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Des. JORGE RACHID MUBÁRACK MALUF
Des. JAMIL DE MIRANDA GEDEON NETO

Des. ANTONIO GUERREIRO JUNIOR
Desª. CLEONICE SILVA FREIRE

Des. CLEONES CARVALHO CUNHA – Presidente
Desª. NELMA CELESTE SOUZA SILVA SARNEY COSTA

Desª. ANILDES DE JESUS B. CHAVES CRUZ – Corregedora
Des. JOSÉ JOAQUIM FIGUEIREDO DOS ANJOS

Des. MARCELO CARVALHO SILVA
Desª. MARIA DAS GRAÇAS DE CASTRO DUARTE MENDES – Vice-Presidente

Des. PAULO SÉRGIO VELTEN PEREIRA
Des. LOURIVAL DE JESUS SEREJO SOUSA

Des. JAIME FERREIRA DE ARAÚJO
Des. RAIMUNDO NONATO MAGALHÃES MELO

Des. JOSÉ BERNARDO SILVA RODRIGUES
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Desª. ANGELA MARIA MORAES SALAZAR

Des. JOÃO SANTANA SOUSA
Des. JOSÉ DE RIBAMAR CASTRO

Des. TYRONE JOSE SILVA
Juiz, em substituição JOSÉ JORGE FIGUEIREDO DOS ANJOS
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Relator Revisor
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Desª. MARIA DAS GRAÇAS DE CASTRO DUARTE MENDES Presidente
Des. PAULO SÉRGIO VELTEN PEREIRA Des. Lourival de Jesus Serejo Sousa
Des. LOURIVAL DE JESUS SEREJO SOUSA Des. Jaime Ferreira de Araújo
Des. JAIME FERREIRA DE ARAÚJO Des. Kleber Costa Carvalho
Des. KLEBER COSTA CARVALHO Des. Raimundo José Barros de Sousa
Des. RAIMUNDO JOSÉ BARROS DE SOUSA Des. Ricardo Tadeu Bugarin Duailibe
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Des. MARCELINO CHAVES EVERTON Desª  Angela Maria Moraes Salazar
Desª.  ANGELA MARIA MORAES SALAZAR Des. José de Ribamar Castro
Des. JOSÉ DE RIBAMAR CASTRO JuizJosé Jorge Figueiredo dos Anjos
Juiz JOSÉ JORGE FIGUEIREDO DOS ANJOS Des. Jorge Rachid Mubárack Maluf

 
CÂMARAS CIVEIS REUNIDAS

 
PRIMEIRAS CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS

 
(1ª e 3ª sextas feiras do mês)

Relatores Revisores
Des. JORGE RACHID MUBÁRACK MALUF – Presidente Des. Antonio Guerreiro Junior
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Desª. NELMA CELESTE S. S. SARNEY COSTA Des. Marcelo Carvalho Silva
Des. MARCELO CARVALHO SILVA Des. Kleber Costa Carvalho
Des. KLEBER COSTA CARVALHO Des. Raimundo José Barros de Sousa
Des. RAIMUNDO JOSÉ BARROS DE SOUSA Des. Ricardo Tadeu Bugarin Duailibe
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Des. PAULO SÉRGIO VELTEN PEREIRA Des. Lourival de Jesus Serejo Sousa
Des. LOURIVAL DE JESUS SEREJO SOUSA Des. Marcelino Chaves Everton
Des. MARCELINO CHAVES EVERTON Des. José de Ribamar Castro
Des. JOSÉ DE RIBAMAR CASTRO Juiz José Jorge Figueiredo dos Anjos
Juiz JOSÉ JORGE FIGUEIREDO DOS ANJOS Des. Jamil de Miranda Gedeon Neto

 
    CÂMARAS CÍVEIS ISOLADAS
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Des. JAMIL DE MIRANDA GEDEON NETO- Presidente Desa. Cleonice Silva Freire
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Des. LOURIVAL DE JESUS SEREJO SOUSA Des. Jamil de Miranda Gedeon Neto
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TERÇA-FEIRA

Des. PAULO SÉRGIO VELTEN PEREIRA Des. Marcelino Chaves Everton
Des. MARCELINO CHAVES EVERTON – Presidente Juiz José Jorge Figueiredo dos Anjos
Juiz JOSÉ JORGE FIGUEIREDO DOS ANJOS Des. Paulo Sérgio Velten Pereira
 
5ª CÂMARA CÍVEL

 
SEGUNDA-FEIRA

Des. RAIMUNDO JOSÉ BARROS DE SOUSA Des. Ricardo  Tadeu Bugarin Duailibe
Des. RICARDO TADEU BUGARIN DUAILIBE - Presidente Des. José de Ribamar Castro
Des. JOSÉ DE RIBAMAR CASTRO Des. Raimundo José Barros de Sousa

  
CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS
 

 
CRIMINAIS REUNIDAS
 

 
(2ª e 4ª sextas feiras do mês)

Relatores Revisores
Des. ANTONIO FERNANDO BAYMA ARAUJO – Presidente Des. José Joaquim Figueiredo dos Anjos
Des. JOSÉ JOAQUIM FIGUEIREDO DOS ANJOS Des. Raimundo Nonato Magalhães Melo
Des. RAIMUNDO NONATO MAGALHÃES MELO Des. José Bernardo Silva Rodrigues
Des. JOSÉ BERNARDO SILVA RODRIGUES Des. José de Ribamar Fróz Sobrinho
Des. JOSÉ DE RIBAMAR FROZ SOBRINHO Des. José Luiz Oliveira de Almeida
Des. JOSÉ LUIZ OLIVEIRA DE ALMEIDA Des. Vicente de Paula Gomes de Castro
Des. VICENTE DE PAULA GOMES DE CASTRO Des. João Santana Sousa
Des. JOÃO SANTANA SOUSA Des Tyrone Jose Silva
Des. TYRONE JOSE SILVA Des. Antonio Fernando Bayma Araujo

 
   CÂMARAS CRIMINAIS ISOLADAS
 

 
1ª CÂMARA CRIMINAL
 

 
TERÇA-FEIRA

Des. ANTONIO FERNANDO BAYMA ARAUJO – Presidente Des. Raimundo Nonato Magalhães Melo
Des. RAIMUNDO NONATO MAGALHÃES MELO Des. João Santana Sousa
Des. JOÃO SANTANA SOUSA Des.Antonio Fernando Bayma Araujo

 
2ª CÂMARA CRIMINAL

 
QUINTA-FEIRA
 

Des. JOSÉ BERNARDO SILVA RODRIGUES Des. José Luiz Oliveira de Almeida
Des. JOSÉ LUIZ OLIVEIRA DE ALMEIDA Des. Vicente de Paula Gomes de Castro
Des. VICENTE DE PAULA GOMES DE CASTRO- Presidente Des. José Bernardo Silva Rodrigues

 
3ª CÂMARA CRIMINAL

 
SEGUNDA-FEIRA



 
Des. JOSÉ JOAQUIM FIGUEIREDO ANJOS- Presidente Des. José de Ribamar Fróz Sobrinho
Des. JOSÉ DE RIBAMAR FROZ SOBRINHO Des. Tyrone Jose SIlva
Des. TYRONE JOSE SILVA Des. José Joaquim Figueiredo dos Anjos

 
 

São Luis-MA, aos 13 dias do mês de janeiro de 2015.
Denyse Reis Batista, Diretora Judiciária, cumprindo determinação, faço a remessa para publicação Composição do Tribunal de Justiça do

Maranhão, atualizada.

 
 
 

PLANTÃO JUDICIARIO – JUSTIÇA DE 2º GRAU
Art. 18 a 24 do Regimento Interno - Escala n.º 02/2017

Celular do Plantão – (98) 8815-8344
 

                                     
              O Desembargador CLEONES CARVALHO CUNHA, Presidente do Tribunal de Justiça do Maranhão, no uso de suas atribuições legais, e
tendo em vista o disposto no Art. 18 a 24 do Regimento Interno, divulga o Desembargadore plantonista do período de 03 a 09 de julho de 2017.        
  

 

PERÍODO DESEMBARGADOR SERVIDOR PLANTONISTA OFICIAL DE JUSTIÇA

03 a 09.07.2017 Des.TYRONE JOSÉ SILVA João Paulo Teixeira Souza Cordeiro Raimundo Nonato C. Lima

              
               O endereço de funcionamento do Plantão de 2º Grau é na sede do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, Palácio da Justiça

“Clóvis Bevilácqua” – Praça D. Pedro II, s/nº, Centro – São Luís/MA , CEP 65.010-905.  O número do telefone celular disponibilizado para o
plantão judicial de 2ª Instância é o (98) 98815-8344.

O serviço do plantão judicial de 2º grau funciona em forma de sobreaviso, antes de dirigir-se ao local de atendimento entrar em contato com o
servidor plantonista.

 
                        

       Palácio da Justiça “CLOVIS BEVILACQUA”, São Luís/MA, 28 de junho de 2017.
 

Des. CLEONES CARVALHO CUNHA
Presidente

                             



SUMÁRIO

Tribunal de Justiça  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Presidência  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Plantão  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Coordenadoria de Precatórios  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Coordenadoria de Processos Administrativos Disciplinares e Sindicância  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Primeiro Centro Judiciário de Solução de Conflitos de São Luís  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70

Vice-Presidência  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
Corregedoria Geral da Justiça  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148

Gabinete do Corregedor Geral de Justiça  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148
Coordenadoria de Finanças e Pessoal da CGJ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149
Divisão de Expedição de Atos e Registros  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
Coordenadoria de Planejamento e Aprimoramento da Justiça de Primeiro Grau  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159
Coordenadoria das Serventias  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173

Diretoria Judiciária  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173
Coordenadoria do Plenário e das Câmaras Reunidas  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173

Tribunal Pleno  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173
Primeiras Câmaras Cíveis Reunidas  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182
Segundas Câmaras Cíveis Reunidas  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190
Câmaras Criminais Reunidas  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194

Coordenadoria das Câmaras Cíveis Isoladas  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196
Primeira Câmara Cível  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196
Segunda Câmara Cível  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248
Terceira Câmara Cível  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 438
Quarta Câmara Cível  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 488
Quinta Câmara Cível  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 523

Coordenadoria das Câmaras Criminais Isoladas  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 536
Primeira Câmara Criminal  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 537
Segunda Câmara Criminal  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 540
Terceira Câmara Criminal  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 544

Coordenadoria de Recursos Constitucionais  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 561
Diretoria Administrativa  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 562

Coordenadoria de Licitação e Contratos  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 562
Divisão de Contratos e Convênios  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 562

Diretoria de Recursos Humanos  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 563
Coordenadoria de Direitos e Registros  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 563

Divisão de Expedição e Controle de Atos  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 563
Diretoria Financeira  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 583
Diretoria do Ferj  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 589
Supervisão dos Juizados Especiais  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 593

Fórum da Comarca de São Luís  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 599
Varas Cíveis  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 599

Primeira Vara Cível do Fórum Des. Sarney Costa  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 599
Segunda Vara Cível do Fórum Des. Sarney Costa  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 607
Terceira Vara Cível do Fórum Des. Sarney Costa  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 616
Quarta Vara Cível do Fórum Des. Sarney Costa  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 617
Quinta Vara Cível do Fórum Des. Sarney Costa  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 623
Oitava Vara Cível do Fórum Des. Sarney Costa  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 624
Nona Vara Cível do Fórum Des. Sarney Costa  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 632
Décima Primeira Vara Cível do Fórum Des. Sarney Costa  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 636
Décima Segunda Vara Cível do Fórum Des. Sarney Costa  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 641
Décima Terceira Vara Cível do Fórum Des. Sarney Costa  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 650
Décima Quarta Vara Cível do Fórum Des. Sarney Costa  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 652
Décima Quinta Vara Cível do Fórum Des. Sarney Costa  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 652
Décima Sexta Vara Cível do Fórum Des. Sarney Costa  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 653

Varas Criminais  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 668

Página 4 de 2382 Diário da Justiça Eletrônico Disponibilização: 30/06/2017
Edição nº 114/2017 Publicação: 03/07/2017

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO - Praça Dom Pedro II, s/n Centro - CEP 65010-905 - São Luis-MA - Fone: (98) 2106-9000 - www.tjma.jus.br
Diário da Justiça Eletrônico - Diretoria Judiciária - Coordenadoria de Jurisprudência e Publicações - Fone: (98) 2106 9805 / 9810 / 9896 / 9897 - publicacoes@tj.ma.gov.br



Segunda Vara Criminal do Fórum Des. Sarney Costa  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 668
Terceira Vara Criminal do Fórum Des. Sarney Costa  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 668
Quarta Vara Criminal do Fórum Des. Sarney Costa  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 668
Quinta Vara Criminal do Fórum Des. Sarney Costa  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 670
Sexta Vara Criminal do Fórum Des. Sarney Costa  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 671
Sétima Vara Criminal do Fórum Des. Sarney Costa  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 676
Nona Vara Criminal do Fórum Des. Sarney Costa  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 679

Varas da Família  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 679
Primeira Vara da Família do Fórum Des. Sarney Costa  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 680
Segunda Vara da Família do Fórum Des. Sarney Costa  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 680
Terceira Vara da Família do Fórum Des. Sarney Costa  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 684
Quarta Vara da Família do Fórum Des. Sarney Costa  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 685
Quinta Vara da Família do Fórum Des. Sarney Costa  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 686
Sétima Vara da Família do Fórum Des. Sarney Costa  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 689

Secretaria de Interdição, Sucessão e Alvará  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 698
Vara de Interesses Difusos e Coletivos  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 699
Varas da Fazenda Pública  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 701

Primeira Vara da Fazenda Pública do Fórum Des. Sarney Costa  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 702
Terceira Vara da Fazenda Pública do Fórum Des. Sarney Costa  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 709
Quarta Vara da Fazenda Pública do Fórum Des. Sarney Costa  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 747
Quinta Vara da Fazenda Pública do Fórum Des. Sarney Costa  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 748
Décima Vara da Fazenda Pública - Execuções Fiscais  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 768
Nona Vara da Fazenda Pública e Execuções Fiscais  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 774

Varas do Tribunal do Juri  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 775
Primeira Vara do Tribunal do Juri do Fórum Des. Sarney Costa  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 775
Segunda Vara do Tribunal do Juri do Fórum Des. Sarney Costa  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 776
Terceira Vara do Tribunal do Juri do Fórum Des. Sarney Costa  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 780

Quarta Vara do Tribunal do Juri do Fórum Des. Sarney Costa  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 788
Varas de Entorpecentes  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 792

Segunda Vara de Entorpecentes do Fórum Des. Sarney Costa  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 792
Vara de Execuções Criminais  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 794

Comarcas do Interior  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 794
Açailândia  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 794

Primeira Vara de Açailândia  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 795
Primeira Vara Criminal de Açailândia  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 813
Segunda Vara da Família de Açailândia  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 814
Primeira Vara da Família de Açailândia  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 823
Segunda Vara Cível de Açailândia  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 826
Primeira Vara Cível de Açailândia  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 835

Alcântara  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 841
Alto Parnaíba  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 848
Amarante do Maranhão  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 857
Anajatuba  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 861
Araioses  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 865

Primeira Vara de Araioses  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 868
Arame  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 868

Segunda Vara de Araioses  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 870
Arari  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 873
Bacabal  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 887

Primeira Vara de Bacabal  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 887
Segunda Vara de Bacabal  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 887
Terceira Vara de Bacabal  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 910
Quarta Vara de Bacabal  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 918
Juizado Especial Cível e Criminal de Bacabal  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 924
Turma Recursal Cível e Criminal da Comarca de Bacabal  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 925

Bacuri  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 927
Balsas  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 930

Primeira Vara de Balsas  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 930
Segunda Vara de Balsas  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 955

Página 5 de 2382 Diário da Justiça Eletrônico Disponibilização: 30/06/2017
Edição nº 114/2017 Publicação: 03/07/2017

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO - Praça Dom Pedro II, s/n Centro - CEP 65010-905 - São Luis-MA - Fone: (98) 2106-9000 - www.tjma.jus.br
Diário da Justiça Eletrônico - Diretoria Judiciária - Coordenadoria de Jurisprudência e Publicações - Fone: (98) 2106 9805 / 9810 / 9896 / 9897 - publicacoes@tj.ma.gov.br



Segunda Vara de Balsas  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Terceira Vara de Balsas  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 964
Turma Recursal Cível e Criminal da Comarca de Balsas  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 969

Barão do Grajaú  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 970
Barra do Corda  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 971

Segunda Vara de Barra do Corda  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 971
Primeira Vara de Barra do Corda  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 972

Barreirinhas  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 973
Bequimão  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1017
Bom Jardim  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1023
Brejo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1025
Buriti  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1053
Buriti Bravo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1072
Buriticupu  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1073

Segunda Vara de Buriticupu  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1076
Cândido Mendes  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1085
Cantanhede  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1097
Carolina  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1098
Carutapera  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1099
Caxias  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1107

Primeira Vara de Caxias  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1107
Segunda Vara de Caxias  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1110
Terceira Vara de Caxias  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1112
Quarta Vara de Caxias  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1113
Turma Recursal Cível e Criminal da Comarca de Caxias  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1115
Quinta Vara de Caxias  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1116

Cedral  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1116
Chapadinha  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1119

Primeira Vara de Chapadinha  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1119
Segunda Vara de Chapadinha  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1121

Codó  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1122
Primeira Vara de Codó  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1122
Segunda Vara de Codó  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1128
Terceira Vara de Codó  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1131

Coelho Neto  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1133
Primeira Vara de Coelho Neto  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1133
Segunda Vara de Coelho Neto  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1161

Colinas  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1162
Primeira Vara de Colinas  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1162

Coroatá  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1177
Primeira Vara de Coroatá  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1177
Segunda Vara de Coroatá  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1179

Cururupu  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1187
Dom Pedro  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1194
Esperantinópolis  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1203
Estreito  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1239

Primeira Vara de Estreito  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1240
Segunda Vara de Estreito  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1272

Governador Eugênio Barros  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1280
Governador Nunes Freire  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1285
Grajaú  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1306

Primeira Vara de Grajaú  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1306
Segunda Vara de Grajaú  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1311

Guimarães  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1330
Icatu  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1341
Igarapé Grande  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1345
Imperatriz  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1351

Turma Recursal Única Cível e Criminal da Comarca de Imperatriz  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1351
Primeira Vara Cível de Imperatriz  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1353

Página 6 de 2382 Diário da Justiça Eletrônico Disponibilização: 30/06/2017
Edição nº 114/2017 Publicação: 03/07/2017

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO - Praça Dom Pedro II, s/n Centro - CEP 65010-905 - São Luis-MA - Fone: (98) 2106-9000 - www.tjma.jus.br
Diário da Justiça Eletrônico - Diretoria Judiciária - Coordenadoria de Jurisprudência e Publicações - Fone: (98) 2106 9805 / 9810 / 9896 / 9897 - publicacoes@tj.ma.gov.br



Segunda Vara Cível de Imperatriz  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1376
Terceira Vara Cível de Imperatriz  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1389
Quarta Vara Cível de Imperatriz  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1394
Segunda Vara da Família de Imperatriz  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1400
Terceira Vara da Família de Imperatriz  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1404
Segunda Vara Criminal de Imperatriz  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1406
Primeira Vara Criminal de Imperatriz  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1406
Terceira Vara Criminal de Imperatriz  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1410
Quarta Vara Criminal de Imperatriz  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1415
Vara da Fazenda Pública de Imperatriz  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1416
Vara Especial de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Imperatriz  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1420
Juizado Especial Criminal de Imperatriz  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1420

Itapecuru-Mirim  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1422
Primeira Vara de Itapecuru-Mirim  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1422
Segunda Vara de Itapecuru-Mirim  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1425
Terceira Vara de Itapecuru-Mirim  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1440

Itinga do Maranhão  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1441
João Lisboa  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1447

Primeira Vara de João Lisboa  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1447
Segunda Vara de João Lisboa  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1469

Loreto  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1485
Magalhães de Almeida  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1500
Maracaçumé  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1509
Matinha  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1509
Matões  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1532
Mirador  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1545
Mirinzal  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1553
Monção  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1566
Montes Altos  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1568
Morros  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1576
Olinda Nova  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1649
Paço do Lumiar  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1653

Primeira Vara de Paço do Lumiar  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1653
Segunda Vara de Paço do Lumiar  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1670

Paraibano  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1676
Parnarama  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1677
Passagem Franca  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1679
Pastos Bons  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1710
Paulo Ramos  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1712
Pedreiras  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1721

Primeira Vara de Pedreiras  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1721
Segunda Vara de Pedreiras  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1724
Terceira Vara de Pedreiras  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1732

Penalva  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1735
Pindaré-Mirim  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1741
Pinheiro  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1743

Primeira Vara de Pinheiro  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1743
Pio XII  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1744

Juizado Especial Cível e Criminal de Pinheiro  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1759
Turma Recursal Cível e Criminal da Comarca de Pinheiro  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1759

Porto Franco  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1770
Primeira Vara de Porto Franco  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1770
Segunda Vara de Porto Franco  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1780

Raposa  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1789
Riachão  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1793
Rosário  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1797

Primeira Vara de Rosário  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1797
Segunda Vara de Rosário  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1802

Santa Helena  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1803

Página 7 de 2382 Diário da Justiça Eletrônico Disponibilização: 30/06/2017
Edição nº 114/2017 Publicação: 03/07/2017

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO - Praça Dom Pedro II, s/n Centro - CEP 65010-905 - São Luis-MA - Fone: (98) 2106-9000 - www.tjma.jus.br
Diário da Justiça Eletrônico - Diretoria Judiciária - Coordenadoria de Jurisprudência e Publicações - Fone: (98) 2106 9805 / 9810 / 9896 / 9897 - publicacoes@tj.ma.gov.br



Santa Helena  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Santa Inês  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1810
Primeira Vara de Santa Inês  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1810
Segunda Vara de Santa Inês  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1833
Terceira Vara de Santa Inês  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1854

Santa Luzia  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1856
Primeira Vara de Santa Luzia  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1856
Segunda Vara de Santa Luzia  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1880

Santa Luzia do Paruá  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1891
Santa Quitéria  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1904
Santa Rita  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1922
Santo Antonio dos Lopes  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1926
São Bento  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1933
São Bernardo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2049
São Domingos do Azeitão  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2057
São Domingos do Maranhão  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2065
São Francisco do Maranhão  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2065
São João Batista  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2069
São João dos Patos  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2071
São José de Ribamar  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2074

Primeira Vara Criminal de São José de Ribamar  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2074
Segunda Vara Criminal de São José de Ribamar  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2075
Primeira Vara Cível de São José de Ribamar  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2079
Segunda Vara Cível de São José de Ribamar  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2081
Terceira Vara Cível de São José de Ribamar  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2083

São Luís Gonzaga do Maranhão  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2088
São Mateus  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2094
São Vicente Férrer  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2131
Senador La Roque  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2149
Tasso Fragoso  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2155
Timbiras  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2157
Timon  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2159

Primeira Vara Criminal de Timon  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2159
Segunda Vara Criminal de Timon  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2162
Terceira Vara Criminal de Timon  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2167
Segunda Vara Cível de Timon  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2169
Primeira Vara Cível de Timon  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2203
Quarta Vara Cível de Timon  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2234
Primeira Vara da Família de Timon  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2239

Tuntum  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2243
Turiaçu  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2249
Tutóia  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2259
Urbano Santos  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2259
Vargem Grande  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2279
Viana  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2280

Primeira Vara de Viana  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2280
Segunda Vara de Viana  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2285

Vitória do Mearim  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2288
Vitorino Freire  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2289

Segunda Vara de Vitorino Freire  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2289
Zé Doca  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2329

Primeira Vara de Zé Doca  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2329
Segunda Vara de Zé Doca  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2340

Lago da Pedra  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2344
Primeira Vara de Lago da Pedra  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2344
Segunda Vara de Lago da Pedra  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2352

Poção de Pedras  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2374
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Tribunal de Justiça

Presidência

RECURSO ESPECIAL CÍVEL Nº 013534/2017 (0000136-22.2009.8.10.0068) – Arame
Recorrente: Ministério Público do Estado do Maranhão
Procurador: Dr. José Henrique Marques Moreira
Recorrido: Alciônio de Almeida Sobrinho
Vistos, etc.
O Ministério Público do Estado do Maranhão interpôs o presente recurso especial com fundamento no artigo 105, inciso III,
alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra a decisão exarada pela Segunda Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de
Justiça no julgamento do Agravo Interno n.º 047405/2016 (havido na Apelação Cível n.º 016992/2016).
Originam-se os autos na ação civil pública de execução ajuizada pelo ente ministerial e extinta pelo Juízo a quo, nos termos da
sentença de fls. 125/126, sem resolução do mérito, ante a ausência de legitimidade ativa do recorrente.
Foi, então, interposta apelação, cujo seguimento foi negado na decisão de fls. 166/187, sendo interposto agravo interno,
unanimemente improvido no Acórdão n.º 194.509/2016 (fls. 202/229).
Nas razões do presente recurso especial, alega o recorrente violação ao artigo 25, VIII, da Lei n.º 8.625/93, bem como dissídio
jurisprudencial.
Contrarrazões não apresentadas (Certidão de fl. 249).
É o relatório. Decido.
Compulsados os presentes autos, constato preenchidos os pressupostos genéricos de admissibilidade recursal; todavia, em
relação à aduzida violação ao artigo 25, VIII, da Lei n.° 8.625/93 e ao dissídio jurisprudencial, não há como ser admitido o presente
recurso, por incidir, na espécie, o óbice da Súmula 83 do STJ, uma vez que o entendimento adotado pela Primeira Câmara Cível
desta Egrégia Corte de Justiça encontra-se devidamente fundamentada, em consonância com jurisprudência do Egrégio Superior
Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. TÍTULO FORMADO POR TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL. EXECUÇÃO
PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. ILEGITIMIDADE AD CAUSAM. PRECEDENTE DO STF.ARE 806.451-AgR.
1. O Ministério Público estadual não tem legitimidade para promover execução de título executivo extrajudicial oriundo de
decisão de Tribunal de Contas estadual, com vistas ao ressarcimento do erário.
(...)
(AgRg no REsp 1381289/MA, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/11/2014, DJe 11/12/2014).
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGADA OMISSÃO
QUANTO À LEGITIMIDADE DO ÓRGÃO MINISTERIAL EM PROMOVER EXECUÇÃO DE DECISÕES PROLATADAS PELO
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO MARANHÃO, DE QUE RESULTA CONDENAÇÃO DE NATUREZA PECUNIÁRIA A
GESTOR DE RECURSOS PÚBLICOS. INEXISTÊNCIA DE EQUÍVOCO DE PERCEPÇÃO DA NATUREZA DA ATIVIDADE
DESENVOLVIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA PURAMENTE MERITÓRIA E
EXAUSTIVAMENTE DEBATIDA NO JULGAMENTO DO APELO RARO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS .
1.In casu, aponta o Embargante equívoco de percepção da natureza da atividade perpetrada pelo Ministério Público, ao
ajuizar ação de execução, contra gestor público, com esteio em acórdão proferido por Tribunal de Contas do Estado do
Maranhão, para fins de ressarcimento ao Erário, pois a atuação insere-se nas atividades típicas de defesa do patrimô
nio público (art. 129, III da CFâ•„88 e art. 25, VIII da Lei 8.625â•„93).
2.O alegado equívoco, contudo, não restou configurado, uma vez que a matéria trazida à baila nos Aclaratórios foi
exaustivamente debatida no julgamento do Recurso Especial, tendo sido ressaltado que compete à AGU e às
Procuradorias dos Estados, dos Municípios e da Administração Indireta realizar as aludidas cobranças, pois não se
insere, na finalidade institucional do Ministério Público, a representação judicial e a consultoria jurídica de entidades
públicas.
(...)
(EDcl no Recurso Especial Nº 1.194.670 - MA (2010â•„0089778-0). Relator: Ministro Napoleão Nunes Maia Filho. Primeira
Turma. Julgado: 03â•„09â•„2013 DJe: 20/09/2013).
Diante do exposto, inadmito o presente recurso especial.
Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.
São Luís, 14 de junho de 2017.

Desembargador CLEONES CARVALHO CUNHA
PRESIDENTE

RECURSO EXTRAORDINÁRIO CÍVEL Nº 013543/2017 (0000136-22.2009.8.10.0068) – Arame
Recorrente: Ministério Público do Estado do Maranhão
Procurador: Dr. José Henrique Marques Moreira
Recorrido: Alciônio de Almeida Sobrinho
Vistos, etc.
O Ministério Público do Estado do Maranhão interpôs o presente recurso extraordinário com fundamento no artigo 102, inciso III,
alínea “a”, da Constituição Federal, contra a decisão exarada pela Segunda Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça no
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julgamento do Agravo Interno n.º 047405/2016 (havido na Apelação Cível n.º 016992/2016).
Originam-se os autos na ação civil pública de execução ajuizada pelo ente ministerial e extinta pelo Juízo a quo, nos termos da
sentença de fls. 125/126, sem resolução do mérito, ante a ausência de legitimidade ativa do recorrente.
Foi, então, interposta apelação, cujo seguimento foi negado na decisão de fls. 166/187, sendo interposto agravo interno,
unanimemente improvido no Acórdão n.º 194.509/2016 (fls. 202/229).
Nas razões do presente recurso, alega o recorrente violação ao artigo 129, III, da Carta Magna.
Contrarrazões não apresentadas (Certidão de fl. 249).
É o relatório. Decido.
Compulsados os presentes autos, constato atendidos os pressupostos genéricos de admissibilidade recursal; entretanto, não há
como ser admitido o recurso no que tange à aduzida afronta ao artigo mencionado, uma vez que a decisão recorrida encontra-se
em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que, em julgamento de recurso submetido ao rito de
repercussão geral, estabeleceu que a execução, quanto às condenações patrimoniais impostas pelos Tribunais de Contas,
somente pode ser proposta pelo ente público beneficiário da condenação, bem como expressamente afastou a legitimidade ativa
do Ministério Público para a referida execução (ARE 823.347 RG/MA, Tribunal Pleno, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de
28.10.2014).
Diante do exposto, inadmito o presente recurso extraordinário.
Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.
São Luís, 14 de junho de 2017.

Desembargador CLEONES CARVALHO CUNHA
PRESIDENTE

RECURSO ESPECIAL CÍVEL N.º 005081/2017 (0000987-78.2014.8.10.0038) – João Lisboa
Recorrente: Banco Daycoval S/A
Advogado: Dr. Bruno Henrique de Oliveira Vanderlei (OAB/PE 21.678)
Recorrida: Maria José Alves Dutra
Advogado: Dr. Renato Dias Gomes (OAB/MA 11.483)
Vistos, etc.
Banco Daycoval S/A interpôs o presente recurso especial cível, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea ‘a’, da
Constituição Federal, visando à reforma do acórdão proferido pela Quarta Câmara Cível desta Corte de Justiça no julgamento do
Agravo Interno n.º 60660/2015 (havido na Apelação Cível n.º 58106/2014).
A demanda se origina na ação de cobrança c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada por Maria José
Alves Dutraem desfavor do recorrente, cujos pedidos foram julgados improcedentes pelo magistrado de origem (sentença de fls.
57/58).
Irresignada com a decisão de 1ª instância, a recorrida apelou a este Tribunal a quoe, por decisão monocrática, o recurso foi provido
(fls. 91/99), o que ensejou a interposição de agravo interno pelo recorrente, este improvido à unanimidade no Acórdão n.º
194.619/2016 (fls. 145/153).
Nas razões deste apelo especial, infere-se alegação de violação ao artigo 42 CDC, e aos artigos 186 e 944 do Código Civil.
A recorrida, embora intimada, não apresentou contraminuta (certidão de fl. 203).
É o relatório. Decido.
Compulsados os presentes autos, observo atendidos os requisitos extrínsecos de admissibilidade, tendo em vista que o recorrente
encontra-se devidamente representado, interpôs este recurso no prazo de lei e, efetivamente, recolheu preparo (certidões de fl.
188 e 201).
Todavia, verifico que as alegações apresentadas quanto à suposta violação ao artigo 42 CDC e aos artigos 186 e 944 do Código
Civil, não encontram guarida, pois não há como ser atendida a pretensão sem que haja rediscussão de fatos e reexame de provas,
incidindo, nesse particular, o óbice da Súmula 7 do STJ.
No mesmo sentido, colaciono o entendimento da Corte Superior acerca da matéria:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. ABERTURA DE
CONTA CORRENTE PARA RECEBIMENTO DE APOSENTADORIA. DÉBITO DE TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇOS. DANO
MORAL.
CONFIGURAÇÃO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ.
1. A adoção de entendimento diverso por esta Corte quanto à existência de danos morais na espécie, na forma
propugnada, encontra óbice no teor do enunciado n. 7 da Súmula do STJ 2. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no AREsp 744.672/MS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 03/09/2015, DJe
11/09/2015)
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. OMISSÃO.
INOCORRÊNCIA. MERO INCONFORMISMO COM O QUE FOI DECIDIDO. ARTS. 333 DO CPC E 186, 927 E 944 DO CC
REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 07/STJ. AGRAVO
DESPROVIDO.
(AgRg no AREsp 574.887/SE, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/02/2016, DJe
25/02/2016)
Ante o exposto, inadmito o presente recurso especial.
Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.
São Luís, 14 de junho de 2017.
Desembargador CLEONES CARVALHO CUNHA
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PRESIDENTE

RECURSO ESPECIAL CÍVEL N.º 015532/2017 (0001267-61.2014.8.10.0034) – Codó/MA
Recorrente: Banco do Brasil S/A
Advogado:Dr. Rafael Sganzerla Durand, OAB/SP 211.648 e OAB/MA 10.348-A
Recorrido: José Francisco Paiva
Advogado: Dr. Procópio Araújo Silva Neto, OAB/MA 8.167
Vistos, etc.
Banco do Brasil S/A interpôs o presente recurso especial cível, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas ‘a’ e ‘c’, da
Constituição Federal, visando à reforma da decisão proferida pela Primeira Câmara Cível desta Corte de Justiça no julgamento dos
Embargos de Declaração nº 59193/2016, (havidos na Apelação Cível nº 25891/2016).
É o relatório. Decido.
Compulsando os presentes autos, verifico que o recurso especial em tela carece de requisito de admissibilidade objetivo atinente à
tempestividade, haja vista ter sido interposto após expirado o prazo previsto no art. 1.003, §5º, do CPC/15, o que se lhe constitui
em óbice intransponível ao conhecimento.
É que, conforme atesta certidão de fl. 224v, o acórdão objeto do recurso especial foi publicado no Diário de Justiça Eletrônico do
dia 09/03/2017, porém, dito recurso somente foi interposto no dia 03/04/2017 – protocolo de fl. 225, quando já expirado o prazo
legal para tanto.
Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso especial cível.
Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se
São Luís, 21 de junho de 2017.

Desembargador CLEONES CARVALHO CUNHA
PRESIDENTE

RECURSO EXTRAORDINÁRIO CÍVEL N.º 058282/2016 (0001603-19.2015.8.10.0038) – João Lisboa
Recorrente: Banco Bonsucesso S.A.
Advogada: Dr.ª Flaida Beatriz Nunes de Carvalho (OAB/MG 96.864)
Recorrido: João Pessoa de Miranda
Advogada:Dr.ª Suellen Kassyanne Sousa Lima Araújo(OAB/MA 13.915)
Vistos, etc.
Banco Bonsucesso S/A, com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea 'a', da Constituição da República, interpõe o presente
recurso extraordinário contra a decisão prolatada pela Quinta Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, no julgamento da Apelação
Cível n.º 022113/2016).
Versam os autos sobre a ação revisional c/c danos morais e materiais proposta pelo recorrido, que foi julgada parcialmente
procedente pelo Juízo a quo, segundo exposto na sentença de fls. 140/143-v.
Interposta apelação, a Quinta Câmara Cível, por votação unânime, negou provimento ao recurso, Acórdão n.º 192239/2016 (fls.
236/240).
Nas razões do presente recurso extraordinário, o recorrente alega ofensa aos artigos 5.º, LIV, e 93, IX, da Constituição Federal.
Contrarrazões não apresentadas (Certidão de fl. 269).
É o relatório. Decido.
Quanto aos requisitos objetivos de admissibilidade, estes se encontram presentes, tendo em vista que o recorrente encontra-se
devidamente representado, interpôs o apelo no prazo de Lei e efetuou o preparo (certidão de fl. 267).
Atendido o requisito da repercussão geral da matéria constitucional, nos moldes do artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil
(fl. 245).
Todavia, a alegada ofensa aos artigos mencionados não tem como prosperar, tendo em vista que as matérias ali tratadas não
foram devidamente prequestionadas pelo órgão colegiado, não havendo, assim, o preenchimento da exigência de admissibilidade
preconizada na Súmula 282 do Supremo Tribunal Federal1, que já possui entendimento pacificado acerca da matéria, no sentido
de que“A ausência de efetiva apreciação do litígio constitucional, por parte do Tribunal de que emanou o acórdão impugnado,
não autoriza - ante a falta de prequestionamento explícito da controvérsia jurídica - a utilização do recurso extraordinário.” (STF
– 2.ª Turma – ARE 744679 DF .Rel. Min. Celso de Mello. Julgamento em 14/05/2013. DJe 119, publicado em 21.06.2013).
Diante do exposto, inadmito o presente recurso extraordinário.
Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.
São Luís, 12 de junho de 2017.

DesembargadorCLEONES CARVALHO CUNHA
PRESIDENTE

1É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada.

RECURSO EXTRAORDINÁRIO CÍVEL N.º 057549/2016 (0003258-68.2012.8.10.0058) – São José de Ribamar
Recorrente: Elitania Diniz Lopes
Advogado: Dr. Diogo Duailibe Furtado, OAB/MA-9.147
Recorrido: Banco Itaucard S.A.
Advogado: Dr. Wilson Mutran Branco Neto, OAB/MA-10.966
Vistos, etc.
Elitania Diniz Lopesinterpõe o presente recurso extraordinário, com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea ‘a’, da
Constituição Federal, visando a reforma do acórdão proferido pela Primeira Câmara Cível desta Corte de Justiça, no julgamento
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dos Embargos de Declaração nº 030593/2016(havidos na Apelação Cível n.º 001737/2014).
Versam os autos sobre ação de consignação em pagamento c/c revisional de contrato, repetição de indébito, danos morais e
materiais ajuizada pela recorrente, que foi julgada improcedente pelo magistrado de origem, nos termos estabelecidos pela
sentença de fls. 111/117.
Interposta apelação, a Primeira Câmara Cível, por votação unânime, negou provimento ao recurso, Acórdão nº 183791/2016 (fls.
186/194).
Opostos embargos de declaração pela recorrente, estes foram rejeitados, à unanimidade, Acórdãonº 192129/2016 (fls. 207/209).
Nas razões do presente recurso extraordinário, a recorrente alega violação aos artigos 1º, III; 3º, II e III, 5º, XXXV e LV, 62, § 1º, III,
170, V e 192,da Constituição Federal..
Contrarrazões apresentadas (fls. 226/232).
É o relatório. Decido.
Observo que foram atendidos os requisitos extrínsecos de admissibilidade, tendo em vista que a recorrente encontra-se
devidamente representada e interpôs o recurso no prazo de lei. Não recolheu as custas do recuso por ser beneficiária da justiça
gratuita (certidão de fl. 223).
.
Atendido o requisito da repercussão geral da matéria constitucional, nos moldes do artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil
(fl. 213/214).
Todavia, não merece prosperar a alegada ofensa aos arts. 1º, III; 3º, II e III, 5º, XXXV e 170, V, da Constituição Federal, como
fundamento para o recurso extraordinário, uma vez que constato a ausência de prequestionamento, pois a Primeira Câmara Cível
não emitiu juízo de valor referente às matérias ditas violadas, incidindo, na espécie, o óbice da Súmula 356 do Supremo Tribunal
Federal.
Também não merece seguimento o recurso com fundamento na violação aos arts. 62, § 1º, III e 192, da Carta Magna, visto que
para rever a decisão que admitiu a capitalização dos juros, seria necessário interpretação de cláusula contratual e exame do
contexto fático probatório, que encontra óbice nos Enunciados nºs. 279 e 454/STF:
Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Civil. Contrato bancário. Capitalização de
juros com periodicidade inferior a um ano. MP 2.170/01. Constitucionalidade.Prequestionamento. Ausência. Precedentes. 1.
Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente
prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos
e das provas dos autos. Incidência da Súmulas nºs 279, 454 e 636/STF. 3. O Plenário da Corte, no exame no RE nº
592.377/RS, concluiu pela constitucionalidade do art. 5º da Medida Provisória nº 2.170/01, que autorizou a capitalização de
juros com periodicidade inferior a um ano. 4. Agravo regimental não provido.
(ARE 853955 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 27/10/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-250
DIVULG 11-12-2015 PUBLIC 14-12-2015)
Quanto à alegada contrariedade ao 5.º, LV, da Constituição Federal, constato que o presente recurso também não merece
seguimento, poisa verificação de tal ofensa depende da análise prévia da legislação infraconstitucional, configurando-se
em ofensa indireta ou reflexa à Constituição, o que não desafia a abertura da instância extraordinária, conforme
entendimento pacificado pela Corte Suprema:
EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
INDEFERIMENTO DE PERÍCIA CONTÁBIL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO
DA REPÚBLICA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. NATUREZA
INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO.RECURSO MANEJADO EM 16.4.2013. 1.
Obstada a análise da suposta afronta aos incisos LIV e LV do art. 5º da Carta Magna, porquanto dependeria de prévia
análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional
extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta. 2. As razões do agravo regimental não se mostram
aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa direta e
literal a preceito da Constituição da República. 3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega
provimento.
(ARE 713629 ED, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21/06/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-159
DIVULG 29-07-2016 PUBLIC 01-08-2016)
Ante o exposto, inadmito o presente recurso extraordinário cível.
Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.
São Luís, 12 de junho de 2017.
DesembargadorCLEONES CARVALHO CUNHA
PRESIDENTE

RECURSO ESPECIAL CÍVEL 059187/2016 (0003514-49.2016.8.10.0000) – São Domingos do Maranhão
Recorrente: Cícera Alves de Sousa
Advogado: Dr. Francivaldo Pereira da Silva Pitanga (OAB/MA 7.158)
Recorrido: Banco Bradesco S/A
Advogado: Dr. Wilson Sales Belchior (OAB/MA 11.099-A)
Vistos, etc.
Cícera Alves de Sousa interpõe o presente recurso especial, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas ‘a’ e ‘c’, da
Constituição Federal, em face da decisão prolatada pela Quarta Câmara Cível desta Corte de Justiça no julgamento dos
Embargos de Declaração n.º 043190/2016 (havido no Agravo de Instrumento n.º 020302/2016).
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O agravo de instrumento supra foi interposto pelo recorrido, unanimemente provido no Acórdão n.º 188.072/2016 (fls. 226/228),
sendo opostos embargos declaratórios pela recorrente, unanimemente rejeitados no Acórdão n.º 192.648/2016 (fls. 249/251).
Nas razões do presente recurso, é alegada violação aos arts. 536, caput, e 537, § 1.º, I e II, e § 4.º, doCPC.
Contrarrazões não apresentadas (Certidão de fl. 311).
É o relatório. Decido.
Compulsados os autos, observo preenchidos os requisitos objetivos de admissibilidade do recurso em tela, mas a apontada
divergência jurisprudencial não foi comprovada pela recorrente, já tendo o Superior Tribunal de Justiça pacificado a matéria,
consoante se infere da ementa do julgado abaixo transcrita:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA.INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284/STF. CDC. CLÁUSULAS ABUSIVAS.
RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 381/STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. O conhecimento do recurso especial interposto com fundamento na alínea "c" do permissivo constitucional exige a
indicação do dispositivo de lei objeto de interpretação divergente, bem como a demonstração da divergência, mediante a
verificação das circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados e a realização do cotejo analítico
entre elas, nos moldes exigidos pelos arts. 255, §§ 1º e 2º, do RISTJ e 541, parágrafo único, do CPC.
(...)
(STJ - 4.ª Turma - AgInt no AREsp 460100/ES - Rel. MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA. Julgado em 18/08/2016, DJe
23/08/2016)
Percebe-se que a recorrente não observou os requisitos supra especificados.
Todavia, o recurso merece seguimento quanto à suposta ofensa aos artigos mencionados, posto que as matérias tratadas pelos
citados dispositivos legais foram devidamente analisadas pelo órgão colegiado, inexistindo óbices de natureza legal ou
jurisprudencial a inviabilizar seu seguimento.
Ante o exposto, admito o presente recurso especial.
Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.
São Luís,21 de junho de 2017.

DesembargadorCLEONES CARVALHO CUNHA
PRESIDENTE

RECURSO ESPECIAL CÍVEL N.º 003530/2017 (0006717-19.2016.8.10.0000) – São Mateus
Recorrente: BV Financeira S/A – Crédito Financiamento e Investimento
Advogada: Dr.ª Cristiane Belinati Garcia Lopes (OAB/MA 8.784)
Recorrido: José Francisco Santos de Araújo
Advogado:Dr.Thiago Rezende Aragão (OAB/MA 9.529)
Vistos, etc.
BV Financeira S/A – Crédito Financiamento e Investimento, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas 'a' e ‘c’, da
Constituição da República, interpõe o presente recurso especial contra a decisão prolatada pela Primeira Câmara Cível deste
Tribunal de Justiça no julgamento do Agravo de Instrumento n.º 033722/2016.
O agravo de instrumento supra foi interposto pela recorrente e julgado improcedente nos termos do Acórdão n.º 195.835/2017 (fls.
226/228).
Nas razões do presente recurso especial é alegada ofensa à Súmula 596 do STF, aos artigos 20, II, 41 e 42 do CDC, 876 do
Código Civil, e 3.º, II, 4.º e incisos, 9.º e 10.º da Lei n.º 4.595/64, além de divergência jurisprudencial.
Contrarrazões não apresentadas (Certidão de fl. 253).
É o relatório. Decido.
Compulsados os presentes autos, constato atendidos os requisitos objetivos de admissibilidade; todavia, não merece amparo a
alegada contrariedade aos artigos mencionados, pois não houve emissão de juízo de valor pelo órgão colegiado acerca das
matérias contidas nos citados dispositivos, incidindo nesse ponto o teor da Súmula 211/STJ1.
A apontada divergência jurisprudencial não foi comprovada pelos recorrentes, já tendo o Superior Tribunal de Justiça pacificado a
matéria, consoante se infere da ementa do julgado abaixo transcrita:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA.INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284/STF. CDC. CLÁUSULAS ABUSIVAS.
RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 381/STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. O conhecimento do recurso especial interposto com fundamento na alínea "c" do permissivo constitucional exige a
indicação do dispositivo de lei objeto de interpretação divergente, bem como a demonstração da divergência, mediante a
verificação das circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados e a realização do cotejo analítico
entre elas, nos moldes exigidos pelos arts. 255, §§ 1º e 2º, do RISTJ e 541, parágrafo único, do CPC.
(...)
(STJ - 4.ª Turma - AgInt no AREsp 460100/ES - Rel. MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA. Julgado em 18/08/2016, DJe
23/08/2016)
Em relação à aduzida violação à Súmula 596 do STF, o presente recurso é meio inábil, pois súmulas não possuem natureza de lei
federal, não podendo, assim, ser objeto de discussão na presente via.
Diante do exposto, inadmito o presente recurso especial.
Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.
São Luís, 12 de junho de 2017.

DesembargadorCLEONES CARVALHO CUNHA
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PRESIDENTE
1Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo
tribunal a quo.

RECURSO ESPECIAL CÍVEL N.º 011429/2017 (0007455-07.2016.8.10.0000) – SÃO LUÍS
Recorrente: Eurides de Jesus Cabral Silva
Advogado: Dr. Asafe Abreu de Sousa (OAB/MA nº 13277)
Recorrida: Maria do Carmo Furtado Gonçalves Silva
Advogado: Dr. Jorge Firmino Pinheiro da Silva (OAB/MA nº 8479)
Vistos, etc.
Eurides de Jesus Cabral Silvainterpôs o presente recurso especial cível, em face de Maria do Carmo Furtado Gonçalves Silva,
com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea ‘a’, da Constituição Federal, contra a decisão proferida pela Primeira Câmara
Cível desta Corte de Justiça no julgamento da Ação Rescisória nº 39382/2016.
Os autos se originam na ação rescisória proposta pelo recorrente e, julgada improcedente consoante Acórdão n.º 197.193/2017
(fls. 197/198-v).
Nas razões do recurso especial são apontados como malferidos os artigos 9º, 10, 238, 239, 357, inciso I e 966, inciso V, todos do
NCPC e 5º, LV, da Constituição Federal.
Embora devidamente intimada, a recorrida, deixou transcorrer in albiso prazo para contrarrazoar, conforme atesta Certidão de fl.
224.
É o relatório. Decido.
Os requisitos objetivos de admissibilidade foram atendidos, tendo em vista que o recorrente encontra-se devidamente
representado, assim como interpôs este recurso no prazo de lei. Preparo dispensado por ser beneficiário da assistência judiciária
gratuita (certidão de fl. 222).
Do exame percuciente dos autos, constato que por suposta afronta aos artigos9º, 10, 238, 239 e 357, inciso I,o recurso não
merece prosperar, uma vez que não houve emissão de juízo de valor pelo Tribunal de origem acerca das matérias contidas no
mesmo.
Sendo assim, por ausência do devido prequestionamento, incide à espécie o teor da Súmula 211 do STJ1. A propósito, colaciono o
entendimento da Corte Superior sobre a matéria, verbis:
BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO
EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU
OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E
A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. - Ausentes os vícios do art. 535 do CPC, rejeitam-se os embargos de declaração. - A ausência de
decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados impede o conhecimento do recurso especial. - O acórdão
recorrido que adota a orientação firmada pela jurisprudência do STJ não merece reforma. - Agravo não provido. (AgRg no REsp
1319426/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/11/2012, DJe 20/11/2012)
Por conseguinte, verifica-se que, em se tratando da indigitada contrariedade ao artigo 966, inciso V, do NCPC ( 485, V, do
CPC/73), não há como ser atendida a pretensão do recorrente sem que haja rediscussão de fatos e reexame de provas, incidindo,
nesse particular, o óbice da Súmula 72 do STJ.
Nesse contexto, segue abaixo entendimento da Colenda Corte, sic:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL (CPC/1973). AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 485,
III, V E IX, DO CPC/1973. CONCLUSÕES DO ACÓRDÃO DE ORIGEM FUNDADAS, ESSENCIALMENTE, NOS FATOS E
PROVAS DOS AUTOS. REVISÃO.SÚMULA07/STJ.1. Inocorrência de negativa de prestação jurisdicional quando o Tribunal 'a quo'
decide de modo integral e com fundamentação suficiente a controvérsia submetida a sua apreciação.
2. Descabimento, na esteira da orientação jurisprudencial desta Corte, da rescisão da sentença por erro de fato se o alegado fato
foi objeto de pronunciamento judicial.3. Impossibilidade, por demandar a incursão no acervo probatório dos autos, de revisão das
conclusões da Corte local referentes à não demonstração, pelo autor, de que houve ato de má-fé ou deslealdade processual da
parte ré, que por ventura tivessem induzido o julgador a erro.4. Inviabilidade, no âmbito do excepcional instrumento da ação
rescisória, da verificação de que os fatos não se passaram da forma como compreendida pela decisão rescindenda e consignada
no acórdão, por implicar a releitura da prova produzida. Precedentes específicos do STJ.5.A intempestiva impugnação às contas
apresentadas pelo réu não obriga o julgador a, necessariamente, acatá-las de plano, sendo-lhe "facultado amplos poderes de
investigação, podendo ele, a despeito do desentranhamento da resposta, instaurar a fase instrutória do feito, com a realização da
perícia e colheita de prova em audiência" (REsp 167718/RJ, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, Quarta Turma, DJ05/03/2001,
P.167).6. Inexistência, assim, de violação ao art. 915, §1º, doCPC/1973.7.AGRAVOINTERNODESPROVIDO.(AgInt no AREsp
349.945/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 22/11/2016)
Destarte, a insurgência do recorrente também não tem como prosperar, em razão da impossibilidade de recurso especial
interposto por suposta ofensa à matéria constitucional (5º, LV), sob pena de usurpação de competência do Supremo Tribunal
Federal, conforme manifestação da Corte Superior no sentido de que “ O recurso especial não se presta ao exame de
suposta afronta a dispositivos constitucionais, por se tratar de matéria reservada à competência do Supremo
Tribunal Federal, nos termos do art. 102, III, da Constituição da República”(AgRg nos EDcl no AREsp 34.300/BA, Rel. Ministro
ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/05/2012, DJe 24/05/2012).
Ante o exposto, inadmito presente recurso especial cível.
Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.
São Luís, 14 de junho de 2017.
DesembargadorCLEONES CARVALHO CUNHA
PRESIDENTE
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1�
Súmula 211: Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi
apreciada pelo tribunal a quo.
2�
Súmula 7: A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial.

RECURSO ESPECIAL CÍVEL N.º 009965/2017 (0007768-65.2016.8.10.0000) – Imperatriz
Recorrente: Latam Airlines Group S/A
Advogado: Dr. Fábio Rivelli (OAB/MA 13.871)
Recorrido: Josemir Figueiredo dos Reis
Advogado: Dr. Yves Cesar Borin Rodovalho (OAB/MA 11.175)
Vistos, etc.
Latam Airlines Group S/A interpôs o presente recurso especial cível, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas ‘a’ e ‘c’
da Constituição Federal, visando à reformado acórdão proferido pela Segunda Câmara Cível desta Corte de Justiça no julgamento
do Agravo Interno n.º 054448/2016 (havido no Agravo de Instrumento n.º 042764/2016).
O agravo de instrumento supra foi interposto pela recorrente e teve seu provimento negado na decisão de fls. 109/117, sendo
interposto agravo interno, unanimemente improvido no Acórdão n.º 196.722/2017 (fls. 134/145).
Nas razões do presente apelo especial, é alegada ofensa aos artigos 2.º, 3.º e 6.º, VIII, do CDC e 373, I, do CPC, além de
divergência jurisprudencial.
Contrarrazões não apresentadas (Certidão de fl. 189).
É o relatório. Decido.
Compulsados os presentes autos, verifico que a recorrente, além de ter interposto o recurso sub examine, protocolou, também, em
data diversa,o Recurso Especial n.º 010244/2017 (fls. 170/181),ao qual, de plano, nego seguimento com base no princípio da
unirrecorribilidade, segundo o qual uma mesma decisão judicial pode desafiar somente um único recurso, sendo vedada a
interposição de outro visando a impugnação do mesmo ato decisório.
Acerca da matéria eis a jurisprudência da Corte Superior:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. INTERPOSIÇÃO SUCESSIVA. PRECLUSÃO
CONSUMATIVA. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE.EMBARGOS DECLARATÓRIOS NÃO CONHECIDOS.
I. No sistema recursal brasileiro, vigora o cânone da unirrecorribilidade. Desta forma, manejados dois recursos pela mesma
parte contra uma única decisão, a preclusão consumativa impede o exame do que tenha sido protocolizado por último(AgRg na SLS
799/SP, Corte Especial, Min. Humberto Gomes de Barros, DJe de 7/8/2008).
II. - Embargos Declaratórios não conhecidos.
(EDcl no AgRg no REsp 1127348/DF, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/06/2010, DJe 01/07/2010)
Quanto ao apelo especial ora analisado, embora atendidos os requisitos extrínsecos de admissibilidade, os artigos 2.º e 3.º do
CDC e 373, I, do CPC não foram objeto de debate no acórdão recorrido, aplicando-se, assim, o óbice do enunciado da Súmula
211/STJ.
A alegada ofensa ao artigo 6.º, VIII, do CDC e a dita divergência jurisprudencial não merecem amparo, pois o STJ já pacificou
esse assunto, com incidência da Súmula 7 do STJ1:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIÇO DE
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. NÃO HÁ COMO AFERIR SE HOUVE OU NÃO DESACERTO NA INVERSÃO DO
ÔNUS DA PROVA SEM O REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. AFIRMAÇÃO PELA CORTE DE
ORIGEM DE AUSÊNCIA DE PROVA DE OSCILAÇÃO SIGNIFICATIVA APÓS REGULARIZAÇÃO. NÃO RESTANDO
CARACTERIZADA A EXISTÊNCIA DE DÉBITO, NÃO HÁ FALAR EM FORMA DE CÁLCULO DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO
E EM CUSTO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL DA EMPRESA DESPROVIDO. 1. A recorrente alega desacerto na
inversão do ônus da prova e a ocorrência de cerceamento de defesa. Entretanto, não há como aferir se houve ou não o
referido desacerto sem o reexame do contexto fático-probatório do autos, circunstância que redundaria na formação de
novo juízo acerca dos fatos, e não de valoração dos critérios jurídicos concernentes à utilização da prova e à formação da
convicção. (…)(STJ – 1.ª Turma - AgRg no AREsp 356084 / RS – Rel. MINISTRO NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO. Julgado em
28/03/2017, DJe 05/04/2017)
Ante as razões acima expostas, inadmito o presente recurso especial.
Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.
São Luís, 21 de junho de 2017.

Desembargador CLEONES CARVALHO CUNHA
PRESIDENTE

1Súmula 7: A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial.

RECURSO ESPECIAL CÍVEL N.º 003622/2017 (0015420-04.2014.8.10.0001) – São Luis
Recorrente: P. L. S. M. (representado por Cleyssa Gaspar Salgado)
Advogada: Dra. Sônia Maria Lopes Coêlho (OAB/MA 3.811)
Recorrido: Djalma Matos Neto
Advogada: Rafaella Cardoso Almada Lima (OAB MA 8.034)
Vistos, etc.
P. L. S. M., representado porCleyssa Gaspar Salgado,interpôs o presente recurso especial cível, com fundamento no artigo 105,
inciso III, alínea ‘a’, da Constituição Federal, visando à reforma do acórdão proferido pela Terceira Câmara Cíveldesta Corte de
Justiça no julgamento dos Embargos de Declaração n.º 43600/2016(havidos na Apelação Cível n.º 33694/2015).
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Os autos se originam na ação de alimentos c/c regulamentação de visitas, promovida por Djalma Matos Neto, cujo pedido foi
julgado parcialmente procedente pelo juízo de origem (sentença de fls. 86/90), sendo opostos ao decisumembargos de declaração
pela parte recorrente, porém rejeitados em primeiro grau (fls. 101/102).
Irresignado, o recorrente apelou e ao recurso foi negado provimento, por votação unânime (Acórdão n.º 187.874/2016, fls.
172/178), o que ensejou a oposição de embargos declaratórios, estes rejeitados no Acórdão n.º 194.962/2016 (fls. 200/204).
Nas razões deste apelo especial, é alegada violação ao artigo 1.694 do Código Civil.
O recorrido, embora intimado, não apresentou contrarrazões (certidão de fl. 224).
É o relatório. Decido.
Compulsados os presentes autos, observo atendidos os requisitos objetivos de admissibilidade, tendo em vista que o recorrente se
encontra devidamente representado, assim como interpôs este recurso no prazo de lei. Não houve recolhimento de preparo, por
ser beneficiado com assistência judiciária gratuita (certidão de fl. 222).
Todavia, embora preenchidos os requisitos extrínsecos, a alegada violação ao artigo 1.694 do CC não tem como prosperar, pois
não há como ser atendida a pretensão sem que haja rediscussão de fatos e reexame de provas, incidindo, nesse particular, o
óbice do enunciado da Súmula 7 do STJ.
Neste sentido a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO DE FAMÍLIA. PRESTAÇÃO DE ALIMENTOS.
PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO. VERIFICAÇÃO DO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS.
AGRAVO IMPROVIDO.
1. No caso, o eg. Tribunal de origem, à luz dos princípios da livre apreciação da prova e do livre convencimento motivado,
bem como mediante análise do contexto fático-probatório dos autos, entendeu que o montante de 3 (três) salários
mínimos a título de pensão alimentícia atende às necessidades do caso, levando-se em consideração o binômio
necessidade/possibilidade dos filhos e do ora recorrente.
2. A alteração desse entendimento, tal como pretendida, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-
probatório, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ, que dispõe: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja
recurso especial."
3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp 735.412/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2015, DJe 10/12/2015)
Ante o exposto, inadmito o presente recurso especial.
Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.
São Luís, 14 de junho de 2017.
Desembargador CLEONES CARVALHO CUNHA
PRESIDENTE

RECURSO ESPECIAL CÍVEL N.° 008991/2017 (0015912-93.2014.8.10.0001) – São Luís
Recorrente: Hapvida Assistência Médica Ltda
Advogados: Dr. Régis Gondim Peixoto, OAB/MA-9.357-A
Recorrido: Manoel Jansen Pereira
Advogado:Dr. Marco Aurélio de Melo Carneiro, OAB/MA-6.133
Vistos, etc.
Hapvida Assistência Médica Ltda interpõeo presente recurso especial cível, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas ‘a’
e ‘c’, da Constituição Federal, contra a decisão proferida pela Quinta Câmara Cível desta Corte de Justiça, no julgamento da
Apelação Cível n.º 019138/2016.
Os autos têm origem na ação de obrigação de fazer promovida pelo recorrido, que foi julgada procedente nos termos da sentença
de fls. 130/134.
Interposta apelação, a Quinta Câmara Cível, por votação unânime, deu parcial provimento ao recurso, Acórdão n.º 196621/2017
(fls. 170/173).
Contrarrazões não apresentadas, conforme certidão de fl. 196.
Em sede de recurso especial, o recorrente alega contrariedade aos arts. 186 e 188, I, do Código Civil e art. 333, I, do CPC/73, bem
como dissídio jurisprudencial.
É o breve relatório. Decido.
Os requisitos objetivos de admissibilidade foram observados.
Todavia, não merece seguimento o presente recurso com fundamento na violação aos dispositivos legais supracitados, com
divergência jurisprudencial, pois não há como ser atendida a pretensão do recorrente sem que haja rediscussão de fatos e
reexame de provas, incidindo, nesse particular, o óbice da Súmula 71do STJ.
Consolida tal entendimento, de maneira irrefutável, a Colenda Corte, verbis:
AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ATO ILÍCITO. AUSÊNCIA.
EXCLUDENTE. CÓDIGO CIVIL. ART, 188, I. SÚMULA 7/STJ.
1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ).
2. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no AREsp 740.986/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 15/12/2015, DJe
01/02/2016)
AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA. AUTORIZAÇÃO. DEMORA
INJUSTIFICADA. SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA. DANOS MORAIS. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 07/STJ.
1. A elisão das conclusões do aresto impugnado, comprovando a demora na autorização do tratamento cirúrgico, bem como a
situação de emergência médica, demandaria o revolvimento dos elementos de convicção dos autos, soberanamente delineados
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pelas instâncias ordinárias, providência vedada nesta sede especial a teor da súmula 07/STJ.
2. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
(AgRg no Ag 1219896/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/02/2012, DJe
17/02/2012)
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. DEMORA NA AUTORIZAÇÃO DE CIRURGIA.
DANOS MORAIS. VALOR. RAZOABILIDADE.
1. O Superior Tribunal de Justiça, afastando a incidência da Súmula nº 7/STJ, tem reexaminado o montante fixado pelas instâncias
ordinárias a título de danos morais apenas quando irrisório ou abusivo, circunstâncias inexistentes no presente caso.
2. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 962.914/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/12/2016, DJe
19/12/2016)
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PROVA PRODUZIDA NOS AUTOS. ARTS. 333, I, E 476 DO CPC/1973. SÚMULA
7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE IMPEDIDA.
1. Não há como aferir eventual ofensa aos mencionados dispositivos legais sem que se verifique o conjunto probatório dos
presentes autos. A pretensão de simples reexame de provas, além de escapar da função constitucional deste Tribunal, encontra
óbice na Súmula 7 do STJ, cuja incidência é induvidosa no caso sob exame. 2. A incidência da referida súmula impede o exame de
dissídio jurisprudencial, na medida em que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo
em vista a situação fática do caso concreto, com base na qual deu solução à causa a Corte de origem.
3. Recurso Especial não conhecido.
(REsp 1658302/GO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/04/2017, DJe 08/05/2017)
Diante do exposto, inadmito o presente recurso especial.
Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.
São Luís, 21 de junho de 2017..
DesembargadorCLEONES CARVALHO CUNHA
PRESIDENTE
1
Súmula 7: A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial.

RECURSO ESPECIAL CÍVEL N.º 018846/2017 (0026288-85.2007.8.10.0001) – São Luís
Recorrente: Golden Cros – Assistência Internacional de Saúde Ltda.
Advogados: Dra. Márcia Moraes Rêgo de Souza (OAB/MA 5927), Dr. Gabriel Prisco Paraiso (OAB/RJ 154.532)
Recorrido: Camilo Costa Pereira
Advogada: Dr. Francisco Gomes Feitosa (OAB/MA 3139)
Vistos, etc.
Golden Cros – Assistência Internacional de Saúde Ltda. interpôs o presente recurso especial cível,com fundamento no artigo
105, inciso III, alínea ‘c’, da Constituição Federal, visando à reforma do acórdão exarado pela Primeira Câmara Cível desta Corte
de Justiça no julgamento da Apelação Cível n.º 38093/2016.
A demanda se origina na ação de restituição c/c indenização por danos morais, ajuizada por Camilo Costa Pereira, cujos pedidos
foram julgados parcialmente procedentes pelo Juízo a quo(sentença de fls. 157/162).
Inconformado com a decisão de primeiro grau, o recorrente apelou e o recurso foi, por unanimidade de votos, parcialmente
provido, consoante teor do Acórdão n.º 198.446/2017 (fls. 216/223).
Nas razões do presente recurso especial, é alegada apenas divergência jurisprudencial (artigo 12, VI, da Lei 9.656/98).
Contrarrazões do recorrido apresentadas às fls. 286/292.
É o relatório. Decido.
Em análise dos pressupostos genéricos de admissibilidade recursal, verifico que o recorrente encontra-se devidamente
representado e que houve efetivo recolhimento de preparo (certidão de fl. 283).
No que se refere ao requisitotempestividade,convém esclarecer que embora o pedido de desistência dos embargos de declaração
somente tenha sido protocolizado após o julgamento dos mesmos, o enunciado da Súmula 418/STJ não mais subsiste, razão pela
qual desnecessária a ratificação do recurso, restando, assim, tempestiva a presente insurgência recursal:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/1973. NÃO OCORRÊNCIA.
RATIFICAÇÃO DO RECURSO ANTE A OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DESNECESSIDADE. MUDANÇA DA
JURISPRUDÊNCIA. REVISÃO DA CONCLUSÃO DO TRIBUNAL ACERCA DA NÃO OCORRÊNCIA DE FORÇA MAIOR E DA
INCIDÊNCIA DA MULTA CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. LUCROS CESSANTES. ATRASO NA
ENTREGA DE IMÓVEL. CABIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Não há que se falar em violação ao art. 535 do Código de Processo Civil, porquanto, embora rejeitados os embargos de
declaração, a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma
fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão do recorrente.
2. De acordo com o atual entendimento do STJ, a necessidade de ratificação do recurso somente se dá quando houver
alteração na conclusão do julgamento anterior (REsp 1.129.215/DF, de minha relatoria, CORTE ESPECIAL, julgado em
16/09/2015, DJe 03/11/2015).
3. No presente caso, a convicção a que chegou o acórdão em relação a não ocorrência de força maior e da incidência da multa
contratual decorreu da análise de elementos fáticos-probatórios dos autos e da interpretação de cláusulas contratuais, de modo
que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, o que obsta a admissibilidade do
especial ante o teor das Súmulas 5 e 7 desta Corte.
4. Esta Corte Superior já firmou entendimento de que, descumprido o prazo para entrega do imóvel objeto do compromisso de
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compra e venda, é cabível a condenação por lucros cessantes, havendo presunção de prejuízo do promitente-comprador.
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1014529/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/03/2017, DJe 04/04/2017)
Quanto à divergência jurisprudencial apontada, verifico que foi observada a regra processual do artigo1029, §1.º, do Código de
Processo Civil, e do artigo 255 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.
Destarte, é cediço que a finalidade do recurso especial é uniformizar a interpretação da lei federal pelos Tribunais, evitando, desta
forma, que as situações similares tenham resultados diferentes. No entanto, para que se evidencie a ocorrência de dissídio
jurisprudencial, mistera transcrição com a prova da divergência do julgado paradigma, bem como a divergência direta, hipótese
observada pelo recorrente.
Ante o exposto, admito o presente recurso especial pela divergência jurisprudencial suscitada.
Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.
São Luís, 21 de junho de 2017.
Desembargador CLEONES CARVALHO CUNHA
PRESIDENTE

RECURSO ESPECIAL CÍVEL Nº 013873/2017 (0030135-32.2006.8.10.0001) – São Luís
Recorrente: S Paulo Ferreira Guimarães
Advogado: Dr. José Wilson Cardoso Diniz, OAB/MA 6.055-A
Recorrido: Banco Bradesco S/A
Advogada: Drª. Maria Lucilia Gomes, OAB/MA-5.643-A
Vistos, etc.
S Paulo Ferreira Guimarães interpõe o presente recurso especial cível, com fundamento no artigo 105, III, alínea ‘a’, da
Constituição Federal, visando a reforma da decisão proferida pela Quinta Câmara Cível desta Corte de Justiça no julgamento do
Agravo Interno nº 059289/2016(havidosna Apelação Cível nº 041762/2013).
Às fls. 229, 232e 240requer assistência judiciária gratuita.
O pedido de gratuidade da justiça, conforme o novo CPC, pode ser realizado nos próprios autos – e não mais em autos apartados
– e sem suspender o curso processual, tudo, nos termos do artigo 99.
Assim, determino o encaminhamento dos autos à Vice-Presidência, a quem compete, de acordo com o art. 520, caput, do
Regimento Interno deste Tribunal de Justiça1, a apreciação do pedido de justiça gratuita.
Adotada a providência e julgado o pleito formulado, voltem-me conclusos para que seja proferido o juízo de admissibilidade.
Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.
São Luís, 14 de junhode 2017.
DesembargadorCLEONES CARVALHO CUNHA
PRESIDENTE
1Art. 520. O pedido de Justiça Gratuita será dirigido ao vice-presidente do Tribunal quando feito em petição autônoma e separada
do recurso ou da inicial da ação originária ou do incidente.

RECURSO ESPECIAL CÍVEL N.º 014938/2017 (0054447-91.2014.8.10.0001) – SÃO LUÍS
Recorrente: Paulo Jorge Melo da Silva
Advogado: Dr. Alessandro Evangelista Araújo (OAB/MA nº 9393)
Recorrido: Banco BMG S/A
Advogados: Dr. Celso David Antunes (OAB/BA nº 1141-A) e Luís Carlos Laurenço (OAB/BA nº 16780)
Vistos, etc.
Paulo Jorge Melo da Silvainterpôs o presente recurso especial cível, em face do Banco BMG S/A,com fundamento no artigo 105,
inciso III, alínea ‘a’, da Constituição Federal, contra a decisão proferida pela Primeira Câmara Cível desta Corte de Justiça no
julgamento dos Embargos de Declaração nº 8465/2017(havidos na Apelação Cível nº 51365/2016).
Os autos se originam na ação de nulidade contratual, declaratória de inexistência de dívida, c/c repetição de indébito e indenização
por danos morais com pedido de tutela antecipada ajuizada pelo recorrido e, julgada improcedente pelo Juízo a quo, a teor da
sentença de fls. 78/86.
Irresignado, a parte recorrente interpôs apelação cível, improvida, à unanimidade, consoante Acórdão nº 197.254/2017 (fls.
135/142).
Opostos embargos declaratórios, rejeitados, unanimemente, conforme Acórdão nº 198.445/2017 (fls. 157/161).
Nas razões do recurso especial são apontados como malferidos os artigos 4º, inciso III, 6º, incisos III, VI e VIII, 42, § único, todos
do CDC; 47, 141, 373, inciso II, 492, 489, § 1º, incisos III, IV e VI, 1.022, II, § único, inciso II, 1.025, todos do NCPC; 104, incisos II
e III, 138, 139, inciso I, 166, incisos II, IV e V, 171, inciso II, 182, 927 e 944, todos do Código Civil.
Embora devidamente intimado, o recorrido, deixou transcorrer in albiso prazo para contrarrazoar, conforme atesta Certidão de fl.
195.
É o relatório. Decido.
Os requisitos objetivos de admissibilidade foram atendidos, tendo em vista que o recorrente encontra-se devidamente
representado, assim como interpôs este recurso no prazo de lei. Preparo dispensado por ser beneficiário da assistência judiciária
gratuita (certidão de fl. 192).
Do exame percuciente dos autos, constato que por suposta afronta aos artigos47, 141, 373, inciso II, 492 e 1.025, todos do NCPC;
104, incisos II e III, 138, 139, inciso I, 166, incisos II, IV e V, 171, inciso II, todos do Código Civil,o recurso não merece prosperar,
uma vez que não houve emissão de juízo de valor pelo Tribunal de origem acerca das matérias contidas no mesmo.
Sendo assim, por ausência do devido prequestionamento, incide à espécie o teor da Súmula 211 do STJ1. A propósito, colaciono o
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entendimento da Corte Superior sobre a matéria, verbis:
BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO
EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU
OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E
A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. - Ausentes os vícios do art. 535 do CPC, rejeitam-se os embargos de declaração. - A ausência de
decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados impede o conhecimento do recurso especial. - O acórdão
recorrido que adota a orientação firmada pela jurisprudência do STJ não merece reforma. - Agravo não provido. (AgRg no REsp
1319426/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/11/2012, DJe 20/11/2012)
Por conseguinte, verifica-se que, em se tratando da indigitada contrariedade aos artigos 4º, inciso III, 6º, incisos III, VI e VIII, 42, §
único, todos do CDC; art. 489, § 1º, inciso III, IV e VI, todos do NCPC; 182, 927 e 944, todos do Código Civil, não há como ser
atendida a pretensão do recorrente sem que haja rediscussão de fatos e reexame de provas, incidindo, nesse particular, o óbice
da Súmula 72 do STJ.
Nesse contexto, segue abaixo entendimento da Colenda Corte, sic:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. FITAS PARA MEDIÇÃO DE GLICEMIA.
EFICIÊNCIA ENTRE PRODUTOS. REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO
CONHECIDO. I - Não há como aferir violação dos arts. 2º, 3º, 4º, 5º e 6º da Lei n. 8.080/90 e do art. 1º, caput e § 2º, da Lei n.
11.347/06, sem adentrar no acervo fático-probatório dos autos e sem que se faça a reanálise de provas ao reexame.
Incidência do enunciado n. 7 da Súmula do STJ. II - Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 887.181/RJ, Rel. Ministro
FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/04/2017, DJe 02/05/2017)
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. DANO
MORAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA.
INSTITUIÇÃO DE ENSINO PROPRIETÁRIA DA MARCA UTILIZADA PELA AUTORA DO DANO.
LEGITIMIDADE PASSIVA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS
CONTRATUAIS. SÚMULAS 5 E 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O eg. Tribunal de origem, reconhecendo que o
colégio contratado pelo consumidor atuava como um licenciado da marca do colégio demandado, aplicando a teoria da aparência,
reconheceu a legitimidade passiva do titular da marca para responder pelo dano moral causado decorrente da inscrição indevida
da parte ora agravada em cadastro de inadimplentes. 2. A modificação das conclusões do v. acórdão recorrido demandaria o
reexame do conjunto fático-probatório, bem como a análise de cláusulas do contrato original firmado entre as partes, o
que encontraria óbice nas Súmulas 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes.3. Agravo interno a que se nega
provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp 875.864/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 06/10/2016, DJe
21/10/2016)
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO (ARTIGO 544 DO CPC) - DEMANDA POSTULANDO INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DA NEGATIVA DE COBERTURA DO CUSTEIO DE CIRURGIA (ESOFAGOPLASTIA)
REALIZADA POR MÉDICO E EM HOSPITAL NÃO CREDENCIADOS - DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO PROVIMENTO AO
RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA CONSUMIDORA. 1. Violação do artigo 535 do CPC não configurada. Acórdão estadual que
analisou adequadamente todos os aspectos relevantes para o deslinde da controvérsia. 2. Inversão do ônus da prova (artigo 6º,
inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor). A discussão acerca do cabimento ou não da referida regra de instrução
probatória perpassa pela apreciação da hipossuficiência técnica do consumidor e da verossimilhança das alegações
deduzidas, o que, na hipótese ora em foco, reclama o reexame do conteúdo fático-probatório dos autos, providência
inviável no âmbito do julgamento de recurso especial, por força da Súmula 7/STJ. Precedentes. 3. Recusa da cobertura
financeira de cirurgia realizada em hospital e por médico não conveniados/credenciados. Rever as conclusões firmadas pelo
Tribunal de origem, no sentido da legalidade da conduta da operadora de plano de saúde (em virtude da falta de comprovação da
urgência ou emergência do procedimento), encontra óbice nas Súmulas 5 e 7 desta Corte. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg
no AREsp 337.976/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 20/08/2013, DJe 30/08/2013)
PROCESSUAL CIVIL. TELEFONIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COBRANÇA INDEVIDA DE VALORES. DEVOLUÇÃO EM
DOBRO. IMPOSSIBILIDADE. ERRO JUSTIFICÁVEL. DANO MORAL PRESUMIDO. AFASTADO. ALTERAÇÃO DAS PREMISSAS
FÁTICAS CONTIDAS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ.1.[omissis]. 2. [omissis].3. Considerando que o
Tribunal de origem entendeu se tratar de um erro justificável, não cabe ao STJ reanalisar o caso concreto, a fim de
verificar a ocorrência ou não do engano justificável, tendo em vista o óbice da Súmula7/STJ. 4. No tocante à possibilidade de
configuração do dano moral presumido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não reconhece a existência de dano moral
in re ipsa pela mera cobrança indevida caracterizadora de falha na prestação de serviço público (AgRg no AREsp 698.641/RS, Rel.
Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 23/6/2015; AgRg no AREsp 673.768/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira
Turma, DJe 23/4/2015; AgRg no REsp 1.516.647/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 22/5/2015). 5.
Ademais, a Corte de origem salientou que "os elementos constantes dos autos não comprovam a existência de dano moral
suscetível de indenização, porquanto o prejuízo experimentado com a cobrança do serviço não solicitado é tão somente de ordem
material, financeira, e não moral, mormente considerando que o nome do autor sequer restou inscrito em rol de maus
pagadores".6. Para afastar tal conclusão, seria necessário o revolvimento do substrato fático-probatório dos autos, o que é vedado
em Recurso Especial, conforme dispõe o enunciado da Súmula 7 desta Corte. 7.Agravo Regimental nãoprovido. (AgRg no AREsp
642.115/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/09/2016, DJe 10/10/2016)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. SUPOSTA OFENSA AOS ARTS.
1.022 E 489 DO CPC/2015.INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO RECORRIDO.TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL.
SUPOSTO CERCEAMENTO DE DEFESA. DISCUSSÃO ACERCA DA LEGALIDADE DO REDIRECIONAMENTO AOS SÓCIOS.
QUESTÕES ATRELADAS AO REEXAME DE MATÉRIA DE FATO. PARCELAMENTO DEFERIDO À EMPRESA EXECUTADA.
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EFEITOS. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO EM RELAÇÃO A TODOS OS DEVEDORES SOLIDÁRIOS (ART. 125, III, DO CTN).
1. Não havendo no acórdão recorrido omissão, obscuridade ou contradição, não fica caracterizada ofensa aos arts.
1.022 e 489 do CPC/2015. 2. O reexame de matéria de prova é inviável em sede de recurso especial (Súmula7/STJ).3.
Assentada pelas instâncias ordinárias a legalidade do redirecionamento da execução fiscal aos sócios, plenamente aplicável a
regra contida no art. 125, III, do CTN, segundo a qual os efeitos da interrupção da prescrição em relação a um dos devedores
solidários atingem todos os outros codevedores. Nesse sentido: REsp 1015117/RS, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA
TURMA, julgado em 25/11/2008, DJe 11/02/2009.4.Agravo interno não provido.(AgInt nos EDcl no AREsp 1018053/RS, Rel.
Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/04/2017, DJe04/05/2017)
Outrossim, observo que, a alegação de contrariedade ao artigo 1.022, CPC/15, esbarra no óbice da súmula 83, do STJ.
No pormenor, pertinente é citar o seguinte precedente do STJ, sic:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL.
VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC. CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
INVIABILIDADE DA VIA ELEITA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Embora rejeitados os embargos de declaração, a matéria
controvertida foi devidamente enfrentada pelo Colegiado de origem, que sobre ela emitiu pronunciamento de forma
fundamentada, com enfoque suficiente a autorizar o conhecimento do recurso especial, não havendo que se falar
em ofensa ao art. 535, II, do CPCâ•„1973. 2. A jurisprudência deste Tribunal Superior é firme no sentido de que o mero
descontentamento da parte com o resultado do julgamento não configura violação do art. 1.022 do CPCâ•„2015 e que
os embargos declaratórios não se prestam, em regra, à rediscussão de matéria. 3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl
no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 816.695 - SP (2015â•„0275280-9). RELATOR: MINISTRO MARCO AURÉLIO
BELLIZZE. - DJe: 06/06/2016).
Ante o exposto, inadmito presente recurso especial cível.
Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.
São Luís, 19 de junho de 2017.
DesembargadorCLEONES CARVALHO CUNHA
PRESIDENTE
1�
Súmula 211: Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi
apreciada pelo tribunal a quo.
2�
Súmula 7: A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial.

RECURSO ESPECIAL CÍVEL N.º 002406/2017 (007450-82.2016.8.10.0000) - Imperatriz
Recorrente: Banco Panamericano S/A
Advogada: Dr.ª Cristiane Belinati Garcia Lopes (OAB/MA 8.784)
Recorrida: Michelli Teles de Aguiar
Advogada: Dr.ª Michelli Teles de Aguiar (OAB/MA 12.106)
Vistos, etc
Banco Panamericano S/A interpõe o presente recurso especial cível, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea ‘a’, da
Constituição Federal, em face da decisão proferida pela Primeira Câmara Cível desta Corte de Justiça no julgamento do Agravo de
Instrumento n.º 039.328/2017.
O agravo de instrumento foi interposto pelo recorrente, ao qual foi dado parcial provimento no Acórdão n.º 194.404/2016 (fls. 88/91-
v), sendo, nas razões do presente recurso especial, alegada violação ao artigo 537, § 1.º, do NCPC.
Contrarrazões não apresentadas (Certidão de fl. 140).
É o relatório. Decido.
Precedentemente, constato que o recorrente protocolou uma segunda petição recursal (REsp 039328/2017), às fls. 116/124, cópia
deste recurso, onde consta a assinatura do advogado, suprindo, portanto, o vício sanável do apelo em tela.
Compulsados os autos, verifico atendidos os requisitos objetivos de admissibilidade; todavia, não merece amparo a alegada
contrariedade ao artigo mencionado, tendo em vista que o STJ já possui entendimento acerca do assunto, com incidência da
Súmula 7 do STJ1:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - ASTREINTES FIXADAS POR
DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.
INSURGÊNCIA DA RÉ. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o artigo 461 do
Código de Processo Civil de 1973 (correspondente ao art. 537 do NCPC) permite ao magistrado, de ofício ou a
requerimento da parte, afastar ou alterar o valor da multa quando este se tornar insuficiente ou excessivo, mesmo depois
de transitada em julgado a sentença, não havendo espaço para falar em preclusão ou em ofensa à coisa julgada.
Precedentes. 2. O acórdão recorrido, ao reduzir o valor da multa diária de R$ 3.000,00 para R$ 500,00 agiu em consonância
com o entendimento firmado nesta Corte Superior. 3. A redução do valor atribuído às astreintes implica, como regra,
revolvimento de fatos e circunstâncias da causa, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ. Excepciona-se a incidência de tal
verbete sumular apenas quando o valor arbitrado se revelar irrisório ou exorbitante, o que não se configura no presente
caso. 4. Agravo interno desprovido.
(STJ - 4.ª Turma - AgInt no REsp 1396065 / PE . Rel. MINISTRO MARCO BUZZI. Julgado em 07/02/2017, DJe 15/02/2017)
Diante do exposto, inadmito o presente recurso especial.
Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.
São Luís, 14 de junho de 2017.

DesembargadorCLEONES CARVALHO CUNHA
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PRESIDENTE
1Súmula 7: A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial.

PRESIDÊNCIA 
RECURSO ESPECIAL N.º 39480-2016
Número Processo:0008770-07.2015.8.10.0000 
RECORRENTE:JOSÉ LAURO DE CASTRO MOURA
ADVOGADO:LUIS EDUARDO F. BOUÉRES
RECORRIDOS:DANIEL CORRÊA E OUTROS
ADVOGADO:FRANCISCO DE ASSIS S. C. FILHO 
DESPACHO 
Trata-se de Recurso Especial Cível interposto por JOSÉ LAURO DE CASTRO MOURA, com fundamento no art. 105, inciso III,
alínea “ a”, da Constituição Federal, em face dos julgamentos proferidos pela Terceira Câmara Cível, nos autos do Agravo
de Instrumento n.º 48.984-2015 e Embargos de Declaração n.º 39.377-2016.  
A alegar nesse considerar que os venerandos acórdãos ao prover parcialmente o Agravo de Instrumento n.º 48.984/2015 e
rejeitar os Declaratórios n.º 39.377/2016, malferiram os artigos 5.º, 141, 492 e 932, III, do novo Código de Processo Civil e
artigos 475, 1219 e 1220, do Código Civil, ao manter os efeitos da decisão proferida pelo Juízo de Direito da 1.ª Vara Cível
desta Capital, que, nos autos da Ação Anulatória com Pedido de Tutela Antecipada n.º 232-34.2015 (fls. 1769/1771), a
cautelar se lha indeferida.
A esses argumentos, é que a requerer provido o presente recurso, com a consequente reforma do questionado acórdão. 
Em sede de contrarrazões, fls. 2071/2094, a pugnar pela não admissibilidade do recurso (aplicação das Súmulas 282 e 356
do Supremo Tribunal Federal e 07 do Superior Tribunal de Justiça), e acaso superado, pelo seu improvimento, ante a
ausência de afronta a dispositivo de lei. 
Às fls. 2098, os autos se me enviados, na qualidade de Decano, para apreciação do juízo de admissibilidade, ante os
declarados impedimentos lançados às fls. 2095-verso e 2097.
Eis, pois, o que se me competia relatar. 
Decido. 
Antes mesmo que apreciados os requisitos inerentes à admissibilidade recursal (art. 1030, V, do Código de Processo Civil),
de se me cumprir o esclarecer de que incomportante o adentrar na matéria erigida em sede méritória, eis que afeta ao juízo
natural, como que, o Superior Tribunal de Justiça. 
Sob a alegação de que violados os artigos 5.º, 141, 492 e 932, III, do novo Código de Processo Civil e artigos 475, 1219 e
1220, do Código Civil, tomado pelo recorrente o presente recurso ao fundamento inserto no art. 105, III, “a” , da Constituição
Federal.  
De início, não vislumbro hipótese de negativa de seguimento ao interposto recurso, porquanto não caracterizadas as
hipóteses previstas no inciso I, do art. 1030 do Código de Processo Civil/2015, tampouco necessidade de aferição de juízo
de retratação, sobrestamento ou de seleção de recurso como representativo de controvérsia elencados nos incisos II, III e IV,
da citada norma. 
Ademais, que se consignar, de logo, presentes os pressupostos gerais de admissibilidade de competência auferida por este
juízo de base, como que, legitimidade, interesse, tempestividade, preparo, adequação, regularidade procedimental,
inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e motivação. 
Quanto à adução fulcrada na contrariedade aos preceitos infraconstitucionais, a não vislumbrar melhor sorte, isso porque,
diferentemente do sustentado e em perfunctória análise, o constatar de que sequer tratados pelos acórdãos recorridos, de
modo que não se lhe restado vulneração, e, não bastante isso, declinado de forma fundamentada os motivos do
convencimento acerca da manutenção do decisum  monocrático.
A esses motivos, hei por bem, de conformidade com o art. 1030, inciso V, do Código de Processo Civil, o interposto Recurso
Especial, não se lhe admitir.
Publique-se. Intime-se. 
PALÁCIO DA JUSTIÇA CLÓVIS BEVILÁCQUA, em São Luís, Capital do Estado do Maranhão, aos vinte e seis dias do mês
de junho do ano de dois mil e dezessete.
Desembargador ANTONIO FERNANDO BAYMA ARAUJO
DECANO, no exercício da Presidência, ante os declarados impedimentos do Presidente e Vice-Presidente

Plantão

PLANTAO JUDICIAL DE SEGUNDO GRAU

Processo Nº: 0003932-50.2017.8.10.0000 Protocolo Nº: 0302512017

PACIENTE: NELILSON ALVES MAGALHÃES,
IMPETRANTE: JOÃO PEREIRA COSTA FERREIRA JÚNIOR,
ADVOGADO(A): JOAO PEREIRA COSTA FERREIRA JUNIOR (MA13129)
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IMPETRADO: JUIZO DA CENTRAL DE INQUÉRITOS DA COMARCA DA CAPITAL,

Relator(a): RAIMUNDO NONATO MAGALHÃES MELO

Vistos etc...
Trata-se de Habeas Corpus Liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo Advogado João Pereira Costa Ferreira Junior, em
favor de Nelilson Alves Magalhães, indicando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Central de Inquérito de São Luís.
Consta da peça vestibular que o paciente foi preso em flagrante no dia 15 de junho de 2017 acusado de ter supostamente
cometido o crime previsto no art 33 da lei nº 11343/2006
Aduz que, em audiência de custódia, o Juiz do Plantão Criminal homologou o flagrante e converteu a prisão em preventiva, sob o
fundamento de garantir a conveniência da instrução criminal e aplicação da Lei Penal.
Alega o Impetrante a existência de contradição quanto a verdade dos fatos. Segundo a confissão do paciente e o Laudo de Exame
e Constatação, a quantidade de droga apreendida no ato da prisão eram de 12 petecas de crack no total de 1,03g, mas a decisão
que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva fala em 66 gramas de crack e 134 trouxinhas de maconha.
Sustenta o impetrante a ausência de fundamentação idônea a subsidiar a manutenção da medida coercitiva preventiva, sendo o
paciente primário, com residência fixa, profissão definida e possuidor de bons antecedentes.
Com base nestas argumentações, o Impetrante pleiteia a concessão liminar da ordem, com a revogação da prisão vergastada e
consequente expedição de Alvará de Soltura, e no mérito sua confirmação.
É o que cabia relatar.
Decido.
Nesta fase, cabe-me tão somente a análise dos requisitos necessários à concessão da medida liminar, o fumus boni iuris e o
periculum in mora.
Entende-se por fumus boni iuris(fumaça do bom direito) como a plausibilidade do direito, ou ainda verossimilhança do direito
alegado. Sem maiores digressões o periculum in mora representa o perigo na demora da prestação jurisdicional, podendo
acarretar dano irreparável ou de difícil reparação ao direito alegado.
O requisito do perigo da demora encontra-se presente em razão da possibilidade de manutenção do ergástulo provisório do
paciente durante o trâmite regular da presente ação, ante possibilidade de lesão ao seu direito de liberdade.
Em relação ao requisito da fumaça do bom direito, analisando-se as peças anexadas aos autos, mais precisamente a decisão de
conversão da medida coercitiva provisória, na presente fase, não resta prontamente caracterizado.
Com estas considerações, em razão da ausência do requisito essencial da concessão da medida, INDEFIRO A LIMINAR
PLEITEADA.
Notifique-se o Juízo de Direito da Central de Inquérito e Custódia da Comarca de São Luís, autoridade indicada como coatora,
para prestar as informações de estilo no prazo de 05 dias.
Encaminhem-se os autos ao Setor de Distribuição para que proceda aos trâmites legais.
Esta decisão serve como ofício.
Cumpra-se. Publique-se.
São Luís/MA, 27 de junho de 2017.

Desembargador(a): RAIMUNDO NONATO MAGALHÃES MELO

PLANTAO JUDICIAL DE SEGUNDO GRAU

Processo Nº: 0003935-05.2017.8.10.0000 Protocolo Nº: 0302522017

IMPETRANTE: HEVERTON SOARES OLIVEIRA,
ADVOGADO(A): BENEDITO DE JESUS GUIMARÃES BELO ( 14624), RICARDO JEFFERSON MUNIZ BELO (MA12332),
CARLOS RAIMUNDO BELO NETO ( 12388), FELIPE HENRIQUE PINHEIRO NUNES (MA14801), WALBER RODRIGUES BELO
(MA7002)
IMPETRADO: JUIZO DE DIREITO DA SEGUNDA VARA DA COMARCA DE SANTA INES, DESEMBARGADOR JOSÉ
JOAQUIM FIGUEIREDO DOS ANJOS,

Relator(a): RAIMUNDO NONATO MAGALHÃES MELO

Vistos etc...
Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por Heverton Soares Oliveira, contra ato abusivo e ilegal
praticado pelo Juízo de Direito da Comarca de Santa Inês e Desembargador José Joaquim Figueiredo dos Anjos.
Consta da peça vestibular que a Impetrante foi preso em flagrante no dia 04 de junho de 2017, por supostamente ter cometido os
crimes previstos no art 14,16 e 19 da Lei nº 10.826/2003, art 1º § 1º c/c art 2º §§ 2º,3º e 4º inciso II, da Lei 2850/13 e art 278 do
Código Penal Brasileiro.
Afirma o Impetrante que "A douta Magistrada mesmo sendo incompetente para o ato, converteu o flagrante em prisão preventiva,
alegando garantia da ordem pública, resguardar a instrução processual e aplicação da Lei Penal. Em ato contínuo, foi impetrada
Ordem de Habeas Corpus com pedido de Liminar e o Desembargador Relatos José Joaquim Figueredo dos Anjos decidiu analisar
todo o alegado no mérito, enviando os autos para p Ministério Público, não sabendo data para devolução dos autos com o parecer.
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Posteriormente, foi interpôs um pedido de reconsideração da liminar, alegando ilegalidade da prisão, uma vez que o crime de
Organização Criminosa é de competência exclusiva da 1ª Vara Criminal de São Luís, ferindo o princípio do Juiz Natural. No
entanto, ate a presente data o Desembargador Relator José Joaquim Figueiredo dos Anjos ignorou por completo este direito
líquido e certo. "
Com base nestas argumentações, requer a Impetrante, liminarmente, o relaxamento da prisão, expedindo-se o competente Alvará
de Soltura, e no mérito, a concessão definitiva da ordem.
É o que cabia relatar.
Decido.
Preliminarmente cumpre-me perfazer o juízo de admissibilidade da presente ação constitucional.
Conforme prescreve o art.5º, inciso LXIX da Constituição Federal "conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito
líquido e certo, não amparado por "habeas-corpus" ou "habeas-data", quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de
poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público".
Sem maiores digressões, analisando-se o caso em tela, o ato impugnado é a decisão proferida pela Juíza da Comarca de Santa
Inês que decretou a prisão preventiva do Impetrante, bem como a decisão do Desembargador Relator José Joaquim Figueiredo
dos Anjos que indeferiu o pedido de reconsideração da Liminar negada pelo Desembargador Plantonista Jorge Rachid Mubarack
Maluf.
Como podemos concluir, trata-se de ato judicial que "em tese" viola direito à liberdade do impetrante, sendo desta forma cabível a
ação constitucional de Habeas Corpus.
Nestes termos colaciono o julgado:
RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. FUNDAMENTAÇÃO QUE NÃO EVIDENCIA A EXISTÊNCIA DE
TERATOLOGIA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SUBSIDIARIEDADE DA UTILIZAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA EM
MATÉRIA CRIMINAL: POSSIBILIDADE, DESDE QUE NÃO CABÍVEL, NA HIPÓTESE, HABEAS CORPUS. ART.5.º, INCISOLXIX,
DACONSTITUIÇÃODA REPÚBLICA. NÃO CONFIGURAÇÃO DOS REQUISITOS PARA QUE O MANDANDO DE SEGURANÇA
POSSA SER UTILIZADO COMO VIA DE IMPUGNAÇÃO DE ATO JURISDICIONAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. A utilização de mandado de segurança contra ato judicial é admitida, excepcionalmente, desde que o referido ato seja
manifestamente ilegal ou revestido de teratologia, o que não é o caso dos autos. Precedentes.2. A possibilidade da utilização do
mandado de segurança para impugnar atos jurisdicionais em processos criminais é subsidiária, consoante se extrai da disposição
expressa no incisoLXIX, do art.5ºdaConstituição Federal.3. O acórdão impugnado manteve a decisão do Juízo de primeira
instância de determinar que as informações fornecidas pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos constantes como prova
em outro procedimento criminal fossem utilizadas para instruir o processo-crime originário, o que, segundo a impetração,
desrespeitaria o MLAT - Mutual Legal Assistance Treaty, tratado de que o Brasil é signatário. Ocorre que a Corte a quo fundou-se
no fato de que tais documentos foram produzidos em autos desmembrados em razão do grande número de investigados, tendo,
portanto, origem na mesma investigação criminal. Não há, portanto, teratologia no acórdão que não reconheceu o direito líquido e
certo do Recorrente, assim como não há óbice ao manejo de habeas corpus na hipótese, fatos que, por si sós, impedem a
impetração do mandado de segurança no caso.4. Recurso desprovido.
Ante o exposto, não conheço da presente ordem, por lhe faltar condição de ação (possibilidade jurídica do pedido).
Arquive-se
São Luís, 27 de junho de 2017.

Desembargador(a): RAIMUNDO NONATO MAGALHÃES MELO

Plantão Judicial de segundo grau
Nº Único: 0003935-05.2017.8.10.0000
Mandado de Segurança Nº 30252/2017
Impetrante : Heverton Soares Oliveira
Advogado : Benedito de Jesus Guimarães Belo e outros
Impetrado : Juíza de Direito da 2ª Vara da Comarca de Santa Inês e Excelentíssimo Senhor Desembargador José Joaquim
Figueiredo dos Anjos
Incidência : Arts. 14, 16 e 19, da Lei 10.826/2003
Plantonista : Desembargador Raimundo Nonato Magalhães Melo
DECISÃO – O Sr. Desembargador Raimundo Nonato Magalhães Melo (plantonista): Trata-se de pedido de reconsideração de
decisão proferida por este Plantonista, a qual não conheceu do mandado de segurança intentado, em regime de plantão, por
Heverton Soares Oliveira no qual apontou como autoridade coatora o MM Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Santa Inês e o
Excelentíssimo Senhor Desembargador José Joaquim Figueiredo dos Anjos.
As fls. 34/36 repousa a decisão proferida por este signatário, a qual indeferiu a petição inicial do mandado de segurança por
entender que a matéria posta a apreciação, em regime de plantão, não comportaria o ajuizamento do citado remédio heroico.
Em sede de reconsideração, o Impetrante sustenta a ilegalidade do ato praticado pela Em. Juíza da 2ª Vara da comarca de Santa
Inês, corroborado por omissão do Excelentíssimo Senhor Desembargador José Joaquim Figueiredo dos Anjos.
É o sucinto relatório. DECIDO:
Data venia, os nobres causídicos signatários tanto da petição inicial, quanto do pedido de reconsideração da decisão anteriormente
proferida por este Plantonista, tenho que a matéria exposta neste pedido sucedâneo ao petitório vestibular não pode ser apreciada
em regime de plantão.
Isto porque, consoante a exegeses do §1º, do art. 11, da resolução 71/2009 do Egrégio Conselho Nacional de Justiça c/c o §3º, do
art. 192 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, o Plantão Judiciário não se destina à reiteração de
pedido já apreciado no órgão judicial de origem ou em plantão anterior, nem à sua reconsideração.
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Destarte, torna-se impossível a este signatário reapreciar uma decisão anterior por ele proferida, motivo pelo qual, deixo de admitir,
em sede de plantão, o pedido de reconsideração de fls. 38/41, face o disposto no §1º, do art. 1º, da resolução 71/2009-CNJ c/c
§3º, do art. 19, do RITJMA.
Proceda-se com a distribuição do feito, pelo protocolo normal, para apreciação do pedido de reconsideração intentado.
Cópia desta decisão servirá como mandado/ofício.
Cumpra-se.
Publique-se.
São Luís/MA, 28 de junho de 2017.
Desembargador Raimundo Nonato Magalhães Melo, plantonista.
1Resolução 71/2009-CNJ: Art. 1º. O Plantão Judiciário, em primeiro e segundo graus de jurisdição, conforme a previsão regimental
dos respectivos tribunais ou juízos destina-se exclusivamente ao exame das seguintes matérias:
(...) §1º. O Plantão Judiciário não se destina à reiteração de pedido já apreciado no órgão judicial de origem ou em plantão anterior,
nem à sua reconsideração ou reexame ou à apreciação de solicitação de prorrogação de autorização judicial para escuta
telefônica.
2 RITJMA: Art. 19.O plantão judiciário de 2° grau destina-se a conhecer, exclusivamente:
(...)§ 3° Não são admitidas no Plantão Judiciário medidas já apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão
anterior, nem tão pouco os respectivos pedidos de reconsideração (Acrescido pela Resolução nº 17/12)

Coordenadoria de Precatórios

PRECATÓRIO N°. 16657/2012-TJ
Credora: Cláudia Saldanha Santana
Advogados: Paulo Roberto Costa Miranda (OAB/MA nº. 765), Pedro Leonel Pinto de Carvalho (OAB/MA nº. 417) e outros
Devedor: Instituto de Colonização e Terras do Maranhão - ITERMA
Procuradores: Rodrigo Maia Rocha (OAB/MA nº. 6.469), Vanderley Ramos dos Santos (OAB/MA nº. 7.287), Lorena Duailibe
Carvalho (OAB/MA nº. 5.739), Altino Fonseca Netto (OAB/MA nº. 2.819), Pedro Silveira Barreto Filho (OAB/MA nº. 2.382) e outros
Origem: Quarta Vara da Fazenda Pública de São Luís
Natureza: Comum
Valor originário: R$ 1.963.135,65 (um milhão, novecentos e sessenta e três mil, cento e trinta e cinco reais e sessenta e cinco
centavos)

D E C I S Ã O
Trata-se de precatório proveniente da 4ª Vara da Fazenda Pública de São Luís, originário da Ação Ordinária nº. 22673/2004 (Ação
de Execução nº. 60993/2011), tendo como credora Cláudia Saldanha Santana e devedor o Instituto de Colonização e Terras do
Maranhão – ITERMA, já qualificados nos autos.
Deferido o requisitório (fls. 134/137), o ente devedor foi notificado para efetuar a inclusão da dívida em seu orçamento para o
exercício de 2013, consignando a dotação e o crédito, devidamente atualizado, a este Poder Judiciário (fls. 139).
Petições da credora às fls. 189/197, 281/283, 285/286, 306/307, 338, 343 e 419/422, requerendo o sequestro de verbas do ente
devedor suficientes para a satisfação da dívida, com fundamento na ausência de alocação orçamentária do referido valor.
Notificado o ente público, por intermédio de seu representante legal, para, no prazo de 30 (trinta) dias, proceder à regularização do
pagamento ou prestar as informações correspondentes, sob pena de sequestro (fl. 308), manteve-se inerte, conforme certidão de
fl. 309.
Encaminhados os autos à Procuradoria Geral de Justiça, manifestou-se pela decretação do sequestro de quantia suficiente para a
satisfação do crédito do precatório, nos termos dos Pareceres de fls. 349/351 e 505/508.
Decisão da Presidência do Tribunal de Justiça às fls. 521/527 deferindo o pedido de sequestro formulado pela credora.
O Estado do Maranhão interpôs o Agravo Regimental de fls. 537/563 contra a supracitada decisão, bem como sobreveio aos autos
informação acerca do deferimento de liminar em favor do ente público na Reclamação Constitucional nº. 22.470/MA (fls. 700/725).
Decisão da Presidência às fls. 726/728 julgando prejudicado o Agravo Regimental e determinando, em cumprimento à liminar
deferida na Reclamação Constitucional, a suspensão da execução de qualquer medida constritiva para a satisfação do crédito do
precatório até o julgamento definitivo da ação.
Petição da credora às fls. 767/770v comunicando a prolação de decisão na Reclamação Constitucional nº. 22.470/MA negando
seguimento à mesma e revogando a medida liminar (fls. 771/771v), pugnando pelo cumprimento da ordem de sequestro, com a
expedição dos competentes alvarás de levantamento dos valores bloqueados.
É o breve relatório. Decido.
Inicialmente, insta registrar que após o deferimento do pedido de sequestro formulado pela credora, que não chegou a ser
efetivado em virtude da medida liminar concedida na Reclamação Constitucional nº. 22.470/MA, o Estado do Maranhão foi
enquadrado, por meio do Processo Administrativo nº. 2811/2017-TJMA, no Regime Especial de pagamento de precatórios
instituído pela Emenda Constitucional nº. 94/2016.
Tal enquadramento determina a aplicação do Regime Especial de pagamento não apenas para os precatórios de sua
Administração Direta, como também de sua Administração Indireta, na qual se inclui a autarquia estadual devedora do presente
requisitório, o Instituto de Colonização e Terras do Maranhão – ITERMA, com a elaboração de uma lista única,segundo a ordem
cronológica de apresentação dos ofícios de requisição.
Nos termos do art. 101 do ADCT, incluído pela referida Emenda Constitucional, o Estado do Maranhão restou obrigado a depositar,
para pagamento da dívida de precatórios de sua Administração Direta e Indireta, “mensalmente, em conta especial do Tribunal de
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Justiça local, sob única e exclusiva administração desse, 1/12 (um doze avos) do valor calculado percentualmente sobre as
respectivas receitas correntes líquidas, apuradas no segundo mês anterior ao mês de pagamento, em percentual suficiente para a
quitação de seus débitos e, ainda que variável, nunca inferior, em cada exercício, à média do comprometimento percentual da
receita corrente líquida no período de 2012 a 2014, em conformidade com plano de pagamento a ser anualmente apresentado ao
Tribunal de Justiça local”.
Definido pelo Setor de Cálculos, nos autos do Processo Administrativo nº. 2811/2017-TJMA, o valor da parcela mensal a ser
disponibilizada pelo Estado do Maranhão no exercício de 2017, no montante de R$ 28.007.942,19 (vinte e oito milhões, sete mil,
novecentos e quarenta e dois reais e dezenove centavos),o ente público foi notificado, na pessoa de seus representantes legais
(Governador e Procurador-Geral), para proceder ao repasse tempestivo dos recursos a este Poder Judiciário.
Registre-se que enquanto o Estado do Maranhão estiver efetuando o pagamento de seus precatórios pelo Regime
Especial, com o repasse das parcelas mensais previstas no caputdo art. 101 do ADCT, nem ele, nem suas respectivas
autarquias, fundações e empresas estatais dependentes poderão sofrer sequestro de valores,exceto no caso de não
liberação tempestiva – no todo ou em parte – dos recursos referentes às parcelas mensais, conforme disposto no art. 103 c/c o art.
104, I do ADCT.
Entretanto, consta dos autos do Processo Administrativo nº. 2811/2017-TJMA que o Estado do Maranhão procedeu à
disponibilização, até o momento, tão somente do valor de R$ 48.600.000,00 (quarenta e oito milhões e seiscentos mil reais),
permanecendo inadimplente quanto à liberação tempestiva do saldo remanescente da parcela do mês de fevereiro de 2017 e do
valor integral das parcelas dos meses de março, abril e maio de 2017.
Ressalto que em virtude da inadimplência do ente devedor, a Presidência deste Tribunal de Justiça já vem adotando as
providências que lhe competem por determinação constitucional, tendo instaurado o Processo Administrativo de Sequestro em
Regime Especial nº. 14952/2017 (art. 33, caput, da Resolução nº. 115/2010-CNJ), com vistas à regularização dos repasses das
parcelas em atraso pelo Estado do Maranhão.
Desta feita, ante o enquadramento do Estado do Maranhão, incluindo sua Administração Direta e Indireta, no Regime Especial de
pagamento de precatórios instituído pela Emenda Constitucional nº. 94/2016, revogo,com fundamento no art. 103 do ADCT,a
decisão de fls. 521/527 que deferiu pedido de sequestro formulado pela credora neste precatório, razão pela qual indefiro,via de
consequência, os pedidos de fls. 767/770v.
Tratando-se a regularização dos repasses mensais para pagamento de precatórios pelo Estado do Maranhão, mediante sequestro,
de objeto de procedimento administrativo próprio, já desencadeado pela Presidência deste Tribunal de Justiça, resta à credora
aguardar a disponibilização de recursos suficientes ao alcance de sua posição na ordem cronológica para quitação de seu crédito,
conforme as normas constitucionais e regulamentares que disciplinam a matéria.
Publique-se.
São Luís – MA, 23 de junho de 2017.

Desembargador Cleones Carvalho Cunha
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão

PRECATÓRIO N°. 16659/2012-TJ
Credor: Carlos José de Pessoa Saldanha
Advogados: Paulo Roberto Costa Miranda (OAB/MA nº. 765), Pedro Leonel Pinto de Carvalho (OAB/MA nº. 417) e outros
Devedor: Instituto de Colonização e Terras do Maranhão - ITERMA
Procuradores: Rodrigo Maia Rocha (OAB/MA nº. 6.469), Lorena Duailibe Carvalho (OAB/MA nº. 5.739), Altino Fonseca Netto
(OAB/MA nº. 2.819), Pedro Silveira Barreto Filho (OAB/MA nº. 2.382) e outros
Origem: Quarta Vara da Fazenda Pública de São Luís
Natureza: Comum
Valor originário: R$ 1.963.135,65 (um milhão, novecentos e sessenta e três mil, cento e trinta e cinco reais e sessenta e cinco
centavos)

D E C I S Ã O
Trata-se de precatório proveniente da 4ª Vara da Fazenda Pública de São Luís, originário da Ação Ordinária nº. 22673/2004 (Ação
de Execução nº. 60993/2011), tendo como credor Carlos José de Pessoa Saldanha e devedor o Instituto de Colonização e Terras
do Maranhão – ITERMA, já qualificados nos autos.
Deferido o requisitório (fls. 133/136), o ente devedor foi notificado para efetuar a inclusão da dívida em seu orçamento para o
exercício de 2013, consignando a dotação e o crédito, devidamente atualizado, a este Poder Judiciário (fls. 138 e 162).
Petições do credor às fls. 191/197, 321/323, 325/326, 345/346, 377 e 381, requerendo o sequestro de verbas do ente devedor
suficientes para a satisfação da dívida, com fundamento na ausência de alocação orçamentária do referido valor.
Notificado o ente público, por intermédio de seu representante legal, para, no prazo de 30 (trinta) dias, proceder à regularização do
pagamento ou prestar as informações correspondentes, sob pena de sequestro (fl. 383), manteve-se inerte, conforme certidão de
fl. 384.
Encaminhados os autos à Procuradoria Geral de Justiça, manifestou-se pela decretação do sequestro de quantia suficiente para a
satisfação do crédito do precatório, nos termos dos Pareceres de fls. 387/388v e 545/548.
Decisão da Presidência do Tribunal de Justiça às fls. 560/566 deferindo o pedido de sequestro formulado pelo credor,
determinando, entretanto, que o valor sequestrado permanecesse depositado em conta judicial remunerada até que o precatório
alcançasse a primeira posição na ordem cronológica de pagamentos.
O Estado do Maranhão interpôs o Agravo Regimental de fls. 576/601 contra a supracitada decisão, bem como comunicou, por
meio da petição de fls. 728/729, o deferimento de medida liminar nos autos da Reclamação Constitucional nº. 22.511/MA (fls.
730/731).
Decisão da Presidência às fls. 735/737 julgando prejudicado o Agravo Regimental e determinando, em cumprimento à liminar
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deferida na Reclamação Constitucional, a suspensão da execução de qualquer medida constritiva para a satisfação do crédito do
precatório até o julgamento definitivo da ação.
Petição do credor às fls. 778/783 comunicando a prolação de decisão na Reclamação Constitucional nº. 22.511/MA negando
seguimento à mesma e revogando a medida liminar (fls. 785/787), pugnando pelo cumprimento da ordem de sequestro, com a
expedição dos competentes alvarás de levantamento dos valores bloqueados.
É o breve relatório. Decido.
Inicialmente, insta registrar que após o deferimento do pedido de sequestro formulado pelo credor, que não chegou a ser efetivado
em virtude da medida liminar concedida na Reclamação Constitucional nº. 22.511/MA, o Estado do Maranhão foi enquadrado, por
meio do Processo Administrativo nº. 2811/2017-TJMA, no Regime Especial de pagamento de precatórios instituído pela Emenda
Constitucional nº. 94/2016.
Tal enquadramento determina a aplicação do Regime Especial de pagamento não apenas para os precatórios de sua
Administração Direta, como também de sua Administração Indireta, na qual se inclui a autarquia estadual devedora do presente
requisitório, o Instituto de Colonização e Terras do Maranhão – ITERMA, com a elaboração de uma lista única,segundo a ordem
cronológica de apresentação dos ofícios de requisição.
Nos termos do art. 101 do ADCT, incluído pela referida Emenda Constitucional, o Estado do Maranhão restou obrigado a depositar,
para pagamento da dívida de precatórios de sua Administração Direta e Indireta, “mensalmente, em conta especial do Tribunal de
Justiça local, sob única e exclusiva administração desse, 1/12 (um doze avos) do valor calculado percentualmente sobre as
respectivas receitas correntes líquidas, apuradas no segundo mês anterior ao mês de pagamento, em percentual suficiente para a
quitação de seus débitos e, ainda que variável, nunca inferior, em cada exercício, à média do comprometimento percentual da
receita corrente líquida no período de 2012 a 2014, em conformidade com plano de pagamento a ser anualmente apresentado ao
Tribunal de Justiça local”.
Definido pelo Setor de Cálculos, nos autos do Processo Administrativo nº. 2811/2017-TJMA, o valor da parcela mensal a ser
disponibilizada pelo Estado do Maranhão no exercício de 2017, no montante de R$ 28.007.942,19 (vinte e oito milhões, sete mil,
novecentos e quarenta e dois reais e dezenove centavos),o ente público foi notificado, na pessoa de seus representantes legais
(Governador e Procurador-Geral), para proceder ao repasse tempestivo dos recursos a este Poder Judiciário.
Registre-se que enquanto o Estado do Maranhão estiver efetuando o pagamento de seus precatórios pelo Regime
Especial, com o repasse das parcelas mensais previstas no caputdo art. 101 do ADCT, nem ele, nem suas respectivas
autarquias, fundações e empresas estatais dependentes poderão sofrer sequestro de valores,exceto no caso de não
liberação tempestiva – no todo ou em parte – dos recursos referentes às parcelas mensais, conforme disposto no art. 103 c/c o art.
104, I do ADCT.
Entretanto, consta dos autos do Processo Administrativo nº. 2811/2017-TJMA que o Estado do Maranhão procedeu à
disponibilização, até o momento, tão somente do valor de R$ 48.600.000,00 (quarenta e oito milhões e seiscentos mil reais),
permanecendo inadimplente quanto à liberação tempestiva do saldo remanescente da parcela do mês de fevereiro de 2017 e do
valor integral das parcelas dos meses de março, abril e maio de 2017.
Ressalto que em virtude da inadimplência do ente devedor, a Presidência deste Tribunal de Justiça já vem adotando as
providências que lhe competem por determinação constitucional, tendo instaurado o Processo Administrativo de Sequestro em
Regime Especial nº. 14952/2017 (art. 33, caput, da Resolução nº. 115/2010-CNJ), com vistas à regularização dos repasses das
parcelas em atraso pelo Estado do Maranhão.
Desta feita, ante o enquadramento do Estado do Maranhão, incluindo sua Administração Direta e Indireta, no Regime Especial de
pagamento de precatórios instituído pela Emenda Constitucional nº. 94/2016, revogo,com fundamento no art. 103 do ADCT,a
decisão de fls. 560/566 que deferiu pedido de sequestro formulado pelo credor neste precatório, razão pela qual indefiro,via de
consequência, os pedidos de fls. 778/783.
Tratando-se a regularização dos repasses mensais para pagamento de precatórios pelo Estado do Maranhão, mediante sequestro,
de objeto de procedimento administrativo próprio, já desencadeado pela Presidência deste Tribunal de Justiça, resta ao credor
aguardar a disponibilização de recursos suficientes ao alcance de sua posição na ordem cronológica para quitação de seu crédito,
conforme as normas constitucionais e regulamentares que disciplinam a matéria.
Publique-se.
São Luís – MA, 23 de junho de 2017.

Desembargador Cleones Carvalho Cunha
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão

PRECATÓRIO N°. 16662/2012-TJ
Credora: Lídia Saldanha Nicolau
Advogados: Paulo Roberto Costa Miranda (OAB/MA nº. 765), Pedro Leonel Pinto de Carvalho (OAB/MA nº. 417) e outros
Devedor: Instituto de Colonização e Terras do Maranhão - ITERMA
Procuradores: Rodrigo Maia Rocha (OAB/MA nº. 6.469), Vanderley Ramos dos Santos (OAB/MA nº. 7.287), Lorena Duailibe
Carvalho (OAB/MA nº. 5.739), Altino Fonseca Netto (OAB/MA nº. 2.819), Pedro Silveira Barreto Filho (OAB/MA nº. 2.382) e outros
Origem: Quarta Vara da Fazenda Pública de São Luís
Natureza: Comum
Valor originário: R$ 1.963.135,65 (um milhão, novecentos e sessenta e três mil, cento e trinta e cinco reais e sessenta e cinco
centavos)

D E C I S Ã O
Trata-se de precatório proveniente da 4ª Vara da Fazenda Pública de São Luís, originário da Ação Ordinária nº. 22673/2004 (Ação
de Execução nº. 60993/2011), tendo como credora Lídia Saldanha Nicolau e devedor o Instituto de Colonização e Terras do
Maranhão – ITERMA, já qualificados nos autos.
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Deferido o requisitório (fls. 139/140), o ente devedor foi notificado para efetuar a inclusão da dívida em seu orçamento para o
exercício de 2013, consignando a dotação e o crédito, devidamente atualizado, a este Poder Judiciário (fls. 141).
Petições da credora às fls. 191/198, 282/284, 286/287, 307/308, 341/342, 345 e 408/415, requerendo o sequestro de verbas do
ente devedor suficientes para a satisfação da dívida, com fundamento na ausência de alocação orçamentária do referido valor.
Notificado o ente público, por intermédio de seu representante legal, para, no prazo de 30 (trinta) dias, proceder à regularização do
pagamento ou prestar as informações correspondentes, sob pena de sequestro (fl. 347), manteve-se inerte, conforme certidão de
fl. 348.
Encaminhados os autos à Procuradoria Geral de Justiça, manifestou-se pela decretação do sequestro de quantia suficiente para a
satisfação do crédito do precatório, nos termos dos Pareceres de fls. 351/352v e 621/624.
Decisão da Presidência do Tribunal de Justiça às fls. 634/640 deferindo o pedido de sequestro formulado pela credora,
determinando, entretanto, que o valor sequestrado permanecesse depositado em conta judicial remunerada até que o precatório
alcançasse a primeira posição na ordem cronológica de pagamentos.
O Estado do Maranhão interpôs o Agravo Regimental de fls. 657/683 contra a supracitada decisão, o qual, entretanto, não foi
conhecido, conforme decisão de fls. 812/816.
Sobreveio aos autos, ainda, informação acerca do ajuizamento pelo ente público da Reclamação Constitucional nº. 22.637/MA, à
qual fora negado seguimento, nos termos da decisão de fls. 808/811.
Petição da credora às fls. 823/825v pugnando pela imediata expedição dos competentes alvarás para levantamento dos valores
bloqueados, pedido que veio a ser indeferido pela decisão de fls. 829/831, objeto do Agravo Regimental de fls. 833/839, não
conhecido, conforme decisão de fls. 842/847.
Insurgindo-se, mais uma vez, contra o indeferimento do pedido de levantamento dos valores bloqueados, a credora interpôs os
Embargos de Declaração de fls. 849/851, com efeitos infringentes, que, embora conhecidos, não foram acolhidos, nos termos da
decisão de fls. 855/858.
Novo pedido de expedição de alvarás de levantamento formulado pela credora às fls. 860/861, indeferido pela decisão de fls.
873/874, posto tratar-se de matéria preclusa, o que não impediu fosse o pedido reiterado às fls. 876/881v.
É o breve relatório. Decido.
Inicialmente, insta registrar que, após o deferimento do pedido de sequestro formulado pela credora, o Estado do Maranhão foi
enquadrado, por meio do Processo Administrativo nº. 2811/2017-TJMA, no Regime Especial de pagamento de precatórios
instituído pela Emenda Constitucional nº. 94/2016.
Tal enquadramento determina a aplicação do Regime Especial de pagamento não apenas para os precatórios de sua
Administração Direta, como também de sua Administração Indireta, na qual se inclui a autarquia estadual devedora do presente
requisitório, o Instituto de Colonização e Terras do Maranhão – ITERMA, com a elaboração de uma lista única,segundo a ordem
cronológica de apresentação dos ofícios de requisição.
Nos termos do art. 101 do ADCT, incluído pela referida Emenda Constitucional, o Estado do Maranhão restou obrigado a depositar,
para pagamento da dívida de precatórios de sua Administração Direta e Indireta, “mensalmente, em conta especial do Tribunal de
Justiça local, sob única e exclusiva administração desse, 1/12 (um doze avos) do valor calculado percentualmente sobre as
respectivas receitas correntes líquidas, apuradas no segundo mês anterior ao mês de pagamento, em percentual suficiente para a
quitação de seus débitos e, ainda que variável, nunca inferior, em cada exercício, à média do comprometimento percentual da
receita corrente líquida no período de 2012 a 2014, em conformidade com plano de pagamento a ser anualmente apresentado ao
Tribunal de Justiça local”.
Definido pelo Setor de Cálculos, nos autos do Processo Administrativo nº. 2811/2017-TJMA, o valor da parcela mensal a ser
disponibilizada pelo Estado do Maranhão no exercício de 2017, no montante de R$ 28.007.942,19 (vinte e oito milhões, sete mil,
novecentos e quarenta e dois reais e dezenove centavos),o ente público foi notificado, na pessoa de seus representantes legais
(Governador e Procurador-Geral), para proceder ao repasse tempestivo dos recursos a este Poder Judiciário.
Registre-se que enquanto o Estado do Maranhão estiver efetuando o pagamento de seus precatórios pelo Regime
Especial, com o repasse das parcelas mensais previstas no caputdo art. 101 do ADCT, nem ele, nem suas respectivas
autarquias, fundações e empresas estatais dependentes poderão sofrer sequestro de valores,exceto no caso de não
liberação tempestiva – no todo ou em parte – dos recursos referentes às parcelas mensais, conforme disposto no art. 103 c/c o art.
104, I do ADCT.
Entretanto, consta dos autos do Processo Administrativo nº. 2811/2017-TJMA que o Estado do Maranhão procedeu à
disponibilização, até o momento, tão somente do valor de R$ 48.600.000,00 (quarenta e oito milhões e seiscentos mil reais),
permanecendo inadimplente quanto à liberação tempestiva do saldo remanescente da parcela do mês de fevereiro de 2017 e do
valor integral das parcelas dos meses de março, abril e maio de 2017.
Ressalto que em virtude da inadimplência do ente devedor, a Presidência deste Tribunal de Justiça já vem adotando as
providências que lhe competem por determinação constitucional, tendo instaurado o Processo Administrativo de Sequestro em
Regime Especial nº. 14952/2017 (art. 33, caput, da Resolução nº. 115/2010-CNJ), com vistas à regularização dos repasses das
parcelas em atraso pelo Estado do Maranhão.
Desta feita, ante o enquadramento do Estado do Maranhão, incluindo sua Administração Direta e Indireta, no Regime Especial de
pagamento de precatórios instituído pela Emenda Constitucional nº. 94/2016, revogo,com fundamento no art. 103 do ADCT,a
decisão de fls. 634/640 que deferiu pedido de sequestro formulado pela credora neste precatório, razão pela qual indefiro,via de
consequência, o pedido de fls. 876/881v.
Tratando-se a regularização dos repasses mensais para pagamento de precatórios pelo Estado do Maranhão, mediante sequestro,
de objeto de procedimento administrativo próprio, já desencadeado pela Presidência deste Tribunal de Justiça, resta à credora
aguardar a disponibilização de recursos suficientes ao alcance de sua posição na ordem cronológica para quitação de seu crédito,
conforme as normas constitucionais e regulamentares que disciplinam a matéria.
Publique-se.
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São Luís – MA, 23 de junho de 2017.
Desembargador Cleones Carvalho Cunha

Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão

PROCESSO Nº.: 17621/2015
MUNICÍPIO: SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO
PREFEITO (A): JOSÉ MENDES FERREIRA
PROCURADOR(A): GLEBERSON LIMA ALMADA (OAB/MA 15264); QUEMUEL FERREIRA CAMPOS (OAB/MA Nº 15270)

D E C I S Ã O
Trata-se de Processo Administrativo que instauradopara fins de enquadramento do Município deSÃO DOMINGOS DO
MARANHÃOao adequadoregime de pagamento de precatórios eque resultou, em 22 de abril de 2015 na sua inclusão no Regime
Especial criado pela Emenda Constitucional 62/2009, conforme decisão proferida no Processo Administrativo nº. 17621/2015.
Com a recente promulgação da ECnº. 94, de 15 de dezembro de 2016, restou instituídonovo Regime Especial de pagamento das
dívidasdecorrentes de condenações judiciais impostas aos entes públicos, ao seacrescentar o art. 101 ao Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias (ADCT), fixando-seprazo máximo para liquidação dos seus débitos inscritos no sistema de precatórios.
Eis o dispositivoconstitucional mencionado, verbis:
“ Art. 101. Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios que, em 25 de março de 2015, estiverem em mora com o pagamento de
seus precatórios quitarão até 31 de dezembro de 2020seus débitos vencidos e os que vencerão dentro desse período,
depositando, mensalmente, em conta especial do Tribunal de Justiça local, sob única e exclusiva administração desse, 1/12 (um
doze avos) do valor calculado percentualmente sobre as respectivas receitas correntes líquidas, apuradas no segundo mês
anterior ao mês de pagamento, em percentual suficientepara a quitação de seus débitos e, ainda que variável, nunca
inferior, em cada exercício, à média do comprometimento percentual da receita corrente líquida no período de 2012 a
2014, em conformidade com plano de pagamento a ser anualmente apresentado ao Tribunal de Justiça local.(Incluído pela
Emenda Constitucional nº 94, de 2016)” Grifei.
Conforme se extrai da nova regra, osEstados, o Distrito Federal e os Municípios que, em 25 de março de 2015, se encontravamem
mora para com o pagamento de seus precatórios deverão quitar até 31 de dezembro de 2020seus débitos vencidos e os que
vencerão dentro desse período, depositando, mensalmente, em conta especial do Tribunal de Justiça local, sob única e exclusiva
administração desse, 1/12 (um doze avos) do valor calculado percentualmente sobre as respectivas receitas correntes líquidas,
apuradas no segundo mês anterior ao mês de pagamento, em percentual suficiente para a quitação de seus débitos e, ainda que
variável, nunca inferior, em cada exercício, à média do comprometimentopercentualda receita corrente líquida no período de
2012 a 2014, em conformidade com plano de pagamento que poderáanualmente apresentado ao Tribunal de Justiça.
Nessa situação, por óbvio, também se incluemtodos os entes que atualmente estão enquadrados no regime especial criado pela
EC 62/2009 e que acabou preservado pelo Supremo Tribunal Federal por ocasião da modulação da decisão que declarou sua
inconstitucionalidade parcial.
Portanto,objetivandoa uma correta readequação ao modelo constitucional de regência a que deverá ser submetido o município
devedor, encaminhe-se ofício ao seu representante legal, informando das obrigações que lhe foram constitucionalmente impostas,
com destaque para as seguintes questões, além dos parâmetros especificados acima:
a) para a efetivação do cálculo, o débito consolidado no TJMA, TRT16 e TRF1 para os devedores submetidos ao Regime Especial
corresponde à dívida total de precatórios inscritos e ainda não pagos, deduzindo-se desse montante o eventual numerário já
disponível na respectiva conta especial, resultando no débitoatualizado de R$ 18.090,71(dezoitomil, noventa reais e
setenta e umcentavos).
b) em relação aos entes devedores que não quitaram todas as parcelas devidas no exercício 2016, a cobrança prosseguirá no
Processo Administrativo até a liquidação da dívida pendente, inclusive com a efetivação de sequestros de valores, ressaltando que
para se evitar cobrança em excesso, sobre o valor calculado nos moldes da EC 94/2016 se procederá ao desconto do débito
remanescente, de maneira que as parcelas mensais futuras serão calculadas apenas sobre a dívida resultar dessa operação.
c) conforme previsto no art. 101 do ADCT, observados os percentuais mínimos, dentro do exercício financeiro
foram estabelecidas parcelas mensais fixas para os entes devedores submetidos ao Regime Especial, tendo
como referência a receita corrente líquida apurada com base no segundo mês anterior ao de pagamento (novembro/2016), de
acordo com as informações colhidas junto ao Tribunal de Contas do Estado do Maranhão.
d) o valor mínimo das parcelas a serem aportadas mensalmente no exercício 2017 será de18.090,71(dezoitomil, noventa reais e
setenta e umcentavos), a ser depositado na conta especial nº 200.116.219.504, agência nº 3846-6, do Banco do Brasil,
esclarecendo que não realização do pagamento das parcelas ensejará a aplicação das sanções previstas no art. 104 do ADCT,
quais sejam: (I) sequestro, até o limite do valor não liberado, das contas do devedor inadimplente; (II) responsabilização do Chefe
do Poder Executivo Estadual, na forma da legislação de responsabilidade fiscal e de improbidade administrativa; (III)
retenção dos recursos referentes aos repasses do Fundo de Participação dos Estados; além da impossibilidade de
contrair empréstimo externo ou interno, exceto para os fins previstos no § 2º do art. 101 do ADCT, ficando, ainda,
impedido de receber transferências voluntárias (parágrafo único).
e) poderão ser realizados aportes de quantia superior, o que é de se recomendar, uma vez que todo o estoque pendente de
precatórios – que deverá ser necessariamente quitado, no máximo, nos próximos quatro anos – é corrigido pelo IPCA-E, além de
sofrer a incidência de juros de mora, o que acaba por onerar sobremaneira o erário, sem deixar de considerar que deveria o
município ter incluído em lei orçamentária numerário suficiente para o pagamento de pelo menos 1% (um por cento) da Receita
Corrente Líquida, conforme determinara o Supremo Tribunal Federal quando da modulação dos efeitos da declaração de
inconstitucionalidade decidida na questão de ordem na ADI nº 4.425/DF.
f) a partir do recebimento do expediente encontrar-se-á o ente público devidamente cientificado da necessidade de pagar,
mensalmente, os valores acima especificados, tornando desnecessária nova intimação no presente exercício, bastando que,
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vencido o mês e não realizado o aporte, seja certificado nos autos o inadimplemento e colhida a manifestação do Ministério
Público, para o fim de se proceder ao sequestro dos valores em aberto.
g) visando a garantir a quitação do estoque de precatórios vencidos e os que se vencerão até o final do prazo estabelecido no
art. 101 do ADCT (31 de dezembro de 2020), realizar-se-á no mês de dezembro de cada ano o recálculo do débito, que poderá
resultar, inclusive, se necessário, na elevação do valor das parcelas.
h) na hipótese de não terem sido quitadas integralmente as parcelas do regime especial referente ao exercício 2016 ou anterior, os
respectivos processos administrativos de cobrança prosseguirão até a quitação total dessa dívida, com a efetivação dos
sequestros dos valores e transferência para a conta do Regime Especial, independentemente do pagamento da obrigação
referente ao presente exercício (2017), porquanto os valores pendentes terão sido abatidos do cálculo conforme esclarecido
anteriormente.
i) considerando que os arts. 101 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e 8º da Resolução 115/2010 do Conselho
Nacional de Justiça atribuem apenas e tão somente aos Presidentes dos Tribunais de Justiça a gestão das Contas Especiais, todo
e qualquer aporte de recursos destinados ao pagamento de precatórios, ainda que expedidos pela Justiças Federal ou Trabalhista,
deverá ser realizado exclusivamente por intermédio da conta especial aberta pelo Tribunal de Justiça do Maranhão, onde serão
adotadas as providências necessárias para a transferência dos valores para os demais ramos da Justiça, com observância da
proporcionalidade das dívidas.
Publique-se e cumpra-se.
São Luís, 26 de junho de 2017

Desembargador CLEONES CARVALHO CUNHA
Presidente do Tribunal de Justiça do Maranhão

REGIME ESPECIAL DE PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS Nº. 21.279/2011-TJ
Requerido: Município de São Luís
Prefeito: Edivaldo Holanda Braga Júnior
Procurador: Marcos Luís Braid Ribeiro Simões(OAB/MA nº. 6134)

D E C I S Ã O
Trata-se de processo administrativo por meio do qual o Município de São Luís formalizou opção pelo Regime Especial de
pagamento de precatórios (EC nº. 62/2009), pelo que ficou obrigado a depositar, mensalmente, o valor correspondente a 1/12 (um
doze avos) sobre 1% (um por cento) de sua receita corrente líquida, com vistas à quitação dos requisitórios em que figura como
devedor.
Extrato bancário acostado aos autos, datado de 05/06/2017, atestando a existência de recursos, resultantes dos depósitos
mensais efetuados pelo Município de São Luís, no importe de R$ 1.626.030,38 (um milhão, seiscentos e vinte e seis mil, trinta
reais e trinta e oito centavos), depositados em conta judicial remunerada, à disposição deste Tribunal de Justiça.
É o breve relatório. Decido.
Com vistas ao cumprimento do disposto no art. 9º, § 1º da Resolução nº. 115/2010 do Conselho Nacional de Justiça, segundo o
qual referidos valores devem ser rateados, observando-se a proporcionalidade em relação à dívida de precatórios do Município em
cada um dos Tribunais, o Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região encaminhou relação dos precatórios trabalhistas devidos
pelo Município de São Luís.
De posse dos autos, a Contadoria desta Coordenadoria de Precatórios procedeu ao cálculo do valor a ser repassado para o
Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, observando, porém, os termos da decisão proferida nos autos da Consulta nº
0005292-39.2013.2.00.0000, em sede de questão de Ordem apresentada pelo Colégio de Presidentes e Corregedores dos
Tribunais Regionais do Trabalho – COLEPRECOR, que flexibilizou a orientação constante dos itens 3 e 4 da respectiva Ementa,
segundo os quais “os repasses proporcionais realizados pelos Tribunais de Justiça aos demais Tribunais do Poder Judiciário da
União (TRFs e TRTs) deverão observar a antiguidade da inscrição e a natureza da dívida, dando-se preferência às de natureza
alimentar dentro de cada ano”, de modo que “a proporcionalidade do repasse deve levar em conta o valor disponibilizado a cada
mês e a sua respectiva capacidade de quitação (respeitada a ordem de apresentação, considerando-se todas as listas dos
tribunais: TJ, TRT e TRF), (...)”, possibilitando, expressamente, que os repasses venham a ser realizados com observância
apenas da proporcionalidade da dívida.
Consigne-se, por oportuno, que a dívida inscrita em precatórios do Município de São Luís, vinculado ao Regime Especial de
pagamento, engloba os requisitórios relativos à sua administração direta e indireta, nos termos do art. 97, caput, do ADCT.
Nesse contexto, levando em consideração os valores dos precatórios beneficiários de pagamento preferencial, respeitado o limite
constitucional (art. 100, § 2º, CF/88), bem como os valores da dívida de precatórios deste Tribunal de Justiça e do Tribunal
Regional do Trabalho da 16ª Região, até as forças dos recursos disponíveis, a Contadoria apontou como valor a ser repassado
para a Justiça Trabalhista, proporcional à dívida considerada, o montante de R$ 547.455,16 (quinhentos e quarenta e sete mil,
quatrocentos e cinquenta e cinco reais e dezesseis centavos), recursos esses que se destinam ao pagamento de dívidas
trabalhistas do Município de São Luís inscritas em precatórios.
Ante o exposto, expeça-seofício ao Banco do Brasil, Agência Setor Público, para que proceda, no prazo máximo de 48 (quarenta e
oito) horas, à transferência do valor de R$ 547.455,16 (quinhentos e quarenta e sete mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais e
dezesseis centavos) da Conta Judicial nº. 3.800.133.269.675, Agência 3846-6, do Banco do Brasil, que recebe repasses de verbas
do Município de São Luís, para a Conta Judicial nº. 1.528.952-4, Operação 042, Agência 1405 da Caixa Econômica Federal, de
titularidade do Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, comprovando nos autos, no mesmo prazo, o cumprimento da medida.
Após, certifique-se e comunique-se a Presidência daquele Tribunal acerca da efetivação da transferência dos recursos,
encaminhando-se cópia desta decisão.
Publique-se. Cumpra-se.
São Luís – MA, 28 de junho de 2017.
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JuizJosé Nilo Ribeiro Filho
Gestor da Coordenadoria de Precatórios

PRECATÓRIO Nº. 27.533/2013–TJ
Credor (a): Maria da Paz Lima dos Santos
Advogado(a)(s): José Maria Diniz
Devedor: Município de São Benedito do Rio Preto
Procurador(a): Carlos Sérgio de Carvalho Barros
Origem: Vara Única da Comarca de Urbano Santos
Natureza: Alimentar
Valor originário: R$ 35.290,89 (trinta e cinco mil duzentos e noventa reais e oitenta e nove centavos)
D E C I S Ã O
Trata-se de requerimento formulado por Maria da Paz Lima dos Santosà(s) fl(s). 49/51postulando a habilitação do crédito
constituído no presente precatório para pagamento preferencial pelo critério de idade (CF, art. 100, § 2º).
Aparelhou o pedido com cópia do documento de identificação acostado à(s) fl(s). 51, comprovando tratar-se de pessoa idosa, na
forma da lei.
O Supremo Tribunal Federal reconheceu, por ocasião do julgamento conjunto das ADIs 4.357 e 4.425, a constitucionalidade da
superpreferência inserida no art. 100, § 2º da Carta Magna pela Emenda Constitucional nº. 62/2009, concedida aos credores de
precatórios de natureza alimentar, idosos e portadores de doença grave, ante “a necessidade do mais breve recebimento dos seus
créditos, porque a passagem do tempo lhes ameaça mais fortemente de não poder sequer desfrutar dos seus direitos tardiamente
concretizados”.
Por outro lado, em que pese a Suprema Corte, enfrentando questão de ordem, tenha modulado os efeitos da sua decisão
declaratória de inconstitucionalidade parcial do regime especial de pagamento de precatórios instituído pela Emenda Constitucional
nº. 62/2009, conferindo-lhe sobrevida por mais 5 (cinco) exercícios financeiros, a contar de primeiro de janeiro de 2016, concluiu o
julgamento das ADIs 4.357 e 4.425, no aspecto relativo ao alcance da preferência pelo critério de idade, firmando, no “item 3” do
acórdão,in verbis, que:
“A expressão ‘na data de expedição do precatório’, contida no art. 100, §2º, da CF, com redação dada pela EC nº 62/09,
enquanto baliza temporal para a aplicação da preferência no pagamento de idosos, ultraja a isonomia (CF, art. 5º, caput) entre os
cidadãos credores da Fazenda Pública, na medida em que discrimina, sem qualquer fundamento, aqueles que venham a alcançar
a idade de sessenta anos não na data da expedição do precatório, mas sim posteriormente, enquanto pendente este e ainda não
ocorrido o pagamento”.
Desta feita, declarada pelo Supremo Tribunal Federal a inconstitucionalidade da expressão “na data de expedição do precatório”,
expurgando-a do texto do art. 100, § 2º da CF/88, reconheceu-se que o direito ao pagamento preferencial alcança o credor idoso,
com 60 (sessenta) anos de idade ou mais, independentemente do momento em que venha a ser implementada tal condição, se
antes ou após a expedição do precatório.
Ante o exposto, comprovada a condição de idoso(a), defiroo pedido de habilitação pelo critério de idade, em conformidade com o
disposto na letra do art. 100, § 2º do corpo permanente da Constituição Federal.
Inclua-se na lista geral para fins de definição da pauta de pagamento, promovendo-se o fracionamento, caso o crédito integral
ultrapasse o limite constitucional.
Publique-se. Cumpra-se.

São Luís – MA, 28de junhode 2017.
JUIZJOSÉ NILO RIBEIRO FILHO

Gestor da Coordenadoria de Precatórios

PRECATÓRIO Nº. 27976/2013–TJ
Credor: Ilva Salazar Elizeu
Advogados: Luís Carlos Araújo Saraiva Sobrinho(OAB/MA nº. 7611)
Devedor: Estado do Maranhão
Procurador: Rodrigo Maia Rocha (OAB/MA nº. 6469)
Origem: Terceira Vara da Fazenda Pública de São Luís
Natureza: Alimentar
Valor originário: R$ 42.501,45(quarenta e dois mil quinhentos e um reais e quarenta e cinco centavos)
D E C IS Ã O
Trata-se de precatório proveniente da TerceiraVara da Fazenda Pública de São Luís, originário da Ação Ordinária nº.
13755-31.2006.8.10.0001, tendo como credoraIlva Salazar Eliseue devedor oEstado do Maranhão, já qualificados nos autos.
Deferido o requisitório (fls. 48/50), determinou-se ao ente devedor a inclusão do valor em epígrafe no orçamento para o exercício
de 2014.
É o relatório. Decido.
Analisando os autos, verifico que a credora visa a restituição de valores descontados em seus vencimentos a título de contribuição
para o FUNBEM. Cumpre ressaltar que esta ação foi ajuizada pela própria credora contra o Estado do Maranhão e tramitou na
Terceira Vara da Fazenda Pública de São Luís.
Ocorre que ao analisar os autos do precatório n.º 18705/2013, verifico que o valor requisitado adveio de ação judicial ajuizada pela
Associação dos Magistrados do Maranhão – AMMA e que tramitou na Quarta Vara da Fazenda Pública de São Luís (Ação
Originária nº. 10106/2006), requerendo também a restituição de valores descontados a título de contribuição para o FUNBEM
descontados dos vencimentos seus associados.
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Verifico também nos documentos juntados aos autos do precatório n.º 18705/2013 que a credora, como Magistrada, foi beneficiada
com a decisão judicial, conforme verifica-se na planilha de cálculo às fls. 64.
Dessa forma, infere-se a existência deduplicidade de execução, decorrente deações originárias idênticas,em que possuem a
mesma causa de pedir e pedido, nãoobservadospelos Juízos de origem, o que ocasionou dupla requisição de pagamento em favor
da credora.
Sendo assim,considerando ser aquele (nº 0187052013)o precatório mais antigo, no qual, inclusive, restouefetuado o pagamento
prrioritário, oficie-seao MM. Juízo da Terceira Vara da Fazenda Pública de São Luís, encaminhando cópia dos autos dos
precatórios,para que se manifeste acerca da irregularidadeapontada, inclusive quanto à necessidade de eventual cancelamento.
Publique-se. Cumpra-se.
São Luís - MA, 27de junho de 2017.

JuizJosé Nilo Ribeiro Filho
Gestor da Coordenadoria de Precatórios

PRECATÓRIO N°. 31143/2016-TJMA
Credor(a): Nersi Moreira Silva
Advogado(a): Francisca Marlúcia de Mesquita Carneiro Viana
Devedor(a): Município de Bacabal-MA
Prefeito:Jose Vieira Lins
Origem: 1ª Vara da Comarca de Bacabal
Natureza: Alimentar
Valor original: R$ 17.778,52 (dezessete mil, setecentos e setenta e oito reais e cinquenta e dois centavos)

D E C I S Ã O
Trata-se de processo proveniente da 1ª Vara da Comarca de Bacabal, originário da Ação Ordinária nº. 1323-08.2006.8.10.0024,
proposta por Nersi Moreira Silvaem desfavor do Município de Bacabal, na qual o(a) credor(a) objetiva o recebimento da quantia de
R$ 17.778,52 (dezessete mil, setecentos e setenta e oito reais e cinquenta e dois centavos).
Parecer do Ministério Público às fls. 21/23 opinando pela regularização do processo mediante a revisão dos cálculos, além da
necessidade de correção da identificação do ente devedor na capa do processo.
É o relatório. Decido.
Da análise dos autos, verifico que o precatório apresenta regularidade formal e se encontra apto para processamento, em que
pesem as questões suscitadas no parecer ministerial, as quais podem ser saneadas pelo Próprio Tribunal de Justiça, no decorrer
do processo.
Desta feita, defiroa requisição de pagamento.
Por outro lado, constato que o precatório nº 31143/2016-TJMA foi relacionado na lista de precatórios encaminhada, por meio Ofício
nº. 1327/2016–COORDPREC (fls. 27/29), ao Estado do Maranhão para fins de inclusão na proposta orçamentária do exercício
financeiro de 2017, quando deveria ter sido relacionado na lista encaminhada ao Município de Bacabal (fls. 30/31), conforme
certidão da Coordenadoria de Precatórios à(s) fl(s). 32.
Desse modo, determino a imediata expedição de ofício ao Município de Bacabal, ente devedor do presente precatório, na pessoa
de seu representante legal, para que faça incluir no orçamento para o exercício de 2018 o valor em epígrafe, devidamente
atualizado, consignando-se a dotação e o crédito ao Poder Judiciário, de acordo com o artigo 100 e parágrafos da Constituição
Federal, informando-se à Presidência desta Corte acerca do cumprimento da referida inclusão.
Esclareça-se que nos casos de preterimento do direito de precedência ou de não alocação orçamentária do valor necessário à
satisfação do débito ensejará, por sua vez, o sequestro da quantia respectiva, conforme preceitua o art. 100, §6º da Carta Magna.
Determino, também, a expedição de ofício ao Estado do Maranhão, na pessoa de seu representante legal, para que providencie à
exclusão do precatório em apreço da lista anteriormente referenciada.
Dê-se ciência ao juízo da execução, servindo de ofício a presente decisão.
Publique-se. Cumpra-se.
São Luís, 28 de junho de 2017.

Juiz José Nilo Ribeiro Filho
Gestor da Coordenadoria de Precatórios

Processo Administrativo nº. 3838/2017-TJMA
Requerente: Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão
Ente Devedor: Município de Amapá do Maranhão
Prefeito: Tatiane Maia de Oliveira
Natureza: Regime Especial de Pagamento de Precatórios

DECISÃO
Trata-se de processo de enquadramento do Município de Amapá do Maranhão no Regime Especial de pagamento de precatórios
instituído pela EC 94/2016, conforme decisão proferida nos autos do Processo Administrativo nº 3838/2017-TJMA.
Considerando o disposto na letra doart. 104, I, do ADCT, incluído pela EC 94/2016, e a situação de inadimplência identificada na
certidão da Coordenadoria de Precatórios à(s) fl(s) 45, determino a abertura de processo especial de sequestro para a
implementação do bloqueio de recursos dascontas do ente devedor.
Publique-se. Cumpra-se.
São Luís (MA), 27 de junho de 2017.

Desembargador Cleones Carvalho Cunha
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão
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Processo Administrativo nº. 3865/2017-TJMA
Requerente: Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão
Ente Devedor: Município de Governador Edison Lobão
Prefeito: Geraldo Evandro Braga de Sousa
Natureza: Regime Especial de Pagamento de Precatórios

DECISÃO
Trata-se de processo de enquadramento do Município de Governador Edison Lobão no Regime Especial de pagamento de
precatórios instituído pela EC 94/2016, conforme decisão proferida nos autos do Processo Administrativo nº 3865/2017-TJMA.
Considerando o disposto na letra doart. 104, I, do ADCT, incluído pela EC 94/2016, e a situação de inadimplência identificada na
certidão da Coordenadoria de Precatórios à(s) fl(s) 23, determino a abertura de processo especial de sequestro para a
implementação do bloqueio de recursos dascontas do ente devedor.
Publique-se. Cumpra-se.
São Luís (MA), 27 de junho de 2017.

Desembargador Cleones Carvalho Cunha
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão

Processo Administrativo nº. 3866/2017-TJMA
Requerente: Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão
Ente Devedor: Município de Igarapé Grande
Prefeito: Erlanio Furtado Luna Xavier
Natureza: Regime Especial de Pagamento de Precatórios

DECISÃO
Trata-se de processo de enquadramento do Município de Igarapé Grande no Regime Especial de pagamento de precatórios
instituído pela EC 94/2016, conforme decisão proferida nos autos do Processo Administrativo nº 3866/2017-TJMA.
Considerando o disposto na letra doart. 104, I, do ADCT, incluído pela EC 94/2016, e a situação de inadimplência identificada na
certidão da Coordenadoria de Precatórios à(s) fl(s) 53, determino a abertura de processo especial de sequestro para a
implementação do bloqueio de recursos dascontas do ente devedor.
Publique-se. Cumpra-se.
São Luís (MA), 27 de junho de 2017.

Desembargador Cleones Carvalho Cunha
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão

Processo Administrativo nº. 3887/2017-TJMA
Requerente: Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão
Ente Devedor: Município de Porto Rico do Maranhão
Prefeito: Tatyana Andrea Mendes Sereno
Natureza: Regime Especial de Pagamento de Precatórios

DECISÃO
Trata-se de processo de enquadramento do Município de Porto Rico do Maranhão no Regime Especial de pagamento de
precatórios instituído pela EC 94/2016, conforme decisão proferida nos autos do Processo Administrativo nº 3887/2017-TJMA.
Considerando o disposto na letra doart. 104, I, do ADCT, incluído pela EC 94/2016, e a situação de inadimplência identificada na
certidão da Coordenadoria de Precatórios à(s) fl(s) 56, determino a abertura de processo especial de sequestro para a
implementação do bloqueio de recursos dascontas do ente devedor.
Publique-se. Cumpra-se.
São Luís (MA), 27 de junho de 2017.

Desembargador Cleones Carvalho Cunha
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão

PRECATÓRIO N°. 39601/2016-TJ
Credor(a): Raimundo Nonato Bandeira e Maria da Guia Neves Bandeira
Advogado(a)(s): Milseth de Oliveira Silva
Devedor: Município de Buritirana
Origem: Vara Única da Comarca de Senador La Rocque
Natureza: Alimentar
Valor originário: R$ 188.437,97 (cento e oitenta e oito mil, quatrocentos e trinta e sete reais e noventa e sete centavos)
D E C I S Ã O

Trata-se de requerimento formulado por Raimundo Nonato Bandeira e Maria da Guia Neves Bandeiraàsfls. 37/40postulando a
habilitação do crédito constituído no presente precatório para pagamento preferencial pelo critério de idade (CF, art. 100, § 2º).
Aparelharamo pedido com cópiasdosdocumentosde identificação acostado àsfls. 39/40, respectivamente, comprovando tratarem-
se de pessoasidosas, na forma da lei.
O Supremo Tribunal Federal reconheceu, por ocasião do julgamento conjunto das ADIs 4.357 e 4.425, a constitucionalidade da
superpreferência inserida no art. 100, § 2º da Carta Magna pela Emenda Constitucional nº. 62/2009, concedida aos credores de
precatórios de natureza alimentar, idosos e portadores de doença grave, ante “a necessidade do mais breve recebimento dos seus
créditos, porque a passagem do tempo lhes ameaça mais fortemente de não poder sequer desfrutar dos seus direitos tardiamente
concretizados”.
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Por outro lado, em que pese a Suprema Corte, enfrentando questão de ordem, tenha modulado os efeitos da sua decisão
declaratória de inconstitucionalidade parcial do regime especial de pagamento de precatórios instituído pela Emenda Constitucional
nº. 62/2009, conferindo-lhe sobrevida por mais 5 (cinco) exercícios financeiros, a contar de primeiro de janeiro de 2016, concluiu o
julgamento das ADIs 4.357 e 4.425, no aspecto relativo ao alcance da preferência pelo critério de idade, firmando, no “item 3” do
acórdão,in verbis, que:
“A expressão ‘na data de expedição do precatório’, contida no art. 100, §2º, da CF, com redação dada pela EC nº 62/09,
enquanto baliza temporal para a aplicação da preferência no pagamento de idosos, ultraja a isonomia (CF, art. 5º, caput) entre os
cidadãos credores da Fazenda Pública, na medida em que discrimina, sem qualquer fundamento, aqueles que venham a alcançar
a idade de sessenta anos não na data da expedição do precatório, mas sim posteriormente, enquanto pendente este e ainda não
ocorrido o pagamento”.
Desta feita, declarada pelo Supremo Tribunal Federal a inconstitucionalidade da expressão “na data de expedição do precatório”,
expurgando-a do texto do art. 100, § 2º da CF/88, reconheceu-se que o direito ao pagamento preferencial alcança o credor idoso,
com 60 (sessenta) anos de idade ou mais, independentemente do momento em que venha a ser implementada tal condição, se
antes ou após a expedição do precatório.
Ante o exposto, comprovadasascondiçõesde idosos, defiroo pedido de habilitação pelo critério de idade, em conformidade com
o disposto na letra do art. 100, § 2º do corpo permanente da Constituição Federal.
Inclua-se na lista geral para fins de definição da pauta de pagamento, promovendo-se o fracionamento, caso o crédito integral
ultrapasse o limite constitucional.
Publique-se. Cumpra-se.

São Luís – MA, 26de junhode 2017.
JUIZJOSÉ NILO RIBEIRO FILHO

Gestor da Coordenadoria de Precatórios

PRECATÓRIO N°. 19662/2013-TJ
Credor(a): Maria Célia Coelho Oliveira
Advogado(a)(s): Raimunda Félix de Castro Rodrigues
Devedor: Estado do Maranhão
Procurador(a)(s): Sérgio Tavares
Origem: 4ª Vara da Fazenda Pública de São Luís
Natureza: Alimentar
Valor Originário: R$ 912.884,35 (novecentos e doze mil oitocentos e oitenta e quatro reais e trinta e cinco centavos)
D E S P A C H O
Intimem-se os interessados, por intermédio de seus procuradores habilitados, para manifestarem-se, no prazo de 05 (cinco) dias,
sobre os cálculos de fls. 57/59, referentes ao valor atualizado do precatório para pagamento e à apuração das retenções
tributárias, nos termos do art. 42, § 1º da RESOL-GP – 102017.
Decorrido o prazo assinalado, com ou sem manifestação, retornem conclusos os autos.
Publique-se. Cumpra-se.
São Luís - MA, 26 de junho de 2017.

JuizJosé Nilo Ribeiro Filho
Gestor da Coordenadoria de Precatórios

PRECATÓRIO N°. 21477/2013-TJ
Credor (a): Ana Celia Santana
Advogado (a)(s): Italo Fabio Gomes de Azevedo
Devedor: Estado do Maranhão
Procurador(a): Helena Maria Cavalcanti Haickel
Origem: 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de São Luis
Natureza: Alimentar
Valor originário: R$ 13.569,48 (treze mil quinhentos e sessenta e nove reais e quarenta e oito centavos)
D E S P A C H O
Intimem-se os interessados, por intermédio de seus procuradores habilitados, para manifestarem-se, no prazo de 05 (cinco) dias,
sobre os cálculos de fls. 170/172, referentes ao valor atualizado do precatório para pagamento e à apuração das retenções
tributárias, nos termos do art. 42, § 1º da RESOL-GP – 102017.
Decorrido o prazo assinalado, com ou sem manifestação, retornem conclusos os autos.
Publique-se. Cumpra-se.
São Luís - MA, 26 de junho de 2017.

JuizJosé Nilo Ribeiro Filho
Gestor da Coordenadoria de Precatórios

PRECATÓRIO Nº. 21515/2012–TJ
Credor(a): João Batista Soares Serra
Advogado: Jezanias do Rego Monteiro
Devedor: Estado do Maranhão
Procurador: Rodrigo Maia Rocha
Origem: 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de São Luís
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Natureza: Alimentar
Valor Originário: R$ 41.632,57 (quarenta e um mil, seiscentos e trinta e dois reais e cinquenta e sete centavos)
D E S P A C H O
Intimem-se os interessados, por intermédio de seus procuradores habilitados, para manifestarem-se, no prazo de 05 (cinco) dias,
sobre os cálculos de fls. 137/139, referentes ao valor atualizado do precatório para pagamento e à apuração das retenções
tributárias, nos termos do art. 42, § 1º da RESOL-GP – 102017.
Decorrido o prazo assinalado, com ou sem manifestação, retornem conclusos os autos.
Publique-se. Cumpra-se.
São Luís - MA, 26 de junho de 2017.

JuizJosé Nilo Ribeiro Filho
Gestor da Coordenadoria de Precatórios

PRECATÓRIO Nº. 22839/2013–TJ
Credor(a): Esmeralda Francisca do Nascimento
Advogado(s): Jucileide Torres Amaral Burity
Devedor: Estado do Maranhão
Procurador: Rodrigo Maia Rocha
Origem: 4ª Vara Cível da Comarca de Timon
Natureza: Alimentar
Valor Originário: R$ 40.814,35(quarenta mil , oitocentos e quatorze reais e trinta e cinco centavos)
D E S P A C H O
Intimem-se os interessados, por intermédio de seus procuradores habilitados, para manifestarem-se, no prazo de 05 (cinco) dias,
sobre os cálculos de fls. 47/49, referentes ao valor atualizado do precatório para pagamento e à apuração das retenções
tributárias, nos termos do art. 42, § 1º da RESOL-GP – 102017.
Decorrido o prazo assinalado, com ou sem manifestação, retornem conclusos os autos.
Publique-se. Cumpra-se.
São Luís - MA, 26 de junho de 2017.

JuizJosé Nilo Ribeiro Filho
Gestor da Coordenadoria de Precatórios

PRECATÓRIO Nº. 22901/2015–TJ
Credor(a): Amenir Diniz Nahum
Advogado(a)(s): Alice Micheline Matos e outro
Devedor: Estado do Maranhão
Procurador: Rodrigo Maia Rocha
Origem: 4ª Vara da Fazenda Pública de São Luís
Natureza: Alimentar
Valor Originário: R$110.113,30 (cento e dez mil, cento e treze reais e trinta centavos)
D E S P A C H O
Intimem-se os interessados, por intermédio de seus procuradores habilitados, para manifestarem-se, no prazo de 05 (cinco) dias,
sobre os cálculos de fls. 45/47, referentes ao valor atualizado do precatório para pagamento e à apuração das retenções
tributárias, nos termos do art. 42, § 1º da RESOL-GP – 102017.
Decorrido o prazo assinalado, com ou sem manifestação, retornem conclusos os autos.
Publique-se. Cumpra-se.
São Luís - MA, 27 de junho de 2017.

JuizJosé Nilo Ribeiro Filho
Gestor da Coordenadoria de Precatórios

PRECATÓRIO Nº. 22912/2015–TJ
Credor(a): Francina Rosa Freitas de Andrade
Advogado(a)(s): Iani Viana de Carvalho Leão (OAB/MA nº 6.238)
Devedor: Estado do Maranhão
Procurador: Rodrigo Maia Rocha (OAB/MA nº 6.469)
Origem: Quarta Vara da Fazenda Pública da Capital
Natureza: Alimentar
Valor Originário: R$ 388.269,11 (trezentos e oitenta e oito mil, duzentos e sessenta e nove reais e onze centavos)
D E S P A C H O
Intimem-se os interessados, por intermédio de seus procuradores habilitados, para manifestarem-se, no prazo de 05 (cinco) dias,
sobre os cálculos de fls. 44/46, referentes ao valor atualizado do precatório para pagamento e à apuração das retenções
tributárias, nos termos do art. 42, § 1º da RESOL-GP – 102017.
Decorrido o prazo assinalado, com ou sem manifestação, retornem conclusos os autos.
Publique-se. Cumpra-se.
São Luís - MA, 27 de junho de 2017.

JuizJosé Nilo Ribeiro Filho
Gestor da Coordenadoria de Precatórios
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PRECATÓRIO N.° 23337/2014-TJMA
Credor(a): E. M. M. Mota
Advogado: Julianna Maria Carvalho Vasconcelos (OAB/PI nº 4416)
Devedor: Município de Timbiras
Origem: Vara Única da Comarca de Timbiras
Natureza: Comum
Valor Originário: R$ 212.781,50 (duzentos e doze mil, setecentos e oitenta e um reais e cinquenta centavos)

D E S P A C H O
Compulsando os autos, verifico que o Juízo da Vara Única Comarca de Timbiras proferiu despacho, à(s) fl(s). 44, determinando a
expedição de ofício a esta Presidência requisitando a inclusão do pagamento na lista de precatórios, não se manifestando quanto à
taxa de juros que deveria ser aplicada nos cálculos de condenação do Município de Timbiras.
Inobstante o Juízo da execução não ter mencionado em sentença a aplicação de juros legais, o fato é que os cálculos
apresentados pelo credor (fl. 15), cuja quantia foi solicitada por meio do Ofício Requisitório de fl. 03, demonstram que foi aplicada a
taxa de 1%(um por cento) a 5% (cinco por cento) ao mês, durante o período que compreende agosto/2012 a dezembro/2012.
Desta feita, encaminhem-seos autos ao Setor de Cálculosparaapuração do valor da dívida de acordo com os parâmetros fixados
pela legislação civil referente aos juros aplicáveis às condenações judiciais, a saber: 0,5% (meio por cento) ao mês até 10/01/2003
(Art. 1.062 do Código Civil de 1916); 1% (um por cento) ao mês no período de 11/01/2003 a 29/06/2009 (Art. 406 do Código Civil
de 2002 c/c Art. 161, §1º do Código Tributário Nacional); e 0,5% (meio por cento) ao mês a partir de 30/06/2009 (Lei nº.
11.960/2009).
Após, retornem conclusos.
Publique-se. Cumpra-se.
São Luís - MA, 28 de junho de 2017.

Juiz José Nilo Ribeiro Filho
Gestor da Coordenadoria de Precatórios

PRECATÓRIO Nº. 23337/2014–TJMA
Credor(a): E. M. M. Mota
Advogado(a): Julianna Maria Carvalho Vasconcelos (OAB/PI nº 4416)
Devedor: Município de Timbiras
Origem: Vara Única da Comarca de Timbiras
Natureza: Comum
Valor de face: R$ 212.781,50 (duzentos e doze mil, setecentos e oitenta e um reais e cinquenta centavos)
D E S P A C H O
Considerando a necessidade de obtenção de informações adicionais, oficie-seao juízo da execução solicitando cópia integral do
processo originário, a ser enviado pelo Malote Digital, devendo os recursos destinados ao pagamento permanecer depositados em
conta individualizada enquanto não atendida a diligência.
Publique-se. Cumpra-se.
São Luís - MA, 27 de junho de 2017.

JuizJosé Nilo Ribeiro Filho
Gestor da Coordenadoria de Precatórios

PRECATÓRIO Nº. 24236/2013–TJ
Credor(a): Joel Nascimento de Araújo
Advogado(s): Benedito Martins de Almeida
Devedor: Estado do Maranhão
Procurador: Rodrigo Maia Rocha
Origem: 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de São Luís
Natureza: Alimentar
Valor Originário: R$ 25.720,65 (vinte e cinco mil, setecentos e vinte reais e sessenta e cinco centavos)
D E S P A C H O
Intimem-se os interessados, por intermédio de seus procuradores habilitados, para manifestarem-se, no prazo de 05 (cinco) dias,
sobre os cálculos de fls. 80/82, referentes ao valor atualizado do precatório para pagamento e à apuração das retenções
tributárias, nos termos do art. 42, § 1º da RESOL-GP – 102017.
Decorrido o prazo assinalado, com ou sem manifestação, retornem conclusos os autos.
Publique-se. Cumpra-se.
São Luís - MA, 26 de junho de 2017.

JuizJosé Nilo Ribeiro Filho
Gestor da Coordenadoria de Precatórios

PRECATÓRION°. 24606/2013-TJ
Credor(a): José Roberto Godinho Gonçalves
Advogado(a): Ana Carolina Farias Almeida da Costa
Devedor: Estado do Maranhão
Origem: 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de São Luís
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Natureza: Alimentar
Valor originário:R$ 94.372,85 (noventa e quatro mil trezentos e setenta e dois reais e oitenta e cinco centavos)
D E S P A C H O
Intimem-se os interessados, por intermédio de seus procuradores habilitados, para manifestarem-se, no prazo de 05 (cinco) dias,
sobre os cálculos de fls. 83/84, referentes ao valor atualizado do precatório para pagamento e à apuração das retenções
tributárias, nos termos do art. 42, § 1º da RESOL-GP – 102017.
Decorrido o prazo assinalado, com ou sem manifestação, retornem conclusos os autos.
Publique-se. Cumpra-se.
São Luís - MA, 26 de junho de 2017.

JuizJosé Nilo Ribeiro Filho
Gestor da Coordenadoria de Precatórios

PRECATÓRIO Nº. 24670/2013–TJ
Credor (a): Ana Célia Santana
Advogado(a)(s): Alberto Lurine Guimarães
Devedor: Estado do Maranhão
Origem: 1ª Vara da Fazenda Pública de São Luís
Natureza: Alimentar
Valor Originário: R$ 67.078,95 (sessenta e sete mil setenta e oito reais e noventa e cinco centavos)
D E S P A C H O
Intimem-se os interessados, por intermédio de seus procuradores habilitados, para manifestarem-se, no prazo de 05 (cinco) dias,
sobre os cálculos de fls. 55/57, referentes ao valor atualizado do precatório para pagamento e à apuração das retenções
tributárias, nos termos do art. 42, § 1º da RESOL-GP – 102017.
Decorrido o prazo assinalado, com ou sem manifestação, retornem conclusos os autos.
Publique-se. Cumpra-se.
São Luís - MA, 26 de junho de 2017.

JuizJosé Nilo Ribeiro Filho
Gestor da Coordenadoria de Precatórios

PRECATÓRIO Nº. 25560/2013–TJ
Credor(a): Silvia Abreu
Advogado(a)(s): Carmen Miranda Marques Ferreira
Devedor: Estado do Maranhão
Procurador: Rodrigo Maia Rocha
Origem: 3ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de São Luís
Natureza: Alimentar
Valor Originário: R$ 637.574,20 (seiscentos e trinta e sete mil, quinhentos e setenta e quatro reais e vinte centavos)
D E S P A C H O
Intimem-se os interessados, por intermédio de seus procuradores habilitados, para manifestarem-se, no prazo de 05 (cinco) dias,
sobre os cálculos de fls. 64/66, referentes ao valor atualizado do precatório para pagamento e à apuração das retenções
tributárias, nos termos do art. 42, § 1º da RESOL-GP – 102017.
Decorrido o prazo assinalado, com ou sem manifestação, retornem conclusos os autos.
Publique-se. Cumpra-se.
São Luís - MA, 26 de junho de 2017.

JuizJosé Nilo Ribeiro Filho
Gestor da Coordenadoria de Precatórios

PRECATÓRIO Nº. 26545/2013–TJ
Credor (a): Moacir Monroe Ferreira
Advogado(a)(s): Duailibe Mascarenhas Advogados Associados
Devedor: Estado do Maranhão
Procurador(a): Sérgio Tavares
Origem: Primeira Vara da Fazenda Pública da Comarca de São Luís
Natureza: Alimentar
Valor Originário: R$ 69.363,15 (sessenta e nove mil, trezentos e sessenta e três reais, quinze centavos)
D E S P A C H O
Intimem-se os interessados, por intermédio de seus procuradores habilitados, para manifestarem-se, no prazo de 05 (cinco) dias,
sobre os cálculos de fls. 82/84, referentes ao valor atualizado do precatório para pagamento e à apuração das retenções
tributárias, nos termos do art. 42, § 1º da RESOL-GP – 102017.
Decorrido o prazo assinalado, com ou sem manifestação, retornem conclusos os autos.
Publique-se. Cumpra-se.
São Luís - MA, 26 de junho de 2017.

JuizJosé Nilo Ribeiro Filho
Gestor da Coordenadoria de Precatórios
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PRECATÓRIO Nº. 27500/2015–TJ
Credor(a): Maria do Carmo Mendonça Silva
Advogado(a)(s): Iani Viana de Carvalho Leão
Devedor: Estado do Maranhão
Procurador: Rodrigo Maia Rocha
Origem: 3ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de São Luís
Natureza: Alimentar
Valor Originário: R$ 152.218,74(cento e cinquenta e dois mil, duzentos e dezoito reais e setenta e quatro centavos)
D E S P A C H O
Intimem-se os interessados, por intermédio de seus procuradores habilitados, para manifestarem-se, no prazo de 05 (cinco) dias,
sobre os cálculos de fls. 39/41, referentes ao valor atualizado do precatório para pagamento e à apuração das retenções
tributárias, nos termos do art. 42, § 1º da RESOL-GP – 102017.
Decorrido o prazo assinalado, com ou sem manifestação, retornem conclusos os autos.
Publique-se. Cumpra-se.
São Luís - MA, 27 de junho de 2017.

JuizJosé Nilo Ribeiro Filho
Gestor da Coordenadoria de Precatórios

PRECATÓRIO N°. 27997/2013-TJ
Credora: Rosane Maria Fonseca Ramos
Advogada: Luciana Silva de Carvalho
Devedor: Estado do Maranhão
Procuradora: Luciana Silva de Carvalho
Origem: Terceira Vara da Fazenda Pública de São Luís
Natureza: Alimentar
Valor originário: R$ 14.089,71 (quatorze mil, oitenta e nove reais e setenta e um centavos)
D E S P A C H O
Intimem-se os interessados, por intermédio de seus procuradores habilitados, para manifestarem-se, no prazo de 05 (cinco) dias,
sobre os cálculos de fls. 48/50, referentes ao valor atualizado do precatório para pagamento e à apuração das retenções
tributárias, nos termos do art. 42, § 1º da RESOL-GP – 102017.
Decorrido o prazo assinalado, com ou sem manifestação, retornem conclusos os autos.
Publique-se. Cumpra-se.
São Luís - MA, 26 de junho de 2017.

JuizJosé Nilo Ribeiro Filho
Gestor da Coordenadoria de Precatórios

PRECATÓRIO Nº. 28002/2013–TJ
Credor(a): Irlene Rego Sousa
Advogado(s): Luiz Henrique Falcão Teixeira
Devedor: Estado do Maranhão
Procurador: Rodrigo Maia Rocha
Origem: 3ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de São Luís
Natureza: Alimentar
Valor Originário: R$ 41.858,56 (quarenta e um mil, oitocentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e seis centavos)
D E S P A C H O
Intimem-se os interessados, por intermédio de seus procuradores habilitados, para manifestarem-se, no prazo de 05 (cinco) dias,
sobre os cálculos de fls. 62/64, referentes ao valor atualizado do precatório para pagamento e à apuração das retenções
tributárias, nos termos do art. 42, § 1º da RESOL-GP – 102017.
Decorrido o prazo assinalado, com ou sem manifestação, retornem conclusos os autos.
Publique-se. Cumpra-se.
São Luís - MA, 26 de junho de 2017.

JuizJosé Nilo Ribeiro Filho
Gestor da Coordenadoria de Precatórios

PRECATÓRIO Nº. 28006/2013–TJ
Credor(a): Olga Maria de Jesus Nogueira Soares
Advogado(s): Luiz Henrique Falcão Teixeira
Devedor: Estado do Maranhão
Procurador: Rodrigo Maia Rocha
Origem: 3ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de São Luís
Natureza: Alimentar
Valor Originário: R$ 29.660,81 (vinte e nove mil, seiscentos e sessenta reais e oitenta e um centavos)
D E S P A C H O
Intimem-se os interessados, por intermédio de seus procuradores habilitados, para manifestarem-se, no prazo de 05 (cinco) dias,
sobre os cálculos de fls. 65/67, referentes ao valor atualizado do precatório para pagamento e à apuração das retenções
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tributárias, nos termos do art. 42, § 1º da RESOL-GP – 102017.
Decorrido o prazo assinalado, com ou sem manifestação, retornem conclusos os autos.
Publique-se. Cumpra-se.
São Luís - MA, 26 de junho de 2017.

JuizJosé Nilo Ribeiro Filho
Gestor da Coordenadoria de Precatórios

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 2811/2017-TJMA
REGIME ESPECIAL DE PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS
ENTE DEVEDOR: ESTADO DO MARANHÃO
PROCURADOR: RODRIGO MAIA ROCHA (OAB/MA Nº. 6469)

D E S P A C H O
Considerando o que dispõe o art. 101 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, introduzido pela EC 94/2016, que
instituiu o novo Regime Especial de pagamento de precatórios, e que estabelece, dentre outras premissas, que o valor dos aportes
mensais devem observar, em cada exercício, o percentual suficiente para a quitação dos débitos até 31/12/2020, intime-se o
Estado do Maranhão para, em complemento à petição de fls. 524/536, se manifestar especificamentesobre o requisito
da “ suficiência” dos depósitos que pretende realizar mensalmente na conta especial do Tribunal de Justiça, exigência essa que
necessariamente deve ser contemplada no plano de pagamento eventualmente apresentado pelos devedores.
São Luís (MA), 28 de junho de 2017.

JuizJosé Nilo Ribeiro Filho
Gestor da Coordenadoria de Precatórios

PRECATÓRIO Nº. 28202/2013–TJ
Credor(a): Maria do Rosário de Fátima da Silva
Advogado(a)(s): Alberto Lurine Guimarães
Devedor: Estado do Maranhão
Procurador: Rodrigo Maia Rocha
Origem: 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de São Luís
Natureza: Alimentar
Valor Originário: R$ 86.067,27(oitenta e seis mil, sessenta e sete reais e vinte e sete centavos)
D E S P A C H O
Intimem-se os interessados, por intermédio de seus procuradores habilitados, para manifestarem-se, no prazo de 05 (cinco) dias,
sobre os cálculos de fls. 106/108, referentes ao valor atualizado do precatório para pagamento e à apuração das retenções
tributárias, nos termos do art. 42, § 1º da RESOL-GP – 102017.
Decorrido o prazo assinalado, com ou sem manifestação, retornem conclusos os autos.
Publique-se. Cumpra-se.
São Luís - MA, 26 de junho de 2017.

JuizJosé Nilo Ribeiro Filho
Gestor da Coordenadoria de Precatórios

PRECATÓRIO Nº. 28531/2013–TJ
Credor(a): Nelson Brandão de Melo
Advogado(s): João Rodrigues Almeida
Devedor: Estado do Maranhão
Procurador: Rodrigo Maia Rocha
Origem: 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de São Luís
Natureza: Alimentar
Valor Originário: R$ 75.701,30 (setenta e cinco mil, setecentos e um reais e trinta centavos)
D E S P A C H O
Intimem-se os interessados, por intermédio de seus procuradores habilitados, para manifestarem-se, no prazo de 05 (cinco) dias,
sobre os cálculos de fls. 99/101, referentes ao valor atualizado do precatório para pagamento e à apuração das retenções
tributárias, nos termos do art. 42, § 1º da RESOL-GP – 102017.
Decorrido o prazo assinalado, com ou sem manifestação, retornem conclusos os autos.
Publique-se. Cumpra-se.
São Luís - MA, 26 de junho de 2017.

JuizJosé Nilo Ribeiro Filho
Gestor da Coordenadoria de Precatórios

PRECATÓRIO Nº. 28646/2013–TJ
Credor(a): Selma Sileide Carvalho Tomaz
Advogado(a)(s): Benedito Martins de Almeida (OAB/MA nº 4.459)
Devedor: Estado do Maranhão
Procurador: Rodrigo Maia Rocha (OAB/MA nº 6.469)
Origem: Terceira Vara da Fazenda Pública da Capital
Natureza: Alimentar

Página 38 de 2382 Diário da Justiça Eletrônico Disponibilização: 30/06/2017
Edição nº 114/2017 Publicação: 03/07/2017

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO - Praça Dom Pedro II, s/n Centro - CEP 65010-905 - São Luis-MA - Fone: (98) 2106-9000 - www.tjma.jus.br
Diário da Justiça Eletrônico - Diretoria Judiciária - Coordenadoria de Jurisprudência e Publicações - Fone: (98) 2106 9805 / 9810 / 9896 / 9897 - publicacoes@tj.ma.gov.br



Valor originário:R$ 18.841,44 (dezoito mil, oitocentos e quarenta e um reais e quarenta e quatro centavos)
D E S P A C H O
Intimem-se os interessados, por intermédio de seus procuradores habilitados, para manifestarem-se, no prazo de 05 (cinco) dias,
sobre os cálculos de fls. 94/96, referentes ao valor atualizado do precatório para pagamento e à apuração das retenções
tributárias, nos termos do art. 42, § 1º da RESOL-GP – 102017.
Decorrido o prazo assinalado, com ou sem manifestação, retornem conclusos os autos.
Publique-se. Cumpra-se.
São Luís - MA, 26 de junho de 2017.

JuizJosé Nilo Ribeiro Filho
Gestor da Coordenadoria de Precatórios

PRECATÓRIO N.° 29863/2014-TJMA
Credor(a): Ademir Teixeira do Amaral
Advogado: Mario de Andrade Macieira (OAB/MA nº 4217);
Antonio de Jesus Leitão Nunes (OAB/MA nº 4311) e Outros
Devedor: Universidade Estadual do Maranhão
Procuradores: Benedito Bayma Piorski (OAB/MA 451)
Rodrigo Maia Rocha (OAB/MA 6469)
Origem: 5ª Varada Fazenda Pública da Comarca da Ilha
Natureza: Alimentar
Valor Originário: R$ 56.564,61 (cinquenta e seis mil, quinhentos e sessenta e quatro reais e sessenta e um centavos)
D E S P A C H O
Intimem-se os interessados, por intermédio de seus procuradores habilitados, para manifestarem-se, no prazo de 05 (cinco) dias,
sobre os cálculos de fls. 46/48, referentes ao valor atualizado do precatório para pagamento e à apuração das retenções
tributárias, nos termos do art. 42, § 1º da RESOL-GP – 102017.
Decorrido o prazo assinalado, com ou sem manifestação, retornem conclusos os autos.
Publique-se. Cumpra-se.
São Luís - MA, 27 de junho de 2017.

JuizJosé Nilo Ribeiro Filho
Gestor da Coordenadoria de Precatórios

PRECATÓRIO Nº. 30231/2015–TJ
Credor(a): AntônioRaimundo Moreira de Sousa Filho
Advogado(a)(s): Barros e Cheskis Advocacia e Consultoria Jurídica
Devedor: Estado do Maranhão
Procurador: Rodrigo Maia Rocha
Origem: 5ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de São Luís
Natureza: Alimentar
Valor Originário: R$ 95.888,79(noventa e cinco mil, oitocentos e oitenta e oito reais e setenta e nove centavos)
D E S P A C H O
Intimem-se os interessados, por intermédio de seus procuradores habilitados, para manifestarem-se, no prazo de 05 (cinco) dias,
sobre os cálculos de fls. 92/94, referentes ao valor atualizado do precatório para pagamento e à apuração das retenções
tributárias, nos termos do art. 42, § 1º da RESOL-GP – 102017.
Decorrido o prazo assinalado, com ou sem manifestação, retornem conclusos os autos.
Publique-se. Cumpra-se.
São Luís - MA, 27 de junho de 2017.

JuizJosé Nilo Ribeiro Filho
Gestor da Coordenadoria de Precatórios

PRECATÓRIO Nº. 30410/2015–TJ
Credor(a): Rosalia Maia de Oliveira Bezerra
Advogado(a)(s): George Frank Santana da Silva
Devedor: Estado do Maranhão
Procurador: Rodrigo Maia Rocha
Origem: 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de São Luís
Natureza: Alimentar
Valor Originário: R$ 439.143,04(quatrocentos e trinta e nove mil, cento e quarenta e três reais e quatro centavos)
D E S P A C H O
Intimem-se os interessados, por intermédio de seus procuradores habilitados, para manifestarem-se, no prazo de 05 (cinco) dias,
sobre os cálculos de fls. 64/66, referentes ao valor atualizado do precatório para pagamento e à apuração das retenções
tributárias, nos termos do art. 42, § 1º da RESOL-GP – 102017.
Decorrido o prazo assinalado, com ou sem manifestação, retornem conclusos os autos.
Publique-se. Cumpra-se.
São Luís - MA, 27 de junho de 2017.

JuizJosé Nilo Ribeiro Filho
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Gestor da Coordenadoria de Precatórios

PRECATÓRION°. 30536/2015-TJ
Requerente: Maria Cristina Resende Menezes
Advogados: Walter Castro e Silva Filho e outro (OAB/MA 5980)
Requerido: Estado do Maranhão
Origem: Quarta Vara da Fazenda Pública da Comarca de São Luís
Natureza: Alimentar
Valor Originário: R$ 112.101,12(cento e doze mil, cento e um reais e doze centavos)
D E S P A C H O
Intimem-se os interessados, por intermédio de seus procuradores habilitados, para manifestarem-se, no prazo de 05 (cinco) dias,
sobre os cálculos de fls. 62/64, referentes ao valor atualizado do precatório para pagamento e à apuração das retenções
tributárias, nos termos do art. 42, § 1º da RESOL-GP – 102017.
Decorrido o prazo assinalado, com ou sem manifestação, retornem conclusos os autos.
Publique-se. Cumpra-se.
São Luís - MA, 27 de junho de 2017.

JuizJosé Nilo Ribeiro Filho
Gestor da Coordenadoria de Precatórios

PRECATÓRIO Nº. 30538/2015–TJ
Credor(a): Maria do Carmo Souza Ramos
Advogado(s): Walter Castro e Silva Filho (OAB/MA nº 5.396) e Outros
Devedor: Estado do Maranhão
Procurador: Rodrigo Maia Rocha (OAB/MA nº 6.469)
Origem: Quarta Vara da Fazenda Pública da Capital
Natureza: Alimentar
D E S P A C H O
Intimem-se os interessados, por intermédio de seus procuradores habilitados, para manifestarem-se, no prazo de 05 (cinco) dias,
sobre os cálculos de fls. 61/62, referentes ao valor atualizado do precatório para pagamento e à apuração das retenções
tributárias, nos termos do art. 42, § 1º da RESOL-GP – 102017.
Decorrido o prazo assinalado, com ou sem manifestação, retornem conclusos os autos.
Publique-se. Cumpra-se.
São Luís - MA, 27 de junho de 2017.

JuizJosé Nilo Ribeiro Filho
Gestor da Coordenadoria de Precatórios

PRECATÓRIO Nº. 30771/2015–TJ
Credor(a): Izabel Rodrigues Teixeira
Advogado(a)(s): Gutemberg Soares Carneiro
Devedor: Estado do Maranhão
Origem: 4ª Vara da Fazenda Pública de São Luis
Natureza: Alimentar
Valor Originário: R$454.511,37 (quatrocentos e cinquenta e quatro mil, quinhentos e onze reais e trinta e sete centavos)
D E S P A C H O
Intimem-se os interessados, por intermédio de seus procuradores habilitados, para manifestarem-se, no prazo de 05 (cinco) dias,
sobre os cálculos de fls. 72/73, referentes ao valor atualizado do precatório para pagamento e à apuração das retenções
tributárias, nos termos do art. 42, § 1º da RESOL-GP – 102017.
Decorrido o prazo assinalado, com ou sem manifestação, retornem conclusos os autos.
Publique-se. Cumpra-se.
São Luís - MA, 27 de junho de 2017.

JuizJosé Nilo Ribeiro Filho
Gestor da Coordenadoria de Precatórios

PRECATÓRIO N°. 30946/2015-TJ
Credor(a): Alice Maria Santana Araújo Meira
Advogado(a)(s): Barros e Cheskis Advocacia e Consultoria Jurídica
Devedor: Estado do Maranhão
Origem: 3ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de São Luís
Natureza: Alimentar
Valor originário: R$ 261.731,89 (duzentos e sessenta e um mil setecentos e trinta e um reais e oitenta e nove centavos)
D E S P A C H O
Intimem-se os interessados, por intermédio de seus procuradores habilitados, para manifestarem-se, no prazo de 05 (cinco) dias,
sobre os cálculos de fls. 72/74, referentes ao valor atualizado do precatório para pagamento e à apuração das retenções
tributárias, nos termos do art. 42, § 1º da RESOL-GP – 102017.
Decorrido o prazo assinalado, com ou sem manifestação, retornem conclusos os autos.
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Publique-se. Cumpra-se.
São Luís - MA, 27 de junho de 2017.

JuizJosé Nilo Ribeiro Filho
Gestor da Coordenadoria de Precatórios

PRECATÓRIO N°. 30983/2015-TJ
Credor(a): Wagner Costa Pinheiro Júnior
Advogado(a)(s): Pedro Duailibe Mascarenhas
Devedor: Estado do Maranhão
Origem: 3ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de São Luís
Natureza: Alimentar
Valor originário: R$ 259.476,92 (duzentos e cinquenta e nove mil quatrocentos e setenta e seis reais e noventa e dois
centavos)
D E S P A C H O
Intimem-se os interessados, por intermédio de seus procuradores habilitados, para manifestarem-se, no prazo de 05 (cinco) dias,
sobre os cálculos de fls. 70/72, referentes ao valor atualizado do precatório para pagamento e à apuração das retenções
tributárias, nos termos do art. 42, § 1º da RESOL-GP – 102017.
Decorrido o prazo assinalado, com ou sem manifestação, retornem conclusos os autos.
Publique-se. Cumpra-se.
São Luís - MA, 27 de junho de 2017.

JuizJosé Nilo Ribeiro Filho
Gestor da Coordenadoria de Precatórios

PRECATÓRIO N°. 31072/2015
Credor(a): Helena Maria Moreira Mendonça Medeiros
Advogado(a): Gutemberg Soares Carneiro e outros
Devedor: Estado do Maranhão
Procurador(a): Rodrigo Maia Rocha
Origem: Terceira Vara da Fazenda Pública de São Luís
Natureza: Alimentar
Valor Originário: R$ 219.057,42 (duzentos e dezenove mil, cinquenta e sete reais e quarenta e dois centavos)
D E S P A C H O
Intimem-se os interessados, por intermédio de seus procuradores habilitados, para manifestarem-se, no prazo de 05 (cinco) dias,
sobre os cálculos de fls. 70/72, referentes ao valor atualizado do precatório para pagamento e à apuração das retenções
tributárias, nos termos do art. 42, § 1º da RESOL-GP – 102017.
Decorrido o prazo assinalado, com ou sem manifestação, retornem conclusos os autos.
Publique-se. Cumpra-se.
São Luís - MA, 27 de junho de 2017.

JuizJosé Nilo Ribeiro Filho
Gestor da Coordenadoria de Precatórios

PRECATÓRIO Nº. 31425/2015–TJ
Credor(a): Raimundo Nonato de Sá
Advogado(s): Defensoria Pública do Estado do Maranhão
Devedor: Estado do Maranhão
Procurador: Rodrigo Maia Rocha (OAB/MA nº 6.469)
Origem: Terceira Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital
Natureza: Alimentar
Valor Originário: R$ 73.969,08 (setenta e três mil, novecentos e sessenta e nove reais e oito centavos)
D E S P A C H O
Intimem-se os interessados, por intermédio de seus procuradores habilitados, para manifestarem-se, no prazo de 05 (cinco) dias,
sobre os cálculos de fls. 46/47, referentes ao valor atualizado do precatório para pagamento e à apuração das retenções
tributárias, nos termos do art. 42, § 1º da RESOL-GP – 102017.
Decorrido o prazo assinalado, com ou sem manifestação, retornem conclusos os autos.
Publique-se. Cumpra-se.
São Luís - MA, 27 de junho de 2017.

JuizJosé Nilo Ribeiro Filho
Gestor da Coordenadoria de Precatórios

PRECATÓRIO Nº. 31.442/2015–TJ
Credor(a): Raimundo Eduardo dos Santos
Advogado (a)(s): Defensoria Pública do Estado do Maranhão
Devedor: Estado do Maranhão
Procurador: Rodrigo Maia Rocha
Origem: 3ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de São Luís
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Natureza: Alimentar
Valor Originário: R$ 68.127,73 (sessenta e oito mil, cento e vinte e sete reais e setenta e três centavos)
D E S P A C H O
Intimem-se os interessados, por intermédio de seus procuradores habilitados, para manifestarem-se, no prazo de 05 (cinco) dias,
sobre os cálculos de fls. 44/46, referentes ao valor atualizado do precatório para pagamento e à apuração das retenções
tributárias, nos termos do art. 42, § 1º da RESOL-GP – 102017.
Decorrido o prazo assinalado, com ou sem manifestação, retornem conclusos os autos.
Publique-se. Cumpra-se.
São Luís - MA, 27 de junho de 2017.

JuizJosé Nilo Ribeiro Filho
Gestor da Coordenadoria de Precatórios

PRECATÓRIO Nº. 31460/2015–TJ
Credor(a): Francisca Tavares Lima
Advogado(a)(s): Henrique Teixeira Advogados Associados
Devedor: Estado do Maranhão
Procurador: Rodrigo Maia Rocha
Origem: 3ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de São Luís
Natureza: Alimentar
Valor Originário: R$ 75.846,49 (setenta e cinco mil, oitocentos e quarenta e seis reais e quarenta e nove centavos)
D E S P A C H O
Intimem-se os interessados, por intermédio de seus procuradores habilitados, para manifestarem-se, no prazo de 05 (cinco) dias,
sobre os cálculos de fls. 41/43, referentes ao valor atualizado do precatório para pagamento e à apuração das retenções
tributárias, nos termos do art. 42, § 1º da RESOL-GP – 102017.
Decorrido o prazo assinalado, com ou sem manifestação, retornem conclusos os autos.
Publique-se. Cumpra-se.
São Luís - MA, 27 de junho de 2017.

JuizJosé Nilo Ribeiro Filho
Gestor da Coordenadoria de Precatórios

PRECATÓRIO Nº. 31482/2015–TJ
Credor(a): Marilucia Mateus de Freitas
Advogado(a)(s): Henrique Teixeira Advogados Associados (OAB/MA nº 3.827)
Devedor: Estado do Maranhão
Procurador-Geral: Rodrigo Maria Rocha (OAB/MA nº 6.469)
Origem: Terceira Vara da Fazenda Pública da Capital
Natureza: Alimentar
Valor Originário: R$ 78.316,82 (setenta e oito mil, trezentos e dezesseis reais e oitenta e dois centavos)
D E S P A C H O
Intimem-se os interessados, por intermédio de seus procuradores habilitados, para manifestarem-se, no prazo de 05 (cinco) dias,
sobre os cálculos de fls. 39/41, referentes ao valor atualizado do precatório para pagamento e à apuração das retenções
tributárias, nos termos do art. 42, § 1º da RESOL-GP – 102017.
Decorrido o prazo assinalado, com ou sem manifestação, retornem conclusos os autos.
Publique-se. Cumpra-se.
São Luís - MA, 27 de junho de 2017.

JuizJosé Nilo Ribeiro Filho
Gestor da Coordenadoria de Precatórios

PRECATÓRIO Nº. 31650/2014–TJ
Credor: José Francisco da Silva
Advogado: Washington Carlos de Sousa Lima (OAB/MA nº. 91825)
Devedor: Município de Timon/MA
Origem: 4ª Vara Cível da Comarca de Timon
Natureza: Alimentar
Valor Originário: R$ 201.396,41 (duzentos e um mil, trezentos e noventa e seis reais e quarenta e um centavos)

D E S P A C H O
Compulsando os autos, verifico que o Juízo da Quarta Vara da Comarca de Timon proferiu decisão de fls. 12/14 determinando a
expedição de ofício para requisição do pagamento da quantia devida ao Presidente do Tribunal de Justiça do Maranhão.
Observo, ainda, que a planilha de cálculo de fl. 15 que instruiu o presente precatório, estabelecendo o seu valor de face,
demonstra a existência de anatocismo em sua atualização ao realizar a capitalização de juros compostos sobre o valor global
apurado na planilha de fl. 44, encaminhada posteriormente pelo Juízo de execução, a qual, por sua vez, já incorporara a aplicação
de juros ao valor da condenação.
Registro que em correição realizada pela Corregedoria Nacional de Justiça na Coordenadoria de Precatórios deste Tribunal de
Justiça do Estado do Maranhão (Correição Ordinária nº. 0000521-47.2015.2.00.0000), restou consignado no item 3, j, da ementa
de seu relatório, publicada no Diário Oficial do dia 19/03/2015, a determinação de exclusão do anatocismo de todos os
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requisitórios, antes do pagamento ao credor.
Desta feita, encaminhem-seos autos ao Setor de Cálculos para retirada de anatocismos e apuração do correto valor da dívida.
Após, retornem conclusos.
Publique-se. Cumpra-se.
São Luís - MA, 26 de junho de 2017.

JuizJosé Nilo Ribeiro Filho
Gestor da Coordenadoria de Precatórios

PRECATÓRIO N°. 31987/2015 - TJ/MA
Credor(a): João Cipriano Soares Nascimento
Advogado(a)(s): Vana Lara Ribeiro Batista de Barros
Devedor: Estado do Maranhão
Origem: 4ª Vara da Fazenda Pública de São Luís
Natureza: Alimentar
Valor Originário: R$ 394.470,25 (trezentos e noventa e quatro mil, quatrocentos e setenta reais e vinte e cinco centavos)
D E S P A C H O
 
Intimem-se os interessados, por intermédio de seus procuradores habilitados, para manifestarem-se, no prazo de 05 (cinco) dias,
sobre os cálculos de fls. 49/50, referentes ao valor atualizado do precatório para pagamento e à apuração das retenções
tributárias, nos termos do art. 42, § 1º da RESOL-GP – 102017.
Decorrido o prazo assinalado, com ou sem manifestação, retornem conclusos os autos.
Publique-se. Cumpra-se.
São Luís - MA, 26 de junho de 2017.
 

Juiz José Nilo Ribeiro Filho
Gestor da Coordenadoria de Precatórios

PRECATÓRIO Nº. 31989/2015-TJ
Credor: Benedito Batista
Advogados: Vana Lara Ribeiro Batista de Barros (OAB/MA 8678)
Devedor: Estado do Maranhão
Procurador: Rodrigo Maia Rocha
Origem: Quarta Vara da Fazenda Pública da Capital
Natureza: Alimentar
Valor originário: R$ 326.991,70 (trezentos e vinte e seis mil, novecentos e noventa e um reais e setenta centavos)
D E S P A C H O
Intimem-se os interessados, por intermédio de seus procuradores habilitados, para manifestarem-se, no prazo de 05 (cinco) dias,
sobre os cálculos de fls. 73/75, referentes ao valor atualizado do precatório para pagamento e à apuração das retenções
tributárias, nos termos do art. 42, § 1º da RESOL-GP – 102017.
Decorrido o prazo assinalado, com ou sem manifestação, retornem conclusos os autos.
Publique-se. Cumpra-se.
São Luís - MA, 27 de junho de 2017.

JuizJosé Nilo Ribeiro Filho
Gestor da Coordenadoria de Precatórios

PRECATÓRIO N°. 31996/2015- TJ/MA
Credor(a): Joaquim Serpa de Araújo
Advogado(a)(s): Vana Lara Ribeiro Batista de Barros
Devedor: Estado do Maranhão
Origem: 4ª Vara da Fazenda Pública de São Luís
Natureza: Alimentar
Valor Originário: R$ 361.212,89 (trezentos e sessenta e um mil, duzentos e doze reais e oitenta e nove centavos)
D E S P A C H O
Intimem-se os interessados, por intermédio de seus procuradores habilitados, para manifestarem-se, no prazo de 05 (cinco) dias,
sobre os cálculos de fls. 54/56, referentes ao valor atualizado do precatório para pagamento e à apuração das retenções
tributárias, nos termos do art. 42, § 1º da RESOL-GP – 102017.
Decorrido o prazo assinalado, com ou sem manifestação, retornem conclusos os autos.
Publique-se. Cumpra-se.
São Luís - MA, 27 de junho de 2017.

JuizJosé Nilo Ribeiro Filho
Gestor da Coordenadoria de Precatórios

PRECATÓRIO N°. 32002/2015- TJ/MA
Credor(a): Manoel de Jesus Moreira Bastos
Advogado(a)(s): Vana Lara Ribeiro Batista de Barros
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Devedor: Estado do Maranhão
Origem: 4ª Vara da Fazenda Pública de São Luís
Natureza: Alimentar
Valor Originário: R$ 351.230,71 (trezentos e cinquenta e um mil, duzentos e trinta reais e setenta e um centavos)
D E S P A C H O
Intimem-se os interessados, por intermédio de seus procuradores habilitados, para manifestarem-se, no prazo de 05 (cinco) dias,
sobre os cálculos de fls. 47/49, referentes ao valor atualizado do precatório para pagamento e à apuração das retenções
tributárias, nos termos do art. 42, § 1º da RESOL-GP – 102017.
Decorrido o prazo assinalado, com ou sem manifestação, retornem conclusos os autos.
Publique-se. Cumpra-se.
São Luís - MA, 27 de junho de 2017.

JuizJosé Nilo Ribeiro Filho
Gestor da Coordenadoria de Precatórios

PRECATÓRIO N°. 32004/2015- TJ/MA
Credor(a): JúlioPereira Nunes
Advogado(a)(s): Vana Lara Ribeiro Batista de Barros
Devedor: Estado do Maranhão
Origem: 4ª Vara da Fazenda Pública de São Luís
Natureza: Alimentar
Valor Originário: R$ 373.142,71 (trezentos e setenta e três mil, cento e quarenta e dois reais e setenta e um centavos)
D E S P A C H O
Intimem-se os interessados, por intermédio de seus procuradores habilitados, para manifestarem-se, no prazo de 05 (cinco) dias,
sobre os cálculos de fls. 53/55, referentes ao valor atualizado do precatório para pagamento e à apuração das retenções
tributárias, nos termos do art. 42, § 1º da RESOL-GP – 102017.
Decorrido o prazo assinalado, com ou sem manifestação, retornem conclusos os autos.
Publique-se. Cumpra-se.
São Luís - MA, 27 de junho de 2017.

JuizJosé Nilo Ribeiro Filho
Gestor da Coordenadoria de Precatórios

PRECATÓRIO N°. 32005/2015- TJ/MA
Credor(a): José Mateus da Silva
Advogado(a)(s): Vana Lara Ribeiro Batista de Barros
Devedor: Estado do Maranhão
Origem: 4ª Vara da Fazenda Pública de São Luís
Natureza: Alimentar
Valor Originário: R$ 351.039,45 (trezentos e cinquenta e um mil e trinta e nove reais e quarenta e cinco centavos)
D E S P A C H O
Intimem-se os interessados, por intermédio de seus procuradores habilitados, para manifestarem-se, no prazo de 05 (cinco) dias,
sobre os cálculos de fls. 49/51, referentes ao valor atualizado do precatório para pagamento e à apuração das retenções
tributárias, nos termos do art. 42, § 1º da RESOL-GP – 102017.
Decorrido o prazo assinalado, com ou sem manifestação, retornem conclusos os autos.
Publique-se. Cumpra-se.
São Luís - MA, 27 de junho de 2017.

JuizJosé Nilo Ribeiro Filho
Gestor da Coordenadoria de Precatórios

PRECATÓRIO N°. 32006/2015- TJ/MA
Credor(a): Hildilberto Fernandes Borralho
Advogado(a)(s): Vana Lara Ribeiro Batista de Barros
Devedor: Estado do Maranhão
Origem: 4ª Vara da Fazenda Pública de São Luís
Natureza: Alimentar
Valor Originário: R$ 397.091,71 (trezentos e noventa e sete mil e noventa e um reais e setenta e um centavos)
D E S P A C H O
Intimem-se os interessados, por intermédio de seus procuradores habilitados, para manifestarem-se, no prazo de 05 (cinco) dias,
sobre os cálculos de fls. 47/49, referentes ao valor atualizado do precatório para pagamento e à apuração das retenções
tributárias, nos termos do art. 42, § 1º da RESOL-GP – 102017.
Decorrido o prazo assinalado, com ou sem manifestação, retornem conclusos os autos.
Publique-se. Cumpra-se.
São Luís - MA, 27 de junho de 2017.

JuizJosé Nilo Ribeiro Filho
Gestor da Coordenadoria de Precatórios
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PRECATÓRIO Nº. 32008/2015–TJ
Credor(a): Francisco de Assis Serpa de Araújo
Advogado(a)(s): Vana Lara Ribeiro Batista de Barros
Devedor: Estado do Maranhão
Procurador: Rodrigo Maia Rocha
Origem: 4ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de São Luís
Natureza: Alimentar
Valor Originário: R$ 362.625,27 (trezentos e sessenta e dois mil, seiscentos e vinte e cinco reais e vinte e sete centavos)
D E S P A C H O
Intimem-se os interessados, por intermédio de seus procuradores habilitados, para manifestarem-se, no prazo de 05 (cinco) dias,
sobre os cálculos de fls. 52/54, referentes ao valor atualizado do precatório para pagamento e à apuração das retenções
tributárias, nos termos do art. 42, § 1º da RESOL-GP – 102017.
Decorrido o prazo assinalado, com ou sem manifestação, retornem conclusos os autos.
Publique-se. Cumpra-se.
São Luís - MA, 27 de junho de 2017.

JuizJosé Nilo Ribeiro Filho
Gestor da Coordenadoria de Precatórios

PRECATÓRIO N°. 32011/2015- TJ/MA
Credor(a): Delary Pires Cantanhede
Advogado(a)(s): Vana Lara Ribeiro Batista de Barros
Devedor: Estado do Maranhão
Origem: 4ª Vara da Fazenda Pública de São Luís
Natureza: Alimentar
Valor Originário: R$ 294.287,81 (duzentos e noventa e quatro mil, duzentos e oitenta e sete reais e oitenta e um centavos)
D E S P A C H O
Intimem-se os interessados, por intermédio de seus procuradores habilitados, para manifestarem-se, no prazo de 05 (cinco) dias,
sobre os cálculos de fls. 50/52, referentes ao valor atualizado do precatório para pagamento e à apuração das retenções
tributárias, nos termos do art. 42, § 1º da RESOL-GP – 102017.
Decorrido o prazo assinalado, com ou sem manifestação, retornem conclusos os autos.
Publique-se. Cumpra-se.
São Luís - MA, 27 de junho de 2017.

JuizJosé Nilo Ribeiro Filho
Gestor da Coordenadoria de Precatórios

PRECATÓRIO Nº. 32012/2015–TJ
Credor(a): Geovane Bezerra da Silva
Advogado(s): Vana Lara Ribeiro Batista de Barros
Devedor: Estado do Maranhão
Procurador: Rodrigo Maia Rocha
Origem: 4ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de São Luís
Natureza: Alimentar
Valor Originário: R$ 313.477,07 (trezentos e treze mil, quatrocentos e setenta e sete reais e sete centavos)
D E S P A C H O
Intimem-se os interessados, por intermédio de seus procuradores habilitados, para manifestarem-se, no prazo de 05 (cinco) dias,
sobre os cálculos de fls. 51/52, referentes ao valor atualizado do precatório para pagamento e à apuração das retenções
tributárias, nos termos do art. 42, § 1º da RESOL-GP – 102017.
Decorrido o prazo assinalado, com ou sem manifestação, retornem conclusos os autos.
Publique-se. Cumpra-se.
São Luís - MA, 27 de junho de 2017.

JuizJosé Nilo Ribeiro Filho
Gestor da Coordenadoria de Precatórios

PRECATÓRIO N°. 32016/2015-TJ
Credor(a): Francisco William de Oliveira
Advogado(a)(s): Vana Lara Ribeiro Batista de Barros
Devedor: Estado do Maranhão
Origem: 4ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de São Luís
Natureza: Alimentar
Valor originário: R$ 376.435,85 (trezentos e setenta e seis mil quatrocentos e trinta e cinco reais e oitenta e cinco
centavos)
D E S P A C H O
Intimem-se os interessados, por intermédio de seus procuradores habilitados, para manifestarem-se, no prazo de 05 (cinco) dias,
sobre os cálculos de fls. 50/52, referentes ao valor atualizado do precatório para pagamento e à apuração das retenções
tributárias, nos termos do art. 42, § 1º da RESOL-GP – 102017.
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Decorrido o prazo assinalado, com ou sem manifestação, retornem conclusos os autos.
Publique-se. Cumpra-se.
São Luís - MA, 27 de junho de 2017.

JuizJosé Nilo Ribeiro Filho
Gestor da Coordenadoria de Precatórios

PRECATÓRIO N°. 32018/2015-TJ
Credor(a): Antônio Ivo Rodrigues de Sousa
Advogado(a)(s): Vana Lara Ribeiro Batista de Barros
Devedor: Estado do Maranhão
Origem: 4ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de São Luís
Natureza: Alimentar
Valor originário: R$ 401.607,73 (quatrocentos e um mil seiscentos e sete reais e setenta e três centavos)
D E S P A C H O
 
Intimem-se os interessados, por intermédio de seus procuradores habilitados, para manifestarem-se, no prazo de 05 (cinco) dias,
sobre os cálculos de fls. 51/52, referentes ao valor atualizado do precatório para pagamento e à apuração das retenções
tributárias, nos termos do art. 42, § 1º da RESOL-GP – 102017.
Decorrido o prazo assinalado, com ou sem manifestação, retornem conclusos os autos.
Publique-se. Cumpra-se.
São Luís - MA, 26 de junho de 2017.
 

Juiz José Nilo Ribeiro Filho
Gestor da Coordenadoria de Precatórios

PRECATÓRIO N°. 32019/2015-TJ
Credor(a): Teodomiro de Jesus Diniz Moraes
Advogado(a)(s): Vana Lara Ribeiro Batista de Barros
Devedor: Estado do Maranhão
Origem: 4ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de São Luís
Natureza: Alimentar
Valor originário: R$ 368.963,38 (trezentos e sessenta e oito mil novecentos e sessenta e três reais e trinta e oito centavos)
D E S P A C H O
Intimem-se os interessados, por intermédio de seus procuradores habilitados, para manifestarem-se, no prazo de 05 (cinco) dias,
sobre os cálculos de fls. 46/48, referentes ao valor atualizado do precatório para pagamento e à apuração das retenções
tributárias, nos termos do art. 42, § 1º da RESOL-GP – 102017.
Decorrido o prazo assinalado, com ou sem manifestação, retornem conclusos os autos.
Publique-se. Cumpra-se.
São Luís - MA, 27 de junho de 2017.

JuizJosé Nilo Ribeiro Filho
Gestor da Coordenadoria de Precatórios

PRECATÓRIO N°. 32746/2015-TJ
Credor (a): Antônio Pereira Costa
Advogado (a): Francisco de Assis Souza Coêlho Filho e outro
Devedor (a): Estado do Maranhão
Origem: Primeira Vara da Fazenda Pública de São Luís
Natureza: Alimentar
Valor originário: R$ 48.069,78 (quarenta e dois mil, sessenta e nove reais e setenta e oito centavos)
D E S P A C H O
Intimem-se os interessados, por intermédio de seus procuradores habilitados, para manifestarem-se, no prazo de 05 (cinco) dias,
sobre os cálculos de fls. 80/82, referentes ao valor atualizado do precatório para pagamento e à apuração das retenções
tributárias, nos termos do art. 42, § 1º da RESOL-GP – 102017.
Decorrido o prazo assinalado, com ou sem manifestação, retornem conclusos os autos.
Publique-se. Cumpra-se.
São Luís - MA, 27 de junho de 2017.

JuizJosé Nilo Ribeiro Filho
Gestor da Coordenadoria de Precatórios

PRECATÓRIO N°. 32749/2015-TJ
Credor (a): José Brito Passos
Advogado (a): Francisco de Assis Souza Coelho Filho e outro
Devedor (a): Estado do Maranhão
Origem: Primeira Vara da Fazenda Pública de São Luís
Natureza: Alimentar
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Valor originário: R$ 27.225,77 (vinte e sete mil, duzentos e vinte e cinco reais e setenta e sete centavos)
D E S P A C H O
Intimem-se os interessados, por intermédio de seus procuradores habilitados, para manifestarem-se, no prazo de 05 (cinco) dias,
sobre os cálculos de fls. 78/80, referentes ao valor atualizado do precatório para pagamento e à apuração das retenções
tributárias, nos termos do art. 42, § 1º da RESOL-GP – 102017.
Decorrido o prazo assinalado, com ou sem manifestação, retornem conclusos os autos.
Publique-se. Cumpra-se.
São Luís - MA, 27 de junho de 2017.

JuizJosé Nilo Ribeiro Filho
Gestor da Coordenadoria de Precatórios

PRECATÓRIO N°. 33232/2015 - TJ/MA
Credor(a): Elizabeth de Assis Nascimento
Advogado(a)(s): Iani Viana de Carvalho Leão
Devedor: Estado do Maranhão
Origem: 5ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de São Luís
Natureza: Alimentar
Valor Originário: 262.664,50 (duzentos e sessenta e dois mil seiscentos e sessenta e quatro reais e cinquenta centavos)
D E S P A C H O
Intimem-se os interessados, por intermédio de seus procuradores habilitados, para manifestarem-se, no prazo de 05 (cinco) dias,
sobre os cálculos de fls. 38/40, referentes ao valor atualizado do precatório para pagamento e à apuração das retenções
tributárias, nos termos do art. 42, § 1º da RESOL-GP – 102017.
Decorrido o prazo assinalado, com ou sem manifestação, retornem conclusos os autos.
Publique-se. Cumpra-se.
São Luís - MA, 27 de junho de 2017.

JuizJosé Nilo Ribeiro Filho
Gestor da Coordenadoria de Precatórios

PRECATÓRIO N°. 33381/2015-TJ
Credor (a): Maria Elisabeth Marinho de Oliveira
Advogado (a): Duailibe Mascarenhas Advogados Associados
Devedor (a): Estado do Maranhão
Origem: Primeira Vara da Fazenda Pública da Comarca de São Luís
Valor original: R$ 210.978,70 (duzentos e dez mil, novecentos e setenta e oito reais e setenta centavos).
D E S P A C H O
Intimem-se os interessados, por intermédio de seus procuradores habilitados, para manifestarem-se, no prazo de 05 (cinco) dias,
sobre os cálculos de fls. 81/83, referentes ao valor atualizado do precatório para pagamento e à apuração das retenções
tributárias, nos termos do art. 42, § 1º da RESOL-GP – 102017.
Decorrido o prazo assinalado, com ou sem manifestação, retornem conclusos os autos.
Publique-se. Cumpra-se.
São Luís - MA, 27 de junho de 2017.

JuizJosé Nilo Ribeiro Filho
Gestor da Coordenadoria de Precatórios

PRECATÓRIO Nº. 37051/2015–TJ
Credor(a): Raymundo Leite Brasil
Advogado(s): Pedro Leonel Pinto de Carvalho (OAB/MA nº 417)
Devedor: Estado do Maranhão
Procurador: Rodrigo Maia Rocha (OAB/MA nº 6.469)
Origem: Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão
Natureza: Alimentar
Valor Originário: R$ 219.543,66 (duzentos e dezenove mil, quinhentos e quarenta e três reais e sessenta e seis centavos)
D E S P A C H O
Intimem-se os interessados, por intermédio de seus procuradores habilitados, para manifestarem-se, no prazo de 05 (cinco) dias,
sobre os cálculos de fls. 94/96, referentes ao valor atualizado do precatório para pagamento e à apuração das retenções
tributárias, nos termos do art. 42, § 1º da RESOL-GP – 102017.
Decorrido o prazo assinalado, com ou sem manifestação, retornem conclusos os autos.
Publique-se. Cumpra-se.
São Luís - MA, 27 de junho de 2017.

JuizJosé Nilo Ribeiro Filho
Gestor da Coordenadoria de Precatórios

PRECATÓRIO N°. 37053/2015 - TJ/MA
Credor(a): José Raimundo Frazão Sousa
Advogado(a)(s): Pedro Leonel Pinto de Carvalho
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Devedor: Estado do Maranhão
Origem: Tribunal Pleno
Natureza: Alimentar
Valor Originário: R$ 219.543,66 (duzentos e dezenove mil, quinhentos e quarenta e três reais e sessenta e seis centavos)
D E S P A C H O
Intimem-se os interessados, por intermédio de seus procuradores habilitados, para manifestarem-se, no prazo de 05 (cinco) dias,
sobre os cálculos de fls. 99/101, referentes ao valor atualizado do precatório para pagamento e à apuração das retenções
tributárias, nos termos do art. 42, § 1º da RESOL-GP – 102017.
Decorrido o prazo assinalado, com ou sem manifestação, retornem conclusos os autos.
Publique-se. Cumpra-se.
São Luís - MA, 27 de junho de 2017.

JuizJosé Nilo Ribeiro Filho
Gestor da Coordenadoria de Precatórios

PRECATÓRIO N°. 41397/2015-TJ
Credor(a): Ivaldo de Oliveira Ricci
Advogado(a)(s): Ivaldo de Oliveira Ricci
Devedor: Estado do Maranhão
Origem: 4ª Vara da Fazenda Pública de São Luís
Natureza: Alimentar
Valor originário: R$ 1.331.932,92(um milhão, trezentos e trinta e um mil, novecentos e trinta e dois reais e noventa e dois
centavos)
D E S P A C H O
Intimem-se os interessados, por intermédio de seus procuradores habilitados, para manifestarem-se, no prazo de 05 (cinco) dias,
sobre os cálculos de fls. 59/61, referentes ao valor atualizado do precatório para pagamento e à apuração das retenções
tributárias, nos termos do art. 42, § 1º da RESOL-GP – 102017.
Decorrido o prazo assinalado, com ou sem manifestação, retornem conclusos os autos.
Publique-se. Cumpra-se.
São Luís - MA, 27 de junho de 2017.

JuizJosé Nilo Ribeiro Filho
Gestor da Coordenadoria de Precatórios

PRECATÓRIO Nº. 43362/2015–TJ
Credor(a): Raimundo Hermógenes da Silva Neto
Advogado(a)(s): Antonio Joabe Bonfim Rodrigues
Devedor: Estado do Maranhão
Procurador: Rodrigo Maia Rocha
Origem: 4ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de São Luís
Natureza: Alimentar
Valor Originário: R$ 352.257,83(trezentos e cinquenta e dois mil, duzentos e cinquenta e sete reais e oitenta e três
centavos)
D E S P A C H O
Intimem-se os interessados, por intermédio de seus procuradores habilitados, para manifestarem-se, no prazo de 05 (cinco) dias,
sobre os cálculos de fls. 41/43, referentes ao valor atualizado do precatório para pagamento e à apuração das retenções
tributárias, nos termos do art. 42, § 1º da RESOL-GP – 102017.
Decorrido o prazo assinalado, com ou sem manifestação, retornem conclusos os autos.
Publique-se. Cumpra-se.
São Luís - MA, 27 de junho de 2017.

JuizJosé Nilo Ribeiro Filho
Gestor da Coordenadoria de Precatórios

PRECATÓRIO N°. 43364/2015 - TJ/MA
Credor(a): Maria Raimunda Leite Sousa
Advogado(a)(s): Beatriz Del Valle Eceiza Nunes
Devedor: Estado do Maranhão
Origem: 4ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de São Luís
Natureza: Alimentar
Valor Originário: 302.567,50 (trezentos e dois mil quinhentos e sessenta e sete reais e cinquenta centavos)
D E S P A C H O
Intimem-se os interessados, por intermédio de seus procuradores habilitados, para manifestarem-se, no prazo de 05 (cinco) dias,
sobre os cálculos de fls. 41/43, referentes ao valor atualizado do precatório para pagamento e à apuração das retenções
tributárias, nos termos do art. 42, § 1º da RESOL-GP – 102017.
Decorrido o prazo assinalado, com ou sem manifestação, retornem conclusos os autos.
Publique-se. Cumpra-se.
São Luís - MA, 27 de junho de 2017.

Página 48 de 2382 Diário da Justiça Eletrônico Disponibilização: 30/06/2017
Edição nº 114/2017 Publicação: 03/07/2017

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO - Praça Dom Pedro II, s/n Centro - CEP 65010-905 - São Luis-MA - Fone: (98) 2106-9000 - www.tjma.jus.br
Diário da Justiça Eletrônico - Diretoria Judiciária - Coordenadoria de Jurisprudência e Publicações - Fone: (98) 2106 9805 / 9810 / 9896 / 9897 - publicacoes@tj.ma.gov.br



JuizJosé Nilo Ribeiro Filho
Gestor da Coordenadoria de Precatórios

PRECATÓRIO Nº. 45934/2015–TJ
Credor(a): José de Ribamar Rodrigues Machado
Advogado(a)(s): Barros e Cheskis Advocacia e Consultoria Jurídica (OAB/MA nº 7.063)
Devedor: Estado do Maranhão
Procurador: Rodrigo Maia Rocha (OAB/MA nº 7.063)
Origem: 4ª Vara da Fazenda Pública de São Luís
Natureza: Alimentar
Valor Originário: 49.826,33 (quarenta e nove mil, oitocentos e vinte e seis reais e trinta e três centavos)
D E S P A C H O
Intimem-se os interessados, por intermédio de seus procuradores habilitados, para manifestarem-se, no prazo de 05 (cinco) dias,
sobre os cálculos de fls. 140/1421 referentes ao valor atualizado do precatório para pagamento e à apuração das retenções
tributárias, nos termos do art. 42, § 1º da RESOL-GP – 102017.
Decorrido o prazo assinalado, com ou sem manifestação, retornem conclusos os autos.
Publique-se. Cumpra-se.
São Luís - MA, 27 de junho de 2017.

JuizJosé Nilo Ribeiro Filho
Gestor da Coordenadoria de Precatórios

PRECATÓRIO N°. 46517/2015-TJ
Credor(a): José Benedito Vieira Castelo Branco
Advogado(a): Duailibe Mascarenhas e Advogados Associados
Devedor(a): Estado do Maranhão
Origem: Tribunal de Justiça
Natureza: Alimentar
Valor originário: R$ 38.599,20 (trinta e oito mil quinhentos e noventa e nove reais e vinte centavos)
  D E S P A C H O
 
Intimem-se os interessados, por intermédio de seus procuradores habilitados, para manifestarem-se, no prazo de 05 (cinco) dias,
sobre os cálculos de fl. 80/82, referentes ao valor atualizado do precatório para pagamento e à apuração das retenções tributárias,
nos termos do art. 42, § 1º da RESOL-GP – 102017.
Decorrido o prazo assinalado, com ou sem manifestação, retornem conclusos os autos.
Publique-se. Cumpra-se.
São Luís - MA, 26 de junho de 2017.
 

Juiz José Nilo Ribeiro Filho
Gestor da Coordenadoria de Precatórios

PRECATÓRIO N°. 46891/2015-TJ
Credor(a): Aníbal da Silva Lins
Advogado(a): Duailibe Mascarenhas e Advogados Associados
Devedor(a): Estado do Maranhão
Origem: 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de São Luís
Natureza: Alimentar
Valor originário: R$ 62.883,70 (sessenta e dois mil oitocentos e oitenta e três reais e setenta centavos)
D E S P A C H O
 
Intimem-se os interessados, por intermédio de seus procuradores habilitados, para manifestarem-se, no prazo de 05 (cinco) dias,
sobre os cálculos de fls. 104/105, referentes ao valor atualizado do precatório para pagamento e à apuração das retenções
tributárias, nos termos do art. 42, § 1º da RESOL-GP – 102017.
Decorrido o prazo assinalado, com ou sem manifestação, retornem conclusos os autos.
Publique-se. Cumpra-se.
São Luís - MA, 26 de junho de 2017.
 

Juiz José Nilo Ribeiro Filho
Gestor da Coordenadoria de Precatórios

PRECATÓRIO Nº. 47411/2015–TJ
Credor(a): Raimundo João Pereira Soares
Advogado(a)(s):Duailibe Mascarenhas Adv. Associados (OAB/MA nº 129)
Devedor: Estado do Maranhão
Origem: Tribunal de Justiça
Natureza: Alimentar
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Valor originário: R$ 28.562,68 (vinte e oito mil, quinhentos e sessenta e dois reais e sessenta e oito centavos)
  D E S P A C H O
 
Intimem-se os interessados, por intermédio de seus procuradores habilitados, para manifestarem-se, no prazo de 05 (cinco) dias,
sobre os cálculos de fl. 78/80, referentes ao valor atualizado do precatório para pagamento e à apuração das retenções tributárias,
nos termos do art. 42, § 1º da RESOL-GP – 102017.
Decorrido o prazo assinalado, com ou sem manifestação, retornem conclusos os autos.
Publique-se. Cumpra-se.
São Luís - MA, 27 de junho de 2017.
 

Juiz José Nilo Ribeiro Filho
Gestor da Coordenadoria de Precatórios

PRECATÓRIO N°. 47414/2015-TJ
Credor(a): Ervandro de Sousa Holanda
Advogado(a): Duailibe Mascarenhas e Advogados Associados
Devedor(a): Estado do Maranhão
Origem: Tribunal do Estado do Maranhão
Natureza: Alimentar
Valor originário: R$ 27.986,95 (vinte e sete mil novecentos e oitenta e seis reais e noventa e cinco centavos)
  D E S P A C H O
 
Intimem-se os interessados, por intermédio de seus procuradores habilitados, para manifestarem-se, no prazo de 05 (cinco) dias,
sobre os cálculos de fl. 78/80, referentes ao valor atualizado do precatório para pagamento e à apuração das retenções tributárias,
nos termos do art. 42, § 1º da RESOL-GP – 102017.
Decorrido o prazo assinalado, com ou sem manifestação, retornem conclusos os autos.
Publique-se. Cumpra-se.
São Luís - MA, 27 de junho de 2017.
 

Juiz José Nilo Ribeiro Filho
Gestor da Coordenadoria de Precatórios

PRECATÓRIO N°. 47769/2015-TJ
Credor(a): Ari Abreu Oliveira
Advogado(a)(s): Duailibe Mascarenhas e Advogados Associados
Devedor: Estado do Maranhão
Origem: Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão
Natureza: Alimentar
Valor originário: R$ 22.469,08 (vinte e dois mil quatrocentos e sessenta e nove reais e oito centavos)
 
D E S P A C H O
 
Intimem-se os interessados, por intermédio de seus procuradores habilitados, para manifestarem-se, no prazo de 05 (cinco) dias,
sobre os cálculos de fl. 78/80, referentes ao valor atualizado do precatório para pagamento e à apuração das retenções tributárias,
nos termos do art. 42, § 1º da RESOL-GP – 102017.
Decorrido o prazo assinalado, com ou sem manifestação, retornem conclusos os autos.
Publique-se. Cumpra-se.
São Luís - MA, 27 de junho de 2017.
 

Juiz José Nilo Ribeiro Filho
Gestor da Coordenadoria de Precatórios

PRECATÓRIO Nº. 48930/2015–TJ
Credor(a): Benedito de Jesus Lopes
Advogado(a)(s): Duailibe Mascarenhas Advogados Associados
Devedor: Estado do Maranhão
Procurador: Rodrigo Maia Rocha
Origem: Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão
Natureza: Alimentar
Valor Originário: R$ 97.569,57 (noventa e sete mil, quinhentos e sessenta e nove reais e cinquenta e sete centavos)
 
D E S P A C H O
 
Intimem-se os interessados, por intermédio de seus procuradores habilitados, para manifestarem-se, no prazo de 05 (cinco) dias,
sobre os cálculos de fl. 77/79, referentes ao valor atualizado do precatório para pagamento e à apuração das retenções tributárias,
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nos termos do art. 42, § 1º da RESOL-GP – 102017.
Decorrido o prazo assinalado, com ou sem manifestação, retornem conclusos os autos.
Publique-se. Cumpra-se.
São Luís - MA, 27 de junho de 2017.
 

Juiz José Nilo Ribeiro Filho
Gestor da Coordenadoria de Precatórios

PRECATÓRIO N°. 50359/2015-TJ
Credor(a): Fátima Girão Freire Vasconcelos
Advogado(a): Pedro Duailibe Mascarenhas
Devedor(a): Estado do Maranhão
Origem: 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de São Luís
Natureza: Alimentar
Valor Originário:R$ 289.395,14 (duzentos e oitenta e nove mil trezentos e noventa e cinco reais e quatorze centavos)
 
D E S P A C H O
 
Intimem-se os interessados, por intermédio de seus procuradores habilitados, para manifestarem-se, no prazo de 05 (cinco) dias,
sobre os cálculos de fl. 52/54, referentes ao valor atualizado do precatório para pagamento e à apuração das retenções tributárias,
nos termos do art. 42, § 1º da RESOL-GP – 102017.
Decorrido o prazo assinalado, com ou sem manifestação, retornem conclusos os autos.
Publique-se. Cumpra-se.
São Luís - MA, 27 de junho de 2017.
 

Juiz José Nilo Ribeiro Filho
Gestor da Coordenadoria de Precatórios

PRECATÓRIO N°. 50360/2015-TJ
Credor(a): Ildete Barros Bezerra
Advogado(a): Kelly Daiana Diniz da Costa
Devedor(a): Estado do Maranhão
Origem: 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de São Luís
Natureza: Alimentar
Valor originário: R$ 289.704,89 (duzentos e oitenta e nove mil setecentos e quatro reais e oitenta e nove centavos)
D E S P A C H O
 
Intimem-se os interessados, por intermédio de seus procuradores habilitados, para manifestarem-se, no prazo de 05 (cinco) dias,
sobre os cálculos de fl. 49/51, referentes ao valor atualizado do precatório para pagamento e à apuração das retenções tributárias,
nos termos do art. 42, § 1º da RESOL-GP – 102017.
Decorrido o prazo assinalado, com ou sem manifestação, retornem conclusos os autos.
Publique-se. Cumpra-se.
São Luís - MA, 27 de junho de 2017.
 

Juiz José Nilo Ribeiro Filho
Gestor da Coordenadoria de Precatórios

PRECATÓRIO Nº. 50367/2015–TJ
Credor(a): Maria Romária Lima Caldas
Advogado(s): Barros e Cheskis Advocacia e Consultoria Jurídica
Devedor: Estado do Maranhão
Procurador: Rodrigo Maia Rocha
Origem: 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de São Luís
Natureza: Alimentar
Valor Originário: R$ 57.314,43 (cinquenta e sete mil, trezentos e quatorze reais e quarenta e três centavos)
 
D E S P A C H O
 
Intimem-se os interessados, por intermédio de seus procuradores habilitados, para manifestarem-se, no prazo de 05 (cinco) dias,
sobre os cálculos de fls. 147/149, referentes ao valor atualizado do precatório para pagamento e à apuração das retenções
tributárias, nos termos do art. 42, § 1º da RESOL-GP – 102017.
Decorrido o prazo assinalado, com ou sem manifestação, retornem conclusos os autos.
Publique-se. Cumpra-se.
São Luís - MA, 27 de junho de 2017.
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Juiz José Nilo Ribeiro Filho
Gestor da Coordenadoria de Precatórios

PRECATÓRIO Nº. 52880/2015–TJ
Credor(a): Teresa Rodrigues de Sousa Soares
Advogado(a)(s): Iani Viana de Carvalho Leão
Devedor: Estado do Maranhão
Procurador: Rodrigo Maia Rocha
Origem: 3ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de São Luís
Natureza: Alimentar
Valor Originário: R$ 382.643,59 (trezentos e oitenta e dois mil, seiscentos e quarenta e três reais e cinquenta e nove centavos)
 
D E S P A C H O
 
Intimem-se os interessados, por intermédio de seus procuradores habilitados, para manifestarem-se, no prazo de 05 (cinco) dias,
sobre os cálculos de fls. 45/47, referentes ao valor atualizado do precatório para pagamento e à apuração das retenções
tributárias, nos termos do art. 42, § 1º da RESOL-GP – 102017.
Decorrido o prazo assinalado, com ou sem manifestação, retornem conclusos os autos.
Publique-se. Cumpra-se.
São Luís - MA, 27 de junho de 2017.
 

Juiz José Nilo Ribeiro Filho
Gestor da Coordenadoria de Precatórios

PRECATÓRIO N°. 52885/2015-TJ
Credor(a): Antônia de Carvalho Pinto
Advogado(a): Iani Viana de Carvalho Leão
Devedor(a): Estado do Maranhão
Origem: 3ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de São Luís
Natureza: Alimentar
Valor Originário: R$ 124.606,86 (cento e vinte e quatro mil seiscentos e seis reais e oitenta e seis centavos)
 
D E S P A C H O
 
Intimem-se os interessados, por intermédio de seus procuradores habilitados, para manifestarem-se, no prazo de 05 (cinco) dias,
sobre os cálculos de fls. 39/41, referentes ao valor atualizado do precatório para pagamento e à apuração das retenções
tributárias, nos termos do art. 42, § 1º da RESOL-GP – 102017.
Decorrido o prazo assinalado, com ou sem manifestação, retornem conclusos os autos.
Publique-se. Cumpra-se.
São Luís - MA, 27 de junho de 2017.
 

Juiz José Nilo Ribeiro Filho
Gestor da Coordenadoria de Precatórios

PRECATÓRIO N°. 52887/2015-TJ
Credor(a): Frassinete Costa Rezende de Melo
Advogado(a): Iani Viana de Carvalho Leão
Devedor(a): Estado do Maranhão
Origem: 3ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de São Luís
Natureza: Alimentar
Valor Originário:R$ 119.141,76 (cento e dezenove mil cento e quarenta e um reais e setenta e seis centavos)
 
D E S P A C H O
 
Intimem-se os interessados, por intermédio de seus procuradores habilitados, para manifestarem-se, no prazo de 05 (cinco) dias,
sobre os cálculos de fls. 42/44, referentes ao valor atualizado do precatório para pagamento e à apuração das retenções
tributárias, nos termos do art. 42, § 1º da RESOL-GP – 102017.
Decorrido o prazo assinalado, com ou sem manifestação, retornem conclusos os autos.
Publique-se. Cumpra-se.
São Luís - MA, 27 de junho de 2017.
 

Juiz José Nilo Ribeiro Filho
Gestor da Coordenadoria de Precatórios

PRECATÓRIO N°. 52892/2015-TJ
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Credor(a): Maria da Conceição Rios
Advogado(a): Iani Viana de Carvalho Leão
Devedor(a): Estado do Maranhão
Origem: 3ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de São Luís
Natureza: Alimentar
Valor originário: R$ 342.023,97 (trezentos e quarenta e dois mil e vinte e três reais e noventa e sete centavos)
 
D E S P A C H O
 
Intimem-se os interessados, por intermédio de seus procuradores habilitados, para manifestarem-se, no prazo de 05 (cinco) dias,
sobre os cálculos de fls. 42/44, referentes ao valor atualizado do precatório para pagamento e à apuração das retenções
tributárias, nos termos do art. 42, § 1º da RESOL-GP – 102017.
Decorrido o prazo assinalado, com ou sem manifestação, retornem conclusos os autos.
Publique-se. Cumpra-se.
São Luís - MA, 27 de junho de 2017.
 

Juiz José Nilo Ribeiro Filho
Gestor da Coordenadoria de Precatórios

PRECATÓRIO N°. 52895/2015 - TJ/MA
Credor(a): Maria de Jesus Pereira
Advogado(a)(s): Iani Viana de Carvalho Leão
Devedor: Estado do Maranhão
Origem: 3ª Vara da Fazenda Pública de São Luís
Natureza: Alimentar
Valor originário: R$ 46.813,18 (quarenta e seis mil, oitocentos e treze reais e dezoito centavos)
D E S P A C H O
 
Intimem-se os interessados, por intermédio de seus procuradores habilitados, para manifestarem-se, no prazo de 05 (cinco) dias,
sobre os cálculos de fls. 44/46, referentes ao valor atualizado do precatório para pagamento e à apuração das retenções
tributárias, nos termos do art. 42, § 1º da RESOL-GP – 102017.
Decorrido o prazo assinalado, com ou sem manifestação, retornem conclusos os autos.
Publique-se. Cumpra-se.
São Luís - MA, 27 de junho de 2017.
 

Juiz José Nilo Ribeiro Filho
Gestor da Coordenadoria de Precatórios

PRECATÓRIO N°. 52899/2015 - TJ/MA
Credor(a): Maria Rita Ferreira Mendes
Advogado(a)(s): Iani Viana de Carvalho Leão
Devedor: Estado do Maranhão
Origem: 3ª Vara da Fazenda Pública de São Luís
Natureza: Alimentar
Valor originário: R$ 69.024,48 (sessenta e nove mil, vinte e quatro reais e quarenta e oito centavos)
D E S P A C H O
 
Intimem-se os interessados, por intermédio de seus procuradores habilitados, para manifestarem-se, no prazo de 05 (cinco) dias,
sobre os cálculos de fls. 39/41, referentes ao valor atualizado do precatório para pagamento e à apuração das retenções
tributárias, nos termos do art. 42, § 1º da RESOL-GP – 102017.
Decorrido o prazo assinalado, com ou sem manifestação, retornem conclusos os autos.
Publique-se. Cumpra-se.
São Luís - MA, 27 de junho de 2017.
 

Juiz José Nilo Ribeiro Filho
Gestor da Coordenadoria de Precatórios

PRECATÓRIO N°. 52901/2015 - TJ/MA
Credor(a): Tamar Nascimento dos Santos
Advogado(a)(s): Iani Viana de Carvalho Leão
Devedor: Estado do Maranhão
Origem: 3ª Vara da Fazenda Pública de São Luís
Natureza: Alimentar
Valor originário: R$ 77.246,62 (setenta e sete mil, duzentos e quarenta e seis reais e sessenta e dois centavos)
D E S P A C H O

Página 53 de 2382 Diário da Justiça Eletrônico Disponibilização: 30/06/2017
Edição nº 114/2017 Publicação: 03/07/2017

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO - Praça Dom Pedro II, s/n Centro - CEP 65010-905 - São Luis-MA - Fone: (98) 2106-9000 - www.tjma.jus.br
Diário da Justiça Eletrônico - Diretoria Judiciária - Coordenadoria de Jurisprudência e Publicações - Fone: (98) 2106 9805 / 9810 / 9896 / 9897 - publicacoes@tj.ma.gov.br



 
Intimem-se os interessados, por intermédio de seus procuradores habilitados, para manifestarem-se, no prazo de 05 (cinco) dias,
sobre os cálculos de fls. 39/41, referentes ao valor atualizado do precatório para pagamento e à apuração das retenções
tributárias, nos termos do art. 42, § 1º da RESOL-GP – 102017.
Decorrido o prazo assinalado, com ou sem manifestação, retornem conclusos os autos.
Publique-se. Cumpra-se.
São Luís - MA, 27 de junho de 2017.
 

Juiz José Nilo Ribeiro Filho
Gestor da Coordenadoria de Precatórios

PRECATÓRIO N°. 52904/2015-TJ
Credor(a): Teresa de Jesus da Silva Abreu
Advogado(a): Iani Viana de Carvalho Leão
Devedor(a): Estado do Maranhão
Origem: 3ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de São Luís
Natureza: Alimentar
Valor originário: R$ 285.152,09 (duzentos e oitenta e cinco mil cento e cinquenta e dois reais e nove centavos)
D E S P A C H O
 
Intimem-se os interessados, por intermédio de seus procuradores habilitados, para manifestarem-se, no prazo de 05 (cinco) dias,
sobre os cálculos de fls. 40/42, referentes ao valor atualizado do precatório para pagamento e à apuração das retenções
tributárias, nos termos do art. 42, § 1º da RESOL-GP – 102017.
Decorrido o prazo assinalado, com ou sem manifestação, retornem conclusos os autos.
Publique-se. Cumpra-se.
São Luís - MA, 27 de junho de 2017.
 

Juiz José Nilo Ribeiro Filho
Gestor da Coordenadoria de Precatórios

PRECATÓRIO N°. 53460/2015 - TJ/MA
Credor(a): Francisca Sampaio Mendes
Advogado(a)(s): Djalma Mesquita Rodrigues Filho
Devedor: Estado do Maranhão
Origem: 3ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de São Luís
Natureza: Alimentar
Valor Originário: 159.384,09 (cento e cinquenta e nove mil trezentos e oitenta e quatro reais e nove centavos)
 
D E S P A C H O
 
Intimem-se os interessados, por intermédio de seus procuradores habilitados, para manifestarem-se, no prazo de 05 (cinco) dias,
sobre os cálculos de fls. 63/65, referentes ao valor atualizado do precatório para pagamento e à apuração das retenções
tributárias, nos termos do art. 42, § 1º da RESOL-GP – 102017.
Decorrido o prazo assinalado, com ou sem manifestação, retornem conclusos os autos.
Publique-se. Cumpra-se.
São Luís - MA, 27 de junho de 2017.
 

Juiz José Nilo Ribeiro Filho
Gestor da Coordenadoria de Precatórios

PRECATÓRIO N°. 53756/2015-TJ
Credor(a): Ivone Andrade do Vale Reis
Advogado(a)(s): Luiz Henrique Falcão Teixeira
Devedor: Estado do Maranhão
Origem: 4ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de São Luís
Natureza: Alimentar
Valor originário: R$ 110.453,67 (cento e dez mil quatrocentos e cinquenta e três reais e sessenta e sete centavos)
 
D E S P A C H O
 
Intimem-se os interessados, por intermédio de seus procuradores habilitados, para manifestarem-se, no prazo de 05 (cinco) dias,
sobre os cálculos de fls. 36/38, referentes ao valor atualizado do precatório para pagamento e à apuração das retenções
tributárias, nos termos do art. 42, § 1º da RESOL-GP – 102017.
Decorrido o prazo assinalado, com ou sem manifestação, retornem conclusos os autos.
Publique-se. Cumpra-se.
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São Luís - MA, 27 de junho de 2017.
 

Juiz José Nilo Ribeiro Filho
Gestor da Coordenadoria de Precatórios

PRECATÓRIO N°. 53768/2015-TJ
Credor(a): Ana Maria Piedade Silva
Advogado(a)(s): Maurício Pereira Muniz e outras
Devedor: Estado do Maranhão
Origem: 4ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de São Luís
Natureza: Alimentar
Valor originário: R$ 23.561,04 (vinte e três mil quinhentos e sessenta e um reais e quatro centavos)
 
D E S P A C H O
 
Intimem-se os interessados, por intermédio de seus procuradores habilitados, para manifestarem-se, no prazo de 05 (cinco) dias,
sobre os cálculos de fls. 47/50, referentes ao valor atualizado do precatório para pagamento e à apuração das retenções
tributárias, nos termos do art. 42, § 1º da RESOL-GP – 102017.
Decorrido o prazo assinalado, com ou sem manifestação, retornem conclusos os autos.
Publique-se. Cumpra-se.
São Luís - MA, 27 de junho de 2017.
 

Juiz José Nilo Ribeiro Filho
Gestor da Coordenadoria de Precatórios

PRECATÓRIO Nº. 54323/2013–TJ
Credor(a): Aristéa Santos Santana
Advogado(a)(s): José de Ribamar Bastos da Silva
Devedor: Estado do Maranhão
Procurador: Rodrigo Maia Rocha
Origem: 4ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de São Luís
Natureza: Alimentar
Valor Originário: R$ 73.781,60(setenta e três mil, setecentos e oitenta e um reais e sessenta centavos)
D E S P A C H O
Intimem-se os interessados, por intermédio de seus procuradores habilitados, para manifestarem-se, no prazo de 05 (cinco) dias,
sobre os cálculos de fl. 48/50, referentes ao valor atualizado do precatório para pagamento e à apuração das retenções tributárias,
nos termos do art. 42, § 1º da RESOL-GP – 102017.
Decorrido o prazo assinalado, com ou sem manifestação, retornem conclusos os autos.
Publique-se. Cumpra-se.
São Luís - MA, 27 de junho de 2017.

JuizJosé Nilo Ribeiro Filho
Gestor da Coordenadoria de Precatórios

PRECATÓRIO N°. 54826/2015 - TJ/MA
Credor(a): Raidalva Krauze da Silva
Advogado(a)(s): Norberto José da Cruz Filho
Devedor: Estado do Maranhão
Origem: 4ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de São Luís
Natureza: Alimentar
Valor Originário: R$ 768.792,27 (setecentos e sessenta e oito mil, setecentos e noventa e dois reais e vinte e sete centavos)
 
D E S P A C H O
 
Intimem-se os interessados, por intermédio de seus procuradores habilitados, para manifestarem-se, no prazo de 05 (cinco) dias,
sobre os cálculos de fls. 45/47, referentes ao valor atualizado do precatório para pagamento e à apuração das retenções
tributárias, nos termos do art. 42, § 1º da RESOL-GP – 102017.
Decorrido o prazo assinalado, com ou sem manifestação, retornem conclusos os autos.
Publique-se. Cumpra-se.
São Luís - MA, 27 de junho de 2017.
 

Juiz José Nilo Ribeiro Filho
Gestor da Coordenadoria de Precatórios

PRECATÓRIO Nº. 54840/2015–TJ
Credor(a): Jorsilene Cristina Lopes Pereira
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Advogado(a)(s): Norberto José da Cruz Filho
Devedor: Estado do Maranhão
Procurador: Rodrigo Maia Rocha
Origem: 4ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de São Luís
Natureza: Alimentar
Valor Originário: R$ 762.649,88 (setecentos e sessenta e dois mil, seiscentos e quarenta e nove reais e oitenta e oito centavos)
 
D E S P A C H O
 
Intimem-se os interessados, por intermédio de seus procuradores habilitados, para manifestarem-se, no prazo de 05 (cinco) dias,
sobre os cálculos de fls. 47/49, referentes ao valor atualizado do precatório para pagamento e à apuração das retenções
tributárias, nos termos do art. 42, § 1º da RESOL-GP – 102017.
Decorrido o prazo assinalado, com ou sem manifestação, retornem conclusos os autos.
Publique-se. Cumpra-se.
São Luís - MA, 27 de junho de 2017.
 

Juiz José Nilo Ribeiro Filho
Gestor da Coordenadoria de Precatórios

PRECATÓRIO N°. 54843/2015 - TJ/MA
Credor(a): Hermes José Romão
Advogado(a)(s): Norberto José da Cruz Filho
Devedor: Estado do Maranhão
Origem: 4ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de São Luís
Natureza: Alimentar
Valor Originário: R$ 753.774,54 (setecentos e cinquenta e três mil, setecentos e setenta e quatro reais e cinquenta e quatro
centavos)
 
D E S P A C H O
 
Intimem-se os interessados, por intermédio de seus procuradores habilitados, para manifestarem-se, no prazo de 05 (cinco) dias,
sobre os cálculos de fls. 45/47, referentes ao valor atualizado do precatório para pagamento e à apuração das retenções
tributárias, nos termos do art. 42, § 1º da RESOL-GP – 102017.
Decorrido o prazo assinalado, com ou sem manifestação, retornem conclusos os autos.
Publique-se. Cumpra-se.
São Luís - MA, 27 de junho de 2017.
 

Juiz José Nilo Ribeiro Filho
Gestor da Coordenadoria de Precatórios

PRECATÓRIO N°. 54848/2015 - TJ/MA
Credor(a): Délia Conceição de Jesus Costa
Advogado(a)(s): Norberto José da Cruz Filho
Devedor: Estado do Maranhão
Origem: 4ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de São Luis
Natureza: Alimentar
Valor Originário: R$ 748.187,74 (setecentos e quarenta e oito mil, cento e oitenta e sete reais e setenta e quatro centavos)
 
D E S P A C H O
 
Intimem-se os interessados, por intermédio de seus procuradores habilitados, para manifestarem-se, no prazo de 05 (cinco) dias,
sobre os cálculos de fls. 45/47, referentes ao valor atualizado do precatório para pagamento e à apuração das retenções
tributárias, nos termos do art. 42, § 1º da RESOL-GP – 102017.
Decorrido o prazo assinalado, com ou sem manifestação, retornem conclusos os autos.
Publique-se. Cumpra-se.
São Luís - MA, 27 de junho de 2017.
 

Juiz José Nilo Ribeiro Filho
Gestor da Coordenadoria de Precatórios

PRECATÓRIO N°. 56801/2015-TJ
Credor(a): Eduardo Gomes Teixeira Filho
Advogado(a)(s): Henrique Teixeira Advogados Associados
Devedor: Estado do Maranhão
Origem: 3ª Vara da Fazenda Pública de São Luís
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Natureza: Alimentar
Valor originário: R$ 286.892,43 (duzentos e oitenta e seis mil, oitocentos e noventa e dois reais e quarenta e três centavos)
 
D E S P A C H O
 
Intimem-se os interessados, por intermédio de seus procuradores habilitados, para manifestarem-se, no prazo de 05 (cinco) dias,
sobre os cálculos de fls. 51/53, referentes ao valor atualizado do precatório para pagamento e à apuração das retenções
tributárias, nos termos do art. 42, § 1º da RESOL-GP – 102017.
Decorrido o prazo assinalado, com ou sem manifestação, retornem conclusos os autos.
Publique-se. Cumpra-se.
São Luís - MA, 26 de junho de 2017.
 

Juiz José Nilo Ribeiro Filho
Gestor da Coordenadoria de Precatórios

PRECATÓRIO N°. 56815/2015-TJ
Credor(a): José Cicero de Queiroz Santos Filho
Advogado(a)(s): Henrique Teixeira Advogados Associados
Devedor: Estado do Maranhão
Origem: 3ª Vara da Fazenda Pública de São Luís
Natureza: Alimentar
Valor originário: R$ 490.377,12 (quatrocentos e noventa mil, trezentos e setenta e sete reais e doze centavos)
 
D E S P A C H O
 
Intimem-se os interessados, por intermédio de seus procuradores habilitados, para manifestarem-se, no prazo de 05 (cinco) dias,
sobre os cálculos de fls. 44/45, referentes ao valor atualizado do precatório para pagamento e à apuração das retenções
tributárias, nos termos do art. 42, § 1º da RESOL-GP – 102017.
Decorrido o prazo assinalado, com ou sem manifestação, retornem conclusos os autos.
Publique-se. Cumpra-se.
São Luís - MA, 27 de junho de 2017.
 

Juiz José Nilo Ribeiro Filho
Gestor da Coordenadoria de Precatórios

PRECATÓRIO N°. 57569/2015-TJ
Credor(a): Celso Orlando Aranha Pinheiro Júnior
Advogado(a): José Jerônimo Duarte Júnior e outros
Devedor(a): Estado do Maranhão
Origem: Tribunal de Justiça
Natureza: Alimentar
Valor originário: R$ 101.040,80 (cento e um mil e quarenta reais e oitenta centavos)
 
D E S P A C H O
 
Intimem-se os interessados, por intermédio de seus procuradores habilitados, para manifestarem-se, no prazo de 05 (cinco) dias,
sobre os cálculos de fls. 87/89, referentes ao valor atualizado do precatório para pagamento e à apuração das retenções
tributárias, nos termos do art. 42, § 1º da RESOL-GP – 102017.
Decorrido o prazo assinalado, com ou sem manifestação, retornem conclusos os autos.
Publique-se. Cumpra-se.
São Luís - MA, 26 de junho de 2017.
 

Juiz José Nilo Ribeiro Filho
Gestor da Coordenadoria de Precatórios

PRECATÓRIO N°. 59205/2015 - TJ/MA
Credor(a): Maria Fernanda C. de Mendonça
Advogado(a)(s): Edson Castelo Branco Dominici Junior
Devedor: Estado do Maranhão
Origem: 4ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de São Luís
Natureza: Alimentar
Valor Originário: R$ 205.141,63 (duzentos e cinco mil, cento e quarenta e um reais e sessenta e três centavos)
 
D E S P A C H O
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Intimem-se os interessados, por intermédio de seus procuradores habilitados, para manifestarem-se, no prazo de 05 (cinco) dias,
sobre os cálculos de fls. 49/51, referentes ao valor atualizado do precatório para pagamento e à apuração das retenções
tributárias, nos termos do art. 42, § 1º da RESOL-GP – 102017.
Decorrido o prazo assinalado, com ou sem manifestação, retornem conclusos os autos.
Publique-se. Cumpra-se.
São Luís - MA, 27 de junho de 2017.
 

Juiz José Nilo Ribeiro Filho
Gestor da Coordenadoria de Precatórios

PRECATÓRIO Nº. 59206/2015–TJ
Credor(a): Silvia Abreu
Advogado(a)(s): Edson Castelo Branco Dominici Júnior
Devedor: Estado do Maranhão
Procurador: Rodrigo Maia Rocha
Origem: 4ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de São Luís
Natureza: Alimentar
Valor Originário: R$ 179.077,83 (cento e setenta e nove mil, setenta e sete reais e oitenta e três centavos)
D E S P A C H O
 
 
Intimem-se os interessados, por intermédio de seus procuradores habilitados, para manifestarem-se, no prazo de 05 (cinco) dias,
sobre os cálculos de fls. 49/51, referentes ao valor atualizado do precatório para pagamento e à apuração das retenções
tributárias, nos termos do art. 42, § 1º da RESOL-GP – 102017.
Decorrido o prazo assinalado, com ou sem manifestação, retornem conclusos os autos.
Publique-se. Cumpra-se.
São Luís - MA, 27 de junho de 2017.
 

Juiz José Nilo Ribeiro Filho
Gestor da Coordenadoria de Precatórios

PRECATÓRIO Nº. 59210/2015–TJ
Credor(a): Miguel Sales Pereira Veras
Advogado(a)(s): Edson Castelo Branco Dominici Júnior
Devedor: Estado do Maranhão
Procurador: Rodrigo Maia Rocha
Origem: 4ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de São Luís
Natureza: Alimentar
Valor Originário: R$ 170.550,77 (cento e setenta mil, quinhentos e cinquenta reais e setenta e sete centavos)
D E S P A C H O
 
 
Intimem-se os interessados, por intermédio de seus procuradores habilitados, para manifestarem-se, no prazo de 05 (cinco) dias,
sobre os cálculos de fls. 49/51, referentes ao valor atualizado do precatório para pagamento e à apuração das retenções
tributárias, nos termos do art. 42, § 1º da RESOL-GP – 102017.
Decorrido o prazo assinalado, com ou sem manifestação, retornem conclusos os autos.
Publique-se. Cumpra-se.
São Luís - MA, 27 de junho de 2017.
 

Juiz José Nilo Ribeiro Filho
Gestor da Coordenadoria de Precatórios

PRECATÓRIO N°. 59220/2015 - TJ/MA
Credor(a): Rogério Farias de Araújo
Advogado(a)(s): Edson Castelo Branco Dominici Júnior
Devedor: Estado do Maranhão
Origem: 4ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de São Luís
Natureza: Alimentar
Valor Originário: R$ 172.873,10 (cento e setenta e dois mil, oitocentos e setenta e três reais e dez centavos)
 
D E S P A C H O
 
Intimem-se os interessados, por intermédio de seus procuradores habilitados, para manifestarem-se, no prazo de 05 (cinco) dias,
sobre os cálculos de fls. 69/69, referentes ao valor atualizado do precatório para pagamento e à apuração das retenções
tributárias, nos termos do art. 42, § 1º da RESOL-GP – 102017.
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Decorrido o prazo assinalado, com ou sem manifestação, retornem conclusos os autos.
Publique-se. Cumpra-se.
São Luís - MA, 26 de junho de 2017.
 

Juiz José Nilo Ribeiro Filho
Gestor da Coordenadoria de Precatórios

PRECATÓRIO N°. 59221/2015-TJ
Credor(a): Orlica Maria Martins Pereira
Advogado(a)(s): Edson Castelo Branco Dominici Junior
Devedor: Estado do Maranhão
Origem: 4ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de São Luís
Natureza: Alimentar
Valor originário: R$ 211.977,51 (duzentos e onze mil, novecentos e setenta e sete reais e cinquenta e um centavos)
D E S P A C H O
 
 
Intimem-se os interessados, por intermédio de seus procuradores habilitados, para manifestarem-se, no prazo de 05 (cinco) dias,
sobre os cálculos de fls. 47/49, referentes ao valor atualizado do precatório para pagamento e à apuração das retenções
tributárias, nos termos do art. 42, § 1º da RESOL-GP – 102017.
Decorrido o prazo assinalado, com ou sem manifestação, retornem conclusos os autos.
Publique-se. Cumpra-se.
São Luís - MA, 27 de junho de 2017.
 

Juiz José Nilo Ribeiro Filho
Gestor da Coordenadoria de Precatórios

PRECATÓRIO N°. 59227/2015 - TJ/MA
Credor(a): José Cláudio Pavão Santana
Advogado(a)(s): Edson Castelo Branco Dominici Junior
Devedor: Estado do Maranhão
Origem: 4ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de São Luís
Natureza: Alimentar
Valor Originário: R$ 192.218,35 (cento e noventa e dois mil, duzentos e dezoito reais e trinta e cinco centavos)
D E S P A C H O
 
 
Intimem-se os interessados, por intermédio de seus procuradores habilitados, para manifestarem-se, no prazo de 05 (cinco) dias,
sobre os cálculos de fls. 48/50, referentes ao valor atualizado do precatório para pagamento e à apuração das retenções
tributárias, nos termos do art. 42, § 1º da RESOL-GP – 102017.
Decorrido o prazo assinalado, com ou sem manifestação, retornem conclusos os autos.
Publique-se. Cumpra-se.
São Luís - MA, 27 de junho de 2017.
 

Juiz José Nilo Ribeiro Filho
Gestor da Coordenadoria de Precatórios

PRECATÓRIO N°. 59231/2015 - TJ/MA
Credor(a): Carmen Miranda Marques Ferreira
Advogado(a)(s): Edson Castelo Branco Dominici Júnior
Devedor: Estado do Maranhão
Origem: 4ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de São Luís
Natureza: Alimentar
Valor Originário: R$ 172.741,39 (cento e setenta e dois mil, setecentos e quarenta e um reais e trinta e nove centavos)
D E S P A C H O
 
 
Intimem-se os interessados, por intermédio de seus procuradores habilitados, para manifestarem-se, no prazo de 05 (cinco) dias,
sobre os cálculos de fls. 48/50, referentes ao valor atualizado do precatório para pagamento e à apuração das retenções
tributárias, nos termos do art. 42, § 1º da RESOL-GP – 102017.
Decorrido o prazo assinalado, com ou sem manifestação, retornem conclusos os autos.
Publique-se. Cumpra-se.
São Luís - MA, 27 de junho de 2017.
 

Juiz José Nilo Ribeiro Filho
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Gestor da Coordenadoria de Precatórios

PRECATÓRIO N°. 59235/2015 - TJ/MA
Credor(a): Benedito Bayma Piorski
Advogado(a)(s): Edson Castelo Branco Dominici Junior
Devedor: Estado do Maranhão
Origem: 4ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de São Luís
Natureza: Alimentar
Valor Originário: R$ 195.094,33 (cento e noventa e cinco mil, noventa e quatro reais e trinta e três centavos)
D E S P A C H O
 
 
Intimem-se os interessados, por intermédio de seus procuradores habilitados, para manifestarem-se, no prazo de 05 (cinco) dias,
sobre os cálculos de fls. 48/50, referentes ao valor atualizado do precatório para pagamento e à apuração das retenções
tributárias, nos termos do art. 42, § 1º da RESOL-GP – 102017.
Decorrido o prazo assinalado, com ou sem manifestação, retornem conclusos os autos.
Publique-se. Cumpra-se.
São Luís - MA, 27 de junho de 2017.
 

Juiz José Nilo Ribeiro Filho
Gestor da Coordenadoria de Precatórios

PRECATÓRIO N°. 59254/2015 - TJ/MA
Credor(a): Maria de Fátima Leonor Cavalcante
Advogado(a)(s): Edson Castelo Branco Dominici Junior
Devedor: Estado do Maranhão
Origem: 4ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de São Luís
Natureza: Alimentar
Valor Originário: R$ 193.381,92 (cento e noventa e três mil, trezentos e oitenta e um reais e noventa e dois centavos)
D E S P A C H O
 
 
Intimem-se os interessados, por intermédio de seus procuradores habilitados, para manifestarem-se, no prazo de 05 (cinco) dias,
sobre os cálculos de fls. 48/50, referentes ao valor atualizado do precatório para pagamento e à apuração das retenções
tributárias, nos termos do art. 42, § 1º da RESOL-GP – 102017.
Decorrido o prazo assinalado, com ou sem manifestação, retornem conclusos os autos.
Publique-se. Cumpra-se.
São Luís - MA, 27 de junho de 2017.
 

Juiz José Nilo Ribeiro Filho
Gestor da Coordenadoria de Precatórios

PRECATÓRIO N°. 59262/2015 - TJ/MA
Credor(a): Raimundo Henrique Nascimento Soares
Advogado(a)(s): Edson Castelo Branco Dominici Junior
Devedor: Estado do Maranhão
Origem: 4ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de São Luís
Natureza: Alimentar
Valor Originário: R$ 171.304,55 (cento e setenta e um mil, trezentos e quatro reais e cinquenta e cinco centavos)
D E S P A C H O
 
 
Intimem-se os interessados, por intermédio de seus procuradores habilitados, para manifestarem-se, no prazo de 05 (cinco) dias,
sobre os cálculos de fls. 49/51, referentes ao valor atualizado do precatório para pagamento e à apuração das retenções
tributárias, nos termos do art. 42, § 1º da RESOL-GP – 102017.
Decorrido o prazo assinalado, com ou sem manifestação, retornem conclusos os autos.
Publique-se. Cumpra-se.
São Luís - MA, 27 de junho de 2017.
 

Juiz José Nilo Ribeiro Filho
Gestor da Coordenadoria de Precatórios

PRECATÓRIO N°. 59330/2015-TJ
Credor(a): Raimundo de Castro Menezes Neto
Advogado(a)(s): Edson Castelo Branco Dominici Junior
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Devedor: Estado do Maranhão
Origem: 4ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de São Luís
Natureza: Alimentar
Valor originário: R$ 197.668,50 (cento e noventa e sete mil, seiscentos e sessenta e oito reais e cinquenta centavos)
D E S P A C H O
 
 
Intimem-se os interessados, por intermédio de seus procuradores habilitados, para manifestarem-se, no prazo de 05 (cinco) dias,
sobre os cálculos de fls. 48/50, referentes ao valor atualizado do precatório para pagamento e à apuração das retenções
tributárias, nos termos do art. 42, § 1º da RESOL-GP – 102017.
Decorrido o prazo assinalado, com ou sem manifestação, retornem conclusos os autos.
Publique-se. Cumpra-se.
São Luís - MA, 27 de junho de 2017.
 

Juiz José Nilo Ribeiro Filho
Gestor da Coordenadoria de Precatórios

PRECATÓRIO Nº. 59345/2015–TJ
Credor(a): Socorro de Maria Santana Trabulsi Lima
Advogado(a)(s): Edson Castelo Branco Dominici Júnior
Devedor: Estado do Maranhão
Procurador: Rodrigo Maia Rocha
Origem: 4ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de São Luís
Natureza: Alimentar
Valor Originário: R$ 189.522,32 (cento e oitenta e nove mil, quinhentos e vinte e dois reais e trinta e dois centavos)
 
D E S P A C H O
 
 
Intimem-se os interessados, por intermédio de seus procuradores habilitados, para manifestarem-se, no prazo de 05 (cinco) dias,
sobre os cálculos de fls. 49/51, referentes ao valor atualizado do precatório para pagamento e à apuração das retenções
tributárias, nos termos do art. 42, § 1º da RESOL-GP – 102017.
Decorrido o prazo assinalado, com ou sem manifestação, retornem conclusos os autos.
Publique-se. Cumpra-se.
São Luís - MA, 27 de junho de 2017.
 

Juiz José Nilo Ribeiro Filho
Gestor da Coordenadoria de Precatórios

PRECATÓRIO Nº. 59346/2015–TJ
Credor(a): Maria Alipia Povoas Araújo
Advogado(a)(s): Edson Castelo Branco Dominici Junior
Devedor: Estado do Maranhão
Procurador: Rodrigo Maia Rocha
Origem: 4ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de São Luís
Natureza: Alimentar
Valor Originário: R$ 213.036,11 (duzentos e treze mil, trinta e seis reais e onze centavos)
 
D E S P A C H O
 
 
Intimem-se os interessados, por intermédio de seus procuradores habilitados, para manifestarem-se, no prazo de 05 (cinco) dias,
sobre os cálculos de fls. 49/51, referentes ao valor atualizado do precatório para pagamento e à apuração das retenções
tributárias, nos termos do art. 42, § 1º da RESOL-GP – 102017.
Decorrido o prazo assinalado, com ou sem manifestação, retornem conclusos os autos.
Publique-se. Cumpra-se.
São Luís - MA, 27 de junho de 2017.
 

Juiz José Nilo Ribeiro Filho
Gestor da Coordenadoria de Precatórios

PRECATÓRIO Nº. 59347/2015–TJ
Credor(a): Rosimar Silva Guimarães Salgueiro
Advogado(a)(s): Edson Castelo Branco Dominici Júnior
Devedor: Estado do Maranhão
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Procurador: Rodrigo Maia Rocha
Origem: 4ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de São Luís
Natureza: Alimentar
Valor Originário: R$ 187.065,38 (cento e oitenta e sete mil, sessenta e cinco reais e trinta e oito centavos)
D E S P A C H O
 
Intimem-se os interessados, por intermédio de seus procuradores habilitados, para manifestarem-se, no prazo de 05 (cinco) dias,
sobre os cálculos de fls. 49/51, referentes ao valor atualizado do precatório para pagamento e à apuração das retenções
tributárias, nos termos do art. 42, § 1º da RESOL-GP – 102017.
Decorrido o prazo assinalado, com ou sem manifestação, retornem conclusos os autos.
Publique-se. Cumpra-se.
São Luís - MA, 27 de junho de 2017.
 

Juiz José Nilo Ribeiro Filho
Gestor da Coordenadoria de Precatórios

PRECATÓRIO N°. 59348/2015-TJ
Credor(a): Maria Auxiliadora Cardoso Pires
Advogado(a)(s): Edson Castelo Branco Dominici Junior
Devedor: Estado do Maranhão
Origem: 4ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de São Luís
Natureza: Alimentar
Valor originário: R$ 188.486,15 (cento e oitenta e oito mil, quatrocentos e oitenta e seis reais e quinze centavos)
D E S P A C H O
 
Intimem-se os interessados, por intermédio de seus procuradores habilitados, para manifestarem-se, no prazo de 05 (cinco) dias,
sobre os cálculos de fls. 48/50, referentes ao valor atualizado do precatório para pagamento e à apuração das retenções
tributárias, nos termos do art. 42, § 1º da RESOL-GP – 102017.
Decorrido o prazo assinalado, com ou sem manifestação, retornem conclusos os autos.
Publique-se. Cumpra-se.
São Luís - MA, 27 de junho de 2017.
 

Juiz José Nilo Ribeiro Filho
Gestor da Coordenadoria de Precatórios

PRECATÓRIO Nº. 59353/2015–TJ
Credor(a): Ruy Eduardo da Silva Almada Lima
Advogado(s): Edson Castelo Branco Dominici Junior
Devedor: Estado do Maranhão
Procurador: Rodrigo Maia Rocha
Origem: 4ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de São Luís
Natureza: Alimentar
Valor Originário: R$ 198.354,79 (cento e noventa e oito mil, trezentos e cinquenta e quatro reais e setenta e nove centavos)
D E S P A C H O
 
Intimem-se os interessados, por intermédio de seus procuradores habilitados, para manifestarem-se, no prazo de 05 (cinco) dias,
sobre os cálculos de fls. 49/51, referentes ao valor atualizado do precatório para pagamento e à apuração das retenções
tributárias, nos termos do art. 42, § 1º da RESOL-GP – 102017.
Decorrido o prazo assinalado, com ou sem manifestação, retornem conclusos os autos.
Publique-se. Cumpra-se.
São Luís - MA, 27 de junho de 2017.
 

Juiz José Nilo Ribeiro Filho
Gestor da Coordenadoria de Precatórios

PRECATÓRIO N°. 059359/2015-TJ
Credor(a): Selma Ferreira Silva Pereira
Advogado(a): Edson Castelo Branco Dominici Junior
Devedor(a): Estado do Maranhão
Origem: 4ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de São Luís
Natureza: Alimentar
Valor originário: R$ 210.150,63 (duzentos e dez mil e cento e cinquenta reais e sessenta e três centavos)
D E S P A C H O
 
Intimem-se os interessados, por intermédio de seus procuradores habilitados, para manifestarem-se, no prazo de 05 (cinco) dias,
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sobre os cálculos de fls. 47/48, referentes ao valor atualizado do precatório para pagamento e à apuração das retenções
tributárias, nos termos do art. 42, § 1º da RESOL-GP – 102017.
Decorrido o prazo assinalado, com ou sem manifestação, retornem conclusos os autos.
Publique-se. Cumpra-se.
São Luís - MA, 27 de junho de 2017.
 

Juiz José Nilo Ribeiro Filho
Gestor da Coordenadoria de Precatórios

PRECATÓRIO N°. 59364/2015-TJ
Credor(a): Helena Maria Cavalcanti Haickel
Advogado(a)(s): Edson Castelo Branco Dominici Junior
Devedor: Estado do Maranhão
Origem: 4ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de São Luís
Natureza: Alimentar
Valor originário: R$ 236.364,82 (duzentos e trinta e seis mil, trezentos e sessenta e quatro reais e oitenta e dois centavos
D E S P A C H O
 
Intimem-se os interessados, por intermédio de seus procuradores habilitados, para manifestarem-se, no prazo de 05 (cinco) dias,
sobre os cálculos de fls. 49/51, referentes ao valor atualizado do precatório para pagamento e à apuração das retenções
tributárias, nos termos do art. 42, § 1º da RESOL-GP – 102017.
Decorrido o prazo assinalado, com ou sem manifestação, retornem conclusos os autos.
Publique-se. Cumpra-se.
São Luís - MA, 27 de junho de 2017.
 

Juiz José Nilo Ribeiro Filho
Gestor da Coordenadoria de Precatórios

PRECATÓRIO N°. 59367/2015-TJ
Credor(a): Maria da Graça Ericeira Tanaka
Advogado(a)(s): Edson Castelo Branco Dominici Junior
Devedor: Estado do Maranhão
Origem: 4ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de São Luís
Natureza: Alimentar
Valor originário: R$ 216.773,80 (duzentos e dezesseis mil, setecentos e setenta e três reais e oitenta centavos)
D E S P A C H O
 
Intimem-se os interessados, por intermédio de seus procuradores habilitados, para manifestarem-se, no prazo de 05 (cinco) dias,
sobre os cálculos de fls. 42/44, referentes ao valor atualizado do precatório para pagamento e à apuração das retenções
tributárias, nos termos do art. 42, § 1º da RESOL-GP – 102017.
Decorrido o prazo assinalado, com ou sem manifestação, retornem conclusos os autos.
Publique-se. Cumpra-se.
São Luís - MA, 27 de junho de 2017.
 

Juiz José Nilo Ribeiro Filho
Gestor da Coordenadoria de Precatórios

PRECATÓRIO Nº. 59368/2015–TJ
Credor(a): Maria Helena Neves Fonseca
Advogado(a)(s): Edson Castelo Branco Dominici Júnior
Devedor: Estado do Maranhão
Procurador: Rodrigo Maia Rocha
Origem: 4ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de São Luís
Natureza: Alimentar
Valor Originário: R$ 239.099,78 (duzentos e trinta e nove mil, noventa e nove reais e setenta e oito centavos)
D E S P A C H O
 
Intimem-se os interessados, por intermédio de seus procuradores habilitados, para manifestarem-se, no prazo de 05 (cinco) dias,
sobre os cálculos de fls. 50/52, referentes ao valor atualizado do precatório para pagamento e à apuração das retenções
tributárias, nos termos do art. 42, § 1º da RESOL-GP – 102017.
Decorrido o prazo assinalado, com ou sem manifestação, retornem conclusos os autos.
Publique-se. Cumpra-se.
São Luís - MA, 27 de junho de 2017.
 

Juiz José Nilo Ribeiro Filho
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Gestor da Coordenadoria de Precatórios

PRECATÓRIO N°. 59383/2015-TJ
Credor(a): Valber Dourado da Silva
Advogado(a)(s): Edson Castelo Branco Dominici Junior
Devedor: Estado do Maranhão
Origem: 4ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de São Luís
Natureza: Alimentar
Valor originário: R$ 156.451,29 (cento e cinquenta e seis mil, quatrocentos e cinquenta e um reais e vinte e nove centavos)
 
D E S P A C H O
 
Intimem-se os interessados, por intermédio de seus procuradores habilitados, para manifestarem-se, no prazo de 05 (cinco) dias,
sobre os cálculos de fls. 52/53, referentes ao valor atualizado do precatório para pagamento e à apuração das retenções
tributárias, nos termos do art. 42, § 1º da RESOL-GP – 102017.
Decorrido o prazo assinalado, com ou sem manifestação, retornem conclusos os autos.
Publique-se. Cumpra-se.
São Luís - MA, 26 de junho de 2017.
 

Juiz José Nilo Ribeiro Filho
Gestor da Coordenadoria de Precatórios

PRECATÓRIO N°. 59385/2015 - TJ/MA
Credor(a): Sérgio Antônio Nogueira Santos
Advogado(a)(s): Edson Castelo Branco Dominici Júnior
Devedor: Estado do Maranhão
Origem: 4ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de São Luís
Natureza: Alimentar
Valor Originário: R$ 186.358,82 (cento e oitenta e seis mil, trezentos e cinquenta e oito reais e oitenta e dois centavos)
 
D E S P A C H O
 
Intimem-se os interessados, por intermédio de seus procuradores habilitados, para manifestarem-se, no prazo de 05 (cinco) dias,
sobre os cálculos de fls. 53/55, referentes ao valor atualizado do precatório para pagamento e à apuração das retenções
tributárias, nos termos do art. 42, § 1º da RESOL-GP – 102017.
Decorrido o prazo assinalado, com ou sem manifestação, retornem conclusos os autos.
Publique-se. Cumpra-se.
São Luís - MA, 26 de junho de 2017.
 

Juiz José Nilo Ribeiro Filho
Gestor da Coordenadoria de Precatórios

PRECATÓRIO Nº. 59386/2015–TJ
Credor(a): Raymundo Leite Brasil
Advogado(s): Edson Castelo Branco Dominici Junior (OAB/MA nº 8.563)
Devedor: Estado do Maranhão
Procurador: Rodrigo Maia Rocha (OAB/MA nº 6.469)
Origem: Quarta Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital
Natureza: Alimentar
Valor Originário: R$ 163.669,49 (cento e sessenta e três mil, seiscentos e sessenta e nove reais e quarenta e nove centavos)
D E S P A C H O
 
Intimem-se os interessados, por intermédio de seus procuradores habilitados, para manifestarem-se, no prazo de 05 (cinco) dias,
sobre os cálculos de fls. 49/50, referentes ao valor atualizado do precatório para pagamento e à apuração das retenções
tributárias, nos termos do art. 42, § 1º da RESOL-GP – 102017.
Decorrido o prazo assinalado, com ou sem manifestação, retornem conclusos os autos.
Publique-se. Cumpra-se.
São Luís - MA, 27 de junho de 2017.
 

Juiz José Nilo Ribeiro Filho
Gestor da Coordenadoria de Precatórios

PRECATÓRIO N°. 59391/2015 - TJ/MA
Credor(a): Onofre Nunes de Oliveira
Advogado(a)(s): Edson Castelo Branco Dominici Junior
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Devedor: Estado do Maranhão
Origem: 4ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de São Luís
Natureza: Alimentar
Valor Originário: R$ 168.514,04 (cento e sessenta e oito mil, quinhentos e quatorze reais e quatro centavos)
D E S P A C H O
 
Intimem-se os interessados, por intermédio de seus procuradores habilitados, para manifestarem-se, no prazo de 05 (cinco) dias,
sobre os cálculos de fls. 50/52, referentes ao valor atualizado do precatório para pagamento e à apuração das retenções
tributárias, nos termos do art. 42, § 1º da RESOL-GP – 102017.
Decorrido o prazo assinalado, com ou sem manifestação, retornem conclusos os autos.
Publique-se. Cumpra-se.
São Luís - MA, 27 de junho de 2017.
 

Juiz José Nilo Ribeiro Filho
Gestor da Coordenadoria de Precatórios

PRECATÓRIO N°. 59392/2015 - TJ/MA
Credor(a): Maria de Lourdes Pinto Jansen Pereira
Advogado(a)(s): Edson Castelo Branco Dominici Junior
Devedor: Estado do Maranhão
Origem: 4ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de São Luís
Natureza: Alimentar
Valor Originário: R$ 204.855,01 (duzentos e quatro mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais e um centavo) 
 
D E S P A C H O
 
Intimem-se os interessados, por intermédio de seus procuradores habilitados, para manifestarem-se, no prazo de 05 (cinco) dias,
sobre os cálculos de fls. 49/51, referentes ao valor atualizado do precatório para pagamento e à apuração das retenções
tributárias, nos termos do art. 42, § 1º da RESOL-GP – 102017.
Decorrido o prazo assinalado, com ou sem manifestação, retornem conclusos os autos.
Publique-se. Cumpra-se.
São Luís - MA, 27 de junho de 2017.
 

Juiz José Nilo Ribeiro Filho
Gestor da Coordenadoria de Precatórios

PRECATÓRIO N°. 59394/2015 - TJ/MA
Credor(a): Orlete Coelho de Sousa Dias
Advogado(a)(s): Edson Castelo Branco Dominici Junior
Devedor: Estado do Maranhão
Origem: 4ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de São Luís
Natureza: Alimentar
Valor Originário: R$ 178.895,05 (cento e setenta e oito mil, oitocentos e noventa e cinco reais e cinco centavos)
 
D E S P A C H O
 
Intimem-se os interessados, por intermédio de seus procuradores habilitados, para manifestarem-se, no prazo de 05 (cinco) dias,
sobre os cálculos de fls. 48/50, referentes ao valor atualizado do precatório para pagamento e à apuração das retenções
tributárias, nos termos do art. 42, § 1º da RESOL-GP – 102017.
Decorrido o prazo assinalado, com ou sem manifestação, retornem conclusos os autos.
Publique-se. Cumpra-se.
São Luís - MA, 27 de junho de 2017.
 

Juiz José Nilo Ribeiro Filho
Gestor da Coordenadoria de Precatórios

PRECATÓRIO Nº. 59409/2015–TJ
Credor(a): José Maria Pereira Veras
Advogado(a)(s): Edson Castelo Branco Dominici Júnior
Devedor: Estado do Maranhão
Procurador: Rodrigo Maia Rocha
Origem: 4ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de São Luís
Natureza: Alimentar
Valor Originário: R$ 226.713,45 (duzentos e vinte e seis mil, setecentos e treze reais e quarenta e cinco centavos)
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D E S P A C H O
 
Intimem-se os interessados, por intermédio de seus procuradores habilitados, para manifestarem-se, no prazo de 05 (cinco) dias,
sobre os cálculos de fls. 49/51, referentes ao valor atualizado do precatório para pagamento e à apuração das retenções
tributárias, nos termos do art. 42, § 1º da RESOL-GP – 102017.
Decorrido o prazo assinalado, com ou sem manifestação, retornem conclusos os autos.
Publique-se. Cumpra-se.
São Luís - MA, 27 de junho de 2017.
 

Juiz José Nilo Ribeiro Filho
Gestor da Coordenadoria de Precatórios

PRECATÓRIO Nº. 59417/2015–TJ
Credor(a): Iracy Agreu Nogueira
Advogado(a)(s): Edson Castelo Branco Dominici Junior
Devedor: Estado do Maranhão
Procurador: Rodrigo Maia Rocha
Origem: 4ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de São Luís
Natureza: Alimentar
Valor Originário: R$ 180.441,23 (cento e oitenta mil, quatrocentos e quarenta e um reais e vinte e três centavos)
 
D E S P A C H O
 
Intimem-se os interessados, por intermédio de seus procuradores habilitados, para manifestarem-se, no prazo de 05 (cinco) dias,
sobre os cálculos de fls. 50/52, referentes ao valor atualizado do precatório para pagamento e à apuração das retenções
tributárias, nos termos do art. 42, § 1º da RESOL-GP – 102017.
Decorrido o prazo assinalado, com ou sem manifestação, retornem conclusos os autos.
Publique-se. Cumpra-se.
São Luís - MA, 27 de junho de 2017.
 

Juiz José Nilo Ribeiro Filho
Gestor da Coordenadoria de Precatórios

PRECATÓRIO Nº. 59418/2015–TJ
Credor(a): Geysa Maria Falcão da Silva
Advogado(a)(s): Edson Castelo Branco Dominici Júnior
Devedor: Estado do Maranhão
Procurador: Rodrigo Maia Rocha
Origem: 4ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de São Luís
Natureza: Alimentar
Valor Originário: R$ 220.745,09 (duzentos e vinte mil, setecentos e quarenta e cinco reais e nove centavos)
 
D E S P A C H O
 
Intimem-se os interessados, por intermédio de seus procuradores habilitados, para manifestarem-se, no prazo de 05 (cinco) dias,
sobre os cálculos de fls. 49/51, referentes ao valor atualizado do precatório para pagamento e à apuração das retenções
tributárias, nos termos do art. 42, § 1º da RESOL-GP – 102017.
Decorrido o prazo assinalado, com ou sem manifestação, retornem conclusos os autos.
Publique-se. Cumpra-se.
São Luís - MA, 27 de junho de 2017.
 

Juiz José Nilo Ribeiro Filho
Gestor da Coordenadoria de Precatórios

PRECATÓRIO N°. 59434/2015 - TJ/MA
Credor(a): Lusimar Silva Miranda
Advogado(a)(s): Edson Castelo Branco Dominici Junior
Devedor: Estado do Maranhão
Origem: 4ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de São Luís
Natureza: Alimentar
Valor Originário: R$ 175.117,51 (cento e setenta e cinco mil, cento e dezessete reais e cinquenta e um centavos)
 
D E S P A C H O
 
Intimem-se os interessados, por intermédio de seus procuradores habilitados, para manifestarem-se, no prazo de 05 (cinco) dias,
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sobre os cálculos de fls. 53/54, referentes ao valor atualizado do precatório para pagamento e à apuração das retenções
tributárias, nos termos do art. 42, § 1º da RESOL-GP – 102017.
Decorrido o prazo assinalado, com ou sem manifestação, retornem conclusos os autos.
Publique-se. Cumpra-se.
São Luís - MA, 26 de junho de 2017.
 

Juiz José Nilo Ribeiro Filho
Gestor da Coordenadoria de Precatórios

PRECATÓRIO N°. 59435/2015 - TJ/MA
Credor(a): Luiz Carlos Veras
Advogado(a)(s): Edson Castelo Branco Dominici Junior
Devedor: Estado do Maranhão
Origem: 4ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de São Luís
Natureza: Alimentar
Valor Originário: R$ 156.695,28 (cento e cinquenta e seis mil, seiscentos e noventa e cinco reais e vinte e oito centavos)
 
D E S P A C H O
 
Intimem-se os interessados, por intermédio de seus procuradores habilitados, para manifestarem-se, no prazo de 05 (cinco) dias,
sobre os cálculos de fls. 49/50, referentes ao valor atualizado do precatório para pagamento e à apuração das retenções
tributárias, nos termos do art. 42, § 1º da RESOL-GP – 102017.
Decorrido o prazo assinalado, com ou sem manifestação, retornem conclusos os autos.
Publique-se. Cumpra-se.
São Luís - MA, 26 de junho de 2017.
 

Juiz José Nilo Ribeiro Filho
Gestor da Coordenadoria de Precatórios

PRECATÓRIO N°. 6392/2014-TJ
Credor(a): Maria das Dores de Sousa Lima
Advogado(a)(s): Hyldemburgue Charlles Costa Cavalcante (OAB/MA 5752)
Devedor: Estado do Maranhão
Origem: 4ª Vara da Cível da Comarca de Timon
Natureza: Alimentar
Valor Originário: R$ 30.785,56(trintamil, setecentos e oitenta e cinco
reais e cinquenta e seis centavos)
D E S P A C H O
Intimem-se os interessados, por intermédio de seus procuradores habilitados, para manifestarem-se, no prazo de 05 (cinco) dias,
sobre os cálculos de fls. 49/51, referentes ao valor atualizado do precatório para pagamento e à apuração das retenções
tributárias, nos termos do art. 42, § 1º da RESOL-GP – 102017.
Decorrido o prazo assinalado, com ou sem manifestação, retornem conclusos os autos.
Publique-se. Cumpra-se.
São Luís - MA, 27 de junho de 2017.

JuizJosé Nilo Ribeiro Filho
Gestor da Coordenadoria de Precatórios

PRECATÓRIO Nº. 820/2014–TJ
Credor(a): Yone de Jesus Sousa Lopes
Advogado(a)(s): Benedito Martins de Almeida
Devedor: Estado do Maranhão
Procurador: Rodrigo Maia Rocha
Origem: 4ª Vara da Fazenda Pública de São Luís
Natureza: Alimentar
Valor Originário: R$15.786,25(quinzemil, setecentos e oitenta e seis
reais e vinte e cinco centavos)
D E S P A C H O
Intimem-se os interessados, por intermédio de seus procuradores habilitados, para manifestarem-se, no prazo de 05 (cinco) dias,
sobre os cálculos de fl. 63/65, referentes ao valor atualizado do precatório para pagamento e à apuração das retenções tributárias,
nos termos do art. 42, § 1º da RESOL-GP – 102017.
Decorrido o prazo assinalado, com ou sem manifestação, retornem conclusos os autos.
Publique-se. Cumpra-se.
São Luís - MA, 27 de junho de 2017.

JuizJosé Nilo Ribeiro Filho
Gestor da Coordenadoria de Precatórios
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PRECATÓRIO Nº. 9226/2017–TJ
Credora: Maria Elioneide Ferreira Costa
Advogado: Diógenes Meireles Melo(OAB/MA nº 5.969-A)
Devedor: Município de Araioses
Origem: 1ª Vara da Comarca de Araioses
Natureza: Alimentar
Valor originário: R$ 162.102,58 (cento e sessenta e dois mil, cento e dois reais e cinquenta e oito centavos

D E S P A C H O
Compulsando os autos, verifico que o Juízo da Primeira Vara da Comarca de Araioses proferiu decisão de fl. 46 homologando os
cálculos e determinando a expedição de ofício para requisição do pagamento da quantia devida ao Presidente do Tribunal de
Justiça do Maranhão.
Observo, ainda, que, inobstante a sentença de fls. 25/30 (fls. 10/11) tenha determinado expressamente a correção com juros de
acordo com o aplicado à caderneta de poupança, além de atualização monetária pelo INPC/IBGE, conforme disposto no art. 1º-F
da Lei nº 11.960/2009, o fato é que os referidos cálculos, demonstram que foi aplicada a taxa de juros de 1%
(um por cento) ao mêsindiscriminadamente, durante todo o período de janeiro/2005 a julho/2013.
Desta feita, considerando que a planilha de cálculo encontra-se em dissonância com a decisão judicial, encaminhem-se
os autos ao Setor de Cálculos para retificação das inconsistências identificadas e apuração do valor da dívida de acordo
com os parâmetros fixados no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com redação alterada pela Lei nº 11.960/2009, a saber:incidência uma
única vez, até o efetivo pagamento, dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança.
Desta feita, encaminhem-seos autos ao Setor de Cálculos para retirada de anatocismos e apuração do correto valor da dívida.
Após, retornem conclusos.
Publique-se. Cumpra-se.
São Luís - MA, 27 de junho de 2017.

JuizJosé Nilo Ribeiro Filho
Gestor da Coordenadoria de Precatórios

Coordenadoria de Processos Administrativos Disciplinares e Sindicância

PORTARIA-TJ - 51972017
Código de validação: 35D9F0452A

Dispõe sobre a substituição de Presidente da Comissão Processante designado pela
PORTARIA-TJ-36792017, nos autos do Processo Administrativo Disciplinar n.
21.902/2017.

A MM. JUÍZA DE DIREITO DIRETORA DO FÓRUM E TITULAR DA VARA DE REGISTROS PÚBLICOS
DA COMARCA DE MORROS/MA, Dra. Adriana da Silva Chaves, no uso de suas atribuições legais, etc.
RESOLVE,
Art. 1º – Substituir o servidor Érico Roberto Gomes Lopes, Analista Judiciário, matrícula 99069, designado Presidente
de Comissão Processante, pelo servidor Petrônio de Aguiar Pereira Júnior, Analista Judiciário, matrícula nº. 140491,
ficando mantidos os demais termos da inaugural.
Publique-se. Cumpra-se.
CASA DA JUSTIÇA, em Morros/MA, 26 (vinte e seis) de junho de 2017.

ADRIANA DA SILVA CHAVES
Juiz - Inicial

Vara Única de Morros
Matrícula 183137

Documento assinado. SÃO LUÍS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 28/06/2017 11:48 (ADRIANA DA SILVA CHAVES )

PORTARIA-TJ - 51992017
Código de validação: BDC40CDE5A

Dispõe sobre a substituição de Presidente da Comissão Processante
designado pela PORTARIA-TJ-43512017, nos autos do Processo
Administrativo Disciplinar n. 25.563/2017.

O MM. JUIZ DE DIREITO E DIRETOR DO FÓRUM DA COMARCA DE IMPERATRIZ, Dr. Marcos Antônio Oliveira, no uso de suas
atribuições legais, etc.
RESOLVE,
Art. 1º – Substituir o servidor Érico Roberto Gomes Lopes, Analista Judiciário, matrícula 99069, designado
Presidente de Comissão Processante, pelo servidor Petrônio de Aguiar Pereira Júnior, Analista Judiciário,
matrícula nº. 140491, ficando mantidos os demais termos da inaugural.
Publique-se. Cumpra-se.
FÓRUM HENRIQUE DE LA ROQUE, em Imperatriz/MA, aos 26 (vinte e seis) dias do mês de junho do ano de 2017.
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MARCOS ANTONIO OLIVEIRA
Diretor do Fórum da Comarca de Imperatriz

2ª Vara Criminal de Imperatriz
Matrícula 51383

Documento assinado. SÃO LUÍS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 26/06/2017 17:09 (MARCOS ANTONIO OLIVEIRA)

PORTARIA-TJ - 52682017
( relativo ao Processo 282532017 )
Código de validação: C3B862B0D7

Instaura Processo Administrativo Disciplinar em face da Delegatária Maria do Rosário de Fátima Silva Ribeiro, Titular da

Serventia Extrajudicial de Gonçalves Dias, tendo em vista a identificação de 631 (seiscentos e trinta e um)

assentamentos de registros de nascimento contendo rasuras, mormente, com relação a data de nascimento, conforme o narrado

nos autos do Processo nº. 28253.2017.

O MM. JUIZ DE DIREITO TITULAR DA VARA DE REGISTROS PÚBLICOS DA COMARCA DE DOM PEDRO/MA, Carlos
Eduardo Coelho de Sousa, no uso de suas atribuições legais, etc.

RESOLVE,

Art. 1º - Determinar, com fulcro no artigo 235, II, da Lei Estadual nº. 6.107/94 c/c art. 148, I, da Lei Complementar nº. 14/91 (Código

de Divisão e Organização Judiciárias do Estado do Maranhão) c/c art. 409, I, do Código de Normas da Corregedoria c/c art. 16 da Resolução

50/2010-TJ (Regulamento Disciplinar dos Servidores do Judiciário Maranhense) a instauração de Processo Administrativo Disciplinar

em face da Delegatária Maria do Rosário de Fátima Silva Ribeiro, Titular da Serventia Extrajudicial de Gonçalves Dias, tendo em vista a

identificação de 631 (seiscentos e trinta e um) assentamentos de registros de nascimento contendo rasuras, mormente, com relação a data

de nascimento, conforme o narrado nos autos do Processo nº. 28253.2017.

Art. 2º – Designar os servidores Márcia Cristina Oliveira Correia, Analista Judiciário, matrícula 132118; Ariana Alves da Costa,

Auxiliar Judiciário, matrícula 131565 e Ana Paula da Silva Braga Viana, Auxiliar Judiciário, matrícula 140327, respectivamente como

Presidente e Membros, para constituírem Comissão Processante a fim de dar prosseguimento ao disposto no item anterior.

Art. 3º – Deliberar que os membros da Comissão poderão reportar-se diretamente aos demais órgãos da Administração Pública, em

diligências necessárias à instrução processual.

Art. 4º – O prazo regular da instrução será de 60 (sessenta) dias, admitida a prorrogação por igual prazo ou continuidade excepcional

do instrutório, sob motivação, para garantir o esclarecimento dos fatos e o exercício pleno da defesa.

Art. 5º – Estabelecer que, uma vez finalizada a etapa investigatória seja o relatório conclusivo encaminhado a esta autoridade

instauradora, para decisão.

Publique-se e Cumpra-se.

FÓRUM JOSÉ RIBAMAR FIQUENE, em Dom Pedro/MA, 27 de junho de 2017.

CARLOS EDUARDO COELHO DE SOUSA
Juiz - Inicial

Vara Única de Dom Pedro
Matrícula 149856
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Documento assinado. SÃO LUÍS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 28/06/2017 15:55 (CARLOS EDUARDO COELHO DE SOUSA)

Primeiro Centro Judiciário de Solução de Conflitos de São Luís

CARTA CONVITE Nº. 36112017
REQUERIDO: ANGELO MARCELO MOTA
Assunto: Convite para audiência de conciliação
Senhor(a),
Considerando o trabalho desenvolvido pelo Poder Judiciário de prestigiar a solução consensual dos conflitos, o 1º CEJUSC DE
SÃO LUIS - FÓRUM convida Vossa Senhoria para participar de audiência de conciliação, referente à requisição adiante descrita, a
ser realizada na data de Segunda-Feira, 17 de Julho de 2017, às 17:00 - sala 6, na sede deste Centro de Conciliação, localizado
no(a) Salão do Restaurante, 1º Andar - Fórum Des. Sarney Costa, localizado na Av. Prof. Carlos Cunha, s/n, Calhau, São
Luís-MA, CEP: 65.066-310, NESTA CAPITAL.
Por essa razão, encaminha-se, em anexo, para conhecimento, o resumo dos fatos que motivaram o agendamento da audiência de
conciliação mencionada acima.
A participação de Vossa Senhoria na sobredita audiência, acompanhado(a), ou não, de advogado(a), é essencial para a resolução
pacífica e célere da demanda submetida ao Poder Judiciário, motivo pelo qual se conta, desde já, com a sua inestimável presença.
Processo nº: 0005153-36.2015.8.10.0001
Magistrado(a):
Comarca: SÃO LUÍS - ENTRÂNCIA FINAL
Unidade: 2ª VARA CÍVEL DE SÃO LUÍS
Requerente: AMIL
Endereço:
Advogado(a): -
Requerido(a): ANGELO MARCELO MOTA
Endereço: RUA SANTO ANTONIO Nº 48 APT 404 BL 03, QUINTAS DO CALHAU, SÃO LUÍS/MA, 65.072-000
Advogado(a): BEVELAQUA MENDES RIBEIRO - 8466

RESUMO DOS FATOS

AUDIÊNCIA SOLICITADA PELA AMIL.
OBSERVAÇÃO: NA DATA DA AUDIÊNCIA AS PARTES DEVERÃO COMPARECER MUNIDAS DO ORIGINAL E DA CÓPIA DOS
DOCUMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO (CPF, RG, CARTEIRA DE MOTORISTA), DOS COMPROVANTES DERESIDÊNCIA, DOS
DOCUMENTOS DA PESSOA JURÍDICA E DOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DOS FATOS ALEGADOS.

Atenciosamente,
BRUNA FELOMENA DA SILVA DINIZ

Secretário(a) do 1º CEJUSC DE SÃO LUIS - FÓRUM

CARTA CONVITE Nº. 34292017
REQUERENTE: VILENIR ROSALE LEITE DE AS
Assunto: Convite para audiência de conciliação
Senhor(a),
Considerando o trabalho desenvolvido pelo Poder Judiciário de prestigiar a solução consensual dos conflitos, o 1º CEJUSC DE
SÃO LUIS - FÓRUM convida Vossa Senhoria para participar de audiência de conciliação, referente à requisição adiante descrita, a
ser realizada na data de Terça-Feira, 18 de Julho de 2017, às 09:00 - sala 9, na sede deste Centro de Conciliação, localizado
no(a) Salão do Restaurante, 1º Andar - Fórum Des. Sarney Costa, localizado na Av. Prof. Carlos Cunha, s/n, Calhau, São
Luís-MA, CEP: 65.066-310, NESTA CAPITAL.
Por essa razão, encaminha-se, em anexo, para conhecimento, o resumo dos fatos que motivaram o agendamento da audiência de
conciliação mencionada acima.
A participação de Vossa Senhoria na sobredita audiência, acompanhado(a), ou não, de advogado(a), é essencial para a resolução
pacífica e célere da demanda submetida ao Poder Judiciário, motivo pelo qual se conta, desde já, com a sua inestimável presença.
Processo nº: 0012702-97.2015.8.10.0001
Magistrado(a):
Comarca: SÃO LUÍS - ENTRÂNCIA FINAL
Unidade: 2ª VARA CÍVEL DE SÃO LUÍS
Requerente: VILENIR ROSALE LEITE DE AS
Endereço: AVENIDA MARECHAL CASTELO BRANCO, 720 C , DEFENSORIA NÚCLEO CONSUMIDOR, SÃO FRANCISCO,
SÃO LUÍS/MA
Advogado(a): DEFENSORIA PÚBLICA - JEAN CARLOS NUNES -
Requerido(a): AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A
Endereço:
Advogado(a): -
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RESUMO DOS FATOS

AUDIÊNCIA SOLICITADA PELA EMPRESA AMIL.
OBSERVAÇÃO: NA DATA DA AUDIÊNCIA AS PARTES DEVERÃO COMPARECER MUNIDAS DO ORIGINAL E DA CÓPIA DOS
DOCUMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO (CPF, RG, CARTEIRA DE MOTORISTA), DOS COMPROVANTES DERESIDÊNCIA, DOS
DOCUMENTOS DA PESSOA JURÍDICA E DOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DOS FATOS ALEGADOS.

Atenciosamente,
BRUNA FELOMENA DA SILVA DINIZ

Secretário(a) do 1º CEJUSC DE SÃO LUIS - FÓRUM

CARTA CONVITE Nº. 36062017
REQUERIDO: CRISLAINE SILVA DO NASCIMENTO
Assunto: Convite para audiência de conciliação
Senhor(a),
Considerando o trabalho desenvolvido pelo Poder Judiciário de prestigiar a solução consensual dos conflitos, o 1º CEJUSC DE
SÃO LUIS - FÓRUM convida Vossa Senhoria para participar de audiência de conciliação, referente à requisição adiante descrita, a
ser realizada na data de Segunda-Feira, 17 de Julho de 2017, às 11:30 - sala 6, na sede deste Centro de Conciliação, localizado
no(a) Salão do Restaurante, 1º Andar - Fórum Des. Sarney Costa, localizado na Av. Prof. Carlos Cunha, s/n, Calhau, São
Luís-MA, CEP: 65.066-310, NESTA CAPITAL.
Por essa razão, encaminha-se, em anexo, para conhecimento, o resumo dos fatos que motivaram o agendamento da audiência de
conciliação mencionada acima.
A participação de Vossa Senhoria na sobredita audiência, acompanhado(a), ou não, de advogado(a), é essencial para a resolução
pacífica e célere da demanda submetida ao Poder Judiciário, motivo pelo qual se conta, desde já, com a sua inestimável presença.
Processo nº: 0017758-48.2014.8.10.0001
Magistrado(a): LUIZ DE FRANÇA BELCHIOR SILVA
Comarca: SÃO LUÍS - ENTRÂNCIA FINAL
Unidade: 2ª VARA CÍVEL DE SÃO LUÍS
Requerente: AMIL
Endereço:
Advogado(a): -
Requerido(a): CRISLAINE SILVA DO NASCIMENTO
Endereço: AV. ISRAEL GONÇALVES , 84, POÇAO DE PEDRAS, CENTRO, 65.740-970
Advogado(a): DACIANA ALMEIDA FREITAS - 112013

RESUMO DOS FATOS

PROCESSUAL
OBSERVAÇÃO: NA DATA DA AUDIÊNCIA AS PARTES DEVERÃO COMPARECER MUNIDAS DO ORIGINAL E DA CÓPIA DOS
DOCUMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO (CPF, RG, CARTEIRA DE MOTORISTA), DOS COMPROVANTES DERESIDÊNCIA, DOS
DOCUMENTOS DA PESSOA JURÍDICA E DOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DOS FATOS ALEGADOS.

Atenciosamente,
BRUNA FELOMENA DA SILVA DINIZ

Secretário(a) do 1º CEJUSC DE SÃO LUIS - FÓRUM

CARTA CONVITE Nº. 34812017
REQUERIDO: ANTONIO JOAO DOS SANTOS JUNIOR
Assunto: Convite para audiência de conciliação
Senhor(a),
Considerando o trabalho desenvolvido pelo Poder Judiciário de prestigiar a solução consensual dos conflitos, o 1º CEJUSC DE
SÃO LUIS - FÓRUM convida Vossa Senhoria para participar de audiência de conciliação, referente à requisição adiante descrita, a
ser realizada na data de Terça-Feira, 18 de Julho de 2017, às 16:00 - sala 6, na sede deste Centro de Conciliação, localizado
no(a) Salão do Restaurante, 1º Andar - Fórum Des. Sarney Costa, localizado na Av. Prof. Carlos Cunha, s/n, Calhau, São
Luís-MA, CEP: 65.066-310, NESTA CAPITAL.
Por essa razão, encaminha-se, em anexo, para conhecimento, o resumo dos fatos que motivaram o agendamento da audiência de
conciliação mencionada acima.
A participação de Vossa Senhoria na sobredita audiência, acompanhado(a), ou não, de advogado(a), é essencial para a resolução
pacífica e célere da demanda submetida ao Poder Judiciário, motivo pelo qual se conta, desde já, com a sua inestimável presença.
Processo nº: 0023495-95.2015.8.10.0001
Magistrado(a): LUIZ DE FRANÇA BELCHIOR SILVA
Comarca: SÃO LUÍS - ENTRÂNCIA FINAL
Unidade: 2ª VARA CÍVEL DE SÃO LUÍS
Requerente: AMIL
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Endereço:
Advogado(a): -
Requerido(a): ANTONIO JOAO DOS SANTOS JUNIOR
Endereço: CONDOMÍNIO ECO PARK BLOCO 3 APT 101, ANIL, SÃO LUÍS/MA, 65.045-185
Advogado(a): DANIEL JORGE AZEVEDO - MA 9567

RESUMO DOS FATOS

AUDIÊNCIA SOLICITADA PELA EMPRESA AMIL
OBSERVAÇÃO: NA DATA DA AUDIÊNCIA AS PARTES DEVERÃO COMPARECER MUNIDAS DO ORIGINAL E DA CÓPIA DOS
DOCUMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO (CPF, RG, CARTEIRA DE MOTORISTA), DOS COMPROVANTES DERESIDÊNCIA, DOS
DOCUMENTOS DA PESSOA JURÍDICA E DOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DOS FATOS ALEGADOS.

Atenciosamente,
SUZETE MARIA PEREIRA

Secretário(a) do 1º CEJUSC DE SÃO LUIS - FÓRUM

CARTA CONVITE Nº. 36082017
REQUERIDO: KARLLA ADRIANA DE CARVALHO MOREIRA
Assunto: Convite para audiência de conciliação
Senhor(a),
Considerando o trabalho desenvolvido pelo Poder Judiciário de prestigiar a solução consensual dos conflitos, o 1º CEJUSC DE
SÃO LUIS - FÓRUM convida Vossa Senhoria para participar de audiência de conciliação, referente à requisição adiante descrita, a
ser realizada na data de Segunda-Feira, 17 de Julho de 2017, às 16:30 - sala 8, na sede deste Centro de Conciliação, localizado
no(a) Salão do Restaurante, 1º Andar - Fórum Des. Sarney Costa, localizado na Av. Prof. Carlos Cunha, s/n, Calhau, São
Luís-MA, CEP: 65.066-310, NESTA CAPITAL.
Por essa razão, encaminha-se, em anexo, para conhecimento, o resumo dos fatos que motivaram o agendamento da audiência de
conciliação mencionada acima.
A participação de Vossa Senhoria na sobredita audiência, acompanhado(a), ou não, de advogado(a), é essencial para a resolução
pacífica e célere da demanda submetida ao Poder Judiciário, motivo pelo qual se conta, desde já, com a sua inestimável presença.
Processo nº: 0023705-49.2015.8.10.0001
Magistrado(a):
Comarca: SÃO LUÍS - ENTRÂNCIA FINAL
Unidade: 2ª VARA CÍVEL DE SÃO LUÍS
Requerente: AMIL
Endereço:
Advogado(a): -
Requerido(a): KARLLA ADRIANA DE CARVALHO MOREIRA
Endereço: RUA 13 QD 23 N 69, COHATARC IV, SÃO LUÍS/MA, 65.054-450
Advogado(a): GABRIEL HADID COSTA - 7569

RESUMO DOS FATOS

AUDIÊNCIA SOLICITADA PELA AMIL.
OBSERVAÇÃO: NA DATA DA AUDIÊNCIA AS PARTES DEVERÃO COMPARECER MUNIDAS DO ORIGINAL E DA CÓPIA DOS
DOCUMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO (CPF, RG, CARTEIRA DE MOTORISTA), DOS COMPROVANTES DERESIDÊNCIA, DOS
DOCUMENTOS DA PESSOA JURÍDICA E DOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DOS FATOS ALEGADOS.

Atenciosamente,
BRUNA FELOMENA DA SILVA DINIZ

Secretário(a) do 1º CEJUSC DE SÃO LUIS - FÓRUM

CARTA CONVITE Nº. 36092017
REQUERIDO: PAULO CESAR GAERTNER MURAD
Assunto: Convite para audiência de conciliação
Senhor(a),
Considerando o trabalho desenvolvido pelo Poder Judiciário de prestigiar a solução consensual dos conflitos, o 1º CEJUSC DE
SÃO LUIS - FÓRUM convida Vossa Senhoria para participar de audiência de conciliação, referente à requisição adiante descrita, a
ser realizada na data de Segunda-Feira, 17 de Julho de 2017, às 16:30 - sala 9, na sede deste Centro de Conciliação, localizado
no(a) Salão do Restaurante, 1º Andar - Fórum Des. Sarney Costa, localizado na Av. Prof. Carlos Cunha, s/n, Calhau, São
Luís-MA, CEP: 65.066-310, NESTA CAPITAL.
Por essa razão, encaminha-se, em anexo, para conhecimento, o resumo dos fatos que motivaram o agendamento da audiência de
conciliação mencionada acima.
A participação de Vossa Senhoria na sobredita audiência, acompanhado(a), ou não, de advogado(a), é essencial para a resolução
pacífica e célere da demanda submetida ao Poder Judiciário, motivo pelo qual se conta, desde já, com a sua inestimável presença.
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Processo nº: 0027166-29.2015.8.10.0001
Magistrado(a):
Comarca: SÃO LUÍS - ENTRÂNCIA FINAL
Unidade: 10ª VARA CÍVEL DE SÃO LUÍS
Requerente: AMIL
Endereço:
Advogado(a): -
Requerido(a): PAULO CESAR GAERTNER MURAD
Endereço: RUA MIRADOR N 15, PARQUE PINDORAMA, SÃO LUÍS/MA, 65.041-192
Advogado(a): ALEX OLIVEIRA MURAD - 6736
Requerido(a): PAULO CESAR GAERTNER MURAD
Endereço: RUA MIRADOR N 15, PARQUE PINDORAMA, SÃO LUÍS/MA, 65.041-192
Advogado(a): ALEX OLIVEIRA MURAD - 6736

RESUMO DOS FATOS

AUDIÊNCIA SOLICITADA PELA AMIL.
OBSERVAÇÃO: NA DATA DA AUDIÊNCIA AS PARTES DEVERÃO COMPARECER MUNIDAS DO ORIGINAL E DA CÓPIA DOS
DOCUMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO (CPF, RG, CARTEIRA DE MOTORISTA), DOS COMPROVANTES DERESIDÊNCIA, DOS
DOCUMENTOS DA PESSOA JURÍDICA E DOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DOS FATOS ALEGADOS.

Atenciosamente,
BRUNA FELOMENA DA SILVA DINIZ

Secretário(a) do 1º CEJUSC DE SÃO LUIS - FÓRUM

CARTA CONVITE Nº. 36792017
REQUERIDO: DANIELLE CASTELO BRANCO BEZERR
Assunto: Convite para audiência de conciliação
Senhor(a),
Considerando o trabalho desenvolvido pelo Poder Judiciário de prestigiar a solução consensual dos conflitos, o 1º CEJUSC DE
SÃO LUIS - FÓRUM convida Vossa Senhoria para participar de audiência de conciliação, referente à requisição adiante descrita, a
ser realizada na data de Segunda-Feira, 17 de Julho de 2017, às 17:00 - sala 7, na sede deste Centro de Conciliação, localizado
no(a) Salão do Restaurante, 1º Andar - Fórum Des. Sarney Costa, localizado na Av. Prof. Carlos Cunha, s/n, Calhau, São
Luís-MA, CEP: 65.066-310, NESTA CAPITAL.
Por essa razão, encaminha-se, em anexo, para conhecimento, o resumo dos fatos que motivaram o agendamento da audiência de
conciliação mencionada acima.
A participação de Vossa Senhoria na sobredita audiência, acompanhado(a), ou não, de advogado(a), é essencial para a resolução
pacífica e célere da demanda submetida ao Poder Judiciário, motivo pelo qual se conta, desde já, com a sua inestimável presença.
Processo nº: 0028713-41.2014.8.10.0001
Magistrado(a):
Comarca: SÃO LUÍS - ENTRÂNCIA FINAL
Unidade: 1ª VARA CÍVEL DE SÃO LUÍS
Requerente: AMIL
Endereço:
Advogado(a): -
Requerido(a): DANIELLE CASTELO BRANCO BEZERR
Endereço: RUA HOLANDA 01 QD H LOTE 1 LOTEAMENTO PRAIA AZUL, ARAÇAGY, SÃO LUÍS/MA, 65.068-510
Advogado(a): ANTONIO JOSÉ SALES BACELAR - 9566

RESUMO DOS FATOS

AUDIÊNCIA SOLICITADA PELA AMIL.
OBSERVAÇÃO: NA DATA DA AUDIÊNCIA AS PARTES DEVERÃO COMPARECER MUNIDAS DO ORIGINAL E DA CÓPIA DOS
DOCUMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO (CPF, RG, CARTEIRA DE MOTORISTA), DOS COMPROVANTES DERESIDÊNCIA, DOS
DOCUMENTOS DA PESSOA JURÍDICA E DOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DOS FATOS ALEGADOS.

Atenciosamente,
BRUNA FELOMENA DA SILVA DINIZ

Secretário(a) do 1º CEJUSC DE SÃO LUIS - FÓRUM

CARTA CONVITE Nº. 36102017
REQUERIDO: ANNE SILVA CARNEIRO DE ALMEIDA CARLOS
Assunto: Convite para audiência de conciliação
Senhor(a),
Considerando o trabalho desenvolvido pelo Poder Judiciário de prestigiar a solução consensual dos conflitos, o 1º CEJUSC DE

Página 73 de 2382 Diário da Justiça Eletrônico Disponibilização: 30/06/2017
Edição nº 114/2017 Publicação: 03/07/2017

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO - Praça Dom Pedro II, s/n Centro - CEP 65010-905 - São Luis-MA - Fone: (98) 2106-9000 - www.tjma.jus.br
Diário da Justiça Eletrônico - Diretoria Judiciária - Coordenadoria de Jurisprudência e Publicações - Fone: (98) 2106 9805 / 9810 / 9896 / 9897 - publicacoes@tj.ma.gov.br



SÃO LUIS - FÓRUM convida Vossa Senhoria para participar de audiência de conciliação, referente à requisição adiante descrita, a
ser realizada na data de Segunda-Feira, 17 de Julho de 2017, às 17:00 - sala 5, na sede deste Centro de Conciliação, localizado
no(a) Salão do Restaurante, 1º Andar - Fórum Des. Sarney Costa, localizado na Av. Prof. Carlos Cunha, s/n, Calhau, São
Luís-MA, CEP: 65.066-310, NESTA CAPITAL.
Por essa razão, encaminha-se, em anexo, para conhecimento, o resumo dos fatos que motivaram o agendamento da audiência de
conciliação mencionada acima.
A participação de Vossa Senhoria na sobredita audiência, acompanhado(a), ou não, de advogado(a), é essencial para a resolução
pacífica e célere da demanda submetida ao Poder Judiciário, motivo pelo qual se conta, desde já, com a sua inestimável presença.
Processo nº: 0034767-86.2015.8.10.0001
Magistrado(a):
Comarca: SÃO LUÍS - ENTRÂNCIA FINAL
Unidade: 7ª VARA CÍVEL DE SÃO LUIS
Requerente: AMIL
Endereço:
Advogado(a): -
Requerido(a): ANNE SILVA CARNEIRO DE ALMEIDA CARLOS
Endereço: RUA C QD C Nº 49, VINHAIS, SÃO LUÍS/MA, 65.071-056
Advogado(a): DILENE SILVA SANTOS - 2956

RESUMO DOS FATOS

AUDIÊNCIA SOLICITADA PELA AMIL.
OBSERVAÇÃO: NA DATA DA AUDIÊNCIA AS PARTES DEVERÃO COMPARECER MUNIDAS DO ORIGINAL E DA CÓPIA DOS
DOCUMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO (CPF, RG, CARTEIRA DE MOTORISTA), DOS COMPROVANTES DERESIDÊNCIA, DOS
DOCUMENTOS DA PESSOA JURÍDICA E DOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DOS FATOS ALEGADOS.

Atenciosamente,
BRUNA FELOMENA DA SILVA DINIZ

Secretário(a) do 1º CEJUSC DE SÃO LUIS - FÓRUM

CARTA CONVITE Nº. 34052017
REQUERIDO: MERCIA MIRELLA DA SILVA CUTRIM
Assunto: Convite para audiência de conciliação
Senhor(a),
Considerando o trabalho desenvolvido pelo Poder Judiciário de prestigiar a solução consensual dos conflitos, o 1º CEJUSC DE
SÃO LUIS - FÓRUM convida Vossa Senhoria para participar de audiência de conciliação, referente à requisição adiante descrita, a
ser realizada na data de Segunda-Feira, 17 de Julho de 2017, às 16:00 - sala 7, na sede deste Centro de Conciliação, localizado
no(a) Salão do Restaurante, 1º Andar - Fórum Des. Sarney Costa, localizado na Av. Prof. Carlos Cunha, s/n, Calhau, São
Luís-MA, CEP: 65.066-310, NESTA CAPITAL.
Por essa razão, encaminha-se, em anexo, para conhecimento, o resumo dos fatos que motivaram o agendamento da audiência de
conciliação mencionada acima.
A participação de Vossa Senhoria na sobredita audiência, acompanhado(a), ou não, de advogado(a), é essencial para a resolução
pacífica e célere da demanda submetida ao Poder Judiciário, motivo pelo qual se conta, desde já, com a sua inestimável presença.
Processo nº: 0800004-11.2015.8.10.0006
Magistrado(a):
Comarca: SÃO LUÍS - ENTRÂNCIA FINAL
Unidade: 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DAS RELAÇÕES DE CONSUMO DE SÃO LUIS
Requerente: AMIL
Endereço:
Advogado(a): -
Requerido(a): MERCIA MIRELLA DA SILVA CUTRIM
Endereço: RUA SERGIO VIEIRA, 115, MONTE CASTELO, SÃO LUÍS/MA, 65.035-710
Advogado(a): JOÃO HENRIQUE SAMPAIO - 10439

RESUMO DOS FATOS

AUDIÊNCIA SOLICITADA PELA EMPRESA AMIL.
OBSERVAÇÃO: NA DATA DA AUDIÊNCIA AS PARTES DEVERÃO COMPARECER MUNIDAS DO ORIGINAL E DA CÓPIA DOS
DOCUMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO (CPF, RG, CARTEIRA DE MOTORISTA), DOS COMPROVANTES DERESIDÊNCIA, DOS
DOCUMENTOS DA PESSOA JURÍDICA E DOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DOS FATOS ALEGADOS.

Atenciosamente,
BRUNA FELOMENA DA SILVA DINIZ

Secretário(a) do 1º CEJUSC DE SÃO LUIS - FÓRUM
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CARTA CONVITE Nº. 33802017
REQUERIDO: SILVIA CHISTINNE FRANCA RIBEIRO
Assunto: Convite para audiência de conciliação
Senhor(a),
Considerando o trabalho desenvolvido pelo Poder Judiciário de prestigiar a solução consensual dos conflitos, o 1º CEJUSC DE
SÃO LUIS - FÓRUM convida Vossa Senhoria para participar de audiência de conciliação, referente à requisição adiante descrita, a
ser realizada na data de Segunda-Feira, 17 de Julho de 2017, às 10:30 - sala 7, na sede deste Centro de Conciliação, localizado
no(a) Salão do Restaurante, 1º Andar - Fórum Des. Sarney Costa, localizado na Av. Prof. Carlos Cunha, s/n, Calhau, São
Luís-MA, CEP: 65.066-310, NESTA CAPITAL.
Por essa razão, encaminha-se, em anexo, para conhecimento, o resumo dos fatos que motivaram o agendamento da audiência de
conciliação mencionada acima.
A participação de Vossa Senhoria na sobredita audiência, acompanhado(a), ou não, de advogado(a), é essencial para a resolução
pacífica e célere da demanda submetida ao Poder Judiciário, motivo pelo qual se conta, desde já, com a sua inestimável presença.
Processo nº: 0800093-98.2017.8.10.0059
Magistrado(a):
Comarca: SÃO JOSÉ DE RIBAMAR
Unidade: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR
Requerente: AMIL
Endereço:
Advogado(a): -
Requerido(a): SILVIA CHISTINNE FRANCA RIBEIRO
Endereço: RUA SANTO EXPEDITO 334, SÃO RAIMUNDO, SÃO JOSÉ DE RIBAMAR/MA, 65.110-000
Advogado(a): THANIELLY NAYARA VASCONCELOS - 15488

RESUMO DOS FATOS

AUDIÊNCIA SOLICITADA PELA AMIL.
OBSERVAÇÃO: NA DATA DA AUDIÊNCIA AS PARTES DEVERÃO COMPARECER MUNIDAS DO ORIGINAL E DA CÓPIA DOS
DOCUMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO (CPF, RG, CARTEIRA DE MOTORISTA), DOS COMPROVANTES DERESIDÊNCIA, DOS
DOCUMENTOS DA PESSOA JURÍDICA E DOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DOS FATOS ALEGADOS.

Atenciosamente,
BRUNA FELOMENA DA SILVA DINIZ

Secretário(a) do 1º CEJUSC DE SÃO LUIS - FÓRUM

CARTA CONVITE Nº. 34082017
REQUERENTE: LUCIANA ARABEL PINHEIRO GARCIA
Assunto: Convite para audiência de conciliação
Senhor(a),
Considerando o trabalho desenvolvido pelo Poder Judiciário de prestigiar a solução consensual dos conflitos, o 1º CEJUSC DE
SÃO LUIS - FÓRUM convida Vossa Senhoria para participar de audiência de conciliação, referente à requisição adiante descrita, a
ser realizada na data de Terça-Feira, 18 de Julho de 2017, às 08:30 - sala 5, na sede deste Centro de Conciliação, localizado
no(a) Salão do Restaurante, 1º Andar - Fórum Des. Sarney Costa, localizado na Av. Prof. Carlos Cunha, s/n, Calhau, São
Luís-MA, CEP: 65.066-310, NESTA CAPITAL.
Por essa razão, encaminha-se, em anexo, para conhecimento, o resumo dos fatos que motivaram o agendamento da audiência de
conciliação mencionada acima.
A participação de Vossa Senhoria na sobredita audiência, acompanhado(a), ou não, de advogado(a), é essencial para a resolução
pacífica e célere da demanda submetida ao Poder Judiciário, motivo pelo qual se conta, desde já, com a sua inestimável presença.
Processo nº: 0800198-45.2014.8.10.0006
Magistrado(a):
Comarca: SÃO LUÍS - ENTRÂNCIA FINAL
Unidade: 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DAS RELAÇÕES DE CONSUMO DE SÃO LUIS
Requerente: LUCIANA ARABEL PINHEIRO GARCIA
Endereço: RUA PROJETADA, 10, QUADRA J, JARDIM LIBANÊS OLHO D'ÁGUA, SÃO LUÍS/MA, 65.067-740
Advogado(a): FABRICIO MENDONÇA DIAS CARNEIRO - 13.354
Requerido(a): AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A
Endereço:
Advogado(a): -

RESUMO DOS FATOS

AUDIÊNCIA SOLICITADA PELA EMPRESA AMIL.
OBSERVAÇÃO: NA DATA DA AUDIÊNCIA AS PARTES DEVERÃO COMPARECER MUNIDAS DO ORIGINAL E DA CÓPIA DOS
DOCUMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO (CPF, RG, CARTEIRA DE MOTORISTA), DOS COMPROVANTES DERESIDÊNCIA, DOS
DOCUMENTOS DA PESSOA JURÍDICA E DOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DOS FATOS ALEGADOS.
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Atenciosamente,
BRUNA FELOMENA DA SILVA DINIZ

Secretário(a) do 1º CEJUSC DE SÃO LUIS - FÓRUM

CARTA CONVITE Nº. 34042017
REQUERENTE: JOSEMIRO SOUSA LOBO JUNIOR
Assunto: Convite para audiência de conciliação
Senhor(a),
Considerando o trabalho desenvolvido pelo Poder Judiciário de prestigiar a solução consensual dos conflitos, o 1º CEJUSC DE
SÃO LUIS - FÓRUM convida Vossa Senhoria para participar de audiência de conciliação, referente à requisição adiante descrita, a
ser realizada na data de Segunda-Feira, 17 de Julho de 2017, às 16:00 - sala 6, na sede deste Centro de Conciliação, localizado
no(a) Salão do Restaurante, 1º Andar - Fórum Des. Sarney Costa, localizado na Av. Prof. Carlos Cunha, s/n, Calhau, São
Luís-MA, CEP: 65.066-310, NESTA CAPITAL.
Por essa razão, encaminha-se, em anexo, para conhecimento, o resumo dos fatos que motivaram o agendamento da audiência de
conciliação mencionada acima.
A participação de Vossa Senhoria na sobredita audiência, acompanhado(a), ou não, de advogado(a), é essencial para a resolução
pacífica e célere da demanda submetida ao Poder Judiciário, motivo pelo qual se conta, desde já, com a sua inestimável presença.
Processo nº: 0800483-12.2017.8.10.0013
Magistrado(a): MANOEL AURELIANO FERREIRA NETO
Comarca: SÃO LUÍS - ENTRÂNCIA FINAL
Unidade: 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DAS RELAÇÕES DE CONSUMO DE SÃO LUÍS
Requerente: JOSEMIRO SOUSA LOBO JUNIOR
Endereço: AV. DOS HOLANDESES Nº1 CONDOMÍNIO PALAZZO VERONA TORRE MARE AP.701, PONTA DO FAROL, SÃO
LUÍS/MA, 65.075-650
Advogado(a): TERESA CRISTINA REIS - 15338
Requerido(a): AMIL
Endereço:
Advogado(a): -

RESUMO DOS FATOS

AUDIÊNCIA SOLICITADA PELA EMPRESA AMIL.
OBSERVAÇÃO: NA DATA DA AUDIÊNCIA AS PARTES DEVERÃO COMPARECER MUNIDAS DO ORIGINAL E DA CÓPIA DOS
DOCUMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO (CPF, RG, CARTEIRA DE MOTORISTA), DOS COMPROVANTES DERESIDÊNCIA, DOS
DOCUMENTOS DA PESSOA JURÍDICA E DOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DOS FATOS ALEGADOS.

Atenciosamente,
BRUNA FELOMENA DA SILVA DINIZ

Secretário(a) do 1º CEJUSC DE SÃO LUIS - FÓRUM

CARTA CONVITE Nº. 33882017
REQUERIDO: WILLIAN DAVI SANTOS ARAUJO
Assunto: Convite para audiência de conciliação
Senhor(a),
Considerando o trabalho desenvolvido pelo Poder Judiciário de prestigiar a solução consensual dos conflitos, o 1º CEJUSC DE
SÃO LUIS - FÓRUM convida Vossa Senhoria para participar de audiência de conciliação, referente à requisição adiante descrita, a
ser realizada na data de Segunda-Feira, 17 de Julho de 2017, às 14:30 - sala 5, na sede deste Centro de Conciliação, localizado
no(a) Salão do Restaurante, 1º Andar - Fórum Des. Sarney Costa, localizado na Av. Prof. Carlos Cunha, s/n, Calhau, São
Luís-MA, CEP: 65.066-310, NESTA CAPITAL.
Por essa razão, encaminha-se, em anexo, para conhecimento, o resumo dos fatos que motivaram o agendamento da audiência de
conciliação mencionada acima.
A participação de Vossa Senhoria na sobredita audiência, acompanhado(a), ou não, de advogado(a), é essencial para a resolução
pacífica e célere da demanda submetida ao Poder Judiciário, motivo pelo qual se conta, desde já, com a sua inestimável presença.
Processo nº: 0800534-59.2017.8.10.0001
Magistrado(a):
Comarca: SÃO LUÍS - ENTRÂNCIA FINAL
Unidade: 9ª VARA CÍVEL DE SÃO LUIS
Requerente: AMIL
Endereço:
Advogado(a): -
Requerido(a): WILLIAN DAVI SANTOS ARAUJO
Endereço: RUA JACINTO MAIA Nº 404, DESTERRO/CENTRO, SÃO LUÍS/MA, 65.010-208
Advogado(a): SHAIRON CAMPELO PINHEIRO - 13805
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RESUMO DOS FATOS

AUDIÊNCIA SOLICITADA PELA AMIL.
OBSERVAÇÃO: NA DATA DA AUDIÊNCIA AS PARTES DEVERÃO COMPARECER MUNIDAS DO ORIGINAL E DA CÓPIA DOS
DOCUMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO (CPF, RG, CARTEIRA DE MOTORISTA), DOS COMPROVANTES DERESIDÊNCIA, DOS
DOCUMENTOS DA PESSOA JURÍDICA E DOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DOS FATOS ALEGADOS.

Atenciosamente,
BRUNA FELOMENA DA SILVA DINIZ

Secretário(a) do 1º CEJUSC DE SÃO LUIS - FÓRUM

CARTA CONVITE Nº. 33732017
REQUERIDO: SYLVANIA CAVALCANTE DE SA
Assunto: Convite para audiência de conciliação
Senhor(a),
Considerando o trabalho desenvolvido pelo Poder Judiciário de prestigiar a solução consensual dos conflitos, o 1º CEJUSC DE
SÃO LUIS - FÓRUM convida Vossa Senhoria para participar de audiência de conciliação, referente à requisição adiante descrita, a
ser realizada na data de Segunda-Feira, 17 de Julho de 2017, às 10:00 - sala 5, na sede deste Centro de Conciliação, localizado
no(a) Salão do Restaurante, 1º Andar - Fórum Des. Sarney Costa, localizado na Av. Prof. Carlos Cunha, s/n, Calhau, São
Luís-MA, CEP: 65.066-310, NESTA CAPITAL.
Por essa razão, encaminha-se, em anexo, para conhecimento, o resumo dos fatos que motivaram o agendamento da audiência de
conciliação mencionada acima.
A participação de Vossa Senhoria na sobredita audiência, acompanhado(a), ou não, de advogado(a), é essencial para a resolução
pacífica e célere da demanda submetida ao Poder Judiciário, motivo pelo qual se conta, desde já, com a sua inestimável presença.
Processo nº: 0800564-60.2016.8.10.0153
Magistrado(a):
Comarca: SÃO LUÍS - ENTRÂNCIA FINAL
Unidade: 14º JUIZADO CIVEL E DAS RELAÇÕES DE CONSUMO DE SÃO LUÍS
Requerente: AMIL
Endereço:
Advogado(a): -
Requerido(a): SYLVANIA CAVALCANTE DE SA
Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES CONDOMÍNIO BARRAMAR I BLOCO 5 APARTAMENTO 102, CALHAU, SÃO
LUÍS/MA, 65.071-380
Advogado(a): JOÃO LUIZ FERREIRA FERNANDES - 7982

RESUMO DOS FATOS

AUDIÊNCIA SOLICITADA PELA AMIL.
OBSERVAÇÃO: NA DATA DA AUDIÊNCIA AS PARTES DEVERÃO COMPARECER MUNIDAS DO ORIGINAL E DA CÓPIA DOS
DOCUMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO (CPF, RG, CARTEIRA DE MOTORISTA), DOS COMPROVANTES DERESIDÊNCIA, DOS
DOCUMENTOS DA PESSOA JURÍDICA E DOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DOS FATOS ALEGADOS.

Atenciosamente,
BRUNA FELOMENA DA SILVA DINIZ

Secretário(a) do 1º CEJUSC DE SÃO LUIS - FÓRUM

CARTA CONVITE Nº. 33712017
REQUERIDO: FRANCISCO ROQUE JUVINO
Assunto: Convite para audiência de conciliação
Senhor(a),
Considerando o trabalho desenvolvido pelo Poder Judiciário de prestigiar a solução consensual dos conflitos, o 1º CEJUSC DE
SÃO LUIS - FÓRUM convida Vossa Senhoria para participar de audiência de conciliação, referente à requisição adiante descrita, a
ser realizada na data de Segunda-Feira, 17 de Julho de 2017, às 09:30 - sala 8, na sede deste Centro de Conciliação, localizado
no(a) Salão do Restaurante, 1º Andar - Fórum Des. Sarney Costa, localizado na Av. Prof. Carlos Cunha, s/n, Calhau, São
Luís-MA, CEP: 65.066-310, NESTA CAPITAL.
Por essa razão, encaminha-se, em anexo, para conhecimento, o resumo dos fatos que motivaram o agendamento da audiência de
conciliação mencionada acima.
A participação de Vossa Senhoria na sobredita audiência, acompanhado(a), ou não, de advogado(a), é essencial para a resolução
pacífica e célere da demanda submetida ao Poder Judiciário, motivo pelo qual se conta, desde já, com a sua inestimável presença.
Processo nº: 0800621-15.2015.8.10.0153
Magistrado(a):
Comarca: SÃO LUÍS - ENTRÂNCIA FINAL
Unidade: 14º JUIZADO CIVEL E DAS RELAÇÕES DE CONSUMO DE SÃO LUÍS
Requerente: AMIL
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Endereço:
Advogado(a): -
Requerido(a): FRANCISCO ROQUE JUVINO
Endereço: AVENIDA ACRE N° 119 C , CHÁCARA BRASIL TURU, SÃO LUÍS/MA, 65.066-841
Advogado(a): CHARLLES COELHO GONCALVES - 13331

RESUMO DOS FATOS

AUDIÊNCIA SOLICITADA PELA AMIL.
OBSERVAÇÃO: NA DATA DA AUDIÊNCIA AS PARTES DEVERÃO COMPARECER MUNIDAS DO ORIGINAL E DA CÓPIA DOS
DOCUMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO (CPF, RG, CARTEIRA DE MOTORISTA), DOS COMPROVANTES DERESIDÊNCIA, DOS
DOCUMENTOS DA PESSOA JURÍDICA E DOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DOS FATOS ALEGADOS.

Atenciosamente,
BRUNA FELOMENA DA SILVA DINIZ

Secretário(a) do 1º CEJUSC DE SÃO LUIS - FÓRUM

CARTA CONVITE Nº. 33772017
REQUERIDO: SANDRO PINHEIRO MENDES
Assunto: Convite para audiência de conciliação
Senhor(a),
Considerando o trabalho desenvolvido pelo Poder Judiciário de prestigiar a solução consensual dos conflitos, o 1º CEJUSC DE
SÃO LUIS - FÓRUM convida Vossa Senhoria para participar de audiência de conciliação, referente à requisição adiante descrita, a
ser realizada na data de Segunda-Feira, 17 de Julho de 2017, às 10:00 - sala 9, na sede deste Centro de Conciliação, localizado
no(a) Salão do Restaurante, 1º Andar - Fórum Des. Sarney Costa, localizado na Av. Prof. Carlos Cunha, s/n, Calhau, São
Luís-MA, CEP: 65.066-310, NESTA CAPITAL.
Por essa razão, encaminha-se, em anexo, para conhecimento, o resumo dos fatos que motivaram o agendamento da audiência de
conciliação mencionada acima.
A participação de Vossa Senhoria na sobredita audiência, acompanhado(a), ou não, de advogado(a), é essencial para a resolução
pacífica e célere da demanda submetida ao Poder Judiciário, motivo pelo qual se conta, desde já, com a sua inestimável presença.
Processo nº: 0800655-53.2016.8.10.0153
Magistrado(a):
Comarca: SÃO LUÍS - ENTRÂNCIA FINAL
Unidade: 14º JUIZADO CIVEL E DAS RELAÇÕES DE CONSUMO DE SÃO LUÍS
Requerente: AMIL
Endereço:
Advogado(a): -
Requerido(a): SANDRO PINHEIRO MENDES
Endereço: RUA RIO CLARO CD 77 QUADRA 03 CONDOMÍNIO RIO CLARO VILLAGE CASA 34, OLHO D'AGUA, SÃO
LUÍS/MA, 65.065-390
Advogado(a): DIEGO SODRE MOREIRA - 10345

RESUMO DOS FATOS

AUDIÊNCIA SOLICITADA PELA AMIL.
OBSERVAÇÃO: NA DATA DA AUDIÊNCIA AS PARTES DEVERÃO COMPARECER MUNIDAS DO ORIGINAL E DA CÓPIA DOS
DOCUMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO (CPF, RG, CARTEIRA DE MOTORISTA), DOS COMPROVANTES DERESIDÊNCIA, DOS
DOCUMENTOS DA PESSOA JURÍDICA E DOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DOS FATOS ALEGADOS.

Atenciosamente,
BRUNA FELOMENA DA SILVA DINIZ

Secretário(a) do 1º CEJUSC DE SÃO LUIS - FÓRUM

CARTA CONVITE Nº. 33702017
REQUERIDO: MAYRA SILVA COSTA
Assunto: Convite para audiência de conciliação
Senhor(a),
Considerando o trabalho desenvolvido pelo Poder Judiciário de prestigiar a solução consensual dos conflitos, o 1º CEJUSC DE
SÃO LUIS - FÓRUM convida Vossa Senhoria para participar de audiência de conciliação, referente à requisição adiante descrita, a
ser realizada na data de Segunda-Feira, 17 de Julho de 2017, às 09:30 - sala 6, na sede deste Centro de Conciliação, localizado
no(a) Salão do Restaurante, 1º Andar - Fórum Des. Sarney Costa, localizado na Av. Prof. Carlos Cunha, s/n, Calhau, São
Luís-MA, CEP: 65.066-310, NESTA CAPITAL.
Por essa razão, encaminha-se, em anexo, para conhecimento, o resumo dos fatos que motivaram o agendamento da audiência de
conciliação mencionada acima.
A participação de Vossa Senhoria na sobredita audiência, acompanhado(a), ou não, de advogado(a), é essencial para a resolução
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pacífica e célere da demanda submetida ao Poder Judiciário, motivo pelo qual se conta, desde já, com a sua inestimável presença.
Processo nº: 0800985-50.2016.8.10.0153
Magistrado(a):
Comarca: SÃO LUÍS - ENTRÂNCIA FINAL
Unidade: 14º JUIZADO CIVEL E DAS RELAÇÕES DE CONSUMO DE SÃO LUÍS
Requerente: AMIL
Endereço:
Advogado(a): -
Requerido(a): MAYRA SILVA COSTA
Endereço: RUA BACABAL N°14 QD.17, 14, JARDIM ELDORADO, SÃO LUÍS/MA, 65.067-200
Advogado(a): MARIO JOSE BAPTISTA NETO - 4545

RESUMO DOS FATOS

AUDIÊNCIA SOLICITADA PELA AMIL.
OBSERVAÇÃO: NA DATA DA AUDIÊNCIA AS PARTES DEVERÃO COMPARECER MUNIDAS DO ORIGINAL E DA CÓPIA DOS
DOCUMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO (CPF, RG, CARTEIRA DE MOTORISTA), DOS COMPROVANTES DERESIDÊNCIA, DOS
DOCUMENTOS DA PESSOA JURÍDICA E DOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DOS FATOS ALEGADOS.

Atenciosamente,
SUZETE MARIA PEREIRA

Secretário(a) do 1º CEJUSC DE SÃO LUIS - FÓRUM

CARTA CONVITE Nº. 33762017
REQUERIDO: IGOR FERNANDO OLIVEIRA SA
Assunto: Convite para audiência de conciliação
Senhor(a),
Considerando o trabalho desenvolvido pelo Poder Judiciário de prestigiar a solução consensual dos conflitos, o 1º CEJUSC DE
SÃO LUIS - FÓRUM convida Vossa Senhoria para participar de audiência de conciliação, referente à requisição adiante descrita, a
ser realizada na data de Segunda-Feira, 17 de Julho de 2017, às 10:00 - sala 8, na sede deste Centro de Conciliação, localizado
no(a) Salão do Restaurante, 1º Andar - Fórum Des. Sarney Costa, localizado na Av. Prof. Carlos Cunha, s/n, Calhau, São
Luís-MA, CEP: 65.066-310, NESTA CAPITAL.
Por essa razão, encaminha-se, em anexo, para conhecimento, o resumo dos fatos que motivaram o agendamento da audiência de
conciliação mencionada acima.
A participação de Vossa Senhoria na sobredita audiência, acompanhado(a), ou não, de advogado(a), é essencial para a resolução
pacífica e célere da demanda submetida ao Poder Judiciário, motivo pelo qual se conta, desde já, com a sua inestimável presença.
Processo nº: 0801120-18.2016.8.10.0006
Magistrado(a):
Comarca: SÃO LUÍS - ENTRÂNCIA FINAL
Unidade: 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DAS RELAÇÕES DE CONSUMO DE SÃO LUIS
Requerente: AMIL
Endereço:
Advogado(a): -
Requerido(a): IGOR FERNANDO OLIVEIRA SA
Endereço: RUA SANTIAGO Nº 160 , CENTRO, SÃO LUÍS/MA, 65.015-450
Advogado(a): FERNANDO MURILO OLIVEIRA - 13355

RESUMO DOS FATOS

AUDIÊNCIA SOLICITADA PELA AMIL.
OBSERVAÇÃO: NA DATA DA AUDIÊNCIA AS PARTES DEVERÃO COMPARECER MUNIDAS DO ORIGINAL E DA CÓPIA DOS
DOCUMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO (CPF, RG, CARTEIRA DE MOTORISTA), DOS COMPROVANTES DERESIDÊNCIA, DOS
DOCUMENTOS DA PESSOA JURÍDICA E DOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DOS FATOS ALEGADOS.

Atenciosamente,
BRUNA FELOMENA DA SILVA DINIZ

Secretário(a) do 1º CEJUSC DE SÃO LUIS - FÓRUM

CARTA CONVITE Nº. 33782017
REQUERIDO: MARIA DE FÁTIMA DA SILVA ALVES
Assunto: Convite para audiência de conciliação
Senhor(a),
Considerando o trabalho desenvolvido pelo Poder Judiciário de prestigiar a solução consensual dos conflitos, o 1º CEJUSC DE
SÃO LUIS - FÓRUM convida Vossa Senhoria para participar de audiência de conciliação, referente à requisição adiante descrita, a
ser realizada na data de Segunda-Feira, 17 de Julho de 2017, às 10:30 - sala 5, na sede deste Centro de Conciliação, localizado
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no(a) Salão do Restaurante, 1º Andar - Fórum Des. Sarney Costa, localizado na Av. Prof. Carlos Cunha, s/n, Calhau, São
Luís-MA, CEP: 65.066-310, NESTA CAPITAL.
Por essa razão, encaminha-se, em anexo, para conhecimento, o resumo dos fatos que motivaram o agendamento da audiência de
conciliação mencionada acima.
A participação de Vossa Senhoria na sobredita audiência, acompanhado(a), ou não, de advogado(a), é essencial para a resolução
pacífica e célere da demanda submetida ao Poder Judiciário, motivo pelo qual se conta, desde já, com a sua inestimável presença.
Processo nº: 0801598-26.2016.8.10.0006
Magistrado(a):
Comarca: SÃO LUÍS - ENTRÂNCIA FINAL
Unidade: 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DAS RELAÇÕES DE CONSUMO DE SÃO LUIS
Requerente: AMIL
Endereço:
Advogado(a): -
Requerido(a): MARIA DE FÁTIMA DA SILVA ALVES
Endereço: RUA CELSO MAGALHÃES N° 83, CENTRO, SÃO LUÍS/MA, 65.020-130
Advogado(a): FREDERICO DE SOUSA - 11681

RESUMO DOS FATOS

AUDIÊNCIA SOLICITADA PELA AMIL.
OBSERVAÇÃO: NA DATA DA AUDIÊNCIA AS PARTES DEVERÃO COMPARECER MUNIDAS DO ORIGINAL E DA CÓPIA DOS
DOCUMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO (CPF, RG, CARTEIRA DE MOTORISTA), DOS COMPROVANTES DERESIDÊNCIA, DOS
DOCUMENTOS DA PESSOA JURÍDICA E DOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DOS FATOS ALEGADOS.

Atenciosamente,
BRUNA FELOMENA DA SILVA DINIZ

Secretário(a) do 1º CEJUSC DE SÃO LUIS - FÓRUM

CARTA CONVITE Nº. 33692017
REQUERIDO: NENA DE FATIMA BASTOS CHAVES
Assunto: Convite para audiência de conciliação
Senhor(a),
Considerando o trabalho desenvolvido pelo Poder Judiciário de prestigiar a solução consensual dos conflitos, o 1º CEJUSC DE
SÃO LUIS - FÓRUM convida Vossa Senhoria para participar de audiência de conciliação, referente à requisição adiante descrita, a
ser realizada na data de Segunda-Feira, 17 de Julho de 2017, às 09:30 - sala 5, na sede deste Centro de Conciliação, localizado
no(a) Salão do Restaurante, 1º Andar - Fórum Des. Sarney Costa, localizado na Av. Prof. Carlos Cunha, s/n, Calhau, São
Luís-MA, CEP: 65.066-310, NESTA CAPITAL.
Por essa razão, encaminha-se, em anexo, para conhecimento, o resumo dos fatos que motivaram o agendamento da audiência de
conciliação mencionada acima.
A participação de Vossa Senhoria na sobredita audiência, acompanhado(a), ou não, de advogado(a), é essencial para a resolução
pacífica e célere da demanda submetida ao Poder Judiciário, motivo pelo qual se conta, desde já, com a sua inestimável presença.
Processo nº: 0801827-93.2015.8.10.0014
Magistrado(a):
Comarca: SÃO LUÍS - ENTRÂNCIA FINAL
Unidade: 9ª VARA CÍVEL DE SÃO LUIS
Requerente: AMIL
Endereço:
Advogado(a): -
Requerido(a): NENA DE FATIMA BASTOS CHAVES
Endereço: AVENIDA PERIMETRAL NORTE BLOCO H APARTAMENTO 206 CONDOMÍNIO COSTA DA ESMERALDA,
BEQUIMÃO, SÃO LUÍS/MA, 65.061-510
Advogado(a): LENY VASCONCELOS RODRIGUES - 9873

RESUMO DOS FATOS

AUDIÊNCIA SOLICITADA PELA AMIL.
OBSERVAÇÃO: NA DATA DA AUDIÊNCIA AS PARTES DEVERÃO COMPARECER MUNIDAS DO ORIGINAL E DA CÓPIA DOS
DOCUMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO (CPF, RG, CARTEIRA DE MOTORISTA), DOS COMPROVANTES DERESIDÊNCIA, DOS
DOCUMENTOS DA PESSOA JURÍDICA E DOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DOS FATOS ALEGADOS.

Atenciosamente,
SUZETE MARIA PEREIRA

Secretário(a) do 1º CEJUSC DE SÃO LUIS - FÓRUM

CARTA CONVITE Nº. 34032017
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REQUERIDO: ALEXSANDER FERREIRA CARNEIRO
Assunto: Convite para audiência de conciliação
Senhor(a),
Considerando o trabalho desenvolvido pelo Poder Judiciário de prestigiar a solução consensual dos conflitos, o 1º CEJUSC DE
SÃO LUIS - FÓRUM convida Vossa Senhoria para participar de audiência de conciliação, referente à requisição adiante descrita, a
ser realizada na data de Segunda-Feira, 17 de Julho de 2017, às 16:00 - sala 5, na sede deste Centro de Conciliação, localizado
no(a) Salão do Restaurante, 1º Andar - Fórum Des. Sarney Costa, localizado na Av. Prof. Carlos Cunha, s/n, Calhau, São
Luís-MA, CEP: 65.066-310, NESTA CAPITAL.
Por essa razão, encaminha-se, em anexo, para conhecimento, o resumo dos fatos que motivaram o agendamento da audiência de
conciliação mencionada acima.
A participação de Vossa Senhoria na sobredita audiência, acompanhado(a), ou não, de advogado(a), é essencial para a resolução
pacífica e célere da demanda submetida ao Poder Judiciário, motivo pelo qual se conta, desde já, com a sua inestimável presença.
Processo nº: 0802033-78.2017.8.10.0001
Magistrado(a):
Comarca: SÃO LUÍS - ENTRÂNCIA FINAL
Unidade: 2ª VARA CÍVEL DE SÃO LUÍS
Requerente: AMIL
Endereço:
Advogado(a): -
Requerido(a): ALEXSANDER FERREIRA CARNEIRO
Endereço: AVENIDA DOS MARINHEIROS Nº 06 QUADRA 3, ARAÇAGI, SÃO LUÍS/MA, 65.068-510
Advogado(a): WELLIGTON FONTENELE CUNHA JUNIOR - 10610

RESUMO DOS FATOS

AUDIÊNCIA SOLICITADA PELA AMIL.
OBSERVAÇÃO: NA DATA DA AUDIÊNCIA AS PARTES DEVERÃO COMPARECER MUNIDAS DO ORIGINAL E DA CÓPIA DOS
DOCUMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO (CPF, RG, CARTEIRA DE MOTORISTA), DOS COMPROVANTES DERESIDÊNCIA, DOS
DOCUMENTOS DA PESSOA JURÍDICA E DOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DOS FATOS ALEGADOS.

Atenciosamente,
BRUNA FELOMENA DA SILVA DINIZ

Secretário(a) do 1º CEJUSC DE SÃO LUIS - FÓRUM

CARTA CONVITE Nº. 33752017
REQUERIDO: RAQUEL GUSMAO PINHEIRO
Assunto: Convite para audiência de conciliação
Senhor(a),
Considerando o trabalho desenvolvido pelo Poder Judiciário de prestigiar a solução consensual dos conflitos, o 1º CEJUSC DE
SÃO LUIS - FÓRUM convida Vossa Senhoria para participar de audiência de conciliação, referente à requisição adiante descrita, a
ser realizada na data de Segunda-Feira, 17 de Julho de 2017, às 10:00 - sala 7, na sede deste Centro de Conciliação, localizado
no(a) Salão do Restaurante, 1º Andar - Fórum Des. Sarney Costa, localizado na Av. Prof. Carlos Cunha, s/n, Calhau, São
Luís-MA, CEP: 65.066-310, NESTA CAPITAL.
Por essa razão, encaminha-se, em anexo, para conhecimento, o resumo dos fatos que motivaram o agendamento da audiência de
conciliação mencionada acima.
A participação de Vossa Senhoria na sobredita audiência, acompanhado(a), ou não, de advogado(a), é essencial para a resolução
pacífica e célere da demanda submetida ao Poder Judiciário, motivo pelo qual se conta, desde já, com a sua inestimável presença.
Processo nº: 0802081-66.2015.8.10.0014
Magistrado(a):
Comarca: SÃO LUÍS - ENTRÂNCIA FINAL
Unidade: 9º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DAS RELAÇÕES DE CONSUMO DE SÃO LUÍS
Requerente: AMIL
Endereço:
Advogado(a): -
Requerido(a): RAQUEL GUSMAO PINHEIRO
Endereço: AVENIDA BRASIL Nº 228 , VICENTE FIALHO, SÃO LUÍS/MA, 65.070-130
Advogado(a): KLEYTON HENRIQUE BANDEIRA - 1465

RESUMO DOS FATOS

AUDIÊNCIA SOLICITADA PELA AMIL.
OBSERVAÇÃO: NA DATA DA AUDIÊNCIA AS PARTES DEVERÃO COMPARECER MUNIDAS DO ORIGINAL E DA CÓPIA DOS
DOCUMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO (CPF, RG, CARTEIRA DE MOTORISTA), DOS COMPROVANTES DERESIDÊNCIA, DOS
DOCUMENTOS DA PESSOA JURÍDICA E DOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DOS FATOS ALEGADOS.
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Atenciosamente,
BRUNA FELOMENA DA SILVA DINIZ

Secretário(a) do 1º CEJUSC DE SÃO LUIS - FÓRUM

CARTA CONVITE Nº. 33812017
REQUERIDO: CARLOS IZONI DE CARVALHO
Assunto: Convite para audiência de conciliação
Senhor(a),
Considerando o trabalho desenvolvido pelo Poder Judiciário de prestigiar a solução consensual dos conflitos, o 1º CEJUSC DE
SÃO LUIS - FÓRUM convida Vossa Senhoria para participar de audiência de conciliação, referente à requisição adiante descrita, a
ser realizada na data de Segunda-Feira, 17 de Julho de 2017, às 10:30 - sala 8, na sede deste Centro de Conciliação, localizado
no(a) Salão do Restaurante, 1º Andar - Fórum Des. Sarney Costa, localizado na Av. Prof. Carlos Cunha, s/n, Calhau, São
Luís-MA, CEP: 65.066-310, NESTA CAPITAL.
Por essa razão, encaminha-se, em anexo, para conhecimento, o resumo dos fatos que motivaram o agendamento da audiência de
conciliação mencionada acima.
A participação de Vossa Senhoria na sobredita audiência, acompanhado(a), ou não, de advogado(a), é essencial para a resolução
pacífica e célere da demanda submetida ao Poder Judiciário, motivo pelo qual se conta, desde já, com a sua inestimável presença.
Processo nº: 0802434-75.2016.8.10.0013
Magistrado(a):
Comarca: SÃO LUÍS - ENTRÂNCIA FINAL
Unidade: 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DAS RELAÇÕES DE CONSUMO DE SÃO LUÍS
Requerente: AMIL
Endereço:
Advogado(a): -
Requerido(a): CARLOS IZONI DE CARVALHO
Endereço: AV DOS HOLANDESES Nº 203 COND TOSCANA ED SOLAIA APT 2013, SÃO LUÍS/MA, 65.077-635
Advogado(a): RAIMUNDO ERRE RODRIGUES - 10599

RESUMO DOS FATOS

AUDIÊNCIA SOLICITADA PELA AMIL.
OBSERVAÇÃO: NA DATA DA AUDIÊNCIA AS PARTES DEVERÃO COMPARECER MUNIDAS DO ORIGINAL E DA CÓPIA DOS
DOCUMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO (CPF, RG, CARTEIRA DE MOTORISTA), DOS COMPROVANTES DERESIDÊNCIA, DOS
DOCUMENTOS DA PESSOA JURÍDICA E DOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DOS FATOS ALEGADOS.

Atenciosamente,
BRUNA FELOMENA DA SILVA DINIZ

Secretário(a) do 1º CEJUSC DE SÃO LUIS - FÓRUM

CARTA CONVITE Nº. 34022017
REQUERIDO: VALDINÉIA SILVA MONTEIRO
Assunto: Convite para audiência de conciliação
Senhor(a),
Considerando o trabalho desenvolvido pelo Poder Judiciário de prestigiar a solução consensual dos conflitos, o 1º CEJUSC DE
SÃO LUIS - FÓRUM convida Vossa Senhoria para participar de audiência de conciliação, referente à requisição adiante descrita, a
ser realizada na data de Segunda-Feira, 17 de Julho de 2017, às 15:30 - sala 9, na sede deste Centro de Conciliação, localizado
no(a) Salão do Restaurante, 1º Andar - Fórum Des. Sarney Costa, localizado na Av. Prof. Carlos Cunha, s/n, Calhau, São
Luís-MA, CEP: 65.066-310, NESTA CAPITAL.
Por essa razão, encaminha-se, em anexo, para conhecimento, o resumo dos fatos que motivaram o agendamento da audiência de
conciliação mencionada acima.
A participação de Vossa Senhoria na sobredita audiência, acompanhado(a), ou não, de advogado(a), é essencial para a resolução
pacífica e célere da demanda submetida ao Poder Judiciário, motivo pelo qual se conta, desde já, com a sua inestimável presença.
Processo nº: 0802462-45.2017.8.10.0001
Magistrado(a):
Comarca: SÃO LUÍS - ENTRÂNCIA FINAL
Unidade: 6ª VARA CÍVEL DO FÓRUM DE SÃO LUÍS
Requerente: AMIL
Endereço:
Advogado(a): -
Requerido(a): VALDINÉIA SILVA MONTEIRO
Endereço: ALAMEDA DOS SONHOS, 63, AURORA, CONJUNTO TUMALINA, SÃO LUÍS/MA, 65.060-280
Advogado(a): AUGUSTO HENRIQUE MAIA - 13391

RESUMO DOS FATOS
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AUDIÊNCIA SOLICITADA PELA EMPRESA AMIL.
OBSERVAÇÃO: NA DATA DA AUDIÊNCIA AS PARTES DEVERÃO COMPARECER MUNIDAS DO ORIGINAL E DA CÓPIA DOS
DOCUMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO (CPF, RG, CARTEIRA DE MOTORISTA), DOS COMPROVANTES DERESIDÊNCIA, DOS
DOCUMENTOS DA PESSOA JURÍDICA E DOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DOS FATOS ALEGADOS.

Atenciosamente,
BRUNA FELOMENA DA SILVA DINIZ

Secretário(a) do 1º CEJUSC DE SÃO LUIS - FÓRUM

CARTA CONVITE Nº. 33842017
REQUERIDO: JOSÉ HENRIQUE PEREIERA E OUTRO
Assunto: Convite para audiência de conciliação
Senhor(a),
Considerando o trabalho desenvolvido pelo Poder Judiciário de prestigiar a solução consensual dos conflitos, o 1º CEJUSC DE
SÃO LUIS - FÓRUM convida Vossa Senhoria para participar de audiência de conciliação, referente à requisição adiante descrita, a
ser realizada na data de Segunda-Feira, 17 de Julho de 2017, às 11:00 - sala 6, na sede deste Centro de Conciliação, localizado
no(a) Salão do Restaurante, 1º Andar - Fórum Des. Sarney Costa, localizado na Av. Prof. Carlos Cunha, s/n, Calhau, São
Luís-MA, CEP: 65.066-310, NESTA CAPITAL.
Por essa razão, encaminha-se, em anexo, para conhecimento, o resumo dos fatos que motivaram o agendamento da audiência de
conciliação mencionada acima.
A participação de Vossa Senhoria na sobredita audiência, acompanhado(a), ou não, de advogado(a), é essencial para a resolução
pacífica e célere da demanda submetida ao Poder Judiciário, motivo pelo qual se conta, desde já, com a sua inestimável presença.
Processo nº: 0803050-86.2016.8.10.0001
Magistrado(a):
Comarca: SÃO LUÍS - ENTRÂNCIA FINAL
Unidade: 6º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DAS RELAÇÕES DE CONSUMO DE SÃO LUIS
Requerente: AMIL
Endereço:
Advogado(a): -
Requerido(a): JOSÉ HENRIQUE PEREIERA E OUTRO
Endereço: RUA PINHEIRO QUADRA 24 CASA 10, PLANALT TURU II, SÃO LUÍS/MA, 65.066-427
Advogado(a): EUVALDO DIAS DE SOUZA JUNIOR - 7698

RESUMO DOS FATOS

AUDIÊNCIA SOLICITADA PELA AMIL.
OBSERVAÇÃO: NA DATA DA AUDIÊNCIA AS PARTES DEVERÃO COMPARECER MUNIDAS DO ORIGINAL E DA CÓPIA DOS
DOCUMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO (CPF, RG, CARTEIRA DE MOTORISTA), DOS COMPROVANTES DERESIDÊNCIA, DOS
DOCUMENTOS DA PESSOA JURÍDICA E DOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DOS FATOS ALEGADOS.

Atenciosamente,
BRUNA FELOMENA DA SILVA DINIZ

Secretário(a) do 1º CEJUSC DE SÃO LUIS - FÓRUM

CARTA CONVITE Nº. 33912017
REQUERIDO: DARLENE COSTA BORGES
Assunto: Convite para audiência de conciliação
Senhor(a),
Considerando o trabalho desenvolvido pelo Poder Judiciário de prestigiar a solução consensual dos conflitos, o 1º CEJUSC DE
SÃO LUIS - FÓRUM convida Vossa Senhoria para participar de audiência de conciliação, referente à requisição adiante descrita, a
ser realizada na data de Segunda-Feira, 17 de Julho de 2017, às 14:30 - sala 8, na sede deste Centro de Conciliação, localizado
no(a) Salão do Restaurante, 1º Andar - Fórum Des. Sarney Costa, localizado na Av. Prof. Carlos Cunha, s/n, Calhau, São
Luís-MA, CEP: 65.066-310, NESTA CAPITAL.
Por essa razão, encaminha-se, em anexo, para conhecimento, o resumo dos fatos que motivaram o agendamento da audiência de
conciliação mencionada acima.
A participação de Vossa Senhoria na sobredita audiência, acompanhado(a), ou não, de advogado(a), é essencial para a resolução
pacífica e célere da demanda submetida ao Poder Judiciário, motivo pelo qual se conta, desde já, com a sua inestimável presença.
Processo nº: 0803471-76.2016.8.10.0001
Magistrado(a):
Comarca: SÃO LUÍS - ENTRÂNCIA FINAL
Unidade: 15ª VARA CÍVEL DE SÃO LUÍS
Requerente: AMIL
Endereço:
Advogado(a): -
Requerido(a): DARLENE COSTA BORGES
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Endereço: RUA A QD. 01 CASA N.º 17, JARDIM SÃO CRSITÓVÃO, SÃO LUÍS/MA, 65.055-306
Advogado(a): BENITO PEREIRA DA SILVA FILHO/DEFENSOR PUBLICO -

RESUMO DOS FATOS

AUDIÊNCIA SOLICITADA PELA AMIL.
OBSERVAÇÃO: NA DATA DA AUDIÊNCIA AS PARTES DEVERÃO COMPARECER MUNIDAS DO ORIGINAL E DA CÓPIA DOS
DOCUMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO (CPF, RG, CARTEIRA DE MOTORISTA), DOS COMPROVANTES DERESIDÊNCIA, DOS
DOCUMENTOS DA PESSOA JURÍDICA E DOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DOS FATOS ALEGADOS.

Atenciosamente,
BRUNA FELOMENA DA SILVA DINIZ

Secretário(a) do 1º CEJUSC DE SÃO LUIS - FÓRUM

CARTA CONVITE Nº. 35052017
REQUERENTE: ARTHUR DA COSTA ALMEIDA
Assunto: Convite para audiência de conciliação
Senhor(a),
Considerando o trabalho desenvolvido pelo Poder Judiciário de prestigiar a solução consensual dos conflitos, o 1º CEJUSC DE
SÃO LUIS - FÓRUM convida Vossa Senhoria para participar de audiência de conciliação, referente à requisição adiante descrita, a
ser realizada na data de Terça-Feira, 18 de Julho de 2017, às 17:00 - sala 7, na sede deste Centro de Conciliação, localizado
no(a) Salão do Restaurante, 1º Andar - Fórum Des. Sarney Costa, localizado na Av. Prof. Carlos Cunha, s/n, Calhau, São
Luís-MA, CEP: 65.066-310, NESTA CAPITAL.
Por essa razão, encaminha-se, em anexo, para conhecimento, o resumo dos fatos que motivaram o agendamento da audiência de
conciliação mencionada acima.
A participação de Vossa Senhoria na sobredita audiência, acompanhado(a), ou não, de advogado(a), é essencial para a resolução
pacífica e célere da demanda submetida ao Poder Judiciário, motivo pelo qual se conta, desde já, com a sua inestimável presença.
Processo nº: 0806979-93.2017.8.10.0001
Magistrado(a): DOUGLAS AIRTON FERREIRA AMORIM
Comarca: SÃO LUÍS - ENTRÂNCIA FINAL
Unidade: 3ª VARA CÍVEL DO FÓRUM DE SÃO LUÍS
Requerente: ARTHUR DA COSTA ALMEIDA
Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES , QUADRA 11 A LOTE 14 ED. CENTURY MULTIEMPRESARIAL SALA 510,
CALHAU, 65.071-380
Advogado(a): SILVEIRA E BRISAC - HARLEY WANDEY TELES RODRIGUES BRISSAC OAB 11365
Requerido(a): AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A
Endereço:
Advogado(a): -

RESUMO DOS FATOS

PROCESSUAL
OBSERVAÇÃO: NA DATA DA AUDIÊNCIA AS PARTES DEVERÃO COMPARECER MUNIDAS DO ORIGINAL E DA CÓPIA DOS
DOCUMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO (CPF, RG, CARTEIRA DE MOTORISTA), DOS COMPROVANTES DERESIDÊNCIA, DOS
DOCUMENTOS DA PESSOA JURÍDICA E DOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DOS FATOS ALEGADOS.

Atenciosamente,
BRUNA FELOMENA DA SILVA DINIZ

Secretário(a) do 1º CEJUSC DE SÃO LUIS - FÓRUM

CARTA CONVITE Nº. 34512017
REQUERENTE: LUCIANA FARAH PACCA
Assunto: Convite para audiência de conciliação
Senhor(a),
Considerando o trabalho desenvolvido pelo Poder Judiciário de prestigiar a solução consensual dos conflitos, o 1º CEJUSC DE
SÃO LUIS - FÓRUM convida Vossa Senhoria para participar de audiência de conciliação, referente à requisição adiante descrita, a
ser realizada na data de Terça-Feira, 18 de Julho de 2017, às 10:30 - sala 6, no Salão do Restaurante, localizado no 1º andar
do Fórum, na Av. Prof. Carlos Cunha, s/n, Calhau, São Luís-MA, CEP: 65.066-310, NESTA CAPITAL.
Por essa razão, encaminha-se, em anexo, para conhecimento, o resumo dos fatos que motivaram o agendamento da audiência de
conciliação mencionada acima.
A participação de Vossa Senhoria na sobredita audiência, acompanhado(a), ou não, de advogado(a), é essencial para a resolução
pacífica e célere da demanda submetida ao Poder Judiciário, motivo pelo qual se conta, desde já, com a sua inestimável presença.
Processo nº: 0807154-87.2017.8.10.0001
Magistrado(a): JOSÉ BRÍGIDO DA SILVA LAGES
Comarca: SÃO LUÍS - ENTRÂNCIA FINAL
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Unidade: 7ª VARA CÍVEL DE SÃO LUIS
Requerente: LUCIANA FARAH PACCA
Endereço: RUA DA ESTRELA 421 PRAIA GRANDE, CENTRO, SÃO LUÍS/MA
Advogado(a): DEFENSORIA PÚBLICA - THIAGO JOSINO -
Requerido(a): AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A
Endereço:
Advogado(a): -

RESUMO DOS FATOS

AUDIÊNCIA SOLICITADA PELA EMPRESA AMIL.
OBSERVAÇÃO: NA DATA DA AUDIÊNCIA AS PARTES DEVERÃO COMPARECER MUNIDAS DO ORIGINAL E DA CÓPIA DOS
DOCUMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO (CPF, RG, CARTEIRA DE MOTORISTA), DOS COMPROVANTES DERESIDÊNCIA, DOS
DOCUMENTOS DA PESSOA JURÍDICA E DOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DOS FATOS ALEGADOS.

Atenciosamente,
BRUNA FELOMENA DA SILVA DINIZ

Secretário(a) do 1º CEJUSC DE SÃO LUIS - FÓRUM

CARTA CONVITE Nº. 33952017
REQUERIDO: ANA CLEIA DA SILVA MENDES
Assunto: Convite para audiência de conciliação
Senhor(a),
Considerando o trabalho desenvolvido pelo Poder Judiciário de prestigiar a solução consensual dos conflitos, o 1º CEJUSC DE
SÃO LUIS - FÓRUM convida Vossa Senhoria para participar de audiência de conciliação, referente à requisição adiante descrita, a
ser realizada na data de Segunda-Feira, 17 de Julho de 2017, às 15:00 - sala 7, na sede deste Centro de Conciliação, localizado
no(a) Salão do Restaurante, 1º Andar - Fórum Des. Sarney Costa, localizado na Av. Prof. Carlos Cunha, s/n, Calhau, São
Luís-MA, CEP: 65.066-310, NESTA CAPITAL.
Por essa razão, encaminha-se, em anexo, para conhecimento, o resumo dos fatos que motivaram o agendamento da audiência de
conciliação mencionada acima.
A participação de Vossa Senhoria na sobredita audiência, acompanhado(a), ou não, de advogado(a), é essencial para a resolução
pacífica e célere da demanda submetida ao Poder Judiciário, motivo pelo qual se conta, desde já, com a sua inestimável presença.
Processo nº: 0807648-49.2017.8.10.0001
Magistrado(a):
Comarca: SÃO LUÍS - ENTRÂNCIA FINAL
Unidade: 9ª VARA CÍVEL DE SÃO LUIS
Requerente: AMIL
Endereço:
Advogado(a): -
Requerido(a): ANA CLEIA DA SILVA MENDES
Endereço: RUA 09 QUADRA 35 CASA 32, CONJUNTO SÃO RAIMUNDO, SÃO LUÍS/MA, 65.058-230
Advogado(a): REBECA CHRISTINE GERESSAIT REIS - 13642

RESUMO DOS FATOS

AUDIÊNCIA SOLICITADA PELA AMIL.
OBSERVAÇÃO: NA DATA DA AUDIÊNCIA AS PARTES DEVERÃO COMPARECER MUNIDAS DO ORIGINAL E DA CÓPIA DOS
DOCUMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO (CPF, RG, CARTEIRA DE MOTORISTA), DOS COMPROVANTES DERESIDÊNCIA, DOS
DOCUMENTOS DA PESSOA JURÍDICA E DOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DOS FATOS ALEGADOS.

Atenciosamente,
BRUNA FELOMENA DA SILVA DINIZ

Secretário(a) do 1º CEJUSC DE SÃO LUIS - FÓRUM

CARTA CONVITE Nº. 33572017
REQUERENTE: MARIA JULIA QUEIROZ DE SOUSA LUZ
Assunto: Convite para audiência de conciliação
Senhor(a),
Considerando o trabalho desenvolvido pelo Poder Judiciário de prestigiar a solução consensual dos conflitos, o 1º CEJUSC DE
SÃO LUIS - FÓRUM convida Vossa Senhoria para participar de audiência de conciliação, referente à requisição adiante descrita, a
ser realizada na data de Segunda-Feira, 17 de Julho de 2017, às 08:30 - sala 8, na sede deste Centro de Conciliação, localizado
no(a) Salão do Restaurante, 1º Andar - Fórum Des. Sarney Costa, localizado na Av. Prof. Carlos Cunha, s/n, Calhau, São
Luís-MA, CEP: 65.066-310, NESTA CAPITAL.
Por essa razão, encaminha-se, em anexo, para conhecimento, o resumo dos fatos que motivaram o agendamento da audiência de
conciliação mencionada acima.
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A participação de Vossa Senhoria na sobredita audiência, acompanhado(a), ou não, de advogado(a), é essencial para a resolução
pacífica e célere da demanda submetida ao Poder Judiciário, motivo pelo qual se conta, desde já, com a sua inestimável presença.
Processo nº: 0809155-79.2016.8.10.0001
Magistrado(a):
Comarca: SÃO LUÍS - ENTRÂNCIA FINAL
Unidade: 13ª VARA CÍVEL DE SÃO LUÍS
Requerente: MARIA JULIA QUEIROZ DE SOUSA LUZ
Endereço: DEFENSORIA PÚBLICA, SÃO LUÍS/MA
Advogado(a): DEFENSORIA PÚBLICA -
Requerido(a): AMIL
Endereço:
Advogado(a): -
Requerido(a): HOSPITAL SÃO DOMINGOS
Endereço:
Advogado(a): - MILENA FURTADO AMORIM- 13134
ANA AMELIA FIGUEIREDO DINO DE CASTRO E COSTA- 5517
SALVIO DINO DE CASTRO E COSTAJUNIOR- 5227
VALERIA LAUANDE CARVALHO COSTA- 4749

RESUMO DOS FATOS

AUDIÊNCIA SOLICITADA PELA EMPRESA AMIL.
OBSERVAÇÃO: NA DATA DA AUDIÊNCIA AS PARTES DEVERÃO COMPARECER MUNIDAS DO ORIGINAL E DA CÓPIA DOS
DOCUMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO (CPF, RG, CARTEIRA DE MOTORISTA), DOS COMPROVANTES DERESIDÊNCIA, DOS
DOCUMENTOS DA PESSOA JURÍDICA E DOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DOS FATOS ALEGADOS.

Atenciosamente,
BRUNA FELOMENA DA SILVA DINIZ

Secretário(a) do 1º CEJUSC DE SÃO LUIS - FÓRUM

CARTA CONVITE Nº. 33902017
REQUERIDO: WILSON FERNANDES PORTELADA SOBRINHO
Assunto: Convite para audiência de conciliação
Senhor(a),
Considerando o trabalho desenvolvido pelo Poder Judiciário de prestigiar a solução consensual dos conflitos, o 1º CEJUSC DE
SÃO LUIS - FÓRUM convida Vossa Senhoria para participar de audiência de conciliação, referente à requisição adiante descrita, a
ser realizada na data de Segunda-Feira, 17 de Julho de 2017, às 14:30 - sala 7, na sede deste Centro de Conciliação, localizado
no(a) Salão do Restaurante, 1º Andar - Fórum Des. Sarney Costa, localizado na Av. Prof. Carlos Cunha, s/n, Calhau, São
Luís-MA, CEP: 65.066-310, NESTA CAPITAL.
Por essa razão, encaminha-se, em anexo, para conhecimento, o resumo dos fatos que motivaram o agendamento da audiência de
conciliação mencionada acima.
A participação de Vossa Senhoria na sobredita audiência, acompanhado(a), ou não, de advogado(a), é essencial para a resolução
pacífica e célere da demanda submetida ao Poder Judiciário, motivo pelo qual se conta, desde já, com a sua inestimável presença.
Processo nº: 0810219-27.2016.8.10.0001
Magistrado(a):
Comarca: SÃO LUÍS - ENTRÂNCIA FINAL
Unidade: 10ª VARA CÍVEL DE SÃO LUÍS
Requerente: AMIL
Endereço:
Advogado(a): -
Requerido(a): WILSON FERNANDES PORTELADA SOBRINHO
Endereço: AVENIDA GENERAL ARTUR CARVALHO CONDOMÍNIO ARTUR CARVALHO 2 BLOCO 10 APT.301, TURU, SÃO
LUÍS/MA, 65.066-320
Advogado(a): CAIO VICTOR VIEIRA MATTOS - 10575

RESUMO DOS FATOS

AUDIÊNCIA SOLICITADA PELA AMIL.
OBSERVAÇÃO: NA DATA DA AUDIÊNCIA AS PARTES DEVERÃO COMPARECER MUNIDAS DO ORIGINAL E DA CÓPIA DOS
DOCUMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO (CPF, RG, CARTEIRA DE MOTORISTA), DOS COMPROVANTES DERESIDÊNCIA, DOS
DOCUMENTOS DA PESSOA JURÍDICA E DOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DOS FATOS ALEGADOS.

Atenciosamente,
BRUNA FELOMENA DA SILVA DINIZ

Secretário(a) do 1º CEJUSC DE SÃO LUIS - FÓRUM
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CARTA CONVITE Nº. 33792017
REQUERIDO: ODETE MARIA BRAGANCA MORENO GUIMARAES
Assunto: Convite para audiência de conciliação
Senhor(a),
Considerando o trabalho desenvolvido pelo Poder Judiciário de prestigiar a solução consensual dos conflitos, o 1º CEJUSC DE
SÃO LUIS - FÓRUM convida Vossa Senhoria para participar de audiência de conciliação, referente à requisição adiante descrita, a
ser realizada na data de Segunda-Feira, 17 de Julho de 2017, às 10:30 - sala 6, na sede deste Centro de Conciliação, localizado
no(a) Salão do Restaurante, 1º Andar - Fórum Des. Sarney Costa, localizado na Av. Prof. Carlos Cunha, s/n, Calhau, São
Luís-MA, CEP: 65.066-310, NESTA CAPITAL.
Por essa razão, encaminha-se, em anexo, para conhecimento, o resumo dos fatos que motivaram o agendamento da audiência de
conciliação mencionada acima.
A participação de Vossa Senhoria na sobredita audiência, acompanhado(a), ou não, de advogado(a), é essencial para a resolução
pacífica e célere da demanda submetida ao Poder Judiciário, motivo pelo qual se conta, desde já, com a sua inestimável presença.
Processo nº: 0812657-26.2016.8.10.0001
Magistrado(a):
Comarca: SÃO LUÍS - ENTRÂNCIA FINAL
Unidade: 15ª VARA CÍVEL DE SÃO LUÍS
Requerente: AMIL
Endereço:
Advogado(a): -
Requerido(a): ODETE MARIA BRAGANCA MORENO GUIMARAES
Endereço: RUA C S/N LOTE 22, ARAÇAGY, SÃO LUÍS/MA, 65.130-000
Advogado(a): BRENO NAZARENO COSTA FELIPE - 10396

RESUMO DOS FATOS

AUDIÊNCIA SOLICITADA PELA AMIL.
OBSERVAÇÃO: NA DATA DA AUDIÊNCIA AS PARTES DEVERÃO COMPARECER MUNIDAS DO ORIGINAL E DA CÓPIA DOS
DOCUMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO (CPF, RG, CARTEIRA DE MOTORISTA), DOS COMPROVANTES DERESIDÊNCIA, DOS
DOCUMENTOS DA PESSOA JURÍDICA E DOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DOS FATOS ALEGADOS.

Atenciosamente,
BRUNA FELOMENA DA SILVA DINIZ

Secretário(a) do 1º CEJUSC DE SÃO LUIS - FÓRUM

CARTA CONVITE Nº. 33972017
REQUERIDO: MARIA DA CONCEICAO SOUSA SANTOS
Assunto: Convite para audiência de conciliação
Senhor(a),
Considerando o trabalho desenvolvido pelo Poder Judiciário de prestigiar a solução consensual dos conflitos, o 1º CEJUSC DE
SÃO LUIS - FÓRUM convida Vossa Senhoria para participar de audiência de conciliação, referente à requisição adiante descrita, a
ser realizada na data de Segunda-Feira, 17 de Julho de 2017, às 15:00 - sala 9, na sede deste Centro de Conciliação, localizado
no(a) Salão do Restaurante, 1º Andar - Fórum Des. Sarney Costa, localizado na Av. Prof. Carlos Cunha, s/n, Calhau, São
Luís-MA, CEP: 65.066-310, NESTA CAPITAL.
Por essa razão, encaminha-se, em anexo, para conhecimento, o resumo dos fatos que motivaram o agendamento da audiência de
conciliação mencionada acima.
A participação de Vossa Senhoria na sobredita audiência, acompanhado(a), ou não, de advogado(a), é essencial para a resolução
pacífica e célere da demanda submetida ao Poder Judiciário, motivo pelo qual se conta, desde já, com a sua inestimável presença.
Processo nº: 0813915-71.2016.8.10.0001
Magistrado(a):
Comarca: SÃO LUÍS - ENTRÂNCIA FINAL
Unidade: 11ª VARA CÍVEL DE SÃO LUÍS
Requerente: AMIL
Endereço:
Advogado(a): -
Requerido(a): MARIA DA CONCEICAO SOUSA SANTOS
Endereço: RUA 12 QUADRA H, COHASERMA, SÃO LUÍS/MA, 65.027-260
Advogado(a): ITALO DIOGO TORRES DA SILVA - 10976

RESUMO DOS FATOS

AUDIÊNCIA SOLICITADA PELA AMIL.
OBSERVAÇÃO: NA DATA DA AUDIÊNCIA AS PARTES DEVERÃO COMPARECER MUNIDAS DO ORIGINAL E DA CÓPIA DOS
DOCUMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO (CPF, RG, CARTEIRA DE MOTORISTA), DOS COMPROVANTES DERESIDÊNCIA, DOS
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DOCUMENTOS DA PESSOA JURÍDICA E DOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DOS FATOS ALEGADOS.

Atenciosamente,
BRUNA FELOMENA DA SILVA DINIZ

Secretário(a) do 1º CEJUSC DE SÃO LUIS - FÓRUM

CARTA CONVITE Nº. 33982017
REQUERENTE: ROBERTA CAMILA DE ARAUJO LEITE
Assunto: Convite para audiência de conciliação
Senhor(a),
Considerando o trabalho desenvolvido pelo Poder Judiciário de prestigiar a solução consensual dos conflitos, o 1º CEJUSC DE
SÃO LUIS - FÓRUM convida Vossa Senhoria para participar de audiência de conciliação, referente à requisição adiante descrita, a
ser realizada na data de Segunda-Feira, 17 de Julho de 2017, às 15:30 - sala 5, na sede deste Centro de Conciliação, localizado
no(a) Salão do Restaurante, 1º Andar - Fórum Des. Sarney Costa, localizado na Av. Prof. Carlos Cunha, s/n, Calhau, São
Luís-MA, CEP: 65.066-310, NESTA CAPITAL.
Por essa razão, encaminha-se, em anexo, para conhecimento, o resumo dos fatos que motivaram o agendamento da audiência de
conciliação mencionada acima.
A participação de Vossa Senhoria na sobredita audiência, acompanhado(a), ou não, de advogado(a), é essencial para a resolução
pacífica e célere da demanda submetida ao Poder Judiciário, motivo pelo qual se conta, desde já, com a sua inestimável presença.
Processo nº: 0814655-92.2017.8.10.0001
Magistrado(a):
Comarca: SÃO LUÍS - ENTRÂNCIA FINAL
Unidade: 9ª VARA CÍVEL DE SÃO LUIS
Requerente: ROBERTA CAMILA DE ARAUJO LEITE
Endereço: AVENIDA ANA JANSEN, 1215, SALA 04, SÃO FRANCISCO, SÃO LUÍS/MA
Advogado(a): PEDRO JOSÉ RIBEIRO ALVES JÚNIOR - 278.836/SP
Requerido(a): AMIL
Endereço:
Advogado(a): -
Requerido(a): CLINICA LUIZA COELHO LTDA
Endereço:
Advogado(a): -

RESUMO DOS FATOS

AUDIÊNCIA SOLICITADA PELA EMPRESA AMIL.
OBSERVAÇÃO: NA DATA DA AUDIÊNCIA AS PARTES DEVERÃO COMPARECER MUNIDAS DO ORIGINAL E DA CÓPIA DOS
DOCUMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO (CPF, RG, CARTEIRA DE MOTORISTA), DOS COMPROVANTES DERESIDÊNCIA, DOS
DOCUMENTOS DA PESSOA JURÍDICA E DOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DOS FATOS ALEGADOS.

Atenciosamente,
BRUNA FELOMENA DA SILVA DINIZ

Secretário(a) do 1º CEJUSC DE SÃO LUIS - FÓRUM

CARTA CONVITE Nº. 33862017
REQUERIDO: ANNA PAULA ARAUJO PEREIRA
Assunto: Convite para audiência de conciliação
Senhor(a),
Considerando o trabalho desenvolvido pelo Poder Judiciário de prestigiar a solução consensual dos conflitos, o 1º CEJUSC DE
SÃO LUIS - FÓRUM convida Vossa Senhoria para participar de audiência de conciliação, referente à requisição adiante descrita, a
ser realizada na data de Segunda-Feira, 17 de Julho de 2017, às 11:00 - sala 8, na sede deste Centro de Conciliação, localizado
no(a) Salão do Restaurante, 1º Andar - Fórum Des. Sarney Costa, localizado na Av. Prof. Carlos Cunha, s/n, Calhau, São
Luís-MA, CEP: 65.066-310, NESTA CAPITAL.
Por essa razão, encaminha-se, em anexo, para conhecimento, o resumo dos fatos que motivaram o agendamento da audiência de
conciliação mencionada acima.
A participação de Vossa Senhoria na sobredita audiência, acompanhado(a), ou não, de advogado(a), é essencial para a resolução
pacífica e célere da demanda submetida ao Poder Judiciário, motivo pelo qual se conta, desde já, com a sua inestimável presença.
Processo nº: 0820212-94.2016.8.10.0001
Magistrado(a):
Comarca: SÃO LUÍS - ENTRÂNCIA FINAL
Unidade: 9ª VARA CÍVEL DE SÃO LUIS
Requerente: AMIL
Endereço:
Advogado(a): -
Requerido(a): ANNA PAULA ARAUJO PEREIRA
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Endereço: AVENIDA QUATRO CASA 40 QUADRA 02, HABITACIONAL TURU, SÃO LUÍS/MA, 65.066-710
Advogado(a): LEONARDO SILVA GOMES PEREIRA - 14295

RESUMO DOS FATOS

AUDIÊNCIA SOLICITADA PELA AMIL.
OBSERVAÇÃO: NA DATA DA AUDIÊNCIA AS PARTES DEVERÃO COMPARECER MUNIDAS DO ORIGINAL E DA CÓPIA DOS
DOCUMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO (CPF, RG, CARTEIRA DE MOTORISTA), DOS COMPROVANTES DERESIDÊNCIA, DOS
DOCUMENTOS DA PESSOA JURÍDICA E DOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DOS FATOS ALEGADOS.

Atenciosamente,
BRUNA FELOMENA DA SILVA DINIZ

CARTA CONVITE Nº. 34002017
REQUERIDO: MATHEUS DO NASCIMENTO FERREIRA LIMA
Assunto: Convite para audiência de conciliação
Senhor(a),
Considerando o trabalho desenvolvido pelo Poder Judiciário de prestigiar a solução consensual dos conflitos, o 1º CEJUSC DE
SÃO LUIS - FÓRUM convida Vossa Senhoria para participar de audiência de conciliação, referente à requisição adiante descrita, a
ser realizada na data de Segunda-Feira, 17 de Julho de 2017, às 15:30 - sala 7, na sede deste Centro de Conciliação, localizado
no(a) Salão do Restaurante, 1º Andar - Fórum Des. Sarney Costa, localizado na Av. Prof. Carlos Cunha, s/n, Calhau, São
Luís-MA, CEP: 65.066-310, NESTA CAPITAL.
Por essa razão, encaminha-se, em anexo, para conhecimento, o resumo dos fatos que motivaram o agendamento da audiência de
conciliação mencionada acima.
A participação de Vossa Senhoria na sobredita audiência, acompanhado(a), ou não, de advogado(a), é essencial para a resolução
pacífica e célere da demanda submetida ao Poder Judiciário, motivo pelo qual se conta, desde já, com a sua inestimável presença.
Processo nº: 0836825-92.2016.8.10.0001
Magistrado(a):
Comarca: SÃO LUÍS - ENTRÂNCIA FINAL
Unidade: 11ª VARA CÍVEL DE SÃO LUÍS
Requerente: AMIL
Endereço:
Advogado(a): -
Requerido(a): MATHEUS DO NASCIMENTO FERREIRA LIMA
Endereço: RUA 11 QUADRA 08 CASA 15, VINHAIS, SÃO LUÍS/MA, 65.071-135
Advogado(a): OSMAR DE OLIVEIRA NERES JUNIOR - 7550

RESUMO DOS FATOS

AUDIÊNCIA SOLICITADA PELA AMIL.
OBSERVAÇÃO: NA DATA DA AUDIÊNCIA AS PARTES DEVERÃO COMPARECER MUNIDAS DO ORIGINAL E DA CÓPIA DOS
DOCUMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO (CPF, RG, CARTEIRA DE MOTORISTA), DOS COMPROVANTES DERESIDÊNCIA, DOS
DOCUMENTOS DA PESSOA JURÍDICA E DOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DOS FATOS ALEGADOS.

Atenciosamente,
BRUNA FELOMENA DA SILVA DINIZ

Secretário(a) do 1º CEJUSC DE SÃO LUIS - FÓRUM

CARTA CONVITE Nº. 34452017
REQUERIDO: REINALDO BRAZ BARBOSA REIS JUNIOR
Assunto: Convite para audiência de conciliação
Senhor(a),
Considerando o trabalho desenvolvido pelo Poder Judiciário de prestigiar a solução consensual dos conflitos, o 1º CEJUSC DE
SÃO LUIS - FÓRUM convida Vossa Senhoria para participar de audiência de conciliação, referente à requisição adiante descrita, a
ser realizada na data de Terça-Feira, 18 de Julho de 2017, às 10:00 - sala 8, na sede deste Centro de Conciliação, localizado
no(a) Salão do Restaurante, 1º Andar - Fórum Des. Sarney Costa, localizado na Av. Prof. Carlos Cunha, s/n, Calhau, São
Luís-MA, CEP: 65.066-310, NESTA CAPITAL.
Por essa razão, encaminha-se, em anexo, para conhecimento, o resumo dos fatos que motivaram o agendamento da audiência de
conciliação mencionada acima.
A participação de Vossa Senhoria na sobredita audiência, acompanhado(a), ou não, de advogado(a), é essencial para a resolução
pacífica e célere da demanda submetida ao Poder Judiciário, motivo pelo qual se conta, desde já, com a sua inestimável presença.
Processo nº: 0841409-08.2016.8.10.0001
Magistrado(a):
Comarca: SÃO LUÍS - ENTRÂNCIA FINAL
Unidade: 5ª VARA CÍVEL DE SÃO LUÍS
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Requerente: AMIL
Endereço:
Advogado(a): -
Requerido(a): REINALDO BRAZ BARBOSA REIS JUNIOR
Endereço: RUA LUIBAR N° 11, ARAÇAGY, SÃO LUÍS/MA, 65.068-510
Advogado(a): ELAINE ALVES DO REGO BARROS/DEF. PÚBLICO -

RESUMO DOS FATOS

AUDIÊNCIA SOLICITADA PELA AMIL.
OBSERVAÇÃO: NA DATA DA AUDIÊNCIA AS PARTES DEVERÃO COMPARECER MUNIDAS DO ORIGINAL E DA CÓPIA DOS
DOCUMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO (CPF, RG, CARTEIRA DE MOTORISTA), DOS COMPROVANTES DERESIDÊNCIA, DOS
DOCUMENTOS DA PESSOA JURÍDICA E DOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DOS FATOS ALEGADOS.

Atenciosamente,
SUZETE MARIA PEREIRA

Secretário(a) do 1º CEJUSC DE SÃO LUIS - FÓRUM

CARTA CONVITE Nº. 33932017
REQUERIDO: ELLEN RHOD MARTINS AMARAL
Assunto: Convite para audiência de conciliação
Senhor(a),
Considerando o trabalho desenvolvido pelo Poder Judiciário de prestigiar a solução consensual dos conflitos, o 1º CEJUSC DE
SÃO LUIS - FÓRUM convida Vossa Senhoria para participar de audiência de conciliação, referente à requisição adiante descrita, a
ser realizada na data de Segunda-Feira, 17 de Julho de 2017, às 15:00 - sala 5, na sede deste Centro de Conciliação, localizado
no(a) Salão do Restaurante, 1º Andar - Fórum Des. Sarney Costa, localizado na Av. Prof. Carlos Cunha, s/n, Calhau, São
Luís-MA, CEP: 65.066-310, NESTA CAPITAL.
Por essa razão, encaminha-se, em anexo, para conhecimento, o resumo dos fatos que motivaram o agendamento da audiência de
conciliação mencionada acima.
A participação de Vossa Senhoria na sobredita audiência, acompanhado(a), ou não, de advogado(a), é essencial para a resolução
pacífica e célere da demanda submetida ao Poder Judiciário, motivo pelo qual se conta, desde já, com a sua inestimável presença.
Processo nº: 0857371-71.2016.8.10.0001
Magistrado(a):
Comarca: SÃO LUÍS - ENTRÂNCIA FINAL
Unidade: 9ª VARA CÍVEL DE SÃO LUIS
Requerente: AMIL
Endereço:
Advogado(a): -
Requerido(a): ELLEN RHOD MARTINS AMARAL
Endereço: AV. 02 QUADRA 45 CASA 04, VINHAIS, SÃO LUÍS/MA, 65.070-016
Advogado(a): WELLEN SANDRA SANTOS COQUEIRO - 8555

RESUMO DOS FATOS

AUDIÊNCIA SOLICITADA PELA AMIL.
OBSERVAÇÃO: NA DATA DA AUDIÊNCIA AS PARTES DEVERÃO COMPARECER MUNIDAS DO ORIGINAL E DA CÓPIA DOS
DOCUMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO (CPF, RG, CARTEIRA DE MOTORISTA), DOS COMPROVANTES DERESIDÊNCIA, DOS
DOCUMENTOS DA PESSOA JURÍDICA E DOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DOS FATOS ALEGADOS.

Atenciosamente,
BRUNA FELOMENA DA SILVA DINIZ

Secretário(a) do 1º CEJUSC DE SÃO LUIS - FÓRUM

CARTA CONVITE Nº. 33872017
REQUERIDO: MARIA DA VERA CRUZ RIBEIRO FERREIRA
Assunto: Convite para audiência de conciliação
Senhor(a),
Considerando o trabalho desenvolvido pelo Poder Judiciário de prestigiar a solução consensual dos conflitos, o 1º CEJUSC DE
SÃO LUIS - FÓRUM convida Vossa Senhoria para participar de audiência de conciliação, referente à requisição adiante descrita, a
ser realizada na data de Segunda-Feira, 17 de Julho de 2017, às 11:00 - sala 9, na sede deste Centro de Conciliação, localizado
no(a) Salão do Restaurante, 1º Andar - Fórum Des. Sarney Costa, localizado na Av. Prof. Carlos Cunha, s/n, Calhau, São
Luís-MA, CEP: 65.066-310, NESTA CAPITAL.
Por essa razão, encaminha-se, em anexo, para conhecimento, o resumo dos fatos que motivaram o agendamento da audiência de
conciliação mencionada acima.
A participação de Vossa Senhoria na sobredita audiência, acompanhado(a), ou não, de advogado(a), é essencial para a resolução
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pacífica e célere da demanda submetida ao Poder Judiciário, motivo pelo qual se conta, desde já, com a sua inestimável presença.
Processo nº: 0858376-31.2016.8.10.0001
Magistrado(a):
Comarca: SÃO LUÍS - ENTRÂNCIA FINAL
Unidade: 9ª VARA CÍVEL DE SÃO LUIS
Requerente: AMIL
Endereço:
Advogado(a): -
Requerido(a): MARIA DA VERA CRUZ RIBEIRO FERREIRA
Endereço: AVENIDA 01 CASA 34, TURU, SÃO LUÍS/MA, 65.066-680
Advogado(a): JURANDY SILVA - 12436

RESUMO DOS FATOS

AUDIÊNCIA SOLICITADA PELA AMIL.
OBSERVAÇÃO: NA DATA DA AUDIÊNCIA AS PARTES DEVERÃO COMPARECER MUNIDAS DO ORIGINAL E DA CÓPIA DOS
DOCUMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO (CPF, RG, CARTEIRA DE MOTORISTA), DOS COMPROVANTES DERESIDÊNCIA, DOS
DOCUMENTOS DA PESSOA JURÍDICA E DOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DOS FATOS ALEGADOS.

Atenciosamente,
BRUNA FELOMENA DA SILVA DINIZ

Secretário(a) do 1º CEJUSC DE SÃO LUIS - FÓRUM

CARTA CONVITE Nº. 33682017
REQUERIDO: PAULO RIBEIRO LINHARES JUNIOR
Assunto: Convite para audiência de conciliação
Senhor(a),
Considerando o trabalho desenvolvido pelo Poder Judiciário de prestigiar a solução consensual dos conflitos, o 1º CEJUSC DE
SÃO LUIS - FÓRUM convida Vossa Senhoria para participar de audiência de conciliação, referente à requisição adiante descrita, a
ser realizada na data de Segunda-Feira, 17 de Julho de 2017, às 09:00 - sala 9, na sede deste Centro de Conciliação, localizado
no(a) Salão do Restaurante, 1º Andar - Fórum Des. Sarney Costa, localizado na Av. Prof. Carlos Cunha, s/n, Calhau, São
Luís-MA, CEP: 65.066-310, NESTA CAPITAL.
Por essa razão, encaminha-se, em anexo, para conhecimento, o resumo dos fatos que motivaram o agendamento da audiência de
conciliação mencionada acima.
A participação de Vossa Senhoria na sobredita audiência, acompanhado(a), ou não, de advogado(a), é essencial para a resolução
pacífica e célere da demanda submetida ao Poder Judiciário, motivo pelo qual se conta, desde já, com a sua inestimável presença.
Processo nº: 0864625-95.2016.8.10.0001
Magistrado(a): RAIMUNDO NONATO NERIS FERREIRA
Comarca: SÃO LUÍS - ENTRÂNCIA FINAL
Unidade: 9ª VARA CÍVEL DE SÃO LUIS
Requerente: AMIL
Endereço:
Advogado(a): -
Requerido(a): PAULO RIBEIRO LINHARES JUNIOR
Endereço: AVENIDA ANA JANSEN 1215 SALA 04, SÃO FRANCISCO
Advogado(a): PEDRO JOSE RIBEIRO ALVES JUNIOR - 278.836/SP

RESUMO DOS FATOS

AUDIÊNCIA SOLICITADA PELA EMPRESA AMIL.
OBSERVAÇÃO: NA DATA DA AUDIÊNCIA AS PARTES DEVERÃO COMPARECER MUNIDAS DO ORIGINAL E DA CÓPIA DOS
DOCUMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO (CPF, RG, CARTEIRA DE MOTORISTA), DOS COMPROVANTES DERESIDÊNCIA, DOS
DOCUMENTOS DA PESSOA JURÍDICA E DOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DOS FATOS ALEGADOS.

Atenciosamente,
SUZETE MARIA PEREIRA

Secretário(a) do 1º CEJUSC DE SÃO LUIS - FÓRUM

CARTA CONVITE Nº. 33852017
REQUERIDO: KLEBER KLEPER FERRO LEITE FILHO
Assunto: Convite para audiência de conciliação
Senhor(a),
Considerando o trabalho desenvolvido pelo Poder Judiciário de prestigiar a solução consensual dos conflitos, o 1º CEJUSC DE
SÃO LUIS - FÓRUM convida Vossa Senhoria para participar de audiência de conciliação, referente à requisição adiante descrita, a
ser realizada na data de Segunda-Feira, 17 de Julho de 2017, às 11:00 - sala 7, na sede deste Centro de Conciliação, localizado
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no(a) Salão do Restaurante, 1º Andar - Fórum Des. Sarney Costa, localizado na Av. Prof. Carlos Cunha, s/n, Calhau, São
Luís-MA, CEP: 65.066-310, NESTA CAPITAL.
Por essa razão, encaminha-se, em anexo, para conhecimento, o resumo dos fatos que motivaram o agendamento da audiência de
conciliação mencionada acima.
A participação de Vossa Senhoria na sobredita audiência, acompanhado(a), ou não, de advogado(a), é essencial para a resolução
pacífica e célere da demanda submetida ao Poder Judiciário, motivo pelo qual se conta, desde já, com a sua inestimável presença.
Processo nº: 0864780-98.2016.8.10.0001
Magistrado(a):
Comarca: SÃO LUÍS - ENTRÂNCIA FINAL
Unidade: 1ª VARA CÍVEL DE SÃO LUÍS
Requerente: AMIL
Endereço:
Advogado(a): -
Requerido(a): KLEBER KLEPER FERRO LEITE FILHO
Endereço: AVENIA DOS HOLANDESES S/N CONDOMINIO ILHA DO SOL APT 101, OLHO D'AGUA, SÃO LUÍS/MA,
65.065-180
Advogado(a): LUIS FERNANDO COSTA MIRANDA - 6208

RESUMO DOS FATOS

AUDIÊNCIA SOLICITADA PELA AMIL.
OBSERVAÇÃO: NA DATA DA AUDIÊNCIA AS PARTES DEVERÃO COMPARECER MUNIDAS DO ORIGINAL E DA CÓPIA DOS
DOCUMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO (CPF, RG, CARTEIRA DE MOTORISTA), DOS COMPROVANTES DERESIDÊNCIA, DOS
DOCUMENTOS DA PESSOA JURÍDICA E DOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DOS FATOS ALEGADOS.

Atenciosamente,
BRUNA FELOMENA DA SILVA DINIZ

Secretário(a) do 1º CEJUSC DE SÃO LUIS - FÓRUM

CARTA CONVITE Nº. 33892017
REQUERIDO: PEDRO PEREIRA REGO NETO
Assunto: Convite para audiência de conciliação
Senhor(a),
Considerando o trabalho desenvolvido pelo Poder Judiciário de prestigiar a solução consensual dos conflitos, o 1º CEJUSC DE
SÃO LUIS - FÓRUM convida Vossa Senhoria para participar de audiência de conciliação, referente à requisição adiante descrita, a
ser realizada na data de Segunda-Feira, 17 de Julho de 2017, às 14:30 - sala 6, na sede deste Centro de Conciliação, localizado
no(a) Salão do Restaurante, 1º Andar - Fórum Des. Sarney Costa, localizado na Av. Prof. Carlos Cunha, s/n, Calhau, São
Luís-MA, CEP: 65.066-310, NESTA CAPITAL.
Por essa razão, encaminha-se, em anexo, para conhecimento, o resumo dos fatos que motivaram o agendamento da audiência de
conciliação mencionada acima.
A participação de Vossa Senhoria na sobredita audiência, acompanhado(a), ou não, de advogado(a), é essencial para a resolução
pacífica e célere da demanda submetida ao Poder Judiciário, motivo pelo qual se conta, desde já, com a sua inestimável presença.
Processo nº: 0865734-47.2016.8.10.0001
Magistrado(a):
Comarca: SÃO LUÍS - ENTRÂNCIA FINAL
Unidade: 10ª VARA CÍVEL DE SÃO LUÍS
Requerente: AMIL
Endereço:
Advogado(a): -
Requerido(a): PEDRO PEREIRA REGO NETO
Endereço: AVENIDA ANA JANSEN 1215 SALA 04, SÃO FRANCISCO, SÃO LUÍS/MA
Advogado(a): PEDRO JOSE RIBEIRO ALVES JUNIOR - 278.836/SP

RESUMO DOS FATOS

AUDIÊNCIA SOLICITADA PELA AMIL.
OBSERVAÇÃO: NA DATA DA AUDIÊNCIA AS PARTES DEVERÃO COMPARECER MUNIDAS DO ORIGINAL E DA CÓPIA DOS
DOCUMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO (CPF, RG, CARTEIRA DE MOTORISTA), DOS COMPROVANTES DERESIDÊNCIA, DOS
DOCUMENTOS DA PESSOA JURÍDICA E DOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DOS FATOS ALEGADOS.

Atenciosamente,
BRUNA FELOMENA DA SILVA DINIZ

Secretário(a) do 1º CEJUSC DE SÃO LUIS - FÓRUM

CARTA CONVITE Nº. 35492017
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REQUERIDO: MARIA STEFANIE TAVARES SILVA
Assunto: Convite para audiência de conciliação
Senhor(a),
Considerando o trabalho desenvolvido pelo Poder Judiciário de prestigiar a solução consensual dos conflitos, o 1º CEJUSC DE
SÃO LUIS - FÓRUM convida Vossa Senhoria para participar de audiência de conciliação, referente à requisição adiante descrita, a
ser realizada na data de Segunda-Feira, 17 de Julho de 2017, às 11:30 - sala 8, na sede deste Centro de Conciliação, localizado
no(a) Salão do Restaurante, 1º Andar - Fórum Des. Sarney Costa, localizado na Av. Prof. Carlos Cunha, s/n, Calhau, São
Luís-MA, CEP: 65.066-310, NESTA CAPITAL.
Por essa razão, encaminha-se, em anexo, para conhecimento, o resumo dos fatos que motivaram o agendamento da audiência de
conciliação mencionada acima.
A participação de Vossa Senhoria na sobredita audiência, acompanhado(a), ou não, de advogado(a), é essencial para a resolução
pacífica e célere da demanda submetida ao Poder Judiciário, motivo pelo qual se conta, desde já, com a sua inestimável presença.
Processo nº: 0866419-54.2016.8.10.0001
Magistrado(a):
Comarca: SÃO LUÍS - ENTRÂNCIA FINAL
Unidade: 8ª VARA CÍVEL DE SÃO LUIS
Requerente: AMIL
Endereço:
Advogado(a): -
Requerido(a): MARIA STEFANIE TAVARES SILVA
Endereço: AVENIDA CENTRAL Nº 58, CONJUNTO ITAGUARA, SÃO JOSÉ DE RIBAMAR/MA, 65.110-000
Advogado(a): SAMIRA ABREU DUAILIBE - 9418

RESUMO DOS FATOS

PROCESSUAL
OBSERVAÇÃO: NA DATA DA AUDIÊNCIA AS PARTES DEVERÃO COMPARECER MUNIDAS DO ORIGINAL E DA CÓPIA DOS
DOCUMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO (CPF, RG, CARTEIRA DE MOTORISTA), DOS COMPROVANTES DERESIDÊNCIA, DOS
DOCUMENTOS DA PESSOA JURÍDICA E DOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DOS FATOS ALEGADOS.

Atenciosamente,
BRUNA FELOMENA DA SILVA DINIZ

CARTA CONVITE Nº. 34582017
REQUERENTE: CLAUDIA CRISTINA VIANA PEREIRA
Assunto: Convite para audiência de conciliação
Senhor(a),
Considerando o trabalho desenvolvido pelo Poder Judiciário de prestigiar a solução consensual dos conflitos, o 1º CEJUSC DE
SÃO LUIS - FÓRUM convida Vossa Senhoria para participar de audiência de conciliação, referente à requisição adiante descrita, a
ser realizada na data de Terça-Feira, 18 de Julho de 2017, às 11:00 - sala 6, na sede deste Centro de Conciliação, localizado
no(a) Salão do Restaurante, 1º Andar - Fórum Des. Sarney Costa, localizado na Av. Prof. Carlos Cunha, s/n, Calhau, São
Luís-MA, CEP: 65.066-310, NESTA CAPITAL.
Por essa razão, encaminha-se, em anexo, para conhecimento, o resumo dos fatos que motivaram o agendamento da audiência de
conciliação mencionada acima.
A participação de Vossa Senhoria na sobredita audiência, acompanhado(a), ou não, de advogado(a), é essencial para a resolução
pacífica e célere da demanda submetida ao Poder Judiciário, motivo pelo qual se conta, desde já, com a sua inestimável presença.
Processo nº: 30080-03.2014.8.10.0001
Magistrado(a): LUIZ DE FRANÇA BELCHIOR SILVA
Comarca: SÃO LUÍS - ENTRÂNCIA FINAL
Unidade: 2ª VARA CÍVEL DE SÃO LUÍS
Requerente: CLAUDIA CRISTINA VIANA PEREIRA
Endereço: RUA PROFESSOR PINHO RODRIGUES EDF. QUARTZ SALA 312 , JARDIM RENASCENÇA, SÃO LUÍS/MA,
65.075-740
Advogado(a): ADENILDE DOS SANTOS PORTO - 12565
Requerido(a): AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A
Endereço:
Advogado(a): -

RESUMO DOS FATOS

AUDIÊNCIA SOLICITADA PELA EMPRESA AMIL.
OBSERVAÇÃO: NA DATA DA AUDIÊNCIA AS PARTES DEVERÃO COMPARECER MUNIDAS DO ORIGINAL E DA CÓPIA DOS
DOCUMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO (CPF, RG, CARTEIRA DE MOTORISTA), DOS COMPROVANTES DERESIDÊNCIA, DOS
DOCUMENTOS DA PESSOA JURÍDICA E DOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DOS FATOS ALEGADOS.
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Atenciosamente,
BRUNA FELOMENA DA SILVA DINIZ

Secretário(a) do 1º CEJUSC DE SÃO LUIS - FÓRUM

CARTA CONVITE Nº. 35012017
REQUERIDO: LYANNA GABRIELA TAVEIRA DA SILVA
Assunto: Convite para audiência de conciliação
Senhor(a),
Considerando o trabalho desenvolvido pelo Poder Judiciário de prestigiar a solução consensual dos conflitos, o 1º CEJUSC DE
SÃO LUIS - FÓRUM convida Vossa Senhoria para participar de audiência de conciliação, referente à requisição adiante descrita, a
ser realizada na data de Terça-Feira, 18 de Julho de 2017, às 11:30 - sala 6, na sede deste Centro de Conciliação, localizado
no(a) Salão do Restaurante, 1º Andar - Fórum Des. Sarney Costa, localizado na Av. Prof. Carlos Cunha, s/n, Calhau, São
Luís-MA, CEP: 65.066-310, NESTA CAPITAL.
Por essa razão, encaminha-se, em anexo, para conhecimento, o resumo dos fatos que motivaram o agendamento da audiência de
conciliação mencionada acima.
A participação de Vossa Senhoria na sobredita audiência, acompanhado(a), ou não, de advogado(a), é essencial para a resolução
pacífica e célere da demanda submetida ao Poder Judiciário, motivo pelo qual se conta, desde já, com a sua inestimável presença.
Processo nº: 54643-61.2014.8.10.0001
Magistrado(a): RAIMUNDO MORAES BOGÉA
Comarca: SÃO LUÍS - ENTRÂNCIA FINAL
Unidade: 9ª VARA CÍVEL DE SÃO LUIS
Requerente: AMIL
Endereço:
Advogado(a): -
Requerido(a): LYANNA GABRIELA TAVEIRA DA SILVA
Endereço: AV. BETA , COND.ATHENAS PARK I BLOCO 3 APT 01, PARQUE ATENAS, 65.072-120
Advogado(a): KAREN BEATRIZ TAVEIRA - 10842

RESUMO DOS FATOS

PROCESSUAL
OBSERVAÇÃO: NA DATA DA AUDIÊNCIA AS PARTES DEVERÃO COMPARECER MUNIDAS DO ORIGINAL E DA CÓPIA DOS
DOCUMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO (CPF, RG, CARTEIRA DE MOTORISTA), DOS COMPROVANTES DERESIDÊNCIA, DOS
DOCUMENTOS DA PESSOA JURÍDICA E DOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DOS FATOS ALEGADOS.

Atenciosamente,
SUZETE MARIA PEREIRA

Secretário(a) do 1º CEJUSC DE SÃO LUIS - FÓRUM

Vice-Presidência
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ADVOGADO(A): ROBERTA MENEZES COELHO DE SOUZA
RECLAMADO: TURMA RECURSAL CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE SÃO LUÍS
RELATOR: Des. MARCELO CARVALHO SILVA
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002-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Processo de Conhecimento | Procedimento de Conhecimento | Procedimentos
Especiais | Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos | Reclamação - Número Único:
0003738-50.2017.8.10.0000 - N.º Protocolo: 0288002017 - ( SÃO LUÍS ) - PRIMEIRAS CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS -
DISTRIBUIÇÃO: SORTEIO
RECLAMANTE: ITAU SEGUROS SA
ADVOGADO(A): ROBERTA MENEZES COELHO DE SOUZA
RECLAMADO: TURMA RECURSAL CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE SÃO LUÍS
RELATOR: Des. KLEBER COSTA CARVALHO
 

SEGUNDAS CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS
 
001-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Processo de Conhecimento | Procedimento de Conhecimento | Procedimentos
Especiais | Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos | Mandado de Segurança - Número
Único: 0003727-21.2017.8.10.0000 - N.º Protocolo: 0287002017 - ( SÃO LUÍS ) - SEGUNDAS CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS -
DISTRIBUIÇÃO: SORTEIO
IMPETRANTE: VILAS BOAS E RIOS LTDA COMJAL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
ADVOGADO(A): ALAIN ALAN CORREIA PEREIRA, THAYSSA RAFAELLE ALVES BRANDAO
IMPETRADO: PRESIDENTE DA COMISSÃO CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO ESTADO DO MARANHAO
LITISCONSORTE: AGROPRATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP
RELATOR: Des. PAULO SÉRGIO VELTEN PEREIRA
 
001-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Processo de Conhecimento | Procedimento de Conhecimento | Procedimentos
Especiais | Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos | Reclamação - Número Único:
0003730-73.2017.8.10.0000 - N.º Protocolo: 0287512017 - ( SÃO LUÍS ) - SEGUNDAS CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS -
DISTRIBUIÇÃO: SORTEIO
RECLAMANTE: BRADESCO AUTO/RE - COMPANHIA DE SEGUROS
ADVOGADO(A): RODRIGO AYRES MARTINS DE OLIVEIRA
RECLAMADO: TURMA RECURSAL CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE SÃO LUÍS
RELATOR: Des. LOURIVAL DE JESUS SEREJO SOUSA
 
002-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Processo de Conhecimento | Procedimento de Conhecimento | Procedimentos
Especiais | Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos | Reclamação - Número Único:
0003739-35.2017.8.10.0000 - N.º Protocolo: 0288032017 - ( SÃO LUÍS ) - SEGUNDAS CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS -
DISTRIBUIÇÃO: SORTEIO
RECLAMANTE: ITAU SEGUROS SA
ADVOGADO(A): ROBERTA MENEZES COELHO DE SOUZA
RECLAMADO: TURMA RECURSAL CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE SÃO LUÍS
RELATOR: Des. JOSÉ DE RIBAMAR CASTRO
 
003-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Processo de Conhecimento | Procedimento de Conhecimento | Procedimentos
Especiais | Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos | Reclamação - Número Único:
0003740-20.2017.8.10.0000 - N.º Protocolo: 0288062017 - ( SÃO LUÍS ) - SEGUNDAS CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS -
DISTRIBUIÇÃO: SORTEIO
RECLAMANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
ADVOGADO(A): ROBERTA MENEZES COELHO DE SOUZA
RECLAMADO: TURMA RECURSAL CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE SÃO LUÍS
RELATOR: Des. JOSÉ DE RIBAMAR CASTRO
 

CÍVEIS ISOLADAS
 
001-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Recursos | Agravos | Agravo de Instrumento - Número Único:
0003724-66.2017.8.10.0000 - N.º Protocolo: 0285642017 - ( ARAIOSES ) - TERCEIRA CÂMARA CÍVEL - DISTRIBUIÇÃO:
SORTEIO
AGRAVANTE: IRAENE GLÓRIA DA SILVA
DEFENSOR PÚBLICO: EMANUEL PEREIRA ACCIOLY
AGRAVADO: LUCILENIA BRITO PAIXÃO
 
ADVOGADO(A): WESLEY MACHADO CUNHA
RELATORA: Desa. CLEONICE SILVA FREIRE
 
002-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Recursos | Agravos | Agravo de Instrumento - Número Único:
0003729-88.2017.8.10.0000 - N.º Protocolo: 0287482017 - ( IMPERATRIZ ) - QUARTA CÂMARA CÍVEL - DISTRIBUIÇÃO:
SORTEIO
AGRAVANTE: VIAÇÃO ITAPEMIRIM SA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
ADVOGADO(A): RODRIGO MORENO PAZ BARRETO
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AGRAVADO: CELULAR EMPRESA DE TAXI TRANSPORTE E TURISMO LTDA
ADVOGADO(A): NILTON CARDOSO DAS NEVES
RELATOR: Des. MARCELINO CHAVES EVERTON
 
003-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Recursos | Agravos | Agravo de Instrumento - Número Único:
0003731-58.2017.8.10.0000 - N.º Protocolo: 0287552017 - ( TIMON ) - PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL - DISTRIBUIÇÃO: SORTEIO
AGRAVANTE: MARIA DE LOURDES DAS NEVES
ADVOGADO(A): HENRY WALL GOMES FREITAS
AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A
RELATOR: Des. KLEBER COSTA CARVALHO
 
004-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Recursos | Agravos | Agravo de Instrumento - Número Único:
0003732-43.2017.8.10.0000 - N.º Protocolo: 0287562017 - ( TIMON ) - TERCEIRA CÂMARA CÍVEL - DISTRIBUIÇÃO:
SORTEIO
AGRAVANTE: ANTONIA VILANOVA SOARES
ADVOGADO(A): HENRY WALL GOMES FREITAS
AGRAVADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.
RELATORA: Desa. CLEONICE SILVA FREIRE
 
005-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Recursos | Agravos | Agravo de Instrumento - Número Único:
0003733-28.2017.8.10.0000 - N.º Protocolo: 0287572017 - ( TIMON ) - PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL - DISTRIBUIÇÃO: SORTEIO
AGRAVANTE: MARIA DE LOURDES DAS NEVES
ADVOGADO(A): HENRY WALL GOMES FREITAS
AGRAVADO: BANCO CETELEM SA
RELATORA: Desa. ANGELA MARIA MORAES SALAZAR
 
006-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Recursos | Agravos | Agravo de Instrumento - Número Único:
0003734-13.2017.8.10.0000 - N.º Protocolo: 0287582017 - ( TIMON ) - QUARTA CÂMARA CÍVEL - DISTRIBUIÇÃO: SORTEIO
AGRAVANTE: ANTONIA VILANOVA SOARES
ADVOGADO(A): HENRY WALL GOMES FREITAS
AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA
RELATOR: Des. JAIME FERREIRA DE ARAÚJO
 
001-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Recursos | Apelação - Número Único: 0044867-03.2015.8.10.0001 - N.º
Protocolo: 0320272016 - ( SÃO LUÍS ) - QUARTA CÂMARA CÍVEL - DISTRIBUIÇÃO: SORTEIO
APELANTE: BRADESCO AUTO RE CIA DE SEGUROS
ADVOGADO(A): ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES
APELADO: ARILSON DE JESUS FRANÇA SOUZA
ADVOGADO(A): JOSÉ LUIZ SARMANHO RAMOS, DIEGO RODRIGUES MARTINS, LEONEL DE ARAUJO LIMA JÚNIOR,
EDUARDO HENRIQUE DOMINGOS MOURA, SERGIO BERNARDO CALDAS DE ARAUJO LIMA NETO
RELATOR: Des. MARCELINO CHAVES EVERTON
 
002-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Recursos | Apelação - Número Único: 0041431-36.2015.8.10.0001 - N.º
Protocolo: 0107632017 - ( SÃO LUÍS ) - TERCEIRA CÂMARA CÍVEL - DISTRIBUIÇÃO: PREVENÇÃO
APELANTE: VIRGINIA URANIA CORREIA DE JESUS, WALBER CONCEICAO DE JESUS
ADVOGADO(A): WALBER CONCEIÇÃO DE JESUS
APELADO: INGRID BARROS MEDEIROS
ADVOGADO(A): JANILSON CALDAS DO LAGO, PAULO JARDEL SILVA COSTA
RELATOR: Des. LOURIVAL DE JESUS SEREJO SOUSA
 
003-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Recursos | Apelação - Número Único: 0015131-13.2010.8.10.0001 - N.º
Protocolo: 0283132017 - ( SÃO LUÍS ) - SEGUNDA CÂMARA CÍVEL - DISTRIBUIÇÃO: SORTEIO
APELANTE: R. O. AIRES NETO
ADVOGADO(A): JOSE WILSON CARDOSO DINIZ
APELADO: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
ADVOGADO(A): CARLOS ROBERTO SIQUEIRA CASTRO, SIQUEIRA CASTRO ADVOGADOS
RELATOR: Des. MARCELO CARVALHO SILVA
 
004-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Recursos | Apelação - Número Único: 0035271-97.2012.8.10.0001 - N.º
Protocolo: 0283142017 - ( SÃO LUÍS ) - QUINTA CÂMARA CÍVEL - DISTRIBUIÇÃO: SORTEIO
APELANTE: MARIA VITORIA MARTINS
DEFENSOR PÚBLICO: RODRIGO GOMES DE FREITAS PINHEIRO
APELADO: CEUMA - ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR
ADVOGADO(A): MIRELLA PARADA MARTINS, VANESSA PINHEIRO DE ANDRADE
RELATOR: Des. RAIMUNDO JOSÉ BARROS DE SOUSA
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005-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Recursos | Apelação - Número Único: 0001522-15.2006.8.10.0029 - N.º
Protocolo: 0283242017 - ( CAXIAS ) - QUARTA CÂMARA CÍVEL - DISTRIBUIÇÃO: SORTEIO
APELANTE: BANCO DO NORDESTE S/A.
ADVOGADO(A): RICARDO AUGUSTO LIMA BRAGA
APELADO: OURO AGROPECUÁRIA LTDA
ADVOGADO(A): ERASMO JOSE LOPES COSTA
RELATOR: Des. JAIME FERREIRA DE ARAÚJO
 
006-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Recursos | Apelação - Número Único: 0001190-71.2016.8.10.0102 - N.º
Protocolo: 0283322017 - ( MONTES ALTOS ) - QUARTA CÂMARA CÍVEL - DISTRIBUIÇÃO: SORTEIO
APELANTE: BANCO BRADESCO FINACIAMENTOS S.A
ADVOGADO(A): ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO
APELADO: ELENITA BARROS DOS SANTOS
ADVOGADO(A): WLISSES PEREIRA SOUSA
RELATOR: Des. JAIME FERREIRA DE ARAÚJO
 
007-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Recursos | Apelação - Número Único: 0061157-30.2014.8.10.0001 - N.º
Protocolo: 0283372017 - ( SÃO LUÍS ) - PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL - DISTRIBUIÇÃO: SORTEIO
APELANTE: MERCIAL LIMA DE ARRUDA
ADVOGADO(A): MARCONI TORRES FERREIRA, IANE MUNIZ FERREIRA
APELADO: BANCO DO BRASIL S/A
ADVOGADO(A): JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA, SERVIO TULIO DE BARCELOS
RELATOR: Des. KLEBER COSTA CARVALHO
 
008-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Recursos | Apelação - Número Único: 0001068-58.2016.8.10.0102 - N.º
Protocolo: 0283422017 - ( MONTES ALTOS ) - TERCEIRA CÂMARA CÍVEL - DISTRIBUIÇÃO: SORTEIO
APELANTE: BANCO BRADESCO FINACIAMENTOS S.A
ADVOGADO(A): ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO
APELADO: MARIA DE NAZARE OLIVEIRA DOS SANTOS
ADVOGADO(A): WLISSES PEREIRA SOUSA
RELATOR: Des. LOURIVAL DE JESUS SEREJO SOUSA
 
009-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Recursos | Apelação - Número Único: 0034765-24.2012.8.10.0001 - N.º
Protocolo: 0283532017 - ( SÃO LUÍS ) - QUINTA CÂMARA CÍVEL - DISTRIBUIÇÃO: SORTEIO
APELANTE: CEUMA - ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR
ADVOGADO(A): MIRELLA PARADA MARTINS
APELADO: IVAM OLIVEIRA TEIXEIRA SANTOS
RELATOR: Des. RICARDO TADEU BUGARIN DUAILIBE
 
010-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Recursos | Apelação - Número Único: 0000721-25.2016.8.10.0102 - N.º
Protocolo: 0283542017 - ( MONTES ALTOS ) - PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL - DISTRIBUIÇÃO: SORTEIO
APELANTE: BANCO PANAMERICANO S.A
ADVOGADO(A): GABYA THAIS MOREIRA DOS ANJOS, GILVAN MELO DE SOUSA
APELADO: LUIS VIEIRA ROLDÃO
ADVOGADO(A): WLISSES PEREIRA SOUSA
RELATOR: Des. KLEBER COSTA CARVALHO
 
011-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Recursos | Apelação - Número Único: 0039914-98.2012.8.10.0001 - N.º
Protocolo: 0283552017 - ( SÃO LUÍS ) - QUARTA CÂMARA CÍVEL - DISTRIBUIÇÃO: SORTEIO
APELANTE: CEUMA - ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR
ADVOGADO(A): MIRELLA PARADA MARTINS, VANESSA PINHEIRO DE ANDRADE
APELADO: OSMILTON BESSA LIMA
RELATOR: Des. MARCELINO CHAVES EVERTON
 
012-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Recursos | Apelação - Número Único: 0000685-59.2014.8.10.0067 - N.º
Protocolo: 0283562017 - ( ANAJATUBA ) - TERCEIRA CÂMARA CÍVEL - DISTRIBUIÇÃO: SORTEIO
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
PROMOTOR(A)(ES): CARLOS AUGUSTO SOARES
APELADO: MANUEL DE JESUS MARTINS RODRIGUES
ADVOGADO(A): TOMAZ MENDONÇA PEREIRA
RELATOR: Des. JAMIL DE MIRANDA GEDEON NETO
 
013-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Recursos | Apelação - Número Único: 0000371-79.2015.8.10.0067 - N.º
Protocolo: 0283642017 - ( ANAJATUBA ) - SEGUNDA CÂMARA CÍVEL - DISTRIBUIÇÃO: SORTEIO
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APELANTE: ALAIDES DA CONCEIÇÃO DUTRA
ADVOGADO(A): JOSILENE CAMARA CALADO
APELADO: BANCO ITAÚ BMG
RELATOR: Des. MARCELO CARVALHO SILVA
 
014-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Recursos | Apelação - Número Único: 0001391-73.2016.8.10.0131 - N.º
Protocolo: 0283662017 - ( SENADOR LA ROQUE ) - QUINTA CÂMARA CÍVEL - DISTRIBUIÇÃO: SORTEIO
APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
ADVOGADO(A): JOSÉ ALMIR DA R. MENDES JÚNIOR
APELADO: MARIA PEREIRA DA COSTA
ADVOGADO(A): LUISA DO NASCIMENTO BUENO LIMA
RELATOR: Des. RAIMUNDO JOSÉ BARROS DE SOUSA
 
015-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Recursos | Apelação - Número Único: 0001202-85.2016.8.10.0102 - N.º
Protocolo: 0283692017 - ( MONTES ALTOS ) - SEGUNDA CÂMARA CÍVEL - DISTRIBUIÇÃO: SORTEIO
APELANTE: BANCO BV FINANCEIRA S/A
ADVOGADO(A): MANUELA SAMPAIO SARMENTO E SILVA
APELADO: ELENITA BARROS DOS SANTOS
 
ADVOGADO(A): WLISSES PEREIRA SOUSA
RELATORA: Desa. NELMA CELESTE SOUZA SILVA SARNEY COSTA
 
016-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Recursos | Apelação - Número Único: 0000782-90.2016.8.10.0131 - N.º
Protocolo: 0283702017 - ( SENADOR LA ROQUE ) - QUARTA CÂMARA CÍVEL - DISTRIBUIÇÃO: SORTEIO
APELANTE: BANCO BMC/ BRADESCO S.A
ADVOGADO(A): ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO
APELADO: ANTONIO RAFAEL NETO
ADVOGADO(A): RENATO DIAS GOMES
RELATOR: Des. MARCELINO CHAVES EVERTON
 
017-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Recursos | Apelação - Número Único: 0001196-78.2016.8.10.0102 - N.º
Protocolo: 0283792017 - ( MONTES ALTOS ) - PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL - DISTRIBUIÇÃO: SORTEIO
APELANTE: BANCO BRADESCO FINACIAMENTOS S.A
ADVOGADO(A): ANDRÉ ALMEIDA DA CONCEIÇÃO, ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO
APELADO: ELENITA BARROS DOS SANTOS
ADVOGADO(A): WLISSES PEREIRA SOUSA
RELATOR: Des. KLEBER COSTA CARVALHO
 
018-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Recursos | Apelação - Número Único: 0001188-04.2016.8.10.0102 - N.º
Protocolo: 0283822017 - ( MONTES ALTOS ) - QUARTA CÂMARA CÍVEL - DISTRIBUIÇÃO: SORTEIO
APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S.A
ADVOGADO(A): ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO
APELADO: ELENITA BARROS DOS SANTOS
ADVOGADO(A): WLISSES PEREIRA SOUSA
RELATOR: Des. MARCELINO CHAVES EVERTON
 
019-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Recursos | Apelação - Número Único: 0001532-92.2016.8.10.0131 - N.º
Protocolo: 0283832017 - ( SENADOR LA ROQUE ) - PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL - DISTRIBUIÇÃO: SORTEIO
APELANTE: FRANCISCO ALVES DE LIMA
ADVOGADO(A): LUISA DO NASCIMENTO BUENO LIMA
APELADO: BANCO PAN S/A
ADVOGADO(A): GILVAN MELO DE SOUSA, JAIR JOSE SOUSA FONSECA
RELATOR: Des. KLEBER COSTA CARVALHO
 
020-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Recursos | Apelação - Número Único: 0001612-56.2016.8.10.0131 - N.º
Protocolo: 0283892017 - ( SENADOR LA ROQUE ) - QUARTA CÂMARA CÍVEL - DISTRIBUIÇÃO: SORTEIO
(1º APELANTE): MARCELINA MARIA DA CONCEIÇÃO
ADVOGADO(A): WAIRES TALMON COSTA JUNIOR
(2º APELANTE): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A
ADVOGADO(A): ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO
(1º APELADO): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS SA
ADVOGADO(A): ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO
(2º APELADO): MARCELINA MARIA DA CONCEIÇÃO
ADVOGADO(A): WAIRES TALMON COSTA JUNIOR
RELATOR: Des. PAULO SÉRGIO VELTEN PEREIRA
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021-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Recursos | Apelação - Número Único: 0037294-45.2014.8.10.0001 - N.º
Protocolo: 0283992017 - ( SÃO LUÍS ) - TERCEIRA CÂMARA CÍVEL - DISTRIBUIÇÃO: SORTEIO
APELANTE: FLAVIA ALEXSANDRA NOLETO DE MIRANDA CARVALHO
ADVOGADO(A): RAFAELLA CARDOSO ALMADA LIMA
APELADO: OI MÓVEL S/A
ADVOGADO(A): ROMULO MARCEL SOUTO DOS SANTOS
RELATORA: Desa. CLEONICE SILVA FREIRE
 
022-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Recursos | Apelação - Número Único: 0000824-74.2015.8.10.0067 - N.º
Protocolo: 0284142017 - ( ANAJATUBA ) - QUINTA CÂMARA CÍVEL - DISTRIBUIÇÃO: SORTEIO
APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S/A
ADVOGADO(A): DR. GIOVANNY MICHAEL VIEIRA NAVARRO
APELADO: JULIA BARBOSA
ADVOGADO(A): THIAGO SERENO FURTADO
RELATOR: Des. RICARDO TADEU BUGARIN DUAILIBE
 
023-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Recursos | Apelação - Número Único: 0000734-24.2016.8.10.0102 - N.º
Protocolo: 0284182017 - ( MONTES ALTOS ) - SEGUNDA CÂMARA CÍVEL - DISTRIBUIÇÃO: SORTEIO
APELANTE: BANCO BRADESCO FINACIAMENTOS S.A
ADVOGADO(A): ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO
APELADO: JORGE DA SILVA BRITO
ADVOGADO(A): WLISSES PEREIRA SOUSA
RELATOR: Des. ANTONIO GUERREIRO JÚNIOR
 
024-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Recursos | Apelação - Número Único: 0001219-58.2015.8.10.0102 - N.º
Protocolo: 0284352017 - ( MONTES ALTOS ) - QUINTA CÂMARA CÍVEL - DISTRIBUIÇÃO: SORTEIO
APELANTE: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO(A): JOSÉ ALMIR DA R. MENDES JÚNIOR
APELADO: PEDRO RIBEIRO DE SOUSA
ADVOGADO(A): JOSÉ GARIBALDI FERRAZ DE SOUZA II
RELATOR: Des. JOSÉ DE RIBAMAR CASTRO
 
025-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Recursos | Apelação - Número Único: 0029808-77.2012.8.10.0001 - N.º
Protocolo: 0284592017 - ( SÃO LUÍS ) - PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL - DISTRIBUIÇÃO: SORTEIO
APELANTE: BANCO BMG S/A.
ADVOGADO(A): ANA TEREZA DE AGUIAR VALENÇA
APELADO: ELIAS DE LIMA PONTES
ADVOGADO(A): LUCIANA SILVA DE CARVALHO
RELATORA: Desa. ANGELA MARIA MORAES SALAZAR
 
026-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Recursos | Apelação - Número Único: 0001676-66.2016.8.10.0131 - N.º
Protocolo: 0284602017 - ( SENADOR LA ROQUE ) - SEGUNDA CÂMARA CÍVEL - DISTRIBUIÇÃO: SORTEIO
APELANTE: BANCO BMG S/A
ADVOGADO(A): ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO
APELADO: FRANCISCA RODRIGUES BRANCO
ADVOGADO(A): LUISA DO NASCIMENTO BUENO LIMA
RELATORA: Desa. NELMA CELESTE SOUZA SILVA SARNEY COSTA
 
027-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Recursos | Apelação - Número Único: 0006585-32.2011.8.10.0001 - N.º
Protocolo: 0284722017 - ( SÃO LUÍS ) - TERCEIRA CÂMARA CÍVEL - DISTRIBUIÇÃO: PREVENÇÃO
APELANTE: RAVENNA MEIRELLES ARAUJO
ADVOGADO(A): CRISANTO DA COSTA LIMA FILHO, THUANY DI PAULA ALVES RIBEIRO
APELADO: PREVI-CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNC BANCO BRASIL
ADVOGADO(A): JOAO ANDRE SALES RODRIGUES, LUIZ RICARDO CASTRO GUERRA
RELATOR: Des. LOURIVAL DE JESUS SEREJO SOUSA
 
028-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Recursos | Apelação - Número Único: 0031005-62.2015.8.10.0001 - N.º
Protocolo: 0284752017 - ( SÃO LUÍS ) - SEGUNDA CÂMARA CÍVEL - DISTRIBUIÇÃO: PREVENÇÃO
APELANTE: UNIHOSP - SERVICOS DE SAUDE LTDA
ADVOGADO(A): ANTONIO CESAR DE ARAÚJO FREITAS
APELADO: PYETRA CUTRIM LINS DE FREITAS
ADVOGADO(A): CAROLINE SAMPAIO CAMPELO, KAMILA PEREIRA CARDOSO DE AGUIAR
RELATOR: Des. ANTONIO GUERREIRO JÚNIOR
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029-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Recursos | Apelação - Número Único: 0000123-71.2016.8.10.0102 - N.º
Protocolo: 0284782017 - ( MONTES ALTOS ) - TERCEIRA CÂMARA CÍVEL - DISTRIBUIÇÃO: SORTEIO
APELANTE: BANCO VOTORAMTIM S/A
ADVOGADO(A): MANUELA SAMPAIO SARMENTO E SILVA
APELADO: LEONORA RIBEIRO DA COSTA
ADVOGADO(A): WLISSES PEREIRA SOUSA
RELATORA: Desa. CLEONICE SILVA FREIRE
030-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Recursos | Apelação - Número Único: 0000532-14.2012.8.10.0029 - N.º
Protocolo: 0284892017 - ( CAXIAS ) - PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL - DISTRIBUIÇÃO: SORTEIO
APELANTE: ARCANJO CAMILO DA SILVA
ADVOGADO(A): ANTONIO MARIO BAIMA PEREIRA JUNIOR
APELADO: BANCO BMG S.A.
ADVOGADO(A): ANA TEREZA DE AGUIAR VALENÇA
RELATORA: Desa. ANGELA MARIA MORAES SALAZAR
 
031-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Recursos | Apelação - Número Único: 0036770-87.2010.8.10.0001 - N.º
Protocolo: 0284902017 - ( SÃO LUÍS ) - TERCEIRA CÂMARA CÍVEL - DISTRIBUIÇÃO: PREVENÇÃO
APELANTE: RAVENNA MEIRELLES ARAUJO
ADVOGADO(A): CRISANTO DA COSTA LIMA FILHO, THUANY DI PAULA ALVES RIBEIRO
APELADO: PREVI-CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNC BANCO BRASIL
ADVOGADO(A): TASSO BATALHA BARROCA, DR. JOSÉ MANOEL DE MACEDO COSTA FILHO, JOAO ANDRE SALES
RODRIGUES
RELATOR: Des. LOURIVAL DE JESUS SEREJO SOUSA
 
032-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Recursos | Apelação - Número Único: 0001136-08.2016.8.10.0102 - N.º
Protocolo: 0284982017 - ( MONTES ALTOS ) - TERCEIRA CÂMARA CÍVEL - DISTRIBUIÇÃO: SORTEIO
APELANTE: BANCO ITAÚ UNIBANCO HOLDING S/A
ADVOGADO(A): JOSÉ ALMIR DA R MENDES JUNIOR, JAIR JOSE SOUSA FONSECA
APELADO: MARIA DE FATIMA RODRIGUES ROCHA
ADVOGADO(A): WLISSES PEREIRA SOUSA
RELATOR: Des. LOURIVAL DE JESUS SEREJO SOUSA
 
033-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Recursos | Apelação - Número Único: 0043084-15.2011.8.10.0001 - N.º
Protocolo: 0285132017 - ( SÃO LUÍS ) - QUARTA CÂMARA CÍVEL - DISTRIBUIÇÃO: SORTEIO
APELANTE: B V FINANCEIRA S/A-CFI
ADVOGADO(A): AMANDA DE LIMA UMBELINO GOMES
APELADO: ELIAS BARROS DOS SANTOS JUNIOR
RELATOR: Des. MARCELINO CHAVES EVERTON
 
034-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Recursos | Apelação - Número Único: 0000808-23.2015.8.10.0067 - N.º
Protocolo: 0285182017 - ( ANAJATUBA ) - QUARTA CÂMARA CÍVEL - DISTRIBUIÇÃO: SORTEIO
APELANTE: JULIA BARBOSA
ADVOGADO(A): THIAGO SERENO FURTADO, RAIMUNDO FERREIRA PINHEIRO
APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S/A
ADVOGADO(A): DR. GIOVANNY MICHAEL VIEIRA NAVARRO
RELATOR: Des. PAULO SÉRGIO VELTEN PEREIRA
035-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Recursos | Apelação - Número Único: 0001145-80.2013.8.10.0067 - N.º
Protocolo: 0285362017 - ( ANAJATUBA ) - PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL - DISTRIBUIÇÃO: SORTEIO
APELANTE: MARIA DO ESPIRITO SANTO MORENO
ADVOGADO(A): ANSELMO FERNANDO EVERTON LISBOA
RELATOR: Des. KLEBER COSTA CARVALHO
 
036-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Recursos | Apelação - Número Único: 0001161-21.2016.8.10.0102 - N.º
Protocolo: 0285392017 - ( MONTES ALTOS ) - QUINTA CÂMARA CÍVEL - DISTRIBUIÇÃO: SORTEIO
APELANTE: BANCO BRADESCO S.A
ADVOGADO(A): ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO
APELADO: JULIO PEREIRA MARINHO
ADVOGADO(A): WLISSES PEREIRA SOUSA
RELATOR: Des. JOSÉ DE RIBAMAR CASTRO
 
037-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Recursos | Apelação - Número Único: 0000056-85.2013.8.10.0143 - N.º
Protocolo: 0285432017 - ( MORROS ) - TERCEIRA CÂMARA CÍVEL - DISTRIBUIÇÃO: SORTEIO
APELANTE: ESTADO DO MARANHAO
PROCURADOR(A)(ES): JOAO RICARDO DA SILVA GOMES DE OLIVEIRA
APELADO: ARIEL DOS SANTOS VIEIRA, CARLOS ALEXANDRE MEDEIROS MUNIZ, EMANOEL SILVA BOTELHO,
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JACQUELINE SOUSA VIEIRA, JOSÉ BENVINDO DO VALE FERREIRA, LEONARDO PINTO ARAÚJO, MAURÍCIO SARAIVA DE
MENEZES, RAUL FLAVIO FERREIRA LOBATO, RONALDO MARTINS DE ABREU
ADVOGADO(A): AUGUSTO AFONSO BARBALHO DUQUE BACELAR
RELATOR: Des. LOURIVAL DE JESUS SEREJO SOUSA
 
038-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Recursos | Apelação - Número Único: 0018758-88.2011.8.10.0001 - N.º
Protocolo: 0285452017 - ( SÃO LUÍS ) - QUARTA CÂMARA CÍVEL - DISTRIBUIÇÃO: SORTEIO
APELANTE: ANDERSON CLAYTON SILVA MENDONCA
DEFENSOR PÚBLICO: RODRIGO GOMES DE FREITAS PINHEIRO
APELADO: CEUMA - ASSOCIACAO DE ENSINO SUPERIOR
ADVOGADO(A): MIRELLA PARADA MARTINS, VANESSA PINHEIRO DE ANDRADE
RELATOR: Des. PAULO SÉRGIO VELTEN PEREIRA
 
039-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Recursos | Apelação - Número Único: 0000833-91.2016.8.10.0102 - N.º
Protocolo: 0285472017 - ( MONTES ALTOS ) - TERCEIRA CÂMARA CÍVEL - DISTRIBUIÇÃO: SORTEIO
APELANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S/A
ADVOGADO(A): JOSE ALMIR DA ROCHA MENDES JUNIOR
APELADO: DOMINGOS DA SILVA PEREIRA
 
ADVOGADO(A): WLISSES PEREIRA SOUSA
RELATORA: Desa. CLEONICE SILVA FREIRE
 
040-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Recursos | Apelação - Número Único: 0016962-28.2012.8.10.0001 - N.º
Protocolo: 0285482017 - ( SÃO LUÍS ) - SEGUNDA CÂMARA CÍVEL - DISTRIBUIÇÃO: SORTEIO
APELANTE: CEUMA - ASSOCIACAO DE ENSINO SUPERIOR
ADVOGADO(A): MIRELLA PARADA MARTINS, VANESSA PINHEIRO DE ANDRADE
APELADO: LUCIANA SOARES PINHEIRO
RELATOR: Des. ANTONIO GUERREIRO JÚNIOR
 
041-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Recursos | Apelação - Número Único: 0000318-64.2016.8.10.0067 - N.º
Protocolo: 0285502017 - ( ANAJATUBA ) - QUARTA CÂMARA CÍVEL - DISTRIBUIÇÃO: SORTEIO
APELANTE: MAPFRE SEGURADORA S/A
ADVOGADO(A): ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES
APELADO: JOSE RIBAMAR PINTO DOS REIS, TEREZA DE JESUS REIS
ADVOGADO(A): ANSELMO FERNANDO EVERTON LISBOA
RELATOR: Des. PAULO SÉRGIO VELTEN PEREIRA
 
042-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Recursos | Apelação - Número Único: 0007684-95.2015.8.10.0001 - N.º
Protocolo: 0285512017 - ( SÃO LUÍS ) - QUARTA CÂMARA CÍVEL - DISTRIBUIÇÃO: SORTEIO
(1º APELANTE): CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL
ADVOGADO(A): JOSÉ MANUEL DE MACEDO COSTA FILHO
(2º APELANTE): MARIA SIDALINA LAMEGO GOULART
ADVOGADO(A): RAFAEL TUPINAMBA GOULART
(1º APELADO): MARIA SIDALINA LAMEGO GOULART
ADVOGADO(A): RAFAEL TUPINAMBA GOULART
(2º APELADO): CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL - CASSI
ADVOGADO(A): JOSE MANUEL DE MACEDO COSTA FILHO
RELATOR: Des. PAULO SÉRGIO VELTEN PEREIRA
 
043-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Recursos | Apelação - Número Único: 0001173-35.2016.8.10.0102 - N.º
Protocolo: 0285532017 - ( MONTES ALTOS ) - SEGUNDA CÂMARA CÍVEL - DISTRIBUIÇÃO: SORTEIO
APELANTE: BANCO VOTORANTIM S.A
ADVOGADO(A): MANUELA SAMPAIO SARMENTO E SILVA
APELADO: ELENITA BARROS DOS SANTOS
ADVOGADO(A): WLISSES PEREIRA SOUSA
RELATORA: Desa. NELMA CELESTE SOUZA SILVA SARNEY COSTA
 
044-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Recursos | Apelação - Número Único: 0001127-46.2016.8.10.0102 - N.º
Protocolo: 0285552017 - ( MONTES ALTOS ) - TERCEIRA CÂMARA CÍVEL - DISTRIBUIÇÃO: SORTEIO
APELANTE: BANCO BRASIL S/A
ADVOGADO(A): SERVIO TULIO DE BARCELOS, JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA
APELADO: RAIMUNDA MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA
ADVOGADO(A): JOSÉ GARIBALDI FERRAZ DE SOUZA II
RELATOR: Des. JAMIL DE MIRANDA GEDEON NETO
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045-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Recursos | Apelação - Número Único: 0000488-70.2015.8.10.0067 - N.º
Protocolo: 0285572017 - ( ANAJATUBA ) - SEGUNDA CÂMARA CÍVEL - DISTRIBUIÇÃO: SORTEIO
APELANTE: SEGURADORA LÍDER DOS CONSORCIOS DE SEGURO - DPVAT
ADVOGADO(A): ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES, NEUSA HELENA DE SOUSA EVERTON
APELADO: FRANCISCO NEVES
ADVOGADO(A): THAIANE FILOMENA DA SILVA COSTA FIGUEIREDO, JOSE ANTONIO FIGUEIREDO FERREIRA JUNIOR
RELATOR: Des. MARCELO CARVALHO SILVA
 
046-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Recursos | Apelação - Número Único: 0024822-80.2012.8.10.0001 - N.º
Protocolo: 0285582017 - ( SÃO LUÍS ) - SEGUNDA CÂMARA CÍVEL - DISTRIBUIÇÃO: SORTEIO
APELANTE: UNICEUMA - CENTRO UNIVERSITARIO DO MARANHAO
ADVOGADO(A): MIRELLA PARADA MARTINS
APELADO: MARY NALDA PINHEIRO DE ALMEIDA MORAES
RELATOR: Des. MARCELO CARVALHO SILVA
 
047-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Recursos | Apelação - Número Único: 0024837-49.2012.8.10.0001 - N.º
Protocolo: 0285622017 - ( SÃO LUÍS ) - PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL - DISTRIBUIÇÃO: SORTEIO
APELANTE: UNICEUMA - CENTRO UNIVERSITARIO DO MARANHAO
ADVOGADO(A): MIRELLA PARADA MARTINS
APELADO: MARIA DALVA COSTA FERREIRA
RELATOR: Des. KLEBER COSTA CARVALHO
 
048-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Recursos | Apelação - Número Único: 0034328-80.2012.8.10.0001 - N.º
Protocolo: 0285632017 - ( SÃO LUÍS ) - TERCEIRA CÂMARA CÍVEL - DISTRIBUIÇÃO: SORTEIO
APELANTE: JOSENILDON SOARES SILVA
ADVOGADO(A): DIOGO DUAILIBE FURTADO, JORGE DAVID SILVA FRAZÃO JUNIOR
APELADO: BANCO GMAC S/A
ADVOGADO(A): JOSÉ FERREIRA GUERRA, ROSÂNGELA DE FÁTIMA ARAÚJO GOULART
RELATOR: Des. JAMIL DE MIRANDA GEDEON NETO
 
049-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Recursos | Apelação - Número Único: 0000678-93.2013.8.10.0102 - N.º
Protocolo: 0285722017 - ( MONTES ALTOS ) - PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL - DISTRIBUIÇÃO: SORTEIO
APELANTE: DUCOL ENGENHARIA LTDA
ADVOGADO(A): JOANA D'ARC SANTIAGO RABELO - OAB/MA 3793
APELADO: JOSE PAULO DE SOUZA NETO
ADVOGADO(A): KARLOS BARRETO LIMA NASCIMENTO
RELATORA: Desa. ANGELA MARIA MORAES SALAZAR
 
050-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Recursos | Apelação - Número Único: 0000724-77.2016.8.10.0102 - N.º
Protocolo: 0285752017 - ( MONTES ALTOS ) - QUARTA CÂMARA CÍVEL - DISTRIBUIÇÃO: SORTEIO
APELANTE: BANCO PAN S.A
ADVOGADO(A): GILVAN MELO DE SOUSA, GABYA THAIS MOREIRA DOS ANJOS
APELADO: LUIS VIEIRA ROLDÃO
ADVOGADO(A): WLISSES PEREIRA SOUSA
RELATOR: Des. PAULO SÉRGIO VELTEN PEREIRA
 
051-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Recursos | Apelação - Número Único: 0001041-75.2016.8.10.0102 - N.º
Protocolo: 0285792017 - ( MONTES ALTOS ) - TERCEIRA CÂMARA CÍVEL - DISTRIBUIÇÃO: SORTEIO
APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S.A.
ADVOGADO(A): ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO, ANDRE ALMEIDA DA CONCEICAO
APELADO: MARIA DE NAZARE MARTINS DA CONCEIÇÃO SANTOS
ADVOGADO(A): WLISSES PEREIRA SOUSA
RELATOR: Des. JAMIL DE MIRANDA GEDEON NETO
 
052-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Recursos | Apelação - Número Único: 0030233-07.2012.8.10.0001 - N.º
Protocolo: 0285812017 - ( SÃO LUÍS ) - TERCEIRA CÂMARA CÍVEL - DISTRIBUIÇÃO: SORTEIO
APELANTE: GETNET TECNOLOGIA EM CAPTURA E PROCESSAMENTO DE TRANSACOES
ADVOGADO(A): ALVARO CELSO DE SOUZA JUNQUEIRA, FÁBIO AUGUSTO RIGO DE SOUZA
APELADO: A R SOUSA E CIA LTDA
RELATORA: Desa. CLEONICE SILVA FREIRE
 
053-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Recursos | Apelação - Número Único: 0000102-91.2005.8.10.0034 - N.º
Protocolo: 0285822017 - ( CODÓ ) - QUINTA CÂMARA CÍVEL - DISTRIBUIÇÃO: SORTEIO
APELANTE: ESPÓLIO DE NAGIB BUZAR E MARIA LOURDES BÉLICHE BUZAR REPRESENTADO PELA INVENTARIANTE
TERESINHA DE MARIA BUZAR DE OLIVEIRA
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ADVOGADO(A): LEANDRO CAVALCANTE DE CARVALHO
APELADO: RAIMUNDO NONATO COSTA SOUSA, MARIA ELSA BARBOSA SILVA
ADVOGADO(A): FRANCISCO ANTONIO RIBEIRO ASSUNÇÃO MACHADO
RELATOR: Des. RAIMUNDO JOSÉ BARROS DE SOUSA
054-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Recursos | Apelação - Número Único: 0000869-78.2015.8.10.0067 - N.º
Protocolo: 0285852017 - ( ANAJATUBA ) - QUINTA CÂMARA CÍVEL - DISTRIBUIÇÃO: SORTEIO
APELANTE: RAIMUNDA LUIZA MENDES BARROS
ADVOGADO(A): THIAGO SERENO FURTADO
APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
ADVOGADO(A): RUBENS GASPAR SERRA, NEUSA HELENA DE SOUSA EVERTON
RELATOR: Des. RAIMUNDO JOSÉ BARROS DE SOUSA
 
055-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Recursos | Apelação - Número Único: 0001186-34.2016.8.10.0102 - N.º
Protocolo: 0285922017 - ( MONTES ALTOS ) - SEGUNDA CÂMARA CÍVEL - DISTRIBUIÇÃO: SORTEIO
APELANTE: BANCO PANAMERICANO S/A
ADVOGADO(A): GILVAN MELO DE SOUSA
APELADO: ELENITA BARROS DOS SANTOS
ADVOGADO(A): WLISSES PEREIRA SOUSA
RELATORA: Desa. NELMA CELESTE SOUZA SILVA SARNEY COSTA
 
056-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Recursos | Apelação - Número Único: 0000558-55.2016.8.10.0131 - N.º
Protocolo: 0285982017 - ( SENADOR LA ROQUE ) - QUARTA CÂMARA CÍVEL - DISTRIBUIÇÃO: SORTEIO
APELANTE: MARIA DE JESUS DE ALENCAR NASCIMENTO
ADVOGADO(A): LUISA DO NASCIMENTO BUENO LIMA
APELADO: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO(A): ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO, ANDRE ALMEIDA DA CONCEICAO
RELATOR: Des. JAIME FERREIRA DE ARAÚJO
 
057-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Recursos | Apelação - Número Único: 0001176-87.2016.8.10.0102 - N.º
Protocolo: 0286052017 - ( MONTES ALTOS ) - TERCEIRA CÂMARA CÍVEL - DISTRIBUIÇÃO: SORTEIO
APELANTE: BANCO BRADESCO FINACIAMENTOS S.A
ADVOGADO(A): ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO
APELADO: ELENITA BARROS DOS SANTOS
ADVOGADO(A): WLISSES PEREIRA SOUSA
RELATORA: Desa. CLEONICE SILVA FREIRE
 
058-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Recursos | Apelação - Número Único: 0001060-81.2016.8.10.0102 - N.º
Protocolo: 0286232017 - ( MONTES ALTOS ) - PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL - DISTRIBUIÇÃO: SORTEIO
APELANTE: BANCO BRADESCO FINACIAMENTOS S.A
ADVOGADO(A): ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO
APELADO: MARIA DE NAZARE OLIVEIRA DOS SANTOS
ADVOGADO(A): WLISSES PEREIRA SOUSA
RELATOR: Des. KLEBER COSTA CARVALHO
059-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Recursos | Apelação - Número Único: 0000997-66.2016.8.10.0131 - N.º
Protocolo: 0286252017 - ( SENADOR LA ROQUE ) - TERCEIRA CÂMARA CÍVEL - DISTRIBUIÇÃO: SORTEIO
APELANTE: BANCO PAN S.A
ADVOGADO(A): FELICIANO LYRA MOURA, NACIARA LEITE COELHO
APELADO: ANTONIO FERREIRA DE ANDRADE
ADVOGADO(A): ALMIVAR SIQUEIRA FREIRE JÚNIOR
RELATORA: Desa. CLEONICE SILVA FREIRE
 
060-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Recursos | Apelação - Número Único: 0001158-11.2014.8.10.0143 - N.º
Protocolo: 0286272017 - ( MORROS ) - QUARTA CÂMARA CÍVEL - DISTRIBUIÇÃO: SORTEIO
APELANTE: - BANCO BRADESCO S.A - AG. ROSÁRIO, BRADESCO CARTOES S.A
ADVOGADO(A): JOSÉ ALMIR DA R. MENDES JÚNIOR, JOSÉ ALMIR DA ROCHA MENDES JUNIOR
APELADO: MARIA DA CONCEIÇÃO LEÃO RABÊLO
ADVOGADO(A): BRUNO LEONARDO LIMA CRUZ
RELATOR: Des. JAIME FERREIRA DE ARAÚJO
 
061-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Recursos | Apelação - Número Único: 0016449-60.2012.8.10.0001 - N.º
Protocolo: 0286292017 - ( SÃO LUÍS ) - QUINTA CÂMARA CÍVEL - DISTRIBUIÇÃO: SORTEIO
APELANTE: PAN S/A
ADVOGADO(A): CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES
APELADO: FRANCIANO ARAUJO ABREU
RELATOR: Des. RICARDO TADEU BUGARIN DUAILIBE
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062-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Recursos | Apelação - Número Único: 0014392-35.2013.8.10.0001 - N.º
Protocolo: 0286332017 - ( SÃO LUÍS ) - QUINTA CÂMARA CÍVEL - DISTRIBUIÇÃO: SORTEIO
(1º APELANTE): BANCO DO BRASIL S/A
ADVOGADO(A): RAFAEL SGANZERLA DURAND, ANDRE MENESCAL GUEDES
(2º APELANTE): JOZENILTON PEREIRA RIBEIRO
ADVOGADO(A): ELDA PEREIRA SILVA, LEONARDO SILVA GOMES PEREIRA
(1º APELADO): JOZENILTON PEREIRA RIBEIRO
ADVOGADO(A): ELDA PEREIRA SILVA, LEONARDO SILVA GOMES PEREIRA
(2º APELADO): BANCO DO BRASIL S/A
ADVOGADO(A): RAFAEL SGANZERLA DURAND, ANDRE MENESCAL GUEDES
RELATOR: Des. RICARDO TADEU BUGARIN DUAILIBE
 
063-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Recursos | Apelação - Número Único: 0000785-45.2016.8.10.0034 - N.º
Protocolo: 0286382017 - ( CODÓ ) - SEGUNDA CÂMARA CÍVEL - DISTRIBUIÇÃO: SORTEIO
APELANTE: ANTONIA OLIVEIRA DOS SANTOS
ADVOGADO(A): FRANCISCA TELMA PEREIRA MARQUES
APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
ADVOGADO(A): ANTONIO ANGLADA JATAY CASANOVAS
RELATORA: Desa. NELMA CELESTE SOUZA SILVA SARNEY COSTA
 
064-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Recursos | Apelação - Número Único: 0000166-94.2008.8.10.0067 - N.º
Protocolo: 0286482017 - ( ANAJATUBA ) - QUARTA CÂMARA CÍVEL - DISTRIBUIÇÃO: SORTEIO
APELANTE: AURELIANO MENDONÇA
ADVOGADO(A): SEBASTIAO DA COSTA SAMPAIO NETO
APELADO: BRAULIO MARTINS
ADVOGADO(A): ANSELMO FERNANDO EVERTON LISBOA
RELATOR: Des. PAULO SÉRGIO VELTEN PEREIRA
 
065-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Recursos | Apelação - Número Único: 0001138-85.2016.8.10.0131 - N.º
Protocolo: 0286552017 - ( SENADOR LA ROQUE ) - SEGUNDA CÂMARA CÍVEL - DISTRIBUIÇÃO: SORTEIO
APELANTE: MARCELINA MARIA DA CONCEIÇÃO
ADVOGADO(A): WAIRES TALMON COSTA JUNIOR
APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS
ADVOGADO(A): ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO
RELATOR: Des. ANTONIO GUERREIRO JÚNIOR
 
066-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Recursos | Apelação - Número Único: 0001201-03.2016.8.10.0102 - N.º
Protocolo: 0286592017 - ( MONTES ALTOS ) - SEGUNDA CÂMARA CÍVEL - DISTRIBUIÇÃO: SORTEIO
APELANTE: BANCO BRADESCO FINACIAMENTOS S.A
ADVOGADO(A): ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO
APELADO: ELENITA BARROS DOS SANTOS
ADVOGADO(A): WLISSES PEREIRA SOUSA
RELATOR: Des. MARCELO CARVALHO SILVA
 
067-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Recursos | Apelação - Número Único: 0000773-55.2015.8.10.0102 - N.º
Protocolo: 0286632017 - ( MONTES ALTOS ) - QUINTA CÂMARA CÍVEL - DISTRIBUIÇÃO: SORTEIO
APELANTE: MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO/MA
ADVOGADO(A): EDMILSON FRANCO DA SILVA
APELADO: MARIA DAS GRAÇAS OLIVEIRA DOS SANTOS
ADVOGADO(A): JOSENILDO GALENO TEIXEIRA
RELATOR: Des. JOSÉ DE RIBAMAR CASTRO
 
068-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Recursos | Apelação - Número Único: 0034423-13.2012.8.10.0001 - N.º
Protocolo: 0286662017 - ( SÃO LUÍS ) - SEGUNDA CÂMARA CÍVEL - DISTRIBUIÇÃO: SORTEIO
APELANTE: CEUMA - ASSOCIACAO DE ENSINO SUPERIOR
ADVOGADO(A): MIRELLA PARADA MARTINS, VANESSA PINHEIRO DE ANDRADE
APELADO: LIVIA PATRICIA PEREIRA AZEVEDO
RELATOR: Des. MARCELO CARVALHO SILVA
 
069-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Recursos | Apelação - Número Único: 0000871-06.2016.8.10.0102 - N.º
Protocolo: 0286692017 - ( MONTES ALTOS ) - QUINTA CÂMARA CÍVEL - DISTRIBUIÇÃO: SORTEIO
APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A
ADVOGADO(A): RUBENS GASPAR SERRA
APELADO: ORCIDALIO DA MOTA MIRANDA
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ADVOGADO(A): WLISSES PEREIRA SOUSA
RELATOR: Des. JOSÉ DE RIBAMAR CASTRO
 
070-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Recursos | Apelação - Número Único: 0000837-31.2016.8.10.0102 - N.º
Protocolo: 0286732017 - ( MONTES ALTOS ) - QUARTA CÂMARA CÍVEL - DISTRIBUIÇÃO: SORTEIO
APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S.A
ADVOGADO(A): ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO
APELADO: DOMINGOS DA SILVA PEREIRA
ADVOGADO(A): WLISSES PEREIRA SOUSA
RELATOR: Des. JAIME FERREIRA DE ARAÚJO
 
071-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Recursos | Apelação - Número Único: 0000380-78.2012.8.10.0121 - N.º
Protocolo: 0286772017 - ( SÃO BERNARDO ) - SEGUNDA CÂMARA CÍVEL - DISTRIBUIÇÃO: SORTEIO
APELANTE: ESTADO DO MARANHAO
PROCURADOR(A)(ES): CARLOS SANTANA LOPES
APELADO: ARLENE MARIA MATA
ADVOGADO(A): CARLOS ALUÍSIO DE OLIVEIRA VIANA
RELATOR: Des. ANTONIO GUERREIRO JÚNIOR
 
072-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Recursos | Apelação - Número Único: 0000742-43.2015.8.10.0067 - N.º
Protocolo: 0286812017 - ( ANAJATUBA ) - TERCEIRA CÂMARA CÍVEL - DISTRIBUIÇÃO: SORTEIO
APELANTE: JOSE RIBAMAR RODRIGUES NEVES
ADVOGADO(A): THIAGO SERENO FURTADO
APELADO: BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A
ADVOGADO(A): GIOVANNY MICHAEL VIEIRA NAVARRO
RELATOR: Des. JAMIL DE MIRANDA GEDEON NETO
 
073-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Recursos | Apelação - Número Único: 0005009-72.2009.8.10.0001 - N.º
Protocolo: 0286842017 - ( SÃO LUÍS ) - QUINTA CÂMARA CÍVEL - DISTRIBUIÇÃO: SORTEIO
APELANTE: DEUSA CRISTINA RODRIGUES PIMENTA, MARCOS MONTEIRO TELES
ADVOGADO(A): GUSTAVO SANTOS SIMIÃO, JOSE MARIA CAMPOS COUTO
(1º APELADO): BANCO BOZZANO SIMONSEN
(2º APELADO): TRADECASH SOCIEDADE DE FOMENTO COM ADM-SOC FOM COM
RELATOR: Des. JOSÉ DE RIBAMAR CASTRO
 
074-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Recursos | Apelação - Número Único: 0000711-94.2016.8.10.0032 - N.º
Protocolo: 0286912017 - ( COELHO NETO ) - TERCEIRA CÂMARA CÍVEL - DISTRIBUIÇÃO: SORTEIO
APELANTE: MARIA DA LUZ DA SILVA
ADVOGADO(A): NILTON DA CRUZ VIEIRA
APELADO: BANCO ITAU BMG S/A
ADVOGADO(A): WILSON SALES BELCHIOR
RELATOR: Des. JAMIL DE MIRANDA GEDEON NETO
 
075-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Recursos | Apelação - Número Único: 0000813-45.2015.8.10.0067 - N.º
Protocolo: 0286932017 - ( ANAJATUBA ) - SEGUNDA CÂMARA CÍVEL - DISTRIBUIÇÃO: SORTEIO
APELANTE: JOSELI GAMA
ADVOGADO(A): THIAGO SERENO FURTADO
APELADO: BANCO BANRISUL
ADVOGADO(A): JOSE EDGARD DA CUNHA BUENO FILHO
RELATORA: Desa. NELMA CELESTE SOUZA SILVA SARNEY COSTA
 
076-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Recursos | Apelação - Número Único: 0029490-26.2014.8.10.0001 - N.º
Protocolo: 0287102017 - ( SÃO LUÍS ) - SEGUNDA CÂMARA CÍVEL - DISTRIBUIÇÃO: SORTEIO
APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS
ADVOGADO(A): RUBENS GASPAR SERRA
APELADO: MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES DE OLIVEIRA
ADVOGADO(A): JOSÉ ROBERTO CUTRIM DE CAMPOS
RELATORA: Desa. NELMA CELESTE SOUZA SILVA SARNEY COSTA
 
077-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Recursos | Apelação - Número Único: 0011380-42.2015.8.10.0001 - N.º
Protocolo: 0287302017 - ( SÃO LUÍS ) - TERCEIRA CÂMARA CÍVEL - DISTRIBUIÇÃO: SORTEIO
APELANTE: DAVID BORGES COSTA
ADVOGADO(A): INES ALVES DE SOUSA
APELADO: BANCO FIAT S.A
ADVOGADO(A): CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES
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RELATOR: Des. LOURIVAL DE JESUS SEREJO SOUSA
 
001-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Recursos | Remessa Necessária - Número Único: 0000798-07.2012.8.10.0027 -
N.º Protocolo: 0263722017 - ( BARRA DO CORDA ) - PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL - DISTRIBUIÇÃO: SORTEIO
REMETENTE: JUIZO DE DIREITO DA PRIMEIRA VARA DA COMARCA DE BARRA DO CORDA
REQUERENTE: MARIA AUDILICE DINIZ DE OLIVEIRA
ADVOGADO(A): BÁRBARA DE CÁSSIA SOUZA ALENCAR
REQUERIDO: ESTADO DO MARANHAO
SUBPROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA: CARLOS SANTANA LOPES
RELATOR: Des. KLEBER COSTA CARVALHO
 
002-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Recursos | Remessa Necessária - Número Único: 0000144-83.1996.8.10.0058 -
N.º Protocolo: 0283032017 - ( SÃO JOSÉ DE RIBAMAR ) - SEGUNDA CÂMARA CÍVEL - DISTRIBUIÇÃO: SORTEIO
REMETENTE: JUIZO DE DIREITO DA PRIMEIRA VARA CIVEL DA COMARCA DE SAO JOSÉ DE RIBAMAR
REQUERENTE: IRENE DA CONCEIÇÃO MORAES RODRIGUES
(1º REQUERIDO): MUNICIPIO DE SAO JOSE DE RIBAMAR
ADVOGADO(A): JOHNNY SANCHES VALE, ERIKO JOSE DOMINGUES DA SILVA RIBEIRO
(2º REQUERIDO): COLÔNIA DE PESCADORES DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR
ADVOGADO(A): JOSÉ DO ESPÍRITO SANTO MALHEIROS
RELATOR: Des. ANTONIO GUERREIRO JÚNIOR
 
003-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Recursos | Remessa Necessária - Número Único: 0000057-46.2008.8.10.0143 -
N.º Protocolo: 0283882017 - ( MORROS ) - TERCEIRA CÂMARA CÍVEL - DISTRIBUIÇÃO: SORTEIO
REMETENTE: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MORROS
REQUERENTE: SINPROESEMMA
ADVOGADO(A): GUTEMBERG SOARES CARNEIRO, EDMUNDO DOS REIS LUZ
REQUERIDO: MUNICÍPIO DE MORROS
RELATOR: Des. JAMIL DE MIRANDA GEDEON NETO
 
004-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Recursos | Remessa Necessária - Número Único: 0001339-77.2016.8.10.0034 -
N.º Protocolo: 0284382017 - ( CODÓ ) - PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL - DISTRIBUIÇÃO: SORTEIO
REMETENTE: JUIZO DE DIREITO DA PRIMEIRA VARA DA COMARCA DE CODÓ
REQUERENTE: SONIA MARIA SANTOS DA SILVA
ADVOGADO(A): CLERES MARIO BARREIRA LOBATO
REQUERIDO: ESTADO DO MARANHÃO
PROCURADOR(A)(ES): LUCIANA CARDOSO MAIA
RELATOR: Des. KLEBER COSTA CARVALHO
 
005-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Recursos | Remessa Necessária - Número Único: 0001304-20.2016.8.10.0034 -
N.º Protocolo: 0284972017 - ( CODÓ ) - QUARTA CÂMARA CÍVEL - DISTRIBUIÇÃO: SORTEIO
REMETENTE: JUIZO DE DIREITO DA PRIMEIRA VARA DA COMARCA DE CODÓ
REQUERENTE: MARIA RUTH ASSUNNÇÃO DA SILVA
ADVOGADO(A): CLERES MARIO BARREIRA LOBATO
REQUERIDO: ESTADO DO MARANHÃO
PROCURADOR(A)(ES): OSMAR CAVALCANTE OLIVEIRA
RELATOR: Des. MARCELINO CHAVES EVERTON
 
006-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Recursos | Remessa Necessária - Número Único: 0001396-64.2014.8.10.0067 -
N.º Protocolo: 0285042017 - ( ANAJATUBA ) - QUINTA CÂMARA CÍVEL - DISTRIBUIÇÃO: SORTEIO
REMETENTE: JUIZO DE DIREITO DA VARA UNICA DA COMARCA DE ANAJATUBA
REQUERENTE: LUIS FERNANDO SOARES MENDES
ADVOGADO(A): ANSELMO FERNANDO EVERTON LISBOA
REQUERIDO: MANUEL DE JESUS MARTINS RODRIGUES
RELATOR: Des. RAIMUNDO JOSÉ BARROS DE SOUSA
 
007-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Recursos | Remessa Necessária - Número Único: 0000147-49.2012.8.10.0067 -
N.º Protocolo: 0285422017 - ( ANAJATUBA ) - QUARTA CÂMARA CÍVEL - DISTRIBUIÇÃO: SORTEIO
REMETENTE: JUIZO DE DIREITO DA VARA UNICA DA COMARCA DE ANAJATUBA
REQUERENTE: SINDICATO DOS TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO DO MUNICIPIO DE ANAJATUBA
ADVOGADO(A): MARINEL DUTRA DE MATOS
REQUERIDO: MUNICIPIO DE ANAJATUBA
ADVOGADO(A): MAURO HENRIQUE FERREIRA GONÇALVES SILVA, ANSELMO FERNANDO EVERTON LISBOA
RELATOR: Des. JAIME FERREIRA DE ARAÚJO
 
008-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Recursos | Remessa Necessária - Número Único: 0006672-80.2014.8.10.0001 -
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N.º Protocolo: 0285702017 - ( SÃO LUÍS ) - QUINTA CÂMARA CÍVEL - DISTRIBUIÇÃO: SORTEIO
REMETENTE: JUIZO DE DIREITO DA QUARTA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SÃO LUÍS
REQUERENTE: KELVIO FRANCISCO VASCONCELOS
ADVOGADO(A): PATRICIA CRISTINA TAVARES ROCHA
REQUERIDO: UEMA - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO
ADVOGADO(A): BENEDITO BAYMA PIORSKI, JOSÉ LOPES DE ABREU
RELATOR: Des. RICARDO TADEU BUGARIN DUAILIBE
 

CRIMINAIS ISOLADAS
 
001-PROCESSO CRIMINAL | Medidas Garantidoras | Habeas Corpus - Número Único: 0003641-50.2017.8.10.0000 - N.º
Protocolo: 0275652017 - ( ROSÁRIO ) - SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - DISTRIBUIÇÃO: PREVENÇÃO
PACIENTE: CARLOS AUGUSTO AZEVEDO CORREIA
ADVOGADO(A): RAFAEL BASTOS DA FONSECA, ARNOLDO DE ASSIS BASTOS SEGUNDO
IMPETRADO: JUIZO DE DIREITO DA SEGUNDA VARA DA COMARCA DE ROSÁRIO
RELATOR: Des. JOSÉ LUIZ OLIVEIRA DE ALMEIDA
 
002-PROCESSO CRIMINAL | Medidas Garantidoras | Habeas Corpus - Número Único: 0003664-93.2017.8.10.0000 - N.º
Protocolo: 0279392017 - ( ROSÁRIO ) - SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - DISTRIBUIÇÃO: PREVENÇÃO
PACIENTE: JOSINALDO DOS SANTOS DA CRUZ NUNES
ADVOGADO(A): ARNOLDO DE ASSIS BASTOS SEGUNDO
IMPETRADO: JUIZO DE DIREITO DA SEGUNDA VARA DA COMARCA DE ROSÁRIO
RELATOR: Des. JOSÉ LUIZ OLIVEIRA DE ALMEIDA
 
003-PROCESSO CRIMINAL | Medidas Garantidoras | Habeas Corpus - Número Único: 0003725-51.2017.8.10.0000 - N.º
Protocolo: 0286422017 - ( SÃO LUÍS ) - PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL - DISTRIBUIÇÃO: SORTEIO
PACIENTE: RAIMUNDO ARI ALVES PEREIRA
ADVOGADO(A): JORGE PAULO DE OLIVEIRA SILVA, SOCORRO DO CARMO MACEDO VASQUEZ
IMPETRADO: JUIZO DE DIREITO DA CENTRAL DE INQUERITOS DA COMARCA DE SAO LUIS
RELATOR: Des. JOÃO SANTANA SOUSA
 
004-PROCESSO CRIMINAL | Medidas Garantidoras | Habeas Corpus - Número Único: 0003736-80.2017.8.10.0000 - N.º
Protocolo: 0287762017 - ( URBANO SANTOS ) - PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL - DISTRIBUIÇÃO: PREVENÇÃO
PACIENTE: NILDOMAR VIEIRA
ADVOGADO(A): ITAMAURO PEREIRA CORREA LIMA
IMPETRADO: JUIZO DE DIREITO DA VARA UNICA DA COMARCA DE URBANO SANTOS
RELATOR: Des. ANTONIO FERNANDO BAYMA ARAUJO
 
001-PROCESSO CRIMINAL | Recursos | Apelação - Número Único: 0034242-75.2013.8.10.0001 - N.º Protocolo: 0176052017 -
( SÃO LUÍS ) - PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL - DISTRIBUIÇÃO: SORTEIO
(1º APELANTE): PAULO ROGÉRIO SOUZA DE SOUSA
ADVOGADO(A): PAULO RENATO FONSECA FERREIRA
(2º APELANTE): DARLAN SILVA FERREIRA
DEFENSOR PÚBLICO: ANA LOURENA MONIZ COSTA
(2º APELANTE): MIZAEL LEMOS SANTOS
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
PROMOTOR(A)(ES): FRANCISCO DE AQUINO DA SILVA
RELATOR: Des. RAIMUNDO NONATO MAGALHÃES MELO
 
002-PROCESSO CRIMINAL | Recursos | Apelação - Número Único: 0001581-75.2014.8.10.0076 - N.º Protocolo: 0248982017 -
( BREJO ) - SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - DISTRIBUIÇÃO: PREVENÇÃO
APELANTE: JOEL ALVES MELO
ADVOGADO(A): FRANCISCO PESTANA GOMES DE SOUSA JUNIOR
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
PROMOTOR(A)(ES): CLODOALDO NASCIMENTO ARAUJO
RELATOR: Des. JOSÉ LUIZ OLIVEIRA DE ALMEIDA
 
003-PROCESSO CRIMINAL | Recursos | Apelação - Número Único: 0014907-07.2012.8.10.0001 - N.º Protocolo: 0282132017 -
( SÃO LUÍS ) - SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - DISTRIBUIÇÃO: SORTEIO
(1º APELANTE): CESAR JUNIOR DE SOUZA
DEFENSOR PÚBLICO: POLIANA PEREIRA GARCIA
(2º APELANTE): LEONARD LOPES DA SILVA
ADVOGADO(A): ITAMAURO PEREIRA CORREA LIMA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
PROMOTOR(A)(ES): JOSE ALEXANDRE ROCHA
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RELATOR: Des. VICENTE DE PAULA GOMES DE CASTRO
 
004-PROCESSO CRIMINAL | Recursos | Apelação - Número Único: 0002654-89.2016.8.10.0051 - N.º Protocolo: 0282222017 -
( PEDREIRAS ) - TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL - DISTRIBUIÇÃO: SORTEIO
APELANTE: GEORGE VINICIUS MESQUITA JORGE
ADVOGADO(A): JERFFESSON JOSE SILVA SOUZA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
PROMOTOR(A)(ES): JOSÉ CARLOS FARIA FILHO
RELATOR: Des. JOSÉ JOAQUIM FIGUEIREDO DOS ANJOS
 
005-PROCESSO CRIMINAL | Recursos | Apelação - Número Único: 0000847-63.2011.8.10.0001 - N.º Protocolo: 0282312017 -
( SÃO LUÍS ) - PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL - DISTRIBUIÇÃO: SORTEIO
APELANTE: DEVISOM XAVIER RAMOS
DEFENSOR PÚBLICO: POLIANA PEREIRA GARCIA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
PROMOTOR(A)(ES): JOSE ALEXANDRE ROCHA
RELATOR: Des. ANTONIO FERNANDO BAYMA ARAUJO
 
006-PROCESSO CRIMINAL | Recursos | Apelação - Número Único: 0004033-94.2012.8.10.0022 - N.º Protocolo: 0282412017 -
( AÇAILÂNDIA ) - SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - DISTRIBUIÇÃO: SORTEIO
APELANTE: JEAN CARLOS SANTOS
ADVOGADO(A): LEANDRO BARROS DE SOUSA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
PROMOTOR(A)(ES): SANDRA FAGUNDES GARCIA
RELATOR: Des. JOSÉ BERNARDO SILVA RODRIGUES
 
007-PROCESSO CRIMINAL | Recursos | Apelação - Número Único: 0002053-54.2008.8.10.0022 - N.º Protocolo: 0284442017 -
( AÇAILÂNDIA ) - PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL - DISTRIBUIÇÃO: PREVENÇÃO
APELANTE: MARIA ALICE NUNES ABREU
ADVOGADO(A): BERNARDINO COSOBECK DA COSTA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
PROMOTOR(A)(ES): SANDRA FAGUNDES GARCIA
RELATOR: Des. RAIMUNDO NONATO MAGALHÃES MELO
 
008-PROCESSO CRIMINAL | Recursos | Apelação - Número Único: 0036152-74.2012.8.10.0001 - N.º Protocolo: 0285442017 -
( SÃO LUÍS ) - TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL - DISTRIBUIÇÃO: SORTEIO
APELANTE: LUIZ ANTONIO FERNANDES NETO
ADVOGADO(A): LUIS GUILHERME BEZERRA SALDANHA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
PROMOTOR(A)(ES): LIZE DE MARIA BRANDÃO DE SÁ COSTA
RELATOR: Des. JOSE DE RIBAMAR FROZ SOBRINHO
 
009-PROCESSO CRIMINAL | Recursos | Apelação - Número Único: 0025796-15.2015.8.10.0001 - N.º Protocolo: 0285462017 -
( SÃO LUÍS ) - SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - DISTRIBUIÇÃO: SORTEIO
APELANTE: SILVANO OLIVEIRA RABELO
ADVOGADO(A): CLAUDIO ROBERTO DIAS ALMEIDA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
PROMOTOR(A)(ES): LEONARDO RODRIGUES TUPINAMBÁ
RELATOR: Des. JOSÉ BERNARDO SILVA RODRIGUES
 
010-PROCESSO CRIMINAL | Recursos | Apelação - Número Único: 0000555-09.2011.8.10.0121 - N.º Protocolo: 0285522017 -
( SÃO BERNARDO ) - TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL - DISTRIBUIÇÃO: SORTEIO
APELANTE: JOSE RAIMUNDO DE JESUS CARDOZO PINHEIRO
ADVOGADO(A): JOSE VINICIUS FARIAS DOS SANTOS
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
PROMOTOR(A)(ES): RAPHAELL BRUNO ARAGÃO PEREIRA DE OLIVEIRA
RELATOR: Des. JOSÉ JOAQUIM FIGUEIREDO DOS ANJOS
 
011-PROCESSO CRIMINAL | Recursos | Apelação - Número Único: 0009206-74.2014.8.10.0040 - N.º Protocolo: 0285712017 -
( IMPERATRIZ ) - PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL - DISTRIBUIÇÃO: SORTEIO
APELANTE: KLYSMAN BARROS BRITO
DEFENSOR PÚBLICO: MARCUS VINICIUS BATISTA RODRIGUES JÚNIOR
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
PROMOTOR(A)(ES): RAQUEL CHAVES DUARTE SALES
RELATOR: Des. RAIMUNDO NONATO MAGALHÃES MELO
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012-PROCESSO CRIMINAL | Recursos | Apelação - Número Único: 0010204-42.2014.8.10.0040 - N.º Protocolo: 0285782017 -
( IMPERATRIZ ) - SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - DISTRIBUIÇÃO: SORTEIO
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
PROMOTOR(A)(ES): JADILSON CIRQUEIRA DE SOUSA
APELADO: GUILHERME CARVALHO MILHOMEM, HERMES BARBOSA RAMOS, JOSÉ NIVAL COELHO MILHOMEM
ADVOGADO(A): ENOS SILVERIO DE ARAUJO
RELATOR: Des. JOSÉ LUIZ OLIVEIRA DE ALMEIDA
 
013-PROCESSO CRIMINAL | Recursos | Apelação - Número Único: 0007138-40.2015.8.10.0001 - N.º Protocolo: 0285952017 -
( SÃO LUÍS ) - PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL - DISTRIBUIÇÃO: SORTEIO
APELANTE: PAULO HENRIQUE DE CARVALHO
DEFENSOR DATIVO: ERIVELTON LAGO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
PROMOTOR(A)(ES): RODOLFO SOARES DOS REIS
RELATOR: Des. JOÃO SANTANA SOUSA
 
014-PROCESSO CRIMINAL | Recursos | Apelação - Número Único: 9000081-11.2013.8.10.0121 - N.º Protocolo: 0286092017 -
( SÃO BERNARDO ) - PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL - DISTRIBUIÇÃO: SORTEIO
APELANTE: ALDO RICARDO DE CASTRO SOARES
ADVOGADO(A): FREDERICO CARNEIRO DA CRUZ BARBOSA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
PROMOTOR(A)(ES): RAPHAELL BRUNO ARAGÃO PEREIRA DE OLIVEIRA
RELATOR: Des. RAIMUNDO NONATO MAGALHÃES MELO
 
015-PROCESSO CRIMINAL | Recursos | Apelação - Número Único: 0000355-94.2014.8.10.0121 - N.º Protocolo: 0286192017 -
( SÃO BERNARDO ) - SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - DISTRIBUIÇÃO: SORTEIO
APELANTE: ARLEN MARCK LEITE MORAIS, FRANCISCO DAS CHAGAS DA COSTA SILVA, LAERCIO DA COSTA SILVA
ADVOGADO(A): RAFAEL PINTO ALENCAR
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
PROMOTOR(A)(ES): RAPHAELL BRUNO ARAGÃO PEREIRA DE OLIVEIRA
RELATOR: Des. JOSÉ BERNARDO SILVA RODRIGUES
 
016-PROCESSO CRIMINAL | Recursos | Apelação - Número Único: 0000055-68.2013.8.10.0089 - N.º Protocolo: 0286342017 -
( GUIMARÃES ) - SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - DISTRIBUIÇÃO: SORTEIO
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
PROMOTOR(A)(ES): LEONARDO SANTANA MODESTO
APELADO: FRANCISCO DE ASSIS REIS PINHEIRO
DEFENSOR DATIVO: ROSIVAN TORRES FERREIRA
RELATOR: Des. JOSÉ BERNARDO SILVA RODRIGUES
 
017-PROCESSO CRIMINAL | Recursos | Apelação - Número Único: 0007341-16.2014.8.10.0040 - N.º Protocolo: 0286372017 -
( IMPERATRIZ ) - TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL - DISTRIBUIÇÃO: SORTEIO
APELANTE: FERNANDO DA SILVA DE OLIVEIRA
ADVOGADO(A): OZIEL VIEIRA DA SILVA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
PROMOTOR(A)(ES): OSSIAN BEZERRA PINHO FILHO
RELATOR: Des. JOSE DE RIBAMAR FROZ SOBRINHO
 
018-PROCESSO CRIMINAL | Recursos | Apelação - Número Único: 0007876-76.2013.8.10.0040 - N.º Protocolo: 0286442017 -
( IMPERATRIZ ) - TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL - DISTRIBUIÇÃO: SORTEIO
APELANTE: JESANIEL DE ARAUJO REIS
ADVOGADO(A): FABIO HERNANDEZ DE OLIVEIRA SOUSA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
PROMOTOR(A)(ES): NAHYMA RIBEIRO ABAS
RELATOR: Des. TYRONE JOSÉ SILVA
 
019-PROCESSO CRIMINAL | Recursos | Apelação - Número Único: 0001998-86.2016.8.10.0034 - N.º Protocolo: 0286522017 -
( CODÓ ) - SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - DISTRIBUIÇÃO: SORTEIO
APELANTE: EDILSON BRANDÃO
DEFENSOR PÚBLICO: GUSTAVO BATISTA E SILVA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
PROMOTOR(A)(ES): LINDA LUZ MATOS CARVALHO
RELATOR: Des. JOSÉ LUIZ OLIVEIRA DE ALMEIDA
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020-PROCESSO CRIMINAL | Recursos | Apelação - Número Único: 0008683-72.2008.8.10.0040 - N.º Protocolo: 0286582017 -
( IMPERATRIZ ) - SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - DISTRIBUIÇÃO: SORTEIO
APELANTE: PAULO HENRIQUE MATOS DOS SANTOS
DEFENSOR PÚBLICO: ARTHUR MOURA COSTA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
PROMOTOR(A)(ES): OSSIAN BEZERRA PINHO FILHO
RELATOR: Des. VICENTE DE PAULA GOMES DE CASTRO
001-PROCESSO CRIMINAL | Recursos | Recurso em Sentido Estrito - Número Único: 0000003-68.2016.8.10.0024 - N.º
Protocolo: 0283962017 - ( BACABAL ) - SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - DISTRIBUIÇÃO: PREVENÇÃO
RECORRENTE: ROSEANE DE LIMA SOUSA
DEFENSOR PÚBLICO: KARLA KARINE DE MELO BEZERRA
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
PROMOTOR(A)(ES): HENRIQUE HELDER DE LIMA PINHO
RELATOR: Des. JOSÉ BERNARDO SILVA RODRIGUES
 
 
SECRETARIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO. EM SÃO LUÍS, NA TERÇA, 20 DE JUNHO DE
2017,
 
 
 

MARIA DAS GRAÇAS DE CASTRO DUARTE MENDES
VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PROCESSOS DISTRIBUÍDOS NA QUARTA, 21 DE JUNHO DE 2017

PLENÁRIO
 
001-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Processo de Conhecimento | Procedimento de Conhecimento | Procedimento
Comum - Número Único: 0003743-72.2017.8.10.0000 - N.º Protocolo: 0288152017 - ( Nao informada ) - TRIBUNAL PLENO -
DISTRIBUIÇÃO: SORTEIO
REQUERENTE: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO MARANHÃO DETRAN
ADVOGADO(A): WELLEN SANDRA S. COQUEIRO
REQUERIDO: SINDICATO DOS SERVIDORES DO DETRAN - SINDET-MA
RELATORA: Desa. CLEONICE SILVA FREIRE
 
001-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Processo de Conhecimento | Procedimento de Conhecimento | Procedimentos
Especiais | Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos | Mandado de Segurança - Número
Único: 0002442-90.2017.8.10.0000 - N.º Protocolo: 0177472017 - ( SÃO LUÍS ) - TRIBUNAL PLENO - DISTRIBUIÇÃO:
SORTEIO
IMPETRANTE: GLAUCIO JOSE DO NASCIMENTO
ADVOGADO(A): TACITA PEREIRA RIOS, WALBER NETO LOPES PINTO
(1º IMPETRADO): SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO MARANHÃO
(2º IMPETRADO): GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO
RELATOR: Des. PAULO SÉRGIO VELTEN PEREIRA
 

PRIMEIRAS CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS
 
002-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Processo de Conhecimento | Procedimento de Conhecimento | Procedimentos
Especiais | Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos | Mandado de Segurança - Número
Único: 0008799-43.2004.8.10.0000 - N.º Protocolo: 0087992004 - ( SÃO LUÍS ) - PRIMEIRAS CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS -
DISTRIBUIÇÃO: SORTEIO
IMPETRANTE: JOSÉ MARIA DE JESUS E SILVA, JOSÉ RIBAMAR MARÃO FILHO, RONALD AUGUSTO FURTADO SARNEY
COSTA, MARIA DO CARMO AQUINO SALDANHA, ARTUR TEIXEIRA DE CARVALHO NETO, ARTUR DA VEIGA CRUZ
ADVOGADO(A): PEDRO LEONEL PINTO DE CARVALHO, SIDNEY FILHO NUNES ROCHA E OUTROS, SIDNEY FILHO NUNES
ROCHA , ALEXIS TEIXEIRA DE JESUS E SILVA E OUTROS, JESANIAS DO REGO MONTEIRO , ANGÉLICA MONTEIRO DE
ALBUQUERQUE, DANIEL BLUME PEREIRA DE ALMEIDA, CAROLINA FERNANDES DE PAIVA, MARCEL CÉZAR SILVA
TROVÃO, CÍCERO OLIVEIRA, ANTÔNIO DE MORAES RÊGO GASPAR E OUTROS, PLINIO ROCHA OLIVEIRA, PALOMA
RIBEIRO GONÇALVES DE PINHO, JOÃO MANOEL DE ASSUNÇÃO E SILVA NETO
IMPETRADO: GERENTE DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO MARANHÃO, JOSÉ MARIA DE
JESUS E SILVA E OUTROS
RELATOR: Des. ANTONIO GUERREIRO JÚNIOR

SEGUNDAS CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS
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001-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Processo de Conhecimento | Procedimento de Conhecimento | Procedimentos
Especiais | Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos | Reclamação - Número Único:
0003766-18.2017.8.10.0000 - N.º Protocolo: 0290312017 - ( SÃO LUÍS ) - SEGUNDAS CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS -
DISTRIBUIÇÃO: SORTEIO
RECLAMANTE: ITAU SEGUROS S.A
ADVOGADO(A): ROBERTA MENEZES COELHO DE SOUZA
RECLAMADO: TURMA RECURSAL CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE SÃO LUÍS
RELATOR: Des. JOSÉ DE RIBAMAR CASTRO
 

CÍVEIS ISOLADAS
 
001-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Recursos | Agravos | Agravo de Instrumento - Número Único:
0005780-09.2016.8.10.0000 - N.º Protocolo: 0314662016 - ( SÃO LUÍS ) - QUARTA CÂMARA CÍVEL - DISTRIBUIÇÃO:
SORTEIO
AGRAVANTE: HUGO MOREIRA LIMA SAUAIA
ADVOGADO(A): JOSE ANTONIO FIGUEIREDO DE ALMEIDA SILVA, JUDITH MARIA MOURA DE ALMEIDA SILVA, HELENA
MARIA MOURA DE ALMEIDA SILVA, MAURÍCIO LUITGARDS MOURA DE ALMEIDA SILVA
AGRAVADO: L S S MENOR REPRESENTADA POR SUA GENITORA ARTENIRA DA SILVA E SILVA
ADVOGADO(A): JOSANNE CRISTINA RIBEIRO FERREIRA, MARCELINO RAMOS NASCIMENTO, JACHELYNE FERREIRA
AZEVEDO, PABLO TOMAZ CASSAS DE ARAUJO
RELATOR: Des. PAULO SÉRGIO VELTEN PEREIRA
 
002-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Recursos | Agravos | Agravo de Instrumento - Número Único:
0008803-60.2016.8.10.0000 - N.º Protocolo: 0528112016 - ( COROATÁ ) - QUARTA CÂMARA CÍVEL - DISTRIBUIÇÃO:
SORTEIO
AGRAVANTE: ALCIONEIDE DA CUNHA DE ALMEIDA
ADVOGADO(A): LUIZ VALDEMIRO SOARES COSTA
AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS SA
ADVOGADO(A): ANTONIO ANGLADA JATAY CASANOVAS
RELATOR: Des. PAULO SÉRGIO VELTEN PEREIRA
 
003-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Recursos | Agravos | Agravo de Instrumento - Número Único:
0003726-36.2017.8.10.0000 - N.º Protocolo: 0277152017 - ( JOSELÂNDIA ) - QUINTA CÂMARA CÍVEL - DISTRIBUIÇÃO:
SORTEIO
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE JOSELANDIA
ADVOGADO(A): CARMEN FEITOSA SOARES
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
PROMOTOR(A)(ES): JOÃO VIANA DOS PASSOS NETO
LITISCONSORTE: COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO MARANHÃO - CAEMA
RELATOR: Des. JOSÉ DE RIBAMAR CASTRO
004-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Recursos | Agravos | Agravo de Instrumento - Número Único:
0003758-41.2017.8.10.0000 - N.º Protocolo: 0290192017 - ( CODÓ ) - SEGUNDA CÂMARA CÍVEL - DISTRIBUIÇÃO: SORTEIO
AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS SA
ADVOGADO(A): WILSON SALES BELCHIOR
AGRAVADO: ROZENILDE BRANDAO
ADVOGADO(A): MARCELO MOREIRA MOTA, ANTONIO FRANCISCO CARVALHO PEREIRA
RELATOR: Des. ANTONIO GUERREIRO JÚNIOR
 
005-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Recursos | Agravos | Agravo de Instrumento - Número Único:
0003759-26.2017.8.10.0000 - N.º Protocolo: 0290212017 - ( TIMBIRAS ) - QUARTA CÂMARA CÍVEL - DISTRIBUIÇÃO:
SORTEIO
AGRAVANTE: ROBSON ANTONIO DE MELO E ALVIM FRANÇA
ADVOGADO(A): HENRY WALL GOMES FREITAS, LIANA CARLA VIEIRA BARBOSA
AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS
ADVOGADO(A): ANTONIO BRAZ DA SILVA
RELATOR: Des. JAIME FERREIRA DE ARAÚJO
 
006-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Recursos | Agravos | Agravo de Instrumento - Número Único:
0003760-11.2017.8.10.0000 - N.º Protocolo: 0290232017 - ( CHAPADINHA ) - TERCEIRA CÂMARA CÍVEL - DISTRIBUIÇÃO:
SORTEIO
AGRAVANTE: JOSE MARIA DA SILVA NASCIMENTO
ADVOGADO(A): HENRY WALL GOMES FREITAS
AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A
RELATOR: Des. JAMIL DE MIRANDA GEDEON NETO
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007-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Recursos | Agravos | Agravo de Instrumento - Número Único:
0003761-93.2017.8.10.0000 - N.º Protocolo: 0290242017 - ( CHAPADINHA ) - QUINTA CÂMARA CÍVEL - DISTRIBUIÇÃO:
SORTEIO
AGRAVANTE: MARIA ROSA DE ARAUJO DA COSTA
ADVOGADO(A): HENRY WALL GOMES FREITAS
AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA
RELATOR: Des. RICARDO TADEU BUGARIN DUAILIBE
 
008-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Recursos | Agravos | Agravo de Instrumento - Número Único:
0003762-78.2017.8.10.0000 - N.º Protocolo: 0290252017 - ( CHAPADINHA ) - QUINTA CÂMARA CÍVEL - DISTRIBUIÇÃO:
SORTEIO
AGRAVANTE: MANOEL ROQUE AGUIAR RIBEIRO
ADVOGADO(A): HENRY WALL GOMES FREITAS
AGRAVADO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RELATOR: Des. JOSÉ DE RIBAMAR CASTRO
 
009-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Recursos | Agravos | Agravo de Instrumento - Número Único:
0003763-63.2017.8.10.0000 - N.º Protocolo: 0290262017 - ( CHAPADINHA ) - QUARTA CÂMARA CÍVEL - DISTRIBUIÇÃO:
SORTEIO
AGRAVANTE: JOSE MARIA DA SILVA NASCIMENTO
ADVOGADO(A): HENRY WALL GOMES FREITAS
AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA
RELATOR: Des. MARCELINO CHAVES EVERTON
 
010-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Recursos | Agravos | Agravo de Instrumento - Número Único:
0003764-48.2017.8.10.0000 - N.º Protocolo: 0290272017 - ( CHAPADINHA ) - SEGUNDA CÂMARA CÍVEL - DISTRIBUIÇÃO:
SORTEIO
AGRAVANTE: RAIMUNDO GONÇALVES DE ALMEIDA
ADVOGADO(A): HENRY WALL GOMES FREITAS
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S.A
RELATORA: Desa. NELMA CELESTE SOUZA SILVA SARNEY COSTA
 
011-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Recursos | Agravos | Agravo de Instrumento - Número Único:
0003765-33.2017.8.10.0000 - N.º Protocolo: 0290302017 - ( CHAPADINHA ) - QUARTA CÂMARA CÍVEL - DISTRIBUIÇÃO:
SORTEIO
AGRAVANTE: RAIMUNDO BATISTA DOS SANTOS SOUZA
ADVOGADO(A): HENRY WALL GOMES FREITAS
AGRAVADO: BANCO PAN S.A
RELATOR: Des. PAULO SÉRGIO VELTEN PEREIRA
 
012-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Recursos | Agravos | Agravo de Instrumento - Número Único:
0003767-03.2017.8.10.0000 - N.º Protocolo: 0290322017 - ( CHAPADINHA ) - SEGUNDA CÂMARA CÍVEL - DISTRIBUIÇÃO:
SORTEIO
AGRAVANTE: MARCOS ROSA DE JESUS
ADVOGADO(A): HENRY WALL GOMES FREITAS
AGRAVADO: BANCO ITAU BMG S.A.
RELATOR: Des. MARCELO CARVALHO SILVA
 
013-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Recursos | Agravos | Agravo de Instrumento - Número Único:
0003768-85.2017.8.10.0000 - N.º Protocolo: 0290362017 - ( JOÃO LISBOA ) - TERCEIRA CÂMARA CÍVEL - DISTRIBUIÇÃO:
PREVENÇÃO
AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO(A): JOSE EDGARD DA CUNHA BUENO FILHO
AGRAVADO: ELIZEU SANTOS DA SILVA
ADVOGADO(A): CARLOS ANDRE MORAIS ANCHIETA
RELATOR: Des. LOURIVAL DE JESUS SEREJO SOUSA
 
014-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Recursos | Agravos | Agravo de Instrumento - Número Único:
0003769-70.2017.8.10.0000 - N.º Protocolo: 0290482017 - ( ESTREITO ) - SEGUNDA CÂMARA CÍVEL - DISTRIBUIÇÃO:
SORTEIO
AGRAVANTE: BANCO ORIGINAL S.A
ADVOGADO(A): MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA, FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA
AGRAVADO: MANOEL RAMOS DOS SANTOS
ADVOGADO(A): ROBERTO ARAÚJO DE OLIVEIRA
RELATOR: Des. MARCELO CARVALHO SILVA
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015-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Recursos | Agravos | Agravo de Instrumento - Número Único:
0003770-55.2017.8.10.0000 - N.º Protocolo: 0290532017 - ( GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS ) - PRIMEIRA CÂMARA
CÍVEL - DISTRIBUIÇÃO: SORTEIO
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE GRAÇA ARANHA
ADVOGADO(A): THAIS RODRIGUES DA SILVA , MARCUS VINICIUS DA SILVA SANTOS
AGRAVADO: RAILMA SOARES SILVA
ADVOGADO(A): DIEGO MOTA BELEM, LAECIO GUEDES FERNANDES FELIPE, ANDRE LUIS MILHOMEM DE PAIVA
RELATORA: Desa. ANGELA MARIA MORAES SALAZAR
 
016-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Recursos | Agravos | Agravo de Instrumento - Número Único:
0003771-40.2017.8.10.0000 - N.º Protocolo: 0290572017 - ( TIMON ) - PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL - DISTRIBUIÇÃO: SORTEIO
AGRAVANTE: INCEPA REVESTIMENTO CERAMICOS LTDA
ADVOGADO(A): JOAO JOAQUIM MARTINELLI
AGRAVADO: PLENA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA
DEFENSOR PÚBLICO: RICARDO LUIS DE ALMEIDA TEIXEIRA
RELATOR: Des. KLEBER COSTA CARVALHO
 
017-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Recursos | Agravos | Agravo de Instrumento - Número Único:
0003773-10.2017.8.10.0000 - N.º Protocolo: 0290592017 - ( PORTO FRANCO ) - TERCEIRA CÂMARA CÍVEL -
DISTRIBUIÇÃO: SORTEIO
AGRAVANTE: GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA
ADVOGADO(A): FABIO RIVELLI
AGRAVADO: JOSE CARLOS NOGUEIRA DE ARAUJO FILHO
ADVOGADO(A): ARY CORTEZ PRADO JUNIOR
RELATOR: Des. JAMIL DE MIRANDA GEDEON NETO
 
001-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Recursos | Apelação - Número Único: 0026312-69.2014.8.10.0001 - N.º
Protocolo: 0286492017 - ( SÃO LUÍS ) - QUINTA CÂMARA CÍVEL - DISTRIBUIÇÃO: SORTEIO
APELANTE: HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA
ADVOGADO(A): REGIS GONDIM PEIXOTO
APELADO: JOSE RAIMUNDO DA SILVA
 
ADVOGADO(A): EDMAR AMORIM MESQUITA, FERNANDO AUGUSTO BACELAR VIANA BRAGANÇA
RELATOR: Des. JOSÉ DE RIBAMAR CASTRO
 
002-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Recursos | Apelação - Número Único: 0026906-49.2015.8.10.0001 - N.º
Protocolo: 0286672017 - ( SÃO LUÍS ) - PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL - DISTRIBUIÇÃO: SORTEIO
APELANTE: MARIA DA ASSUNÇAO SERRA FERREIRA
ADVOGADO(A): VIVIAN RENATA CAMARGO ALTARUGIO
APELADO: SEGURADORA LIDER - CONSÓRCIOS DE SEGURO DPVAT
ADVOGADO(A): ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES
RELATORA: Desa. ANGELA MARIA MORAES SALAZAR
 
003-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Recursos | Apelação - Número Único: 0035706-08.2011.8.10.0001 - N.º
Protocolo: 0286712017 - ( SÃO LUÍS ) - SEGUNDA CÂMARA CÍVEL - DISTRIBUIÇÃO: SORTEIO
APELANTE: JOSE LEONILIO DE ALMEIDA NAVA ALVES
ADVOGADO(A): LINIETH PEREIRA ALVES, MARCO AURELIO BASTOS CAVALCANTI
(1º APELADO): UNICARD BANCO MULTIPLO S.A
ADVOGADO(A): RITA DE CASSIA DE SIQUEIRA CURY ARAUJO
(2º APELADO): HIPERCARD ADMINISTRADORA DE CARTAO DE CREDITO LTDA
ADVOGADO(A): RITA DE CASSIA DE SIQUEIRA CURY ARAUJO
(3º APELADO): ITAU UNIBANCO S/A
ADVOGADO(A): RITA DE CASSIA DE SIQUEIRA CURY ARAUJO
RELATOR: Des. MARCELO CARVALHO SILVA
 
004-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Recursos | Apelação - Número Único: 0052055-52.2012.8.10.0001 - N.º
Protocolo: 0286742017 - ( SÃO LUÍS ) - QUARTA CÂMARA CÍVEL - DISTRIBUIÇÃO: SORTEIO
APELANTE: EUDES CARVALHO VERAS
DEFENSOR PÚBLICO: RODRIGO GOMES DE FREITAS PINHEIRO
APELADO: CEUMA - ASSOCIACAO DE ENSINO SUPERIOR
ADVOGADO(A): MIRELLA PARADA MARTINS, VANESSA PINHEIRO DE ANDRADE
RELATOR: Des. PAULO SÉRGIO VELTEN PEREIRA
 
005-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Recursos | Apelação - Número Único: 0000014-57.2016.8.10.0102 - N.º
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Protocolo: 0286762017 - ( MONTES ALTOS ) - SEGUNDA CÂMARA CÍVEL - DISTRIBUIÇÃO: SORTEIO
APELANTE: BV FINANCEIRA S. A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
ADVOGADO(A): MANUELA SARMENTO
APELADO: ANTONIO DE SOUSA MACIEL
ADVOGADO(A): LUÍS GONZAGA DE ARAÚJO NETO
RELATOR: Des. MARCELO CARVALHO SILVA
 
006-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Recursos | Apelação - Número Único: 0001218-73.2015.8.10.0102 - N.º
Protocolo: 0286782017 - ( MONTES ALTOS ) - SEGUNDA CÂMARA CÍVEL - DISTRIBUIÇÃO: SORTEIO
APELANTE: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO(A): JOSÉ ALMIR DA R MENDES JUNIOR
APELADO: PEDRO RIBEIRO DE SOUSA
ADVOGADO(A): JOSÉ GARIBALDI FERRAZ DE SOUZA II
RELATOR: Des. ANTONIO GUERREIRO JÚNIOR
 
007-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Recursos | Apelação - Número Único: 0000281-29.2016.8.10.0102 - N.º
Protocolo: 0286792017 - ( MONTES ALTOS ) - TERCEIRA CÂMARA CÍVEL - DISTRIBUIÇÃO: SORTEIO
APELANTE: BV FINANCEIRA S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
ADVOGADO(A): MARINA BASTOS DA PORCIUNCULA BENGHI
APELADO: RAIMUNDO BARROS DA COSTA
ADVOGADO(A): WLISSES PEREIRA SOUSA
RELATOR: Des. LOURIVAL DE JESUS SEREJO SOUSA
 
008-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Recursos | Apelação - Número Único: 0024459-88.2015.8.10.0001 - N.º
Protocolo: 0286822017 - ( SÃO LUÍS ) - TERCEIRA CÂMARA CÍVEL - DISTRIBUIÇÃO: SORTEIO
APELANTE: TAM LINHAS AEREAS S. A.
ADVOGADO(A): FABIO RIVELLI
APELADO: IZABELA CAROLINE MEDEIROS DE SOUZA
ADVOGADO(A): CESAR AUGUSTO DE SOUZA GOMES THIMOTHEO, LUIZ AUGUSTO BONFIM NETO SEGUNDO
RELATORA: Desa. CLEONICE SILVA FREIRE
 
009-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Recursos | Apelação - Número Único: 0000394-80.2016.8.10.0102 - N.º
Protocolo: 0286832017 - ( MONTES ALTOS ) - SEGUNDA CÂMARA CÍVEL - DISTRIBUIÇÃO: SORTEIO
APELANTE: BANCO BRADESCO SA
ADVOGADO(A): WILSON SALES BELCHIOR
APELADO: EVA GOMES DE OLIVEIRA
ADVOGADO(A): WLISSES PEREIRA SOUSA
RELATOR: Des. ANTONIO GUERREIRO JÚNIOR
 
010-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Recursos | Apelação - Número Único: 0013505-17.2014.8.10.0001 - N.º
Protocolo: 0286862017 - ( SÃO LUÍS ) - QUARTA CÂMARA CÍVEL - DISTRIBUIÇÃO: SORTEIO
APELANTE: ESTADO DO MARANHAO
ADVOGADO(A): RENATA BESSA DA SILVA CASTRO
PROCURADOR(A)(ES): RENATA BESSA DA SILVA CASTRO, OSMAR CAVALCANTE OLIVEIRA
APELADO: ELLEN RHOD MARTINS AMARAL DOI , JOAO BATISTA DIAS TORRES, ROSANA DA CUNHA MELO, VERA
MARILIA ARAUJO BRAGA AMARAL
ADVOGADO(A): THIAGO DE MELO CAVALCANTE
RELATOR: Des. MARCELINO CHAVES EVERTON
 
011-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Recursos | Apelação - Número Único: 0052628-90.2012.8.10.0001 - N.º
Protocolo: 0286942017 - ( SÃO LUÍS ) - TERCEIRA CÂMARA CÍVEL - DISTRIBUIÇÃO: SORTEIO
APELANTE: CEUMA - ASSOCIACAO DE ENSINO SUPERIOR
ADVOGADO(A): MIRELLA PARADA MARTINS, VANESSA PINHEIRO DE ANDRADE
APELADO: ANDRE LUIS SILVA FERREIRA
RELATOR: Des. JAMIL DE MIRANDA GEDEON NETO
 
012-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Recursos | Apelação - Número Único: 0041444-35.2015.8.10.0001 - N.º
Protocolo: 0286952017 - ( SÃO LUÍS ) - QUARTA CÂMARA CÍVEL - DISTRIBUIÇÃO: SORTEIO
APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A
ADVOGADO(A): SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS
APELADO: MARIA ALDINEIA DE ASSIS GOMES
ADVOGADO(A): JOSÉ MARIA DINIZ, LIZ CRISTINA DE MELO BRITO
RELATOR: Des. JAIME FERREIRA DE ARAÚJO
 
013-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Recursos | Apelação - Número Único: 0000613-64.2014.8.10.0102 - N.º
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Protocolo: 0286982017 - ( MONTES ALTOS ) - QUARTA CÂMARA CÍVEL - DISTRIBUIÇÃO: SORTEIO
APELANTE: MUNICÍPIO DE RIBAMAR FIQUENE
PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO: LUIS CARLOS GOMES DA SILVA JUNIOR
APELADO: MARIA RAIMUNDA SILVA FONSECA
ADVOGADO(A): JOSE MAGNO MEDEIROS MARTINS
RELATOR: Des. JAIME FERREIRA DE ARAÚJO
 
014-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Recursos | Apelação - Número Único: 0024640-89.2015.8.10.0001 - N.º
Protocolo: 0287052017 - ( SÃO LUÍS ) - PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL - DISTRIBUIÇÃO: SORTEIO
APELANTE: BANCO YAMAHA DO MOTOR DO BRASIL S/A
ADVOGADO(A): ELIETE SANTANA MATOS, HIRAN LEÃO DUARTE
APELADO: EVERALDO DA COSTA SERRA
RELATORA: Desa. ANGELA MARIA MORAES SALAZAR
 
015-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Recursos | Apelação - Número Único: 0031721-94.2012.8.10.0001 - N.º
Protocolo: 0287072017 - ( SÃO LUÍS ) - SEGUNDA CÂMARA CÍVEL - DISTRIBUIÇÃO: SORTEIO
APELANTE: CEUMA - ASSOCIACAO DE ENSINO SUPERIOR
ADVOGADO(A): MIRELLA PARADA MARTINS, VANESSA PINHEIRO DE ANDRADE
APELADO: JARDEL WILAME COSTA DUARTE
RELATOR: Des. ANTONIO GUERREIRO JÚNIOR
 
016-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Recursos | Apelação - Número Único: 0000261-09.2014.8.10.0102 - N.º
Protocolo: 0287192017 - ( MONTES ALTOS ) - QUINTA CÂMARA CÍVEL - DISTRIBUIÇÃO: SORTEIO
APELANTE: IVANÁLIA EDUARDO DOS SANTOS, JOSÉ RAIMUNDO RODRIGUES AMORIM
ADVOGADO(A): CELMA CRISTINA ALVES BARBOSA BAIANO
APELADO: COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO-CEMAR
ADVOGADO(A): GILBERTO COSTA SOARES
RELATOR: Des. RICARDO TADEU BUGARIN DUAILIBE
 
017-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Recursos | Apelação - Número Único: 0044432-63.2014.8.10.0001 - N.º
Protocolo: 0287202017 - ( SÃO LUÍS ) - PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL - DISTRIBUIÇÃO: SORTEIO
APELANTE: VALDINA CARVALHO
ADVOGADO(A): DIOGO DUAILIBE FURTADO
APELADO: BANCO AYMORE CREDITO FINANANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
ADVOGADO(A): ALAN RODRIGUES FERREIRA
RELATORA: Desa. ANGELA MARIA MORAES SALAZAR
 
018-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Recursos | Apelação - Número Único: 0034850-05.2015.8.10.0001 - N.º
Protocolo: 0287242017 - ( SÃO LUÍS ) - QUINTA CÂMARA CÍVEL - DISTRIBUIÇÃO: SORTEIO
APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A
ADVOGADO(A): ANTONIO BRAZ DA SILVA
APELADO: CHARLES HENRIQUE DE ABREU DUAILIBE
ADVOGADO(A): SANDRO SILVA DE SOUZA
RELATOR: Des. RICARDO TADEU BUGARIN DUAILIBE
 
019-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Recursos | Apelação - Número Único: 0040030-02.2015.8.10.0001 - N.º
Protocolo: 0287252017 - ( SÃO LUÍS ) - SEGUNDA CÂMARA CÍVEL - DISTRIBUIÇÃO: SORTEIO
APELANTE: BANCO DO BRASIL
ADVOGADO(A): JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS
APELADO: FERNANDO DE JESUS DA CRUZ
ADVOGADO(A): MARCOS VINICIUS SANTOS DO NASCIMENTO
RELATORA: Desa. NELMA CELESTE SOUZA SILVA SARNEY COSTA
 
020-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Recursos | Apelação - Número Único: 0001349-94.2014.8.10.0001 - N.º
Protocolo: 0287272017 - ( SÃO LUÍS ) - QUINTA CÂMARA CÍVEL - DISTRIBUIÇÃO: SORTEIO
APELANTE: CEUMA - ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR
ADVOGADO(A): MIRELLA PARADA MARTINS, VANESSA PINHEIRO DE ANDRADE
APELADO: FABIO ROGERIO COSTA DOS SANTOS
RELATOR: Des. RAIMUNDO JOSÉ BARROS DE SOUSA
 
021-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Recursos | Apelação - Número Único: 0043035-66.2014.8.10.0001 - N.º
Protocolo: 0287312017 - ( SÃO LUÍS ) - PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL - DISTRIBUIÇÃO: SORTEIO
APELANTE: RAYMUNDA DO LAGO TEIXEIRA
ADVOGADO(A): FRANCISCO BRAGA DE CARVALHO
APELADO: BANCO DO BRASIL S.A

Página 115 de 2382 Diário da Justiça Eletrônico Disponibilização: 30/06/2017
Edição nº 114/2017 Publicação: 03/07/2017

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO - Praça Dom Pedro II, s/n Centro - CEP 65010-905 - São Luis-MA - Fone: (98) 2106-9000 - www.tjma.jus.br
Diário da Justiça Eletrônico - Diretoria Judiciária - Coordenadoria de Jurisprudência e Publicações - Fone: (98) 2106 9805 / 9810 / 9896 / 9897 - publicacoes@tj.ma.gov.br



ADVOGADO(A): GUSTAVO AMATO PISSINI
RELATOR: Des. KLEBER COSTA CARVALHO
 
022-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Recursos | Apelação - Número Único: 0001408-36.2015.8.10.0102 - N.º
Protocolo: 0287322017 - ( MONTES ALTOS ) - QUINTA CÂMARA CÍVEL - DISTRIBUIÇÃO: SORTEIO
APELANTE: BANCO ITAÚ BMG S/A
ADVOGADO(A): JOSE ALMIR DA R MENDES JUNIOR, PATRICIA GURGEL PORTELA MENDES, ANA TEREZA GUIMARÃES
ALVES, RAFAEL LUCENA, LUCELIA ALVES RIBEIRO DA SILVA, RAYLANE ALVES DA CRUZ, CAMILA COTRIM ALMEIDA
REGIS DE ALBUQUERQUE
APELADO: RAIMUNDA NOGUEIRA LIMA
ADVOGADO(A): JOSÉ GARIBALDI FERRAZ DE SOUZA II
RELATOR: Des. RICARDO TADEU BUGARIN DUAILIBE
 
023-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Recursos | Apelação - Número Único: 0000020-81.2013.8.10.0001 - N.º
Protocolo: 0287332017 - ( SÃO LUÍS ) - QUINTA CÂMARA CÍVEL - DISTRIBUIÇÃO: SORTEIO
APELANTE: CLAUDENIR SILVEIRA DE ARAUJO
ADVOGADO(A): DARCILEIA FRAZAO ABAS, DIOGO DUAILIBE FURTADO, JORGE DAVID SILVA FRAZÃO JUNIOR, ALINE DE
ALMEIDA SILVA SOUSA
APELADO: BANCO GMAC S/A
ADVOGADO(A): JOSE FERREIRA GUERRA
RELATOR: Des. JOSÉ DE RIBAMAR CASTRO
 
024-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Recursos | Apelação - Número Único: 0054363-90.2014.8.10.0001 - N.º
Protocolo: 0287342017 - ( SÃO LUÍS ) - QUARTA CÂMARA CÍVEL - DISTRIBUIÇÃO: SORTEIO
APELANTE: CEUMA - ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR
ADVOGADO(A): MIRELLA PARADA MARTINS
APELADO: RAIMUNDO EDUARDO NASCIMENTO LIMA
RELATOR: Des. PAULO SÉRGIO VELTEN PEREIRA
 
025-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Recursos | Apelação - Número Único: 0052208-85.2012.8.10.0001 - N.º
Protocolo: 0287802017 - ( SÃO LUÍS ) - QUINTA CÂMARA CÍVEL - DISTRIBUIÇÃO: SORTEIO
APELANTE: PAULIANA DE MORAES SILVA
ADVOGADO(A): CID BENEDITO SACRAMENTO CUNHA, JOSÉ GOMES VIDAL JÚNIOR
APELADO: MONTEPLAN ENGENHARIA LTDA
ADVOGADO(A): JOSE DANILO CORREIA MOTA FILHO
RELATOR: Des. RAIMUNDO JOSÉ BARROS DE SOUSA
 
026-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Recursos | Apelação - Número Único: 0039014-13.2015.8.10.0001 - N.º
Protocolo: 0287812017 - ( SÃO LUÍS ) - TERCEIRA CÂMARA CÍVEL - DISTRIBUIÇÃO: SORTEIO
APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A
ADVOGADO(A): ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES
APELADO: THAYSE MARCELLY RIBEIRO BRITO
ADVOGADO(A): JOSILENE CAMARA CALADO
RELATOR: Des. LOURIVAL DE JESUS SEREJO SOUSA
 
027-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Recursos | Apelação - Número Único: 0000688-35.2016.8.10.0102 - N.º
Protocolo: 0287882017 - ( MONTES ALTOS ) - TERCEIRA CÂMARA CÍVEL - DISTRIBUIÇÃO: SORTEIO
APELANTE: BV FINANCEIRA S/A-CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
ADVOGADO(A): MARINA BASTOS DA PORCIUNCULA BENGHI
APELADO: MARIA DA SILVA SOUSA
ADVOGADO(A): WLISSES PEREIRA SOUSA
RELATORA: Desa. CLEONICE SILVA FREIRE
 
028-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Recursos | Apelação - Número Único: 0012793-90.2015.8.10.0001 - N.º
Protocolo: 0288142017 - ( SÃO LUÍS ) - TERCEIRA CÂMARA CÍVEL - DISTRIBUIÇÃO: SORTEIO
APELANTE: BV FINANCEIRA S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
ADVOGADO(A): GIULIO ALVARENGA REALE
APELADO: JOSÉ EDMILSON DE ABREU
RELATOR: Des. JAMIL DE MIRANDA GEDEON NETO
 
029-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Recursos | Apelação - Número Único: 0020584-67.2002.8.10.0001 - N.º
Protocolo: 0288162017 - ( SÃO LUÍS ) - QUINTA CÂMARA CÍVEL - DISTRIBUIÇÃO: SORTEIO
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
PROMOTOR(A)(ES): LINDONJONSON GONÇALVES DE SOUSA
APELADO: JOSE LAURO BEZERRA BRAGA, THADEU ANTONIO ALMEIDA DE OLIVEIRA PINTO
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ADVOGADO(A): ATHOS BARBOSA LIMA, CARLOS HENRIQUE RAGAZZI CORRÊA, KRISTHIAN HELUY GOMES, MAXWELL
RODRIGUES FREIRE, PEDRO LEONEL PINTO DE CARVALHO, JOÃO BATISTA DIAS
RELATOR: Des. JOSÉ DE RIBAMAR CASTRO
 
030-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Recursos | Apelação - Número Único: 0014934-19.2014.8.10.0001 - N.º
Protocolo: 0288182017 - ( SÃO LUÍS ) - TERCEIRA CÂMARA CÍVEL - DISTRIBUIÇÃO: SORTEIO
APELANTE: MARIA DA GUIA BEZERRA BARBOSA, MARIA DE JESUS PEREIRA DUARTE, MARIA DO SOCORRO COSTA
SOUSA, MARIA HELENA BARROS TEIXEIRA, MARIA LUIZA FERREIRA ROCHA, MARIA LUIZA PEREIRA REGO, MARIA
MARLY CURCINO DE MORAIS RIBEIRO, NEIDE CURCINO FERREIRA, ROSA AMELIA DA SILVA BATISTA ALMEIDA, ROSA
MARIA DUARTE VELOSO
ADVOGADO(A): CLERES MARIO BARREIRA LOBATO, DALFRAN CALDAS LOIOLA
APELADO: ESTADO DO MARANHAO
PROCURADOR(A)(ES): RICARDO GAMA PESTANA
RELATOR: Des. LOURIVAL DE JESUS SEREJO SOUSA
 
031-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Recursos | Apelação - Número Único: 0000848-60.2016.8.10.0102 - N.º
Protocolo: 0288192017 - ( MONTES ALTOS ) - QUARTA CÂMARA CÍVEL - DISTRIBUIÇÃO: SORTEIO
APELANTE: BANCO ITAÚ UNIBANCO HOLDING S/A
ADVOGADO(A): JOSÉ ALMIR DA R. MENDES JÚNIOR
APELADO: LUCIA PEREIRA DOS SANTOS
ADVOGADO(A): WLISSES PEREIRA SOUSA
RELATOR: Des. JAIME FERREIRA DE ARAÚJO
 
032-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Recursos | Apelação - Número Único: 0048751-40.2015.8.10.0001 - N.º
Protocolo: 0288242017 - ( SÃO LUÍS ) - SEGUNDA CÂMARA CÍVEL - DISTRIBUIÇÃO: SORTEIO
APELANTE: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
ADVOGADO(A): RODRIGO AYRES MARTINS DE OLIVEIRA
APELADO: WERBERTH RAMOS SANTOS
ADVOGADO(A): JOSÉ ANTONIO FIGUEIREDO FERREIRA JUNIOR, THAIANE FILOMENA DA SILVA COSTA FIGUEIREDO
RELATOR: Des. MARCELO CARVALHO SILVA
 
033-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Recursos | Apelação - Número Único: 0038979-53.2015.8.10.0001 - N.º
Protocolo: 0288302017 - ( SÃO LUÍS ) - QUINTA CÂMARA CÍVEL - DISTRIBUIÇÃO: SORTEIO
(1º APELANTE): BANCO BMG S/A
ADVOGADO(A): ANA TEREZA DE AGUIAR VALENÇA, PEDRO LUCAS FERREIRA RODRIGUES
(2º APELANTE): MARCOS VINICIUS GOMES COSTA
ADVOGADO(A): THIAGO AFONSO BARBOSA DE AZEVEDO GUEDES
(1º APELADO): MARCOS VINICIUS GOMES COSTA
ADVOGADO(A): THIAGO AFONSO BARBOSA DE AZEVEDO GUEDES
(2º APELADO): BANCO BMG S/A
ADVOGADO(A): ANA TEREZA DE AGUIAR VALENÇA, PEDRO LUCAS FERREIRA RODRIGUES
RELATOR: Des. RAIMUNDO JOSÉ BARROS DE SOUSA
034-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Recursos | Apelação - Número Único: 0040255-22.2015.8.10.0001 - N.º
Protocolo: 0288322017 - ( SÃO LUÍS ) - QUARTA CÂMARA CÍVEL - DISTRIBUIÇÃO: SORTEIO
(1º APELANTE): BANCO DO BRASIL S.A
ADVOGADO(A): JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS
(2º APELANTE): MARIA CELIA DE CASTRO ANDRADE
ADVOGADO(A): LEONARDO SILVA GOMES PEREIRA, PEDRO DAVID DE CASTRO ANDRADE
(1º APELADO): MARIA CELIA DE CASTRO ANDRADE
ADVOGADO(A): LEONARDO SILVA GOMES PEREIRA
(2º APELADO): BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADO(A): SERVIO TULIO DE BARCELOS, JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA
RELATOR: Des. MARCELINO CHAVES EVERTON
 
035-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Recursos | Apelação - Número Único: 0034187-56.2015.8.10.0001 - N.º
Protocolo: 0288342017 - ( SÃO LUÍS ) - SEGUNDA CÂMARA CÍVEL - DISTRIBUIÇÃO: SORTEIO
APELANTE: RAIMUNDO ARNALDO CORRÊA
ADVOGADO(A): EMANUEL SODRÉ TOSTE, YVES CEZAR BORIN RODOVALHO
APELADO: BANCO DO BRASIL S.A
ADVOGADO(A): RAFAEL SGANZERLA DURAND
RELATORA: Desa. NELMA CELESTE SOUZA SILVA SARNEY COSTA
 
036-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Recursos | Apelação - Número Único: 0004150-59.2015.8.10.0029 - N.º
Protocolo: 0288382017 - ( CAXIAS ) - QUARTA CÂMARA CÍVEL - DISTRIBUIÇÃO: SORTEIO
APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S/A
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ADVOGADO(A): SERGIO ANTÔNIO FERREIRA GALVÂO, GIOVANNY MICHAEL VIEIRA NAVARRO
APELADO: BENEDITO ALVES DA SILVA
ADVOGADO(A): FRANCISCA TELMA PEREIRA MARQUES, LUIZ VALDEMIRO SOARES COSTA
RELATOR: Des. PAULO SÉRGIO VELTEN PEREIRA
 
037-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Recursos | Apelação - Número Único: 0001032-33.2013.8.10.0001 - N.º
Protocolo: 0288422017 - ( SÃO LUÍS ) - SEGUNDA CÂMARA CÍVEL - DISTRIBUIÇÃO: PREVENÇÃO
(1º APELANTE): BRADESC0 SEGUROS S/A
ADVOGADO(A): ROBERTA MENEZES COELHO DE SOUZA
(2º APELANTE): ANA ALVES ROCHA
ADVOGADO(A): IDAELCIO SOUSA MENDONÇA JUNIOR
(1º APELADO): ANA ALVES ROCHA
(2º APELADO): BRADESC0 SEGUROS S/A
ADVOGADO(A): ROBERTA MENEZES COELHO DE SOUSA
RELATOR: Des. ANTONIO GUERREIRO JÚNIOR
 
038-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Recursos | Apelação - Número Único: 0038971-81.2012.8.10.0001 - N.º
Protocolo: 0288442017 - ( SÃO LUÍS ) - QUARTA CÂMARA CÍVEL - DISTRIBUIÇÃO: SORTEIO
APELANTE: DOLCE VITA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
ADVOGADO(A): ANTONIO CESAR DE ARAÚJO FREITAS, RUY EDUARDO VILLAS BOAS SANTOS, THIAGO RIBEIRO
GUIMARÃES
APELADO: BRENNO BESERRA COELHO, MARCIA VALERIA REIS BECKMAN
ADVOGADO(A): THIAGO MUNIZ COUTO
RELATOR: Des. PAULO SÉRGIO VELTEN PEREIRA
 
039-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Recursos | Apelação - Número Único: 0016450-74.2014.8.10.0001 - N.º
Protocolo: 0288452017 - ( SÃO LUÍS ) - TERCEIRA CÂMARA CÍVEL - DISTRIBUIÇÃO: SORTEIO
APELANTE: MATEUS SUPERMERCADOS S.A
ADVOGADO(A): BEATRIZ DEL VALLE ECEIZA NUNES, DANIEL BROUX MARTINS DA CRUZ FILHO
APELADO: A D S P MENOR REPRESENTADO POR SUA GENITORA ANA CELIA CARDOSO DA SILVA
ADVOGADO(A): CINARA MARQUES MARTINS
RELATORA: Desa. CLEONICE SILVA FREIRE
 
040-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Recursos | Apelação - Número Único: 0007602-64.2015.8.10.0001 - N.º
Protocolo: 0288462017 - ( SÃO LUÍS ) - PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL - DISTRIBUIÇÃO: SORTEIO
(1º APELANTE): VALBER NÉLIO COSTA PEREIRA
ADVOGADO(A): JORGE HENRIQUE MATOS CUNHA
(2º APELANTE): ESTADO DO MARANHAO
PROCURADOR(A)(ES): LUCIANA CARDOSO MAIA
(1º APELADO): ESTADO DO MARANHAO
PROCURADOR(A)(ES): LUCIANA CARDOSO MAIA
(2º APELADO): VALBER NÉLIO COSTA PEREIRA
ADVOGADO(A): JORGE HENRIQUE MATOS CUNHA
RELATOR: Des. KLEBER COSTA CARVALHO
 
041-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Recursos | Apelação - Número Único: 0000554-34.2002.8.10.0058 - N.º
Protocolo: 0288472017 - ( SÃO JOSÉ DE RIBAMAR ) - QUARTA CÂMARA CÍVEL - DISTRIBUIÇÃO: SORTEIO
APELANTE: STELIO WILSON ALMEIDA MAIA, TEREZINHA MAGALHÃES DIAS
ADVOGADO(A): PABLO ZUNIGA DOURADO
DEFENSOR PÚBLICO: PABLO ZUNIGA DOURADO, RAPHAEL TITO DE VASCONCELOS
APELADO: EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E NEGOCIOS PUBLICOS - EMARHP
ADVOGADO(A): CIPRIANO DA PAZ PIRES, DANIELA MORAES HELUY, FERNANDO DA ROCHA SANTOS RAMOS, JOAO
CARLOS ALVES MONETLES, JOSÉ CARLOS ROLIM, LUÍS AMÉRICO HENRIQUES DE CASTRO, MAUD DE JESUS
BITENCOURT ARAUJO
RELATOR: Des. PAULO SÉRGIO VELTEN PEREIRA
 
042-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Recursos | Apelação - Número Único: 0051717-44.2013.8.10.0001 - N.º
Protocolo: 0288502017 - ( SÃO LUÍS ) - TERCEIRA CÂMARA CÍVEL - DISTRIBUIÇÃO: SORTEIO
APELANTE: ANA CELIA MACEDO LAUNE, ANTÔNIA FRANCINETE ALVES DA CRUZ, CLEONIZIA GOMES RAMOS, JOSE DE
RIBAMAR BORGES FILHO, MARIA DAS GRACAS CABRAL FERREIRA, MARIA DO SOCORRO MOURA DOS SANTOS, MARIA
RIBAMAR FRANCA ALMONES, RITA MARIA DE SOUSA NEVES, ROSEMARY LOIOLA CORREA, RUBERT ABREU DAS
NEVES SERRA, VILMA SOUSA DA SILVA
ADVOGADO(A): RAIMUNDO LEITE DE MELO
APELADO: ESTADO DO MARANHAO
PROCURADOR(A)(ES): RAIMUNDO HENRIQUES NASCIMENTO SOARES

Página 118 de 2382 Diário da Justiça Eletrônico Disponibilização: 30/06/2017
Edição nº 114/2017 Publicação: 03/07/2017

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO - Praça Dom Pedro II, s/n Centro - CEP 65010-905 - São Luis-MA - Fone: (98) 2106-9000 - www.tjma.jus.br
Diário da Justiça Eletrônico - Diretoria Judiciária - Coordenadoria de Jurisprudência e Publicações - Fone: (98) 2106 9805 / 9810 / 9896 / 9897 - publicacoes@tj.ma.gov.br



RELATOR: Des. LOURIVAL DE JESUS SEREJO SOUSA
 
043-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Recursos | Apelação - Número Único: 0000827-54.2013.8.10.0049 - N.º
Protocolo: 0288512017 - ( PAÇO DO LUMIAR ) - QUINTA CÂMARA CÍVEL - DISTRIBUIÇÃO: SORTEIO
(1º APELANTE): VIKTORIA VIKTOROWNA PIDERS COSTA
ADVOGADO(A): TAYLOR FRÓES SANTOS JÚNIOR
(2º APELANTE): MUNICIPIO DE PACO DO LUMIAR
ADVOGADO(A): EVANDRO DA SILVA BRANDÃO
(1º APELADO): MUNICIPIO DE PAÇO DO LUMIAR
PROCURADOR(A)(ES): EVANDRO DA SILVA BRANDÃO
(2º APELADO): VIKTORIA VIKTOROWNA PIDERS COSTA
ADVOGADO(A): TAYLOR FRÓES SANTOS JÚNIOR
RELATOR: Des. JOSÉ DE RIBAMAR CASTRO
 
044-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Recursos | Apelação - Número Único: 0001001-93.2016.8.10.0102 - N.º
Protocolo: 0288522017 - ( MONTES ALTOS ) - SEGUNDA CÂMARA CÍVEL - DISTRIBUIÇÃO: SORTEIO
APELANTE: MUNICIPIO DE SITIO NOVO
ADVOGADO(A): RAMON OLIVEIRA DA MOTA DOS REIS, EDIMILSON F. DA SILVA
APELADO: RICARDO ABRAHAN SILVA PLÁCIDO
ADVOGADO(A): JANIO DUAILIBE BARROS JUNIOR
RELATOR: Des. MARCELO CARVALHO SILVA
 
045-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Recursos | Apelação - Número Único: 0016240-86.2015.8.10.0001 - N.º
Protocolo: 0288552017 - ( SÃO LUÍS ) - QUINTA CÂMARA CÍVEL - DISTRIBUIÇÃO: SORTEIO
APELANTE: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS S/A
ADVOGADO(A): ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES
APELADO: ANTONIA DOS SANTOS SERRA RODRIGUES
ADVOGADO(A): GEMERSON MARTINS FURTADO
RELATOR: Des. RICARDO TADEU BUGARIN DUAILIBE
 
046-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Recursos | Apelação - Número Único: 0015927-28.2015.8.10.0001 - N.º
Protocolo: 0288592017 - ( SÃO LUÍS ) - SEGUNDA CÂMARA CÍVEL - DISTRIBUIÇÃO: SORTEIO
APELANTE: VARANDAS GRAND PARK EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA
ADVOGADO(A): BRUNO PIRES CASTELLO BRANCO
APELADO: DANILO MENDONÇA ALMEIDA, MARCIA TEREZA COQUEIRO DOS PASSOS
ADVOGADO(A): RAFAEL BRUNO PESSOA DE OLIVEIRA
RELATORA: Desa. NELMA CELESTE SOUZA SILVA SARNEY COSTA
 
047-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Recursos | Apelação - Número Único: 0052238-23.2012.8.10.0001 - N.º
Protocolo: 0288612017 - ( SÃO LUÍS ) - QUARTA CÂMARA CÍVEL - DISTRIBUIÇÃO: SORTEIO
APELANTE: CEUMA - ASSOCIACAO DE ENSINO SUPERIOR
ADVOGADO(A): MIRELLA PARADA MARTINS
APELADO: MACIEL BATISTA CARVALHO
RELATOR: Des. JAIME FERREIRA DE ARAÚJO
 
048-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Recursos | Apelação - Número Único: 0013018-47.2014.8.10.0001 - N.º
Protocolo: 0288622017 - ( SÃO LUÍS ) - PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL - DISTRIBUIÇÃO: SORTEIO
APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNANCIONAL LTDA - ONE HEALTH
ADVOGADO(A): GABRIEL SILVA PINTO
APELADO: ESPÓLIO DE LUIZ CARLOS COSTA ALVES REPRESENTADO POR GEORGE LUIS PEREIRA DOS SANTOS
ADVOGADO(A): CRISANTO DA COSTA LIMA FILHO, THUANY DI PAULA ALVES RIBEIRO
RELATOR: Des. KLEBER COSTA CARVALHO
 
049-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Recursos | Apelação - Número Único: 0029010-82.2013.8.10.0001 - N.º
Protocolo: 0288692017 - ( SÃO LUÍS ) - TERCEIRA CÂMARA CÍVEL - DISTRIBUIÇÃO: SORTEIO
APELANTE: ESTADO DO MARANHAO
ADVOGADO(A): MARCELO APOLO VIEIRA FRANKLIN
APELADO: ROSILANDIA DUARTE REGO FERREIRA
ADVOGADO(A): DALFRAN CALDAS LOIOLA
RELATOR: Des. JAMIL DE MIRANDA GEDEON NETO
 
050-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Recursos | Apelação - Número Único: 0001045-15.2016.8.10.0102 - N.º
Protocolo: 0288712017 - ( MONTES ALTOS ) - QUINTA CÂMARA CÍVEL - DISTRIBUIÇÃO: SORTEIO
APELANTE: BANCO BRADESCO FINACIAMENTOS S.A
ADVOGADO(A): ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO
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APELADO: MARIA DE NAZARE MARTINS DA CONCEIÇÃO SANTOS
ADVOGADO(A): WLISSES PEREIRA SOUSA
RELATOR: Des. RICARDO TADEU BUGARIN DUAILIBE
 
051-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Recursos | Apelação - Número Único: 0016593-29.2015.8.10.0001 - N.º
Protocolo: 0288722017 - ( SÃO LUÍS ) - QUARTA CÂMARA CÍVEL - DISTRIBUIÇÃO: SORTEIO
APELANTE: PRIVALIA SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO LTDA
ADVOGADO(A): RENATO GOMES VIGIDO
APELADO: PATRICIA FERREIRA MACEDO
ADVOGADO(A): RUTE FERREIRA MACEDO
RELATOR: Des. MARCELINO CHAVES EVERTON
 
052-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Recursos | Apelação - Número Único: 0045856-43.2014.8.10.0001 - N.º
Protocolo: 0288762017 - ( SÃO LUÍS ) - TERCEIRA CÂMARA CÍVEL - DISTRIBUIÇÃO: SORTEIO
APELANTE: MARIA DA CONCEIÇÃO ALEXANDRE DOS SANTOS
ADVOGADO(A): MANOEL ANTONIO ROCHA FONSECA
(1º APELADO): QUALICORP ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA
ADVOGADO(A): RENATA SOUSA DE CASTRO VITA, CASSIA ETIENE NUNES LISBOA, PEDRO ALMEIDA CASTRO
(2º APELADO): AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNANCIONAL LTDA - ONE HEALTH
ADVOGADO(A): CARLOS ROBERTO SIQUEIRA CASTRO
RELATOR: Des. JAMIL DE MIRANDA GEDEON NETO
 
053-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Recursos | Apelação - Número Único: 0022128-70.2014.8.10.0001 - N.º
Protocolo: 0288782017 - ( SÃO LUÍS ) - QUARTA CÂMARA CÍVEL - DISTRIBUIÇÃO: SORTEIO
APELANTE: MARIA DA CONCEIÇÃO ALEXANDRE DOS SANTOS
ADVOGADO(A): VIRGINIA INGRID CARVALHO FONSECA
APELADO: ESTADO DO MARANHAO
ADVOGADO(A): CARLOS SANTANA LOPES
RELATOR: Des. MARCELINO CHAVES EVERTON
 
054-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Recursos | Apelação - Número Único: 0001046-97.2016.8.10.0102 - N.º
Protocolo: 0288812017 - ( MONTES ALTOS ) - TERCEIRA CÂMARA CÍVEL - DISTRIBUIÇÃO: SORTEIO
APELANTE: BANCO BRADESCO FINACIAMENTOS S.A
ADVOGADO(A): ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO
APELADO: MARIA DE NAZARE MARTINS DA CONCEIÇÃO SANTOS
ADVOGADO(A): WLISSES PEREIRA SOUSA
RELATOR: Des. LOURIVAL DE JESUS SEREJO SOUSA
 
055-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Recursos | Apelação - Número Único: 0034374-74.2009.8.10.0001 - N.º
Protocolo: 0288842017 - ( SÃO LUÍS ) - QUARTA CÂMARA CÍVEL - DISTRIBUIÇÃO: SORTEIO
APELANTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO MARANHÃO - DETRAN/MA
ADVOGADO(A): ALVARO ABRANTES DOS REIS, ANTONIO GONÇALVES FIGUEIREDO NETO, CALLINA MACIEL BERTRAND,
DIEGO ROBERT SANTOS MARANHAO, ÍTALO FÁBIO AZEVEDO, MARVIO AGUIAR REIS
APELADO: PEDRO BARBOSA
ADVOGADO(A): JOSÉ COSTA FERREIRA
RELATOR: Des. JAIME FERREIRA DE ARAÚJO
 
 
 
 
056-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Recursos | Apelação - Número Único: 0043709-15.2012.8.10.0001 - N.º
Protocolo: 0288862017 - ( SÃO LUÍS ) - QUARTA CÂMARA CÍVEL - DISTRIBUIÇÃO: SORTEIO
APELANTE: PANAMERICANO S/A
ADVOGADO(A): CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES
APELADO: JOSEMILSON VIEIRA COSTA
RELATOR: Des. JAIME FERREIRA DE ARAÚJO
 
057-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Recursos | Apelação - Número Único: 0001216-06.2015.8.10.0102 - N.º
Protocolo: 0288872017 - ( MONTES ALTOS ) - SEGUNDA CÂMARA CÍVEL - DISTRIBUIÇÃO: SORTEIO
APELANTE: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO(A): JOSÉ ALMIR DA R. MENDES JÚNIOR, PATRÍCIA GURGEL PORTELA MENDES
APELADO: PEDRO RIBEIRO DE SOUSA
ADVOGADO(A): JOSÉ GARIBALDI FERRAZ DE SOUZA II
RELATOR: Des. MARCELO CARVALHO SILVA
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058-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Recursos | Apelação - Número Único: 0001055-59.2016.8.10.0102 - N.º
Protocolo: 0288882017 - ( MONTES ALTOS ) - SEGUNDA CÂMARA CÍVEL - DISTRIBUIÇÃO: SORTEIO
APELANTE: BANCO BRADESCO S.A
ADVOGADO(A): JOSE ALMIR DA ROCHA MENDES JUNIOR
APELADO: MARIA DE NAZARE OLIVEIRA DOS SANTOS
ADVOGADO(A): WLISSES PEREIRA SOUSA
RELATOR: Des. MARCELO CARVALHO SILVA
 
059-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Recursos | Apelação - Número Único: 0032659-84.2015.8.10.0001 - N.º
Protocolo: 0288892017 - ( SÃO LUÍS ) - QUINTA CÂMARA CÍVEL - DISTRIBUIÇÃO: SORTEIO
APELANTE: JOAQUIM ANTONIO DUTRA
ADVOGADO(A): KIANY PEREIRA COSTA
APELADO: CYBRA DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO LTDA, CYRELA BRAZIL REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E
PARTICIPAÇÕES
ADVOGADO(A): CARLOS FREDERICO DOMINICI, CHRISTIAN OMETTO CARREIRA PAULO
RELATOR: Des. RICARDO TADEU BUGARIN DUAILIBE
 
060-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Recursos | Apelação - Número Único: 0027116-03.2015.8.10.0001 - N.º
Protocolo: 0288932017 - ( SÃO LUÍS ) - TERCEIRA CÂMARA CÍVEL - DISTRIBUIÇÃO: SORTEIO
APELANTE: NAIR ALVES MOURA BATISTA
ADVOGADO(A): LUCIANE MARIA COSTA DA SILVA, NICOMEDES OLIMPIO JANSEN JUNIOR
APELADO: BANCO PANAMERICANO S.A
ADVOGADO(A): GILVAN MELO SOUSA
RELATORA: Desa. CLEONICE SILVA FREIRE
 
061-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Recursos | Apelação - Número Único: 0024198-60.2014.8.10.0001 - N.º
Protocolo: 0288962017 - ( SÃO LUÍS ) - QUARTA CÂMARA CÍVEL - DISTRIBUIÇÃO: SORTEIO
APELANTE: VIVALDO DE JESUS TRINDADE MENDES
ADVOGADO(A): ANA CAROLINA DE PAIVA SÁ
APELADO: BANCO ITAUCARD S/A
ADVOGADO(A): CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES
RELATOR: Des. MARCELINO CHAVES EVERTON
 
062-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Recursos | Apelação - Número Único: 0038579-39.2015.8.10.0001 - N.º
Protocolo: 0288982017 - ( SÃO LUÍS ) - PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL - DISTRIBUIÇÃO: SORTEIO
APELANTE: SALUSTIANO NUNES BRITO
ADVOGADO(A): ANDERSON CARLOS SOARES, MAURICIO GEORGE PEREIRA MORAIS
APELADO: BANCO BONSUCESSO
ADVOGADO(A): CELSO HENRIQUE DOS SANTOS, IVAN MERCÊDO DE ANDRADE MOREIRA, WILLIAM BATISTA NÉSIO,
BRUNO MOURA DE OLIVEIRA
RELATORA: Desa. ANGELA MARIA MORAES SALAZAR
 
063-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Recursos | Apelação - Número Único: 0054901-08.2013.8.10.0001 - N.º
Protocolo: 0289012017 - ( SÃO LUÍS ) - QUARTA CÂMARA CÍVEL - DISTRIBUIÇÃO: SORTEIO
APELANTE: ANTONIO RICARDO SANTOS DE CARVALHO, DAYANNE PEREIRA DA PAIXAO, DENISE PINHEIRO PAIVA,
DOMINGOS MENDONÇA, JANAINA NEPOMUCENO COSTA CRUZ, JOAQUIM NUNES RIBEIRO NETO, JONAS JULIO
FERREIRA FRANCA, LAIZE CRISTINE MARQUES MARTINS, MARIA WELDA DE ALMEIDA PINHEIRO, MARRHIANNE SOUSA
MARTINS, SANDRA DE JESUS FERREIRA, YOLANDA DE AZEVEDO AMORIM, MARCIA PIRES NAHUZ
ADVOGADO(A): ROBERTO DE OLIVEIRA ALMEIDA
APELADO: ESTADO DO MARANHAO
ADVOGADO(A): SERGIO TAVARES
RELATOR: Des. PAULO SÉRGIO VELTEN PEREIRA
 
064-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Recursos | Apelação - Número Único: 0002513-95.2015.8.10.0054 - N.º
Protocolo: 0289032017 - ( PRESIDENTE DUTRA ) - QUINTA CÂMARA CÍVEL - DISTRIBUIÇÃO: PREVENÇÃO
APELANTE: MARIA ALVES DA SILVA
ADVOGADO(A): LORENA CAVALCANTI CABRAL
APELADO: BANCO PANAMERICANO S/A
RELATOR: Des. RAIMUNDO JOSÉ BARROS DE SOUSA
 
065-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Recursos | Apelação - Número Único: 0001415-35.2015.8.10.0035 - N.º
Protocolo: 0289082017 - ( COROATÁ ) - PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL - DISTRIBUIÇÃO: SORTEIO
APELANTE: BANCO ITAU BMG
ADVOGADO(A): DR. GIOVANNY MICHAEL VIEIRA NAVARRO
APELADO: JOSE DOMINGOS FERREIRA
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ADVOGADO(A): WEMERSON TIAGO ALVES AMORIM SILVA
RELATOR: Des. KLEBER COSTA CARVALHO
 
066-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Recursos | Apelação - Número Único: 0008355-21.2015.8.10.0001 - N.º
Protocolo: 0289132017 - ( SÃO LUÍS ) - QUINTA CÂMARA CÍVEL - DISTRIBUIÇÃO: SORTEIO
APELANTE: API SPE42 - PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADO(A): FERNANDA ALICE VILELA BRANDÃO, FRANCISCO JOSÉ RAMOS ROCHA
APELADO: JOSÉ EVANDRO DA LUZ SILVA
ADVOGADO(A): ANA CRISTINA BRANDÃO FEITOSA,
RELATOR: Des. RICARDO TADEU BUGARIN DUAILIBE
 
067-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Recursos | Apelação - Número Único: 0044552-72.2015.8.10.0001 - N.º
Protocolo: 0289212017 - ( SÃO LUÍS ) - TERCEIRA CÂMARA CÍVEL - DISTRIBUIÇÃO: SORTEIO
APELANTE: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
ADVOGADO(A): ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES
APELADO: RAIMUNDO MOTA COSTA
ADVOGADO(A): JOSÉ ANTONIO FIGUEIREDO FERREIRA JUNIOR, THAIANE FILOMENA DA SILVA COSTA FIGUEIREDO
RELATOR: Des. JAMIL DE MIRANDA GEDEON NETO
 
068-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Recursos | Apelação - Número Único: 0025574-47.2015.8.10.0001 - N.º
Protocolo: 0289222017 - ( SÃO LUÍS ) - QUINTA CÂMARA CÍVEL - DISTRIBUIÇÃO: SORTEIO
(1º APELANTE): BANCO BONSUCESSO
ADVOGADO(A): FLAIDA BEATRIZ NUNES DE CARVALHO
(1º APELANTE): BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A
ADVOGADO(A): FLAIDA BEATRIZ NUNES DE CARVALHO
(2º APELANTE): DOMINGOS JORGE FURTADO DA CRUZ
ADVOGADO(A): THIAGO AFONSO BARBOSA DE AZEVEDO GUEDES
(1º APELADO): DOMINGOS JORGE FURTADO DA CRUZ
ADVOGADO(A): THIAGO AFONSO BARBOSA DE AZEVEDO GUEDES
(2º APELADO): BANCO BONSUCESSO S/A
ADVOGADO(A): FLAIDA BEATRIZ NUNES DE CARVALHO
(2º APELADO): BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A
ADVOGADO(A): FLAIDA BEATRIZ NUNES DE CARVALHO
RELATOR: Des. JOSÉ DE RIBAMAR CASTRO
 
 
 
 
069-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Recursos | Apelação - Número Único: 0003555-81.2014.8.10.0001 - N.º
Protocolo: 0289362017 - ( SÃO LUÍS ) - QUINTA CÂMARA CÍVEL - DISTRIBUIÇÃO: SORTEIO
APELANTE: CEUMA - ASSOCIACAO DE ENSINO SUPERIOR
ADVOGADO(A): MIRELLA PARADA MARTINS, VANESSA PINHEIRO DE ANDRADE
APELADO: GILBERTO SANTOS DE OLIVEIRA
RELATOR: Des. JOSÉ DE RIBAMAR CASTRO
 
070-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Recursos | Apelação - Número Único: 0043915-24.2015.8.10.0001 - N.º
Protocolo: 0289382017 - ( SÃO LUÍS ) - QUINTA CÂMARA CÍVEL - DISTRIBUIÇÃO: SORTEIO
APELANTE: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SUEGUROS S/A
ADVOGADO(A): ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES
APELADO: RAIMUNDO PEREIRA VIANA
ADVOGADO(A): LUIS CARLOS ARAUJO SARAIVA SOBRINHO, RENATA DA CRUZ PALÁCIO
RELATOR: Des. RAIMUNDO JOSÉ BARROS DE SOUSA
 
071-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Recursos | Apelação - Número Único: 0043756-81.2015.8.10.0001 - N.º
Protocolo: 0289402017 - ( SÃO LUÍS ) - PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL - DISTRIBUIÇÃO: SORTEIO
(1º APELANTE): GOL - LINHA AEREAS INTELIGENTES S/A
ADVOGADO(A): GUILHERME FERNANDES SOUZA SILVA, MÁRCIO VINICIUS COSTA PEREIRA
(2º APELANTE): ANA PAULA GONÇALVES CRUZ
ADVOGADO(A): TIAGO TRAJANO OLIVEIRA DANTAS
(1º APELADO): ANA PAULA GONÇALVES CRUZ
ADVOGADO(A): TIAGO TRAJANO OLIVEIRA DANTAS
(2º APELADO): GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S.A
ADVOGADO(A): GUILHERME FERNANDES SOUZA SILVA, MÁRCIO VINICIUS COSTA PEREIRA
RELATORA: Desa. ANGELA MARIA MORAES SALAZAR
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072-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Recursos | Apelação - Número Único: 0005960-32.2010.8.10.0001 - N.º
Protocolo: 0289462017 - ( SÃO LUÍS ) - QUARTA CÂMARA CÍVEL - DISTRIBUIÇÃO: SORTEIO
APELANTE: BENEDITA ELIANA RODRIGUES
DEFENSOR PÚBLICO: RODRIGO GOMES DE FREITAS PINHEIRO
APELADO: DANIELA RODRIGUES
DEFENSOR PÚBLICO: DARIO ANDRE CUTRIM CASTRO
RELATOR: Des. JAIME FERREIRA DE ARAÚJO
 
073-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Recursos | Apelação - Número Único: 0033132-70.2015.8.10.0001 - N.º
Protocolo: 0289502017 - ( SÃO LUÍS ) - TERCEIRA CÂMARA CÍVEL - DISTRIBUIÇÃO: SORTEIO
APELANTE: TIM CELULAR S.A
ADVOGADO(A): CHRISTIANNE GOMES DA ROCHA
APELADO: DEBORA COELHO COSTA
ADVOGADO(A): FABIANO ZANELLA DUARTE, THAINARA RIBEIRO FUZIOKA, WILTON BARROS DE OLIVEIRA
RELATOR: Des. JAMIL DE MIRANDA GEDEON NETO
 
074-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Recursos | Apelação - Número Único: 0019050-34.2015.8.10.0001 - N.º
Protocolo: 0289732017 - ( SÃO LUÍS ) - SEGUNDA CÂMARA CÍVEL - DISTRIBUIÇÃO: SORTEIO
APELANTE: LUIS PHILIPE DE MATOS GEDEON
ADVOGADO(A): HARLEY WANDEY TELES RODRIGUES BRISSAC, LINA ROSA MENEZES DA SILVEIRA
APELADO: BANCO BMG S/A
ADVOGADO(A): MANUELA SAMPAIO SARMENTO E SILVA
RELATOR: Des. ANTONIO GUERREIRO JÚNIOR
 
001-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Recursos | Remessa Necessária - Número Único: 0001289-76.2007.8.10.0063 -
N.º Protocolo: 0228332017 - ( ZÉ DOCA ) - QUINTA CÂMARA CÍVEL - DISTRIBUIÇÃO: PREVENÇÃO
REMETENTE: JUIZO DE DIREITO DA PRIMEIRA VARA DA COMARCA DE ZÉ DOCA
REQUERENTE: MUNICÍPIO DE ARAGUANÃ-MA
ADVOGADO(A): FRANCISCO DE ASSIS SOUZA COÊLHO FILHO
REQUERIDO: BANCO PAULISTA S.A
ADVOGADO(A): CÍCERO ALVES DE LIMA, CAIO HILÁRIO ALVES DE OLIVEIRA
RELATOR: Des. RICARDO TADEU BUGARIN DUAILIBE
 
002-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Recursos | Remessa Necessária - Número Único: 0002005-78.2016.8.10.0034 -
N.º Protocolo: 0286882017 - ( CODÓ ) - SEGUNDA CÂMARA CÍVEL - DISTRIBUIÇÃO: SORTEIO
REMETENTE: JUIZO DE DIREITO DA PRIMEIRA VARA DA COMARCA DE CODÓ
REQUERENTE: ANDREA CRISTINA BARROSO
ADVOGADO(A): LISIANE MENDES DE AZEVEDO
REQUERIDO: MUNICÍPIO DE CODÓ - MA
RELATOR: Des. MARCELO CARVALHO SILVA
 
003-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Recursos | Remessa Necessária - Número Único: 0003021-04.2015.8.10.0034 -
N.º Protocolo: 0287412017 - ( CODÓ ) - PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL - DISTRIBUIÇÃO: SORTEIO
REMETENTE: JUIZO DE DIREITO DA PRIMEIRA VARA DA COMARCA DE CODÓ
REQUERENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO MARANHAO
PROMOTOR(A)(ES): LINDA LUZ MATOS CARVALHO
REQUERIDO: ESTADO DO MARANHÃO, MUNICÍPIO DE CODÓ - MA
PROCURADOR(A)(ES): CARLOS HENRIQUE FALCAO DE LIMA
PROCURADOR DO MUNICÍPIO: CARLOS HENRIQUE FALCAO DE LIMA, FRANCISCO MENDES DE SOUSA
RELATORA: Desa. ANGELA MARIA MORAES SALAZAR
 
004-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Recursos | Remessa Necessária - Número Único: 0002667-25.2008.8.10.0001 -
N.º Protocolo: 0287702017 - ( SÃO LUÍS ) - SEGUNDA CÂMARA CÍVEL - DISTRIBUIÇÃO: SORTEIO
REMETENTE: JUIZO DE DIREITO DA QUINTA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SÃO LUÍS MA
REQUERENTE: GABRIELLE DAMASCENO RAMOS
ADVOGADO(A): FERNANDA MEDEIROS PESTANA, KALLY EDUARDO CORREIA LIMA NUNES, LUANNA GEÓRGIA
NASCIMENTO AZEVEDO, LUIZ HENRIQUE FALCÃO TEIXEIRA, SILVANA CRISTINA REIS LOUREIRO, THIAGO HENRIQUE
DE SOUSA TEIXEIRA
REQUERIDO: ESTADO DO MARANHAO
ADVOGADO(A): RICARDO GAMA PESTANA
RELATORA: Desa. NELMA CELESTE SOUZA SILVA SARNEY COSTA
 
005-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Recursos | Remessa Necessária - Número Único: 0001920-29.2015.8.10.0034 -
N.º Protocolo: 0287962017 - ( CODÓ ) - QUINTA CÂMARA CÍVEL - DISTRIBUIÇÃO: SORTEIO
REMETENTE: JUIZO DE DIREITO DA PRIMEIRA VARA DA COMARCA DE CODÓ
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REQUERENTE: ANTONIA MATIAS PEREIRA CUNHA, ROSANA DOS SANTOS MOREIRA LIMA
ADVOGADO(A): CLERES MARIO BARREIRA LOBATO
REQUERIDO: ESTADO DO MARANHAO
PROCURADOR(A)(ES): JOAO RICARDO DA SILVA GOMES DE OLIVEIRA
RELATOR: Des. JOSÉ DE RIBAMAR CASTRO
 
006-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Recursos | Remessa Necessária - Número Único: 0019071-54.2008.8.10.0001 -
N.º Protocolo: 0288402017 - ( SÃO LUÍS ) - TERCEIRA CÂMARA CÍVEL - DISTRIBUIÇÃO: SORTEIO
REMETENTE: JUIZO DE DIREITO DA QUINTA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SÃO LUÍS MA
REQUERENTE: PETROBRÁS - PETRÓLEO BRASILEIRO S.A
ADVOGADO(A): MARISA SANFORD SILVEIRA
REQUERIDO: ESTADO DO MARANHAO
PROCURADOR(A)(ES): MARCELO DE OLIVEIRA SAMPAIO
RELATORA: Desa. CLEONICE SILVA FREIRE
 

CRIMINAIS ISOLADAS
 
001-PROCESSO CRIMINAL | Medidas Garantidoras | Habeas Corpus - Número Único: 0003744-57.2017.8.10.0000 - N.º
Protocolo: 0289022017 - ( SÃO JOSÉ DE RIBAMAR ) - PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL - DISTRIBUIÇÃO: SORTEIO
PACIENTE: WENDEL FERREIRA DA SILVA
ADVOGADO(A): AFONSO CELSO SOARES MORAES, JERSIANE PEREIRA UTTA
IMPETRADO: JUIZO DE DIREITO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DO TERMO JUDICIÁRIO DA COMARCA DA ILHA DE SÃO
LUÍS
RELATOR: Des. ANTONIO FERNANDO BAYMA ARAUJO
 
002-PROCESSO CRIMINAL | Medidas Garantidoras | Habeas Corpus - Número Único: 0003745-42.2017.8.10.0000 - N.º
Protocolo: 0289102017 - ( ROSÁRIO ) - SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - DISTRIBUIÇÃO: SORTEIO
PACIENTE: VALTERLINO DE JESUS MARQUES DA SILVA JUNIOR
ADVOGADO(A): KARLENILSON SILVA MACIEIRA
IMPETRADO: JUIZO DE DIREITO DA PRIMEIRA VARA DA COMARCA DE ROSARIO
RELATOR: Des. VICENTE DE PAULA GOMES DE CASTRO
 
003-PROCESSO CRIMINAL | Medidas Garantidoras | Habeas Corpus - Número Único: 0003746-27.2017.8.10.0000 - N.º
Protocolo: 0289532017 - ( BARREIRINHAS ) - SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - DISTRIBUIÇÃO: SORTEIO
PACIENTE: MARCOS ROCHA SILVA
ADVOGADO(A): SANDRA MARIA GONCALVES ROCHA
IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA UNICA DA COMARCA DE BARREIRINHAS
RELATOR: Des. VICENTE DE PAULA GOMES DE CASTRO
 
004-PROCESSO CRIMINAL | Medidas Garantidoras | Habeas Corpus - Número Único: 0003747-12.2017.8.10.0000 - N.º
Protocolo: 0289582017 - ( SÃO JOSÉ DE RIBAMAR ) - PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL - DISTRIBUIÇÃO: SORTEIO
PACIENTE: JOELITON DE JESUS ARAUJO FONSECA
DEFENSOR PÚBLICO: ERICK RAILSON AZEVEDO REIS
IMPETRADO: JUIZO DE DIREITO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SAO JOSE DE RIBAMAR
RELATOR: Des. ANTONIO FERNANDO BAYMA ARAUJO
 
005-PROCESSO CRIMINAL | Medidas Garantidoras | Habeas Corpus - Número Único: 0003748-94.2017.8.10.0000 - N.º
Protocolo: 0289592017 - ( SÃO JOSÉ DE RIBAMAR ) - SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - DISTRIBUIÇÃO: SORTEIO
PACIENTE: EMANOEL PEDRO ARAUJO FRANÇA
DEFENSOR PÚBLICO: ERICK RAILSON AZEVEDO REIS
IMPETRADO: JUIZO DE DIREITO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DO TERMO JUDICIARIO DE SAO JOSE DE RIBAMAR DA
COMARCA DA ILHA DE SAO LUIS
RELATOR: Des. VICENTE DE PAULA GOMES DE CASTRO
 
006-PROCESSO CRIMINAL | Medidas Garantidoras | Habeas Corpus - Número Único: 0003750-64.2017.8.10.0000 - N.º
Protocolo: 0289672017 - ( SÃO LUÍS ) - TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL - DISTRIBUIÇÃO: SORTEIO
PACIENTE: ELIANE DOS SANTOS DE JESUS
DEFENSOR PÚBLICO: BRUNO DIXON DE ALMEIDA MACIEL
IMPETRADO: JUIZO DE DIREITO DA PRIMEIRA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO TERMO JUDICIÁRIO SEDE DA
COMARCA DA ILHA DE SÃO LUÍS
RELATOR: Des. JOSE DE RIBAMAR FROZ SOBRINHO
 
 
 
007-PROCESSO CRIMINAL | Medidas Garantidoras | Habeas Corpus - Número Único: 0003751-49.2017.8.10.0000 - N.º
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Protocolo: 0289692017 - ( SÃO LUÍS ) - TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL - DISTRIBUIÇÃO: SORTEIO
PACIENTE: CLEONICE DOS SANTOS CASTRO
DEFENSOR PÚBLICO: BRUNO DIXON DE ALMEIDA MACIEL
IMPETRADO: JUIZO DE DIREITO DA PRIMEIRA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA COMARCA DE SÃO LUIS
RELATOR: Des. TYRONE JOSÉ SILVA
 
008-PROCESSO CRIMINAL | Medidas Garantidoras | Habeas Corpus - Número Único: 0003752-34.2017.8.10.0000 - N.º
Protocolo: 0289742017 - ( AÇAILÂNDIA ) - TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL - DISTRIBUIÇÃO: SORTEIO
PACIENTE: PAULO ANDRE SILVA DE CASTRO
ADVOGADO(A): IDELMAR MENDES DE SOUSA
IMPETRADO: JUIZO DE DIREITO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE AÇAILANDIA
RELATOR: Des. JOSÉ JOAQUIM FIGUEIREDO DOS ANJOS
 
009-PROCESSO CRIMINAL | Medidas Garantidoras | Habeas Corpus - Número Único: 0003753-19.2017.8.10.0000 - N.º
Protocolo: 0289762017 - ( SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA ) - PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL - DISTRIBUIÇÃO: SORTEIO
PACIENTE: SULENITA XAVIER DA SILVA
ADVOGADO(A): IDELMAR MENDES DE SOUSA
IMPETRADO: JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE SÃO PEDRO DA AGUA BRANCA
RELATOR: Des. RAIMUNDO NONATO MAGALHÃES MELO
 
010-PROCESSO CRIMINAL | Medidas Garantidoras | Habeas Corpus - Número Único: 0003754-04.2017.8.10.0000 - N.º
Protocolo: 0289772017 - ( AÇAILÂNDIA ) - PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL - DISTRIBUIÇÃO: SORTEIO
PACIENTE: ANDRE DE CASTRO ARAUJO
ADVOGADO(A): IDELMAR MENDES DE SOUSA
IMPETRADO: JUIZO DE DIREITO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE AÇAILANDIA
RELATOR: Des. JOÃO SANTANA SOUSA
 
011-PROCESSO CRIMINAL | Medidas Garantidoras | Habeas Corpus - Número Único: 0003755-86.2017.8.10.0000 - N.º
Protocolo: 0289782017 - ( AÇAILÂNDIA ) - SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - DISTRIBUIÇÃO: SORTEIO
PACIENTE: YRAN DO ROSARIO SILVA
ADVOGADO(A): IDELMAR MENDES DE SOUSA
IMPETRADO: JUIZO DE DIREITO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE AÇAILANDIA
RELATOR: Des. VICENTE DE PAULA GOMES DE CASTRO
 
 
012-PROCESSO CRIMINAL | Medidas Garantidoras | Habeas Corpus - Número Único: 0003756-71.2017.8.10.0000 - N.º
Protocolo: 0289872017 - ( MARACAÇUMÉ ) - PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL - DISTRIBUIÇÃO: SORTEIO
PACIENTE: ANTONIO ALVES DE ABREU
ADVOGADO(A): JAIRON BARBOSA DOS SANTOS, ANDREA PALMEIRA LEMOS DE MEDEIROS
IMPETRADO: JUIZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MARACAÇUMÉ
RELATOR: Des. ANTONIO FERNANDO BAYMA ARAUJO
 
001-PROCESSO CRIMINAL | Procedimento Comum | Ação Penal - Procedimento Ordinário - Número Único:
0000601-20.2013.8.10.0091 - N.º Protocolo: 0288602017 - ( ICATU ) - SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - DISTRIBUIÇÃO:
SORTEIO
AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
PROMOTOR(A)(ES): JOÃO JOSÉ E SILVA VERAS
RÉU: MARIA SONIA OLIVEIRA CAMPOS
ADVOGADO(A): PEDRO CARVALHO CHAGAS, LUCIANA BRAGA REIS
RELATOR: Des. JOSÉ LUIZ OLIVEIRA DE ALMEIDA
 
001-PROCESSO CRIMINAL | Procedimentos Investigatórios | Procedimento Investigatório Criminal (PIC-MP) - Número
Único: 0003749-79.2017.8.10.0000 - N.º Protocolo: 0289652017 - ( SÃO LUÍS ) - PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL -
DISTRIBUIÇÃO: SORTEIO
DENUNCIANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
SUBPROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA: FRANCISCO DAS CHAGAS BARROS DE SOUSA
DENUNCIADO: INDALECIO WANDERLEY VIEIRA FONSECA
RELATOR: Des. JOÃO SANTANA SOUSA
 
001-PROCESSO CRIMINAL | Recursos | Apelação - Número Único: 0003021-73.2016.8.10.0032 - N.º Protocolo: 0096152017 -
( COELHO NETO ) - TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL - DISTRIBUIÇÃO: PREVENÇÃO
APELANTE: DOMINGOS JULIO NASCIMENTO FILHO
ADVOGADO(A): RAFAEL SANTANA BEZERRA, ANTONIO MARCOS FAUSTINO DO NASCIMENTO, JOSE DE RIBAMAR
ROCHA NEIVA FILHO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
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PROMOTOR(A)(ES): ANDRE LUIS LOPES ROCHA
RELATOR: Des. TYRONE JOSÉ SILVA
 
002-PROCESSO CRIMINAL | Recursos | Apelação - Número Único: 0008481-51.2015.8.10.0040 - N.º Protocolo: 0285492017 -
( IMPERATRIZ ) - SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - DISTRIBUIÇÃO: PREVENÇÃO
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
PROMOTOR(A)(ES): ALESSANDRO BRANDÃO MARQUES
APELADO: MIGUEL FERREIRA VIANA
ADVOGADO(A): ANTONIO MIGUEL PINHEIRO DA SILVA, JOSÉ ISRAEL ROCHA CORRÊA
RELATOR: Des. JOSÉ LUIZ OLIVEIRA DE ALMEIDA
 
003-PROCESSO CRIMINAL | Recursos | Apelação - Número Único: 0010579-43.2014.8.10.0040 - N.º Protocolo: 0285592017 -
( IMPERATRIZ ) - PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL - DISTRIBUIÇÃO: SORTEIO
APELANTE: BRUNO WESLEY DOS SANTOS OLIVEIRA
DEFENSOR PÚBLICO: JERUSKA BARROS CAMPELO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
PROMOTOR(A)(ES): ALESSANDRO BRANDÃO MARQUES
RELATOR: Des. JOÃO SANTANA SOUSA
 
004-PROCESSO CRIMINAL | Recursos | Apelação - Número Único: 0004435-82.2016.8.10.0040 - N.º Protocolo: 0285652017 -
( IMPERATRIZ ) - PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL - DISTRIBUIÇÃO: SORTEIO
APELANTE: HELTON CARLOS PALHANO DA SILVA
DEFENSOR PÚBLICO: JERUSKA BARROS CAMPELO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
PROMOTOR(A)(ES): OSSIAN BEZERRA PINHO FILHO
RELATOR: Des. RAIMUNDO NONATO MAGALHÃES MELO
 
005-PROCESSO CRIMINAL | Recursos | Apelação - Número Único: 0012014-18.2015.8.10.0040 - N.º Protocolo: 0285862017 -
( IMPERATRIZ ) - PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL - DISTRIBUIÇÃO: SORTEIO
APELANTE: GEOVANE DOS SANTOS LIMA
DEFENSOR PÚBLICO: JERUSKA BARROS CAMPELO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
PROMOTOR(A)(ES): ALESSANDRO BRANDÃO MARQUES
RELATOR: Des. ANTONIO FERNANDO BAYMA ARAUJO
 
006-PROCESSO CRIMINAL | Recursos | Apelação - Número Único: 0000644-08.2016.8.10.0040 - N.º Protocolo: 0285992017 -
( IMPERATRIZ ) - PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL - DISTRIBUIÇÃO: SORTEIO
APELANTE: RAILTON FONTINELLE DOS SANTOS
DEFENSOR PÚBLICO: JERUSKA BARROS CAMPELO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
PROMOTOR(A)(ES): OSSIAN BEZERRA PINHO FILHO
RELATOR: Des. RAIMUNDO NONATO MAGALHÃES MELO
 
007-PROCESSO CRIMINAL | Recursos | Apelação - Número Único: 0004559-35.2015.8.10.0029 - N.º Protocolo: 0286062017 -
( CAXIAS ) - TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL - DISTRIBUIÇÃO: SORTEIO
APELANTE: ANTONIO CESAR GOMES VASCONCELOS
ADVOGADO(A): DANILO DOS SANTOS SILVA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
PROMOTOR(A)(ES): RODRIGO DE VASCONCELOS FERRO
RELATOR: Des. JOSE DE RIBAMAR FROZ SOBRINHO
 
008-PROCESSO CRIMINAL | Recursos | Apelação - Número Único: 0000344-55.2011.8.10.0029 - N.º Protocolo: 0286102017 -
( CAXIAS ) - TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL - DISTRIBUIÇÃO: SORTEIO
APELANTE: RANILDO DOS SANTOS COSTA
DEFENSOR PÚBLICO: LAYSON LIMA ALVES GOMES
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
PROMOTOR(A)(ES): VICENTE GILDÁSIO LEITE JUNIOR
RELATOR: Des. TYRONE JOSÉ SILVA
 
009-PROCESSO CRIMINAL | Recursos | Apelação - Número Único: 0021998-80.2014.8.10.0001 - N.º Protocolo: 0286182017 -
( SÃO LUÍS ) - SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - DISTRIBUIÇÃO: SORTEIO
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
PROMOTOR(A)(ES): JOSE ALEXANDRE ROCHA
APELADO: FREDSON DE JESUS MAIA DAS CHAGAS
DEFENSOR PÚBLICO: POLIANA PEREIRA GARCIA
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RELATOR: Des. VICENTE DE PAULA GOMES DE CASTRO
 
010-PROCESSO CRIMINAL | Recursos | Apelação - Número Único: 0013628-92.2014.8.10.0040 - N.º Protocolo: 0286262017 -
( IMPERATRIZ ) - SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - DISTRIBUIÇÃO: SORTEIO
APELANTE: THAINARA DO NASCIMENTO SANTOS
DEFENSOR PÚBLICO: JERUSKA BARROS CAMPELO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
PROMOTOR(A)(ES): ALESSANDRO BRANDÃO MARQUES
RELATOR: Des. VICENTE DE PAULA GOMES DE CASTRO
 
011-PROCESSO CRIMINAL | Recursos | Apelação - Número Único: 0007434-08.2016.8.10.0040 - N.º Protocolo: 0286392017 -
( IMPERATRIZ ) - TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL - DISTRIBUIÇÃO: SORTEIO
APELANTE: PAULO LEONARDO OLIVEIRA
DEFENSOR PÚBLICO: ARTHUR MOURA COSTA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
PROMOTOR(A)(ES): RAQUEL CHAVES DUARTE SALES
RELATOR: Des. JOSE DE RIBAMAR FROZ SOBRINHO
 
012-PROCESSO CRIMINAL | Recursos | Apelação - Número Único: 0003108-23.2016.8.10.0034 - N.º Protocolo: 0286472017 -
( CODÓ ) - TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL - DISTRIBUIÇÃO: SORTEIO
APELANTE: MARCOS VINICIUS CASTRO BARBOSA
DEFENSOR PÚBLICO: PABLO CARVALHO E MOURA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
PROMOTOR(A)(ES): LINDA LUZ MATOS CARVALHO
RELATOR: Des. JOSÉ JOAQUIM FIGUEIREDO DOS ANJOS
 
013-PROCESSO CRIMINAL | Recursos | Apelação - Número Único: 0004960-38.2015.8.10.0060 - N.º Protocolo: 0286532017 -
( TIMON ) - PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL - DISTRIBUIÇÃO: PREVENÇÃO
APELANTE: WALEFF RUYDEGLAN SANTOS SOUSA
ADVOGADO(A): WENDEL ARAÚJO DE OLIVEIRA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
PROMOTOR(A)(ES): FERNANDO ANTONIO BERNIZ ARAGÃO
RELATOR: Des. JOÃO SANTANA SOUSA
 
014-PROCESSO CRIMINAL | Recursos | Apelação - Número Único: 0000689-15.2011.8.10.0031 - N.º Protocolo: 0286562017 -
( CHAPADINHA ) - PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL - DISTRIBUIÇÃO: SORTEIO
APELANTE: SUZANA DE SOUSA SILVA
ADVOGADO(A): LUIZ SILVA CAMPOS
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
PROMOTOR(A)(ES): DOUGLAS ASSUNÇÃO NOJOSA
RELATOR: Des. ANTONIO FERNANDO BAYMA ARAUJO
 
015-PROCESSO CRIMINAL | Recursos | Apelação - Número Único: 0001848-56.2012.8.10.0031 - N.º Protocolo: 0286612017 -
( CHAPADINHA ) - TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL - DISTRIBUIÇÃO: SORTEIO
APELANTE: FRANCISCO DA SILVA RIBEIRO
DEFENSOR PÚBLICO: JORGE LUIZ FERREIRA MELO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
PROMOTOR(A)(ES): GUSTAVO ANTÔNIO CHAVES DIAS
RELATOR: Des. JOSE DE RIBAMAR FROZ SOBRINHO
 
016-PROCESSO CRIMINAL | Recursos | Apelação - Número Único: 0001293-34.2015.8.10.0031 - N.º Protocolo: 0286642017 -
( CHAPADINHA ) - PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL - DISTRIBUIÇÃO: SORTEIO
APELANTE: LUIZ GONZAGA NUNES ALMEIDA NETO
DEFENSOR PÚBLICO: JORGE LUIZ FERREIRA MELO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
PROMOTOR(A)(ES): GUSTAVO ANTÔNIO CHAVES DIAS
RELATOR: Des. ANTONIO FERNANDO BAYMA ARAUJO
 
017-PROCESSO CRIMINAL | Recursos | Apelação - Número Único: 0000600-48.2015.8.10.0064 - N.º Protocolo: 0288172017 -
( ALCÂNTARA ) - TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL - DISTRIBUIÇÃO: PREVENÇÃO
APELANTE: CLAUDENILCE SANTOS SILVA , GABRIEL BARROSO SCHULZ, LUIS CLAUDIO DOS SANTOS MASCARENHAS
DEFENSOR PÚBLICO: MARCOS CÉSAR DA SILVA FORT
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APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
PROMOTOR(A)(ES): RENATO MADEIRA REIS
RELATOR: Des. JOSE DE RIBAMAR FROZ SOBRINHO
 
018-PROCESSO CRIMINAL | Recursos | Apelação - Número Único: 0000008-62.2017.8.10.0119 - N.º Protocolo: 0288312017 -
( SANTO ANTÔNIO DOS LOPES ) - TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL - DISTRIBUIÇÃO: PREVENÇÃO
APELANTE: ANTONIO DE LIMA E SILVA
ADVOGADO(A): RAIMUNDO DO NASCIMENTO LIMA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
PROMOTOR(A)(ES): FRANCISCO HÉLIO PORTO CARVALHO
RELATOR: Des. TYRONE JOSÉ SILVA
 
019-PROCESSO CRIMINAL | Recursos | Apelação - Número Único: 0022246-46.2014.8.10.0001 - N.º Protocolo: 0288352017 -
( SÃO LUÍS ) - TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL - DISTRIBUIÇÃO: SORTEIO
APELANTE: WILLIAM SILVA DE ALMEIDA
DEFENSOR PÚBLICO: MARTA BEATRIZ DE CARVALHO XAVIER
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
PROMOTOR(A)(ES): ILANA LAENDER
RELATOR: Des. TYRONE JOSÉ SILVA
 
020-PROCESSO CRIMINAL | Recursos | Apelação - Número Único: 0012824-13.2015.8.10.0001 - N.º Protocolo: 0288412017 -
( SÃO LUÍS ) - TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL - DISTRIBUIÇÃO: SORTEIO
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
PROMOTOR(A)(ES): ILANA LAENDER
APELADO: EDMILSON VIEIRA
DEFENSOR PÚBLICO: MARTA BEATRIZ DE CARVALHO XAVIER
RELATOR: Des. JOSÉ JOAQUIM FIGUEIREDO DOS ANJOS
 
021-PROCESSO CRIMINAL | Recursos | Apelação - Número Único: 0043739-16.2013.8.10.0001 - N.º Protocolo: 0288432017 -
( SÃO LUÍS ) - TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL - DISTRIBUIÇÃO: SORTEIO
APELANTE: EDUARDO SILVA MARTINS
DEFENSOR PÚBLICO: EDUARDO HENRIQUE SALOMAO SILVA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
PROMOTOR(A)(ES): CLÁUDIO JOSÉ SODRÉ
RELATOR: Des. JOSE DE RIBAMAR FROZ SOBRINHO
 
022-PROCESSO CRIMINAL | Recursos | Apelação - Número Único: 0005499-55.2013.8.10.0001 - N.º Protocolo: 0288482017 -
( SÃO LUÍS ) - SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - DISTRIBUIÇÃO: SORTEIO
APELANTE: ADRIANO MENDES DA ROCHA
 
DEFENSOR PÚBLICO: PATRICIA PEREIRA GARCIA, EDUARDO HENRIQUE SALOMAO SILVA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
PROMOTOR(A)(ES): EDNARG FERNANDES MARQUES
RELATOR: Des. JOSÉ LUIZ OLIVEIRA DE ALMEIDA
 
023-PROCESSO CRIMINAL | Recursos | Apelação - Número Único: 0014201-82.2016.8.10.0001 - N.º Protocolo: 0288492017 -
( SÃO LUÍS ) - PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL - DISTRIBUIÇÃO: SORTEIO
APELANTE: JORGE LUIS SANTOS DO NASCIMENTO
DEFENSOR PÚBLICO: EDUARDO HENRIQUE SALOMAO SILVA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
PROMOTOR(A)(ES): ORLANDO PACHECO DE ANDRADE FILHO
RELATOR: Des. JOÃO SANTANA SOUSA
 
024-PROCESSO CRIMINAL | Recursos | Apelação - Número Único: 0045755-69.2015.8.10.0001 - N.º Protocolo: 0288542017 -
( SÃO LUÍS ) - TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL - DISTRIBUIÇÃO: SORTEIO
APELANTE: JENILDSON COSTA MOREIRA
DEFENSOR PÚBLICO: ANA LOURENA MONIZ COSTA, MARTA BEATRIZ DE CARVALHO XAVIER
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
PROMOTOR(A)(ES): ESDRAS LIBERALINO SOARES JUNIOR
RELATOR: Des. JOSE DE RIBAMAR FROZ SOBRINHO
 
025-PROCESSO CRIMINAL | Recursos | Apelação - Número Único: 0047725-07.2015.8.10.0001 - N.º Protocolo: 0288742017 -
( SÃO LUÍS ) - TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL - DISTRIBUIÇÃO: SORTEIO
APELANTE: ALEXANDRE SILVA REIS
DEFENSOR PÚBLICO: PATRICIA PEREIRA GARCIA
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APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
PROMOTOR(A)(ES): LÚCIA CRISTIANA SILVA CHAGAS
RELATOR: Des. JOSÉ JOAQUIM FIGUEIREDO DOS ANJOS
 
026-PROCESSO CRIMINAL | Recursos | Apelação - Número Único: 0001380-21.2016.8.10.0074 - N.º Protocolo: 0288822017 -
( BOM JARDIM ) - TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL - DISTRIBUIÇÃO: SORTEIO
APELANTE: AILTON CARLOS VIEIRA
DEFENSOR PÚBLICO: SUZANNE SANTANA LOBO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
PROMOTOR(A)(ES): FÁBIO SANTOS DE OLIVEIRA
RELATOR: Des. JOSE DE RIBAMAR FROZ SOBRINHO
 
 
 
 
027-PROCESSO CRIMINAL | Recursos | Apelação - Número Único: 0001326-80.2016.8.10.0001 - N.º Protocolo: 0288952017 -
( SÃO LUÍS ) - SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - DISTRIBUIÇÃO: SORTEIO
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
PROMOTOR(A)(ES): FRANCISCO DE AQUINO DA SILVA
APELADO: FRANKLIN JONNE NASCIMENTO DA COSTA
ADVOGADO(A): HILTON HENRIQUE SOUZA OLIVEIRA, THAISA LORENA DA SILVA COSTA OLIVEIRA
RELATOR: Des. VICENTE DE PAULA GOMES DE CASTRO
 
 
028-PROCESSO CRIMINAL | Recursos | Apelação - Número Único: 0017922-42.2016.8.10.0001 - N.º Protocolo: 0288992017 -
( SÃO LUÍS ) - TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL - DISTRIBUIÇÃO: SORTEIO
APELANTE: FLAVIO HENRIQUE OLIVEIRA SILVA
ADVOGADO(A): EDUARDO HENRIQUE SALOMAO SILVA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
PROMOTOR(A)(ES): ORLANDO PACHECO DE ANDRADE FILHO
RELATOR: Des. JOSÉ JOAQUIM FIGUEIREDO DOS ANJOS
 
 
029-PROCESSO CRIMINAL | Recursos | Apelação - Número Único: 0012701-78.2016.8.10.0001 - N.º Protocolo: 0289042017 -
( SÃO LUÍS ) - TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL - DISTRIBUIÇÃO: SORTEIO
APELANTE: WILTON KLEYTON ALVES BRAGA
ADVOGADO(A): JOSE EDUARDO SILVA PINHEIRO HOMEM
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
PROMOTOR(A)(ES): MARIA DE JESUS RODRIGUES ARAUJO HEILMANN
RELATOR: Des. JOSÉ JOAQUIM FIGUEIREDO DOS ANJOS
 
 
030-PROCESSO CRIMINAL | Recursos | Apelação - Número Único: 0011180-98.2016.8.10.0001 - N.º Protocolo: 0289052017 -
( SÃO LUÍS ) - SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - DISTRIBUIÇÃO: SORTEIO
(1º APELANTE): WALLASSE BRANDAO DOS SANTOS
ADVOGADO(A): GELANGE DIAS DE CARVALHO GREAUX
(2º APELANTE): JHONATAN RODRIGUES COSTA
DEFENSOR PÚBLICO: EDUARDO HENRIQUE SALOMAO SILVA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
PROMOTOR(A)(ES): ORLANDO PACHECO DE ANDRADE FILHO
RELATOR: Des. JOSÉ BERNARDO SILVA RODRIGUES
 
 
 
 
031-PROCESSO CRIMINAL | Recursos | Apelação - Número Único: 0015730-73.2015.8.10.0001 - N.º Protocolo: 0289092017 -
( SÃO LUÍS ) - PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL - DISTRIBUIÇÃO: SORTEIO
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
PROMOTOR(A)(ES): ILANA LAENDER
(1º APELADO): MARCOS ANTONIO AZEVEDO ALMEIDA
ADVOGADO(A): ITALO GUSTAVO E SILVA LEITE
(2º APELADO): FRANCISCA CARDOSO VIANA
ADVOGADO(A): ITALO GUSTAVO E SILVA LEITE
RELATOR: Des. JOÃO SANTANA SOUSA
 

Página 129 de 2382 Diário da Justiça Eletrônico Disponibilização: 30/06/2017
Edição nº 114/2017 Publicação: 03/07/2017

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO - Praça Dom Pedro II, s/n Centro - CEP 65010-905 - São Luis-MA - Fone: (98) 2106-9000 - www.tjma.jus.br
Diário da Justiça Eletrônico - Diretoria Judiciária - Coordenadoria de Jurisprudência e Publicações - Fone: (98) 2106 9805 / 9810 / 9896 / 9897 - publicacoes@tj.ma.gov.br



032-PROCESSO CRIMINAL | Recursos | Apelação - Número Único: 0011970-82.2016.8.10.0001 - N.º Protocolo: 0289112017 -
( SÃO LUÍS ) - SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - DISTRIBUIÇÃO: SORTEIO
APELANTE: PAULO VICTOR MATOS CUTRIM
DEFENSOR PÚBLICO: EDUARDO HENRIQUE SALOMAO SILVA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
PROMOTOR(A)(ES): MARCIA MOURA MAIA
RELATOR: Des. JOSÉ BERNARDO SILVA RODRIGUES
 
033-PROCESSO CRIMINAL | Recursos | Apelação - Número Único: 0019159-14.2016.8.10.0001 - N.º Protocolo: 0289162017 -
( SÃO LUÍS ) - TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL - DISTRIBUIÇÃO: SORTEIO
APELANTE: KASSANDRO MARLOS ROCHA FERREIRA PEREIRA
DEFENSOR PÚBLICO: EDUARDO HENRIQUE SALOMAO SILVA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
PROMOTOR(A)(ES): MARCIA MOURA MAIA
RELATOR: Des. TYRONE JOSÉ SILVA
 
034-PROCESSO CRIMINAL | Recursos | Apelação - Número Único: 0000538-41.2016.8.10.0074 - N.º Protocolo: 0289232017 -
( BOM JARDIM ) - SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - DISTRIBUIÇÃO: SORTEIO
APELANTE: BRUNO FERREIRA CORREA
DEFENSOR PÚBLICO: SUZANNE SANTANA LOBO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
PROMOTOR(A)(ES): FÁBIO SANTOS DE OLIVEIRA
RELATOR: Des. VICENTE DE PAULA GOMES DE CASTRO
 
035-PROCESSO CRIMINAL | Recursos | Apelação - Número Único: 0032172-51.2014.8.10.0001 - N.º Protocolo: 0289262017 -
( SÃO LUÍS ) - SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - DISTRIBUIÇÃO: SORTEIO
APELANTE: ELTON NONATO MIRANDA LIMA
DEFENSOR DATIVO: ITALO GUSTAVO E SILVA LEITE
 
 
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
PROMOTOR(A)(ES): SAMARONI DE SOUSA MAIA
RELATOR: Des. JOSÉ BERNARDO SILVA RODRIGUES
 
 
036-PROCESSO CRIMINAL | Recursos | Apelação - Número Único: 0050513-91.2015.8.10.0001 - N.º Protocolo: 0289302017 -
( SÃO LUÍS ) - PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL - DISTRIBUIÇÃO: SORTEIO
APELANTE: ROGERIO DOS SANTOS RIBEIRO
DEFENSOR PÚBLICO: NOE MENESES DA SILVA JUNIOR
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
PROMOTOR(A)(ES): MARIA DE JESUS RODRIGUES ARAUJO HEILMANN
RELATOR: Des. RAIMUNDO NONATO MAGALHÃES MELO
 
 
037-PROCESSO CRIMINAL | Recursos | Apelação - Número Único: 0002876-88.2014.8.10.0031 - N.º Protocolo: 0289332017 -
( CHAPADINHA ) - TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL - DISTRIBUIÇÃO: PREVENÇÃO
APELANTE: GILMAR DO NASCIMENTO DE MELO
DEFENSOR PÚBLICO: JORGE LUIZ FERREIRA MELO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
PROMOTOR(A)(ES): GUSTAVO ANTÔNIO CHAVES DIAS
RELATOR: Des. JOSE DE RIBAMAR FROZ SOBRINHO
 
 
038-PROCESSO CRIMINAL | Recursos | Apelação - Número Único: 0026727-18.2015.8.10.0001 - N.º Protocolo: 0289342017 -
( SÃO LUÍS ) - PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL - DISTRIBUIÇÃO: SORTEIO
APELANTE: LUIZ FRANCISCO CASTRO
ADVOGADO(A): ADRIANO SANTANA DE CARVALHO SANTOS
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
PROMOTOR(A)(ES): MARIA DE LOURDES SOUSA RIBEIRO
RELATOR: Des. RAIMUNDO NONATO MAGALHÃES MELO
 
 
039-PROCESSO CRIMINAL | Recursos | Apelação - Número Único: 0000075-48.2017.8.10.0112 - N.º Protocolo: 0289392017 -
( POÇÃO DE PEDRAS ) - SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - DISTRIBUIÇÃO: SORTEIO
APELANTE: RAFAEL DOS SANTOS CLARO, RARIEL RODRIGUES FERREIRA
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ADVOGADO(A): JOFRAN SILVA LUCAS
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
PROMOTOR(A)(ES): RAQUEL MADEIRA REIS
RELATOR: Des. VICENTE DE PAULA GOMES DE CASTRO
 
001-PROCESSO CRIMINAL | Recursos | Recurso em Sentido Estrito - Número Único: 0027887-84.2006.8.10.0004 - N.º
Protocolo: 0162842017 - ( SÃO LUÍS ) - SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - DISTRIBUIÇÃO: PREVENÇÃO
RECORRENTE: EDSON FRAZAO CORREIA
DEFENSOR PÚBLICO: MARCUS PATRICIO SOARES MONTEIRO
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
PROMOTOR(A)(ES): AGAMENON BATISTA DE ALMEIDA JÚNIOR
RELATOR: Des. JOSÉ BERNARDO SILVA RODRIGUES
 
002-PROCESSO CRIMINAL | Recursos | Recurso em Sentido Estrito - Número Único: 0003175-09.2012.8.10.0040 - N.º
Protocolo: 0286312017 - ( IMPERATRIZ ) - TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL - DISTRIBUIÇÃO: SORTEIO
RECORRENTE: LUIZ GONZAGA DOS REIS
ADVOGADO(A): OZIEL VIEIRA DA SILVA, RENATO FERRAZ FEITOSA, THAÍS YUKIE RAMALHO MOREIRA
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
PROMOTOR(A)(ES): ALENILTON SANTOS DA SILVA JÚNIOR
RELATOR: Des. TYRONE JOSÉ SILVA
 
003-PROCESSO CRIMINAL | Recursos | Recurso em Sentido Estrito - Número Único: 0017489-38.2016.8.10.0001 - N.º
Protocolo: 0288272017 - ( SÃO LUÍS ) - TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL - DISTRIBUIÇÃO: SORTEIO
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
PROMOTOR(A)(ES): CHRISTIANE DE MARIA ERICEIRA SILVA
RECORRIDO: ADAILTON PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR, ADRIANO FERREIRA DO NASCIMENTO
ADVOGADO(A): RIQUINEI DA SILVA MORAIS
RELATOR: Des. JOSE DE RIBAMAR FROZ SOBRINHO
 
004-PROCESSO CRIMINAL | Recursos | Recurso em Sentido Estrito - Número Único: 0001270-81.2015.8.10.0001 - N.º
Protocolo: 0288572017 - ( SÃO LUÍS ) - SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - DISTRIBUIÇÃO: PREVENÇÃO
RECORRENTE: JESSICA EDNA GOMES BARROS
DEFENSOR PÚBLICO: ADRIANO JORGE CAMPOS
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
PROMOTOR(A)(ES): LUIS CARLOS CORRÊA DUARTE
RELATOR: Des. JOSÉ BERNARDO SILVA RODRIGUES
 
005-PROCESSO CRIMINAL | Recursos | Recurso em Sentido Estrito - Número Único: 0040107-79.2013.8.10.0001 - N.º
Protocolo: 0288922017 - ( SÃO LUÍS ) - SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - DISTRIBUIÇÃO: SORTEIO
RECORRENTE: JOSÉ RIBAMAR DE LUNA PINHEIRO
ADVOGADO(A): CLAUDIO ROBERTO DIAS ALMEIDA
 
 
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
PROMOTOR(A)(ES): LUIS CARLOS CORRÊA DUARTE
RELATOR: Des. VICENTE DE PAULA GOMES DE CASTRO
 
 
SECRETARIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO. EM SÃO LUÍS, NA QUARTA, 21 DE JUNHO DE
2017,
 
 
 

MARIA DAS GRAÇAS DE CASTRO DUARTE MENDES
VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PROCESSOS DISTRIBUÍDOS NA QUINTA, 22 DE JUNHO DE 2017

PLENÁRIO
 
001-PROCESSO CRIMINAL | Processo Especial | Processo Especial de Leis Esparsas | Mandado de Segurança - Número
Único: 0003791-31.2017.8.10.0000 - N.º Protocolo: 0292492017 - ( SÃO LUÍS ) - TRIBUNAL PLENO - DISTRIBUIÇÃO:
SORTEIO
IMPETRANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO MARANHAO
PROCURADOR(A)(ES): LUIZ GONZAGA MARTINS COELHO
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IMPETRADO: DESEMBARGADOR TYRONE JOSE SILVA, DESEMBARGADOR JOSÉ JOAQUIM FIGUEIREDO DOS ANJOS,
DESEMBARGADOR JOSE DE RIBAMAR FROZ SOBRINHO
RELATOR: Des. ANTONIO FERNANDO BAYMA ARAUJO
 

CÍVEIS ISOLADAS
 
001-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Recursos | Agravos | Agravo de Instrumento - Número Único:
0003788-76.2017.8.10.0000 - N.º Protocolo: 0291272017 - ( PINHEIRO ) - TERCEIRA CÂMARA CÍVEL - DISTRIBUIÇÃO:
SORTEIO
AGRAVANTE: BRUNA RAFAELA PEREIRA CAMPOS, ELTON DINIZ PACHECO
ADVOGADO(A): BRUNA RAFAELA PEREIRA CAMPOS, ELTON DINIZ PACHECO
AGRAVADO: CARLÃO VECULOS, CARLOS ALBERTO COSTA FIQUENE
ADVOGADO(A): LUIZ ANDRE FARIAS DE ALBUQUERQUE
RELATOR: Des. LOURIVAL DE JESUS SEREJO SOUSA
 
002-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Recursos | Agravos | Agravo de Instrumento - Número Único:
0003789-61.2017.8.10.0000 - N.º Protocolo: 0291412017 - ( CEDRAL ) - SEGUNDA CÂMARA CÍVEL - DISTRIBUIÇÃO:
SORTEIO
AGRAVANTE: ALAN SERGIO GONÇALVES, JADSON PASSINHO GONÇALVES
ADVOGADO(A): JOSE CAVALCANTE DE ALENCAR JUNIOR
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
PROMOTOR(A)(ES): ARIANO TERCIO SILVA DE AGUIAR
RELATORA: Desa. NELMA CELESTE SOUZA SILVA SARNEY COSTA
 
003-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Recursos | Agravos | Agravo de Instrumento - Número Único:
0003790-46.2017.8.10.0000 - N.º Protocolo: 0291582017 - ( URBANO SANTOS ) - QUINTA CÂMARA CÍVEL - DISTRIBUIÇÃO:
SORTEIO
AGRAVANTE: FRANCISCO DE ASSIS BATISTA MACEDO, SYNARA SEVERA MARIA COSTA DA SILVA, EDILAURA SANTOS
TEIXEIRA, THAIRO RODRIGUES SILVA, FRANCIANE DA SILVA SANTOS, RAIMUNDO PEREIRA LIMA FILHO
ADVOGADO(A): JORGE VIANA, ANA LUIZA VIANA
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE URBANO SANTOS
ADVOGADO(A): MÁRCIO ENDLES LIMA VALE
RELATOR: Des. JOSÉ DE RIBAMAR CASTRO
004-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Recursos | Agravos | Agravo de Instrumento - Número Único:
0003792-16.2017.8.10.0000 - N.º Protocolo: 0293432017 - ( BARRA DO CORDA ) - SEGUNDA CÂMARA CÍVEL -
DISTRIBUIÇÃO: SORTEIO
AGRAVANTE: C L DA COSTA JUNIOR - ME
ADVOGADO(A): EUGENIO JOSE PACELLI BRAGA GALVAO JUNIOR, MIGLIACCIU CANTANHEDE SOARES
AGRAVADO: PREGOEIRA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA
RELATOR: Des. ANTONIO GUERREIRO JÚNIOR
 
001-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Recursos | Apelação - Número Único: 0000241-59.2008.8.10.0027 - N.º
Protocolo: 0158362015 - ( BARRA DO CORDA ) - SEGUNDA CÂMARA CÍVEL - DISTRIBUIÇÃO: SORTEIO
APELANTE: G5 - AGROPECUÁRIA LTDA
ADVOGADO(A): BRENO FREDERICO COSTA ANDRADE, HENRIQUE SCHAPER, MARIA AUCIMERE SOARES FLORENTINO
APELADO: C. DE C. BEZERRA INDÚSTRIA
ADVOGADO(A): JOSÉ WILLIAN SILVA FREIRE
RELATOR: Des. ANTONIO GUERREIRO JÚNIOR
 
002-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Recursos | Apelação - Número Único: 0000013-72.2016.8.10.0102 - N.º
Protocolo: 0286132017 - ( MONTES ALTOS ) - QUINTA CÂMARA CÍVEL - DISTRIBUIÇÃO: SORTEIO
APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS
ADVOGADO(A): ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO
APELADO: EUCLIDES PIMENTEL CIRQUEIRA
ADVOGADO(A): JOSÉ GARIBALDI FERRAZ DE SOUZA II
RELATOR: Des. RICARDO TADEU BUGARIN DUAILIBE
 
003-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Recursos | Apelação - Número Único: 0000684-95.2016.8.10.0102 - N.º
Protocolo: 0286172017 - ( MONTES ALTOS ) - QUARTA CÂMARA CÍVEL - DISTRIBUIÇÃO: SORTEIO
APELANTE: BANCO BRADESCO FINACIAMENTOS S.A
ADVOGADO(A): ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO
APELADO: CARMITA ALVES DE SOUSA
ADVOGADO(A): WLISSES PEREIRA SOUSA
RELATOR: Des. JAIME FERREIRA DE ARAÚJO
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004-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Recursos | Apelação - Número Único: 0000683-23.2016.8.10.0131 - N.º
Protocolo: 0286222017 - ( SENADOR LA ROQUE ) - SEGUNDA CÂMARA CÍVEL - DISTRIBUIÇÃO: SORTEIO
APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
ADVOGADO(A): ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO
 
 
APELADO: SALOME GONZAGA DA SILVA
ADVOGADO(A): LUISA DO NASCIMENTO BUENO LIMA
RELATOR: Des. MARCELO CARVALHO SILVA
 
005-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Recursos | Apelação - Número Único: 0001418-92.2015.8.10.0001 - N.º
Protocolo: 0288972017 - ( SÃO LUÍS ) - QUINTA CÂMARA CÍVEL - DISTRIBUIÇÃO: PREVENÇÃO
(1º APELANTE): MARINALVA MENDES DO NASCIMENTO
ADVOGADO(A): WASHINGTON RIBEIRO VIEGAS NETTO
(2º APELANTE): OAXACA INCORPORADORA LTDA
ADVOGADO(A): CHRISTIAN OMETTO CARREIRA PAULO
(1º APELADO): OAXACA INCORPORADORA LTDA
ADVOGADO(A): CHRISTIAN OMETTO CARREIRA PAULO
(2º APELADO): MARINALVA MENDES DO NASCIMENTO
ADVOGADO(A): WASHINGTON R. VIEGAS NETTO
RELATOR: Des. RAIMUNDO JOSÉ BARROS DE SOUSA
 
006-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Recursos | Apelação - Número Único: 0037657-32.2014.8.10.0001 - N.º
Protocolo: 0289272017 - ( SÃO LUÍS ) - QUARTA CÂMARA CÍVEL - DISTRIBUIÇÃO: SORTEIO
APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
ADVOGADO(A): CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES, LUIZ RICARDO ARCHANJO RODRIGUES, PAULO HENRIQUE
FERREIRA
APELADO: SIMONE MARIA DE AZEVEDO NOGUEI
ADVOGADO(A): RAFAEL MOREIRA LIMA SAUAIA
RELATOR: Des. MARCELINO CHAVES EVERTON
 
007-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Recursos | Apelação - Número Único: 0000742-98.2016.8.10.0102 - N.º
Protocolo: 0289312017 - ( MONTES ALTOS ) - QUARTA CÂMARA CÍVEL - DISTRIBUIÇÃO: SORTEIO
APELANTE: BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A
ADVOGADO(A): FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES
APELADO: JOAQUIM EHJROM KRIKATI
ADVOGADO(A): JOSÉ GARIBALDI FERRAZ DE SOUZA II
RELATOR: Des. MARCELINO CHAVES EVERTON
 
008-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Recursos | Apelação - Número Único: 0037235-28.2012.8.10.0001 - N.º
Protocolo: 0289412017 - ( SÃO LUÍS ) - PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL - DISTRIBUIÇÃO: SORTEIO
APELANTE: ERICA JADIANE BATISTA CARNEIRO
ADVOGADO(A): PIERRE DIAS DE AGUIAR
APELADO: ESTADO DO MARANHAO
ADVOGADO(A): DANIEL BLUME P DE ALMEIDA
RELATOR: Des. KLEBER COSTA CARVALHO
009-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Recursos | Apelação - Número Único: 0041451-61.2014.8.10.0001 - N.º
Protocolo: 0289422017 - ( SÃO LUÍS ) - PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL - DISTRIBUIÇÃO: SORTEIO
APELANTE: ESTADO DO MARANHAO
PROCURADOR(A)(ES): MARIA DE FATIMA LEONOR CAVALCANTE
APELADO: LIVIA MARIA ARAUJO SOUSA
ADVOGADO(A): LIVIA MARIA ARAUJO SOUSA
RELATORA: Desa. ANGELA MARIA MORAES SALAZAR
 
010-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Recursos | Apelação - Número Único: 0000093-41.2013.8.10.0102 - N.º
Protocolo: 0289472017 - ( MONTES ALTOS ) - TERCEIRA CÂMARA CÍVEL - DISTRIBUIÇÃO: SORTEIO
APELANTE: MANOEL SIQUEIRA DE ARAÚJO
ADVOGADO(A): CLEDILSON MAIA DA COSTA SANTOS
APELADO: LUZEFIGENE ROCHA ROLIM, ESPÓLIO DE PEDRO DA ROCHA ROLIM
ADVOGADO(A): JOSE AGENOR DOURADO
RELATORA: Desa. CLEONICE SILVA FREIRE
 
011-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Recursos | Apelação - Número Único: 0045056-78.2015.8.10.0001 - N.º
Protocolo: 0289492017 - ( SÃO LUÍS ) - QUINTA CÂMARA CÍVEL - DISTRIBUIÇÃO: SORTEIO
APELANTE: TIM CELULAR S. A.
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ADVOGADO(A): CHRISTIANNE GOMES DA ROCHA
APELADO: HIDREL ENGENHARIA LTDA - EPP
ADVOGADO(A): LUIS AUGUSTO DE MIRANDA GUTERRES FILHO
RELATOR: Des. RICARDO TADEU BUGARIN DUAILIBE
 
012-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Recursos | Apelação - Número Único: 0025040-50.2008.8.10.0001 - N.º
Protocolo: 0289522017 - ( SÃO LUÍS ) - PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL - DISTRIBUIÇÃO: SORTEIO
APELANTE: BANCO BRADESCO SA
ADVOGADO(A): THAYANNE CRISTINE CASTRO RIBEIRO
(1º APELADO): COMERCIAL FEIRA DE ALIMENTOS LTDA-ME
ADVOGADO(A): JOSE RIBAMAR FROES SILVA
(2º APELADO): JOAO BATISTA FEITOSA MORAIS
(3º APELADO): ZULEIDA FROZ SILVA
RELATOR: Des. KLEBER COSTA CARVALHO
 
013-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Recursos | Apelação - Número Único: 0000425-35.2013.8.10.0093 - N.º
Protocolo: 0289542017 - ( ITINGA DO MARANHÃO ) - TERCEIRA CÂMARA CÍVEL - DISTRIBUIÇÃO: SORTEIO
APELANTE: MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A
ADVOGADO(A): HERBERTH GUIMARAES SOARES SOBRINHO, ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES
APELADO: JOSUÉ PAULO GOMES
ADVOGADO(A): MARIA LUCELIA SILVA FERREIRA, LEIDE DAIANE LIMA DE SOUZA
RELATOR: Des. LOURIVAL DE JESUS SEREJO SOUSA
 
014-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Recursos | Apelação - Número Único: 0000552-70.2013.8.10.0093 - N.º
Protocolo: 0289572017 - ( ITINGA DO MARANHÃO ) - TERCEIRA CÂMARA CÍVEL - DISTRIBUIÇÃO: SORTEIO
APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A
ADVOGADO(A): ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES, HERBERTH GUIMARAES SOARES SOBRINHO
APELADO: JOSE DE RIBAMAR SOUSA
ADVOGADO(A): SAMIRA VALÉRIA DAVI DA COSTA
RELATORA: Desa. CLEONICE SILVA FREIRE
 
015-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Recursos | Apelação - Número Único: 0001218-52.2016.8.10.0033 - N.º
Protocolo: 0289712017 - ( COLINAS ) - QUINTA CÂMARA CÍVEL - DISTRIBUIÇÃO: SORTEIO
APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A.
ADVOGADO(A): ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES
APELADO: LEANDRO FERNANDES FERRO
ADVOGADO(A): RÔMULO SILVA DE MELO
RELATOR: Des. JOSÉ DE RIBAMAR CASTRO
 
016-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Recursos | Apelação - Número Único: 0046831-02.2013.8.10.0001 - N.º
Protocolo: 0289752017 - ( SÃO LUÍS ) - SEGUNDA CÂMARA CÍVEL - DISTRIBUIÇÃO: SORTEIO
(1º APELANTE): CEFOR SEGURANCA PRIVADA LTDA
ADVOGADO(A): ANTÔNIO AMÉRICO LOBATO GONÇALVES
(2º APELANTE): COMPANHIA MARANHENSE DE REFRIGERANTES
ADVOGADO(A): ULISSES SOUSA ADVOGADOS ASSOCIADOS
(1º APELADO): COMPANHIA MARANHENSE DE REFRIGERANTES
ADVOGADO(A): ULISSES SOUSA ADVOGADOS ASSOCIADOS
(2º APELADO): CEFOR SEGURANCA PRIVADA LTDA
ADVOGADO(A): ANTONIO AMERICO LOBATO GONCALVES
RELATORA: Desa. NELMA CELESTE SOUZA SILVA SARNEY COSTA
 
017-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Recursos | Apelação - Número Único: 0001942-68.2016.8.10.0029 - N.º
Protocolo: 0289802017 - ( CAXIAS ) - TERCEIRA CÂMARA CÍVEL - DISTRIBUIÇÃO: SORTEIO
APELANTE: BANCO CIFRA - BANCO GE CAPITAL S.A
ADVOGADO(A): MARCELO TOSTES ADVOGADOS
APELADO: TERESA CLARA
ADVOGADO(A): FRANCISCA TELMA PEREIRA MARQUES, LUIZ VALDEMIRO SOARES COSTA
RELATOR: Des. LOURIVAL DE JESUS SEREJO SOUSA
018-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Recursos | Apelação - Número Único: 0000422-46.2014.8.10.0093 - N.º
Protocolo: 0289862017 - ( ITINGA DO MARANHÃO ) - QUARTA CÂMARA CÍVEL - DISTRIBUIÇÃO: SORTEIO
APELANTE: ADRIANA SANTOS AZEVEDO
ADVOGADO(A): WAIRES TALMON COSTA JUNIOR
APELADO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR: Des. MARCELINO CHAVES EVERTON
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019-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Recursos | Apelação - Número Único: 0000282-87.2011.8.10.0102 - N.º
Protocolo: 0290062017 - ( MONTES ALTOS ) - QUINTA CÂMARA CÍVEL - DISTRIBUIÇÃO: PREVENÇÃO
APELANTE: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DE SEGURO DPVAT
ADVOGADO(A): RODRIGO AYRES MARTINS DE OLIVEIRA, ANDRE ALMEIDA DA CONCEICAO
APELADO: LUANA KARLA FRAGA CAVALCANTE REPRESENTANTE DO MENOR P H C S, CIRNANDES MORAES DOS
SANTOS REPRESENTANTE DO MENOR P H C S
ADVOGADO(A): GIANNA TALYTA GONÇALVES FERRAZ, JOSÉ GARIBALDI FERRAZ DE SOUZA II
RELATOR: Des. RICARDO TADEU BUGARIN DUAILIBE
 
020-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Recursos | Apelação - Número Único: 0044982-92.2013.8.10.0001 - N.º
Protocolo: 0290702017 - ( SÃO LUÍS ) - SEGUNDA CÂMARA CÍVEL - DISTRIBUIÇÃO: SORTEIO
APELANTE: CARLOS CESAR BARROS DE ALMEIDA
ADVOGADO(A): PATRICIA CRISTINA TAVARES ROCHA, THATIANNE MOTA CORREIA
APELADO: BANCO PSA FINANCE BRASIL S/A
ADVOGADO(A): EDUARDO CHALFIN, ERIVALDO LIMA DA SILVA, ILAN GOLDBERG
RELATOR: Des. MARCELO CARVALHO SILVA
 
021-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Recursos | Apelação - Número Único: 0000263-87.2009.8.10.0058 - N.º
Protocolo: 0290712017 - ( SÃO LUÍS ) - PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL - DISTRIBUIÇÃO: SORTEIO
APELANTE: ANTONIO JOSÉ DA SILVA, MANOEL FERREIRA VIANA, SARAH CONCEIÇÃO ALVES DA SILVA, LEIDE
CRISLEINE SILVA CIQUEIRA, LILIAN DE CÁSSIA DA LUZ, LUÍS CARLOS SILVA MARTANHÃO, CHARLYSSON GUIMARÃES
DO NASCIMENTO, GRACILENE DE SOUSA ALVES, CRISTIANE PEREIRA RODRIGUES, CREUDILENE DA SILVA SANTOS,
MARIA JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS, IVONE RABÊLO BARBOSA, VALQUIRIA SORAIA GOMES GUIMARÃES, LUÍS
BARBOSA CASTRO, PRISCILLA DOS SANTOS REIS, CARLOS CÉSAR BATISTA SILVA, CÉLIO JORGE COSTA RIBEIRO,
LIDIELSON SANTOS MOREIRA, EVA PEREIRA DOS SANTOS, DAYANA ALVES PORTELA, LUCIDALVA MENDES CASTRO,
JOSÉ CARLOS DUTRA DO LAGO, LUZINEIDE BEZERRA DA SILVA, BERNADETE FERREIRA DA SILVA, JOSEANE MENDES,
SIMONE BRITO SILVA, NOEME VIANA LIMA
DEFENSOR PÚBLICO: BENEDITO PEREIRA DA SILVA FILHO
 
 
APELADO: MAURICIO CHAVES LIMA
ADVOGADO(A): CLAUDIA MARIA RODRIGUES PEREIRA, JORGE LUIZ ATTA GADELHA
RELATORA: Desa. ANGELA MARIA MORAES SALAZAR
 
022-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Recursos | Apelação - Número Único: 0047595-17.2015.8.10.0001 - N.º
Protocolo: 0290742017 - ( SÃO LUÍS ) - QUARTA CÂMARA CÍVEL - DISTRIBUIÇÃO: SORTEIO
(1º APELANTE): BANCO DO BRASIL S.A
ADVOGADO(A): RAFAEL SGANZERLA DURAND
(2º APELANTE): JEUDEES CORREA SANTOS
ADVOGADO(A): JAIME FERREIRA DE ARAÚJO FILHO
(1º APELADO): JEUDEES CORREA SANTOS
ADVOGADO(A): JAIME FERREIRA DE ARAUJO FILHO
(2º APELADO): BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADO(A): RAFAEL SGANZERLA DURAND
LITISCONSORTE: A N B CARVALHO COMERCIO
RELATOR: Des. PAULO SÉRGIO VELTEN PEREIRA
 
023-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Recursos | Apelação - Número Único: 0050686-18.2015.8.10.0001 - N.º
Protocolo: 0290792017 - ( SÃO LUÍS ) - TERCEIRA CÂMARA CÍVEL - DISTRIBUIÇÃO: SORTEIO
APELANTE: FRANCINETE DA GRAÇA O DE JESUS
ADVOGADO(A): RENATO SILVA COSTA, THIAGO AFONSO BARBOSA DE AZEVEDO GUEDES
APELADO: BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A
ADVOGADO(A): RICARDO FABRÍCIO CORDEIRO CASTRO
RELATOR: Des. JAMIL DE MIRANDA GEDEON NETO
 
024-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Recursos | Apelação - Número Único: 0042163-85.2013.8.10.0001 - N.º
Protocolo: 0290822017 - ( SÃO LUÍS ) - SEGUNDA CÂMARA CÍVEL - DISTRIBUIÇÃO: SORTEIO
(1º APELANTE): CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL - CASSI
ADVOGADO(A): JOSÉ MANUEL DE MACEDO COSTA FILHO
(2º APELANTE): HOSPITAL SAO DOMINGOS LTDA.
ADVOGADO(A): ANA AMELIA FIGUEIREDO DINO, ANA LETÍCIA GUIMARAES DE QUEIROZ, SALVIO DINO DE CASTRO E
COSTA JUNIOR
APELADO: NATHALIA FERNANDES CAMPOS DE AZEVEDO
ADVOGADO(A): CASSIA REGINA SERRA ALVES
RELATOR: Des. ANTONIO GUERREIRO JÚNIOR
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025-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Recursos | Apelação - Número Único: 0000146-30.2016.8.10.0033 - N.º
Protocolo: 0290832017 - ( COLINAS ) - QUINTA CÂMARA CÍVEL - DISTRIBUIÇÃO: SORTEIO
APELANTE: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO(A): WILSON SALES BELCHIOR
APELADO: ANTONIA BATISTA LOPES DE OLIVEIRA
ADVOGADO(A): FRANCISCO MARCELO MOREIRA LIMA SILVA
RELATOR: Des. RICARDO TADEU BUGARIN DUAILIBE
 
026-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Recursos | Apelação - Número Único: 0031961-15.2014.8.10.0001 - N.º
Protocolo: 0290842017 - ( SÃO LUÍS ) - QUARTA CÂMARA CÍVEL - DISTRIBUIÇÃO: SORTEIO
APELANTE: JOAO DE DEUS SANTOS FILHO
ADVOGADO(A): JADSON CLEON SILVA DE SOUZA
APELADO: ESTADO DO MARANHAO
PROCURADOR(A)(ES): JOAO RICARDO DA SILVA GOMES DE OLIVEIRA
RELATOR: Des. PAULO SÉRGIO VELTEN PEREIRA
 
027-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Recursos | Apelação - Número Único: 0014960-17.2014.8.10.0001 - N.º
Protocolo: 0290922017 - ( SÃO LUÍS ) - PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL - DISTRIBUIÇÃO: SORTEIO
APELANTE: CENTRO UNIVERSITARIO DO MARANHAO - UNICEUMA
ADVOGADO(A): ALFREDO SALIM DUAILIBE NETO
APELADO: MARIA DA CONCEIÇAO FERREIRA VIANA
ADVOGADO(A): OTÁVIO DOS ANJOS RIBEIRO
RELATORA: Desa. ANGELA MARIA MORAES SALAZAR
 
028-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Recursos | Apelação - Número Único: 0015100-51.2014.8.10.0001 - N.º
Protocolo: 0290932017 - ( SÃO LUÍS ) - TERCEIRA CÂMARA CÍVEL - DISTRIBUIÇÃO: SORTEIO
APELANTE: CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA
ADVOGADO(A): MAURO SERGIO FRANCO PEREIRA
APELADO: ELENILDE RODRIGUES DE SOUSA
RELATOR: Des. LOURIVAL DE JESUS SEREJO SOUSA
 
029-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Recursos | Apelação - Número Único: 0013654-76.2015.8.10.0001 - N.º
Protocolo: 0290962017 - ( SÃO LUÍS ) - SEGUNDA CÂMARA CÍVEL - DISTRIBUIÇÃO: PREVENÇÃO
APELANTE: ANTONIO RAIMUNDO PEREIRA CAMPOS
ADVOGADO(A): THIAGO AFONSO BARBOSA DE AZEVEDO GUEDES
APELADO: BANCO BONSUCESSO
ADVOGADO(A): FLAIDA BEATRIZ NUNES DE CARVALHO
RELATOR: Des. ANTONIO GUERREIRO JÚNIOR
 
030-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Recursos | Apelação - Número Único: 0001036-31.2014.8.10.0035 - N.º
Protocolo: 0290982017 - ( COROATÁ ) - QUINTA CÂMARA CÍVEL - DISTRIBUIÇÃO: SORTEIO
APELANTE: BRADESCO SEGUROS S/A
ADVOGADO(A): ROBERTA MENEZES COELHO DE SOUSA, JOSELANE SANTOS DE ALMEIDA PAZ
APELADO: CLODOMIR ALVES SANTOS
ADVOGADO(A): ROSÂNGELA BATISTA BUHATEM
RELATOR: Des. JOSÉ DE RIBAMAR CASTRO
 
031-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Recursos | Apelação - Número Único: 0001098-09.2016.8.10.0033 - N.º
Protocolo: 0290992017 - ( COLINAS ) - PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL - DISTRIBUIÇÃO: SORTEIO
APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.
ADVOGADO(A): JOSÉ ALMIR DA R. MENDES JÚNIOR, PATRICIA GURGEL PORTELA MENDES
APELADO: JOSÉ DE SOUSA LIMA
ADVOGADO(A): GUSTAVO HENRIQUE MATOS BARROSO
RELATOR: Des. KLEBER COSTA CARVALHO
 
032-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Recursos | Apelação - Número Único: 0011611-06.2014.8.10.0001 - N.º
Protocolo: 0291012017 - ( SÃO LUÍS ) - QUINTA CÂMARA CÍVEL - DISTRIBUIÇÃO: SORTEIO
APELANTE: BANCO GMAC S. A.
ADVOGADO(A): ELIETE SANTANA MATOS, HIRAN LEÃO DUARTE, MAURO SERGIO FRANCO PEREIRA
APELADO: FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA SOUZA
RELATOR: Des. RAIMUNDO JOSÉ BARROS DE SOUSA
 
033-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Recursos | Apelação - Número Único: 0000587-36.2013.8.10.0091 - N.º
Protocolo: 0291032017 - ( ICATU ) - QUINTA CÂMARA CÍVEL - DISTRIBUIÇÃO: SORTEIO
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APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
PROMOTOR(A)(ES): JOÃO JOSÉ E SILVA VERAS
APELADO: MARIA SONIA OLIVEIRA CAMPOS
ADVOGADO(A): PAULO VICTOR DE CARVALHO MARQUES
RELATOR: Des. RAIMUNDO JOSÉ BARROS DE SOUSA
 
034-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Recursos | Apelação - Número Único: 0034564-32.2012.8.10.0001 - N.º
Protocolo: 0291062017 - ( SÃO LUÍS ) - PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL - DISTRIBUIÇÃO: PREVENÇÃO
APELANTE: JUNIOR TEIXEIRA MACHADO
ADVOGADO(A): DIOGO DUAILIBE FURTADO
APELADO: BANCO FIAT VEÍCULO S/A
ADVOGADO(A): CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES
RELATORA: Desa. ANGELA MARIA MORAES SALAZAR
 
035-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Recursos | Apelação - Número Único: 0000597-55.2016.8.10.0033 - N.º
Protocolo: 0291072017 - ( COLINAS ) - QUINTA CÂMARA CÍVEL - DISTRIBUIÇÃO: SORTEIO
APELANTE: JOSÉ RIBAMAR SOUSA DA SILVA
ADVOGADO(A): FRANCISCA TELMA PEREIRA MARQUES
APELADO: BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A
ADVOGADO(A): JOSÉ ALMIR DA R. MENDES JÚNIOR
RELATOR: Des. RAIMUNDO JOSÉ BARROS DE SOUSA
 
036-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Recursos | Apelação - Número Único: 0020486-62.2014.8.10.0001 - N.º
Protocolo: 0291122017 - ( SÃO LUÍS ) - QUARTA CÂMARA CÍVEL - DISTRIBUIÇÃO: SORTEIO
APELANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL
ADVOGADO(A): JOSÉ MANUEL DE MACEDO COSTA FILHO
APELADO: NILMAR NOGUEIRA DA CRUZ
ADVOGADO(A): ALBERTO NOGUEIRA DA CRUZ
RELATOR: Des. PAULO SÉRGIO VELTEN PEREIRA
 
037-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Recursos | Apelação - Número Único: 0047935-29.2013.8.10.0001 - N.º
Protocolo: 0291172017 - ( SÃO LUÍS ) - SEGUNDA CÂMARA CÍVEL - DISTRIBUIÇÃO: PREVENÇÃO
APELANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL S/A - CASSI
ADVOGADO(A): DIEGO SODRÉ MOREIRA, JOSÉ MANUEL DE MACEDO COSTA FILHO
APELADO: NATHALIA FERNANDES CAMPOS DE AZEVEDO
ADVOGADO(A): CASSIA REGINA SERRA ALVES, MILLENA FERNANDES CAMPOS DE AZEVEDO
RELATOR: Des. ANTONIO GUERREIRO JÚNIOR
 
038-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Recursos | Apelação - Número Único: 0032041-42.2015.8.10.0001 - N.º
Protocolo: 0291182017 - ( SÃO LUÍS ) - SEGUNDA CÂMARA CÍVEL - DISTRIBUIÇÃO: SORTEIO
APELANTE: EVILTON GERVASIO SILVA
ADVOGADO(A): THIAGO AFONSO BARBOSA DE AZEVEDO GUEDES
APELADO: BANCO BONSUCESSO
ADVOGADO(A): FLAIDA BEATRIZ NUNES DE CARVALHO
RELATORA: Desa. NELMA CELESTE SOUZA SILVA SARNEY COSTA
 
039-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Recursos | Apelação - Número Único: 0046963-88.2015.8.10.0001 - N.º
Protocolo: 0291212017 - ( SÃO LUÍS ) - TERCEIRA CÂMARA CÍVEL - DISTRIBUIÇÃO: SORTEIO
APELANTE: BANCO DO BRASIL S.A
ADVOGADO(A): RAFAEL SGANZERLA DURAND
APELADO: FRANCISCA DA CONCEIÇÃO GOMES
 
ADVOGADO(A): MARCOS VINICIUS SANTOS DO NASCIMENTO
RELATORA: Desa. CLEONICE SILVA FREIRE
 
040-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Recursos | Apelação - Número Único: 0050231-87.2014.8.10.0001 - N.º
Protocolo: 0291252017 - ( SÃO LUÍS ) - SEGUNDA CÂMARA CÍVEL - DISTRIBUIÇÃO: SORTEIO
APELANTE: RIVOLI VEICULOS LTDA
ADVOGADO(A): FILIPE DE SOUZA LEÃO DE ARAÚJO, LUÍS FELIPE DE SOUZA REBÊLO
APELADO: ELIENE SOUSA FRANÇA
ADVOGADO(A): ANDRE ALVES TAVARES
RELATORA: Desa. NELMA CELESTE SOUZA SILVA SARNEY COSTA
 
041-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Recursos | Apelação - Número Único: 0027916-02.2013.8.10.0001 - N.º
Protocolo: 0291292017 - ( SÃO LUÍS ) - QUARTA CÂMARA CÍVEL - DISTRIBUIÇÃO: SORTEIO
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(1º APELANTE): MICROSOFT MOBILE TECNOLOGIA LTDA
ADVOGADO(A): EVANDRO TAJRA HIDD FILHO
(2º APELANTE): MATEUS SUPERMERCADOS S/A
ADVOGADO(A): ADILSON SANTOS SILVA MELO
APELADO: TIBERIO JOHABY PEREIRA VIEIRA
ADVOGADO(A): GILBERTO DE SOUSA PINHEIRO
(1º APELADO): MATEUS SUPERMERCADOS S/A
ADVOGADO(A): ADILSON SANTOS SILVA MELO
(2º APELADO): MICROSOFT MOBILE TECNOLOGIA LTDA
ADVOGADO(A): EVANDRO TAJRA HIDD FILHO
RELATOR: Des. JAIME FERREIRA DE ARAÚJO
 
042-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Recursos | Apelação - Número Único: 0054440-02.2014.8.10.0001 - N.º
Protocolo: 0291332017 - ( SÃO LUÍS ) - PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL - DISTRIBUIÇÃO: SORTEIO
APELANTE: MARIA JOSE DA SILVA CHAGAS
ADVOGADO(A): MARCELO EMILIO CÂMARA GOUVEIA
APELADO: BANCO BONSUCESSO S.A
ADVOGADO(A): CELSO HENRIQUE DOS SANTOS, IVAN MERCÊDO DE ANDRADE MOREIRA, WILLIAM BATISTA NÉSIO
RELATORA: Desa. ANGELA MARIA MORAES SALAZAR
 
043-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Recursos | Apelação - Número Único: 0005019-43.2014.8.10.0001 - N.º
Protocolo: 0291342017 - ( SÃO LUÍS ) - PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL - DISTRIBUIÇÃO: SORTEIO
APELANTE: FRANERE COMERCIO CONSTRUCOES E IMOBILIARIA LTDA
ADVOGADO(A): BRUNO PIRES CASTELLO BRANCO, GISELE DE SOUSA FONTES MARTINS
 
 
APELADO: JOSE ILCILENE DOS SANTOS
ADVOGADO(A): WILLINGTON MARCOS FERREIRA CONCEIÇÃO
RELATORA: Desa. ANGELA MARIA MORAES SALAZAR
 
044-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Recursos | Apelação - Número Único: 0005927-71.2012.8.10.0001 - N.º
Protocolo: 0291382017 - ( SÃO LUÍS ) - TERCEIRA CÂMARA CÍVEL - DISTRIBUIÇÃO: SORTEIO
APELANTE: G S S MENOR REPRESENTADO POR SEU GENITOR PEDRO BATISTA SILVA
ADVOGADO(A): JÂNIO PEREIRA DA SILVA FILHO, RAIMUNDO RAMOS CAVALCANTE BACELAR
APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A
ADVOGADO(A): ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES
RELATOR: Des. JAMIL DE MIRANDA GEDEON NETO
 
045-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Recursos | Apelação - Número Único: 0048261-86.2013.8.10.0001 - N.º
Protocolo: 0291402017 - ( SÃO LUÍS ) - QUARTA CÂMARA CÍVEL - DISTRIBUIÇÃO: SORTEIO
(1º APELANTE): ALEXANDRE MAGNO FERREIRA E SOUZA
ADVOGADO(A): MARIA VIRGÍNIA DE SOUZA PINHEIRO, RUTE ATAIDES LIMA
(1º APELANTE): POLLYANA ARAUJO DOS SANTOS E SOUZA
ADVOGADO(A): MARIA VIRGÍNIA DE SOUZA PINHEIRO, RUTE ATAIDES LIMA, STEFANI CRISTINI PEREIRA MELO
(2º APELANTE): META PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADO(A): ABDORAL VIEIRA MARTINS JÚNIOR
(1º APELADO): META PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADO(A): ABDORAL VIEIRA MARTINS JÚNIOR
(2º APELADO): POLLYANA ARAUJO DOS SANTOS E SOUZA
ADVOGADO(A): MARIA VIRGÍNIA DE SOUZA PINHEIRO, RUTE ATAIDES LIMA, STEFANI CRISTINI PEREIRA MELO
(2º APELADO): ALEXANDRE MAGNO FERREIRA E SOUZA
ADVOGADO(A): MARIA VIRGÍNIA DE SOUZA PINHEIRO, RUTE ATAIDES LIMA
RELATOR: Des. PAULO SÉRGIO VELTEN PEREIRA
 
046-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Recursos | Apelação - Número Único: 0003062-39.2013.8.10.0034 - N.º
Protocolo: 0291442017 - ( CODÓ ) - SEGUNDA CÂMARA CÍVEL - DISTRIBUIÇÃO: SORTEIO
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
PROMOTOR(A)(ES): ALINE SILVA ALBUQUERQUE
APELADO: BENEDITO FRANCISCO DA SILVEIRA FIGUEIREDO
ADVOGADO(A): JOSE DILSON LOPES DE OLIVEIRA
RELATOR: Des. ANTONIO GUERREIRO JÚNIOR
 
047-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Recursos | Apelação - Número Único: 0014640-35.2012.8.10.0001 - N.º
Protocolo: 0291492017 - ( SÃO LUÍS ) - QUINTA CÂMARA CÍVEL - DISTRIBUIÇÃO: SORTEIO
APELANTE: CEUMA - ASSOCIACAO DE ENSINO SUPERIOR
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ADVOGADO(A): MIRELLA PARADA MARTINS, VANESSA PINHEIRO DE ANDRADE
APELADO: GETRO GOMES DA SILVA
RELATOR: Des. RAIMUNDO JOSÉ BARROS DE SOUSA
 
048-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Recursos | Apelação - Número Único: 0008614-50.2014.8.10.0001 - N.º
Protocolo: 0291592017 - ( SÃO LUÍS ) - QUARTA CÂMARA CÍVEL - DISTRIBUIÇÃO: SORTEIO
APELANTE: DIELIA MARTA RABELO COSTA CUTRIM, KARLA MARIA SODRE DE SOUZA, LAILA DE SOUZA LAGES RAMOS,
LAYLA MARIA SILVA MAYERHOFER, LIANE OLIVEIRA MILHOMEM, QUESIA COSTA SERRA SOUSA, ROBERT MARCIAL
CASTRO SOARES
ADVOGADO(A): JORGE FERREIRA DE ALMEIDA
APELADO: ESTADO DO MARANHAO
PROCURADOR(A)(ES): JOAO RICARDO GOMES DE OLIVEIRA
RELATOR: Des. JAIME FERREIRA DE ARAÚJO
 
049-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Recursos | Apelação - Número Único: 0001768-85.2012.8.10.0001 - N.º
Protocolo: 0291702017 - ( SÃO LUÍS ) - TERCEIRA CÂMARA CÍVEL - DISTRIBUIÇÃO: SORTEIO
APELANTE: UDI HOSPITAL - EMPREENDIMENTOS MEDICO HOSPITALARES DO MARANHAO LTDA
ADVOGADO(A): DINO FIGUEIREDO & LAUANDE ADVOCACIA
APELADO: RITA ROMA BUZAR
ADVOGADO(A): FRANCISCO GOMES FEITOSA, JEFFERSON FRANCISCO SIMÕES FEITOSA
RELATOR: Des. JAMIL DE MIRANDA GEDEON NETO
 
050-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Recursos | Apelação - Número Único: 0000587-91.2014.8.10.0126 - N.º
Protocolo: 0291732017 - ( SÃO JOÃO DOS PATOS ) - QUARTA CÂMARA CÍVEL - DISTRIBUIÇÃO: SORTEIO
APELANTE: ESTADO DO MARANHAO
PROCURADOR(A)(ES): OSMAR CAVALCANTE OLIVEIRA
APELADO: SOLANGE MARIA DE SOUSA COSTA AZEVEDO
ADVOGADO(A): LEANDRO CAVALCANTE DE CARVALHO
RELATOR: Des. PAULO SÉRGIO VELTEN PEREIRA
 
051-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Recursos | Apelação - Número Único: 0002509-57.2014.8.10.0001 - N.º
Protocolo: 0291782017 - ( SÃO LUÍS ) - QUARTA CÂMARA CÍVEL - DISTRIBUIÇÃO: PREVENÇÃO
APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A
ADVOGADO(A): RENATO TADEU RONDINA MANDALITI
 
APELADO: CEFOR-SERVIÇOS DE LOCAÇAO E MAO-DE-OBRA LTDA
RELATOR: Des. MARCELINO CHAVES EVERTON
 
052-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Recursos | Apelação - Número Único: 0014672-06.2013.8.10.0001 - N.º
Protocolo: 0291822017 - ( SÃO LUÍS ) - PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL - DISTRIBUIÇÃO: SORTEIO
APELANTE: ESTADO DO MARANHAO
PROCURADOR(A)(ES): CARLOS HENRIQUE FALCAO DE LIMA
APELADO: JOSE DOMINGOS MENDES DUTRA
DEFENSOR PÚBLICO: DIEGO FERREIRA DE OLIVEIRA
RELATOR: Des. KLEBER COSTA CARVALHO
 
053-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Recursos | Apelação - Número Único: 0012571-35.2009.8.10.0001 - N.º
Protocolo: 0291922017 - ( SÃO LUÍS ) - TERCEIRA CÂMARA CÍVEL - DISTRIBUIÇÃO: SORTEIO
APELANTE: FERNANDO HENRIQUE LOPES VERAS
ADVOGADO(A): LEONARDO CURSINO VERAS
APELADO: ESTADO DO MARANHAO
PROCURADOR(A)(ES): CARLOS SANTANA LOPES
RELATOR: Des. JAMIL DE MIRANDA GEDEON NETO
 
054-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Recursos | Apelação - Número Único: 0000063-28.2006.8.10.0077 - N.º
Protocolo: 0291952017 - ( BURITI ) - QUINTA CÂMARA CÍVEL - DISTRIBUIÇÃO: SORTEIO
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
PROMOTOR(A)(ES): CLODOALDO NASCIMENTO ARAUJO
APELADO: FRANCISCO EVANDRO FREITAS COSTA MOURÃO
ADVOGADO(A): BENEVENUTO MARQUES SEREJO NETO
RELATOR: Des. RICARDO TADEU BUGARIN DUAILIBE
 
055-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Recursos | Apelação - Número Único: 0001323-26.2016.8.10.0131 - N.º
Protocolo: 0292002017 - ( SENADOR LA ROQUE ) - QUINTA CÂMARA CÍVEL - DISTRIBUIÇÃO: SORTEIO
APELANTE: MARIA ALDEENI MARQUES SILVA
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ADVOGADO(A): LUISA DO NASCIMENTO BUENO LIMA
APELADO: BANCO DO BRASIL S/A
ADVOGADO(A): RAFAEL SGANZERLA DURAND
RELATOR: Des. RAIMUNDO JOSÉ BARROS DE SOUSA
 
056-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Recursos | Apelação - Número Único: 0002482-40.2015.8.10.0001 - N.º
Protocolo: 0292152017 - ( SÃO LUÍS ) - QUINTA CÂMARA CÍVEL - DISTRIBUIÇÃO: SORTEIO
APELANTE: MERCIAL LIMA DE ARRUDA
ADVOGADO(A): JOAO BATISTA ERICEIRA, MAURO HENRIQUE FERREIRA GONÇALVES SILVA
APELADO: BANCO DO BRASIL S/A
ADVOGADO(A): GUSTAVO AMATO PISSINI
RELATOR: Des. RAIMUNDO JOSÉ BARROS DE SOUSA
 
057-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Recursos | Apelação - Número Único: 0003987-71.2012.8.10.0001 - N.º
Protocolo: 0292272017 - ( SÃO LUÍS ) - TERCEIRA CÂMARA CÍVEL - DISTRIBUIÇÃO: SORTEIO
APELANTE: MARTFRAN ALBUQUERQUE DE SOUSA
ADVOGADO(A): ANA CRISTINA BRANDÃO FEITOSA,, THALES BRANDÃO FEITOSA DE SOUSA
APELADO: DOLCE VITA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
ADVOGADO(A): ANTONIO CESAR DE ARAÚJO FREITAS, RUY EDUARDO VILLAS BOAS SANTOS
RELATORA: Desa. CLEONICE SILVA FREIRE
 
058-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Recursos | Apelação - Número Único: 0003099-05.2012.8.10.0001 - N.º
Protocolo: 0292352017 - ( SÃO LUÍS ) - QUINTA CÂMARA CÍVEL - DISTRIBUIÇÃO: SORTEIO
APELANTE: TECNOLIMP - MANOEL DE JESUS MORAES E CIA LTDA
DEFENSOR PÚBLICO: RODRIGO GOMES DE FREITAS PINHEIRO
APELADO: BIOMOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA
ADVOGADO(A): CIRO RAFAEL SANTOS LINDOSO, VANESSA ALBUQUERQUE R. GUIMARAES
RELATOR: Des. RICARDO TADEU BUGARIN DUAILIBE
 

CRIMINAIS ISOLADAS
 
001-PROCESSO CRIMINAL | Medidas Garantidoras | Habeas Corpus - Número Único: 0007113-93.2016.8.10.0000 - N.º
Protocolo: 0365632016 - ( SÃO LUÍS ) - PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL - DISTRIBUIÇÃO: PREVENÇÃO
PACIENTE: CARLOS ALBERTO SILVA
IMPETRANTE: CARLOS ARMANDO ALVES SEREJO
IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 4ª VARA DO TRIBUNAL DO JURI DA COMARCA DE SÃO LUIS
RELATOR: Des. RAIMUNDO NONATO MAGALHÃES MELO
 
002-PROCESSO CRIMINAL | Medidas Garantidoras | Habeas Corpus - Número Único: 0003786-09.2017.8.10.0000 - N.º
Protocolo: 0290902017 - ( AMARANTE DO MARANHÃO ) - TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL - DISTRIBUIÇÃO: SORTEIO
PACIENTE: ITAWYRA DE SOUSA ARRUDA
ADVOGADO(A): ADALGISA BORGES LUZ SILVA, JOAO BATISTA BORGES LUZ SILVA
IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE AMARANTE
RELATOR: Des. TYRONE JOSÉ SILVA
 
001-PROCESSO CRIMINAL | Recursos | Agravo de Execução Penal - Número Único: 0003757-56.2017.8.10.0000 - N.º
Protocolo: 0290182017 - ( SÃO LUÍS ) - TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL - DISTRIBUIÇÃO: PREVENÇÃO
AGRAVANTE: JEAN COSTA SILVA
DEFENSOR PÚBLICO: BRUNO JOVINIANO DE SANTANA SILVA
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
PROMOTOR(A)(ES): WILLER SIQUEIRA MENDES GOMES
RELATOR: Des. JOSÉ JOAQUIM FIGUEIREDO DOS ANJOS
 
001-PROCESSO CRIMINAL | Recursos | Apelação - Número Único: 0012161-30.2016.8.10.0001 - N.º Protocolo: 0290692017 -
( SÃO LUÍS ) - TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL - DISTRIBUIÇÃO: SORTEIO
APELANTE: RAPHAEL WENDERSON COSTA PORTELA
DEFENSOR PÚBLICO: MARTA BEATRIZ DE CARVALHO XAVIER
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
PROMOTOR(A)(ES): ESDRAS LIBERALINO SOARES JUNIOR
RELATOR: Des. JOSÉ JOAQUIM FIGUEIREDO DOS ANJOS
 
002-PROCESSO CRIMINAL | Recursos | Apelação - Número Único: 0009209-83.2013.8.10.0001 - N.º Protocolo: 0290722017 -
( SÃO LUÍS ) - SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - DISTRIBUIÇÃO: SORTEIO
APELANTE: CLEVESON JORBERTH MOTA LEITE
DEFENSOR PÚBLICO: MARTA BEATRIZ DE CARVALHO XAVIER
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APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
PROMOTOR(A)(ES): LIZE DE MARIA BRANDÃO DE SÁ COSTA
RELATOR: Des. JOSÉ BERNARDO SILVA RODRIGUES
 
003-PROCESSO CRIMINAL | Recursos | Apelação - Número Único: 0000303-65.2010.8.10.0048 - N.º Protocolo: 0290732017 -
( ITAPECURU-MIRIM ) - PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL - DISTRIBUIÇÃO: SORTEIO
APELANTE: GILSON MARTINS DO DESTERRO
ADVOGADO(A): LUIS FERNANDO XAVIER GUILHON FILHO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
PROMOTOR(A)(ES): BENEDITO DE JESUS NASCIMENTO NETO
RELATOR: Des. ANTONIO FERNANDO BAYMA ARAUJO
 
004-PROCESSO CRIMINAL | Recursos | Apelação - Número Único: 0025066-09.2012.8.10.0001 - N.º Protocolo: 0290762017 -
( SÃO LUÍS ) - PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL - DISTRIBUIÇÃO: SORTEIO
APELANTE: NEWTON MEDEIROS DE AZEVEDO
ADVOGADO(A): FERNANDO PIRES NASCIMENTO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
PROMOTOR(A)(ES): MARCO AURELIO RAMOS FONSECA
RELATOR: Des. RAIMUNDO NONATO MAGALHÃES MELO
005-PROCESSO CRIMINAL | Recursos | Apelação - Número Único: 0000068-74.2002.8.10.0082 - N.º Protocolo: 0290852017 -
( CARUTAPERA ) - TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL - DISTRIBUIÇÃO: SORTEIO
APELANTE: ALDEMIR DOS SANTOS COELHO
DEFENSOR DATIVO: LUSMARINA PEREIRA QUADROS
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
PROMOTOR(A)(ES): LUCIANO CANAVARRO
RELATOR: Des. TYRONE JOSÉ SILVA
 
006-PROCESSO CRIMINAL | Recursos | Apelação - Número Único: 0002090-12.2016.8.10.0116 - N.º Protocolo: 0291152017 -
( SANTA LUZIA DO PARUÁ ) - PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL - DISTRIBUIÇÃO: SORTEIO
APELANTE: LUCAS LOPES DA COSTA FERREIRA
ADVOGADO(A): MIRIAM SOARES LIMA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
PROMOTOR(A)(ES): HAGAMENON DE JESUS AZEVEDO
RELATOR: Des. JOÃO SANTANA SOUSA
 
007-PROCESSO CRIMINAL | Recursos | Apelação - Número Único: 0005073-72.2016.8.10.0022 - N.º Protocolo: 0291162017 -
( AÇAILÂNDIA ) - TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL - DISTRIBUIÇÃO: PREVENÇÃO
APELANTE: MAURICELIO GOMES DA SILVA
DEFENSOR PÚBLICO: ARTHUR MAGNUS DANTAS DE ARAUJO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
PROMOTOR(A)(ES): SANDRA FAGUNDES GARCIA
RELATOR: Des. TYRONE JOSÉ SILVA
 
008-PROCESSO CRIMINAL | Recursos | Apelação - Número Único: 0004843-30.2016.8.10.0022 - N.º Protocolo: 0291222017 -
( AÇAILÂNDIA ) - SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - DISTRIBUIÇÃO: SORTEIO
APELANTE: JONATHAN OLIVEIRA DA SILVA, WALLISON DOS SANTOS SILVA
DEFENSOR PÚBLICO: RODRIGO FERREIRA DOS SANTOS RUIZ CALEJON
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
PROMOTOR(A)(ES): SANDRA FAGUNDES GARCIA
RELATOR: Des. JOSÉ LUIZ OLIVEIRA DE ALMEIDA
 
009-PROCESSO CRIMINAL | Recursos | Apelação - Número Único: 0000352-61.2016.8.10.0092 - N.º Protocolo: 0291232017 -
( IGARAPÉ GRANDE ) - SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - DISTRIBUIÇÃO: PREVENÇÃO
APELANTE: FRANCISCO DAS CHAGAS BRASIL
ADVOGADO(A): ANTONIO HAROLDO FERNANDES DIAS II
(1º APELANTE): FRANCISCO DAS CHAGAS BRASIL
ADVOGADO(A): ANTONIO HAROLDO FERNANDES DIAS II
(2º APELANTE): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
PROMOTOR(A)(ES): JOÃO VIANA DOS PASSOS NETO
(1º APELADO): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
PROMOTOR(A)(ES): JOÃO VIANA DOS PASSOS NETO
RELATOR: Des. JOSÉ BERNARDO SILVA RODRIGUES
 
010-PROCESSO CRIMINAL | Recursos | Apelação - Número Único: 0013308-91.2016.8.10.0001 - N.º Protocolo: 0291262017 -
( SÃO LUÍS ) - TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL - DISTRIBUIÇÃO: PREVENÇÃO
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(1º APELANTE): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
PROMOTOR(A)(ES): MARIA DE LOURDES SOUSA RIBEIRO
(2º APELANTE): RAFAEL FONTINELE FERRAZ
ADVOGADO(A): JOSE GILVAN ESPINOSA LIMA
(2º APELANTE): WILAME DE SOUZA BELGAS
(1º APELADO): JORGE BENEDITO PINHO SOUSA
ADVOGADO(A): SALK SILVA DE SOUZA
(1º APELADO): RAFAEL FONTINELE FERRAZ
ADVOGADO(A): JOSE GILVAN ESPINOSA LIMA
(1º APELADO): WILAME DE SOUZA BELGAS
(2º APELADO): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
PROMOTOR(A)(ES): MARIA DE LOURDES SOUSA RIBEIRO
RELATOR: Des. JOSE DE RIBAMAR FROZ SOBRINHO
 
011-PROCESSO CRIMINAL | Recursos | Apelação - Número Único: 0038138-58.2015.8.10.0001 - N.º Protocolo: 0291392017 -
( SÃO LUÍS ) - PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL - DISTRIBUIÇÃO: SORTEIO
APELANTE: ISRAEL RAMOS DE ANDRADE
ADVOGADO(A): RENATO MENDES DE SOUSA SILVA, ITALO GUSTAVO E SILVA LEITE
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
PROMOTOR(A)(ES): ANA LUIZA ALMEIDA FERRO
RELATOR: Des. ANTONIO FERNANDO BAYMA ARAUJO
 
012-PROCESSO CRIMINAL | Recursos | Apelação - Número Único: 0001516-60.2014.8.10.0115 - N.º Protocolo: 0291452017 -
( ROSÁRIO ) - PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL - DISTRIBUIÇÃO: SORTEIO
APELANTE: JOSÉ NILTON RAMOS
DEFENSOR PÚBLICO: ENIS VIEGAS DE SOUZA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
PROMOTOR(A)(ES): MARIA CRISTINA LIMA LOBATO MURILLO
RELATOR: Des. RAIMUNDO NONATO MAGALHÃES MELO
 
013-PROCESSO CRIMINAL | Recursos | Apelação - Número Único: 0053213-74.2014.8.10.0001 - N.º Protocolo: 0291462017 -
( SÃO LUÍS ) - TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL - DISTRIBUIÇÃO: SORTEIO
APELANTE: FELIPE GRACILIANO JANSEN DE ABREU
DEFENSOR DATIVO: ITALO GUSTAVO E SILVA LEITE
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
PROMOTOR(A)(ES): SAMARONI DE SOUSA MAIA
RELATOR: Des. JOSÉ JOAQUIM FIGUEIREDO DOS ANJOS
 
014-PROCESSO CRIMINAL | Recursos | Apelação - Número Único: 0000898-52.2013.8.10.0115 - N.º Protocolo: 0291552017 -
( ROSÁRIO ) - PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL - DISTRIBUIÇÃO: PREVENÇÃO
APELANTE: MARIA LAURA ALMEIDA
DEFENSOR PÚBLICO: ENIS VIEGAS DE SOUZA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
PROMOTOR(A)(ES): MARIA CRISTINA LIMA LOBATO MURILLO
RELATOR: Des. ANTONIO FERNANDO BAYMA ARAUJO
 
015-PROCESSO CRIMINAL | Recursos | Apelação - Número Único: 0003207-90.2016.8.10.0034 - N.º Protocolo: 0291612017 -
( CODÓ ) - TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL - DISTRIBUIÇÃO: PREVENÇÃO
APELANTE: GEREMIAS DA SILVA E SILVA
ADVOGADO(A): GUILHERME HENRIQUE BRANCO DE OLIVEIRA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
PROMOTOR(A)(ES): LINDA LUZ MATOS CARVALHO
RELATOR: Des. JOSE DE RIBAMAR FROZ SOBRINHO
 
016-PROCESSO CRIMINAL | Recursos | Apelação - Número Único: 0000639-32.2014.8.10.0112 - N.º Protocolo: 0291622017 -
( POÇÃO DE PEDRAS ) - PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL - DISTRIBUIÇÃO: SORTEIO
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
PROMOTOR(A)(ES): RAQUEL MADEIRA REIS
APELADO: GILDASIO ANGELO DA SILVA
ADVOGADO(A): IRAPOÃ SUZUKI DE ALMEIDA ELOI
RELATOR: Des. ANTONIO FERNANDO BAYMA ARAUJO
 
017-PROCESSO CRIMINAL | Recursos | Apelação - Número Único: 0000002-39.2017.8.10.0092 - N.º Protocolo: 0291672017 -
( IGARAPÉ GRANDE ) - SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - DISTRIBUIÇÃO: SORTEIO
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
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PROMOTOR(A)(ES): JOÃO VIANA DOS PASSOS NETO
APELADO: FABIO DE SOUSA SILVA
ADVOGADO(A): MARCUS HENRIQUE BEZERRA PEREIRA
RELATOR: Des. JOSÉ LUIZ OLIVEIRA DE ALMEIDA
 
018-PROCESSO CRIMINAL | Recursos | Apelação - Número Único: 0003308-94.2015.8.10.0024 - N.º Protocolo: 0291752017 -
( BACABAL ) - PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL - DISTRIBUIÇÃO: SORTEIO
APELANTE: PAULO ROBERTO DE SOUSA, ROBERVAN FELICIO DE SOUSA
DEFENSOR PÚBLICO: KARLA KARINE DE MELO BEZERRA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
PROMOTOR(A)(ES): ANA CAROLINA CORDEIRO DE MENDONÇA LEITE
RELATOR: Des. RAIMUNDO NONATO MAGALHÃES MELO
 
019-PROCESSO CRIMINAL | Recursos | Apelação - Número Único: 0039702-43.2013.8.10.0001 - N.º Protocolo: 0291772017 -
( SÃO LUÍS ) - TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL - DISTRIBUIÇÃO: SORTEIO
APELANTE: CARLOS EDUARDO SOARES
DEFENSOR PÚBLICO: EDUARDO HENRIQUE SALOMAO SILVA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
PROMOTOR(A)(ES): MARCIA MOURA MAIA
RELATOR: Des. TYRONE JOSÉ SILVA
 
020-PROCESSO CRIMINAL | Recursos | Apelação - Número Único: 0003743-40.2016.8.10.0022 - N.º Protocolo: 0291812017 -
( AÇAILÂNDIA ) - SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - DISTRIBUIÇÃO: SORTEIO
APELANTE: THIALISON SILVA ARAUJO
ADVOGADO(A): ANTONIO MALAQUIAS CHAVES JÚNIOR
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
PROMOTOR(A)(ES): SANDRA FAGUNDES GARCIA
RELATOR: Des. VICENTE DE PAULA GOMES DE CASTRO
 
021-PROCESSO CRIMINAL | Recursos | Apelação - Número Único: 0000316-88.2015.8.10.0048 - N.º Protocolo: 0291842017 -
( ITAPECURU-MIRIM ) - SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - DISTRIBUIÇÃO: SORTEIO
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
PROMOTOR(A)(ES): CARLOS AUGUSTO SOARES
APELADO: RAIMUNDO CORREA RIBEIRO
ADVOGADO(A): GABRIEL OBÁ DIAS CARVALHO
RELATOR: Des. VICENTE DE PAULA GOMES DE CASTRO
 
001-PROCESSO CRIMINAL | Recursos | Recurso em Sentido Estrito - Número Único: 0000025-09.1997.8.10.0052 - N.º
Protocolo: 0290872017 - ( PINHEIRO ) - SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - DISTRIBUIÇÃO: SORTEIO
RECORRENTE: PAULO CESAR MORAES MARTINS
ADVOGADO(A): JOÃO JOSÉ DA SILVA
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
PROMOTOR(A)(ES): FREDERICO BIANCHINI JOVIANO DOS SANTOS
RELATOR: Des. VICENTE DE PAULA GOMES DE CASTRO
 
002-PROCESSO CRIMINAL | Recursos | Recurso em Sentido Estrito - Número Único: 0002338-78.2013.8.10.0052 - N.º
Protocolo: 0291002017 - ( PINHEIRO ) - PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL - DISTRIBUIÇÃO: SORTEIO
RECORRENTE: EDILSON ALVES DE MELO
ADVOGADO(A): JOÃO JOSÉ DA SILVA
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
PROMOTOR(A)(ES): FREDERICO BIANCHINI JOVIANO DOS SANTOS
RELATOR: Des. ANTONIO FERNANDO BAYMA ARAUJO
 
003-PROCESSO CRIMINAL | Recursos | Recurso em Sentido Estrito - Número Único: 0000018-80.1998.8.10.0052 - N.º
Protocolo: 0291092017 - ( PINHEIRO ) - PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL - DISTRIBUIÇÃO: SORTEIO
RECORRENTE: JANILSON DOS SANTOS PAVÃO VIÉGAS
DEFENSOR PÚBLICO: VITOR DE SOUSA LIMA
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
PROMOTOR(A)(ES): FREDERICO BIANCHINI JOVIANO DOS SANTOS
RELATOR: Des. JOÃO SANTANA SOUSA
 
004-PROCESSO CRIMINAL | Recursos | Recurso em Sentido Estrito - Número Único: 0000076-74.2006.8.10.0126 - N.º
Protocolo: 0291102017 - ( SÃO JOÃO DOS PATOS ) - PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL - DISTRIBUIÇÃO: SORTEIO
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
PROMOTOR(A)(ES): WILLIAMS SILVA DE PAIVA
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RECORRIDO: RAIMUNDO RIBEIRO AZEVEDO
ADVOGADO(A): EDMUNDO DA GUIA AYRES DOS SANTOS
RELATOR: Des. JOÃO SANTANA SOUSA
 
 
SECRETARIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO. EM SÃO LUÍS, NA QUINTA, 22 DE JUNHO DE
2017,
 
 
 

DESEMBARGADOR ANTONIO FERNANDO BAYMA ARAÚJO
DECANO, NO EXECÍCIO DA VICE-PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA

VICE-PRESIDÊNCIA
PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA NO RECURSO ESPECIAL Nº 06341/2017e NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 06340/2017
NÚMERO ÚNICO: 0000577-66.2016.8.10.0000.
REQUERENTE: JHONNATAN DEIVID SALAZAR ROJAS.
ADVOGADOS: MARIA IRLANNE DOS SANTOS MATOS (OAB/MA 10.145) E MAELCKSON DOS SANTOS MATOS (OAB/MA 11.847).
REQUERIDO: ESTADO DO MARANHÃO.
PROCURADOR: SÉRGIO TAVARES.
VICE-PRESIDENTE: DES. MARIA DAS GRAÇAS DE CASTRO DUARTE MENDES.

DECISÃO

Trata-se de Pedido de Assistência Judiciária Gratuita interposto por JHONNATAN DEIVID SALAZAR ROJAS, com espeque na Lei 1.060/1950.
É o relatório.
Preliminarmente ressalto que o Regimento Interno do Tribunal de Justiça impõe ao Vice-Presidente a atribuição de julgar o pedido de justiça gratuita, feito em
petição autônoma e separada do recurso, senão vejamos:
Art. 27. Ao vice-presidente do Tribunal de Justiça compete:
(...)
XI - exercer quaisquer atribuições oriundas de Lei ou deste Regimento.
Art. 520. O pedido de Justiça Gratuita será dirigido ao vice-presidente do Tribunal quando feito em petição autônoma e separada do recurso ou da inicial da ação
originária ou do incidente.
§1º Deferido o pedido pelo vice-presidente, será nomeado ao requerente, se for o caso, defensor público ou advogado que patrocine sua causa ou sua defesa.
Ultrapassado esse ponto, passo ao exame do pedido formulado.
Conheço do presente pedido, eis que preenchidos os requisitos processuais.
Analisando os autos verifico que o requerente realizou pedido de deferimento de assistência judiciária gratuita nos autos do Mandado de Segurança, bem como
no Agravo Interno, porém, tal pedido não foi analisado pelo relator, prosseguindo normalmente o processo.
Dessa forma, e de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a omissão do Judiciário gera uma presunção de deferimento, senão vejamos:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL.
PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. OMISSÃO DO JUDICIÁRIO. PRESUNÇÃO DE DEFERIMENTO.
1. A Corte Especial no julgamento dos EAREsp 440.971/RS, DJe de 17/03/2016, firmou o entendimento de que a ausência de indeferimento expresso do pedido
de assistência judiciária gratuita formulado enseja a presunção da concessão do benefício em favor da parte que o pleiteou, quando acompanhado da declaração
de hipossuficiência, só podendo ser afastada por decisão judicial fundamentada, quando impugnada pela parte contrária, ou quando o julgador buscar no
processo informações que desqualifiquem referida declaração.
2. No caso, a parte agravante formulou pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita na petição inicial e, em nenhum momento tal
requerimento fora expressamente indeferido, de maneira que, o feito prosseguiu regularmente. Nesse contexto, impõe-se presumir a concessão tácita da
benesse, nos moldes do que firmou a Corte Especial, repelindo-se, assim, a pena de deserção imposta aos embargos de divergência.
3. Agravo regimental provido para afastar a pena de deserção dos presentes embargos de divergência. (AgRg nos EDcl nos EREsp 1445382/CE, Rel. Ministro
BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/04/2016, DJe 29/04/2016)
Por essa razão, entende-se que o benefício foi concedido aorequerente, desde o início do processo, no entanto, em razão da omissão do Judiciário, defiro o
pedido de assistência.
Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.
São Luís, 26de junho de 2017.

Des. Maria das Graças de Castro Duarte Mendes
Vice-Presidente

VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL Nº 5438/2017
NÚMERO ÚNICO: 0025351-12.2006.8.10.0001.
RECORRENTE: ITUMAR DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA.
ADVOGADO: DANIEL GUERREIRO BONFIM (OAB/MA 6554).
RECORRIDO: BANCO DA AMAZÔNIA S.A
ADVOGADO: CARLOS ALBERTO BRAGA DINIZ JÚNIOR(OAB/MA 7298)
VICE-PRESIDENTE: DES. MARIA DAS GRAÇAS DE CASTRO DUARTE MENDES.

DECISÃO

Trata-se de Recurso Especial o interposto por ITUMAR DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA, com base no art. 105, inciso III, alínea "a" da Constituição Federal,
em face de acórdão proferido pela Terceira Câmara Cível, no julgamento da Apelação Cível nº 18204/2016.
O recorrente ajuizou ação declaratória de extinção de obrigação, com objetivo de ser reconhecida a prescrição de crédito constante em Escritura Pública de
Confissão e Composição de Dívida.
A sentença de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando o autor nas custas e honorários de sucumbência no valor de R$
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50.000,00 (cinquenta mil reais) e parcialmente procedentes os pedidos formulados na reconvenção.
O recorrente interpôs Recurso de Apelação e o recorrido interpôs recurso adesivo, que foram julgados pela Terceira Câmara Cível, sendo o 1º apelo improvido e
o 2º provido.
Os Embargos de Declaração opostos pelo recorrente foram rejeitados.
Inconformado, interpôs o presente recurso especial, alegando a violação dos arts. 202, I e 206, §5º do Código Civil.
Assevera que o acórdão atacado rejeitou a prescrição, sob alegação da sua não ocorrência, visto que a propositura da ação declaratória interromperia a
prescrição.
Afirma que o STJ é claro ao se manifestar acerca da possibilidade da prescrição no decorrer da própria ação que busca a declaração da prescrição.
Ao final, pugna pelo recebimento e admissão do presente recurso.
O recorrido apresentou contrarrazões às fls. 427/434.
O Desembargador Presidente se julgou impedido às fls. 435-v.
Vieram-me os autos conclusos.
É o relatório. Decido.
Com relação aos requisitos gerais de admissibilidade, tenho que orecorrente o preencheu, pois é legítimoe o recurso é tempestivo, adequado e, conforme
certidão de fls. 424, as custas foram devidamente recolhidas.
O presente recurso especial foi interposto com base no art. 105, III "a"da Constituição Federal, sob a alegação de violação de lei federal.
Apesar o recorrente alegar que o acórdão atacado contrariou os arts. 202, I e 206, §5º do Código Civil, conforme prevê o art. 105, III, a da Constituição Federal,
as razões recursais não indicam especificamente o trecho do acórdão que violou os citados dispositivos, razão pela qual não merece admissibilidade o recurso.
Além disso, para caracterização de divergência jurisprudencial, conforme disposto no art. 105, III, c da Constituição, o Regimento Interno do STJ, exige a análise
das circunstâncias que identifiquem ou assemelham os casos, nos termos dos art. 255, §1º, senão vejamos:
Art. 255. O recurso especial será interposto na forma e no prazo estabelecido na legislação processual vigente e recebido no efeito devolutivo, salvo quando
interposto do julgamento de mérito do incidente de resolução de demandas repetitivas, hipótese em que terá efeito suspensivo. (Redação dada pela Emenda
Regimental n. 22, de 2016)
§ 1º Quando o recurso fundar-se em dissídio jurisprudencial, o recorrente fará a prova da divergência com a certidão, cópia ou citação do repositório de
jurisprudência, oficial ou credenciado, inclusive em mídia eletrônica, em que houver sido publicado o acórdão divergente, ou ainda com a reprodução de julgado
disponível na internet, com indicação da respectiva fonte, devendo-se, em qualquer caso, mencionar as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos
confrontados.
Diante do exposto, inadmito o presente recurso especial.
São Luís (MA), 27 de junho de 2017.

Desa. Maria das Graças de Castro Duarte Mendes
Vice-Presidente

VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL n.o 006197/2017 - SÃO LUÍS.
NÚMERO ÚNICO: 0007497-56.2016.8.10.0000
RECORRENTE: JOANA CARVALHO ALMEIDA.
ADVOGADOS: PAULO OLIVEIRA LIMA (OAB DF 9.077) E ANA PAULA DA SILVA LIMA AMARAL (OAB DF 46.263)
RECORRIDO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO.
VICE-PRESIDENTE: DES. MARIA DAS GRAÇAS DE CASTRO DUARTE MENDES.

DECISÃO

Trata-se de Recurso Especial, interposto por JOANA CARVALHO ALMEIDA, com base no art. 105, inciso III, alínea "a" da Constituição Federal, em face de
acórdão proferido pelo Tribunal Pleno, no julgamento do Mandado de Segurança nº 040001/2016 (fls. 207/215).
Na origem, a recorrente impetrou o Mandado de Segurança visando obter sua nomeação e posse no cargo de Analista Judiciário, para o qual foi aprovada em
cadastro de reserva, no concurso público regido pelo edital nº 002/2011.
Nas razões do presente recurso, a recorrente, em síntese, alega violação às Leis Estaduais nº 9.728/12, 9.729/12, 9.754/13 e à Resolução nº 065/2013, que
criaram e distribuíram, respectivamente,os 03 (três) cargos de Analista Judiciário para o Polo de São João dos Patos/MA, Paraibano/MA e Pastos Bons/MA.
Sustenta que a decisão foi equivocada, por fundamentar arecusa do preenchimento da vaga em situação superveniente, no caso, insuficiência de recursos
financeiros.
Aduz que tal alegação não merece prosperar, posto que a suposta indisponibilidade financeira decorre de cortes na lei orçamentária de 2016.
Ao final, pede o conhecimento e provimento do Especial para reformar a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça.
Requer a concessão da gratuidade da Justiça.
Sem Contrarrazões dorecorrido(fls. 247).
O Desembargador Presidente se julgou impedido às fls. 249-v.
É o relatório. Decido.
Verifico que a recorrente requereu a gratuidade da Justiça, e que apresentou declaração de hipossuficiência, às fls. 242.
Por essa razão, e nos termos do art. 99, § 3º do novo CPC, defiro tal pedido.
Compulsando só autos, verifica-se não estarem preenchidos os requisitos genéricos de admissibilidade recursal, a saber, o cabimento.
Vê-se que orecurso especial foi interposto em face de acórdão proferido em sede de Mandado de Segurança de competência originária do Tribunal de Justiça.
Contudo, o inconformismo, relativo àdenegação da segurança, nos termos do art. 105, II, b, da Constituição Federal, deve ser manifestado por meio de recurso
ordinário (e não recurso especial), não sendo aplicável o princípio da fungibilidade, utilizando-se, ao presente caso, por analogia, o disposto na Súmula 272/STF,
in verbis:&quot;Não se admite como ordinário recurso extraordinário de decisão denegatória de mandado de segurança&quot;.
Nesse sentido, o seguinte julgado, da relatoria do Ministro Mauro Campbell Marques:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. SERVIDOR PÚBLICO. MANDADO DE SEGURANÇA
ORIGINÁRIO DE TRIBUNAL. INCONFORMISMO QUE DEVE SER MANIFESTADO VIA RECURSO ORDINÁRIO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE.
INAPLICABILIDADE. SÚMULA 272/STF. AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.028.965 - MS (2016/0321913-3) Min. Mauro Campbell Marques; DJ 29/03/2017. Sem grifos no original
Diante do erro grosseiro, a impedir a aplicação do Princípio da Fungibilidade recursal,com fulcro no art. 932, III, do CPC/2015, inadmito o presente Recurso
Especial.
Publique-se. Intimem-se.
São Luís, 26 de junhode 2017.

Desa. Maria das Graças de Castro Duarte Mendes
Vice-Presidente
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VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL n.º 06256/2017- SÃO LUIS
(Número Único: 0010055-91.1999.8.10.0001)
RECORRENTE: ANTÔNIO DA CONCEIÇÃO MUNIZ NETO E MARIA DO BOMPARTO SILVA.
ADVOGADO: MAILSON NEVES SILVA (OAB/MA 9437)
RECORRIDO: ESTADO DO MARANHÃO.
PROCURADOR: RODRIGO MAIA ROCHA.
VICE-PRESIDENTE: DESA. MARIA DAS GRAÇAS DE CASTRO DUARTE MENDES.

DECISÃO

ANTÔNIO DA CONCEIÇÃO MUNIZ NETO E MARIA DO BOMPARTO SILVA.Interpuseram Recurso Especial, com fundamento no art. 105, inciso III, alíneas "a"
e "c" da Constituição Federal,em face dadecisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Maranhão, no julgamento da Apelação Cível nº.041142/2016.
Na origem, trata-se de Execução Fiscal, em que o juiz a quojulgou extinto o feito, acatando a prescrição intercorrente, nos termos dos arts. 173 e 174 do CTN.
O recorrido apelou da decisão de base, sendo o recurso julgado provido, por unanimidade, conforme se vê do Acórdão de fls. 280/285.
Em síntese, alegamosrecorrentesque o acórdão vergastado violouosarts. 173 e 174 do Código Tributário Nacional.
Sustentamque há remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça contrária à decisão recorrida.
Ao final, requeremo recebimento e admissão do Recurso Especial, para reformar o acórdão, a fim de que seja mantida a decisão de 1º grau.
Juntaramdocumentos às fls.302/303.
Contrarrazões apresentadas às fls. 308/315.
Despacho do Desembargador Presidente, declarando o seu impedimento, às fls. 316-v.
Vieram-me os autos conclusos para exame de admissibilidade. Decido.
Verifico estarem preenchidos os requisitos genéricos de admissibilidade recursal, pois osrecorrentesencontram-se devidamente representados, tendo interposto
o recurso no prazo da legal e procedido o devido recolhimento do preparo e porte de remessa e de retorno, conforme fls. 304.
Quanto ao requisito específico, de violação expressa à lei federal, entendo que não foi prontamente atendido.
Em que pese o entendimento dosrecorrentes, não se vislumbra a alegada violação, pois, pela leitura do Acórdão, vê-se que Relator enfrentou toda a matéria
meritória constante dos autos.
Com efeito, a decisão colegiada tratou claramente da questão da prescrição intercorrente, sem qualquer ofensa à legislação de regência quando, em seu
fundamento, deixou absolutamente claro os motivos pelos quais asentença deve ser reformada, a fim de que seja dado prosseguimento à execução fiscal
originária.
Ao tratar sobre os dispositivos tidos como violados, o desembargador relator assim se manifestou:
Primeiramente, vale transcrever o dispositivo inserto no art. 174 do CTN, o qual assim dispõe:
Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.
A hermenêutica desse regramento legal é a de que a prescrição opera-se quando a Fazenda Pública não propõe no prazo legalmente estipulado (5 anos), a ação
de execução fiscal para obter a satisfação coativa do crédito tributário, iniciando-se a contagem do prazo prescricional da data da constituição definitiva do crédito
tributário.
Com efeito, a partir da notificação do sujeito passivo, inexistindo pagamento ou impugnação ou, em havendo esta, concluído o processo administrativo fiscal e
ultrapassado o prazo para pagamento do crédito tributário, sem que o mesmo tenha sido adimplido, inicia-se a contagem do prazo prescricional. In casu, a
constituição definitiva do crédito em questão deu - se em 30.06.1999 (fls. 03 e 04), data em que foram emitidas as CDA&quot;s objeto da lide. E ao ajuizar a
demanda executiva em 13.08.1999 (fl. 01 v.), o ente federativo ora apelante o fez antes de findo o prazo prescricional do direito de cobrar em juízo a referida
dívida fiscal. Ademais, recebida a inicial e ordenada a citação do réu em 23.11.99 ( fl. 05 ), em quase 10 (dez) anos, várias foram as ordens de recolhimento e
expedição de novo mandado(fls.07/17)o qual somente foi devolvido à Secretaria Judicial em 02.03.09, e sem o efetivo cumprimento, em razão de não terem sido
localizados os executados, ora apelados (certidão de fl. 18), motivo pelo qual seria injusto atribuir ao apelante a culpa pela
demora da citação.
Nesse sentir, o instituto da prescrição nasceu para punir o titular do direito que se conserva inativo, e não para aquele que, embora diligente, não localize o réu
ou seu patrimônio. (...)
No que tange ao argumento de divergência jurisprudencial apontado pelosrecorrentes, entendo que não é adequada nos presentes autos, posto que não
cumprirama regra do § 1º, do art. 1.0291 do CPC, ou seja, juntada do repositório oficial dejurisprudência atuale pertinentes ao caso concreto.
Diante do exposto, inadmito o presente recurso especial.
Publique-se. Intimem-se.
São Luís, 26 de junho de 2017.

Desembargador Maria das Graças de Castro Duarte Mendes
Vice-Presidente

1CPC. Art. 1029. (...) § 1º. Quando o recurso fundar-se em dissídio jurisprudencial, o recorrente fará a prova da divergência mediante certidão, cópia autenticada
ou pela citação do repositório de jurisprudência, oficial ou credenciado, inclusive em mídia eletrônica, em que tiver sido publicada a decisão divergente, ou ainda
pela reprodução de julgado disponível na Internet, com indicação da respectiva fonte, mencionando, em qualquer caso, as circunstâncias que identifiquem ou
assemelhem os casos confrontados. (Redação dada pela Lei nº 11.341, de 2006).

VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL 5273/2017 - SÃO LUÍS
NÚMERO ÚNICO: 0003538-77.2016.8.10.0000
RECORRENTE: ANDERSON DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA SOEIRO.
ADVOGADO: FERNANDO MURILO OLIVEIRA SOEIRO (OAB MA 13355)
RECORRIDO: ESTADO DO MARANHÃO.
PROCURADOR: RODRIGO ROCHA MAIA.
VICE-PRESIDENTE: DES. MARIA DAS GRAÇAS DE CASTRO DUARTE MENDES.

DESPACHO

Trata-se de Recurso Ordinário Constitucional dirigido ao Superior Tribunal de Justiça, com fulcro no art. 105, inciso II, alínea "b" da Constituição Federal e art.
1.027, inciso II, alínea "a" do Código de Processo Civil.
De acordo com a disposição do novo Código de Processo Civil, art. 1.027, §3º, os autos serão remetidos, independentemente de juízo de admissibilidade.
Dessa forma, determino a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça.
Publique-se. Cumpra-se.
São Luís, 27 de junhode 2017.

Página 146 de 2382 Diário da Justiça Eletrônico Disponibilização: 30/06/2017
Edição nº 114/2017 Publicação: 03/07/2017

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO - Praça Dom Pedro II, s/n Centro - CEP 65010-905 - São Luis-MA - Fone: (98) 2106-9000 - www.tjma.jus.br
Diário da Justiça Eletrônico - Diretoria Judiciária - Coordenadoria de Jurisprudência e Publicações - Fone: (98) 2106 9805 / 9810 / 9896 / 9897 - publicacoes@tj.ma.gov.br



Desa. Maria das Graças de Castro Duarte Mendes
Vice-Presidente

VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL 16.064/2017 - SÃO LUÍS
NÚMERO ÚNICO: 0003891-20.2016.8.10.0000
RECORRENTE: MÁRCIA CRUZ DE ARAÚJO.
ADVOGADO: GABRIEL PINHEIRO CORRÊA COSTA (OAB MA 9805)
RECORRIDO: ESTADO DO MARANHÃO.
VICE-PRESIDENTE: DES. MARIA DAS GRAÇAS DE CASTRO DUARTE MENDES.

DESPACHO

Trata-se de Recurso Ordinário Constitucional dirigido ao Superior Tribunal de Justiça, com fulcro no art. 105, inciso II, alínea "b" da Constituição Federal e art.
1.027, inciso II, alínea "a" do Código de Processo Civil.
Primeiramente, determino a intimação do recorrido para apresentar contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias.
Após, determino a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista que, de acordo com a disposição do novo Código de Processo Civil, art.
1.027, §3º, os autos serão remetidos, independentemente de juízo de admissibilidade.
Publique-se. Cumpra-se.
São Luís, 26 de junho de 2017.

Desa. Maria das Graças de Castro Duarte Mendes
Vice-Presidente

VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL n.o 002383/2017 - SÃO LUÍS.
NÚMERO ÚNICO: 0004384-94.2016.8.10.0000
RECORRENTE: IELBSON DIAS LOPES E OUTROS.
ADVOGADO: FRANCIVALDO P. DA SILVA PITANGA (OAB MA 7158)
RECORRIDO: ESTADO DO MARANHÃO.
VICE-PRESIDENTE: DES. MARIA DAS GRAÇAS DE CASTRO DUARTE MENDES.

DESPACHO

Trata-se de Recurso Ordinário Constitucional dirigido ao Superior Tribunal de Justiça, com fulcro no art. 105, inciso II, alínea "b" da Constituição Federal e art.
1.027, inciso II, alínea "a" do Código de Processo Civil.
Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão de fl. 168.
De acordo com a disposição do novo Código de Processo Civil, art. 1.027, §3º, os autos serão remetidos, independentemente de juízo de admissibilidade.
Dessa forma, determino a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça.
Publique-se. Cumpra-se.
São Luís, 27de junhode 2017.

Desa. Maria das Graças de Castro Duarte Mendes
Vice-Presidente

VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL n.o 9.499/2017 - SÃO LUÍS.
NÚMERO ÚNICO: 0005328-96.2016.8.10.0000
RECORRENTE: ANA CAROLINE CARREIRO GUIMARÃES.
ADVOGADO (A): EDILBERTO CARVALHO DE OLIVEIRA (OAB MA 16.155)
RECORRIDO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO.
VICE-PRESIDENTE: DES. MARIA DAS GRAÇAS DE CASTRO DUARTE MENDES.

DESPACHO

Trata-se de Recurso Ordinário Constitucional dirigido ao Superior Tribunal de Justiça, com fulcro no art. 105, inciso II, alínea "b" da Constituição Federal e art.
1.027, inciso II, alínea "a" do Código de Processo Civil.
Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão de fl. 199.
De acordo com a disposição do novo Código de Processo Civil, art. 1.027, §3º, os autos serão remetidos, independentemente de juízo de admissibilidade.
Dessa forma, determino a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça.
Publique-se. Cumpra-se.
São Luís, 26 de junho de 2017.

Desa. Maria das Graças de Castro Duarte Mendes
Vice-Presidente

VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial Cíveln.º 4.138/2017
(Número único: 001651-71.2008.8.10.0054).
REQUERENTE: E. NEDSON C. DA SILVA -GEANE VARIEDADES.
ADVOGADO (A): JOSÉ WILSON CARDOSO DINIZ OAB/MA 6055.
EMBARGADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A.
ADVOGADO (A): JOSÉ EDMISILSON CARVALHO FILHO OAB MA 4945.
VICE-PRESIDENTE: DESA. MARIA DAS GRAÇAS DE CASTRO DUARTE MENDES.

DESPACHO
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Declaro-me suspeita de funcionar neste processo, na forma do §1º do art. 145 do CPC.
Encaminhem-se os autos ao substituto legal.
Publique-se. Cumpra-se.
São Luís, 26 de junhode 2016.

DesembargadoraMaria das Graças de Castro Duarte Mendes
Vice-Presidente

VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL n.º 5112/2017 - AÇAILÂNDIA.
Número único: 000501-30.2003.8.10.0022.
RECORRENTE: MARIA DE FÁTIMA CALIXTO PEREIRA E OUTRA.
ADVOGADO: ERIKO JOSÉ DOMINGOS DA SILVA RIBEIRO (OAB/MA 4835).
RECORRIDO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A.
ADVOGADA: BENEDITO NABARRO (OAB/MA 3796).
VICE-PRESIDENTE: DESA. MARIA DAS GRAÇAS DE CASTRO DUARTE MENDES.

DESPACHO

Com fundamento no art. 145, §1º, do CPC, declaro-me suspeita para funcionar nestes autos.
Redistribuam-se os autos na forma regimental.
Cumpra-se.
São Luís, 27 de junho de 2017.

Desembargadora Maria das Graças de Castro Duarte Mendes
Vice-Presidente

VICE-PRESIDÊNCIA
PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA NO RECURSO ESPECIAL CRIMINAL n.º 014579/2017
NÚMERO ÚNICO: 0001399-26.2003.8.10.0060.
REQUERENTE: LUÍS BORGES DE SOUSA.
ADVOGADO: DR. LIDIO JOSÉ DE BRITO NETO (OAB/MA 10589).
REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL.
PROCURADORA: DR. KRISHNAMURTI LOPES MENDES FRANÇA.
VICE-PRESIDENTE: DESA. MARIA DAS GRAÇAS DE CASTRO DUARTE MENDES.

DESPACHO

Trata-se de Pedido de Assistência Judiciária Gratuita interposto por LUÍS BORGES DE SOUSA.
Considerando o disposto no art. 3ª, II, da resolução nº 02 do STJ, de 01/02/2017, que dispõe sobre a isenção do pagamento de custas processuais e porte de
remessa e retorno dos autos, em matéria criminal, torno sem efeito o despacho de fls. 313, ao tempo que determino a devolução dos autos à Coordenadoria de
Recursos Constitucionais.
Publique-se. Cumpra-se.
São Luís, 26 de junho de 2017.

Des. Maria das Graças de Castro Duarte Mendes
Vice-Presidente

Corregedoria Geral da Justiça

Gabinete do Corregedor Geral de Justiça

PROV - 212017
Código de validação: F683C1585A

Dispõe sobre a redistribuição dos processos da antiga 3ª Vara Criminal da Comarca de

Imperatriz, atual Central de Inquéritos e Custódia, para as demais Varas Criminais da

Comarca e dá outras providências.

O DECANO, DESEMBARGADOR ANTONIO FERNANDO BAYMA ARAÚJO, NO EXERCÍCIO DA CORREGEDORIA-GERAL DA

JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo art. 32, do Código de Divisão e

Organização Judiciárias do Estado do Maranhão (Lei Complementar Estadual nº 14, de 17 de dezembro de 1991) e pelo artigo 30,

do Regimento Interno do Tribunal de Justiça,

CONSIDERANDO a recente transformação da antiga 3ª Vara Criminal de Imperatriz em Central de Inquéritos e Custódia pela Lei

Complementar Estadual nº 188/2017, que alterou a redação do art. 13-B, do Código de Divisão e Organização Judiciárias do

Maranhão (LC nº 14/1991);

CONSIDERANDO a necessidade de redistribuição das Ações Penais que tramitavam perante a antiga 3ª Vara Criminal às demais
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unidades judiciárias da Comarca de Imperatriz;

CONSIDERANDO a necessidade de regulamentar a distribuições dos procedimentos pré processuais de caráter criminal à nova

Central de Inquéritos e Custódia da Comarca de Imperatriz;

CONSIDERANDO o princípio da Identidade Física do Juiz, expresso, atualmente, apenas no § 2º, do artigo 399, do Código de

Processo Penal;

R E S O L V E:

Art. 1º Os Juízes da 1ª, 2ª e 4ª Varas Criminais da Comarca de Imperatriz procederão ao encaminhamento dos procedimentos pré

processuais de natureza criminal que não tenham sido concluídos ou relatados e aqueles iniciados após a publicação da Lei

Complementar Estadual nº 188/2017 (19/05/2017) à Central de Inquéritos e Custódia da Comarca de Imperatriz.

Art. 2º O Juiz da antiga 3ª Vara Criminal da Comarca de Imperatriz, atual Central de Inquéritos e Custódia, procederá ao

encaminhamento dos feitos a que se refere os incisos XV, XVI, XVII e XVIII, do artigo 13-B da Lei Complementar nº. 14/1991, para

a Secretaria de Distribuição do Fórum de Imperatriz.

§1º Relativamente aos processos que estejam em grau de recurso, imediatamente após o retorno dos autos à 1ª Instância, haverá

redistribuição igualitária a umas das Varas Criminais da Comarca de Imperatriz, de acordo com sua competência.

§2º Os objetos apreendidos, vinculados aos processos criminais que serão redistribuídos, deverão necessariamente acompanhá-

los.

§3º Não serão alcançados pela distribuição os processos já arquivados e pendentes apenas de movimentação de baixa no Themis

PG.

Art. 3º Com a redistribuição, o Secretário das unidades procederão à autuação, observada a classe e o assunto processual, e às

intimações dos Advogados, Defensores Públicos e representante do Ministério Público, devendo observar quanto à numeração dos

processos os termos do § 2º, do artigo 5º, da Resolução nº. 65, de 16 de dezembro de 2008, do Conselho Nacional de Justiça.

Art. 4º Caberá à Diretoria de Informática e Automação do TJMA adotar providências no sentido de incluir a Central de Inquéritos e

Custódia da Comarca de Imperatriz nos sistemas de acompanhamento processual utilizados pelo Tribunal de Justiça do Estado do

Maranhão, de maneira a possibilitar a distribuição dos procedimentos pré processuais de natureza criminal à unidade, a considerar

a data de publicação da Lei Complementar Estadual nº 188/2017 (19/05/2017).

Art. 5º Este Provimento entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Publique-se. Cumpra-se.

GABINETE DO CORREGEDOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO, em exercício. São Luís (MA), aos 28

dias do junho de 2017.

Desembargador ANTONIO FERNANDO BAYMA ARAUJO
Decano, No Exercício da Corregedoria Geral da Justiça

Matrícula 27110

Documento assinado. SÃO LUÍS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 28/06/2017 12:12 (ANTONIO FERNANDO BAYMA ARAUJO)

Coordenadoria de Finanças e Pessoal da CGJ

PORTARIA-CGJ - 27372017
( relativo ao Processo 290872017 )
Código de validação: A92515860B

A CORREGEDORA-GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E

CONCEDER diária ao magistrado, em razão da sua designação para responder cumulativamente por outra unidade jurisdicional, conforme solicitação
protocolizada sob o n.º 29087/2017:

Beneficiário Cargo / função Localidade Período
Diárias

Finalidade
Qt. Unitário Desc.Aux. Total

Mazurkiévicz Saraiva de
Sousa Cruz
Mat: 65185

Juiz -
Intermediaria

Riachão-
MA

28/06 a
28/06/2017

0.5 614,00 36,55 270,45 Deslocamento da Comarca de Carolina para responder
cumulativamente pela Comarca de Riachão.

Totais 0,50 270,45
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Dê-se ciência, publique-se, cumpra-se.
GABINETE DA CORREGEDORA-GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís, 27 de junho de 2017.

Desembargadora ANILDES DE JESUS BERNARDES CHAVES CRUZ
Corregedora-geral da Justiça

Matrícula 3640

Documento assinado. SÃO LUÍS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 27/06/2017 17:49 (ANILDES DE JESUS BERNARDES CHAVES CRUZ )

PORTARIA-CGJ - 27422017
( relativo ao Processo 291022017 )
Código de validação: 2BC15EA14F

A CORREGEDORA-GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E

CONCEDER diária ao magistrado, em razão da sua designação para responder cumulativamente por outra unidade jurisdicional, conforme solicitação
protocolizada sob o n.º 29102/2017:

Beneficiário
Cargo /
função

Localidade Período
Diárias

Finalidade
Qt. Unitário Desc.Aux. Total

Danilo Mendes de
Santana
Mat: 185348

Juiz -
Inicial

Brejo-MA
12/06 a

12/06/2017
0.5 614,00 36,55 270,45 Deslocamento da Comarca de Santa Quitéria para responder

cumualtivamente pela Comarca de Brejo.
Totais 0,50 270,45

Dê-se ciência, publique-se, cumpra-se.
GABINETE DA CORREGEDORA-GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís, 27 de junho de 2017.

Desembargadora ANILDES DE JESUS BERNARDES CHAVES CRUZ
Corregedora-geral da Justiça

Matrícula 3640

Documento assinado. SÃO LUÍS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 27/06/2017 17:50 (ANILDES DE JESUS BERNARDES CHAVES CRUZ )

Divisão de Expedição de Atos e Registros

PORTARIA-CGJ - 27142017
( relativo ao Processo 288592017 )
Código de validação: A40F260738

A CORREGEDORA-GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais,
R E S O L V E
CONCEDER ao Juiz de Direito GLADISTON LUIS NASCIMENTO CUTRIM, titular do 2º Juizado Especial Cível da Comarca de

Imperatriz, matrícula nº 093708, atualmente à disposição desta Corregedoria, 15 (quinze) dias de férias relativos ao exercício de 2012, para serem

gozados no período de 03/07/2017 a 17/07/2017.

Dê-se ciência, publique-se, registre-se e cumpra-se.

GABINETE DA CORREGEDORA-GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís, 26 de junho de 2017.

Desembargadora ANILDES DE JESUS BERNARDES CHAVES CRUZ
Corregedora-geral da Justiça

Matrícula 3640

Documento assinado. SÃO LUÍS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 27/06/2017 17:49 (ANILDES DE JESUS BERNARDES CHAVES CRUZ )

PORTARIA-CGJ - 27152017
( relativo ao Processo 288602017 )
Código de validação: D0E8AAD963

A CORREGEDORA-GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais,
R E S O L V E
CONCEDER ao Juiz de Direito JOSÉ AFONSO BEZERRA DE LIMA, titular da 4ª Vara Cível do Termo Judiciário de São Luís, da

Comarca da Iha de São Luís, matrícula nº 028449, 30 (trinta) dias finais de férias relativos ao exercício de 2011, para serem gozados no período

Página 150 de 2382 Diário da Justiça Eletrônico Disponibilização: 30/06/2017
Edição nº 114/2017 Publicação: 03/07/2017

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO - Praça Dom Pedro II, s/n Centro - CEP 65010-905 - São Luis-MA - Fone: (98) 2106-9000 - www.tjma.jus.br
Diário da Justiça Eletrônico - Diretoria Judiciária - Coordenadoria de Jurisprudência e Publicações - Fone: (98) 2106 9805 / 9810 / 9896 / 9897 - publicacoes@tj.ma.gov.br



de 03/07/2017 a 01/08/2017.

Dê-se ciência, publique-se, registre-se e cumpra-se.

GABINETE DA CORREGEDORA-GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís, 26 de junho de 2017.

Desembargadora ANILDES DE JESUS BERNARDES CHAVES CRUZ
Corregedora-geral da Justiça

Matrícula 3640

Documento assinado. SÃO LUÍS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 27/06/2017 17:48 (ANILDES DE JESUS BERNARDES CHAVES CRUZ )

PORTARIA-CGJ - 27162017
( relativo ao Processo 288632017 )
Código de validação: 0483D92E1F

A CORREGEDORA-GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais,
R E S O L V E
CONCEDER ao Juiz de Direito JOSÉ AUGUSTO SÁ COSTA LEITE, titular da 2ª Vara da Comarca de Rosário, matrícula nº 144147, 19

(dezenove) dias de férias relativos ao exercício de 2016, para serem gozados no período de 17/07/2017 a 04/08/2017.

Dê-se ciência, publique-se, registre-se e cumpra-se.

GABINETE DA CORREGEDORA-GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís, 26 de junho de 2017.

Desembargadora ANILDES DE JESUS BERNARDES CHAVES CRUZ
Corregedora-geral da Justiça

Matrícula 3640

Documento assinado. SÃO LUÍS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 27/06/2017 17:48 (ANILDES DE JESUS BERNARDES CHAVES CRUZ )

PORTARIA-CGJ - 27172017
Código de validação: CD64CFC3AC

A CORREGEDORA-GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais, considerando o

Art. 2º do Provimento nº 8/2013 e o Provimento nº 2/2017,
R E S O L V E
DESIGNAR o Juiz de Direito JOSÉ AUGUSTO SÁ COSTA LEITE, titular da 2ª Vara da Comarca de Rosário, matrícula nº 144147,

para responder cumulativamente pela 1ª Vara da mesma Comarca, durante as férias da Juíza de Direito KARINE LOPES DE CASTRO, no período

de 30/06/2017 a 14/07/2017.

Dê-se ciência, publique-se, registre-se e cumpra-se.

GABINETE DA CORREGEDORA-GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís, 26 de junho de 2017.

Desembargadora ANILDES DE JESUS BERNARDES CHAVES CRUZ
Corregedora-geral da Justiça

Matrícula 3640

Documento assinado. SÃO LUÍS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 27/06/2017 17:47 (ANILDES DE JESUS BERNARDES CHAVES CRUZ )

PORTARIA-CGJ - 27182017
( relativo ao Processo 288702017 )
Código de validação: 19ABE4747E

A CORREGEDORA-GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais, e considerando

o Art. 1º da Resolução nº 46/2013,

R E S O L V E

CONCEDER à Juíza de Direito PATRÍCIA MARQUES BARBOSA, titular da 4ª Vara Criminal do Termo Judiciário de São Luís, da

Comarca da Ilha de São Luís, matrícula nº 051086, 02 (dois) dias de afastamento em decorrência de compensação pelo exercício do plantão judicial

realizado no ano de 2017, nos dias 28/06/2017 E 30/06/2017.

Dê-se ciência, publique-se, registre-se e cumpra-se.

GABINETE DA CORREGEDORA-GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís, 26 de junho de 2017.

Desembargadora ANILDES DE JESUS BERNARDES CHAVES CRUZ
Corregedora-geral da Justiça

Matrícula 3640
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Documento assinado. SÃO LUÍS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 27/06/2017 17:46 (ANILDES DE JESUS BERNARDES CHAVES CRUZ )

PORTARIA-CGJ - 27202017
Código de validação: AD37325457

A CORREGEDORA-GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais, considerando o

Art. 2º do Provimento nº 8/2013 e o Provimento nº 2/2017,
R E S O L V E
DESIGNAR o Juiz de Direito ROMMEL CRUZ VIÉGAS, auxiliar de entrância final, matrícula nº 064964, para responder

cumulativamente pela 4ª Vara Criminal do Termo Judiciário de São Luís, da Comarca da Ilha de São Luís, durante o afastamento da Juíza de

Direito PATRÍCIA MARQUES BARBOSA, nos dias 28/06/2017 E 30/06/2017.

Dê-se ciência, publique-se, registre-se e cumpra-se.

GABINETE DA CORREGEDORA-GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís, 26 de junho de 2017.

Desembargadora ANILDES DE JESUS BERNARDES CHAVES CRUZ
Corregedora-geral da Justiça

Matrícula 3640

Documento assinado. SÃO LUÍS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 27/06/2017 17:46 (ANILDES DE JESUS BERNARDES CHAVES CRUZ )

PORTARIA-CGJ - 27212017
( relativo ao Processo 288742017 )
Código de validação: 5996ADD1C8

A CORREGEDORA-GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais,
R E S O L V E
TRANSFERIR, a pedido, os 30 (trinta) dias restantes de férias relativos ao exercício de 2016 da Juíza de Direito JOSEANE DE

JESUS CORRÊA BEZERRA, titular da 3ª Vara Cível do Termo Judiciário de São Luís, da Comarca da Ilha de São Luís, matrícula nº 026955,

marcados para o período de 03/07/2017 a 01/08/2017, para serem gozados em data oportuna.

Dê-se ciência, publique-se, registre-se e cumpra-se.

GABINETE DA CORREGEDORA-GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís, 26 de junho de 2017.

Desembargadora ANILDES DE JESUS BERNARDES CHAVES CRUZ
Corregedora-geral da Justiça

Matrícula 3640

Documento assinado. SÃO LUÍS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 27/06/2017 17:46 (ANILDES DE JESUS BERNARDES CHAVES CRUZ )

PORTARIA-CGJ - 27232017
Código de validação: A7CB28C1CE

A CORREGEDORA-GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais, considerando o

Art. 2º do Provimento nº 8/2013 e o Provimento nº 2/2017,
R E S O L V E
DESIGNAR o Juiz de Direito ANTÔNIO LUIZ DE ALMEIDA SILVA, auxiliar de entrância final, matrícula nº 051292, para responder

pela 1ª Vara de Entorpecentes do Termo Judiciário de São Luís, da Comarca da Ilha de São Luís, durante o afastamento do Juiz de Direito

ROBERTO ABREU SOARES, em razão de coordenar a execução da implantação do Sistema do Processo Judicial Eletrônico - PJE, no âmbito do

Poder Judiciário do Estado do Maranhão, no período de 04/07/2017 a 07/12/2017.

Dê-se ciência, publique-se, registre-se e cumpra-se.

GABINETE DA CORREGEDORA-GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís, 26 de junho de 2017.

Desembargadora ANILDES DE JESUS BERNARDES CHAVES CRUZ
Corregedora-geral da Justiça

Matrícula 3640

Documento assinado. SÃO LUÍS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 27/06/2017 17:45 (ANILDES DE JESUS BERNARDES CHAVES CRUZ )

PORTARIA-CGJ - 27242017
( relativo ao Processo 289382017 )
Código de validação: 9413F3C246

A CORREGEDORA-GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais, considerando o

Art. 1º da Resolução nº 22/2017 e o Art. 1º do Provimento nº 11/2017,

R E S O L V E
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CONCEDER ao Juiz de Direito JOSCELMO SOUSA GOMES, titular do 1º Juizado Especial Cível da Comarca de Imperatriz,

matrícula nº 093799, 05 (cinco) dias de afastamento em decorrência de compensação pelo exercício do plantão judicial realizado no ano de 2017,

no período de 26/06/2017 a 30/06/2017.

Dê-se ciência, publique-se, registre-se e cumpra-se.

GABINETE DA CORREGEDORA-GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís, 26 de junho de 2017.

Desembargadora ANILDES DE JESUS BERNARDES CHAVES CRUZ
Corregedora-geral da Justiça

Matrícula 3640

Documento assinado. SÃO LUÍS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 27/06/2017 17:44 (ANILDES DE JESUS BERNARDES CHAVES CRUZ )

PORTARIA-CGJ - 27262017
Código de validação: B6B981A473

A CORREGEDORA-GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais,
R E S O L V E
TRANSFERIR, a pedido, os 15 (quinze) dias de férias relativos ao exercício de 2017 do Juiz de Direito CARLOS ALBERTO

MATOS BRITO, titular da Comarca de Penalva, matrícula nº 182956, marcados para o período de 03/07/2017 a 17/07/2017, para serem gozados no

período de 18/07/2017 a 01/08/2017.

Dê-se ciência, publique-se, registre-se e cumpra-se.

GABINETE DA CORREGEDORA-GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís, 27 de junho de 2017.

Desembargadora ANILDES DE JESUS BERNARDES CHAVES CRUZ
Corregedora-geral da Justiça

Matrícula 3640

Documento assinado. SÃO LUÍS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 27/06/2017 17:44 (ANILDES DE JESUS BERNARDES CHAVES CRUZ )

PORTARIA-CGJ - 27272017
Código de validação: 8C9285AEE7

A CORREGEDORA-GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais, considerando o

Art. 2º do Provimento nº 8/2013 e o Provimento nº 2/2017,
R E S O L V E
DESIGNAR o Juiz de Direito ANTONIO ELIAS DE QUEIROGA FILHO, titular da 1ª Vara da Comarca de Barra do Corda, matrícula

nº 144030, para responder cumulativamente pela 2ª Vara da mesma Comarca, durante a Licença Prêmio do Juiz de Direito IRAN KURBAN FILHO,

a considerar o período de 26/06/2017 a 09/08/2017.

Dê-se ciência, publique-se, registre-se e cumpra-se.

GABINETE DA CORREGEDORA-GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís, 26 de junho de 2017.

Desembargadora ANILDES DE JESUS BERNARDES CHAVES CRUZ
Corregedora-geral da Justiça

Matrícula 3640

Documento assinado. SÃO LUÍS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 27/06/2017 17:44 (ANILDES DE JESUS BERNARDES CHAVES CRUZ )

PORTARIA-CGJ - 27282017
( relativo ao Processo 285122017 )
Código de validação: AAB2C80BDA

A CORREGEDORA-GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais,
R E S O L V E
TRANSFERIR, a pedido, os 15 (quinze) dias de férias relativos ao exercício de 2016 da Juíza de Direito LAVÍNIA HELENA

MACEDO COELHO, titular do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Pinheiro, matrícula nº 093831, marcados para o período de

17/07/2017 a 31/07/2017, para serem gozados no período de 19/07/2017 a 02/08/2017.

Dê-se ciência, publique-se, registre-se e cumpra-se.

GABINETE DA CORREGEDORA-GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís, 27 de junho de 2017.

Desembargadora ANILDES DE JESUS BERNARDES CHAVES CRUZ
Corregedora-geral da Justiça

Matrícula 3640
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Documento assinado. SÃO LUÍS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 27/06/2017 17:43 (ANILDES DE JESUS BERNARDES CHAVES CRUZ )

PORTARIA-CGJ - 27292017
( relativo ao Processo 288972017 )
Código de validação: 353394D903

O DIRETOR DA SECRETARIA DA CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso

de suas atribuições legais, em conformidade com o artigo 117, §3º, inciso IV, da Lei Complementar nº 014/91,

com a redação dada pela Lei Complementar n.º 126, de 25.09.2009,

R E S O L V E

CONCEDER à servidora JACIARA PINTO SILVA, Auxiliar Judiciária, ora exercendo a função gratificada de Supervisora

da Divisão de Projetos, Padronização e Rotinas, matrícula nº 108571, 30 (trinta) dias de férias, relativas ao exercício de 2015,

para serem gozadas no período de 10/07/2017 a 08/08/2017.

Dê-se ciência, publique-se, registre-se e cumpra-se.

SECRETARIA DA CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís, 27 de junho

2017.

GUSTAVO ADRIANO COSTA CAMPOS
Dir Secr Corregedoria

Gabinete do Diretor da Secretaria da cgj
Matrícula 184424

Documento assinado. SÃO LUÍS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 27/06/2017 12:18 (GUSTAVO ADRIANO COSTA CAMPOS)

PORTARIA-CGJ - 27302017
( relativo ao Processo 287942017 )
Código de validação: BDD1697A0D

O DIRETOR DA SECRETARIA DA CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso

de suas atribuições legais, em conformidade com o artigo 117, §3º, inciso IV, da Lei Complementar nº 014/91,

com a redação dada pela Lei Complementar n.º 126, de 25.09.2009,

R E S O L V E

TRANSFERIR, a pedido, o gozo das férias relativas ao exercício de 2017, do servidor FERNANDO RIBEIRO DE

ALMEIDA, Assessor Chefe da Assessoria Jurídica dos Juízes Corregedores, matrícula nº 184937, concedidas para o período de

03/07/2017 a 01/08/2017, para serem gozadas no período de 08/08/2017 a 06/09/2017.

Dê-se ciência, publique-se, registre-se e cumpra-se.

SECRETARIA DA CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís, 27 de junho

de 2017.

GUSTAVO ADRIANO COSTA CAMPOS
Dir Secr Corregedoria

Gabinete do Diretor da Secretaria da cgj
Matrícula 184424

Documento assinado. SÃO LUÍS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 27/06/2017 12:19 (GUSTAVO ADRIANO COSTA CAMPOS)

PORTARIA-CGJ - 27312017
Código de validação: 31683032FC

A CORREGEDORA-GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais,
R E S O L V E
TRANSFERIR, a pedido, os 30 (trinta) dias finais de férias relativos ao exercício de 2014 do Juiz de Direito JOSÉ EULÁLIO

FIGUEIREDO DE ALMEIDA, titular do Juizado Especial do Trânsito do Termo Judiciário de São Luís, da Comarca da Ilha de São Luís, matrícula nº

027011, marcados para o período de 02/08/2017 a 31/08/2017, para serem gozados no período de 02/10/2017 a 31/10/2017.

Dê-se ciência, publique-se, registre-se e cumpra-se.

GABINETE DA CORREGEDORA-GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís, 27 de junho de 2017.

Desembargadora ANILDES DE JESUS BERNARDES CHAVES CRUZ
Corregedora-geral da Justiça
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Matrícula 3640

Documento assinado. SÃO LUÍS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 27/06/2017 17:43 (ANILDES DE JESUS BERNARDES CHAVES CRUZ )

PORTARIA-CGJ - 27322017
( relativo ao Processo 290212017 )
Código de validação: AC387FEECF

A CORREGEDORA-GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais,
R E S O L V E
TRANSFERIR, a pedido, os 30 (trinta) dias iniciais de férias relativos ao exercício de 2017 do Juiz de Direito MARCOS

ANTÔNIO OLIVEIRA, titular da 2ª Vara Criminal da Comarca de Imperatriz, matrícula nº 051383, marcados para o período de 03/07/2017 a

01/08/2017, para serem gozados em data oportuna.

Dê-se ciência, publique-se, registre-se e cumpra-se.

GABINETE DA CORREGEDORA-GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís, 27 de junho de 2017.

Desembargadora ANILDES DE JESUS BERNARDES CHAVES CRUZ
Corregedora-geral da Justiça

Matrícula 3640

Documento assinado. SÃO LUÍS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 27/06/2017 17:43 (ANILDES DE JESUS BERNARDES CHAVES CRUZ )

PORTARIA-CGJ - 27332017
( relativo ao Processo 290272017 )
Código de validação: 079FFAEA74

A CORREGEDORA-GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais,
R E S O L V E
TRANSFERIR, a pedido, os 30 (trinta) dias iniciais de férias relativos ao exercício de 2017 da Juíza de Direito CYNARA ELISA

GAMA FREIRE, titular da 1ª Vara da Comarca de Santa Helena, matrícula nº 173211, marcados para o período de 03/07/2017 a 01/08/2017, para

serem gozados no período de 07/02/2018 a 08/03/2018.

Dê-se ciência, publique-se, registre-se e cumpra-se.

GABINETE DA CORREGEDORA-GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís, 27 de junho de 2017.

Desembargadora ANILDES DE JESUS BERNARDES CHAVES CRUZ
Corregedora-geral da Justiça

Matrícula 3640

Documento assinado. SÃO LUÍS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 27/06/2017 17:42 (ANILDES DE JESUS BERNARDES CHAVES CRUZ )

PORTARIA-CGJ - 27342017
Código de validação: 0737BA5554

CORREGEDORA-GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais,
R E S O L V E
DESIGNAR o Juiz de Direito ANTÔNIO LUIZ DE ALMEIDA SILVA, auxiliar de entrância final, matrícula nº 051292, para funcionar junto

à 1ª Vara de Entorpecentes do Termo Judiciário de São Luís, da Comarca da Ilha de São Luís, no dia 03/07/2017.

Dê-se ciência, publique-se, registre-se e cumpra-se.

GABINETE DA CORREGEDORA-GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís, 27 de junho de 2017.

Desembargadora ANILDES DE JESUS BERNARDES CHAVES CRUZ
Corregedora-geral da Justiça

Matrícula 3640

Documento assinado. SÃO LUÍS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 27/06/2017 17:45 (ANILDES DE JESUS BERNARDES CHAVES CRUZ )

PORTARIA-CGJ - 27352017
( relativo ao Processo 290652017 )
Código de validação: 136DB4C9DC

A CORREGEDORA-GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais, e
R E S O L V E
ANTECIPAR, a pedido, 01 (um) dia de afastamento em decorrência de compensação pelo exercício do plantão judicial realizado

no ano de 2016 da Juíza de Direito ANDRÉA CYSNE FROTA MAIA, auxiliar de entrância final, matrícula nº 060095, marcado para o dia 30/06/2017,
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para ser gozado no dia 28/06/2017.

Dê-se ciência, publique-se, registre-se e cumpra-se.

GABINETE DA CORREGEDORA-GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís, 27 de junho de 2017.

Desembargadora ANILDES DE JESUS BERNARDES CHAVES CRUZ
Corregedora-geral da Justiça

Matrícula 3640

Documento assinado. SÃO LUÍS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 27/06/2017 17:42 (ANILDES DE JESUS BERNARDES CHAVES CRUZ )

PORTARIA-CGJ - 27382017
( relativo ao Processo 289792017 )
Código de validação: 46521CD532

A CORREGEDORA-GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais,
R E S O L V E

CONCEDER à Juíza de Direito ARIANE MENDES CASTRO PINHEIRO, titular da 13ª Vara Cível do Termo Judiciário de São Luís, da

Comarca da Ilha de São Luís, matrícula nº 036707, 05 (cinco) dias de licença para tratamento de saúde, no período de 27/06/2017 a 01/07/2017.

Dê-se ciência, publique-se, registre-se e cumpra-se.

GABINETE DA CORREGEDORA-GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís, 27 de junho de 2017.

Desembargadora ANILDES DE JESUS BERNARDES CHAVES CRUZ
Corregedora-geral da Justiça

Matrícula 3640

Documento assinado. SÃO LUÍS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 27/06/2017 17:42 (ANILDES DE JESUS BERNARDES CHAVES CRUZ )

PORTARIA-CGJ - 27402017
Código de validação: 0393301F8C

A CORREGEDORA-GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais, considerando o

Art. 2º do Provimento nº 8/2013 e o Provimento nº 2/2017,
R E S O L V E
DESIGNAR a Juíza de Direito LORENA DE SALES RODRIGUES BRANDÃO, auxiliar de entrância final, matrícula nº 058503, para

responder cumulativamente pela 13ª Vara Cível do Termo Judiciário de São Luís, da Comarca da Ilha de São Luís, durante a licença para

tratamento de saúde da Juíza de Direito ARIANE MENDES CASTRO PINHEIRO, no período de 27/06/2017 a 01/07/2017.

Dê-se ciência, publique-se, registre-se e cumpra-se.

GABINETE DA CORREGEDORA-GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís, 27 de junho de 2017.

Desembargadora ANILDES DE JESUS BERNARDES CHAVES CRUZ
Corregedora-geral da Justiça

Matrícula 3640

Documento assinado. SÃO LUÍS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 27/06/2017 17:41 (ANILDES DE JESUS BERNARDES CHAVES CRUZ )

PORTARIA-CGJ - 27442017
Código de validação: 99B45E9F49

A CORREGEDORA-GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais,
R E S O L V E
TRANSFERIR, por necessidade de serviço, os 60 (sessenta) dias de férias relativas ao exercício de 2017 da Juíza de Direito

MÁRCIA CRISTINA COÊLHO CHAVES, titular do 3º Juizado Especial Criminal do Termo Judiciário de São Luís, da Comarca da Ilha de São Luís,

matrícula nº 026963, ora exercendo a função de Coordenadora do Conselho de Supervisão dos Juizados Especiais, marcados para o período de

03/07/2017 a 31/08/2017, para serem gozados em data oportuna.

Dê-se ciência, publique-se, registre-se e cumpra-se.

GABINETE DA CORREGEDORA-GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís, 27 de junho de 2017.

Desembargadora ANILDES DE JESUS BERNARDES CHAVES CRUZ
Corregedora-geral da Justiça

Matrícula 3640

Documento assinado. SÃO LUÍS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 27/06/2017 17:41 (ANILDES DE JESUS BERNARDES CHAVES CRUZ )
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PORTARIA-CGJ - 27452017
Código de validação: AECB365CBF

A CORREGEDORA-GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais,
R E S O L V E
TRANSFERIR, por necessidade de serviço, os 30 (trinta) dias iniciais de férias relativos ao exercício de 2009 do Juiz de Direito

ANGELO ANTONIO ALENCAR DOS SANTOS, titular da 1ª Vara Cível da Comarca de Açailândia, matrícula nº 114991, ora exercendo a Presidência

da AMMA, marcados para o período de 03/07/2017 a 01/08/2017, para serem gozados em data oportuna.

Dê-se ciência, publique-se, registre-se e cumpra-se.

GABINETE DA CORREGEDORA-GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís, 27 de junho de 2017.

Desembargadora ANILDES DE JESUS BERNARDES CHAVES CRUZ
Corregedora-geral da Justiça

Matrícula 3640

Documento assinado. SÃO LUÍS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 27/06/2017 17:40 (ANILDES DE JESUS BERNARDES CHAVES CRUZ )

PORTARIA-CGJ - 27462017
Código de validação: 7D96BA0D61

A CORREGEDORA-GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais,
R E S O L V E
DESIGNAR a Juíza de Direito LÍVIA MARIA DA GRAÇA COSTA AGUIAR, auxiliar de entrância final, matrícula nº 060053, para

funcionar junto à 4ª Vara da Família do Termo Judiciário de São Luís, da Comarca da Ilha de São Luís, no dia 28/06/2017.

Dê-se ciência, publique-se, registre-se e cumpra-se.

GABINETE DA CORREGEDORA-GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís, 27 de junho de 2017.

Desembargadora ANILDES DE JESUS BERNARDES CHAVES CRUZ
Corregedora-geral da Justiça

Matrícula 3640

Documento assinado. SÃO LUÍS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 27/06/2017 17:40 (ANILDES DE JESUS BERNARDES CHAVES CRUZ )

PORTARIA-CGJ - 27492017
( relativo ao Processo 281982017 )
Código de validação: F245B0B8F5

A CORREGEDORA GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais

R E S O L V E

CONCEDER à servidora ROSYANE VIANA MACHADO, Técnica Judiciária, matrícula nº 133223, lotada na

Coordenação Administrativa do Fórum do Termo Judiciário de São Luís, da Comarca da Ilha de São Luís, 90 (noventa) dias de

licença, em caráter de prorrogação, para tratamento de saúde, a considerar de 01/07/2017 a 28/09/2017.

Dê-se ciência, publique-se, registre-se e cumpra-se.

GABINETE DA CORREGEDORA-GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís, 27 de junho de

2017.

Desembargadora ANILDES DE JESUS BERNARDES CHAVES CRUZ
Corregedora-geral da Justiça

Matrícula 3640

Documento assinado. SÃO LUÍS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 27/06/2017 17:49 (ANILDES DE JESUS BERNARDES CHAVES CRUZ )

PORTARIA-CGJ - 27562017
( relativo ao Processo 288342017 )
Código de validação: BE9A0E6177

A CORREGEDORA-GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais,
R E S O L V E
CONCEDER à Juíza de Direito MARIA FRANCISCA GUALBERTO DE GALIZA, titular da 4ª Vara da Família

do Termo Judiciário de São Luís, da Comarca da Ilha de São Luís, matrícula nº 026906, 12 (doze) dias de licença para acompanhar familiar durante

tratamento de saúde, no período de 03/07/2017 a 14/07/2017.
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Dê-se ciência, publique-se, registre-se e cumpra-se.

GABINETE DA CORREGEDORA-GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís, 27 de junho de 2017.

Desembargadora ANILDES DE JESUS BERNARDES CHAVES CRUZ
Corregedora-geral da Justiça

Matrícula 3640

Documento assinado. SÃO LUÍS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 27/06/2017 17:39 (ANILDES DE JESUS BERNARDES CHAVES CRUZ )

PORTARIA-CGJ - 27572017
( relativo ao Processo 291452017 )
Código de validação: 93E0012D31

A CORREGEDORA-GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais,
R E S O L V E
TRANSFERIR, a pedido, os 60 (sessenta) dias de férias relativos ao exercício de 2017 do Juiz de Direito MARCO ANTONIO

NETTO TEIXEIRA, titular da 5ª Vara da Fazenda Pública do Termo Judiciário de São Luís, da Comarca da Ilha de São Luís, matrícula nº 036780,

marcados para o período de 03/07/2017 a 31/08/2017, para serem gozados em data oportuna.

Dê-se ciência, publique-se, registre-se e cumpra-se.

GABINETE DA CORREGEDORA-GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís, 27 de junho de 2017.

Desembargadora ANILDES DE JESUS BERNARDES CHAVES CRUZ
Corregedora-geral da Justiça

Matrícula 3640

Documento assinado. SÃO LUÍS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 27/06/2017 17:39 (ANILDES DE JESUS BERNARDES CHAVES CRUZ )

PORTARIA-CGJ - 27592017
( relativo ao Processo 291462017 )
Código de validação: A176C34909

A CORREGEDORA-GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais,
R E S O L V E
ANTECIPAR, a pedido, os 30 (trinta) dias finais de férias relativos ao exercício de 2017, da Juíza de Direito SHEILA SILVA

CUNHA, titular da Comarca de Governador Eugênio Barros, matrícula nº 155838, marcados para o período de 16/07/2017 a 14/08/2017, para serem

gozados no período de 03/07/2017 a 01/08/2017. 

Dê-se ciência, publique-se, registre-se e cumpra-se.

GABINETE DA CORREGEDORA-GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís, 27 de junho de 2017.

Desembargadora ANILDES DE JESUS BERNARDES CHAVES CRUZ
Corregedora-geral da Justiça

Matrícula 3640

Documento assinado. SÃO LUÍS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 27/06/2017 17:38 (ANILDES DE JESUS BERNARDES CHAVES CRUZ )

PORTARIA-CGJ - 27612017
Código de validação: 7CE6CE5174

A CORREGEDORA-GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais,
R E S O L V E
TRANSFERIR, a pedido, os 15 (quinze) dias restantes de férias relativos ao exercício de 2017 da Juíza de Direito SHEILA

SILVA CUNHA, titular da Comarca de Governador Eugênio Barros, matrícula nº 155838, marcados para o período de 01/07/2017 a 15/07/2017, para

serem gozados em data oportuna.

Dê-se ciência, publique-se, registre-se e cumpra-se.

GABINETE DA CORREGEDORA-GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís, 27 de junho de 2017.

Desembargadora ANILDES DE JESUS BERNARDES CHAVES CRUZ
Corregedora-geral da Justiça

Matrícula 3640

Documento assinado. SÃO LUÍS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 27/06/2017 17:38 (ANILDES DE JESUS BERNARDES CHAVES CRUZ )
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Coordenadoria de Planejamento e Aprimoramento da Justiça de Primeiro Grau

PROCESSO Nº 0003198-43.2010.8.10.0001 (31452010)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

AUTOR: SONIA REGINA DE FATIMA PEREIRA DA CONCEICAO
ADVOGADO: CLÁUDIA MÁRCIA AMORIM COSTA ( OAB 4739-MA )

REU: EUROMAR AUTOMOVEIS E PECAS LTDA

DECISÃOLADefiro o requerimento formulado pela parte exequente às fls. 117/118, pelo que autorizo a constrição judicial através
de penhora eletrônica, diretamente realizada em instituições financeiras depositárias - Sistema BACENJUD, consoante disposto no
art. 854 do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/2015), determinando que se proceda à penhora de ativos financeiros em nome
do executado e de seu sócio ALESSANDRO MARTINS DE OLIVEIRA, junto ao Sistema Financeiro Nacional, de modo a
promover-se a indisponibilidade dos mesmos, até o valor indicado na execução.Subsidiariamente, configurada a hipótese de
inexistência de valores a serem bloqueados ou de insuficiência de penhora, determino a requisição de informações relativas à
existência de bens em nome do executado e seu sócio supracitado junto ao Sistema INFOJUD.Intimem-se as partes, via
advogados (DJE), sobre a presente decisão.São Luís/MA, 19 de junho de 2017.RAUL JOSÉ DUARTE GOULART JÚNIORJuiz
Auxiliar de Entrância FinalDesignado para Integrar a Comissão Sentenciante ItinerantePortaria-CGJ/MA nº 5532017 Resp: 094250

PROCESSO Nº 0017389-69.2005.8.10.0001 (173892005)
AÇÃO: PROCESSO DE EXECUÇÃO | EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

EXEQUENTE: SPRINGER CARRIER LTDA
ADVOGADO: GEORGE EDUARDO RIPPER VIANNA ( OAB 28105-RJ ) e MÁRCIA MORAES RÊGO DE SOUZA OLIVEIRA (
OAB 05927-MA ) e MARCIO LOUZADA CARPENA ( OAB 46582-RS )

EXECUTADO: ANTONIO JOSE DE LIMA COUTO NETO & CIA LTDA
ADVOGADO: ANTONIO JOSE SALES BACELAR COUTO ( OAB 9566-MA )

DECISÃOTendo em vista o teor da certidão de fls. 55 (atestando a não localização de quaisquer bens de propriedade da
executada), o julgamento do Agravo de Instrumento nº 22578/2016, bem como o fato de que até o presente momento não fora
atribuído efeito suspensivo aos embargos à execução (Proc. nº 33412-85.2008.8.10.0001) vinculados aos presentes autos,
considerando-se ainda, a prescrição do art. 919, caput, do NCPC, Defiro o requerimento formulado pelo exequente às fls. 95/100,
pelo que autorizo a constrição judicial através de penhora eletrônica (CNPJ da devedora de nº 06.252.415/0001-39), diretamente
realizada em instituições financeiras depositárias - Sistema BACENJUD, consoante disposto no art. 854 do Código de Processo
Civil de 2015 (CPC/2015), determinando que se proceda à penhora de ativos financeiros em nome do(a) executado(a), junto ao
Sistema Financeiro Nacional, de modo a promover-se a indisponibilidade dos mesmos, até o valor indicado na execução, conforme
planilha de fls. 101, assinalando-se o prazo de 48 hs para o cumprimento das medidas necessárias a tal mister, por parte da
SJ.Subsidiariamente, configurada a hipótese de inexistência de valores a serem bloqueados, defiro o bloqueio de veículo(s) em
nome da parte executada, por intermédio do Sistema RENAJUD, englobando tal ordem, todas as restrições constantes do referido
sistema, quais seja, as de indisponibilidade (proibição de alienação), impedimento de circulação (impossibilidade de renovação do
licenciamento) e de apreensão do veículo para fins de penhora, assinalando-se o prazo de 48 hs para o cumprimento das medidas
necessárias a tal mister, por parte da SJ.Acaso exauridas e infrutíferas, as medidas acima determinadas, evidenciando-se que o
exequente empreendera os esforços que estavam ao seu alcance no intuito de localização da devedora e de seus bens, não
convém dispensar medida que labore em favor de efetividade do processo e, em última análise, na credibilidade da própria
prestação jurisdicional, restando, neste caso, deferida a superação do sigilo fiscal da executada e a consulta a sua declaração de
bens (4 últimas declarações do Imposto de Renda e Declaração de Operação Imobiliária), o que deve ser feito via sistema
INFOJUD (Receita Federal), assinalando-se o prazo de 48 hs para o cumprimento das medidas necessárias a tal mister, por parte
da SJ.Intimem-se as partes, através de seus advogados (DJE), sobre a presente decisão.São Luís/MA, 21 de junho de 2017.RAUL
JOSÉ DUARTE GOULART JÚNIORJuiz Auxiliar de Entrância FinalDesignado para Integrar a Comissão Sentenciante
ItinerantePortaria-CGJ/MA nº 5532017 Resp: 094250

PROCESSO Nº 0033412-85.2008.8.10.0001 (334122008)
AÇÃO: EMBARGOS | EMBARGOS À EXECUÇÃO

EMBARGANTE: ANTONIO JOSE DE LIMA COUTO NETO & CIA LTDA
ADVOGADO: GUTEMBERG BRAGA ( OAB 6456-MA )

EMBARGADO: SPRINGER CARRIER LTDA
ADVOGADO: MARCIO LOUZADA CARPENA ( OAB 46582-RS )
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DECISÃOTendo em vista que o embargante formulara, no bojo da exordial dos presentes embargos, requerimento de assistência
judiciária gratuita, a qual fora indeferida, o prazo para o recolhimento das custas respectivas somente é deflagrado após a
intimação para tal mister, em homenagem aos princípios, da boa-fé processual e da proteção da confiança, além da atual dicção
do art. 290, do NCPC, expresso quanto à necessidade de intimação prévia do patrono da parte. No caso vertente, o embargante
provara que, no prazo assinalado para tal mister, diligenciara junto à SJ (vide protocolo de fls. 78), no sentido de providenciar o
recolhimento das custas, o que não se mostrou possível ante a não localização dos autos naquele momento (vide certidão de fls.
77), pelo que solicitara às fls. 76, a devolução do prazo para o devido preparo (expondo as mesmas razões aqui sustentadas),
nunca tendo obtido resposta judicial acerca de tal petitório, pelo que nenhuma culpa nesse sentido se lhe pode ser imputada.Nesse
diapasão, constato que a não localização dos autos durante mais de 01(um) ano impediu a contadoria judicial de elaborar a
planilha de custas e, por conseguinte, o embargante de proceder ao recolhimento destas de acordo com as contas do setor
responsável, pelo que DEFIRO o requerimento de fls. 76 e concedo ao embargante o prazo de 15 (quinze) dias para realizar o
pagamento das custas e despesas de ingresso, sob pena de cancelamento da distribuição, devendo o mesmo ser intimado através
de seu advogado, nos termos do art. 290, do NCPC.Reservo-me a análise de eventual efeito suspensivo dos presentes embargos,
conforme requerido na exordial, para após a regularização do preparo pela parte embargante.São Luís/MA, 21 de junho de
2017.RAUL JOSÉ DUARTE GOULART JÚNIORJuiz Auxiliar de Entrância FinalDesignado para Integrar a Comissão Sentenciante
ItinerantePortaria-CGJ/MA nº 5532017 Resp: 094250

PROCESSO Nº 0037027-78.2011.8.10.0001 (366022011)
AÇÃO: PROCEDIMENTOS ESPECIAIS DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA | ALVARÁ JUDICIAL

REQUERENTE: JOÃO GABRIEL SANTOS LACERDA e ROBERTA KELLY SANTOS
ADVOGADO: JOSÉ OLÍVIO DE SA CARDOSO ROSA ( OAB 2216-MA )

RÉU:

DECISÃOTrata-se de pedido de Alvará Judicial formulado por Roberta Kelly Santos, na data de 11/08/2011, representando seu
filho, então menor impúbere, João Gabriel Santos Lacerda, ambos qualificados, aduzindo, em síntese, que este último seria filho
de Diego Rodrigues Lacerda, falecido em razão de acidente automobilístico ocorrido em 07/10/2010, deixando como único herdeiro
o menor, ora representado.Requer-se assim, a concessão de Alvará Judicial que lhe autorize o levantamento de valores referentes
a benefício securitário junto ao Banco Bradesco S/A, em decorrência do falecimento do de cujus, não se mencionando, na exordial,
qualquer pretensão resistida por parte de tal instituição financeira.O feito foi distribuído originariamente a este Juízo, que de início
dera prosseguimento ao mesmo, citando os interessados (Banco e a cônjuge supérstite do de cujus) e oportunizando manifestação
do Ministério Público, nos termos do art. 1.105 do CPC/73, então vigente.O Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros ofertou
contestação às fls. 59/66, aduzindo, em síntese, como preliminar, ausência de interesse de agir por parte da requerente, na
medida em que não teria negado a pretensão de recebimento do seguro, mas apenas condicionado o seu recebimento ao
fornecimento de uma declaração de herdeiro único em relação ao menor ora representado (no que não teria sido atendido) e, no
mérito, pugnou pela improcedência do pedido, também alegando o fato de não ter restado provado que o menor em questão seria
herdeiro único do de cujus.Por sua vez, manifestou-se o Ministério Publico, às fls. 173, ao esclarecer que os pedidos que envolvam
alvarás e matéria sucessória passaram a ser da competência da Vara Especializada de Interdição e Sucessões, pela declinação
de competência deste Juízo para o processamento do presente feito, ressalvando tratar-se de competência em razão da
matéria.Por seu turmo, este Juízo, na esteira do parecer ministerial supracitado, declinou da competência de processar e julgar o
presente feito, remetendo os autos para a Vara de Interdição, Sucessões e Alvarás (fls. 178).De outra banda, o Juízo da Vara de
Interdição, Sucessões e Alvarás, às fls. 180/181, declarou-se incompetente para a apreciação/julgamento da matéria e determinou
a devolução dos autos a este Juízo, entendendo que o feito se referiria a direito obrigacional â?" seguro de pessoa, não se
referindo a direito de herança, tampouco, segundo entende, se amoldando ao alvará previsto na Lei nº 6.858/80.É o relatório.
Decido.Data vênia, entendemos que laborou em erro aquele Juízo.Isto porque, embora se tenha inicialmente, e equivocadamente
(vide mandado de fls. 55), imposto à presente ação, um procedimento contencioso, inclusive com determinação de citação do
Banco Brasileiro de Desconto â?" Bradesco-DF S/A para contestar, sob pena de revelia, quando em nenhum momento a exordial a
ele direcionou qualquer pedido, a presente ação apenas veicula um requerimento para expedição de Alvará Judicial, em favor do
menor representado, a fim de se lhe possibilitar o recebimento de valores decorrentes de benefício securitário junto à referida
instituição, fazendo, a exordial, clara remissão à Lei nº 6.858/80, regulamentada pelo Decreto nº 85.845/81, que rege tal
procedimento, tipicamente de jurisdição voluntária, onde não há parte ré.É bem verdade que se lendo detidamente os autos se
percebe que na verdade a parte autora manejara erroneamente a presente ação, uma vez que nenhum valor fora, ainda, debitado
em contas pertencentes ao de cujus, pelo que aqui se estaria objetivando, ao que parece, criar um "atalho", com a expedição de
um alvará judicial, de modo a compelir o Benco referido a efetuar o pagamento do seguro ao menor em questão, já que aquele
estaria a se negar a fazê-lo, por razões detalhadas na peça contestatória de fls. 59/66.Não obstante, tais informações não se
encontram no bojo da exordial, pelo que somente a elas chegamos após lermos os demais documentos e peças do processo,
analisando o mérito da questão. Nesse diapasão, constata-se que a competência para o processamento do feito é delimitada
sobretudo pela causa de pedir e pedido, os quais, neste caso, se resumem, à morte do de cujus e ao pedido de alvará para
levantamento de valores decorrentes do sinistro, respectivamente, ressalvando-se que a própria exordial dirigiu seu cabeçalho à
Vara de Interdições, Sucessões e Alvarás, pelo que aquele Juízo, entendendo não ter sido manejada adequadamente a ação,
deveria ter extinto o processo sem resolução do mérito por inadequação de rito, ao invés de remeter os autos a este Juízo,
forçando a parte autora a litigar contra sua vontade, já que a mesma fez clara opção pelo procedimento de jurisdição voluntária da
Lei 6.858/80 na exordial, ainda que de forma equivocada, sobrelevando enfatizar que este Juízo, posto que incompetente para a
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análise do feito, não pode proceder a tal extinção.O art. 43, do Código de Processo Civil, reza:"Art. 43. Determina-se a
competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou
de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta" (grifei).Nesse
diapasão, com o alargamento da competência daquela Vara, promovido pela Lei Complementar nº 151/2012, atribuindo como de
sua competência os pedidos de alvarás afetos à Lei nº 6.858/80, tratando-se, pois, de Vara especializada e de competência
absoluta, cogente é o processamento do feito por aquele douto Juízo, ainda que para extingui-lo sem resolução do mérito por falta
de interesse de agir.Diante do exposto, DECLARO INCOMPETENTE este Juízo para o processamento do presente feito e suscito
o respectivo CONFLITO DE COMPETÊNCIA, a ser dirimido pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, o fazendo com
supedâneo no art. 953, inc. I, do Código de Processo Civil.Remeta-se cópia dos autos, via ofício, àquele Egrégio Tribunal.Intimem-
se as partes, através de seus advogados, do teor desta decisão.São Luís/MA, 22 de junho de 2017.RAUL JOSÉ DUARTE
GOULART JÚNIORJuiz Auxiliar de Entrância FinalDesignado para Integrar a Comissão Sentenciante ItinerantePortaria-CGJ/MA nº
5532017 Resp: 184408

PROCESSO Nº 0037525-14.2010.8.10.0001 (365452010)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

AUTOR: ANGELA MARIA FERREIRA GALDEZ
ADVOGADO: CLAUDIO HENRIQUE RODRIGUES GALDEZ ( OAB 8638-MA )

REU: UNIMED TERESINA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
ADVOGADO: MANOEL FRANCISCO DE SOUSA CERQUEIRA JUNIOR ( OAB 3794-PI )

DECISÃO DE SANEAMENTOLAEncerrada a fase postulatória, tenho que não ocorre, in casu, qualquer das hipóteses previstas
nos arts. 485 e 487. II e III, do CPC/2015, nem de julgamento antecipado do mérito (art. 355 do CPC/2015), mesmo que parcial
(art. 356 do CPC/2015), de modo que adoto as providências estatuídas no art. 357 do CPC/2015, passando a sanear e organizar o
presente processo para a fase probatória.As partes estão devidamente representadas. Presentes os pressupostos processuais.
Não há irregularidades a sanar, nem nulidades a declarar.Não há preliminares ou questões processuais/prejudiciais de mérito a
serem contempladas.Nesse passo, declaro o processo saneado.Tenho como questões de fato controvertidas, sobre as quais
recairá a atividade probatória: 1) se a parte requerida se negou ou não a cobrir o(s) atendimento(s) descrito(s) na exordial em favor
da parte; 2) se parte requerente efetivamente se submeteu ao(s) procedimento(s) médico(s) em testilha; 3) em caso positivo, se
realizou o(s) aludido(s) procedimento(s) às expensas próprias ou às custas do plano de saúde; 4) se foi às custas próprias, qual foi
o valor desembolsado pela parte requerente para tal fim; 5) se a eventual negativa da parte requerida em cobrir o(s)
procedimento(s) médico(s) em questão teve o condão de causar danos de ordem patrimonial e extrapatrimonial na parte
requerente; 6) em caso positivo, qual a extensão de tais danos.Em assim sendo, no presente caso, a prova documental, requerida
pelas partes, é um dos meios de provas dirimentes da presente lide, sendo pertinente, ainda, a prova testemunhal, também
pugnada pelas partes, sem prejuízo de outros meios de provas que venham ser eventualmente requeridos e especificados pelas
partes.Ressalte-se que o ônus da prova, quanto aos fatos constitutivos do direito afirmado na inicial será da parte autora. Por outro
lado, será do réu o ônus da prova quando aos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito autoral, além daqueles fatos
que para a parte autora são negativos.Tenho como fatos incontroversos os seguintes: 1) a parte requerente era segurada do plano
de saúde da empresa seguradora requerida, uma vez que tal fato não restou impugnado pela ré.A questão de direito relevante se
resume aos seguintes fatos: 1) qual o regime que rege a relação jurídica eventualmente existente entre as partes (se resta possível
a aplicação das normas e princípios concernentes ao Código de Defesa do Consumidor - CDC); 2) se o(s) procedimento(s)
médico(s) descrito(s) na peça preambular tinha(m) ou não o caráter de urgência e/ou emergência à luz da legislação pátria; 3) se a
parte requerida tinha ou não a obrigação contratual/legal de cobrir a realização do(s) procedimento(s) médico(s) em voga.Nessa
conjuntura, intimem-se as partes acerca da presente decisão, evocando-as de que, nos termos do § 1º do art. 357 do CPC/2015,
possuem elas o direito de pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes, no prazo comum de 05 (cinco) dias, findo o qual a presente
decisão se tornará estável.Outrossim, dentro do prazo supramencionado, deverão as partes, quanto às questões de fato, indicar,
de maneira clara, objetiva e sucinta, a matéria que consideram incontroversa, bem como aquela que entendem já provada pela
prova trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de suporte a cada alegação.Com relação ao restante,
remanescendo controvertida, deverão as partes especificar as provas que pretendem produzir, justificando, objetiva e
fundamentadamente, sua relevância e pertinência, tudo dentro do prazo supra concedido, enfatizando-se que o silêncio ou o
protesto genérico por produção de provas serão interpretados como anuência ao julgamento nos termos em que se encontra o
processo, indeferindo-se, ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou meramente protelatórias.Designo audiência de
instrução e julgamento para a data de ___/___/___, às ___:____, na sala de audiências desta Unidade Jurisdicional. Venha o rol
de testemunhas no prazo de 15 dias, a contar da intimação para tal, observada a limitação de 3 testemunhas para a prova de cada
fato (artigo 357, § 7º, do CPC/2015). Caberá ao advogado de cada parte a observância do disposto no artigo 455 do CPC/2015 em
relação à intimação de suas testemunhas, sob pena de perda da prova.São Luís/MA, 13 de junho de 2017.RAUL JOSÉ DUARTE
GOULART JÚNIORJuiz Auxiliar de Entrância FinalDesignado para Integrar a Comissão Sentenciante ItinerantePortaria-CGJ/MA nº
5532017 Resp: 094250

PROCESSO Nº 0038591-29.2010.8.10.0001 (376272010)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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AUTOR: DELIO RAMOS DE MORAES e EDUARDO ALMEIDA SILVA e EVANDRO GOMES DA FONSECA e JULIETA INACIA
COSTA e MARIA CELIA CALDAS SANTOS e MARIA DE LOURDES CARDOSO COQUEIRO e MARIA ROSA CARVALHO
PEREIRA e TOMAZ ALVES DA COSTA e VALDECI FERREIRA NOVAIS
ADVOGADO: LUIZ VALDEMIRO SOARES COSTA ( OAB 9487A-PI ) e LUIZ VALDEMIRO SOARES COSTA ( OAB 9487A-PI )
e LUIZ VALDEMIRO SOARES COSTA ( OAB 9487A-PI ) e LUIZ VALDEMIRO SOARES COSTA ( OAB 9487A-PI ) e LUIZ
VALDEMIRO SOARES COSTA ( OAB 9487A-PI ) e LUIZ VALDEMIRO SOARES COSTA ( OAB 9487A-PI ) e LUIZ VALDEMIRO
SOARES COSTA ( OAB 9487A-PI ) e LUIZ VALDEMIRO SOARES COSTA ( OAB 9487A-PI ) e LUIZ VALDEMIRO SOARES
COSTA ( OAB 9487A-PI ) e MÁRIO MARCONDES NASCIMENTO ( OAB 7701-SC ) e MÁRIO MARCONDES NASCIMENTO (
OAB 7701-SC ) e MÁRIO MARCONDES NASCIMENTO ( OAB 7701-SC ) e MÁRIO MARCONDES NASCIMENTO ( OAB 7701-
SC ) e MÁRIO MARCONDES NASCIMENTO ( OAB 7701-SC ) e MÁRIO MARCONDES NASCIMENTO ( OAB 7701-SC ) e
MÁRIO MARCONDES NASCIMENTO ( OAB 7701-SC ) e MÁRIO MARCONDES NASCIMENTO ( OAB 7701-SC ) e MÁRIO
MARCONDES NASCIMENTO ( OAB 7701-SC )

REU: FEDERAL DE SEGUROS
ADVOGADO: ROGÉRIO ALVES DIAS ( OAB 5772-MA )

DECISÃOLAVistos, etc.Cuida-se de AÇÃO DE ORDINÁRIA DE RESPONSABILIDADE OBRIGACIONAL SECURITÁRIA ajuizada
por DÉLIO RAMOS DE MORAES e outros (8) contra FEDERAL DE SEGUROS pleiteando indenização securitária, além de
condenação de valores apurados pericialmente para recuperação dos imóveis sinistrados, multa de 2% sobre o valor de cada
laudo, pagamento de alugueis e demais despesas de mudança.A requerida apresentou contestação às fls. 215/261, oportunidade
que refutou as alegações autorais e pugnou pela improcedência dos pedidos.Réplica às fls. 279/330.Ato de audiência preliminar à
fl. 360.Por fim, a Caixa Econômica Federal manifesta interesse no feito e pugna pela remessa dos autos à Justiça Federal às fls.
431/433-v, anexando à referida manifestação os documentos de fls. 434/443.É o relatório. Decido.Na espécie, a Caixa Econômica
Federal (CEF) destaca que "foi identificado que existe vínculo com apólice de seguro no ramo 66 nos contratos de todos os
autores" (vide fl. 432-v).Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça (STJ), nos autos do REsp 1.091.363/SC, submetido ao rito
do art. 543-C do CPC/1973 (tramitou no regime de recursos repetitivos), consolidou o entendimento de que, nas ações envolvendo
seguros de mútuo habitacional no âmbito do SFH, a CEF detém interesse jurídico para ingressar na lide como assistente simples
somente nos contratos celebrados de 02.12.1988 a 29.12.2009 - período compreendido entre as edições da Lei nº 7.682/88 e da
MP nº 478/09 - e nas hipóteses em que o instrumento estiver vinculado ao FCVS (apólices públicas, ramo 66).Com efeito,
manifestado o interesse pela empresa pública federal, patente o deslocamento da competência para Justiça Federal com espeque
no art. 109, I, da CF, verbis:Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar:I - as causas em que a União, entidade
autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de
falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho;Ademais, destaco que a Súmula 150
do STJ dispõe que "Compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no
processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas".O caso, portanto, possui disciplina legal na Lei n.º 12.409/2011,
alterada pela Lei n.º 13.400/2014, que dispõe que a "CEF intervirá, em face do interesse jurídico, nas ações judiciais que
representem risco ou impacto jurídico ou econômico ao FCVS ou às suas subcontas, na forma definida pelo Conselho Curador do
FCVS" (art. 1.º-A, § 1.º).Enfatize-se, ainda, que "o ingresso da CEF na lide somente será possível a partir do momento em que a
instituição financeira provar documentalmente o seu interesse jurídico, mediante demonstração não apenas da existência de
apólice pública, mas também do comprometimento do FCVS, com risco efetivo de exaurimento da reserva técnica do Fundo de
Equalização de Sinistralidade da Apólice - FESA, colhendo o processo no estado em que este se encontrar no instante em que
houver a efetiva comprovação desse interesse, sem anulação de nenhum ato anterior.´´ (EDcl nos EDcl no REsp 1.091.363/SC,
DJe 14/12/2012, rito do art. 543-C do CPC). In casu, a Caixa Econômica Federal cumpriu o sobredito requisito formal de juntada da
documentação respectiva, sendo patente que o pedido em comento deve ser analisado pela Justiça Federal, consoante
entendimento da jurisprudência pátria. A título de exemplificação, colaciona-se o seguinte julgado, in verbis:AGRAVO
INOMINADO. AÇÃO DENOMINADA ORDINÁRIA DE RESPONSABILIDADE OBRIGACIONAL SECURITÁRIA. SEGURO
HABITACIONAL. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. PEDIDO DE INGRESSO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
COMPROMETIMENTO COM O FUNDO DE COMPENSAÇÃO DE VARIAÇÕES SALARIAIS. VINCULAÇÃO A APÓLICES
PÚBLICAS (RAMO 66). COMPETÊNCIA PARA O PROCESSAMENTO E JULGAMENTO. A Caixa Econômica Federal possui
interesse jurídico no processamento e julgamento das ações cuja pretensão se refira à indenização securitária decorrente de
contratos de seguro habitacional vinculados a apólices públicas, também conhecidas como "RAMO 66". Nas circunstâncias em que
empresa pública federal postula o seu ingresso em feito que tramita na Justiça do Estado, tal pedido deve ser analisado pela
Justiça Federal, de acordo com a Súmula nº. 150 do Superior Tribunal de Justiça. (Agravo Nº 70064144090, Vigésima Câmara
Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Cini Marchionatti, Julgado em 15/04/2015). (TJ-RS - AGV: 70064144090 RS,
Relator: Carlos Cini Marchionatti, Data de Julgamento: 15/04/2015, Vigésima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça
do dia 20/04/2015). (grifou-se).Ante o exposto, tendo em vista as ponderações supradelineadas, chamo o feito à ordem para o fim
de torna sem efeito o despacho proferido à fl. 445, bem como todos os atos processuais a ele subsequentes, ao tempo que,
manifestado expressamente o interesse pela Caixa Econômica Federal (CEF) na petição de fls. 430/432, DETERMINO a remessa
dos presentes autos à Justiça Federal, Seção Judiciária do Maranhão, para fins de cumprimento da Súmula 150 do STJ.Dê-se
baixa na distribuição.Publique-se. Intime-se.São Luís/MA, 21 de junho de 2017.RAUL JOSÉ DUARTE GOULART JÚNIORJuiz
Auxiliar de Entrância FinalDesignado para Integrar a Comissão Sentenciante ItinerantePortaria-CGJ/MA nº 5532017 Resp: 094250

PROCESSO Nº 0043150-29.2010.8.10.0001 (421392010)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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AUTOR: NOELIA DE JESUS PENHA AIRES
ADVOGADO: ROGERIO FARIAS DE ARAUJO ( OAB 2742-MA )

REU: LOJAS GABRYELLA LTDA
ADVOGADO: LUCIANA MARTINS DE AMORIM AMARAL ( OAB 26571-PE )

DECISÃOA Lei nº 13.105/2015 que institui o Novo Código de Processo Civil estabeleceu em seus arts. 1º ao 12, normas
fundamentais do Processo Civil e estabeleceu na regra contida no seu art. 10, o dever de consulta, desdobramento dos princípios,
da cooperação e da proteção da confiança. Sobre o tema, peço venia para citar in verbis, as lições de Fredie Didier Jr1:"O dever
de consulta é variante processual do dever de informar, aspecto do dever de esclarecimento, compreendido em sentido amplo.
Não pode o órgão jurisdicional decidir com base em questão de fato ou de direito, ainda que possa ser conhecida ex offcio, sem
que sejam as partes intimadas a manifestar-se. Deve o juiz consultar as partes sobre esta questão não alvitrada no processo, e por
isso não posta em contraditório, antes de decidir."Assim, atento aos comandos da nova lei e, vislumbrando possível ocorrência da
intempestividade da impugnação à execução, atravessada pela executada às 70/73, considerando-se a data da publicação da
decisão de fls. 67 (16/09/2016) e a data do protocolo de recebimento da referida peça na Secretaria Judicial (14/10/2016),
determino a intimação da executada, através de seu patrono, para manifestar-se sobre tal circunstância no prazo de 10 (dez) dias.
Outrossim, não se verificando o pagamento voluntário do quantum debeatur até o presente momento, seja no montante indicado
pela exequente, seja no valor tido como incontroverso pela executada, bem como o fato de que não fora atribuído efeito
suspensivo à impugnação aventa pela executada às fls. 70/73 (art. 525, §6º, do NCPC), Defiroo requerimento formulado pela
exequente às fls. 55, pelo que autorizo a constrição judicial através de penhora eletrônica (CNPJ da devedora), diretamente
realizada em instituições financeiras depositárias - Sistema BACENJUD, consoante disposto no art. 854 do Código de Processo
Civil de 2015 (CPC/2015), determinando que se proceda à penhora de ativos financeiros em nome do(a) executado(a), junto ao
Sistema Financeiro Nacional, de modo a promover-se a indisponibilidade dos mesmos, até o valor indicado na execução, conforme
planilha de fls. 56, assinalando-se o prazo de 48 hs para o cumprimento das medidas necessárias a tal mister, por parte da SJ,
ressaltando-se que a planilha elaborada às fls. 102, pela Contadoria Judicial, engloba o valor das cutas processuais, as quais não
integram o crédito da exequente (serão recolhidas ao FERJ), já que esta se beneficiou da assistência judiciária gratuita na
presente ação.Publique-se. Intimem-se.São Luís/MA, 22 de junho de 2017.RAUL JOSÉ DUARTE GOULART JÚNIORJuiz Auxiliar
de Entrância FinalDesignado para Integrar a Comissão Sentenciante ItinerantePortaria-CGJ/MA nº 55320171DIDIER JR., Fredie.
Curso de Direito Processual Civil. Introdução ao Direito Processual Civil, Parte Geral e Processo de Conhecimento. 17ª edição.
Salvador: Editora Juspodivim, 2015, p. 129. Resp: 184408

PROCESSO Nº 0004911-82.2012.8.10.0001 (50932012)
AÇÃO: INCIDENTES | EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

REQUERENTE: ALDENORA DO NASCIMENTO DE SOUSA
ADVOGADO: LUCIANA BLAZEJUK SALDANHA ( OAB 9060A-MA )

REQUERIDO: BANCO ITAU S/A
ADVOGADO: CELSO MARCON ( OAB 8104-MA )

D E S P A C H OInicialmente, cuidando-se de valor incontroverso, axpeça-se Alvará Judicial, em nome do requerente ou de seu
advogado constituído,para levantamento da quantia depositada à fl. .Após, intime-se orecorrido, para, querendo, apresentar
Contrarrazões ao Recurso de Apelação no prazo da lei, de 15 (quinze) dias (art. 1010, §1º do CPC).Transcorrido o prazo
retromencionado, cumprida ou não a diligência, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão,
para análise do juízo de admissibilidade, consoante preceitua o art. 1.010, §3º do CPC/20151, exceto em sendo interposto apelo
adesivo, hipótese em que a parte adversa deverá ser intimada para apresentar contrarrazões, na forma acima, remetendo-se o
processo, após isso, à Corte Estadual, conforme já exposto.Publique-se, Registre-se, Intimem-se e Cumpra-se.São Luís/MA, 26 de
junho de 2017.CLÉSIO COELHO CUNHAJuiz de Direito AuxiliarDesignado para funcionar na Comissão Sentenciante
ItinerantePortaria CGJ n.º 232320171 CPC/2015. Art. 1.010 [...] §1º O apelado será intimado para apresentar contrarrazões no
prazo de 15 (quinze) dias. §2º Se o apelado interpuser apelação adesiva, o juiz intimará o apelante para apresentar contrarrazões.
§3º Após as formalidades previstas nos §§1º e 2º, os autos serão remetidos ao tribunal pelo juiz, independentemente de juízo de
admissibilidade. Resp: 184408

PROCESSO Nº 0004960-26.2012.8.10.0001 (51522012)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

AUTOR: IZABET PEREIRA MORAES DA SILVA
ADVOGADO: THIAGO PEREIRA DAMASCENO ( OAB 10010-MA )

REU: COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO-CEMAR

DESPACHOLATendo em vista a certidão exarada à fl. 100 atestando o trânsito em julgado do mandamento sentencial, em
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observância ao art. 523, caput, do CPC/2015, determino que a Secretaria Judicial proceda à intimação do devedor/executado para,
no prazo de 15 (quinze) dias, cumprir a sentença prolatada às fls. 94/97, pagando a quantia indicada pelo credor acrescida de
custas, observada as regras de intimação do artigo 513, § 2º, do mesmo diploma legal. Não ocorrendo o pagamento voluntário, o
débito será acrescido de multa de 10% (dez por cento) e, também, de honorários advocatícios de 10% (dez por cento), nos termos
do art. 523, §1º, do CPC/2015, hipótese em que a Secretaria Judicial deverá proceder à certificação de tal fato, bem como à
realização de nova penhora on line, inicialmente.Efetuado o pagamento parcial no prazo de 15 (quinze) dias, a multa e os
honorários incidirão sobre o restante (art. 523, §2º, CPC/2015).Caso indicado bem que não dinheiro ou frustrada ou insuficiente a
penhora on line, proceda-se a extração de mandado de penhora e imediata avaliação dos demais bens indicados pelo
credor/exequente.Intime-se ainda o devedor/executado para ciência de que, transcorrido o prazo para pagamento, inicia-se o prazo
de 15 (quinze) dias para que apresente, nos próprios autos, sua impugnação.São Luís/MA, 19 de junho de 2017.RAUL JOSÉ
DUARTE GOULART JÚNIORJuiz Auxiliar de Entrância FinalDesignado para Integrar a Comissão Sentenciante ItinerantePortaria-
CGJ/MA nº 5532017 Resp: 094250

PROCESSO Nº 0005831-76.2000.8.10.0001 (58312000)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

REQUERENTE: OLIVIO CARVALHO BRANCO SALDANHA
ADVOGADO: ALBERTO LURINE GUIMARÃES ( OAB 3744-MA )

REQUERIDO: CERVEJARIA ASTRA S/A UNIDADE EQUATORIAL -BRAHMA
ADVOGADO: TARCISIO ALMEIDA ARAUJO ( OAB 9516-MA )

DESPACHOTendo em vista a decisão de fls. 600/601, o despacho de fls.614 e Certidão às fls. 615, ARQUIVEM-SEos autos com
as devidas cautelas. Cumpra-se.São Luís/MA, 28 de junho de 2017.MARCELO ELIAS MATOS E OKAJuiz de Direito Auxiliar â?"
Entrância FinalDesignado para funcionar junto à Comissão Sentenciante, Termo Judiciário da Comarca da Ilha de São Luís. Resp:
184408

PROCESSO Nº 0006266-06.2007.8.10.0001 (62662007)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

REQUERENTE: FRONTEIRAS DISTRIBUIDORA LTDA
ADVOGADO: TED LUIZ ROCHA PONTES ( OAB 26581-CE )

REQUERIDO: STERILIFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
ADVOGADO: ROMULO NELSON GONDIM DE FARIA ( OAB 7904-MA )

DESPACHOLATendo em vista as certidões de fls. 114 e 125, em observância ao art. 523, caput, do CPC/2015, determino que a
Secretaria Judicial proceda à intimação do devedor/executado para, no prazo de 15 (quinze) dias, cumprir a sentença prolatada às
fls. 111/112-v, pagando a quantia indicada pelo credor acrescida de custas, observada as regras de intimação do artigo 513, § 2º,
do mesmo diploma legal. Não ocorrendo o pagamento voluntário, o débito será acrescido de multa de 10% (dez por cento) e,
também, de honorários advocatícios de 10% (dez por cento), nos termos do art. 523, §1º, do CPC/2015, hipótese em que a
Secretaria Judicial deverá proceder à certificação de tal fato, bem como à realização de nova penhora on line,
inicialmente.Efetuado o pagamento parcial no prazo de 15 (quinze) dias, a multa e os honorários incidirão sobre o restante (art.
523, §2º, CPC/2015).Caso indicado bem que não dinheiro ou frustrada ou insuficiente a penhora on line, proceda-se a extração de
mandado de penhora e imediata avaliação dos demais bens indicados pelo credor/exequente.Intime-se ainda o devedor/executado
para ciência de que, transcorrido o prazo para pagamento, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que apresente, nos próprios
autos, sua impugnação.São Luís/MA, 19 de junho de 2017.RAUL JOSÉ DUARTE GOULART JÚNIORJuiz Auxiliar de Entrância
FinalDesignado para Integrar a Comissão Sentenciante ItinerantePortaria-CGJ/MA nº 5532017 Resp: 094250

PROCESSO Nº 0006919-95.2013.8.10.0001 (76302013)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

AUTOR: FABIANE NAZARE PANTOJA SILVA MACIEL
ADVOGADO: FÁBIO AUGUSTO VIDIGAL CANTANHEDE ( OAB 10019-MA )

REU: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
ADVOGADO: CLAYTON MÖLLER ( OAB 21483-RS )

D E S P A C H OIntime-se o (a) autor (a), por seu advogado, para, querendo,oferecer réplica à contestação apresentada, no prazo
de 10 dias.Publique-se. Intime-se.São Luís/MA, 26 de junho de 2017.CLÉSIO COELHO CUNHAJuiz de Direito AuxiliarDesignado
para funcionar na Comissão Sentenciante ItinerantePortaria CGJ n.º 23232017 Resp: 184408
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PROCESSO Nº 0008921-14.2008.8.10.0001 (89212008)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

REQUERENTE: FABIO JANES GONCALVES DOS SANTOS
ADVOGADO: AZARIAS CAVALCANTE DE ALENCAR ( OAB 5096-MA ) e PEDRO AUGUSTO SOUZA DE ALENCAR ( OAB
7937-MA )

REQUERIDO: BANCO ITAUCARD S/A
ADVOGADO: MARCOS EDSON BRASIL NETO ( OAB 14235A-PA )

D E S P A C H OTransfira-se a quantia de R$ 3.949,90 (três mil, novecentos e quarenta e nove reais e noventa centavos,
depositados na conta judicial de n.º 1100119682435, referentes as custa processuais, para a conta bancária de n.º 9575-3, Ag. n.º
3846-6, Banco do Brasil.Oficie-se ao Banco do Brasil com essa finalidade, assinando o prazo de 10 (dez) dias para cumprimento,
devendo ser remetido a este Juízo o respectivo comprovante da operação financeira.Com a juntada do comprovante aos autos,
arquivem-se.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.São Luís/MA, 23 de junho de 2017.CLÉSIO COELHO CUNHAJuiz de Direito
AuxiliarDesignado para funcionar na Comissão Sentenciante ItinerantePortaria CGJ n.º 23232017 Resp: 184408

PROCESSO Nº 0012010-06.2012.8.10.0001 (127752012)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

AUTOR: JOSELIA DE JESUS PEREIRA
ADVOGADO: HENRY WALL GOMES FREITAS ( OAB 4344-PI ) e LIANA CARLA VIEIRA BARBOSA FREITAS ( OAB 8367A-
MA )

REU: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
ADVOGADO: CELSO MARCON ( OAB 8104-MA )

D E S P A C H ONo feito, constato que a sentença transitou livremente em julgado, tendo os autos sido arquivados.Após
solicitação, o processo foi desarquivado, mas nada foi solicitado, já tendo decorrido mais de 01 (um).Assim, proceda a Secretaria
Judicial com novo arquivamento dos autos.Publique-se.São Luís/MA, de junhode 201.CLÉSIO COELHO CUNHAJuiz de Direito
AuxiliarDesignado para funcionar na Comissão Sentenciante ItinerantePortaria CGJ n.º 23232017 Resp: 184408

PROCESSO Nº 0012514-75.2013.8.10.0001 (135662013)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

AUTOR: CAETANO JOSE FERRERA BRAGA e DANIELA SILVA MOURA BATISTA
ADVOGADO: NICOLS GEORGE DE SOUSA MATOS ( OAB 9065-MA ) e NICOLS GEORGE DE SOUSA MATOS ( OAB 9065-
MA )

REU: DELMAN CONSTRUCOES LTDA
ADVOGADO: CARLOS EDUARDO CAVALCANTI ( OAB 6716-MA ) e ITALO FABIO AZEVEDO ( OAB 4292-MA )

DESPACHOÀ Secretaria Judicial para que cumpra integralmente o despacho de fls. 23.Cumpra-se.São Luís/MA, 27 de junho de
2017.MARCELO ELIAS MATOS E OKAJuiz de Direito Auxiliar â?" Entrância FinalDesignado para funcionar junto à Comissão
Sentenciante, Termo Judiciário da Comarca da Ilha de São Luís. Resp: 184408

PROCESSO Nº 0013730-76.2010.8.10.0001 (132372010)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

AUTOR: SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ESTABELECIMENTOS DE ENSINO DA REDE PARTICULAR DO ESTADO
DO MARANHÃO - SINTERP /MA
ADVOGADO: MARCUS VINICIUS JANSEN CUTRIM CARDOSO ( OAB 7240-MA )

REU: UNIHOSP - SERVIÇOS DE SAUDE LTDA
ADVOGADO: ANTONIO CESAR DE ARAÚJO FREITAS ( OAB 4695-MA ) e RUY EDUARDO VILLAS BOAS SANTOS ( OAB
4735-MA )

DESPACHOLAEm observância ao que dispõe o § 1º do art. 1.010 do CPC/2015, determino que a Secretaria Judicial proceda à
intimação do apelado para se manifestar, por intermédio de seu advogado, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre o recurso de
apelação interposto às fls. 213/224.A seguir, decorrido o sobredito prazo, com ou sem manifestação, consoante o disposto no § 3º
do supramencionado dispositivo legal, encaminhem-se os autos do presente processo ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do
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Maranhão, com as homenagens de estilo.São Luís/MA, 19 de junho de 2017.RAUL JOSÉ DUARTE GOULART JÚNIORJuiz
Auxiliar de Entrância FinalDesignado para Integrar a Comissão Sentenciante ItinerantePortaria-CGJ/MA nº 5532017 Resp: 094250

PROCESSO Nº 0013861-22.2008.8.10.0001 (138612008)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

REQUERENTE: FLAVIO OLIVEIRA RUAS
ADVOGADO: JOSE MARQUES DE CARVALHO NETO ( OAB 5945-MA )

REQUERIDO: COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO-CEMAR
ADVOGADO: LUCIMARY GALVÃO LEONARDO GARCÊS ( OAB 6100-MA ) e WELLEN SANDRA SANTOS COQUEIRO ( OAB
8555-MA )

D E S P A C H OCumpra-se integralmente o despacho de fl. 100.Expeça-se Alvará Judicial, em nome do requerido e/ou de seu
advogado constituído, para levantamento da quantia depositada à fl. 96.Após, arquivem-se os autos.Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.São Luís/MA, de junhode 201.CLÉSIO COELHO CUNHAJuiz de Direito AuxiliarDesignado para funcionar na Comissão
Sentenciante ItinerantePortaria CGJ n.º 23232017 Resp: 184408

PROCESSO Nº 0016721-20.2013.8.10.0001 (181752013)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

AUTOR: JOAO PAULO LARANJEIRA DOS SANTOS RIBEIRO
ADVOGADO: FELIPE ANTONIO RAMOS SOUSA ( OAB 9149-MA ) e FRANCISCO XAVIER DE SOUSA FILHO ( OAB 3080-MA
)

REU: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
ADVOGADO: MARIA GABRIELA SILVA PORTELA ( OAB 5741-MA )

D E S P A C H OCertifique-se o trânsito em julgado da sentença prolatada à fl. 30 e após proceda a Secretaria Judicial com o
arquivamento dos autos.Publique-se. Cumpra-se.São Luís/MA, 26 de junho de 2017.CLÉSIO COELHO CUNHAJuiz de Direito
AuxiliarDesignado para funcionar na Comissão Sentenciante ItinerantePortaria CGJ n.º 23232017 Resp: 184408

PROCESSO Nº 0018043-41.2014.8.10.0001 (195942014)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

AUTOR: MARCOS PAULO AMORIN MIRANDA
ADVOGADO: RANIERE DE SOUSA BARROS ( OAB 15565-CE )

REU: BANCO ITAUCARD S/A
ADVOGADO: CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES ( OAB 8784A-MA )

D E S P A C H OTendo em vista que o requerente,apesar de intimado, deixoude se manifestar quanto a ponto relevante da lide,
intime-o,pessoalmente, para que, no prazo de (cinco) dias, diga se ainda tem interesse no presente feito, sob pena de extinção do
processo sem resolução do mérito (art. 485, §1º do CPC/2015).Publique-se. Intime-se.São Luís/MA, de junhode 201.CLÉSIO
COELHO CUNHAJuiz de Direito AuxiliarDesignado para funcionar na Comissão Sentenciante ItinerantePortaria CGJ n.º 23232017
Resp: 184408

PROCESSO Nº 0021077-63.2010.8.10.0001 (203032010)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

AUTOR: MARIA DA PAIXAO DE SOUSA
ADVOGADO: LUIZ ANDRE FARIAS DE ALBUQUERQUE ( OAB 9615-MA )

REU: DIBENS LEASING S/A - ARRENDAMENTO MERCANTIL
ADVOGADO: CELSO MARCON ( OAB 8104-MA )

D E S P A C H OCumpra-se integralmente o despacho de fl. 146.Expeça-se Alvará Judicial, em nome do requerido e/ou de seu
advogado constituído, para levantamento das quantias depositadas às fls. 95, 98-101, 105-108.Após, arquivem-se os
autos.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.São Luís/MA, de junhode 201.CLÉSIO COELHO CUNHAJuiz de Direito
AuxiliarDesignado para funcionar na Comissão Sentenciante ItinerantePortaria CGJ n.º 23232017 Resp: 184408
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PROCESSO Nº 0023445-21.2005.8.10.0001 (234452005)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

REQUERENTE: F DE BRITO FONTENELE
ADVOGADO: ISABELLA MARIA COSTA LEITE ( OAB 12301-PA ) e JOSE WILSON CARDOSO DINIZ ( OAB 2523-PI ) e THAIS
SANTANA CAVALCANTE ( OAB 6069-MA )

REQUERIDO: UNIBANCO - UNIAO DE BANCOS BRASILEIROS S/A
ADVOGADO: CARLOS ALBERTO BAIÃO ( OAB 16290A-MA ) e GERMANA VIEIRA DO VALLE ( OAB 20001A-PA )

D E S P A C H OTendo a parte autora manifestado interesse no prosseguimento do feito, intime-a para, no prazo de 05 (cinco)
dias, promover o pagamento do valor remanescente dos honorários periciais.Decorrido o prazo, com ou sem manifestação,
retornem os autos conclusos.Publique-se. Intime-se.São Luís/MA, de junhode 201.CLÉSIO COELHO CUNHAJuiz de Direito
AuxiliarDesignado para funcionar na Comissão Sentenciante ItinerantePortaria CGJ n.º 23232017 Resp: 184408

PROCESSO Nº 0027744-31.2011.8.10.0001 (271752011)
AÇÃO: PROCEDIMENTOS ESPECIAIS DE JURISDIÇÃO CONTENCIOSA | CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

CONSIGNANTE: EMANUELE GOMES DA SILVA
ADVOGADO: SILÊDA LOPES ARAÚJO BEZERRA ( OAB 7444-MA )

CONSIGNADO: TRP MARTINS E COMERCIO E SERVIÇOS

DESPACHOTendo em vista o que prescreve o art. , do CPC/, designocurador especial à empresa requerida (citada por edital), no
caso o(a)Defensor(a)Público(a)atuante nesteJuízo, para apresentar contestação no prazo de 30 (trinta) dias. Desta feita, dê-se
vistas a(o) Ilustre Defensor(a) para o exercício de tal mister.São Luís/MA, 22 de junho de 2017.RAUL JOSÉ DUARTE GOULART
JÚNIORJuiz Auxiliar de Entrância FinalDesignado para Integrar a Comissão Sentenciante ItinerantePortaria-CGJ/MA nº 5532017
Resp: 184408

PROCESSO Nº 0029334-77.2010.8.10.0001 (283272010)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

AUTOR: CARMELITA BASTOS DE ALMEIDA e DALVINA RIBEIRO CLEMENTE e DOMINGAS XAVIER SANTOS e
FRANCISCO DE SALES GOMES e IRANY DE JESUS ASSUNCAO e JOSE RIBAMAR DUARTE FONSECA e MARIA DE
FATIMA SANTANA LOPES e MARIA DO ROSARIO BARROS e MARIA JULIA VARAO TAVEIRA e ROSANA SANTOS
MARINHO
ADVOGADO: LUIZ VALDEMIRO SOARES COSTA ( OAB 9487A-PI ) e LUIZ VALDEMIRO SOARES COSTA ( OAB 9487A-PI )
e LUIZ VALDEMIRO SOARES COSTA ( OAB 9487A-PI ) e LUIZ VALDEMIRO SOARES COSTA ( OAB 9487A-PI ) e LUIZ
VALDEMIRO SOARES COSTA ( OAB 9487A-PI ) e LUIZ VALDEMIRO SOARES COSTA ( OAB 9487A-PI ) e LUIZ VALDEMIRO
SOARES COSTA ( OAB 9487A-PI ) e LUIZ VALDEMIRO SOARES COSTA ( OAB 9487A-PI ) e LUIZ VALDEMIRO SOARES
COSTA ( OAB 9487A-PI ) e LUIZ VALDEMIRO SOARES COSTA ( OAB 9487A-PI ) e MÁRIO MARCONDES NASCIMENTO (
OAB 7701-SC ) e MÁRIO MARCONDES NASCIMENTO ( OAB 7701-SC ) e MÁRIO MARCONDES NASCIMENTO ( OAB 7701-
SC ) e MÁRIO MARCONDES NASCIMENTO ( OAB 7701-SC ) e MÁRIO MARCONDES NASCIMENTO ( OAB 7701-SC ) e
MÁRIO MARCONDES NASCIMENTO ( OAB 7701-SC ) e MÁRIO MARCONDES NASCIMENTO ( OAB 7701-SC ) e MÁRIO
MARCONDES NASCIMENTO ( OAB 7701-SC ) e MÁRIO MARCONDES NASCIMENTO ( OAB 7701-SC ) e MÁRIO
MARCONDES NASCIMENTO ( OAB 7701-SC )

REU: FEDERAL DE SEGUROS S.A
ADVOGADO: ROGÉRIO ALVES DIAS ( OAB 5772-MA )

DESPACHOLATendo em vista o teor do expediente de fl. 326, determino que a Secretaria Judicial proceda ao cumprimento do
despacho de fl. 322 quanto à UNIÃO considerando o endereço apontado no retrocitado expediente.Procedida a intimação da
UNIÃO, por intermédio da Advocacia-Geral da União, e decorrido o prazo concedido no sobredito despacho, com ou sem
manifestação, certifique-se e façam-se os autos conclusos.São Luís/MA, 21 de junho de 2017.RAUL JOSÉ DUARTE GOULART
JÚNIORJuiz Auxiliar de Entrância FinalDesignado para Integrar a Comissão Sentenciante ItinerantePortaria-CGJ/MA Resp:
094250

PROCESSO Nº 0031203-07.2012.8.10.0001 (333342012)
AÇÃO: PROCEDIMENTOS ESPECIAIS DE JURISDIÇÃO CONTENCIOSA | MONITÓRIA

AUTOR: CEUMA - ASSOCIAÇAO DE ENSINO SUPERIOR
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ADVOGADO: ELVACI REBELO MATOS ( OAB 6551-MA )

REU: FRANCINALDO FERREIRA DA COSTA

D E S P A C H ODefiro a expedição do mandado de pagamento, no prazo de quinze (15) dias, acrescidos de honorários
advocatícios que fixo em cinco por cento (CPC, art. 701).Faça-se constar, ainda, do referido mandado que, no mesmo prazo,
poderá o requerido oferecer embargos, e que, se não houver o cumprimento da obrigação e se os embargos não forem opostos,
"constituir-se-á, de pleno direito, o título executivo judicial, independentemente de qualquer formalidade" (CPC, art. 701, §2º).Para
o cumprimento da medida deverá ser observado o endereço indicado à fl. 62.Cite-se. Intime-se. Expeça-se precatória.São
Luís/MA, 26 de maio de 2017.CLÉSIO COELHO CUNHAJuiz de Direito AuxiliarDesignado para funcionar na Comissão
Sentenciante ItinerantePortaria CGJ n.º 23232017 Resp: 184408

PROCESSO Nº 0032204-66.2008.8.10.0001 (322042008)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

AUTOR: TERESINHA DE AGUIAR PEREIRA
ADVOGADO: ELIZABETH DE JESUS SANTOS ( OAB 4301-MA )

REU: BANCO DO BRASIL S/A
ADVOGADO: RAFAEL SGANZERLA DURAND ( OAB 10348A-MA )

DESPACHOLADetermino que a Secretaria Judicial proceda à certificação nos autos quanto à apresentação ou não das alegações
finais pela parte requerente dentro do prazo concedido no despacho proferido à fl. 84.São Luís/MA, 19 de junho de 2017.RAUL
JOSÉ DUARTE GOULART JÚNIORJuiz Auxiliar de Entrância FinalDesignado para Integrar a Comissão Sentenciante
ItinerantePortaria-CGJ/MA nº 5532017 Resp: 094250

PROCESSO Nº 0033367-47.2009.8.10.0001 (333672009)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

AUTOR: MARCOS VINICIUS DE OLIVEIRA QUEIROGA
ADVOGADO: GARDENIA ANDRADE DE LIMA ( OAB 7215-MA )

REU: CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ADVOGADO: CARLOS ANTÔNIO HARTEN FILHO ( OAB 19357-PE ) e PEDRO LUCAS FERREIRA RODRIGUES ( OAB 21921-
CE ) e THIAGO PESSOA ROCHA ( OAB 29650-PE )

D E S P A C H OIntime-se o requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias impulsionar o feito, requerendo, se entender
necessário, o cumprimento do julgado, tendo em vista o trânsito em julgado.Decorrido o prazo, em não havendo manifestação da
parte autora, arquivem-se os autos. Publique-se. Intime-se.São Luís/MA, 26 de junho de 2017.CLÉSIO COELHO CUNHAJuiz de
Direito AuxiliarDesignado para funcionar na Comissão Sentenciante ItinerantePortaria CGJ n.º 23232017 Resp: 184408

PROCESSO Nº 0034431-53.2013.8.10.0001 (375192013)
AÇÃO: INCIDENTES | IMPUGNAÇÃO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA

IMPUGNANTE: DELMAN CONSTRUCOES LTDA
ADVOGADO: CARLOS EDUARDO CAVALCANTI ( OAB 6716-MA )

IMPUGNADO: CAETANO JOSE FERREIRA BRAGA e DANIELA SILVA MOURA BATISTA
ADVOGADO: NICOLS GEORGE DE SOUSA MATOS ( OAB 9065-MA )

DESPACHOAnalisando detidamente os autos, verifico que houve a solicitação de prova pericial por parte da requerida, conforme
petições de fls. 249 e 331/332. Nesse sentido, o princípio do devido processo legal exige que desde a provocação do Estado-Juiz
até o momento em que a tutela jurisdicional é prestada em definitivo, sejam disponibilizados aos jurisdicionados todos os meios
legais para defesa de seus interesses, assegurado o contraditório. Consequentemente, às partes deve ser facultada a produção de
todas as provas que se mostrarem necessárias à comprovação de suas alegações, pois só assim se desincumbem dos
respectivos ônus.Ademais, tratando-se de matéria que exigir conhecimento técnico, nomeio como profissional a Perita, cadastrada
nesta Secretaria Judicial, IRISMEIRE RODRIGUES DE SOUSA, que poderá ser encontrada no endereço Rua 17, Quadra 34, nº
60, Cohatrac Villagio V, CEP: 65110-000 â?" Telefone (98) 98115-9414 / 99906-4291, e-mail: iris._sousa@hotmail.com, para a
realização de perícia Contábil, a fim de apurar e fixar o saldo devedor dos autores, com vistas à informação de aceitação ou não do
encargo, o que deverá ser pormenorizadamente certificado nos autos.Intime-se a perita nomeada, para no prazo de 05 (cinco)
dias, apresentar sua proposta de honorários e seu currículo, com comprovação de sua especialização (Art. 465, §2º, inciso I, II, do
CPC/2015).Juntada a proposta de honorários, intime-se a requerida DELMAN CONSTRUÇÕES LTDA., para no prazo de 05
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(cinco) dias, se manifestar em relação a mesma (Art. 465, §3º, do CPC/2015); Decorrido sobredito prazo, deve a requerida efetuar
o depósito do valor correspondente à metade, no prazo de quinze dias, ficando tais valores à disposição deste Juízo, em conta
remunerada, e o saldo restante a ser depositado quando da entrega do laudo pelo perito.A par disso, com base no art. 95, do
CPC/2015, o perito será pago pela parte que houver requerido o exame, ou seja, pela requerida DELMAN CONSTRUÇÕES
LTDA.Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela
parte que houver requerido a períciaou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as
partes.Efetuado o depósito dos honorários, intime-se a perita nomeada, concedendo-lhe o prazo de 30 (trinta) dias para elaboração
do laudo, colocando à sua disposição os autos para a realização do trabalho e advertindo-lhe de que, deve responder, de forma
fundamentada, a todos os quesitos formulados pelas partes.Intimadas, as partes, deste despacho, incube a ambas, no prazo de 15
(dias) arguir o impedimento ou a suspeição da perita, se for o caso; Indicar os assistentes técnicos e apresentar os quesitos que
acharem necessários (Art. 465, §1º, incisos I, II e III, do CPC/2015).À Secretaria Judicial mantenha contato com a perita, através
dos telefones (98) 98115-9414 / 99906-4291, ou através do e-mail: iris._sousa@hotmail.com,Cumpra-se. Intimem-se.São Luís/MA,
27 de junho de 2017.MARCELO ELIAS MATOS E OKAJuiz de Direito Auxiliar â?" Entrância FinalDesignado para funcionar junto à
Comissão Sentenciante, Termo Judiciário da Comarca da Ilha de São Luís. Resp: 184408

PROCESSO Nº 0041990-66.2010.8.10.0001 (410072010)
AÇÃO: PROCEDIMENTOS REGIDOS POR OUTROS CÓDIGOS, LEIS ESPARSAS E REGIMENTOS | DESPEJO

AUTOR: COOPERATIVA MISTA DE CONSUMO DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE SAO LUIS LTDA - COCOMA
ADVOGADO: ADALBERTO FLÁVIO ARAUJO DA SILVEIRA LEITE ( OAB 3102-MA )

REU: LUIS MARCHAO NETO

D E S P A C H OCumpra-se integralmente o despacho de fl. 70.Expeça-se Alvará Judicial, em nome do requerente e/ou de seu
advogado constituído, para levantamento da quantia depositada à fl. 46.Após, arquivem-se os autos.Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.São Luís/MA, 23 de junhode 2017.CLÉSIO COELHO CUNHAJuiz de Direito AuxiliarDesignado para funcionar na
Comissão Sentenciante ItinerantePortaria CGJ n.º 23232017 Resp: 184408

PROCESSO Nº 0047150-04.2012.8.10.0001 (504722012)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

AUTOR: MARCO AURELIO HAIKEL
ADVOGADO: MAÍSE GARCÊS FEITOSA ( OAB 5427-MA ) e MARCO AURELIO HAIKEL ( OAB 3248-MA )

REU: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCI0NARIOS DO BANCO DO BRASIL - CASSI
ADVOGADO: JOSÉ MANUEL DE MACEDO COSTA FILHO ( OAB 5715-MA )

DESPACHOLAEm observância ao que dispõe o § 1º do art. 1.010 do CPC/2015, determino que a Secretaria Judicial proceda à
intimação do apelado para se manifestar, por intermédio de seu advogado, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre o recurso de
apelação interposto às fls. 135/146.A seguir, decorrido o sobredito prazo, com ou sem manifestação, consoante o disposto no § 3º
do supramencionado dispositivo legal, encaminhem-se os autos do presente processo ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do
Maranhão, com as homenagens de estilo.São Luís/MA, 19 de junho de 2017.RAUL JOSÉ DUARTE GOULART JÚNIORJuiz
Auxiliar de Entrância FinalDesignado para Integrar a Comissão Sentenciante ItinerantePortaria-CGJ/MA nº 5532017 Resp: 094250

PROCESSO Nº 0049550-88.2012.8.10.0001 (530232012)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

AUTOR: ANTONIA LUCIA SARDINHA MALHEIROS
ADVOGADO: GIULIANO ARAUJO DA SILVA ( OAB 8332-MA )

REU: ENTREPOSTO COMERCIAL DO MARANHAO LTDA
ADVOGADO: MANUELA FERREIRA ( OAB 15155A-MA )

DESPACHOLADe antemão, determino que a Secretaria Judicial proceda à retificação da capa dos presentes autos, fazendo nela
constar corretamente como parte integrante do polo passivo COMPANHIA DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RCI BRASIL S/A.Ato contínuo, em observância ao que dispõe o § 1º do art. 1.010 do CPC/2015, determino que a Secretaria
Judicial proceda à intimação do apelado para se manifestar, por intermédio de seu advogado, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre
o recurso de apelação interposto às fls. 100/105-v.A seguir, decorrido o sobredito prazo, com ou sem manifestação, consoante o
disposto no § 3º do supramencionado dispositivo legal, encaminhem-se os autos do presente processo ao Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado do Maranhão, com as homenagens de estilo.São Luís/MA, 19 de junho de 2017.RAUL JOSÉ DUARTE
GOULART JÚNIORJuiz Auxiliar de Entrância FinalDesignado para Integrar a Comissão Sentenciante ItinerantePortaria-CGJ/MA nº
5532017 Resp: 094250
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PROCESSO Nº 0050522-53.2015.8.10.0001 (540482015)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

AUTOR: MARIA LUIZA SILVA SAULNIER DE PIERRELEVEE
ADVOGADO: LUCIANA ARANTES TEIXEIRA ( OAB 5244-MA )

REU: LUCIA MARIA DA SILVA AGUIAR

D E S P A C H OVerifica-se às fls. 332-335 que a requerida arguiu a suspeição do perito nomeado à fl. 286, fundamentado sua
arguição na redução supostamente injustificada dos honorários periciais.Embora o juiz não fique adstrito às conclusões do perito,
podendo formar a sua convicção com outros elementos ou fatos provados nos autos, é iniludível que o trabalho por ele realizado,
em regra, contribui para a formação do convencimento do magistrado, razão pela qual o laudo pericial não pode conter qualquer
eiva de parcialidade, que possa influir no julgamento da causa.Aplicam-se ao perito os motivos de impedimento e suspeição
previstos para o juiz, devendo o interessado arguir a suspeição em petição fundamentada e devidamente instruída, na primeira
oportunidade em que lhe couber falar aos autos.Assim, a requerida, considerandoo perito suspeito, deveria ter impugnado sua
indicação na primeira oportunidade que tivesse para falar nos autos, o que não fez, restando preclusa a arguição.Outrossim, no
caso em exame inexistem elementos suficientes nos autos para comprovar a parcialidade do perito nomeado, sendo que o fato da
redução dos honorários, por si só, não tem o condão de caracterizar a suspeição para atuar como perito do Juízo nos autos do
processo, uma vez que a redução foi devidamente justificada.Por fim, não configuradas na hipótese dos autos as causas de
suspeição expressamente previstas no artigo 145 do Código de Processo Civil, e restando preclusa a arguição, indefiro o pedido
formulado.Não reconhecida a suspeição, cumpra-se, com urgência o despacho de fl.330.No que diz respeito ao pedido de imissão
de posse, formulado pela requerida, deixo para apreciá-lo após realização de perícia no imóvel. Publique-se. Intimem-se.São
Luís/MA, 26 de junho de 2017.CLÉSIO COELHO CUNHAJuiz de Direito AuxiliarDesignado para funcionar na Comissão
Sentenciante ItinerantePortaria CGJ n.º 23232017 Resp: 184408

PROCESSO Nº 0060468-83.2014.8.10.0001 (646562014)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

AUTOR: ISABELA VIEIRA CANTANHEDE
ADVOGADO: JOSIVALDO DE JESUS LEAO VIEGAS ( OAB 14688-MA )

REU: BRADESCO SAUDE S/A e HOSPITAL SÃO DOMINGOS
ADVOGADO: RENATO TADEU RONDINA MANDALITI ( OAB 115762-SP ) e SÁLVIO DINO DE CASTRO E COSTA JUNIOR (
OAB 5227-MA ) e VALÉRIA LAUANDE CARVALHO COSTA ( OAB 4749-MA )

DESPACHOTendo em vista a sentença de fls. 2/261e seu devido cumprimento, conforme documentos de fls. /265, arquivem-se os
autos com as devidas cautelas.Cumpra-se.São Luís/MA, 27 de junho de 2017.MARCELO ELIAS MATOS E OKAJuiz de Direito
Auxiliar â?" Entrância FinalDesignado para funcionar junto à Comissão Sentenciante, Termo Judiciário da Comarca da Ilha de São
Luís. Resp: 184408

PROCESSO Nº 0030592-93.2008.8.10.0001 (305922008)
AÇÃO: PROCEDIMENTOS ESPECIAIS DE JURISDIÇÃO CONTENCIOSA | REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

AUTOR: DIBENS LEASING S/A - ARRENDAMENTO MERCANTIL
ADVOGADO: CELSO MARCON ( OAB 8104-MA )

REU: RAIMUNDO ABREU SANTOS
ADVOGADO: DIEGO CARVALHO DE SOUSA ( OAB 10766-MA ) e HIALEY CARVALHO ARANHA ( OAB 10520-MA )

SENTENÇAVistos, etc.Trata-se de Ação de Reintegração de Posse, cumulada com perdas e danos, com pedido de liminar,
proposta em 19/11/2008, por DIBENS LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL, em face de Raimundo Abreu Santos,
ambos qualificados nos autos.Aduz, a requerente, que as partes celebraram um contrato de arrendamento mercantil, que tem por
objeto o veículo de marcaFiat, Strada Cab. Est. TREK, Ano de Fabricação 2007, Cor preta, Placa NHE 8473, Chassi n°
9BD27808A77004458, havendo a inadimplência do mesmo a partir de 20/08/2008 (14ª parcela), e das seguintes, até a data da
propositura da presente ação, tendo sido o réu notificado para regularizar o seu contrato, sob pena de vencimento antecipado do
débito e consequente configuração do esbulho possessório.Requereu, pois, a concessão da medida liminar de reintegração de
posse do bem descrito, inaudita altera pars e após a execução da medida liminar de reintegração de posse, fosse entregue o bem
em mãos do seu representante legal.Ao final, pugna que seja declarada a rescisão contratual pelo inadimplemento da obrigação e
a requerida condenada a pagar as parcelas vencidas até o momento da efetivação da reintegração de posse do bem arrendado a
serem calculadas na forma estipulada pelo contrato, além das outras penalidades contidas no contrato, especialmente perdas e
danos.Com a exordial, os documentos de fls. 06/35.Às fls. 46/48, foi prolatada sentença que julgou extinto o processo sem
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resolução do mérito, por desatendimento a determinação de emenda da inicial, restando o decisum cassado, conforme Acórdão de
fls. 79.Realizada a citação do devedor, este apresentou contestação às fls. 97/99, alegando preliminarmente, a ilegitimidade
passiva, já que não estaria na posse do veículo em questão (aliás alega que nunca tivera tal posse, apenas tendo celebrado o
contrato) e, no mérito, não contestou o inadimplemnto da obrigação, pugnando pela extinção do feito sem resolução do
mérito.Réplica às fls. 131/136, ratificando as considerações e os pedidos expostos na exordial.À fl. 142, foi proferido despacho
determinando a intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, informassem sobre o a possibilidade de composição
amigável do litígio e, em caso negativo, sobre a existência de interesse na produção de provas em audiência.À fl. 145, foi exarada
certidão atestando o transcurso do supracitado prazo in albis.À fl. 154, foi realizada audiência de justificação, ocasião em que a
tentativa de conciliação restou infrutífera ante a ausência da parte requerida e de seu advogado, tendo a parte requerente
manifestado o desinteresse na produção de outras provas, sendo, ainda, deferida a medida liminar de reintegração de posse.À fl.
159, foi exarada certidão pelo Sr. Oficial de Justiça atestando o não cumprimento do mandado de reintegração de posse em
virtude da não localização do veículo em questão.É o relatório. Decido.O contrato de arrendamento mercantil ou leasingé uma
modalidade complexa que mescla características de financiamento, compra e venda e locação. No caso em tela, trata-se de típica
hipótese de arrendamento financeiro, em que há a figura do arrendatário (réu), do arrendante (autor) e da empresa fornecedora do
bem.É característica essencial do contrato de Arrendamento Mercantil a oferta unilateral do arrendante ao arrendatário de três
opções ao final do contrato, sendo que uma delas obrigatoriamente deverá ser exercida: a) Compra do bem pelo valor residual
previamente determinado; b) devolução do bem; c) renovação do contrato.A parte requerida, no caso vertente, alega que embora
tenha celebrado o contrato em questão, nunca tivera a posse do veículo, o qual foi cedido a um sobrinho, que por sua vez,
transferiu o bem a terceiros, pelo que não contesta o inadimplemento da obrigação, aduzindo que a mesma teria sido transferida
para o terceiro adquirente, o qual desconhece.Nesse diapasão, tais argumentos se mostram irrelevantes para transferir a
responsabilidade do requerido pelo adimplemento do contrato, seja porque foi o mesmo quem participou da avença, seja porque a
transferência do bem a terceiros, sem a anuência da empresa arrendadora, é ineficaz em relação a esta e fato estranho ao
contrato, sendo indiferente, para efeito de legitimidade passiva da presente ação, se perquirir acerca da pessoa a qual está na
posse do bem, já que o respectivo mandado de reintegração terá eficácia erga omnes.Desse entendimento não diverge a
jurisprudência pátria, nos termos do aresto que ora se traz à colação:APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA - CONTRATO
DE ARRENDAMENTO MERCANTIL - ARRENDATÁRIO QUE EFETUA COM TERCEIRO INSTRUMENTO PARTICULAR DE
CESSÃO DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES - FALTA DE ANUÊNCIA EXPRESSA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA -
IRREGULARIDADE - EFEITOS JURÍDICOS QUE NÃO ATINGEM O BANCO - ILEGITIMIDADE ATIVA DO TERCEIRO PARA
AJUIZAR AÇÃO EM FACE DA FINANCEIRA - INEXISTÊNCIA DE QUALQUER VÍNCULO LEGAL - EXTINÇÃO DA DEMANDA
SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - ART. 267, VI, DO CPC - RECURSO PROVIDO."Em não havendo anuência expressa por parte
do agente mutuante em relação à cessão e transferência do bem objeto do contrato a terceiro, bem como de direitos e obrigações
constantes do negócio jurídico de mútuo, não assiste ao cessionário legitimidade ativa para acionar o mutuante em nome próprio.
Carência de ação reconhecida."(TJRS, Ap. Cív. nº 70004767208, Rel. Des. Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira, j. em 28.10.04).
Destarte, comprovados, a existência do contrato e o inadimplemento do devedor, a procedência da ação é medida que se
impõe.Quanto ao pedido de perdas e danos, conforme confessado pelo próprio requerido, este extrapolara da sua condição de
arrendatário, utilizando o bem de forma anormal, na medida em que se desfizera do mesmo sem que seu proprietário fosse,
atraindo a incidência do art. 239 do CC/2002, pelo que, extinto o contrato, surge para o arrendatário a obrigação de restituir ao
proprietário arrendador o bem objeto do contrato. Desse modo, do ponto de vista material, a perda do bem em poder do
arrendatário abre espaço para, primeiramente, a discussão acerca de sua culpa, para daí possibilitar sua responsabilização pela
reparação integral do dano. Repise-se que a presente ação tramitara sob o procedimento ordinário, pelo que, não obstante a
cumulação de pedidos (possessório e indenizatório), oportunizou-se amplo contraditório e produção probatória às partes. Nesse
diapasão, a culpa do requerido na eventual perda do bem resta evidente, já que dispôs de coisa alheia como própria, inclusive
infringindo cláusula rescisória expressa do contrato de arrendamento firmado com a requerente, ocasionando indevido desfalque
no patrimônio desta.Ex positis, considerando o que consta dos autos, nos termos da fundamentação supra, rejeito a preliminar de
ilegitimidade ad causam passiva e JULGO PROCEDENTES os pedidos autoraisformulados na exordial para fim de: (1)
declararrescindido o contrato de arrendamento mercantil nº 9750240, celebrado entre as partes; (2) determinara reintegração da
requerente na posse do veículo Fiat, Strada Cab. Est. TREK, Ano de Fabricação 2007, Cor preta, Placa NHE 8473, Chassi n°
9BD27808A77004458; (3) condenara parte requerida ao pagamento das prestações vencidas e inadimplidas (a partir da parcela de
nº14) até a presente data (uma vez que o bem não foi devolvido, até hoje, à empresa arrendadora), devidamentecorrigidas pelos
índices adotados pela tabela de Gilberto Melo, adotada pelo Tribunal de Justiça do Maranhão (correção incidente a partir do
vencimento de cada uma das parcelas inadimplidas â?" Súmula 43 do STJ), e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, desde a
data da citação (art. 240 do CPC/2015), compensando-se, todavia, nos termos da Súmula 564 do STJ, eventualdiferença, a maior,
entre o valor correspondente à soma da importância antecipada a título de VRG (Valor Residual Garantido) com o valor da venda
do bem e o VRG efetivamente contratado, descontando-se, ainda, as despesas com guarda, leilão, conservação, avaliações e
publicações, conforme previsão contratual, devendo neste caso, tal diferença (em existindo) ser apurada em liquidação de
sentença; (4) condenartambém, a parte requerida, ao pagamento das perdas e danos (danos emergentes e lucros cessantes) à
requerente, a serem devidamente apuradas em fase de liquidação de sentença, no caso do veículo não ser encontrado e devolvido
a esta última,pelo que, com fulcro no art. 487, I, do CPC/2015, declaro extinto o processo com resolução do mérito.Por
conseguinte, torno definitiva a liminar concedida initio litis.Expeça-semandado definitivo de reintegração de posse em favor da
parte requerente, a ser cumprido por oficial de justiça.Condeno, ainda, a parte requerida à restituição das custas processuais,
pagas pela parte requerente à fl. 35, bem como ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, os quais,
considerando-se a baixa complexidade da causa, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85,
§ 2º, do CPC/20151.Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com baixa na distribuição, observadas as formalidades
legais.Publique-se. Registre-se. Intime-se.São Luís/MA, 20 de junho de 2017.RAUL JOSÉ DUARTE GOULART JÚNIORJuiz
Auxiliar de Entrância FinalDesignado para Integrar a Comissão Sentenciante ItinerantePortaria-CGJ/MA nº 55320171 Art. 85. A
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sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.(â?¦)§ 2oOs honorários serão fixados entre o mínimo
de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível
mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:I - o grau de zelo do profissional;II - o lugar de prestação do serviço;III - a
natureza e a importância da causa;IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. Resp: 184408

PROCESSO Nº 0039167-85.2011.8.10.0001 (388602011)
AÇÃO: INCIDENTES | IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA

IMPUGNANTE: UNIMED TERESINA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
ADVOGADO: KERCIA KARENINA CAMARÇO BATISTA ( OAB 3723-PI ) e MANOEL FRANCISCO DE SOUSA CERQUEIRA
JUNIOR ( OAB 3794-PI )

IMPUGNADO: ANGELA MARIA FERREIRA GALDEZ
ADVOGADO: CLAUDIO HENRIQUE RODRIGUES GALDEZ ( OAB 8638-MA )

SENTENÇALAVistos, etc.Trata-se de IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA apresentada, incidentalmente à Ação de
Indenização por Danos Morais e Materiais, processo n.º 37525-14.2010.8.10.0001, por UNIMED TERESINA - COOPERATIVA DE
TRABALHO MÉDICO em face de ANA LETÍCIA FERREIRA GALDEZ.A parte impugnante assevera, em síntese, que o valor
atribuído à causa na presente demanda deveria ser equivalente ao valor relativo aos custos da cirurgia, ou seja, R$ 19.375,00
(dezenove mil, trezentos e setenta e cinco reais), pois não se sabe se haverá condenação ou, havendo, qual será o quantum
fixado.Devidamente intimada para oferecer manifestação acerca do presente incidente de impugnação ao valor da causa no dia
09/07/2013 (fl. 12), a parte impugnada não se manifestou no prazo concedido, conforme de depreende da certidão exarada à fl. 13,
tendo protocolado sua resposta tão somente em 11/12/2015.À fl. 21, a parte impugnada intermediou petição informando o alcance
de sua maioridade, o que dispensaria a assistência de sua genitora, juntando nova procuração nos autos à fl. 22.Vieram os autos
conclusos para sentença.É o breve relatório. Decido.Pelo que se depreende dos autos, tenho que a presente impugnação não
merece acolhimento. Vejamos.Primeiramente, as alegações aduzidas na exordial não foram contestadas pela parte impugnada,
que, apesar de devidamente intimada para se manifestar quanto à presente impugnação, não se manifestou tempestivamente
quanto à presente impugnação, tendo ela, na ação principal (processo n.º 37525-14.2010.8.10.0001 - 365452010) atribuído à
causa o valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).Entrementes, cabe a aplicação do que estabelece o art. 259, inc. II, do Código
de Processo Civil de 1973 (CPC/1973)##, em observância ao princípio Tempus Regit Actum, de modo que o valor da causa será a
quantia correspondente à soma dos valores de todos os pedidos.Os pedidos da impugnada/autora, nos autos apensos, prevê a
condenação da ré/impugnante "à indenização do dano moral e material no pagamento de verba indenizatória estipulada no valor
da causa" (sic). Nessa esteira, considerando que o valor atribuído à causa foi R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) ao passo que os
danos materiais foram quantificados pela impugnada/autora em sua exordial no montante de R$ 19.375,00 (dezenove mil,
trezentos e setenta e cinco reais), infere-se, logicamente, que o valor por ela pretendido no que toca à indenização por danos
morais é de R$ 180.625,00 (cento e oitenta mil, seiscentos e vinte e cinco reais), consoante a própria ré/impugnante assevera na
peça matriz do presente incidente.Assim, pretendendo a impugnada, no processo apenso, a condenação da impugnante nos
pedidos expostos em sua exordial (que foram certos e determinados, e não, genéricos), o valor da causa é o correspondente à
soma deles.Nesse ínterim, convém asseverar que o entendimento jurisprudencial pretoriano é assente no sentido de que, havendo
cumulação de pedidos de indenização por danos materiais e morais autônomos entre si, economicamente identificados (certos e
determinados) segundo os elementos constantes da inicial, o valor da causa é fixado pelo somatório de todos. Nessa conjuntura,
não se poderia deixar de trazer à baila os seguintes julgados proferido pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), ipsis
litteris:PROCESSUAL CIVIL - VALOR DA CAUSA - ART. 259, II, DO CPC - BENEFÍCIO ECONÔMICO INDICADO NO PEDIDO DE
CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS - VALOR DA CAUSA CORRESPONDENTE.1. Havendo cumulação de pedidos autônomos
entre si, economicamente identificados segundo os elementos constantes da inicial, o valor da causa é fixado pelo somatório de
todos, ao teor do art. 259, II, do CPC. Precedentes.Recurso especial conhecido e provido.(STJ, REsp 512.082/SC, Rel. Ministro
HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/02/2007, DJ 14/02/2007, p. 206).É certo que assistiria razão à parte
impugnante caso se, na ação principal de indenização por danos materiais e morais, apesar dos primeiros (danos materiais) se
mostrassem certos e determinados, os segundos (danos morais) fossem genéricos (e, portanto, insuscetíveis de avaliação
econômica), quando o valor da causa deveria se pautar apenas no montante do pedido certo e determinado, à luz do art. 258 c/c
art. 259, II, do CPC. Contudo, não é essa a realidade do caso sub examine, de modo que, na linha de pensamento da pacífica
jurisprudência pátria, quando se tratar de ação de indenização por danos materiais e morais, sendo tanto os primeiros (danos
materiais) quanto os segundos (danos morais) certos e determinados (ou seja, não sendo genéricos), o valor da causa deve ser
fixado no montante equivalente à somatória de ambos os pedidos, à luz art. 292, VI, do CPC/2015 (correspondente ao art. 259, II,
do CPC/1973, vigente à época da propositura da ação principal).Destarte, o valor atribuído à causa pela impugnada condiz com as
regras processuais vigentes à época da propositura da ação judicial, de modo que a improcedência do presente incidente é de
rigor.Por outro lado, não vejo caracterizada má-fé, a justificar a condenação nas sanções legais.Ex positis, com fundamento no art.
261, caput, do CPC/1973# (princípio Tempus Regit Actum), JULGO IMPROCEDENTE o presente incidente de Impugnação ao
Valor da Causa, mantendo o valor inicialmente atribuído à causa materializada na Ação de Indenização por Danos Morais e
Materiais, processo n.º 37525-14.2010.8.10.0001.Determino que a Secretaria Judicial proceda ao traslado de cópia do presente
mandamento sentencial para os autos principais, exarando-se neles a certidão pertinente.Condeno a parte impugnante ao
pagamento das despesas processuais do incidente. Sem honorários em razão de se tratar de mero incidente.Após o trânsito em
julgado, certifique-se e proceda-se ao desapensamento e ao arquivamento dos presentes autos com baixa na distribuição,
observadas as formalidades legais.Publique-se. Registre-se. Intime-se.São Luís/MA, 13 de junho de 2017.RAUL JOSÉ DUARTE
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GOULART JÚNIORJuiz Auxiliar de Entrância FinalDesignado para Integrar a Comissão Sentenciante ItinerantePortaria-CGJ/MA nº
5532017 Resp: 094250

Coordenadoria das Serventias

PORTARIA-CGJ - 27632017
( relativo ao Processo 240422017 )
Código de validação: AB6B71D80C

A CORREGEDORA-GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais, e
considerando a solicitação contida no Processo nº 24042/2017-CGJ.

RESOLVE
Art. 1º- Designar a servidora Andréia Danielle Soares Mendes, Analista Judiciário, matrícula nº 163220, para

exercer a função de Secretário Judicial Substituto permanente da 2ª Vara da Comarca de Buriticupu/MA, conforme indicação do Dr.
Duarte Henrique Ribeiro de Souza - Juiz de Direito Titular da 2ª Vara da Comarca de Buriticupu/MA.

Dê-se ciência, publique-se, registre-se e cumpra-se.
GABINETE DA CORREGEDORA-GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís, 27 de

junho de 2017.

Desembargadora ANILDES DE JESUS BERNARDES CHAVES CRUZ
Corregedora-geral da Justiça

Matrícula 3640

Documento assinado. SÃO LUÍS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 27/06/2017 17:51 (ANILDES DE JESUS BERNARDES CHAVES CRUZ )

Diretoria Judiciária

Coordenadoria do Plenário e das Câmaras Reunidas

Tribunal Pleno

ACÓRDÃO Nº 205346/2017-A
TRIBUNAL PLENO
SESSÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 21 DE JUNHO DE 2017
RECURSO ADMINISTRATIVO Nº 8368/2017 NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1448/2017
RECORRENTE: HUGO GRAÇA PINHEIRO
RECORRIDO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO
ASSUNTO: PAGAMENTO DE SUBSTITUIÇÃO DE CARGO DURANTE O RECESSO FORENSE
RELATOR: Des.JAIME FERREIRA DE ARAUJO
ACÓRDÃO Nº ______
RECURSO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL. SUBSTITUIÇÃO DE CARGO EM COMISSÃO.
SECRETÁRIO JUDICIAL. PAGAMENTO DA DIFERENÇA DE VENCIMENTO. RECESSO FORENSE. FATO ADMINISTRATIVO.
RESOLUÇÕES GP Nºs 66 E 67 DE 2016 DESTE TRIBUNAL. PAGAMENTO DEVIDO.
I. O recesso forense compreendido entre os dias 20 de dezembro de 2016 e 06 de janeiro de 2017 se deu por força do art. 1º da
Resolução GP Nº 67/2016, donde se infere a suspensão do expediente judiciário, salvante os casos de urgência a serem
apreciados em sede de plantão de Primeiro e Segundo Grau.
II. O período de recesso forense é considerado um fato da administração pública, de modo que não há exclusão de pagamento da
diferença de vencimento de servidores exercendo a substituição de outro servidor investido no cargo em comissão afastado das
atividades judiciárias.
III. Recurso provido para que seja concedido o pagamento da diferença de vencimentos referente à substituição exercida pelo
recorrente no cargo de Secretário Judicial da Contadoria do Fórum, durante o recesso forense.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso Administrativo nº8368/2017, em que figura como Requerente o acima
enunciado, “O TRIBUNAL, POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR”.
Votaram pelo provimento os Desembargadores Jaime Ferreira de Araujo– Relator, Tyrone José Silva, José de Ribamar Castro,
Ricardo Tadeu Bugarin Duailibe,Raimundo José Barros de Sousa, Kleber cista Carvalho, Vicente de Paula Gomes de Castro, José
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de Ribamar Fróz Sobrinho, José Bernardo Silva Rodrigues, Raimundo Nonato Magalhães Melo, Paulo Sérgio Velten Pereira, José
Joaquim Figueiredo dos Anjos, Anildes de Jesus Bernardes Chaves Cruz, Nelma Sarney Costa, Antônio Guerreiro Júnior e Jamil
de Miranda Gedeon Neto, presidente, tendo em vista o impedimento do Desembargador Cleones Carvalho Cunha e as ausências
justificadas da Desembargadora Maria das Graças de Castro Duarte Mendes e do Desembargador Antônio Fernando Bayma
Araujo.
São Luís, 21de junho 2017.
DesembargadorJAIME FERREIRA DE ARAUJO
Relator
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Administrativo interposto por HUGO GRAÇA PINHEIRO em face da Decisão GP 9022017 proferida pelo
Presidente deste Egrégio Tribunal, que, nos autos do Processo Administrativo nº 1448/2017, deferiu o pagamento em favor do
recorrente, “ por ter respondido pelo Cargo em Comissão de Secretário Judicial, simbologia CDAS-05, em face do
afastamento da titular, Fernanda AraújoPereira, matrícula 117754, no período de 01.12.2016 a 14.01.2017, excluindo-se os dias
compreendidos no período do recesso forense, regulamentado pela RESOL-GP – 672016, e em que há registro de
frequência no controle de ponto do servidor”.
Irresignado com referida exclusão de parte do pagamento atinente à substituição em testilha, aviou o vertente recurso aduzindo,
em síntese, que a Resolução nº 67/2016 -GP dispõe sobre a suspensão do expediente durante o período dedicado às festas
natalinas e de ano novo, ficando a cargo da Corregedoria regulamentar as escalas do Plantão Judiciário. Assegura que sobredita
resolução não trata de exclusão do pagamento dos servidores durante o recesso forense.
Mais adiante, ressalta que a Resolução nº 66/2016-GP, que dispõe sobre a substituição dos titulares de cargos em comissão e de
funções gratificadas do Poder Judiciário do Estado do Maranhão, não prevê, em seu art.13, o recesso forense como excludente de
pagamento.
Sendo assim, afirma que “ a substituição é efetiva mesmo nos dias de suspensão de expedientes provenientes de qualquer
norma legal, com raciocínio análogo aos casos de férias, feriados e descanso semanal remunerado”.
Com base nisso, requesta o provimento do vertente recurso para que seja efetuado imediatamente o pagamento incontroverso,
bem como o relativo ao período compreendido durante o recesso forense.
A Assessoria Jurídica da Presidência desta Corte admitiu o presente recurso ante a sua tempestividade, opinando pela sua
distribuição, ocasião em que vieram-me conclusos os autos.
É o relatório.
VOTO
A hipótese dos autos cinge-se em verificar se o recorrente faz jus ao pagamento relativo à substituição de cargo durante o período
do recesso forense dedicado às festas natalinas e de ano novo.
Pois bem.
O período de recesso judiciário, dedicado às festas natalinas e de ano novo, disposto no art. 1º1, da Resolução GP Nº 67/2016,
não implica em paralisação da atividade judiciária, mas suspensão dos prazos processuais, publicação de acórdãos, sentenças e
decisões, intimação de partes ou advogados, assegurado o atendimento de casos reputados urgentes, em sede de plantão
judiciário regulamentado, em caso de Primeiro Grau, pela Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Maranhão2.
Cabe não olvidar que o serviço de plantão será exercido pelo presidente, pelo vice-presidente e pelo corregedor-geral da Justiça
em regime de escala. Desta forma, o registro de ponto das Secretarias e Gabinetes fica condicionado a expediente interno, que, in
casu, fora suspenso por força de sobredita Resolução durante o período compreendido entre os dias de 20 de dezembro de 2016 a
6 de janeiro de 2017.
Assim, não vislumbro qualquer responsabilidade do servidor substituto de ter deliberadamente deixado de registrar seu ponto, mas
fato da Administração que o impediu de comportar-se de acordo com o art. 15 da Resolução nº 66/2016-GP, consoante transcrição
abaixo, litteris:
Art. 15. A jornada de trabalho do substituto, durante o período da substituição automática ou eventual, deverá obedecer à carga
horária mínima de oito horas diárias, definida em lei para aqueles que exercem cargo em comissão e função gratificada, conforme
art. 3º, inciso III, da Resolução 001/2010-TJ, mesmo nos casos em que o cargo objeto da substituição exigir apenas um registro de
frequência.
§ 1º Compete ao servidor, no exercício da substituição, cumprir diariamente e integralmente o horário determinado no caput,
havendo apenas a tolerância estabelecida na Resolução do ponto eletrônico.
Ora, no próprio registro de ponto consta a informação “ Recesso Forense” no período em comento, conforme se vê dos Eventos
nºs 2020079 e 2020080 do Processo Administrativo nº 1448/2017, o que vedaria naturalmente o registro.
Nesse sentido, este Tribunal Pleno já proferiu entendimento, na sessão do dia 07 de junho de 2017, no Recurso Administrativo nº
5076/2017, de minha Relatoria, dando provimento ao recurso para conceder o pagamento relativo à diferença de substituição
durante o recesso forense.
Ante todo o exposto, VOTO pelo provimento do recurso em apreço para que seja concedido o pagamento da diferença de
vencimentos referente à substituição exercida pelo recorrente no cargo de Secretário Judicial da Contadoria do Fórum, durante o
período compreendido entre os dias 20 de dezembro de 2016 a 06 de janeiro de 2017, qual seja, o recesso forense.
É COMO VOTO.
SALA DAS SESSÕES DO TRIBUNAL PLENO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 21 DE
JUNHO DE 2017.
DesembargadorJAIME FERREIRA DE ARAUJO
Relator
1Art. 1º Fica suspenso o expediente forense no Poder Judiciário do Maranhão no período compreendido entre os dias de 20 de
dezembro a 06 de janeiro, de cada ano, configurando recesso judiciário, dedicado às festas natalinas e de ano novo.
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2Art. 2º. O sistema de plantão no Primeiro Grau durante o recesso judiciário será regulamentado por provimento da Corregedoria-
Geral da Justiça do Estado do Maranhão, cujas escalas serão organizadas, com ampla divulgação, até dia 10 de dezembro de
cada ano.

ACÓRDÃO Nº 205430/2017-A
TRIBUNAL PLENO

Sessão do dia 07 de junho de 2017.
RECURSO ADMINISTRATIVO n° 56055/2013 (DIGIDOC)
Requerente : MARIA RITA SOUZA RODRIGUES
Assunto : Avaliação de desempenho realizada por pessoa incapacitada
Recorrido : PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Relatora : DESEMBARGADORA NELMA CELESTE SOUZA SILVA SARNEY COSTA
Acórdão: __________________
EMENTA
ADMINISTRATIVO. RECURSO ADMINISTRATIVO. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO. AVALIADOR SUPOSTAMENTE
INCOMPETENTE. PEDIDO DE NOVA AVALIAÇÃO. REJEIÇÃO. POSSIBILIDADE DE DISCORDÂNCIA. RESOLUÇÃO Nº
70/2008. 10 (DEZ) DIAS DA CIÊNCIA. INSURGÊNCIA FORA DO PRAZO. PRESCRIÇÃO. RECONHECIMENTO. RECURSO
NÃO CONHECIDO.
I – a servidora pretende anular avaliação realizada em 15 de setembro de 2011 e que foi homologada pela referida
servidora.
II – Art. 23 da Resolução nº 70/08:Após ciência do parecer conclusivo, o servidor que discorde do resultado da avaliação
terá 10 (dez) dias para interpor pedido de reconsideração junto à Comissão de Acompanhamento e Desenvolvimento de
Carreira, sendo este decidido em até 30 (trinta) dias, devendo ser dada ciência ao servidor interessado.
III – Embora no MENTOR RH o campo esteja em branco, pressupõe-se que a mesma tomou ciência do resultado da
avaliação em 2012, quando não percebeu a GPJ daquele ano em dezembro. Logo, a data de interposição do pedido de
anulação está fora daquele prazo, qual seja, 26 de abril de 2013.
IV – Recurso não conhecido.

ACÓRDÃO
O Tribunal, por unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora, não conheceu do recurso.
Votaram pelo não conhecimento do recurso os Desembargadores Nelma Sarney Costa- relatora, Tyrone José Silva, José de
Ribamar Castro, João Santana Sousa, Ângela Maria Moraes Salazar, Ricardo Tadeu Bugarin Duailibe, Raimundo José Barros de
Sousa, Kleber Costa Carvalho, Vicente de Paula Gomes de Castro, José de Ribamar Fróz Sobrinho, José Bernardo Silva
Rodrigues, Jaime Ferreira de Araújo, Paulo Sérgio Velten Pereira, José Joaquim Figueiredo dos Anjos, Anildes de Jesus
Bernardes Chaves Cruz, e Jorge Rachid Mubárack Maluf, Presidente, tendo em vista o impedimento do Desembargador Cleones
Carvalho Cunha, encontrar-se afastada em licença para tratamento de saúde, a Desembargadora Maria das Graças de Castro
Duarte Mendes, vice-presidente e a ausência justificada do Desembargador Antonio Fernando Bayma Araujo
Impedido o Desembargador Cleones Carvalho Cunha.
Suspeita a Desembargadora Cleonice Silva Freire.
Ausentes, justificadamente, os Desembargadores Antonio Fernando Bayma Araujo, Jamil de Miranda Gedeon Neto, Antonio
Guerreiro Júnior, Marcelo Carvalho Silva, e Raimundo Nonato Magalhães Melo; em gozo de férias, os Desembargadores Lourival
de Jesus Serejo Sousa, José Luiz Oliveira de Almeida e Marcelino Chaves Everton, em gozo de licença saúde, a Desembargadora
Maria das Graças de Castro Duarte Mendes.
Presidente: Des. Jorge Rachid Mubárack Maluf, tendo em vista o impedimento do Desembargador Cleones Carvalho Cunha,
encontrar-se afastada em licença para tratamento de saúde, a Desembargadora Maria das Graças de Castro Duarte Mendes, vice-
presidente e a ausência justificada do Desembargador Antonio Fernando Bayma Araujo.
Secretário: Mário Lobão Carvalho
Desa. Nelma Celeste Souza Silva Sarney Costa

Relatora

ACÓRDÃO Nº 205431/2017-A
TRIBUNAL PLENO

Sessão do dia 07 de junho de 2017.
RECURSO ADMINISTRATIVO N°54648/2015
Requerente : Rita de Cássia da Silva Santos
Assunto : Devolução de valores recebidos de boa fé.
Recorrido : Des. Presidente do Tribunal de Justiça
Relatora : Des. Nelma Celeste Souza Silva Sarney Costa.
Acórdão: __________________
EMENTA
ADMINISTRATIVO. RECURSO ADMINISTRATIVO. RECEBIMENTO A MAIOR DA VERBA DESTINADA AO PAGAMENTO DE
SERVIDOR. COMPROVADO ERRO DA ADMINISTRAÇÃO. DEVOLUÇÃO. DESNECESSIDADE.
1. Na decisão recorrida observa-se que o pagamento foi fruto de erro material da Administração, por falha de uma de suas
unidades administrativas.
2. Portanto, o ora recorrente não contribuiu para o recebimento a maior da verba destinada a sua remuneração e nem agiu
de má-fé com a Administração Pública.
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3. Segundo o STJ, não é cabível a devolução dos valores recebidos de boa-fé, especialmente quando possuem caráter
alimentar, em decorrência de má aplicação da lei ou erro por parte da Administração (AgRg no REsp 1144992/PR, Rel.
Ministro Rogério Schietti Cruz, julgado em 16/04/2015, DJe 27/04/2015).
4. Assim, in casu, deve ser afastada a obrigação do servidor quanto à restituição dos valores recebidos a maior.
5. Recurso provido.

ACÓRDÃO
O Tribunal, por unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora, deu provimento ao recurso.
Votaram pelo provimento do recurso os Desembargadores Nelma Sarney Costa- relatora, Tyrone José Silva, José de Ribamar
Castro, João Santana Sousa, Ângela Maria Moraes Salazar, Ricardo Tadeu Bugarin Duailibe, Raimundo José Barros de Sousa,
Kleber Costa Carvalho, Vicente de Paula Gomes de Castro, José de Ribamar Fróz Sobrinho , Jaime Ferreira de Araújo, Paulo
Sérgio Velten Pereira, José Joaquim Figueiredo dos Anjos, Anildes de Jesus Bernardes Chaves Cruz, Antonio Guerreiro Júnior e
Jorge Rachid Mubárack Maluf, Presidente, tendo em vista o impedimento do Desembargador Cleones Carvalho Cunha, encontrar-
se afastada em licença para tratamento de saúde, a Desembargdora Maria das Graças de Castro Duarte Mendes, vice-presidente
e a ausência justificada do Desembargador Antonio Fernando Bayma Araujo.
Impedido o Desembargador Cleones Carvalho Cunha.
Suspeito a Desembargadora Cleonice Silva Freire.
Ausentes, justificadamente, os Desembargadores Antonio Fernando Bayma Araujo, Jamil de Miranda Gedeon Neto, Marcelo
Carvalho Silva, José Bernardo Silva Rodrigues e Raimundo Nonato Magalhães Melo; em gozo de férias, os Desembargadores
Lourival de Jesus Serejo Sousa, José Luiz Oliveira de Almeida e Marcelino Chaves Everton, em gozo de licença saúde, a
Desembargadora Maria das Graças de Castro Duarte Mendes.
Presidente: Des. Jorge Rachid Mubárack Maluf, tendo em vista o impedimento do Desembargador Cleones Carvalho Cunha,
encontrar-se afastada em licença para tratamento de saúde, a Desembargadora Maria das Graças de Castro Duarte Mendes, vice-
presidente e a ausência justificada do Desembargador Antonio Fernando Bayma Araujo.
Secretário: Mário Lobão Carvalho
Desa. Nelma Celeste Souza Silva Sarney Costa
Relatora

ACÓRDÃO Nº 205460/2017-A
TRIBUNAL PLENO
SESSÃO DO DIA 07 DE JUNHO DE 2017
RECURSO ADMINISTRATIVO Nº 9276/2017 (PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5076/2017)
RECORRENTE: LAERCIO ARAGÃO CALDAS
RECORRIDO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO
ASSUNTO: PAGAMENTO DE SUBSTITUIÇÃO DE CARGO DURANTE O RECESSO FORENSE
RELATOR: DESEMBARGADOR JAIME FERREIRA DE ARAUJO
RECURSO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL. SUBSTITUIÇÃO DE CARGO EM COMISSÃO.
SECRETÁRIO JUDICIAL. PAGAMENTO DA DIFERENÇA
DE VENCIMENTO. RECESSO FORENSE. FATO ADMINISTRATIVO. RESOLUÇÕES GP nºs 66 E 67 DE 2016 DESTE
TRIBUNAL. PAGAMENTO DEVIDO.
I. Em razão do art. 1º da Resolução GP nº 67/2016 se estabeleceu o recesso forense no interstício entre 20 de dezembro de 2016
e 06 de janeiro de 2017, determinando a suspensão do
expediente judiciário, ressalvados os casos de urgência cujo atendimento será efetivado em sistema de plantão judiciário de
Primeiro e Segundo Grau.
II. O estabelecimento do referido recesso constitui indubitavelmente fato da administração, o que impediu que o servidor substituto
atendesse ao que preceitua o art. 15 da Resolução nº
66/2016-CP in verbis “Art. 15 – A jornada de trabalho do substituto, durante o período da substituição automática ou eventual,
deverá obedecer à carga horária mínima de oito horas diárias,
definida em lei para aqueles que exercem cargo em comissão e função gratificada, conforme art. 3º, inciso III, da Resolução
001/2010-TJ, mesmo nos casos em que o cargo objeto da
substituição exigir apenas um registro de frequência.
III. Recurso provido para que seja concedido o pagamento da diferença de vencimentos referente à substituição exercida pelo
recorrente no cargo de Cargo em Comissão de Assessor
Jurídico de Desembargador, durante o recesso forense.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do RecursoAdministrativo nº 9276/2017, em que figura como Requerente e Requerido
os acimas enunciados, “O TRIBUNAL, POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO
RELATOR”.
Votaram pelo provimento os Desembargadores Jaime Ferreira de Araujo– Relator, Tyrone José Silva, José de Ribamar Castro,
João Santana Sousa, Ângela Maria Moraes Salazar, Ricardo Tadeu Bugarin Duailibe, Raimundo José Barros de Sousa, Kleber
Costa Carvalho, José de Ribamar Fróz Sobrinho, José Bernardo Silva Rodrigues, Paulo Sergio Velten Pereira , Anildes de Jesus
Bernardes Chaves Cruz, Nelma Sarney Costa, Cleonice Silva Freire e Jorge Rachid Mubárack Maluf, tendo em vista o
impedimento do Desembargador Cleones Carvalho Cunha, encontrar-se afastada em licença para tratamento de saúde, a
Desembargadora Maria das Graças de Castro Duarte Mendes, vice-presidente e ausência justificada do Desembargador Antônio
Fernando Bayma Araujo.
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Suspeito o Desembargador Vicente de Paula Gomes de Castro.
Impedido o Desembargador Cleones Carvalho Cunha.
Ausentes, justificadamente, os Desembargadores Antônio Fernando Bayma Araujo, Jamil de Miranda Gedeon Neto, Antônio
Guerreiro Júnior, José Joaquim Figueiredo dos Anjos, Marcelo Carvalho Silva e Raimundo Nonato Magalhães Melo; em gozo de
férias, os Desembargadores Lourival de Jesus Serejo Sousa, José Luiz Oliveira de Almeida e Marcelino Chaves Everton, em gozo
de licença saúde, a Desembargadora Maria das Graças de Castro Duarte Mendes.
Presidente: Des. Jorge Rachid Mubárack Maluf, tendo em vista o impedimento do Desembargador Cleones Carvalho Cunha.
São Luís, 07 de junho de 2017.
DesembargadorJAIME FERREIRA DE ARAUJO
Relator
RELATÓRIO
Cuida-se de solicitação em que o eminente Desembargador Vicente de Paula Gomes de Castro vem através do processo
5076/2017, informar que Laercio Aragão Caldas, matrícula 148718, respondeu pelo Cargo em Comissão de Assessor Jurídico de
Desembargador, simbologia CDGA, durante o afastamento do titular, Bruno Machado Bellei, matrícula 121244, no período de
26.08.2016 a 21.02.2017, solicitando, por oportuno, o pagamento referente ao interstício de 24/12/2016 à 22/01/2017.
Foram acostados aos autos: a Portaria de Afastamento do servidor Bruno Machado Bellei (substituído), a Portaria do servidor
Laercio Aragão Caldas (substituto), o Ofício de Comprovação de Efetiva Substituição, bem como a Frequência referente aos
meses de Dezembro e Janeiro.
Em virtude da norma estabelecida pelo art. 10, inciso II e Parágrafo único1da RESOL-GP-662016, vigente a partir de 22/11/2016
suscitou-se dúvida acerca da possibilidade do pagamento da diferença afeta ao cargo ora em substituição, sanada em razão do
art. 16 dispor da seguinte forma: “ As portarias de substituição expedidas antes da entrada em vigor desta Resolução terão sua
vigência até findo o prazo nelas assinalado”.
A Assessoria Jurídica da Presidência desta Corte opinou no sentido de que era devido o pagamento da referida substituição,
posição no mesmo sentido da Decisão 49822017 da Divisão de Direitos e Deveres.
O e. Desembargador Cleones Carvalho Cunha deferiu o pagamento em favor do servidor Laercio Aragão Caldas referente ao
período de 24/12/2016 a 22/01/2017, excluindo-se o interstício de 24/12/2016 a 06/01/2017, em razão de corresponder ao período
de recesso forense, regulamentado pela RESOL-GP – 672016, em que não houve registros de frequência do controle de ponto do
servidor.
É o relatório.
VOTO
O período de recesso forense, dedicado às festas natalinas e de ano novo, não implica em paralisação da atividade judiciária,
mas suspensão dos prazos processuais, publicação de acórdãos, sentenças e decisões, intimação de partes ou advogados,
assegurado o atendimento de casos reputados urgentes, em sede de plantão judiciário no Segundo Grau disciplinado no art. 22
do Regimento Interno desta Corte2.
Cabe não olvidar que o serviço de plantão será exercido pelo presidente, pelo vice-presidente e pelo corregedor-geral da Justiça
em regime de escala. Dessa, forma, o registro de ponto de outros gabinetes fica condicionado a expediente interno. Não vejo
culpa exclusiva do servidor substituto de ter deliberadamente deixado de registrar seu ponto, mas fato da Administração que o
impediu de comportar-se de acordo com o art. 15 da Resolução nº 66/2016-CP3.
Resta aduzir que no próprio registro de ponto consta a informação “Recesso Natalino” no período em comento, o que vedaria
naturalmente o registro.
Ante todo o exposto, peço venia ao e. Desembargador Cleones Carvalho Cunha para divergir de sua decisão, decidindo pelo
pagamento ao servidor Laercio Aragão Caldas do valor correspondente ao período de 24/12/2016 a 06/01/2017.
É COMO VOTO.
SALA DAS SESSÕES DO TRIBUNAL PLENO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 07 DE
JUNHO DE 2017.
DESEMBARGADOR JAIME FERREIRA DE ARAUJO
Relator
1 Art. 10 Somente haverá pagamento de substituição para:
I – Omissis
II – no Segundo Grau, para os cargos de chefia, coordenadoria e direção, além das funções gratificadas.
Parágrafo único. O cargo de Assessor Chefe de desembargador não considerado como de chefia para fins de pagamento de
substituição.
2 Art. 22.Durante o recesso natalino e de ano novo, o serviço de plantão será exercido pelo presidente, pelo vice-
presidente e pelo corregedor-geral da Justiça, de acordo com escala expedida pelo presidente do Tribunal.
§ 1° Os processos com pedido de liminar e de medidas de urgência não apreciadas pelos relatores serão, no período de que trata
o caput, encaminhados ao presidente, para distribuição entre os membros da mesa diretora.
§ 2° Findo o recesso, os autos retornarão aos relatores originários;e os novos, independentemente de determinação do relator
temporário, serão distribuídos.
3 Art. 15 – A jornada de trabalho do substituto, durante o período da substituição automática ou eventual, deverá obedecer à carga
horária mínima de oito horas diárias, definida em lei para aqueles que exercem cargo em comissão e função gratificada, conforme
art. 3º, inciso III, da Resolução 001/2010-TJ, mesmo nos casos em que o cargo objeto da substituição exigir apenas um registro de
frequência.
§ 1º Compete ao servidor, no exercício da substituição, cumprir diariamente e integralmente o horário determinado no caput,
havendo apenas a tolerância estabelecida na Resolução do ponto eletrônico.

Página 177 de 2382 Diário da Justiça Eletrônico Disponibilização: 30/06/2017
Edição nº 114/2017 Publicação: 03/07/2017

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO - Praça Dom Pedro II, s/n Centro - CEP 65010-905 - São Luis-MA - Fone: (98) 2106-9000 - www.tjma.jus.br
Diário da Justiça Eletrônico - Diretoria Judiciária - Coordenadoria de Jurisprudência e Publicações - Fone: (98) 2106 9805 / 9810 / 9896 / 9897 - publicacoes@tj.ma.gov.br



ACÓRDÃO Nº 205485/2017-A
PLENÁRIO
SESSÃO ADMINISTRATIVA DO DIA 21 DE JUNHO DE 2017
RECURSO ADMINISTRATIVO: 026584/2016
NUMERAÇÃO ÚNICA: 0002550-22.2017.10.00.0000
RECORRENTE: Francisco das Chagas de Oliveira Junior – Titular da Serventia Extrajudicial do Oficio Único de Pirapemas/MA
RECORRIDO: Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Maranhão
RELATOR: Desembargador Jaime Ferreira de Araújo
ACÓRDÃO N.___________________
RECURSO ADMINISTRATIVO. DESIGNAÇÃO PARA RESPONDER INTERINAMENTE POR SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. ATO
PRECÁRIO. POSSÍVEL MODIFICAÇÃO DA INTERINIDADE POR DECISÃO ADMINISTRATIVA MOTIVADA E
INDIVIDUALIZADA. PROIBIÇÃO DE CUMULAÇÃO DE MAIS DE UMA SERVENTIA EXTRAJUDICIAL POR INTERINIDADE. É
DEFESO AO INTERINO ONERAR A RENDA DA SERVENTIA SEM PROJETO DEVIDAMENTE APROVADO PELO TRIBUNAL
DE JUSTIÇA.
I – A designação para responder interinamente por serventia extrajudicial é ato precário, de possível modificação da
interinidade por decisão administrativa, motivada e individualizada;
II – É proibida a cumulação de mais de uma Serventia Extrajudicial por interinidade.
III – É defeso ao interino onerar a renda da Serventia Extrajudicial: seja contratando locações de bens imóveis, móveis,
equipamentos, serviços, aumentar salários ou contratar prepostos, sem o devido projeto enviado ao Tribunal de Justiça e
aprovado, sob pena de arcar pessoalmente com os custos despendidos.
IV– Recurso conhecido e improvido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do RECURSO ADMINISTRATIVO sob o n.º 026584/2016, em que figuram como
Recorrente e Recorrido os acima enunciados, ACORDAM os Senhores Desembargadores do Plenário do Tribunal de Justiça do
Estado do Maranhão: “ O Tribunal, por unanimidade, negou provimento ao recurso, nos termos do voto Desembargador Jaime
Ferreira de Araújo, relator”.
Votaram os Desembargadores Jaime Ferreira de Araújo, relator, Tyrone José Silva, José de Ribamar Castro, Ricardo Tadeu
Bugarin Duailibe, Raimundo José Barros de Sousa, Kleber Costa Carvalho, Vicente de Paula Gomes de Castro, José de Ribamar
Fróz Sobrinho, José Bernardo Silva Rodrigues, Raimundo Nonato Magalhães Melo, Paulo Sérgio Velten Pereira, José Joaquim
Figueiredo dos Anjos, Nelma Sarney Costa, Antonio Guerreiro Júnior, Jamil de Miranda Gedeon Neto e Cleones Carvalho Cunha,
presidente.
Impedida, a Desembargadora Anildes de Jesus Bernardes Chaves Cruz.
Ausentes, justificadamente, os Desembargadores Antonio Fernando Bayma Araujo, Jorge Rachid Mubárack Maluf, Cleonice Silva
Freire, Marcelo Carvalho Silva, Maria das Graças de Castro Duarte Mendes e Ângela Maria Moraes Salazar; em gozo de férias, os
Desembargadores Lourival de Jesus Serejo Sousa, José Luiz Oliveira de Almeida, Marcelino Chaves Everton e João Santana
Sousa.
Presidente: Desembargador Cleones Carvalho Cunha
São Luís/MA, 21 de junho de 2017
Desembargador Jaime Ferreira de Araújo
Relator
RELATÓRIO
Trata-se de RecursoAdministrativo interposto por Francisco das Chagas Ferreira de Oliveira Junior, Titular da Serventia
Extrajudicial do Ofício Único de Pirapemas/MA, contra DESPACHO-GCGJ-3612016, proferido em 10.11.2016, da lavra da Exma.
Sra. Desª Corregedora-Geral da Justiça, que determinou imediato cumprimento do acórdão proferido pelo CNJ, nos autos do
Procedimento de Controle Administrativo n. 0002821-45.2016.2.00.0000, com transmissão de acervo do 2º Ofício de Lago da
Pedra ao interino designado, João Gusmão Netto, nos termos do Provimento n. 27/2016 CG/MA.
O requerente alegou em síntese que é delegatário, titular do 1º Ofício de Pirapemas/MA. Que centenas de serventias extrajudiciais
do Estado do Maranhão estão ocupadas por interinos, e que já responde pelo 1º Ofício de Lago da Pedra/MA.
Alega que buscando a eficiência na prestação do serviço, alugou um novo estabelecimento para as instalações do Cartório do 2º
Ofício, com amplo estacionamento, realizando reformas para disponibilizar espaço reservadopara a realização dos casamentos,
além de adequado espaço para atendimento da população e compra de equipamentos modernos para o serviço.
Relata que a ilustre Corregedora-Geral de Justiça do TJMA, sem apontar qualquer ato desabonador da gestão do Autor, entendeu
pela revogação de sua interinidade do 2º Ofício de Lago da Pedra, e a consequente designação do Sr. João Gusmão Netto para
exercer interinamente o mister.
Pontifica que de forma inadequada a ilustre Corregedora-Geral decidiu que: “para atender ao interesse público inserto na atividade
notarial delegada que, havendo dois pedidos de interinidade para a Serventia Extrajudicial do 2º Ofício de Lago da Pedra/MA,
formulados por delegatários mais próximos, se mantenha a gestão da serventia sob a responsabilidade de quem está mais
distante, sendo cabível e necessária a modificação da designação”.
Cabe relatar que o novo interino designado, João Gusmão Netto, é titular da serventia extrajudicial de Lagoa Grande do Maranhão,
que encontra-se distante 65 km (sessenta e cinco quilômetros) de Lago da Pedra.
Ademais, foi suspensa pelo CNJ, de relatoria do Conselheiro Norberto Campelo, em sede de liminar, a Decisão-GCGJ-5062016,
que designou novo interino para responder pela serventia em comento. No entanto, não foi ratificada pelo plenário. E por fim, no
mérito julgado improcedente.
É o relatório.
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VOTO
Sobre estes fatos, no Procedimento de Controle Administrativo julgado pelo plenário do CNJ, pela relatoria do Conselheiro
Norberto Lopes Campelo, no mérito ele observou que: embora, num primeiro momento o ato da Corregedoria, devesse ser
suspenso, por isso, assim o fez; logo depois, numa análise mais profunda percebeu sua higidez e legalidade. O que reproduzo:
Muito embora inicialmente se tenha dado maior relevo ao critério geográfico como fator de definição da interinidade da serventia
em questão, por, aparentemente ser este o critério único para a definição da nova interinidade, as informações trazidas pela
Corregedoria requerida, bem como as considerações apresentadas em plenário quando se decidiu pela não ratificação da liminar,
foram suficientes para aclarar a lisura do ato impugnado.
A corregedoria local, tomou sua decisão baseada na necessidade de se moralizar o serviço extrajudicial, agindo estritamente
dentro de sua competência e autonomia. Invoco aqui o mesmo julgado apresentado pelo Corregedor, Conselheiro João Otávio de
Noronha:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CARTÓRIO DE
REGISTRO DE IMÓVEIS. MUNICÍPIO DE CARIACICA. INSTALAÇÃO POR RESOLUÇÃO DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA. REVOGAÇÃO POR RESOLUÇÃO DO TRIBUNAL PLENO. POSSIBILIDADE. SÚMULA N. 473 DO STF. TABELIÃO
INTERINO. FUNÇÃO PRECÁRIA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. 1. A dispensa do ocupante de função de tabelião
interino não exige a abertura de processo administrativo, podendo se dar conforme a conveniência e a oportunidade do
administrador público. Nesse sentido: AgRg na MC 19.361/PR, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJe
02/08/2012; RMS 26.261/AP, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 22/02/2012; RMS 25.555/MG, Rel.
Ministro Vasco Della Giustina (Desembargador convocado do TJ/RS), Sexta Turma, DJe 09/11/2011; RMS 17552/MG, Rel.
Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, DJ 05/12/2005. 2. O exercício da função de tabelião interino não autoriza o
reconhecimento de qualquer direito de manutenção nesse cargo até a abertura do respectivo concurso público, pois o Poder
Judiciário não poderia, ingressando no mérito da conveniência e oportunidade do administrador público, proibir eventual revogação
da sua designação. 3. Nos termos do entendimento jurisprudencial contido na Súmula n. 473 do STF, o Tribunal Pleno pode
proceder à revogação do ato administrativo exarado pelo Presidente do Tribunal de Justiça. 4. Recurso ordinário não provido.
(RMS n. 35.448/ES, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 5/4/2013.)]
No mais, no que se refere ao argumento sobre a impossibilidade de revogação da sua interinidade, este mesmo Conselheiro
entendeu ser incabível a cumulação de mais de uma Serventia por interinidade, já que fere princípios da administração pública, em
especial no tangente à eficiência. Termos que colaciono:
Manter o delegatário cumulando o exercício de atividades notariais e registrais em três serventias, ainda que em caráter interino
em duas delas, fere princípios da administração pública, como o da eficiência, tendo em vista que tal cumulação não o possibilita
exercitar de maneira mais eficaz suas respectivas obrigações e responsabilidades, tais como, lavratura de atos, escrituras e
procurações.
Desse modo, o fato de cumular 3 (três) Serventias Extrajudiciais, é absolutamente inapropriado. Ademais, esta matéria já foi
enfrentada pela Resolução 80/2009 CNJ1, onde se determinou ser possível a cessação da interinidade, a qualquer tempo, desde
que em decisão administrativa motivada e individualizada, proferida pelo Tribunal local ou CNJ. A seguir:
Art. 3°. § 1. A cessação da interinidade antes da assunção da respectiva unidade pelo atual delegado apenas será possível por
decisão administrativa motivada e individualizada, que poderá ser proferida pelo Tribunal de Justiça dos Estados, ou, ainda, pela
Corregedoria Nacional de Justiça.
Importante enfatizar, que já existe regulamentação local por meio do Provimento nº 05/2016-CGJMA2que estabelece em seu art. 1º,
inciso III que não poderá haver cumulação de mais de uma Serventia por interinidade, sendo por óbvio vedado responder por três.
É o que segue:
Art. 1º, III – a designação de interinidade se limitará a apenas uma serventia, além da que o delegatário é titular.
Ainda na Resolução 80, o CNJ determinou ser defeso a contratação de prepostos, o aumento de salário, a contratação de bens
móveis, imóveis, e equipamentos ou serviços, apenas quando previamente autorizado pelo Tribunal, por meio de projeto
devidamente aprovado. Um dos argumentos levantados pelo recurso foi de que, o interino havia, realizado reformas, contratação
de bens imóveis e equipamentos, caso assim o tenha feito, deverá por óbvio assumir esses custos por recursos próprios, e
devolvê-los ao Tribunal, salvo se autorizado previamente por meio de projeto. A saber:
Resolução 80, CNJ. Art. 3°. § 4º. Aos responsáveis pelo serviço, que tenham sido designados interinamente, na forma deste artigo,
é defeso, contratar novos prepostos, aumentar salários dos prepostos já existentes na unidade, ou contratar novas locações de
bens móveis ou imóveis, de equipamentos ou de serviços, que possam onerar a renda da unidade vaga de modo continuado, sem
a prévia autorização do respectivo tribunal a que estiver afeta a unidade do serviço. Todos os investimentos que comprometam a
renda da unidade vaga no futuro deverão ser objeto de projeto a ser encaminhando para a aprovação do respectivo tribunal de
justiça.
Pelo exposto, e de acordo com o entendimento acima descrito, VOTO PELOCONHECIMENTO E JULGO IMPROCEDENTE O
PEDIDOdo presente recurso.
É o voto.
São Luís, 21 de junho de 2017.
Desembargador Jaime Ferreira de Araujo
1http://www.cnj.jus.br/images/stories/docs_cnj/resolucao/rescnj_80a.pdf
2http://gerenciador.tjma.jus.br/app/webroot/files/publicacao/411505/provimento_52016_05022016_1534.pdf
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NÚMERO ÚNICO0001746-54.2017.8.10.0000
IMPETRANTE: HELTON JOSÉ MARTINS NOGUEIRA
ADVOGADO(A)(S): Drªs. Luana Soido Teixeira e Silva (OAB/PI 14333) e Renata de Sousa Antunes (OAB/PI n.º 14599)
IMPETRADO(S): SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO MARANHÃO e GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO
LITISCONSORTE: ESTADO DO MARANHÃO
RELATOR : Des. JAIME FERREIRA DE ARAUJO
D E C I S Ã O
Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA, com pedido de liminar, impetrado por HELTON JOSÉ MARTINS NOGUEIRAcontra ato ilegal atribuído ao
SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO e ao GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO.
O Impetrante afirma que é servidor público estadual, exercendo o cargo de Professor do Ensino Médio Regular, Classe IV, Ref. 19, do Quadro de Estatutários,
disciplina Física. Aduz que peticionou, junto ao Órgão URE/Codó Maranhão, pela concessão de gratificação por titulação de 15%, vez que possui Diploma de
Especialização em nível de pós-graduação em "Educação Profissional e Tecnológica", conforme o art. 35, inciso II, da Lei Estadual nº 9.860/2013.
Alega que a Administração Pública, decorridos mais de seis meses após protocolar o referido pedido, é omissa em analisá-lo, violando o disposto no art. 175,
parágrafo único, da Lei nº 6.107/94.
No mais, destaca que preenchidos os requisitos para a incorporação da mencionada gratificação, encontra-se impedido de usufruir do direito líquido e certo que
entende ser detentor.
Requer, com base nesses argumentos, o deferimento da medida liminar para determinar que as autoridades apontadas coatoras apreciem o requerimento
administrativo formulado, reconhecendo o direito do impetrante à gratificação por titulação e, por consequência, providenciem a imediata implantação da referida
verba no contracheque dele.
Instruem o writos documentos que repousam às fls. 11/19.
Antes de apreciar o pedido liminar, foram requisitadas informações às autoridades apontadas coatoras (despacho de fls. 23/24).
O Estado do Maranhão ofertou Contestação às fls. 36/41, pugnando pelo indeferimento da liminar e denegação da segurança.
Informações prestadas às fls. 44, com documentos juntados às fls. 45/57, destacando a autoridade coatora (Secretário de Educação) que "o processo que trata
da gratificação do autor está em pleno andamento e sua conclusão deverá se dar em breve". Afirmou, ainda, que "a Administração não vem medindo esforços
para promover a instrução das solicitações administrativas que lhe são encaminhadas no menor prazo processual possível, contudo, nem sempre é possível dar
a resposta no prazo que o Solicitante desejaria, seja por alguma peculiaridade que demande diligências, seja pelo grande número crescente de processos a
serem analisados".
É O RELATÓRIO. Passo a apreciar o pedido liminar.
A nova lei que disciplina o Mandado de Segurança (Lei n.° 12.016/2009) autoriza a sua concessão "para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpusou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de
sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça".
Quanto à medida liminar, oportuno destacar que a sua concessão tem por fim impedir o perecimento do direito do postulante diante do seu tardio
reconhecimento, exigindo-se para a sua concessão,necessariamente, a presença cumulativa dos requisitosda plausibilidade do direito invocado e do risco de
dano irreparável. A ausência de qualquer dos requisitosmencionados obsta a pretensão formulada, ao menos neste prévio juízo de cognição.
Na hipótese dos autos, verifico que o impetrante almeja ter seu pedido administrativo de concessão de gratificação de 15% apreciado pelas autoridades
apontadas coatoras e, por consequência, seja-lhe reconhecido o direito à gratificação por titulação com a imediata implantação da referida verba no
contracheque dele.
O pedido ora formulado implicará, por via reflexa, em aumento dos vencimentos do servidor, de modo que a situação em testilha, se verificado o direito líquido e
certo do impetrante, encontrará óbice no disposto no art. 1º1da Lei nº 9.494/97, segundo o qual obsta o deferimento de tutela antecipatória/liminar quando, dentre
outras hipóteses, pretender-se a concessão de aumento de vencimento ou extensão de vantagens a servidor.
Nesse sentido, colaciono os seguintes arestos, inclusive do STJ, inverbis:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DEVOLUÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA
DESCONTADO SOBRE O PAGAMENTO DE LICENÇA-PRÊMIO E FÉRIAS NÃO GOZADAS EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE DA ANTECIPAÇÃO DOS
EFEITOS DA TUTELA. AGRAVO REGIMENTAL DO DISTRITO FEDERAL DESPROVIDO. 1. O STJ entende que a antecipação de tutela em desfavor da
Fazenda Pública pode ser concedida, desde que a situação não esteja inserida nas hipóteses do art. 1o. da Lei 9.494/1997, que estabelece que não será
concedido o provimento liminar quando este importar em reclassificação ou equiparação de servidor público, em concessão de aumento de vencimento ou em
extensão de vantagens, o que não é o caso dos autos, já que se trata de restabelecimento de pagamento de parcela indevidamente descontada do contracheque
do autor. 2. A alteração do julgamento da instância ordinária, soberana na análise dos elementos fático-probatórios dos autos, acerca dos requisitos que
autorizam a antecipação da tutela (art. 273 do CPC), esbarra também no óbice da Súmula 7/STJ. 3. Agravo Regimental do DISTRITO FEDERAL desprovido.
(AgRg no AREsp 157.962/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/08/2014, DJe 20/08/2014). Disponível em:
www.stj.jus.br. Acesso em 22/06/2017. Original sem destaques.
PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. TUTELA ANTECIPADA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CONCESSÃO ORIGINÁRIA DE VANTAGEM PECUNIÁRIA A
SERVIDOR PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE.- Não é possível a concessão de tutela antecipada contra a Fazenda Pública quando o objetivo do servidor público é
obter a fruição de vantagem pecuniária nova e que, até então, não compunha sua remuneração. V.V. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO
ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PRESTAÇÕES DE TRATO SUCESSIVO. INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DO
REGIME ESPECIAL DE TRABALHO. CONCESSÃO DEVIDA. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA
TUTELA ANTECIPADA. MEDIDA DE URGÊNCIA QUE FAVORECE A AUTORA/AGRAVADA. RECURSO NÃO PROVIDO. Em caso de relação jurídica com
prestações sucessivas não há que se falar em prescrição de fundo de direito, mas apenas das prestações vencidas antes do qüinqüênio anterior à propositura da
ação. Não obstante a Lei 9494/1997, admite-se, em tese, a possibilidade de antecipação de tutela, mesmo nas causas movidas contra o Poder Público,
ressalvando sua aplicação em situações específicas, em que o direito da Fazenda Pública prepondere. In casu, tendo em vista que o mérito da causa esbarra em
verba de natureza alimentar, possível a antecipação. Celebrando a jurisprudência deste Tribunal, devida a incorporação da gratificação do Regime Especial de
Trabalho (RET), nos termos das leis que regem a espécie. De acordo com as normas processuais, a antecipação dos efeitos da tutela se justifica quando
comprovados: o risco de dano grave ou de difícil reparação, a verossimilhança das alegações e a prova inequívoca. Autorizada a sua concessão quando
presentes esses requisitos. (TJ-MG - AI: 10024132528332001 MG, Relator: Armando Freire, Data de Julgamento: 21/02/2014, Câmaras Cíveis / 1ª CÂMARA
CÍVEL, Data de Publicação: 26/02/2014). Disponível em: www.jusbrasil.com.br. Acesso em 23/06/2017. Original sem destaques.
De outra banda, devo destacar que segundo as regras dispostas nos arts. 57 e 58 da Lei Estadual nº 8.959/2009, a Administração tem o dever de
motivadamente emitir decisão nos processos administrativos e sobre solicitações ou reclamações, em matéria de sua competência, sendo que, concluída a
instrução do processo respectivo, a decisão tem que ser dada no prazo de até trinta dias, salvo prorrogação por igual período devidamente justificada.
No caso dos autos, a autoridade coatora (Secretário de Educação), em suas informações, declarou que "o processo que trata da gratificação do autor está em
pleno andamento e sua conclusão deverá se dar em breve". Verifico, dos documentos encartados nos autos que, de fato, o processo administrativo do servidor
está em pleno andamento, finalizando a fase de instrução, conforme se vê do despacho datado de 05/04/2017, anexado às fls. 56/57.
Por fim, observo que não está presente o perigo de dano porque, de acordo com o disposto no art. 35, §2º do Estatuto do Magistério (Lei nº 9.860/2013), a
gratificação por titulação será devida a partir da data do seu requerimento.
Diante disso, não há se falar em concessão de liminar que poderá ocasionar concessão de gratificação, ante o impedimento legal referendado, inclusive, pela
jurisprudência alhures citada.
À guisa do exposto, INDEFIROa liminar postulada no vertente mandamus, até o julgamento de mérito.
Encaminhem-se os autos à Procuradoria Geral de Justiçapara elaboração de parecer opinativo acerca da matéria no prazo improrrogável de 10 (dez) dias, nos
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termos do art. 12, caput, da lei referida.
Publique-se e CUMPRA-SE.
São Luís, 23 de junho de 2017
DesembargadorJAIME FERREIRA DE ARAUJORelator
1Art. 1º Aplica-se à tutela antecipada prevista nos arts. 273 e 461 do Código de Processo Civil o disposto nos arts. 5º e seu parágrafo únicoe 7º da Lei nº 4.348,
de 26 de junho de 1964, no art. 1ºe seu § 4º da Lei nº 5.021, de 9 de junho de 1966, e nos arts. 1º, 3ºe 4º da Lei nº 8.437, de 30 de junho de 1992.

EXECUÇÃO DEFINITIVA DE SENTENÇA Nº 007858/2010 (MANDADO DE SEGURANÇA Nº 021486/2004 - SÃO LUÍS)
Exequente: Sindicato dos Servidores da Justiça do Estado do Maranhão –
SINDJUS/MA
Advogados: Drs. Pedro Duailibe Mascarenhas (OAB/MA 4632), Perla Maria Fernandes Ribeiro (OAB/MA 7250), Marcus Vinícius
Jansen Cutrim Cardoso (OAB/MA 7240), Doriana dos Santos Camello (OAB/MA 6170)
Executado: Estado do Maranhão
Vistos, etc.
Diante da comunicação de pagamento do ofício requisitório de RPV, relativo ao exequente Duailibe Mascarenhas e Advogados,
pelo Estado do Maranhão (fls. 232/233), expeça-se o respectivo alvará judicial em seu favor.
Quanto aos demais exequentes, considerando penderem de processamento os ofícios de requisição de precatório de fls. 202/204,
210/212, 214/216 e 218/220, aguarde-se a quitação do crédito exequendo.
Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.
São Luís, 28 de junho de 2017.

Desembargador CLEONES CARVALHO CUNHA
RELATOR

TRIBUNAL PLENO
PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DE PRECATÓRIO POR RPV Nº 18.338/2017, NOS AUTOS DA AÇÃO DE EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA Nº

0021486-52.2004.8.10.0000 (18.552/2012) - SÃO LUÍS
(APENSO: AUTOS DE EMBARGOS À EXECUÇÃO Nº 0021486-52.2004.8.10.0000 (35.375/2012)

Relator : Desembargador Jamil de Miranda Gedeon Neto
Requerente : Sandra Nayara Barros Macedo
Advogados : Pedro Duailibe Mascarenhas, OAB/MA 4632, e Doriana dos Santos
Camello, OAB/MA 6170.
Requerido : Estado do Maranhão
Procurador : Raimundo Soares de Carvalho

D E S P A C H O
Sandra Nayara Barros Macedo, Oficiala de Justiça do Poder Judiciário do Estado do Maranhão, às fls.461/464, protocolou nesta Corte, sob o nº 18.338/2017,
PEDIDOS DE CANCELAMENTO DO PRECATÓRIO JÁ EXPEDIDO A SEU FAVOR E A SUA SUBSTITUIÇÃO POR REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR -
RPV, com a renúncia do crédito porventura excedente à quantia estabelecida por lei para a expedição desta espécie de requisição.
Todavia, seu requerimento não se acha assinado por qualquer um de seus advogados.
Assim, determino a intimação da exequente ora Requerente, por seus advogados, através do DJe, para, se quiser, no prazo de 5 (cinco) dias, regularizar a sua
postulação, devendo a mesma ser subscrita por qualquer um de seus Ilustres advogados, sob pena de seu não conhecimento.
Após, voltem-me conclusos.
Publique-se.
São Luís/MA., 27 de junho de 2017.

Desembargador JAMIL DE MIRANDA GEDEON NETO
Relator

:

TRIBUNAL PLENO
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO/PROCESSO DE EXECUÇÃO/EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL/EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.
NÚMERO PROCESSO: 0010053-36.2013.8.10.0000
NÚMERO PROTOCOLO: 044740/2013
1º EXEQUENTES: HELDER MONTE CARDOSO, KLEICIANNE COSTA CUTRIM, MARCIUS WILSON BRAS DA SILVA, LEONARDO SILVA DOS ANGELOS.
2º EXEQUENTE: DUAILIBE MASCARENHAS ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS: PEDRO DUAILIBE MASCARENHAS, DORIANA DOS SANTOS CAMELLO
EXECUTADO: ESTADO DO MARANHÃO
PROCURADORES DO ESTADO: RAIMUNDO SOARES DE CARVALHO E RICARDO DE LIMA SÉLLOS
COMARCA: SÃO LUÍS

D E S P A C H O
Ante a manifestação do Estado do Maranhão (fl. 277), ouça-se o exequente e, depois, a douta Procuradoria Geral de Justiça no prazo sucessivo de 48 (quarenta
e oito) horas. Após, voltem-me conclusos os autos.
Publique-se. Intime-se. Registre-se. Cumpra-se.
São Luís, 28 de junho de 2017.

José JOAQUIM FIGUEIREDO dos Anjos
Relator

TRIBUNAL PLENO
MANDADO DE SEGURANÇA Nº 8794-98.2016.8.10.0000 (52706/2016) -
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SÃO LUÍS
IMPETRANTE: Município de São José de Ribamar
ADVOGADOS: Dr. Marcus Aurélio Borges Lima (OAB/MA 6508) e Outros
IMPETRADO: Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão
RELATOR: Desembargador RICARDO DUAILIBE
DESPACHO
Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado pelo Município de São José de Ribamar contra ato considerado ilegal e abusivo
perpetrado pelo Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, que determinou o sequestro, em 06 (seis) parcelas mensais sucessivas, de valores
nas contas do Impetrante para viabilizar o pagamento do Precatório nº. 31689/2013, no importe de R$ 2.658.288,16 (dois milhões, seiscentos e cinquenta e oito
mil, duzentos e oitenta e oito reais e dezesseis centavos).
De acordo cos autos (fls. 333), verifica-se que a primeira constrição realizada na conta do Impetrante ocorreu em 04/10/2016, ou seja, antes da distribuição desta
Ação, datada de 03/11/2016.
Considerando que o objeto do presente mandamusé tão somente suspender as constrições e aumentar o prazo para o pagamento da dívida para 12 (doze)
vezes, faz-se necessário averiguar se ainda persiste o interesse processual para a continuidade desta demanda, diante da possibilidade do débito já ter sido
quitado, em virtude do transcurso interregno de mais 07 (sete) meses da sua propositura.
Dessa forma, intime-se o Impetrante para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se acerca da perda superveniente do objeto deste writ.
Após, com ou sem o cumprimento da diligência, retornem os autos conclusos.
Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.
São Luís (MA), 27 de junho de 2017.
Desembargador RICARDO DUAILIBE Relator

Primeiras Câmaras Cíveis Reunidas

PRIMEIRAS CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS
EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL Nº 22.151/2017 NO MANDADO DE SEGURANÇA Nº 30.778/2010
NÚMERO ÚNICO: 0002974-64.2017.8.10.0000
EXEQUENTES: MARCOS VALÉRIO SANTOS DA SILVA E OUTROS
Advogados: Drs. Bruno Leonardo Silva Rodrigues (OAB/MA 7.099) e outros
EXECUTADO: ESTADO DO MARANHÃO

D E C I S Ã O
Trata-se de execução do acórdão proferido no julgamento do Mandado de Segurança Nº 30.778/2010, de competência originária das 2ª Câmaras Cíveis
Reunidas, impetrado pelo Sindicato dos Policiais Civis do Estado do Maranhão, na qualidade de substituto, contra o Estado do Maranhão, no qual foi concedida
em parte a segurança para reconhece o direito ao recebimento da gratificação de natureza técnica de que trata o art. 87 da Lei Estadual nº 6.107/94, aos cargos
de escrivão de polícia, comissário de polícia e investigador de polícia que possuem nível superior, devendo a implantação retroagir à data da impetração e que os
valores pretéritos fossem pagos como previsto no art. 100 da CF.
Os exequentes ajuizaram o presente feito requerendo: a concessão da assistência judiciária gratuita; a citação do ente público para opor embargos à execução;
a fixação de honorários advocatícios ao cumprimento de sentença e o pagamento das parcelas retroativas, conforme memória de cálculos apresentados.
Os exequentes pugnaram, inicialmente, pelo deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita, razão pela qual, em observância ao disposto no art. 99,
§2º, do NCPC1, determinei que fossem intimados para comprovarem que preenchem os requisitos para a concessão do benefício. Assim,os exequentes
peticionaram alegando que o valor das custas supera o valor dos seus vencimentos em quase o dobro.
Era o que cabia relatar.
Com relação ao benefício da justiça gratuita prevista no art. 98 e seguintes do NCPC2, tenho feito uma maior análise dos casos em que realmente restar
demonstrada a insuficiência de recursos da parte para pagar as custas, uma vez que é possível ao juiz indeferir o pleito se houver nos autos elementos que
evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do
preenchimento dos referidos pressupostos (art. 99,§2, NCPC3).
No presente caso, os exequentes foram intimados e comprovaram que o valor das custas supera os seus rendimentos, estando evidenciada de imediato a
situação de hipossuficiência, de modo a autorizar a dispensa do pagamento das despesas.
Desse modo, defiro o pedido de assistência gratuita.
A presente ação está lastreada no título executivo constituído no Acórdão nº 11.0683/2012, proferido em mandado de segurança da competência originária deste
Egrégio Tribunal de Justiça.
Dessa forma, determino que seja intimado o executado, na pessoa de seu Procurador Geral, para, querendo, apresente impugnação, no prazo de 30 (trinta) dias.
Publique-se. Cumpra-se.
São Luís, 26 de junho de 2017.

Des. JORGE RACHID MUBÁRACK MALUF
Relator

1

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.
§ 2oO juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade,
devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.
2Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários
advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.
3§ 2oO juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade,
devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

PRIMEIRAS CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS
RECLAMAÇÃO Nº 3201-54.2017.8.10.0000(23738/2017) - SÃO LUÍS
RECLAMANTE: Bradesco Seguros S/A
ADVOGADO: Dr. Rodrigo Ayres Martins de Oliveira (OAB/RJ100391)
RECLAMADO: Turma Recursal Cível e Criminal do Estado do Maranhão
BENEFICIÁRIO: Domingos Teixeira Meireles
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RELATOR: Desembargador RICARDO DUAILIBE
DECISÃO
Trata-se de Reclamação formulada pela empresa Bradesco Seguros S/A em desfavor da Turma Recursal Cível e Criminal de São Luís, ajuizada no escopo de
ver reformada a decisão exarada pela Reclamada, de modo que seja observado o teor das Súmulas nºs. 474 e 544 do STJ, calculando-se o valor da indenização
do Seguro Obrigatório DPVAT com base na tabela do Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP).
Sustenta a Reclamante em suas razões (fls. 03/13), que a Turma Recursal Cível e Criminal de São Luís do Estado do Maranhão deixou de observar o
entendimento jurisprudencial consolidado na Súmula nº. 544 do STJ e no REsp 1.303.038/RS, representativo da controvérsia, não aplicando a Tabela do CNSP
na fixação da indenização do Seguro Obrigatório DPVAT.
Na ocasião, defende que a aludida tabela determina para "debilidade permanente em joelho direito, o pagamento de 25% (vinte e cinco por cento) de R$
13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que totaliza R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais), porém a seguradora foi condenada ao pagamento
de R$ 10.125,00 (dez mil cento e vinte e cinco reais).
Aduz que, ao não ser aplicada a tabela do CNSP, o Acórdão vergastado dissentiu da orientação consolidada pelo E. Superior Tribunal de Justiça, por meio do
recurso repetitivo, sobre a validade de sua aplicação.
Ao final, requer a concessão de liminar, de modo a sobrestar o trâmite dos Processos nos quais tenha sido estabelecida a mesma controvérsia, inclusive aquele
objeto da presente Reclamação. No mérito, roga pela procedência desta Reclamação, para que a indenização do Seguro Obrigatório DPVAT seja calculada com
base na "Tabela do CNSP".
Com a inicial vieram os documentos de fls. 14/180.
É o relatório.
Em sede de análise prefacial, reputam-se satisfeitos os pressupostos de admissibilidade da presente Reclamação, previstos no art. 988 do CPC.
Verifica-se que o Reclamante almeja, em síntese, cassar o Acórdão proferido pela Reclamada, sob o argumento de que este representa afronta ao entendimento
esposado nas Súmulas nºs. 474 e 544 do STJ.
Analisando o caderno processual, observa-se que o Reclamante em momento algum suscitou, perante o Juízo Reclamado, a aplicação da mencionada Súmula
nº. 544 do STJ. Ao inverso, não consta nenhum tópico, seja na Contestação ou em sede recursal, pedindo que esta seja observada.
Outrossim, o Acórdão vergastado também não denega ou muito menos afasta a aplicação da sobredita Súmula, restando absolutamente silente a respeito face à
omissão do próprio Reclamante, condenando-lhe ao pagamento da indenização no valor de R$ 10.125,00 (dez mil cento e vinte e cinco reais).
Dessa forma, para concessão do efeito suspensivo pleiteado faz-se mister a possibilidade de dano irreparável, consoante o disposto no art. 989, inciso II, do
CPC, o qual não se observa na espécie.
Ante ao exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo, sem prejuízo desse posicionamento ser revisto quando da posterior análise do mérito por esta C.
Câmara.
Notifique-se a Reclamada para prestar as informações necessárias no prazo de 10 (dez) dias.
Cite-se o beneficiário da decisão impugnada para, querendo, apresentar sua Contestação no prazo de 15 (quinze) dias.
Após, remeta-se o processo à Procuradoria Geral de Justiça, nos termos do art. 991 do CPC.
Após, com ou sem manifestação das partes, voltem os autos conclusos.
Intimem-se. Publique-se. Cumpra-se.
São Luís (MA), 27 de junho de 2017.
Desembargador RICARDO DUAILIBE Relator

PRIMEIRAS CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS
MANDADO DE SEGURANÇA Nº 3284-70.2017.8.10.0000 (24713/2017) -
SÃO LUÍS
IMPETRANTE: Arlley Cavalcante de Oliveira
ADVOGADA: Dra. Joyce Costa Xavier (OAB/MA 10515)
IMPETRADO: Secretário de Estado da Gestão e Previdência do Estado do Maranhão
RELATOR: Desembargador RICARDO DUAILIBE
DECISÃO
Trata-se de Mandado de Segurança com Pedido de Liminar, impetrado por Arlley Cavalcante de Oliveira contra ato considerado ilegal e abusivo perpetrado pelo
Secretário de Estado da Gestão e Previdência do Estado do Maranhão.
Aduz o Impetrante que participava regularmente do concurso para Procurador de Estado do Estado do Maranhão, no qual o Edital de abertura previa a
convocação de apenas 5 (cinco) primeiros colocados na fase subjetiva (item 2.5.1 do capítulo VIII do Edital de Abertura) para vaga de deficientes físicos. No
entanto, houve convocação de 7 (sete) candidatos portadores de deficiência, ultrapassando a quantidade fixada no edital como cláusula de barreira e
oportunizando que candidatos que não atendiam a colocação mínima na segunda fase se submetessem à fase oral, o que fez com que a disputa nessa etapa se
tornasse mais ampla, concorrida e contrária aos parâmetros estabelecidos no edital.
Neste contexto, afirma que o candidato Helker de Castro Feitosa deveria ter sido eliminado, nos termos mencionados do edital.
Diante disso, defende que a homologação do resultado final do concurso é medida que deve ser evitada, a fim de não criar um ambiente de insegurança jurídica,
em prejuízo dos candidatos prejudicados, entre eles o Impetrante, e da própria Administração Pública.
Por fim, considerando a probabilidade de seu direito e o fundado receio de dano irreparável, pugna pela concessão de liminar inaudita altera parspara impedir a
homologação do resultado final já publicado e eliminar o candidato Helker de Castro Feitosa pelas razões supracitadas. No mérito, roga pela concessão definitiva
da segurança, tornando sem efeito a convocação dos candidatos portadores de deficiência para fase oral do aludido concurso que excedam a 5ª colocação, a fim
de resguardar o seu direito líquido e certo.
O presente Writfoi instruído com os documentos de fls. 13/24.
É o relatório.
Com efeito, para a concessão de segurança é imprescindível a comprovação do direito líquido e certo, isto é, aquele capaz de ser comprovado de plano.
Consoante o magistério de Pontes de Miranda, presente também no Dicionário de Pereira e Souza, "líquidoé o que consta ao certo", caracterizando como
direito líquido e certo "aquele que não desperta dúvidas, que está isento de obscuridades, que não precisa ser aclarado com o exame de provas em dilações,
que é, de si mesmo, concludente e inconcusso". (Comentários à CF de 1946, IV, nº 3, p. 369).
O professor José dos Santos Carvalho Filho leciona que o direito líquido e certo é aquele que pode ser comprovado de plano, ou seja, aquela situação que
permite ao autor da ação exibir desde logo os elementos de prova que conduzam à certeza e à liquidez dos fatos que amparam o direito. Se o impetrante não
tem esses elementos logo no início do mandado de segurança, não pode se valer desse instrumento, mas sim das ações comuns (in &quot;Manual de Direito
Administrativo&quot;, 17. ed., p. 880).
Cumpre consignar ainda que a Lei de Mandado de Segurança (Lei nº 12.016/2009) estabelece em seu artigo 7º, inciso III, que para a concessão de medida
liminar, faz-se necessária a presença conjugada de dois requisitos, quais sejam, fumus boni iurise periculum in mora, ou seja, a relevância dos motivos em que
se assenta o pedido inaugural e a possibilidade da ocorrência de lesão irreparável ao direito do Impetrante se vier a ser conhecido na decisão com análise de
mérito.
Analisando o presente Writ, em sede de cognição sumária, entendo que o fumus boni iuris (plausibilidade do direito alegado) não se encontra configurado, na
medida em que os argumentos suscitados pelo Impetrante não possuem o condão de constituir direito líquido e certo ou demonstrar a ocorrência de qualquer
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ilegalidade no certame, uma vez que o prosseguimento de candidatos classificados acima do número vagas previsto no edital não evidencia, a prima facie,
qualquer ilegalidade no certame, visto que a convocação pode ser decorrente de surgimento de novas vagas no interregno do concurso ou oriunda de decisão
judicial, questões que não restaram elucidados pelos documentos acostados.
Insta acentuar que Administração, dentro do seu juízo de conveniência e oportunidade, pode considerar a abertura de novas vagas para provimento do cargo e
proceder à chamada dos próximos classificados dentro do prazo de validade do concurso, de modo que o fato de ter sido convocados 02 (dois) outros candidatos
a prosseguirem no certame, não configura ato omissivo ilegal ou abusivo a ser corrigido na via mandamental.
Consoante o Supremo Tribunal Federal, o surgimento de novas vagas não gera automaticamente o direito subjetivo, ressalvadas as hipóteses de preterição
arbitrária e imotivada por parte da administração (RE 837311, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 9/12/2015, Processo Eletrônico
Repercussão Geral - DJE 18-04-2016)
Desse modo, não verifico, ao menos nesta fase de cognição sumária, a plausibilidade nas alegações do Impetrante, o que desautoriza a concessão da liminar
vindicada.
Em face do exposto, indefiro a liminar requerida, ressalvado melhor juízo por ocasião do julgamento de mérito do presente mandamus.
Notifique-se a autoridade apontada como coatora para que, no decêndio legal, preste as informações pertinentes ao caso, encaminhando-lhe cópia da inicial e
dos documentos que a instruem.
Nos termos do art. 7º, II da Lei nº 12.016/2009, determino que se dê ciência do feito à Procuradoria Geral do Estado, enviando-lhe cópia da inicial sem
documentos, para que, querendo, ingresse no feito.
Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria Geral de Justiça.
Intimem-se. Publique-se. Cumpra-se.
São Luís (MA), 28 de junho de 2017.
Desembargador RICARDO DUAILIBE Relator

PRIMEIRAS CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS

Processo Nº: 0003713-37.2017.8.10.0000 Protocolo Nº: 0284692017

IMPETRANTE: JACKSON ANTÔNIO SILVA COSTA,
ADVOGADO(A): JOSE ANTONIO COSTA (MA17518)
IMPETRADO: SECRETARIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO E PREVIDENCIA DO ESTADO DO MARANHAO, SUPERINTENDENTE DE
GESTÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DO ESTADO DO MARANHAO, DIRETOR EMPRESA NEOCONSIG,

Relator(a): NELMA CELESTE SOUZA SILVA SARNEY COSTA

Vistos, etc.
Trata-sede Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por Jackson Antônio Silva Costa contra ato reputado ilegal praticado pela Secretária de
Gestão e Previdência do Estado do Maranhão e outros, requerendo a concessão da ordem para que os Impetrados sejam obrigados a desbloquear a margem
consignável para concessão de empréstimo.
Aduz o Impetrante que não obteve nenhuma resposta das autoridades indigitadas coatoras, embora possua decisão judicial favorável, albergando seus
interesses.
Ante o exposto, requer a concessão da liminar com o fito de que ocorra a liberação da margem consignável. No mérito, pugna pela confirmação do teor da liminar
vindicada.
Requer ainda a concessão do benefício da gratuidade de justiça.
É o Relatório. Decido.
Em primeiro lugar deve ser analisado o pedido de concessão da assistência judiciária gratuita formulado pelo ora Impetrante.
Já que o Impetrante preenche os requisitos previstos no artigo 99,§ 3º do Novo Código de Processo Civil, defiro o pedido de justiça gratuita.
O vertente mandamus foi impetrado para garantir o desbloqueio de sua margem consignável para concessão de empréstimo, pedido este já deferido em outro
processo judicial, conforme se verifica à fl. 18 dos autos.
Da análise acurada dos fatos, verifica-se que o mandado de segurança é via inidônea para garantir o cumprimento de decisão judicial proferida em outro
processo.
O pedido de cumprimento de decisão judicial deve ser remetido ao próprio órgão prolator da decisão judicial que lhe fora favorável.
A jurisprudência pátria é uníssona sobre o tema. Vejamos:
APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - CUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA EM OUTRO PROCESSO - INADEQUAÇÃO DA VIA
MANDAMENTAL -RECURSO NÃO PROVIDO.- O Mandado de Segurança não é via adequada para dar efetividade a decisão judicial proferida em outro
processo, devendo o interessado dirigir-se diretamente ao juízo prolator do decisum em caso de eventual descumprimento. TJMG. Apelação Cível n°
1.0024.13.112661-7/001. Relator: Des. Elias Camilo. 3ª Câmara Cível. 05.10.2015.
MANDADO DE SEGURANÇA. CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL PROFERIDA EM OUTRO PROCESSO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA
DE INTERESSE DE AGIR. 1. O Mandado de Segurança não é meio hábil para assegurar o cumprimento de decisão judicial proferida em outro processo,
devendo eventuais providências ser pleiteadas nos autos em que foi proferida a decisão. 2. Desconfigurada a necessidade da prestação jurisdicional pretendida
resta ausente o interesse de agir, pelo que a extinção do processo sem resolução de mérito é medida que se impõe. 3. Apelação desprovida. (TRF-2 -
APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA AMS 73891 RJ 2008.51.01.008023-2 (TRF-2) - Data de publicação: 09/02/2009).
AÇÃO MANDAMENTAL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. SUPRESSÃO DA
GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO FAZENDÁRIO. CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL PROFERIDA EM OUTRA AÇÃO MANDAMENTAL.
COMPETÊNCIA DO JUÍZO PROLATOR DA DECISÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. (...) 5 - Cumpre
destacar, por fim, que o mandado de segurança é remédio constitucional destinado a afastar ato ilegal ou abusivo praticado pela autoridade apontada como
coatora, não se prestando, portanto, ao cumprimento de decisão judicial proferida em outro processo, notadamente se considerarmos que os impetrantes detêm
os meios processuais adequados para atingir tal objetivo. 6 - Diante do exposto, considerando a inadequação da via eleita, denego o mandado de segurança, o
que faço com base no artigo 6º, § 5º da Lei nº 12.016/2009, combinado com o artigo 267, VI, do Código de Processo Civil. ACÓRDÃO: Acordam os integrantes
do Órgão Especial do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, à unanimidade, em denegar o mandado de segurança, tudo nos termos do voto do relator,
parte integrante deste. Fortaleza, 28 de maio de 2015 PRESIDENTE TJCE Presidente do Órgão Julgador DESEMBARGADOR WASHINGTON LUIS BEZERRA
DE ARAUJO Relator. (TJ-CE - Mandado de Segurança MS 01018155220108060000 CE 0101815-52.2010.8.06.0000, Data de publicação: 03/06/2015)
AÇÃO MANDAMENTAL - PRETENSÃO DE IMPOSIÇÃO À AUTORIDADE COATORA DE DECISÃO JUDICIAL PROFERIDA EM OUTRA AÇÃO - VIA
INADEQUADA.A alegação de descumprimento da ordem judicial contida na sentença condenatória de mérito proferida na ação na qual litigaram as partes, não
autoriza o ajuizamento da ação mandamental que não substitui o procedimento próprio de cumprimento da sentença e nem a eventual ação de cobrança.Ora,
não se presta o mandado de segurança como instrumento substituto aos mecanismos próprios para a liquidação de julgado que devem ser buscados na forma
prevista na legislação processual. TJMG. Apelação Cível n° 1.0049.10.000811-6/001. Relator: Des. Geraldo Augusto. 03.02.2012.
Ante o exposto, indefiro a inicial com fulcro no art. 10, da Lei n.° 12.016/2009.
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Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.
São Luís, 27de junhode 2017.

Desembargador(a): NELMA CELESTE SOUZA SILVA SARNEY COSTA

PRIMEIRAS CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS
MANDADO DE SEGURANÇA 37.710/2016 - (Numeração Única 0007299-19.2016.8.10.0000) - SÃO LUÍS.
Impetrante : Jorge Caldas Barros.
Advogado : Wellington Vagner Braga Cardoso (OAB/MA 10961).
Impetrado : Secretário de Estado de Segurança Pública do Estado do Maranhão.
Relator : Des. Antonio Guerreiro Júnior.

D E C I S Ã O
Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por Jorge Caldas Barros, em face de ato supostamente ilegal perpetrado pelo Secretário de Estado de
Segurança Pública do Estado do Maranhão.
Relata o impetrante que ingressou nas fileiras da Polícia Militar do Maranhão, no ano de 1994 após regular aprovação em concurso público de provas
e títulos, e conclusão do curso de formação profissional.
Comunica que em dezembro de 2009 foi promovido à Graduação de Cabo PMMA, conforme Boletim Geral n°. 084 de 25 de dezembro de 2009, e que
fora promovido em a patente de 3º Sargento em BG nº 127 de 17 de junho de 2015. Alega que tais promoções ocorreram com diversos anos de atraso.
Assevera que a não promoção do impetrante, não se deu por falta de vagas no Quadro de Acesso, mas sim porque a PMMA promove policiais
militares mais modernos, fato este que pressupõe existência de vaga.
Aduz que o ato abusivo se deu na data de 12 de julho de 2016, data esta onde fora publicada lista de ascensão funcional do cargo de 3º sargento para
2º sargento de policias mais modernos.
Esclarece que para que o Militar tenha direito à promoção, faz-se necessário que reúna alguns requisitos, tais como: antiguidade - representada pelo
ano de inclusão no serviço ativo da PMMA, interstício e comportamento.
Assemelha que caso a Administração Pública tivesse respeitado o interstício legal para a sua promoção, este já deveria ter sido promovido no ano de
2012, à graduação de 3o Sargento PM, bem como a de 2o Sargento no ano de 2015, bem como sua retificação da data da promoção para a patente de
Cabo a contar da data de 23 de dezembro de 2009.
Diante disso, requer a concessão de segurança para declarar a retificação da data de promoção a Cabo PM, a contar de dezembro de 2004; em ato
contínuo a retificação da data de promoção a 3o Sargento PM, a contar de dezembro do ano de 2009; em ato contínuo promover a 2o Sargento PM a
partir de dezembro do ano de 2012 e à patente de 1° Sargento na data de 23 de dezembro de 2014.
Decisão monocrática desta Relatoria indeferiu a petição inicial em razão do reconhecimento da decadência, na forma do art. 10 da Lei nº 12.016/09.
Após a interposição de agravo interno pela parte impetrante, e seguindo posicionamento então majoritário das Primeiras Câmaras Cíveis Reunidas, esta
Relatoria reconsiderou a decisão e recebeu a petição inicial, determinando a notificação da autoridade coatora e ciência do Estado do Maranhão.
Contestação do Estado do Maranhão, na qual refuta os termos da impetração, pugnando que seja reconhecida a preliminar de decadência ou seja denegada a
segurança.
A d. Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Eduardo Daniel Pereira Filho, manifestou-se pela denegação da segurança.
É o relatório. Decido.
Conforme se observa, o impetrante se volta contra sua suposta preterição para promoção a patente de cabo da PMMA que segundo consta na inicial
"a Polícia Militar do Estado do Maranhão o promoveu a Cabo somente em 2009, com 05 (oito) anos de atraso"... "a Administração Pública tivesse
respeitado o interstício legal para a sua promoção, este já deveria ter sido promovido no ano de 2009, à graduação de 3o Sargento PM, bem como a de
2o Sargento no ano de 2012.
A lide versa sobre Mandado de Segurança impetrado em face de promoção em ressarcimento de preterição de policial militar. Com efeito, a jurisprudência das
Primeiras Câmaras Cíveis Reunidas possuía posicionamento no sentido de indeferir a petição inicial por reconhecer a decadência.
No entanto, quando do julgamento do Agravo Interno no52.144/2016, tal posicionamento foi revisto e os mandados de segurança passaram a ser admitidos,
afastando-se a preliminar de decadência.
Acontece que o e. STJ firmou jurisprudência em sentido contrário, isto é, reconhecendo que resta configurada a decadência dos mandamusimpetrados após
mais de 120 (cento e vinte) a contar da última promoção tardia do impetrante, inclusive exarando decisões monocráticas em demandas originárias do
Estado do Maranhão. Senão vejamos:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. PROMOÇÃO. ATO ÚNICO, COMISSIVO E
DE EFEITOS CONCRETOS. DECADÊNCIA DO DIREITO DE IMPETRAÇÃO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA NÃO PROVIDO.
DECISÃO [?].
O direito ao mandado de segurança não foi exercido no prazo legal, porquanto ataca, tardiamente, o ato administrativo de promoção, que é único,
comissivo, de efeitos concretos e permanentes.
Cite-se:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MILITAR. ANULAÇÃO DA PROMOÇÃO. EFEITOS CONCRETOS. DECADÊNCIA DO DIREITO À IMPETRAÇÃO.
TERMO INICIAL. CIÊNCIA DO ATO LESIVO. OCORRÊNCIA.
1. Trata-se, na origem, de Mandado de Segurança, impetrado em 10.12.2009, por Silvio José Gama da Silva, que afirma ilegal ato administrativo que anulou sua
promoção para o cargo de 3º Sargento do Corpo de Bombeiros Militar, em razão da conclusão do Curso de Formação de Sargentos (2002), e que manteve sua
promoção na mesma graduação pelo critério, entretanto, de tempo de serviço.
2. O prazo para impetração do Mandado de Segurança tem início na data em que o impetrante toma ciência do fato impugnado, nos termos do art. 23 da Lei
12.016/2009.
3. No caso dos autos, o ato que anulou sua promoção para o cargo de 3º Sargento do Corpo de Bombeiros Militar ocorreu em 17.5.2007, sendo este o prazo
inicial para impetrar o mandamus.
4. O pedido de reconsideração ou recurso administrativo destituído de efeito suspensivo não tem o condão de suspender ou interromper o curso do prazo
decadencial, conforme a Súmula 430 do Supremo Tribunal Federal: &quot;Pedido de reconsideração na via administrativa não interrompe o prazo para o
mandado de segurança&quot;.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que descabe falar em relação de trato sucessivo em hipóteses como a dos autos (anulação do
ato de promoção), em que se ataca ato comissivo de efeitos concretos.
6. Agravo Regimental não provido.
(AgRg no AREsp 232.048/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/05/2013, DJe 31/05/2013).
ADMINISTRATIVO - MILITAR ESTADUAL REFORMADO - MANDADO DE SEGURANÇA - PRETENSÃO DE PROMOÇÃO À GRADUAÇÃO SUPERIOR -
TEORIA DO TRATO SUCESSIVO - INAPLICABILIDADE - DECADÊNCIA - RECONHECIMENTO - DIVERGÊNCIA JURISPRUDÊNCIA NÃO DEMONSTRADA.
[?].
2. Trata-se de mandado de segurança impetrado em face do Comandante Geral da Polícia Militar do Estado de São Paulo objetivando o reconhecimento do
direito de promoção do recorrente à graduação imediatamente superior (1º Tenente), com fundamento na Lei nº 4.794/85. A impetração ocorreu somente no ano
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de 2008, quando já esgotado o prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias.
3. A aplicação da teoria do trato sucessivo deve se restringir às hipóteses em que se repute ilegal a omissão da autoridade coatora, impondo-se que o ato
comissivo seja atacado dentro do prazo de que cuida o artigo 18 da Lei 1.533/51, a ser interpretado em consonância com a natureza urgente e excepcional da
ação mandamental. Precedentes.
4. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.
(REsp 1275509/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/10/2012, DJe 30/10/2012).
Também para o Ministério Público Federal, o recurso não merece provimento.
Inicialmente, correta a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão que extinguiu o feito em razão da ocorrência da decadência.
Tem-se que o primeiro fato apontado pelo recorrente na impetração mandamental teria ocorrido no ano de 2008, quando houve, em tese, sua primeira
promoção em desconformidade com a legislação, da qual dependem as demais promoções, ainda que tardias.
Assim, o mandado de segurança foi impetrado somente em 2016, ultrapassando-se o prazo de 120 dias para impetração, nos termos do art. 23 da Lei
nº 12.016/09.
Ressalta-se que o reconhecimento da decadência não implica na perda do direito almejado, mas tão somente da impossibilidade de análise do pleito através da
via estreita do mandado de segurança. Caberá ao recorrente ingressar com ação originária junto ao juízo de primeiro grau daquela localidade para análise de sua
demanda.
Ademais, verifica-se que o acórdão recorrido está em harmonia com a orientação dessa Corte, considerando que a impetração se insurge contra atos
comissivos da Administração decorrentes da promoção tardia do impetrante.
No mesmo sentido, cf. MS 18.316/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 19/12/2016.
Incidente o teor da Súmula nº 568/STJ: &quot;O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando
houver entendimento dominante acerca do tema&quot;.
Ante o exposto, com fulcro no artigo 932, inciso IV, alínea &quot;a&quot;, do CPC/2015 c/c artigo 34, inciso XVIII, alínea "b" do RISTJ, nego provimento ao
recurso ordinário em mandado de segurança.
(STJ, RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 53.831 - MA, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJE: 18/05/2017).
DECISÃO
Trata-se de Recurso Ordinário, interposto por SHARLYTON LUIS MELO NUNES, com fundamento no art. 105, II, b, da Constituição Federal, contra acórdão do
Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, que denegou a segurança postulada pelo recorrente, nos termos da seguinte ementa:
&quot;MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. PROMOÇÃO. ATO QUESTIONADO PUBLICADO EM 30.07.2015.
ULTRAPASSADO O PRAZO DE 120 DIAS. PRELIMINAR DE DECADÊNCIA ACOLHIDA.
1. As Primeiras Câmaras Cíveis Reunidas, no julgamento do Mandado de Segurança N° 007625/2016, sob a Relatoria do Desembargador Raimundo Barros,
realizado na sessão de 03.06.2016 (Mandado de Segurança n° 007625/2016, julgado em 03/06/2016, DJe 08/06/2016), fixou entendimento sobre a possibilidade
de reconhecimento da decadência, devendo ser observada a data do ato impugnado.
2. 'In casu', a preliminar de decadência merece acolhimento, uma vez que o ato de promoção ora impugnado foi publicado em 30/07/2015 e o mandado de
segurança foi impetrado no dia 25/04/2016, logo fora do prazo legal de 120 dias estipulado no art. 23 da Lei n° 12.016/2009.
3. Ordem denegada&quot; (fls. 180/186e).
[?].
O Recurso Ordinário não merece prosperar.
Consoante reza o art. 23 da Lei 12.016/2009 &quot;o direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da
ciência, pelo interessado, do ato impugnado&quot;.
No caso, conforme se depreende da petição inicial, o recorrente é policial militar estadual e impetra o presente mandamusobjetivando a revisão das datas de
sua promoção a graduação de Cabo PM, ocorrida em 2015, quando deveria ter se dado em 2009, e, consequentemente às graduações de 3° e 2° Sargento PM,
ao fundamento de que:
&quot;(...) cumpriu todos os requisitos objetivos acima, pois o mesmo no ano de 2009, (...) deveria ter sido promovido para Cabo PM, no ano de 2012 deveria ter
sido promovido para 3° Sargento PM, no ano de 2015 para 2° Sargento PM, sendo que basta uma simples análise da ficha do impetrante para se chegar a
conclusão de que o mesmo nas respectivas datas citadas acima tinha todos os pré-requisitos que a lei estabelece, para as promoções em cada graduações (sic).
Tendo o impetrante entrado no quadro de combatente da PMMA no ano de 2001; e contar atualmente com 15 (quinze) anos e dois meses de efetivo exercício,
bem como cumprir com todos os requisitos exigidos pela Lei, Regulamentos e Decretos, e não ser promovido a 1° Sargento PM, é um completo absurdo.
Cabe ressaltar que até a propositura da presente ação o impetrante encontra-se na condição de Cabo PM pelo 'simples' fato, do referido Policial Militar, ter tido
suas promoções a Cabo PM tardia, vindo a ocorrer somente em junho de 2015, vindo a retardar as sucessivas promoções que são de seu direito, 3° Sargento, 2°
Sargento, todas, retardadas pelo fato das mesmas terem sido preteridas por Policiais Militares mais modernos que o Impetrante (que é barra 2001), estando
atualmente na condição de Cabo PM (mas que em condição regular deveria estar na graduação de 2° Sargento PM a contar do ano de 2015).
E toda essa situação de preterição de promoção se deu por que o Estado, na figura da PMMA, habituou-se a promover Policiais
Militares mais modernos que o impetrante, conforme se pode aduzir dos documentos anexos ao 'Writ', onde constam diversos policiais mais modernos sendo
promovidos na frente do impetrante; a 3° Sargento PM; a 2° Sargento PM e, inclusive a 1° Sargento PM, ou seja, o impetrante teve suas promoções a Cabo PM;
3° Sargento PM; 2° Sargento PM, preteridas e retardadas, por Policiais Militares mais modernos&quot; (fls. 09/10e).
Pugna, assim, &quot;seja concedida a segurança ao impetrante, para declarar a retificação da data de promoção a Cabo PM (a contar de 17de junho de 2009);
em ato contínuo promover a 3° Sargento PM (a contar de 17 de junho do ano de 2012); em ato contínuo promover a 2° Sargento PM (a contar de 17 de junho do
ano de 2015); todas em ressarcimento por preterição por tempo de serviço&quot; (fl. 28e).
Dessa feita, não há dúvidas de que o impetrante busca a retificação da data constante do ato administrativo que o promoveu à graduação de Cabo PM, no caso
a Portaria 096/2015-CPPPM, do Comandante Geral da Polícia Militar do Maranhão, publicado no Boletim Geral da PMMA de 30/07/2015 e acostado a fls. 35/41e
dos autos.
Assim, buscando o recorrente, por meio do presente remédio constitucional, a revisão do ato administrativo que lhe promoveu à graduação de Cabo
PM, com efeitos desde 17/06/2015, e tratando-se de ato único, concreto e de efeitos permanentes, o prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias para
a propositura do mandamus iniciou-se com a publicação do referido ato no Boletim Geral da PMMA, o que se deu em 30/07/2015, de sorte que, sendo
impetrado apenas em 25/04/2016, é forçoso reconhecer a decadência do direito ao presente remédio, não merecendo reparos o acórdão recorrido.
Outrossim, não prospera a alegação do impetrante que se trata de Mandado de Segurança impetrado contra ato omissivo, haja vista que, conforme já
destacado, o impetrante postula a retificação do ato administrativo que lhe promoveu à graduação de Cabo PM, desde 17/06/2015, a fim de que os
efeitos retroajam a 17/06/2009, não havendo, assim, que se falar em omissão administrativa.
Ante o exposto, com fundamento no art. 34, XVIII, b, do RISTJ, nego provimento ao presente Recurso Ordinário.
(STJ, RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 52.286 - MA, Relatora Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJE: 04.04.2017).
Diante de tal mudança jurisprudencial acerca do assunto, as Colendas Primeiras Câmaras Cíveis readequaram seu entendimento. Vejamos:
PROCESSO CIVIL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. RETIFICAÇÃO DE PROMOÇÃO. POLICIAL MILITAR. ATO
COMISSIVO. CONTAGEM DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO. DECADÊNCIA NO MANDADO DE SEGURANÇA. ENTENDIMENTO DO STJ E DO
STF. PETIÇÃO INICIAL DO MANDADO DE SEGURANÇA INDEFERIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1.
A pretensão de revisão dos atos de promoção no curso da carreira de militar, a fim de retificar as datas de suas promoções, sujeita-se à prescrição do
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fundo de direito, sendo inaplicável a Súmula nº 85/STJ.
2. Precedentes do STJ:REsp 1073976/RS,Rel. Ministra Maria Thereza De Assis Moura, Terceira Seção,julgado em 26/11/2008, DJe 06/04/2009; AgInt no REsp
1618138/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 08/11/2016, DJe 14/11/2016; RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº
53.826 - MA, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, DJE 27/04/2017; RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 52.125 - MA, Rel. Ministra Assusete
Magalhães, DJE 24/04/2017; RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 52.286 - MA, Rel. Ministra Assusete Magalhães, DJE 04/04/2017; RECURSO EM
MANDADO DE SEGURANÇA Nº 53.585 - MA, Rel. Ministro Sérgio Kukina, DJE 18/04/2017; RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 52.640 - MA, Rel.
Min. Francisco Falcão, DJE 10/04/2017; RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 53.584 - MA, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE 07/04/2017;
RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 52.829 - MA, Rel. Ministro Sérgio Kukina, DJE 20/02/2017; RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº
52.638 - MA, Rel. Ministro Sérgio Kukina, DJE 16/02/2017.
3. Precedente do STF: RE nº 110.419/SP, Rel. Min. Octavio Gallotti, Tribunal Pleno, DJ 22/9/89.
4. Agravo interno desprovido.
(TJMA, Rel. Desembargador(a) KLEBER COSTA CARVALHO, PRIMEIRAS CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, DJe 24/05/2017).
MANDADO DE SEGURANÇA. PROMOÇÃO DE POLICIAL MILITAR. IMPOSSIBILIDADE. REQUERER ATRIBUIÇÃO DE EFEITO RETROATIVO A DIVERSOS
ANOS. PRELIMINAR DE DECADÊNCIA ACOLHIDA. PRECEDENTES DO COLENDO STJ. EXTINÇÃO DO FEITO.
I - É cediço que o Mandado de Segurança é um instituto constitucional que visa à proteção de direito líquido e certo, todavia pra se valer dessa ação
mandamental, o impetrante deve observar o prazo decadencial, previsto na Lei 12016/2009, que assim dispõe: &quot;Art. 23. O direito de requerer mandado de
segurança extinguir-se-á decorridos 120 (ceno&quot;to e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado&quot;.
II - Apesar de questionar ato ocorrido dia 25 de dezembro de 2016, pretende o Impetrante rever as promoções ocorridas nos anos de 2012 e 2014,
buscando portanto atribuir efeito retroativo a concessão pleiteada, o que não é possível vez que o presente mandamus foi impetrado dia 30 de Janeiro
de 2017 (fl.02), ou seja, muito além do prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias, taxativamente previsto no art. 23 da Lei nº 12.016/2009.
III -
Sobre o tema, cita-se precedente recente do C. STJ de relatoria da Ministra Assusete Magalhães, que em decisão monocrática negou provimento a
Recurso Ordinário em Mandado de Segurança, contra acórdão desta Câmara que a unanimidade, declarou a decadência da pretensão mandamental,
em caso idêntico aos autos, nos termos do voto de minha relatoria.
IV - Registra-se ainda, que não merece prosperar a alegação de que a situação apresentada decorre de uma relação de trato sucesso, que se renova a cada
omissão das autoridades apontadas como coatora, tendo em vista, que o ato atacado não é omissivo, mas sim comissivo pois decorre de uma ação,
materializada pela divulgação da lista de promovidos, portanto o prazo decadencial da ação mandamental, começa a fluir a partir da publicação das promoções.
V- Preliminar de decadência acolhida.
(TJMA, MS 0037352017, Rel. Des. RAIMUNDO JOSÉ BARROS DE SOUSA, PRIMEIRAS CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, DJe 11/05/2017).
Desta feita, revejo meu posicionamento, do mesmo modo como fez as Colendas Primeiras Câmaras Cíveis Reunidas, para, seguindo a orientação do e. STJ,
considerar que restou violada a regra do aludido art. 23 da Lei nº 12.016/09, tendo em vista que o presente writfoi impetrado somente em 04 de agosto de 2016
e o impetrante busca ressarcimento em preterição quando a última promoção foi efetuada em 17 de junho de 2015.
Dos precedentes acima transcrito, verifica-se que o transcurso do prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias acarreta o indeferimento da inicial, por ausência
de pressuposto específico de admissibilidade, nos termos do art. 10 da Lei nº 12.016/09, segundo o qual "a inicial será desde logo indeferida, por decisão
motivada, quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para a impetração".
Ante o exposto, indefiro a petição inicialdo presente mandado de segurança, nos termos do art. 10, caput, Lei nº 12.016/2009 c/c art. 339, inciso I, do
Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão.
Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.
São Luís, 28 de junho de 2017.

Des. Antonio Guerreiro Júnior
R E L A T O R

PRIMEIRAS CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS
MANDADO DE SEGURANÇA Nº 17.715/2017 - SÃO LUÍS
NÚMERO ÚNICO: 0002438-53.2017.8.10.0000
IMPETRANTE: RUY GONÇALVES SANTANA
Advogados: Dr. Antônio Francisco Santana da Silva (OAB/PI 7.927) e Dr. Tiago Germano Sampaio da Silveira (OAB/PI 14.098)
1º IMPETRADO: SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO MARANHÃO
1ª LITISCONSORTE: FUNDAÇÃO SOUSÂNDRADE DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UFMA - FSADU
Advogados: Dra. Elziane Silva de Araújo (OAB/MA 7.403) e Dra. Laís Teresa Atta Almeida (OAB/MA 11.636)
2º LITISCONSORTE: INSTITUTO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO - IEMA
3º LITISCONSORTE: ESTADO DO MARANHÃO
Relator: Des. JORGE RACHID MUBÁRACK MALUF

DESPACHO
Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por Ruy Gonçalves Santana, contra ato do Secretário de Educação do Estado do
Maranhão/Reitor do Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão - IEMA , que deixou de atribuir a pontuação dos itens a.4 e a.5, do anexo
II, do Edital nº 014/2016, do processo seletivo interno visando a redistribuição de servidores no Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tecnologia do
Maranhão - IEMA.
Alegou o impetrante que participou do processo seletivo para a vaga de Professor de Educação Física para a cidade de Timon-MA, tendo sido aprovado na prova
objetiva com 23 (vinte e três) pontos, oportunidade em que foi convocado para apresentação de títulos.
Prosseguiu afirmando que obteve 6 (seis) pontos referentes ao item a.3 (especialização), e 3 (três) pontos do item b.1 (escolas de tempo integral) no entanto,
deixou de pontuar nos itens a.4 (graduação) e a.5 (ensino médio), razão pela qual apresentou recurso, mas o seu pedido foi indeferido.
Sustentou que por essa razão obteve a pontuação total de 32 (trinta e dois) pontos, ocupando o terceiro lugar, quando deveria ter atingido nota final de 40
(quarenta) pontos, que ficaria em primeiro lugar na seleção, ferindo, assim, seu direito líquido e certo de ter sua pontuação definida segundo os paradigmas
legais e de acordo com as normas do edital, tendo em vista que comprovou possuir especialização e já ocupa cargo de nível superior, o que denota o título de
graduação e ensino médio.
Requereu, assim, a concessão do pedido liminar, para que seja garantido o acréscimo dos itens a.4 e a.5 do Anexo VII do Edital, com a consequente aprovação
do autor no processo seletivo para a vaga de Professor de Educação Física em Timon-MA, e, no mérito, a concessão da segurança.
Deixei para apreciar o pedido liminar após as informações da autoridade coatora.
O Secretário de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação e Reitor Pro Tempore do Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão - IEMA
aduziu a sua ilegitimidade passiva, tendo em vista que não praticou qualquer ato relacionado à análise de documentação que comprovasse a titulação de
qualquer um dos candidatos. No mérito, assentou a possibilidade do impetrante ter apresentado documentos com informações insuficientes, o que pode ter
levado ao indeferimento dos mesmos. Acrescentou que por ser o seletivo de responsabilidade da Fundação Sousândrade, não dispõe de informações suficientes
do motivo que foi desconsiderada a pontuação.
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Por sua vez, a Fundação Sousândrade, ressaltou que o edital é a lei do certame e deve ser atendido, o qual exige a comprovação do título dos itens a.4 e a.5,
através da entrega de certificado ou diploma, de nível médio, bem como de graduação, reconhecido pelo MEC, no entanto, o candidato apresentou na prova de
títulos certificados de especialização em Desporto Escolar acompanhado de histórico escolar de pós-graduação e declaração, como também da experiência
profissional, através de termo de posse, contracheque e declaração.
Ausente a contestação.
Era o que cabia relatar.
O pedido do impetrante é para que seja atribuída a pontuação dos itens a.4 e a.5 do Anexo VII do Edital nº 014/2016, do processo seletivo interno visando a
redistribuição de servidores no Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão - IEMA, com a consequente aprovação do autor no processo
seletivo para a vaga de Professor de Educação Física em Timon-MA, indicando como autoridade coatora o Secretário de Educação do Estado do
Maranhão/Reitor do Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão - IEMA, e como litisconsorte passiva a Fundação Sousândrade de Apoio
ao Desenvolvimento da UFMA, - FSADU e o Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão - IEMA(fl. 02).
Todavia, verifico que há contradição quanto à autoridade coatora, tendo em vista que não há nos autos nenhum ato praticado pelo Secretário de Educação do
Estado do Maranhão, pois o Edital foi publicado pelo Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão - IEMA, assinado pelo Secretário de
Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação, que responde cumulativamente pelo instituto, e o recurso apreciado pela Fundação Sousândrade.
Dessa forma, em homenagem ao princípio da economia e da celeridade processual, e com base no art. 321 do NCPC1, determino seja intimado o autor para
emendar a inicial, a fim de indicar corretamente a autoridade coatora, no prazo de 15 (quine) dias, sob pena de indeferimento da inicial.
Publique-se e cumpra-se.

São Luís, 26 de junho de 2017.
Des. JORGE RACHID MUBÁRACK MALUF

Relator

PRIMEIRAS CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS

RECLAMAÇÃONº 22345/2017(003007-54.2017.8.10.0000) - SÃO LUÍS

Reclamante : Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais

Advogado : Rodrigo Ayres Martins de Oliveira (OAB/MA 13569-A)

Reclamada : Turma Recursal Cível e Criminal da Comarca de São Luís

Terceiro Interessado : Raimundo Araújo da Silva

Relator : Desembargador Kleber Costa Carvalho

DESPACHO
Trata-se de reclamação ajuizada pelo Porto Seguro Companhia de Seguros Geraisem face de acórdão proferido pela Turma Recursal Cível e Criminal da
Comarca de São Luís nos autos demanda movida contra si por Raimundo Araújo da Silva.
Determinada a citação da parte interessada, a correspondência contendo o mandado de citação foi devolvida conforme certidão de fl. 156, com a informação de
"não procurado".
Desse modo, intime-se a parte reclamante para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se sobre a supracitada certidão, requerendo as providências de direito
para fins de citação da parte interessada.
Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.
São Luís (MA), 28de junhode 2017.

Desembargador Kleber Costa Carvalho
Relator

PRIMEIRAS CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS
RECLAMAÇÃO Nº 3220-60.2017.8.10.0000 (23926/2017) -
PRESIDENTE DUTRA
RECLAMANTE: Banco Original S/A
ADVOGADA: Dra. Flávia Almeida Moura Di Latella (OAB/MG 109730)
RECLAMADA: Juízo de Direito da Turma Recursal Cível e Criminal da Comarca de Presidente Dutra
RELATOR: Desembargador RICARDO DUAILIBE
DESPACHO
Trata-se de Reclamação formulada pelo Banco Original S/A em desfavor do Juízo de Direito da Turma Recursal Cível e Criminal de Presidente Dutra/MA,
ajuizada no escopo de ver reformada a decisão exarada pela Reclamada, de modo que seja observada decisão proferida pelo C. STJ.
Inicialmente o Reclamante fundamentou sua Reclamação na decisão proferida pelo C. STJ no Recurso Especial nº 1.525.174/RS, que o afetou para julgamento
no rito de Recursos Repetitivos, delimitando, dentre outras matérias, a controvérsia acerca da repetição de indébito simples ou em dobro e, se em dobro, se
prescinde ou não da comprovação de dolo ou má-fé do credor ou da sua culpa.
Ocorre, todavia, que o Reclamante inobservou que a sobredita afetação ocorreu nos autos em que se discute questões atinentes a serviços de telefonia,
decorrente da alteração de plano de franquia/plano de serviços sem solicitação do usuário, demanda substancialmente diversa daquela retratada no Acórdão
Reclamado, que trata acerca de empréstimo fraudulento em benefício previdenciário.
Desta feita, tendo em vista as disposições trazidas pelo CPC, determinou-se a intimação do Reclamante para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se a
respeito do cabimento da presente reclamação (fls. 41/41-v).
Em atenção ao mandamento exarado, o Reclamante peticionou às fls. 43/54, modificando substancialmente sua causa de pedir, alegando, em síntese, que o
Acórdão reclamado inobserva precedente do C. STJ no sentido de não ser cabível a devolução em dobro ante a inexistência de má-fé, pleiteando, ao final, que
seja determinada a devolução tão somente na forma simples.
Entretanto, analisando a peça apresentada, verifica-se que o Reclamante não colacionou nenhum julgado proferido em incidente de resolução de demandas
repetitivas ou de incidente de assunção de competência, de modo a tornar cabível a presente ação, consoante as hipóteses previstas no art. 988 do CPC.
Assim, intime-se novamente o Reclamante para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se sobre o cabimento desta Reclamação.
Em igual prazo, diante da mudança da causa de pedir, cabe ao Reclamante esclarecer acerca da prejudicialidade do pedido liminar inicialmente formulado às fls.
03/09.
Após, com ou sem o cumprimento das diligências, retornem os autos conclusos.
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Intime-se. Publique-se. Cumpra-se.
São Luís (MA), 28 de junho de 2017.
Desembargador RICARDO DUAILIBE Relator

PRIMEIRAS CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS
MANDADO DE SEGURANÇA Nº 3902-15.2017.8.10.0000 (29984/2017)
SÃO LUÍS
IMPETRANTE: Marilene Silva Ribeiro
ADVOGADO: Dr. Aristoteles Duarte Ribeiro (OAB/MA 10035)
IMPETRADO: Juízo de Direito da Primeira Vara da Fazenda Pública da Comarca de São Luís/MA
RELATOR: Desembargador RICARDO DUAILIBE
DESPACHO
Trata-se de Mandado de Segurança, impetrado por Marilene Silva Ribeiro, contra ato considerado ilegal e abusivo perpetrado pelo Juízo de Direito da Primeira
Vara da Fazenda Pública da Comarca de São Luís/MA.
Realizando prévia análise do presente mandamus, verifico que a Impetrante pugnou pela concessão do benefício da justiça gratuita. Ponderando que a
declaração de hipossuficiência possui presunção juristantum
(AgRg no AREsp nº 521.441/MS, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. em 04/12/2014, inDJe de 11/12/2014) e não sendo direito absoluto,
determino a intimação da Impetrante para, no prazo de 05 (cinco) dias, comprovar que não goza de capacidade econômica para arcar com as custas processuais
sem o prejuízo da própria subsistência e da manutenção de sua família (Precedentes: STJ - 1ª Turma, REsp nº 544.021; STJ - 2ª Turma, AI nº 915.919; STJ - 4ª
Turma, REsp nº 604.425; STJ - 5ª Turma, REsp nº AgRg nº 1.149.193).
Caso contrário, efetue o pagamento das custas processuais, sob pena de extinção do processo, sem julgamento do mérito, nos termos dos artigos 290 e 485, IV,
do CPC.
De igual modo, considerando incabível Mandado de Segurança em face de ato judicial passível de recurso, nos termos do art.5º,IIda Lei nº12.016/2009 e Súmula
nº 267 do STF, determino que a Impetrante se manifeste sobre o cabimento do presente Writ.
Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos.
Publique-se e Intime-se. Cumpra-se.
São Luís (MA), 28 de junho de 2017.
Desembargador RICARDO DUAILIBE Relator

PRIMEIRAS CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS

EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIALNº 044490/2016 (0007947-96.2016.8.10.0000)

Exequente : Otavio Barbosa Moreira Neto

Advogada : Rosario de Fatima Silva Aires (OAB/MA 5137)

Executado : Estado do Maranhão

Relator : Desembargador Kleber Costa Carvalho

DESPACHO
Vistosetc.
Trata-se de procedimento de execução de título judicial, consistente nocumprimento do acórdão n. 110683/2012, proferido pelas Câmaras Cíveis Reunidas no
Mandado de Segurança n. 30778/2010, de relatoria do Desembargador Lourival Serejo, que reconheceu o direito ao recebimento de gratificação de natureza
técnica de que trata o artigo 87 da Lei Estadual n. 6.107/94 aos ocupantes dos cargos de escrivão de polícia, comissário de polícia e investigador de polícia que
possuem nível superior.
O exequente colacionou aos autos os documentos de fls. 10/36, evidenciando ser titular do direito reconhecido no sobredito acórdão, bem comoque o valor
exequido atinge a importância de R$ 57.542,00 (cinquenta e sete mil quinhentos e quarenta e dois reais).
Ante a higidez dos cálculos apresentados, oEstado do Maranhão pugnoupor sua homologação, deixando de opor embargos à execução (fls. 51).
Encaminhados os autos à Contadoria Judicial, os cálculos foram atualizados (fls. 57/58) e as partes não se manifestaram quanto ao laudo do expert (certidão
de fls. 68).
Desse modo, homologo os cálculos realizados pela Contadoria Judicial, ao tempo em que, nos termos dos artigos 100 da Constituição Federal e 535, §3º, I, do
NCPC, determino a expedição dosrespectivos ofícios requisitórios dos referidos créditos, por intermédio da Presidência deste egrégio Tribunal de Justiça,
observando-se o disposto no artigo 532, parágrafo único, do RITJ/MA.
Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.
São Luís (MA), 28 de junho de 2017.

Desembargador Kleber Costa Carvalho
Relator

PRIMEIRAS CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS
EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL NO55.515/2016 - SÃO LUÍS
PROCESSO NO0009063-40.2016.8.10.0000

Exequentes : Conrado da Rocha Ataíde Neto e outros

Advogado : José Cavalcante de Alencar Júnior

Executado : Estado do Maranhão

Procurador : Raimundo Soares de Carvalho

Relator : Desembargador Marcelo Carvalho Silva

DESPACHO
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Diante da controvérsia existente entre o valor apontado pelas partes, encaminhem-se os autos à Contadoria Judicial da Comarca de São Luís, nos termos do §
2º do art. 509 do CPC, para que analise a planilha de cálculo apresentada pelos exequentes e certifique o correto valor da execução, inclusive, com a
especificação dos índices aplicados, para ser apreciada a alegação de excesso levantada pelo executado.
Após a providência, voltem-me os autos conclusos.
Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.
São Luís, 27 de junho de 2017.

DesembargadorMarcelo Carvalho Silva
Relator

PRIMEIRAS CÂMARAS CÍVEIS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 58.640/2016 NA AÇÃO RESCISÓRIA Nº 47.733/2015 - (Numeração Única 0008534-55.2015.8.10.0000) - SÃO LUÍS.
Embargante : Maria da Graça Lima de Azevedo.
Advogado : Pedro Eduardo Ribeiro de Carvalho (OAB/MA 417).
Embargado : Paulo Braide Ribeiro.
Advogados : Ulisses Cesar M. de Sousa (OAB/MA 4462).
Relator : Des. Antonio Guerreiro Júnior.

D E S P A C H O
Tendo em vista a alegação de nulidade do julgamento formulada pela parte embargante, determino à Secretaria das Primeiras Câmaras Cíveis Reunidas que
solicite à Divisão de Gravação e Registros da Diretoria Judiciárias notas taquigráficas da Sessão do dia 18 de novembro de 2016, as quais devem ser juntadas
aos presentes autos.
Após, retornem-me conclusos.
São Luís, 27 de junho de 2017.

Des. Antônio Guerreiro Júnior
R E L A T O R

Segundas Câmaras Cíveis Reunidas

SEGUNDAS CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS
RECLAMAÇÃO CÍVEL N&#61616;001958/2017
NUMERAÇÃO ÚNICA: 0000228-29.2017.8.10.0000
RECLAMANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A
ADVOGADO: Dr. Pedro Gustavo Penha Moreira (OAB/MA 12.937)
RECLAMADO: TURMA RECURSAL DE SÃO LUÍS/MA
TERCEIRO INTERESSADO: Andréa Expósito Bacelar Nunes Lins
ADVOGADO: Dr. Edson de Freitas Calixto Junior (OAB/MA 7.647) e Dra. Raíssa Ferreira Fontenelle (OAB/MA 10.616)
RELATOR: Jaime Ferreira de Araujo
DECISÃO
Trata-se de RECLAMAÇÃO com pedido liminar, interposta por BANCO VOLKSWAGEN S.A. em face do acórdão proferido pela Turma Recursal de São
Luís/MA (Recurso Inominado nº 001.2012.048.364-7),
por restar em desconformidade ao julgado pela 2ª Seção do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial Nº 1.251.331/RS, bem como do
REsp 1.255.573/RS.
Em apurada síntese, a reclamante tentou sustentar não ser possível a declaração da ilegalidade da cobrança da tarifa de abertura de crédito(TAC) e da
tarifa de emissão de boleto/carnê (TEC). Nestes termos: "com base em critérios genéricos e ilações sobre o PIB, salário-mínimo etc, que poderiam ser
utilizados para, sofisticadamente, alegar o alto preço de qualquer bem ou serviço, inclusive os de natureza pública - o v. acórdão reclamado afrontou a autoridade
das decisões da 2ª Seção do C. STJ que, em sede de recurso especial representativo de controvérsia, reconheceram a ilegalidade da cobrança".
Além disso, aduziu que a devolução em dobro da tarifa em questão é indevida, uma vez que para aplicação da repetição do indébito se faz necessária a
demonstração de má-fé na cobrança, considerando-a teratológica.
Ainda, alegou que o mero inadimplemento contratual, no caso, a cobrança indevida, por si só, não dá azo à reparação por dano moral.
Ao final, requestou pela concessão da medida liminar a fim de suspender os efeitos do acórdão reclamado.
É o relatório.
Ab initio, impende ressaltar que a competência para processar e julgar a presente reclamação é deste E. Tribunal de Justiça, de acordo com o art. 1º, da
Resolução nº 03/2016 do STJ, verbis:
Art. 1º Caberá às Câmaras Reunidas ou à Seção Especializada dos Tribunais de Justiça a competência para processar e julgar as Reclamações destinadas a
dirimir divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual e do Distrito Federal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em
incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das Súmulas do
STJ, bem como para garantir a observância de precedentes.
Logo, na lição de Gisele Santos Fernandes Goes1, "é uma ação constitucional, cuja cognição é exauriente e de natureza mandamental, porque seu objetivo
final é determinar o cumprimento de decisão pela autoridade coatora e/ou constitutiva negativa, quando ela repele a eficácia de decisão de juiz ou que invade
competência de tribunal". Aliás, Marcelo Navarro Ribeiro Dantas2, esboça ainda a verdadeira importância da Reclamação residente na força que imprime aos
princípios do juiz natural (quando é o caso de invasão de competência) e da tutela jurisdicional adequada (quando é o caso de desobediência).
Dito isto, faz-se necessária a análise da questão posta sob discussão.
Ao que me parece, o cerne da controvérsia repousa acerca do acórdão proferido pela Turma Recursal de São Luís/MA, que entendeu ser ilegais os valores da
Tarifa de Abertura de Crédito (TAC) e da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC), cobrada pelo Banco Volkswagen S.A., ora reclamante.
Os parâmetros que se tentou aventar nos autos, já foram estabelecidos pela 2ª Seção do Superior Tribunal de Justiçano julgamento dos seguintes feitos:
RECURSOS ESPECIAIS Nº 1.251.331/RS E 1.255.573/RS, transcritos abaixo:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DIVERGÊNCIA.
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. RECURSOS REPETITIVOS. CPC, ART. 543-C. TARIFAS
ADMINISTRATIVAS PARA ABERTURA DE CRÉDITO (TAC), E EMISSÃO DE CARNÊ (TEC). EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA.
LEGITIMIDADE. PRECEDENTES. MÚTUO ACESSÓRIO PARA PAGAMENTO PARCELADO DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS (IOF).
POSSIBILIDADE. 1. "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de
taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada" (2ª Seção, REsp 973.827/RS,
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julgado na forma do art. 543-C do CPC, acórdão de minha relatoria, DJe de 24.9.2012). 2. Nos termos dos arts. 4º e 9º da Lei 4.595/1964, recebida pela
Constituição como lei complementar, compete ao Conselho Monetário Nacional dispor sobre taxa de juros e sobre a remuneração dos serviços bancários, e ao
Banco Central do Brasil fazer cumprir as normas expedidas pelo CMN. 3. Ao tempo da Resolução CMN 2.303/1996, a orientação estatal quanto à
cobrança de tarifas pelas instituições financeiras era essencialmente não intervencionista, vale dizer, "a regulamentação facultava às instituições
financeiras a cobrança pela prestação de quaisquer tipos de serviços, com exceção daqueles que a norma definia como básicos, desde que fossem
efetivamente contratados e prestados ao cliente, assim como respeitassem os procedimentos voltados a assegurar a transparência da política de
preços adotada pela instituição."4. Com o início da vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários
prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pelo Banco Central do Brasil.
5.A Tarifa de Abertura de Crédito (TAC) e a Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) não foram previstas na Tabela anexa à Circular BACEN 3.371/2007 e
atos normativos que a sucederam, de forma que não mais é válida sua pactuação em contratos posteriores a 30.4.2008.6. A cobrança de tais tarifas
(TAC e TEC) é permitida, portanto, se baseada em contratos celebrados até 30.4.2008, ressalvado abuso devidamente comprovado caso a caso, por meio da
invocação de parâmetros objetivos de mercado e circunstâncias do caso concreto, não bastando a mera remissão a conceitos jurídicos abstratos ou à
convicção subjetiva do magistrado. 7. Permanece legítima a estipulação da Tarifa de Cadastro, a qual remunera o serviço de "realização de pesquisa em
serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e informações necessários ao inicio de relacionamento
decorrente da abertura de conta de depósito à vista ou de poupança ou contratação de operação de crédito ou de arrendamento mercantil, não podendo ser
cobrada cumulativamente" (Tabela anexa à vigente Resolução CMN 3.919/2010, com a redação dada pela Resolução 4.021/2011).8. É lícito aos contratantes
convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos
mesmos encargos contratuais. 9. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - 1ª Tese: Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da
Resolução CMN 2.303/96) era válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo
fato gerador, ressalvado o exame de abusividade em cada caso concreto. - 2ª Tese: Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança
por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pela autoridade
monetária. Desde então, não mais tem respaldo legal a contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), ou outra
denominação para o mesmo fato gerador. Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade
monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. - 3ª Tese: Podem as partes convencionar
o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos
encargos contratuais. 10. Recurso especial parcialmente provido. (STJ - REsp: 1251331 RS 2011/0096435-4, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data
de Julgamento: 28/08/2013, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 24/10/2013). Original sem destaques. Disponível em:
https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&amp;termo=201100964354
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMISSÃO DE
PERMANÊNCIA. COMPENSAÇÃO/REPETIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. RECURSOS REPETITIVOS. TARIFAS BANCÁRIAS. TAC E TEC. EXPRESSA
PREVISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA. LEGITIMIDADE. PRECEDENTES. FINANCIAMENTO DO IOF. POSSIBILIDADE. 1. A comissão de permanência não
pode ser cumulada com quaisquer outros encargos remuneratórios ou moratórios (enunciados Súmulas 30, 294 e 472 do STJ). 2. Tratando-se de relação de
consumo ou de contrato de adesão, a compensação/repetição simples do indébito independe da prova do erro (Enunciado 322 da Súmula do STJ). 3. Nos
termos dos arts. 4º e 9º da Lei 4.595/1964, recebida pela Constituição como lei complementar, compete ao Conselho Monetário Nacional dispor sobre taxa de
juros e sobre a remuneração dos serviços bancários, e ao Banco Central do Brasil fazer cumprir as normas expedidas pelo CMN. 4. Ao tempo da Resolução
CMN 2.303/1996, a orientação estatal quanto à cobrança de tarifas pelas instituições financeiras era essencialmente não intervencionista, vale dizer, "a
regulamentação facultava às instituições financeiras a cobrança pela prestação de quaisquer tipos de serviços, com exceção daqueles que a norma definia como
básicos, desde que fossem efetivamente contratados e prestados ao cliente, assim como respeitassem os procedimentos voltados a assegurar a transparência
da política de preços adotada pela instituição." 5. Com o início da vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços
bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pelo Banco
Central do Brasil. 6. A Tarifa de Abertura de Crédito (TAC) e a Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) não foram previstas na Tabela anexa à Circular
BACEN 3.371/2007 e atos normativos que a sucederam, de forma que não mais é válida sua pactuação em contratos posteriores a 30.4.2008. 7. A
cobrança de tais tarifas (TAC e TEC) é permitida, portanto, se baseada em contratos celebrados até 30.4.2008, ressalvado abuso devidamente comprovado
caso a caso, por meio da invocação de parâmetros objetivos de mercado e circunstâncias do caso concreto, não bastando a mera remissão a conceitos
jurídicos abstratos ou à convicção subjetiva do magistrado. 8. Permanece legítima a estipulação da Tarifa de Cadastro, a qual remunera o serviço de
"realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e informações necessários ao
inicio de relacionamento decorrente da abertura de conta de depósito à vista ou de poupança ou contratação de operação de crédito ou de arrendamento
mercantil, não podendo ser cobrada cumulativamente" (Tabela anexa à vigente Resolução CMN 3.919/2010, com a redação dada pela Resolução 4.021/2011).
9. É lícito aos contratantes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio financiamento acessório ao mútuo
principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais. 10. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - 1ª Tese: Nos contratos bancários celebrados até
30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96) era válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra
denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de abusividade em cada caso concreto. - 2ª Tese: Com a vigência da Resolução CMN
3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma
padronizadora expedida pela autoridade monetária. Desde então, não mais tem respaldo legal a contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de
Abertura de Crédito (TAC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador. Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo
padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. - 3ª Tese:
Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo
principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais. 11 . Recurso especial conhecido e parcialmente provido. (STJ - REsp: 1255573 RS 2011/0118248-3,
Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 28/08/2013, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 24/10/2013). Original sem
destaques. Disponível em: https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&amp;termo=201101182483
Por sua vez, restou assentado de forma clara, que a ilegalidade da cobrança de Tarifa de Abertura de Crédito (TAC) e da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC),
devem ser observadas a partir davigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008. No entanto, ainda quanto sua permissibilidade, há de se observara sua
abusividade, atentando-se ao parâmetro objetivo de mercado, qual seja, a comparação entre o valor da tarifa cobrada pela instituição financeira supostamente
litigiosa e os valores praticados pelas demais instituições financeiras que atuavam à época no mesmo ramo.
Nesse sentido, cumpre-me destacar ainda, o fragmento do acórdão proferido no Resp. nº 1.251.331/RS, verbis:
"(...) Reafirmo o entendimento acima exposto, no sentido da legalidade das tarifas bancárias, desde pactuadas de forma clara no contrato e atendida a
regulamentação expedida pelo Conselho Monetário Nacional e pelo Banco Central, ressalvado abuso devidamente comprovado, caso a caso, em comparação
com os preços cobrados no mercado.
Esse abuso há de ser objetivamente demonstrado, por meio da invocação de parâmetros objetivos de mercado e circunstâncias do caso concreto,
não bastando a mera remissão a conceitos jurídicos abstratos ou à convicção subjetiva do magistrado.
(...) o Banco Central do Brasil divulga os valores mínimo, máximo, a periodicidade de cobrança,e a média das diversas tarifas cobradas pelos
bancos, o que permite, a exemplo do que já ocorre com os juros remuneratórios, e em conjunto com as demais circunstâncias de cada caso concreto,
notadamente o tipo de operação e o canal de contratação, aferir a eventual abusividade, em relação às práticas de mercado, das tarifas cobradas(...)."
Dessa forma,se mostrou acertada a decisão, restando assim configurada, como indevida a quantia excedente a ser restituída em dobro nos termos do art. 42, §
único, do CDC.
De mais a mais, em que pese os argumentos trazidos pela reclamante compreendo que o acórdão reclamado pautou-se nos critérios estabelecidos pelo STJ no
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julgamento dos aludidos recursos repetitivos, vez que não se limitou apenas a aplicação das normas consumeristas ao caso concreto, mas também em consultar
os valores praticados no mercado pelas demais instituições financeiras inerentes a cobrança de Tarifa de Abertura de Crédito (TAC) e da Tarifa de Emissão de
Carnê (TEC). Por isso, estando o decisumatacado em perfeita harmonia com o entendimento do STJ, não vejo motivos que justifiquem sua reforma.
Diante do exposto, INDEFERO o pedido liminar pleiteado na presente reclamação.
Cite-seo beneficiário do acórdão impugnado (Andréa Expósito Barcelar Nunes Lins), para que no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, apresente sua
contestação, nos termos do art. 445, IV, do Regimento Interno do E. Tribunal de Justiça do Maranhão e do art. 989, III, do CPC/2015.
Oficie-se a Turma Recursal Cível e Criminal de São Luís, encaminhando-se-lhe cópia desta decisão, para que no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações
que tiver, nos termos do art. 989, I, do NCPC.
Remetam-se, a seguir, os autos à Procuradoria Geral de Justiça para que seja colhido o necessário parecer ministerial.
Após, voltem-me conclusos.
Publique-se e CUMPRA-SE.
São Luís, 19 de junho de 2017.
Desembargador Jaime Ferreira de Araujo
1 Ações Constitucionais, org. Fredie Didier Jr. 3ª ed. Salvador: Editora Podium, 2008, p. 563.
2Reclamação Constitucional no direito brasileiro. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, 2000, p. 469.

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
MANDADO DE SEGURANÇA N.º 027555/2017
IMPETRANTE: DANILO ROCHA DE ARAUJO
Advogado:Dra. Rayssa de Souza Cutrim (OAB/MA: 10.705)
IMPETRADO:SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO MARANHÃO
DECISÃO
Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA, com pedido de liminar, impetrado por DANILO ROCHA DE ARAUJO,contra ato de gestão do SECRETÁRIO DE
ESTADO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO MARANHÃO, Dr. Felipe Costa Camarão.
Alega o impetrante, em síntese, que:

Em 22 de agosto de 2016, foi pulicado o Edital nº 006/2016, pela Secretaria de Estado da Educação do Maranhão, que deu início à seleção por concurso
interno para ampliação da jornada de trabalho de 20 (vinte) horas semanais para 40 (quarenta) horas semanais dos professores integrantes do subgrupo
magistério da educação básica com habilitação para o ensino médio;

1.

Que o impetrante já é servidor público dos quadros da Administração Pública Estadual, exercendo o cargo de professor, no ensino médio regular, na
disciplina educação física, sob a matrícula nº 0002226355;

2.

Que o resultado final do respectivo concurso, deu-se por homologação em 13 de fevereiro de 2017, e o impetrante foi classificado como excedente, em
segundo lugar, para lotação no município de Paço do Lumiar;

3.

Que embora esteja como excedente, o impetrado realizou diversas contratações precárias para os cargos de professores previsto no edital;4.
Que foi informado pela Secretaria de Educação do Estado que não haveriam convocações para nomeações dos excedentes, e sim, um novo edital, com
previsão para julho de 2017, com o fim de substituir as contratações precárias existentes no cargo de professores no Estado do Maranhão;

5.

Que o próprio impetrado foi contratado de forma precária, para exercer a função de magistério, em mais 20 horas semanais, em vez de o terem nomeado
para a extensão, objeto do edital.

6.

É o relatório.
Passo à análise da liminar.
O tema em questão, refere-se à expectativa de direito em caso de vaga como excedente em concurso público e sua transmutação para direito subjetivo quando o
cargo for preenchido sem observação da classificação. Como demonstra nos autos, o impetrante foi contratado precariamente para o exercício da função objeto
do concurso público, na forma de gratificação de atividade remunerada, inserida no seu contracheque (fls. 46-47). Desta feita, a Administração demonstra a
necessidade do preenchimento e o faz de forma precária, pelo próprio detentor da expectativa de direito, que por conta disso, passa a ter direito subjetivo para
ascensão à extensão das horas complementares ao exercício público.
Esse caso, subsume-se com perfeição ao enunciado da Súmula 151 do Supremo Tribunal Federal, que assim dispõe:
STF. Súmula 15. Dentro do prazo de validade do concurso, o candidato aprovado tem direito à nomeação, quando o cargo for preenchido sem
observância da classificação.
Com efeito, esta matéria já foi enfrentada pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de recurso extraordinário, e está disponibilizada em seu sítio eletrônico como
precedente de aplicação da Súmula 15, na rubrica "jurisprudência posterior ao enunciado", in verbis:
Hipótese de preterição ao direito subjetivo à nomeação."Conforme consignado, o Colegiado de origem concluiu pela legalidade da contratação, a
título precário, mediante a adoção da ordem da lista de classificação em concurso público. Reconheceu estar no âmbito da discricionariedade
administrativa a escolha da forma de admissão do prestador do serviço em caso, mesmo após a aprovação do agravado em concurso público para o
respectivo cargo. Assim, o acórdão recorrido revelou dissonância com a jurisprudência do Supremo. Ambas as Turmas já se manifestaram sobre o
tema. Entendeu o Tribunal que a contratação demonstra a necessidade do serviço, implicando, portanto, a preterição do candidato aprovado."(ARE
947736 AgR, Relator Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, julgamento em 7.3.2017, DJe de 11.4.2017)2 (grifo nosso)
Esse tema já está absolutamente consolidado na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e foi enfrentado e estabilizado na Repercussão Geral, tema 784,
no Recurso Extraordinário 598.099 do Mato Grosso do Sul, de Relatoria para o acórdão do Eminente Ministro Gilmar Ferreira Mendes. Para que se entenda
melhor o debate e afaste-se as dúvidas, colaciono a ementas do RE na Repercussão Geral, e alguns julgados subsequentes consolidando a jurisprudência, a
saber:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. 2. Direito líquido e certo à nomeação do candidato aprovado entre as vagas previstas
no edital de concurso público. 3. Oposição ao poder discricionário da Administração Pública. 4. Alegação de violação dos arts. 5º, inciso LXIX e 37,
caput e inciso IV, da Constituição Federal. 5. Repercussão Geral reconhecida.3

CONCURSO PÚBLICO - PRETERIÇÃO - CANDIDATO APROVADO. A contratação precária efetivada pela Administração Pública demonstra a
necessidade do serviço, implicando a vedada preterição de candidato aprovado.(ARE 947736 AgR, Relator Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma,
julgamento em 7.3.2017, DJe de 11.4.2017) Hipótese de preterição ao direito subjetivo à nomeação. "Conforme consignado, o Colegiado de origem
concluiu pela legalidade da contratação, a título precário, mediante a adoção da ordem da lista de classificação em concurso público. Reconheceu
estar no âmbito da discricionariedade administrativa a escolha da forma de admissão do prestador do serviço em caso, mesmo após a aprovação do
agravado em concurso público para o respectivo cargo. Assim, o acórdão recorrido revelou dissonância com a jurisprudência do Supremo. Ambas as
Turmas já se manifestaram sobre o tema. Entendeu o Tribunal que a contratação demonstra a necessidade do serviço, implicando, portanto, a
preterição do candidato aprovado." (ARE 947736 AgR, Relator Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, julgamento em 7.3.2017, DJe de 11.4.2017)4

(grifo nosso)
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 784 DO PLENÁRIO
VIRTUAL. CONTROVÉRSIA SOBRE O DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS ALÉM DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS
NO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO NO CASO DE SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. MERA
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EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. IN CASU, A ABERTURA DE NOVO CONCURSO
PÚBLICO FOI ACOMPANHADA DA DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DA NECESSIDADE PREMENTE E INADIÁVEL DE PROVIMENTO DOS CARGOS.
INTERPRETAÇÃO DO ART. 37, IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988. ARBÍTRIO. PRETERIÇÃO. CONVOLAÇÃO EXCEPCIONAL DA MERA
EXPECTATIVA EM DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA, BOA-FÉ, MORALIDADE, IMPESSOALIDADE E DA PROTEÇÃO
DA CONFIANÇA. FORÇA NORMATIVA DO CONCURSO PÚBLICO. INTERESSE DA SOCIEDADE. RESPEITO À ORDEM DE APROVAÇÃO. ACÓRDÃO
RECORRIDO EM SINTONIA COM A TESE ORA DELIMITADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. [...] 7.A tese objetiva
assentada em sede desta repercussão geral é a de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o
prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital,
ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do
Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de
forma cabal pelo candidato. Assim, a discricionariedade da Administração quanto à convocação de aprovados em concurso público fica reduzida ao
patamar zero (Ermessensreduzierung auf Null), fazendo exsurgir o direito subjetivo à nomeação, verbi gratia, nas seguintes hipóteses excepcionais: i)
Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital (RE 598.099); ii) Quando houver preterição na nomeação por não
observância da ordem de classificação (Súmula 15 do STF);Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do
certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos
termos acima. 8. In casu, reconhece-se, excepcionalmente, o direito subjetivo à nomeação aos candidatos devidamente aprovados no concurso
público, pois houve, dentro da validade do processo seletivo e, também, logo após expirado o referido prazo, manifestações inequívocas da
Administração piauiense acerca da existência de vagas e, sobretudo, da necessidade de chamamento de novos Defensores Públicos para o Estado.
9. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. (RE 837311, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 09/12/2015, PROCESSO
ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-072 DIVULG 15-04-2016 PUBLIC 18-04-2016)5 (grifo nosso)
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. PRETERIÇÃO DO DIREITO À
NOMEAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM AS DIRETRIZES DO PLENÁRIO NO RE 598.099 - RG (REL. MIN.
GILMAR MENDES - TEMA 161), JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
(RE 575944 AgR, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 07/10/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-207 DIVULG 20-10-2014
PUBLIC 21-10-2014)6

Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULAS 282 E 356 DO STF. CONCURSO PÚBLICO. O JULGAMENTO PELO PLENÁRIO DO STF DO RE 598.099, SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DA
REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 161), NÃO EXCLUI OUTRAS SITUAÇÕES DE PRETERIÇÃO DE CANDIDATOS NO PLANO DA REALIDADE.
REAPRECIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INVIABILIDADE. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA
PROVIMENTO. (ARE 817039 AgR, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 07/10/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-207
DIVULG 20-10-2014 PUBLIC 21-10-2014) 7

Com efeito, apenas para que não pairem dúvidas, pontuo que em decorrência do Edital (fls. 28-34), em que dispõe ter recebido a prerrogativa de homologar o
resultado e expedir as portarias, está configurado como autoridade coatora, logo, legitimado passivo o Secretário de Educação do Estado. Nesta mesma linha, já
se manifestou o Supremo Tribunal Federal, a seguir:
EMENTA Agravo regimental em recurso ordinário em mandado de segurança. Pressuposto de interposição de recurso ordinário preenchido.
Existência de decisão denegatória. Precedentes. Legitimidade passiva ad causam do Ministro de Estado apontado como uma das autoridades
coatoras na impetração. Competência originária do Superior Tribunal de Justiça para processar e julgar o mandamus. Agravo regimental não provido.
1. Pressuposto de interposição de recurso ordinário em mandado de segurança devidamente preenchido. Artigo 102, inciso II, alínea a, da
Constituição Federal. Constitui decisão denegatória, para efeito de interposição de recurso ordinário, tanto a decisão em que se conhece do
mandamus e se denega a segurança no mérito, quanto a decisão em que não se conhece dele, sem adentrar no mérito da controvérsia. Precedentes
da Corte. 2.
Atribuição conferida ao Ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão para autorizar eventual nomeação de candidatos aprovados e não nomeados
no concurso público regido pelo Edital nº 01/2013 do BACEN. Legitimidade do Ministro de Estado para integrar o polo passivo da ação
mandamental. Competência originária do Superior Tribunal de Justiça para processar e julgar o mandamus. Artigo 105, inciso I, alínea b, da
Constituição Federal. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido. (RMS 34075 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em
18/11/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-257 DIVULG 01-12-2016 PUBLIC 02-12-2016)8

Desta maneira, entendo configurado o fumus boni iuris ,
já que se encontra demonstrada a necessidade do serviço, prova de que foi contratado, a título precário, às horas excedentes, incidindo a Administração, na
hipótese, zero de discricionariedade, no que se refere à sua contratação, nos termos da pacífica e consolidada jurisprudência do STF.
Quanto ao periculum in mora, vislumbro pelo fato de a Administração, a qualquer momento, poder rever a contratação extra, ou fazer novo concurso público,
prejudicando, desse modo, o impetrante.
ANTE O EXPOSTO, defiro o pedido de liminar, nos termos da fundamentação supra, para manter a contratação extra do impetrante, pela rubrica gratificação
de atividade remunerada, até decisão final deste pleito.
Desta decisão notifique-se a autoridade coatora, o Secretário de Educação do Estado do Maranhão, para em 10 (dez) dias, prestar informações (art. 7º, I da Lei
12.016/2009).
Outrossim, dê-se ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, a que integra a autoridade coatora, a Procuradoria do
Estado do Maranhão, para em 10 (dez) dias9, ingresse no feito, caso queira.
Findo o prazo de 10 dias para manifestação da autoridade coatora, dê-se ciência ao representante do Ministério Público, para opinar, dentro do prazo
improrrogável de 10 (dez) dias (art. 12 da Lei 12.016/2009).
Publique-se e CUMPRA-SE.
São Luís, 27 de junho de 2017.
Desembargador Jaime Ferreira de Araujo
1�Disponível em: http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/menuSumarioSumulas.asp?sumula=1456
2�Disponível em: http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&amp;docID=12725591
3�Disponível em: http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28598099%2ENUME%2E+OU+598099%2EPRCR%2E%29&amp;
base=baseRepercussao&amp;url=http://tinyurl.com/jchl9zb
4�Disponível em: http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&amp;docID=12725591
5�Disponível em: http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/visualizarEmenta.asp?s1=000308322&amp;base=baseAcordaos
6�Disponível em: http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/visualizarEmenta.asp?s1=000250082&amp;base=baseAcordaos
7�Disponível em: http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/visualizarEmenta.asp?s1=000250090&amp;base=baseAcordaos
8�Disponível em: http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/visualizarEmenta.asp?s1=000320101&amp;base=baseAcordaos
9�Disponível em: https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/153620556/mandado-de-seguranca-ms-19202-df-2012-0202183-9/decisao-monocratica-153620712
MANDADO DE SEGURANÇA Nº 19.202 - DF (2012/0202183-9) RELATORA : MINISTRA REGINA HELENA COSTA IMPETRANTE : IVO ALMEIDA COSTA
ADVOGADO : EDUARDO ANTONIO LUCHO FERRÃO E OUTRO (S) IMPETRADO : MINISTRO DE ESTADO DA CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO
DESPACHO Vistos. Fls. 1604/1607e - Manifeste-se o órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, no prazo de 10 (dez) dias. Intime-
se. Brasília (DF), 31 de outubro de 2014. MINISTRA REGINA HELENA COSTA Relatora (STJ - MS: 19202 DF 2012/0202183-9, Relator: Ministra REGINA
HELENA COSTA, Data de Publicação: DJ 05/11/2014) (grifo nosso)
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SEGUNDAS CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS
MANDADO DE SEGURANÇA Nº 011800/2017 - São Luís
Numeração Única 0001759-53.2017.8.10.000
Impetrante: Diorgenes Garcez de Sousa
Advogado: João Bispo Serejo Filho - OAB/MA 9737
Impetrado: Secretário de Educação do Estado do Maranhão
Relatora: Desª.Cleonice Silva Freire

DESPACHO
Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA com pedido de liminar impetrado por Diorgenes Garcez de Sousacontra ato dito ilegal do Secretário de Educação
do Estado do Maranhão.
Cumpra-se a determinação constante da decisão de fls.70-72 para intimar o Impetrante para, no prazo de 10 (dez) dias, promover a citação/fornecer endereço do
candidato aprovado para a única vaga disponibilizada nomunicípio de Paço do Lumiar/MA,para a devida integração da presente lide, na condição de litisconsorte
passivo necessário, respondendo, caso queira, aos termos da presente ação, no prazo legal de 10 (dez) dias.
Publique-se.
Cumpra-se.
São Luís,28 de junho de 2017.

Desª.Cleonice Silva Freire
Relatora

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, NA FORMA ABAIXO:
A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CLEONICE SILVA FREIRE
FAZ SABER, a todos os que o presente Edital, com prazo de 30 (trinta) dias virem, ou dele tiverem conhecimento
que, neste Tribunal corre seus trâmites aRECLAMAÇÃO N° 58344/2016 – SÃO LUÍS, em que é Reclamante Bradesco Seguros
S.A e Reclamado TURMA RECURSAL CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE SÃO LUÍS-MA. E como não haja sido possível
citar o beneficiário da decisão impugnada, ANTONIO CARLOS SILVA SANTOS, CITO-O para tomar conhecimento da existência
da Reclamação em epígrafe, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar contestação à referida Reclamação. Dado e
passado o presente nesta cidade de São Luís, Capital do Estado do Maranhão, aos 28 (vinte e oito) dias do mês de junho de 2017
(dois mil e dezessete). Eu,................................................, Coordenadora do Plenário e das Câmaras Reunidas do Tribunal de
Justiça do Maranhão, subscrevi.

Desa. CLEONICE SILVA FREIRE
Relatora

Câmaras Criminais Reunidas

ACÓRDÃO Nº 205402/2017
CARMARAS CRIMINAL REUNIDAS
SESSÃO DO DIA 23 DE JUNHO DE 2017
EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO N° 012166/2017 – MARACAÇUMÉ
EXCIPIENTE: Cezar Augusto Pacífico de Paula Maux
ADVOGADO: Jonilton Santos Lemos Júnior
EXCEPTO: Rômulo Lago e Cruz - JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DA COMARCA DE MARACAÇUMÉ
Relator: DESEMBARGADOR JOSÉ BERNARDO SILVA RODRIGUES

E M E N T A
PROCESSUAL PENAL. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO DE JUIZ DE 1º GRAU. ART. 254 DO CPP. PARCIALIDADE. NÃO
CONFIGURAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA.
1. Conduta de magistrado que não se enquadra nas hipóteses de suspeição previstas no art. 254 do Código de Processo Penal.
2. Ausência de provas que permitam concluir pela parcialidade do juiz excepto.
3. Exceção de suspeição improcedente.
DECISÃO: ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores das Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de
Justiça do Estado do Maranhão, unanimemente e de acordo com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça em conhecer e julgar
improcedente a Exceção de Suspeição, nos termos do voto do Desembargador Relator.
Votaram os Senhores Desembargadores JOSÉ BERNARDO SILVA RODRIGUES - Relator, ANTÔNIO GUERREIRO JUNIOR
(convocado), TYRONE JOSÉ SILVA, VICENTE DE PAULA GOMES DE CASTRO, RAIMUNDO NONATO MAGALHÃES MELO e
JOSÉ JOAQUIM FIGUEIREDO DOS ANJOS.
Presidência do Desembargador JOSÉ JOAQUIM FIGUEIREDO DOS ANJOS.
Funcionou pela Procuradoria Geral de Justiça o Drª. MARIA DOS REMÉDIOS FIGUEIREDO SERRA.
Sala das sessões das Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Maranhão, em 23 de junho de 2017.

DESEMBARGADOR JOSÉ BERNARDO SILVA RODRIGUES
Relator
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SEGUNDAS CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS
MANDADO DE SEGURANÇA N° 008097/2007 - SÃO LUÍS

(RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 583430-2007)
Relator : Desembargador Jamil de Miranda Gedeon Neto
Impetrante : José Evandro de Barros
Advogados : Tamir Buhatem Maluf (OAB/MA 7.536), José Luiz Fernandes Gama (OAB/MA 7.340)
Impetrada : Secretária de Estado Adjunta de Seguridade Social
Interessado : Estado do Maranhão

D E S P A C H O
José Evandro de Barros impetrou o presente mandado de segurança, com pedido liminar, contra ato tido por ilegal atribuído à Excelentíssima Senhora Secretária
de Estado Adjunta de Seguridade Social, que limitou a sua remuneração ao valor de R$ 24.500,00, reduzindo, assim, os seus proventos, supostamente a
pretexto de cumprimento de decisão administrativa proferida pelo Conselho Nacional de Justiça, nos autos do Procedimento de Controle Administrativo n° 439.
Na sessão do dia 05/10/2007 foi proferido o julgamento de mérito do mandado de segurança, sendo parcialmente concedida a ordem de segurança requerida,
assegurando ao impetrante o direito de continuar recebendo a integralidade de seus proventos até que seu montante seja coberto pelo subsídio fixado em lei
para os Desembargadores do Estado (90,25% do salário recebido pelos Ministros do STF), que é o subsídio-teto aplicável aos Conselheiros do Tribunal de
Contas do Estado do Maranhão.
Ao julgar o RECURSO EXTRAORDINÁRIO 583.430 MARANHÃO, interposto pelo Estado do Maranhão, o então Relator, Ministro JOAQUIM BARBOSA do STF,
determinou a devolução dos presentes autos ao Tribunal de Origem, para que seja observado o disposto no art. 543-B e parágrafos do Código de Processo
Civil, conforme assentado na decisão lançada às fls. 125.
Assim, consoante anotado no despacho da Presidência deste egrégio Tribunal de Justiça lançado às 143/143-v, a matéria deverá ser reexaminada pelo órgão
colegiado, para aplicação do disposto no artigo 543-B, § 3º, do revogado CPC/1973.
Frente ao exposto, determino a intimação do impetrante, por seu advogado, através do DJe para, em 10 (dez) dias, se manifestar nos presentes autos, tendo
em vista o reexame da matéria posta no mandado de segurança por este Tribunal de Justiça, nos termos determinado pelo Supremo Tribunal Federal.
Determino, também, a intimação do Estado do Maranhão, por seu Procurador-Geral, Dr. Rodrigo Maia Rocha, através de ofício, a ser cumprido por Oficial de
Justiça, para, querendo, em 10 (dez) dias, se pronunciar nos autos, tendo em vista o reexame da matéria posta no mandado de segurança por este Tribunal de
Justiça, nos termos determinados pelo Supremo Tribunal Federal.
Publique-se.
CÓPIA CONFERIDA DESTE DESPACHO SERVIRÁ DE OFÍCIO DE INTIMAÇÃO, QUE DEVERÁ SEGUIR ACOMPANHADA DE CÓPIAS DAS PEÇAS DE
FLS. 02/12, 85/93, 125, 140/141 e 143/143-V.

São Luís (MA), 26 de junho de 2017.
Des. JAMIL DE MIRANDA GEDEON NETO

Relator

SEGUNDAS CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS
MANDADO DE SEGURANÇA Nº 011741/2006 - SÃO LUÍS

(AG.REG NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 570956-2006)
Relator : Desembargador Jamil de Miranda Gedeon Neto
Impetrante : Júlio Pereira Nunes
Advogado : Josivaldo Oliveira Lopes (OAB/MA 5.338)
Impetrado : Secretário de Planejamento, Orçamento e Gestão do Estado do Maranhão
Interessado : Estado do Maranhão
Procurador-Geral : Rodrigo Maia Rocha

D E S P A C H O
Júlio Pereira Nunes impetrou mandado de segurança com pedido de liminar, contra ato tido por ilegal atribuído ao Excelentíssimo Senhor Secretário de
Planejamento, Orçamento e Gestão do Estado do Maranhão, consistente na realização de descontos na sua remuneração referente ao teto salarial dos
servidores públicos, levando em conta as parcelas remuneratórias de caráter indenizatório estabelecidas em lei estadual, contrariando, assim, segundo o
impetrante, o disposto no art. 37, §11, da Constituição federal, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 47, promulgada em 05 de julho de 2005.
Na sessão do dia 20/10/2006 foi proferido o julgamento de mérito do mandado de segurança, sendo parcialmente concedida a ordem de segurança requerida,
assegurando ao impetrante o direito de continuar recebendo a integralidade de seus proventos até que seu montante seja coberto pelo subsídio fixado em lei
para o Governador do Estado, que é o subsídio-teto dos servidores do Poder Executivo Estadual.
Ao julgar o AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 570.956 MARANHÃO, interposto pelo Estado do Maranhão, o então Relator, Ministro CEZAR
PELUSO do STF, determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem, para os fins do art. 543-B do CPC, ficando prejudicado o agravo regimental.
É que no RE nº 564.280-1, de relatoria da Ministra CARMEM LÚCIA, ficou decidido que incluem-se as vantagens de caráter pessoal no cálculo do teto
remuneratório, previsto no art. 37, inc. XI, da Constituição da República, no período posterior à Emenda Constitucional n. 41, de 19 de dezembro de 2003.E no
julgamento do RE nº 483.994-AgR-QO, de relatoria da Ministra ELLEN GRACIE, decidiu-se estender a todos os agravos regimentais e embargos de declaração
anteriores a 20.08.2008, interpostos de decisões monocráticas proferidas em processos cujo tema foi reconhecido como de repercussão geral, a seguinte
decisão: reconsiderar a decisão agravada e determinar a devolução dos autos ao Tribunal de origem, ficando prejudicado o agravo regimental ou os embargados
de declaração.
Assim, conforme assentado no despacho da Presidência deste egrégio Tribunal de Justiça lançado às fls. 169/169-v, a matéria deverá ser reexaminada pelo
órgão colegiado, para aplicação do disposto no artigo 543-B, § 3º, do revogado CPC/1973.
Frente ao exposto, determino a intimação do impetrante, por seu advogado, através do DJe para, em 10 (dez) dias, se manifestar nos presentes autos, tendo
em vista o reexame da matéria posta no mandado de segurança por este Tribunal de Justiça, nos termos determinado pelo Supremo Tribunal Federal.
Determino, também, a intimação do Estado do Maranhão, por seu Procurador-Geral, Dr. Rodrigo Maia Rocha, através de ofício, a ser cumprido por Oficial de
Justiça, para, querendo, em 10 (dez) dias, se pronunciar nos autos, tendo em vista o reexame da matéria posta no mandado de segurança por este Tribunal de
Justiça, nos termos determinados pelo Supremo Tribunal Federal.
Publique-se.
CÓPIA CONFERIDA DESTE DESPACHO SERVIRÁ DE OFÍCIO DE INTIMAÇÃO, QUE DEVERÁ SEGUIR ACOMPANHADA DE CÓPIAS DAS PEÇAS DE
FLS. 02/10, 82/90, 151, 166/167 e 169/169-V.

São Luís (MA), 26 de junho de 2017.
Des. JAMIL DE MIRANDA GEDEON NETO

Relator
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Coordenadoria das Câmaras Cíveis Isoladas

Primeira Câmara Cível

ACÓRDÃO Nº 205446/2017

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL
SESSÃO DO DIA 22 DE JUNHO DE 2017
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 59969/2016 na AC nº 12594/2016
EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS
PROCURADORES: JÚLIO CÉSAR DE JESUS, AIRTON JOSÉ TAJRA FEITOSA
EMBARGADO: VÍTOR ALMEIDA SÁ
ADVOGADOS: EDIBERTO REBELO MATOS JUNIOR (OAB MA 8892), THALITA PINTO HAICKEL MATOS (OAB MA 8062) E OUTROS
RELATORA: DESª. ANGELA MARIA MORAES SALAZAR
ACÓRDÃO Nº. __________/2017
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I - Dada a sua natureza essencialmente reparadora, os Embargos de Declaração somente podem ser opostos contra sentença ou acórdão eivado de
obscuridade, contradição ou omissão, sendo imprestáveis à rediscussão de questão já decidida ou para fazer prevalecer a tese do recorrente.
II - Não padecendo o julgado de qualquer vício, descabe o manejo dos aclaratórios.
III - Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que figuram como partes as retronominadas, ACORDAM os Senhores Desembargadores da Primeira
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, à unanimidade, EM NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto proferido pela
Relatora.
Participaram do julgamento os Senhores Desembargadores KLEBER COSTA CARVALHO (Presidente), ANGELA MARIA MORAES SALAZAR (Relatora) e
NELMA CELESTE SOUZA SILVA SARNEY COSTA (Convocada).
Funcionou pela Procuradoria Geral de Justiça a Dra. DOMINGAS DE JESUS FRÓZ GOMES.
Sala das Sessões da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, em São Luís, 22 de junho de 2017.

Desª. ANGELA MARIA MORAES SALAZAR
Relatora

ACÓRDÃO Nº 205447/2017

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL
SESSÃO DO DIA 22 DE JUNHO DE 2017
AGRAVO INTERNO Nº 3333/2017 na AC nº 12594/2016
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS
PROCURADORES: JÚLIO CÉSAR DE JESUS E OUTROS
AGRAVADO: VÍTOR ALMEIDA SÁ
ADVOGADOS: EDIBERTO REBELO MATOS JUNIOR (OAB MA 8892), THALITA PINTO HAICKEL MATOS (OAB MA 8062) E OUTROS
RELATORA: DESª. ANGELA MARIA MORAES SALAZAR
ACÓRDÃO Nº. __________/2017
EMENTA:AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. INTERPOSIÇÃO ANTERIOR DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA O MESMO JULGADO.
VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I - A interposição de dois recursos pela mesma parte e contra a mesma decisão impede o conhecimento do segundo recurso, haja vista a preclusão consumativa
e o princípio da unirrecorribilidade das decisões.
II - Ademais, o recorrente busca a reforma de Acórdão e, nos termos do art. 1.021 do CPC, admite-se admite Agravo Interno contra decisão proferida pelo relator.
III - Recurso não conhecido.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que figuram como partes as retronominadas, ACORDAM os Senhores Desembargadores da Primeira
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, à unanimidade, EM NÃO CONHECER ORECURSO, nos termos do voto proferido pela Relatora.
Participaram do julgamento os Senhores Desembargadores KLEBER COSTA CARVALHO (Presidente), ANGELA MARIA MORAES SALAZAR (Relatora) e
NELMA CELESTE SOUZA SILVA SARNEY COSTA (Convocada).
Funcionou pela Procuradoria Geral de Justiça a Dra. DOMINGAS DE JESUS FRÓZ GOMES.
Sala das Sessões da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, em São Luís, 22 de junho de 2017.

Desª. ANGELA MARIA MORAES SALAZAR
Relatora

ACÓRDÃO Nº 205448/2017
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO
AUTOS: AGRAVO DE INSTRUMENTO - 0800101-92.2016.8.10.0000
AGRAVANTE: SOMOV S/A
Advogado do(a) AGRAVANTE: THAYRID GADELHA LOUREIRO - MAA1396300
AGRAVADO: KEYLA ANDREA TAVARES FIGUEREDO, MARCIO GOMES DA SILVA
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Advogado do(a) AGRAVADO: REGINA LUCIA MOREIRA LIMA LEITE MASSARI - MA8304 Advogado do(a) AGRAVADO:
REGINA LUCIA MOREIRA LIMA LEITE MASSARI - MA8304
RELATOR: ANGELA MARIA MORAES SALAZAR
ÓRGÃO JULGADOR COLEGIADO: 1Âª CÃ‚ MARA CÃÂ•VEL
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. NÃO
MANIFESTAÇÃO SOBRE OS REQUISITOS PREVISTOS NO INCISO I DO ARTIGO 1.019 DO CPC/2015. RECURSO
IMPROVIDO.
I – Com efeito, ao contrário do alegado pela recorrente, a decisão agravada apreciou expressamente o requisito previsto no inciso I
do artigo 1.019 do CPC/2015, quando ali consignou que a probabilidade do direito não se fazia presente para o recorrente, mas
sim em favor da autora, ora agravada.
II –Agravo Interno não provido.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que figuram como partes as retronominadas, ACORDAM os Senhores
Desembargadores da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, à unanimidade, EM NEGAR
PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto proferido pela Relatora.
Participaram do julgamento os Senhores Desembargadores JORGE RACHID MUBÁRACK MALUF (Presidente), ANGELA MARIA
MORAES SALAZAR (Relatora) e KLEBER COSTA CARVALHO (Membro).
Funcionou pela Procuradoria Geral de Justiça o Dr. JOSÉ ANTONIO OLIVEIRA BENTS.
Sala das Sessões da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, em São Luís, 08 de junho de 2017.

ACÓRDÃO Nº 205449/2017

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL
SESSÃO DO DIA 22 DE JUNHO DE 2017
APELAÇÃO CÍVEL Nº 4.675/2016 - SÃO LUÍS/MA
APELANTE: Ministério Público Estadual
PROMOTORA: Karla Adriana Holanda Farias Vieira
APELADO: Elenilson Luis Silva Almeida
ADVOGADO: Carlos Alberto Mendes Rodrigues Segundo(OAB/MA n° 13.213)
COMARCA:São Luís/MA
VARA:Terceira Vara da Família
RELATORA: Desembargadora Angela Maria Moraes Salazar
ACÓRDÃO Nº. __________/2017
EMENTA:APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE
MÉRITO. IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. REQUERENTE COM CAPACIDADE POSTULATÓRIA PARA ATUAR EM CAUSA
PRÓPRIA. SENTENÇA NULA. APELO CONHECIDO E PROVIDO.

Não há que se falar em irregularidade de representação judicial, quando a autora da ação opta por postular e atuar em causa própria.1.
Quando a parte comparece em audiência acompanhada por advogado declarando que o profissional está lhe assistindo, essa manifestação de vontade
equivale à outorga tácita de poderes, sendo, inclusive, desnecessária a juntada de instrumento procuratório escrito, o que se convencionou denominar de
procuração apud acta.

2.

3. Apelo provido. Sentença anulada.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que figuram como partes as retronominadas, ACORDAMos Senhores Desembargadores da Primeira
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, à unanimidade, de acordo com o parecer da Douta Procuradoria Geral de Justiça deste Estado,
DARPROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto proferido pela Relatora.
Participaram do julgamento os Senhores Desembargadores KLEBER COSTA CARVALHO (Presidente), ANGELA MARIA MORAES SALAZAR (Relatora) e
NELMA CELESTE SOUZA SILVA SARNEY COSTA (Convocada).
Funcionou pela Procuradoria Geral de Justiça a Dra. DOMINGAS DE JESUS FRÓZ GOMES.
Sala das Sessões da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, em São Luís, 22 de junho de 2017.

DesembargadoraANGELA MARIA MORAES SALAZAR
Relatora

ACÓRDÃO Nº 205450/2017

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL
Sessão do dia 22 de junho de 2017
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 009565/2017
AGRAVANTE: JOSÉ FERREIRA BRAGA
ADVOGADOS:LUIZ VALDEMIRO SOARES COSTA (OAB/MA 9487-A) e LILIANNE MARIA DA SILVA FURTADO (OAB/MA 10366)
AGRAVADO: BANCO VOTORANTIM S/A
ADVOGADOS: MARINA BASTOS DA PORCIUNCULA BENGHI (OAB/MA 10530-A) e OUTROS
COMARCA: COROATÁ
VARA: 1ª
JUÍZA PROLATORA:JOSANE ARAUJO FARIAS BRAGA
RELATORA: DESª. ANGELA MARIA MORAES SALAZAR
ACÓRDÃO Nº _______________/2017
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EMENTA:AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO DE REPETIÇÃO
DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DO CARTÃO
BENEFÍCIO, DE EXTRATOS BANCÁRIOS EDECLARAÇÃO NEGATIVA DE OUTRAS CONTAS BANCÁRIAS. EMENDA DA INICIAL. DESCABIMENTO.
RECURSO PROVIDO.
1 - Conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, os documentos indispensáveis à propositura da ação (CPC/1973, art. 283) são apenas aqueles "aptos a
comprovar a presença das condições da ação" (REsp 1123195/SP, Rel. Min. Massami Uyeda).
2 - Nesse contexto, observo que o agravante colacionou documentos que comprovam a existência de empréstimos consignados realizados no seu benefício
previdenciário, restando, portanto, caracterizada a verossimilhança das suas afirmações, motivo pelo qual deve ser reformada a decisão agravada.
3 - Recurso conhecido e provido.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO, em que figuram como partes as retro nominadas, ACORDAM os Senhores
Desembargadores da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, à unanimidade e contra o parecer da douta Procuradoria Geral de
Justiça,EM CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, nos moldes do voto proferido pela Relatora.
Participaram do julgamento os Senhores Desembargadores KLEBER COSTA CARVALHO (Presidente), ANGELA MARIA MORAES SALAZAR (Relatora) e
NELMA CELESTE SOUZA SILVA SARNEY COSTA (Convocada).
Funcionou pela Procuradoria Geral de Justiça a Dra. DOMINGAS DE JESUS FRÓZ GOMES.
Sala das Sessões da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, em São Luís, 22 de junho de 2017.

DesembargadoraANGELA MARIA MORAES SALAZAR
Relatora 03

ACÓRDÃO Nº 205451/2017

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL
Sessão do dia 22 de junho de 2017
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 007587/2017
AGRAVANTE: MARIA ELZA MONTEIRO
ADVOGADAS:LORENA CAVALCANTI CABRAL (OAB/MA 14635-A) e LILIANNE MARIA DA SILVA FURTADO (OAB/MA 10366)
AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOSS/A
COMARCA: GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS
VARA: ÚNICA
JUÍZAPROLATORA:SHEILA SILVA CUNHA
RELATORA: DESª. ANGELA MARIA MORAES SALAZAR
ACÓRDÃO Nº _______________/2017
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO E
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE EXTRATOS BANCÁRIOS. EMENDA
DA INICIAL. DESCABIMENTO. RECURSO PROVIDO.
1 - Conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, os documentos indispensáveis à propositura da ação (CPC/1973, art. 283) são apenas aqueles "aptos a
comprovar a presença das condições da ação" (REsp 1123195/SP, Rel. Min. Massami Uyeda).
2 - Nesse contexto, observo que o agravante colacionou documentos que comprovam a existência de empréstimos consignados fraudulentos realizados no seu
benefício previdenciário, restando, portanto, caracterizada a verossimilhança das suas afirmações, motivo pelo qual deve ser reformada a decisão agravada.
3 - Recurso conhecido e provido.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO, em que figuram como partes as retro nominadas, ACORDAM os Senhores
Desembargadores da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, à unanimidade, EM CONHECER E DAR PROVIMENTO ao
recurso, nos moldes do voto proferido pela Relatora.
Participaram do julgamento os Senhores Desembargadores KLEBER COSTA CARVALHO (Presidente), ANGELA MARIA MORAES SALAZAR (Relatora) e
NELMA CELESTE SOUZA SILVA SARNEY COSTA (Convocada).
Funcionou pela Procuradoria Geral de Justiça a Dra. DOMINGAS DE JESUS FRÓZ GOMES.
Sala das Sessões da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, em São Luís, 22 de junho de 2017.

DesembargadoraANGELA MARIA MORAES SALAZAR
Relatora

ACÓRDÃO Nº 205453/2017

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL
Sessão do dia 22 de junho de 2017
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 007564/2017
AGRAVANTE: JOSEFA VITORIO DA SILVA
ADVOGADAS:LORENA CAVALCANTI CABRAL(OAB/MA 14635-A) e LILIANNE MARIA DA SILVA FURTADO (OAB/MA 10366)
AGRAVADO: BANCO BMG S/A
ADVOGADOS: MANUELA SARMENTO (OAB/MA 12883-A) e OUTROS
COMARCA: GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS
VARA: ÚNICA
JUÍZAPROLATORA:SHEILA SILVA CUNHA
RELATORA: DESª. ANGELA MARIA MORAES SALAZAR
ACÓRDÃO Nº _______________/2017
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADEDE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO E
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DEEXTRATOS BANCÁRIOS.EMENDA
DA INICIAL. DESCABIMENTO. RECURSO PROVIDO.
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1 - Conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, os documentos indispensáveis à propositura da ação (CPC/1973, art. 283) são apenas aqueles "aptos a
comprovar a presença das condições da ação" (REsp 1123195/SP, Rel. Min. Massami Uyeda).
2 - Nesse contexto, observo que aagravante colacionou documentos que comprovam a existência de empréstimos consignados realizados no seu benefício
previdenciário, restando, portanto, demonstrada a verossimilhança das alegações, motivo pelo qual deve ser reformada a decisão agravada.
3 - Recurso conhecido e provido.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO, em que figuram como partes as retro nominadas, ACORDAM os Senhores
Desembargadores da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, à unanimidade e de acordo como parecer da douta Procuradoria
Geral de Justiça,EM CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, nos moldes do voto proferido pela Relatora.
Participaram do julgamento os Senhores Desembargadores KLEBER COSTA CARVALHO (Presidente), ANGELA MARIA MORAES SALAZAR (Relatora) e
NELMA CELESTE SOUZA SILVA SARNEY COSTA (Convocada).
Funcionou pela Procuradoria Geral de Justiça a Dra. DOMINGAS DE JESUS FRÓZ GOMES.
Sala das Sessões da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, em São Luís, 22 de junho de 2017.

DesembargadoraANGELA MARIA MORAES SALAZAR
Relatora

ACÓRDÃO Nº 205479/2017

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL
SESSÃO DO DIA 22 DE JUNHO DE 2017

APELAÇÃO CÍVEL N. 58191/2016 - SÃO LUÍS/MA
1º APELANTE/2º APELADO : Frederico Augusto Portela Carvalho
ADVOGADO : Marcos Aurelio Barros Serra(OABMA8181)
2º APELANTE/1º APELADO : Prisma Construções Ltda
ADVOGADOS : Walney Abreu Oliveira (OABMA 4378) e outros
COMARCA :São Luís/MA
VARA :2ª Cível
JUÍZA : Suelyde Oliveira Santos Feitosa
RELATORA : DesembargadoraAngela Maria Moraes Salazar
ACÓRDÃO Nº. __________/2016
EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE E
INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. CULPA DO PROMITENTE COMPRADOR. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL.
TAXA DE FRUIÇÃO E RETENÇÃO DE PARTE DOS VALORES PAGOS. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
GRATUITA.
1) A aplicação da teoria do adimplemento substancial, na esteira de recente julgado do STJ, deve se darcom cautela e em hipóteses de grande relevância, não
podendo o julgador seprender ao exclusivo exame do critério quantitativo, sob pena de estímulo àsubversão da ordem jurídica quanto ao regular e integral
cumprimento dos contratos como meio esperado de extinção das obrigações, assim como estabeleceu os seguintes critérios para tanto: (i) a existência de
expectativas legítimas geradas pelo comportamento das partes; b) o pagamento faltante há de ser ínfimo, considerando a totalidade do negócio; c) deve ser
possível a conservação da eficácia da avença, sem prejuízo ao direito do credor de pleitear a quantia devida pelos meios ordinários, os quais não se fazem
presentes no caso dos autos.
2) O percentual de retenção estabelecido na sentença (25%), com base no pacto firmado entre as partes, não destoa da atual jurisprudência do STJ que, em
caso de resolução do compromisso de compra e venda por culpa do promitente comprador, entende ser lícito ao vendedor reter entre 10% e 25% do que foi
pago.
3) O STJ tem permitidoque, nas hipóteses de rescisão de compromisso de compra e venda de imóveis, seja retido do preço pago valor pela utilização do imóvel
pelo comprador inadimplente.
4) Não há que se falar em nulidade da sentença pelo fato da não exigência de caução para fins de reintegração na posse do imóvel, pois não há prova de que o
autor carece de idoneidade financeira para responder por perdas e danos no caso de sucumbir no processo (artigo 925, CPC/73).
5) Em se tratando de revogação do benefício, é necessáriaa existênciade novos elementos que demonstrem a modificação da situação financeira da parte, em
relação ao momento anterior em que havia sido concedida a gratuidade. No caso, o documento juntado não prova a situação financeira atual do Requerido e o
contexto fático dos autos demonstra que ele está em situação de endividamento. Por isso, o benefício deve ser mantido.
6) Os honorários advocatícios devem ser mantidos em 10% sobre o valor da condenação, pois observados os parâmetros previstos no artigo 20 do CPC/73.
7) Apelos improvidos.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que figuram como partes as retronominadas, ACORDAM os Senhores Desembargadores da Primeira
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, à unanimidade, EMNEGAR PROVIMENTO AOSRECURSOS, nos termos do voto proferido pela
Relatora.
Participaram do julgamento os Senhores Desembargadores KLEBER COSTA CARVALHO (Presidente), ANGELA MARIA MORAES SALAZAR (Relatora) e
NELMA CELESTE SOUZA SILVA SARNEY COSTA (Convocada).
Funcionou pela Procuradoria Geral de Justiça aDra. DOMINGAS DE JESUS FRÓZ GOMES.
Sala das Sessões da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, em São Luís, 22 de junho de 2017.

Desembargadora ANGELA MARIA MORAES SALAZAR
Relatora

ACÓRDÃO Nº 205481/2017

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL
SESSÃO DO DIA 22 DE JUNHO DE 2017
APELAÇÃO CÍVEL Nº 004218/2015
APELANTE: Manoel Florencio Matos
ADVOGADO:Manoel Vieira da Silva (OABMA 9124)
COMARCA:Imperatriz/MA
VARA:4ª Cível
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JUIZ PROLATOR: Marcelo Testa Baldochi
RELATORA: Desembargadora Angela Maria Moraes Salazar
ACÓRDÃO Nº _____________/2017
EMENTA:APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. PLEITOFORMULADO NO BOJO DA APELAÇÃO.
ERRO GROSSEIRO. NECESSIDADE DE POSTULAÇÃO POR MEIO DE PETIÇÃO AVULSA. INTELIGÊNCIA DO ART. 6° DA LEI 1.060/1950. TEMPUS
REGIT ACTUM. AUSÊNCIA DE PREPARO. RECURSO DESERTO. APELONÃO CONHECIDO. 
- "A eventual concessão do benefício da gratuidade de Justiça tem efeitos ex nunc, não podendo, pois, retroagir à data de interposição do recurso de apelação,
sem o devido preparo e sem que tivesse sido expressamente deferido o benefício, que, no caso, não foi requerido simultaneamente à interposição do recurso."
(EDcl no REsp 1211041/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/06/2014, DJe 01/08/2014).
- In casu, o autor formulou o pleito em questão por ocasião do Apelo. Logo, ele não estava desobrigado de recolher o preparo recursal relativo ao presente
recurso, conforme exige o art. 511 do CPC, devendo, portanto, ser julgado deserto. Precedentes do STJ.
- Recurso não conhecido.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que figuram como partes as retronominadas, ACORDAMos Senhores Desembargadores da Primeira
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, à unanimidade e de acordo com o parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça deste Estado,
EM NÃO CONHECER DO RECURSO, nos termos do voto proferido pela Relatora.
Participaram do julgamento os Senhores Desembargadores KLEBER COSTA CARVALHO (Presidente), ANGELA MARIA MORAES SALAZAR (Relatora) e
NELMA CELESTE SOUZA SILVA SARNEY COSTA (Convocada).
Funcionou pela Procuradoria Geral de Justiça aDra. DOMINGAS DE JESUS FRÓZ GOMES.
Sala das Sessões da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, em São Luís, 22 de junho de 2017.

DesembargadoraANGELA MARIA MORAES SALAZAR
Relatora

ACÓRDÃO Nº 205484/2017

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL
SESSÃO DO DIA 22 DE JUNHO DE 2017
APELAÇÃO CÍVEL Nº 032542/2015
APELANTE: JOÃO BATISTA FRAZÃO SERRA
ADVOGADOS: MARCOS FABRÍCIO ARAÚJO DE SOUSA (OAB/MA 9210) e OUTROS
APELADA: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO - CAEMA
ADVOGADOS: NATHÉRCIA TEREZA CASTRO LEITE (OAB/MA 12961) e OUTROS
COMARCA: SÃO LUÍS
VARA: 12ª VARA CÍVEL
JUIZ PROLATOR: HÉLIO DE ARAÚJO CARVALHO FILHO
RELATORA: DESª. ANGELA MARIA MORAES SALAZAR
ACÓRDÃO nº ________________/2017
EMENTA:APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, COM PEDIDO DE
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. COBRANÇA INDEVIDA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES (SERASA). DANO MORAL IN RE IPSA.
MAJORAÇÃO DO QUANTUM. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.
- O valor arbitrado a título de danos morais deve observar, além do caráter reparatório da lesão sofrida, o escopo educativo e punitivo da indenização, de modo
que a condenação sirva de desestímulo ao causador do ilícito a reiterar a prática lesiva, sem que haja, por outro lado, enriquecimento sem causa por parte da
vítima, razão pela qual deve ser majorado de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para o montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).
- Recurso conhecido e parcialmente provido.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de APELAÇÃO CÍVEL, em que figuram como partes as retro nominadas, ACORDAM os Senhores
Desembargadores da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, à unanimidade, e de acordo com o parecer da douta Procuradoria
Geral de Justiça, EM CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos moldes do voto proferido pela Relatora.
Participaram do julgamento os Senhores Desembargadores KLEBER COSTA CARVALHO (Presidente), ANGELA MARIA MORAES SALAZAR (Relatora) e
NELMA CELESTE SOUZA SILVA SARNEY COSTA (Convocada).
Funcionou pela Procuradoria Geral de Justiça aDra. DOMINGAS DE JESUS FRÓZ GOMES.
Sala das Sessões da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, em São Luís, 22 de junho de 2017.

DesembargadoraANGELA MARIA MORAES SALAZAR
Relatora

ACÓRDÃO Nº 205486/2017

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL
SESSÃO DO DIA 22 DE JUNHO DE 2017
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 20678/2017 na AC nº 6005/2016
EMBARGANTE:CANOPUS CONSTRUÇÕES LTDA
ADVOGADO: ULISSES CÉSAR MARTINS DE SOUSA (OAB MA 4462)
EMBARGADA: PEÇAS AUTOMOBILÍSTICAS PAULISTA LTDA ME
ADVOGADO:ANTONIO JOSÉ SALES BACELAR COUTO (OAB MA 9566)
RELATORA: DESª. ANGELA MARIA MORAES SALAZAR
ACÓRDÃO Nº. __________/2017
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES. APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO
DESPROVIDO.
I - Dada a sua natureza essencialmente reparadora, os Embargos de Declaração somente podem ser opostos contra sentença ou Acórdão eivado de
obscuridade, contradição ou omissão, sendo imprestáveis à rediscussão de questão já decidida ou para fazer prevalecer a tese do recorrente.
II - Não padecendo o julgado de qualquer vício, descabe o manejo dos aclaratórios.
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III - Recurso conhecido e desprovido.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que figuram como partes as retronominadas, ACORDAM os Senhores Desembargadores da Primeira
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, à unanimidade, EM NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto proferido pela
Relatora.
Participaram do julgamento os Senhores Desembargadores KLEBER COSTA CARVALHO (Presidente), ANGELA MARIA MORAES SALAZAR (Relatora) e
NELMA CELESTE SOUZA SILVA SARNEY COSTA (Convocada).
Funcionou pela Procuradoria Geral de Justiça a Dra. DOMINGAS DE JESUS FRÓZ GOMES.
Sala das Sessões da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, em São Luís, 22 de junho de 2017.

Desembargadora ANGELA MARIA MORAES SALAZAR
Relatora

ACÓRDÃO Nº 205488/2017

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL
SESSÃO DO DIA 22 DE JUNHO DE 2017
APELAÇÃO CÍVEL Nº 2421/2017 - SÃO LUÍS/MA
APELANTE:Benedita Monica Guedes Matos
ADVOGADO: José Maria Diniz(OABMA3738),Liz Cristina de Melo Brito (OABMA 3790)
APELADO: Cauê Veículos Ltda
ADVOGADOS:Dayana de Carvalho Nogueira (OABMA 6620), Sálvio Dino de Castro e Costa Junior (OABMA 5227), Valéria Lauande Carvalho
Costa(OABMA4749)
COMARCA: São Luís/MA
VARA:2ª Cíveçl
JUIZ:Luiz de França Belchior Silva
RELATORA: Desembargadora Angela Maria Moraes Salazar
ACÓRDÃO Nº. __________/2017
EMENTA:APELAÇÃOCÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/CDANOS MORAIS. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DEVEÍCULO. DEMORA
EXCESSIVA.FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO EXTRAPATRIMONIAL EVIDENTE. RECURSO PROVIDO.
1) No caso, em razão do negócio jurídico firmado entre as partes no ano de 2008, caberia a apelada adotar providências para transferir a titularidade do veículo
descrito na inicial, adquirido em uma das suas concessionárias, para o nome da apelante em tempo razoável, mas somente o fez depois de 05 anos, depois do
ajuizamento desta ação, restando, portanto, patente a falha na prestação dos serviços, exsurgindo o dever de reparar os danos morais sofridos, cuja indenização
fixo em R$ 3.000,00.
2) Apelo provido.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que figuram como partes as retronominadas, ACORDAM os Senhores Desembargadores da Primeira
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, à unanimidade, EM DARPROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto proferido pela
Relatora.
Participaram do julgamento os Senhores Desembargadores KLEBER COSTA CARVALHO (Presidente), ANGELA MARIA MORAES SALAZAR (Relatora) e
NELMA CELESTE SOUZA SILVA SARNEY COSTA (Convocada).
Funcionou pela Procuradoria Geral de Justiça a Dra. DOMINGAS DE JESUS FRÓZ GOMES.
Sala das Sessões da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, em São Luís, 22 de junho de 2017.

Desembargadora ANGELA MARIA MORAES SALAZAR
Relatora

ACÓRDÃO Nº 205492/2017

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL
SESSÃO DO DIA 22 DE JUNHO DE 2017
APELAÇÃO CÍVEL Nº 6006/2016
APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.
ADVOGADO: JOSÉ EDGARD DA CUNHA BUENO FILHO(OAB/MA 9588-A)
APELADO: M A DANTAS FEITOSA
ADVOGADO: FARNEY DOUGLAS FERREIRA FERRAZ (OAB/MA 7775), WILSON CAMPOS SANTOS (OAB/MA 9167)
COMARCA: SÃO LUÍS
VARA:2ª CÍVEL
JUIZ:LUIS DE FRANÇA BELCHIOR SILVA
RELATORA: DESª. ANGELA MARIA MORAES SALAZAR
ACÓRDÃO Nº. __________/2017
EMENTA:APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DEVOLUÇÃO INDEVIDA DE CHEQUE SEM PROVISÃO DE
FUNDOS. SALDO POSITIVO NA CONTA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO
QUANTUMINDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I - Tratando de relação consumerista (Súmula nº 297 do STJ), a lide comporta análise à luz da teoria da responsabilidade objetiva, consagrada no art. 14 do
Código de Defesa do Consumidor.
II - Adevolução de cheque, quando havia saldo na conta corrente, por erro do réu, no caso concreto, caracteriza dano moral, na medida em que a apelada teve
seu nome e reputação comercial abalados em decorrência desse fato.
III - O valor arbitrado a título de danos morais deve observar, além do caráter reparatório da lesão sofrida, o escopo educativo e punitivo da indenização, de modo
que a condenação sirva de desestímulo ao causador do ilícito a reiterar a prática lesiva, sem que haja, por outro lado, enriquecimento sem causa por parte da
vítima. Assim, reduzo o quantum indenizatório.
IV - Apelo parcialmente provido.

ACÓRDÃO
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Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que figuram como partes as retronominadas, ACORDAM os Senhores Desembargadores da Primeira
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, à unanimidade, de acordo com o parecer da Douta Procuradoria Geral de Justiça deste Estado,
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto proferido pela Relatora.
Participaram do julgamento os Senhores Desembargadores KLEBER COSTA CARVALHO (Presidente), ANGELA MARIA MORAES SALAZAR (Relatora) e
NELMA CELESTE SOUZA SILVA SARNEY COSTA (Convocada).
Funcionou pela Procuradoria Geral de Justiça a Dra. DOMINGAS DE JESUS FRÓZ GOMES.
Sala das Sessões da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, em São Luís, 22 de junho de 2017.

Desembargadora ANGELA MARIA MORAES SALAZAR
Relatora

ACÓRDÃO Nº 205494/2017
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO
AUTOS: AGRAVO DE INSTRUMENTO - 0801146-34.2016.8.10.0000
AGRAVANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
Advogado do(a) AGRAVANTE: PABLO HENRIQUE BEZERRA REIS - MA12694
AGRAVADO: SHALOM S/A-INDUSTRIA MADEIREIRA
Advogado do(a) AGRAVADO: LUIS FERNANDO DOMINICE CASTELO BRANCO - MA2191
RELATOR: ANGELA MARIA MORAES SALAZAR
ÓRGÃO JULGADOR COLEGIADO: 1ª CÂMARA CÃÂ•VEL
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. NULIDADE DA CITAÇÃO AFASTADA. CARTA CITATÓRIA RECEBIDA
NO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO, SEM QUALQUER RESSALVA. NÃO COMPROVAÇÃO DE COMUNICAÇÃO DE
MUDANÇA DE ENDEREÇO. RECURSO PROVIDO.
I - O endereço indicado na inicial, para o qual a carta de citação foi expedida, é aquele que figura no contrato firmado
entre as partes e nos timbres das cartas que a própria agravada tinha enviado ao agravante requerendo postergação da
dívida.
II - O AR foi devolvido com assinatura identificada e sem nenhuma ressalva, de onde infiro que a carta de citação foi, de
fato, entregue no novo endereço da agravada, que fica localizado em um lote próximo, considerando que a mudança de
sede foi apenas do lote 1 para o lote 5.
III - A agravada, sabedora de que possuía dívida junto à instituição financeira, não comprovou que comunicou a mudança
de endereço, não podendo, portanto, alegar a nulidade do ato de citação, pretendendo se beneficiar da própria torpeza,
violando, ainda, o dever de lealidade e confiança recíproca.
IV - Recurso provido.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que figuram como partes as retronominadas, ACORDAM os
Senhores Desembargadores da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, à unanimidade, EM
DAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto proferido pela Relatora.
Participaram do julgamento os Senhores Desembargadores JORGE RACHID MUBÁRACK MALUF (Presidente), ANGELA MARIA
MORAES SALAZAR (Relatora) e KLEBER COSTA CARVALHO (Membro).
Funcionou pela Procuradoria Geral de Justiça o Dr. JOSÉ ANTONIO OLIVEIRA BENTS.
Sala das Sessões da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, em São Luís, 08 de junho de 2017.
1In Contratos Atípicos, Coimbra: Almedina, 1995, p. 63.

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL
APELAÇÃO CÍVEL Nº 15.899/2017- SÃO LUÍS
NÚMERO ÚNICO: 0010358-85.2011.8.10.0001
APELANTE: BV FINANCEIRA S/A. CFI
Advogado: Dr. Giulio Alvarenga Reale (OAB65628-MG)
APELADO: RUBENILSON BARROS ROSA
Relator: Des. JORGE RACHID MUBÁRACK MALUF
DECISÃO
Trata-se de apelação cível interposta pela BV Financeira S/A. CFI contra a sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de São
Luís, Dra. Alice de Sousa Rocha, que nos autos da ação de busca e apreensão movida em desfavor do ora apelado, julgou extinto o processo sem resolução do
mérito, nos termos do art. 485,III, CPC/15.
Presentes os requisitos de admissibilidade recursal, tais como: interesse, legitimidade, tempestividade e preparo. Assim, conheço do apelo e o recebo apenas
no efeito devolutivonos termos do art. 3º, § 5º do Dec-Lei nº 911/691.
A primeira vista, não vislumbro a hipótese de julgamento monocrático previsto no art. 932 do NCPC, razão pela qual encaminho os autos à douta Procuradoria
Geral de Justiça, para, querendo, intervir no feito, conforme determinam os arts. 178 c/c art. 932, VII, do NCPC.
Por fim, verificando que houve equívoco na autuação do presente recurso, determino a sua correção, conforme acima epigrafado.
Publique-se e cumpra-se.
São Luís, 27 de junho de 2017.

Des. JORGE RACHID MUBÁRACK MALUF
Relator

1 Art. 3oO proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2odo art. 2o, ou o inadimplemento, requerer
contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão
judiciário.
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(...)
§ 5oDa sentença cabe apelação apenas no efeito devolutivo.

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 17763/2017 (0001814-21.2016.8.10.0038) - JOÃO LISBOA

Apelante : Antônio Alves de Souza

Advogado : Antônio Alves de Souza Júnior (OAB/MA nº 8.609) e outros

Apelada : Telefônica Brasil S/A

Advogado : Bruno Caldas Siqueira Freire (OAB/MA nº 6.798)

Procurador : Raimundo Nonato de Carvalho Filho

Relator : Desembargador Kleber Costa Carvalho

DECISÃO
Antônio Alves de Souza, inconformado com o pronunciamento do Juízo da 1aVara da Comarca de João Lisboa que proferido "sentença com julgamento
antecipadíssimo" da lide na reclamação consumerista que move em face de Telefônica Brasil S/A, interpõe recurso de apelação cível.
A sentença se baseou em diversos outros precedentes do juízo a quo
para fundamentar essa técnica de decisão, razão porque as razões de apelo se prestam a dizer que tal procedimento não mais encontra guarida jurídica, tal
como enuncia as hipóteses do art. 332 do NCPC, tempus regit actum.
Contrarrazões apresentadas.
Instada a se manifestar a Procuradoria Geral da Justiça opinou pela nulidade da sentença.
Assim faço o relatório.
Dou provimento o recurso o que o faço, monocraticamente, por emprego do princípio da razoável duração do processo, a fim de aplicar a jurisprudência
uniformizada do Excelso STJ (NCPC, arts. 926, 927 e 932).
O NCPC escamoteou do instituto da improcedência liminar do pedido o uso de decisões do próprio juízo para fundamentar essa técnica de decisão (ex vi,art.
332), o que atrai, sem sombra de dúvidas, a ocorrência de julgamento com error in procedendo, merecendo a sua nulidade.
Não comungo, em absoluto, com a fundamentação adotada em sentença para essa repentina mudança de curso com a fulminação da lide, rompendo com a sua
aproximação para com o resultado da fase instrutória, tão necessária, porque indispensável (e vice-versa) para a esperada e fundamentada entrega da prestação
jurisdicional, objetivada no direito do consumidor em particular.
A negativa probatória implica numa contradição jurídica acaçapante, porque num primeiro momento estipula ônus probatório, e, no segundo, indefere sem muitas
explicações a toda e qualquer produção de prova requerida pela parte ex adversa, sendo que, por fim, acaba por julgar contra a sua pretensão o pedido
autoral.
A propósito eis o entendimento do STJ, in verbis:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PRECEDENTES. NÃO
PROVIMENTO.
1. Esta Corte já firmou posicionamento no sentido de que configura o cerceamento de defesa a decisão que conclui pela improcedência do pedido por
falta de prova e julga antecipadamente a lide.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 913.165/SP, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 11/10/2016, DJe 21/10/2016)
Colho o seguinte excerto do inteiro teor do AgRg no Ag 710.145/SP ,
Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 05/06/2014, DJe 25/06/2014, ipsis litteris:
Segundo entendeu a Corte de origem, não poderia o magistrado de piso julgar antecipadamente a lide, concluindo pela improcedência dos aludidos embargos
por falta de prova, sem que fosse oportunizada à parte embargante a produção de provas requerida na inicial.
A fundamentação do acórdão recorrido, portanto, não diz respeito à comprovação da qualificação do bem sobre o qual recaiu a penhora, mas a possível
cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado da lide, sem a produção das provas previamente requeridas.
A propósito, é pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que cabe ao magistrado, com base no princípio do livre convencimento motivado, de ofício ou a
requerimento da parte, determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias.
No entanto, "há cerceamento de defesa quando, julgada antecipadamente a lide, o pedido é indeferido em virtude da ausência de prova da pretensão" (AgRg no
REsp 1232862/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, 3ªT, DJe 1º/8/2011).
A esse respeito, confiram-se os seguintes julgados:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. VÍCIOS DE INTEGRAÇÃO CONFIGURADOS.
1. Resta configurado o cerceamento de defesa quando as instâncias ordinárias julgam antecipadamente o feito, indeferindo a produção de provas, quando há
controvérsia acerca de questões fáticas, essenciais ao deslinde da controvérsia.
2. Embargos acolhidos, com efeitos modificativos, para dar provimento ao recurso especial, determinando-se a anulação do processo desde a sentença, para
que outra seja proferida após a devida oportunização às partes das provas que pretendam produzir. (EDcl no REsp 1324302/BA , Rel. Ministro Benedito
Gonçalves , 1ªT, DJe 7/5/2014)
ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INOCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA INOCORRÊNCIA. DESVIO DE
FUNÇÃO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ.
[...]
2. Em relação ao alegado cerceamento de defesa, que configuraria violação ao art. 130 do CPC, este Tribunal entende que, no curso da instrução processual,
cabe ao juiz decidir livremente pelo deferimento ou indeferimento das provas requeridas pelas partes, sempre motivadamente. Destaque-se que, no caso de
indeferimento de provas, ou de julgamento antecipado a lide, o pedido não poderá ser julgado improcedente com base na ausência de provas, sob pena de ficar
configurado o cerceamento de defesa.
[...]
Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1394556/RS , Rel. Ministro Humberto Martins, 2ªT, DJe 20/11/2013 )
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INDEFERIMENTO DE PEDIDO REALIZAÇÃO
DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA.
1. É cediço que não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa, sem a produção de prova, quando o tribunal local entender substancialmente
instruído o feito, declarando a existência de provas suficientes para seu convencimento.
2. Os princípios da livre admissibilidade da prova e do livre convencimento do juiz permitem ao julgador determinar as provas que entender necessárias à
instrução do processo, bem como o indeferimento daquelas que considerar inúteis ou protelatórias.
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3. Revela-se evidente o cerceamento de defesa quando as instâncias ordinárias julgam antecipadamente o feito, indeferindo a produção de provas, e conclui pela
não comprovação do fato constitutivo aduzido pelo demandante. Precedentes.
4. Hipótese em que o tribunal local, mantendo a sentença que julgou antecipadamente o feito, considerou não comprovados a capitalização mensal dos juros e o
spread excessivo da instituição financeira, evidenciando o cerceamento de defesa.
5. Agravo regimental não provido.
(AgRg no REsp 1067586/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva , 3ªT, DJe 28/10/2013)
No mesmo sentido vide AgRg no AREsp 653.157/MG, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 10/03/2015, DJe 16/03/2015; AgRg no
REsp 1087375/MS, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 18/12/2014, DJe 04/02/2015; AgRg no REsp 1405309/RN, Rel. Ministro
Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 03/04/2014, DJe 11/04/2014; REsp 609.329/PR, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 18/12/2012,
DJe 07/02/2013; AgRg no REsp 1.232.862/SP, Terceira Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe de 1º/8/2011; REsp 661.009/ES, Quarta Turma, Rel. Min. Luis
Felipe Salomão, DJe de 26/10/2010; REsp 436.027/MG, Quarta Turma, Rel. Min. Honildo Amaral de Mello Castro - Des. Convocado do TJAP -, DJe de
30/9/2010.
Em que pese ao juiz sejam produzidas as provas, e é ele quem tem o poder de deferir as pertinentes ao seu convencimento, e indeferir as sem utilidade ao
processo, sob pena de provocar o odioso protelamento, o fato em singular requer a sua produção ,
sobretudo porque se tem como ponto central se perquirir a qualidade do fornecimento do serviço de telefonia móvel.
Tenho por certo ser equivocada a interpretação lançada na sentença
Outrossim, questões ligadas ao aceleramento da marcha processual, por mais louvável que sejam, e com fundo constitucional até, não podem e nem devem
retirar da salvaguarda jurídica a presença concreta do contraditório e da ampla defesa, sob pena de imprimir velocidade ao processo tal que atalhe frontalmente
com o postulado do devido processo, pondo em cheque até a lisura de uma coisa julgada passível de rescisória.
Nesse caso, portanto, era necessária
e, não, facultativa a produção probatória estabelecida que é especialmente pela lei, não havendo que se subverter a lógica do sistema por uma presunção
infundada, consoante adverte Cândido Rangel Dinamarco, in verbis:
As disposições contidas nos arts. 302 e 319 do Código de Processo Civil têm o notório objetivo de aceleração processual mediante a facilitação da prova, ao
favorecerem a dispensa da prova dos fatos alegados (v. art. 334, inc. IV), reduzindo com isso a cognição a cargo do juiz e podendo desaguar na possibilidade do
julgamento antecipado do mérito (art. 330, inc. II - infra, n. 1.137). Mas soluções como essas são extraordinárias no sistema, na media em que podem
desviar o processo de seu institucionalizado objetivo de oferecer tutela jurisdicional justa a quem tiver razão. Esse objetivo é inerente à garantia
constitucional do acesso à justiça, que maciçamente a doutrina reconhece estar presente no inc. XXXV do art. 5º da Constituição Federal. A aceleração
processual, nos casos acima indicados, reputa-se eticamente legitimada pela conduta omissiva do próprio demandado, que não respondeu, ou não respondeu
adequadamente - mas não é legítimo impô-la além dos limites do ético e do que a lei estatui. O ordinário é provar, presumir é extraordinário.
(DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de Direito Processual Civil, Vol. III, 6ª Ed., Rev., Atual., Editora Malheiros, São Paulo: 2009, pág. 569)
A escolha adotada em sentença, para mim, data venia, assume ares de drástica, na medida em que há um esfacelamento da lei adjetiva civil, explico.
Tenho, ainda, por aviltado o princípio da boa-fé objetiva (NCPC, art. 5º), quando em uma verdadeira guinada processual o presidente do feito resolve alterar o
curso do processo e, em decisão surpresa (NCPC, art. 10), proferir sentença até então inesperada; a um só golpe, houve desprezo para com regra fundante do
novo modelo de processo civil brasileiro, a prestigiar a cooperação (NCPC, art. 6º), de sorte que essa escolha poderia ter sido consultada previamente às partes,
a ensejar, em alguma medida, um negócio processual (NCPC, art. 190).
Forte nessas razões, aplicando a uniformizada jurisprudência do STJ, deixo de apresentar o vertente recurso à Colenda 1aCâmara Cível para,
monocraticamente, DAR PROVIMENTO ao apelo, anulando a sentença, devolvendo os autos para o regular processamento do feito.
É como julgo. Publique-se.
São Luís (MA), 28 de junho de 2017.

Desembargador Kleber Costa Carvalho
Relator

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL
APELAÇÃO CÍVEL Nº 18.401/2017- SÃO LUÍS
NÚMERO ÚNICO:0044099-77.2-2015.8.10.0001
APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A.
Advogado: Dr. Antonio de Moraes Dourado Neto (OAB/PE 23.255)
APELADO: MELQUISEDEC CARNEIRO MENDES ALVES
Advogado: Dr. Fernando Augusto Mendes Alves (OAB/MA 13.358)
Relator: Des. JORGE RACHID MUBÁRACK MALUF
DECISÃO
Trata-se de apelação cível interposta pelo Banco Bradesco Financiamentos S/A. contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito respondendo pela 14ª Vara
Cível da Capital, Dr. Marcio Castro Brandão, que nos autos da ação de indenização por danos morais ajuizada por Melquisedec Carneiro Mendes Alves, julgou
parcialmente procedentes os pedidos da inicial.
Presentes os requisitos de admissibilidade recursal, tais como: interesse, legitimidade, tempestividade e preparo. Assim, conheço do apelo e o recebo no efeito
suspensivo, nos termos do art. 1.012, caput, do NCPC1, vigente à época da sua interposição.
A primeira vista, não vislumbro a hipótese de julgamento monocrático previsto no art. 932 do NCPC, razão pela qual encaminho os autos à douta Procuradoria
Geral de Justiça, para, querendo, intervir no feito, conforme determinam os arts. 178 c/c art. 932, VII, do NCPC.
Publique-se e cumpra-se.
São Luís, 27 de junho de 2017.

Des. JORGE RACHID MUBÁRACK MALUF
Relator

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL
APELAÇÃO CÍVEL Nº 19.043/2017- IMPERATRIZ
NÚMERO ÚNICO: 0002791-41.2015.8.10.0040
APELANTE: ITAÚ SEGUROS S/A.
Advogado: Dr. Bruno Novaes Bezerra Cavalcanti (OAB/PE 19.353)
APELADA: PETROLINA CORDEIRO CUNHA
Advogada: Dra. Luciléia Gonzaga Sousa (OAB/MA 12.680)
Relator: Des. JORGE RACHID MUBÁRACK MALUF
DECISÃO
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Trata-se de apelação cível interposta pelo Banco Bradesco S/A. contra a sentença proferida pela MM. Juíza de Direito respondendo pela 2ª Vara Cível da
Comarca de Imperatriz, Dra. Jocicleia de Sousa Bandeira, que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c reparação de danos morais ajuizada
por Petrolina Cordeiro Cunha, julgou procedentes os pedidos da inicial, confirmando a tutela de urgência antes deferida.
Presentes os requisitos de admissibilidade recursal, tais como: interesse, legitimidade, tempestividade e preparo. Assim, conheço do apelo e o recebo apenas
no efeito devolutivo, nos termos do art. 1.012, § 1º, V, do NCPC1, vigente à época da sua interposição.
A primeira vista, não vislumbro a hipótese de julgamento monocrático previsto no art. 932 do NCPC, razão pela qual encaminho os autos à douta Procuradoria
Geral de Justiça, para, querendo, intervir no feito, conforme determinam os arts. 178 c/c art. 932, VII, do NCPC.
Publique-se e cumpra-se.
São Luís, 27 de junho de 2017.

Des. JORGE RACHID MUBÁRACK MALUF
Relator

1
Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.
§ 1oAlém de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que:
(...)
V- confirma, concede ou revoga tutela provisória;

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

REMESSA NECESSÁRIA Nº 19548/2017 (0000504-68.2015.8.10.0117) - SANTA QUITÉRIA

Remetente : Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Santa Quitéria

Requerente : Jose Augusto Ribeiro

Advogado : Antonio Rodrigues Monteiro Neto (OAB-MA 8679)

1º requerido : Município de Santa Quitéria do Maranhão

2º requerido : Secretaria de Educação de Santa Quitéria do Maranhão

Proc. de Justiça : Domingas de Jesus Froz Gomes

Relator : Desembargador Kleber Costa Carvalho

DECISÃO
Trata-se de remessa necessáriaoriunda do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Santa Quitéria que concedeu a ordem nos autos do mandado de
segurança impetrado por Jose Augusto Ribeiro em face de ato reputado ilegal praticado pelo Prefeito e pelo Secretário de Educação daquela Municipalidade,
para determinar o pagamento da remuneração do requerente relativa ao mês de junho de 2015.
Consta da inicial que o impetrante é professor efetivo (aprovado em concurso público) da rede municipal de educação, tendo sido surpreendido com a sustação
do pagamento de seu salário referente a 06/2015 sem a apresentação de justo motivo pela Prefeitura de Santa Quitério do Maranhão.
O ente público requerido não deduziu resposta nem as autoridades impetradas prestaram as informações solicitadas pelo juízo a quo.
Sem recurso voluntário, seguiu-se a remessa necessária.
A Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento da remessa.
É o relatório. Decido.
Preambularmente, valho-me da prerrogativa constante do art. 932, V, alínea "a",do CPC/2015 para decidir, de forma monocrática, a presente remessa, nos
termos do enunciado nº 253 da Súmula do STJ, na medida em quehá jurisprudência firme nos Tribunais Superiores acerca dos temas trazidos a este segundo
grau.
Nesse sentido, lembro que o mandado de segurança não é a via adequada para a obtenção de efeitos patrimoniais anteriores à impetração do writ, nos termos
do art. 14, § 4º, da Lei 12.016/2009 e do entendimento sumulado do Pretório STF, in verbis:
Súmula 269: "O mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança".
Súmula 271: "Concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados
administrativamente ou pela via judicial própria".
In casu, vejo que o impetrante ajuizou seu mandamusem 08/07/2015 com vistas ao pagamento da sua remuneração relativa ao mês de junho de 2015, o que
revela seu propósito de manejar ação mandamental para obtenção de efeitos financeiros pretéritos em substituição à ação de cobrança, pretensão que, de
acordo com o entendimento da Suprema Corte, não pode ser ventilada neste via processual.
Da mesma forma, o STJ já decidiu sobre a denegação da segurança no caso em que a parte pleiteia o pagamento de vantagens financeiras pretéritas:
ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PROMOÇÃO. CARREIRA DE MAGISTÉRIO. LEI 6.672&#8260;1974.
EFEITOS RETROATIVOS. COBRANÇA DE VALORES PRETÉRITOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 269 E 271&#8260;STF, POR
ANALOGIA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.1. Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado, objetivando-se efeitos retroativos à promoção
concedida a servidores do magistério estadual em 2011, incluindo o pagamento de vantagens pretéritas.2. Configura-se a impropriedade da via eleita,
uma vez que o writ não é substitutivo de ação de cobrança(Súmula 269&#8260;STF), nem produz efeitos patrimoniais em relação a período anterior(Súmula
271&#8260;STF). Precedentes do STJ.3. Ademais, não se constata comando que determine ou obrigue a efetivação da promoção anual, porquanto a Lei
estadual 6.672&#8260;1974, em suma, tão somente indica a data para o início das promoções dos professores, não se fazendo presente, portanto, direito
subjetivo à retroatividade reclamada.4. Não havendo direito líquido e certo a amparar a pretensão da impetrante, impõe-se a denegação da Segurança.5. Agravo
Regimental não provido.(AgRg no RMS 41.167&#8260;RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 28&#8260;05&#8260;2013, DJe
12&#8260;06&#8260;2013)(grifei)
Com amparo nesses fundamentos, forte no permissivo do art. 932, V, alínea "a"do CPC/2015, deixo de apresentar o presente feitoà Primeira Câmara Cível para,
monocraticamente e contra o parecer ministerial, DAR PROVIMENTO à remessa e DENEGARa segurança, por inadequação da via eleita, ressalvando ao
impetrante o direito de perquirir, nas vias ordinárias próprias, eventual reconhecimento do seu direito.
Custas processuais à conta da parte autora, cuja exigibilidade do débito ficará suspensa pelo período de 5 (cinco) anos (art. 98, §§ 2º e 3º, CPC/15), tendo em
vista que goza dos benefícios da gratuidade de justiça.
Publique-se. Intimem-se.
São Luís (MA), 28de junhode 2017.

DesembargadorKleber Costa Carvalho
Relator
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PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL
APELAÇÃO CÍVEL Nº 20.124/2017- SÃO LUÍS
NÚMERO ÚNICO:0021993-34.2009.8.10.0001
APELANTE: GUANABARA S/A.
Advogado: Dr. Antonio Cleiton Gomes (OAB/MA 5.864)
APELADA: IVANETE DE FREITAS LIMA
Advogado: Dr. Eduardo Oliveira Pereira (OAB/MA 9.201)
Relator: Des. JORGE RACHID MUBÁRACK MALUF
DECISÃO
Trata-se de apelação cível interposta por Guanabara S/A. contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito respondendo pela 9ª Vara Cível da Capital, Dr.
Silvio Suzart dos Santos, que nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada pela ora apelada, julgou procedentes os pedidos da
inicial.
Presentes os requisitos de admissibilidade recursal, tais como: interesse, legitimidade, tempestividade e preparo. Assim, conheço do apelo e o recebo no efeito
suspensivo, nos termos do art. 1.012, caput, do NCPC1, vigente à época da sua interposição.
A primeira vista, não vislumbro a hipótese de julgamento monocrático previsto no art. 932 do NCPC, razão pela qual encaminho os autos à douta Procuradoria
Geral de Justiça, para, querendo, intervir no feito, conforme determinam os arts. 178 c/c art. 932, VII, do NCPC.
Publique-se e cumpra-se.
São Luís, 27 de junho de 2017.

Des. JORGE RACHID MUBÁRACK MALUF
Relator

1
Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.
§ 1oAlém de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que:
(...)
V- confirma, concede ou revoga tutela provisória;

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 020272/2017 (0043892-49.2013.8.10.0001) - SÃO LUÍS

Apelante : Manoel Pereira de Castro

Defensor
Público

: Rodrigo Gomes de Freitas Pinheiro

Apelado : Ceuma - Associacao de Ensino Superior

Advogadas :
Mariana Guimarães dos Santos (OAB/MA 10221), Mirella Parada Martins (OAB/MA
4915)

Procuradora : Sâmara Ascar Sauaia

Relator : Desembargador Kleber Costa Carvalho

DECISÃO
Trata-se de apelação cível interposta por Manoel Pereira de Castro em face da sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de São Luís, que
julgou procedente a ação de cobrança ajuizada pela autora/apelada, a fim de condenar o recorrente ao pagamento da quantia de R$ 6.888,08 (seis mil oitocentos
e oitenta e oito reais), acrescidos de multa contratual de 2%, com correção monetária a partir do ajuizamento da ação e juros de mora a contar da citação.
A inicial noticia, em síntese, que o autor/apelado é credor da quantia de R$ 6.888,08, já acrescida da multa contratual por inadimplemento, devida pelo apelante
em razão da inadimplência de 5 (cinco) mensalidades do contrato de prestação de serviços educacionais fornecidos pela demandante. A fim de instruir a
exordial, a requerente colacionou aos autos o contrato eletrônico que originou a relação contratual, o boletim de desempenho da demandada e o extrato
financeiro demonstrativo da dívida.
Após tentativas infrutíferas de citação pessoal da parte requerida, foi realizada a citação por meio de edital; não apresentada contestação, nomeou-se curador
especial Defensor Público.
Julgada procedente a ação, o réu apela, assistido pela Defensoria Pública, argumentando, em suas razões recursais, que: a) a citação por Edital encontra-se
eivada de nulidade, na medida em que não se teriam esgotadas todas as possibilidades de localização do réu; b) a invalidade do contrato eletrônico colacionado
aos autos pela apelada, uma vez que não se encontra assinado pelo requerido; c) a prescrição da cobrança, em face da invalidade da citação perpetrada; d)
subsidiariamente, a redução da multa para 2% sobre o valor da obrigação, nos termos do artigo 52, §1º, do CDC.
Requer o provimento do apelo.
Contrarrazões, pelo improvimento (fls. 118/133).
A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo conhecimento e improvimento do apelo (fls. 137/140).
É o relatório. Decido.
Preambularmente, valho-me da prerrogativa constante do art. 932, V, do CPC, para decidir, de forma monocrática a presente apelação, na medida em quehá
jurisprudência firme nos Tribunais Superiores e nesta Corte de Justiça acerca dos temas trazidos a este segundo grau.
O apelo merece parcial provimento.
De saída, no que tange à citação por edital, reputo-a válida.
É certo que a citação por edital pode ocorrer quando "ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o réu" (artigo 231, II, do CPC/73 - aplicável à
época do ato), de modo que, na hipótese dos autos, embora fornecido o endereço do requerido pelo autor por três oportunidades (fls. 32, 41, 46), o réu não fora
encontrado para citação pessoal.
Constato, assim, que ao autor somente restou requerer a citação por edital do réu, uma vez que evidentemente ignorado o paradeiro da parte requerida, não
podendo ser-lhe imputado o ônus da não localização da parte ré, sobretudo porque já tentada a citação por AR e por Oficial de Justiça, consoante se antevê das
fls. 37 dos autos.
Esgotadas as possibilidades de citação pessoal do requerido, em face da diligência negativa por meio de AR e por Oficial de Justiça, a citação por edital é válida,
sendo esse o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
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TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. OCORRÊNCIA DA CITAÇÃO POSTAL E CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE
ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. CITAÇÃO POR EDITAL. INOPORTUNIDADE.
I - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que a citação por edital somente é cabível quando não exitosas as outras
modalidades de citação, ou seja, pelo correio e por oficial de justiça. Nesse sentido o REsp 1.103.050/BA, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, primeira seção,
julgado em 25/3/2009, DJe 6/4/2009, sob o rito dos recursos repetitivos. Entretanto, na situação dos autos, as duas modalidades de citação já foram realizadas
pelo juízo da execução, mas o julgador entendeu que seriam necessárias mais diligências para viabilizar uma citação efetiva.
II - A Súmula n. 414 do Superior Tribunal de Justiça deixa expresso que a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando frustradas as demais
modalidades. O referido enunciado sumular deve ser interpretado abarcando a situação em que a inexecução da citação por oficial de justiça estiver relacionada
com a ausência das diligências necessárias à persecução do devedor.
III - Nesse panorama, para determinar a citação por edital, sabidamente de menor efetividade e de maior custo para a máquina judicial, faz-se necessário o
exaurimento das diligências que precedem a citação por oficial de justiça, indo, tal entendimento ao encontro do art. 231 do CPC/73, atual 256, II, do CPC/2015.
IV - Se a citação por oficial de justiça ocorreu sem o esgotamento prévio das diligências necessárias para a localização do devedor, não está o julgador
autorizado a determinar, imediatamente, a citação editalícia, devendo, in casu, ser mantido o indeferimento do pedido de citação por esta modalidade.
V - Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
(AREsp 1050314/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/05/2017, DJe 15/05/2017)
Quanto à alegada prescrição, é consabido que, uma vez realizada a citação, os efeitos da interrupção da prescrição da ação retroagem à data de sua
propositura, conforme disposição expressa do Código de Processo Civil de 1973 - aplicável ao vertente caso -, senão vejamos:
Art. 219. A citação válida torna prevento o juízo, induz litispendência e faz litigiosa a coisa; e, ainda quando ordenada por juiz incompetente, constitui em mora o
devedor e interrompe a prescrição.
§1º A interrupção da prescrição retroagirá à data da propositura da ação.
Devidamente citado por edital o réu, a prescrição foi interrompida, sendo certo que qualquer demora na realização da citação que não seja provocada pela parte
não pode a ela ser imputada. Nesse sentido, "proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo
da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência" (Súmula n. 106 do STJ).
No que tange ao mérito propriamente dito, vejo parcialmente com razão o apelante.
Inicialmente, constato que o requerido (apelado) não contestou a ação, de modo que haver-se-iam de presumir verdadeiras, a priori, as alegações de fato
formuladas pela requerente (apelante), nos termos o artigo 344 do CPC, destacando, ainda, ser de natureza eminentemente probatória a questão jurídica
devolvida ao conhecimento desta egrégia Corte.
No plano abstrato, é cediço que a prestação de serviço dá direito ao recebimento da respectiva contraprestação pactuada, a qual se trata de corolário do direito
das obrigações e do postulado maior da vedação ao enriquecimento sem causa. Desse modo, para o deslinde da controvérsia, a verificação da existência nos
autos de prova da relação contratual entre as partes é medida que se impõe.
Afigura-se necessário que se esclareça, pois, se é válido o contrato eletrônico colacionado aos autos pela apelante e, consequentemente, se esse faz prova da
existência da relação contratual que originou a dívida objeto da ação de cobrança.
Com efeito, é tema pacificado neste egrégio Tribunal de Justiça que o contrato de prestação de serviços educacionais realizado por sistema eletrônico, com a
garantia da origem e de seu signatário, é plenamente válido e capaz de gerar todos os efeitos jurídicos, notadamente quando juntado aos autos com o histórico
escolar do estudante e o comprovante de matrícula.
Esta colenda Primeira Câmara Cível tem adotado tal posicionamento, conforme arestos a seguir:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. SISTEMA ELETRÔNICO. VALIDADE.
CONTRATO BILATERAL. INADIMPLEMENTO. OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO.
I - O contrato de prestação de serviços educacionais realizado pelo sistema eletrônico é plenamente válido e capaz de gerar todos os efeitos jurídicos.
II - Nos contratos bilaterais existem obrigações recíprocas para ambos os contratantes, pois um se obriga a fornecer o serviço e o outro a pagar-lhe certo preço
em dinheiro.
(Ap 0007492016, Rel. Desembargador(a) JORGE RACHID MUBÁRACK MALUF, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, julgado em 30/06/2016, DJe 11/07/2016)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA (RITO SUMÁRIO). PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. PRELIMINAR: CONVERSÃO EM
AGRAVO RETIDO. IMPOSSIBILIDADE. MÉRITO: CONTRATO EMITIDO ELETRONICAMENTE. ASSINATURA DIGITAL. VALIDADE. AGRAVO PROVIDO.
- Havendo a possibilidade de a decisão causar lesão grave e de difícil reparação, como no presente caso, inadmissível a conversão deste Instrumento em Agravo
Retido. - Preliminar rejeitada. - O contrato de prestação de serviços educacionais realizado pelo sistema eletrônico, com a garantia da origem e de seu signatário,
é plenamente válido e capaz de gerar todos os efeitos jurídicos, ainda mais quando acompanhado os autos do comprovante de matrícula e do histórico escolar
do aluno, com requisição feita on line. Precedentes TJ/MA. - Agravo de Instrumento conhecido e provido.
(AI 0171082015, Rela. Desa. ANGELA MARIA MORAES SALAZAR, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, julgado em 25/06/2015, DJe 02/07/2015).
Firmada esta premissa, observo no caso que mediante os documentos apresentados, o apelado desincumbiu-se do ônus de demonstrar a existência da relação
jurídica contratual e a prestação dos serviços educacionais contratados, uma vez que instruiu o pleito, além do contrato eletrônico (fls. 08/13), com o boletim de
desempenho do apelante referente ao semestre do curso em que se matriculou (fls. 07) e com o demonstrativo financeiro da situação de inadimplência (fls. 05), o
qual consubstancia mensalidades não pagas cujos valores somados totalizam o montante principal de R$ 4.678,00(quatro mil seiscentos e setenta e oito reais).
No ponto, o valor total devido pelo apelante, do modo como estabelecido na sentença, merece os seguintes esclarecimentos.
Examinando o contrato de prestação de serviços educacionais de fls. 08/13, observa-se, ante a cláusula contratual 4.1, que incidirão sobre o valor principal não
pago os seguintes encargos: multa de dois por cento (2%) do principal; correção monetária pelo INPC/IBGE e juros de mora idênticos aos cobrados em favor da
Fazenda Nacional.
No ponto, destaco que a multa de 2% encontra-se de acordo com o que determina o artigo 52, §1º, do CDC, de modo que não vejo abusividade. Não assiste
razão ao apelante quanto a essa tese, portanto.
Ocorre, por outro lado, que a sentença, em autêntico bis in idem, determinou a incidência da referida multa sobre o valor já corrigido pela instituição apelada, o
que denota nítido excesso no valor condenatório, na medida em que, por se tratarde dívida líquida, constante de termo contratual, os juros de mora e correção
monetária deverão incidir a partir do vencimento de cada parcela, sob pena de dupla penalidade (REsp 1192326/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
QUARTA TURMA, julgado em 08/04/2014, DJe 08/05/2014).
Entendo, ante essas razões, que a dívida resta totalizada em R$ 4.678,00 (quatro mil seiscentos e setenta e oito reais), valor das cinco parcelas não pagas,
importância que deve ser acrescidade juros de mora de 1% ao mêsa partir do vencimento de cada parcela, nos termos do art. 397 do CC,(cláusula 4.1, "c"), de
correção monetária pelo INPC/IBGEe de multa contratual de 2% (cláusula 4.1, "a"), com a incidência desses encargos apenas no momento da
liquidação/execução.
É de rigor, portanto, o parcial provimento da apelação apenas para redimensionar o valor condenatório, consoante fundamentado.
Esse tem sido o firme posicionamento da Primeira Câmara Cível, a exemplo do seguinte julgado:
EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUALCIVIL. CIVIL.AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS.
INADIMPLÊNCIA. REVELIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS. CONTRATO ELETRÔNICO. VALIDADE. COMPROVAÇÃO DA
EXISTÊNCIA DA DÍVIDA. REFORMA DA SENTENÇA. RESSALVA QUANTO AO VALOR CONSOLIDADO DO DÉBITO. INCIDÊNCIA DOS ENCARGOS NO
MOMENTO DA LIQUIDAÇÃO. PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL. PROVIMENTO. 1. Havendoa juntada dos documentos probatórios demonstrativos
da verossimilhança do pleito autoral e a situação de revelia da ré, indevido o afastamento da presunção de veracidade das alegações de fato formuladas pela
autora, aplicando-se plenamente o artigo 344 do CPC. 2. O contrato de prestação de serviços educacionais realizado por sistema eletrônico, com a garantia da
origem e de seu signatário, é válido e capaz de gerar todos os efeitos jurídicos, notadamente quando juntado aos autos com demais provas da relação contratual,
como boletim de desempenho e demonstrativo financeiro do débito. Precedentes TJMA. 4. Comprovada a mora da parte que contratou os serviços educacionais,
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deve ela responder pelo pagamento das mensalidades em atraso, acrescidas dejuros de mora, correção monetária e demais encargos contratuais, que deverão
incidir apenas no momento da liquidação. 5. Apelo provido. (Ap 0144642017, Rel. Desembargador(a) KLEBER COSTA CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA
CÍVEL, julgado em 01/06/2017, DJe 07/06/2017)
Ante o exposto, forte no permissivo do art. 932, V, alíneas "a"e "c" do CPC, deixo de apresentar o presente feitoà Primeira Câmara Cível para,
monocraticamente, em desacordo ao parecer ministerial,DARPARCIAL PROVIMENTO ao apelo, apenas para reformar a sentença no que tange ao valor
condenatório, fixando-o em R$ 4.678,00 (quatro mil seiscentos e setenta e oito reais), acrescidosde juros de mora de 1% ao mêsa partir do vencimento de cada
parcela, nos termos do art. 397 do CC,(cláusula 4.1, "c"), de correção monetária pelo INPC/IBGEe de multa contratual de 2% (cláusula 4.1, "a").
Publique-se. Intimem-se.
São Luís (MA), 28de junhode 2017.

Desembargador Kleber Costa Carvalho
Relator

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL
APELAÇÃO CÍVEL Nº 20.321/2017 - SÃO LUÍS
NÚMERO ÚNICO: 0005188-64.2013.8.10.0001
APELANTE: GOLDEN CROSS ASSISTÊNCIA INTERNACIONAL DE SAÚDE LTDA.
Advogados: Drs. Gabriel Prisco Paraíso (OAB/RJ 154.532) e outra
APELADA: MARIA DE LOURDES TAVARES PINHEIRO
Advogados: Drs. Adalberto Ribamar Barbosa Gonçalves (OAB/MA 6.255) e outro
Relator: Des. JORGE RACHID MUBÁRACK MALUF
DECISÃO
Trata-se de apelação cível interposta por Golden Cross Assistência Internacional de Saúde Ltda. contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito
respondendo pela 4ª Vara Cível da Comarca de São Luís, Dr. Clésio Coelho Cunha, que julgou procedentes os pedidos da ação ordinária movida por Maria de
Lourdes Tavares Pinheiro, confirmando a tutela antecipada já concedida.
Presentes os requisitos de admissibilidade recursal, tais como: interesse, legitimidade, tempestividade e preparo. Assim, conheço do apelo e o recebo apenas no
efeito devolutivo, nos termos do art. 520, VII do CPC/73, vigente à época.
À primeira vista, não vislumbro a hipótese de julgamento monocrático previsto no art. 932 do NCPC, razão pela qual encaminho os autos à douta Procuradoria
Geral de Justiça, para, querendo, intervir no feito, conforme determinam os arts. 178 c/c art. 932, VII, do NCPC.
Publique-se e cumpra-se.
São Luís, 27 de junho de 2017.

Des. JORGE RACHID MUBÁRACK MALUF
Relator

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVELNº 20894/2017 (0000789-22.2016.8.10.0054) - PRESIDENTE DUTRA

Apelante : Francisca Pereira de Oliveira

Advogados :
Francisca Telma Pereira Marques (OAB-MA 15348-A) e Luiz Valdemiro Soares Costa
(OAB-MA 9487-A)

Apelado : Banco Panamericano S/A

Proc. de
Justiça

: Iracy Martins Figueiredo Aguiar

Relator : Desembargador Kleber Costa Carvalho

DECISÃO
Trata-se de apelação cível interposta por Francisca Pereira de Oliveira em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Presidente Dutra nos
autos da ação declaratória de nulidade de contrato c/c repetição de indébito e indenização por danos morais movida em desfavor do Banco Panamericano S/A,
ora apelado, que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, III, do CPC.
Pela sentença restou consignado que a autora olvidou a determinação judicial de juntada dos extratos bancários e da apresentação de instrumento de
procuração válido, na medida em que se trata de pessoa analfabeta, o que exigiria procuração por instrumento público.
A requerente ficara condenada, ainda, ao pagamento de multa por litigância de má-fé.
Em suas razões recursais, alega a apelante, em suma, que os extratos bancários não são documentos essenciais à propositura da ação, motivo pelo qual sua
ausência não teria o condão de indeferir a inicial, podendo ser suprida por outras provas a serem produzidas durante a marcha processual.
Ademais, frisa a necessidade de inversão do ônus da prova, e sustenta, ainda, que, para obter os mencionados extratos, realizou pedido administrativo junto ao
referido banco, não havendo resposta até o ajuizamento da ação.
Defende, ainda, que "a procuração pública não é condição indispensável para o semianalfabeto ingressar em juízo, até mesmo porque essa espécie de
procuração também tem natureza acessória ao contrato de prestação de serviços".
Alega, por fim, a inexistência da prática de quaisquer dos atos previstos no artigo 80 do NCPC, motivo por que pretende a reforma da sentença no que tange à
condenação por litigância de má-fé.
Pede, dessa forma, o provimento do recurso.
Sem contrarrazões.
A Procuradoria de Justiça opinou pelo improvimento do recurso.
É o relatório. Decido.
Preambularmente, valho-me da prerrogativa constante no art. 932, V, do CPC, para decidir o presente recurso de forma monocrática, na medida em há
entendimento firmado no Excelso STJ acerca dos temas trazidos a este Tribunal.
A parte apelante pretende com esta demanda a declaração de nulidade de contrato de empréstimo supostamente celebrado com o banco apelado, além de
indenização por dano moral e material.
Todavia, o processo foi extinto, haja vista não terem sido juntados os extratos bancários conforme determinado pelo juízo a quo e não ter sido regularizada a
procuração, por supostamente tratar-se pessoa analfabeta o que exigiria procuração por instrumento público.
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No que tange à imposição de juntada dos extratos bancários, trata-se de exigência desarrazoada em tal momento processual. Na verdade, essa imposição
causará dificuldade de acesso à jurisdição (art. 5°, XXXV, CF), mormente quando a parte alega a nulidade dos descontos em seu beneficio previdenciário.
No ponto, tratando-se de relação de consumo, cabe à instituição financeira comprovar a celebração do contrato, bem como a transferência ou depósito do valor
do empréstimo nas contas da parte apelante. Friso que a parte apelante, em sua inicial, requereu a inversão do ônus da prova, momento em que o magistrado de
base poderia ter dado oportunidade ao banco apelado para juntar o contrato de empréstimo e os extratos bancários.
Ainda importa salientar que os documentos referidos (extratos bancários) não se mostram indispensáveis à propositura da ação. O Código de Processo Civil
(CPC), em seu art. 320, estabelece que "a petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação" .
Tais documentos referem-se àqueles que servem a perquirir as condições e pressupostos processuais.
Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. MOMENTO DE JUNTADA DE DOCUMENTOS AO PROCESSO. ABERTURA DE OPORTUNIDADE PARA
MANIFESTAÇÃO DA PARTE ADVERSA. DIREITO CAMBIÁRIO. NOTA PROMISSÓRIA. EXECUÇÃO DE AVALISTA, SÓCIO DA EMPRESA AVALIZADA.
ENDOSSO PÓSTUMO OU IMPRÓPRIO EFETUADO APÓS O PROTESTO POR FALTA DE PAGAMENTO. EFEITOS DE CESSÃO CIVIL. PRINCÍPIO DA
INOPONIBILIDADE DE EXCEÇÃO PESSOAL RESTRITO À RELAÇÃO CAMBIÁRIA. AFASTAMENTO NO CASO CONCRETO.
1. Os documentos indispensáveis à propositura de qualquer ação - acarretando, a sua falta, o indeferimento da petição inicial - dizem respeito à
demonstração das condições para o livre exercício da ação e dos pressupostos processuais, aos requisitos específicos de admissibilidade
inerentes a algumas ações, bem assim àqueles diretamente vinculados ao objeto da demanda, como sói ser o contrato formal para o ajuizamento
de ação que visa discutir relação jurídica contratual.Há também os documentos que visam comprovar as alegações da parte e, portanto, não são
imprescindíveis no momento do ajuizamento da demanda ou do julgamento do mérito, mas a sua ausência pode motivar a improcedência do pedido.
2. Não obstante os arts. 283 e 396 do CPC sejam incisivos quanto ao momento da juntada da documentação aos autos - conjuntamente com a peça preambular
-, fato é que tanto a jurisprudência, excepcionalmente, quanto a própria lei (art. 284 do CPC, por exemplo, cujo prazo é dilatório) mitigam essa regra quanto aos
documentos comprobatórios da tese defendida, máxime tendo em vista os princípios da economia e da instrumentalidade do processo. Precedentes.
3. As instâncias ordinárias assentaram a tempestividade na juntada dos referidos documentos aos autos, em virtude basicamente de caracterizá-los como
comprobatórios das alegações autorais, aos quais a jurisprudência tem, excepcionalmente, em consonância com a moldura fática do caso concreto, atribuído
maior flexibilidade quanto a sua admissão superveniente. Infirmar essa conclusão demanda o revolvimento de matéria fático-probatória, inviável na estreita via do
recurso especial ante o óbice erigido pela Súmula 7 do STJ.
4. O endosso póstumo ou impróprio, assim entendido aquele realizado ulteriormente ao vencimento do título, ou efetuado posteriormente ao protesto por falta de
pagamento, ou ainda feito depois do prazo fixado para o protesto necessário, gera efeitos diversos do endosso propriamente dito, quais sejam, aqueles advindos
de uma "cessão ordinária de crédito". O princípio da inoponibilidade de defesa pessoal a terceiro de boa-fé ostenta natureza eminentemente cambial, não sendo,
pois, aplicável à espécie.
5. No caso em tela, o endosso deu-se posteriormente ao protesto do título por falta de pagamento, o que, por si só, é suficiente para afastar a restrição da defesa
ao aspecto meramente formal da promissória. Tendo assentado o acórdão recorrido a prática manifesta de juros excessivos, tanto quanto a quitação substancial
do referido título, não há cogitar da sua reforma.
6. Recurso especial não provido. (REsp 826.660/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 19/05/2011, DJe 26/05/2011) (grifei)
Na verdade, o despacho especificado se refere a documentos essenciais à prova do direito alegado e não a documentos indispensáveis à propositura da ação,
de forma que a ausência daqueles não implica a inépcia da inicial, mas tão somente uma deficiência probatória que deve ser sanada, se for caso, no momento
próprio, qual seja, a instrução processual.
Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT.AUSÊNCIA DE LAUDO DO IML. EMENDA DA INICAL. DESNECESSIDADE.
EXISTÊNCIA DE OUTROS DOCUMENTOS QUE PROVAM O ACIDENTE E OS DANOS DELE DECORRENTES. I. Para a propositura de ação de cobrança do
seguro DPVAT não é indispensável a juntada, com a inicial, de laudo do IML, haja vista que pode a parte autora comprovar o grau de sua invalidez por meio de
prova pericial médica a ser produzida na fase de instrução. II. Agravo de Instrumento provido. (QUARTA CÂMARA CÍVEL SESSÃO DO DIA 11 DE NOVEMBRO
DE 2014 AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 13159-2014 - IMPERATRIZ NÚMERO ÚNICO 0002344-13.2014.8.10.0000; Relator: DES. JORGE RACHID
MUBÁRACK MALUF)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PETIÇÃO INICIAL. CONTRATO. DOCUMENTO INDISPENSÁVEL. POSSE DO REQUERIDO. EMENDA DA
INICIAL. DESCABIMENTO. RECURSO PROVIDO. 1. Proposta ação revisional de contrato e estando o contrato entabulado entre as partes na posse do
requerido, mostra-se indevida a determinação de emenda da inicial para juntada desse documento. 2. Agravo de instrumento provido. (TJMA, AGRAVO DE
INSTRUMENTO Nº 46.164/2013 (10423-15.2013.8.10.0000) - SÃO JOSÉ DE RIBAMAR, Relator: Desembargador Kleber Costa Carvalho, julgado na Sessão do
dia 23 de janeiro de 2014).
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. PEDIDO EXPRESSO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. CONTRATO
EM POSSE DO REQUERIDO. EMENDA DA INICIAL. DESCABIMENTO. RECURSO PROVIDO. I. Ajuizada a ação revisional de contrato, desnecessário ordenar
a emenda da inicial para juntada de documento, quando o contrato entabulado entre as partes está na posse do requerido. II -Recurso conhecido e provido.
(PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL SESSÃO DO DIA 19 DE FEVEREIRO DE 2015 AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 13.280/2014 - IMPERATRIZ/MA Nº ÚNICO:
0002368-41.2014.8.10.0000; Relatora: DESEMBARGADORA ANGELA MARIA MORAES SALAZAR)
No que respeita à exigência de juntada de instrumento procuratório público por se tratar de parte analfabeta, vejo igualmente equivocada a determinação.
Explico.
Na espécie, a parte autora/apelante é pessoa semi-analfabeta, como consignado na inicial, de modo que a determinação mostra-se desarrazoada, sobretudo por
inexistir qualquer norma que impeça a prática dos atos civis por pessoa que goza de tal condição.
Em verdade, ainda que a parte fosse analfabeta - o que não constato, ante o documento de identificação - a imposição de apresentação de instrumento de
procuração público não é regulada pelo Código Civil, na medida em que o analfabetismo não se revela como uma causa para limitar as práticas de atos na vida
civil (arts. 3º e 4º, CC/02).
Assim, ainda que a parte recorrente fosse pessoa não alfabetizada, tal fato não geraria a necessidade de representação ou assistência, porque possuiria plena
capacidade para exercitar os seus direitos intrínsecos de personalidade na vida civil, em que se inclui, naturalmente, a pactuação de mandato judicial.
Da mesma forma, desnecessária a ratificação, em secretaria judicial, da procuração outorgada aos advogados.
Lembro que, no que concerne ao instituto do negócio jurídico, o Código Civil disciplina que, para a validade do ato, não se pode condicionar uma forma se a lei
assim não exigir, o que me impele a dizer que as explanações doutrinárias e precedentes jurisprudenciais militam contra legem, nos moldes do art. 107 do CC,
in verbis: "avalidade da declaração de vontade não dependerá de forma especial, senão quando a lei expressamente a exigir".
Ressalto, com o escopo de argumentação, que o Código Civil anuncia uma série de atos jurídicos pelos quais regula a participação do analfabeto e, em todas
que necessitam da sua assinatura, não se exige forma pública ou a participação de um representante constituído por procuração pública para sua validade,
existência ou eficácia, a exemplo de: art. 215, § 2º (escritura pública); art. 565 (contrato de prestação de serviço); art. 1.865 (testamento); art. 1.868 (testamento
cerrado); art. 1.870 (testamento); e art. 1.871 (testamento).
A propósito, nesse sentido, esta Primeira Câmara Cível já se manifestou, in verbis:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. EXTINÇÃO DO PROCESSO. EMENDA DA INICIAL. ANALFABETO.
REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. PROCURAÇÃO PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE EXIGÊNCIA LEGAL. PROCURAÇÃO.
ASSINATURA A ROGO, E POR DUAS TESTEMUNHAS (ARTIGO 595 DO CC). FORMALIDADE NÃO OBSERVADA. EXTINÇÃO MANTIDA. RECURSO NÃO
PROVIDO. 1) A jurisprudência do TJMA tem se posicionado no sentido de quea legislação civil não impõe que a representação processual de analfabeto
seja feita por meio de instrumento público, sendo suficiente, neste caso, a existência de instrumento particular assinado a rogo, e subscrito por duas
testemunhas, de acordo com o artigo 595 do CC .
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2) No caso, as procurações outorgadas ao advogado dos apelantes não se encontram formalizadas de acordo com o artigo 595 do CC, pois foram assinadas a
rogo, e apenas por uma testemunha. 3) Recurso conhecido, mas não provido. (Ap 0403012015, Rel. Desembargador(a) ANGELA MARIA MORAES SALAZAR,
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, julgado em 16/06/2016, DJe 23/06/2016)(grifei)
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. EMENDA DA INICIAL. PROCURAÇÃO PÚBLICA. ANALFABETO. I - A lei não
exige o instrumento público para procuração outorgada por analfabeto, ao revés, o Código Civil, em seu art. 595, reputa válido o instrumento particular
quando assinado a rogo e subscrito por 2 (duas) testemunhas. II - Fere o princípio de acesso ao judiciário e o sentido social da prestação jurisdicional a
exigência de instrumento público para procuração em virtude do analfabetismo da parte reconhecidamente pobre na forma da lei pela própria sentença recorrida.
Formalismo excessivamente oneroso, o qual a parte não está obrigada a suportar. (Ap 0324312015, Rel. Desembargador(a) JORGE RACHID MUBÁRACK
MALUF, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, julgado em 05/11/2015, DJe 18/11/2015)(grifei)
De qualquer modo, resta à parte contrária sempre a possibilidade de impugnar o documento se entender que pode ter sido objeto de falseamento. O CPC, em
seus arts. 104 e 105, exige apenas que a parte esteja representada por seu advogado, por meio de procuração, não fazendo, contudo, nenhuma exigência
quanto à forma de tal documento.
Por fim, equivocada a condenação da autora por litigância de má-fé, haja vista a inexistência da prática de quaisquer dos atos previstos no artigo 80 do CPC,
sobretudo porque, como reconhecido na presente decisão, a autora ingressou em juízo de forma legítima.
Com amparo nesses fundamentos, na forma do art. 932, V, do CPC, e nos termos da iterativa jurisprudência colacionada, deixo de apresentar o presente recurso
à colenda Primeira Câmara Cível para, monocraticamente, em desacordo ao parecer ministerial, DAR PROVIMENTO ao apelo, determinando o retorno dos
autos para instância originária para o regular processamento do feito, afastando, ainda, a condenação por litigância de má-fé.
Publique-se. Intimem-se.
São Luís (MA), 28 de junho de 2017.

Desembargador Kleber Costa Carvalho
Relator

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTONº 20917
/2017 (0002814-39.2017.8.10.0000) - BACABAL

Agravante : Banco da Amazônia S/A

Advogados : Adriana Silva Rabêlo(OAB/MA 16068-A)

Agravado : José Roberto Costa Santos

Advogados :
Ana Carla Salazar Lopes (OAB/MA 12040) e Bruno
Anderson Lima Costa (OAB/MA 14742)

Relator : Desembargador Kleber Costa Carvalho

DECISÃO
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por Banco da Amazônia S/Aem face da decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara da
Comarca de Bacabal nos autos daação popular ajuizada por José Roberto Costa Santos, que deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que o
agravante se abstenha de fechar sua agência no Município de Bacabal, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
Na petição inicial o agravado destaca que o fechamento de umaagência do Banco da Amazônia, de fomento regional,representa o agravamento das
desigualdades regionais, implicando em prejuízo ao desenvolvimento do econômico-social local, violando o art. 2º, inciso I, do capítulo II, do Estatuto do banco,
assim com o seu Código e Ética e a Constituição Federal, em seu art. 170, a partir do momento em que deixa de atender o papel social da instituição.
Emsuas razões recursais, a agravante, em síntese,sustenta: a) a inadequação da via eleita por não estar demonstrado o ato lesivo ao patrimônio público; b) o ato
de fechamento da agência consiste no exercício regular do seu poder de gestão, inclusive como decorrência dalivre iniciativa (art. 170, CF), especialmente
porque tem suportado nos últimos seis anos prejuízo financeiro na ordem de R$ 7.839.686,50 (sete milhões oitocentos e trinta e nove mil seiscentos e oitenta e
seis reais e cinquenta centavos).
Requer, como medida de urgência, a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento e, ao final, o provimento do agravo nos termos do pleito
liminar.
Reservei-me para apreciar o pedido liminar após a resposta do agravado.
Em suas contrarrazões, o agravado combate, preliminarmente, as teses de ilegitimidade passiva do presidente do banco da amazônia, inépcia e inadequação da
via eleita.
No mérito, defende que o seu poder de gestão decorrenteda livre iniciativa não pode se sobrepor aos direitos dos consumidores e ao relevante papel social da
instituição financeira, criada com o objetivo de fomentar o desenvolvimento da região amazônica.
Sustenta que o argumento de prejuízo financeiro em decorrência da crise é falacioso, na medida em que o Banco da Amazônia, em 2014, lucrou mais de R$ 60,1
milhões, atingindo mais de 106,7 milhões de lucro líquido em 2015. De igual modo, em 2016, o banco teve lucro de 85 milhões e resultado operacional de R$
284,4 milhões no primeiro de 2016.
Aponta a ilegalidade do fechamento da agência por não existir autorização legal para tanto, sobretudo porque sendo Sociedade de Economia Mista deve
observar o princípio da legalidade em sentido estrito e ao interesse público.
Desse modo, requer o improvimento do agravo para manter a liminar concedida pelo juízo de base.
É o relatório.
No tocante aos requisitos de admissibilidade recursal, constato que o agravo é tempestivo, encontrando-se devidamente instruído de acordo com o artigo 1.017
do CPC, sendo o caso, portanto, de deslindar, desde logo, os meandros da controvérsia quanto à pretensão de antecipação da tutela recursal.
Sigo ao exame da tutela de urgência pretendida, fazendo-o à luz das disposições do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil.
Esse dispositivo legal, juntamente com os escólios doutrinário e jurisprudencial, permite asseverar que a concessão da liminar ao agravo depende de dois
requisitos fundamentais: o fumus boni iuris,revelado pelo juízo de probabilidade acerca da existência do direito material ameaçado (plausibilidade do direito
alegado); e o periculum in mora, traduzido na possibilidade de ocorrência de lesão irreparável ou de difícil reparação em virtude do decurso do tempo (perigo da
demora na prolação da decisão de mérito do recurso).
No presente caso, verifico que estão presentes os requisitos para concessão da liminar pleiteada.
Quanto ao periculum in mora, aos menos num juízo de cognição sumária, parece-me que agiu com acerto a magistrada de primeiro grau ao determinar ao réu,
ora agravante, que se abstenha do fechamento da única agência do Banco da Amazônia no município de Bacabal, na medida em que tal fato tem o condão de
acarretar prejuízos irreversíveis ou de difícil reparação à população local, em especial aos consumidores presentes na região do médio-mearim, que deixarão de
contar com os serviços bancários de uma instituição financeira criada para desempenhar, na região amazônica, papel de fomento ao desenvolvimento e à
redução das desigualdades regionais, econômicas e sociais.
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Além disso, o juízo a quo bem observouque o fechamento da agência implicaria na transferência do local de recebimento do benefício previdenciário de mais de
3 (três) mil aposentados do INSS, fato sequer impugnado pelo agravante. Sob esse prismaque se tem, portanto, é a existência de periculum in mora inverso,
consistente na exposição dos consumidores aos serviços que deixarão de ser prestados abruptamente na região.
Até mesmo o alegado prejuízo financeiro na ordem de R$ 7.839.686,50 (sete milhões oitocentos e trinta e nove mil seiscentos e oitenta e seis reais e cinquenta
centavos)apontadopelo agravante nos últimos 6 (seis) anos aparenta ter sido infirmado pelas contrarrazões apresentas pelo Agravado, tendo em vista a
existência de documentos informando que o Banco da Amazônia, em 2014, lucrou mais de R$ 60,1 milhões, atingindo mais de 106,7 milhões de lucro líquido em
2015, além deem 2016 ter atingidolucro de 85 milhões e resultado operacional de R$ 284,4 milhões.
Tal constatação já seria suficiente para fundamentar o indeferimento da tutela antecipada recursal, porquanto a ausência de um só dos requisitos legaisbasta
para motivar a negativa do pedido liminar.
Contudo, quanto ao fumus boni iuris, vejo-me na obrigação de frisar antecipadamente que o princípio da livre iniciativa e o alegado poder de gestão da
Sociedade de Economia Mista, ao contrário do que sustentado pelo recorrente, não ostenta caráter absoluto, não sendo a sua invocação, por si só, argumento
apto a justificar a reforma da decisão fustigada.
Em verdade, os argumentos suscitados pelo agravante devem ser aquilatados, em momento oportuno, à luz do incisos do art. 170, da Carta Magna, na medida
em que a ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os
ditames da justiça social, observados os princípios da defesa do consumidor, redução das desigualdades regionais e sociais e busca do pleno emprego, e não
apenas observar imperativos de economicidade e eficiência, em especial quando se trata de instituição financeira criada para promover o desenvolvimento
econômico e social da região amazônica e com isso cumprir um dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, qual seja, erradicar a pobreza e a
marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais (art. 3º, III, da CF).
Nesse sentido, insta citar excerto do voto do Ministro Cézar Peluso no qual cita obra de Calixto Salomão Filho, referindo-se à doutrina do eminente Ministro Eros
Grau,in verbis:
(...)"livre iniciativa não é sinônimo de liberdade econômica absoluta(...). O que ocorre é que o princípio da livre iniciativa, inserido nocaputdo art. 170 da
CF, nada mais é do que uma cláusula geralcujo conteúdo é preenchidopelos incisosdo mesmo artigo.Esses princípios claramente definem a liberdade
de iniciativa não como uma liberdade anárquica, porém social, e que pode, consequentemente, ser limitada". (AC 1.657 MC, voto do rel. p/ o ac.
min.Cezar Peluso, j. 27-6-2007, P,DJde 31-8-2007.)
Sob este aspecto, dentro do típicojuízo de cognição sumária, o juízo a quo andou bem aoresguardar, initio litis, ointeresse da comunidade de Bacabal e cidades
adjacentes, posicionamento que, ao menos a princípio, atende o poder geral de cautela reclamado por ações dessa natureza em que há o risco de riscoprejuízo
coletivo. Por sinal, vale citar os fundamentos lançados pelo juízo de base:
"Com efeito, vejo, prima facie, não haver se falar em respeito a comunidade de Bacabal ou mesmo em atendimento pelo banco demandado das missões e
valores que lhe são estabelecidos em seu Estatuto (art. 2º) e Código de Ética (art. 5º), com o fechamento de uma unidade, no município de Bacabal,
especialmente, ao se considerar que tal medida representará o distanciamento do acesso ao crédito e à tecnologia aos produtores rurais locais e de mais outros
24 municípios próximos; o distanciamento do crédito da economia/comércio local, dentre outros. Ou seja, representará o distanciamento do fomento ao
desenvolvimento econômico e social da cidade de Bacabal, das demais cidades que compõem esta Comarca e de tantas outras próximas que contam com os
serviços prestados pelo banco, através de sua unidade."
Por fim, saliento queo ajuizamento da ação popular e até mesmo o deferimento da liminar não requer a demonstração de lesividade ao patrimônio público, tal
como defendido pelo agravante, estando, em verdade, o magistrado adstrito a um juízo plausibilidade do direito alegado, requisito este demonstrado pelo autor,
ora agravado.
Deveras, o Supremo Tribunal Federal, na apreciação do ARE 824.781-RG (Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tema 836, julgado em 28/8/2015), reafirmou a
jurisprudência daCorte, no sentido de que: "(?) não é condição da ação popular a menção na exordial e a prova de prejuízo material aos cofres públicos, posto
que o art. 5º, inciso LXXIII, da Constituição Federal, estabelece que qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular e impugnar, ainda que
separadamente, ato lesivo ao patrimônio material público ou de entidade de que o Estado participe, ao patrimônio moral, ao cultural e ao histórico".
Outrossim, cito ainda o seguinte julgado do STF:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 283 E 284 DO STF. AÇÃO POPULAR. CABIMENTO.
DESNECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO MATERIAL AOS COFRES PÚBLICOS. ENTENDIMENTO REAFIRMADO NO
JULGAMENTO DO ARE 824.781-RG (REL. MIN. DIAS TOFFOLI, TEMA 836).AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.(RE 722483 AgR,
Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 08/09/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-189 DIVULG 22-09-2015 PUBLIC 23-09-2015)
Ante o exposto, ausentesosrequisitos essenciais à concessão da tutela provisória vindicada, INDEFIROo pedido de antecipação da tutela recursal.
Encaminhem-se os autos ao Ministério Público para, querendo, manifestar-se no prazo de 15 dias, na forma do art. 1.019 do CPC.
Publique-se. Intimem-se.
São Luís (MA), 28 de junho de 2017.

Desembargador Kleber Costa Carvalho
Relator

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL
APELAÇÃO CÍVEL Nº 21.457/2017- MATÕES
NÚMERO ÚNICO: 0001286-98.2016.8.10.0098
APELANTE: BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A.
Advogados: Drs. Ricardo Fabrício Cordeiro Castro (OAB/MA 9.835) e outro
APELADA: MARIA ALVES FERREIRA
Advogado: Dr. Eliezer Colaço Araújo (OAB/MA 14.629)
Relator: Des. JORGE RACHID MUBÁRACK MALUF
DECISÃO
Trata-se de apelação cível interposta pelo Banco Bonsucesso Consignado S/A. contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca
de Matões, Dr. Marcos Aurélio Veloso de Oliveira Silva, que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c reparação de danos morais ajuizada por
Maria Alves Ferreira, julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial.
Presentes os requisitos de admissibilidade recursal, tais como: interesse, legitimidade, tempestividade e preparo. Assim, conheço do apelo e o recebo no efeito
suspensivo, nos termos do art. 1.012, caput, do NCPC, vigente à época da sua interposição.
A primeira vista, não vislumbro a hipótese de julgamento monocrático previsto no art. 932 do NCPC, razão pela qual encaminho os autos à douta Procuradoria
Geral de Justiça, para, querendo, intervir no feito, conforme determinam os arts. 178 c/c art. 932, VII, do NCPC.
Publique-se e cumpra-se.
São Luís, 27 de junho de 2017.

Des. JORGE RACHID MUBÁRACK MALUF
Relator
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PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL
APELAÇÃO CÍVEL Nº 21.463/2017 - SÃO LUÍS
NÚMERO ÚNICO: 0031314-54.2013.8.10.0001
1ª APELANTE: MARIA LIA ARAÚJO DA SILVA
Advogado: Dr. Fenando André Pinheiro Gomes (OAB/MA 7.067)
2º APELANTE: UDI HOSPITAL - EMPREENDIMENTOS MÉDICO HOSPITALAR DO MARANHÃO
Advogados: Dr. André Albuquerque Lustosa (OAB/MA 111.190) e Dra. Valéria Lauande Carvalho Costa (OAB/MA 4.749)
1º APELADO: UDI HOSPITAL - EMPREENDIMENTOS MÉDICO HOSPITALAR DO MARANHÃO
Advogados: Dr. André Albuquerque Lustosa (OAB/MA 111.190) e Dra. Valéria Lauande Carvalho Costa (OAB/MA 4.749)
1ª APELADA: UNIMED TERESINA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
Advogados: Drs. Manoel Francisco de Sousa Cerqueira Júnior (OAB/PI 3.794) e outros
2ª APELADA: MARIA LIA ARAÚJO DA SILVA
Advogado: Dr. Fenando André Pinheiro Gomes (OAB/MA 7.067)
Relator: Des. JORGE RACHID MUBÁRACK MALUF

DECISÃO
Trata-se de apelações cíveis interpostas por Maria Lia Araújo da Silva e UDI Hospital - Empreendimentos Médico Hospitalar do Maranhão contra a sentença
proferida pela MM. Juíza de Direito da 16ª Vara Cível da Comarca de São Luís, Dra. Alice Prazeres Rodrigues, que nos autos da ação de obrigação de fazer c/c
danos morais, julgou procedentes os pedidos da inicial.
Presentes os requisitos de admissibilidade recursal, tais como: interesse, legitimidade e tempestividade. Os preparos dos recursos foram recolhidos às fls.
219/220 e 253/254. Assim, conheço dos apelos e os recebo no efeito suspensivo, nos termos do art. 1.012, caput, do NCPC1, vigente à época da sua
interposição.
A primeira vista, não vislumbro a hipótese de julgamento monocrático previsto no art. 932 do NCPC2, razão pela qual encaminho os autos à douta
Procuradoria Geral de Justiça, para, querendo, intervir no feito, conforme determina o art. 178 c/c art. 932, VII, do NCPC3.
Publique-se e cumpra-se.

São Luís, 26 de junho de 2017.
Des. JORGE RACHID MUBÁRACK MALUF

Relator

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL
APELAÇÃO CÍVEL Nº 21.492/2017 - PASTOS BONS
NÚMERO ÚNICO:0000718-94.2012.8.10.0107
APELANTE: MARIA DE JESUS VALDIVINO BENIGNO
Advogado: Dr. Marco Antonio Inácio da Silva (OAB/MA 9.503-A)
APELADO: MUNICÍPIO DE PASTOS BONS
Advogado: Dr. Joaquim Pedro de Barros Neto (OAB/MA 7923)
Relator: Des. JORGE RACHID MUBÁRACK MALUF
D E C I S Ã O
Trata-se de apelação cível interposta por Maria de Jesus Valdivino Benigno contra a sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da Comarca de Pastos Bons,
Dra. Claudilene Morais de Oliveira, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da ação de cobrança ajuizada em desfavor do ora apelado.
Presentes os requisitos de admissibilidade recursal, tais como: interesse, legitimidade e tempestividade. O preparo restou dispensado por ser a parte beneficiária
da assistência judiciária gratuita. Assim, conheço do apelo e o recebo no efeito suspensivo, nos termos do art. 1.012, caput do CPC/15, vigente à época.
A primeira vista, não vislumbro a hipótese de julgamento monocrático previsto no art. 932 do NCPC, razão pela qual encaminho os autos à douta Procuradoria
Geral de Justiça, para, querendo, intervir no feito, conforme determinam os arts. 178 c/c art. 932, VII, do NCPC.
Publique-se e cumpra-se.
São Luís, 27 de junho de 2017.

Des. JORGE RACHID MUBÁRACK MALUF
Relator

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL
APELAÇÃO CÍVEL Nº 21.532/2017- URBANO SANTOS
NÚMERO ÚNICO: 0001013-38.2012.8.10.0138
APELANTE: BANCO BRADESCO S/A.
Advogado: Dr. Rubens Gaspar Serra (OAB/SP 119.859)
APELADO: JOSÉ CARLOS COSTA RIBEIRO
Advogado: Dr. Edmundo dos Reis Luz (OAB/MA 4.394)
Relator: Des. JORGE RACHID MUBÁRACK MALUF
DECISÃO
Trata-se de apelação cível interposta pelo Banco Bradesco S/A. contra a sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da Vara Única de Urbano Santos, Dra.
Cinthia de Sousa Facundo, que nos autos da ação de indenização por perdas e danos ajuizada por José Carlos Costa Ribeiro, julgou procedentes os pedidos da
inicial, confirmando a tutela antecipada já deferida.
Presentes os requisitos de admissibilidade recursal, tais como: interesse, legitimidade, tempestividade e preparo. Assim, conheço do apelo e o recebo no efeito
devolutivo, nos termos do art. 1.012, § 1º, V, do NCPC1, vigente à época da sua interposição.
A primeira vista, não vislumbro a hipótese de julgamento monocrático previsto no art. 932 do NCPC, razão pela qual encaminho os autos à douta Procuradoria
Geral de Justiça, para, querendo, intervir no feito, conforme determinam os arts. 178 c/c art. 932, VII, do NCPC.
Publique-se e cumpra-se.
São Luís, 27 de junho de 2017.

Des. JORGE RACHID MUBÁRACK MALUF
Relator
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PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL
APELAÇÃO CÍVEL Nº 21.538/2017 - SENADOR LA ROQUE
NÚMERO ÚNICO: 0001668-26.2015.8.10.0131
APELANTE: VANICE FERNANDES DA SILVA SOUSA
Advogado: Dr. Carlos Aluísio de Oliveira Viana (OAB/MA 9.555)
APELADA: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A.
Advogado: Dr. Álvaro Luiz da Costa Fernandes (OAB/MA 11.735-A)
Relator: Des. JORGE RACHID MUBÁRACK MALUF
D E C I S Ã O
Trata-se de apelação cível interposta por Vanice Fernandes da Silva Sousa contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Comarca de Senador La
Roque, Dr. Paulo Vital Souto Montenegro, que nos autos da ação de cobrança de diferença do Seguro Dpvat ajuizada em desfavor da apelada, julgou
improcedente o pedido da inicial.
Presentes os requisitos de admissibilidade recursal, tais como: interesse, legitimidade e tempestividade. O preparo restou dispensado por se tratar de parte
beneficiária da assistência judiciária gratuita, razão pela qual conheço do apelo e o recebo no efeito suspensivo, nos termos do art. 1.012, caput, do CPC/15,
vigente à época.
A primeira vista, não vislumbro a hipótese de julgamento monocrático previsto no art. 932 do NCPC1, razão pela qual encaminho os autos à douta
Procuradoria Geral de Justiça, para, querendo, intervir no feito, conforme determinam os arts. 178 c/c 932, VII, do NCPC2.
Publique-se e cumpra-se.
São Luís, 27 de junho de 2017.

Des. JORGE RACHID MUBÁRACK MALUF
Relator

1Art. 932. Incumbe ao relator: (...)
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;
IV - negar provimento a recurso que for contrário a:
a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;
b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;
c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;
V - depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária
a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;
b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;
c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;
2
Art. 178. O Ministério Público será intimado para, no prazo de 30 (trinta) dias, intervir como fiscal da ordem jurídica nas hipóteses previstas em lei ou
na Constituição Federal e nos processos que envolvam:
I - interesse público ou social;
II - interesse de incapaz;
III - litígios coletivos pela posse de terra rural ou urbana.
VII - determinar a intimação do Ministério Público, quando for o caso;
Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou
complementada a documentação exigível.

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL
APELAÇÃO CÍVEL Nº 21.983/2017 - TIMON
NÚMERO ÚNICO: 0001233-71.2015.8.10.0060
1º APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A.
Advogado: Dr. Rubens Gaspar Serra (OAB/SP 119.859)
2º APELANTE: DORACI DOS SANTOS
Advogado: Dr. Athus Spindollo de Oliveira Pereira (OAB/MA 11.410)
1º APELADO: DORACI DOS SANTOS
Advogado: Dr. Athus Spindollo de Oliveira Pereira (OAB/MA 11.410)
2º APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A.
Advogado: Dr. Rubens Gaspar Serra (OAB/SP 119.859)
Relator:Des. JORGE RACHID MUBÁRACK MALUF
D E C I S Ã O
Trata-se de apelações cíveis interposta por Banco Bradesco Financiamentos S/A. e Doraci dos Santos contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª
Vara da Comarca de Timon, Dr. Paulo Roberto Brasil Teles de Menezes, que nos autos da ação de declaratória de inexistência de débito c/c repetição de
indébito e danos morais indenização ajuizada por Doraci dos Santos, julgou procedentes os pedidos da inicial.
Analisando os autos, verifico a existência de prevenção do presente recurso junto à 2ª Câmara Cível desta Corte em razão do julgamento da Apelação Cível nº
46.715/2015 cujo relator foi o Des. Marcelo Carvalho Silva, conforme se vê à fls. 122 e seguintes.
Era o que cabia relatar.
O art. 242 do Regimento Interno desta Corte, assim dispõe:
"Art. 242. O primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em
processo conexo, assim como a distribuição de habeas corpus e do pedido de atribuição de efeito suspensivo a recurso; e na distribuição do inquérito, bem como
na realizada para efeito da concessão de fiança ou de decretação de prisão temporária ou preventiva ou de qualquer diligência anterior à denúncia ou queixa,
prevenirá a ação penal".
Dessa forma, determino que seja redistribuído o feito observando-se a prevenção acima mencionada.
Publique-se e Cumpra-se.
São Luís, 27 de junho de 2017.

Des. JORGE RACHID MUBÁRACK MALUF
Relator

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL
APELAÇÃO CÍVEL Nº 22.250/2017- SÃO LUÍS
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NÚMERO ÚNICO:0021931-28.2008.8.10.0001
APELANTE: ZILDA RIBEIRO
Advogado: Dr. Antonio Eduardo Silva Mendes (OAB/MA 7.371)
APELADA: CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL S/A. - CASSI
Advogado: Dr. José Manuel de Macedo Costa Filho (OAB/MA 5.715)
Relator: Des. JORGE RACHID MUBÁRACK MALUF

DECISÃO
Trata-se de apelação cível interposta por Zilda Ribeiro contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito respondendo pela 4ª Vara Cível da Comarca de São
Luís, Dr. Clésio Coelho Cunha, que, nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada contra a Caixa de Assistência dos Funcionários do
Banco do Brasil S/A. - Cassi, julgou improcedentes os pedidos da inicial.
Presentes os requisitos de admissibilidade recursal, tais como: interesse, legitimidade e tempestividade. O preparo restou dispensado por se tratar de parte
beneficiária da assistência judiciária gratuita, razão pela qual conheço do apelo e o recebo no duplo efeito, nos termos do art. 520 do CPC/73, vigente à época da
sua interposição.
A primeira vista, não vislumbro a hipótese de julgamento monocrático previsto no art. 932 do NCPC, razão pela qual encaminho os autos à douta Procuradoria
Geral de Justiça, para, querendo, intervir no feito, conforme determinam os arts. 178 c/c 932, VII, do NCPC.
Publique-se e cumpra-se.

São Luís, 27 de junho de 2017.
Des. JORGE RACHID MUBÁRACK MALUF

Relator

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL
APELAÇÃO CÍVEL Nº 22.681/2017 - COELHO NETO
NUMERO ÚNICO: 0000700-36.2014.8.10.0032
APELANTE: ADILA MENEZES DA SILVA
Defensor Público: Dr. Wilson Braga da Costa Júnior
APELADO: JOSÉ IVO OLIVEIRA COSTA
Advogado: Dr. José Edvaldo Alves da Silva (OAB/PI 10.483)
Relator: Des. JORGE RACHID MUBÁRACK MALUF
DECISÃO
Trata-se de apelação cível interposta por Adila Menezes da Silva contra a sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 2ª Vara da Comarca de Coelho Neto,
Dra. Karla Joane Matos de Carvalho, que nos autos da ação de reconhecimento e dissolução de união estável c/c partilha e regulamentação de guarda ajuizada
pelo ora apelado homologou acordo firmado pelas partes, extinguindo o processo nos termos do art. 269,III, CPC.
Presentes os requisitos de admissibilidade recursal, tais como: interesse, legitimidade e tempestividade. O preparo restou dispensado por se tratar de parte
beneficiária da assistência judiciária gratuita, representada por Defensor Público, razão pela qual conheço do apelo e o recebo no efeito suspensivo, nos termos
do art. 520, do CPC/15, vigente à época da sua interposição.
A primeira vista, não vislumbro a hipótese de julgamento monocrático previsto no art. 932 do NCPC, razão pela qual encaminho os autos à douta Procuradoria
Geral de Justiça, para, querendo, intervir no feito, conforme determinam os arts. 178 c/c 932, VII, do NCPC.
Publique-se e cumpra-se.
São Luís, 27 de junho de 2017.

Des. JORGE RACHID MUBÁRACK MALUF
Relator

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL
APELAÇÃO CÍVEL Nº 22.838/2017 - IMPERATRIZ
NÚMERO ÚNICO: 0000195-84.2015.8.10.0040
1ª APELANTE: MARIA ISAIAS RIBEIRO GOMES
Advogado: Dr. Edson Neves dos Santos (OAB/MA 13238)
2ª APELANTE: TIM (OPERADORA DE TELEFONIA) CELULAR S/A.
Advogados: Drs. Gabriel Silva Pinto (OAB/MA 11742-A) e outros
1ª APELADA: TIM (OPERADORA DE TELEFONIA) CELULAR S/A.
Advogados: Drs. Gabriel Silva Pinto (OAB/MA 11742-A) e outros
2ª APELADA: MARIA ISAIAS RIBEIRO GOMES
Advogado: Dr. Edson Neves dos Santos (OAB/MA 13238)
Relator: Des. JORGE RACHID MUBÁRACK MALUF
DECISÃO
Trata-se de apelações cíveis interpostas por Maria Isaias Ribeiro Gomes e Tim Celular S/A. contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível
da Comarca de Imperatriz, Dr. Marcelo Testa Baldochi, que nos autos da ação de indenização por danos morais, julgou procedentes os pedidos da inicial
ajuizada pela ora primeira apelante.
Presentes os requisitos de admissibilidade recursal, tais como: interesse, legitimidade e tempestividade. O preparo no primeiro recurso restou dispensado por ser
a parte beneficiária da assistência judiciária gratuita e do segundo apelo foi recolhido, conforme se verifica do comprovante de fl. 56. Assim, conheço dos apelos
e os recebo no duplo efeito, nos termos do art. 520 do CPC/73, vigente à época.
A primeira vista, não vislumbro a hipótese de julgamento monocrático previsto no art. 932 do NCPC, razão pela qual encaminho os autos à douta Procuradoria
Geral de Justiça, para, querendo, intervir no feito, conforme determinam os arts. 178 c/c art. 932, VII, do NCPC.
Publique-se e cumpra-se.
São Luís, 27 de junho de 2017.
Des. JORGE RACHID MUBÁRACK MALUF
Relator

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 23453/2017 (0000429-36.2014.8.10.0029) - CAXIAS
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Apelante : Banco do Brasil S/A

Advogado : Gustavo Amato Pissino (OAB/SP nº 261.030)

Apelado : Luis Cláudio Vieira de Araújo

Advogada : Tácita Pereira Rios (OAB/MA nº 11.099)

Procurador : Eduardo Daniel Pereira Filho

Relator : Desembargador Kleber Costa Carvalho

EMENTA
CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. CONTRATAÇÃO BANCÁRIA ILÍCITA. FORTUITO INTERNO.
COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE. PRECEDENTE DO STJ A TÍTULO DE RECURSO ESPECIAL SOB A SISTEMÁTICA DE RECURSO REPETITIVO.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO. APELAÇÃO DESPROVIDA.
1. Para efeitos do art. 1.036 do NCPC: "As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por
terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto
tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. (STJ, REsp 1199782/PR, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão,
Segunda Seção, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011)"
2. Apelação desprovida.

DECISÃO
Banco do Brasil S/A, inconformado com o pronunciamento do Juízo da 1aVara da Comarca de Caxias que houvera julgado procedente os pedidos insertos na
reclamação consumerista que lhe é movida por Luis Cláudio Vieira de Araújo, interpõe recurso de apelação cível.
A sentença reconheceu os danos morais e materiais decorrentes do furto do cartão magnético do consumidor, ao sair de uma das agências bancárias do
apelante, o qual não foi obstado pelo apelante e, também, minorada as consequências.
Nas razões do apelo é defendida a ausência dos pilares da responsabilidade civil objetiva aplicada ao caso.
Contrarrazões apresentadas.
Instada a se manifestar a Procuradoria Geral da Justiça deixou de emitir parecer entendendo que a causa não atrai nenhuma das hipóteses constitucionais e
legais aptas a exigir a sua intervenção enquanto fiscal da ordem jurídica.
Assim faço o relatório.
Nego provimento o recurso o que o faço, monocraticamente, por emprego do princípio da razoável duração do processo materializado no seguinte dispositivo da
lei adjetiva civil:
Art. 932. Incumbe ao relator:
(omissis)
IV - negar provimento a recurso que for contrário a:
a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;
b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;
c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;
A propósito do tema consumerista envolto na lide, o Excelso STJ já uniformizou o assunto objetivado em julgamento de recuso especial sob a sistemática de
recurso repetitivo, in verbis:
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE
CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO.
1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por
terceiros- como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal
responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno.
2. Recurso especial provido.
(STJ, REsp 1199782/PR, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011)
Inclusive, eis o teor da Súmula nº 479 do STJ: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes
e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".
Ainda, eis o verbete da Súmula nº 28 do STF: "O estabelecimento bancário é responsável pelo pagamento de cheque falso, ressalvadas as hipóteses de culpa
exclusiva ou concorrente do correntista".
Antônio Herman de Vasconcellos Benjamimensina que a proteção do consumidor tem duas órbitas distintas de preocupações. A garantia da incolumidade
físico-psiquíca é o primeiro aspecto da proteção. É a tutela da saúde e segurança do consumidor e visa resguardar a vida e a integridade física contra os
acidentes de consumo que os produtos e serviços possam provocar. Trata-se da disciplina da responsabilidade civil do fornecedor pelo fato do serviço (teoria da
qualidade por vício de insegurança) a qual recebo e emprego na espécie. (BENJAMIN, Antônio Hermam de Vasconcellos et.al. Comentários ao Código de
Proteção do Consumidor, coordenação de Juarez de Oliveira, p. 27/28).
Nos casos de contratos bancários ou de financiamento que envolvam relações creditícias, observa-se o fenômeno da vulnerabilidade específica do consumidor,
caracterizada pela relação de dependência da clientela com a instituição de crédito. Isso, de per si,revela a necessidade de uma intervenção reequilibrada e
sábia do Poder Judiciário nos casos concretos (EFING, Antônio Carlos. Contratos e Procedimentos Bancários à luz do Código de Defesa do Consumidor.
São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, páginas 94 e 275).
Outrossim, não posso me desvencilhar da regência das regras consumeristas ao caso (STF, ADI Nº 2591
), o que me faz lembrar do instituo da inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, CDC), ope judicis, devidamente aplicado na espécie pelo juízo a quo.
Bem, em assim sendo, seja de uma, seja de outra, ou mesmo de todas as formas, todo o ônus processual de municiar o julgador quanto à convicção formada em
sentença fica a cargo do prestador do serviço, a entidade bancária.
Compulsando os autos, vejo que a instituição bancária não se dignou em provar algumas das hipóteses de exclusão da responsabilidade civil estatuídas na lei
consumerista, logo, devendo arcar com os ônus dessa inobservância.
Quanto aos honorários advocatícios não há reparo algum a se fazer, porquanto o apelado sucumbiu minimamente.
A propósito, que fique claro que a conclusão do julgado não resplandece nada além do que cumprir com a orientação jurisprudencial com eficácia expansiva que
recebi e apliquei, devidamente, do Excelso STJ em sede de recurso especial sob a sistemática de recurso repetitivo.
O Enunciado nº 19 da ENFAMacerca da aplicação do NCPC confere ampla razoabilidade jurídica nesse procedimento: "A decisão que aplica a tese jurídica
firmada em julgamento de casos repetitivos não precisa enfrentar os fundamentos já analisados na decisão paradigma, sendo suficiente, para fins de
atendimento das exigências constantes no art. 489, §1º, do CPC/2015, a correlação fática e jurídica entre o caso concreto e aquele apreciado no incidente de
solução concentrada".
Destarte, sigo a orientação emanada do Enunciado de nº 10 da ENFAMacerca da aplicação do NCPC: "A fundamentação sucinta não se confunde com a
ausência de fundamentação e não acarreta a nulidade da decisão se forem enfrentadas todas as questões cuja resolução, em tese, influencie a decisão da
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causa".
Forte nessas razões, com o permissivo do art. 932, IV, "b", do NCPC, deixo de apresentar o vertente recurso à Colenda 1ª Câmara Cível para,
monocraticamente, NEGARPROVIMENTO ao apelo, consoante o julgamento proferido no REsp 1199782/PR, Súmula nº 479 do STJ e Súmula nº 28 do STF,
mantendo a sentença recorrida incólume.
É como julgo. Publique-se.
São Luís (MA), 28 de junho de 2017.

Desembargador Kleber Costa Carvalho
Relator

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL
APELAÇÃO CÍVEL Nº 23.549/2017 - SÃO LUÍS
NÚMERO ÚNICO: 0005091-35.2011.8.10.0001
APELANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO
Defensor Público: Dr. Benito Pereira da Silva Filho
APELADO: ESTADO DO MARANHÃO
Procurador: Dr. Francisco Edilton Lima de Oliveira
Relator: Des. JORGE RACHID MUBÁRACK MALUF
DECISÃO
Trata-se de apelação cível interposta pela Defensoria Pública do Estado do Maranhão contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito respondendo pela
Vara de Interesses Difusos e Coletivos, Dr. Clésio Coelho Cunha que nos autos da ação civil púbica ajuizada em desfavor do Estado do Maranhão, julgou
improcedentes os pedidos da inicial.
Presentes os requisitos de admissibilidade recursal, tais como: interesse, legitimidade e tempestividade. O preparo restou dispensado por se tratar da Defensoria
Pública Estadual, razão pela qual conheço do apelo e o recebo no efeito suspensivo, nos termos do art. 1.012, caput,do NCPC1, vigente à época da sua
interposição.
A primeira vista, não vislumbro a hipótese de julgamento monocrático previsto no art. 932 do NCPC, razão pela qual encaminho os autos à douta Procuradoria
Geral de Justiça, para, querendo, intervir no feito, conforme determinam os arts. 178 c/c 932, VII, do NCPC.
Publique-se e cumpra-se.
São Luís, 27 de junho de 2017.

Des. JORGE RACHID MUBÁRACK MALUF
Relator

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL
APELAÇÃO CÍVEL Nº 23.908/2017 - SÃO JOSÉ DE RIBAMAR
NÚMERO ÚNICO:0001936-81.2010.8.10.0058
APELANTE: ADRIANO DA SILVA PASSOS
Advogado: Dr. Cândido Diniz Barros (OAB/MA 4.298)
APELADO: A.S.P. (MENOR) REPRESENTADO POR SUA GENITORA DARCLYSE DO CARMO SANTOS
Defensor Público: Dr. Raphael Tito de Vasconcelos
Relator: Des. JORGE RACHID MUBÁRACK MALUF
DECISÃO
Trata-se de apelação cível interposta Adriano da Silva Passos contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de São José de
Ribamar, Dr. Márcio José do Carmo Matos Costa, que nos autos da ação negatória de paternidade ajuizada em desfavor do ora apelado, julgou improcedentes
os pedidos da inicial.
Presentes os requisitos de admissibilidade recursal, tais como: interesse, legitimidade e tempestividade. O preparo restou dispensado por ser a parte beneficiária
da assistência judiciária gratuita. Assim, conheço do apelo e o recebo no duplo efeito, nos termos do art. 520 do CPC/73, vigente à época da sua interposição.
A primeira vista, não vislumbro a hipótese de julgamento monocrático previsto no art. 932 do NCPC1, razão pela qual encaminho os autos à douta
Procuradoria Geral de Justiça, para, querendo, intervir no feito, conforme determinam o art. 178 c/c art. 932, VII, do NCPC2.
Publique-se e cumpra-se.

São Luís, 27 de junho de 2017.
Des. JORGE RACHID MUBÁRACK MALUF

Relator
1Art. 932. Incumbe ao relator: (...)
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;
IV - negar provimento a recurso que for contrário a:
a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;
b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;
c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;
V - depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a:
a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;
b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;
c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;
2
Art. 178. O Ministério Público será intimado para, no prazo de 30 (trinta) dias, intervir como fiscal da ordem jurídica nas hipóteses previstas em lei ou
na Constituição Federal e nos processos que envolvam:
I - interesse público ou social;
II - interesse de incapaz;
III - litígios coletivos pela posse de terra rural ou urbana.
VII - determinar a intimação do Ministério Público, quando for o caso;
Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou
complementada a documentação exigível.
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PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 24761/2017 (0024650-41.2012.8.10.0001) - SÃO LUÍS

Apelante : CEUMA - Associação de Ensino Superior

Advogados : Mirella Parada Martins (OAB-MA 4915) e outros

Apelado : Jose Wellington da Silva Leite

Proc. de Justiça : Carlos Jorge Avelar Silva

Relator : Desembargador Kleber Costa Carvalho

DECISÃO
Trata-se de apelação cível interposta pelo CEUMA - Associação de Ensino Superior em face da sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de
São Luís nos autos da ação de cobrança movida em desfavor de Jose Wellington da Silva Leite, que extinguiu o processo sem resolução de mérito, com base no
art. 485, IV, do CPC, deixando consignado que o autor (recorrente) não promoveu a citação do requerido (apelado).
Em suas razões recursais, o apelante sustenta não ser a hipótese de extinção terminativa do feito, uma vez que teria empreendido diversos esforços no sentido
de localizar o devedor (réu/apelado), tese que seria acolhida pela jurisprudência desta Corte de Justiça.
Sem contrarrazões, porque não triangularizada a relação processual.
A Procuradoria de Justiça opinou pelo improvimento do recurso.
É o relatório. Decido.
Preambularmente, valho-me da prerrogativa constante do art. 932 do CPC/15, para decidir, de forma monocrática, o presente recurso, uma vez que já há
entendimento firmado no STJ acerca dos temas trazidos a esta Corte.
Verifico que o cerne do recurso reside na extinção do processo sem resolução do mérito, com lastro no art. 485, inciso IV, do CPC, o qual dispõe sobre a
inexistência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.
Lembro, no ponto, que, para a validade do processo é indispensável a citação inicial do réu (art. 240, caput, CPC). Incumbe à parte promover a citação do réu
nos 10 (dez) dias subsequentes ao despacho que a ordenar (art. 240, § 2º), não ficando prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário
(art. 240, § 3º).
Essa liturgia processual é o quadro fático que se apresenta no caso em espécie.
Após o ajuizamento da ação e não tendo sido localizada a parte requerida (apelado), o autor (apelante) informou por três vezes novo endereço do devedor (fls.
17, 25-26 e 36) - inclusive em outra cidade, quando a comunicação foi realizada por carta precatória (fl. 61) -, onde também não foi encontrado (fls. 21, 30 e
68v.).
Ato contínuo, o requerente pleitou ao juízo de base a pesquisa de endereço do réu nos sistemas INFOJUD (Receita Federal) e SIEL (TRE-MA) (fl. 73), tendo sido
deferida apenas a consulta à Receita (fls. 74-77), onde também não foi localizado dados acerca do devedor (fl. 79).
Intimado a se manifestar sobre o resultado da pesquisa (fl. 82), o postulante (apelante) quedou-se inerte (fl. 83), tendo sido proclamada a extinção do feito sem
resolução do mérito com base no art. 485, IV, do CPC, por ausência de citação (fls. 84-87).
Depreende-se desses fatos que, apesar de todas as oportunidades, a parte autora não se desincumbiu do ônus de promover a citação do réu (art. 240, § 2º,
CPC), mesmo após decorrido lapso temporal significativo entre a data do ajuizamento da ação (22/06/2012) e a data de extinção do feito (18/10/2016 - fl. 87),
razão pela qual a extinção se tornou o consequente desfecho.
É como vem decidindo esta Corte de Justiça, in verbis:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO AUTOR DE FORMA DEVIDA. AUTOR QUE DEIXA
DE CUMPRIR DILIGENTEMENTE COM ATOS QUE LHE COMPETE. EXTINÇÃO DO PROCESSO NOS TERMOS DO ART. 267, IV, DO CPC. RECURSO
IMPROVIDO. I. Extingue-se o processo sem resolução de mérito quanto neste se verifica a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento
válido e regular do processo (art. 267, IV, CPC); II. No presente caso, a parte autora agiu com desídia para suprir falha na efetivação da citação do agravado,
sobretudo pela conduta inerte na realização dos atos determinados pelo magistrado de base. Apelação Cível a que se nega provimento. (Apelação cível nº
13840/2015, Rel. Des. José de Ribamar Castro, Segunda Câmara Cível, julgado em 05/05/2015, DJe 08/05/2015) (grifei)
PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. AUTOR QUE DEIXA DE
PROMOVER ATOS QUE LHE COMPETIAM. EXTINÇÃO DO FEITO COM FULCRO NO ART. 267, INC. IV, DO CPC. ARGUMENTAÇÃO RECURSAL
INSUFICIENTE PARA REFORMAR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO IMPROVIDO. I. "Cabe à parte autora a promoção do andamento do processo,
fornecendo meios para que possa ser feita a citação do réu. Se assim não procede é cabível a extinção do feito por força de ausência de pressupostos de
constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo". (TJMA, AC nº 13.740/2013, Quinta Câmara Cível, Rel. Des. Raimundo Barros, DJe:
06.02.2014). II. "O agravante não apresentou argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada, razão que enseja a
negativa de provimento ao agravo regimental". (STJ, AgRg no REsp 1411730/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe: 26.03.2014). III. Agravo regimental
improvido. (Agravo regimental nº 3316/2015, Rel. Des. Antonio Guerreiro Júnior, Segunda Câmara Cível, julgado em 24/03/2015, DJe 30/03/2015) (grifei)
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. ARRENDAMENTO MERCANTIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO RÉU. AUSÊNCIA DE
PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO
DO MÉRITO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É indispensável, para a validade do processo, a citação do réu.1.
Incumbe ao autor o correto fornecimento do endereço do réu, de modo que se possa proceder à integração da relação processual.2.
Arrastando-se o processo por tempo muito superior ao permitido pelo §3º do artigo 219 do CPC, sem que o autor promovesse a citação do réu e
cumprisse, assim, as determinações legais acerca da constituição e desenvolvimento válido da relação processual, impõe-se a extinção do feito sem
julgamento de mérito, nos termos do artigo 267, IV, do CPC.

3.

É desnecessária a prévia intimação pessoal do autor quando a extinção do processo tem por fundamento a ausência de pressuposto de constituição da
relação processual.

4.

Apelo desprovido. (Apelação cívelnº 20675/2012, Rel. Des. Kleber Costa Carvalho, Primeira Câmara Cível, julgado em 30/08/2012, DJe 12/09/2012)
(grifei)

5.

A rigor, arrastando-se o feito por mais de 4 (quatro) anos sem que o autor promovesse a citação do réu e cumprisse, assim, as determinações legais acerca da
constituição e desenvolvimento válido da relação processual, concluo tornar-se imperiosa a extinção do processo sem julgamento do mérito, tal como se deu no
caso em tela.
Ressalto ser desnecessária a prévia intimação pessoal do autor quando a extinção do processo com base no art. 485, IV, do CPC, uma vez que se limitar às
hipóteses de negligência (inciso II) e abandono (inciso III), nos termos do § 1º do mesmo dispositivo legal e do verbete sumular nº 240 do STJ ("a extinção do
processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu").
Anoto, por derradeiro, que a extinção do processo nos termos do art. 485, IV, do CPC, tal como se deu no caso em apreço, não obsta a que o autor intente nova
ação, ex vido art. 268 do mesmo Diploma Legal.
Com amparo nesses fundamentos, na forma do art. 932, IV,do CPC, deixo de apresentar o presente recurso à colenda Primeira Câmara Cível, para,
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monocraticamente, e de acordo com o parecer ministerial, NEGAR PROVIMENTOao apelo.
Publique-se. Intimem-se.
São Luís (MA), 28 de junho de 2017.

Desembargador Kleber Costa Carvalho
Relator

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL
APELAÇÃO CÍVEL Nº 24.941/2017 - SANTA INÊS
NÚMERO ÚNICO: 0000106-13.2015.8.10.0056
APELANTE: CLEILTON PEREIRA VIEIRA
Advogados: Drs. Claudionor Silva (OAB/MA 5.004) e outros
APELADA: COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO - CEMAR
Advogado: Dr. Tiago José Feitosa de Sá (OAB/MA 8.654-A)
Relator: Des. JORGE RACHID MUBÁRACK MALUF
D E C I S Ã O
Trata-se de apelação cível interposta por Cleilton Pereira Vieira contra a sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 2ª Vara da Comarca de Santa Inês, Dra.
Luciany Cristina de Sousa Ferreira Miranda, que nos autos da ação ordinária ajuizada em desfavor da Cemar, julgou improcedentes os pedidos da inicial.
Presentes os requisitos de admissibilidade recursal, tais como: interesse, legitimidade e tempestividade. O preparo restou dispensado por se tratar de parte
beneficiária da assistência judiciária gratuita, razão pela qual conheço do apelo e o recebo no efeito suspensivo, nos termos do art. 1.012, caput, do CPC/15.
A primeira vista, não vislumbro a hipótese de julgamento monocrático previsto no art. 932 do NCPC, razão pela qual encaminho os autos à douta Procuradoria
Geral de Justiça, para, querendo, intervir no feito, conforme determinam os arts. 178 c/c 932, VII, do NCPC.
Publique-se e cumpra-se.
São Luís, 27 de junho de 2017.

Des. JORGE RACHID MUBÁRACK MALUF
Relator

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL
APELAÇÃO CÍVEL Nº 25.306/2017 - COLINAS
NÚMERO ÚNICO: 0003467-10.2015.8.10.0033
APELANTE: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A.
Advogado: Dr. Álvaro Luiz da Costa Fernandes (OAB/MA 11.735-A)
APELADO: ANTONIO FRANCISCO FREITAS SILVA SOUSA
Advogado: Rômulo Silva de Melo (OAB/MA 8.800)
Relator: Des. JORGE RACHID MUBÁRACK MALUF
D E C I S Ã O
Trata-se de apelação cível interposta por Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A. contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da
Comarca de Colinas, Dr. Marcelo Elias Matos e Oka, que nos autos da ação de cobrança de diferença do Seguro Dpvat ajuizada pelo apelado, julgou
parcialmente procedentes os pedidos da inicial.
Presentes os requisitos de admissibilidade recursal, tais como: interesse, legitimidade, tempestividade e preparo (fl.112). Assim, conheço do apelo e o recebo no
efeito suspensivo, nos termos do art. 1.012, caput, do CPC/15, vigente à época.
A primeira vista, não vislumbro a hipótese de julgamento monocrático previsto no art. 932 do NCPC1, razão pela qual encaminho os autos à douta
Procuradoria Geral de Justiça, para, querendo, intervir no feito, conforme determinam os arts. 178 c/c 932, VII, do NCPC2.
Publique-se e cumpra-se.
São Luís, 27 de junho de 2017.

Des. JORGE RACHID MUBÁRACK MALUF
Relator

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL
APELAÇÃO CÍVEL Nº 25.412/2017 - ARAME
NÚMERO ÚNICO: 0001906-40.2015.8.10.0068
APELANTE: FRANCISCO DA CONCEIÇÃO SOUSA
Advogada: Dra. Samira Valéria Davi da Costa (OAB/MA 6.284)
APELADA: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A.
Advogada: Dra. Roberta Menezes Coelho de Souza (OAB/MA 10.527)
Relator: Des. JORGE RACHID MUBÁRACK MALUF
D E C I S Ã O
Trata-se de apelação cível interposta por Francisco da Conceição Sousa contra a sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da Comarca de Arame, Dra.
Selecina Henrique Locatelli, que nos autos da ação de cobrança de diferença do Seguro Dpvat ajuizada em desfavor da apelada, julgou improcedente o pedido
da inicial.
Presentes os requisitos de admissibilidade recursal, tais como: interesse, legitimidade e tempestividade. O preparo restou dispensado por se tratar de parte
beneficiária da assistência judiciária gratuita, razão pela qual conheço do apelo e o recebo no efeito suspensivo, nos termos do art. 1.012, caput, do CPC/15,
vigente à época.
A primeira vista, não vislumbro a hipótese de julgamento monocrático previsto no art. 932 do NCPC1, razão pela qual encaminho os autos à douta
Procuradoria Geral de Justiça, para, querendo, intervir no feito, conforme determinam os arts. 178 c/c 932, VII, do NCPC2.
Publique-se e cumpra-se.
São Luís, 27 de junho de 2017.

Des. JORGE RACHID MUBÁRACK MALUF
Relator
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PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL
APELAÇÃO CÍVEL Nº 25.693/2017 - SÃO LUÍS
NÚMERO ÚNICO: 0055700-51.2013.8.10.0001
APELANTE: LIUDIMAR CABRAL DOS SANTOS
Advogada: Dra. Luana Georgia Nascimento Azevedo (OAB/MA 10.560)
APELADO: ESTADO DO MARANHÃO
Procurador: Dr. Sérgio Tavares
Relator: Des. JORGE RACHID MUBÁRACK MALUF
D E C I S Ã O
Trata-se de apelação cível interposta Liudimar Cabral dos Santos contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara da Fazenda Pública da
Comarca de São Luís, Dr. Cícero Dias de Sousa Filho, que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada contra o Estado do Maranhão, julgou
improcedentes os pedidos da inicial.
Presentes os requisitos de admissibilidade recursal, tais como: interesse, legitimidade e tempestividade. O preparo restou dispensado por se tratar de parte
beneficiária da assistência judiciária gratuita, razão pela qual conheço do apelo e o recebo no efeito devolutivo e suspensivo, nos termos do art. 520, caput,do
CPC/19731, vigente à época da sua interposição.
A primeira vista, não vislumbro a hipótese de julgamento monocrático previsto no art. 932 do NCPC2, razão pela qual encaminho os autos à douta
Procuradoria Geral de Justiça, para, querendo, intervir no feito, conforme determinam os arts. 178 c/c 932, VII, do NCPC3.
Publique-se e cumpra-se.

São Luís, 27 de junho de 2017.
Des. JORGE RACHID MUBÁRACK MALUF

Relator

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL
APELAÇÃO CÍVEL Nº 25.753/2017 - MORROS
NÚMERO ÚNICO: 0000106-82.2011.8.10.0143
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
Promotora: Dra. Érica Ellen Beckman da Silva
APELADOS: ABRAÃO DOS SANTOS MUNIZ E MARIA DE JESUS BORGES MUNIZ
Relator: Des. JORGE RACHID MUBÁRACK MALUF

DECISÃO
Trata-se de apelação cível interposta pelo Ministério Público do Estado do Maranhão contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Comarca de
Morros, Dr. André Bezerra Ewerton Martins que, nos autos de interdição e curatela ajuizada em face de Abraão dos Santos Muniz, decretou a interdição do
requerido, nomeando-lhe como curadora, Maria de Jesus Borges Muniz.
Presentes os requisitos de admissibilidade recursal, tais como: interesse, legitimidade, e tempestividade. Dispensado o preparo em razão de se tratar do Órgão
Ministerial. Assim, conheço do apelo e o recebo no efeito suspensivo, nos termos do art. 1.012 do NCPC1, vigente à época da sua interposição.
Em uma análise inicial, não vislumbro a hipótese de julgamento monocrático previsto no art. 932 do NCPC2. Desse modo, encaminho os autos à douta
Procuradoria Geral de Justiça, para, querendo, intervir no feito, conforme determinam os arts. 178 c/c art. 932, VII, do NCPC3.
Publique-se e cumpra-se.

São Luís, 26 de junho de 2017.
Des. JORGE RACHID MUBÁRACK MALUF

Relator
1Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.
§ 1oAlém de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que:
I - homologa divisão ou demarcação de terras;
II - condena a pagar alimentos;
III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado;
IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem;
V - confirma, concede ou revoga tutela provisória;
VI - decreta a interdição.
2Incumbe ao relator:(...)
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;
IV - negar provimento a recurso que for contrário a:
a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;
b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;
c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;
V - depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a:
a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;
b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;
c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;
VII - determinar a intimação do Ministério Público, quando for o caso;
Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou
complementada a documentação exigível.
3O Ministério Público será intimado para, no prazo de 30 (trinta) dias, intervir como fiscal da ordem jurídica nas hipóteses previstas em lei ou na
Constituição Federal e nos processos que envolvam:
I - interesse público ou social;
II - interesse de incapaz;
III - litígios coletivos pela posse de terra rural ou urbana.

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 25760/2017 (0045932-38.2012.8.10.0001) - SÃO LUÍS

Apelante : Nelson Lisboa Sa

Página 219 de 2382 Diário da Justiça Eletrônico Disponibilização: 30/06/2017
Edição nº 114/2017 Publicação: 03/07/2017

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO - Praça Dom Pedro II, s/n Centro - CEP 65010-905 - São Luis-MA - Fone: (98) 2106-9000 - www.tjma.jus.br
Diário da Justiça Eletrônico - Diretoria Judiciária - Coordenadoria de Jurisprudência e Publicações - Fone: (98) 2106 9805 / 9810 / 9896 / 9897 - publicacoes@tj.ma.gov.br



Advogada : Rafaele Araújo da Silva (OAB-MA 9176)

Apelado : Banco Fiat S/A

Advogado : Celso Marcon (OAB-MA 8104-A)

Proc. de Justiça : Mariléia Campos dos Santos Costa

Relator : Desembargador Kleber Costa Carvalho

DECISÃO
Trata-se de apelação cível interposta por Nelson Lisboa Sa em face de sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de São Luís nos autos da
ação revisional movida em desfavor do Banco Fiat S/A, que julgou improcedente a pretensão autoral.
Nas razões recursais, o apelante defende a vedação da capitalização mensal de juros face à inconstitucionalidade da Medida Provisória nº 2170-36 e da Súmula
nº 121 do STF, bem como a ilicitude da cumulação da comissão de permanência com outros encargos moratórios (multa, juros de mora e correção).
Segue aduzindo, ainda, a ilegalidade da inclusão no contrato de financiamento de veículo de valores referentes a tarifa de cadastro - que, para ele, seria
denominada também de taxa de abertura de crédito (TAC) -, serviços de terceiros e registro de contrato.
Contrarrazões apresentadas.
A Procuradoria de Justiça opinou pelo improvimento do recurso.
É o relatório.
Destaco, de início, que o exame do presente recurso será realizado à luz do CPC/73, aplicável à espécie em razão do princípio do tempus regit actum (art. 14,
CPC/15), uma vez que a sentença vergastada foi publicada ainda durante a sua vigência (24/03/2014 - fls. 111-114), tendo servido, inclusive, de fundamento
para interposição da irresignação (fls. 116-137).
Lembro, no ponto, que "o Plenário do STJ apreciou a aplicabilidade do CPC/2015 aos processos que já se encontravam em andamento quando do início de
sua vigência, decidindo ser aplicável a novel legislação processual somente aos recursos que impugnem decisões publicadas a partir de 18.3.2016, o que não é
o caso dos autos", motivo pelo qual "perfeitamente possível, portanto, o julgamento monocrático com base no art. 557, caput do CPC/1973" (AgInt no REsp
1334123/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 21/03/2017).
Feitas essas ponderações, passo ao julgamento monocrático da presente apelação, valendo-me, para tanto, da prerrogativa constante do art. 557, caput, do
CPC/73, uma vez que já há jurisprudência firme no STF e no STJ acerca dos temas trazidos a este segundo grau.
Nesse sentido, destaco serjuridicamente possível a revisão contratual, conforme se infere do próprio art. 6°, V, do CDC, aplicado à espécie à luz da Súmula nº
297 do STJ, que, a propósito, admite, sem tergiversações, a capitalização de juros, inclusive com periodicidade inferior a um ano, ipsis litteris:
É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anualem contratos celebradoscom instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional
a partir de 31/3/2000(MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada. (Súmula 539,SEGUNDA SEÇÃO,
julgado em 10/06/2015, DJe 15/06/2015) (grifei)
CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO
DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA
PROVISÓRIA 2.170-36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA. CARACTERIZAÇÃO.
1. A capitalização de juros vedada pelo Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura)em intervalo inferior a um ano e permitida pela Medida Provisória 2.170-36/2001,
desde que expressamente pactuada, tem por pressuposto a circunstância de os juros devidos e já vencidos serem, periodicamente, incorporados ao valor
principal. Os juros não pagos são incorporados ao capital e sobre eles passam a incidir novos juros.
2. Por outro lado, há os conceitos abstratos, de matemática financeira, de "taxa de juros simples" e "taxa de juros compostos", métodos usados na formação da
taxa de juros contratada, prévios ao início do cumprimento do contrato. A mera circunstância de estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros não implica
capitalização de juros, mas apenas processo de formação da taxa de juros pelo método composto, o que não é proibido pelo Decreto 22.626/1933.
3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC:
- "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n.
1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada."
- "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara.A previsão no contrato bancário de taxa de juros
anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada".
4. Segundo o entendimento pacificado na 2ª Seção, a comissão de permanência não pode ser cumulada com quaisquer outros encargos remuneratórios ou
moratórios.
5. É lícita a cobrança dos encargos da mora quando caracterizado o estado de inadimplência, que decorre da falta de demonstração da abusividade das
cláusulas contratuais questionadas.
6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido. (REsp 973.827/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA
ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado sob a sistemática dos repetitivos em 08/08/2012, DJe 24/09/2012) (grifei)
No que tange às taxas de juros, vale frisar, quanto ao caso em apreço, alguns pontos específicos. Primeiramente, devo frisar que a Lei de Usura (Decreto nº
22.626/1933) não se aplica às operações de créditos entabuladas no âmbito do Sistema Financeiro Nacional (Súmula nº 596-STF).
Do mesmo modo, importa consignar que o STF editou a Súmula Vinculante nº 7 - de texto idêntico ao enunciado 648 de sua súmula -, dispondo que "a norma
do §3º do artigo 192 da Constituição, revogada pela Emenda Constitucional no 40/2003, que limitava a taxa de juros reais a 12% ao ano, tinha sua aplicação
condicionada à edição de lei complementar", de maneira que não era auto-aplicável, notadamente porque o regulamento nunca foi editado.
Registro, ainda, que "ajurisprudência do Supremo Tribunal Federal, sob a sistemática da repercussão geral, decidiu que o art. 5º da MP 2.170/2001 é
constitucional, sendo permitida a capitalização dos juros com periodicidade inferior a um ano (RE 592.377, Rel. Min. Marco Aurélio, redator para o acórdão o
Ministro Teori Zavascki)
" (ARE 991757-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 11/11/2016, DJe 24/11/2016), motivo pelo qual afasto a incidência da Súmula
nº 121 da Suprema Corte.
Nas razões de seu apelo, o recorrente alega, ainda, a abusividade da cumulação de juros moratórios, correção monetária, comissão de permanência e multa, o
que, de fato, é vedada pelo Excelso STJ, conforme compreensão plasmada no enunciado da Súmula nº 472, in verbis:
A cobrança de comissão de permanência- cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato - exclui a
exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual. (Súmula 472, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/06/2012, DJe 19/06/2012)(grifei)
Esse entendimento ainda pode ser extraído da Súmula nº 296 do STJ e dos REsp 1255573/RS (Rela. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO,
julgado em 28/08/2013, DJe 24/10/2013) e REsp 973.827/RS (Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rela. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe 24/09/2012), julgados sob a sistemática dos recursos repetitivos.
Do exame do instrumento contratual (fls. 37-40), contudo, vejo que inexiste cobrança de comissão de permanência, encontrando-se ausente a acumulação
alegada pelo apelante, tal qual como abaixo reproduzido, ipsis litteris:
18. Atraso de pagamento e multa - Se houver atraso no pagamento ou vencimento antecipado, o Cliente pagará juros moratórios à taxa de 0,49% (zero vírgula
quarenta e nove por cento) ao dia, capitalizados na periodicidade do subitem 3.10.3. O Credor poderá, no dia do pagamento, a seu critério, cobrar juros
moratórios a taxa inferior à indicada neste item. (?).
18.2. O Cliente pagará também multa de 2% (dois por cento) e despesas de cobrança, inclusive custas e honorários advocatícios. (?).
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Vale frisar, no ponto, que o recorrente sequer indicou, em sua petição recursal, a cláusula contratual onde estaria prevista a referida acumulação de encargos
moratórios, o que revela o nítido caráter genérico de suas razões, que se limitam a lançar teses jurídicas sem proceder, em momento algum, à subsunção dos
fatos às normas.
Por fim, deixo de conhecer as alegações relativas a tarifa de cadastro, serviços de terceiros e registro de contrato, uma vez que desbordam dos limites objetivos
da lide postos na petição inicial (fls. 03-31), que se restringe a refutar a capitalização de juros e a comissão de permanência.
Acolhê-las, portanto, ou, até mesmo, enfrentá-las, implicaria em julgamento extra petita e, como corolário, em violação ao princípio da adstrição ou congruência
(arts. 141 e 492, CPC/15), constituindo as referidas razões verdadeira inovação recursal, vedada no processo civil brasileiro pelo instituto da preclusão.
Com amparo nesses fundamentos, na forma do art. 557, caput, do CPC/73, e em conformidade com a iterativa jurisprudência do STF e do STJ,deixo de
apresentar o presente recurso à colenda Primeira Câmara Cível, para, monocraticamente, de acordo com o parecer ministerial,NEGAR PROVIMENTOao apelo.
Publique-se. Intime-se.
São Luís (MA), 28 de junho de 2017.

Desembargador Kleber Costa Carvalho
Relator

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL
APELAÇÃO CÍVEL Nº 26.092/2017- SÃO LUÍS
NÚMERO ÚNICO:0030538-20.2014.8.10.0001
APELANTE: ESPÓLIO DE MARIO COSTA AZEVEDO E MAGNÓLIA ROCHA DE AZEVEDO REPRESENTADO POR WALBERT BATISTA DE CARVALHO
Advogado: Dr. Rafael Bruno Pessoa de Oliveira (OAB/MA 9.833)
APELADO: RAIMUNDO DO CARMO CUNHA MATOS
Advogados: Dr.s João Almir Feres (OAB/MA 11.545) e outros
Relator: Des. JORGE RACHID MUBÁRACK MALUF

DECISÃO
Trata-se de apelação cível interposta por Espólio de Mario Costa Azevedo e Magnólia Rocha de Azevedo Representado por Walbert Batista de Carvalho contra
sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 11ª Vara Cível da Comarca de São Luís, Dr. Raimundo Ferreira Neto, que, nos autos da ação de cobrança c/c
indenização por danos morais ajuizada contra Raimundo do Carmo Cunha Matos, julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial.
Presentes os requisitos de admissibilidade recursal, tais como: interesse, legitimidade e tempestividade. O preparo restou dispensado por se tratar de parte
beneficiária da assistência judiciária gratuita, razão pela qual conheço do apelo e o recebo no efeito suspensivo, nos termos do art. 1.012, caput, do CPC/15,
vigente à época da sua interposição.
A primeira vista, não vislumbro a hipótese de julgamento monocrático previsto no art. 932 do NCPC, razão pela qual encaminho os autos à douta Procuradoria
Geral de Justiça, para, querendo, intervir no feito, conforme determinam os arts. 178 c/c 932, VII, do NCPC.
Publique-se e cumpra-se.

São Luís, 27 de junho de 2017.
Des. JORGE RACHID MUBÁRACK MALUF

Relator

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL
APELAÇÃO CÍVEL Nº 26.277/2017 - SÃO LUÍS
NÚMERO ÚNICO: 0031655-51.2011.8.10.0001
APELANTE: TNL PCS S/A. OI
Advogado: Dr. Ulisses César Martins de Sousa (OAB/MA 4.462)
APELADO: COMERCIAL AGROVETERINÁRIA LTDA.
Advogado: Dr. Marcelo Veríssimo da Silva (OAB/MA 8099)
Relator: Des. JORGE RACHID MUBÁRACK MALUF
DECISÃO
Trata-se de apelação cível interposta por TNL PCS S/A. OI contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de São Luís, Dr.
Douglas Airton Ferreira Amorim, que, nos autos de ação de nulidade de contrato c/c danos morais ajuizada por Comercial Agroveterinária Ltda., confirmou os
efeitos da antecipação de tutela, e julgou procedentes os pedidos da inicial.
Presentes os requisitos de admissibilidade recursal, tais como: interesse, legitimidade, tempestividade e preparo (fl. 141). Assim, conheço do apelo e o recebo
apenas no efeito devolutivo, nos termos do art. 1.012, § 1º, V, do NCPC1, vigente à época da sua interposição.
A primeira vista, não vislumbro a hipótese de julgamento monocrático previsto no art. 932 do NCPC, razão pela qual encaminho os autos à douta Procuradoria
Geral de Justiça, para, querendo, intervir no feito, conforme determinam o art. 178 c/c art. 932, VII, do NCPC2.
Publique-se e cumpra-se.
São Luís, 27 de junho de 2017.

Des. JORGE RACHID MUBÁRACK MALUF
Relator

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 26426/2011 (0001024-49.2006.8.10.0115) - SÃO LUÍS

Apelante : Banco do Nordeste do Brasil S/A

Advogado : Thiago Gonzalez Boucinhas (OAB/MA nº 9.251)

Apelado : Ataildes Silva da Rocha

Advogado : Fernando André Pinheiro Gomes (OAB/MA nº 7.067)

Procurador : Marco Antônio Guerreiro

Relator : Desembargador Kleber Costa Carvalho

Página 221 de 2382 Diário da Justiça Eletrônico Disponibilização: 30/06/2017
Edição nº 114/2017 Publicação: 03/07/2017

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO - Praça Dom Pedro II, s/n Centro - CEP 65010-905 - São Luis-MA - Fone: (98) 2106-9000 - www.tjma.jus.br
Diário da Justiça Eletrônico - Diretoria Judiciária - Coordenadoria de Jurisprudência e Publicações - Fone: (98) 2106 9805 / 9810 / 9896 / 9897 - publicacoes@tj.ma.gov.br



EMENTA
CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. FATO DO SERVIÇO. TEORIA DO LUCRO. EMPRÉSTIMO
FRAUDULENTO. PRECEDENTE DO STJ A TÍTULO DE RECURSO ESPECIAL SOB A SISTEMÁTICA DE RECURSO REPETITIVO. SENTENÇA DE
PROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO. APELAÇÃO DESPROVIDA.
1. Para efeitos do art. 1.036 do NCPC: "As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por
terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto
tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. (STJ, REsp 1199782/PR, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão,
Segunda Seção, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011)"
2. Apelação desprovida.

DECISÃO
Banco do Nordeste do Brasil S/A, inconformado com o pronunciamento do Juízo da Comarca de Rosário que julgou procedentes os pedidos insertos na
reclamação consumerista que lhe é movida por Ataildes Silva da Rocha, interpõe recurso de apelação cível.
A sentença acolheu os pedidos de responsabilidade civil porquanto fundamentada na prova de fato do consumo consistente da realização de empréstimo
bancário fraudulento.
Nas razões do apelo é defendida a validade do negócio jurídico entre as partes, subsidiariamente, a redução do valor indenizatório.
Contrarrazões apresentadas de parte a parte.
Recebi os processos em 04 de abril de 2017 após retorno do Excelso STJ para rejulgamento do feito.
Instada a se manifestar a Procuradoria Geral da Justiça opinou pelo desprovimento do apelo.
Assim faço o relatório.
Acompanhando o parecer ministerial, nego provimento ao recurso, monocraticamente, por emprego do princípio da razoável duração do processo materializado
no seguinte dispositivo da lei adjetiva civil:
Art. 932. Incumbe ao relator:
(omissis)
IV - negar provimento a recurso que for contrário a:
a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;
b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;
c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;
A propósito do tema consumerista envolto na lide, o Excelso STJ já uniformizou o assunto objetivado em julgamento de recuso especial sob a sistemática de
recurso repetitivo, in verbis:
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE
CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO.
1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por
terceiros- como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal
responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno.
2. Recurso especial provido.
(STJ, REsp 1199782/PR, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011)
Inclusive, eis o teor da Súmula nº 479 do STJ: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes
e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".
Ainda, eis o verbete da Súmula nº 28 do STF: "O estabelecimento bancário é responsável pelo pagamento de cheque falso, ressalvadas as hipóteses de culpa
exclusiva ou concorrente do correntista".
Compulsando os autos, vejo que todo o intento dessa lide reside na prestação jurisdicional que vá ao encontro da uniformização pelo STJ, visto que se reclama
da ocorrência de fato da relação de consumo consubstanciada na realização indevida de empréstimo fraudulento; a seu turno todas as teses defensivas do
apelante estão oportuna e suficientemente rechaçadas quando desse julgamento normativo pelo Excelso STJ, de sorte que pelo cotejo das razões recursais
posso dizer que não encontro nenhum argumento de excelência minimamente apto a afastá-lo.
Antônio Herman de Vasconcellos Benjamimensina que a proteção do consumidor tem duas órbitas distintas de preocupações. A garantia da incolumidade
físico-psiquíca é o primeiro aspecto da proteção. É a tutela da saúde e segurança do consumidor e visa resguardar a vida e a integridade física contra os
acidentes de consumo que os produtos e serviços possam provocar. Trata-se da disciplina da responsabilidade civil do fornecedor pelo fato do serviço (teoria da
qualidade por vício de insegurança) a qual recebo e emprego na espécie. (BENJAMIN, Antônio Hermam de Vasconcellos et.al. Comentários ao Código de
Proteção do Consumidor, coordenação de Juarez de Oliveira, p. 27/28).
Nos casos de contratos bancários ou de financiamento que envolvam relações creditícias, observa-se o fenômeno da vulnerabilidade específica do consumidor,
caracterizada pela relação de dependência da clientela com a instituição de crédito. Isso, de per si,revela a necessidade de uma intervenção reequilibrada e
sábia do Poder Judiciário nos casos concretos (EFING, Antônio Carlos. Contratos e Procedimentos Bancários à luz do Código de Defesa do Consumidor.
São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, páginas 94 e 275).
Não posso me desvencilhar da regência das regras consumeristas ao caso (STF, ADI Nº 2591), o que me faz lembrar do instituto da inversão do ônus da prova
(art. 6º, VIII, CDC), ope judicis, devidamente aplicado na espécie pelo juízo a quo.
Bem, em assim sendo, seja de uma, seja de outra, ou mesmo de todas as formas, todo o ônus processual de municiar o julgador quanto à convicção formada em
sentença fica a cargo do prestador do serviço, a entidade bancária.
Compulsando os autos, vejo que o apelante não se dignou em provar ordinariamente o que estava ao seu alcance quanto à realização verdadeira e hígida do
contrato de empréstimo financeiro, a saber, a fotocópia do instrumento contratual acompanhada da imprescindível prova documental de que a quantia contratada
fora depositada em conta bancária do consumidor.
A importância dessa prova, in fine, é vital para o deslinde do processo, porque, além da fotocópia do instrumento contratual devidamente assinada, também
mister que se demonstrasse o numerário que efetivamente ficou ou não disponível ao consumidor apelante.
Enfim, esse quadro me remete a dizer que o apelado não se desincumbiu do ônus probatório, devendo arcar com o risco da atividade econômica agregado ao
conceito de lucro.
Isso permite com que se fale em repetição de indébito em dobro porque o consumidor realizou pagamentos indevidos, não havendo escusa legítima alguma (art.
42, CDC), bem como o direito de receber indenização por danos morais, porque há ato ilícito, firmado sob os pilares da teoria da responsabilidade civil objetiva.
Sigo à análise do pleito indenizatório.
A responsabilidade civil pode ser entendida como a obrigação de reparar o dano causado a outrem em sua esfera patrimonial ou moral, exigindo para sua
configuração os seguintes elementos: a conduta (comissiva ou omissiva); o resultado danoso; e nexo de causalidade entre a ação ou omissão e o dano.
No caso sub examine, verifico que a conduta do banco apelado provocou, de fato, abalos morais ao recorrente, visto que, ao descontar indevidamente valores
dos proventos de sua aposentadoria, provocou privações financeiras e comprometeu seu sustento.
Presentes, portanto, no meu sentir, os pressupostos da responsabilidade civil: conduta (desconto indevido), dano (desajuste financeiro) e nexo causal.
Nesse ponto, destaco que o dano moral foi identificado, durante muito tempo, com a noção de abalo psicológico, bem assim com os sentimentos humanos da
dor, sofrimento, aflição, angústia, humilhação, vexame, frustração, vergonha, amargura e tristeza.
Os civilistas modernos, entretanto, de forma acertada, têm identificado esses sentimentos e sensações negativos como conseqüências dos prejuízos morais,
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caracterizando-os como lesões aos direitos de personalidade (ou personalíssimos).
Desse modo, não se deve confundir o dano com o resultado por ele provocado. Os referidos estados psicológicos negativos não constituem a lesão moral
propriamente dita, mas sua conseqüência, repercussão ou efeito. O dano, pois, antecede essas reações íntimas ou internas, e será o menoscabo a algum direito
de personalidade, e não a lágrima decorrente da ofensa.
O rol dos direitos de personalidade é, segundo a doutrina, numerus apertus, em razão da complexidade e variação dos atributos da pessoa humana, onde se
encontram a integridade física e mental, a imagem, o nome, a intimidade, a honra, a saúde, a privacidade e a liberdade.
Lembro, ainda, que a obrigação de reparação dos danos morais provocados tem assento na Magna Carta (art. 5º, V e X), havendo ampla previsão na legislação
infraconstitucional, notadamente no Código Civil e no Código de Defesa do Consumidor.
No que tange ao quantumindenizatório, em que pese a legislação não estabelecer critérios objetivos, a fixação dos danos morais deve sempre observar os
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, orientando-se por sua dupla finalidade, já reconhecida pela Suprema Corte (AI 455846 RJ, Rel. Min. Celso
de Mello, julg. 11/10/2004, DJ 21/10/2004): reparadora ou compensatória, referente à compensação financeira atribuída à vítima dos abalos morais; e educativa,
pedagógica ou punitiva, dirigida ao agente ofensor, para desencorajar e desestimular a reiteração da conduta lesiva, sem, é claro, implicar em enriquecimento
indevido ao ofendido.
De outro turno, a doutrina e jurisprudência têm elencado alguns parâmetros para determinação do valor da indenização, entre os quais destaco o porte
econômico e o grau de culpa (se houver) do ofensor, gravidade e repercussão da lesão, e nível sócio-econômico e o comportamento da vítima.
Desse modo, no caso em tela, entendo que a indenização fixada deve ser mantida em R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
por estar em consonância com os ditames da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando, para tanto, sua dupla função (compensatória e pedagógica), o
porte econômico e conduta desidiosa do apelante (que procedeu de forma desidiosa ao não tomar a cautela necessária à celebração do contrato, firmado com
base em fraude perpetrada por terceiros, somado à inclusão de nome em órgão de proteção a crédito), as características da vítima (hipossuficiente), bem assim
a repercussão do dano.
Quanto à hipótese de decadência, enquanto causa extintiva de direito pelo seu não exercício no prazo estipulado pela lei, o termo inicial deve coincidir com o
conhecimento do fato gerador do direito a ser pleiteado, o que, no caso, não se confunde com a data do contrato (ex vi, REsp 1418435/SP, Rel. Ministra Nancy
Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/03/2014, DJe 26/03/2014)
Aplico, aqui, a correção monetária pelo índice do INPC a partir da data do evento danoso e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês da data da ocorrência da
citação, em se tratando de responsabilidade civil contratual (Súmula nº 43 do STJ).
Assinalo que o caso trata da construção de um precedente vinculativo, o binding authorityda experiência colhida do Common Law, expressão e instituto
importados do direito anglo-saxão com a entrada da lei adjetiva civil de 2015 (ex viarts. 947, §3º, 985; 988, caput, IV e §5º, II; e 1.040), o qual resulta no
aprimoramento da função do Excelso STJ em uniformizar a interpretação infraconstitucional, o que remete a dizer da notória objetivação do recurso especial, ou
a sua abstrativização, dando contornos para além da causa fática em análise, a fim de alcançar uma norma jurídica que serve de reprodução obrigatória pelo
Poder Judiciário, a abarcar indissociavelmente o caso em apreço.
A propósito, que fique claro que a conclusão do julgado não resplandece nada além do que cumprir com a orientação jurisprudencial com eficácia expansiva que
recebi e apliquei, devidamente, do Excelso STJ em sede de recurso especial sob a sistemática de recurso repetitivo.
O Enunciado nº 19 da ENFAMacerca da aplicação do NCPC confere ampla razoabilidade jurídica nesse procedimento: "A decisão que aplica a tese jurídica
firmada em julgamento de casos repetitivos não precisa enfrentar os fundamentos já analisados na decisão paradigma, sendo suficiente, para fins de
atendimento das exigências constantes no art. 489, §1º, do CPC/2015, a correlação fática e jurídica entre o caso concreto e aquele apreciado no incidente de
solução concentrada".
Destarte, sigo a orientação emanada do Enunciado de nº 10 da ENFAMacerca da aplicação do NCPC: "A fundamentação sucinta não se confunde com a
ausência de fundamentação e não acarreta a nulidade da decisão se forem enfrentadas todas as questões cuja resolução, em tese, influencie a decisão da
causa".
Forte nessas razões, com o permissivo do art. 932, IV, "a" e "b", do NCPC, deixo de apresentar o vertente recurso à Colenda 1ª Câmara Cível para,
monocraticamente, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, consoante o julgamento proferido no REsp 1199782/PR, Súmula nº 479 do STJ e Súmula nº 28
do STF.
É como julgo. Publique-se.
São Luís (MA), 28 de junho de 2017.

Desembargador Kleber Costa Carvalho
Relator

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL
APELAÇÃO CÍVEL Nº 26.440/2017 - SÃO LUÍS
NÚMERO ÚNICO: 002487-23.2012.8.10.0001
APELANTE: PAULO SÉRGIO RODRIGUES DOS SANTOS
Advogados: Drs. Eduardo Moraes da Cruz (OAB/RJ 159.095) e outros
APELADO: COMPANHIA DE BEBIDAS DAS AMÉRICAS - AMBEV
Advogado: Drs. Tarcísio Almeida Araújo (OAB/MA 9.516)
Relator: Des. JORGE RACHID MUBÁRACK MALUF
D E C I S Ã O
Trata-se de apelação cível interposta por Paulo Sérgio Rodrigues dos Santos contra a sentença proferida pela MM. Juíza de Direito respondendo pela 3ª Vara
Cível da Comarca de São Luís, Dra. Lorena de Sales Rodrigues Brandão, que nos autos da ação de indenização por danos morais ajuizada em desfavor da
Companhia de Bebidas das Américas - AMBEV, julgou improcedente o pedido da inicial.
Presentes os requisitos de admissibilidade recursal, tais como: interesse, legitimidade e tempestividade. O preparo restou dispensado por se tratar de parte
beneficiária da assistência judiciária gratuita, razão pela qual conheço do apelo e o recebo no efeito suspensivo, nos termos do art. 1.012, caput, do CPC/15,
vigente à época.
A primeira vista, não vislumbro a hipótese de julgamento monocrático previsto no art. 932 do NCPC1, razão pela qual encaminho os autos à douta
Procuradoria Geral de Justiça, para, querendo, intervir no feito, conforme determinam os arts. 178 c/c 932, VII, do NCPC2.
Publique-se e cumpra-se.
São Luís, 27 de junho de 2017.

Des. JORGE RACHID MUBÁRACK MALUF
Relator

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL
APELAÇÃO CÍVEL Nº 26.689/2017 - PASTOS BONS
NÚMERO ÚNICO: 0000837-50.2015.8.10.0107
1ª APELANTE: JUDITH RIBEIRO DE SOUSA
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Advogado: Dr. Joaquim Pedro de Barros Neto (OAB/MA 7.923)
2º APELANTE: BANCO BRADESCO S/A.
Advogados: Drs. Wilson Sales Belchior (OAB/MA 11.099) e outros
1º APELADO: BANCO BRADESCO S/A.
Advogados: Drs. Wilson Sales Belchior (OAB/MA 11.099) e outros
2ª APELADA: JUDITH RIBEIRO DE SOUSA
Advogado: Dr. Joaquim Pedro de Barros Neto (OAB/MA 7.923)
Relator:Des. JORGE RACHID MUBÁRACK MALUF
D E C I S Ã O
Trata-se de apelações cíveis interpostas por Judith Ribeiro de Sousa e Banco Bradesco S/A. contra a sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da Comarca
de Pastos Bons, Dra. Claudilene Morais de Oliveira, que nos autos da ação declaratória de nulidade c/c indenização por danos morais e repetição do indébito
ajuizada contra o Banco Bradesco S/A julgou procedente em parte o pedido da inicial.
Presentes os requisitos de admissibilidade recursal, tais como: interesse, legitimidade e tempestividade. O preparo no primeiro recurso restou dispensado por ser
a parte beneficiária da assistência judiciária gratuita e do segundo apelo foi recolhido, conforme se verifica do comprovante de fl. 167. Assim, conheço dos apelos
e os recebo no efeito suspensivo, nos termos do art. 1.012, caput, do CPC/15.
A primeira vista, não vislumbro a hipótese de julgamento monocrático previsto no art. 932 do NCPC, razão pela qual encaminho os autos à douta Procuradoria
Geral de Justiça, para, querendo, intervir no feito, conforme determinam os arts. 178 c/c art. 932, VII, do NCPC.
Determino, ainda, a correção da presente autuação, notadamente por se tratar de duplo apelo, conforme acima epigrafado.
Publique-se e cumpra-se.
São Luís, 27 de junho de 2017.
Des. JORGE RACHID MUBÁRACK MALUF
Relator

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL
APELAÇÃO CÍVEL Nº 26.719/2017 - SÃO LUÍS
NÚMERO ÚNICO: 0026758-43.2012.8.10.0001
APELANTE: B.B. LEASING S/A. ARRENDAMENTO MERCANTIL
Advogado: Dr. Claudio Kazuyoshi Kawasaki (OAB/SP 122.626)
APELADO: LUÍS ANDRÉ COELHO DE SOUZA
Relator: Des. JORGE RACHID MUBÁRACK MALUF
DECISÃO
Trata-se de apelação cível interposta por B.B. Leasing S/A. Arrendamento Mercantil contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da
Comarca da Capital, Dr. Luiz de França Belchior Silva, que nos autos da ação de reintegração de posse ajuizada em desfavor do ora apelado, extinguiu o feito
sem resolução de mérito.
Presentes os requisitos de admissibilidade recursal, tais como: interesse, legitimidade, tempestividade e preparo. Assim, conheço do apelo e o recebo no efeito
suspensivo, nos termos do art. 1.012, caput, do NCPC1.
A primeira vista, não vislumbro a hipótese de julgamento monocrático previsto no art. 932 do NCPC2, razão pela qual encaminho os autos à douta
Procuradoria Geral de Justiça, para, querendo, intervir no feito, conforme determinam os arts. 178 c/c 932, VII, do NCPC3.
Publique-se e cumpra-se.

São Luís, 27 de junho de 2017.
Des. JORGE RACHID MUBÁRACK MALUF

Relator

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL
APELAÇÃO CÍVEL Nº 26.731/2017- SÃO LUÍS
NÚMERO ÚNICO: 0029730-83.2012.8.10.0001
APELANTE: MARIA DA GRAÇA LIMA RAPOSO
Advogado: Dr. Pedro Américo Dias Vieira (OAB/MA 705)
APELADA: COMPANHIA ENÉRGETICA DO MRANHÃO - CEMAR
Advogada: Dra. Lucimary Galvão Leonardo Garcês (OAB/MA 6.100) e Dra. Christiane Kellen da Silva Coelho (OAB/MA 8.472)
Relator: Des. JORGE RACHID MUBÁRACK MALUF

DECISÃO
Trata-se de apelação cível interposta por Maria da Graça Lima Raposo contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de São
Luís, Dr. Luiz de França Belchior Silva, que nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada contra a Companhia Energética do
Maranhão - CEMAR, julgou improcedentes os pedidos da inicial.
Os autos foram distribuídos por sorteio em 09/06/2017 (fl. 192) à Desa. Angela Maria Moraes Salazar, na Primeira Câmara Cível, a qual, em 12/06/2017
declarou-se suspeita, por motivo de foro íntimo, determinando a redistribuição do feito, razão pela qual foi distribuído à minha relatoria, em 13/06/2017 (fl. 201)
Ocorre que, analisando o caso, constato a existência de prevenção à Quarta Câmara Cível, em razão do julgamento do Agravo de Instrumento nº 28.009/2012
cujo Acórdão nº 121.597/2012 foi da lavra do Exmo. Sr. Des. Paulo Sérgio Velten Pereira, conforme consulta realizada no Sistema Themis desta Corte.
Desse modo, conforme dispõe o art. 242 do Regimento Interno desta Corte1, determino que seja redistribuído o feito observando-se a prevenção acima
mencionada.
Publique-se e cumpra-se.

São Luís, 27 de junho de 2017.
Des. JORGE RACHID MUBÁRACK MALUF

Relator
1Art. 242.O primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em
processo conexo, assim como a distribuição de habeas corpus e do pedido de atribuição de efeito suspensivo a recurso; e na distribuição do inquérito, bem como
na realizada para efeito da concessão de fiança ou de decretação de prisão temporária ou preventiva ou de qualquer diligência anterior à denúncia ou queixa,
prevenirá a ação penal.
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PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL
APELAÇÃO CÍVEL Nº 26.766/2017 - SÃO LUÍS
NÚMERO ÚNICO: 0028202-43.2014.8.10.0001
1ª APELANTE: SEIJNET
Advogada: Dra. Dilene Silva Santos de Oliveira (OAB/PI 2.956)
2º APELANTE: ANDRÉ AGUIAR DA COSTA
Advogados: Drs. Alex Aguiar da Costa (OAB/MA 9.375) e outro
1º APELADO: ANDRÉ AGUIAR DA COSTA
Advogados: Drs. Alex Aguiar da Costa (OAB/MA 9.375) e outro
2ª APELADA: SEIJNET
Advogada: Dra. Dilene Silva Santos de Oliveira (OAB/PI 2.956)
Relator: Des. JORGE RACHID MUBÁRACK MALUF

DECISÃO
Trata-se de apelações cíveis interpostas por Seijnet e André Aguiar da Costa contra a sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 16ª Vara Cível da
Comarca de São Luís, Dra. Alice Prazeres Rodrigues, que nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada por André Aguiar da Costa,
julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial.
Presentes os requisitos de admissibilidade recursal, tais como: interesse, legitimidade e tempestividade. Os preparos dos recursos foram recolhidos, conforme se
verifica dos comprovantes de fls. 170 e 210. Assim, conheço dos apelos e os recebo no efeito suspensivo, nos termos do art. 1.012, caput, do NCPC, vigente à
época da sua interposição.
A primeira vista, não vislumbro a hipótese de julgamento monocrático previsto no art. 932 do NCPC, razão pela qual encaminho os autos à douta Procuradoria
Geral de Justiça, para, querendo, intervir no feito, conforme determinam o art. 178 c/c art. 932, VII, do NCPC.
Publique-se e cumpra-se.

São Luís, 27 de junho de 2017.
Des. JORGE RACHID MUBÁRACK MALUF

Relator

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL
APELAÇÃO CÍVEL Nº 26.967/2017 - SÃO LUÍS
NÚMERO ÚNICO: 0037266-43.2015.8.10.0001
APELANTE: EGESA ENGENHARIA S/A.
Advogada: Dra. Giselle de Sousa Fontes Martins (OAB/MA 10.799)
APELADO: D BELLO E CIA LTDA. ME
Advogado: Dr. José Anderson Abreu Rocha(OAB/MA 13.302)
Relator: Des. JORGE RACHID MUBÁRACK MALUF

DECISÃO
Trata-se de apelação cível interposta por Egesa Engenharia S/A. contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 15ª Vara Cível da Comarca de São
Luís, Dr. Alexandre Lopes de Abreu, que nos autos da ação monitória ajuizada por D Bello e Cia Ltda. Me, rejeitou os embargos e julgou procedente os pedidos
da inicial.
Presentes os requisitos de admissibilidade recursal, tais como: interesse, legitimidade, tempestividade e preparo (fls. 175/176). Assim, conheço do apelo e o
recebo no efeito suspensivo, nos termos do art. 1.012, caput, do NCPC1, vigente à época da sua interposição.
A primeira vista, não vislumbro a hipótese de julgamento monocrático previsto no art. 932 do NCPC2, razão pela qual encaminho os autos à douta
Procuradoria Geral de Justiça, para, querendo, intervir no feito, conforme determinam os arts. 178 c/c 932, VII, do NCPC3.
Publique-se e cumpra-se.

São Luís, 27 de junho de 2017.
Des. JORGE RACHID MUBÁRACK MALUF

Relator

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 27098/2017 (0008711-16.2015.8.10.0001) SÃO LUÍS

Apelante : SPE Office Tower Open Mall Empreendimentos Imobiliário LTDA

Advogada : Flávia Regina Miranda Mousinho Favoretto (OAB/MA nº 12.736)

Apelado : Outlet Lingerie

Advogado : Sem representação nos autos

Procurador : Paulo Roberto Saldanha Ribeiro

Relator : Desembargador Kleber Costa Carvalho

DECISÃO
SPE Office Tower Open Mall Empreendimentos, inconformado com o pronunciamento do Juízo da 10aVara Cível da Comarca de São Luís que houvera
proferido sentença de extinção do processo por não manter, o apelante, seu endereço atualizado para fins de intimação pessoal, interpõe recurso de apelação
cível.
Aduz, em síntese, que a promoção da citação na modalidade por hora certa inquina de erro sentença que a inobservou, o qual resultou inadvertidamente na
intimação pessoal para promover andamento no feito, não havendo que se falar em omissão de encargo do autor para a condução e regularidade do processo.
Sem contrarrazões.
Instada a se manifestar a Procuradoria Geral da Justiça deixou de emitir parecer entendo que a causa não atrai nenhum das hipóteses constitucionais e legais a
exigir a sua intervenção enquanto fiscal da ordem jurídica.
Assim faço o relatório.
Dou provimento o recurso o que o faço, monocraticamente, por emprego do princípio da razoável duração do processo, a fim de aplicar a jurisprudência
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uniformizada do Excelso STJ (NCPC, arts. 926, 927 e 932).
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. INTIMAÇÃO POR HORA CERTA. CIÊNCIA DA PARTE CONSTATADA. MANOBRA
PROCRASTINATÓRIA DO RÉU. NULIDADE DA INTIMAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Constatada a regularidade do ato citatório por hora certa e verificada a manobra procrastinatória do réu, por meio de provas colhidas pelas instâncias de
origem, torna-se impossível anular a citação por hora certa. Incidência da Súmula 83/STJ.
2. Agravo interno não provido.
(STJ, AgRg no REsp 1104129/PR, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 17/05/2016, DJe 02/06/2016)
A providência a ser tomada pelo Juízo a quo,
ao se deparar com a certidão do meirinho acerca da adoção dessa modalidade citatória está contida no art. 72, §2º do NCPC, bem como contida na inteligência
do seguinte enunciado sumular:
Ao executado que, citado por edital ou por hora certa, permanecer revel, sera nomeado curador especial, com legitimidade para apresentação de embargos.
(STJ, Súmula 196, Corte Especial, julgado em 01/10/1997, DJ 09/10/1997, p. 50799)
Logo, não houve razão alguma para se intimar o autor para promoção de regularidade do feito, haja vista que a omissão, com todo o respeito, partiu do
presidente do feito na condução do processo.
Obiter dicta, é de causar espécie a certidão do meirinho de não ter encontrado o "famoso" endereço do apelante.
Forte nessas razões, aplicando a uniformizada jurisprudência do STJ, deixo de apresentar o vertente recurso à Colenda 1aCâmara Cível para,
monocraticamente, DAR PROVIMENTO ao apelo, anulando a sentença, devolvendo os autos para o regular processamento do feito.
É como julgo. Publique-se.
São Luís (MA), 28 de junho de 2017.

Desembargador Kleber Costa Carvalho
Relator

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL
APELAÇÃO CÍVEL Nº 27.160/2017 - SÃO LUÍS
NÚMERO ÚNICO: 0039916-68.2012.8.10.0001
APELANTE: UNIHOSP - SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA.
Advogados: Dr. Antônio Cesar de Araújo Freitas (OAB/MA 4.695) e Dr. Ruy Eduardo Villas Boas Santos (OAB/MA 4.735)
APELADO: D. L. DA S. L. MENOR REPRESENTADO POR SUA GENITORA ANA CAROLINA COSTA DA SILVA
Advogados: Dra. Hercyla Sarah Maia(OAB/MA 4.709) e Dra. Sarah Santos de Araújo Nessralla (OAB/MA 5.077)
Relator: Des. JORGE RACHID MUBÁRACK MALUF

DECISÃO
Trata-se de apelação cível interposta por Unihosp - Serviços de Saúde Ltda. contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito Auxiliar designado para
funcionar na Comissão Sentenciante da Comarca de São Luís, Dr. Clésio Coelho Cunha, que nos autos da ação de indenização por danos morais ajuizada por
D. L. da S. L., menor, representado por sua genitora Ana Carolina Costa da Silva, julgou procedente o pedido da inicial.
Presentes os requisitos de admissibilidade recursal, tais como: interesse, legitimidade, tempestividade e preparo (fl. 214). Assim, conheço do apelo e o recebo no
efeito suspensivo, nos termos do art. 1.012, caput, do NCPC1, vigente à época da sua interposição.
A primeira vista, não vislumbro a hipótese de julgamento monocrático previsto no art. 932 do NCPC2, razão pela qual encaminho os autos à douta
Procuradoria Geral de Justiça, para, querendo, intervir no feito, conforme determinam os arts. 178 c/c 932, VII, do NCPC3.
Publique-se e cumpra-se.

São Luís, 27 de junho de 2017.
Des. JORGE RACHID MUBÁRACK MALUF

Relator

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTONº 27208/2017 (0800969-36.2017.8.10.0000) - BALSAS

Agravante : Companhia Energética do Maranhão - CEMAR

Advogados : Fabiane de Araújo Ribeiro (OAB/MA nº 9.273) e outros

Agravada : Maria Ernilde Brandão Lopes

Advogados : Krislayne de Araújo Guedes (OAB/TO nº 5.097) e outros

Relator : Desembargador Kleber Costa Carvalho

DECISÃO
Companhia Energética do Maranhão, inconformado com o pronunciamento do Juízo da 2aVara Cível da Comarca de Balsas que houvera deferido a tutela de
emergência fundada na urgência formulada contra si na reclamação consumerista proposta por Maria Ernilde Brandão Lopes, interpõe o presente recurso de
agravo de instrumento.
Alega erro na decisão obstativa de suspensão do fornecimento de energia elétrica ao consumidor, bem como no dever de proceder ao faturamento com base na
média de outros meses.
Entendendo que esse provimento repercutirá em prejuízos a si protesta pela concessão de efeito suspensivo à decisão obstativa.
Assim faço o relatório.
Em sede de tutela de emergência, a convicção do juiz se apresenta em graus (Pierro Calamandrei). Deve haver adequação da intensidade do juízo de
probabilidade ao momento procedimental da avaliação, à natureza do direito alegado, à espécie dos fatos afirmados, à natureza do provimento a ser concedido,
enfim, à especificidade do caso concreto (WATANABE, Kazuo. Cognição no processo civil, 4ª ed. rev. e atual, São Paulo: Saraiva, 2012, pág. 127).
Na espécie, nãovejo necessidade da atribuição de efeito desejado, inexoravelmente porque não há concretização do temor à derrocada do imperium iudicis, de
modo que a seriedade e a eficiência da função jurisdicional não sucumbem com o aguardo, tão somente, da decisão proferida apenas no colegiado recursal.
O perigo da demora apontado pelo agravante está desprovido de qualquer elemento de convencimento da sua existência, mesmo para uma análise de
juízo de aparência, de sorte que custa acreditar, mesmo para um juízo de homem médio, que a entidade financeira do porte da agravante não teria
condições em período breve e imediato bem cumprir o comando judicial. O efeito danoso com o aguardo da apreciação do pedido tão somente pelo órgão
colegiado, pode-se dizer, não foi apontado. A caracterização do perigo da demora exige a demonstração efetiva do dano iminente (AgRg na MC 19.297/SP,
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Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 02/08/2012, DJe 09/08/2012).
Ex positis, ausentes os requisitos legais, INDEFIROo pedido de efeito suspensivo.
Intime-se a parte agravada, para, no quinquídio legal, apresentar, se quiser, contrarrazões ao presente agravo, facultando-lhe a juntada de cópias das peças do
processo que entender cabíveis.
Oficie-se ao douto Juízo a quo, dando-lhe ciência desta decisão.
Ultimadas as providências antes determinadas ou transcorridos os prazos respectivos, e em não havendo a interposição de agravo interno, encaminhem-se os
autos à douta Procuradoria Geral da Justiça.
Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.
São Luís (MA), 28 de junho de 2017.

DesembargadorKleber Costa Carvalho
Relator

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL
APELAÇÃO CÍVEL Nº 27.252/2017- SÃO LUÍS
NÚMERO ÚNICO:0019386-19.2007.8.10.0001
APELANTE: VALÉRIA MARIA PINHEIRO MONTENEGRO
Advogados: Drs. João Mateus Borges de Silveira (OAB/MA 6.665)
APELADA: FIAT LEASING S/A. ARRENDAMENTO MERCANTIL
Advogado: Dr. Ivan Wagner Melo Diniz (OAB/MA 8.190-A)
Relator: Des. JORGE RACHID MUBÁRACK MALUF
DECISÃO
Trata-se de apelação cível interposta por Valéria Maria Pinheiro Montenegro contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Capital, Dr.
Luiz de França Belchior Silva, que nos autos da ação de indenização por danos morais ajuizada em desfavor de Fiat Leasing S/A. Arrendamento Mercantil, julgou
improcedentes os pedidos da inicial.
Presentes os requisitos de admissibilidade recursal, tais como: interesse, legitimidade, tempestividade e preparo. Assim, conheço do apelo e o recebo no efeito
suspensivo, nos termos do art. 1.012, caput, do NCPC1, vigente à época da sua interposição.
A primeira vista, não vislumbro a hipótese de julgamento monocrático previsto no art. 932 do NCPC, razão pela qual encaminho os autos à douta Procuradoria
Geral de Justiça, para, querendo, intervir no feito, conforme determinam os arts. 178 c/c art. 932, VII, do NCPC.
Publique-se e cumpra-se.
São Luís, 27 de junho de 2017.

Des. JORGE RACHID MUBÁRACK MALUF
Relator

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL
APELAÇÃO CÍVEL Nº 27.690/2017 - BOM JARDIM
NÚMERO ÚNICO: 000189-09.2014.8.10.0074
1º APELANTE: BANCO VOLKSWAGEN S/A.
Advogadas: Dras. Manuela Motta Moura da Fonte (OAB/PE 20.397) e outras
2ª APELANTE: M.A.P. DE ALCÂNTARA
Advogados: Drs. José Wilson Cardoso Diniz (OAB/MA 6.055-A) e outra
1ª APELADA: M.A.P. DE ALCÂNTARA
Advogados: Drs. José Wilson Cardoso Diniz (OAB/MA 6.055-A) e outra
2º APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S/A.
Advogadas: Dras. Manuela Motta Moura da Fonte (OAB/PE 20397) e outras
Relator: Des. JORGE RACHID MUBÁRACK MALUF

DECISÃO
Trata-se de apelações cíveis interpostas por Banco Volkswagen S/A. e M.A.P. de Alcântara contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Comarca de
Bom Jardim, Dr. Raphael Leite Guedes, que nos autos da ação revisional c/c repetição do indébito e indenização por danos morais ajuizada por M.A.P. de
Alcântara, julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial.
Presentes os requisitos de admissibilidade recursal, tais como: interesse, legitimidade e tempestividade. Os preparos dos recursos foram recolhidos, conforme se
verifica dos comprovantes de fls. 223 e 307. Assim, conheço do apelo e o recebo no efeito suspensivo, nos termos do art. 1.012, caput, do NCPC, vigente à
época da sua interposição.
A primeira vista, não vislumbro a hipótese de julgamento monocrático previsto no art. 932 do NCPC, razão pela qual encaminho os autos à douta Procuradoria
Geral de Justiça, para, querendo, intervir no feito, conforme determinam o art. 178 c/c art. 932, VII, do NCPC.
Publique-se e cumpra-se.

São Luís, 27 de junho de 2017.
Des. JORGE RACHID MUBÁRACK MALUF

Relator

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTONº 029057/2017 (0003771-40.2017.8.10.0000)- TIMON

Agravante : Incepa Revestimento Ceramicos Ltda.

Advogado : João Joaquim Martinelli (OAB/PR 25430)

Agravado : Plena Comercio e Distribuicao Ltda.

Defensor Público : Ricardo Luis de Almeida Teixeira

Relator : Desembargador Kleber Costa Carvalho
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DECISÃO
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Incepa Revestimento Ceramicos Ltda. em face da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de
Timon que, nos autos da execução extrajudicial por si movida contra Plena Comercio e Distribuição Ltda., julgou parcialmente procedente a exceção de pré-
executividade movida pelo agravado para determinar a juntada, pelo exequente/agravante, dos originais da duplicata apresentada para execução.
Noticia a agravante, em suas razões recursais, que a presente execução de título executivo extrajudicial é oriunda de relação comercial firmada com a agravada,
resultante da aquisição, pela recorrida, de revestimentos cerâmicos de produção no valor de R$ 22.228,36.
Aduz que o juízo a quojulgou parcialmente procedente a exceção de pré-executividade movida pela agravada para que a exequente emende a inicial da
execução, juntando as originais da duplicata emitida, entendimento que, segundo sustenta, afronta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, na medida
em que possível a execução por meio de duplicata virtual.
Defende, para tanto, que a "duplicata sem suporte em papel deve estar antecedida de notas fiscais, devidamente assinadas pelo recebedor das mercadorias ou
dos serviços prestados", requisitos que, segundo alega, encontram-se presentes nos autos.
Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do agravo para que seja reconhecida a desnecessidade de apresentação
da via original da duplicata que embasou a execução.
É o relatório. Decido.
Presentes os pressupostos recursais, conheço do presente agravo de instrumento e passo ao exame do pleito de suspensividade, fazendo-o à luz das
disposições do art. 995, parágrafo único, c/c 1.019, I, do Código de Processo Civil.
Esses dispositivos legais, juntamente com os escólios doutrinário e jurisprudencial, permitem asseverar que a concessão da liminar ao agravo depende de dois
requisitos fundamentais: o fumus boni iuris, revelado pelo juízo de probabilidade acerca da existência do direito material ameaçado (plausibilidade do direito
alegado); e o periculum in mora, traduzido na possibilidade de ocorrência de lesão irreparável ou de difícil reparação em virtude do decurso do tempo (perigo da
demora na prolação da decisão).
Na espécie, vislumbro a presença conjugada e simultânea desses pressupostos, que autorizam a concessão da liminar pleiteada, concluindo pelo desacerto da
decisão vergastada, ao menos nesta etapa de cognição sumária, própria do exame das tutelas de urgência.
É que, a priori, ficou demonstrado, para mim, o fumus boni iuris, imprescindível à concessão do efeito suspensivo vindicado.
Com efeito, destaco ser entendimento pacífico do STJ a desnecessidade de juntada da via original física de duplicata virtual, sobretudo quando se encontra
embasada em notas fiscais devidamente assinadas pelo recebedor das mercadorias recebidas, bem como devidamente protestadas (fls. 39/70).
Pela literalidade, cito os seguintes precedentes:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL E CIVIL. EXECUÇÃO. DUPLICATA VIRTUAL. REQUISITOS. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA Nº 211/STJ. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA Nº 7/STJ.
1. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de ser possível o ajuizamento de execução de duplicata virtual, desde que devidamente
acompanhada dos instrumentos de protesto por indicação e dos comprovantes de entrega da mercadoria e da prestação do serviço.
2. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial, a despeito da oposição de embargos declaratórios, impede seu conhecimento, a teor
da Súmula nº 211 do Superior Tribunal de Justiça.
3. O não pronunciamento do tribunal de origem a respeito da existência dos requisitos para a execução de duplicata virtual atrai a incidência da Súmula nº 7 do
Superior Tribunal de Justiça.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no REsp 1559824/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2015, DJe 11/12/2015)
RECURSO ESPECIAL. FALÊNCIA. IMPONTUALIDADE DO DEVEDOR. DUPLICATA VIRTUAL. CABIMENTO. PRÉVIO AJUIZAMENTO DE EXECUÇÃO
FORÇADA. DESNECESSIDADE.
1. Validade da duplicata virtual como título executivo. Precedente da Segunda Seção desta Corte Superior.
2. Cabimento da instrução do pedido de falência com duplicatas virtuais protestadas por indicação, acompanhadas dos comprovantes de entrega das
mercadorias.
3. Desnecessidade de prévio ajuizamento de execução forçada na falência requerida com fundamento na impontualidade do devedor.
Precedentes.
4. Determinação de retorno dos autos a origem para verificação dos demais requisitos para decretação da falência, no caso concreto.
5. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
(REsp 1354776/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/08/2014, DJe 08/09/2014)
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATA VIRTUAL. PROTESTO POR INDICAÇÃO. BOLETO BANCÁRIO ACOMPANHADO DO
COMPROVANTE DE RECEBIMENTO DAS MERCADORIAS. DESNECESSIDADE DE EXIBIÇÃO JUDICIAL DO TÍTULO DE CRÉDITO ORIGINAL.
1. As duplicatas virtuais - emitidas e recebidas por meio magnético ou de gravação eletrônica - podem ser protestadas por mera indicação, de modo
que a exibição do título não é imprescindível para o ajuizamento da execução judicial. Lei 9.492/97.
2. Os boletos de cobrança bancária vinculados ao título virtual, devidamente acompanhados dos instrumentos de protesto por indicação e dos comprovantes de
entrega da mercadoria ou da prestação dos serviços, suprem a ausência física do título cambiário eletrônico e constituem, em princípio, títulos executivos
extrajudiciais.
3. Recurso especial a que se nega provimento.
(REsp 1024691/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/03/2011, DJe 12/04/2011)
No mesmo sentido, esta egrégia Corte de Justiça:
EMENTA PROCESSUAL CIVIL E COMERCIAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. DUPLICATA VIRTUAL.
PROTESTO. POSSIBILIDADE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. ACOLHIMENTO. 1. Negócio jurídico perpetrado entre pessoas jurídicas que são
entidades a que a lei empresta personalidade, capacitando-as a serem sujeitas de direitos e obrigações. Podem, portanto, figurar nos polos passivos e ativos das
demandas judiciais. 2. A responsabilização pessoal de sócio somente ocorrerá quando houver a desconsideração da personalidade jurídica. Interposta ação
contra o sócio verifica-se a violação de determinação legal. Ilegitimidade passiva ad causam reconhecida. Preliminar acolhida. 3. Dita o STJ que: "Os boletos
de cobrança bancária vinculados ao título virtual, devidamente acompanhados dos instrumentos de protesto por indicação e dos comprovantes de
entrega da mercadoria ou da prestação dos serviços, suprem a ausência física do título cambiário eletrônico e constituem, em princípio, títulos
executivos extrajudiciais.(REsp 1024691 / PR, Ministra Nancy Andrighi, DJe 12/04/2011). Todavia, ausente algum dos pressupostos acima mencionados,
não há o que se cogitar em titulo executivo extrajudicial hábil a ensejar o processo executivo. 4.(...) (Ap 0202502012, Rel. Desembargador(a) LOURIVAL DE
JESUS SEREJO SOUSA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, julgado em 28/08/2014, DJe 03/09/2014)
Presente, portanto, o fumus boni iurisnas alegações recursais, haja vista a desnecessidade de juntada de duplicata em meio físico quanto o título virtual
encontra-se amparado em notas fiscais assinadas e devidamente protestadas, não se constituindo ofensa, portanto, ao princípio da cartularidade.
Extraio, por fim, operigo da demora do fato de que a execução movida pelo agravante pode ser prematuramente extinta, caso descumprida a determinação de
emenda à inicial exarada pelo juízo a quo.
Desse modo, presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora imprescindíveis à concessão da tutela de urgência, DEFIRO o pedido de liminar ao presente
agravo de instrumento, para determinar suspensão da decisão recorrida até o julgamento definitivo do presente recurso.
Oficie-se ao douto Juízo a quo, dando-lhe ciência desta decisão.
Intime-se a parte agravada, para, no prazo legal, apresentar, se quiser, contrarrazões ao presente agravo, facultando-lhe a juntada de cópias das peças do
processo que entender cabíveis.
Ultimadas as providências antes determinadas ou transcorridos os prazos respectivos, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria Geral da Justiça.

Página 228 de 2382 Diário da Justiça Eletrônico Disponibilização: 30/06/2017
Edição nº 114/2017 Publicação: 03/07/2017

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO - Praça Dom Pedro II, s/n Centro - CEP 65010-905 - São Luis-MA - Fone: (98) 2106-9000 - www.tjma.jus.br
Diário da Justiça Eletrônico - Diretoria Judiciária - Coordenadoria de Jurisprudência e Publicações - Fone: (98) 2106 9805 / 9810 / 9896 / 9897 - publicacoes@tj.ma.gov.br



Publique-se. Intimem-se.
São Luís (MA), 28 de junho de 2017.

Desembargador Kleber Costa Carvalho
Relator

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL
APELAÇÃO CÍVEL Nº 37.892/2016 - SÃO LUÍS
NÚMERO ÚNICO: 0033436-11.2011.8.10.0001
APELANTE: IGOR DE VASCONCELOS CAVALCANTE
Advogada: Dra. Adriana Maria de Oliveira Ramos Lima (OAB/MA 9.739)
APELADA: DIRETORA DA ESCOLA CENTRO EDUCACIONAL MONTESSORIANO
Advogado: Dr. José Magno Moraes Sousa (OAB/MA 4.226)
Relator: Des. JORGE RACHID MUBÁRACK MALUF

DECISÃO
Trata-se de apelação cível interposta por Igor de Vasconcelos Cavalcante contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito respondendo pela 9ª Vara Cível
da Comarca de São Luís, Dr. Raimundo Moraes Bogéa, que, nos autos do mandado de segurança impetrado contra ato da Diretora da Escola Centro
Educacional Montessoriano, extinguiu o feito, por falta de interesse de agir.
Presentes os requisitos de admissibilidade recursal, tais como: interesse, legitimidade, tempestividade e preparo (fls. 157/158). Assim, conheço do apelo e o
recebo no efeito devolutivo e suspensivo, nos termos do art. 520, caput,do CPC/19731, vigente à época da sua interposição.
A primeira vista, não vislumbro a hipótese de julgamento monocrático previsto no art. 932 do NCPC2, razão pela qual encaminho os autos à douta
Procuradoria Geral de Justiça, para, querendo, intervir no feito, conforme determinam os arts. 178 c/c 932, VII, do NCPC3.
Publique-se e cumpra-se.

São Luís, 27 de junho de 2017.
Des. JORGE RACHID MUBÁRACK MALUF

Relator

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 55.553/2016 - BALSAS
NÚMERO ÚNICO: 0009075-54.2016.8.10.0000
AGRAVANTE: FERNANDA SOUSA TAKASSE
Advogados: Drs. Rubens Pereira de Carvalho (OAB/PR 16.794) e outros
AGRAVADO: THEDY OLIVEIRA TAKASSE
Advogado: Dr. Adilson Rodrigues Fernandes (OAB/PR 39.681)
Relator: Des. JORGE RACHID MUBÁRACK MALUF

DECISÃO
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Fernanda Sousa Takasse contra a decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 3ª Vara da Comarca de
Balsas, Dra. Nirvana Maria Mourão Barroso, que nos autos da ação de divórcio c/c partilha de bens movida por Thedy Oliveira Takasse, entendeu que restou
preclusa a fase de produção de provas e determinou a intimação das partes para apresentação de alegações finais.
A agravante defendeu que a ação de divórcio foi inicialmente ajuizada na Comarca de Cianorte-PR, sendo posteriormente declinada a competência para a
Comarca de Balsas. Argumentou que ao receber os autos, a Magistrada fixou os pontos controvertidos e determinou a intimação das partes para se
manifestarem em cinco dias, tendo a agravante peticionando pedindo esclarecimentos, petição que não foi conhecida, em face da preclusão temporal. Assentou
que a lide envolve direito da filha menor do casal, razão pela qual entende não ter precluído o direito de produzir prova.
Prosseguiu aduzindo que o processo não está maduro e depende de maior dilação probatória, e mesmo assim a Magistrada determinou a apresentação de
alegações finais. Ressaltou que sequer foram designadas as audiências de conciliação e de instrução e julgamento. Pugnou pela concessão de efeito suspensivo
e, no mérito, pelo provimento do recurso.
Sem contrarrazões.
Era o que cabia relatar.
O relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, a requerimento do agravante, nos casos dos quais possa resultar lesão grave e de difícil
reparação, dentre outros casos, desde que relevante a fundamentação, suspendendo o cumprimento da decisão agravada até pronunciamento definitivo da
Turma ou Câmara.
O presente agravo foi interposto com o objetivo de modificar a decisão proferida nos autos da ação de divórcio c/c partilha de bens movida por Thedy Oliveira
Takasse, entendeu que restou preclusa a fase de produção de provas e determinou a intimação das partes para apresentação de alegações finais.
Nessa análise sumária da questão, entendo que estão demonstrados os elementos necessários ao deferimento do pretendido efeito suspensivo.
O fumus boni iurisrestou evidenciado pois, a princípio, no contexto de produção probatória, no se refere a eventuais direitos patrimoniais, da agravante e da filha
menor do casal, é de interesse do julgador obter informações que possam subsidiar as decisões e amparar ou não o direito alegado, de modo que é medida
essencial à eficácia da entrega da tutela judicial viabilizar a colheita de provas, podendo inclusive determinar a sua realização de ofício, sobretudo, porque a
produção da prova está vinculada aos fatos controvertidos e aos esclarecimentos necessários ao julgamento do mérito.
O art. 6º do CPC/15 trata do princípio da cooperação, verbis:
"Art. 6º: Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva."
Assim, o dever de cooperação recíproca estaria voltado principalmente para o Magistrado, de modo a orientar sua atuação processual, a boa fé processual e a
lealdade a justiça, devendo ser um agente e colaborador do processo, inclusive, como participante ativo do contraditório, não mais se limitando a mero fiscal de
regras e atos burocráticos.
Sobre o tema, Fredie Didier Junior1, ensina que:
"Oriundo do direito estrangeiro mais precisamente na Alemanha, Franca e Portugal, o princípio da cooperação, orienta o magistrado a adotar uma postura de
agente colaborador do processo, de participante ativo do contraditório e não mais a de um mero fiscal de regras".
No presente caso, as partes foram intimadas para, no prazo de 5 (cinco) dias, pedir esclarecimentos nos termos do art. 357, §1º do CPC/15, oportunidade em
que somente a ora agravante se manifestou conforme petição de fls. 337/338, entretanto seu pedido de esclarecimento não foi aceito pela Magistrada a quo,
porque precluso o prazo para juntada, restando com isso, impossibilitada de apresentar seu rol de testemunhas, fato que comprova o periculum in mora, tendo
em vista que a Juíza determinou a intimação das partes para apresentarem alegações finais.
Ante o exposto, presentes os requisitos para sua concessão, defiro o pedido liminar.
Comunique-se a presente decisão ao Juízo de primeiro grau.
Após o prazo, encaminham-se os autos à Procuradoria Geral de Justiça.
Publique-se e cumpra-se.
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São Luís, 26 de junho de 2017.
Des. JORGE RACHID MUBÁRACK MALUF

Relator
1O princípio da colaboração: uma apresentação. Revista de Processo, v. 127, p. 76.

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0801536–67.2017.8.10.0000
AGRAVANTE: Banco Santander (Brasil) SA
ADVOGADO: Paulo Roberto Teixeira Trino Jr. (OAB/RJ nº 87.929)
AGRAVADO: Luís Carlos Cunha Lobato
COMARCA: São Luís/MA
VARA: 1ª Vara Cível
RELATORA: Desembargadora Angela Maria Moraes Salazar

DECISÃO
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Banco Santander (Brasil) SA, em face da decisão proferida pelo MM
Juiz da 1ª Vara Cível da Comarca de São Luís/MA, que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta nos autos do processo n° 0027361-48.2014.8.10.0001.
Conforme despacho de ID n° 897554, determinei a intimação do recorrente para complementar o instrumento, pois verifiquei que estava desacompanhado de
peças obrigatórias, tais como: certidão de intimação ou outro documento que comprove a tempestividade do recurso e a procuração outorgada ao advogado do
agravado.
Embora o agravante tenha peticionado (ID n° 910618), apresentando vários documentos a fim de cumprir o referido despacho, quedou-se inerte quanto à
apresentação da procuração outorgada ao advogado do agravado como solicitado.
É o breve relatório. Decido.
Nos termos do art. 1.017, §3º, do Código de Processo Civil, a petição de Agravo de Instrumento deverá ser instruída com documentos considerados obrigatórios,
sob pena de não ser conhecido. Veja-se:
Art. 1.017. A petição de agravo de instrumento será instruída:
I - obrigatoriamente, com cópias da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da
respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado.
[...]
§3º. Na falta da cópia de qualquer peça ou no caso de algum outro vício que comprometa a admissibilidade do agravo de instrumento, deve o relator aplicar o
disposto no art. 932, parágrafo único.
Como relatado, o recorrente, inobstante devidamente intimado, quedou-se inerte ao chamado judicial para, no prazo de 05 (cinco) dias, complementar o recurso
com a referida documentação exigida, deixando de anexar aos autos a procuração outorgada aos advogados do agravado, o que inviabiliza o conhecimento do
recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso, com fundamento no art. 1.017, §3º, do CPC.
Publique-se. Intime-se.
São Luís, 23 de junho de 2017.

Desembargadora ANGELA MARIA MORAES SALAZAR
Relatora

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0801839-81.2017.8.10.0000 – TIMON
Agravante :Companhia Energética do Maranhão – CEMAR
Advogado :Ney Batista Leite Fernandes (OAB/MA 5983)
Agravada :Claudino S/A Lojas de Departamentos
Advogado :José Valdir Batista e Silva (OAB/PI 5149)
Relator :Desembargador Kleber Costa Carvalho

DECISÃO

Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Companhia Energética do Maranhão – CEMAR, com pedido de efeito

suspensivo, em face de decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Timon que, nos autos da ação declaratória de

inexistência parcial de relação jurídico tributária movida contra si por Claudino S/A Lojas de Departamentos, deferiu o pedido de

tutela de evidência para determinar que a ré apresente em juízo as contas de energia elétrica da autora dos últimos 5 anos, com

detalhamentos acerca de tarifas de transmissão e distribuição de energia, no prazo de 10 (dez) dias.

Consta da inicial da demanda originária que a autora, ora agravada, vem sofrendo com a incidência indevida das tarifas de

uso de sistema de transmissão (TUSD), Tarifas de uso do sistema de distribuição (TUST), EUSD e encargos setoriais na

composição do valor sobre o qual incide a cobrança do ICMS por consumo de energia elétrica, razão por que pleiteia sua exclusão.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta que a empresa agravada é de grande porte, possuindo uma série de

estabelecimentos, gerando faturas de energia diversas, as quais devem ser requeridas à concessionária administrativamente,

conforme determinado em resolução da ANEEL, em procedimento que, inclusive, é pago.

Alega, também, que milita em seu favor o perigo da demora recursal, uma vez que, caso não junte a documentação

requerida no exíguo prazo, sofrerá com a incidência de pesada multa.

Sustenta, por fim, que a situação não se amolda às hipóteses para a concessão da tutela de evidência, razão por que
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pleiteia a revogação do decisum de primeiro grau, requerendo liminarmente a atribuição de efeito suspensivo ao pressente agravo

de instrumento.

É o relatório. Decido.

Presentes os pressupostos recursais, conheço do presente agravo de instrumento e passo ao exame do pleito de

suspensividade, fazendo-o à luz das disposições do art. 995, parágrafo único, c/c 1.019, I, do Código de Processo Civil.

Esses dispositivos legais, juntamente com os escólios doutrinário e jurisprudencial, permitem asseverar que a concessão

da liminar ao agravo depende de dois requisitos fundamentais: o fumus boni iuris, revelado pelo juízo de probabilidade acerca da

existência do direito material ameaçado (plausibilidade do direito alegado); e o periculum in mora, traduzido na possibilidade de

ocorrência de lesão irreparável ou de difícil reparação em virtude do decurso do tempo (perigo da demora na prolação da decisão).

Na espécie, vislumbro a presença conjugada e simultânea desses pressupostos, que autorizam a concessão da liminar

pleiteada, concluindo pelo desacerto da decisão vergastada, que mostra-se equivocada na medida em que defere tutela de

evidência fora das hipóteses legais, senão vejamos.

Acerca da tutela de evidência, dispõe o Código de Processo Civil, no seu artigo 311, o seguinte:
Art. 311. A tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do
processo, quando:
I - ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte;
II - as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos
repetitivos ou em súmula vinculante;
III - se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada
a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa;
IV - a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha
prova capaz de gerar dúvida razoável.
Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e III, o juiz poderá decidir liminarmente.

A agravada fundamentou seu pedido de tutela de evidência no inciso II do mencionado dispositivo, sustentando que os

documentos colacionados aos autos são suficientes à comprovação das alegações, em tese corroborada por entendimento

firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, sendo o pedido deferido no juízo a quo nestes termos.

Ocorre que, ao menos nesta etapa de cognição sumária, própria do exame das tutelas de urgência recursais, não

vislumbro a subsunção do presente caso à hipótese de tutela de evidência apontada.

Primeiro, porque as alegações do autor na ação principal não podem ser comprovadas com a documentação constante

dos autos, notadamente quando o pedido de tutela consiste justamente na juntada de documentos aptos a comprovar o direito

alegado; segundo, porque acerca da matéria discutida nos autos inexiste tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em

súmula vinculante.

Diante do exposto até aqui (fumus boni iuris), bem como do risco de prejuízos para a agravante com a imposição

de multa pelo descumprimento da decisão vergastada (periculum in mora), a atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo de

instrumento é medida que se impõe.

Ex positis, DEFIRO o pedido de liminar recursal, nos termos do art. 1019, inc. I, do CPC, para suspender os efeitos da

tutela de evidência deferida no Juízo de primeiro grau, até que se resolva o mérito deste agravo de instrumento.

Oficie-se ao douto Juízo a quo, dando-lhe ciência desta decisão.

Intime-se a parte agravada para, no prazo legal, apresentar, se quiser, contrarrazões ao presente agravo, facultando-lhe a
juntada de cópias das peças do processo que entender cabíveis.

Ultimadas as providências antes determinadas ou transcorridos os prazos respectivos, encaminhem-se os autos à douta
Procuradoria Geral de Justiça.

Publique-se. Intimem-se.

São Luís (MA), 27 de junho de 2017.

Desembargador Kleber Costa Carvalho
Relator

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0801867-49.2017.8.10.0000

AGRAVANTE: BRUNO GALVÃO CUNHA MONTEIRO FERREIRA
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ADVOGADO: RENATO RIBEIRO RIOS (OAB/MA 12.215)
AGRAVADO: BRADESCO SAÚDE S.A.
ADVOGADOS: LEONARDO SILVA GOMES PEREIRA E OUTROS
COMARCA: SÃO LUÍS
VARA: 1ª VARA CÍVEL
JUIZ: SIDNEY CARDOSO RAMOS
RELATORA: DESª. ANGELA MARIA MORAES SALAZAR
DECISÃO
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar de efeito suspensivo, interposto por Bruno Galvão Cunha Monteiro Ferreira da decisão de ID nº 926711,
que denegou a tutela de urgência vindicada nos autos da Ação Ordinária deflagrada contra Bradesco Saúde S.A., por entender que os fatos alegados não são
verossímeis.
Em suas razões (ID nº 926686), o agravante alega que vive em estado vegetativo desde 2015, quando foi vítima de acidente automobilístico, e que necessita ser
submetido a tratamento médico especializado, no período de 06 a 15.07.2017, a ser realizado na Associação de Assistência à Criança Deficiente (AACD),
localizada em São Paulo, de modo que necessita ser removido provisoriamente, por via aérea, para aquela cidade, onde deve ser atendido em Home Care, bem
como disponibilizado transporte em ambulância.
Sustenta que não existe unidade de atendimento da AACD no Estado do Maranhão, nem mesmo em qualquer outra instituição especializada em reabilitação
neurológica.
Requereu o deferimento da medida de urgência, pugnando, por fim, pelo provimento do recurso.
É o relatório. Passo a decidir.
Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.
O Código de Processo Civil, em seu art. 1.019, I, faculta ao Magistrado a possibilidade de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de
tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
(art. 300, CPC).
No caso, tais requisitos estão preenchidos.
Isso porque, nessa fase de cognição sumária, tenho que os fatos alegados na exordial do processo originário são verossímeis e, por outro lado, o direito que se
pretende tutelar é a integridade física do agravante e, em consequência, sua qualidade de vida, que não pode ser obtida sem o resguardo da saúde.
Constato, também, que o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação milita em favor do recorrente, pois sua integridade física encontra-se
ameaçada, na medida em que encontra-se em estado vegetativo, necessitando ser submetido a tratamento especializado para melhoras de suas condições
neurológicas, a ser realizado na AACD da cidade de São Paulo, no período de 06 a 15.07.2017.
Consta nos autos Relatórios Médicos indicando o referido tratamento ao agravante, nos quais é consignada a inexistência de Centro Especializado de
Reabilitação Neurológica na cidade de São Luís e na região, de modo que faz jus à remoção requerida (ID nº 926714 e 926712).
O médico neurocirurgião Luis Fernando Moura da Silva Júnior, em seu relatório, esclarece:
“Referente a BRUNO GALVÃO CUNHA MONTEIRO FERREIRA
[…]
Segue acompanhamento em Home Care e necessita de assistência 24 horas para seus cuidados. Quanto ao tratamento, necessita de reabilitação em instituição
especializada. Porém, em nossa cidade e na região não existem serviços especializados em reabilitação neurológica. Deve, portanto, dirigir-se a instituições de
referência como a AACD. Nos casos de necessidade de transporte de longa distância para realização das etapas de seu tratamento, atualmente, o Sr. Bruno
deve ser acomodado em meio de transporte aéreo com acompanhamento médico”.
Trago à colação jurisprudências aplicáveis à espécie:
“DIREITO PRIVADO. MODELOS JURÍDICOS DOUTRINÁRIO E HERMENÊUTICO. SITUAÇÃO JURÍDICA EXISTENCIAL. INTERVENÇÃO JUDICIAL NO
CONTRATO. REMOÇÃO UTI AÉREA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. 1. No atual momento histórico, o modelo doutrinário do direito privado admite a intervenção
judicial mais ampla e abrangente nos contratos que tutelam situações jurídicas existenciais, assim caracterizadas aquelas que são exclusivas do ser humano e
guardam relação direta com o poder de o indivíduo decidir sobre sua própria existência. 2. A correta hermenêutica contratual confere cada vez mais proteção à
posição do contratante débil, levando em consideração não mais as qualidades subjetivas do contratante, mas sim a situação de vulnerabilidade decorrente da
assimetria de poder contratual, possibilitando a interpretação mais favorável ao consumidor. 3.Existindo nos autos prova inequívoca da verossimilhança da
alegação de que a paciente necessita de remoção mediante UTI aérea, revela-se correta a decisão de antecipação de tutela que impôs à operadora do plano de
saúde o cumprimento da obrigação prevista no contrato, tanto mais diante do iminente agravamento do estado de saúde da consumidora. 3. Agravo conhecido e
improvido. Unanimidade” (TJMA, AI 0128782016, Rel. Desembargador(a) PAULO SÉRGIO VELTEN PEREIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, julgado em
28/04/2016, DJe 13/05/2016) – grifei;
“APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO CDC AO CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE ADMINISTRADO POR ENTIDADE DE AUTOGESTÃO.
RELATÓRIO MÉDICO ATESTANDO A NECESSIDADE DE REMOÇÃO POR VIA AÉREA E EM MACA. CONTINUIDADE DE TRATAMENTO NA CIDADE DE
ORIGEM. RECUSA INJUSTIFICADA DE COBERTURA. DANO MORAL. CONFIGURADO. JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. APELO IMPROVIDO. 1.
"Aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao contrato de plano de saúde administrado por entidade de autogestão. É cediço nesta Corte que "a relação de
consumo caracteriza-se pelo objeto contratado, no caso a cobertura médico-hospitalar, sendo desinfluente a natureza jurídica da entidade que presta os serviços,
ainda que se diga sem caráter lucrativo, mas que mantém plano de saúde remunerado"." (REsp 469.911/SP, Rel. Ministro Aldir Passarinho Júnior, Quarta Turma,
julgado em 12.02.2008, DJe 10.03.2008). 2. Segundo o art. 12, inciso II, alínea "e", da Lei nº 9.656/98, o beneficiário tem direito a cobertura da remoção do
pacientepara outro estabelecimento hospitalar, dentro dos limites de abrangência geográfica previstos no contrato, em território brasileiro quando for
comprovadamente necessária. 3. Comprovado, por meio de relatório médico, a necessidade de tratamento médico adequado e tendo a apelante efetuado o
transporte aéreo do paciente para hospital credenciado na cidade de Brasília, é seu dever, após o tratamento médico, que deverá continuar na cidade de origem,
efetuar a remoção de regresso, ainda mais quando novo relatório médico determina a remoção via aérea e em maca. 4. Nessa esteira, o ato ilícito da apelante se
consumou com a negativa de cobertura para remoção aérea do paciente, infringindo a legislação civilista e consumerista, além das cláusulas contratuais,
impedindo a efetividade do direito à saúde. 5. Diante dos abalos sofridos pelo apelado, é cabível a indenização por dano moral, cujo valor arbitrado em sentença
foi razoável e proporcional (R$10.000,00), devendo ser mantido. 6. Os juros moratórios devem incidir a partir da citação, sendo reformada a sentença de ofício. 7.
Recurso improvido” (TJMA, Ap 0088182015, Rel. Desembargador(a) KLEBER COSTA CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, julgado em 25/06/2015, DJe
03/07/2015) – grifei.
Ante o exposto, defiro o pedido liminar para determinar a remoção do agravante por UTI aérea, da cidade de São Luís para São Paulo, bem como de São Paulo
para São Luís, e disponibilizar o transporte em ambulância necessário para a ida e volta dos aeroportos para hotel/residência e para o comparecimento nas
consultas médicas agendadas no período de 06 a 15.07.2017, nos moldes requeridos na inicial.
Notifique-se o Magistrado a quo acerca do conteúdo desta decisão, nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil.
Intimem-se o agravado para apresentar as contrarrazões.
Não havendo recurso, remetam-se os autos à Procuradoria Geral de Justiça para emissão de parecer.
É a decisão.
Publique-se.
São Luís, 27 de junho de 2017.

Desª. ANGELA MARIA MORAES SALAZAR
Relatora
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PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL
REQUERIMENTO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO Nº
0801877-93.2017.8.10.0000 – IMPERATRIZ
Requerente :Ministério Público do Estado do Maranhão
Promotor :Joaquim Ribeiro de Souza Júnior
1º Requerido :Município de Imperatriz
2º Requerido :Estado do Maranhão
Relator :Desembargador Kleber Costa Carvalho

DECISÃO

Trata-se de requerimento de atribuição de efeito suspensivo a recurso protocolado pelo Ministério Público do Estado do

Maranhão, visando à atribuição do citado efeito à apelação interposta em face de sentença proferida pelo juízo da Vara da Fazenda

Pública de Imperatriz que, nos autos de ação civil pública movida pelo órgão ministerial contra o Município de Imperatriz e o Estado

do Maranhão para resguardar interesse individual indisponível de idoso, revogou a liminar concedida no plantão e extinguiu o

processo sem resolução do mérito.

O requerente alega, em síntese, que ajuizou, no Plantão Judicial da Comarca de Imperatriz, ação civil pública com

pedido de liminar a fim de resguardar direito indisponível do idoso Paulino de Oliveira Costa, o qual se encontrava internado no

Hospital Municipal de Imperatriz em estado grave, necessitando com urgência de transferência para leito de Unidade de Terapia

Intensiva (UTI).

Prossegue alegando que o magistrado plantonista, diante da grave situação demonstrada, deferiu o pleito liminar,

determinando a transferência do idoso para UTI da rede pública ou privada, às custas dos requeridos.

Distribuídos os autos para a Vara da Fazenda Pública, diz que o juiz titular incontinenti revogou a liminar concedida no

plantão e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inc. IV, do CPC.

Afirma que interpôs apelação tempestivamente, todavia, os autos seguem no juízo de primeiro grau para os trâmites

procedimentais anteriores à remessa para o Tribunal de Justiça, o que provoca situação de desamparo do direito à saúde do idoso

substituído no período compreendido entre a revogação da liminar e a análise do recurso de apelação no segundo grau.

Em razão disso, pleiteia a concessão de tutela de urgência antecipada para que o Município de Imperatriz e o Estado do

Maranhão sejam obrigados a realizar a internação do idoso em leito de UTI da rede pública de saúde ou, havendo impossibilidade,

da rede privada, às suas expensas.

É o relatório. Decido.

Inicialmente, em que pese o requerente conclua sua petição com pedido liminar de “ tutela provisória de urgência

antecipada inaudita altera pars”, percebo que intenta, em verdade, atribuir efeito suspensivo ao recurso de apelação já protocolado

na base, restaurando os efeitos da liminar concedida no plantão do primeiro grau, pelo que recebo e analiso o pleito nestes termos,

como me possibilita o art. 322, § 2º, do CPC.

Com efeito, o caso dos autos se amolda ao art. 1.012, § 1º, V, do CPC, segundo o qual a sentença que revoga tutela

provisória produz efeitos logo após sua publicação, ou seja, ainda que haja a interposição de apelação, o recurso não terá efeito

suspensivo, retornando a situação fática ao status quo anterior à concessão da liminar.

Destarte, perfeitamente cabível o pedido antecipado de atribuição de efeito suspensivo ao recurso interposto, nos termos

do art. 1.012, § 3º, I, do CPC, que assim dispõe:

§ 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao:

I – tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame
prevento para julgá-la.

Esclarecido o cabimento do pedido, passo à análise do caso, que deve se dar à luz dos requisitos autorizadores da

concessão das liminares, quais sejam, o fumus boni iuris, revelado pelo juízo de probabilidade acerca da existência do direito

material ameaçado (plausibilidade do direito alegado); e o periculum in mora, traduzido na possibilidade de ocorrência de lesão

irreparável ou de difícil reparação em virtude do decurso do tempo (perigo da demora na prolação da decisão).

Na espécie, vislumbro a presença conjugada e simultânea desses pressupostos, que autorizam a concessão do efeito
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suspensivo pleiteada, senão vejamos.

O fumus boni iuris revela-se na documentação acostada aos autos, notadamente na ficha de solicitação de leito de UTI e

no prontuário médico (ID nº 6630505, págs. 02 e 03), os quais revelam o estado de saúde do idoso substituído, classificado como

“MUITO GRAVE”, bem como no Ofício nº 243/2017, do Hospital Municipal de Imperatriz (ID nº 6630505, pág. 01), que atesta a

indisponibilidade de leito de UTI para a internação do paciente.

Nessa esteira, não restam dúvidas acerca do grave estado de saúde do idoso e da necessidade imediata de transferência

para Unidade de Terapia Intensiva, não havendo leitos disponíveis nessas condições na rede pública de saúde, o que justifica a

intervenção do judiciário no sentido de resguardar os direitos indisponíveis à saúde e à vida.

O periculum in mora, por outro lado, é claramente vislumbrado na gravidade e urgência da situação, que denota efetivo

risco de perecimento do direito caso tenha que se aguardar todo o processamento do recurso de apelação no juízo de primeiro

grau para que, somente então, seja analisado o pleito de suspensividade, quando do encaminhamento do recurso a este Egrégio

Tribunal de Justiça.

Nesse passo, a restauração dos efeitos da liminar concedida no plantão judicial de primeiro grau da Comarca de Imperatriz

é medida que se impõe, providência alcançada com a atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto pelo

Ministério Público do Estado do Maranhão, a fim de que seja efetivada a internação do idoso Paulino de Oliveira Costa em leito de

UTI da rede pública de saúde ou, havendo impossibilidade, da rede privada, a ser custeada pelo Município de Imperatriz e pelo

Estado do Maranhão.

Ex positis, com fulcro no art. 300 c/c art. 1.012, § 3º, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, DEFIRO o pedido de

atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto nos autos da ação civil pública nº 0806922-55.2017.8.10.0040, e

restauro os efeitos da liminar concedida no plantão judicial da Comarca de Imperatriz em todos os seus termos (ID nº 6630505,

págs. 06 a 08).

Intimem-se o Município de Imperatriz e o Estado do Maranhão, para conhecimento desta decisão e cumprimento da liminar

concedida no primeiro grau.

Oficie-se ao douto Juízo a quo, dando-lhe ciência desta decisão.

Publique-se.

São Luís (MA), 28 de junho de 2017.

Desembargador Kleber Costa Carvalho
Relator

ESTADO DO MARANHÃO
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0801880-48.2017.8.10.0000 - SÃO LUÍS
Agravante :Ana Helena Souza Carmo
Advogados :Diego Menezes Miranda (OAB-MA 12.028) e outros
Agravada :Município de São Luís
Relator :Desembargador Kleber Costa Carvalho
DECISÃO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Ana Helena Souza Carmo em face de decisão proferida pelo Juízo da 7ª
Vara Cível da Comarca de São Luís nos autos da ação movida em desfavor do Município de São Luís, que indeferiu seu pleito
emergencial.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta que é servidora do agravado desde 17/06/1986 – onde exerce o cargo de
professora –, bem como que a gratificação de incentivo de nível superior – correspondente a 150% do seu vencimento – foi
retirada de sua remuneração em 2009, sem qualquer motivação e sem a instauração do competente processo administrativo.

Defende que a supressão da referida verba viola o princípio constitucional da irredutibilidade salarial (art. 37, XV, CF/88),
motivo pelo qual, em razão do seu caráter alimentar, entende estarem presentes os pressupostos para concessão da tutela de
urgência, requerendo, o imediato restabelecimento da gratificação e, no mérito, o provimento do agravo nos termos do pleito
liminar.

É o relatório. Decido.

Do exame dos requisitos de admissibilidade recursal, constato que o agravo é tempestivo, encontrando-se devidamente
instruído de acordo com o artigo 1.017 do CPC, motivo pelo qual passo a analisar o pedido de efeito suspensivo formulado na peça
recursal, fazendo-o à luz do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil.
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O referido dispositivo legal, juntamente com o art. 995, parágrafo único, do CPC, e os escólios doutrinário e jurisprudencial,
permitem asseverar que a concessão de efeito suspensivo no agravo depende de dois requisitos fundamentais: o fumus boni iuris,
revelado pelo juízo de probabilidade de provimento do recurso; e o periculum in mora, traduzido pelo risco de dano grave, de difícil
ou impossível reparação.

Nesse sentido, é cediço que, em sede de tutela de urgência, a convicção do juiz se apresenta em graus (Pierro
Calamandrei), devendo-se adequar a intensidade do juízo de probabilidade ao momento procedimental da avaliação à natureza do
direito alegado, à circunstância dos fatos narrados, à espécie do provimento a ser concedido, e, enfim, à especificidade do caso
concreto (WATANABE, Kazuo. Cognição no processo civil, 4. ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2012, pág. 127).

No caso em apreço, não vejo necessidade da atribuição do almejado efeito ativo, porquanto não se vislumbra a derrocada
do imperium iudicis, de modo que a seriedade e a eficiência da função jurisdicional não sucumbirão tão somente com o aguardo da
decisão a ser proferida pelo órgão colegiado em sede definitiva.

No ponto, considerando que, na hipótese de procedência da demanda originária, a autora (agravante) receberá todos os
valores cobrados a partir do ajuizamento da lide, observada a prescrição quinquenal, entendo inexistir risco ao resultado útil do
processo.

Ademais, cabe enfatizar que a recorrente não demonstrou concretamente perigo de dano irreparável ou de difícil
reparação, razão pela qual reputo inexistente o periculum in mora para concessão da tutela antecipada recursal, mormente porque
a verba fora suprimida em 2009, e a ação somente foi aviada em 2017, mais de 8 (oito) anos depois.

Afigura-se, em face disso, prejudicada a análise do primeiro requisito (fumus boni iuris), já que a concessão do vindicado
efeito pressupõe a constatação simultânea dos dois.

Em suma, não se antevê, prima facie, a presença do requisito atinente ao periculum in mora para concessão da liminar
antecipada recursal.

Ante o exposto, ausente um dos requisitos autorizadores, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao presente recurso até
seu julgamento definitivo.

Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe a juntada dos
documentos que reputarem necessários.

Ultimada tal providência ou transcorrido o respectivo prazo, encaminhem-se os autos à Procuradoria Geral de Justiça para
que, no prazo legal, ofereça manifestação.

Publique-se. Intimem-se.

São Luís (MA), 27 de junho de 2017.

Desembargador Kleber Costa Carvalho
Relator

ESTADO DO MARANHÃO
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0801893-47.2017.8.10.0000 – SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO
PROCURADOR DO MUNICÍPIO: EDUARDO SILVA FERNANDES (OAB/MA 7273)
AGRAVADA: WALQUIRIA SOUSA MORAES
ADVOGADO: FILOMENO RIBEIRO NETO (OAB/PI 8826)
RELATOR: DESEMBARGADOR KLEBER COSTA CARVALHO

DECISÃO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO, com pedido de

efeito suspensivo, em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara da Comarca de São Luís Gonzaga do Maranhão nos autos da

ação ajuizada em desfavor do agravante e do Instituto de Previdência e Assistência Municipal – IPAM por WALQUIRIA SOUSA

MORAES (agravada), que concedeu tutela de urgência à autora para determinar que o ora agravante proceda, no prazo de 05

(cinco) dias, ao pagamento dos salários da autora indevidamente suprimidos, desde o mês de julho de 2015, acrescidos de juros e

correção monetária nos moldes do art. 1º-F da Lei 9.494/97, sob pena do pagamento de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um

mil reais) para cada mês em que as verbas deixarem de ser creditadas.

Na origem, a autora (agravada) aduziu que é funcionária pública municipal e, portanto, ostenta a qualidade de segurada,

para efeitos previdenciários, do segundo requerido na demanda (agravante). Seguiu expondo que, após sofrer um acidente de

trânsito em 12/04/2012, e ter obtido atestados médicos que lhe asseguravam o direito de continuar percebendo os seus salários,

foi surpreendida com decisão abusiva e ilegal do agravante que, no mês de julho de 2015, deixou de efetuar o pagamento de seus
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salários, sob o argumento de que ela deixou de comparecer para reavaliação médica dentro do prazo de 60 (sessenta) dias, a

contar de 10/04/2015, motivo pelo qual estaria configurado abandono de cargo.

O juízo a quo, ao conceder a medida de urgência, entendeu pela ilegalidade da suspensão do pagamento das

remunerações, sob o fundamento de que “ […]não há qualquer menção a que esse fato tenha sido devidamente apurado em sede

de processo administrativo, em que assegurada a ampla defesa e o contraditório à demandante, circunstância esta indispensável

para que a Administração Pública pudesse proceder à suspensão do pagamento dos salários da autora.”

Irresignado com a decisão, o Município de São Luís Gonzaga do Maranhão interpõe o presente agravo de instrumento no

qual alega, inicialmente, a impossibilidade de determinação de pagamento de qualquer natureza em sede liminar pela Fazenda

Pública, bem como o caráter satisfativo da tutela de urgência deferida, igualmente vedado pela lei (artigo 7º, §2º e §5º, da Lei nº

12.016/2009 e artigo 1º, §3°, da Lei n.º 8.437/92).

Prossegue sustentando a ausência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência deferida pelo juízo a quo, destacando,

quanto à inexistência de fumus boni juris, que, após 1o de junho de 2015 (vencimento da última licença solicitada), a agravada

manteve-se ausente do serviço público sem apresentar qualquer justificativa, razão por que a administração procedeu aos devidos

descontos em sua remuneração.

Ressalta, nesse ponto, que a agravada somente apresentou novo pedido de licença em 15 de janeiro de 2016, ocasião em

que juntou atestado médico datado de 1o de julho de 2015, que informava necessidade de seu afastamento por seis meses – que,

no entanto, já havia se esgotado naquela data –, motivo pelo qual seu pleito foi indeferido.

Sustenta que, na medida em que os atestados médicos venceram, a agravada deveria ter se apresentado ao serviço

público, sendo que, no entanto, mesmo ciente de tal necessidade de retornar ao cargo, ela permaneceu inerte até a presente data.

Diz que, assim, as faltas injustificadas da agravada – que se encontra afastada de suas atividades há quase dois anos sem

qualquer justificativa –, conferem legalidade, ex vi do artigo 44 da Lei 8.112/90, ao ato de suspensão de sua remuneração, sob

pena de enriquecimento ilícito e oneração excessiva do ente público.

Expõe que a jurisprudência pátria é uníssona ao assentar que a ausência injustificada ao serviço público legitima a

suspensão remuneratória, porquanto a prestação de trabalho é condição essencial à retribuição pecuniária, bem como que é

prescindível a realização de processo administrativo prévio ao desconto, porquanto a administração encontra-se autorizada por lei

a realizá-lo diante de falta injustificada do servidor. Defendo, por isso, que não há que se falar, no caso, em violação dos princípios

do contraditório ou ampla defesa.

Alude, outrossim, à existência de periculum in mora reverso em detrimento da administração pública municipal, sob o

argumento de que a concessão de pagamentos, por simples alegações infundadas da agravada, acarreta prejuízo à ordem pública

e econômica, visto que implicará ônus excessivo à parte agravante, que será obrigada a remunerar servidora sem que ela tenha

prestado serviços à municipalidade e sem que tenha apresentado qualquer justificativa para sua ausência ao serviço público.

Pugna, assim, pela atribuição de efeito suspensivo ao agravo, e, no mérito, o provimento do recurso com vistas à reforma do

decisum para fins de rejeição da tutela antecipada vindicada pela autora (agravada).

É o relatório. Decido.

No tocante aos requisitos de admissibilidade recursal, constato que o agravo é cabível (CPC, art. 1.015, parágrafo único) e

tempestivo, encontrando-se devidamente instruído de acordo com o artigo 1.017 do CPC, sendo o caso, portanto, de deslindar,

desde logo, os meandros da controvérsia atinente à pretensão de suspensão dos efeitos da decisão agravada.

Sigo, assim, ao exame do pleito de suspensividade, fazendo-o à luz das disposições do art. 995, parágrafo único, c/c 1.019,

I, do Código de Processo Civil.

Esses dispositivos legais, juntamente aos escólios doutrinário e jurisprudencial, permitem asseverar que a eficácia

da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco

de dano grave, de difícil ou impossível reparação (periculum in mora), e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do

recurso (fumus boni juris).

Dito isso, destaco, de saída, que vislumbro, ao menos nesta etapa de cognição sumária, própria do exame das tutelas de

urgência, a presença conjugada e simultânea dos pressupostos do periculum in mora e fumus boni juris no caso em apreço, os

quais, com efeito, autorizam a concessão da suspensão pleiteada.

Sucede que, a partir de uma análise perfunctória dos autos, observo, à primeira vista, a possibilidade de que o juízo a quo

não tenha adotado a melhor solução para a pretensão antecipatória da autora (agravada). Isso porque o magistrado de base

proferiu a tutela de urgência firmado em premissa equivocada, qual seja, aquela de que a administração pública municipal não

podia ter suspendido o pagamento da remuneração da servidora afastada por motivo de licença para tratamento de saúde sem

que, previamente, houvesse instaurado procedimento administrativo específico.
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Com efeito, o excelso STJ já proferiu decisão em que adotou o entendimento – ao qual me filio – de que “ deixando de

apresentar atempadamente, não é ilegal ou abusivo o ato que importou no desconto dos dias em que o servidor não compareceu

ao serviço, nem justificou sua falta, nos estritos limites do artigo 44 da Lei nº 8.112/90. (…)É descabida a instauração de Processo

Administrativo Disciplinar quando não se colima a aplicação de sanção disciplinar de qualquer natureza, mas o mero desconto da

remuneração pelos dias não trabalhados, pena de enriquecimento sem causa por parte do servidor público.” (RMS 28.724/RS, Rel.

Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 22/05/2012, DJe 04/06/2012).

Dito isso, verifico, num exame de cognição sumária, que o caso sub examine amolda-se perfeitamente à tese firmada no

referido aresto, porquanto, conforme exsurge dos autos, a agravada efetivamente não apresentou, em tempo, o atestado médico

particular para homologação da renovação de sua licença, de modo que suas faltas ao serviço haviam de ser presumidas como

injustificadas. Assim sendo, afigura-se ter restado autorizada a suspensão do pagamento dos estipêndios a que a servidora faria

jus, sendo dispensável, para tanto, a instauração de Processo Administrativo Disciplinar, visto que não se trata, no caso, de

aplicação de sanção disciplinar de qualquer natureza, mas o mero desconto da remuneração pelos dias não trabalhados.

Ademais, vislumbro, ao menos num exame de cognição sumária da controvérsia, que, como consequência da decisão a quo

no mundo prático, está-se a pôr em risco a ordem pública e econômica do agravante (“ periculum in mora”) , visto que essa implicará

ônus excessivo ao erário municipal, ante a obrigação de remunerar servidora que não está prestando serviços à municipalidade

nem justificando sua ausência ao serviço público.

Ex positis, presentes os requisitos autorizadores da medida de urgência vindicada, DEFIRO o pedido de atribuição de efeito

suspensivo ao presente recurso.

Oficie-se ao douto Juízo a quo, dando-lhe ciência desta decisão.

Intime-se a parte agravada para, no prazo legal, apresentar, se quiser, contrarrazões ao presente agravo, facultando-lhe a

juntada de cópias das peças do processo que entender cabíveis.

Ultimadas as providências antes determinadas ou transcorridos os prazos respectivos, encaminhem-se os autos à douta

Procuradoria Geral da Justiça para emissão de parecer opinativo.

Publique-se.
São Luís (MA), 28 de junho de 2017.

Desembargador Kleber Costa Carvalho
Relator

ESTADO DO MARANHÃO
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0828784-39.2016.8.10.0001 – SÃO LUÍS
Apelante :Nadja Maria Barbosa Silva
Advogado :Thiago Afonso Barbosa de Azevedo Guedes (OAB/MA 10.106-A)
Apelado :Banco Bonsucesso S/A
Advogada :Flaida Beatriz Nunes de Carvalho (OAB/MG 96.864)
Procurador :Francisco das Chagas Barros de Sousa
Relator :Desembargador Kleber Costa Carvalho

DECISÃO

Trata-se de apelação cível interposta por Nadja Maria Barbosa Silva, em face da sentença proferida pelo Juízo da 16ª Vara
Cível da Comarca de São Luís que, nos autos da ação indenizatória movida por si em face de Banco Bonsucesso S/A, julgou extinto
o processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 321, par. único, e 485, VI, ambos do NCPC.

Em suas razões recursais, a autora/apelante afirma a desnecessidade de processo administrativo prévio, caso contrário iria
de encontro ao princípio constitucional da inafastabilidade do controle jurisdicional (artigo 5º, XXXV, da CF).

Requer o provimento do apelo, com a declaração de nulidade da sentença e o regular prosseguimento do feito.

Contrarrazões apresentadas, defendendo o improvimento.

A Procuradoria de Justiça deixou de opinar quanto ao mérito da pretensão recursal.
É o relatório. Decido.
Preambularmente, valho-me da prerrogativa constante do art. 932, V, do Código de Processo Civil, para decidir

monocraticamente o apelo. Com efeito, já há jurisprudência firme nesta Corte e nos Tribunais Superiores acerca dos temas
trazidos a este segundo grau.

Sucede que o Juízo a quo incorreu em error in judicando, na medida em que exigiu requerimento administrativo prévio para a
propositura da ação indenizatória formulada em desfavor de instituição financeira, em frontal violação do princípio da
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inafastabilidade do acesso à Justiça.
Com efeito, o artigo 5º, XXXV, da Constituição da República consagra que “ a lei não excluirá da apreciação do Poder

Judiciário lesão ou ameaça a direito”.
Em virtude disso, entendo pela possibilidade de deduzir-se o pedido diretamente na esfera judicial, pois o exercício do direito

vindicado não se condiciona a qualquer óbice de ordem administrativa, sob pena de afronta à sobredita garantia constitucional.

No ponto, destaco que o entendimento aqui firmado não se afasta daquilo que foi decidido pelo Plenário do STF no
julgamento de repercussão geral reconhecida no RE 631.240 (julgado em 03.09.2014), que, outrossim, deu embasamento à
decisão monocrática proferida pelo Min. Luiz Fux no Recurso Extraordinário n.º 839314 (16/10/2014), relativa à cobrança de
DPVAT.

Isso porque tais entendimentos firmados pela Suprema Corte referem-se às ações de benefícios previdenciários e DPVAT,
não se correlacionado com ações indenizatórias, sobretudo porque naquelas existe verdadeiro dever legal de conceder determina
prestação à parte, seja em relação ao benefício previdenciário devido pelo INSS, seja pelo seguro DPVAT, cuja obrigação reside
na Lei 6.194/74. Em relação às ações consumeristas, contudo, o ônus de requerer previamente a composição da lide, imposto ao
consumidor, malfere a garantia constitucional de acesso à jurisdição (art. 5º, XXXV, da CF).

Nesse sentido, aliás, é o entendimento desta Corte de Justiça:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. ABERTURA DE CONTA
CORRENTE SEM ANUÊNCIA E CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE
AGIR - REJEITADA. DANO MORAL IN RE IPSA -QUANTUM MANTIDO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - NÃO OCORRENCIA.APELO
IMPROVIDO.
I – O interesse de agir é configurado pelo binômio necessidade e adequação, e emerge quando a parte sofre um prejuízo,
necessitando da intervenção do Poder Judiciário para se resguardar. Na espécie, a lide é útil e necessária para o autor, ora
apelado, que pleiteia a reparação por danos morais em virtude da abertura de conta corrente e contratação de empréstimo
em seu nome, supostamente sem seu conhecimento, firmado junto ao banco apelante. Preliminar rejeitada; II - Porforça do art.
14, da Lei Consumerista, a responsabilidade da instituição apelante é objetiva, tendo em vistaque o serviço de abertura de conta
corrente e fornecimento de empréstimo foi prestado de forma desidiosa, tanto que celebrado sem anuência do apelado, que, apesar de
sequer ter firmado relação contratual, é consumidor por equiparação, nos precisos termos do art. 17 do CDC; III - Forçoso concluir pela
nulidade do negócio contratual impugnado, vez que a situação narrada nos autos revela ser extremamente abusiva e desvantajosa
para parte autora, razão pela qual andou bem o magistrado a quo, em reconhecer a necessidade de reparação extrapatrimonial,
sobretudo porque ahipótese dos autos configura dano moral in res ipsa, em que a mera conduta ilícita já é suficiente para demonstrar
os transtornos e os aborrecimentos sofridos pelo apelado. IV - Tendo em vista as circunstâncias que norteiam o caso em análise,
afigura-se razoável a manutenção da indenização por danos morais para o patamar de R$ 4.000,00 (quatromil reais), valor que atende
os objetivos da condenação, quais sejam, apenar o ofensor e compensar a vítima pelos abalos sofridos; V - Consoante
posicionamento firmado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, através da Súmula 326, "na ação de indenização por dano moral, a
condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca". Apelo improvido. (Ap 0133082016, Rel.
Desembargador(a) JOSÉ DE RIBAMAR CASTRO, QUINTA CÂMARA CÍVEL, julgado em 30/05/2016, DJe 03/06/2016)

CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA D EINTERESSE DE AGIR.
REJEITADA. AUSÊNCIA DE REGULARIDADE FORMAL. NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA
ATACADA. VÍCIO INSANÁVEL.APELAÇÃO NÃO CONHECIDA.
I - Consoante ensina a Teoria da Asserção, as condições da ação devem ser analisadas, em abstrato, a partir das declarações
do autor da demanda, de modo que, se reputadas verdadeiras, for possível o prosseguimento do feito, não há que se falar em
carência da ação. Assim, considerando abstratamente as assertivas da inicial da demanda, observa-se, de forma indubitável,
a presença do interesse de agir em seu binômio necessidade/utilidade, porquanto o autor, ora apelado, sem o ajuizamento da
demanda não conseguiria a sustação dos descontos reputados indevidos, o que enseja a rejeição da preliminar ventilada. II -
Segundo o princípio da dialeticidade, "deve a parte recorrente impugnar, de maneira específica e pormenorizada, todos os
fundamentos da decisão contra a qual se insurge, não bastando a formulação de alegações genéricas em sentido contrário às
afirmações do julgado impugnado ou mesmo a insistência no mérito da controvérsia". (AgRg no AREsp 705.564/MG, Rel. Ministro
SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 04/08/2015, DJe 25/08/2015). II -A sentença reconheceu a nulidade do
contrato de seguro firmado entre os litigantes em razão de sua abusividade, pois não demonstrada à anuência do apelado em
contratar o serviço, vez que não juntado instrumento contratual, enquanto o apelante, em suas razões recursais, alegou não ter
responsabilidade no caso, devido a ocorrência de fraude, levada a efeito por terceiros quando da contratação de empréstimo
consignado, o que, indubitavelmente, não retrata o caso dos autos e enseja ausência de regularidade formal do recurso. Apelo não
conhecido. (Ap 0605512015, Rel. Desembargador(a) CLEONICE SILVA FREIRE, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, julgado em
25/08/2016, DJe 01/09/2016)

ROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO EM PROVENTOS DE
APOSENTADORIA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADA. INVERSÃO DO
ÔNUS DA PROVA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO DEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. 1.Não há que se
falar em falta de interesse de agir quando a lide se mostra útil e necessária para reparação do direito
lesado da Apelada. 2. Em se tratando de relação consumerista, o ônus da prova pode ser invertido em favor
do consumidor, à luz do art.6°, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. 3. Incide sobre a instituição
bancária a responsabilidade civil objetiva pelo dano causado ao cliente, sendo irrelevante a existência ou não
de culpa, a teor da Súmula n° 479 do STJ. 4. Repetição do indébito configurada, sendo aplicada sobre o valor
efetivamente descontado sobre os proventos da aposentada. 5. Demonstrado o evento danoso
consubstanciado no desconto de proventos de aposentadoria de empréstimo não contratado, devida a
reparação pecuniária a título de dano moral. 6. Manutenção do quantum indenizatório em observância aos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 7. Apelação conhecida e improvida. 8. Unanimidade. (Ap
0490072015, Rel. Desembargador(a) RICARDO TADEU BUGARIN DUAILIBE, QUINTA CÂMARA CÍVEL,
julgado em 27/06/2016, DJe 07/07/2016)

Ante todo o exposto, na forma do art. 932, V, do CPC, DOU PROVIMENTO ao apelo para anular o decreto de extinção do
processo, determinando que os autos retornem ao Juízo de origem para o regular processamento do feito.

Publique-se. Intimem-se.
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São Luís (MA), 28 de junho de 2017.

Desembargador Kleber Costa Carvalho
Relator

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 020114/2017 NA APELAÇÃO Nº 48334/2016
EMBARGANTE: Banco BMG S/A
ADVOGADA: Manuela Sarmento(OAB/MA 12883-A)
EMBARGADA: Isabel Gomes Marinho
ADVOGADO: Carlos André Morais Anchieta(OAB/MA 6274) e outros
RELATORA: Desembargadora Angela Maria Moraes Salazar

DESPACHO
Intime-se aembargadapara, querendo, manifestar-se sobre os Embargos opostos, nos termos do que preconiza o art. 1.023, §2º1, do Código de Processo Civil.
Após, voltem-me conclusos.
Publique-se.
São Luís, 27 de junho de 2017.

Desembargadora ANGELA MARIA MORAES SALAZAR

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL
APELAÇÃO CÍVEL Nº 23.777/2017 - BALSAS
NÚMERO ÚNICO: 0000777-05.2010.8.10.0026
APELANTE: JOÃO CARLOS PEREIRA LOPES
Advogado: Dr. Bernardino da Costa Netto (OAB/MA 3.013)
APELADA: MARIA TERESA DA SILVA DE OLIVEIRA
Advogada: Dra. Glaucilene Ananias Pinheiro (OAB/MA 8.626)
Relator: Des. JORGE RACHID MUBÁRACK MALUF

DESPACHO
Trata-se de apelação cível interposta por João Carlos Pereira Lopes contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Balsas, Dr.
Marco André Tavares Teixeira que, nos autos da ação de reintegração de posse ajuizada por Maria Teresa da Silva de Oliveira julgou procedentes os pedidos da
inicial.
Em homenagem aos princípios do efetivo contraditório e da não surpresa (arts. 10 e 933, NCPC1

), intime-se o apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a eventual intempestividade do recurso interposto em 06/12/2012 (fl. 176),
considerando que a sentença foi publicada em 04/09/2012 (fl.171).
Publique-se. Cumpra-se.
São Luís, 27 de junho de 2017.

Des. JORGE RACHID MUBÁRACK MALUF
Relator

1Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se
manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.
Art. 933. Se o relator constatar a ocorrência de fato superveniente à decisão recorrida ou a existência de questão apreciável de ofício ainda não examinada que
devam ser considerados no julgamento do recurso, intimará as partes para que se manifestem no prazo de 5 (cinco) dias.

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL
APELAÇÃO CÍVEL Nº 26.527/2017 - PIO XII
NÚMERO ÚNICO:0000763-47.2016.8.10.0111
APELANTE: GLAUCIMARIA ALVES PIRES CARDOZO
Advogado: Dra. Alane Alves Lima de Melo (OAB/MA 14.704) e Dr. Michel Lacerda Ferreira (OAB/MA 10.442)
APELADO: EDINALDO CARDOZO
Relator: Des. JORGE RACHID MUBÁRACK MALUF
DESPACHO
Trata-se de apelação cível interposta por Adelaide de Oliveira Silva contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Comarca de Porto Franco, Dr.
Aureliano Coelho Ferreira, que nos autos da ação de exibição de documentos ajuizada contra o Banco do Brasil S/A., extinguiu o feito sem julgamento do mérito,
por ausência de interesse processual, nos termos do art. 485, VI, do NCPC.
Verifico que o apelado não foi citado para apresentar contrarrazões, conforme previsto no art. 331, §1º, do NCPC1.
Desse modo, determino que seja intimado, pessoalmente, o apelado para, querendo, ofertar contrarrazões ao recurso de apelação, no prazo de 15 (quinze)
dias.
Publique-se e cumpra-se.

São Luís, 26 de junho de 2017.
Des. JORGE RACHID MUBÁRACK MALUF

Relator
1�Art. 331.Indeferida a petição inicial, o autor poderá apelar, facultado ao juiz, no prazo de 5 (cinco) dias, retratar-se.
§ 1oSe não houver retratação, o juiz mandará citar o réu para responder ao recurso.

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 27217/2017 - SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO/MA
EMBARGANTE: Bradesco FinanciamentosS/A
ADVOGADO: Wilson Sales Belchior (OAB/MA 11.099-A)
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EMBARGADA: Silvilina Pereira de Almeida
ADVOGADOS: Andréa Buhatem Chaves (OAB/MA 8897), Bárbara Cesário de Oliveira (OAB/MA 12008) e outros
RELATORA: Desembargadora Angela Maria Moraes Salazar

DESPACHO
Intime-se aembargadapara, querendo, manifestar-se sobre os Embargos opostos, nos termos do que preconiza o art. 1.023, §2º1, do Código de Processo Civil.
Após, voltem-me conclusos.
Publique-se.
São Luís, 27 de junho de 2017.

Desembargadora ANGELA MARIA MORAES SALAZAR

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 27266/2017 - SÃO LUÍS /MA
EMBARGANTE: Arnaldo Bastos Marques
ADVOGADOS: Felipe Antonio Ramos Sousa (OAB/MA 9149), Francisco Xavier de Sousa Filho (OAB/MA 3080)
EMBARGADO: Eduardo de Carvalho Lago
ADVOGADO: Kleber Moreira (OAB/MA 296) e outro
RELATORA: Desembargadora Angela Maria Moraes Salazar

DESPACHO
Intime-se oembargadopara, querendo, manifestar-se sobre os Embargos opostos, nos termos do que preconiza o art. 1.023, §2º1, do Código de Processo Civil.
Após, voltem-me conclusos.
Publique-se.
São Luís, 27 de junho de 2017.

Desembargadora ANGELA MARIA MORAES SALAZAR

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 27.476/2017 NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 8.328/2017 - VITORINO FREIRE
NÚMERO ÚNICO: 0000568-15.2016.8.10.0062
EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE VITORINO FREIRE
Advogados: Drs. José Eloi Santana Costa Filho (OAB/MA 9.335) e outros
EMBARGADO: SAMUEL VENTURA DA SILVA
Advogada: Dra. Olinda Maria Santos Barbosa (OAB/MA 14.606)
Relator: Des. JORGE RACHID MUBÁRACK MALUF

D E S P A C H O
Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo Município de Vitorino Freire em razão da decisão de fls. 82/84 proferida na Apelação Cível Nº 8.328/2017.
Alegou que existem vícios no julgado e para saná-los pugnou pelo acolhimento dos embargos.
Em homenagem ao contraditório, determino a intimação do embargado, para querendo, apresentar contrarrazões, conforme disposto no §2º do art. 1.023 do
NCPC1.
Publique-se e cumpra-se.
São Luís, 27 de junho de 2017.
Des. JORGE RACHID MUBÁRACK MALUF

Relator

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 27.490/2017 NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 11.652/2017 - VITORINO FREIRE
NÚMERO ÚNICO: 0000403-65.2016.8.10.0062
EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE VITORINO FREIRE
Advogados: Drs. José Eloi Santana Costa Filho (OAB/MA 9.335) e outros
EMBARGADA: MARIA JANILDA PINHEIRO DE SOUZA
Advogada: Dra. Olinda Maria Santos Barbosa (OAB/MA 14.606)
Relator: Des. JORGE RACHID MUBÁRACK MALUF

D E S P A C H O
Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo Município de Vitorino Freire em razão da decisão de fls. 82/84 proferida na Apelação Cível nº 11.652/2017.
Alegou que existem vícios no julgado e para saná-los pugnou pelo acolhimento dos embargos.
Em homenagem ao contraditório, determino a intimação da embargada, para querendo, apresentar contrarrazões, conforme disposto no §2º do art. 1.023 do
NCPC1.
Publique-se e cumpra-se.
São Luís, 27 de junho de 2017.
Des. JORGE RACHID MUBÁRACK MALUF

Relator

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 27.494/2017 NA REMESSA Nº 5.153/2017 - VITORINO FREIRE
NÚMERO ÚNICO: 0000171-53.2016.8.10.0062
EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE VITORINO FREIRE
Advogados: Drs. José Eloi Santana Costa Filho (OAB/MA 9.335) e outros
EMBARGADA: MARIA DOS SANTOS SILVA DE JESUS
Advogadas: Dra. Nathalia Araújo Santos (OAB/MA 13.481), Rafaela de Sousa Araújo (OAB/MA 14.953)
Relator: Des. JORGE RACHID MUBÁRACK MALUF
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D E S P A C H O
Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo Município de Vitorino Freire em razão da decisão de fls. 63/64 proferida na Remessa nº 5.153/2017.
Alegou que existem vícios no julgado e para saná-los pugnou pelo acolhimento dos embargos.
Em homenagem ao contraditório, determino a intimação da embargada, para querendo, apresentar contrarrazões, conforme disposto no §2º do art. 1.023 do
NCPC1.
Publique-se e cumpra-se.
São Luís, 27 de junho de 2017.
Des. JORGE RACHID MUBÁRACK MALUF

Relator

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 27.498/2017 NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 9.092/2017- VITORINO FREIRE
NÚMERO ÚNICO: 0001359-18.2015.8.10.0062
EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE VITORINO FREIRE
Advogados: Drs. José Eloi Santana Costa Filho (OAB/MA 9.335) e outros
EMBARGADA: LUZIMAR RODRIGUES DE SOUSA
Advogada: Dra. Olinda Maria Santos Barbosa (OAB/MA 14.606)
Relator: Des. JORGE RACHID MUBÁRACK MALUF

D E S P A C H O
Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo Município de Vitorino Freire em razão da decisão de fls. 88/90 proferida na Apelação Cível nº 9.092/2017.
Alegou que existem vícios no julgado e para saná-los pugnou pelo acolhimento dos embargos.
Em homenagem ao contraditório, determino a intimação da embargada, para querendo, apresentar contrarrazões, conforme disposto no §2º do art. 1.023 do
NCPC1.
Publique-se e cumpra-se.
São Luís, 27 de junho de 2017.
Des. JORGE RACHID MUBÁRACK MALUF

Relator

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 27.521/2017 NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 10.751/2017 - VITORINO FREIRE
NÚMERO ÚNICO: 0000417-49.2016.8.10.0062
EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE VITORINO FREIRE
Advogados: Drs. José Eloi Santana Costa Filho (OAB/MA 9.335) e outros
EMBARGADA: FRANCISCA DE SOUSA ALENCAR
Advogadas: Dra. Nathalia Araújo Santos (OAB/MA 13.481) e Dra. Rafaela de Sousa Araújo (OAB/MA 14.953)
Relator: Des. JORGE RACHID MUBÁRACK MALUF

D E S P A C H O
Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo Município de Vitorino Freire em razão da decisão de fls. 82/84 proferida na Apelação Cível nº 10.751/2017.
Alegou que existem vícios no julgado e para saná-los pugnou pelo acolhimento dos embargos.
Em homenagem ao contraditório, determino a intimação da embargada, para querendo, apresentar contrarrazões, conforme disposto no §2º do art. 1.023 do
NCPC1.
Publique-se e cumpra-se.
São Luís, 27 de junho de 2017.
Des. JORGE RACHID MUBÁRACK MALUF

Relator

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 27.529/2017 NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 10.762/2017 - VITORINO FREIRE
NÚMERO ÚNICO: 0000261-61.2016.8.10.0062
EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE VITORINO FREIRE
Advogados: Drs. José Eloi Santana Costa Filho (OAB/MA 9.335) e outros
EMBARGADO: ANTONIO NONATO BIZERRA
Advogada: Dra. Olinda Maria Santos Barbosa (OAB/MA 14.606)
Relator: Des. JORGE RACHID MUBÁRACK MALUF

D E S P A C H O
Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo Município de Vitorino Freire em razão da decisão de fls. 77/79 proferida na Apelação Cível nº 10.762/2017.
Alegou que existem vícios no julgado e para saná-los pugnou pelo acolhimento dos embargos.
Em homenagem ao contraditório, determino a intimação do embargado, para querendo, apresentar contrarrazões, conforme disposto no §2º do art. 1.023 do
NCPC1.
Publique-se e cumpra-se.
São Luís, 27 de junho de 2017.
Des. JORGE RACHID MUBÁRACK MALUF

Relator
1 Art. 1.023. (...)
(...)
§ 2o

O juiz intimará o embargado para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos, caso seu eventual acolhimento implique a
modificação da decisão embargada.
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PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 27643/2017 NA APELAÇÃO Nº 052985/2016
EMBARGANTE: Francisco Carlos Santos
ADVOGADO: José Ribamar de Oliveira Ferreira(OAB/MA 2708)
EMBARGADO: Estado do Maranhão
RELATORA: Desembargadora Angela Maria Moraes Salazar

DESPACHO
Intime-se oembargadopara, querendo, manifestar-se sobre os Embargos opostos, nos termos do que preconiza o art. 1.023, §2º1c/c art. 1832, ambos do Código
de Processo Civil.
Após, voltem-me conclusos.
Publique-se.
São Luís, 27 de junho de 2017.

Desembargadora ANGELA MARIA MORAES SALAZAR

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 28.028/2017 NA REMESSA Nº 4.936/2017 - VITORINO FREIRE
NÚMERO ÚNICO: 00001373-02.2015.8.10.0062
EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE VITORINO FREIRE
Advogados: Drs. José Eloi Santana Costa Filho (OAB/MA 9.335) e outros
EMBARGADA: MARIA COSTA FREITAS
Advogada: Dra. Nathália Araújo Santos (OAB/MA 13.481)
Relator: Des. JORGE RACHID MUBÁRACK MALUF

D E S P A C H O
Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo Município de Vitorino Freire em razão da decisão de fls. 64/65 proferida na Remessa nº 4.936/2017.
Alegou que existem vícios no julgado e para saná-los pugnou pelo acolhimento dos embargos.
Em homenagem ao contraditório, determino a intimação da embargada, para querendo, apresentar contrarrazões, conforme disposto no §2º do art. 1.023 do
NCPC1.
Publique-se e cumpra-se.
São Luís, 27 de junho de 2017.
Des. JORGE RACHID MUBÁRACK MALUF

Relator
1 Art. 1.023. (...)
(...)
§ 2o

O juiz intimará o embargado para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos, caso seu eventual acolhimento implique a
modificação da decisão embargada.

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 28.029/2017 NA REMESSA Nº 15.648/2017 - VITORINO FREIRE
NÚMERO ÚNICO: 0000365-53.2016.8.10.0061
EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE VITORINO FREIRE
Advogados: Drs. José Eloi Santana Costa Filho (OAB/MA 9.335) e outros
EMBARGADO: EDIMAR GALVINO BIZERRA
Advogadas: Dra. Nathália Araújo Santos (OAB/MA 13.481) e Dra. Rafaela de Sousa Araújo (OAB/MA 14.953)
Relator: Des. JORGE RACHID MUBÁRACK MALUF

D E S P A C H O
Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo Município de Vitorino Freire em razão da decisão de fls. 65/67 proferida na Remessa nº 15.648/2017.
Alegou que existem vícios no julgado e para saná-los pugnou pelo acolhimento dos embargos.
Em homenagem ao contraditório, determino a intimação do embargado, para querendo, apresentar contrarrazões, conforme disposto no §2º do art. 1.023 do
NCPC1.
Publique-se e cumpra-se.
São Luís, 27 de junho de 2017.
Des. JORGE RACHID MUBÁRACK MALUF

Relator
1 Art. 1.023. (...)
(...)
§ 2o

O juiz intimará o embargado para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos, caso seu eventual acolhimento implique a
modificação da decisão embargada.

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 28.030/2017 NA REMESSA Nº 5.196/2017 - VITORINO FREIRE
NÚMERO ÚNICO: 00001653-70.2015.8.10.0062
EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE VITORINO FREIRE
Advogados: Drs. José Eloi Santana Costa Filho (OAB/MA 9.335) e outros
EMBARGADO: IGOR FERNANDO DA SILVA VIANA
Advogada: Dra. Nathália Araújo Santos (OAB/MA 13.481)
Relator: Des. JORGE RACHID MUBÁRACK MALUF

D E S P A C H O
Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo Município de Vitorino Freire em razão da decisão de fls. 58/59 proferida na Remessa nº 5.196/2017.
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Alegou que existem vícios no julgado e para saná-los pugnou pelo acolhimento dos embargos.
Em homenagem ao contraditório, determino a intimação do embargado, para querendo, apresentar contrarrazões, conforme disposto no §2º do art. 1.023 do
NCPC1.
Publique-se e cumpra-se.
São Luís, 27 de junho de 2017.
Des. JORGE RACHID MUBÁRACK MALUF

Relator

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 28.031/2017 APELAÇÃO CÍVEL Nº 11.340/2017 - VITORINO FREIRE
NÚMERO ÚNICO: 0001613-88.2015.8.10.0062
EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE VITORINO FREIRE
Advogados: Drs. José Eloi Santana Costa Filho (OAB/MA 9.335) e outros
EMBARGADA: ALCINETE FREITAS
Advogada: Dra. Olinda Maria Santos Barbosa (OAB/MA 14.606)
Relator: Des. JORGE RACHID MUBÁRACK MALUF

D E S P A C H O
Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo Município de Vitorino Freire em razão da decisão de fls. 82/84 proferida na Apelação Cível nº 11.340/2017.
Alegou que existem vícios no julgado e para saná-los pugnou pelo acolhimento dos embargos.
Em homenagem ao contraditório, determino a intimação da embargada, para querendo, apresentar contrarrazões, conforme disposto no §2º do art. 1.023 do
NCPC1.
Publique-se e cumpra-se.
São Luís, 27 de junho de 2017.

Des. JORGE RACHID MUBÁRACK MALUF
Relator

1 Art. 1.023. (...)
(...)
§ 2o

O juiz intimará o embargado para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos, caso seu eventual acolhimento implique a
modificação da decisão embargada.

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 28.034/2017 NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 11.874/2017 - VITORINO FREIRE
NÚMERO ÚNICO: 0000563-90.2016.8.10.0062
EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE VITORINO FREIRE
Advogados: Drs. José Eloi Santana Costa Filho (OAB/MA 9.335) e outros
EMBARGADA: SÔNIA MARIA DA SILVA OLIVEIRA
Advogada: Dra. Olinda Maria Santos Barbosa (OAB/MA 14.606)
Relator: Des. JORGE RACHID MUBÁRACK MALUF

D E S P A C H O
Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo Município de Vitorino Freire em razão da decisão de fls. 72/74 proferida na Apelação Cível nº 27.529/2017.
Alegou que existem vícios no julgado e para saná-los pugnou pelo acolhimento dos embargos.
Em homenagem ao contraditório, determino a intimação da embargada, para querendo, apresentar contrarrazões, conforme disposto no §2º do art. 1.023 do
NCPC1.
Publique-se e cumpra-se.
São Luís, 27 de junho de 2017.
Des. JORGE RACHID MUBÁRACK MALUF

Relator
1 Art. 1.023. (...)
(...)
§ 2o

O juiz intimará o embargado para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos, caso seu eventual acolhimento implique a
modificação da decisão embargada.

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 28319/2017 NA APELAÇÃO Nº 43568/2015
EMBARGANTE: Gedaias da Silva Ramos
ADVOGADO: Karleno Delgado Leite (OAB/MA 9317)
EMBARGADO: Gmac Administradorade Consórcios LTDA
ADVOGADOS: Maria Andrade Santos (OAB/MA10500)e outros
RELATORA: Desembargadora Angela Maria Moraes Salazar

DESPACHO
Intime-se oembargadopara, querendo, manifestar-se sobre os Embargos opostos, nos termos do que preconiza o art. 1.023, §2º1, do Código de Processo Civil.
Após, voltem-me conclusos.
Publique-se.
São Luís, 27 de junho de 2017.

Desembargadora ANGELA MARIA MORAES SALAZAR
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PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 28425/2017 NA APELAÇÃO Nº 36614/2016
EMBARGANTE: Banco BV Financeira S/A
ADVOGADA: Manuela Sarmento(OAB/MA 12883-A)
EMBARGADA: Francisca das Chagas Santana da Silva
ADVOGADO: Marcelo Gilles Vieira de Carvalho (OAB/MA 11773)
RELATORA: Desembargadora Angela Maria Moraes Salazar

DESPACHO
Intime-se aembargadapara, querendo, manifestar-se sobre os Embargos opostos, nos termos do que preconiza o art. 1.023, §2º1, do Código de Processo Civil.
Após, voltem-me conclusos.
Publique-se.
São Luís, 27 de junho de 2017.

Desembargadora ANGELA MARIA MORAES SALAZAR

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO INTERNO Nº 28485/2017 (0005350-64.2010.8.10.0001)

Agravante : Banco do Brasil S/A

Advogado : Rafael Sganzerla Durand (OAB/MA 10348-A)

Agravado : Pedro Celso Carneiro Aguiar

Advogados :
José Wilson Cardoso Diniz (OAB/MA 6055-A) e Fernanda Grazielle de C. Ferreira
(OAB/MA 13696)

Relator : Desembargador Kleber Costa Carvalho

DESPACHO
Vistos etc.
Examinando os autos, constato que oBanco do Brasil S/A interpôs o presente agravo interno em face de decisão monocrática proferida por esta Relatoria,
contudo,olvidou em comprovar o recolhimento do preparo relativo ao recurso, à revelia do NCPC, art. 1.007, caput, e do RITJ/MA, arts. 230, caput, c/c 237.
Isso posto, dando cumprimento ao art. 1.007, § 4º, do NCPC, intimo o agravante para, no prazo de 05 (cinco) dias, realizar o recolhimento em dobro, sob pena
de deserção.
Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.
São Luís (MA), 28 de junho de 2017.

Desembargador Kleber Costa Carvalho
Relator

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO INTERNO Nº 28914/2017 (0003156-50.2013.8.10.0000)

Agravante : Clezio Carlos Ferreira Lemos

Advogado : Jose Ribamar Oliveira Ferreira (OAB-MA 2708)

Agravado : Estado do Maranhão

Procuradora : Luciana Cardoso Maia

Relator : Desembargador Kleber Costa Carvalho

DESPACHO
Vistos, etc.
Em homenagem aos princípios do contraditório e da ampla defesa, concedo prazo de 15 (quinze) dias para que a parte ex adversa, querendo, apresente
contrarrazões ao presente agravo interno.
Publique-se. Intimem-se.
São Luís (MA), 28 de junho de 2017.

Desembargador Kleber Costa Carvalho
Relator

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 29.317/2017 NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 2.844/2017 - SÃO LUÍS
NÚMERO ÚNICO: 0010781-40.2014.8.10.0001
EMBARGANTE: MAFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A.
Advogados: Dr. Álvaro Luiz da Costa Fernandes (OAB/MA 11.735 -A) e outros
EMBARGADO: CARLOS ANDRÉ SILVA DOS SANTOS
Advogado: Dr. José Antônio Figueiredo Ferreira Júnior (OAB/MA 7.718) e Dra. Thaiane Filomena da Silva(OAB/MA 10.264)
Relator: Des. JORGE RACHID MUBÁRACK MALUF

D E S P A C H O
Cuida-se de embargos de declaração opostos por Mafre Vera Cruz Seguradora S/A. em razão do Acórdão nº 204.251/2017 de fls. 195/199v proferido na
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Apelação Cível nº 2.844/2017.
Alegou que existe omissão no julgado e para saná-la pugnou pelo acolhimento dos embargos.
Em homenagem ao contraditório, determino a intimação do embargado para querendo apresentar contrarrazões, conforme disposto no §2º do art. 1.023 do
NCPC1.
Publique-se e cumpra-se.
São Luís, 26 de junho de 2017.
Des. JORGE RACHID MUBÁRACK MALUF

Relator
1 Art. 1.023. (...)
(...)
§ 2o

O juiz intimará o embargado para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos, caso seu eventual acolhimento implique a
modificação da decisão embargada.

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 29324/2017 NO AGRAVO REGIMENTAL Nº 006835/2015
EMBARGANTE: Viação Primor LTDA
ADVOGADO: ErikoJosé Domingues da Silva Ribeiro(OAB/MA 4835)
EMBARGADO: Município de São Luís
PROCURADOR: José Borralho Ribeiro Filho
RELATORA: Desembargadora Angela Maria Moraes Salazar

DESPACHO
Intime-se oembargadopara, querendo, manifestar-se sobre os Embargos opostos, nos termos do que preconiza o art. 1.023, §2º1c/c art. 1832, ambos do Código
de Processo Civil.
Após, voltem-me conclusos.
Publique-se.
São Luís, 27 de junho de 2017.

Desembargadora ANGELA MARIA MORAES SALAZAR

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 29558/2017 (0003807-82.2017.8.10.0000) - CHAPADINHA

Agravante : Maria Rosa de Araújo Costa

Advogado : Henry Wall Gomes Freitas (OAB-MA 10205-A)

Agravado : Banco Bradesco S/A

Relator : Desembargador Kleber Costa Carvalho

DESPACHO
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Maria Rosa de Araújo Costa, com pedido de efeito suspensivo, em face de decisão proferida pelo Juízo
da 1a

Vara da Comarca de Chapadinhanos autos da ação ajuizada em desfavor doBanco Bradesco S/A, que determinou ajuntada de cópia dos extratos bancários para
comprovação dos descontos efetuados em seu benefício previdenciário, sob pena de indeferimento da petição inicial.
Examinando os requisitos de admissibilidade do agravo de instrumento, observo que o comando judicial apenas determinou a emenda da inicial, ato judicial que,
à primeira vista, não se enquadra no rol taxativo do art. 1.015 do CPC.
Assim, ante a dicção dos arts. 7º, 9ºe 10, todosdo CPC, determino a intimação da parte recorrentepara, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestar acerca do
cabimentodo presente agravo de instrumento.
Do mesmo modo, constato falha na formação do instrumento do presente agravo consubstanciado na ausência de peça obrigatória (art. 1.117, I, do
CPC), motivo pelo qual determino à agravante que providencie a juntada, em igual prazo, da "certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que
comprove a tempestividade" da irresignação, tudo nos termos do art. 1.117, § 3º c/c art. 932, parágrafo único, do CPC.
Publique-se. Intime-se.
São Luís (MA), 28 de junho de 2017.

DesembargadorKleber Costa Carvalho
Relator

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 59.516/2016 - COLINAS
NÚMERO ÚNICO:0009462-69.2016.8.10.0000
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE COLINAS
Advogado: Dr. José Francisco Belém de Mendonça Júnior (OAB/MA 5.313)
AGRAVADA: MATERNIDADE E CASA DE SAÚDE NOSSA SENHORA DA CONSOLAÇÃO LTDA.
Advogados: Dr. Pedro Américo Dias Vieira (OAB/MA 705) e outros
Relator: Des. JORGE RACHID MUBÁRACK MALUF

DESPACHO
Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Município de Colinas contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Comarca de Colinas, Dr. Marcelo
Elias Matos e Oka, que deferiu o pedido de tutela de urgência requerido pela Maternidade e Casa de Saúde Nossa Senhora da Consolação Ltda., determinando
que seja bloqueado o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) do Fundo Municipal de Saúde, referente ao pagamento de aluguel relativo ao contrato de
arrendamento de imóvel celebrado com a agravada.
Analisando os autos, verifico que foi proferida nova decisão na qual o Juiz reconheceu a vigência da tutela de urgência até aquele momento, mantendo os
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bloqueios efetuados na importância de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), definindo que o objeto da ação é a cobrança de valores pretéritos referentes ao
exercício 2015 e 2016, cujo bloqueio já foi efetuado e expedido, através de alvará ao requerente, determinando, ainda, que não fossem mais realizados bloqueios
a partir de então no FMS (Fundo Municipal de Saúde) de Colinas, declarando encerrada a instrução processual.
Dessa forma, em atenção ao Princípio da Não Surpresa, positivado nos arts. 9º e 10do NCPC1,determino que seja intimado o recorrente para, no prazo de 5
(cinco) dias, manifestar se tem interesse no julgamento do recurso, bem como sobre possível a perda do objeto, tendo em vista a prolação dessa nova decisão.
Publique-se e cumpra-se.

São Luís, 27 de junho de 2017.
Des. JORGE RACHID MUBÁRACK MALUF

Relator

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0800843-83.2017.8.10.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ
ADVOGADO: CRISTIANO ALVES FERNANDES RIBEIRO
(OAB/MA Nº 6.146 )
AGRAVADO: ESTADO DO MARANHÃO
RELATORA: Desembargadora Angela Maria Moraes Salazar

DESPACHO
Analisando os autos, verifico que o Ente Municipal protocolou petição avulsa requerendo o cancelamento da distribuição eletrônica, pois entendeu que os
processos físicos em tramitação nas Comarcas do Estado ainda deverão ser submetidos ao protocolo ordinário - petição autuada de modo físico, conforme a
Portaria 427/2016 deste egrégio Tribunal.
Distribuídos os autos ao Desembargador Jorge Rachid Mubárack Maluf, este determinou o seu encaminhamento à Vice-Presidência desta Corte de Justiça, que
homologou o citado requerimento, ressalvando que deverá haver “compensação deste processo com outro a ser distribuído ao Desembargador Jorge Rachid
Mubárack Maluf” - (ID nº 830290).
Deste modo, constata-se que houve equívoco no envio dos presentes autos a esta Signatária, portanto, determino a sua remessa à Coordenação de Distribuição
para as demais providências cabíveis.
Publique-se.
São Luís, 26 de junho de 2017.

Desembargadora ANGELA MARIA MORAES SALAZAR
Relatora

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0801723-75.2017.8.10.0000

AGRAVANTE: UNIHOSP SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA
ADVOGADOS: ANTÔNIO CÉSAR DE ARAÚJO FREITAS (OAB/MA 4695), RUY EDUARDO VILLAS BOAS SANTOS (OAB/MA 4735)
AGRAVADO: JOSÉ ELEONILDO SOARES
ADVOGADO: FRANCISCO DAS CHAGAS DE OLIVEIRA BISPO (OAB/MA 6259)
COMARCA: SÃO LUÍS
VARA: 6ª CÍVEL
JUIZ: GERVÁSIO PROTÁSIO DOS SANTOS JÚNIOR
RELATORA: DESª ANGELA MARIA MORAES SALAZAR

DESPACHO
Reservo-me o direito de apreciar o pedido de efeito suspensivo após ser apresentada resposta pela parte agravada.
Desta forma, intime-se o agravado para apresentar, caso queira, no prazo de 15 (quinze) dias, contrarrazões ao recurso, nos termos do que prevê o artigo 1.019,
inciso II, do Código de Processo Civil – CPC.
Em seguida, retornem-me os autos conclusos.
Publique-se.
São Luís, 26 de junho de 2017.

Desª. ANGELA MARIA MORAES SALAZAR
Relatora

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0801723-75.2017.8.10.0000

AGRAVANTE: UNIHOSP SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA
ADVOGADOS: ANTÔNIO CÉSAR DE ARAÚJO FREITAS (OAB/MA 4695), RUY EDUARDO VILLAS BOAS SANTOS (OAB/MA 4735)
AGRAVADO: JOSÉ ELEONILDO SOARES
ADVOGADO: FRANCISCO DAS CHAGAS DE OLIVEIRA BISPO (OAB/MA 6259)
COMARCA: SÃO LUÍS
VARA: 6ª CÍVEL
JUIZ: GERVÁSIO PROTÁSIO DOS SANTOS JÚNIOR
RELATORA: DESª ANGELA MARIA MORAES SALAZAR

DESPACHO
Reservo-me o direito de apreciar o pedido de efeito suspensivo após ser apresentada resposta pela parte agravada.
Desta forma, intime-se o agravado para apresentar, caso queira, no prazo de 15 (quinze) dias, contrarrazões ao recurso, nos termos do que prevê o artigo 1.019,
inciso II, do Código de Processo Civil – CPC.
Em seguida, retornem-me os autos conclusos.
Publique-se.
São Luís, 26 de junho de 2017.

Desª. ANGELA MARIA MORAES SALAZAR
Relatora

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0801752-28.2017.10.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DOS PATOS
ADVOGADO: GULLIT VINICIUS SILVA BARROS (OAB/MA 14.814)
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
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COMARCA: SÃO JOÃO DOS PATOS
VARA: ÚNICA
JUIZ: RANIEL BARBOSA NUNES
RELATORA: DESª ANGELA MARIA MORAES SALAZAR

DESPACHO
Determino, com fulcro nos artigos 1.017 § 3º e 932, parágrafo único, ambos do CPC/2015, a intimação do agravante para, no prazo de 05 (cinco) dias,
apresentar cópias da petição inicial e da decisão agravada.
Após, devolvam-me os autos concluso.
Publique-se.
São Luís, 26 de junho de 2017.

Desembargadora ANGELA MARIA MORAES SALAZAR
Relatora

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0801902-09.2017.8.10.0000 – JOÃO LISBOA
Agravante :Noberto Carneiro Lima
Advogado :Renato Dias Gomes (OAB/MA 11483)

Agravado :Banco BMC/Bradesco S.A.
Advogado :Wilson Sales Belchior (OAB/MA 11099-A)
Relator :Desembargador Kleber Costa Carvalho

DESPACHO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Noberto Carneiro Lima em face da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara

da Comarca de João Lisboa que, na fase de cumprimento de sentença, julgou procedente a impugnação, excluindo o valor

referente às astreintes.

Em suas razões recursais aduz que não é necessária a intimação pessoal do devedor, conforme jurisprudência do STJ.

Sem pedido de providência liminar.

Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no decêndio legal, facultando-lhe a juntada dos

documentos que reputar necessários.

Ultimadas tais providências ou transcorridos os prazos respectivos, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria Geral de

Justiça.

Intime-se. Publique-se.

São Luís (MA), 28 de junho de 2017.

Desembargador Kleber Costa Carvalho

Relator

ESTADO DO MARANHÃO
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL
APELAÇÃO (198) 0803090-14.2017.8.10.0040 - IMPERATRIZ
APELANTE: SANDRA SILVA CUNHA SOUZA
DEFENSOR: JULIANO JOSÉ SOUSA DOS ANJOS
APELADO: ESTADO DO MARANHÃO
RELATOR: DESEMBARGADOR KLEBER COSTA CARVALHO

DESPACHO

Presentes os requisitos de admissibilidade recursal (art. 1.010, CPC), conheço da apelação.

Encaminhem-se os autos ao Ministério Público, para, querendo, intervir no feito (art. 178 c/c art. 932, VII,

CPC).

Intimem-se. Publique-se. Cumpra-se.

São Luís (MA), 28 de junho de 2017.
Desembargador Kleber Costa Carvalho

Relator

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL
APELAÇÃO CÍVEL Nº0854363-86.2016.8.10.0001

APELANTES: SANDS EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA-ME e OUTROS
ADVOGADO:Carlos Eduardo Frasão Pereira (OAB/MA 6987)
APELADO: BANCO DO BRASIL S/A
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ADVOGADO: José Arnaldo Janssen Nogueira (OAB/MA 14501-A)
DESPACHO

Com efeito, a distribuição anterior do Agravo de Instrumento nº 0801107-37.2016.8.10.0000, tornou prevento o Exmo. Lourival de
Jesus Serejo de Sousa e a 3ª Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça para julgar o presente recurso, como prevê o artigo
2421, do RITJMA.
Diante disso, determino que os autos sejam encaminhados à Coordenadoria de Distribuição, a fim de que sejam adotadas
providências de redistribuição.
Publique-se.
São Luís, 26 de junho de 2017.

Desembargadora ANGELA MARIA MORAES SALAZAR
1 Art. 242. O primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no
mesmo processo ou em processo conexo, assim como a distribuição de habeas corpus e do pedido de atribuição de efeito
suspensivo a recurso; e na distribuição do inquérito, bem como na realizada para efeito da concessão de fiança ou de decretação
de prisão temporária ou preventiva ou de qualquer diligência anterior à denúncia ou queixa, prevenirá a ação penal.

Segunda Câmara Cível

ACÓRDÃO Nº 205432/2017

Sessão do dia 13 de Junho de 2017

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

Processo Nº: 0029421-33.2010.8.10.0001 Protocolo Nº: 0411872016

APELANTE: SAFRA LEASING S/A-ARRENDAMENTO MERCANTIL,
ADVOGADO(A): RAFAEL BARRETO BORNHAUSEN (SP226799)
APELADO: MUNICIPIO DE SAO LUIS,
PROCURADOR DO MUNICÍPIO: RUBENS RIBEIRO DE SOUSA

Relator(a): NELMA CELESTE SOUZA SILVA SARNEY COSTA

EMENTA
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM QUANTIA INFERIOR AO MÍNIMO LEGAL.
EXECUÇÃO FISCAL. FAZENDA PÚBLICA VENCIDA. POSSIBILIDADE. § 4º, DO ART. 20, DO CPC. APRECIAÇÃO EQUITATIVA DO JUIZ. PRECEDENTES
DO STJ. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. JULGAMENTO DE REMESSA NECESSÁRIA NO CORPO DO RECURSO VOLUNTÁRIO. EMBARGOS À
EXECUÇÃO FISCAL. INCIDÊNCIA DE ISSQN. LEASING. COMPETÊNCIA PARA EFETUAR A COBRANÇA DO IMPOSTO. ENTE MUNICIPAL EM QUE
OCORRE A EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FATO GERADOR. DECISÃO. APROVAÇÃO DO FINANCIAMENTO. PRECEDENTES DO STJ. RESP Nº
1060210-SC. REMESSA CONHECIDA E IMPROVIDA.
I - Esta e. Câmara já se posicionou em julgado semelhante que a competência para cobrar o ISSQN, em contratos de leasing, é do Município em que
ocorre o fato gerador, qual seja, a aprovação do arrendamento em questão.
II - In casu, a sede do banco se localiza no Município de Poá, Estado de São Paulo, assim o Município de São Luís não tem legitimidade para cobrar o
referido imposto posto que o fato gerador ocorre naquele ente municipal em unidade federativa diversa.

Acórdão
ACORDAM os Senhores Desembargadores da Segunda Câmara Cível, por votação unânime, em negar provimento ao apelo e à remessa necessária,
nos termos do voto da Desembargadora relatora.
Participaram do julgamento os Senhores Desembargadores: Nelma Celeste Souza Silva Sarney Costa, Marcelo Carvalho Silva, Antonio Guerreiro
Junior.
Funcionou pela Procuradoria Geral de Justiça a Dra. Samara Ascar Sauaia.

Desembargador(a): NELMA CELESTE SOUZA SILVA SARNEY COSTA

ACÓRDÃO Nº 205434/2017

Sessão do dia 27 de Junho de 2017

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

Processo Nº: 0003702-42.2016.8.10.0000 Protocolo Nº: 0096212017

EMBARGANTE: MARCIANA MEDEIROS DE ARAUJO LOBATO,
DEFENSOR PÚBLICO: JOSE AUGUSTO GABINA DE OLIVEIRA
EMBARGADO: ESTADO DO MARANHAO,

Relator(a): NELMA CELESTE SOUZA SILVA SARNEY COSTA

EMENTA
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PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NA DECISÃO. DECISÃO QUE ANALISOU TODAS AS QUESTÕES
POSTAS DE FORMA PRECISA E CLARA. RECURSO COM O FITO DE REEXAME DA MATÉRIA. DESVIRTUAMENTO DOS ACLARATÓRIOS. EMBARGOS
REJEITADOS À UNANIMIDADE DE VOTOS. SÚMULA 18.
I - Os Embargos de Declaração tem o escopo de sanar decisões judiciais viciadas por omissão, contradição ou obscuridade. Dessa monta, não se
permite que os mesmos sejam utilizados para o reexame da matéria.
II- Embargos rejeitados à unanimidade de votos.
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos, em que figuram os acima enunciados, os Senhores Desembargadores da Segunda Câmara Cível do
Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, por unanimidade, rejeitaram os presentes embargos, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.
Participaram do julgamento os Senhores Desembargadores: NELMA CELESTE SOUZA SILVA SARNEY COSTA, MARCELO CARVALHO SILVA e
ANTÔNIO GUERREIRO JÚNIOR.
Funcionou como Procuradora de Justiça, oDr. RAIMUNDO NONATO DE CARVALHO FILHO.

Desembargador(a): NELMA CELESTE SOUZA SILVA SARNEY COSTA

ACÓRDÃO Nº 205435/2017

Sessão do dia 27 de Junho de 2017

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

Processo Nº: 0001596-10.2016.8.10.0000 Protocolo Nº: 0093212016

AGRAVANTE: EDNALDO CARVALHO DE JESUS,
ADVOGADO(A): CAIO ALVES FIALHO (MA10746), MARCELO OLIVEIRA BRITO ( 12724)
AGRAVADO: RONIERD RICARDO E SOL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA,
ADVOGADO(A): RAUL CAMPOS SILVA (MA12212), SIDNEY FILHO NUNES ROCHA (MA5746), POLLYANA LETÍCIA NUNES ROCHA MARANHÃO
(MA7783), PABLO SAVIGNY DI MARANHÃO VIEIRA MADEIRA ( 12895)

Relator(a): NELMA CELESTE SOUZA SILVA SARNEY COSTA

E M E N T A
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL EDIREITOS REAIS. POSSE. VALOR DA CAUSA QUE DEVE CORRESPONDER AO BENEFÍCIO
ECONÔMICO ALMEJADO. MAJORAÇÃO DO VALOR DA CAUSA. POSSIBILIDADE DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS AO FINAL DO PROCESSO.
ESBULHO NÃO COMPROVADO PELOS AGRAVANTES. IMÓVEL QUE CUMPRE SUA FUNÇÃO SOCIAL NA MEDIDA EM QUE NELE SE DESENVOLVE
UM EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO APENAS PARA MAJORAR O VALOR
DA CAUSA E POSSIBILITAR O RECOLHIMENTO DAS CUSTAS AO FINAL DO PROCESSO, DE ACORDO COM O PARECER MINISTERIAL.
DECISÃO: ACORDAM os Desembargadores da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, em conhecer e dar
parcialprovimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora .
Participaram do julgamento os Senhores Desembargadores: NELMA CELESTE SOUZA SILVA SARNEY COSTA, TYRONE JOSÉ SILVA e ANTÔNIO
GUERREIRO JÚNIOR.
Funcionou na Procuradoria-Geralde Justiça oDr. RAIMUNDO NONATO DE CARVALHO FILHO.

Desembargador(a): NELMA CELESTE SOUZA SILVA SARNEY COSTA

ACÓRDÃO Nº 205436/2017

Sessão do dia 27 de Junho de 2017

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

Processo Nº: 0004563-28.2016.8.10.0000 Protocolo Nº: 0268662016

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO MARANHAO,
PROMOTOR(A)(ES): HAROLDO PAIVA DE BRITO
AGRAVADO: SPE 03 RONIERD RICARDO E SOL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA,
ADVOGADO(A): SIDNEY FILHO NUNES ROCHA (MA5746)
LITISCONSORTE: JOÃO BATISTA-PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DA CIDADE OLÍMPICA, JOSE FRANCISCO DE ASSIS, EVANDRO
DA SILVA CONCEIÇÃO, PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DE SANTA BARBARA,
ADVOGADO(A): CAIO ALVES FIALHO (MA10746)

Relator(a): NELMA CELESTE SOUZA SILVA SARNEY COSTA

E M E N T A
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL E DIREITOS REAIS. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONCESSÃO DE LIMINAR SEM PRÉVIA
OITIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE NULIDADE NA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA RECORRIDA.IMÓVEL QUE CUMPRE SUA FUNÇÃO
SOCIAL NA MEDIDA EM QUE NELE SE DESENVOLVE UM EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO
DE ACORDO COM O PARECER MINISTERIAL.
DECISÃO: ACORDAM os Desembargadores da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, em conhecer e
negarprovimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.
Participaram do julgamento os Senhores Desembargadores: NELMA CELESTE SOUZA SILVA SARNEY COSTA, ANTÔNIO GUERREIRO JÚNIOR e
TYRONE JOSÉ SILVA.
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Funcionou na Procuradoria-Geralde Justiça oDr. RAIMUNDO NONATO DE CARVALHO FILHO.

Desembargador(a): NELMA CELESTE SOUZA SILVA SARNEY COSTA

ACÓRDÃO Nº 205440/2017
Sessão do dia 27 de junho de 2017
Agravo de Instrumento 0800780-92.2016.8.10.0000
Agravante : BANCO BMG S/A
Advogado : ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO (OAB/PE 23255)
Agravada : GYOVANNA TERCIA FREITAS PINHEIROIA FREITAS INHEIRO
Advogado : SÉRGIO CAMPELO SAULINER DE PIERRELEVÉE (OAB/MA 15756)
Relatora : DESEMBARGADORA NELMA SARNEY COSTA
Acórdão nº : __________

EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DÍVIDA ORIUNDA DESDE 2009. DISCUSSÃO ACERCA DA ABUSIVIDADE NA
COBRANÇA DE JUROS. SUSPENSÃO DA COBRANÇA. POSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO DE ACORDO COM O PARECER MINISTERIAL.
I - Considerando a probabilidade de abusividade na cobrança e tendo em vista que se trata de descontos que são realizados diretamente no salário da agravada,
comprometendo sua verba alimentar, há de se manter a decisão agravada ante a existência do perigo da demora.
II – Agravo improvido de acordo com o parecer ministerial.

Acórdão
ACORDAM os Senhores Desembargadores da Segunda Câmara Cível, por votação unânime, em negar provimento ao recurso de acordo com o parecer
ministerial, nos termos do voto da Desembargadora relatora.
Participaram do julgamento os Senhores Desembargadores: Nelma Celeste Souza Silva Sarney Costa, Antonio Guerreiro Junior, Marcelo Carvalho Silva.
Funcionou pela Procuradoria Geral de Justiça o Dr. Raimundo Nonato de Carvalho Filho.

Desembargadora NELMA CELESTE SOUZA SILVA SARNEY COSTA
PRESIDENTE E RELATORA

ACÓRDÃO Nº 205441/2017
Sessão do dia 27 de junho de 2017
Agravo de Instrumento 0800780-92.2016.8.10.0000
Agravante : BANCO BMG S/A
Advogado : ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO (OAB/PE 23255)
Agravada : GYOVANNA TERCIA FREITAS PINHEIROIA FREITAS INHEIRO
Advogado : SÉRGIO CAMPELO SAULINER DE PIERRELEVÉE (OAB/MA 15756)
Relatora : DESEMBARGADORA NELMA SARNEY COSTA
Acórdão nº : __________

EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DÍVIDA ORIUNDA DESDE 2009. DISCUSSÃO ACERCA DA ABUSIVIDADE NA
COBRANÇA DE JUROS. SUSPENSÃO DA COBRANÇA. POSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO DE ACORDO COM O PARECER MINISTERIAL.
I - Considerando a probabilidade de abusividade na cobrança e tendo em vista que se trata de descontos que são realizados diretamente no salário da agravada,
comprometendo sua verba alimentar, há de se manter a decisão agravada ante a existência do perigo da demora.
II – Agravo improvido de acordo com o parecer ministerial.

Acórdão
ACORDAM os Senhores Desembargadores da Segunda Câmara Cível, por votação unânime, em negar provimento ao recurso de acordo com o parecer
ministerial, nos termos do voto da Desembargadora relatora.
Participaram do julgamento os Senhores Desembargadores: Nelma Celeste Souza Silva Sarney Costa, Antonio Guerreiro Junior, Marcelo Carvalho Silva.
Funcionou pela Procuradoria Geral de Justiça o Dr. Raimundo Nonato de Carvalho Filho.

Desembargadora NELMA CELESTE SOUZA SILVA SARNEY COSTA
PRESIDENTE E RELATORA

ACÓRDÃO Nº 205442/2017
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. REDUÇÃO DAS ASTREINTES DE
R$ 2.000,00 PARA 500,00. ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. COMPENSAÇÃO DAS ASTREINTES COM
VALORES JÁ LEVANTADOS. IMPOSSIBILIDADE. VALOR LEVANTADO NÃO CORRESPONDE A MULTA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1 – O valor da multa executada é decorrente da desídia do agravante diante do descumprimento das ordens judiciais.
2 – Decisão acertada do magistrado de base que reduziu as astreintes de R$ 2.000,00 para R$ 500,00, atendendo ao princípio da proporcionalidade e
razoabilidade.
3 – Não ha que se falar em quitação das astreintes caso o valor apurado seja inferior ao valor já levantado pelo exequente, uma vez que o valor levantado refere-
se apenas ao dano moral, material e honorários sucumbenciais sobre essas verbas, não havendo qualquer relação com a multa imposta. Decisão reformada
nesse ponto.
4 - Recurso parcialmente provido, de acordo com parecer ministerial.

ACÓRDÃO
DECISÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, os Desembargadores da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, por
maioria de votos e de acordo com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, adequado em banca, deram parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da
Desembargadora Relatoria, contra o voto do Des. Marcelo Carvalho Silva que conheceu de ofício para reduzir o valor das astreintes para cinquenta reais."
Participaram do julgamento os Senhores Desembargadores: Nelma Celeste Souza Silva Sarney Costa, Marcelo Carvalho Silva, Antonio Guerreiro Junior.
Funcionou pela Procuradoria Geral de Justiça o Dr. Raimundo Nonato de Carvalho Filho.

Desembargadora Nelma Celeste Sousa Silva Sarney Costa
Presidente e Relatora

ACÓRDÃO Nº 205443/2017
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PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. REDUÇÃO DAS ASTREINTES DE
R$ 2.000,00 PARA 500,00. ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. COMPENSAÇÃO DAS ASTREINTES COM
VALORES JÁ LEVANTADOS. IMPOSSIBILIDADE. VALOR LEVANTADO NÃO CORRESPONDE A MULTA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1 – O valor da multa executada é decorrente da desídia do agravante diante do descumprimento das ordens judiciais.
2 – Decisão acertada do magistrado de base que reduziu as astreintes de R$ 2.000,00 para R$ 500,00, atendendo ao princípio da proporcionalidade e
razoabilidade.
3 – Não ha que se falar em quitação das astreintes caso o valor apurado seja inferior ao valor já levantado pelo exequente, uma vez que o valor levantado refere-
se apenas ao dano moral, material e honorários sucumbenciais sobre essas verbas, não havendo qualquer relação com a multa imposta. Decisão reformada
nesse ponto.
4 - Recurso parcialmente provido, de acordo com parecer ministerial.

ACÓRDÃO
DECISÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, os Desembargadores da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, por
maioria de votos e de acordo com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, adequado em banca, deram parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da
Desembargadora Relatoria, contra o voto do Des. Marcelo Carvalho Silva que conheceu de ofício para reduzir o valor das astreintes para cinquenta reais."
Participaram do julgamento os Senhores Desembargadores: Nelma Celeste Souza Silva Sarney Costa, Marcelo Carvalho Silva, Antonio Guerreiro Junior.
Funcionou pela Procuradoria Geral de Justiça o Dr. Raimundo Nonato de Carvalho Filho.

Desembargadora Nelma Celeste Sousa Silva Sarney Costa
Presidente e Relatora

ACÓRDÃO Nº 205461/2017

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
Sessão do dia 27 de junho de 2017.
AGRAVO INTERNO Nº 42.938/2016 NA CORREIÇÃO PARCIAL Nº 35.106/2016 - (Numeração Única 0006923.33.2016.8.10.0000) - TURIAÇU.
Agravante : Cemar - Companhia Energética do Maranhão.
Advogado : Walney Christian de Medeiros Silva (OAB/MA 8791).
Agravado : Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Turiaçu.
Relator : Des. Antonio Guerreiro Júnior.
ACÓRDÃO Nº ______________

E M E N T A
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CORREIÇÃO PARCIAL. ALEGAÇÃO DE TUMULTO PROCESSUAL EM CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO. PENHORA DE VALOR INCONTROVERSO DA EXECUÇÃO. ATO JUDICIAL PREVISTO NO
NCPC.INCREMENTO DE PENHORA PERANTE DECISÃO JUDICIAL. MATÉRIA NÃO AFEITA A CORREIÇÃO PARCIAL. ARGUMENTAÇÃO RECURSAL
INSUFICIENTE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Tendo a parte exequente em cumprimento de sentença apresentado impugnação e planilha de cálculos com valor incontroverso, o art. 525, § 6º, do NCPC,
possibilita a prática de atos executivos, inclusive expropriatórios, não havendo que falar em tumulto processual em razão da penhora e levantamento do valor
incontroverso antes da decisão acerca da impugnação ao cumprimento de sentença.
2. "Tendo apontado o recorrente, na impugnação em comento, a quantia que entende devida, isto representa valor incontroverso, em que não há sequer que se
pretender a prestação de caução, já que diante da incontrovérsia não há risco de reversibilidade da medida."(TJMA - AI no(a) AI 046017/2016, Rel.
Desembargador(a) JAMIL DE MIRANDA GEDEON NETO, Terceira Câmara Cível, julgado em 18/05/2017, DJe 23/05/2017).
3. Tendo havido incremento da penhora em cumprimento de sentença com inclusão do valor referente a honorários advocatícios determinada em decisão
judicial, não cabe sua impugnação através de correição parcial, mas de agravo de instrumento, conforme o art. 1.015, parágrafo único, do NCPC.
4. "Os Agravantes não apresentam, no regimental, argumentos suficientes para desconstituir a decisão agravada."(STJ, AgRg no RMS 46.468/TO, Rel. Ministra
REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe 25/11/2016).
5. Agravo Interno improvido.
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Senhores Desembargadores da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão,
por unanimidade, em negar provimento ao agravo, nos termos do voto do Desembargador Relator.
Participaram do julgamento os Senhores Desembargadores: Antonio Guerreiro Júnior - Relator, Nelma Celeste Souza Silva Sarney Costa e Marcelo Carvalho
Silva.
Funcionou pela Procuradoria Geral de Justiça o Dr. Raimundo Nonato de Carvalho Filho.
Presidência da Desembargadora Nelma Celeste Souza Silva Sarney Costa.
São Luís, 27 de junho de 2017.

Des. ANTONIO GUERREIRO JÚNIOR
Relator

ACÓRDÃO Nº 205462/2017

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
Sessão do dia 27 de junho de 2017.
APELAÇÃO CÍVEL Nº 51.493/2016 - (Numeração Única 0000923-33.2013.8.10.0061) - VIANA.
Apelante : Ministério Público do Estado do Maranhão.
Promotor : Lindemberg do Nascimento Malagueta Vieira.
Apelado : Benito Coelho Filho.
Advogado : Ezequiel Pinheiro Gomes (OAB/MA 4566).
Proc. de Justiça : Drª. Clodenilza Ribeiro Ferreira.
Relator : Des. Antonio Guerreiro Júnior.
ACÓRDÃO Nº _________________

E M E N T A
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SUPOSTA VIOLAÇÃO DO ARTIGO
11, VI, DA LEI Nº 8.429/1992. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. INOCORRÊNCIA. OBRIGAÇÃO CUMPRIDA AINDA QUE COM ATRASO.
AUSÊNCIA DE DOLO OU MÁ-FÉ. JURISPRUDÊNCIA DO STJ E DO TJMA. APELO IMPROVIDO.
I. O dever de prestar contas, como obrigação do administrador público, encontra fundamento, numa visão mais técnica, nos princípios da legalidade,
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impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência (art. 37, caput, da CF) - espécie de controle técnico do dinheiro público, viabilizado pelo Poder Legislativo,
auxiliado pelos Tribunais de Contas, e um controle popular, que pode ser exercitado por qualquer cidadão. Ambos são facetas do controle externo. Ainda em
âmbito constitucional, há o controle interno promovido pela própria esfera de Poder a que pertence o titular da obrigação de prestar contas, nos termos do art. 70,
caput e parágrafo único, da Constituição Federal, sendo que a desobediência aos preceitos citados configura ato de improbidade administrativa, a teor do art. 11,
VI, da 8.429/92 (LIA).
III. Para que se configure o ato de improbidade, necessário a demonstração do elemento subjetivo, consubstanciado pelo dolo ou má-fé, haja vista que a
prestação de contas de forma tardia, por si só, não configura ato de improbidade administrativa (Precedentes STJ e TJMA).
IV. Recurso improvido.
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Senhores Desembargadores da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão,
por unanimidade e em desacordo com o Parecer da Procuradoria Geral de Justiça, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Desembargador
Relator.
Participaram do julgamento os Senhores Desembargadores: Antonio Guerreiro Júnior - Relator, Nelma Celeste Souza Silva Sarney Costa e Marcelo Carvalho
Silva.
Funcionou pela Procuradoria Geral de Justiça o Dr. Raimundo Nonato de Carvalho Filho.
Presidência da Desembargadora Nelma Celeste Souza Silva Sarney Costa.
São Luís, 27 de junho de 2017.

Des. ANTONIO GUERREIRO JÚNIOR
Relator

ACÓRDÃO Nº 205463/2017

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
Sessão do dia 27 de junho de 2017.
AÇÃO RESCISÓRIA Nº 11.877/2016 - (Numeração Única 0001942-58.2016.8.10.0000) - SÃO LUÍS.
Requerente : Márcio Gabriel Fernandes da Motta.
Advogado : André Cavalcante de Azevedo Ritter Martins (OAB/MA 10393).
Requerida : Maria Beatriz Costa Miranda.
Advogado : Antonio José Oliveira Soeiro (OAB/MA 2341)
Relator : Des. Antonio Guerreiro Júnior.
ACÓRDÃO Nº ____________________

E M E N T A
AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGAÇÃO DE ERRO DE FATO. INOCORRÊNCIA. QUESTÃO PROPOSTA ESTRANHA À SENTENÇA. ERRO NA CARTA DE
ADJUDICAÇÃO E NÃO NA SENTENÇA.IMPROCEDÊNCIA.
I. &quot;Para que haja plausibilidade jurídica ao pleito de rescisão do julgado com base na alegação de erro de fato (art. 485, inciso IX, do Código de Processo
Civil), é indispensável, em síntese: i) que o erro de fato seja relevante para o julgamento da questão, ou seja, que sem ele a conclusão do julgamento
necessariamente houvesse de ser diferente; ii) que seja apurável mediante simples exame das provas já constantes dos autos da ação matriz, sendo
inadmissível a produção, na rescisória, de novas provas para demonstrá-lo; e iii) que não tenha havido controvérsia nem pronunciamento judicial sobre o
fato&quot; (AR 1.421/PB, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, SEGUNDA SEÇÃO, DJe de 08/10/2010)." (STJ - AR 4.859/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO
SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/04/2016, DJe 20/04/2016).
II. Apesar da veracidade da alegação do direito do requerente em ver o bem adjudicado em seu nome, na qualidade de sucessor do proprietário do imóvel, é
cediço que a sentença que visa rescindir não padece do vício apontado, o qual foi gerado em ato processual posterior (Carta de Adjudicação), não tendo este o
poder de contaminar a decisão de mérito, a qual deve ser mantida, por não não conter nenhum dos vícios que ensejem sua rescisão (art. 966 do NCPC).
III. Ação Rescisória improcedentede acordo com a PGJ.
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Senhores Desembargadores da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão,
por unanimidade e de acordo com o Parecer da Procuradoria Geral de Justiça, em julgar improcedente a presente Ação Rescisória, nos termos do voto do
Desembargador Relator.
Participaram do julgamento os Senhores Desembargadores: Antonio Guerreiro Júnior - Relator, Nelma Celeste Souza Silva Sarney Costa e Marcelo Carvalho
Silva.
Funcionou pela Procuradoria Geral de Justiça o Dr. Raimundo Nonato de Carvalho Filho.
Presidência da Desembargadora Nelma Celeste Souza Silva Sarney Costa.
São Luís, 27 de junho de 2017.

Des. ANTONIO GUERREIRO JÚNIOR
Relator

ACÓRDÃO Nº 205465/2017

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
Sessão do dia 27 de junho de 2017.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 15.330/2017 NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 23.990/2016 - (Numeração Única 0004079-13.2016.8.10.0000) - SÃO LUÍS.
Embargante : Ailton Barros Ferreira.
Advogado : José Ribamar Oliveira Ferreira (OAB/MA 2.708).
Embargado : Estado do Maranhão.
Procurador : Raimundo Soares de Carvalho.
Relator : Des. Antonio Guerreiro Júnior.
ACÓRDÃO Nº ______________

EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO C/C PEDIDO
DE REINTEGRAÇÃO NO CARGO PÚBLICO. PROCESSO DISCIPLINAR. CONDENAÇÃO PELO CONSELHO DE DISCIPLINA MILITAR. PENA DE EXCLUSÃO
DOS QUADROS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO MARANHÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. INEXISTÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 1.022 DO CPC.
EMBARGOS REJEITADOS.
I."Inicialmente, imperioso ressaltar que, na linha de jurisprudência desa E. Corte, o controle do Poder Judiciário no tocante aos processos administrativos
disciplinares restringe-se a exame do efetivo respeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo vedado adentrar
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no mérito administrativo".(RMS 34.348/RS, Rel. Ministro OG Fernandes, Segunda Turma, julgado em 08/09/2015).
II. "Verifica-se não ter ocorrido ofensa ao art. 535 do CPC/73, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram
submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos presentes autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da
parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional". (STJ, AgRg no AREsp 832.989/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em
10/05/2016, DJe 19/05/2016).
III. Embargos de declaração rejeitados.
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Senhores Desembargadores da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão,
por unanimidade, em rejeitar os presentes embargos, nos termos do voto do Desembargador Relator.
Participaram do julgamento os Senhores Desembargadores: Antonio Guerreiro Júnior - Relator, Nelma Celeste Souza Silva Sarney Costa e Marcelo Carvalho
Silva.
Funcionou pela Procuradoria Geral de Justiça o Dr. Raimundo Nonato de Carvalho Filho.
Presidência da Desembargadora Nelma Celeste Souza Silva Sarney Costa.
São Luís, 27 de junho de 2017.

Des. ANTONIO GUERREIRO JÚNIOR
Relator

ACÓRDÃO Nº 205467/2017

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
Sessão do dia 27 de junho de 2017.
AGRAVO INTERNO Nº 21.077/2017 NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 28.249/2016 - (Numeração Única 0000372-37.2013.8.10.0131) - SENADOR LA ROQUE.
Agravante : José William de Almeida.
Advogados : Amadeus Pereira da Silva (OAB/MA 4.408)e outros.
Agravado : Ministério Público do Estado do Maranhão.
Promotor : Eduardo André de Aguiar Lopes.
Relator : Des. Antonio Guerreiro Júnior.
ACÓRDÃO Nº ____________________

E M E N T A
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RAZÕES RECURSAIS
DISASSOCIADAS DA MATÉRIA APRECIADA E DECIDIDA NO CASO CONCRETO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. NÃO CONHECIMENTO.
ARGUMENTAÇÃO RECURSAL INSUFICIENTE PARA REFORMAR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
I. "A argumentação recursal deve ser pertinente e dizer respeito aos fundamentos da decisão ou a fato que justifique a modificação do decisum. II - Não se
conhece do agravo regimental cujas razões apresentam-se dissociadas do fundamento da decisão agravada. III -Agravo regimental não conhecido". (AgR no(a)
AI 058244/2015, Rel. Desembargador(a) MARCELO CARVALHO SILVA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, julgado em 26/01/2016, DJe 02/02/2016).
II. "Há em verdade, tentativa de discutir o julgado. A Agravante não apresenta, no regimental, argumentos suficientes para desconstituir a decisão agravada".
(AgRg no REsp 1494262/AM, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/03/2016, DJe 11/03/2016).
III. Por se tratar de recurso manifestamente inadmissível, que sequer ataca os fundamentos da decisão agravada (art. 1.021, §1º, CPC), imputase à parte
recorrente, com base no art. 1.021, § 4º, do CPC/15, a aplicação de multa correspondente a 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa, ficando a
interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito prévio da respectiva quantia, nos termos do § 5º do citado dispositivo legal.
IV. Agravo interno não conhecido.
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Senhores Desembargadores da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão,
por unanimidade, em não conhecer do agravo, nos termos do voto do Desembargador Relator.
Participaram do julgamento os Senhores Desembargadores: Antonio Guerreiro Júnior - Relator, Nelma Celeste Souza Silva Sarney Costa e Marcelo Carvalho
Silva.
Funcionou pela Procuradoria Geral de Justiça o Dr. Raimundo Nonato de Carvalho Filho.
Presidência da Desembargadora Nelma Celeste Souza Silva Sarney Costa.
São Luís, 27 de junho de 2017.

Des. ANTONIO GUERREIRO JÚNIOR
Relator

ACÓRDÃO Nº 205469/2017

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
Sessão do dia 27 de junho de 2017.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 16.652/2017 NO AGRAVO INTERNO Nº 01.505/2017 NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 26.569/2015 - (Numeração Única
0052087-57.2012.8.10.0001) - SÃO LUÍS.
Embargante : Leandro Henrique Castro de Souza.
Advogado : Sonia Maria Lopes Coelho (OAB/MA 3811).
Embargado : Estado do Maranhão.
Procurador : Carlos Santana Lopes (OAB/MA 2760).
Relator : Des. Antonio Guerreiro Júnior.
ACÓRDÃO Nº ________________

E M E N T A
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. NÍTIDO
INTUITO DE REDISCUTIR QUESTÃO JÁ DECIDIDA. CARÁTER PROTELATÓRIO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Inexistindo, no acórdão embargado, as alegadas omissão e contradição, nos termos do art. 535, I e II, do CPC, não merecem ser acolhidos os
Embargos de Declaração, que, em verdade, revelam o inconformismo da embargante com as conclusões do julgado. (STJ - EDcl no REsp 1418614 /
SP, Relatora Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 03/04/2014).
II. O acórdão impugnado não possui vício a ser sanado por meio dos aclaratórios, pois houve a manifestação acerca de todas as questões
relevantes para a solução da controvérsia. O embargante, na verdade, deseja a rediscussão da matéria já julgada de maneira suficiente e
fundamentada. Essa pretensão, contudo, não está em harmonia com a natureza e a função dos embargos declaratórios.(EDcl no AgRg nos EDcl nos
EDcl nos EAREsp 407.046/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/03/2015, DJe 18/03/2015).
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III. Embargos de Declaração rejeitados.
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Senhores Desembargadores da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão,
por unanimidade, em rejeitar os presentes embargos, nos termos do voto do Desembargador Relator.
Participaram do julgamento os Senhores Desembargadores: Antonio Guerreiro Júnior - Relator, Nelma Celeste Souza Silva Sarney Costa e Marcelo Carvalho
Silva.
Funcionou pela Procuradoria Geral de Justiça o Dr. Raimundo Nonato de Carvalho Filho.
Presidência da Desembargadora Nelma Celeste Souza Silva Sarney Costa.
São Luís, 27 de junho de 2017.

Des. ANTONIO GUERREIRO JÚNIOR
Relator

ACÓRDÃO Nº 205471/2017

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
Sessão do dia 27 de junho de 2017.
APELAÇÃO CÍVEL Nº 17.428/2016 - (Numeração Única 0048620-70.2012.8.10.0001) - SÃO LUÍS.
Apelante : Município de São Luís.
Procuradores : Amadeus Pereira da Silva (OAB/MA 4408)e outros.
Apelado : Ministério Público Estadual.
Promotora : Emmanuella Souza de Barros Bello Peixoto.
Proc. de Justiça : Dr. Raimundo Nonato de Carvalho Filho.
Relator : Des. Antonio Guerreiro Júnior.
ACÓRDÃO Nº _________________

E M E N T A
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ORDENAMENTO DO ESPAÇO URBANO. DESOBSTRUÇÃO DE VIAS
PÚBLICAS. REGULARIZAÇÃO DE COMERCIO AMBULANTE. POLÍTICAS PÚBLICAS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES.
INOCORRÊNCIA. APELO NÃO PROVIDO.
I. Para dar cumprimento às políticas públicas de ordenamento do solo urbano (art. 182 da CF/1988), bem como às previsões do Plano Diretor e do Código de
Posturas do Município de São Luís (Lei Municipal nº 1.790/68), deve Poder Público municipal promover as ações necessárias ao restabelecimento do uso público
do calçadão da praia da Ponta D"areia e da Praça Sol, recadastrando seus usuários (comércio ambulante) e fixando contratos de concessão ou permissão de
uso de bem público.
II."É possível ao Poder Judiciário determinar a implementação pelo Estado, quando inadimplente, de políticas públicas constitucionalmente previstas, sem que
haja ingerência em questão que envolve o poder discricionário do Poder Executivo."(STF - ARE 1010267 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI,
Segunda Turma, julgado em 31/03/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-074 DIVULG 10-04-2017 PUBLIC 11-04-2017).
III. Apelo improvido, de acordo com o parecer ministerial.
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Senhores Desembargadores da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão,
por unanimidade e de acordo com o Parecer da Procuradoria Geral de Justiça, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Desembargador Relator.
Participaram do julgamento os Senhores Desembargadores: Antonio Guerreiro Júnior - Relator, Nelma Celeste Souza Silva Sarney Costa e Marcelo Carvalho
Silva.
Funcionou pela Procuradoria Geral de Justiça o Dr. Raimundo Nonato de Carvalho Filho.
Presidência da Desembargadora Nelma Celeste Souza Silva Sarney Costa.
São Luís, 27 de junho de 2017.

Des. ANTONIO GUERREIRO JÚNIOR
Relator

ACÓRDÃO Nº 205473/2017

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
Sessão do dia 27 de junho de 2017.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 17.507/2017 NO AGRAVO INTERNO Nº 57.854/2016 NO AGRAVO INTERNO Nº 23.171/2016 NO AGRAVO DE
INSTRUMENTO Nº 17.364/2016 - (Numeração Única 0003015-65.2016.8.10.0000) - PIO XII.
Embargante : Estado do Maranhão.
Advogado : Gustavo Araujo da Silva Vale (OAB/MA 13954)
Embargada : Maria Rosiane da Silva Costa.
Advogados : Guilherme Augusto Silva (OAB/MA 9150) e outros.
Relator : Des. Antonio Guerreiro Júnior.
ACÓRDÃO Nº ________________

E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. FUNBEM. PAGAMENTO COMPULSÓRIO.
DESNECESSIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO PLENÁRIO DO E. TJMA. ATENDIMENTO NO HOSPITAL DOS
SERVIDORES INDEPENDENTEMENTE DE CONTRIBUIÇÃO. LEIS POSTERIORES. INCONSTITUCIONALIDADE CONSEQUENCIALREDISCUSSÃO DE
MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. "Com razão o Agravante, pois como próprio consignou no juízo a quo este Egrégio Tribunal de Justiça já declarou a inconstitucionalidade da lei que institui a
contribuição intitulada FUNBEM no Incidente de Inconstitucionalidade n. 1.855/2007, julgado pelo Pleno deste Tribunal." (AI 0173712016, Rel. Desembargador(a)
RAIMUNDO JOSÉ BARROS DE SOUSA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, julgado em 12/09/2016, DJe 16/09/2016).
II. Servidor público estadual juntamente com seus dependentes faz jus ao atendimento médico no Hospital do Servidor, independente de pagamento do
FUNBEM, conforme entendimento pacificado nesta Egrégia Corte.
III. "Aplica-se, na hipótese, a denominada &quot;inconstitucionalidade consequencial por vínculo de interdependência&quot;, em razão de haver uma
interdependência tão forte entre os dispositivos, que se podem considerar uma unidade inseparável, de modo que a declaração de inconstitucionalidade de um
acarreta na extensão ao outro, pois ambos extrapolam regras e princípios constitucionais, ao prever a fixação, de forma autônoma, de incentivos fiscais sem
observância das mencionadas normas da Carta da República. (DUTRA, Carlos Romero de Alckmin, Controle abstrato de constitucionalidade; Ed. Saraiva, 2012,
p. 171)". (TJMA - MS 0418822015, Rel. Desembargador(a) MARCELO CARVALHO SILVA, PRIMEIRAS CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, julgado em 18/03/2016,
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DJe 08/04/2016).
IV. "A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo
CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração". (STJ, EDcl no AgInt nos EAREsp 707.715/SP, Rel. Ministro Luis Felipe
Salomão, Corte Especial, DJe 21/10/2016).
V. Embargos de Declaração rejeitados.
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Senhores Desembargadores da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão,
por unanimidade, em rejeitar os presentes embargos, nos termos do voto do Desembargador Relator.
Participaram do julgamento os Senhores Desembargadores: Antonio Guerreiro Júnior - Relator, Nelma Celeste Souza Silva Sarney Costa e Marcelo Carvalho
Silva.
Funcionou pela Procuradoria Geral de Justiça o Dr. Raimundo Nonato de Carvalho Filho.
Presidência da Desembargadora Nelma Celeste Souza Silva Sarney Costa.
São Luís, 27 de junho de 2017.

Des. ANTONIO GUERREIRO JÚNIOR
Relator

ACÓRDÃO Nº 205476/2017

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
Sessão do dia 27 de junho de 2017.
APELAÇÃO CÍVEL Nº 26.460/2016 (Numeração Única 0000184-09.2014.8.10.0002) - SÃO LUÍS.
1º Apelante : Colégio Portal do Saber.
Advogado : Valbert Pinheiro Correa Júnior (OAB/MA 6439).
2º Apelante : Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino do Estado do Maranhão - SINEPE.
Advogado : Edgard Carvalho Sales Neto (OAB/MA 5336).
1º Apelado : Ministério Público do Estado do Maranhão.
Promotor : Ronald Pereira dos Santos.
2º Apelado : Colégio Portal do Saber.
Advogado : Valbert Pinheiro Correa Júnior (OAB/MA 6439).
Proc. de Justiça : Dr. Eduardo Daniel Pereira Filho.
Relator : Des. Antonio Guerreiro Júnior.
ACÓRDÃO Nº __________________
E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INSTITUIÇÃO PARTICULAR DE ENSINO. CRIANÇA PORTADORA DE NECESSIDADES ESPECIAIS.
CONTRATAÇÃO DE TUTOR. ACOMPANHAMENTO ESPECIAL SEM CUSTOS PARA O ALUNO. LEI FEDERAL Nº 13.146/2015. LEI DO ESTADO DO
MARANHÃO Nº 10.130/2014. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA. CONVENÇÃO DE NOVA YORK. DEVER DE INCLUSÃO. ATENÇÃO AO
FUNDAMENTOS DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO: DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E CIDADANIA. PRESTÍGIO DOS OBJETIVOS
FUNDAMENTAIS DA REPÚBLICA: CONSTRUIR UMA SOCIEDADE LIVRE, JUSTA E SOLIDÁRIA; REDUZIR AS DESIGUALDADES SOCIAIS E PROMOVER
O BEM DE TODOS, SEM PRECONCEITOS OU QUAISQUER OUTRAS FORMAS DE DISCRIMINAÇÃO. APELO IMPROVIDO.
I. Não há falar em impossibilidade jurídica do pedido em virtude da superveniente rescisão do contrato de prestação de serviços educacionais, uma vez que o
direito pleiteado estende-se a outras crianças em situação semelhante, tanto que assim expressamente deferido na sentença recorrida. Preliminar rejeitada.
II. "O Supremo Tribunal Federal já firmou a orientação de que o Ministério Público é parte legítima para propor ação civil pública na defesa de direitos individuais
indisponíveis, de pessoa individualmente considerada" (STF, AI 863852 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJ: 05.05.2017). Preliminar de ilegitimidade passiva
rejeitada.
III. A Convenção Internacional da ONU sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (Convenção de Nova York), recepcionada no ordenamento jurídico pátrio
com força de Emenda Constitucional, nos termos do art. 5º, §3º, da CF/88, contempla a isonomia entre as pessoas com e sem deficiência.
IV. Da exegese do texto constitucional depreende-se que aos portadores de necessidades especiais devem ser garantidos os recursos educativos necessários
ao pleno desenvolvimento como pessoa humana, ainda que em instituições de ensino privadas, visto que estas também se obrigam a conferir tratamento
isonômico para acesso e permanência destes alunos na escola.
V. A Lei do Estado do Maranhão nº 10.130/2014 proíbe a cobrança de taxa de reserva ou sobretaxa, bem como a cobrança de quaisquer valores
adicionais para matrícula, renovação de matrícula ou mensalidade de estudantes portadores de necessidades especiais. Constitucionalidade
reconhecida pelo TJMA No julgamento da ADI no51.402/2014.
VI. A Lei Federal nº 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência) assegurou expressamente, em seu art. 28, §1º, o dever das escolas particulares de
ofertarem profissionais de apoio escolar, vendando, para tanto, a cobrança de valores adicionais de qualquer natureza em suas mensalidades, anuidades e
matrículas. Constitucionalidade reconhecida pelo STF no julgamento da ADI 5357.
VII. "A Lei nº 13.146/2015 indica assumir o compromisso ético de acolhimento e pluralidade democrática adotados pela Constituição ao exigir que não apenas as
escolas públicas, mas também as particulares deverão pautar sua atuação educacional a partir de todas as facetas e potencialidades que o direito fundamental à
educação possui e que são densificadas em seu Capítulo IV". (STF, ADI 5357 MC-Ref, Rel. Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJ: 11/11/2016).
VIII. "No julgamento do recurso especial repetitivo (representativo de controvérsia) n.º 1.243.887/PR, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, a Corte Especial do Superior
Tribunal de Justiça, ao analisar a regra prevista no art. 16 da Lei n.º 7.347/85, primeira parte, consignou ser indevido limitar, aprioristicamente, a eficácia de
decisões proferidas em ações civis públicas coletivas ao território da competência do órgão judicante" (STJ, EREsp 1134957/SP, Rel. Min.LAURITA VAZ, Corte
Especial, DJe 30/11/2016). Efeitos erga omnes.Ausência de nulidade da sentença.
IX. Apelo improvido.De acordo com o parecer ministerial.
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Senhores Desembargadores da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão,
por unanimidade e de acordo com o Parecer da Procuradoria Geral de Justiça, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Desembargador Relator.
Participaram do julgamento os Senhores Desembargadores: Antonio Guerreiro Júnior - Relator, Nelma Celeste Souza Silva Sarney Costa e Marcelo Carvalho
Silva.
Funcionou pela Procuradoria Geral de Justiça o Dr. Raimundo Nonato de Carvalho Filho.
Presidência da Desembargadora Nelma Celeste Souza Silva Sarney Costa.
São Luís, 27 de junho de 2017.

Des. ANTONIO GUERREIRO JÚNIOR
Relator

ACÓRDÃO Nº 205478/2017
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SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
Sessão do dia 27 de junho de 2017.
APELAÇÃO CÍVEL Nº 42.096/2015 - (Numeração Única 0000660-29.2008.8.10.0076) - BREJO.
Apelante : Tereza Carlota Carvalho Caldas.
Advogado : Francisco Pestana Gomes de Sousa Junior.
Apelado : Ministério Público Estadual.
Promotora : Ilma de Paiva Pereira.
Proc. de Justiça : Drª. Clodenilza Ribeiro Ferreira.
Relator : Des. Antonio Guerreiro Júnior.
ACÓRDÃO Nº ______________

E M E N T A
PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRELIMINAR DE
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO REJEITADA. CONTAS REPROVADAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS. PROVAS DO DOLO. ARTS. 10 e 11 da LEI nº
8.129/93.CONFIGURAÇÃO DE ATOs ÍMPROBOS. MULTA CIVIL. REDUÇÃO. VALOR FIXADO PELO TCE. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. "Havendo fundamentação suficiente à compreensão dos motivos do convencimento do juízo de inferior instância, ainda que sucinta, não cabe falar em nulidade
por falta de fundamentação. Preliminar rejeitada".(MARCELO CARVALHO SILVA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, julgado em 05/05/2015, DJe 11/05/2015).
II. "Cumpre destacar que o dolo que se exige para a configuração de improbidade administrativa é a simples vontade consciente de aderir à conduta, produzindo
os resultados vedados pela norma jurídica - ou, ainda, a simples anuência aos resultados contrários ao Direito quando o agente público ou privado deveria saber
que a conduta praticada a eles levaria -, sendo despiciendo perquirir acerca de finalidades específicas." (AgRg no REsp 1539929/MG, Rel. Ministro MAURO
CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/06/2016, DJe 02/08/2016).
III. In casu, os documentos juntados aos autos resultaram de acórdão do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão (acórdão PL-TCE nº 389/2006) que
desaprovou as contas da apelante enquanto Chefe do Poder Executivo do Município de Brejo no exercício financeiro de 2004, tendo gerado o Relatório de
Informação Técnica nº 095/2006-UTCOG/NACOG - TCE/MA, comprovando atos de improbidade administrativa previstos no art. 10, incs. VIII, XI e XII e art. 11,
todos da Lei de Improbidade Administrativa.
IV. Demonstrou-se que a lesão ao Erário chegou ao montante de valor de R$ 283.148,00 (duzentos e oitenta e três mil cento e quarenta e oito reais), valor que
deve ser mantido em termos de ressarcimento.
V. Deve ser revisto o valor da multa civil, inicialmente sentenciada em R$ 141.554,00 (cento e quarenta e um mil quinhentos e cinquenta e quatro reais), para
fixá-la em patamar referente ao apurado como devido pelo Tribunal de Contas do Estado do Maranhão, tal como adotado para o ressarcimento ao Erário.
VI. Apelo parcialmente provido, em desacordo com o Parecer Ministerial, apenas para reduzir o valor da multa civil para R$ 85.629,60 (oitenta e cinco mil,
seiscentos e vinte e nova reais e sessenta centavos).
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Senhores Desembargadores da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão,
por unanimidade e de acordo com o Parecer da Procuradoria Geral de Justiça, adequado em banca, em dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto
do Desembargador Relator.
Participaram do julgamento os Senhores Desembargadores: Antonio Guerreiro Júnior - Relator, Nelma Celeste Souza Silva Sarney Costa e Marcelo Carvalho
Silva.
Funcionou pela Procuradoria Geral de Justiça o Dr. Raimundo Nonato de Carvalho Filho.
Presidência da Desembargadora Nelma Celeste Souza Silva Sarney Costa.
São Luís, 27 de junho de 2017.

Des. ANTONIO GUERREIRO JÚNIOR
Relator

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
APELAÇÃO CÍVEL NO658/2017- SÃO LUÍS
PROCESSO NO0028702-75.2015.8.10.0001

Apelante : M J C C Representada por Kátia Cristina Barros de Souza

Advogado : Edson Gomes Martins da Costa(OAB/MA 8.967)

Apelado : Sérgio Emiliano de Oliveira Castor

Advogado : Bruno Henrique Carvalho Romão(OAB/MA 12.138)

Relator : Desembargador Marcelo Carvalho Silva

DECISÃO MONOCRÁTICA
I - Relatório
Adoto como relatório a exposição fático-processual contida no Parecer do Ministério Público (fls. 128/129), de lavra do eminente Procurador de Justiça, Dr. Nacor
Paulo Pereira dos Santos que ora transcrevo, in verbis:
Irresignada com a r. sentença monocrática que, ao dar pela parcial procedência da Ação de Alimentos por si proposta em desfavor de SÉRGIO EMILIANO DE
OLIVEIRA CASTOR, fixou, em caráter definitivo, o valor equivalente a 155% (cento e cinquenta e cinco por cento) do salário mínimo vigente, a título de pensão
alimentícia, MARIA JÚLIA COSTA CASTOR, esta, representada por sua genitora Kátia Cristina Barros de Souza, avia recurso de apelação, com arrimo nos
artigos 513 e seguintes do CPC/1973, objetivando a reforma do julgado.
Aduz, para tanto, em síntese, que:
1°. o alimentante é Engenheiro Civil e, além de ser corretor de imóveis e de prestar consultoria a várias construtoras e imobiliárias de São Luís, é professor
universitário aposentado pela Universidade Federal da Paraíba cujos proventos e atividades profissionais lhe proporcionam uma renda 8.000,00 (oito mil reais)
por mês;
2°. o valor arbitrado na sentença, a título de pensão alimentícia, atualmente de R$ 1.364,00 (mil, trezentos e sessenta e quatro reais), é insuficiente para arcar
com as reais despesas da menor; e,
3º. os gastos mensais com a alimentante estão estipulados no valor de R$ 4.288,00 (quatro mil, duzentos e oitenta e oito reais), sendo justo que a contribuição
do apelado seja fixada no equivalente a dois salários mínimos e meio, isto é, em R$ 2.288,00 (dois mil, duzentos e oitenta e oito reais), para fazer face às
despesas com escola, van escolar, plano de saúde e acompanhante para a menor, ficando as demais (vestuário, lazer, lanche escolar, alimentação e moradia), a
cargo da mãe.
Por essas razões, pede o provimento do recurso, com o fim de majorar o valor fixado a título de pensão alimentícia, para quantia equivalente a dois salários
mínimos e meio.
O apelado, por sua vez, em contrarrazões de fls. 110 usque 115, roga pela manutenção, na íntegra, da r. sentença recorrida.

Página 256 de 2382 Diário da Justiça Eletrônico Disponibilização: 30/06/2017
Edição nº 114/2017 Publicação: 03/07/2017

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO - Praça Dom Pedro II, s/n Centro - CEP 65010-905 - São Luis-MA - Fone: (98) 2106-9000 - www.tjma.jus.br
Diário da Justiça Eletrônico - Diretoria Judiciária - Coordenadoria de Jurisprudência e Publicações - Fone: (98) 2106 9805 / 9810 / 9896 / 9897 - publicacoes@tj.ma.gov.br



Acrescento que o ilustre representante ministerial manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, para que seja mantida a sentença de
primeiro grau.
É o relatório.
II - Da admissibilidade
A sentença foi publicada em 09/12/2015(fls. 188). Aplico o Enunciado Administrativo nº 2, do STJ, in verbis:
Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de
admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
Verifico que os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade exigidos para o regular andamento do recurso foram devidamente atendidos pela
apelante. Conheço, pois, do presente apelo.
Nos termos do artigo 14 do Novo Código de Processo Civil, a norma processual não retroagirá, respeitando os atos consolidados sob a vigência da Lei revogada:
"Art. 14. A norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações
jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada."
Aplico o CPC de 1973.
III - Desenvolvimento
O Superior Tribunal de Justiça tem decidido que não se constitui em nulidade o Relator do processo adotar as razões de decidir do parecer ministerial.
Precedentesdo STJ, in verbis:
AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. TRÁFICO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO.
ADOÇÃO DO PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO COMO RAZÃO DE DECIDIR. POSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO CAPAZ DE INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA.
1. Esta Corte Superior de Justiça tem decidido que não se constitui em nulidade o Relator do acórdão adotar as razões de decidir do parecer
ministerial que, suficientemente motivado, analisa toda a tese defensiva (HC n. 40.874/DF, sob a relatoria da Ministra Laurita Vaz, DJ de 15/5/2006) -
AgRg no AREsp n. 314.667/RS, Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 4/9/2015.
2. Não se admitem como paradigma, para fins de comprovação do dissídio jurisprudencial em recurso especial, acórdãos proferidos em recurso ordinário em
mandado de segurança, ação rescisória, habeas corpus e conflito de competência.
3. Para a comprovação da divergência jurisprudencial, não basta a simples transcrição dos julgados, devendo ser mencionadas e expostas as circunstâncias que
identificam ou assemelham os casos confrontados.
4. Agravo regimental improvido.
(AgRg no AREsp 770.629/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 04/02/2016, DJe 23/02/2016)
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. DIREITO PENAL. ART. 168, § 1º, III, DO CP. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. DOSIMETRIA DA PENA.
FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA PARA MAJORAÇÃO DA PENA-BASE. PERSUASÃO RACIONAL. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. ADOÇÃO DO
PARECER MINISTERIAL COMO RAZÃO DE DECIDIR. LEGALIDADE.
1. Não há falar em violação do art. 59 do Código Penal em razão da consideração negativa das consequências do delito para elevar, na dosimetria, a pena-base.
2. O Tribunal de origem, com base no princípio da persuasão racional ou livre convencimento motivado, justificou adequadamente a exasperação da pena-base
acima do piso legal, em razão da culpabilidade e das consequências do delito perpetrado.
3. Não há violação dos preceitos processuais quando o magistrado adota os termos da manifestação ministerial como razões de decidir, desde que a
peça apresente pertinência e fundamentos jurídicos e legais razoáveis acerca da questão posta a julgamento.
4. O agravo regimental não merece prosperar, porquanto as razões reunidas na insurgência são incapazes de infirmar o entendimento assentado na decisão
agravada.
5. Agravo regimental improvido.
(AgRg no REsp 1545119/PB, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 19/11/2015, DJe 09/12/2015) HABEAS CORPUS. PENAL
E PROCESSUAL PENAL. ROUBO QUALIFICADO. FUNDAMENTAÇÃO. PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO. EXAME DA TESE DEFENSIVA.
SUFICIÊNCIA. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DESCONSIDERADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.º 231 DO STJ.
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL DESPROVIDO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. CUSTÓDIA
CAUTELAR DA PACIENTE COMPATÍVEL COM O SISTEMA PROCESSUAL VIGENTE. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS QUE, EVENTUALMENTE
INTERPOSTOS, SÃO DESPROVIDOS DE EFEITO SUSPENSIVO. COLIDÊNCIA DE DEFESAS. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. DEFICIÊNCIA DA
DEFESA. NÃO CONFIGURADA. DEFESA PRÉVIA E ALEGAÇÕES FINAIS APRESENTADAS POR NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA. APLICAÇÃO DA
SÚMULA N.º 523 DO STF. PRECEDENTES.
1. Não se constitui em nulidade o Relator do acórdão adotar as razões de decidir do parecer ministerial que, suficientemente motivado, analisa toda a
tese defensiva. 2. Fixada a pena-base no mínimo legal, não incide a atenuante da confissão espontânea, uma vez que, na esteira da jurisprudência pacífica
deste Superior Tribunal de Justiça, cristalizada na Súmula n.º 231, "a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do
mínimo legal". 3. Os recursos especial e extraordinário, se interpostos e admitidos, não possuem efeito suspensivo capaz de impedir o regular curso da execução
da decisão condenatória. A custódia do sentenciada em cárcere, decorrente de sua condenação na instância ordinária, em sede de recurso de apelação, é
providência compatível com o sistema processual vigente. Precedentes do STJ e do STF. 4. Não se acolhe a alegação de nulidade da instrução criminal por
colidência de defesas, já que, os co-réus pleitearam absolvição imputando a prática do roubo ao menor que com eles praticou o crime, sustentando não saberem
de seu intuito criminoso. 5. A defesa técnica participou de todos os atos do processo, tendo apresentado defesa prévia, participado das audiências de inquirição
de testemunhas, e, por fim, oferecido alegações finais. Aplicação da Súmula n.º 523 do STF. Precedentes do STJ. 6. Writ denegado.
Adoto a fundamentação do parecer do eminente Procurador de Justiça, Dr. Nacor Paulo Pereira dos Santos(fls. 129/130/131), que transcrevo, in verbis:
Com a devida vênia, a nosso ver, não tem procedência a irresignação da apelante.
A controvérsia aqui posta, para ser dirimida, reside no quantum a ser pago, a título de alimentos, pelo ora apelado à sua filha menor, Maria Júlia Costa Castor.
Analisando detidamente os autos, verifica-se que, no caso sub examine, diferentemente do que sustenta a ora apelante, a r. sentença vergastada, ao estabelecer
o valor dos alimentos devidos, desbordou do binômio necessidade da alimentanda e possibilidade alimentante de cumprir com a sua obrigação, na qualidade de
pai.
Note-se que, ao fixar o quantum a ser pago mensalmente à alimentanda, não-só foi levada em consideração a atual condição econômica e social do apelado,
mas, também, o fato de que este já paga pensão equivalente à sua outra filha (v. Comprovante de Rendimentos, de fls. 57).
Ademais, como bem ressaltado pelo Órgão Ministerial de primeira instância, em parecer acostado às fls. 75 usque 78, ".a decisão sobre, os alimentos poderá ser
revista a qualquer tempo, seja para reduzir, seja para majorar o encargo, desde que novos elementos de convicção, acerca do binômio possibilidade e
necessidade sejam trazidos aos autos, como preceitua o art 15, da lei n°. 5:478/68 .(Lei de Alimentos)."
Destarte, como se poder ver, o r. decisum a quo, efetivamente, observou os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, os quais devem nortear decisões
em casos como o que ora se cuida, sobretudo se considerado o dever mútuo dos pais no pertinente à mantença de sua prole.
Aliás, outro não é o entendimento emanado das nossas Cortes de Justiça, in verbis:
"CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OFERECIMENTO DE ALIMENTOS E REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS FIXAÇÃO DE
ALIMENTOS DE ACORDO COM O BINÔMIO NECESSIDADE - POSSIBILIDADE. APELO IMPROVIDO. UNANIMIDADE.
I - À luz do binômio necessidade-possibilidade, para fixação da pensão alimentícia deve ser levado em consideração situações como o número de pessoas a
quem o devedor deve prestar alimentos, o padrão de vida socioeconômico do alimentando e do alimentante, a idade e fase de estudo do alimentando, bem como
qualquer outra necessidade especial dos filhos menores;
II - Na ausência de provas de que o alimentante tem condições de contribuir em patamar maior que o fixado em primeiro arau, devem ser mantidos os alimentos
estipulados, porque nestes já estão incluídas as despesas com educação e saúde do alimentando;
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III - Apelo improvido à unanimidade". (TJMA - 3a. Câmara Cível - Acórdão n°. 187.874/2016 Apelação Cível n°. 033694/2015 - Reli]. Desa. Cleonice Si Freire - J.
em 18.08.2016 - DJE de 29.08.2016).
"CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PENSÃO ALIMENTÍCIA. FIXAÇÃO DO QUANTUM DEVIDO. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. ART. 1.694, § 1°, do
CC. APLICABILIDADE.
I. Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos do obrigado. (Inteligência do art. 1.694, §1°, do CC).
II. Primeiro e segundo recursos não providos."
(TJMA - 2ª Câmara Cível - Acórdão n°. 73.141/2008 - Apelação Cível nº. 13.294/2007 - Rei. Des. Antônio Guerreiro Júnior - DJE de 09.05.2008).
"APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO ALIMENTÍCIA. Binômio: Necessidade-Possibilidade. A fixação do quantum da pensão alimentícia deve atender ao binômio
necessidades do credor e possibilidades do devedor, a tornar exequível a obrigação sem que falte ao alimentante o mínimo necessário a sua própria
sobrevivência. Apelo conhecido e provido parcialmente."
(TJMA - 4a Câmara Cível - Acórdão n°. 73.828/2008 - Apelação Cível n°. 6.367/2008 - Rei. Des. Milson de Souza Coutinho - DJE de 19.06.2008).
Em tal hipótese, permite-se ao Relator, liminarmente, negar seguimento ao recurso, conforme dispõe o art. 557, caput, do Código de Processo Civil de 1973, que
transcrevo,in verbis:
"Art. 557. O relator negará seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou com
jurisprudência dominante do respectivo tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior." (grifei)
V - Conclusão
Ante o exposto, na forma do artigo 557, caput
do Código de Processo Civil de 1973, e de acordo com o parecer ministerial, nego seguimento ao apelo, mantendo a sentença de 1° grau.
Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.
São Luís, 27de junhode 2017.

Desembargador Marcelo Carvalho Silva
Relator

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
APELAÇÃO CÍVEL Nº 697/2017 - CARUTAPERA
PROCESSO Nº 0000597-73.2014.8.10.0082

Apelantes : Dione Pereira Pinheiro e Marineide Rodrigues Fernandes

Advogada : Sueli Pereira Dias

Apelado : Município de Luis Domingues

Advogado : Andrey Giovanne Rodrigues Sodré

Relator : Desembargador Marcelo Carvalho Silva

DECISÃO MONOCRÁTICA
I - Relatório
Adoto como relatório a parte expositiva do parecer ministerial de segundo grau (fls. 123/123v), da lavra do eminente Procurador de Justiça, Dr. Marco Antônio
Guerreiro, que ora transcrevo:
Cuida-se de apelação cível (fls.96/109), interposta por Dione Pereira Pinheiroe outrada sentença (fls.85/91) prolatada pelo juiz de Carutapera na ação proposta
contra o Município de Luís Domingues, que homologou desistência quanto ao pedido de indenização do abono PASEP-2013 e julgou improcedente a pretensão
indenizatória moral. Sem custas ou honorários.
Buscam as autoras, servidoras públicas do Município de Luís Domingues, indenização material e moral pelo não recebimento do abono anual do Programa de
Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), exercício 2013, ao argumento de que o réu não as inseriu na Relação Anual de Informações Sociais -
RAIS.
Na audiência de conciliação (fls.77/78), as demandantes requereram desistência da indenização material em razão do pagamento superveniente do abono. O
demandado não opôs resistência, prosseguindo a ação apenas quanto ao pleito indenizatório moral, julgado improcedente.
O inconformismo sustenta que: (i)o julgamento antecipado da lide ensejou cerceamento de defesa, porquanto o magistrado de base não oportunizou a oitiva das
testemunhas arroladas na petição inicial; e (ii)a omissão do ente municipal em não inserir as informações das autoras/apelantes na RAIS configurou ato
ilícitogerador de dano moral indenizável. Pede o provimento recursal para manter incólume a sentença.
Sem contrarrazões (fl.l15).
Os autos vieram à PGJ. Segue o parecer.
Acrescento que, o representante do Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso em exame.
É o relatório.
II - Admissibilidade
A sentença atacada foi publicada em 24/06/2015 (fls. 92). Aplico o Enunciado Administrativo nº 2 do STJ, in verbis:
"Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de
admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça."
Nos termos do artigo 14 do Novo Código de Processo Civil, "a norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso,
respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada."
Incide o Código de Processo Civil de 1973.
Os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade exigidos para o regular andamento do presente recurso foram devidamente atendidos.
Conheço do apelo.
III - Desenvolvimento
É admissível o julgamento monocrático do recurso, nos termos do artigo 557 e seus parágrafos, do Código de Processo Civil de 1973, quando houver
jurisprudência dominante a respeito da matéria objeto de discussão, em prestígio ao direito fundamental à duração razoável do processo.
Precedente do STJ, in verbis:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO DECIDIDO MONOCRATICAMENTE PELO
RELATOR. APLICAÇÃO DO ART. 557 DO CPC. CABIMENTO. VICE-DIRETORA. ESCOLA ESTADUAL. CARGO EM COMISSÃO. LIVRE NOMEAÇÃO.
DISPENSA AD NUTUM. 1. De acordo com o art. 557 do Código de Processo Civil, é possível ao Relator decidir o recurso, com fundamento na jurisprudência
dominante, de forma monocrática, não ofendendo, assim, o princípio da colegialidade. Ademais, consoante orientação do Superior Tribunal de Justiça, a
confirmação de decisão monocrática de relator pelo órgão colegiado supera eventual violação do art. 557 do CPC. [...]. (AgRg no REsp 1364443/MG Rel. Ministro
OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 01 /04/2014, DJe 25/04/2014).
O Superior Tribunal de Justiça tem decidido que não há violação dos preceitos processuais quando o magistrado adota os termos da manifestação ministerial
como razões de decidir, desde que a peça apresente pertinência e fundamentos jurídicos e legais razoáveis acerca da questão posta a julgamento, in verbis:
AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. TRÁFICO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO.
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ADOÇÃO DO PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO COMO RAZÃO DE DECIDIR. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. FALTA DE
FUNDAMENTAÇÃO CAPAZ DE INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA.
1. Esta Corte Superior de Justiça tem decidido que não se constitui em nulidade o Relator do acórdão adotar as razões de decidir do parecer
ministerial que, suficientemente motivado, analisa toda a tese defensiva (HC n. 40.874/DF, sob a relatoria da Ministra Laurita Vaz, DJ de 15/5/2006) -
AgRg no AREsp n. 314.667/RS, Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 4/9/2015.
2. Não se admitem como paradigma, para fins de comprovação do dissídio jurisprudencial em recurso especial, acórdãos proferidos em recurso ordinário em
mandado de segurança, ação rescisória, habeas corpus e conflito de competência.
3. Para a comprovação da divergência jurisprudencial, não basta a simples transcrição dos julgados, devendo ser mencionadas e expostas as circunstâncias que
identificam ou assemelham os casos confrontados.
4. Agravo regimental improvido.
(AgRg no AREsp 770.629/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 04/02/2016, DJe 23/02/2016)
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. DIREITO PENAL. ART. 168, § 1º, III, DO CP. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. DOSIMETRIA DA PENA.
FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA PARA MAJORAÇÃO DA PENA-BASE. PERSUASÃO RACIONAL. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. ADOÇÃO DO
PARECER MINISTERIAL COMO RAZÃO DE DECIDIR. LEGALIDADE. 1. Não há falar em violação do art. 59 do Código Penal em razão da consideração
negativa das consequências do delito para elevar, na dosimetria, a pena-base.
2. O Tribunal de origem, com base no princípio da persuasão racional ou livre convencimento motivado, justificou adequadamente a exasperação da pena-base
acima do piso legal, em razão da culpabilidade e das consequências do delito perpetrado.
3. Não há violação dos preceitos processuais quando o magistrado adota os termos da manifestação ministerial como razões de decidir, desde que a
peça apresente pertinência e fundamentos jurídicos e legais razoáveis acerca da questão posta a julgamento.
4. O agravo regimental não merece prosperar, porquanto as razões reunidas na insurgência são incapazes de infirmar o entendimento assentado na decisão
agravada.
5. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1545119/PB, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 19/11/2015, DJe
09/12/2015)
Adoto a fundamentação do parecer do eminente Procurador de Justiça, Dr. Marco Antônio Guerreiro (fls. 123/124v), que transcrevo, in verbis:
Sem razão as autoras/apelantes.
É permitido o julgamento antecipado da lide quando a questão for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produção de
provas (CPC/1973, art. 330, I e CPC/2015, art.335, I). Essa técnica de julgamento abrevia o procedimento e proporciona a efetivação dos princípios da celeridade
e da razoável duração do processo. A finalidade primordial da prova é dar ao juiz o suporte necessário para formar sua convicção a respeito dos fatos narrados
na inicial e na defesa. Não significa um fim em si mesmo, servindo, antes de tudo, ao convencimento do órgão julgador (CPC/1973, art.332 e CPC/2015, art.369).
A jurisprudência pátria é no sentido de que o magistrado é livre para julgar antecipadamente a demanda, sem maior dilação probatória, quando convicto de que
os elementos dos autos são suficientes para tanto. Noutras palavras: verificado que a prova não influenciará no desate da causa, imperioso ao magistrado o
indeferimento da postulação, evitando, assim, delonga desnecessária da marcha processual.
In casu, os fatos e provas apresentados pelas autoras/apelantes e pelo réu/apelado foram suficientes para formar o convencimento do julgador, sendo
despicienda a oitiva de testemunhas e, por conseguinte, plenamente possível o julgamento antecipado da lide. Portanto, inexistem razões para que a Decisão
seja nula por cerceamento de defesa ou ofensa ao princípio da ampla instrução probatória.
Nesse trilhar, ainda que a inserção dos dados das autoras/apelantes na RAIS tenha ocorrido extemporaneamente, apenas no curso da presente demanda,
ensejando atraso no recebimento do abono PASEP (CF/1988, art.229, §3° c.c. Lei 7859/1989, art.l0), não há falar-se em ofensa a direito da personalidade capaz
de gerar dano moral indenizável. A propósito, o TJMA:
CADASTRO TARDIO NO PASEP. ABONO SALARIAL. RECEBIMENTO APÓS O AJUIZAMENTO DA DEMANDA. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. 1. O
recebimento tardio do abono salarial denominado PASEP. ainda que por fato imputável à Administração, não acarreta dano extrapatrimonial. 2. Apelo conhecido
e provido. Unanimidade. (AC 0444432015, Des. Paulo Sérgio Velten Pereira, 4a C.Cív., j. 30.08.2016). [g.n.].
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE PASEP. INADIMPLÊNCIA DO ENTE MUNICIPAL. PAGAMENTO EM ATRASO. CONDUTA OMISSIVA DO
ENTE PÚBLICO. DANOS MORAIS. NÃO VERIFICADOS. INDENIZAÇÃO. NÃO CABIMENTO. PROVIMENTO. 1. O mero atraso do ente público em regularizar
informações dos servidores para Uns de pagamento do abono do PASEP não gera, por si só. lesào de natureza moral e induzir reparação indenizatória. máxime
quando incxistem provas dos abalos na esfera extrapatrimonial. 2. Apelação cível provida. (AC 0443742015, Des. Kleber Costa Carvalho, Ia C.Cív., j.
04.02.2016). [g.n.].
A pretensão recursal não merece ser acolhida. E o faço na forma do art. 557, caput,do Código de Processo Civil de 1973, que transcrevo,in verbis:
Art. 557. O relator negará seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou com
jurisprudência dominante do respectivo tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior.
§ 1º-A Se a decisão recorrida estiver em manifesto confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal
Superior, o relator poderá dar provimento ao recurso.(grifei).
V - Parte final
Ante o exposto, nos termos do artigo 557, caput, do CPC/73, nego provimento ao presente recurso, mantendo inalterados todos os termos da sentença de
primeiro grau.
Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.
São Luís, 28 de junho de 2017.

Desembargador Marcelo Carvalho Silva
Relator

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
APELAÇÃO CÍVEL NO1.521/2017 - MONTES ALTOS
PROCESSO NO0000114-46.2015.8.10.0102

Apelante : João Gulart Rodrigues Gomes

Advogado : Ramon Oliveira da Mota dos Reis

Apelada : Telemar Norte Leste S/A

Advogada : Letícia Maria Andrade Trovão

Relator : Desembargador Marcelo Carvalho Silva

DECISÃO
I. Da incompetência deste Tribunal de Justiça para processar e julgar o presente recurso: sentença proferida pelo Juizado Especial Cível
Impõe-se reconhecer a incompetência deste Tribunal de Justiça para processar e julgar o presente recurso inominado.
O feito tramitou de acordo com o procedimento disposto na Lei nº 9.099/95 (Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais), conforme se vê na sentença de
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fls.111/114v.
O réu interpôs recurso inominado, com fundamento no art. 41 da Lei nº 9.099/95 (fls. 118/123).
Ante tais circunstâncias, a remessa deverá ser feita à Turma Recursal competente.
Nesse sentido, a Resolução nº 21/2004 deste Tribunal de Justiça, que trata da reestruturação das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Estado do
Maranhão, dispõe em seu art. 3º, inciso I, in verbis:
Art. 3º. Às Turmas Recursais competem processar e julgar:
I - os recursos interpostos contra sentenças; (grifei)
Assim, o recurso não deveria ter sido recebido como apelação, uma vez que, insisto, o feito tramitou sob os ditames da Lei nº 9.099/95.
Sobre a matéria, este Tribunal de Justiça decidiu:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO RECEBIDO COMO APELAÇÃO. RITO DO JUIZADO ESPECIAL. COMPETÊNCIA PARA O SEU
PROCESSAMENTO E JULGAMENTO. TURMA RECURSAL.
I - Considerando que a ação foi processada e julgada conforme o rito dos Juizados Especiais Cíveis, nos termos da Lei nº 9.099/95, a competência
para processar e julgar o recurso interposto contra a sentença é de uma das Turmas Recursais e não deste Tribunal de Justiça.
II - Declinada, de ofício, a competência. (Apelação Cível 15.500/2011-COLINAS, Acórdão 104.136/2011, Segunda Câmara Cível, Relator Des. Marcelo carvalho
silva, j. 19/07/2011) (grifei)
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. RITO DO JUIZADO ESPECIAL. COMPETÊNCIA PARA JULGAMENTO. TURMA RECURSAL. I - Considerando que a
ação seguiu os trâmites do juizado Especial, a competência para processar e julgar recurso é da Turma Recursal, e não do Tribunal de Justiça; II -
Apelação não conhecida, autos remetidos à Turma Recursal Cível deste Estado. (Apelação Cível 15086/2002-COLINAS, Acórdão 41493/2002, Relator Des.
CLEONES CARVALHO CUNHA, j. 28/10/2002) (grifei)
Diante dessas circunstâncias, deve o presente feito ser encaminhado a uma das Turmas Recursais dos Juizados Especiais para processamento e julgamento do
recurso interposto.
II. Conclusão
Ante o exposto, determino que sejam os presentes autos encaminhados a uma das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Estado do Maranhão, para
processamento e julgamento do recurso, dando-se baixa do processo no sistema deste Tribunal de Justiça.
Publique-se. Cumpra-se.
São Luís, 28 de junho de 2017.

Desembargador Marcelo Carvalho Silva
Relator

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
APELAÇÃO CÍVEL Nº 2.160/2017 - JOSELÂNDIA
PROCESSO Nº 0000145-94.2016.8.10.0146

Apelante : Banco Bradesco S.A

Advogado : Felipe Gazola Vieira Marques

Apelada : Gilma da Silva

Advogado : Joney Soares Santos

Relator : Desembargador Marcelo Carvalho Silva

DECISÃO MONOCRÁTICA
I - Relatório
Adoto como relatório a parte expositiva da sentença de primeiro grau (fl. 58), da lavra do eminente Juiz de Direito, Dr. Bernardo Luiz de Melo Freire, que ora
transcrevo, in verbis:
Cuidam-se os presentes autos de Ação de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais proposta por Gilma da Silva em face do Banco Bradesco
S/A, na qual alega ter tentado realizar financiamento bancário, mas teve o seu pedido negado em decorrência de uma restrição indevida de seu nome. Tal ato
seria derivado de um empréstimo que a requerente já teria quitado junto à requerida. Ante o exposto, solicitou a retirada do seu nome dos cadastros de restrição
ao crédito, bem como a desconstituição do débito. Juntou comprovantes do pagamento.
A empresa reclamada, em sua peça contestatória, argumenta que a autora, ao realizar os pagamentos de seu empréstimo, não depositava dinheiro suficiente
para o pagamento da taxa de manutenção de conta, o que teria levado à inadimplência do último mês do referido empréstimo. Juntou extratos da conta da autora
para comprovar o alegado. Assevera, assim, que, se houve dano moral, este foi originário da desídia da parte autora. Em audiência, não houve proposta de
acordo, restando infrutífera a conciliação.
Acrescento que, ao final, o MM. Juiz, deferiu a tutela antecipada, determinando que o Banco apelante retirasse, no prazo de 05 (cinco) dias, o nome da parte
autora de qualquer cadastro de restrição ao crédito em decorrência do contrato nº 4594950636000091Fl, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais)
até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), bem como a exclusão de qualquer débito relativa ao mesmo contrato.
Ademais, julgou procedente os pedidos da inicial, condenando o Banco apelante ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, além
de declarar inexistente o débito no valor de R$ 9.812,60 (nove mil oitocentos e duze reais e sessenta centavos).
Às folhas 64/72, traz o apelante suas razões recursais requerendo, em suma, a reforma da sentença de primeiro grau, para que sejam julgados improcedentes os
pedidos da inicial.
Contrarrazões apresentadas às fls. 79/95.
Encaminhados os autos ao Ministério Público, esse, devidamente representado pelo Ilustre Procurador de Justiça, Dr. Joaquim Henrique de Carvalho Lobato,
reconheceu estarem presentes os requisitos de admissibilidade e, no mérito, deixou de opinar por inexistir na espécie, quaisquer das hipóteses autorizadoras da
intervenção ministerial elencadas no art. 178, do CPC (fls. 103).
É o relatório.
II - Admissibilidade
Nos termos do enunciado 3 do STJ "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015(relativos a decisões a partir de 18 de março de 2016) serão
exigidos dos requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC".
Aplico ao caso o CPC de 2015.
Verifico dos autos que os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade exigidos para o regular andamento do recurso foram devidamente atendidos
pelo apelante.
Conheço, pois,o processamentodo apelo.
III. Mérito
III.I Dos danos morais: negativação indevida
É regra de direto processual aquela segundo a qual, ao autor cabe provar o fato constitutivo de seu direito e ao réu a prova de fato impeditivo, modificativo ou
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extintivo do direito do autor. É o que proclama o art. 373, incisos I e II, do Novo Código de Processo Civil. "O ônus da prova incumbe a quem alega." Ademais,
em matéria de direito do consumidor, vigora o princípio da inversão do ônus da prova, em favor da parte hipossuficiente, consoante art. 6º, inciso VIII, do CDC.
Art. 6º São direitos básicos do consumidor:
(...)
VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for
verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências; (grifei)
Na espécie dos autos, a apelada diz ter sido vítima da ação do apelante, que inseriram injustamente seu nome nos cadastros de devedores inadimplentes,
causando-lhe, com isso, danos de índole moral.
Para que reste caracterizado o dever de indenizar, se faz necessária a verificação dos pressupostos da responsabilidade civil, quais sejam, a conduta(positiva
ou negativa), o dano ou prejuízo, o nexo de causalidadee, por fim, nos casos em que a responsabilidade não for objetiva, a culpa.
Presentes tais elementos, existirá a responsabilização de uma das partes em face da outra, surgindo, então, o dever de reparação ou de restituição ao status
quo ante. Passo, assim, à análise dos mencionados requisitos à luz do caso concreto.
É sabido que ninguém poderá ser responsabilizado civilmente pelo exercício regular de direito, enquanto permanecer dentro dos limites da ordem jurídica.
Porém, a partir do instante que transborda essas fronteiras, comete ato ilícito.
Nesse sentido, colho a lição de RUI STOCO, abaixo transcrita, in verbis:
"O indivíduo, no exercício regular de seu direito, deve conter-se no âmbito da razoabilidade. Se o excede, embora o esteja exercendo, causa um mal
desnecessário e injusto e equipara o seu comportamento ao ilícito". (Grifei).(Tratado de Responsabilidade Civil. 5ª ed. SÃO PAULO: Ed. Revista dos
Tribunais. 2001. p. 129)
No caso, a conduta ilícita do apelante, o Banco Bradesco S.A, está consubstanciada na falta de cautela, durante a prestação do serviço, que resultou na inclusão
do nome da apelada em cadastro restritivo, com base em uma dívida que já havia sido quitada.
Assevero que, nos autos, não restou evidenciado qualquer irregularidade por parte da apelada, Gilma da Silva, que repassou para o banco apelante, o valor para
fins de amortizar as parcelas do empréstimo contratado pela apelada, dando por quitadas as parcelas cujos vencimentos se deram de 05/02/2015 a 05/05/2015.
Corroboro com o que entendeu o magistrado de primeiro grau, verifico das fls. 14, que o nome da apelante foi ilegalmente incluído no cadastro de inadimplência
do SPC, em virtude de um débito do financiamento cujo vencimento se deu em 06/06/2015, o qual fora quitado desde o mês de maio daquele mesmo ano, com o
repasse, pela apelada, da quantia de R$ 50,00 (cinquenta reais), ao Banco Bradesco S.A.
Assim, apresenta-se totalmente verossímil a alegação da apelada na inicial, sendo cabível, reitero, a inversão do ônus da prova em seu favor, de modo que
caberia ao apelante comprovar os fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito invocado.
Nesse ponto, cumpre registrar que meras alegações não são suficientes para afastar a exigência legal da prova de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do
direito do autor. Há necessidade de comprovação, de cujo mister não se desincumbiu a apelada para configurar a excludente de responsabilidade.
Segundo amplo e consolidado entendimento jurisprudencial, a indevida inscrição no cadastro do SPC/SERASA, por si só, gera direito à indenização por dano
moral, independentemente de comprovação de dor ou constrangimento. Nesse aspecto está devidamente caracterizado o fato danoso (a indevida inscrição do
nome da apelada nos cadastros de restrição ao crédito), bem assim o próprio dano, representado pelos efeitos que essa inscrição impõe ao consumidor.
Para corroborar tal entendimento, trago a lume o seguinte julgado desta Segunda Câmara Cível, in litteris:
"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO
CONSUMIDOR NOS CADASTROS DE RESTRIÇÃO DE CRÉDITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. CABIMENTO.
COMPROVAÇÃO DOS DANOS. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS. INCOMPATIBILIDADE DO VALOR
ARBITRADO COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E MODERAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.
I - A indevida inscrição no SPC e SERASA gera direito à indenização por dano moral, independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à
reputação do inscrito, que se permite, na hipótese, presumir (Súmula nº 35 da Egrégia Segunda Câmara Cível deste Tribunal).
(...)
IV - Há precedentes desta Egrégia Segunda Câmara Cível, fixando o quantum indenizatório em R$ 10.000,00 (dez mil reais), em casos análogos ao dos autos,
isto é, de injusta inclusão nos cadastros restritivos do crédito.
(...)
VI - Apelação parcialmente provida."(TJMA - AC 17.687/2011 - 2ª C.Cív. - Rel. Des. marcelo carvalho silva- J. 30.08.2011)
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça decide com a mesma orientação. A propósito cabe citar o aresto abaixo, in verbis:
"RESPONSABILIDADE CIVIL. INCLUSÃO INDEVIDA DO NOME DA CLIENTE NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL PRESUMIDO.
VALOR DA REPARAÇÃO. CRITÉRIOS PARA FIXAÇÃO. CONTROLE PELO STJ. POSSIBILIDADE.
REDUÇÃO DO QUANTUM.
I - O dano moral decorrente da inscrição indevida em cadastro de inadimplente é considerado in re ipsa, isto é, não se faz necessária a prova do
prejuízo, que é presumido e decorre do próprio fato. [grifei] III - Inexistindo critérios determinados e fixos para a quantificação do dano moral, recomendável
que o arbitramento seja feito com moderação, atendendo às peculiaridades do caso concreto, o que, na espécie, não ocorreu, distanciando-se o quantum
arbitrado da razoabilidade. Recurso Especial provido."
(REsp 1105974/BA, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/04/2009, DJe 13/05/2009)
No que tange à verificação de culpa, sucede que a circunstância faz incidir sobre a instituição fornecedora de serviços a responsabilidade civil objetiva pelo dano
causado ao cliente consumidor, sendo desnecessária a perquirição da culpa. Essa a inteligência do disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor,
abaixo transcrito, in litteris:
"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos
relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos." [grifei].
Assim, a comprovação dos danos suportados pela apelante reside na própria inscrição de seu nome nos cadastros restritivos de crédito, que fora efetivada de
maneira indevida, fato claramente verificado nos autos.
Logo, acha-se demonstrado o nexo de causalidade entre a conduta do Banco Bradesco S.A e os danos causados à apelada.
III.II Do valor da indenização por danos morais
No tocante aos danos morais, oportuno colher a preciosa lição de SÉRGIO CAVALIERI FILHO, in Programa de Responsabilidade Civil, 7ª ed. São Paulo:
Editora Atlas, 2007, p.80, que trata da caracterização do dano moral, conforme se vê, inverbis:
"Só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento
psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade
exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre amigos e até
no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender,
acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos triviais aborrecimentos".
Nesse sentido é a diretriz decisória do Superior Tribunal de Justiça:
"RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INOCORRÊNCIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. COMPRA DE
VEÍCULO 'ZERO' DEFEITUOSO. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. MERO DISSABOR.
I. Não há falar em maltrato ao disposto no artigo 535 da lei de ritos quando a matéria enfocada é devidamente abordada no âmbito do acórdão recorrido.
II. Os danos morais surgem em decorrência de uma conduta ilícita ou injusta, que venha a causar forte sentimento negativo em qualquer pessoa de
senso comum, como vexame, constrangimento, humilhação, dor. Isso, entretanto, não se vislumbra no caso dos autos, uma vez que os
aborrecimentos ficaram limitados à indignação da pessoa, sem qualquer repercussão no mundo exterior.
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Recurso especial parcialmente provido." (REsp 628.854/ES, Rel. Ministro CASTRO FILHO, Terceira Turma, julgado em 03.05.07, DJ de 18.06.07, p. 255) (grifei)
Quanto à fixação do valor devido, algumas circunstâncias influentes na quantificação devem ser observadas, merecendo destaque as seguintes: 1)o caráter
compensatório compatível com as lesões experimentadas pelo ofendido; 2) observância do critério de moderação, de forma a não causar enriquecimento ilícito;
3)o caráter sancionador, de modo a permitir que a condenação sirva de estímulo ao causador do ilícito a não reiterar a prática lesiva; 4)a participação do
ofendido, o grau de prejuízo sofrido e as condições econômicas e financeiras tanto do agressor quando do agredido, e por fim, 5) as peculiaridades e
circunstâncias que envolveram o caso, atentando-se para o caráter antissocial da conduta lesiva.
Estabelecidos os parâmetros, cabe delinear a influência de cada um deles, de modo a compatibilizá-los a partir dos princípios da proporcionalidade, da
razoabilidade e da ponderação, a fim de que o arbitramento se aproxime, ao máximo, daquilo que se pode entender como justa indenização.
Em verdade, se está diante de uma questão que sofre incidência do prudente arbítrio do julgador, que precisa estabelecer um quantumque efetivamente sirva
como punição ao agente do ato ilícito, e que, de outro vértice, não represente um enriquecimento sem causa da vítima.
Em todo caso, "na fixação da indenização por danos morais, recomendável que o arbitramento seja feito com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa,
ao nível socioeconômico dos autores, e ainda, ao porte da empresa recorrida, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência,
com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso" (REsp 135.202-0-SP, 4ª Turma.
Rel. Min. SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, julgado em 19/5/1998).
Decerto, os parâmetros judiciais para a fixação do dano moral ficam adstritos aos elementos de cada demanda, levando-se em consideração, inclusive, a
natureza e gravidade da ofensa, a intensidade do grau de culpa ou dolo do ofensor, sem deixar de lado o desestímulo, tanto à procura de meio de
enriquecimento ilícito ou sem causa, quanto à reincidência por parte de quem ocasionou o dano, de sorte de que a indenização não seja mera formalidade.
Nessa esteira, CARLOS ROBERTO GONÇALVES (in Responsabilidade civil. 8ª ed., revista de acordo com o novo Código Civil. São Paulo: Saraiva. 2003, p.
571) leciona que:
"Cabe ao juiz, pois, em cada caso, valendo-se dos poderes que lhe confere o estatuto processual vigente (arts. 125 e ss.), dos parâmetros traçados em algumas
leis e pela jurisprudência, bem como das regras da experiência, analisar as diversas circunstâncias fáticas e fixar a indenização adequada aos valores em
causa."
Sobre o assunto, colaciono, em reforço à argumentação, o trabalho desenvolvido pelo Eminente Ministro do Superior Tribunal de Justiça Paulo de Tarso
Sanseverino, em tese sobre a quantificação do dano moral desenvolvida para seu doutorado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul.
O ministro Paulo de Tarso Sanseverino defende que sejam adotados critérios mais claros e objetivos para a fixação da quantia das indenizações. Trata-se do
chamado "método bifásico" para o arbitramento da indenização.
Na primeira fase, o juiz deve arbitrar o valor inicial de uma indenização. Para isso, deve considerar o interesse lesado e observar casos semelhantes na
jurisprudência. Desta forma, assegura-se uma razoável igualdade de tratamento para casos semelhantes, assim como que situações distintas sejam tratadas
desigualmente na medida em que se diferenciam.
A segunda fase é a fixação definitiva do valor da indenização. O juiz ajusta o montante calculado na primeira às peculiaridades do caso concreto. Para isso, deve
ser analisada a gravidade do fato, a culpabilidade do agente, a culpa concorrente da vítima e a condição econômica das partes.
Dessa forma, segundo o ministro, é possível chegar a um equilíbrio na decisão, e de fato, apresentar a solução mais justa aos casos, pois, de um lado, será
alcançada uma razoável correspondência entre o valor da indenização e o interesse jurídico lesado, enquanto, de outro lado, obter-se-á um montante que
corresponda às peculiaridades do caso com um arbitramento equitativo e a devida fundamentação pela decisão judicial.
Referida tese já foi adotada pela 1ª e 3ª Turmas do Superior Tribunal de Justiça, tendo sido retratada recentemente no Recurso Especial nº 1.152.541/RS, em
Acórdão que recebeu a seguinte ementa, verbis:
RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. QUANTUM
INDENIZATÓRIO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. CRITÉRIOS DE ARBITRAMENTO EQUITATIVO PELO JUIZ. MÉTODO BIFÁSICO. VALORIZAÇÃO
DO INTERESSE JURÍDICO LESADO E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO.1. Discussão restrita à quantificação da indenização por dano moral sofrido pelo
devedor por ausência de notificação prévia antes de sua inclusão em cadastro restritivo de crédito (SPC).2. Indenização arbitrada pelo tribunal de origem em
R$ 300,00 (trezentos reais).3. Dissídio jurisprudencial caracterizado com os precedentes das duas turmas integrantes da Segunda Secção do STJ.4.
Elevação do valor da indenização por dano moral na linha dos precedentes desta Corte, considerando as duas etapas que devem ser percorridas
para esse arbitramento.5. Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com
base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes.6. Na segunda etapa, devem ser consideradas as
circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo a determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz.7.
Aplicação analógica do enunciado normativo do parágrafo único do art. 953 do CC/2002.8. Arbitramento do valor definitivo da indenização, no caso concreto, no
montante aproximado de vinte salários mínimos no dia da sessão de julgamento, com atualização monetária a partir dessa data (Súmula 362/STJ).9. Doutrina e
jurisprudência acerca do tema.10. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
(REsp 1152541/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/09/2011, DJe 21/09/2011) (grifei)
No caso dos autos, considerando a natureza do dano, sua repercussão sobre o patrimônio moral da vítima e o caráter sancionador e educativo da medida, além
dos demais critérios antes expostos, os danos morais devem ser mantidos em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o quese mostra suficiente para, dentro dos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade, indenizar o dano moral em questão.
III - Do julgamento monocrático
O relator negará seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou com jurisprudência
dominante do respectivo tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior.
Art. 932. Incumbe ao relator:
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;
Se a decisão recorrida estiver em manifesto confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal
Superior, o relator poderá dar provimento ao recurso.
Art. 932. Incumbe ao relator:
V - depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária:
a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;
Essa cultura do formalismo impôs ao processo um excesso de etapas até o advento da solução judicial, que a morosidade decorrente acabou por emprestar às
formas usuais de prestação de justiça ineficiência alarmante gerando a consequente insatisfação popular, e o descrédito do Poder Judiciário.
O artigo 1º do NCPC expressa direitos fundamentais do processo, a seguir:
O processo civil será ordenado, disciplinado e interpretado conforme os valores e as normas fundamentais estabelecidos na Constituição da República
Federativa do Brasil, observando-se as disposições deste Código.
No artigo 4° do NCPC:
As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa.
No artigo 6º do NCPC, in verbis:
Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.
Pois bem. O Código de Processo Civil anterior possibilitou aos órgãos do Poder Judiciário, ut artigo 92 seguintes da CF/88, através do artigo 557 a faculdade de
proferir decisões monocráticas. O próprio Superior Tribunal de Justiça criou a Súmula 253, a saber: " O art. 557 do CPC, que autoriza o relator a decidir o
recurso, alcança o reexame necessário."Referência: CPC, art. 557 REsp 155.656-BA (2ª T.03.03.1998 - DJ 06.04.1998), REsp 212.504-MG (2ª T. 09.05.2000 -
DJ 09.10.2000), AgRg no REsp 228.824-CE (2ªT. 2.08.2000 - DJ 26.03.2001), REsp 190.096-DF (6ª T. 01.06.1999 - DJ 21.06.1999) e REsp 262.931-RN (6ª T.
03.10.2000 - DJ 27.11.2000).(DJU 16.08.2001).
Ao que parece, o legislador quis manter força da jurisprudência, hierarquia, observância e segurança jurídica. É o que retratam os artigos do NCPC, in verbis:
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Art. 926. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente:
§ 1º Na forma estabelecida e segundo os pressupostos fixados no regimento interno, os tribunais editarão enunciados de súmula correspondentes a sua
jurisprudência dominante.
§ 2º Ao editar enunciados de súmula, os tribunais devem ater-se às circunstâncias fáticas dos precedentes que motivaram sua criação.
Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão:
I - as decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
II - os enunciados de súmula vinculante;
III - os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial
repetitivos;
IV - os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal em matéria constitucional e do Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional;
V - a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados.
Art. 932. Incumbe ao relator:
I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes;
II - apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal;
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;
IV - negar provimento a recurso que for contrário a:
a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;
b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;
c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;
V - depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a:
a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;
b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;
c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;
VI - decidir o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, quando este for instaurado originariamente perante o tribunal;
VII - determinar a intimação do Ministério Público, quando for o caso;
VIII - exercer outras atribuições estabelecidas no regimento interno do tribunal.
Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou
complementada a documentação exigível."
No entanto, o STF nossa Corte Maior e o Superior Tribunal de Justiça, já estão sedimentando as decisões monocráticas. O STF em situações decididas depois
do ingresso do NCPC, através do artigo 21 §1º do seu Regimento Interno, a seguir:
Art. 21. São atribuições do Relator:
(...)
§ 1ºPoderá o(a) Relator(a) negar seguimento a pedido ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante ou a
Súmula do Tribunal, deles não conhecer em caso de incompetência manifesta, encaminhando os autos ao órgão que repute competente, bem como cassar ou
reformar, liminarmente, acórdão contrário à orientação firmada nos termos do art. 543-B do Código de Processo Civil.
É a vertente deixada pelo Presidente da Comissão, o competentíssimo Ministro LUIZ FUX, que produziu bela obra de entendimentos jurisprudenciais do STF e
STJ quando era desembargador do Estado do Rio de Janeiro, ou seja, a velocidade das decisões, pelo ato de Justiça, tão abraçada pelos estudiosos do direito.
Sempre para frente. Sem empecilhos burocráticos. Sem vaidades. Só um pensamento de obedecer o princípio maior da CF - rápida solução definitiva dos
conflitos.
Por isso, adoto a solução encontrada pelo STJ, de grafar com tintas duradouras, as decisões monocráticas por mim proferidas, amalgamando o enunciado 568
de tão grande relevância, a saber:
O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do
tema.
V - Parte final
Ante o exposto, nos termos da Súmula 568 do STJ, nego provimento ao presente recurso de apelação cível, mantendo inalterados todos os termos da sentença
de 1º grau.
Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.
São Luís,28 de junho de 2017.

Desembargador Marcelo Carvalho Silva
Relator

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
APELAÇÃO CÍVEL NO2.431/2017- SÃO LUÍS
PROCESSO NO0033610-49.2013.8.10.0001

Apelante : Banco Itau S/A

Advogada : Cristiane Belinati Garcia Lopes (OAB/MA 8784-A)

Apelado : Alberto Batista Diniz

Advogado : Eduardo Moraes da Cruz (OAB/RJ 159.095)

Relator : Desembargador Marcelo Carvalho Silva

DECISÃO MONOCRÁTICA
I. Relatório
Adoto como relatório a exposição fático-processual contida na sentença de primeiro grau (fls.90/91), proferida pela Juíza de Direito da 16 ª Vara Cível da
Comarca de São Luís, Dr.ª Alice Prazeres Rodrigues, que ora transcrevo, in verbis:
ALBERTO BATISTA DINIZ, devidamente qualificado e representado nos autos, ajuizou a presente ação, com pedido de tutela antecipatória, em face de BANCO
ITAÚ S/A, igualmente identificado e representado, objetivando indenização por danos morais, em razão de inscrição indevida em cadastro de restrição ao crédito,
além do cancelamento da negativação e declaração de inexistência da dívida.
No pormenor, sustenta ter celebrado, em 2008, contrato de alienação fiduciária - leia-se arrendamento mercantil - para aquisição de um veículo FIAT SIENA, cuja
obrigação de pagamento em parcelas não logrou êxito em cumprir, pelo que foi o bem objeto de ação de reintegração de posse (Processo nº 73762008, com
tramitação da 5ª Vara Cível desta capital), tendo a posse e propriedade sobre ele consolidadas em favor do arrendante, ora réu, em 2008, por força de sentença.
Afirma, no entanto, ter sido surpreendido, no início de junho/2013, por correspondência enviada por Hargos Recuperação de Crédito e Gestão de Risco Ltda, em
cujo teor informa a existência de débito no montante de R$ 27.174,89 (vinte e sete mil cento e setenta e quatro reais e oitenta e nove centavos), com proposta de
pagamento à vista no valor de R$ 3.532,74 (três mil quinhentos e trinta e dois reais e setenta e quatro centavos), relativo ao contrato firmado com o banco
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demandado.
Acrescenta ter descoberto posteriormente que o débito se refere ao saldo remanescente não acobertado pela venda do veículo, bem como que seu nome estava
inscrito em cadastros de restrição ao crédito.
Aduz, todavia, que o contrato teria sido liquidado com a reintegração de posse do bem, sem nenhuma obrigação residual às partes, não tendo recebido, no
período de 5 (cinco) anos desde a perda da posse, nenhuma notificação do aludido débito.
Instruem a inicial os documentos de fls. 15-25. Decisão de fls. 26-29 deferiu o benefício da assistência judiciária, bem como a tutela antecipatória, esta para
determinar ao requerido, no prazo de 5 (cinco) dias, a exclusão do nome da requerente do cadastro de restrição ao crédito.
Regularmente citado, o banco requerido apresentou a contestação de fls. 34-60, acompanhada dos documentos de fls. 61-74, em cujo teor alega que a inscrição
do nome do autor em cadastro de restrição do crédito foi legal e legítima, tendo em vista que a venda do veículo apreendido, pelo valor de R$ 100,00 (cem reais),
não foi suficiente para saldar a dívida na integralidade.
Aduz, ademais, a impossibilidade de revisão, in casu, das cláusulas contratuais livremente pactuadas, notadamente no pertinente ao valor residual garantido -
VRG, vindo a alegar, neste caso, que seu adiantamento não importa em antecipação da opção de compra ao final do contrato de leasing.
Alega, por fim, não ter o autor comprovado eventual prejuízo passível de reparação por danos morais.
Em sede de réplica, o requerente refuta as alegações do réu e reitera os termos da inicial (cf. fls. 77-80). Audiência preliminar levada a efeito em 03.09.2014, às
10h30, sem acordo entre as partes, conquanto não ofertada proposta.
Indagadas sobre a necessidade de produção outras provas, as partes disseram não a ter. Em sede de alegações finais, reiteraram os termos das peças já
constantes nos autos. Determinou-se, por fim, a conclusão dos autos para prolação de sentença.
Acrescento que, ao final, o douto Juiz de Direito julgou procedentes os pedidos contidos na inicial.
Às folhas 119/123v, traz o apelante suas razões recursais requerendo a reforma da sentença, e a total improcedência dos pedidos da inicial.
Contrarrazões apresentadas às fls. 141/145.
Encaminhados os autos ao Ministério Público de segundo grau, este, devidamente representado pela Ilustre Procuradora de Justiça, Dra. Domingas de Jesus
Fróz Gomes, manifestou-se pelo conhecimento do presente recurso, deixando de opinar sobre o seu mérito por inexistirem na espécie, quaisquer das hipóteses
autorizadoras de intervenção ministerial elencadas no art. 178, do CPC (fls. 156/157).
É o relatório.
II. Juízo de admissibilidade
A sentença de primeiro grau foi publicada em 19/07/2016 (fls. 99). Sendo assim, aplico o Enunciado Administrativo nº 3, do STJ, in verbis:
Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de
admissibilidade recursal na forma do novo CPC
Nos termos do artigo 14 do Novo Código de Processo Civil, "a norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso,
respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada."
Incide o Código de Processo Civil de 2015.
Verifico que os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade exigidos para o regular andamento do recurso foram devidamente atendidos pelo
apelante. Conheço, pois, do presente apelo.
III. Desenvolvimento
Adoto como razões de decidir a fundamentação contida na sentença de primeiro grau (fl.92/97),proferida pela Juíza de Direito da 16ª VaraCível da Comarca de
São Luís, Dr.ª Alice Prazeres Rodrigues,que ora transcrevo, in verbis:
A lide em questão cinge-se à análise se a inscrição do nome do autor no SPC BRASIL, promovida pelo banco réu, se mostrou indevida, e, nessa hipótese, se
cabível indenização por danos morais e a declaração de inexistência da dívida.
Cumpre observar que a demanda deriva de uma clara relação de consumo, pois presentes todos os seus elementos caracterizadores, nos termos dos artigos 2º
e 3º do Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual deve ser tutelada à luz do referido diploma legal.
Por sua vez, o artigo 14 do diploma consumerista estabelece que a responsabilidade do fornecedor de serviços pela reparação dos danos causados ao
consumidor é de cunho objetivo. Desse modo, para a sua efetiva configuração é suficiente a comprovação do fato, do dano e do nexo causal entre ambos,
prescindível, portanto, a análise do elemento culpa.
Sem embargo, alega o autor ter sido indevidamente inscrito em cadastro de restrição ao crédito, porquanto, no seu sentir, a dívida com o requerido, no montante
de R$ 27.174,00 (vinte e sete mil cento e setenta e quatro reais), é inexistente.
Sustenta ue, à época do cumprimento da liminar de reintegração de posse do veículo, não foi notificado de nenhuma dívida remanescente pelo banco requerido,
vindo a consignar que a consolidação da posse e propriedade do bem em favor do credor teve o condão de rescindir o contrato, sem qualquer obrigação residual
às partes.
Para tanto, colacionou à inicial o documento de fl. 24, que está a comprovar a inscrição no SPC BRASIL, promovida pelo requerido em 16.01.2009, em razão da
dívida no valor anteriormente mencionado. Coligiu, ainda, o auto de busca, apreensão e depósito do veículo, decorrido em 27.08.2008, e cópia da cobrança em
favor do requerido, com vencimento em 25.06.2013.
O réu, por sua vez, afirma, em sua defesa, que a venda do bem reintegrado não foi suficiente para saldar toda a dívida advinda do contrato de leasing firmado
com o autor, pelo ue o inadimplemento desse saldo motivou a negativação.
Demais argumentos expendidos pelo réu não encontram pertinência temática com a presente demanda, pelo que a contestação, nessa parte, não será
conhecida.
Com efeito, tem-se como incontroversas a relação contratual havida entre as partes, a efetiva reintegração de posse e consolidação da propriedade do bem em
favor do credor - por força de decisão liminar e sentença - e a inscrição em cadastro de restrição ao crédito promovida pelo requerido.
Sobreleva analisar, assim, se essa inscrição se mostrou indevida ou se o banco requerido agiu no exercício regular de um direito.
Cabe asseverar inicialmente que o Dec. Lei nº 911/1969, que disciplina os contratos que envolvem alienação fiduciária e busca e apreensão, conforme
entendimento assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é aplicável aos contratos regidos sob leasing e as reintegrações de posse decorrentes.
Tanto que a Lei nº 13.043/2014, em alteração de alguns dispositivos da referida lei, acresceu o § 4º ao art. 2º e o § 15 ao art. 3º do referido diploma, positivando
esse entendimento.
Dito isso, observa-se que a antiga redação do art. 2º, caput, do Dec. Lei nº 911/1969, vigente à época da reintegração de posse do veículo então pertencente ao
autor, disciplinava o seguinte, verbis:
"Art. 2º. No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá
vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição
expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o
saldo apurado, se houver".
como se vê, a efetiva busca e apreensão ou a reintegração de posse do bem pelo credor não tem o condão de, por si, satisfazer a dívida. Explica-se.
O valor obtido com a venda do bem deverá ser abatido do saldo devedor, que contempla, além do principal, honorários e outros encargos.
Sucede que algumas vezes a venda do bem apreendido ou reintegrado pode satisfazer por completo o débito ou mesmo superá-lo, de modo que, neste caso,
deve o sobressalente ser repassado ao fiduciário ou arrendatário.
Em todos os casos, exsurge para o credor a obrigação acessória de prestar contas ao devedor sobre a venda do bem, devendo notificá-lo se existe saldo a
pagar, a restituir, ou se a dívida está integralmente quitada.
In casu, observa-se pelos documentos acostados pelo banco requerido às fls. 61-63, que as partes firmaram, em 21.06.2007, o contrato de arrendamento
mercantil, para aquisição do veículo FIAT SIENA FIRE FLEX, 2005, placas HPY-4182, no valor financiado de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), ficando o
arrendatário obrigado a adimplir 72 (setenta e duas) parcelas no valor mensal de R$ 275,69 (duzentos e setenta e cinco reais e sessenta e nove centavos).
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O autor, então arrendatário, entretanto, deixou de pagar a parcela de nº quatro e subsequentes, em razão do que foi o veículo efetivamente reintegrado ao credor
em 27.08.2008, por força de decisão judicial prolatada pela 5ª Vara Cível de São Luís.
A venda do bem, por sua vez, ocorreu em 26.11.2008, pela bagatela de R$ 100,00 (cem reais), restando devido à época, segundo a planilha apresentada pelo
requerido, o saldo devedor de R$ 27.275,65 (vinte e sete mil, duzentos e setenta e cinco reais e sessenta e cinco centavos).
Nesse cenário, segundo afirma o autor, sobre a venda do bem e o dito débito remanescente não recebeu qualquer notificação, pelo que acreditava firmemente
que a consolidação da posse e propriedade do bem em favor do credor arrendante era suficiente para extinguir a relaçãocontratual firmada.
Sustenta, ainda, que somente veio a tomar conhecimento da dívida em meados de 2013, quando tomou conhecimento de que estava negativado em cadastro de
restrição ao crédito.
Nesse ponto, muito embora se verifique que a inscrição se deu em janeiro de 2009, caberia ao credor à época, em razão da obrigação imposta pela lei, notificar o
devedor acerca do débito residual, bem como comunicá-lo que a inadimplência poderia acarretar sua negativação.
Por se tratar de um fato negativo, caberia ao banco réu demonstrar que essas notificações foram realizadas à tempo e modo.
No entanto, o requerido não colaciona nenhum documento probatório a esse respeito, de forma que não se desincumbiu desse ônus.
Nesse caso, a conduta omissiva do réu, espraiada no tempo, fez nascer para o autor o direito a que alega na inicial, enquanto que para aquele o dever de se
abster de cobrá-lo ou de manter sua negativação.
Observa-se que a inércia do banco credor em notificar e advertir o devedor durante quase 5 (cinco) anos desde a venda do bem, demonstra um claro
comportamento contraditório, que vai de encontro a princípios preceituados pelo diploma consumerista, a exemplo da boa-fé objetiva e do dever que tem o
fornecedor de informar adequadamente sobre os produtos e serviços que dispõe aos consumidores.
Em sentido semelhante, o art. 422 do Código Civil disciplina que "os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua
execução, os princípios de probidade e boa-fé".
A propósito, o enunciado 362 do Conselho de Justiça Federal pronuncia que "a vedação do comportamento contraditório (venire contra factum proprium) funda-
se na proteção da confiança, tal como se extrai dos arts. 187 e 422, do Código Civil".
Assim, vale lembrar que o princípio da boa fé contratual é uma cláusula geral, a qual impõe aos contratantes um determinado padrão de conduta, de agir com
retidão, probidade, honestidade e lealdade. Deste princípio exsurge a proibição de condutas contraditórias pelas partes pactuantes.
Logo, é vedado à parte que se comporte de forma incoerente com seus próprios atos anteriores. Ademais, não se cogita verossímil que o veículo adquirido em
2007, por R$ 30.000,00 (trinta mil reais), tenha sido vendido, um ano depois, por apenas R$ 100,00 (cem reais). De modo que a dívida remanescente à época da
inscrição, em 2009, era de R$ 27.174,00 (vinte e sete mil cento e setenta e quatro reais).
Destarte, uma vez que o réu não se desincumbiu de comprovar a regularidade da dívida, com a consequente notificação do autor, tanto acerca da venda do bem,
quanto do alerta sobre a inscrição no cadastro de restrição, conclui-se que esta se mostrou abusiva e indevida.
E se assim é, o requerente faz jus à indenização por danos morais. É que a inscrição indevida em cadastros de restrição ao crédito ofende diretamente a
dignidade da pessoa humana, porquanto diz respeito à credibilidade do nome da pessoa perante a coletividade de fornecedores.
Cumpre observar que o dano moral é presumido no caso de injusta ofensa à dignidade da pessoa humana. Nesse sentido, aliás, segundo o STJ é dispensável a
comprovação de dor e sofrimento, sempre que demonstrada a ocorrência de ofensa injusta à dignidade da pessoa humana. A violação de direitos individuais
caracteriza dano moral in re ipsa, o qual deve ser integralmente compensado.
O quantum indenizatório, por sua vez, deve guardar proporção com a situação fática, com o porte econômico das partes, devendo se levar em consideração
ainda o caráter pedagógico-punitivo que exsurge de condenações dessa natureza.
Ante o exposto, confirmando a tutela antecipatória concedida initio litis, julgo procedentes os pedidos para determinar ao banco réu a exclusão definitiva do nome
doautor do SPC BRASIL, em razão da dívida no montante de R$ 27.174,00 (vinte e sete mil cento e setenta e quatro reais), declarando-a inexistente, além de
condená-lo a pagar ao requerente R$ 10.000,00 (dez mil reais), pelos danos morais experimentados, com acréscimo de juros de mora de 1% a contar da citação,
e correção monetária, pelo INPC, a partir do arbitramento.
Custas e honorários advocatícios devidos pelo réu, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.
Acrescento que nossas Cortes superiores já firmaram entendimento no sentido de que não é causa de nulidade a adoção, como fundamento de decisão em
segundo grau, de sentença de 1º grau que analisa a tese defensiva em sua totalidade e apresenta motivação bem embasada juridicamente.
A fundamentaçãoper relationem - hipótese em que o colegiado adota como razão de decidir sentença anteriormente prolatada ou mesmo parecer do Ministério
Público - é plenamente admitida pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça, os quais entendem, de forma pacífica, que não subsiste
nenhuma espécie de mácula sobre a entrega da prestação jurisdicional nesses moldes, in verbis:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO. ADOÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA.
POSSIBILIDADE. DANOS MATERIAIS E MORAIS. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA Nº 7/STJ.
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA Nº 284/STF.
1. Esta Corte já se posicionou no sentido de não ser desprovido de fundamento o julgado que ratifica as razões de decidir adotadas na sentença,
transcritas no corpo do acórdão.
2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a
aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
3. Rever as conclusões do acórdão recorrido acerca da ocorrência dos danos materiais e morais demandaria o reexame de matéria fático- probatória, o que é
vedado em recurso especial, nos termos da Súmula nº 7 do Superior Tribunal de Justiça.
4. É inadmissível o inconformismo por deficiência na sua fundamentação quando o recurso especial deixa de indicar de modo preciso como teria ocorrido a
violação legal. Aplicação da Súmula nº 284 do Supremo Tribunal Federal.
5. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp 473.327/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/06/2016, DJe 20/06/2016) (grifei)
IV- Do julgamento monocrático
O relator negará seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou com jurisprudência
dominante do respectivo tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior.
Art. 932. Incumbe ao relator:
(...)
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (grifei)
Se a decisão recorrida estiver em manifesto confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal
Superior, o relator poderá dar provimento ao recurso.
Art. 932. Incumbe ao relator:
(?)
V - depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária:
a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;(grifei)
Essa cultura do formalismo impôs ao processo um excesso de etapas até o advento da solução judicial, que a morosidade decorrente acabou por emprestar às
formas usuais de prestação de justiça ineficiência alarmante gerando a consequente insatisfação popular, e o descrédito do Poder Judiciário.
O artigo 1º do NCPC expressa direitos fundamentais do processo, a seguir:
O processo civil será ordenado, disciplinado e interpretado conforme os valores e as normas fundamentais estabelecidos na Constituição da República
Federativa do Brasil, observando-se as disposições deste Código.
No artigo 4° do NCPC:
As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. (grifei)
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No artigo 6º do NCPC, in verbis:
Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.
Pois bem. O Código de Processo Civil anterior possibilitou aos órgãos do Poder Judiciário, utartigo 92 seguintes da CF/88, através do artigo 557 a faculdade de
proferir decisões monocráticas. O próprio Superior Tribunal de Justiça criou a Súmula 253, a saber: " O art. 557 do CPC, que autoriza o relator a decidir o
recurso, alcança o reexame necessário."Referência: CPC, art. 557 REsp 155.656-BA (2ª T.03.03.1998 - DJ 06.04.1998), REsp 212.504-MG (2ª T. 09.05.2000 -
DJ 09.10.2000), AgRg no REsp 228.824-CE (2ªT. 2.08.2000 - DJ 26.03.2001), REsp 190.096-DF (6ª T. 01.06.1999 - DJ 21.06.1999) e REsp 262.931-RN (6ª T.
03.10.2000 - DJ 27.11.2000).(DJU 16.08.2001).
Ao que parece, o legislador quis manter força da jurisprudência, hierarquia, observância e segurança jurídica. É o que retratam os artigos do NCPC, in verbis:
Art. 926. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente:
§ 1º Na forma estabelecida e segundo os pressupostos fixados no regimento interno, os tribunais editarão enunciados de súmula correspondentes a sua
jurisprudência dominante.
§ 2º Ao editar enunciados de súmula, os tribunais devem ater-se às circunstâncias fáticas dos precedentes que motivaram sua criação. (grifei)
Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão:
I - as decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
II - os enunciados de súmula vinculante;
III - os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial
repetitivos;
IV - os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal em matéria constitucional e do Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional;
V - a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados." (grifei)
Art. 932. Incumbe ao relator:
I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes;
II - apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal;
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;
IV - negar provimento a recurso que for contrário a:
a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;
b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;
c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;
V - depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a:
a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;
b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;
c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;
VI - decidir o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, quando este for instaurado originariamente perante o tribunal;
VII - determinar a intimação do Ministério Público, quando for o caso;
VIII - exercer outras atribuições estabelecidas no regimento interno do tribunal.
Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou
complementada a documentação exigível. (grifei)
No entanto, o STF nossa Corte Maior e o Superior Tribunal de Justiça, já estão sedimentando as decisões monocráticas. O STF em situações decididas depois
do ingresso do NCPC, através do artigo 21 §1º do seu Regimento Interno, a seguir:
Art. 21. São atribuições do Relator:
(...)
§ 1ºPoderá o(a) Relator(a) negar seguimento a pedido ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante ou a
Súmula do Tribunal, deles não conhecer em caso de incompetência manifesta, encaminhando os autos ao órgão que repute competente, bem como cassar ou
reformar, liminarmente, acórdão contrário à orientação firmada nos termos do art. 543-B do Código de Processo Civil. (grifei)
É a vertente deixada pelo Presidente da Comissão, o competentíssimo Ministro LUIZ FUX que produziu bela obra de entendimentos jurisprudenciais do STF e
STJ quando era desembargador do Estado do Rio de Janeiro, ou seja, a velocidade das decisões, pelo ato de Justiça, tão abraçada pelos estudiosos do direito.
Sempre para frente. Sem empecilhos burocráticos. Sem vaidades. Só um pensamento de obedecer o princípio maior da CF - rápida solução definitiva dos
conflitos.
Por isso, adoto a solução encontrada pelo STJ, de grafar com tintas duradouras, as decisões monocráticas por mim proferidas, amalgamando o enunciado 568
de tão grande relevância, a saber:
STJ/568. O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante
acerca do tema.
V - Conclusão
Diante do exposto, nos termos da Súmula 568 do STF, nego provimento à presente apelação, mantendo a sentença do juízo de origem em todos os seus termos.
Publique-se. Intimem-se.
São Luís, 27 de junho de 2017.

Desembargador Marcelo Carvalho Silva
Relator

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO3.433/2017 OPOSTOS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
NO4.445/2016 - SÃO LUÍS
PROCESSO NO0000811-48.2016.8.10.0000
Embargante :Cleidilene da Conceição Sousa Pereira
Advogados :Walbert de Azevedo Ribeiro Ducanges (OAB/MA 9.846) e outros
Embargado :Estado do Maranhão
Procuradora :Renata Bessa da Silva Castro
Relator :Desembargador Marcelo Carvalho Silva
DECISÃO MONOCRÁTICA
I - Relatório
Trata-se de embargos de declaração opostos por Cleidilene da Conceição Sousa Pereira contra a decisão que indeferiu a petição de fls. 114/119, por meio da
qual a embargante requereu o chamamento do feito à ordem para correção de erro material com relação ao valor das astreintes fixado no acórdão de fls.
101/111.
Em suas razões recursais (fls. 131/140), aduz a embargante que o decisum embargadorecebeu, equivocadamente, a petição de fls. 114/119 como embargos de
declaração intempestivos, sem observar que se tratava "de uma simples petição e, por isso, não poderia ter sido declarada intempestiva" (fl.133).
Pondera que "o acórdão, por um simples erro, concluiu com um valor diferente, demonstrando a existência de um erro material/inexatidão material" (fl. 137),
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podendo ser corrigido a qualquer tempo, visto que não faz coisa julgada.
Fortes nessas razões, pugna pelo provimento dos presentes embargos declaratórios para que sejam sanadas as omissões e contradições da decisão
embargada, com o recebimento e acolhimento da petição de chamamento do feito à ordem, sanando-se o erro material do acórdão que julgou o agravo de
instrumento.
Apesar de intimado, o embargado não se manifestou, conforme Certidão de fls. 150.
É o relatório.
II - Desenvolvimento
A ora embargante interpôs o Agravo de Instrumento nº 4.445/2016 insurgindo-se contra decisão do Juízo de Direito da 3ª Vara da Fazenda Pública da Comarca
de São Luís que, nos autos da ação ordinária proposta pela embargante contra o Estado do Maranhão, ora embargado, reduziu o valor das astreintesde R$
1.000,00 (um mil reais) para R$ 500,00 (quinhentos reais) "durante todo o período de descumprimento" (fls. 17).
A apreciar o efeito suspensivo do referido agravo de instrumento, mantive o decisumde 1º grau (fls. 91/92). O acórdão de fls. 101/111 deu parcial provimento ao
recurso. Às fls. 124/125, indeferi o pedido de chamamento do feito à ordem interposto pela ora embargante.
Pois bem.
Ao contrário do que alega a embargante, a petição de fls. 114/119 não foi recebida como embargos de declaração.
Transcrevo a motivação do decisumembargado:
Adianto que a pretensão não merece ser acolhida.
Os embargos de declaração são oponíveis quando o pronunciamento judicial se ressentir de omissão, obscuridade, contradição ou erro material (art. 1.022 do
Novo Código de Processo Civil).
Nesse contexto, a irresignação da agravante deveria ter sido veiculada por meio de Embargos de Declaração, interpostos até o dia 06/09/2016. No entanto,
a petição de chamamento do feito à ordem foi protocolada somente em 12/09/2016.
Assim, não há como acolher o pedido formulado pela agravante. (fls. 124/125) (grifei)
A decisão ora embargada é clara: a irresignação da ora embargante deveria ter sido veiculada por meio de embargos de declaração, interpostos no prazo de 5
(cinco) dias, o que não ocorreu (fls. 124/125).
No corpo da motivação faz-se apenas referência à regra do art. 1.022, do NCPC, porquanto era o único recurso apto a amparar, naquele momento processual, a
irresignação da embargante.
Não há dúvidas, portanto, que a embargante pretende apenas questionar a decisão embargada, direcionando os declaratórios à reforma do julgado, numa
postura evidentemente avessa à dicção do artigo 1.022, do Código de Processo Civil.
Nesse passo, se a embargante entende que a conclusão do acórdão encontra-se em dissonância com os elementos constantes dos autos, sendo o caso de
error in judicando, deve valer-se do recurso apropriado, e não tentar revolver matéria já analisada.
Inexiste, assim, qualquer vício a ser sanado no decisumem questão.
A rediscussão da matéria objeto de julgamento é incompatível com a sistemática própria dos embargos de declaração.
Nesse sentido, cito estes julgados do STJ:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO
PÚBLICO. CANDIDATA CLASSIFICADA ALÉM DAS VAGAS OFERECIDAS. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
IMPOSSIBILIDADE.
1. Consoante expressamente prevê o art. 1.022, I, do CPC, "cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para eliminar contradição". Todavia,
segundo iterativa jurisprudência desta Corte Superior, a contradição que abre espaço para o recurso integrativo é aquela interna, verificada as proposições e as
conclusões do próprio julgado. Precedentes.
2. No caso, não há nenhuma contradição entre a fundamentação do acórdão embargado e sua parte dispositiva. O objeto da impetração não foi a eventual
nulidade de contratos temporários de servidores, mas unicamente o alegado direito líquido e certo da impetrante, na condição de candidata classificada para
além das vagas inicialmente oferecidas, tomar posse no cargo público para o qual concorreu.
3. Não é possível, em sede do recurso integrativo, examinar eventual error in judicando. Há, para isso, meio processual adequado. A insistência em
rediscutir o mérito da decisão por meio do recurso integrativo apenas retarda a solução final da lide, em prejuízo de ambas as partes e da própria
jurisdição.
4. Embargos de declaração rejeitados, com imposição de multa.
(EDcl no AgInt no RMS 51.806/ES, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/05/2017, DJe 22/05/2017) (grifei)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. 1. ART. 1.022
DO CPC/2015. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADAS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INVIABILIDADE DA VIA ELEITA. 2. PRETENSÃO DE
SUSPENSÃO DO JULGADO. REPERCUSSÃO GERAL NO STF. NECESSIDADE DE EXPRESSA DETERMINAÇÃO PARA A SUSPENSÃO DOS AUTOS NO
STJ. 3. EMBARGOS REJEITADOS.
1. O mero descontentamento da parte com o resultado do julgamento não autoriza que seja invocado o art. 1.022 do CPC/2015, já que os embargos
declaratórios não se prestam, em regra, à rediscussão de matéria já decidida.
2. "Salvo determinação inequívoca em sentido contrário, o reconhecimento da repercussão geral de matéria pelo Supremo Tribunal Federal não provoca a
suspensão de processos que tramitam no STJ. Precedentes." (AgRg no REsp 1.251.788/SC, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
18/11/2014, DJe 26/11/2014).
3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no AgInt no AREsp 929.720/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/04/2017, DJe 09/05/2017) (grifei)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL ATUAL. OBSCURIDADE.
OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material porventura existentes no acórdão, não
servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.
2. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no REsp 1497831/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/04/2017, DJe 04/05/2017) (grifei)
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM EMBARGOS DECLARATÓRIOS NOS EMBARGOS
DECLARATÓRIOS NO RECURSO ESPECIAL. TRÊS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ANTERIORES, TODOS REJEITADOS. REITERAÇÃO DE
ARGUMENTOS DE ACLARATÓRIOS ANTERIORES. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS INEXISTENTES. INCONFORMISMO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.
I. Quartos Embargos de Declaração, opostos em 20/05/2016, a acórdão prolatado pela Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, publicado em
13/05/2016, na vigência do CPC/2015.
(...)
IV. As hipóteses de cabimento dos Declaratórios estão atreladas ao saneamento de questão formal, cujo rol está previamente contido no art. 1.022 do
CPC/2015, não cabendo o meio escolhido para corrigir eventual error in judicando.Com efeito, na forma da jurisprudência, "O recurso de Embargos
de Declaração não é via adequada para corrigir suposto erro de julgamento, ainda que demonstrado, não sendo possível atribuir eficácia infringente
se ausentes omissão, obscuridade ou contradição (art. 535 do CPC). Nesse sentido: EDcl nos EDcl no REsp 1.109.298/RS, Rel. Ministro Castro Meira, Rel.
p/ Acórdão Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 6.11.2013; EDcl no AgRg nos EAg 1.118.017/RJ, Rel. Ministro Castro Meira, Corte Especial, DJe
14/5/2012; EDcl no AgRg nos EAg 1.229.612/DF, Rel. Ministro Castro Meira, Corte Especial, DJe 13/6/2012; e EDcl nos EDcl no MS 14.117/DF, Rel. Ministro
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Napoleão Nunes Maia Filho, Terceira Seção, DJe 1º/8/2011. Considerando, destarte, o desiderato revelado de atribuir caráter infringente aos presentes
aclaratórios em decorrência de alegado erro de julgamento, sem a comprovação de omissão ou contradição, merecem rejeição os Embargos de
Declaração" (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 705.844/SP, Rel. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 27/05/2016). Em
igual sentido: STJ, EDcl nos Edcl no Resp 430.903/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/02/2015; AgRg no REsp
1.267.296/PR, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, DJe de 26/05/2015; EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1.319.666/MG, Rel. Ministra REGINA
HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 26/02/2016.
(?)
(EDcl nos EDcl nos EDcl nos EDcl no REsp 1347280/SC, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/08/2016, DJe 22/08/2016)
(grifei)
III - Conclusão
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
Publique-se. Intimem-se.
São Luís, 28 de junho de 2017.

Desembargador Marcelo Carvalho Silva
Relator

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
APELAÇÃO CÍVEL NO3.805./2017 - BARRA DO CORDA
PROCESSO NO0004110-20.2014.8.10.0027

Apelante : Município de Barra do Corda

Procuradora do Município : Elisangela Yuriko Kaneki (OAB/MA 7.093-A)

Apelada : Maria da Conceição de Freitas Silva

Advogada : Kedma Cristina Rodrigues de Lima (OAB/MA 9.924)

Relator : Desembargador Marcelo Carvalho Silva

DECISÃO MONOCRÁTICA
I. Relatório
Adoto como parte deste relatório a exposição fático-processual contida na sentença de primeiro grau (fl.92), proferida peloJuiz de Direito da 1ª Vara da Comarca
de Barra do Corda, Dr. Antonio Elias de Queiroga Filho, queora transcrevo, in verbis:
Vistos, etc. MARIA DA CONCEIÇÃO DE FREITAS SILVA propôs a presente Reclamação Trabalhista contra o MUNICÍPIO DE BARRA DO CORDA, informando
que foi admitida em maio de 2005, sem registro na CTPS, para exercer a função de Auxiliar de Serviços Gerais. Informa ainda que a relação mantida com o
reclamado era orientada pelo regime da CLT, e que o FGTS mensal nunca fora recolhido pelo reclamado. Requer, em conformidade com os fatos narrados, a
condenação do reclamado no pagamento das verbas pleiteadas na exordial (diferenças salariais, aviso prévio, férias, 1/3 de férias, 13º salário atrasados, multa
de 40% de FGTS, seguro desemprego e salários atrasados), bem como o reconhecimento do vínculo de emprego e anotação da CTPS e, ainda, a concessão do
benefício da justiça gratuita com o deferimento de honorários advocatícios. Juntou a inicial vários documentos. Tramitando o feito inicialmente na Justiça Laboral
foi designada audiência inaugural, ocasião em que o Município compareceu e apresentou defesa com negativa de vínculo. No mérito, rechaçou todos os pleitos
da exordial, alegando também a nulidade contratual. Impugnou, por fim, as verbas requeridas e protesta pela improcedência da ação. Julgado o feito procedente
na Justiça laboral (fls. 24/26). Interposto recurso ordinário junto ao Tribunal Regional do Trabalho, foi reconhecida a competência desta Justiça Comum para
processar e julgar a lide (fls. 59/61). Remetido os autos, foram as partes intimadas para manifestar interesse na produção de provas, ocasião em que
manifestaram interesse na colheita de depoimento da parte autora e de testemunhas. Realizada audiência, foi colhido depoimento da parte autora e de
testemunha por essa arrolada. Alegações finais do requerido (fls. 86/90). Vieram os autos conclusos para sentença. É o que basta relatar.
Acrescento que, ao final da referida sentença, o juízo a quo manifestou-se pelaprocedência parcialdos pedidos autorais.
Às folhas 101/107, traz o apelante suas razões recursais requerendo, em suma, a reforma da sentença de primeiro grau, para que sejam julgados improcedentes
os pedidos da inicial.
Contrarrazões apresentadas às fls. 112/115.
Encaminhados os autos ao Ministério Público com atuação nessa instância, esse, devidamente representado pelaIlustre Procuradorade Justiça, Dra. Themis
Maria Pacheco de Carvalho, deixando de se manifestar por inexistir na espécie quaisquer das hipóteses autorizadoras da intervenção ministerial elencadas no
art. 178, do CPC (fls. 121/121v).
É o relatório.
II. Juízo de admissibilidade
A sentença foi publicada em 28/06/2013(fls. 24/26). Aplicoo Enunciado Administrativo nº 2, do STJ, in verbis:
Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de
admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
Nos termos do artigo 14 do Novo Código de Processo Civil, "a norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso,
respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada."
Verifico que os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade exigidos para o regular andamento do recurso foram devidamente atendidos pelo
apelante. Conheço, pois, do presente apelo.
III. Desenvolvimento
O STJjá se posicionou no sentido de não ser desprovido de fundamento o julgado que ratifica as razões de decidir adotadas na sentença, transcritas no corpo do
acórdão.
Precedente do STJ, in verbis:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO. ADOÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA.
POSSIBILIDADE. DANOS MATERIAIS E MORAIS. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA Nº 7/STJ.
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA Nº 284/STF.
1. Esta Corte já se posicionou no sentido de não ser desprovido de fundamento o julgado que ratifica as razões de decidir adotadas na sentença,
transcritas no corpo do acórdão.
2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a
aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
3. Rever as conclusões do acórdão recorrido acerca da ocorrência dos danos materiais e morais demandaria o reexame de matéria fático- probatória, o que é
vedado em recurso especial, nos termos da Súmula nº 7 do Superior Tribunal de Justiça.
(...)
5. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp 473.327/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/06/2016, DJe 20/06/2016)
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Adoto como razões de decidir a fundamentação contida na sentença de primeiro grau (fls.93/94/95), proferida peloJuiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de
Barra do Corda, Dr. Antonio Elias de Queiroga Filho, que ora transcrevo, in verbis:
O entendimento de que é nula a contratação de servidor sem concurso público é correto e tem a seu favor remansosa jurisprudência, a qual merece ser acatada.
Contudo, continuo entendendo que afastar o direito da obreira à percepção das vantagens oriundas do rompimento contratual provocado pela administração
municipal faz gerar o locupletamento abusivo pelo empregador em detrimento dos direitos do hipossuficiente. Como a admissão da autora deu-se sem a exigida
aprovação em concurso público, merece ser respeitada a jurisprudência construída em favor da nulidade contratual, motivo pelo qual decido pelo indeferimento
dos pleitos referente (férias, 1/3 de férias, 13º salário atrasados, multa de 40% de FGTS, seguro desemprego), tudo em virtude da manifesta ofensa ao art. 37, II
da Constituição. Ademais, de acordo com a Súmula nº 363 do TST, nos casos de contratação irregular de servidor por ente da Administração, sem prévia
aprovação em concurso público, é devido apenas o pagamento da contraprestação pactuada, em relação ao número de horas trabalhadas, respeitado o valor da
hora do salário-mínimo, e dos valores referentes aos depósitos do FGTS. FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO A verba fundiária tem caráter
salarial e integra o patrimônio jurídico do empregado. Como o FGTS incide sobre o salário pago pelo empregador pelo trintídio de serviço prestado pelo seu
empregado, o direito do trabalhador a esta parcela emerge quando do implemento da obrigação e, por isto, se incorpora à sua reserva individual, ficando imune
aos efeitos de eventual declaração de nulidade contratual. Nenhuma violação aparece porque o direito ao Fundo de Garantia é fixado pelo art. 7º, inc. III, da CF,
como direito dos trabalhadores urbanos, enquanto o princípio do Direito Adquirido foi consagrado pelo art. 5°, inc. XXXVI, da Carta Magna, fundamentos que não
colidem com as regras contidas no art. 37 da Constituição vigente, e nem tampouco afrontam a previsão de nulidade dos atos administrativos viciados ali
insculpida. O empregado admitido sem prévia aprovação em concurso público ficou impedido de ter acesso aos enquadramentos, promoções, estabilidade e
demais vantagens destinadas aos servidores públicos regulares, tudo em virtude da reconhecida a nulidade contratual, restando mantido somente a obrigação do
depósito fundiário do período em que efetivamente recebeu salários e seu consecutivo saque, tudo com estrita observância ao que preceitua nossa Carta Magna,
o que implica em ser afastada a incidência de qualquer inconstitucionalidade. Defiro, deste modo, o pagamento do FGTS (8%), incidente sobre os salários pagos
no intervalo do pacto em favor da reclamante, nos termos da Legislação disciplinadora da matéria e da Súmula 363 do TST. Indefiro, por sua vez, o pagamento
da multa de 40% sobre o saldo do fundo de garantia, pois se trata de caso de nulidade contratual. RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO E ANOTAÇÃO DA
CTPS É firme a jurisprudência do TST acerca da não incidência de contribuição previdenciária sobre as verbas consideradas como devidas ao trabalhador que
teve declarado nulo o contrato, ante a não aprovação em concurso público. Inteligência do art. 37, II, § 2º, da CF/88 e da Súmula nº 363 do TST. Em
convergência com o exposto, são os precedentes transcritos a seguir, verbis: RECURSO DE REVISTA. CONTRATO NULO. EFEITOS. CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA. NÃO INCIDÊNCIA. É firme a jurisprudência desta Corte Superior acerca da não incidência de contribuição previdenciária sobre as verbas
consideradas devidas ao trabalhador, que teve declarado nulo seu contrato, por não ter sido aprovado em concurso público. Inteligência do art. 37, II, § 2º, da
CF/88 e da Súmula nº 363 do TST. Recurso de revista parcialmente conhecido e provido. (RR - 986-19.2011.5.22.0102, Relator Ministro Walmir Oliveira da
Costa, 1ª Turma, Data de Publicação: DEJT 06/06/2014) RECURSO DE REVISTA 1 - PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO.
CONTRATO NULO. Nos termos da Orientação Jurisprudencial 62 da SBDI-1 do TST, é necessário o prequestionamento como pressuposto de admissibilidade
em recurso de natureza extraordinária, ainda que se trate de incompetência absoluta-. Recurso de revista não conhecido. 2 - CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA. CONTRATO NULO. EFEITOS. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que, reconhecida a nulidade do contrato de trabalho por
ausência de prévia aprovação em concurso público, não há incidência de contribuição previdenciária sobre as verbas consideradas devidas ao trabalhador na
forma da Súmula 363 do TST. Precedentes da SBDI-1 desta Corte. Recurso de revista conhecido e provido. (RR - 77100-35.2009.5.16.0005, Relatora Ministra:
Delaíde Miranda Arantes, 7ª Turma, Data de Publicação: 22/11/2013) RECURSO DE REVISTA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA - PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS PARA O TOMADOR - ÔNUS DA PROVA (alegação de violação aos artigos 818 da Consolidação das Leis do Trabalho e 333 do Código de Processo
Civil). Não demonstrada a violação à literalidade de preceito de lei federal, não há que se determinar o seguimento do recurso de revista com fundamento na
alínea c do artigo 896 da Consolidação das Leis do Trabalho. Recurso de revista não conhecido. CONTRATO NULO - EFEITOS - NÃO INCIDÊNCIA DE
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. Esta Corte vem decidindo no sentido de que não há incidência de contribuição previdenciária sobre as verbas consideradas
devidas ao trabalhador na forma da Súmula nº 363 desta Corte, quando reconhecida a nulidade do contrato de trabalho por ausência de prévia aprovação em
concurso público. Recurso de revista conhecido e provido. (RR - 26000-09.2009.5.10.0102 , Relator Ministro: Renato de Lacerda Paiva, 2ª Turma, Data de
Publicação: 11/10/2013) Nesse viés, indefiro o pedido de condenação as contribuições previdenciárias incidentes nas parcelas salariais deferidas no contrato
nulo. De igual modo, indefiro também o pedido de anotação na CTPS, pois, caso deferido, contrariaria a recomendação da Súmula 363 do TST. ANTE O
EXPOSTO, e considerando o que do mais dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a reclamação trabalhista em face do MUNICÍPIO DE
BARRA DO CORDA, deferindo apenas o recolhimento do FGTS desde a admissão. Por sua vez, julgo improcedentes os pedidos de pagamento de férias, 1/3 de
férias, 13º salário atrasados, multa de 40% de FGTS, seguro desemprego, anotação de CTPS e recolhimento das contribuições previdenciárias. Em vista a
sucumbência recíproca, condeno o requerido a pagar, a título de honorários, o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), ao advogado da parte autora, ao passo que
esta deve pagar em favor do procurador do réu o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), tudo com base ao disposto no art. 86 do CPC, ressalvado que não há mais
compensação de honorários e despesas. Registre-se. Publique-se. Intimem-se.
Em tal hipótese, permite-se ao Relator negar seguimentoao recurso de apelação, conforme dispõe o art. 557, caput, do Código de Processo Civil, que abaixo
transcrevo,in verbis:
"Art. 557.O relator negará seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou emconfronto com súmula ou com jurisprudência
dominante do respectivo Tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior."
IV - Conclusão
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença do juizde primeiro grau.
Publique-se. Intimem-se.
São Luís, 28 de junho de 2016.

Desembargador Marcelo Carvalho Silva
Relator

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
APELAÇÃO CÍVEL NO4.334/2017 - SÃO LUÍS
PROCESSO NO0023214-18.2010.8.10.0001

Apelante : Safra Leasing S/A - Arrendamento Mercantil

Advogado : Celso Marcon

Apelado : André Luiz Santana Silva

Relator : Desembargador Marcelo Carvalho Silva

DECISÃO MONOCRÁTICA
I - Relatório
Trata-se de apelação cível interposta por Safra Leasing S/A - Arrendamento Mercantilcontra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 5ª Vara Cível do Termo
Judiciário de São Luís que, nos autos da ação de reintegração de posse proposta pela ora apelante, extinguiu o processo, sem resolução do mérito, nos termos
do art. 267, II, do CPC/73 em razão da autora/apelante não promover a citação do apelado.
Em razões de fls. 82/91, o apelante assevera que não houve desídia, tanto que tomou as providências necessárias ao regular prosseguimento do feito, quando
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determinado, requerendo o que de direito.
Aduz ainda, que: "para que a parte seja penalizada pelo descumprimento de uma decisão judicial, deve haver prova segura de que ela teve ciência inequívoca
do respectivo comando. Assim, não havendo intimação pessoal do Banco Autor, acerca da penalidade que lhe foi imposta pelo descumprimento da decisão
judicial, não se pode presumir a sua ciência pela intimação do seu procurador." (fls. 89)
Forte nestas razões, pugna pelo provimento do apelo para desconstituir a sentença de 1º grau, determinando o prosseguimento do feito na instância de origem.
Sem contrarrazões, conforme Certidão de fls. 98.
O Ministério Público de segundo grau, em parecer de lavra do eminente Procurador de Justiça Dr. Paulo Roberto Saldanha Ribeiro, manifestou-se pelo
conhecimento e julgamento do apelo, deixando de opinar sobre o mérito recursal por entender que não existem na espécie as hipóteses autorizadoras da
intervenção ministerial previstas no art. 178 do CPC/2015. (fls. 34).
É o relatório.
II - Juízo de admissibilidade
A sentença foi publicada em 18/04/2016 (fls. 80). Aplico o Enunciado Administrativo nº 3, do STJ, in verbis:
Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de
admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
Incide o CPC/2015.
Verifico que os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade exigidos para o regular andamento do recurso foram devidamente atendidos pela
apelante. Conheço, pois, do presente apelo.
III - Desenvolvimento
O autor/apelante propôs a presente ação de reintegração de posse contra André Luiz Santana Silva.
Verifico que, após duas tentativas frustradas de citação do apelado, foi proferida sentença em 16/12/2015, nos seguintes termos:
O processo é um instrumento por meio do qual as partes buscam garantir a satisfação dos seus direitos perante o judiciário, devendo as mesmas darem
prosseguimento ao feito, quando intimadas para se manifestar acerca dos atos processuais, estando sujeitas a sanções em caso de negligência.
Pois bem.
O § 2º do art. 219 do Código de Processo Civil é enfático ao atribuir ao autor o encargo de promover a citação da parte requerida, conforme abaixo transcrito in
verbis: "Incumbe à parte promover a citação do réu nos dez dias subseqüentes ao despacho que a ordenar. (...)"
O posicionamento da jurisprudência também tem sido nesse sentido, conforme seguem os arestos abaixo colacionados:
1) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MONITÓRIA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO RÉU. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 267,
INCISO IV, DO CPC. 1. A EXTINÇÃO DO FEITO, POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR
DO PROCESSO, É MEDIDA QUE SE IMPÕE DIANTE DA DESÍDIA DA PARTE AUTORA EM PROMOVER A CITAÇÃO DO RÉU. 2. RECURSO
IMPROVIDO.(TJ-DF - APC: 20120110448062 DF 0012825-84.2012.8.07.0001, Relator: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, Data de Julgamento: 19/06/2013, 4ª
Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 27/06/2013 . Pág. 82)
2) APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. Inércia da parte autora em promover a citação do adverso. Sentença
extintiva do feito, sem resolução de mérito, confirmada. Apelo DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70051587186, Décima Quarta Câmara Cível, Tribunal de
Justiça do RS, Relator: Roberto Sbravati, Julgado em 08/11/2012)
3) APELAÇÃO. MONITÓRIA. Inexistência de citação do réu. A extinção do feito, por ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e
regular do processo, é medida que se impõe diante da desídia da parte autora em promover a citação do réu. Ademais, cumpre ressaltar que o autor foi intimado
para regularizar a situação, quedando-se inerte, o que resultou na prolação da sentença de extinção. Inteligência do art. 267, IV do Código de Processo Civil.
Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO (TJ-SP - APL: 99501120098260554 SP 0009950-11.2009.8.26.0554, Relator: Afonso Bráz, Data de Julgamento:
08/08/2012, 17ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/08/2012)
No caso vertente, verifico que a parte autora fora intimada para promover a citação da parte requerida, permanecendo inerte. Diante do exposto, JULGO
EXTINTO o processo sem resolução de mérito, conforme o disposto no artigo 267, inciso IV) do Código de Processo Civil. Autorizo desde logo o
desentranhamento dos documentos que as partes requererem, mediante substituição por cópias. Custas, se houver, pela parte Autora.
Entendo que a magistrada de 1º grau violou, de uma só vez, os princípios do devido processo legal, da cooperação e da boa-fé objetiva.
Ora, está evidenciado nos autos que a apelante em nenhum momento se comportou com desídia, pois sempre buscou viabilizar a citação do apelado.
Todas as determinações ordenadas pela magistrada de 1° grau foram atendidas pela apelante, inclusive o último despacho antes da sentença ser proferida (fls.
69), o qual determinava, in verbis:
(?)
Em seguida, intime-se a parte autora, pessoalmente e por seu advogado, para, no prazo de 10 (dez) dia, promover a citação do requerido, encargo que lhe é
devido, sob pena de extinção e arquivamento do feito sem resolução de mérito.
(?)
Nesse contexto, entendo que a apelante teve seu direito ao amplo acesso à justiça indevidamente cerceado, tornando inviável a extinção do feito, vez que o
autor/apelante envidou esforços, durante a relação processual, para localizar o apelado, o que não foi possível por motivos alheios à sua vontade, e não por
mera desídia.
O certo é que a magistrada portou-se de maneira equivocada ao extinguir o processo sem resolução do mérito, imputando à apelante a responsabilidade pela
ausência de citação do apelado.
Como é cediço, os deveres de lealdade processual, bem como a boa-fé objetiva, não se destinam apenas às partes, mas a todos os sujeitos processuais,
indistintamente.
Sobre a importância de se observar a lealdade e a boa-fé na relação processual, leciona HUMBERTO THEODORO JR. (in Curso de Direito Processual Civil -
Teoria Geral do Direito Processual Civil e Processo de Conhecimento. Rio de Janeiro: Forense, 2011, p. 39):
Estado e partes conjugam esforços no processo para solucionar o litígio.
Enquanto as partes defendem interesses privados, o Estado procura um objetivo maior que é o da pacificação social, mediante a justa composição do litígio e a
prevalência do império da ordem jurídica.
Há, por isso, relevante interesse público no processo, que não pode ser considerado como atividade privada, e que, assim, inegavelmente se filia ao direito
público.
O Estado e a sociedade, de maneira geral, apresentam-se profundamente empenhados em que o processo seja eficaz, reto, prestigiado, útil ao seu elevado
desígnio.
Daí a preocupação das leis processuais em assentar os procedimentos sobre os princípios da boa-fé e da lealdade das partes e do juiz." (grifei).
Portanto, a juíza, na condução do feito, não pode praticar atos que violem esses preceitos, sob pena de frustrar a legítima confiança que as partes depositaram
no Estado para solução do litígio.
In casu, o devido processo legal restou desrespeitado, na medida em que foi indevida a extinção do processo, sem resolução de mérito.
Com efeito, a extinção do processo deve ocorrer em última hipótese, quando restar comprovada a desídia da parte, o que não se percebe no caso dos autos,
pois a apelante em vários momentos buscou dar seguimento à demanda, mesmo diante da dificuldade em localizar o endereço do apelado.
O processo tem início por provocação da parte, mas se desenvolve por impulso oficial (art. 2º, CPC/2015), cabendo, tanto assim ao interessado quanto ao
magistrado, promoverem os atos e diligências necessárias ao seu regular andamento e ao cumprimento do escopo maior da jurisdição.
Nesse contexto, oencerramento do processo sem resolução do mérito somente deve ocorrer nas estritas hipóteses previstas na lei, sob pena de negativa de
prestação jurisdicional e contrariedade a todos os preceitos que informam a existência e a finalidade da Justiça.
Trago, a propósito, julgados deste Egrégio Tribunal de Justiça acerca do tema, in litteris:
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PROCESSO CIVIL. CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ABANDONO DA CAUSA. MANIFESTAÇÃO DA PARTE. SENTENÇA QUE
DEVE SER ANULADA PARA SE DAR ANDAMENTO AO FEITO. RECURSO PROVIDO. I - Nos presentes autos, consta despacho para o cumprimento
da deliberação do Juízo para a manifestação do exequente pelo interesse em dar andamento ao processo, ao que foi devidamente cumprido
conforme documento acostado aos autos às 39/40. II - Nesse sentido, não há alternativa que não a de tornar sem efeito a sentença que extinguiu o
feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 267, III, do CPC vigente à época. III - Recurso provido. (Ap 0474712016, Rel. Desembargador(a) JOSÉ DE
RIBAMAR CASTRO, QUINTA CÂMARA CÍVEL, julgado em 31/10/2016, DJe 08/11/2016) (grifei).
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DESPACHO DETERMINANDO MANIFESTAÇÃO DA PARTE.
ATENDIMENTO DENTRO DO PRAZO ESTIPULADO. PEDIDO DE CONVERSÃO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM AÇÃO DE DEPÓSITO.
EXTINÇÃO DO PROCESSO. ARTIGO 267, IV, DO CPC. EXCESSO DE FORMALIDADE. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA
COOPERAÇÃO E DA BOA-FÉ OBJETIVA. CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO. SENTENÇA ANULADA. I - O processo tem início por
provocação da parte, mas se desenvolve por impulso oficial (CPC, arts. 2º e 262), cabendo, tanto assim ao interessado quanto ao magistrado, promoverem os
atos e diligências necessárias ao seu regular andamento e ao cumprimento do escopo maior da jurisdição. II - Tendo a parte se manifestado no prazo estipulado
na decisão, cabe ao magistrado apreciar a petição. In casu, a extinção do processo sem resolução do mérito, imputando ao apelante a responsabilidade
pela ausência de citação do apelado, viola de uma só vez, os princípios do devido processo legal, da cooperação e da boa-fé objetiva. III - A extinção
do processo por desídia da parte deve ocorrer apenas quando verificada, efetivamente, a sua inércia em atender à determinação judicial. IV - Apelação provida.
Sentença anulada para regular prosseguimento do feito na instância de origem, de acordo com o parecer ministerial. (Ap 0439802015, Rel. Desembargador(a)
MARCELO CARVALHO SILVA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, julgado em 15/12/2015, DJe 18/12/2015) (grifei).
Na vertente hipótese, considerando que a autora/apelante sempre manifestou interesse no feito, fornecendo por diversas vezes o endereço do apelado, entendo
que restou configurado o cerceamento de defesa.
É cediço que a citação por edital é modalidade excepcional, sendo utilizada apenas em casos restritos, nos termos do artigo 256 do Código de Processo
Civil/2015, que dispõe, verbis:
Art. 256. A citação por edital será feita:
I - quando desconhecido ou incerto o citando;
II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando;
III - nos casos expressos em lei.
A citação é, em regra, realizada na pessoa do citando, somente se admitindo a sua efetivação por outra forma em casos excepcionais, devidamente
caracterizados.
A citação editalícia, por pressupor a ciência ficta da convocação, é de ser reservada para as situações em que frustradas as tentativas de citação pessoal,
mediante o esgotamento de todos os meios de localização do réu.
Nesse sentido:"a citação é, em regra, realizada na pessoa do citando, somente se admitindo a sua efetivação por outra forma em casos excepcionais,
devidamente caracterizados; a citação editalícia, por pressupor a ciência ficta da convocação, é de ser reservada para as situações em que malogradas
as tentativas de citação pessoal" (AgRg no REsp 1307558/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/05/2013,
DJe 22/05/2013) (grifei).
Novamente a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, in litteris:
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL RETIDO. ART. 542, § 3º, CPC. CITAÇÃO POR EDITAL. EXAURIMENTO DE MEIOS DE LOCALIZAÇÃO
DOS RÉUS. NECESSIDADE. REEXAME DE MATÉRIA DE FATO. SÚMULA 7/STJ. 1. Na linha da pacífica jurisprudência desta Corte, a citação por edital
pressupõe o esgotamento de todos os meios de localização dos réus, o que foi afastado pelo acórdão recorrido. Súmula 7/STJ. 2. Ausentes os
requisitos autorizadores da excepcional medida, não há como prosperar a pretensão de destrancamento do recurso especial retido por força do art. 542, § 3º, do
CPC. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AgRg no AREsp 19.179/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado
em 13/11/2012, DJe 20/11/2012) (grifei).
Diante dos autos, e consentânea disso, entendo que a citação por edital mostra-se adequada ao caso e consentânea com os postulados do contraditório e da
ampla defesa, na medida em que foram esgotados os meios ordinários possíveis para localização do apelado.
O contraditório não pode ser uma garantia meramente formal, ele vai além disso: é possibilidade real de influência da parte no desenvolvimento do processo.
Nesse ponto, colho a lição de Dierle Nunes(in Teoria do Processo - Panorama Doutrinário Mundial: o princípio do contraditório uma garantia de influência e de
não surpresa. Org. Fredie Didier Jr. Editora JusPodivm: Salvador, 2008, p.152), in verbis:
Neste Estado democrático os cidadãos não podem mais se enxergar como sujeitos espectadores e inertes nos assuntos que lhes tragam interesse, e sim serem
participantes ativos e que influenciem no procedimento formativo dos provimentos (atos administrativos, das leis, e das decisões judiciais), e este é o cerne da
garantia do contraditório.
Dentro desse enfoque se verifica que há muito a doutrina percebeu que o contraditório não pode mais ser analisado tão-somente como mera
garantia formal de bilateralidade da audiência, mas sim, como uma possibilidade de influência sobre o desenvolvimento do processo e sobre a
formação de decisões racionais, como inexistentes ou reduzidas possibilidades de surpresa(grifei).
IV - Do julgamento monocrático
O relator negará seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou com jurisprudência dominante
do respectivo tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior.
Art. 932. Incumbe ao relator:
(...)
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (grifei)
Se a decisão recorrida estiver em manifesto confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior, o
relator poderá dar provimento ao recurso.
Art. 932. Incumbe ao relator:
(?)
V - depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária:
a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;(grifei)
Essa cultura do formalismo impôs ao processo um excesso de etapas até o advento da solução judicial, que a morosidade decorrente acabou por emprestar às
formas usuais de prestação de justiça ineficiência alarmante gerando a consequente insatisfação popular, e o descrédito do Poder Judiciário.
O artigo 1º do NCPC expressa direitos fundamentais do processo, a seguir:
O processo civil será ordenado, disciplinado e interpretado conforme os valores e as normas fundamentais estabelecidos na Constituição da República
Federativa do Brasil, observando-se as disposições deste Código.
No artigo 4° do NCPC:
As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. (grifei)
No artigo 6º do NCPC, in verbis:
Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.
Pois bem. O Código de Processo Civil anterior possibilitou aos órgãos do Poder Judiciário, utartigo 92 seguintes da CF/88, através do artigo 557 a faculdade de
proferir decisões monocráticas. O próprio Superior Tribunal de Justiça criou a Súmula 253, a saber: " O art. 557 do CPC, que autoriza o relator a decidir o
recurso, alcança o reexame necessário."Referência: CPC, art. 557 REsp 155.656-BA (2ª T.03.03.1998 - DJ 06.04.1998), REsp 212.504-MG (2ª T. 09.05.2000 -
DJ 09.10.2000), AgRg no REsp 228.824-CE (2ªT. 2.08.2000 - DJ 26.03.2001), REsp 190.096-DF (6ª T. 01.06.1999 - DJ 21.06.1999) e REsp 262.931-RN (6ª T.
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03.10.2000 - DJ 27.11.2000).(DJU 16.08.2001).
Ao que parece, o legislador quis manter força da jurisprudência, hierarquia, observância e segurança jurídica. É o que retratam os artigos do NCPC, in verbis:
Art. 926. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente:
§ 1º Na forma estabelecida e segundo os pressupostos fixados no regimento interno, os tribunais editarão enunciados de súmula correspondentes a sua
jurisprudência dominante.
§ 2º Ao editar enunciados de súmula, os tribunais devem ater-se às circunstâncias fáticas dos precedentes que motivaram sua criação. (grifei)
Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão:
I - as decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
II - os enunciados de súmula vinculante;
III - os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial
repetitivos;
IV - os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal em matéria constitucional e do Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional;
V - a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados." (grifei)
Art. 932. Incumbe ao relator:
I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes;
II - apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal;
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;
IV - negar provimento a recurso que for contrário a:
a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;
b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;
c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;
V - depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a:
a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;
b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;
c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;
VI - decidir o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, quando este for instaurado originariamente perante o tribunal;
VII - determinar a intimação do Ministério Público, quando for o caso;
VIII - exercer outras atribuições estabelecidas no regimento interno do tribunal.
Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou
complementada a documentação exigível. (grifei)
No entanto, o STF nossa Corte Maior e o Superior Tribunal de Justiça, já estão sedimentando as decisões monocráticas. O STF em situações decididas depois
do ingresso do NCPC, através do artigo 21 §1º do seu Regimento Interno, a seguir:
Art. 21. São atribuições do Relator:
(...)
§ 1ºPoderá o(a) Relator(a) negar seguimento a pedido ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante ou a
Súmula do Tribunal, deles não conhecer em caso de incompetência manifesta, encaminhando os autos ao órgão que repute competente, bem como cassar ou
reformar, liminarmente, acórdão contrário à orientação firmada nos termos do art. 543-B do Código de Processo Civil. (grifei)
É a vertente deixada pelo Presidente da Comissão, o competentíssimo Ministro LUIZ FUX que produziu bela obra de entendimentos jurisprudenciais do STF e
STJ quando era desembargador do Estado do Rio de Janeiro, ou seja, a velocidade das decisões, pelo ato de Justiça, tão abraçada pelos estudiosos do direito.
Sempre para frente. Sem empecilhos burocráticos. Sem vaidades. Só um pensamento de obedecer o princípio maior da CF - rápida solução definitiva dos
conflitos.
Por isso, adoto a solução encontrada pelo STJ, de grafar com tintas duradouras, as decisões monocráticas por mim proferidas, amalgamando o enunciado 568
de tão grande relevância, a saber:
STJ/568. O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante
acerca do tema.
V -Conclusão
Ante o exposto, nos termos da Súmula 568 do STJ, dou provimento à apelação para reformar a sentença de 1º grau, determinando o retorno do feito ao juízo de
origem, para regular processamento.
Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.
São Luís, 28 de junho de 2017.

Desembargador Marcelo Carvalho Silva
Relator

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
APELAÇÃO CÍVEL NO4.501/2017- IMPERATRIZ
PROCESSO NO0010453-90.2014.8.10.0040

Apelante : Sulaseg Seguros - Sul América Seguros de Vida e Previdência

Advogado : Eduardo Luís Brock (OAB/MA 91.311)

Apelada : Terezinha de Jesus Sousa Lima

Advogado : Sandro Barros dos Santos (OAB/MA 10.497)

Relator : Desembargador Marcelo Carvalho Silva

DECISÃO MONOCRÁTICA
I - Relatório
Adoto como relatório a exposição fático-processual contida no Parecer do MinistérioPúblico (fl.151), de lavra do eminente Procurador de Justiça, Dr.
JoaquimHenrique de Carvalho Lobato, que ora transcrevo, in verbis:
Trata-se de Apelação Cível interposta por Sulaseg Seguros - Sul América Seguros de Vida e Previdência, irresignado com a r. Sentença proferida pelo MM. Juiz
da 3o Vara Cível de Imperatriz-MA, que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Antecipação da Tutela Especificada c/c Repetição de Indébito
e Indenização Por Danos Morais, julgou procedente o pedido, declarando nulo os descontos no contracheque da autora, condenando o requerido a restituir em
dobro os valores indevidamente descontados; no período d 17/09/2014 até o fim dos descontos, corrigidos pelo INPC, incidente a partir da data de cada desconto
efetuado e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso; condenou ainda o réu a pagar a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a
título de danos morais, com correção monetária pelo INPC, a partir da sentença e acrescidos de juros legais na proporção de l%(um por cento) ao mês, a partir
do evento danoso; condenou também nas custas e honorários advocatícios, este no patamar de 20% (vinte por cento).
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Em suas razões às fls. 96/121, o apelante alega preliminarmente a prescrição prejudicial de mérito, e no mérito requer a reforma da sentença, alega que não
resta configurada a má-fé ou o dolo do recorrente.
Acrescento que o ilustre representante ministerial manifestou-sepeloconhecimento e improvimento do apelo, a fim de seja mantida a sentença de base.
É o relatório.
II - Da admissibilidade
A sentença foi publicada em 31/05/2016 (fls. 143). Aplico o Enunciado Administrativo nº 3, do STJ, in verbis:
Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de
admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
Verifico que os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade exigidos para o regular andamento do recurso foram devidamente atendidos pela
apelante. Conheço, pois, do presente apelo.
III - Desenvolvimento
O Superior Tribunal de Justiça tem decidido que não se constitui em nulidade o Relator do acórdão adotar as razões de decidir do parecer ministerial que,
suficientemente motivado, analisa toda a tese defensiva.
Precedentes do STJ, in verbis:
AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. TRÁFICO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO.
ADOÇÃO DO PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO COMO RAZÃO DE DECIDIR. POSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO CAPAZ DE INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA.
1. Esta Corte Superior de Justiça tem decidido que não se constitui em nulidade o Relator do acórdão adotar as razões de decidir do parecer
ministerial que, suficientemente motivado, analisa toda a tese defensiva (HC n. 40.874/DF, sob a relatoria da Ministra Laurita Vaz, DJ de 15/5/2006) -
AgRg no AREsp n. 314.667/RS, Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 4/9/2015.
2. Não se admitem como paradigma, para fins de comprovação do dissídio jurisprudencial em recurso especial, acórdãos proferidos em recurso ordinário em
mandado de segurança, ação rescisória, habeas corpus e conflito de competência.
3. Para a comprovação da divergência jurisprudencial, não basta a simples transcrição dos julgados, devendo ser mencionadas e expostas as circunstâncias que
identificam ou assemelham os casos confrontados.
4. Agravo regimental improvido.
(AgRg no AREsp 770.629/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 04/02/2016, DJe 23/02/2016)
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. DIREITO PENAL. ART. 168, § 1º, III, DO CP. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. DOSIMETRIA DA PENA.
FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA PARA MAJORAÇÃO DA PENA-BASE. PERSUASÃO RACIONAL. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. ADOÇÃO DO
PARECER MINISTERIAL COMO RAZÃO DE DECIDIR. LEGALIDADE.
1. Não há falar em violação do art. 59 do Código Penal em razão da consideração negativa das consequências do delito para elevar, na dosimetria, a pena-base.
2. O Tribunal de origem, com base no princípio da persuasão racional ou livre convencimento motivado, justificou adequadamente a exasperação da pena-base
acima do piso legal, em razão da culpabilidade e das consequências do delito perpetrado.
3. Não há violação dos preceitos processuais quando o magistrado adota os termos da manifestação ministerial como razões de decidir, desde que a
peça apresente pertinência e fundamentos jurídicos e legais razoáveis acerca da questão posta a julgamento.
4. O agravo regimental não merece prosperar, porquanto as razões reunidas na insurgência são incapazes de infirmar o entendimento assentado na decisão
agravada.
5. Agravo regimental improvido.
(AgRg no REsp 1545119/PB, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 19/11/2015, DJe 09/12/2015)
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO QUALIFICADO. FUNDAMENTAÇÃO. PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO. EXAME DA
TESE DEFENSIVA. SUFICIÊNCIA. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DESCONSIDERADA. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N.º 231 DO STJ. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL DESPROVIDO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA
CONDENATÓRIA. CUSTÓDIA CAUTELAR DA PACIENTE COMPATÍVEL COM O SISTEMA PROCESSUAL VIGENTE. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS
QUE, EVENTUALMENTE INTERPOSTOS, SÃO DESPROVIDOS DE EFEITO SUSPENSIVO. COLIDÊNCIA DE DEFESAS. PREJUÍZO NÃO
DEMONSTRADO. DEFICIÊNCIA DA DEFESA. NÃO CONFIGURADA. DEFESA PRÉVIA E ALEGAÇÕES FINAIS APRESENTADAS POR NÚCLEO DE
PRÁTICA JURÍDICA. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.º 523 DO STF. PRECEDENTES.1. Não se constitui em nulidade o Relator do acórdão adotar as razões
de decidir do parecer ministerial que, suficientemente motivado, analisa toda a tese defensiva. 2. Fixada a pena-base no mínimo legal, não incide a
atenuante da confissão espontânea, uma vez que, na esteira da jurisprudência pacífica deste Superior Tribunal de Justiça, cristalizada na Súmula n.º 231, "a
incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal". 3. Os recursos especial e extraordinário, se interpostos e
admitidos, não possuem efeito suspensivo capaz de impedir o regular curso da execução da decisão condenatória. A custódia do sentenciada em cárcere,
decorrente de sua condenação na instância ordinária, em sede de recurso de apelação, é providência compatível com o sistema processual vigente. Precedentes
do STJ e do STF. 4. Não se acolhe a alegação de nulidade da instrução criminal por colidência de defesas, já que, os co-réus pleitearam absolvição imputando a
prática do roubo ao menor que com eles praticou o crime, sustentando não saberem de seu intuito criminoso. 5. A defesa técnica participou de todos os atos do
processo, tendo apresentado defesa prévia, participado das audiências de inquirição de testemunhas, e, por fim, oferecido alegações finais. Aplicação da Súmula
n.º 523 do STF. Precedentes do STJ. 6. Writ denegado.
Adoto a fundamentação do parecer do eminente Procurador de Justiça, Dr. Joaquim Henrique de Carvalho Lobato (fls. 152/155),que transcrevo, in verbis:
Analisando os autos detidamente, constata-se que o objeto da discussão gira em torno da prescrição ou não do direito da apelada. Primeiramente há que se
esclarecer que a sentença de base não merece ser reformada. Explica-se.
Como se pode observar, a pretensão do autor está fundada na ilicitude dos descontos realizados em folha de pagamento em virtude de contrato de seguro por
ele não contratado, situação que bem se amolda à hipótese de ressarcimento de enriquecimento sem causa (artigo 206, § 3o, inciso IV, do Código Civil), cujo
prazo prescricional é de três anos.
Neste sentido, seguem precedentes deste Tribunal:
Apelação cível. Seguros. Plano de saúde. Reajuste da contraprestação em decorrência de alteração da faixa etária. Prescrição. Parcelas de trato sucessivo.
Relativamente ao pedido de restituição dos valores pagos a maior o prazo prescricional é trienal. Pretensão de ressarcimento. Inteligência do art. 206, §3°,inc. IV
do CC/2002. Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Inteligência da Súmula 469 do STJ. Disposição contratual em desacordo com as disposições
do Estatuto do Idoso e do Código de Defesa do Consumidor. Cláusulas que colocam o consumidor em desvantagem exagerada. Apelos não providos. (Apelação
Cível N° 70060220233, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ney Wiedemann Neto, Julgado em 15/08/2014)
No caso dos autos, tem-se uma relação de consumo e um contrato de trato sucessivo. Sobre esse tipo de contrato, Arnaldo Rizzardo esclarece que:?Nos
contratos sucessivos, ou de duração, ou de trato sucessivo, ou, ainda, de execução continuada, a característica está em não ser a prestação executada de uma
só vez, mas de modo contínuo ou periódico/'
Assim, de fato, aplica-se ao caso em tela o prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 27 do CDC, mas como se trata de prestações de trato sucessivo, a
cada desconto indevido, repete-se o dano sofrido pelo consumidor.
Desse modo, tendo a presente ação sido ajuizada em 17/09/2014 não há que se reconhecer a prescrição.
Nesse sentido, seguem julgados
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO -RELAÇÃO DE CONSUMO - PRESCRIÇÃO &lt;- FRAUDE -CARTÃO -RESPONSABILIDADE DO BANCO -
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. Tratando-se de relação de consumo, prescreve em cinco anos a pretensão à reparação civil (inteligência do artigo 27 do
CDC).
Contudo, tratando-se de prestações de trato sucessivo, a cada desconto indevido o dano suportado pelo consumidor é reiterado. O fornecedor de serviços
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responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação do serviço. O
fornecedor que oferece atrativos e comodidades para captar consumidores, como cartões magnéticos e caixas rápidos, por exemplo, está ciente dos riscos que
decorrem de sua atividade e deve, igualmente, proporcionar segurança aos seus clientes. A indenização por danos morais deve ser fixada com proporcionalidade
e razoabilidade. Tratando-se de responsabilidade contratual os juros de mora da indenização por danos morais incidem a partir da citação.
No que concerne ao mérito da demanda, a autora esposa a tese de que jamais firmou contrato de seguro de vida com as rés, tendo, inclusive, sido vítima de
fraude, fato que ensejou o desconto irregular de valores diretamente na fonte de pagamento do demandante.
Juntamente com a petição inicial, a parte demonstrou ser debitado, em favor de "SULASERG", na quantia de R$ 22,96 (fl. 17/19). Tais documentos, por si, já
revelam a existência de contratação fraudulenta.
A ocorrência de fraude na contratação do seguro e, por conseguinte, a manutenção de descontos indevidos no contracheque da autora é situação que ultrapassa
o mero aborrecimento ou dissabor do dia a dia, gerando direito ao recebimento de indenização por danos morais.
Nesta linha, o magistrado sentenciante concedeu ao demandante indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescido de correção
monetária pelo INPC a partir da sentença e juros moratórios de 1% ao mês desde a data do evento danoso.
Tal quantia devidamente atualizada pelos critérios informados no julgado implica em um montante que, se mostra suficiente a reparar o dano moral sofrido pela
autora.
IV - Do julgamento monocrático
O relator negará seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou com jurisprudência dominante
do respectivo tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior.
Art. 932. Incumbe ao relator:
(...)
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (grifei)
Se a decisão recorrida estiver em manifesto confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior, o
relator poderá dar provimento ao recurso.
Art. 932. Incumbe ao relator:
(?)
V - depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária:
a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;(grifei)
Essa cultura do formalismo impôs ao processo um excesso de etapas até o advento da solução judicial, que a morosidade decorrente acabou por emprestar às
formas usuais de prestação de justiça ineficiência alarmante gerando a consequente insatisfação popular, e o descrédito do Poder Judiciário.
O artigo 1º do NCPC expressa direitos fundamentais do processo, a seguir:
O processo civil será ordenado, disciplinado e interpretado conforme os valores e as normas fundamentais estabelecidos na Constituição da República
Federativa do Brasil, observando-se as disposições deste Código.
No artigo 4° do NCPC:
As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. (grifei)
No artigo 6º do NCPC, in verbis:
Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.
Pois bem. O Código de Processo Civil anterior possibilitou aos órgãos do Poder Judiciário, utartigo 92 seguintes da CF/88, através do artigo 557 a faculdade de
proferir decisões monocráticas. O próprio Superior Tribunal de Justiça criou a Súmula 253, a saber: " O art. 557 do CPC, que autoriza o relator a decidir o
recurso, alcança o reexame necessário."Referência: CPC, art. 557 REsp 155.656-BA (2ª T.03.03.1998 - DJ 06.04.1998), REsp 212.504-MG (2ª T. 09.05.2000 -
DJ 09.10.2000), AgRg no REsp 228.824-CE (2ªT. 2.08.2000 - DJ 26.03.2001), REsp 190.096-DF (6ª T. 01.06.1999 - DJ 21.06.1999) e REsp 262.931-RN (6ª T.
03.10.2000 - DJ 27.11.2000).(DJU 16.08.2001).
Ao que parece, o legislador quis manter força da jurisprudência, hierarquia, observância e segurança jurídica. É o que retratam os artigos do NCPC, in verbis:
Art. 926. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente:
§ 1º Na forma estabelecida e segundo os pressupostos fixados no regimento interno, os tribunais editarão enunciados de súmula correspondentes a sua
jurisprudência dominante.
§ 2º Ao editar enunciados de súmula, os tribunais devem ater-se às circunstâncias fáticas dos precedentes que motivaram sua criação. (grifei)
Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão:
I - as decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
II - os enunciados de súmula vinculante;
III - os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial
repetitivos;
IV - os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal em matéria constitucional e do Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional;
V - a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados." (grifei)
Art. 932. Incumbe ao relator:
I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes;
II - apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal;
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;
IV - negar provimento a recurso que for contrário a:
a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;
b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;
c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;
V - depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a:
a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;
b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;
c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;
VI - decidir o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, quando este for instaurado originariamente perante o tribunal;
VII - determinar a intimação do Ministério Público, quando for o caso;
VIII - exercer outras atribuições estabelecidas no regimento interno do tribunal.
Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou
complementada a documentação exigível. (grifei)
No entanto, o STF nossa Corte Maior e o Superior Tribunal de Justiça, já estão sedimentando as decisões monocráticas. O STF em situações decididas depois
do ingresso do NCPC, através do artigo 21 §1º do seu Regimento Interno, a seguir:
Art. 21. São atribuições do Relator:
(...)
§ 1ºPoderá o(a) Relator(a) negar seguimento a pedido ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante ou a
Súmula do Tribunal, deles não conhecer em caso de incompetência manifesta, encaminhando os autos ao órgão que repute competente, bem como cassar ou
reformar, liminarmente, acórdão contrário à orientação firmada nos termos do art. 543-B do Código de Processo Civil. (grifei)
É a vertente deixada pelo Presidente da Comissão, o competentíssimo Ministro LUIZ FUX que produziu bela obra de entendimentos jurisprudenciais do STF e
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STJ quando era desembargador do Estado do Rio de Janeiro, ou seja, a velocidade das decisões, pelo ato de Justiça, tão abraçada pelos estudiosos do direito.
Sempre para frente. Sem empecilhos burocráticos. Sem vaidades. Só um pensamento de obedecer o princípio maior da CF - rápida solução definitiva dos
conflitos.
Por isso, adoto a solução encontrada pelo STJ, de grafar com tintas duradouras, as decisões monocráticas por mim proferidas, amalgamando o enunciado 568
de tão grande relevância, a saber:
STJ/568. O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante
acerca do tema.
V -Conclusão
Ante o exposto, de acordo com o parecer ministerial, nos termos da Súmula 568 do STJ, nego provimento ao apelo, mantendo integralmente a sentença de
primeiro grau.
Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.
São Luís, 27de junhode 2017.

Desembargador Marcelo Carvalho Silva
Relator

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
APELAÇÃO CÍVEL NO4.634 /2017- IMPERATRIZ
PROCESSO NO0000915-08.2002.8.10.0040

Apelante : Banco do Nordeste do Brasil S.A.

Advogado : José Edmilson Carvalho Filho (OAB/MA 4.945)

Apelados : Gean Ribeiro da Silva, Raimunda Maria Guedes de Moura Silva

Advogada : Regina Célia Nobre Lopes(OAB/MA 4.668)

Relator : Desembargador Marcelo Carvalho Silva

DECISÃO MONOCRÁTICA
I. Relatório
Adoto como relatório a exposição fático-processual contida no Parecer do Ministério Público (fls. 189/190), de lavra do eminente Procurador de Justiça, Dr.
Carlos Jorge Avelar Silva,que ora transcrevo, in verbis:
Trata-se de Apelação Cível interposta por BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A, por irresignação com a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a
Vara Cível da Comarca de Imperatriz (fls. 152/153) que, nos autos da Ação de Execução, ajuizada pelo, ora apelante em face de GEAN RIBEIRO DA SILVA e
RAIMUNDA MARIA GUEDES DE MOURA SILVA, declarou, de ofício, a prescrição intercorrente da pretensão autoral e extinguiu o processo com resolução do
mérito, nos termos do art. 219,§ 5o c/c art. 269, IV, do CPC (fls. 152/153).
Nas razões de fls. 160/175, o Apelante, aduz que o magistrado a quo não poderia aplicar a prescrição intercorrente, vez que não resta caracterizado nos autos a
inércia do titular da ação.
Sustenta a nulidade da sentença, posto que cumpriu todas as diligências na busca pela satisfação do seu direito, impulsionando o feito sempre que lhe cabia tal
ônus, de forma que, por força do art. 202, parágrafo único, do CC, perduram os efeitos da interrupção do prazo prescricional, obstando a ocorrência de
prescrição intercorrente.
Desta feita, pugna pelo provimento do apelo, a fim de que seja declarada a nulidade da sentença, por não ter se operado a prescrição.
Recurso recebido em seu duplo efeito (fl. 180).
Ausentes contrarrazões, apesar de devidamente intimada a apelada, conforme certidão de fl. 182.
Acrescento que o ilustre representante ministerial manifestou-sepeloconhecimento e provimento da presente apelação.
É o relatório.
II - Da admissibilidade
A sentença foi publicada em 06/02/2014(fls. 156). Aplico o Enunciado Administrativo nº 2, do STJ, in verbis:
Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de
admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
Verifico que os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade exigidos para o regular andamento do recurso foram devidamente atendidos pela
apelante. Conheço, pois, do presente apelo.
Nos termos do artigo 14 do Novo Código de Processo Civil, a norma processual não retroagirá, respeitando os atos consolidados sob a vigência da Lei revogada:
"Art. 14. A norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações
jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada."
Aplico o CPC de 1973.
III - Desenvolvimento
O Superior Tribunal de Justiça tem decidido que não se constitui em nulidade o Relator do processo adotar as razões de decidir do parecer ministerial.
Precedentes do STJ, in verbis:
AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. TRÁFICO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO.
ADOÇÃO DO PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO COMO RAZÃO DE DECIDIR. POSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO CAPAZ DE INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA.
1. Esta Corte Superior de Justiça tem decidido que não se constitui em nulidade o Relator do acórdão adotar as razões de decidir do parecer
ministerial que, suficientemente motivado, analisa toda a tese defensiva (HC n. 40.874/DF, sob a relatoria da Ministra Laurita Vaz, DJ de 15/5/2006) -
AgRg no AREsp n. 314.667/RS, Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 4/9/2015.
2. Não se admitem como paradigma, para fins de comprovação do dissídio jurisprudencial em recurso especial, acórdãos proferidos em recurso ordinário em
mandado de segurança, ação rescisória, habeas corpus e conflito de competência.
3. Para a comprovação da divergência jurisprudencial, não basta a simples transcrição dos julgados, devendo ser mencionadas e expostas as circunstâncias que
identificam ou assemelham os casos confrontados.
4. Agravo regimental improvido.
(AgRg no AREsp 770.629/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 04/02/2016, DJe 23/02/2016)
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. DIREITO PENAL. ART. 168, § 1º, III, DO CP. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. DOSIMETRIA DA PENA.
FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA PARA MAJORAÇÃO DA PENA-BASE. PERSUASÃO RACIONAL. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. ADOÇÃO DO
PARECER MINISTERIAL COMO RAZÃO DE DECIDIR. LEGALIDADE.
1. Não há falar em violação do art. 59 do Código Penal em razão da consideração negativa das consequências do delito para elevar, na dosimetria, a pena-base.
2. O Tribunal de origem, com base no princípio da persuasão racional ou livre convencimento motivado, justificou adequadamente a exasperação da pena-base
acima do piso legal, em razão da culpabilidade e das consequências do delito perpetrado.
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3. Não há violação dos preceitos processuais quando o magistrado adota os termos da manifestação ministerial como razões de decidir, desde que a
peça apresente pertinência e fundamentos jurídicos e legais razoáveis acerca da questão posta a julgamento.
4. O agravo regimental não merece prosperar, porquanto as razões reunidas na insurgência são incapazes de infirmar o entendimento assentado na decisão
agravada.
5. Agravo regimental improvido.
(AgRg no REsp 1545119/PB, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 19/11/2015, DJe 09/12/2015)
Adoto a fundamentação do parecer do eminente Procurador de Justiça, Dr. Carlos Jorge Avelar Silva(fls. 190/192), que transcrevo, in verbis:
A questão dos autos cinge-se em verificar a ocorrência de prescrição intercorrente em relação a Crédito Comercial concedido no ano 1997.
Nesse panorama, da análise dos autos depreende-se que a Instituição Financeira apelante, tendo ajuizado a presente ação executória no ano de 2002, vem
empreendendo esforços para viabilizar a satisfação do crédito ambicionado mediante tentativas de localização de bens e valores para efetivação da penhora,
conforme demonstram às manifestações de fls. 96; 113; 125; 132; 135; 147.
Ademais, é cediço que na ausência de bens passíveis de penhora, deve ocorrer a suspensão da execução, consoante se infere do art. 791, III do CPC/73, atual
art. 921, III do NCPC: "Art. 921. Suspende-se a execução: [?] III - quando o devedor não possuir bens penhoráveis". Tal pleito, inclusive, foi requerido pelo
apelante, no entanto, não foi analisado pelo juízo de origem (fls.125; 132).
Em assim sendo, não se encontra presente o requisito para caracterização da espécie de prescrição declarada pelo magistrado, que exige a inércia da parte
autora da ação, permitindo que, a partir do último ato processual praticado, transcorra o prazo fixado em lei para ajuizamento da ação, ficando o processo
paralisado sem motivo.
É dizer, para que seja aplicada a regra da prescrição intercorrente, é necessário que a letargia do autor seja o real empecilho ao andamento da execução. Dessa
feita, em que pese a respeitabilidade da sentença de base, a nosso sentir, resta afastada a prescrição intercorrente, vez que não caracterizada a inércia da parte.
Esse Egrégio Tribunal, em situações análogas fixou entendimento pelo afastamento da prescrição, conforme precedentes que seguem:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DA PARTE. 1. Para o reconhecimento da prescrição intercorrente é necessária
a demonstração de inércia atribuída ao exequente. 2. Apelação provida_Des. Rei. KLEBER COSTA CARVALHO. Acórdão n° 1177232012.
PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL EXTINÇÃO DO FEITO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE
INÉRCIA DA PARTE. APELAÇÃO PROVIDA. UNANIMIDADE. 1.Para o reconhecimento da prescrição intercorrente é necessária a demonstração de inércia
atribuída ao exequente. 2. Na linha da jurisprudência reiterada da Corte Especial, estando suspensa a execução, em razão da ausência de bens penhoráveis,
não corre o prazo prescricional, ainda que se trate de prescrição intercorrente; 3. Apelação conhecida e provida. Unanimidade. Des. Rei. RAIMUNDO JOSÉ
BARROS DE SOUSA. Acórdão n° 1287862013
Em tal hipótese, permite-se ao Relator, liminarmente, negar seguimento ao recurso, conforme dispõe o art. 557,§ 1º-A, do Código de Processo Civil de 1973, que
transcrevo,in verbis:
"§ 1º-A Se a decisão recorrida estiver em manifesto confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal, ou de
Tribunal Superior, o relator poderá dar provimento ao recurso. "(grifei)
V - Conclusão
Ante o exposto, na forma do artigo 557, § 1º-Ado Código de Processo Civil de 1973, e de acordo com o parecer ministerial, dou provimento ao apelo, ante a não
ocorrência da prescrição da pretensão do autor/apelante.
Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.
São Luís, 27 de junho de 2017.

Desembargador Marcelo Carvalho Silva
Relator

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
APELAÇÃO CÍVEL NO5.113/2017- VITORINO FREIRE/MA
PROCESSO NO0000827-78.2014.8.10.0062

Apelante : Município de Vitorino Freire

Advogado : Antônio Carvalho Filho (OAB/MA 3.612)

Apelado : Benedito Lisboa

Advogado : João Marcelo Lopes Conceição (OAB/MA 11.684)

Relator : Desembargador Marcelo Carvalho Silva

DECISÃO MONOCRÁTICA
I - Relatório
Adoto como relatório a exposição fático-processual contida no Parecer do Ministério Público (fls. 109/110), de lavra do eminente Procuradorade Justiça, Dra.
Domingas de Jesus Fróz Gomes, queora transcrevo, in verbis:
Cuida-se de Apelação Cível Interposta pelo MUNICÍPIO DE VITORINO FREIRE, contra sentença proferida pelo MM Juiz, de Direito da Ia Vara da Comarca de
Vitorino Freire-MA, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança c/c Indenização por Danos Morais, interposta por BENEDITO LISBOA, na qual julgou procedentes
os pedidos.
Aduz o Município em suas razões de fls. 89/90 que mantinha com o apelado contrato de prestação de serviço em cargo comissionado, sendo que referido
contrato não contemplava o pagamento de verbas deferidas, vez que o mesmo não se submeteu ao crivo do concurso público.
Alega ainda injustiça quanto ao pagamento de indenização por danos morais e honorários advocatícios de 15% na medida em que contra a Fazenda Pública os
honorários advocatícios devem ser arbitrados entre o patamar de 5% a10%.
Aduz mais que mantinha com o apelado contrato de prestação de serviços com direitos à retribuição, onde todo o mês percebia valores como contrapartida de
sua força de trabalho. Assim requer o conhecimento e provimento do recurso para que seja reformada a sentença de base julgando improcedente a reclamação
trabalhista interposta.
Contrarrazões às fls. 94/97 refutando todos os argumentos do apelante e requerendo o improvimento do presente recurso de apelação.
Acrescento que o ilustre representante ministerial manifestou-se peloconhecimento e improvimento do apelo, para que seja mantida a sentença recorrida.
É o relatório.
II - Da admissibilidade
A sentença foi publicada em 04/05/2016(fl. 87). Aplico o Enunciado Administrativo nº 3, do STJ, in verbis:
Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de
admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
Verifico que os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade exigidos para o regular andamento do recurso foram devidamente atendidos pela
apelante. Conheço, pois, do presente apelo.
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III - Desenvolvimento
O Superior Tribunalde Justiça tem decidido que não se constitui em nulidade o Relator do acórdão adotar as razões de decidir do parecer ministerial.
Precedentes do STJ, in verbis:
AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. TRÁFICO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO.
ADOÇÃO DO PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO COMO RAZÃO DE DECIDIR. POSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO CAPAZ DE INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA.
1. Esta Corte Superior de Justiça tem decidido que não se constitui em nulidade o Relator do acórdão adotar as razões de decidir do parecer
ministerial que, suficientemente motivado, analisa toda a tese defensiva (HC n. 40.874/DF, sob a relatoria da Ministra Laurita Vaz, DJ de 15/5/2006) -
AgRg no AREsp n. 314.667/RS, Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 4/9/2015.
2. Não se admitem como paradigma, para fins de comprovação do dissídio jurisprudencial em recurso especial, acórdãos proferidos em recurso ordinário em
mandado de segurança, ação rescisória, habeas corpus e conflito de competência.
3. Para a comprovação da divergência jurisprudencial, não basta a simples transcrição dos julgados, devendo ser mencionadas e expostas as circunstâncias que
identificam ou assemelham os casos confrontados.
4. Agravo regimental improvido.
(AgRg no AREsp 770.629/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 04/02/2016, DJe 23/02/2016)
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. DIREITO PENAL. ART. 168, § 1º, III, DO CP. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. DOSIMETRIA DA PENA.
FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA PARA MAJORAÇÃO DA PENA-BASE. PERSUASÃO RACIONAL. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. ADOÇÃO DO
PARECER MINISTERIAL COMO RAZÃO DE DECIDIR. LEGALIDADE.
1. Não há falar em violação do art. 59 do Código Penal em razão da consideração negativa das consequências do delito para elevar, na dosimetria, a pena-base.
2. O Tribunal de origem, com base no princípio da persuasão racional ou livre convencimento motivado, justificou adequadamente a exasperação da pena-base
acima do piso legal, em razão da culpabilidade e das consequências do delito perpetrado.
3. Não há violação dos preceitos processuais quando o magistrado adota os termos da manifestação ministerial como razões de decidir, desde que a
peça apresente pertinência e fundamentos jurídicos e legais razoáveis acerca da questão posta a julgamento.
4. O agravo regimental não merece prosperar, porquanto as razões reunidas na insurgência são incapazes de infirmar o entendimento assentado na decisão
agravada.
5. Agravo regimental improvido.
(AgRg no REsp 1545119/PB, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 19/11/2015, DJe 09/12/2015)
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO QUALIFICADO. FUNDAMENTAÇÃO. PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO. EXAME DA
TESE DEFENSIVA. SUFICIÊNCIA. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DESCONSIDERADA. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N.º 231 DO STJ. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL DESPROVIDO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA
CONDENATÓRIA. CUSTÓDIA CAUTELAR DA PACIENTE COMPATÍVEL COM O SISTEMA PROCESSUAL VIGENTE. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS
QUE, EVENTUALMENTE INTERPOSTOS, SÃO DESPROVIDOS DE EFEITO SUSPENSIVO. COLIDÊNCIA DE DEFESAS. PREJUÍZO NÃO
DEMONSTRADO. DEFICIÊNCIA DA DEFESA. NÃO CONFIGURADA. DEFESA PRÉVIA E ALEGAÇÕES FINAIS APRESENTADAS POR NÚCLEO DE
PRÁTICA JURÍDICA. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.º 523 DO STF. PRECEDENTES.1. Não se constitui em nulidade o Relator do acórdão adotar as razões
de decidir do parecer ministerial que, suficientemente motivado, analisa toda a tese defensiva. 2. Fixada a pena-base no mínimo legal, não incide a
atenuante da confissão espontânea, uma vez que, na esteira da jurisprudência pacífica deste Superior Tribunal de Justiça, cristalizada na Súmula n.º 231, "a
incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal". 3. Os recursos especial e extraordinário, se interpostos e
admitidos, não possuem efeito suspensivo capaz de impedir o regular curso da execução da decisão condenatória. A custódia dasentenciada em cárcere,
decorrente de sua condenação na instância ordinária, em sede de recurso de apelação, é providência compatível com o sistema processual vigente. Precedentes
do STJ e do STF. 4. Não se acolhe a alegação de nulidade da instrução criminal por colidência de defesas, já que, os co-réus pleitearam absolvição imputando a
prática do roubo ao menor que com eles praticou o crime, sustentando não saberem de seu intuito criminoso. 5. A defesa técnica participou de todos os atos do
processo, tendo apresentado defesa prévia, participado das audiências de inquirição de testemunhas, e, por fim, oferecido alegações finais. Aplicação da Súmula
n.º 523 do STF. Precedentes do STJ. 6. Writ denegado.
Adoto a fundamentação do parecer do eminente Procuradorade Justiça, Dra. Domingas de Jesus Fróz Gomes(fls. 110/113), que transcrevo, in verbis:
Cuida-se de Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE VITORINO FREIRE, contra sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da Ia Vara da Comarca de
Vitorino Freire-MA, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança c/c Indenização por Danos Morais, interposta por BENEDITO LISBOA, na qual julgou procedentes
os pedidos.
No caso dos autos não merece reparo, a sentença singular.
Em que pese o inconformismo do apelante, este não merece prosperar posto que, no que diz respeito ao pagamento dos salários do apelado, em nenhum
momento o apelante demonstrou ter feito tal pagamento, ou seja, não apresentou nenhum recibo de pagamento para fazer valer o direito alegado, aliás, limitou-
se a juntar apenas holerites de pagamentos de período não reclamado.
Nesse diapasão, o apelante não demonstrou ter realizado o devido pagamento da obrigação a si conferida em decorrência da inversão do ônus da prova.
Portanto, caberia ao mesmo demonstrar o adimplemento de sua obrigação com o apelado ou que este não tivesse executado os seus serviços no período
reclamado.
O disposto no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, expressa:
"art. 373. O ônus da prova incumbe:
(...)
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo de direito do autor".
No caso em tela o apelado efetivamente trabalhou em prol da Administração, laborou para o apelante, em razão do que merece o devido ressarcimento, não
devendo o funcionalismo ser prejudicado face à falta de organização das atividades do ente público.
Nesse sentido o Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, in verbis:
W Processo 194742007 Acórdão 0807792009 Relator MARIA DAS GRAÇAS DE CASTRO DUARTE MENDES Data 23/04/2009 00:00:00 Órgão SANTA LUZIA
Processo APELAÇÃO CÍVEL Ementa PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. VERBAS SALARIAIS. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO.
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE NOTA DE EMPENHO. COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO FUNCIONAL. RESPONSABILIDADE DO ENTE MUNICIPAL. I - a
ausência de ato administrativo de inclusão do direito ao pagamento da verba salarial devida à apelada na Lei Orçamentária como "restos a pagar" ou ausência
da nota de empenho não pode comprometer o pagamento da dívida pelo ente público, quando a petição inicial estiver instruída com a documentação
comprovando o débito e for demonstrada a execução do serviço, ante a proteção ao salário conferida pela Constituição Federal, no art.7°, X. II - O não
pagamento da remuneração ao servidor público, como forma de contraprestaçãopelos serviços realizados, viola o art.7°da Constituição Federal, que são normas
imperativas, invioláveis e de observância obrigatória, principalmente pela administração Pública, ex vi do art. 39, 5 3°da Carta Magna III- Recurso de apelação
conhecido e improvido".
(grifei).
Vale ressaltar que é abusiva e ilegal, constituindo violação a direito líquido e certo do servidor, a retenção de vencimentos em face da natureza alimentar de que
se revestem. Com efeito, o débito cobrado apresenta natureza alimentar, sendo que não se admite que o município apelante não tenha efetuado o pagamento à
época devida, posto que tais verbas constam em orçamento aprovado em ano anterior.
A jurisprudência já pacificou o seguinte entendimento sobre a matéria:
"Mandado de segurança coletivo. Vencimentos. Pagamentos parcelados. Ilegalidade manifestada. Constituição Estadual, art. 27, inciso VIII. Arguição de
inconstitucionalidade perante o STF. Liminar concedida mas não referendada. Retenção abusiva. Natureza alimentar. Precedência sobre quaisquer outros
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encargos estatais. Writ concedido. Decisão unânime.
É ilegal e abusiva, constituindo incontendível violação a direito líquido e certo do servidor, a retenção de vencimentos em face de natureza alimentar de que se
revestem. A satisfação salarial parcelada sobre, identicamente, a restrição do preceituado no inciso VIII. art. 27 da Carta Política Estadual que inclui, dentre os
direitos dos servidores públicos sujeitos ao regime jurídico único a percepção dos vencimentos até o último dia útil do mês a que correspondem".
Dívidas inadimplentes devem ser pagas com correção monetária "até o dia de sua liquidação", na forma do art.117 da Constituição do Estado.
Inexiste risco quando o ato normativo prevê o pagamento de vencimentos e proventos até o último dia do mês respectivo (ADIN 544-9-SC - medida liminar)."(MS
n. 6.178, Capital, Rei. Des. Xavier Vieira - DJ 8.859, 03.11.93). (grifei)
Em relação ao valor indenizatório este se encontra dentro dos critérios de razoabilidade, pois o quantum a ser pago a título de dano moral, teve essencialmente
como parâmetro o constrangimento e transtorno sofrido pelo apelado.
Sobre o assunto, o ilustre Sílvio Rodrigues nos ensina que:
"será o juiz, no exame do caso concreto, quem concederá ou não a indenização e a graduará de acordo com a intensidade e duração do sofrimento
experimentado pela vítima". (Direito Civil, Saraiva, S.Paulo, vol 4°, 7° ed., 1983, p.p. 208/209)".
No que diz respeito aos honorários advocatícios também não merece reparo a decisão de base na medida em que o magistrado singular levou em consideração
a natureza e importância da causa e o grau de zelo e diligência do advogado, o quantum arbitrado se mostrou adequado, na medida em que a verba honorária
não pode ser irrisória, devendo ser condigna e justa, de forma a não aviltar o trabalho do advogado.
IV - Do julgamento monocrático
O relator negará seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou com jurisprudência dominante
do respectivo tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior.
Art. 932. Incumbe ao relator:
(...)
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (grifei)
Se a decisão recorrida estiver em manifesto confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior, o
relator poderá dar provimento ao recurso.
Art. 932. Incumbe ao relator:
(?)
V - depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária:
a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;(grifei)
Essa cultura do formalismo impôs ao processo um excesso de etapas até o advento da solução judicial, que a morosidade decorrente acabou por emprestar às
formas usuais de prestação de justiça ineficiência alarmante gerando a consequente insatisfação popular, e o descrédito do Poder Judiciário.
O artigo 1º do NCPC expressa direitos fundamentais do processo, a seguir:
O processo civil será ordenado, disciplinado e interpretado conforme os valores e as normas fundamentais estabelecidos na Constituição da República
Federativa do Brasil, observando-se as disposições deste Código.
No artigo 4° do NCPC:
As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. (grifei)
No artigo 6º do NCPC, in verbis:
Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.
Pois bem. O Código de Processo Civil anterior possibilitou aos órgãos do Poder Judiciário, utartigo 92 seguintes da CF/88, através do artigo 557 a faculdade de
proferir decisões monocráticas. O próprio Superior Tribunal de Justiça criou a Súmula 253, a saber: " O art. 557 do CPC, que autoriza o relator a decidir o
recurso, alcança o reexame necessário."Referência: CPC, art. 557 REsp 155.656-BA (2ª T.03.03.1998 - DJ 06.04.1998), REsp 212.504-MG (2ª T. 09.05.2000 -
DJ 09.10.2000), AgRg no REsp 228.824-CE (2ªT. 2.08.2000 - DJ 26.03.2001), REsp 190.096-DF (6ª T. 01.06.1999 - DJ 21.06.1999) e REsp 262.931-RN (6ª T.
03.10.2000 - DJ 27.11.2000).(DJU 16.08.2001).
Ao que parece, o legislador quis manter força da jurisprudência, hierarquia, observância e segurança jurídica. É o que retratam os artigos do NCPC, in verbis:
Art. 926. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente:
§ 1º Na forma estabelecida e segundo os pressupostos fixados no regimento interno, os tribunais editarão enunciados de súmula correspondentes a sua
jurisprudência dominante.
§ 2º Ao editar enunciados de súmula, os tribunais devem ater-se às circunstâncias fáticas dos precedentes que motivaram sua criação. (grifei)
Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão:
I - as decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
II - os enunciados de súmula vinculante;
III - os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial
repetitivos;
IV - os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal em matéria constitucional e do Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional;
V - a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados." (grifei)
Art. 932. Incumbe ao relator:
I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes;
II - apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal;
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;
IV - negar provimento a recurso que for contrário a:
a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;
b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;
c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;
V - depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a:
a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;
b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;
c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;
VI - decidir o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, quando este for instaurado originariamente perante o tribunal;
VII - determinar a intimação do Ministério Público, quando for o caso;
VIII - exercer outras atribuições estabelecidas no regimento interno do tribunal.
Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou
complementada a documentação exigível. (grifei)
No entanto, o STF nossa Corte Maior e o Superior Tribunal de Justiça, já estão sedimentando as decisões monocráticas. O STF em situações decididas depois
do ingresso do NCPC, através do artigo 21 §1º do seu Regimento Interno, a seguir:
Art. 21. São atribuições do Relator:
(...)
§ 1ºPoderá o(a) Relator(a) negar seguimento a pedido ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante ou a
Súmula do Tribunal, deles não conhecer em caso de incompetência manifesta, encaminhando os autos ao órgão que repute competente, bem como cassar ou
reformar, liminarmente, acórdão contrário à orientação firmada nos termos do art. 543-B do Código de Processo Civil. (grifei)
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É a vertente deixada pelo Presidente da Comissão, o competentíssimo Ministro LUIZ FUX que produziu bela obra de entendimentos jurisprudenciais do STF e
STJ quando era desembargador do Estado do Rio de Janeiro, ou seja, a velocidade das decisões, pelo ato de Justiça, tão abraçada pelos estudiosos do direito.
Sempre para frente. Sem empecilhos burocráticos. Sem vaidades. Só um pensamento de obedecer o princípio maior da CF - rápida solução definitiva dos
conflitos.
Por isso, adoto a solução encontrada pelo STJ, de grafar com tintas duradouras, as decisões monocráticas por mim proferidas, amalgamando o enunciado 568
de tão grande relevância, a saber:
STJ/568. O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante
acerca do tema.
V -Conclusão
Ante o exposto, de acordo com o parecer ministerial, nos termos da Súmula 568 do STJ, negoprovimento ao apelo, mantendo integralmente a sentença de
primeiro grau.
Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.
São Luís, 27de junhode 2017.

Desembargador Marcelo Carvalho Silva
Relator

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
APELAÇÃO CÍVEL Nº 5.596/2017 - COROATÁ
PROCESSO Nº 0002873-24.2014.8.10.0035

Apelante : Joana Alves de Souza

Advogado : Danilo Baiao de Azevedo Ribeiro

Apelado : Banco Schahin S/A

Advogado : Gyovanny Michael Vieira Navarro

Relator : Desembargador Marcelo Carvalho Silva

Decisão Monocrática
I. Relatório
Trata-se de apelação cível interposta por Joana Alves de Souza contra sentença proferida pelo Juíza de Direito da Primeira Vara da Comarca de Coroatá que,
nos autos da ação declaratória de nulidade/inexistência de relação contratual c/c pedido de repetição de indébito e indenização por danos morais em face do
Banco Schahin S/A, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.
Nas razões de fls. 114/124, a apelante alega que ingressou com a presente demanda, em razão de ter sido surpreendida com a cobrança de um empréstimo
consignado em seu benefício previdenciário sem nunca ter celebrado contrato com o banco apelado.
Afirma que o contrato supostamente celebrado entre as partes contém apenas uma impressão digital, que não é sua e sem instrumento público lavrado em
cartório, não possuindo qualquer valor jurídico.
Segue narrando que, por ser totalmente analfabeta, havia necessidade de instrumentalização do contrato por instrumento público, tendo em vista a
impossibilidade de ter conhecimento sobre todas as cláusulas e condições do negócio jurídico, bem como para demonstrar sua manifestação de vontade.
Colaciona jurisprudência sobre a necessidade de instrumento público nos negócios jurídicos, envolvendo pessoas analfabetas, não podendo a formalidade ser
substituída por simples aposição de impressão digital.
Aduz não ter ocorrido qualquer conduta caracterizadora de litigância de má-fé, pois se encontra em juízo, para postular direitos que reputa legítimos, inexistindo
ato que atente à dignidade da justiça.
Pugna, ao final, pelo provimento do recurso, a fim de que seja reformada a sentença de base, julgando-se procedentes os pedidos da inicial.
O apelado apresentou contrarrazões às fls. 130/131, em que refuta todos os argumentos expendidos no recurso, sustentando a inexistência do dever de
indenizar, por não estar caracterizado qualquer ato ilícito cometido contra a apelante.
A douta Procuradoria de Justiça deixou de opinar(fls. 149/52).
É o relatório.
II. Admissibilidade
A sentença foi publicada em 12/08/2016. Nos termos do enunciado 3 do STJ &quot; Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015(relativos a decisões
a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos dos requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC&quot;.
Verifico que os requisitos de admissibilidade estão todos preenchidos.
III. Instrução deficiente
A sentença ora recorrida deve ser anulada.
A apelante afirma que a contratação do empréstimo consignado em benefício previdenciário foi feito de forma fraudulenta, basicamente por duas razões: por não
ter lançado sua impressão digital no contrato apresentado pelo apelado e porque os negócios jurídicos envolvendo pessoas analfabetas dependem de
instrumento público.
De fato, consta dos autos o contrato de empréstimo consignado em benefício previdenciário, por meio do qual a apelante supostamente recebeu o valor de R$
4.586,87 (quatro mil quinhentos e oitenta e seis reais e oitenta e sete reais), devendo pagar 60 (sessenta) parcelas no valor de R$ 149,00 (cento e quarenta e
nove reais) (fls. 23).
Do referido contrato, constou a aposição de impressão digital, que a apelante alega não ser sua (fl. 70/75).
O banco ora apelado anexou aos autos um extrato, por meio do qual demonstrou o depósito da quantia de R$ 4.586,87 (quatro mil quinhentos e oitenta e seis
reais e oitenta e sete reais) em conta bancária de titularidade da apelante (fl. 84).
Essas circunstâncias indicam a existência do contrato de empréstimo, objeto da demanda, com a aposição da impressão digital e recebimento do valor, acima
mencionado, por meio de transferência bancária.
Se, de fato, a apelante, mesmo sendo analfabeta, compareceu à instituição financeira, contratou o empréstimo, ainda que com aposição de impressão digital,
com a presença ou não de duas testemunhas, e recebeu os valores correspondentes, não há porque ser declarada a nulidade do negócio jurídico.
Pela disciplina do Código Civil de 2002, o analfabeto não é incapaz, por não estar incluído em qualquer das hipóteses do art. 3º e 4º do referido diploma legal,
sendo plenamente capaz de praticar os atos da vida civil.
Ainda que se reconheça a situação de fragilidade do analfabeto, exigindo-se maiores cuidados na prática de atos negociais, isso não resulta na necessidade de
solenidade especial para manifestação de sua vontade, especialmente na celebração de negócios jurídicos.
Nesse sentido, destaco o art. 107 do CC/2002, verbis:
"Art. 107. A validade da declaração de vontade não dependerá de forma especial, senão quando a lei expressamente a exigir."
O único momento em que o Código Civil estabelece forma para a contratação de quem não sabe ler, refere-se ao contrato de prestação de serviço, permitindo
que o instrumento particular seja assinado a rogo e subscrito por 2 testemunhas, nos termos do seu art. 595.
No caso dos autos, há uma peculiaridade. Antes da discussão acerca da exigência ou não do instrumento público para a celebração de negócio jurídico, por ser
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a apelante analfabeta, é necessário saber a veracidade da impressão digital lançada no contrato de empréstimo.
Nessa hipótese, oportuno destacar que a jurisprudência do STJ pacificou-se no sentido de ser objetiva a responsabilidade das instituições financeiras, conforme
se vê da Súmula 479 do STJ:
"Súmula 479: As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no
âmbito de operações bancárias."
Desse modo, primeiramente deve ser dirimida a controvérsia quanto à autenticidade da impressão digital lançada no contrato de empréstimo objeto da lide.
Isso porque, uma vez constatada a compatibilidade entre a impressão digital aposta no contrato e a da apelante, poderá ser analisada a validade da avença, com
base na necessidade ou não de instrumento público. Por outro lado, constatada a fraude, o contrato necessariamente será declarado nulo, por total ausência de
manifestação de vontade pela contratante.
Imprescindível, portanto, a realização de perícia datiloscópica, a fim de se comprovar a autenticidade da impressão digital lançada no contrato de empréstimo
objeto da demanda, devendo o banco apelado fornecer a via original do instrumento.
Ademais, necessária também a oitiva de testemunhas, em especial aquelas que subscreveram o referido contrato, que poderão confirmar se foi de fato a
apelante que efetuou a contratação ou um terceiro na posse de seus documentos.
Em caso semelhante, este Tribunal de Justiça já se manifestou pela necessidade de perícia datiloscópica para validade de negócio jurídico, verbis:
"PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - NULIDADE DA SENTENÇA - JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS - NECESSIDADE DE OITIVA DA
PARTE ADVERSA - ART. 398, DO CPC - OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E DEVIDO PROCESSO LEGAL - APELAÇÃO
PROVIDA PARA DECLARAR A NULIDADE DA SENTENÇA.
I - Tratando-se o caso de empréstimo consignado, a prova do fato desconstitutivo (CPC, art. 333, II) do direito alegado pela apelada compete ao banco-apelante,
eis que, em tal situação a instituição bancária se apresenta como detentora do pretenso contrato entabulado entre as partes, incumbe-lhe dessa forma
apresentar tal documento para afastar a alegação de fraude.
II - Por sua vez, ao carrear para os autos cópias dos respectivos contratos, juntamente com os documentos pessoais necessários à celebração da avença, além
da própria ordem bancária de pagamento atestando que o valor negociado foi creditado em conta-corrente pertencente à contratante/apelada (fls.47/56), logrou
êxito o recorrente em comprovar que agiu com diligência (cautela) necessária para a concessão do crédito em questão, enfraquecendo em contrapartida a
proposição de fraude na realização de tal empréstimo.
III - Destarte, em análise da documentação apresentada pelo recorrente, tornava-se necessária a devida observância da regra constante no artigo
398 do CPC, pois, devem ser conferidas às partes as garantias necessárias para que possam demonstrar a &quot;verdade real&quot; e comprovar
o direito cuja tutela é requerida, de onde a jurisprudência tem se posicionado no sentido de que em se tratando de documento relevante, com
influência no julgamento a ser proferido, deve ser oportunizada à parte contrária a manifestação após a sua juntada aos autos, sob pena de ofensa
aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal.De outro lado, a realização de perícia grafotécnica ou mesmo a datiloscópica,
mostrava-se medida imprescindível para a solução do litígio, tendo em vista que a recorrida se apresenta como pessoa não alfabetizada, sendo que o
cerne da questão reside no fato dos contratos terem sido realizados (ou não) à revelia da apelada, não obstante aposição de suas digitais nos
mesmos, conforme se depreende às fls. 44 e 53.
IV - Assim, configurada no presente caso a inobservância do preceito contido no artigo 398 do Código de Processo Civil, que prestigia os princípios do
contraditório e da ampla defesa (artigo 5º, LV, da CF/88), impõe-se o reconhecimento de nulidade da sentença, com o retorno aos autos ao Juízo a quo para o
regular processamento do feito.
V - Apelação conhecida e provida. Unânime." (TJMA, AC nº 5.940/2012 - Senador La Roque, Quarta Câmara Cível, Rela. Desa. Anildes de Jesus Bernardes
Chaves Cruz, j. 2 de outubro de 2012) (grifei)
Nesse pormenor, devo asseverar que a necessidade de oitiva de testemunhas decorre do fato de ser comum a falta de cuidado e organização das instituições
financeiras em verificar a exatidão dos dados pessoais dos contratantes, permitindo, muitas das vezes, que terceiros se passem por consumidores, obtendo
vantagem ilícita. Daí a responsabilidade de natureza objetiva por esse tipo de fraude, nos termos do entendimento sumulado do STJ acima destacado.
E também tem sido comum a fraude por parte dos próprios consumidores, que, orientados por advogados imbuídos de má-fé, efetuam diversas contratações de
empréstimo com instituições financeiras para, em momento posterior, pleitear a nulidade de tais negócios jurídicos, com o fim de obter vantagens igualmente
ilícitas. Infelizmente, essa realidade tem sido constatada em cidades do interior do Estado do Maranhão, conforme noticiado recentemente na mídia.
O certo é que o exaurimento da instrução probatória mostra-se vital para o esclarecimento dessas questões.
Caberia, portanto, ao magistrado de base determinar, ainda que de ofício, a produção de perícia técnica, bem como a oitiva de testemunhas, não importando a
inércia das partes nesse sentido.
Desse modo, o exaurimento da instrução fazia-se inarredável, a fim de preservar o escopo da jurisdição, de entregar a cada um o que é seu.
O juiz não é um mero espectador. Não pode ficar limitado pela ação ou omissão das partes. Cumpre prestigiar os princípios da segurança jurídica e da
efetividade do processo.
O princípio da segurança jurídica encontra embasamento no art. 5o, inc. LIV, da Constituição Federal, que cuida do devido processo legal. Também pode ser
interpretado como consequência natural do Estado Democrático de Direito, adotado pela Carta Maior em seu art. 1o, caput.
Segundo esse preceptivo, pode-se dizer que o processo deve buscar um fim que satisfaça, não a vontade das partes, mas a vontade da lei, que se sobrepõe a
todos os cidadãos, os quais, portanto, a ela se devem conformar. A lei é geral, não se destina a um cidadão, especificamente. O processo é um instrumento de
aplicação da lei. Logo, se a Justiça tem como desiderato a pacificação social, deve nortear-se pelas estritas balizas da lei.
Já o princípio da efetividade do processo, decorre da norma constitucional disposta no art. 5º, inc. XXXV, que garante a todos o livre acesso ao Poder Judiciário,
mas que também deve ser interpretado substancialmente, como forma de impor ao Estado uma prestação jurisdicional que preserve, dentro dos parâmetros da
lei, os direitos e interesses daqueles que se valem da tutela estatal.
Nessa esteira, apropriadamente vem à baila o preceito do art. 370 do Código de Processo Civil de 2015, in verbis:
"Art. 370. Caberá ao juiz, de ofícioou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento de mérito" (grifei)
Logo, o juiz deve agir de forma a satisfazer a vontade da lei, e, para tanto, terá de averiguar a verdade real dos fatos, não devendo contentar-se com a verdade
formal, que por vezes atenta contra o ideal de justiça, em descompasso com o norte da segurança jurídica.
Ressalto que não subsiste qualquer divergência de que o magistrado de primeiro grau de jurisdição, sem violação ao princípio da demanda, pode determinar as
provas que lhe aprouver, a fim de firmar seu juízo de livre convicção motivado, diante do que expõe o artigo 370, do Código de Processo Civil de 2015, de modo
que pode determinar de ofício a produção de provas, caso se mostre necessária a elucidação dos fatos afirmados nos autos.
O mesmo se aplica ao magistrado de segundo grau, ao qual continua subsistindo o dever de determinar, de ofício, a realização das provas necessárias à
instrução do processo sob seu julgamento.
Deve-se atentar para as particularidades do tema de determinação de prova pelo juiz, como sintetiza HUMBERTO THEODORO JUNIOR, em artigo intitulado "Os
poderes do juiz em face da prova", RF 263, ano 74, fascículos 901/903, p. 47, in verbis:
"V - a iniciativa de provas ex offíciodeve respeitar os seguintes princípios:
[...]
c) as provas ex officiopodem ser determinadas em qualquer fase do procedimento, antes da sentença, mesmo depois de encerrada a audiência de
instrução e julgamento, porque não há preclusão para a faculdade judicial de busca da verdade real;" [grifei]
A propósito, trago a baila o seguinte julgado do STJ,in verbis:
"Processo Civil. Iniciativa probatória do segundo grau de jurisdição por perplexidade diante dos fatos. Mitigação do princípio da demanda. Possibilidade.
Ausência de preclusão pro judicato. Pedido de reconsideração que não renova prazo recursal contra decisão que indeferiu prova pericial contábil.
Desnecessidade de dilação probatória. Provimento do recurso para que o tribunal de justiça prossiga no julgamento da apelação.
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- Os juízos de primeiro e segundo graus de jurisdição, sem violação ao princípio da demanda, podem determinar as provas que lhes aprouverem, a fim
de firmar seu juízo de livre convicção motivado, diante do que expõe o art. 130 do CPC. [grifei]
- A iniciativa probatória do magistrado, em busca da verdade real, com realização de provas de ofício, não se sujeita à preclusão temporal, porque é feita no
interesse público de efetividade da Justiça.
[...]
(REsp 345436/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/03/2002, DJ 13/05/2002 p. 208)."
No julgamento acima referido, há que se destacar o voto do saudoso Min. CARLOS ALBERTO DIREITO, que enfoca a possibilidade de o Tribunal perquirir sobre
as provas necessárias à instrução do feito, in verbis:
"Senhor Presidente, entendo que a apelação devolve ao Tribunal o conhecimento da matéria e o Tribunal pode, em qualquer circunstância, considerando
necessário para o julgamento da demanda, determinar a realização de prova. O Tribunal não está adstrito à prova produzida em primeiro grau. Ao
revés, se o Tribunal tem de julgar a matéria novamente, a ele devolvida por inteiro, pode, se os seus membros entenderem que a prova é necessária,
converter o processo em diligência e determinar a realização da prova. Nesse caso, como a eminente Ministra Relatora salientou não se tratou de pedido
da parte. A prova foi realizada por decisão do Tribunal. Há casos, e tenho a lembrança de que esta Corte assim já decidiu, em que, tratando-se de matéria
médica, o Tribunal determinou a realização de outro tipo de prova, além da que foi, efetivamente, produzida, para que pudesse ter mais elementos para julgar a
lide." [grifei]
O devido processo legal restou desrespeitado, na medida em que não foi exaurida a instrução do processo.
Com efeito, não trata o caso de questão unicamente de direito. Aliás, tal circunstância jamais é encontrada em qualquer decisão judicial, uma vez que o
fenômeno jurídico não prescinde do suporte fático, sobre o qual incide a hipótese normativa.
Assim, a instrução probatória somente não é exigida no julgamento de questão ajuizada quando efetivamente desnecessária, ou seja, na circunstância de que o
julgador tenha por devidamente instruído o processo, o que não é o caso dos autos, conforme já explicitado acima.
IV. Do julgamento monocrático
O relator negará seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou com jurisprudência
dominante do respectivo tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior.
"Art. 932. Incumbe ao relator:
(...)
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;" (grifei)
Se a decisão recorrida estiver em manifesto confronto com Súmula ou com jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal
Superior, o relator poderá dar provimento ao recurso.
"Art. 932. Incumbe ao relator:
(?)
V - depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária:
a) Súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;" (grifei)
Essa cultura do formalismo impôs ao processo um excesso de etapas até o advento da solução judicial, que a morosidade decorrente acabou por emprestar às
formas usuais de prestação de justiça ineficiência alarmante gerando a consequente insatisfação popular, e o descrédito do Poder Judiciário.
O artigo 1º do NCPC expressa direitos fundamentais do processo, a seguir:
"O processo civil será ordenado, disciplinado e interpretado conforme os valores e as normas fundamentais estabelecidos na Constituição da República
Federativa do Brasil, observando-se as disposições deste Código."
No artigo 4° do NCPC:
"As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa." (grifei)
No artigo 6º do NCPC, in verbis:
"Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva."
Pois bem. O Código de Processo Civil anterior possibilitou aos órgãos do Poder Judiciário, utartigo 92 seguintes da CF/88, através do artigo 557 a faculdade de
proferir decisões monocráticas. O próprio Superior Tribunal de Justiça criou a Súmula 253, a saber: " O art. 557 do CPC, que autoriza o relator a decidir o
recurso, alcança o reexame necessário."Referência: CPC, art. 557 REsp 155.656-BA (2ª T.03.03.1998 - DJ 06.04.1998), REsp 212.504-MG (2ª T. 09.05.2000 -
DJ 09.10.2000), AgRg no REsp 228.824-CE (2ªT. 2.08.2000 - DJ 26.03.2001), REsp 190.096-DF (6ª T. 01.06.1999 - DJ 21.06.1999) e REsp 262.931-RN (6ª T.
03.10.2000 - DJ 27.11.2000).(DJU 16.08.2001).
Ao que parece, o legislador quis manter força da jurisprudência, hierarquia, observância e segurança jurídica. É o que retratam os artigos do NCPC, in verbis:
"Art. 926. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente:
§ 1º Na forma estabelecida e segundo os pressupostos fixados no regimento interno, os tribunais editarão enunciados de Súmula correspondentes a sua
jurisprudência dominante.
§ 2º Ao editar enunciados de Súmula, os tribunais devem ater-se às circunstâncias fáticas dos precedentes que motivaram sua criação." (grifei)
"Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão:
I - as decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
II - os enunciados de Súmula vinculante;
III - os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial
repetitivos;
IV - os enunciados das Súmulas do Supremo Tribunal Federal em matéria constitucional e do Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional;
V - a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados." (grifei)
"Art. 932. Incumbe ao relator:
I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes;
II - apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal;
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;
IV - negar provimento a recurso que for contrário a:
a) Súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;
b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;
c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;
V - depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a:
a) Súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;
b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;
c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;
VI - decidir o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, quando este for instaurado originariamente perante o tribunal;
VII - determinar a intimação do Ministério Público, quando for o caso;
VIII - exercer outras atribuições estabelecidas no regimento interno do tribunal.
Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou
complementada a documentação exigível." (grifei)
No entanto, o STF nossa Corte Maior e o Superior Tribunal de Justiça, já estão sedimentando as decisões monocráticas. O STF em situações decididas depois
do ingresso do NCPC, através do artigo 21 §1º do seu Regimento Interno, a seguir:
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"Art. 21. São atribuições do Relator:
(...)
§ 1ºPoderá o(a) Relator(a) negar seguimento a pedido ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante ou a
Súmula do Tribunal, deles não conhecer em caso de incompetência manifesta, encaminhando os autos ao órgão que repute competente, bem como cassar ou
reformar, liminarmente, acórdão contrário à orientação firmada nos termos do art. 543-B do Código de Processo Civil." (grifei)
É a vertente deixada pelo Presidente da Comissão, o competentíssimo Ministro LUIZ FUX que produziu bela obra de entendimentos jurisprudenciais do STF e
STJ quando era desembargador do Estado do Rio de Janeiro, ou seja, a velocidade das decisões, pelo ato de Justiça, tão abraçada pelos estudiosos do direito.
Sempre para frente. Sem empecilhos burocráticos. Sem vaidades. Só um pensamento de obedecer o princípio maior da CF - rápida solução definitiva dos
conflitos.
Por isso, adoto a solução encontrada pelo STJ, de grafar com tintas duradouras, as decisões monocráticas por mim proferidas, amalgamando o enunciado 568
de tão grande relevância, a saber:
"STJ/568. O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante
acerca do tema."
V. Conclusão
Ante o exposto, nos termos da Súmula 568 do STJ, conheço da apelação para, de ofício, anular a sentença de primeiro grau, a fim de que o feito prossiga com a
instrução processual, nos termos da fundamentação desta decisão.
Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.
São Luís, 27 de junho de 2017.

Desembargador Marcelo Carvalho Silva
Relator

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
APELAÇÃO CÍVEL NO6.547/2017- SÃO LUÍS
PROCESSO NO0036520-78.2015.8.10.0001

Apelante : Telefônica Brasil S.A.

Advogado
s

:
César Henrique Santos Pires Filho (OAB/MA 8.470), Daniel França Silva (OAB/DF
24.214), Diego Menezes Soares (OAB/MA 10.021), Gustavo Fonteles Carvalho
Pereira( OAB/MA 8.501) e Carlos Brissac Neto (OAB/MA 9.021)

Apelada : Euzanira Franga Barbosa

Advogado : Maurício George Pereira Morais (OAB/MA 11.566)

Relator : Desembargador Marcelo Carvalho Silva

DECISÃO MONOCRÁTICA
I. Relatório
Adoto como relatório a exposição fático processualcontida no Parecer do Ministério Público (fls. 150/151), de lavra do eminente Procuradorade Justiça, Dra.
Domingas de Jesus Fróz Gomes, que ora transcrevo, in verbis:
Trata-se de apelação cível interposta por Telefônica Brasil S.A, contra sentença prolatada pelo Juiz de Direito da 16° Vara Cível da Comarca de São Luís-MA,
que nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Ação de Indenização por Danos Morais e Antecipação de Tutela, julgou procedente o pedido,
confirmando os efeitos da tutela nos termos em que foi proferida, declarando a inexistência do débito, determinando a retirada do nome da autora do cadastro
restritivo e condenando a requerida ao pagamento do valor de R$ (dez mil reais) a título de reparação de danos morais, condenando ainda a ré ao pagamento
das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.
Em suas razões recursais às fls. 112/121, a apelante alega preliminar ausência de fundamentação da sentença, violando os art. 489, II e III do CPC e art.
5oferindo assim o preceito do art. art. 5o, II e 93, IX da CF.
Contrarrazões às fls. 132/144 requerendo o não conhecimento do presente recurso tendo em vista a ausência do nome do advogado subscritor ou o número de
inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil.
Remetidos os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, estes foram recebidos e distribuídos ao Desembargador relator, que abre vistas à Procuradoria Geral de
Justiça.
Acrescento que o ilustre representante ministerial manifestou-se peloconhecimento eimprovimento dorecurso, mantendo a sentença de primeiro grau.
É o relatório.
II - Da admissibilidade
A sentença vergastada foi publicada em 22/02/2016(fls. 83). Sendo assim, aplico o Enunciado Administrativo nº 2, do STJ, in verbis:
Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de
admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
Nos termos do artigo 14 do Novo Código de Processo Civil, a norma processual não retroagirá, respeitando os atos consolidados sob a vigência da Lei revogada:
Art. 14. A norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações
jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada.
Aplico ao caso o Código de Processo Civil/73.
Os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade exigidos para o regular andamento do presente recurso foram devidamente atendidos. Defiro, pois,
o processamento do apelo.
III - Desenvolvimento
É admissível o julgamento monocrático do recurso, nos termos do artigo 557 e seus parágrafos, do Código de Processo Civil, quando houver jurisprudência
dominante a respeito da matéria objeto de discussão, em prestígio ao direito fundamental à duração razoável do processo.
Precedente do STJ, in verbis:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO DECIDIDO MONOCRATICAMENTE PELO
RELATOR. APLICAÇÃO DO ART. 557 DO CPC. CABIMENTO. VICE-DIRETORA. ESCOLA ESTADUAL. CARGO EM COMISSÃO. LIVRE NOMEAÇÃO.
DISPENSA AD NUTUM. 1. De acordo com o art. 557 do Código de Processo Civil, é possível ao Relator decidir o recurso, com fundamento na
jurisprudência dominante, de forma monocrática, não ofendendo, assim, o princípio da colegialidade. Ademais, consoante orientação do Superior
Tribunal de Justiça, a confirmação de decisão monocrática de relator pelo órgão colegiado supera eventual violação do art. 557 do CPC. [...] (AgRg no
REsp 1364443/MG Rei. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 01 /04/2014, DJe 25/04/2014) colegiado supera eventual violação do
art. 557 do CPC. [...] (AgRg no REsp 1364443/MG Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 01 /04/2014, DJe 25/04/2014) (grifei).
O Superior Tribunal de Justiça tem decidido que não há violação dos preceitos processuais quando o magistrado adota os termos da sentença de 1º grau como
razões de decidir, no sentido de não ser desprovido de fundamento o julgado que ratifica as razões de decidir adotadas na sentença, transcritas no corpo do
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acórdão, in verbis:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO .ADOÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA.
POSSIBILIDADE. DANOS MATERIAIS E MORAIS. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA Nº 7/STJ. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA Nº 284/STF.
1. Esta Corte já se posicionou no sentido de não ser desprovido de fundamento o julgado que ratifica as razões de decidir adotadas na sentença, transcritas no
corpo do acórdão. 2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a
controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
3. Rever as conclusões do acórdão recorrido acerca da ocorrência dos danos materiais e morais demandaria o reexame de matéria fático- probatória, o que é
vedado em recurso especial, nos termos da Súmula nº 7 do Superior Tribunal de Justiça.
4. É inadmissível o inconformismo por deficiência na sua fundamentação quando o recurso especial deixa de indicar de modo preciso como teria ocorrido a
violação legal. Aplicação da Súmula nº 284 do Supremo Tribunal Federal. 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 473.327/SP, Rel. Ministro
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/06/2016, DJe 20/06/2016)
Adoto a fundamentação dasentença de 1º grau, de lavra da eminente juíza de direito da 16ª Vara Cível do Termo Judiciário da Ilha de São Luís,Dra. Alice
Prazeres Rodrigues(fls. 82/83), que transcrevo, in verbis:
Trata-se de ação com pedido de declaração de inexistência de débito cumulado com danos morais, com pedido tutela antecipada, ajuizada por EUZANIRA
FRAGA BARBOSA em face da TELEFÔNICA BRASIL S/A, para que seja a requerida compelida a retirar seu nome dos cadastros de inadimplentes e no mérito,
que seja declarada a inexistência do débito e que a requerida seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte
mil reais).
Decisão de fls. 18/19, concedendo a antecipação de tutela para retirada do nome da autora dos cadastros de proteção ao crédito, designando audiência de
conciliação e determinando a citação da requerida.
Por meio da petição de fl. 24/25, a requerida informou o cumprimento da decisão.
Em Audiência a TELEFÔNICA BRASIL S/A apresentou contestação onde afirma a existência de contrato de prestação de serviço das linhas telefônicas
98991580017, 98991210017 e 98992008101 que teriam originado o saldo devedor de R$ 175,24 e que foram apresentados os documentos pessoais do autor.
Indagada a autora a respeito da cópia dos contratos juntados aos autos, esclareceu que fez um plano de internet que nunca funcionou e por esse motivo, o
cancelou. Que ainda lhe ofereceram o dobro de pacote, mas que não teve sinal e cancelou o serviço. Na inscrição constante no cadastro restritivo, observo
referência a um contrato n] 0216429598 que não tem relação, ou pelo menos, não encontra referência nos documentos apresentados pela requerida, que
também não apresentou nenhuma prova de utilização do referido serviço. No caso, temos que a autora tem a proteção da legislação consumerista, além do que,
mediante a negativa da existência da relação obrigacional que teria originado o débito e a consequente inscrição no cadastro restritivo é ônus da partes requerida
do qual não se desincumbiu adequadamente, pois não logrou provar a existência do contrato e a prestação do serviço que teria dado causa a fatura objeto da
cobrança. Dessa forma, reconheço que a inscrição não tem base em relação jurídica mantida entre as partes, assim como comprovada a inclusão do nome da
autora em cadastro restritivo, conforme documento de fl. 16, sendo certo que o dano moral decorrente desse ato se insere em próprio plano de existência. Julgo
procedente o pedido, confirmando a antecipação dos efeitos da tutela nos termos em que foi proferida, declaro a inexistência do débito com a manutenção da
retirada do nome da autora do cadastro restritivo e condeno a requerida TELEFÔNICA BRASIL S/A ao pagamento do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a
título de reparação pelos danos morais causados pela inserção indevida pelo nome da autora no SPC e no SERASA. Condeno a requerida ao pagamento das
custas e honorários advocatícios que fixo em 20% do valor da condenação.
A pretensão recursal nãomerece ser acolhida. E o faço na forma do art. 557, caputdo Código de Processo Civil de 1973, que transcrevo,in verbis:
Art. 557. O relator negará seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou com
jurisprudência dominante do respectivo tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior.
§ 1º-A Se a decisão recorrida estiver em manifesto confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal
Superior, o relator poderá dar provimento ao recurso.
V - Conclusão
Ante o exposto, na forma do caput, doartigo 557, do CPC/73, nego seguimentoao presente recurso, mantendo todos os termos da sentença de primeiro grau.
Publique-se. Intimem-se.
São Luís, 27 de junho de 2017.

Desembargador Marcelo Carvalho Silva
Relator

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
APELAÇÃO CÍVEL NO7.363/2017 - COELHO NETO
PROCESSO NO0002245-73.2016.8.10.0032

Apelante : José da Conceição

Advogados : Francisca Telma Pereira Marques e Luiz Valdemiro Soares Costa

Apelado : Banco Bradesco Financiamentos S/A

Advogado : Wilson Sales Belchior

Relator : Desembargador Marcelo Carvalho Silva

DECISÃO MONOCRÁTICA
I - Relatório
Adoto como parte do relatório o contido na sentença de primeiro grau (fl. 40), de lavra da eminente Juíza de Direito titular da 1ª Vara Cível da Comarca de Coelho
Neto, Dra. Raquel Araújo Castro Teles de Menezes, da qual ora faço a transcrição, in verbis:
Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Relação Contratual c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais ajuizada por JOSÉ DA
CONCEIÇÃO em face de BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, ambos devidamente qualificados, conforme inicial de fls. 02/21. À fl. 31 foi determinado
à parte autora a emenda da inicial, para que apresentasse nos autos cópia de extrato da conta bancária em que recebeu benefício previdenciário referente ao
período de julho a setembro/2009, sob pena de extinção do feito. No mesmo ato houve determinação para a autora se manifestar acerca da incidência de
prescrição. Às fls. 32/39 consta petição da requerente, à qual anexou requerimento apresentado junto ao requerido pleiteando o extrato a que se refere o
despacho de fl. 31, argumentando, ainda, a inexistência de prescrição.
Acrescento que, ao final da referida sentença, a juíza de 1º graureconheceu aprescrição da ação e extinguiu o processo, com resolução do mérito, com suporte
nos artigos 206, § 5º, inciso I, do Código Civil c/c 487, inciso II, do Código de Processo Civil.
Às folhas 94/107, traz o apelante suas razões recursais requerendo, em suma, a nulidade da sentença proferida, argumentando que é de responsabilidade da
parte contrária demonstrar a existência do contrato e a entrega dos recursos, bem como a não existência da prescrição, por se tratar de prestações de trato
sucessivo.
Contrarrazões apresentadas às fls.114/124.
Encaminhados os autos ao Ministério Público com atuação nesta instância, este, devidamente representado pelo Ilustre Procurador de Justiça, Dr. Paulo Roberto
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Saldanha Ribeiro, manifestou-se pelo conhecimento da apelação, deixando de opinar quanto ao mérito recursal por inexistir na espécie quaisquer das hipóteses
autorizadoras da intervenção ministerial elencadas no art. 178, do CPC (fls. 131).
É o relatório.
II - Juízo de admissibilidade
A sentença foi publicada em 24/08/2016 (fl. 93v). Aplico o Enunciado Administrativo nº 3, do STJ, in verbis:
Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de
admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
Verifico que os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade exigidos para o regular andamento do recurso foram devidamente atendidos pelo
apelante. Conheço, pois, do presente apelo.
III - Fundamentação
III.I - Da prescrição
A magistrado de 1º graufundamentou o comando sentencial nos seguintes termos, in verbis:
(...)
Acrescente-se que o primeiro desconto efetuado no benefício da parte autora ocorreu em 08/2009, conforme documento de fl. 27, data em que se presume que
tomou conhecimento. O fato de só vir a reclamar mais de 5 (cinco) anos depois do primeiro desconto, a priori, evidencia que, por algum motivo, que pode ser a
celebração do contrato, a parte autora admitiu a obrigação do pagamento; e uma vez que a parte autora apenas ajuizou a presente ação em 19/07/2016, não
resta outra alternativa ao Juízo senão reconhecer a prescrição.
(?)
Ante o exposto, reconheço a PRESCRIÇÃO e extingo o feito com resolução de mérito, nos termos dos arts. 206, § 5º, I, do Código Civil c/c 487, II, do Código de
Processo Civil. Sem custas, tendo em vista o benefício da gratuidade que ora concedo, nos termos da Lei n° 1.060/50. Após o trânsito em julgado, arquive-se
com baixa na distribuição.
A sentença apelada merece ser reformada.
O prazo a ser aplicável à demanda sob análise é o de 05 (cinco) anos, previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor e não o do art. 206, § 3º, IV e V
do Código Civil, haja vista a clara relação de consumo entre o apelante e o apelado.
É certo que ambos os dispositivos tratam da prescrição e da decadência. O Código Civil o faz, de forma geral, em seus artigos 189 a 211, enquanto o Código de
Defesa do Consumidor nos artigos 26 e 27.
Em caso de conflito aparente de normas, 3 critérios devem ser utilizados, na seguinte ordem: hierarquia, especificidade e anterioridade.
Por meio do critério da hierarquia, analisando doutrinariamente conhecida "Pirâmide de Kelsen", tem-se que a norma superior prevalece sobre a inferior.
No critério da especificidade, a norma mais específica se sobrepõe à norma geral. E por último, por meio do critério da anterioridade, a lei mais nova prevalece
sobre a mais antiga.
Deixo de aplicar o critério da hierarquia, em razão do Código Civil e do Código de Defesa do Consumidor estarem no mesmo patamar hierárquico.
Passo, então, ao critério da especificidade, onde verifico que o CDC, que é destinado para negócios jurídicos oriundos de relações de consumo, é mais
específico que o Código Civil.
Sendo assim, a lei específica se sobrepõe à lei geral, (Lex posterior generalis non derogat priori speciali).
Nos termos do artigo 27 do CDC, é de 5 (cinco) anos o prazo prescricional para reparação dos danos causados pelo fato do produto ou do serviço, in verbis:
Art. 27. Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-
se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria.
Sobre o tema já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça, in verbis:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO
PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA. 1. A pretensão de reparação por danos morais decorrentes do vício de
qualidade na prestação do serviço causador da insatisfação atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor, cujo prazo prescricional é de 5
(cinco) anos, nos termos do artigo 27 do aludido diploma. 2. A conclusão do acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência desta
Corte Superior, atraindo a aplicação da Súmula 83 do STJ à hipótese. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 152724/SP - Quarta Turma - Rel. Min.
Marco Buzzi - julgado em 09/03/2017 - DJe 15/03/2017) (grifei). CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANO MATERIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PRESCRIÇÃO. ART. 27 DO CDC. DECISÃO MANTIDA. 1. Consoante
jurisprudência desta Corte, o prazo decadencial a que alude o art. 26 do CDC não se aplica em caso de indenização por danos materiais e morais
decorrentes de falha na prestação de serviço, devendo ser aplicado o prazo quinquenal previsto no art. 27 do CDC. Precedentes. 2. Agravo interno a
que se nega provimento. (AgInt no AREsp 888223/SP - Quarta Turma - Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira - julgado em 27/09/2016 - DJe 04/10/2016) (grifei).
Assim, o prazo que o apelante possuía para mover a ação, era de 5 anos a partir do conhecimento do dano ou de sua autoria.
No caso dos autos, verifico que o Termo de Adesão/Autorização para desconto nos benefícios previdenciários nº 550037322 foi assinado em 07/09/2009. O valor
contratado foi de R$ 4.130,49 (quatro mil centro e trita reais e quarenta e nove centavos), a ser pago em 60 (sessenta) prestações, conforme fl. 27.
Os descontos ocorreram no período de agosto/2009 a dezembro/2011 (fl. 27).
Por se tratar de uma relação de trato sucessivo, o dolo, e consequentemente o prazo prescricional, se renovam a cada dedução.
Assim, conta-se o prazo prescricional a partir do último desconto, ou seja, 12/2011, resultando como data limite para o ajuizamento da ação o mês de dezembro
de 2016.
A inicial foi protocolada em 19/07/2016, dentro, portanto, do prazo prescricional previsto no CDC.
Sobre o tema, trago julgados deste Egrégio Tribunal de Justiça, in verbis:
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. EMPRÉSTIMO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL QUE SÓ SE
COMPUTA A PARTIR DO VENCIMENTO DA DÍVIDA. PRAZO DE CINCO ANOS SEGUNDO O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE
PRESCRIÇÃO. SENTENÇA REFORMADA 1. O magistrado de base não agiu corretamente ao reconhecer prescrita a ação em questão, posto que o prazo
prescricional de 5 (cinco) anos - em virtude da aplicação do Código Consumerista - começa a fluir do vencimento da última parcela do empréstimo,
qual seja, fevereiro de 2015, tendo como lapso final a data de fevereiro de 2020, para interposição da ação reparatória. 4. Reforma da sentença que se
impõe, para afastar o reconhecimento da alegada prescrição. 5. Recurso conhecido e provido. (Ap 0427202016, Rel. Desembargador(a) JAMIL DE MIRANDA
GEDEON NETO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, julgado em 12/12/2016, DJe 16/12/2016) (grifei).
LESÃO DE TRATO SUCESSIVO. PRAZO QUINQUENAL. INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PROVA DA
EXISTÊNCIA. NEGÓCIO SEM FORMA ESPECIAL. ASSINATURA NÃO IMPUGNADA. INTERPRETAÇÃO SEGUNDO A BOA-FÉ. 1. Em se tratando de lesão
de trato sucessivo, renovada mês a mês, considera-se termo inicial para contagem da prescrição quinquenal a data do último desconto, e não a do
primeiro. 2. Presente nos autos cópia do contrato entabulado entre as partes, cuja autenticidade da assinatura não foi oportunamente impugnada, conclui-se
serem válidos a contratação do negócio e os subsequentes descontos. 2. Sendo válido o contrato de empréstimo, que deve ser interpretado segundo a boa-fé,
mostram-se indevidas a concessão de indenização e a determinação de restituição de valores. 3. Apelação conhecida e provida. Unanimidade. (Ap 0173372015,
Rel. Desembargador(a) PAULO SÉRGIO VELTEN PEREIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, julgado em 14/06/2016, DJe 21/06/2016) (grifei).
Sendo assim, agiu de maneira equivocada a magistrada de 1º grau ao julgar prescrita a ação e extinguir o processo com resolução do mérito.
III.I - Da juntada dos extratos bancários
A pretensão recursal merece ser acolhida.
Ao contrário do comando sentencial, entendo que não havia razão para extinguir o processo, sem resolução do mérito, por ausência da emenda da inicial, na
forma determinada pelo juiz de 1º grau.
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Observo que o apelante colacionou documento que comprova a existência de empréstimo consignado, realizado no seu benefício previdenciário, às fls. 27,
restando, portanto, caracterizada, a verossimilhança das suas afirmações, quanto à existência do fato constitutivo do seu direito (artigo 373, I do CPC/2015).
Por outro lado, tenho que os extratos bancários somente serão relevantes no exame do mérito da ação.
Na linha do que vem decidindo este Tribunal de Justiça, o magistrado, em casos tais, não poderá exigir, como condição para processar a ação, a juntada de
cópia dos extratos bancários por não se tratar de documento indispensável à propositura da ação.
A propósito:
EMENDA À INICIAL. EXTRATOS BANCÁRIOS. ART. 284, CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC/73. NÃO ATENDIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO.
INDEFERIMENTO DA INICIAL. SENTENÇA NULA. I. O extrato bancário é um meio de prova da constituição do direito alegado pelo autor, de modo que
não pode ser confundido com os documentos indispensáveis à propositura da ação previstos no art. 283 do CPC de 1973. Precedentes do STJ e
Tribunal local. II. Os documentos que se prestam a provar o direito vindicado pelo autor podem ser carreados durante o decurso processual. III.
Apelação conhecida e provida. (Ap 0465212016, Rel. Desembargador(a) JOSÉ JORGE FIGUEIREDO DOS ANJOS, QUARTA CÂMARA CÍVEL, julgado em
01/11/2016) (grifei).
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO CONFIGURADA. EMENDA DA INICIAL. FORNECIMENTO DE EXTRATOS BANCÁRIOS. PRESCINDIBILIDADE.
1. Os extratos bancários constituem elementos probatórios que podem ser supridos durante a instrução probatória, revelando-se prescindível a
emenda da inicial para a sua juntada, notadamente quando solicitados dados bancários muito anteriores à propositura da demanda, cuja obtenção
pode ser dispendiosa e dificultada pelas instituições financeiras. 2. O documento exigido para a emenda da inicial não pode ser erigido à condição de
indispensável à regularidade do processo de origem, consoante preconiza o art. 283 do CPC/1973, reproduzido no art. 320 do NCPC. 3. Embargos de
Declaração conhecidos e acolhidos. 4. Unanimidade. (ED no(a) AI 014858/2016, Rel. Desembargador(a) RICARDO TADEU BUGARIN DUAILIBE, QUINTA
CÂMARA CÍVEL, julgado em 17/10/2016, DJe 25/10/2016) (grifei).
ATUAÇÃO PROBATÓRIA DO MAGISTRADO. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. 1. A atuação probatória do
magistrado deve ser proporcional e compatível com o direito de acesso à Justiça e o devido processo legal, não sendo razoável condicionar a
admissão da petição inicial à exibição de extratos bancários e quejandos que, embora possam ser essenciais ao deslinde da controvérsia, não são
indispensáveis a só propositura e processamento da ação. 2. Recurso conhecido e parcialmente provido. Unanimidade. (AI 0366772016, Rel.
Desembargador(a) PAULO SÉRGIO VELTEN PEREIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, julgado em 18/10/2016, DJe 31/10/2016) (grifei).
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO REALIZADO MEDIANTE FRAUDE. RESPONSABILIDADE CIVIL. DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS
À PROPOSITURA DA AÇÃO. EXTRATOS BANCÁRIOS. REFORMA DA DECISÃO. APELAÇÃO PROVIDA. 1. Documento indispensável à propositura da
ação não pode ser confundido com aquele necessário à prova da existência do fato constitutivo do direito (STJ, REsp 118.195/RS, Rel. Ministro José
Delgado, Primeira Turma, julgado em 03/06/1997, DJ 18/08/1997, p. 37790). 2. Representa inconstitucional refreamento ao direito de ação e acesso ao
Poder Judiciário o confinamento estritamente ao momento de ajuizamento da petição inicial a possibilidade de serem trazidos quaisquer documentos
do autor.
3. Hipótese em que o instituto da inversão do ônus da prova, requerido em petição inicial, transfere a carga probatória a cargo do prestador do serviço, réu no
processo. 4. Precedentes: AI nº 58173/2015, Rel. Des. Kleber Costa Carvalho, 1ª Câmara Cível, julgado em 04/02/2016; AI nº 11.805/2010, Rel. Des. Jorge
Rachid Mubárack Maluf, 1ª Câmara Cível, julgado em 08/07/2010; AI nº 34.186/2015, Rel. Desa. Angela Maria Moraes Salazar, 1ª Câmara Cível, julgado em
15/10/2015. 5. Apelação provida. (Ap no(a) AI 061616/2015, Rel. Desembargador(a) KLEBER COSTA CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, julgado em
21/07/2016, DJe 26/07/2016) (grifei).
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS. EMENDA DA INICIAL. DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À
PROPOSITURA DA AÇÃO. DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DE EXTRATOS BANCÁRIOS SOB PENA DE EXTINÇÃO DA AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO PROVIDO. I. Conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, os documentos indispensáveis à propositura da ação (CPC, art. 283) são
apenas aqueles "aptos a comprovar a presença das condições da ação" (REsp 1123195/SP, Rel. Min. Massami Uyeda). II - Nesse contexto, observo
que a agravante colacionou documentos que comprovam a existência de empréstimos consignados realizados no seu benefício previdenciário,
restando, portanto, caracterizada a verossimilhança das suas afirmações quanto à existência do fato constitutivo do seu direito (artigo 333, I do CPC),
motivo pelo qual deve ser cassada a decisão agravada. III - Recurso conhecido e provido. (TJMA, AI n° 34.186/2015, Relatora Desembargadora Ângela
Salazar, Primeira Câmara Cível, Dje: 23.10.2015) (grifei).
Nesse passo, o mais razoável é permitir o processamento da lide, assegurando às partes a oportunidade de produzir a prova durante a instrução.
O entendimento do STJ é no sentido de que, os documentos indispensáveis à propositura da ação (art. 320, CPC/2015) são apenas aqueles "aptos a comprovar
a presença das condições da ação", in verbis:
RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - RELAÇÃO CONSUMERISTA - DEFEITO NO SERVIÇO - DECADÊNCIA (ART. 26 DO CÓDIGO DE
DEFESA DO CONSUMIDOR) - INAPLICABILIDADE - DENUNCIAÇÃO DA LIDE -IMPOSSIBILIDADE, IN CASU- PETIÇÃO INICIAL - DOCUMENTOS
INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DA AÇÃO - ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE - LITIGÂNCIA DE MÁ-
FÉ - NÃOOCORRÊNCIA - RECURSO IMPROVIDO. (...) 3. Está em harmonia com entendimento desta Corte Superior de Justiça, o julgamento proferido pelo
Tribunal de origem no sentido de que os documentos indispensáveis à propositura da ação são os aptos a comprovar a presença das condições da
ação.4. A aplicação de penalidades por litigância de má-fé exige dolo específico. 5. Recurso improvido. (STJ - REsp: 1123195 SP 2009/0124926-9, Relator:
Ministro MASSAMI UYEDA, Data de Julgamento: 16/12/2010, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/02/2011) (grifei).
Reitero: nos autos, restou devidamente comprovado que de fato houve descontos na conta do autor/apelante.
Cumpre registrar, neste ponto e desfecho, que a relação jurídica mantida entre as partes está submetida, em regra, ao Código de Defesa do Consumidor. A
inversão da prova é uma característica inerente do direito subjetivo do consumidor. O banco réu/apelado, também terá o ônus de apresentar elementos de prova
que demonstrem a regularidade do negócio jurídico celebrado com a apelante.
Em suma,não comungo com o entendimento do juízo de 1º grau.
IV-Do julgamento monocrático
O relator negará seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com Súmula ou jurisprudência dominante do
respectivo tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior.
Art. 932. Incumbe ao relator:
(...)
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (grifei)
Se a decisão recorrida estiver em manifesto confronto com Súmula ou jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal ou de Tribunal Superior, o
relator poderá dar provimento ao recurso.
Art. 932. Incumbe ao relator:
(?)
V - depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária:
a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;(grifei)
Essa cultura do formalismo impôs ao processo um excesso de etapas até o advento da solução judicial, que a morosidade decorrente acabou por emprestar às
formas usuais de prestação de justiça ineficiência alarmante, gerando a consequente insatisfação popular, e o descrédito do Poder Judiciário.
O artigo 1º do NCPC expressa direitos fundamentais do processo, a seguir:
O processo civil será ordenado, disciplinado e interpretado conforme os valores e as normas fundamentais estabelecidos na Constituição da República
Federativa do Brasil, observando-se as disposições deste Código.
No artigo 4° do NCPC:
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As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. (grifei)
No artigo 6º do NCPC, in verbis:
Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.
Pois bem. O Código de Processo Civil anterior possibilitou aos órgãos do Poder Judiciário, utartigo 92 seguintes da CF/88, através do artigo 557 a faculdade de
proferir decisões monocráticas. O próprio Superior Tribunal de Justiça criou a Súmula 253, a saber: " O art. 557 do CPC, que autoriza o relator a decidir o
recurso, alcança o reexame necessário."Referência: CPC, art. 557 REsp 155.656-BA (2ª T.03.03.1998 - DJ 06.04.1998), REsp 212.504-MG (2ª T. 09.05.2000 -
DJ 09.10.2000), AgRg no REsp 228.824-CE (2ªT. 2.08.2000 - DJ 26.03.2001), REsp 190.096-DF (6ª T. 01.06.1999 - DJ 21.06.1999) e REsp 262.931-RN (6ª T.
03.10.2000 - DJ 27.11.2000).(DJU 16.08.2001).
Ao que parece, o legislador quis manter força da jurisprudência, hierarquia, observância e segurança jurídica. É o que retratam os artigos do NCPC, in verbis:
Art. 926. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente:
§ 1º Na forma estabelecida e segundo os pressupostos fixados no regimento interno, os tribunais editarão enunciados de súmula correspondentes a sua
jurisprudência dominante.
§ 2º Ao editar enunciados de súmula, os tribunais devem ater-se às circunstâncias fáticas dos precedentes que motivaram sua criação. (grifei)
Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão:
I - as decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
II - os enunciados de súmula vinculante;
III - os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial
repetitivos;
IV - os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal em matéria constitucional e do Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional;
V - a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados." (grifei)
Art. 932. Incumbe ao relator:
I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes;
II - apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal;
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;
IV - negar provimento a recurso que for contrário a:
a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;
b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;
c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;
V - depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a:
a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;
b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;
c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;
VI - decidir o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, quando este for instaurado originariamente perante o tribunal;
VII - determinar a intimação do Ministério Público, quando for o caso;
VIII - exercer outras atribuições estabelecidas no regimento interno do tribunal.
Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou
complementada a documentação exigível. (grifei)
No entanto, o STF nossa Corte Maior e o Superior Tribunal de Justiça, já estão sedimentando as decisões monocráticas. O STF em situações decididas depois
do ingresso do NCPC, através do artigo 21 §1º do seu Regimento Interno, a seguir:
Art. 21. São atribuições do Relator:
(...)
§ 1ºPoderá o(a) Relator(a) negar seguimento a pedido ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante ou a
Súmula do Tribunal, deles não conhecer em caso de incompetência manifesta, encaminhando os autos ao órgão que repute competente, bem como cassar ou
reformar, liminarmente, acórdão contrário à orientação firmada nos termos do art. 543-B do Código de Processo Civil. (grifei)
É a vertente deixada pelo Presidente da Comissão, o competentíssimo Ministro LUIZ FUX que produziu bela obra de entendimentos jurisprudenciais do STF e
STJ quando era desembargador do Estado do Rio de Janeiro, ou seja, a velocidade das decisões, pelo ato de Justiça, tão abraçada pelos estudiosos do direito.
Sempre para frente. Sem empecilhos burocráticos. Sem vaidades. Só um pensamento de obedecer o princípio maior da CF - rápida solução definitiva dos
conflitos.
Por isso, adoto a solução encontrada pelo STJ, de grafar com tintas duradouras, as decisões monocráticas por mim proferidas, amalgamando o enunciado 568
de tão grande relevância, a saber:
STJ/568. O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante
acerca do tema.
V -Conclusão
Ante o exposto, nos termos da Súmula 568 do STJ, dou provimento ao apelo, para anular a sentença de 1º grau, para afastar a prescrição e excluir a
determinação de juntada de extratos bancários pelo apelante, com a inversão do ônus da prova e regular seguimento do feito na instância de origem.
Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.
São Luís, 28 de junho de 2017.

Desembargador Marcelo Carvalho Silva
Relator

SEGUNDACÂMARA CÍVEL
APELAÇÃO CÍVEL NO8.049/2017- BARRA DO CORDA
PROCESSO NO0003968-16.2014.8.10.0027

Apelante : Município de Barra do Corda

Procuradora do Município : Elisangela Yuriko Kaneki (OAB/MA 7.093-A)

Apelado : Odaires Alves da Silva

Advogado : Carlos Augusto Moraes (OAB/MA3.715)

Relator : Desembargador Marcelo Carvalho Silva

DECISÃO MONOCRÁTICA
I. Relatório
Adoto como relatório a exposição fático-processual contida no Parecer do Ministério Público (fls. 119/120), de lavra do eminente Procurador de Justiça, Dr.
TeodoroPeres Neto, que ora transcrevo, in verbis:
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Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo MUNICÍPIO DE BARRA DO Corda em face da sentença (fls. 98-100) proferida pelo Juízo de Direito da Primeira
Vara da Comarca de Barra do Corda/MA que, nos autos da RECLAMAÇÃO TRABALHISTA proposta por ODAIRES ALVES DA SILVA, julgou procedente em
parte os pedidos para: deferir o recolhimento do FGTS desde aadmissão e o pagamento dos salários de novembro e dezembro de 2012, além determinar a
sucumbência recíproca entre as partes, com base no art. 86 do NCPC.
Em suas razões recursais (fls. 106/109), o Apelante sustentarem apertada síntese, que o FGTS não é devido em virtude da nulidade contratual da Autora, assim
não gerando efeitos, posto que os vícios neles contido são insanáveis prejudicando a existência da relação jurídica e, por conseguinte, estaria equivocado o
entendimento do Togado de base quanto a concessão do direito ao recolhimento do FGTS.
Ademais, argui que deve ser reformada a sentença quanto ao pagamento de salários atrasados dos meses de novembro e dezembro de 2012, em especial por
não ter demonstrado a Autora a prestação de serviço em favor do Município nesse período, arrematando a defesa alegando enriquecimento ilícito da recorrida
em detrimento da sociedade barra-çordense, Por fim, r pugna pelo conhecimento e provimento recursal.
Sem contrarrazões, mesmo que devidamente intimada, conforme certidão à fl. 113.
Acrescento que o ilustre representante ministerial manifestou-se pelo conhecimento e desprovimentoao presente Apelo, para manter incólume a sentença
vergastada que condenou a municipalidade ao pagamento dos salários atrasados e seu respectivo saldo do FGTS à Apelada.
É o relatório.
II - Da admissibilidade
A sentença de primeiro grau foi publicada em 31/05/2016 (fls. 103). Sendo assim, aplico o Enunciado Administrativo nº 3, do STJ, in verbis:
Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de
admissibilidade recursal na forma do novo CPC
Nos termos do artigo 14 do Novo Código de Processo Civil, "a norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso,
respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada."
Incide o Código de Processo Civil de 2015.
Verifico que os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade exigidos para o regular andamento dos recursos foram devidamente atendidos pela
apelante. Conheço, pois, do presente apelo.
III - Desenvolvimento
Adoto a fundamentação do parecer do eminenteProcurador de Justiça, Dr. Teodoro Peres Neto(fls. 120/124), que transcrevo, in verbis:
Quanto à questão de fundo, observa-se que os pleitos do Apelante, no sentido de que não sejam pagas as verbas referentes ao FGTS e o período tra
balhado pertinentes ao intervalo de novembro e dezembro de 2012, não encontram abrigo na jurisprudência pátria.
É que, tratando-se de contratação reconhecidamente nula, realizada portanto sem a adequada realização do devido concurso público (CF, artigo 37, II), como
é a hipótese dos presentes autos (conforme documentos às fls. 74/83) só lhe é assegurado o pagamento do saldo de salário devido e os valores referentes aos
depósitos do FGTS, como se vê dos entendimentos sumulados no Tribunal Superior do Trabalho (n° 363),conforme segue:
CONTRATO NULO. EFEITOS. A contratação de servidor público, após a CF/1988, sem prévia aprovação em concurso público, encontra óbice no respectivo
art. 37, II, e § 2o, somente lhe conferindo direito ao pagamento da contraprestação pactuada, em relação ao número de horas trabalhadas, respeitado o valor da
hora do salário mínimo, e dos valores referentes aos depósitos do FGTS.
Isto posto, escorreita a decisão do magistrado em determinar o recolhimento do FGTS desde a admissão da Autora, pois manifestada mente devido, ainda que
reconhecida a nulidade de sua contratação.
Ademais, quanto ao pedido de não pagamento dos salários atrasados, melhor sorte não assiste ao Apelante, uma vez que este não trouxe aos autos
qualquer documento capaz de elidir tal pretensão. Logo, transmitir tal obrigação à parte Autora criaria encargo excessivamente oneroso, ou mesmo
impossível de se satisfazer, sobretudo pela existência jurídica à época do ente Executivo Municipal e, por sua vez, a obrigação deste de manter as folhas
de seus funcionários, bem como seus registros, assim, por força do art. 373, II do NCPC, o ônus da prova incumbe ao réu, tendo inclusive o togado asseverado
em sentença quanto a falta de provas por parte do Município (fl. 100).
Neste sentido, colaciona-se as seguintes jurisprudências, inclusive desse mesmo Egrégio Tribunal de Justiça:
AGRAVO REGIMENTAL. DEMANDA ENVOLVENDO SERVIDOR E ENTE PÚBLICO. CONTRATAÇÃO NULA.. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
COMPROVADA. DIREITO APENAS AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS E FGTS. 1. Deve ser mantido o julgamento monocrático de apelação baseado em v
farta jurisprudência do STF, firmada no sentido de que aquele que prestou serviço, conquanto nula a contratação, possui direito apenas ao pagamento dos
salários e ao FGTS dó período trabalhado, sem direito a férias indenizadas e a 13° salário. 2. Agravo regimental conhecido e improvido. Unanimidade. (AgRg n°
18064/2015, Rei. Desemb. Paulo Velten Pereira, julgado em 05/05/2015). - Grifo nosso
AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA CONTRA MUNICÍPIO CONTRATOS NULOS.
COMPETÊNCIA DE JULGAMENTO DA JUSTIÇA COMUM. SALÁRIO RETIDO. DIFERENÇAS SALARIAS. FÉRIAS INTEGRAIS E PROPORCIONAIS DE
FORMA SIMPLES. 13° PROPORCIONAIS E INTEGRAIS. DEVIDOS. FGTS. DEVIDO. ENTENDIMENTO. PACIFICADO. PRECEDENTES. AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIMENTO. I - O tema em debate já se encontra pacificado na jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça. Assim deve-se
considerar, além do ônus que lhe atribui o artigo 333, inciso II, do CPC, que o Município é quem detém as informações funcionais de todos os seus
servidores e contratações temporárias, inclusive as precárias, razão pela qual não haveria qualquer óbice à comprovação de suas alegações. Desta
forma, o Município de São João Batista não demonstrou fato obstativo do direito do agravado, ou seja, não evidenciou qualquer fato extintivo, impeditivo
ou modificativo que comprovasse que o autora agravada não tinha direito ao recebimento das verbas trabalhistas pelos seus serviços prestados na
municipalidade. II - Agravo regimental conhecido e improvido. Unanimidade (AgR no(a) Ap 054763/2014, Rei. Desembargador(a) RAIMUNDO JOSÉ BARROS
DE SOUSA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, julgado em 25/05/2015, DJe 28/05/2015) - Grifo nosso
EMENTA CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. TRABALHISTA. PROCESSO CIVIL APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS NULOS. COMPETÊNCIA DE
JULGAMENTO DA JUSTIÇA COMUM. SALÁRIO RETIDO. DIFERENÇAS SALARIAS. FÉRIAS INTEGRAIS E PROPORCIONAIS DE FORMA
SIMPLES. 13° PROPORCIONAIS E INTEGRAIS. DEVIDOS. FGTS. I - A justiça comum é competente para o julgamento da lide, posto a apelada foi
contratada sem prévio concurso público, em forma de contratação temporária precária. II - O apelante não trouxe aos autos algum documento que aponte
que a apelada teria recebido as verbas pleiteadas. Assim deve-se considerar, além do ônus que lhe atribui o artigo 333, inciso II, do CPC, que o Município é
quem detém as informações funcionais de todos os seus servidores, razão pela qual não haveria qualquer óbice à comprovação de suas alegações. III - A
sentença deverá prevalecer, concedendo o direito ao FGTS pelo período laborado à apelada, não existindo qualquer inconstitucionalidade do Art. 19-A da
Lei n° 8.036/1990, não nem mesmo este o meio processual cabível para declaração de inconstitucionalidade. IV- Improvimento. (Ap 0153002015, Rei.
Desembargador(a) RAIMUNDO JOSÉ BARROS DE SOUSA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, julgado em 09/11/2015, DJe 16/11/2015)
Nesse sentir, agiu bem o magistrado de base ao condenar a municipalidade ao pagamento apenas dos salários devidos e do respectivo saldo do FGTS. Com
isso, observa-se que a sentença recorrida não merece ser reformada em nenhum dos seus pontos.
Ante o exposto, considerando a circunstância da contratação em tela, ante a nulidade do concurso público, a Procuradoria de Justiça manifesta-se no sentido de
ser conhecido e negado provimento ao presente Apelo, para manter incólume a sentença vergastada que condenou a municipalidade ao pagamento dos salários
atrasados e seu respectivo saldo do FGTS à Apelada.
Acrescento que nossas Cortes superiores já firmaram entendimento no sentido de que não é causa de nulidade a adoção, como fundamento de decisão em
segundo grau, de parecer ministerial que analisa a tese defensiva em sua totalidade e apresenta motivação bem embasada juridicamente.
Afundamentação per relationem - hipótese em que o colegiado adota como razão de decidir sentença anteriormente prolatada ou mesmo parecer do Ministério
Público - é plenamente admitida pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça, os quais entendem, de forma pacífica, que não subsiste
qualquer espécie de mácula sobre a entrega da prestação jurisdicional nesses moldes, in verbis:
AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. TRÁFICO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO.
ADOÇÃO DO PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO COMO RAZÃO DE DECIDIR. POSSIBILIDADE.

Página 287 de 2382 Diário da Justiça Eletrônico Disponibilização: 30/06/2017
Edição nº 114/2017 Publicação: 03/07/2017

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO - Praça Dom Pedro II, s/n Centro - CEP 65010-905 - São Luis-MA - Fone: (98) 2106-9000 - www.tjma.jus.br
Diário da Justiça Eletrônico - Diretoria Judiciária - Coordenadoria de Jurisprudência e Publicações - Fone: (98) 2106 9805 / 9810 / 9896 / 9897 - publicacoes@tj.ma.gov.br



AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO CAPAZ DE INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA.
1. Esta Corte Superior de Justiça tem decidido que não se constitui em nulidade o Relator do acórdão adotar as razões de decidir do parecer
ministerial que, suficientemente motivado, analisa toda a tese defensiva (HC n. 40.874/DF, sob a relatoria da Ministra Laurita Vaz, DJ de 15/5/2006) -
AgRg no AREsp n. 314.667/RS, Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 4/9/2015.
2. Não se admitem como paradigma, para fins de comprovação do dissídio jurisprudencial em recurso especial, acórdãos proferidos em recurso ordinário em
mandado de segurança, ação rescisória, habeas corpus e conflito de competência.
3. Para a comprovação da divergência jurisprudencial, não basta a simples transcrição dos julgados, devendo ser mencionadas e expostas as circunstâncias que
identificam ou assemelham os casos confrontados.
4. Agravo regimental improvido.
(AgRg no AREsp 770.629/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 04/02/2016, DJe 23/02/2016)
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. DIREITO PENAL. ART. 168, § 1º, III, DO CP. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. DOSIMETRIA DA PENA.
FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA PARA MAJORAÇÃO DA PENA-BASE. PERSUASÃO RACIONAL. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. ADOÇÃO DO
PARECER MINISTERIAL COMO RAZÃO DE DECIDIR. LEGALIDADE.
1. Não há falar em violação do art. 59 do Código Penal em razão da consideração negativa das consequências do delito para elevar, na dosimetria, a pena-base.
2. O Tribunal de origem, com base no princípio da persuasão racional ou livre convencimento motivado, justificou adequadamente a exasperação da pena-base
acima do piso legal, em razão da culpabilidade e das consequências do delito perpetrado.
3. Não há violação dos preceitos processuais quando o magistrado adota os termos da manifestação ministerial como razões de decidir, desde que a
peça apresente pertinência e fundamentos jurídicos e legais razoáveis acerca da questão posta a julgamento.
4. O agravo regimental não merece prosperar, porquanto as razões reunidas na insurgência são incapazes de infirmar o entendimento assentado na decisão
agravada.
5. Agravo regimental improvido.
(AgRg no REsp 1545119/PB, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 19/11/2015, DJe 09/12/2015)
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO QUALIFICADO. FUNDAMENTAÇÃO. PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO. EXAME DA
TESE DEFENSIVA. SUFICIÊNCIA. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DESCONSIDERADA. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N.º 231 DO STJ. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL DESPROVIDO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA
CONDENATÓRIA. CUSTÓDIA CAUTELAR DA PACIENTE COMPATÍVEL COM O SISTEMA PROCESSUAL VIGENTE. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS
QUE, EVENTUALMENTE INTERPOSTOS, SÃO DESPROVIDOS DE EFEITO SUSPENSIVO. COLIDÊNCIA DE DEFESAS. PREJUÍZO NÃO
DEMONSTRADO. DEFICIÊNCIA DA DEFESA. NÃO CONFIGURADA. DEFESA PRÉVIA E ALEGAÇÕES FINAIS APRESENTADAS POR NÚCLEO DE
PRÁTICA JURÍDICA. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.º 523 DO STF. PRECEDENTES.1. Não se constitui em nulidade o Relator do acórdão adotar as razões
de decidir do parecer ministerial que, suficientemente motivado, analisa toda a tese defensiva. 2. Fixada a pena-base no mínimo legal, não incide a
atenuante da confissão espontânea, uma vez que, na esteira da jurisprudência pacífica deste Superior Tribunal de Justiça, cristalizada na Súmula n.º 231, "a
incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal". 3. Os recursos especial e extraordinário, se interpostos e
admitidos, não possuem efeito suspensivo capaz de impedir o regular curso da execução da decisão condenatória. A custódia do sentenciada em cárcere,
decorrente de sua condenação na instância ordinária, em sede de recurso de apelação, é providência compatível com o sistema processual vigente. Precedentes
do STJ e do STF. 4. Não se acolhe a alegação de nulidade da instrução criminal por colidência de defesas, já que, os co-réus pleitearam absolvição imputando a
prática do roubo ao menor que com eles praticou o crime, sustentando não saberem de seu intuito criminoso. 5. A defesa técnica participou de todos os atos do
processo, tendo apresentado defesa prévia, participado das audiências de inquirição de testemunhas, e, por fim, oferecido alegações finais. Aplicação da Súmula
n.º 523 do STF. Precedentes do STJ. 6. Writ denegado.
IV- Do julgamento monocrático
O relator negará seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou com jurisprudência dominante
do respectivo tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior.
Art. 932. Incumbe ao relator:
(...)
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (grifei)
Se a decisão recorrida estiver em manifesto confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal
Superior, o relator poderá dar provimento ao recurso.
Art. 932. Incumbe ao relator:
(?)
V - depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária:
a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;(grifei)
Essa cultura do formalismo impôs ao processo um excesso de etapas até o advento da solução judicial, que a morosidade decorrente acabou por emprestar às
formas usuais de prestação de justiça ineficiência alarmante gerando a consequente insatisfação popular, e o descrédito do Poder Judiciário.
O artigo 1º do NCPC expressa direitos fundamentais do processo, a seguir:
O processo civil será ordenado, disciplinado e interpretado conforme os valores e as normas fundamentais estabelecidos na Constituição da República
Federativa do Brasil, observando-se as disposições deste Código.
No artigo 4° do NCPC:
As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. (grifei)
No artigo 6º do NCPC, in verbis:
Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.
Pois bem. O Código de Processo Civil anterior possibilitou aos órgãos do Poder Judiciário, utartigo 92 seguintes da CF/88, através do artigo 557 a faculdade de
proferir decisões monocráticas. O próprio Superior Tribunal de Justiça criou a Súmula 253, a saber: " O art. 557 do CPC, que autoriza o relator a decidir o
recurso, alcança o reexame necessário."Referência: CPC, art. 557 REsp 155.656-BA (2ª T.03.03.1998 - DJ 06.04.1998), REsp 212.504-MG (2ª T. 09.05.2000 -
DJ 09.10.2000), AgRg no REsp 228.824-CE (2ªT. 2.08.2000 - DJ 26.03.2001), REsp 190.096-DF (6ª T. 01.06.1999 - DJ 21.06.1999) e REsp 262.931-RN (6ª T.
03.10.2000 - DJ 27.11.2000).(DJU 16.08.2001).
Ao que parece, o legislador quis manter força da jurisprudência, hierarquia, observância e segurança jurídica. É o que retratam os artigos do NCPC, in verbis:
Art. 926. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente:
§ 1º Na forma estabelecida e segundo os pressupostos fixados no regimento interno, os tribunais editarão enunciados de súmula correspondentes a sua
jurisprudência dominante.
§ 2º Ao editar enunciados de súmula, os tribunais devem ater-se às circunstâncias fáticas dos precedentes que motivaram sua criação. (grifei)
Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão:
I - as decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
II - os enunciados de súmula vinculante;
III - os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial
repetitivos;
IV - os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal em matéria constitucional e do Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional;
V - a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados." (grifei)
Art. 932. Incumbe ao relator:
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I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes;
II - apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal;
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;
IV - negar provimento a recurso que for contrário a:
a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;
b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;
c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;
V - depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a:
a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;
b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;
c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;
VI - decidir o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, quando este for instaurado originariamente perante o tribunal;
VII - determinar a intimação do Ministério Público, quando for o caso;
VIII - exercer outras atribuições estabelecidas no regimento interno do tribunal.
Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou
complementada a documentação exigível. (grifei)
No entanto, o STF nossa Corte Maior e o Superior Tribunal de Justiça, já estão sedimentando as decisões monocráticas. O STF em situações decididas depois
do ingresso do NCPC, através do artigo 21 §1º do seu Regimento Interno, a seguir:
Art. 21. São atribuições do Relator:
(...)
§ 1ºPoderá o(a) Relator(a) negar seguimento a pedido ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante ou a
Súmula do Tribunal, deles não conhecer em caso de incompetência manifesta, encaminhando os autos ao órgão que repute competente, bem como cassar ou
reformar, liminarmente, acórdão contrário à orientação firmada nos termos do art. 543-B do Código de Processo Civil. (grifei)
É a vertente deixada pelo Presidente da Comissão, o competentíssimo Ministro LUIZ FUX que produziu bela obra de entendimentos jurisprudenciais do STF e
STJ quando era desembargador do Estado do Rio de Janeiro, ou seja, a velocidade das decisões, pelo ato de Justiça, tão abraçada pelos estudiosos do direito.
Sempre para frente. Sem empecilhos burocráticos. Sem vaidades. Só um pensamento de obedecer o princípio maior da CF - rápida solução definitiva dos
conflitos.
Por isso, adoto a solução encontrada pelo STJ, de grafar com tintas duradouras, as decisões monocráticas por mim proferidas, amalgamando o enunciado 568
de tão grande relevância, a saber:
STJ/568. O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante
acerca do tema.
V - Conclusão
Diante do exposto, nos termos da Súmula 568 do STJ, e de acordo com parecer ministerial, nego provimento à presente apelação, mantendo a sentença do juízo
de origem em todos os seus termos.
Publique-se. Intimem-se.
São Luís, 27 de junho de 2017.

Desembargador Marcelo Carvalho Silva
Relator

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
APELAÇÃO CÍVEL NO8.763/2017- SÃO LUÍS
PROCESSO NO0014789-07-2007.8.10.0001

Apelante : Claudeth Lima Pereira

Advogado : José Wilson Cardoso Diniz (OAB/PI 2.523)

Apelado : Banco Bradesco Financiamentos S/A

Advogados : Clayton Moller (OAB/RS 21.483) e Osíris Antinolfi Filho (OAB/RS 22.189)

Relator : Desembargador Marcelo Carvalho Silva

DECISÃO MONOCRÁTICA
I. Relatório
Adoto como relatório a exposição fático-processual contida no Parecer do Ministério Público (fls.158/159)de lavra do eminente Procuradora de justiça Clodenilza
Ribeiro Ferreira que ora transcrevo, in verbis:
Trata-se de Apelação Cível interposta por CLAUDETH LIMA PEREIRA, irresignada com a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 9aVara Cível da
Comarca da Capital (fls. 80/88), que julgou improcedentes os pedidos contidos na Ação de Contrato (Revisão de Débito) com Pedido de Tutela Antecipada
(Processo n° 14789-07.2007.8.10.0001) proposta contra BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A., oraApelado.
Em razões de fls. 96/128, a ora Apelante suscita a preliminar de cerceamento de defesa frente ao julgamento antecipado da lide, uma vez que não lhe foi
deferida a realização de perícia contábil, com o fito de averiguar se os valores cobrados pelo Banco/Apelado estavam de acordo com os parâmetros fixados pelo
Conselho de Política Monetária (COPOM).
Enfrentando o mérito, aduz a ilegalidade da cobrança da comissão de permanência e juros remuneratórios. Dessa feita, pugna pelo conhecimento e
provimento do apelo, a fim de que seja cassada a sentença de 1ograu e, consequentemente, o retorno dos autos à instância inferior, com a produção de prova
pericial e procedência dos pedidos iniciais.
Ato Ordinatório de fl. 133, determina a intimação do Banco/Apelado para apresentação de suas contrarrazões.
Em contrarrazões de fls. 143/151 o Banco/Apelado defende o acerto do decisum, Pugna pelo improvimento do apelo.
Remetidos os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, estes são recebidos e distribuídos ao Desembargador Relator, que abre vistas à Procuradoria-Geralde
Justiça (fls. 156v).
Acrescento que o ilustre representante ministerial manifestou-se peloconhecimento e improvimento do presente apelo para manter in totuma sentença.
É o relatório.
II - Da admissibilidade
A sentença foi publicada em 03/05/2016 (fl. 89). Aplico o Enunciado Administrativo nº 3, do STJ, in verbis:
Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de
admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
Verifico que os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade exigidos para o regular andamento do recurso foram devidamente atendidos pela
apelante. Conheço, pois, do presente apelo.
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III - Desenvolvimento
O Superior Tribunal de Justiça tem decidido que não se constitui em nulidade o Relator do processo adotar as razões de decidir do parecer ministerial.
Precedentes do STJ, in verbis:
AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. TRÁFICO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO.
ADOÇÃO DO PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO COMO RAZÃO DE DECIDIR. POSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO CAPAZ DE INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA.
1. Esta Corte Superior de Justiça tem decidido que não se constitui em nulidade o Relator do acórdão adotar as razões de decidir do parecer
ministerial que, suficientemente motivado, analisa toda a tese defensiva (HC n. 40.874/DF, sob a relatoria da Ministra Laurita Vaz, DJ de 15/5/2006) -
AgRg no AREsp n. 314.667/RS, Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 4/9/2015.
2. Não se admitem como paradigma, para fins de comprovação do dissídio jurisprudencial em recurso especial, acórdãos proferidos em recurso ordinário em
mandado de segurança, ação rescisória, habeas corpus e conflito de competência.
3. Para a comprovação da divergência jurisprudencial, não basta a simples transcrição dos julgados, devendo ser mencionadas e expostas as circunstâncias que
identificam ou assemelham os casos confrontados.
4. Agravo regimental improvido.
(AgRg no AREsp 770.629/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 04/02/2016, DJe 23/02/2016)
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. DIREITO PENAL. ART. 168, § 1º, III, DO CP. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. DOSIMETRIA DA PENA.
FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA PARA MAJORAÇÃO DA PENA-BASE. PERSUASÃO RACIONAL. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. ADOÇÃO DO
PARECER MINISTERIAL COMO RAZÃO DE DECIDIR. LEGALIDADE.
1. Não há falar em violação do art. 59 do Código Penal em razão da consideração negativa das consequências do delito para elevar, na dosimetria, a pena-base.
2. O Tribunal de origem, com base no princípio da persuasão racional ou livre convencimento motivado, justificou adequadamente a exasperação da pena-base
acima do piso legal, em razão da culpabilidade e das consequências do delito perpetrado.
3. Não há violação dos preceitos processuais quando o magistrado adota os termos da manifestação ministerial como razões de decidir, desde que a
peça apresente pertinência e fundamentos jurídicos e legais razoáveis acerca da questão posta a julgamento.
4. O agravo regimental não merece prosperar, porquanto as razões reunidas na insurgência são incapazes de infirmar o entendimento assentado na decisão
agravada.
5. Agravo regimental improvido.
(AgRg no REsp 1545119/PB, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 19/11/2015, DJe 09/12/2015)
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO QUALIFICADO. FUNDAMENTAÇÃO. PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO. EXAME DA
TESE DEFENSIVA. SUFICIÊNCIA. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DESCONSIDERADA. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N.º 231 DO STJ. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL DESPROVIDO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA
CONDENATÓRIA. CUSTÓDIA CAUTELAR DA PACIENTE COMPATÍVEL COM O SISTEMA PROCESSUAL VIGENTE. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS
QUE, EVENTUALMENTE INTERPOSTOS, SÃO DESPROVIDOS DE EFEITO SUSPENSIVO. COLIDÊNCIA DE DEFESAS. PREJUÍZO NÃO
DEMONSTRADO. DEFICIÊNCIA DA DEFESA. NÃO CONFIGURADA. DEFESA PRÉVIA E ALEGAÇÕES FINAIS APRESENTADAS POR NÚCLEO DE
PRÁTICA JURÍDICA. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.º 523 DO STF. PRECEDENTES.1. Não se constitui em nulidade o Relator do acórdão adotar as razões
de decidir do parecer ministerial que, suficientemente motivado, analisa toda a tese defensiva. 2. Fixada a pena-base no mínimo legal, não incide a
atenuante da confissão espontânea, uma vez que, na esteira da jurisprudência pacífica deste Superior Tribunal de Justiça, cristalizada na Súmula n.º 231, "a
incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal". 3. Os recursos especial e extraordinário, se interpostos e
admitidos, não possuem efeito suspensivo capaz de impedir o regular curso da execução da decisão condenatória. A custódia do sentenciada em cárcere,
decorrente de sua condenação na instância ordinária, em sede de recurso de apelação, é providência compatível com o sistema processual vigente. Precedentes
do STJ e do STF. 4. Não se acolhe a alegação de nulidade da instrução criminal por colidência de defesas, já que, os co-réus pleitearam absolvição imputando a
prática do roubo ao menor que com eles praticou o crime, sustentando não saberem de seu intuito criminoso. 5. A defesa técnica participou de todos os atos do
processo, tendo apresentado defesa prévia, participado das audiências de inquirição de testemunhas, e, por fim, oferecido alegações finais. Aplicação da Súmula
n.º 523 do STF. Precedentes do STJ. 6. Writ denegado.
Adoto a fundamentação do parecer do eminente Procurador de Justiça, Dr. Clodenilza Ribeiro Ferreira (fls.162/165), que transcrevo, in verbis:
Sem razão a Apelante ao suscitar a preliminar de cerceamento de defesa em face do julgamento antecipado da lide ante o indeferimento das provas periciais
pleiteadas.
In casu, o juízo a quo, ao proferir a sentença baseou-se nos elementos probatórios constantes nos autos, considerando-os suficientes para o seu convencimento,
pois as questões foram exclusivamente de direito, não havendo, desse modo, a necessidade de perícia contábil quando esses elementos probatórios existentes
indicam expressamente os valores concernentes ao financiamento celebrado.
Nesse sentido manifesta-se a jurisprudência pátria:
Número do processo: 0587802016 Número do acórdão: 1994422017 Data do registro do acórdão:22/03/2017 Relator: JOSÉ DE RIBAMAR CASTRO Data de
abertura: 06/12/2016 Data do ementário: 24/03/2017 Órgão: QUINTA CÂMARA CÍVEL Ementa: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE REVISÃO
DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. INDEFERIMENTO DE PERÍCIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DEFESA - REJEITADA. PREVISÃO
CONTRATUAL DA CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA. LICITUDE DA COBRANÇA. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE
DO ART. 5o DA MP 2170-36. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO IMPROVIDO. I - O juízo a quo, ao proferir a sentença, baseou-se nos elementos probatórios
constantes nos autos, considerando-os suficientes para o seu convencimento, pois as questões foram exclusivamente de direito, não havendo, desse modo, a
necessidade de perícia contábil. Preliminar rejeitada. II - A jurisprudência do STJ pacificou-se no sentido de que a cobrança de capitalização mensal de juros é
admitida nos contratos bancários celebrados a partir da edição da Medida Provisória n° 1.963-17/2000, reeditada sob o n° 2.170-36/2001, qual seja, 31/3/2000,
desde que expressamente pactuada; III - Quanto a abusividade da cobrança da comissão de permanência, mais uma vez não assiste razão ao Apelante, pois
somente configurar-se-ia ilegal se cumulada com juros remuneratórios, juros moratórios, correção monetária ou multa moratória, o que, de fato, não ocorre no
presente caso; IV - No que tange àilegalidade de cobrança por despesa de terceiros, a abusividade na cobrança de Tarifa de Abertura de Cadastro (TAC) e Taxa
de Abertura de Crédito (TEC), pois, conforme bem destacado pelo magistrado de origem, pela análise do contrato acostado aos autos, em especial a fl. 75, não
se constata qualquer cobrança das referidas tarifas, o que, por si só, afasta o pleito de restituição de tais valores; V - Esta Relatoria não se olvidou em se
manifestar sobre a alegada inconstitucionalidade do art. 5o da MP 2170-36, conforme indica a parte Agravante, muito pelo contrário, já que pela simples análise
da parte destacada da decisão monocrática citada, o que se observa, em verdade, é a validade na capitalização dos juros, consoante o entendimento reiterado
do Superior Tribunal de Justiça, nos contratos firmados posteriormente à entrada em vigor da Medida Provisória n° 1.963-17, em 31.03.2000, reeditada sob o n°
2.170-36/2001, desde que prevista contratualmente; Agravo Interno que se nega provimento. (Rei. Desembargador(a) JOSÉ DE RIBAMAR CASTRO, QUINTA
CÂMARA CÍVEL, julgado em 20/03/2017, DJe 24/03/2017)".
Número do processo: 0563242016 Número do acórdão: 1974102017
Data do registro do acórdão: 15/02/2017
Relator: RICARDO TADEU BUGARIN DUAILIBE
Data de abertura: 23/11/2016
Data do ementário: 17/02/2017
Órgão: QUINTA CÂMARA CÍVEL
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. AÇÃO
REVISIONAL PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. FUNDAMENTO NA ABUSIVIDADE DOS ENCARGOS CONTRATADOS.
CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. UTILIZAÇÃO DA TABELA PRICE. DESPESAS DE TERCEIROS. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. TARIFA DE
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CADASTRO. 1. É desnecessária a realização da perícia contábil se os elementos probatórios constantes nos autos indicam expressamente os valores
concernentes ao financiamento celebrado. Precedentes TJMA. 2. É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano, desde 'In
www.tima.gov.br. acesso em 04/04/2017
Isto porque as parcelas mensais do financiamento são constituídas pelo valor principal e juros devidos à instituição credora, que são calculados quando da
celebração do contrato. A partir do pagamento de uma das prestações, estes são também quitados, não havendo motivo para considerar a ocorrência de juros
sobre juros.
Neste prisma, a utilização da Tabela Price para o cálculo dos juros não configura ilegalidade, uma vez que é método empregado para o caso de prestações
contínuas, em caso de juros compostos e não de anatocismo.
Como a abusividade de estipulação de taxa de juros bancários depende da comprovação robusta da discrepância entre a aludida taxa e a média praticada pelo
mercado financeiro, reputa-se que no presente caso, devem ser considerados lícitos aqueles que foram estipulados contratualmente e, portanto, não se configura
a suscitada nulidade para ensejar revisão contratual.
Corrobora essa conclusão o fato de que as instituições financeiras podem cobrar taxas a maior do que as taxas ordinárias, pois não estão sujeitas, nessa parte, à
Lei de Usura (Decreto n° 22.626/33), mas às disposições do Conselho Monetário Nacional, estabelecidas pela Lei n° 4.595/64. Assim, o Banco/Apelado, como
integrante do Sistema Financeiro Nacional, e conforme entendimento firme e consolidado do Supremo Tribunal Federal (Súmula n° 596), não está sujeito ao
limite de 12% (doze por cento) ao ano quanto aos juros, sendo correta a aplicação no percentual contratualmente ajustado.
"Número do processo: 0476972016
Número do acórdão: 1930612016
Data dó registro do acórdão: 22/11/201 Relator: JOSÉ DE RIBAMAR CASTRO Data de abertura: 04/10/2016
Data do ementário: 24/11/2016
Órgão: QUINTA CÂMARA CÍVEL
Ementa: CIVIL E PROCESSO CIVIL APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. PREVISÃO CONTRATUAL
DA CAPITALIZAÇÃO DE JUROS E TARIFAS. ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA. LICITUDE DA COBRANÇA. PRECEDENTES DO STJ. APELO IMPROVIDO.I-
Considerando que a ADI 2316-DF, acerca da constitucionalidade da Medida Provisória n° 2.170-36/01, está pendente de, apreciação pelo STF, deve prevalecer
ainterpretação dada pelo STJ, que nos julgamentos sob asistemática dos recursos repetitivos, considerou permitida acapitalização de juros com periodicidade
inferior a um ano, pois,a referida norma goza de presunçãode constitucionalidade. Il- ASúmula 121 do STF, suscitada pelo apelante, não se aplica aresolução da
questão, justamente porque há norma expressapermitindo a capitalização de juros, qual seja, a MedidaProvisória n° 2.170-36/01, tanto que o próprio STF editou
aSúmula n° 596. III --Em face da ausência de argumentosconcretos e apresentação de dados específicos acerca dosexcessos cobrados no pacto contratual
impugnado, não podem" ? ser anuladas cláusulas contratuais, sob pena de se inutilizar oprincípio pacta sunt servanda. Apelo improvido. (Ap0476972016, Rel.
Desembargador(á) JOSÉ DE RIBAMARCASTRO, QUINTA CÂMARA CÍVEL, julgado em 14/11/2016,DJe;24/11/2016)"
"DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. AÇÃO REVISIONAL. FUNDAMENTO
NA ABUSIVIDADE E ILEGALIDADE DOS ENCARGOS CONTRATUAIS. IMPROCEDÊNCIA LIMINAR. ART. 285-A DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
APLICAÇÃO APÓS / A CITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CASO, EM VERDADE, DE JULGAMENTO ANTECIPADO. SENTENÇA, CONTUDO, MANTIDA. I O
julgamento de improcedência liminar da ação, com base no art. 285-A dó Código de Processo Civil, pressupõe que o réu ainda não tenha sido citado, após o que
a hipótese é de julgamento antecipado da lide. Preliminar rejeitada. II Tratando-se de contratos bancários excetuados aqueles para os quais a lei já admitia a
capitalização de In www.tima.gov.br. acesso em 04/04/2017 juros em intervalos menores que um ano, a cobrança do encargo e admissível nos ajustes
celebrados a partir de 31 de março de 2000, data da publicação da MP no 1.963-17, desde que expressamente pactuado, para o que é suficiente a fixação da
taxa de juros anual em percentual superior ao duodécuploda taxa mensal. III Com relação aos juros remuneratórios, os bancos podem cobrar taxas superiores às
ordinárias, porque não se sujeitam, nessa parte, à Lei de Usura, e sim às prescrições do Conselho Monetário Nacional, já que se erigem em. instituições,
financeiras, sujeitando-se ao regramento da Lei no 4.595/64, recepcionada pela CF/88. IV Os juros moratórios estão limitados ao percentual de até 1% (um por
cento) ao mês, nos termos do entendimento jurisprudencial predominante, hoje consolidado na Súmula no 379 do STJ (DJe de 05.05.09), V É ilegal a cobrança
de comissão de ] permanência apenas se vier cumulada com juros remuneratórios, juros moratórios, correção monetária ou multa moratória, nos termos da
jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. [?]. VIII Apelação desprovida. (AC nº2.812/2013, Rei. Des. Marcelo Carvalho Silva, Segunda Câmara
Cível, julgada em 19,03.2013)."
Sob essa perspectiva, não deve prevalecer a arguição da Apelante de que a instituição financeira estaria praticando capitalização mensal de juros sem que fosse
expressamente pactuado no contrato.
IV - Do julgamento monocrático
O relator negará seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou com jurisprudência dominante
do respectivo tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior.
Art. 932. Incumbe ao relator:
(...)
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (grifei)
Se a decisão recorrida estiver em manifesto confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior, o
relator poderá dar provimento ao recurso.
Art. 932. Incumbe ao relator:
(?)
V - depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária:
a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;(grifei)
Essa cultura do formalismo impôs ao processo um excesso de etapas até o advento da solução judicial, que a morosidade decorrente acabou por emprestar às
formas usuais de prestação de justiça ineficiência alarmante gerando a consequente insatisfação popular, e o descrédito do Poder Judiciário.
O artigo 1º do NCPC expressa direitos fundamentais do processo, a seguir:
O processo civil será ordenado, disciplinado e interpretado conforme os valores e as normas fundamentais estabelecidos na Constituição da República
Federativa do Brasil, observando-se as disposições deste Código.
No artigo 4° do NCPC:
As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. (grifei)
No artigo 6º do NCPC, in verbis:
Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.
Pois bem. O Código de Processo Civil anterior possibilitou aos órgãos do Poder Judiciário, utartigo 92 seguintes da CF/88, através do artigo 557 a faculdade de
proferir decisões monocráticas. O próprio Superior Tribunal de Justiça criou a Súmula 253, a saber: " O art. 557 do CPC, que autoriza o relator a decidir o
recurso, alcança o reexame necessário."Referência: CPC, art. 557 REsp 155.656-BA (2ª T.03.03.1998 - DJ 06.04.1998), REsp 212.504-MG (2ª T. 09.05.2000 -
DJ 09.10.2000), AgRg no REsp 228.824-CE (2ªT. 2.08.2000 - DJ 26.03.2001), REsp 190.096-DF (6ª T. 01.06.1999 - DJ 21.06.1999) e REsp 262.931-RN (6ª T.
03.10.2000 - DJ 27.11.2000).(DJU 16.08.2001).
Ao que parece, o legislador quis manter força da jurisprudência, hierarquia, observância e segurança jurídica. É o que retratam os artigos do NCPC, in verbis:
Art. 926. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente:
§ 1º Na forma estabelecida e segundo os pressupostos fixados no regimento interno, os tribunais editarão enunciados de súmula correspondentes a sua
jurisprudência dominante.
§ 2º Ao editar enunciados de súmula, os tribunais devem ater-se às circunstâncias fáticas dos precedentes que motivaram sua criação. (grifei)
Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão:
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I - as decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
II - os enunciados de súmula vinculante;
III - os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial
repetitivos;
IV - os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal em matéria constitucional e do Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional;
V - a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados." (grifei)
Art. 932. Incumbe ao relator:
I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes;
II - apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal;
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;
IV - negar provimento a recurso que for contrário a:
a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;
b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;
c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;
V - depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a:
a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;
b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;
c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;
VI - decidir o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, quando este for instaurado originariamente perante o tribunal;
VII - determinar a intimação do Ministério Público, quando for o caso;
VIII - exercer outras atribuições estabelecidas no regimento interno do tribunal.
Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou
complementada a documentação exigível. (grifei)
No entanto, o STF nossa Corte Maior e o Superior Tribunal de Justiça, já estão sedimentando as decisões monocráticas. O STF em situações decididas depois
do ingresso do NCPC, através do artigo 21 §1º do seu Regimento Interno, a seguir:
Art. 21. São atribuições do Relator:
(...)
§ 1ºPoderá o(a) Relator(a) negar seguimento a pedido ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante ou a
Súmula do Tribunal, deles não conhecer em caso de incompetência manifesta, encaminhando os autos ao órgão que repute competente, bem como cassar ou
reformar, liminarmente, acórdão contrário à orientação firmada nos termos do art. 543-B do Código de Processo Civil. (grifei)
É a vertente deixada pelo Presidente da Comissão, o competentíssimo Ministro LUIZ FUX que produziu bela obra de entendimentos jurisprudenciais do STF e
STJ quando era desembargador do Estado do Rio de Janeiro, ou seja, a velocidade das decisões, pelo ato de Justiça, tão abraçada pelos estudiosos do direito.
Sempre para frente. Sem empecilhos burocráticos. Sem vaidades. Só um pensamento de obedecer o princípio maior da CF - rápida solução definitiva dos
conflitos.
Por isso, adoto a solução encontrada pelo STJ, de grafar com tintas duradouras, as decisões monocráticas por mim proferidas, amalgamando o enunciado 568
de tão grande relevância, a saber:
STJ/568. O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante
acerca do tema.
V -Conclusão
Ante o exposto, de acordo com o parecer ministerial, nos termos da Súmula 568 do STJ, nego provimento ao apelo, mantendo a sentença de primeiro grau.
Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.
São Luís, 27de junhode 2017.

Desembargador Marcelo Carvalho Silva
Relator

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
APELAÇÃO CÍVEL Nº 11.198/2016 - (Numeração Única 0044294-04.2011.8.10.0001) - SÃO LUÍS.
Apelante : Silvia Silva Andrade.
Advogado : Luiz Silva Campos (OAB/MA 6743-A).
1º Apelado : TCMA - Transportes Coletivos Maranhenses Ltda.
Advogados : Erick Abdalla Britto (OAB/MA 11376) e outra.
2ª Apelada : Nobre Seguradora do Brasil S/A.
Advogados : Rhelmson Athayde Rocha (OAB/MA 5936) e outros.
Proc. de Justiça : Drª. Sandra Lucia Mendes Alves Elouf.
Relator : Des. Antonio Guerreiro Júnior.

E M E N T A
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA.ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. MORTE. LAUDO PERICIAL. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA.
ÔNUS DA PROVA DO AUTOR DE FATO CONSTITUTIVO DE SEU DIREITO. ART. 373 C/C ART. 1.047, AMBOS DO CPC. AUSÊNCIA DO DEVER DE
INDENIZAR. SENTENÇA MANTIDA. APELO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I. Conforme art. 373 c/c art. 1.047, ambos do CPC,cabe ao autor provar o fato constitutivo de seu direito e ao réu, por sua vez, provar a existência de elemento
impeditivo, modificativo ou extintivo do pleito contra ele deduzido.
II. "Quando os elementos trazidos aos autos não comprovam qualquer ilicitude na conduta da parte, apta a configurar o nexo de causalidade entre a prática
ilícita, o dano e o resultado lesivo, inexiste o dever de indenizar." (TJMA, AC nº 10.085/2015, Terceira Câmara Cível, Rel. Des. Lourival Serejo, DJe: 16.09.2015).
III. Apelo a que se nega provimento.

D E C I S Ã O
Trata-se de apelação cível interposta por Silvia Silva Andradeem face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca da Capitalem
Ação Ordinária de Indenização proposta em desfavor da TCM - Transportes Coletivos Maranhenses Ltda. e Nobre Seguradora do Brasil S/A, a qual julgou
improcedentes os pedidos da inicial em razão de ter entendido pela existência de culpa da vítima.
A apelante alega, em síntese, que não restou demonstrada a culpa exclusiva da vítima no acidente que vitimou fatalmente seu cônjuge, ao ser atingido pelo
veículo da primeira apelada, aduzindo, ainda, que as provas acostadas aos autos não foram capazes de precisar as circunstâncias do acidente, não tendo o de
cujus
agido de forma a, por si só, ocasionar o evento que lhe ceifou a vida, razões porque requer o provimento do presente recurso, para reformar a sentença de base,
julgando procedente a pretensão autoral.
Contrarrazões da empresa de transporte, ora apelada, nas quais requer a manutenção da sentença e, por conseguinte, que se negue provimento ao apelo.
Com vistas dos autos, a d. Procuradoria Geral de Justiça, em peça subscrita pelo Dr. Eduardo Daniel Pereira Filho, manifestou-se pelo conhecimento e

Página 292 de 2382 Diário da Justiça Eletrônico Disponibilização: 30/06/2017
Edição nº 114/2017 Publicação: 03/07/2017

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO - Praça Dom Pedro II, s/n Centro - CEP 65010-905 - São Luis-MA - Fone: (98) 2106-9000 - www.tjma.jus.br
Diário da Justiça Eletrônico - Diretoria Judiciária - Coordenadoria de Jurisprudência e Publicações - Fone: (98) 2106 9805 / 9810 / 9896 / 9897 - publicacoes@tj.ma.gov.br



provimento da apelação, apar que seja reformada a sentença a quo.
É o relatório. Passo a decidir.
A priori,insta asseverar que à presente apelação cível é cabível a manifestação monocrática do relator, tendo em vista que as matérias versadas nos presentes
autos têm entendimento consolidado nos Tribunais Superiores e nesta egrégia Corte, conforme dispõe o art. 932 do CPC e oenunciado nº 568 da Súmula do E.
Superior Tribunal de Justiça.
Pois bem. Não assiste razão à apelante.
O ponto controvertido da demanda diz respeito à responsabilidade do acidente que vitimou cônjuge da ora apelante e, por conseguinte, eventual indenização
decorrente do sinistro.
Analisando os autos, tenho que resta inconteste a ocorrência do acidente envolvendo a motocicleta da vítima e o ônibus de propriedade da empresa ora apelada,
que ocasionou o óbito do esposo da apelante, conforme documentos de fls. 13/17.
Com efeito, nos acidentes de trânsito, em geral, está presente, por vezes, tanto a responsabilidade contratual, (ex. relação de transporte, de seguro, entre patrão
e empregado), quanto a extracontratual (relação entre motorista e vítima, entre motorista e caronista). In casu, trata-se de relação motorista/vítima, estando
presentes o dano, a conduta do agente e o nexo de causalidade, havendo que se aferir a existência ou não da culpa.
A culpa pode caracterizar uma negligência (omissão), imprudência (ação) e imperícia (conduta irregular no trabalho), devendo ser comprovadas para que ao réu
seja imputada a responsabilidade pelo dano, bem como do liame entre a conduta e o dano.
Por meio do laudo de Exame e Vistoria em Veículo de fls. 27/28, restou concluído que a motocicleta conduzida pela vítima apresentava avarias com
características de impacto com corpo de consistência rígida, todavia, em circunstância não precisa, não estando evidenciada, assim, a culpa do motorista do
ônibus, como alega a apelante.
Outros elementos que afastam a presunção de culpa da apelada é a comprovação, por meio de laudo, de que a vítima que conduzia a motocicleta tinha ingerido
0,8 gramas de álcool etílico por litro de sangue, além das péssimas condições da pista e a falta de iluminação no local do acidente, fato que coincide com a
versão apresentada pelo motorista da apelada em seu depoimento.
Dessa forma, entendo que o magistrado a quo agiu com acerto ao não vislumbrar na espécie, os elementos caracterizadores que ensejem a reparação por
indenização a título de danos materiais, vez que cabalmente demonstrada a culpa exclusiva da vítima.
Assim, é de se considerar que, enquanto autor da demanda, a apelante não se desincumbiu de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art.
373 c/c art. 1.047, ambos do CPC.
Em casos análogos, vem entendendo este E. Tribunal Estadual, verbis:
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. DANOS PATRIMONIAIS E MORAIS.
ACIDENTE ENVOLVENDO ÔNIBUS DE TRANSPORTE COLETIVO E BICICLETA. MORTE DO CICLISTA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DO
DEVER DE INDENIZAR.[...]
2. No caso concreto, restou consignada a culpa exclusiva da vítima, a qual, ao desviar de elevação em asfalto, não verificou a aproximação do ônibus,
encostando o guidão de sua bicicleta da porta traseira do coletivo, vindo a cair, sofrendo traumatismo craniano, com resultado morte.
3. Causa excludente do dever de indenizar.
4. Apelo conhecido e improvido.
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. SENTENÇA IMPROCEDENTE. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA DO CONDUTOR DO VEÍCULO. NÃO COMPROVADA.
NECESSIDADE. CULPA SUBJETIVA. LAUDO QUE NÃO ATESTA ACERCA DA CULPA. TESTEMUNHAS QUE NÃO PRESENCIARAM O FATO.
I. A controvérsia gira tão somente em analisar os elementos da responsabilidade civil para se aferir a possibilidade de imputar o dever de reparar à parte apelada
em razão do acidente que ocasionou a morte do esposo da apelante.[...]
IV. Portanto, a culpa pode caracterizar uma negligência (omissão), imprudência (ação) e imperícia (conduta irregular no trabalho). Todas devem ser comprovadas
para que ao réu seja imputada a responsabilidade pelo dano, bem como do liame entre a conduta e o dano.[...]
VI. Destarte, não restou demonstrada a culpa do preposto da apelada na ocorrência do acidente aqui mencionado, razão pela qual não subsiste a
responsabilidade civil.
VII. Apelo conhecido e desprovido.
(TJMA, Ap 0328452016, Rel. Desembargador(a) JOSÉ JORGE FIGUEIREDO DOS ANJOS, DJe 18/04/2017).
APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO EM VÔO. RELAÇÃO DE CONSUMO. APLICAÇÃO DO CDC. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS
MÍNIMOS. ÔNUS DO AUTOR. ART. 333, INCISO I, CPC. DANO MORAL NÃO CONFIGURAÇÃO. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. IMPROVIMENTO.
1. A relação travada entre passageiro e empresa aérea é nitidamente de consumo, circunstância que atrai a regência do Código de Defesa do Consumidor,
afastada a aplicação de qualquer outro diploma restritivo aos direitos do consumidor.
2. Responsabilidade objetiva da empresa fornecedora de serviços, que só será afastada caso comprovada a ocorrência de alguma excludente de ilicitude.
3. Constitui ônus do autor provar os fatos constitutivos do seu direito. Inteligência do art. 333, inciso I, do CPC.
4. Quando os elementos trazidos aos autos não comprovam qualquer ilicitude na conduta da parte, apta a configurar o nexo de causalidade entre a
prática ilícita, o dano e o resultado lesivo, inexiste o dever de indenizar. Precedentes.
5. Apelação cível conhecida e improvida.
(TJMA, AC nº 10.085/2015, Terceira Câmara Cível, Rel. Des. Lourival Serejo, DJe: 16.09.2015).
Ante o exposto, em desacordo com o parecer ministerial, nego provimentoao recurso (art. 932 do CPC c/c Súmula nº 568/STJ) para manter integralmente a
sentença recorrida.
Publique-se. Intimem-se.
São Luís/MA, 27 junho de 2017.

Des. Antonio Guerreiro Júnior
R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
APELAÇÃO CÍVEL NO12.180/2017- SÃO LUÍS
PROCESSO NO0022544-04.2015.8.10.0001

(1°Apelante) : Banco Bonsucesso Consignado S/A

Advogada : Flaida Beatriz Nunes de Carvalho (OAB/MG 96.864)

(2°Apelante) : Francisca Baltazar Chagas

Advogado : Thiago Afonso Barbosa de Azevedo Guedes (OAB/MA 10.106-A)

(1°Apelada) : Francisca Baltazar Chagas

Advogado : Thiago Afonso Barbosa de Azevedo Guedes (OAB/MA 10.106-A)

(2°Apelado) : Banco Bonsucesso Consignado S/A
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Advogada : Flaida Beatriz Nunes de Carvalho (OAB/MG 96.864)

Relator : Desembargador Marcelo Carvalho Silva

DECISÃO MONOCRÁTICA
I. Relatório
Adoto como relatório a exposição fático-processual contida no Parecer do Ministério Público (fls.376/378), de lavra do eminente Procurador de Justiça, Dr.
Raimundo Nonato de Carvalho, que ora transcrevo, in verbis:
Trata-se de duas Apelações Cíveis, a primeira interposta pelo Banco Bonsucesso Consignado S.A. e a segunda interposta adesivamente por Francisca Baltazar
Chagas, ambos irresignados com r. a sentença proferida pelo MM. Juiz da 16a Vara Cível da Comarca de São Luís/MA que, nos autos da ação de repetição de
indébito e indenização por danos morais proposta pelo 2° apelante, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, confirmando a tutela antecipada outrora
concedida, determinando à empresa ré o cancelamento dos descontos efetuados no contracheque da autora e declarando nulo o contrato de cartão de crédito
com reserva de margem consignável, com o retorno das condições anteriores ao momento do pacto, além disso condenou a empresa demandada à devolução
de todos os valores descontados mensalmente do contracheque da autora, dele deduzindo o valor efetivamente recebido, bem como o pagamento de R$
6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.
Em suas razões recursais (fls. 266/255), aduz o 1o recorrente, preliminarmente, a nulidade da sentença, ao argumento de que esta seria ultrapetita no que diz
respeito ao valor fixado a título de danos materiais, pois a condenação na restituição dos valores de todos os descontos realizados pela instituição financeira
ultrapassaria o pleito autoral.
No mérito, inicialmente, alega a decadência do direito da autora, haja vista que a pretensão autoral versa sobre anulação do contrato, que nos termos do artigo
178 do Código Civil, decai em 4 anos. Logo, a autora teria até o dia 15 de janeiro de 2013 para ajuizar a ação.
Ato contínuo, afirma a validade das cláusulas contratuais firmadas com a apelada, uma vez que esta tinha conhecimento de todos os termos do pacto, em
especial quanto à modalidade do negócio, ressaltando que o recorrido fez uso do cartão para saques, demonstrando total ciência sobre os benefícios da
contratação. Complementa argumentando pela inexistência de abusividade das taxas de juros contratadas e que houve estrita observância dos preceitos de boa-
fé objetiva e diligência na realização do contrato.
Segue suscitando que não existe o dever de indenizar ou, em caso de manutenção da condenação, a necessidade de redução do valor arbitrado pelo juízo de
base a esse título.
Contrarrazões apresentadas pela 1a Apelada, às fls. 303/334, onde refuta os argumentos do primeiro apelo e pugna pela manutenção da sentença guerreada.
Em seu recurso adesivo de fls. 336/346, a 2ª apelante requer a majoração da indenização por danos morais, assim como o aumento do percentual dos
honorários sucumbenciais para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.
Contrarrazões do 2° apelado onde requer a reforma da sentença para julgar totalmente improcedente o pleito formulado na exordial, ou em última hipótese, que
seja reduzido o montante arbitrado a título de indenização por danos morais, adequando-os aos patamares justos e razoáveis.
Acrescento que o ilustre representante ministerial manifestou-sepeloconhecimento e improvimento do 1° apelo econhecimento e provimento parcial do 2° apelo,
para majorar a indenização por danos morais.
É o relatório.
II - Da admissibilidade
A sentença de primeiro grau foi publicada em 28/06/2016 (fls. 263). Aplico o Enunciado Administrativo nº 3, do STJ, in verbis:
Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de
admissibilidade recursal na forma do novo CPC
Verifico que os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade exigidos para o regular andamento dos recursos foram devidamente atendidos pelos
apelantes. Conheço, pois, do presente apelo.
III - Desenvolvimento
O Superior Tribunal de Justiça tem decidido que não se constitui em nulidade o Relator do processo adotar as razões de decidir do parecer ministerial.
Precedentes do STJ, in verbis:
AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. TRÁFICO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO.
ADOÇÃO DO PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO COMO RAZÃO DE DECIDIR. POSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO CAPAZ DE INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA.
1. Esta Corte Superior de Justiça tem decidido que não se constitui em nulidade o Relator do acórdão adotar as razões de decidir do parecer
ministerial que, suficientemente motivado, analisa toda a tese defensiva (HC n. 40.874/DF, sob a relatoria da Ministra Laurita Vaz, DJ de 15/5/2006) -
AgRg no AREsp n. 314.667/RS, Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 4/9/2015.
2. Não se admitem como paradigma, para fins de comprovação do dissídio jurisprudencial em recurso especial, acórdãos proferidos em recurso ordinário em
mandado de segurança, ação rescisória, habeas corpus e conflito de competência.
3. Para a comprovação da divergência jurisprudencial, não basta a simples transcrição dos julgados, devendo ser mencionadas e expostas as circunstâncias que
identificam ou assemelham os casos confrontados.
4. Agravo regimental improvido.
(AgRg no AREsp 770.629/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 04/02/2016, DJe 23/02/2016)
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. DIREITO PENAL. ART. 168, § 1º, III, DO CP. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. DOSIMETRIA DA PENA.
FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA PARA MAJORAÇÃO DA PENA-BASE. PERSUASÃO RACIONAL. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. ADOÇÃO DO
PARECER MINISTERIAL COMO RAZÃO DE DECIDIR. LEGALIDADE.
1. Não há falar em violação do art. 59 do Código Penal em razão da consideração negativa das consequências do delito para elevar, na dosimetria, a pena-base.
2. O Tribunal de origem, com base no princípio da persuasão racional ou livre convencimento motivado, justificou adequadamente a exasperação da pena-base
acima do piso legal, em razão da culpabilidade e das consequências do delito perpetrado.
3. Não há violação dos preceitos processuais quando o magistrado adota os termos da manifestação ministerial como razões de decidir, desde que a
peça apresente pertinência e fundamentos jurídicos e legais razoáveis acerca da questão posta a julgamento.
4. O agravo regimental não merece prosperar, porquanto as razões reunidas na insurgência são incapazes de infirmar o entendimento assentado na decisão
agravada.
5. Agravo regimental improvido.
(AgRg no REsp 1545119/PB, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 19/11/2015, DJe 09/12/2015)
A sentença merece ser reformada.
Verifico que as partes firmaram Proposta de Adesão à Consignação de Descontos para Pagamento de Empréstimos e Cartão de Crédito Bonsucesso Visa (fls.
142).
Na proposta de adesão, as partes pactuaram a emissão de Cartão Bonsucesso Visa, cujo pagamento ao banco/réu, ora 1°apelante, deveria ocorrer mediante
desconto direto na remuneração da autora/2ª apelante.
A proposta foi aprovada pelo 1° apelante, que disponibilizou a quantia de R$ 1.314,98 (mil trezentos e quatorze reais e noventa e oito centavos) em favor da 2ª
apelante.
Ao celebrarem a avença contratual, a 2ª apelante autorizou expressamente o desconto em folha de pagamento, (fls. 147).
Nesse contexto, verifico que a 2ª apelante tinha plena ciência que obteve crédito junto ao 1° apelante através de cartão de crédito consignado, e não por meio de
empréstimo consignado.
O 1° apelante cumpriu o seu ônus de demonstrar a ciência inequívoca da 2ª apelante em relação às condições do negócio jurídico celebrado com a instituição
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financeira.
Não houve afronta aos arts. 6º, III, 31 e 52, do Código de Defesa do Consumidor, que assim preconizam:
Art.6º. São direitos básicos do consumidor:
(...)
III - informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição,
qualidade e preço, bem como sobre os riscos que apresentam. (grifei)
Art. 31. A oferta e apresentação de produtos ou serviços devem assegurar informações corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa
sobre suas características, qualidades, quantidade, composição, preço, garantia, prazos de validade e origem, entre outros dados,bem como sobre os
riscos que apresentem à saúde e segurança dos consumidores. (grifei)
Art. 52. No fornecimento de produtos ou serviços que envolva outorga de crédito ou concessão de financiamento ao consumidor, o fornecedor
deverá, entre outros requisitos, informá-lo prévia e adequadamente sobre:
I - preço do produto ou serviço em moeda corrente nacional;
II - montante dos juros de mora e da taxa efetiva anual de juros;
III - acréscimos legalmente previstos;
IV - número e periodicidade das prestações;
V - soma total a pagar, com e sem financiamento. (grifei)
Logo, não há que se falar em erro, engano ou ignorância da apelada, capaz de ensejar a nulidade da avença contratual.
A operação contratada entre as partes advém do incremento do sistema financeiro, e se revela como ferramenta de otimização das operações eletrônicas de
crédito, por meio do uso de cartão magnético, vinculando-as aos denominados "empréstimos consignados".
Trata-se de uma operação de caráter híbrido, mesclando elementos próprios do "contrato de empréstimo consignado" com outros inerentes aos "contratos de
cartão de crédito".
Segundo a doutrina de ANTÔNIO CARLOS EFING, o contrato de crédito consignado, denominado "empréstimo consignado", consiste na possibilidade de
empregados "(?) autorizarem o desconto em folha de pagamento, junto a seus empregadores, dos valores referentes ao pagamento de empréstimos,
financiamentos e operações de arrendamento mercantil pactuados com instituições financeiras." (in Contratos e procedimentos bancários à luz do Código de
Defesa do Consumidor, 2. ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012. p. 253)
Quanto ao contrato de cartão de crédito, o referido doutrinador leciona que, por meio de tal operação, fica o consumidor, titular do cartão, a "efetuar
pagamentos com o limite de crédito aberto pelo fornecedor emissor, podendo o consumidor restituir ao emissor a importância paga em determinada data
aprazada ou parceladamente, mediante, neste caso, o pagamento de juros decorrentes do crédito cedido." (ob.cit., p. 258).
A operação de cartão de crédito consignado difere do empréstimo consignado. Por expressa disposição contratual, o titular autoriza o banco a deduzir, quando
do recebimento da sua remuneração, na folha de pagamento, a quantia correspondente ao pagamento mínimo da fatura, a qual é repassada pelo órgão pagador
do contratante à administradora do cartão de crédito. O restante da fatura deve ser pago voluntariamente, na data do vencimento, sob pena da administradora
ficar autorizada a financiar o saldo devedor remanescente. A partir daí, esse saldo devedor fica sujeito ao referido desconto mínimo mensal, feito diretamente na
conta do beneficiário por ocasião do pagamento pelo seu órgão pagador, até que haja a quitação da dívida.
Mutatis mutandis, veja-se o seguinte aresto do Superior Tribunal de Justiça, verbis:
PROCESSO CIVIL E BANCÁRIO. MEDIDA CAUTELAR COM O FITO DE OBTER EFEITO SUSPENSIVO E ATIVO A RECURSO ESPECIAL PENDENTE DE
JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULAS NºS 634 E 635/STF. MITIGAÇÃO EM HIPÓTESES EXCEPCIONAIS. BANCÁRIO.
CARTÃO DE CRÉDITO DISPONIBILIZADO A APOSENTADOS. AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO MENSAL EM CONTA CORRENTE DO VALOR RELATIVO AO
MÍNIMO DA FATURA. DESCONTO EM CASO DE INADIMPLEMENTO, ATÉ QUITAÇÃO TOTAL DA DÍVIDA. EQUIPARAÇÃO DAS TAXAS DE JUROS
COBRADAS ÀQUELAS FIXADAS PARA O EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA LEI Nº 10.820/03. IMPOSSIBILIDADE.
- É possível o abrandamento do critério estabelecido nas Súmulas nºs 634 e 635, do STF em hipóteses excepcionais, para o fim de conferir, via ação cautelar,
efeito suspensivo a recurso especial ainda não apreciado na origem. Isso ocorre nas hipóteses em que reste patente a ilegalidade da decisão recorrida, e que se
comprove grave prejuízo caso ela não seja imediatamente suspensa. Precedentes.
- Trata-se, na espécie, de cartão de crédito disponibilizado por administradora, a aposentados que recebam seus benefícios por intermédio de
instituição financeira pertencente ao mesmo grupo econômico. Por expressa disposição contratual, o titular autoriza o banco a deduzir, quando do
recebimento do benefício, a quantia correspondente ao pagamento mínimo da fatura, a qual é repassada à administradora do cartão de crédito. O
restante da fatura deve ser pago voluntariamente, na data do vencimento, sob pena da administradora ficar autorizada a financiar o saldo devedor
remanescente. A partir daí, esse saldo devedor fica sujeito ao referido desconto mínimo mensal, feito diretamente na conta do beneficiário por
ocasião do pagamento pelo INSS, até que haja a quitação da dívida,podendo o titular, a qualquer tempo, desautorizar o mencionado desconto de sua conta
corrente, inclusive de maneira tácita, mediante transferência do pagamento do benefício do INSS para outra instituição financeira. Nessa hipótese, contudo, ficará
a administradora autorizada a cancelar o cartão de crédito.
- Não é possível equiparar o presente cartão de crédito ao empréstimo consignado previsto na Lei nº 10.820/03, visto que neste o banco tem assegurado o
recebimento da totalidade do valor financiado, enquanto naquele a garantia de recebimento só existe durante o período em que estiver autorizado o desconto do
mínimo, garantia esta que pode se esvair pela vontade unilateral do devedor.
- Essa circunstância tem reflexo direto nas taxas de juros que incidem sobre uma e outra modalidade de empréstimo, visto que a composição dessas taxas leva
em consideração, principalmente, o risco de inadimplemento. Diante disso, não há como sujeitar o cartão de crédito em questão às taxas de juros fixadas para o
crédito consignado.
Liminar deferida. (MC 14.142/PR, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/06/2008,
DJe 16/04/2009) (grifei)
Ressalto que a relação jurídica posta nos autos submete-se à legislação consumerista. Já está pacificado que o Código de Defesa do Consumidor aplica-se às
instituições financeiras. A questão foi sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça e definitivamente julgada pelo Supremo Tribunal Federal. Cito o entendimento
sumulado do STJ: "Súmula 297:O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras."
A decisão do STF, in verbis:
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ART. 5O, XXXII, DA CB/88. ART. 170, V, DA CB/88. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. SUJEIÇÃO DELAS AO
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, EXCLUÍDAS DE SUA ABRANGÊNCIA A DEFINIÇÃO DO CUSTO DAS OPERAÇÕES ATIVAS E A
REMUNERAÇÃO DAS OPERAÇÕES PASSIVAS PRATICADAS NA EXPLORAÇÃO DA INTERMEDIAÇÃO DE DINHEIRO NA ECONOMIA [ART. 3O, § 2O, DO
CDC]. MOEDA E TAXA DE JUROS. DEVER-PODER DO BANCO CENTRAL DO BRASIL. SUJEIÇÃO AO CÓDIGO CIVIL.
1. As instituições financeiras estão, todas elas, alcançadas pela incidência das normas veiculadas pelo Código de Defesa do Consumidor.
(...)
(ADI 2.591/DF, Redator do acórdão: Min. EROS GRAU, Tribunal Pleno, julgamento em 07.06.2006, publicação no DJU de 29.09.2006, p. 31) (grifei)
Apesar de o caso submeter-se à legislação consumerista, há necessidade de evidenciar os elementos ensejadores da responsabilidade civil, quais sejam, a
conduta humana (positiva ou negativa), o dano ou prejuízo e o nexo de causalidade, sem os quais não se caracteriza o dever de indenizar.
Presentes tais elementos, haverá a responsabilidade de uma das partes em face da outra, surgindo, então, o dever de reparação ou de restituição ao status quo
ante, afastado quando haja comprovação de qualquer excludente, tais como culpa exclusiva da vítima, caso fortuito ou força maior.
Indenizar significa tornar indene, íntegro, voltar à situação existente antes do prejuízo. Nesse sentido, passo à análise dos mencionados requisitos, à luz do caso
concreto.
A conduta do 1° apelante não constituiu nenhum ato ilícito, não gerou qualquer dano a 2ª apelante.
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Com efeito, mostra-se evidente que a 1ª apelante assumiu as obrigações decorrentes do contrato de cartão de crédito consignado com o 2º apelante. Logo,
somente poderia eximir-se do débito contraído, realizando o pagamento integral da fatura.
Ocorre que os valores pagos, conforme demonstram os contracheques juntados aos autos, sempre se limitaram a quantia mínima, o que nunca foi suficiente, por
óbvio, para a quitação integral do débito.
Vale destacar que o valor das faturas mensais compreende a quantia ainda não paga somada a eventuais compras e saques em dinheiro realizados pelo
usuário, além de encargos financeiros pelo débito atrasado.
Portanto, o 1°apelante não cometeu qualquer ilicitude ao descontar o valor da parcela mínima diretamente dos vencimentos da 2ªapelante. Trata-se de exercício
regular de um direito, previsto contratualmente, o que exclui a ilicitude da conduta, conforme art. 188, inciso I, do CC/2002, verbis:
Art. 188. Não constituem atos ilícitos:
I - os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido; (grifei)
Diante de todas essas ponderações, fica claro que a pretensão indenizatória formulada pela 2ª apelante, bem como o encerramento unilateral do contrato não
merece qualquer guarida.
O assunto foi tratado nesta Corte, consoante os julgados a seguir, sendo os dois primeiros de minha relatoria, in verbis:
PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C PEDIDO DE REPETIÇÃO DE
INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIDOR PÚBLICO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTO EM FOLHA DE
PAGAMENTO. FORÇA OBRIGACIONAL DOS CONTRATOS. SEGURANÇA JURÍDICA. SENTENÇA REFORMADA.
I - Uma vez contratado cartão de crédito consignado, deve ser assegurada a força obrigatória dos contratos, inerente à segurança que deve permear
as relações jurídicas.
II - A operação de cartão de crédito consignado difere do empréstimo consignado. Por expressa disposição contratual, o titular autoriza o banco a deduzir,
quando do recebimento da sua remuneração, na folha de pagamento, a quantia correspondente ao pagamento mínimo da fatura, a qual é repassada pelo órgão
pagador do contratante à administradora do cartão de crédito. O restante da fatura deve ser pago voluntariamente, na data do vencimento, sob pena da
administradora ficar autorizada a financiar o saldo devedor remanescente. A partir daí, esse saldo devedor fica sujeito ao referido desconto mínimo mensal, feito
diretamente na conta do beneficiário por ocasião do pagamento pelo seu órgão pagador, até que haja a quitação da dívida.
III - Comprovado o pleno conhecimento do titular do cartão de crédito consignado sobre os termos da avença contratual, atua sob a égide do estrito
exercício regular do direito a instituição financeira que realiza os devidos descontos em contracheque do contratante para quitação do valor mínimo
da fatura.
IV - Apelação provida.
(AC nº 59.501/2013, acórdão nº 144.424/2014, Segunda Câmara Cível, Rel. Des. MARCELO CARVALHO SILVA, julgado em 25/03/2014) (grifei)
PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE NULIDADE DE CONTRATO, DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA,
REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORIAS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. SERVIDOR PÚBLICO. CARTÃO DE CRÉDITO
CONSIGNADO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. FORÇA OBRIGACIONAL DOS CONTRATOS. SEGURANÇA JURÍDICA. DECISÃO REFORMADA.
I - Uma vez contratado cartão de crédito consignado, deve ser assegurada a força obrigatória dos contratos, inerente à segurança que deve permear
as relações jurídicas.
II - A operação de cartão de crédito consignado difere do empréstimo consignado. Por expressa disposição contratual, o titular autoriza o banco a deduzir,
quando do recebimento da sua remuneração, na folha de pagamento, a quantia correspondente ao pagamento mínimo da fatura, a qual é repassada pelo órgão
pagador do contratante à administradora do cartão de crédito. O restante da fatura deve ser pago voluntariamente, na data do vencimento, sob pena da
administradora ficar autorizada a financiar o saldo devedor remanescente. A partir daí, esse saldo devedor fica sujeito ao referido desconto mínimo mensal, feito
diretamente na conta do beneficiário por ocasião do pagamento pelo seu órgão pagador, até que haja a quitação da dívida.
III - Comprovado o pleno conhecimento do titular do cartão de crédito consignado quanto aos termos da avença contratual, atua sob a égide do estrito
exercício regular do direito a instituição financeira que realiza os devidos descontos em contracheque do contratante para quitação do valor mínimo
da fatura.
IV - Recurso provido. Ausência de interesse ministerial.
(AI nº 44.805/2014, acórdão nº 158.759/2015, Segunda Câmara Cível, Rel. Des. MARCELO CARVALHO SILVA, julgado em 27/01/2015) (grifei)
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO DEVIDAMENTE CONTRATADO.
AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA CONTRATAÇÃO.
I - Comprovado nos autos que houve a contratação de cartão de crédito pelo autor e não de empréstimo consignado, ante a realização de desbloqueio
e de compras, não há como acolher a alegação de ilegalidade na contratação e nem de falta de conhecimento pelo autor do objeto do contrato.
(AC nº 50.567/2014, acórdão nº 160.330/2015, Primeira Câmara Cível, Rel. Des. JORGE RACHID MUBÁRACK MALUF, julgado em 12/02/2015) (grifei)
FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. POSSIBILIDADE. INDEVIDA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. 1. Não se
tratando de empréstimo consignado, como afirmado na inicial, mas de contrato de cartão de crédito regularmente firmado, é lícito o desconto do
saldo de fatura em folha de pagamento.
2. Merece reforma a decisão que antecipa a tutela apenas com base nas alegações do Agravado, desprezando a ausência de prova inequívoca. 3. Agravo
conhecido e provido. Unanimidade.
(AI nº 46.425/2013, acórdão nº 15.115/2014, Quarta Câmara Cível, Rel. Des. PAULO SÉRGIO VELTEN PEREIRA, julgado em 05/08/2014) (grifei)
Para que haja obrigatoriedade de indenizar, mesmo nos casos de responsabilidade objetiva, é necessário que ocorra o ato ilícito, o dano e o nexo causal. Se não
existirem tais elementos, não haverá a correspondente responsabilização jurídica.
Registre-se que a teoria da responsabilidade civil se baseia, pois, na aferição da antijuridicidade da conduta do agente, no dano à pessoa ou à coisa da vítima, e
na relação de causalidade entre esta conduta e o dano, verificando-se que, no caso dos autos, não se provou a conduta antijurídica do 1° apelante.
Por outro lado, conforme pacífico entendimento jurisprudencial, o dano moral se comprova por meio da incontestável caracterização da ocorrência do fato que
acarretou abalo psicológico à vítima.
Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que é bastante para comprovar a ocorrência de dano moral a demonstração do fato
lesivo. Vejam-se, verbis:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. OFENSA A HONRA DE MAGISTRADO. COMPROVAÇÃO DO ATO ILÍCITO E NEXO DE
CAUSALIDADE. DESNECESSÁRIO A COMPROVAÇÃO DO DANO MORAL. ARTS. 535 E 458 DO CPC. OFENSA. INEXISTENTE. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. [...]
- A prova do dano moral resulta da simples comprovação do fato que acarretou a dor, o sofrimento, a lesão aos sentimentos íntimos.
(?)
(REsp 968.019/PI, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, TERCEIRA TURMA, julgado em 16.08.2007, DJ 17.09.2007 p. 280) (grifei)
Esta Egrégia Segunda Câmara Cível, enfrentando questões semelhantes, adota o mesmo entendimento, conforme se verifica da ementa do seguinte julgado de
minha relatoria, in verbis:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO. PESSOA JURÍDICA. PROTESTO INDEVIDO DE CHEQUES. DANOS
MATERIAIS E LUCROS CESSANTES. CABIMENTO. EXTENSÃO. AFERIÇÃO MEDIANTE LIQUIDAÇÃO. DANOS MORAIS. QUANTUMARBITRADO EM
ATENÇÃO AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. BANCO. OPERAÇÃO DE DESCONTO. INDENIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. APELOS DESPROVIDOS. [...]
III - A prova do dano moral resulta da simples comprovação do fato que acarretou a dor, o sofrimento, a lesão, aos sentimentos íntimos. Precedentes
do STJ. (REsp. 968.019/PI, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, TERCEIRA TURMA, julgado em 16.08.2007, DJ 17.09.2007 p. 280).
[...]
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VI - Apelos desprovidos.
(AC 15.141/2007 - Imperatriz - 2ª Câm. Cível. Rel. Des. MARCELO CARVALHO SILVA, julgado em 26/02/2008) (grifei)
Nesse sentido, entendeu o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, verbis:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANO MORAL - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS - PUBLICAÇÃO DE FATO VERDADEIRO - IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO
RECURSO IMPROVIDO. Não é qualquer suscetibilidade ou melindre que pode ensejar indenização por dano moral, sob pena de se desvirtuar o instituto, criando
fonte de enriquecimento injusto. Improcedente deve ser o pedido de indenização fundado em responsabilidade civil por ato ilícito, na ausência de cabal
prova do dano, da culpa e do nexo de causalidade, que traduzem os pressupostos do dever de indenizar. Sendo do autor os ônus da prova do fato
constitutivo do seu direito, e deles não se desincumbindo a contento, impõe-se a improcedência da ação.
(APELAÇÃO CÍVEL N° 1.0024.05.780438-7/001, RELATOR: EXMO. SR. DES. ANTÔNIO DE PÁDUA) (grifei)
A comprovação da conduta praticada pelo agente ofensor deve ser clara e bem fundamentada, sob pena de banalização do instituto da indenização por danos
morais.
IV - Do julgamento monocrático
O relator negará seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou com jurisprudência dominante
do respectivo tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior.
Art. 932. Incumbe ao relator:
(...)
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (grifei)
Se a decisão recorrida estiver em manifesto confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior, o
relator poderá dar provimento ao recurso.
Art. 932. Incumbe ao relator:
(?)
V - depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária:
a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;(grifei)
Essa cultura do formalismo impôs ao processo um excesso de etapas até o advento da solução judicial, que a morosidade decorrente acabou por emprestar às
formas usuais de prestação de justiça ineficiência alarmante gerando a consequente insatisfação popular, e o descrédito do Poder Judiciário.
O artigo 1º do NCPC expressa direitos fundamentais do processo, a seguir:
O processo civil será ordenado, disciplinado e interpretado conforme os valores e as normas fundamentais estabelecidos na Constituição da República
Federativa do Brasil, observando-se as disposições deste Código.
No artigo 4° do NCPC:
As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. (grifei)
No artigo 6º do NCPC, in verbis:
Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.
Pois bem. O Código de Processo Civil anterior possibilitou aos órgãos do Poder Judiciário, utartigo 92 seguintes da CF/88, através do artigo 557 a faculdade de
proferir decisões monocráticas. O próprio Superior Tribunal de Justiça criou a Súmula 253, a saber: " O art. 557 do CPC, que autoriza o relator a decidir o
recurso, alcança o reexame necessário."Referência: CPC, art. 557 REsp 155.656-BA (2ª T.03.03.1998 - DJ 06.04.1998), REsp 212.504-MG (2ª T. 09.05.2000 -
DJ 09.10.2000), AgRg no REsp 228.824-CE (2ªT. 2.08.2000 - DJ 26.03.2001), REsp 190.096-DF (6ª T. 01.06.1999 - DJ 21.06.1999) e REsp 262.931-RN (6ª T.
03.10.2000 - DJ 27.11.2000).(DJU 16.08.2001).
Ao que parece, o legislador quis manter força da jurisprudência, hierarquia, observância e segurança jurídica. É o que retratam os artigos do NCPC, in verbis:
Art. 926. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente:
§ 1º Na forma estabelecida e segundo os pressupostos fixados no regimento interno, os tribunais editarão enunciados de súmula correspondentes a sua
jurisprudência dominante.
§ 2º Ao editar enunciados de súmula, os tribunais devem ater-se às circunstâncias fáticas dos precedentes que motivaram sua criação. (grifei)
Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão:
I - as decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
II - os enunciados de súmula vinculante;
III - os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial
repetitivos;
IV - os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal em matéria constitucional e do Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional;
V - a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados." (grifei)
Art. 932. Incumbe ao relator:
I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes;
II - apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal;
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;
IV - negar provimento a recurso que for contrário a:
a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;
b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;
c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;
V - depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a:
a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;
b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;
c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;
VI - decidir o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, quando este for instaurado originariamente perante o tribunal;
VII - determinar a intimação do Ministério Público, quando for o caso;
VIII - exercer outras atribuições estabelecidas no regimento interno do tribunal.
Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou
complementada a documentação exigível. (grifei)
No entanto, o STF nossa Corte Maior e o Superior Tribunal de Justiça, já estão sedimentando as decisões monocráticas. O STF em situações decididas depois
do ingresso do NCPC, através do artigo 21 §1º do seu Regimento Interno, a seguir:
Art. 21. São atribuições do Relator:
(...)
§ 1ºPoderá o(a) Relator(a) negar seguimento a pedido ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante ou a
Súmula do Tribunal, deles não conhecer em caso de incompetência manifesta, encaminhando os autos ao órgão que repute competente, bem como cassar ou
reformar, liminarmente, acórdão contrário à orientação firmada nos termos do art. 543-B do Código de Processo Civil. (grifei)
É a vertente deixada pelo Presidente da Comissão, o competentíssimo Ministro LUIZ FUX que produziu bela obra de entendimentos jurisprudenciais do STF e
STJ quando era desembargador do Estado do Rio de Janeiro, ou seja, a velocidade das decisões, pelo ato de Justiça, tão abraçada pelos estudiosos do direito.
Sempre para frente. Sem empecilhos burocráticos. Sem vaidades. Só um pensamento de obedecer o princípio maior da CF - rápida solução definitiva dos
conflitos.
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Por isso, adoto a solução encontrada pelo STJ, de grafar com tintas duradouras, as decisões monocráticas por mim proferidas, amalgamando o enunciado 568
de tão grande relevância, a saber:
STJ/568. O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante
acerca do tema.
V - Conclusão
Ante o exposto, em desacordo com o parecer ministerial e nos termos daSúmula 568 do STJ, dou provimento ao 1° apelo e nego provimento ao 2° apelo.
São Luís, 27 de junho de 2017.

Desembargador Marcelo Carvalho Silva
Relator

1
SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
APELAÇÃO CÍVEL NO13.429/2017 - SÃO LUÍS
PROCESSO NO0049061- 46.2015.8.10.0001

Apelante : Rosa Maria Martins dos Santos

Advogado : Hilton Rocha David (OAB/MA 1.2967)

Apelado : Banco Itaú BMG S.A.

Advogados :
Cynthia Teresa Jorge Lago(OAB/MA 9.191) e Giovanny Michael Vieira
Navarro (OAB/MA 9.320-A)

Relator : Desembargador Marcelo Carvalho Silva

DECISÃO MONOCRÁTICA
I. Relatório
Adoto como parte deste relatório a exposição fático-processual contida na sentença de primeiro grau (fls.57/58), proferido pelo Juiz de Direitoda 10ª Vara Cível
da Comarca de São Luís, Dr. Ernesto Guimarães Alves, que ora transcrevo, in verbis:
ROSA MARIA MARTINS DOS SANTOS ajuizou neste Juízo a presente AÇÃO ORDINÁRIA em face de BANCO ITAU BMG S.A, todos qualificados nos autos,
para requerer condenação da parte adversa em pagamento de verba indenizatória, assim como na devolução em dobro de quantias pagas indevidamente. Com
a inicial vieram documentos. Em síntese, as partes alegaram: 1 - Autora: celebração de contrato bancário com a parte adversa; irregularidade na celebração do
contrato; 2 - Réu: 2.1 - Das Preliminares: Nada foi alegado; 2.2 - Do Mérito: regularidade da conduta da ré, assim como das cláusulas contratuais livremente
pactuadas; Ausência do dever de indenizar; Incorreção dos valores reclamados; Seguimento da etapa postulatória com contestação e réplica. Audiência de
Conciliação realizada e quadra instrutória prejudicadas pela ausência de interesse das partes. Não houve intervenção de terceiros. Feito com desenvolvimento
regular e com observância do contraditório.
Acrescento que, ao final, o douto Juiz de Direito julgou improcedentes os pedidos da inicial.
É o relatório.
II. Juízo de admissibilidade
A sentença de primeiro grau foi prolatada em audiência em 15/09/2016(fl. 77). Sendo assim, aplico o Enunciado Administrativo nº 3, do STJ, in verbis:
Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de
admissibilidade recursal na forma do novo CPC
Nos termos do artigo 14 do Novo Código de Processo Civil, "a norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso,
respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada."
Incide o Código de Processo Civil de 2015.
Verifico que os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade exigidos para o regular andamento dos recursos foram devidamente atendidos pela
apelante. Conheço, pois, do presente apelo.
III. Desenvolvimento
Adoto como razões de decidir a fundamentação contida na sentença de primeiro grau (fl.58/63), proferida pela Juiz de Direito da 10ª VaraCível da Comarca de
São Luís, Dr. Ernesto Guimarães Alves, que ora transcrevo, in verbis:
Das preliminares
Não existem preliminares obstativas ao conhecimento do meritum causae pelo que possibilita o enfrentamento da matéria de fundo. Do Mérito A questão versa
sobre força obrigatória dos contratos e responsabilidade civil pela falha na prestação de serviços. São os dispositivos legais relacionados à solução da lide:
artigos 104 a 114 do Código Civil, assim como os artigos 18, §§ 1º a 6º; 19, I a IV, §§1º e 2º; 20, I a III, §§1º e 2º; 21; 22; 23; 24 e 25, §§1º e 2º, todos da Lei
8.078/1990.
O contrato, como todo negócio jurídico, origina-se de ato volitivo, com o escopo de obter certo objetivo, criando, como base em norma jurídica, direito subjetivo, e
impondo, por outro lado, obrigações jurídicas as partes contratantes.
É preciso lembrar que os contratos devem ser cumpridos, regra consolidada no direito canônico sobre o brocardo pacta sunt servanda, traduzida no artigo 422 do
atual Código Civil, que positiva os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato.
Evidente, portanto, a força vinculante da manifestação de vontade das partes, dentro do princípio da autonomia privada, que obriga os contratantes aos termos
da contratação, quando ausente qualquer causa que justifique o inadimplemento da obrigação.
Caio Mário da Silva Pereira já ensinava:...)a ordem jurídica oferece a cada um a possibilidade de contratar, e dá-lhe a liberdade de escolher os termos da avença,
segundo as suas preferências. Concluída a convenção, recebe da ordem jurídica o condão de sujeitar, em definitivo, os agentes. Uma vez celebrado o contrato,
com observância dos requisitos de validade, tem plena eficácia, no sentido de que se impõe a cada um dos participantes, que não têm mais a liberdade de se
forrarem às suas consequências, a não ser com a cooperação anuente do outro. Foram as partes que acolheram os termos de sua vinculação, e assumiram
todos os riscos. A elas não cabe reclamar, e ao juiz não é dado preocupar-se com a severidade das cláusulas aceitas, que não podem ser atacadas sob a
invocação de princípios de equidade (...). (Instituições de Direito Civil, vol. III, n.º 185, pág. 6, Forense, 1995)
Definitivamente, a intangibilidade do conteúdo do contrato só cai perante os olhos da Justiça, quando declarado o desequilíbrio contratual, caso contrário, o
negócio jurídico produz naturalmente seus efeitos jurídicos, obrigando as partes a cumpri-lo na forma ajustada.
Sobre a responsabilidade civil pelo vício do produto ou do serviço, dizem Alan de Matos Jorge e Cristiano Maciel Pena (em artigo Responsabilidade civil pelo fato
e pelo vício do produto ou serviço no Código de Defesa do Consumidor (CDC): análise técnica desuas diferenças, in http://ambito-
juridico.com.br/site/n_link=revista_artigos_leitura&amp;artigo_id=13164&amp;revista_caderno=10):
(?) Essa forma de responsabilidade ocorre quando um produto ou serviço apresenta uma anomalia que afeta a sua funcionalidade ou mesmo o seu valor
econômico. Esse modelo de responsabilidade tutela a esfera econômica do consumidor. O doutrinador João Batista de Almeida conceitua a responsabilidade por
vício do produto ou serviço da seguinte forma: Aquela atribuída ao fornecedor por anormalidades que, sem causarem riscos à saúde, à segurança do
consumidor, afetam a funcionalidade do produto ou serviço nos aspectos qualidade e quantidade, tornando-os impróprios ou inadequados ao consumo ou lhes
diminuindo o valor, bem como aquelas decorrentes da divergência do conteúdo com as indicações constantes no recipiente, da embalagem, rotulagem ou
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mensagem publicitária?. (ALMEIDA, 2010, p.95).
Faz-se importante mencionar uma observação feita pelos doutrinadores Pablo Stolze e Rodolfo Pamplona Filho acerca da maior abrangência no sistema
reparatório adotado pelo CDC em relação ao que foi adotado pelo Código Civil. Isso porque o CDC não faz distinção de vícios ocultos e de vícios aparentes.
?Vale lembrar, ainda, que o sistema reparatório inaugurado pela Lei do Consumidor é mais abrangente do que o consagrado pelo Código Civil, não distinguindo,
ademais, os vícios ocultos (redibitórios)dos aparentes, para efeito de proteção do consumidor.? (STOLZE E PAMPLONA, 2008, p.273).
Assim, o entendimento é de que o vício do produto ou serviço é um acontecimento que, de alguma forma, venha frustrar o que o consumidor esperava desse
produto, devido ao não funcionamento adequado ou a insuficiência na sua quantidade, gerando prejuízo financeiro ao consumidor e se tornando impróprio ou
inadequado ao consumo. Nessa seção, no artigo 18 (que trata do víciodo produto) e no artigo 20 (que trata do víciodo serviço), não se vê nenhuma menção à
expressão independentemente de culpa. No entanto, observa SérgioCavalieri Filho que, ainda sim, nos casos de vício de produto ou serviço, trata-se da adoção
de responsabilidade objetiva.
conquanto a lei não tenha repetido nos artigos 18 e 20 a locução independentemente da existência de culpa, inseridas nos artigos 12 e 14, não há dúvida de que
se trata de responsabilidade objetiva. Tendo em vista que o texto dos citados artigos 18 e 20 não fazem referência à culpa (negligencia ou imprudência),
necessária para a caracterização da responsabilidade subjetiva.? (CAVALIERI FILHO, 2012, p.544).(...)
Delineados esses elementos, passo a análise dos autos e dos argumentos suficientes para a formação da convicção deste juízo.
Os pedidos iniciais não guardam procedência.
Com efeito, a lide apresentada pelas partes aponta como questões de fato relevantes as seguintes: a) existência de negócio jurídico; b) falha na prestação de
serviço c) verificação de caso fortuito ou força maior referente ao atraso; d) violação de dever jurídico, e) dano; f) nexo causal entre a conduta do agente com o
dano causado; g) dano moral.
De outro lado, são as correspondentes questões de direito: a) falha na prestação de serviço; b) dano material e moral; c) regularidade da conduta da parte ré.
Pois bem, diz a parte autora ser pensionista desde 1995 e que, em setembro de 2010, foi efetivado, sem sua devida autorização, empréstimo consignado no
valor de R$ 756,14 (setecentos e cinquenta e seis reais e quatorze centavos), com pagamento parcelado em 60 vezes.
Juntou cópias reprográficas de documentos pessoais e bancários.
Por seu turno, a parte adversa pugnou pela regularidade do contrato. Comprovou a disponibilidade do numerário à parte autora.
Sendo provado nos autos que o valor do empréstimo dito nulo foi levantado pela parte autora, de se presumir a existência de negócio jurídico firmado segundo o
princípio da boa-fé, mormente porque se a vontade da parte não era a de pactuar nos termos firmados, a ela caberia tomar as providências no sentido da
imediata restituição da quantia depositada na sua conta - o que não ocorreu.
Isso posto, ao fundamento do art. 487, I, do CPC, julgo extinto o processo com resolução do mérito, tendo em vista a improcedência dos pedidos iniciais.
Custas e honorários advocatícios que, em face do CPC, art. 85, §2º, arbitro em 15% (quinze por cento) do valor da causa.
Por ser a parte autora beneficiária da gratuidade da justiça, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e
somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado desta decisão, o credor demonstrar que deixou de existir a situação
de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário (CPC, artigo 98, §§ 2º
e 3º).
Acrescento que nossas Cortes superiores já firmaram entendimento no sentido de que não é causa de nulidade a adoção, como fundamento de decisão em
segundo grau, de sentença de 1º grau que analisa a tese defensiva em sua totalidade e apresenta motivação bem embasada juridicamente.
A fundamentaçãoper relationem - hipótese em que o colegiado adota como razão de decidir sentença anteriormente prolatada ou mesmo parecer do Ministério
Público - é plenamente admitida pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça, os quais entendem, de forma pacífica, que não subsiste
nenhuma espécie de mácula sobre a entrega da prestação jurisdicional nesses moldes, in verbis:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO. ADOÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA.
POSSIBILIDADE. DANOS MATERIAIS E MORAIS. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA Nº 7/STJ.
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA Nº 284/STF.
1. Esta Corte já se posicionou no sentido de não ser desprovido de fundamento o julgado que ratifica as razões de decidir adotadas na sentença,
transcritas no corpo do acórdão.
2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a
aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
3. Rever as conclusões do acórdão recorrido acerca da ocorrência dos danos materiais e morais demandaria o reexame de matéria fático- probatória, o que é
vedado em recurso especial, nos termos da Súmula nº 7 do Superior Tribunal de Justiça.
4. É inadmissível o inconformismo por deficiência na sua fundamentação quando o recurso especial deixa de indicar de modo preciso como teria ocorrido a
violação legal. Aplicação da Súmula nº 284 do Supremo Tribunal Federal.
5. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp 473.327/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/06/2016, DJe 20/06/2016) (grifei)
IV- Do julgamento monocrático
O relator negará seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou com jurisprudência
dominante do respectivo tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior.
Art. 932. Incumbe ao relator:
(...)
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (grifei)
Se a decisão recorrida estiver em manifesto confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal
Superior, o relator poderá dar provimento ao recurso.
Art. 932. Incumbe ao relator:
(?)
V - depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária:
a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;(grifei)
Essa cultura do formalismo impôs ao processo um excesso de etapas até o advento da solução judicial, que a morosidade decorrente acabou por emprestar às
formas usuais de prestação de justiça ineficiência alarmante gerando a consequente insatisfação popular, e o descrédito do Poder Judiciário.
O artigo 1º do NCPC expressa direitos fundamentais do processo, a seguir:
O processo civil será ordenado, disciplinado e interpretado conforme os valores e as normas fundamentais estabelecidos na Constituição da República
Federativa do Brasil, observando-se as disposições deste Código.
No artigo 4° do NCPC:
As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. (grifei)
No artigo 6º do NCPC, in verbis:
Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.
Pois bem. O Código de Processo Civil anterior possibilitou aos órgãos do Poder Judiciário, utartigo 92 seguintes da CF/88, através do artigo 557 a faculdade de
proferir decisões monocráticas. O próprio Superior Tribunal de Justiça criou a Súmula 253, a saber: " O art. 557 do CPC, que autoriza o relator a decidir o
recurso, alcança o reexame necessário."Referência: CPC, art. 557 REsp 155.656-BA (2ª T.03.03.1998 - DJ 06.04.1998), REsp 212.504-MG (2ª T. 09.05.2000 -
DJ 09.10.2000), AgRg no REsp 228.824-CE (2ªT. 2.08.2000 - DJ 26.03.2001), REsp 190.096-DF (6ª T. 01.06.1999 - DJ 21.06.1999) e REsp 262.931-RN (6ª T.
03.10.2000 - DJ 27.11.2000).(DJU 16.08.2001).
Ao que parece, o legislador quis manter força da jurisprudência, hierarquia, observância e segurança jurídica. É o que retratam os artigos do NCPC, in verbis:
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Art. 926. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente:
§ 1º Na forma estabelecida e segundo os pressupostos fixados no regimento interno, os tribunais editarão enunciados de súmula correspondentes a sua
jurisprudência dominante.
§ 2º Ao editar enunciados de súmula, os tribunais devem ater-se às circunstâncias fáticas dos precedentes que motivaram sua criação. (grifei)
Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão:
I - as decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
II - os enunciados de súmula vinculante;
III - os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial
repetitivos;
IV - os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal em matéria constitucional e do Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional;
V - a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados." (grifei)
Art. 932. Incumbe ao relator:
I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes;
II - apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal;
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;
IV - negar provimento a recurso que for contrário a:
a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;
b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;
c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;
V - depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a:
a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;
b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;
c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;
VI - decidir o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, quando este for instaurado originariamente perante o tribunal;
VII - determinar a intimação do Ministério Público, quando for o caso;
VIII - exercer outras atribuições estabelecidas no regimento interno do tribunal.
Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou
complementada a documentação exigível. (grifei)
No entanto, o STF nossa Corte Maior e o Superior Tribunal de Justiça, já estão sedimentando as decisões monocráticas. O STF em situações decididas depois
do ingresso do NCPC, através do artigo 21 §1º do seu Regimento Interno, a seguir:
Art. 21. São atribuições do Relator:
(...)
§ 1ºPoderá o(a) Relator(a) negar seguimento a pedido ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante ou a
Súmula do Tribunal, deles não conhecer em caso de incompetência manifesta, encaminhando os autos ao órgão que repute competente, bem como cassar ou
reformar, liminarmente, acórdão contrário à orientação firmada nos termos do art. 543-B do Código de Processo Civil. (grifei)
É a vertente deixada pelo Presidente da Comissão, o competentíssimo Ministro LUIZ FUX que produziu bela obra de entendimentos jurisprudenciais do STF e
STJ quando era desembargador do Estado do Rio de Janeiro, ou seja, a velocidade das decisões, pelo ato de Justiça, tão abraçada pelos estudiosos do direito.
Sempre para frente. Sem empecilhos burocráticos. Sem vaidades. Só um pensamento de obedecer o princípio maior da CF - rápida solução definitiva dos
conflitos.
Por isso, adoto a solução encontrada pelo STJ, de grafar com tintas duradouras, as decisões monocráticas por mim proferidas, amalgamando o enunciado 568
de tão grande relevância, a saber:
STJ/568. O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante
acerca do tema.
V - Conclusão
Diante do exposto, nos termos da Súmula 568 do STF, nego provimento à presente apelação, mantendo a sentença do juízo de origem em todos os seus termos.
Publique-se. Intimem-se.
São Luís, 27de junho de 2017.

Desembargador Marcelo Carvalho Silva
Relator

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
APELAÇÃO CÍVEL NO13.513/2017- JOÃO LISBOA
PROCESSO NO0001641-94.2016.8.10.0038

Apelante : Gildecy Batista de Lima

Advogado : Antônio Alves de Souza Júnior (OAB/MA 8.609)

Apelada : Maria Salete Rodrigues Nogueira

Advogado : Murilo Santos Nogueira (OAB/MA 15.210)

Relator : Desembargador Marcelo Carvalho Silva

DECISÃO MONOCRÁTICA
I. Relatório
Adoto como relatório aexposição fático-processual contida no Parecer do Ministério Público (fls. 136/136v), de lavra do eminente Procurador de Justiça, Dr.
Eduardo Daniel Pereira Filho,que ora transcrevo, in verbis:
Trata-se de apelação interposta por GILDECY BATISTA DE LIMA por inconformismo com a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ªVara da Comarca
de João Lisboa que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos ajuizada pelo ora apelante em face de MARIA SALETE RODRIGUES
NOGUEIRA, julgou improcedentes os pedidos autorais (fls. 71/73).
Em suas razões recursais (fls. 76/99), alega o apelante que a sentença guerreada seria extra petita, uma vez que teria concedido à requerida o direito de
passagem em seu imóvel sem que tal ponto tenha sido suscitado pela parte no processo.
Ademais, alega também a nulidade da sentença uma vez que o juízo o quo não deferiu a prova pericial requerida na inicial, baseando seu julgamento tão
somente em inspeção judicial.
Por fim, reafirma o apelante a desconformidade da obra realizada pela apelada com as especificações determinadas pela legislação civil, apoiando-se em laudo
técnico particular, elaborado em momento posterior ao julgamento do mérito.
Desta forma, requer o provimento de seu recurso, determinando-se a anulação da sentença e consequenteretorno dos autos à origem, para que se proceda a
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regular instrução do feito, com a produção da prova técnica que seria imprescindível à elucidação do caso.
Requer ainda, caso não seja este o entendimento prevalecente, a reformulação da sentença, julgando-se pela procedência dos pedidos formulados na inicial.
O apelado, por sua vez, apresentou contrarrazões ao recurso de apelação (fls. 123/128), pugnando pela manutenção da decisão recorrida e negando-se
provimento ao recurso.
Acrescento que o ilustre representante ministerial manifestou-se pelaNULIDADE da inspeção judicial e, consequentemente, da própria sentença de base,
pugnando-se pelo retorno dos autos à instância inferior e reabertura da instrução, para regular seguimento do feito, saneando-se os vícios apontados.
É o relatório.
II - Da admissibilidade
A sentença foi publicada em 24/10/2016 (fls. 71/73). Aplico o Enunciado Administrativo nº 3, do STJ, in verbis:
Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de
admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
Verifico a presença dos pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. Conheço do apelo.
Dessa forma, conheço do recurso.
III - Desenvolvimento
Adoto a fundamentação do parecer do eminente Procurador de Justiça, Dr. Eduardo Daniel Pereira Filho(fls. 136v/138v), quetranscrevo, in verbis:
Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, impõe-se o conhecimento deste recurso.
O cerne da presente demanda gira em torno do direito de vizinhança, e nas limitações ao direito de construir, em conformidade com o princípio da função social
da propriedade - insculpido no artigo 5S, inciso XXIII da CRB - e dos parâmetros estabelecidos no direito de vizinhança - em conformidade com o artigo 1.301 do
Código Civil.
Observe-se que o autor realmente pugnou, em sua peça inicial, pela produção de prova pericial (fls. 08). No entanto, quando da realização da Audiência de
Instrução e Julgamento, o juízo a quo, após deferir a realização da inspeção judicial requerida pelas partes, oportunizou a manifestação das mesmas a respeito
da necessidade de produção de novas provas, ao que o apelante não reiterou seu desiderato na produção da prova pericial (fls. 71).
Desta forma, ainda que se manifeste em primeira mão pela produção da prova pericial, o apelante ao se omitir em relação à necessidade deste meio de prova
em momento posterior, demonstrou estar satisfeito com a prova judicial produzida até então, motivo pelo qual não poder alegar a nulidade da sentença pela
ausência da perícia, uma vez que se manteve silente quando lhe foi oportunizada a manifestação a respeito da necessidade de produção de outras provas.
Superado este ponto, importa analisar, de forma mais detida, a própria realização da inspeção judicial, verificando de forma apurada a sua conformidade
procedimental com a novel norma processual.
Pois bem, a inspeção judicial se encontra disciplinada nos artigos 481/484 do Código de Processo Civil, constituindo-se em importante meio de prova judicial,
uma vez que permite ao próprio magistrado a verificação pessoal do objeto litigioso, eliminando assim a necessidade deintermediários que, possivelmente,
influenciariam na formação do seu convencimento.
Note-se que, apesar da norma processual não impor ao julgador um excesso de regramentos a serem observados para a realização desta inspeção, faz uma
exigência específica, consubstanciando-se esta em imprescindível requisito de regularidade para a sua utilização, qual seja: a lavratura de auto circunstanciado,
nos termos do artigo 484, caput do CPC, verbis:
Art. 484. Concluída a diligência, o juiz mandará lavrar auto circunstanciado, mencionando nele tudo quanto for útil ao julgamento da causa.
No caso em comento, o magistrado não lavrou o aludido auto circunstanciado, limitando-se a tecer alguns comentários a respeito da inspeção quando da própria
Audiência de Instrução e Julgamento, registrando os mesmos em Ata, motivo pelo qual a produção da prova em comento se encontra eivada de vício
procedimental.
Observe-se ainda que o magistrado, ao tecer tais comentários, não se ateve à apresentação dos fatos apreciados, tendo adentrado no próprio mérito da questão,
conforme se percebe na seguinte passagem extraída da supracitada Ata de Audiência (fls. 71):
"{...) tendo este magistrado se dirigidos com as partes, seus advogados e auxiliares ao local onde constatou: Que a ré já providenciou a vedação do acesso aos
jamelões que constam das fotografias de fls. 18/19 construindo um mureta onde pretende edificar uma janela esta sim construída respeitando o limite divisório e
mais de l,5m da linha divisória dos dois imóveis previsto no art. 1.301, do Código Civil no título que regula direito de vizinhança e o direito de construir". (SIC)
No entanto, conforme coloca a doutrina:
"No auto circunstanciado não devem constar conclusões a respeito dos fatos, limitando-se o juiz a um texto narrativo de tudo o que possa importar para a
formação do convencimento judicial. Deve-se lembrar que a inspeção judicial é um meio de prova, que como qualquer outro primeiro deve ser produzido, e
somente após esse momento procedimental, devidamente valorado" (NEVES, Daniel Amorim Assumpção, Manual de direito processual civil, 2016,Juspodium, p.
735).
Ou seja, o magistrado, antes mesmo de formalizar de forma devida a confecção do meio probatório em questão, já deixou evidenciado o seu convencimento
sobre o mérito da demanda, valorando as informações colhidas quando da realização da inspeção judicial.
Por fim, ainda que a norma processual seja omissa, há de ser observada a sua aplicação em conformidade com o texto constitucional, mais especificamente,
com o artigo 59, inciso LV da CRB, de forma a oportunizar às partes que se manifestem sobre as informações coletadas quando da realização da inspeção
judicial, em respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa, conferindo-se tecitura constitucional na aplicação do instituto em questão, o que também não
ocorreu no caso em testilha.
Diante dos pontos supramencionados, perceba-se que o magistrado a quo, além de não observar exigência procedimental, deixando de lavrar o supracitado
auto circunstanciando, ao formar o seu convencimento de forma precipitada e não ter oportunizado às partes a manifestação a respeito das informações
coletadas, incorreu em graves ofensas à norma processual, motivo pelo qual se chega à conclusão da necessária decretação da nulidade de tal ato, nos termos
dos artigos 276 e ss do CPC.
Assevere-se, ainda, a importância da repercussão da constatação de tal nulidade, uma vez que se trata do principal meio probatório utilizado pelo juízo para
solucionar o litígio, até mesmo porque, conforme apontado anteriormente, não foram produzidas outras provas técnicas aptas a construir, de forma satisfatória, o
seu convencimento, motivo pelo qual se encontra comprometido o próprio julgamento da questão, de forma a se tornar necessária a decretação da nulidade de
todos os atos que sucederam a inspeção judicial, nos termos do artigo 281 do CPC.
VI - Do julgamento monocrático
O relator negará seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou com jurisprudência dominante
do respectivo tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior.
Art. 932. Incumbe ao relator:
(...)
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (grifei)
Se a decisão recorrida estiver em manifesto confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior, o
relator poderá dar provimento ao recurso.
Art. 932. Incumbe ao relator:
(?)
V - depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária:
a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;(grifei)
Essa cultura do formalismo impôs ao processo um excesso de etapas até o advento da solução judicial, que a morosidade decorrente acabou por emprestar às
formas usuais de prestação de justiça ineficiência alarmante gerando a consequente insatisfação popular, e o descrédito do Poder Judiciário.
O artigo 1º do NCPC expressa direitos fundamentais do processo, a seguir:
O processo civil será ordenado, disciplinado e interpretado conforme os valores e as normas fundamentais estabelecidos na Constituição da República
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Federativa do Brasil, observando-se as disposições deste Código.
No artigo 4° do NCPC:
As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. (grifei)
No artigo 6º do NCPC, in verbis:
Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.
Pois bem. O Código de Processo Civil anterior possibilitou aos órgãos do Poder Judiciário, utartigo 92 seguintes da CF/88, através do artigo 557 a faculdade de
proferir decisões monocráticas. O próprio Superior Tribunal de Justiça criou a Súmula 253, a saber: " O art. 557 do CPC, que autoriza o relator a decidir o
recurso, alcança o reexame necessário."Referência: CPC, art. 557 REsp 155.656-BA (2ª T.03.03.1998 - DJ 06.04.1998), REsp 212.504-MG (2ª T. 09.05.2000 -
DJ 09.10.2000), AgRg no REsp 228.824-CE (2ªT. 2.08.2000 - DJ 26.03.2001), REsp 190.096-DF (6ª T. 01.06.1999 - DJ 21.06.1999) e REsp 262.931-RN (6ª T.
03.10.2000 - DJ 27.11.2000).(DJU 16.08.2001).
Ao que parece, o legislador quis manter força da jurisprudência, hierarquia, observância e segurança jurídica. É o que retratam os artigos do NCPC, in verbis:
Art. 926. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente:
§ 1º Na forma estabelecida e segundo os pressupostos fixados no regimento interno, os tribunais editarão enunciados de súmula correspondentes a sua
jurisprudência dominante.
§ 2º Ao editar enunciados de súmula, os tribunais devem ater-se às circunstâncias fáticas dos precedentes que motivaram sua criação. (grifei)
Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão:
I - as decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
II - os enunciados de súmula vinculante;
III - os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial
repetitivos;
IV - os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal em matéria constitucional e do Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional;
V - a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados." (grifei)
Art. 932. Incumbe ao relator:
I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes;
II - apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal;
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;
IV - negar provimento a recurso que for contrário a:
a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;
b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;
c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;
V - depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a:
a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;
b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;
c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;
VI - decidir o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, quando este for instaurado originariamente perante o tribunal;
VII - determinar a intimação do Ministério Público, quando for o caso;
VIII - exercer outras atribuições estabelecidas no regimento interno do tribunal.
Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou
complementada a documentação exigível. (grifei)
No entanto, o STF nossa Corte Maior e o Superior Tribunal de Justiça, já estão sedimentando as decisões monocráticas. O STF em situações decididas depois
do ingresso do NCPC, através do artigo 21 §1º do seu Regimento Interno, a seguir:
Art. 21. São atribuições do Relator:
(...)
§ 1ºPoderá o(a) Relator(a) negar seguimento a pedido ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante ou a
Súmula do Tribunal, deles não conhecer em caso de incompetência manifesta, encaminhando os autos ao órgão que repute competente, bem como cassar ou
reformar, liminarmente, acórdão contrário à orientação firmada nos termos do art. 543-B do Código de Processo Civil. (grifei)
É a vertente deixada pelo Presidente da Comissão, o competentíssimo Ministro LUIZ FUX que produziu bela obra de entendimentos jurisprudenciais do STF e
STJ quando era desembargador do Estado do Rio de Janeiro, ou seja, a velocidade das decisões, pelo ato de Justiça, tão abraçada pelos estudiosos do direito.
Sempre para frente. Sem empecilhos burocráticos. Sem vaidades. Só um pensamento de obedecer o princípio maior da CF - rápida solução definitiva dos
conflitos.
Por isso, adoto a solução encontrada pelo STJ, de grafar com tintas duradouras, as decisões monocráticas por mim proferidas, amalgamando o enunciado 568
de tão grande relevância, a saber:
STJ/568. O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante
acerca do tema.
VII - Conclusão
Ante o exposto, nos termos da Súmula 568 do STJ, de acordo com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, anulo a sentença de primeiro grau, retornando os
autos com a reabertura da instrução, para regular seguimento do feito, saneando-se os vícios apontados.
P. I. C.
São Luís, 27 de junho de 2017.

Desembargador Marcelo Carvalho Silva
Relator

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 13.843/2016 (Numeração Única 0002267-33.2016.8.10.0000) - SANTA HELENA.
Agravantes : Manoel Galdino dos Santos e Herbert dos Santos.
Advogados : Christian Bezerra Costa (OAB/MA 9522-A) e outro
Agravados : Ana Maria Correa Queiroz e Francisco Alves Simões.
Advogado : Joelsi Frank Costa (OAB/MA 13415).
Relator : Des. Antonio Guerreiro Júnior.

E M E N T A
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DEFERIMENTO DE LIMINAR. REQUISITOS DO ART. 928 DO CPC/1973 NÃO PREENCHIDOS.
NECESSIDADE DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA. AGRAVO PROVIDO MONOCRATICAMENTE.

"Não tendo os autores da ação de reintegração se desincumbido do ônus de provar a posse alegada, o pedido deve ser julgado improcedente e o
processo extinto com resolução de mérito." (STJ - REsp: 930336 MG 2007/0046647-2, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de
Publicação: DJe 20/02/2014).

1.
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"Ausentes os requisitos do artigo 927 do CPC, não se pode conceder liminar em Ação de Reintegração de Posse." (TJMA - AI 0106102016, Rel.
Desembargador(a) CLEONICE SILVA FREIRE, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, julgado em 09/06/2016, DJe 21/06/2016).

2.

Recurso provido monocraticamente.3.

D E C I S Ã O
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposta por Manoel galdino Santos, inconformado com a decisão
interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da Comarca de Santa Helena que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse com Liminar movida por Ana Maria
Correa Queiroz e Francisco Alves Simões, deferiu o pleito liminar para conceder a reintegração de posse aos agravados.
Em suas razões, pretende o apelante a reforma do decisum, sob a alegação de que o agravado visa em verdade "grilar" as terras limítrofes do agravante, pois
sabe que os marcos limítrofes nunca foram removidos, ao contrário do que alega, se baseando-se em laudo técnico com locais georeferenciados juntados na
petição inicial pelos agravados.
Argumenta pela má-fé dos agravados ao tratar o esbulho como falso, destacando que não há provas robustas, mas tão somente boletim de ocorrência e fotos,
sem qualquer comprovação de que as imagens se tratam da área objeto da lide.
Destaca a inépcia da inicial e carência da ação, pois não se podem admitir os elementos de prova unilaterais trazidos aos autos.
Requer seja atribuído efeito suspensivo e, ao final, seja julgado procedente o presente recurso.
Contrarrazões pelos agravantes, nas quais destacam a preliminar de incompetência absoluta, tendo em vista que as terras se tratariam de gleba pública federal.
No mérito, sustentam que detém não apenas a posse, mas a propriedade registrada do imóvel, destacando que as fotos careadas comprovam o esbulho.
Ao final, pugna pela improcedência do recurso.
Devidamente intimada, a Procuradoria Federal Especializada junto ao INCRA, não se manifestou acerca de interesse no feito
É o relatório. Passo a decidir.
Ab initio ,
insta asseverar que, na hipótese, a prerrogativa constante do art. 932, do Novo Código de Processo Civil, permite ao relator decidir monocraticamente o presente
agravo, na medida em que já há jurisprudência firme nesta Corte e nos Tribunais Superiores acerca dos temas trazidos ao segundo grau.
Destarte, com a edição da súmula 568 em 17/03/2016, não restam mais dúvidas quanto ao posicionamento monocrático do relator quando houver entendimento
dominante acerca do tema.
Com efeito, não assiste razão ao agravante.
Conforme alegação da parte agravante, em contrarrazões os agravados confirmam que visam a proteção de posse deferida em liminar tão somente com base
em alegação de propriedade e de fotos que comprovariam a ocorrência do esbulho.
A decisão agravada, com cópia colacionada, é sucinta em apenas citar o Boletim de Ocorrência e fotos para deferir a liminar de reintegração de posse.
Pois bem, consoante previsto no art. 927 do Código de Processo Civil, incumbe ao autor da ação de reintegração de posse provar: a sua posse; o esbulho
praticado pelo réu; a data do esbulho; e a perda da posse. Vejamos:
Art. 926. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado no de esbulho.
Art. 927. Incumbe ao autor provar:
I - a sua posse;
Il - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;
III - a data da turbação ou do esbulho;
IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração.
Quanto ao sustentado esbulho, de fato, não restou demonstrada a verossimilhança das alegações contidas na inicial, eis que instruída apenas com o Boletim de
Ocorrência, documento produzido de modo unilateral, que, por si só, não tem o condão de autorizar a expedição de mandado liminar de reintegração, nos termos
do art. 928 do CPC/1973, vigente na data da decisão agrava.
No mesmo sentido deve se concluir em relação as fotos. Tratam-se de imagens genéricas, sem qualquer identificação de local ou data, ou seja, além de serem
documentos unilaterais, podem se tratar de qualquer local e em qualquer momento do tempo, por certo não sendo aptas a configurar elementos a darem ensejo
à reintegração de posse.
Sobre este tema assim já se manifestou a Corte Superior:
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS DO ARTIGO 927 DO CPC. AUSÊNCIA DE PROVA. HIPÓTESE DE
IMPROCEDÊNCIA. CARÊNCIA DE AÇÃO. AFASTAMENTO.
1. Não tendo os autores da ação de reintegração se desincumbido do ônus de provar a posse alegada, o pedido deve ser julgado improcedente e o processo
extinto com resolução de mérito.
2. Recurso especial conhecido e provido.
(STJ - REsp: 930336 MG 2007/0046647-2, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 06/02/2014, T3 - TERCEIRA TURMA, Data
de Publicação: DJe 20/02/2014).
Entendimento também deste Egrégio Tribunal de Justiça, in verbis:
AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR INDEFERIDA. NÃO PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO ART. 927 DO
CPC. ESBULHO POSSESSÓRIO NÃO COMPROVADO. DECRETO DE DESOCUPAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL. INOBSERVÂNCIA DA
PERMISSÃO DE USO DO BEM PÚBLICO CONCEDIDA POR LEI ANTERIOR AINDA VIGENTE.
I. O deferimento de medida liminar reintegratória reclama a comprovação cabal dos requisitos legais quais sejam, a sua posse, a turbação ou o esbulho praticado
pelo réu, a data do esbulho, a perda da posse, na ação de reintegração. (Inteligência do art. 927 do Código de Processo Civil).
II. &quot;É certo que as liminares, nas ações possessórias, são concedidas com base em juízo perfunctório, sem necessidade de ampla dilação probatória.
Contudo, deve haver comprovação, ainda que sumária, dos requisitos do art. 927 do Código de Processo Civil, sem o que não se justifica a proteção
possessória.&quot;(Ag nº 135.220/2013, 2ª Câm. Cív. do TJMA, Rel. Des. Marcelo Carvalho Silva. j. 10.09.2013, unânime, DJe 13.09.2013).
III. O ente agravante olvidou em comprovar o esbulho praticado pelo recorrido, ao qual fora concedida permissão para ocupar o imóvel objeto da lide. Resta
imperioso o indeferimento da liminar requerida, ante a necessidade de instrução probatória acerca da legitimidade do Decreto de desocupação do Mercado
Público, em confronto com Lei Municipal anterior.
IV. Agravo de instrumento improvido.
(TJMA, AI Nº 25.987/2013, Rel Des. Vicente de Castro, J: 08/07/2014).
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR DEFERIDA. NÃO COMPROVAÇÃO PELO AUTOR DOS REQUISITOS DO ART. 927
DO CPC. REFORMA DA DECISÃO.
1. Para o deferimento de liminar em ação de reintegração de posse exige-se a prova inequívoca dos requisitos previstos no artigo 927 do Código de Processo
Civil.
2. Não tendo a autora, ora agravada, comprovado de forma inequívoca os requisitos previstos no art. 927 do CC, a reforma de decisão fustigada é medida que se
impõe.
3. Agravo provido.
(TJMA, AI Nº 3500/2014, Rel Des. Kleber Costa Carvalho, DJe: 22/05/2014).
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR. DECISÃO QUE REVOGOU A LIMINAR
ANTERIORMENTE CONCEDIDA E DESIGNOU AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA. APLICAÇÃO DOS ARTS. 927 E 928 DO CPC. PROVIMENTO.
I. As condições necessárias para a concessão da tutela possessória, na ação de reintegração de posse, consoante determina o art. 927, CPC, são a
comprovação da posse anterior, do esbulho praticado e a data de sua ocorrência, bem como a perda da posse.

Página 303 de 2382 Diário da Justiça Eletrônico Disponibilização: 30/06/2017
Edição nº 114/2017 Publicação: 03/07/2017

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO - Praça Dom Pedro II, s/n Centro - CEP 65010-905 - São Luis-MA - Fone: (98) 2106-9000 - www.tjma.jus.br
Diário da Justiça Eletrônico - Diretoria Judiciária - Coordenadoria de Jurisprudência e Publicações - Fone: (98) 2106 9805 / 9810 / 9896 / 9897 - publicacoes@tj.ma.gov.br



II. A situação fática descrita na exordial da ação de reintegração de posse, bem como os documentos a ela acostados, não permitem demonstrar com certeza a
posse velha por parte da agravada. Em que pese os documentos apresentados por ela possuírem base para uma possível análise acerca do direito de
propriedade, objeto que possui ação própria diversa da possessória, não são suficientes a comprovar o direito alegado, vez que são de natureza eminentemente
cartorária, tributária ou fundados em declarações emitidas pela própria agravante.
III. Ausentes os requisitos do artigo 927 do CPC, não se pode conceder liminar em Ação de Reintegração de Posse.
IV. Agravo de Instrumento provido, para confirmar a decisão de efeito suspensivo de fls. 165-172.
(TJMA - AI 0106102016, Rel. Desembargador(a) CLEONICE SILVA FREIRE, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, julgado em 09/06/2016, DJe 21/06/2016).
Entendo que não agiu com acerto o magistrado de base ao deferir a liminar, ao considerar que restou ausente o cumprimento de um dos requisitos essenciais de
comprovação da posse.
É que, não tendo ocorrido da audiência de justificação prévia (art. 562 do NCPC) a posse do agravado e a ocorrência de esbulho não se mostram comprovados,
notadamente em vista na prova documental juntada por ambas as partes, o que evidencia ser necessária instrução processual para a solução da lide.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso
(art. 932 do NCPC c/c Súmula nº 568/STJ) para reformar a decisão interlocutória, de modo a ser indeferido o pleito liminar na ação possessória ora apreciada.
Publique-se. Intimem-se.
São Luís, 28 de junho de 2017.

Des. Antonio Guerreiro Júnior
R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
APELAÇÃO CÍVEL Nº 14.680/2016 - (Numeração Única 0020332-20.2009.8.10.0001) - SÃO LUÍS.
Apelante : Estado do Maranhão.
Procurador : Osmar Cavalcante Oliveira.
Apelado : Claudio Roberto Vieira.
Advogado : Altair Fonseca Pinto (OAB/MA 6496).
Proc. de Justiça : Dr. Eduardo Daniel Pereira Filho.
Relator : Des. Antonio Guerreiro Júnior.

E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRISÃO ILEGAL. ERRO JUDICIÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. CARACTERIZAÇÃO DO
DEVER DE INDENIZAR. CONSTRANGIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA EM VALORES PROPORCIONAIS À OFENSA.
SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO IMPROVIDA.
I. Restou comprovado nos autos que o apelado esteve preso por mais de 3 (três) anos, em razão de crime cometido por terceiro confesso, resultando, assim, em
flagrante erro judiciário.
II. A Constituição Federal em seu art. 5º, inciso LXXV, dispõe que o Estado indenizará o condenado por erro judiciário, assim como o que ficar preso além do
tempo fixado na sentença.
III. Considerando as peculiaridades do caso, as circunstâncias do fato e o posicionamento dos Tribunais Pátrios em casos análogos, mantenho o valor fixado na
base em R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais).
IV. Apelação improvida.

D E C I S Ã O
Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Estado do Maranhão, em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da
Capital que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, movida por Cláudio Roberto Vieira, julgou parcialmente procedente o pleito contido
na inicial, para condenar o apelante ao pagamento da importância de R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais), a título de danos morais. Condenou em custas e
honorários no valor de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.
Em suas razões, o apelante alega, em síntese, ausência de responsabilidade por dano, ante a não comprovação do dano experimentado pelo ora apelado, não
tendo este apresentado nenhuma prova que possa exteriorizar o dano sofrido, sendo mera especulação subjetiva.
Pugna pelo provimento do recurso, para, reformando a sentença recorrida, seja julgado improcedente o pedido autoral ou, caso mantida a condenação, seja
reduzido o valor da indenização por danos morais, bem como os honorários advocatícios.
Contrarrazões de fls. 138/146, suscitando a preliminar de intempestividade ou, não sendo esta acolhida, requer o improvimento do apelo, para confirmar a
sentença de base.
Encaminhados os autos a d. Procuradoria Geral de Justiça, em parecer do Dr. Eduardo Daniel Pereira Filho, manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do
presente recurso, para manter in totum a sentença de base.
É o relatório. Passo a decidir.
Ab initio, ressalto que a prerrogativa constante do art. 932 do Código de Processo Civil permite ao relator decidir monocraticamente o presente apelo, na medida
em que já há jurisprudência firme nesta Corte e nos Tribunais Superiores acerca dos temas trazidos ao segundo grau.
Insta asseverar ainda que, na hipótese, como preceitua a Súmula nº 568 do STJ1, permite ao relator decidir monocraticamente o presente agravo, na medida em
que já há entendimento dominante acerca do tema na jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Superiores.
Com efeito, não assiste razão à apelante.
Suscitou o apelado em sede de contrarrazões a preliminar de intempestividade, a qual entendo que não merece ser acolhida, uma vez que cumprido o prazo
legal.
A questão tratada nos presentes gira em torno dos danos morais suportados pelo apelado decorrentes da conduta ilícita praticada pelo Estado do Maranhão.
Pois bem. Restou comprovado nos autos que o apelado esteve preso por mais de 3 (três) anos, em razão de crime cometido por terceiro confesso, resultando,
assim, em flagrante erro judiciário.
In casu, ao contrário do alegado pelo apelante, entendo tratar de dano in re ipsa, sendo o pagamento de indenização medida impositiva, ou seja, o dano moral
sofrido pelo apelado não necessitade demonstração probatória.
Ademais, a Constituição Federal em seu art. 5º, inciso LXXV, dispõe que: "o Estado indenizará o condenado por erro judiciário, assim como o que ficar preso
além do tempo fixado na sentença".
Assim, comprovada a prisão ilegal do apelado por erro do judiciário, é cabível o dano moral em razão da privação de sua liberdade indevidamente tolhida.
A responsabilidade civil emerge da ocorrência do dano e tem como objetivo restabelecer o equilíbrio jurídico que foi alterado ou desfeito pela lesão, buscando a
vítima a reparação dos prejuízos, ou seja, a recomposição do status quo ante ou reparação em dinheiro.
Como se sabe, o valor do dano moral deve ser definido com base na conduta lesiva, na extensão do prejuízo, no grau de gravidade da culpa, nas condições
pessoais da vítima e na capacidade econômica do agressor, a fim de que seja satisfatória à reparação, ao reconforto da vítima, e inibitória da reiteração da
prática do ato ilícito, sem, com isso, importar em enriquecimento ilícito ao beneficiário.
Desse modo, considerando as peculiaridades do caso, as circunstâncias do fato e o posicionamento dos Tribunais Pátrios em casos análogos, mantenho o valor
fixado na base em R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais).
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. PRISÃO ILEGAL.
QUANTUM INDENIZATÓRIO. REVISÃO. VALOR EXORBITANTE. POSSIBILIDADE.[...]
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3. No caso, o ora agravante foi mantido em cárcere por 48 (quarenta e oito) dias acusado da prática do crime de estupro. A demora da soltura decorreu de atraso
na apresentação do preso às vítimas, que não o reconheceram como autor do delito.
4. A condenação no equivalente a dois mil salários mínimos, no tempo da sentença, corresponderia a aproximadamente R$ 300.000,00 (trezentos mil
reais). Esse montante mostra-se inadequado à reparação do dano descrito no aresto. Tomando-se em conta a gravidade do crime imputado, bem
como a quantidade de dias detenção, tem-se que o valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais) é mais apropriado para a recomposição da lesão.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ, AgInt no AREsp 839.910/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/09/2016, DJe 19/09/2016).
Igualmente, mantenho o percentual arbitrado a título de honorários advocatícios em 15% (quinze por cento), conforme o art. 20, §3º, do CPC.
Ante o exposto, de acordo com o parecer ministerial, nego provimento ao apelo, para in totum a sentença apelada.
Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.
São Luís, 27 de junho de 2017.

Des. Antonio Guerreiro Júnior
R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
APELAÇÃO CÍVEL NO15.115/2017- TIMON
PROCESSO NO0000911-51.2015.8.10.0060

Apelante : Estado do Maranhão

Procurador : Erlls Martins Cavalcanti

Apelados :

Daniel Elias Pereira de Carvalho, David Silva de Oliveira Filho, Gregório Bruno
Alves Oliveira, Helidiane Rayane da Silva Nascimento, Ivanildo da Silva Santos,
Jhonatan Elson Costa Ribeiro, Marciel de Moura Silva, Marcio Maciel Rosa dos
Santos, Nemuel Amaral Costa, Tereza Rachel Barros Trindade Mousinho da
Rocha

Advogada : Karoline Bezerra Maia (OAB/MA 13008)

Relator : Desembargador Marcelo Carvalho Silva

DECISÃO MONOCRÁTICA
I. Relatório
Adoto como relatório a exposição fático processualcontida no Parecer do Ministério Público (fl. 273), de lavra do eminente Procurador de Justiça, Dr. Marco
Antonio Guerreiro, que ora transcrevo, in verbis:
Trata-se de apelação cível (fls.172/177), interposta pelo Estado do Maranhão da sentença (fls. 162/165) prolatada pelo juiz da 4a Vara Cível de Timon na ação
proposta por Márcio Maciel Rosa dos Santos e outras 9 pessoas, que julgou procedente a pretensão autoral, concedendo tutela de urgência antecipada, para
determinar a imediata convocação deles ao teste de aptidão física (TAF), segunda etapa do concurso público para provimento de cargos PMMA e, se declarados
aptos, prosseguirem no certame. Multa diária de R$200,00 limitada a R$10.000,00. Honorários advocatícios de R$2.000,00, pelo demandado.
Buscam os autores a continuação no concurso público para provimento de cargos de soldado combatente PMMA de livre concorrência, Município de Timon,
regido pelo edital 03/2012 da Secretaria de Estado da Gestão e Previdência (SEGEP) e realizado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV). No curso da ação, foi
homologada a desistência de Daniel Elias Pereira de Carvalho (fl.114).
O réu/apelante agita questão preliminar de carência de ação por falta de interesse de agir, pois os autores/apelados não foram classificados nas 4000 vagas
gerais ofertadas para participação no TAF, embora tenham acertado 40% das questões da prova objetiva, primeira etapa do concurso. Utiliza o mesmo
argumento como tese meritória. Defende a obediência às regras editalícias. Assevera óbice à concessão de liminar que esgote, no todo ou em parte, objeto da
ação, conforme art. Io, §3°, da Lei 8437/1992. Pede o provimento.
Contrarrazões (fls.203/214), sem questões preliminares, pugnando pelo improvimento recursal.
Acrescento que o ilustre representante ministerial manifestou-se peloconhecimento e provimento do recurso, para julgar improcedente a pretensão autoral.
É o relatório.
II - Da admissibilidade
A sentença foi publicada em 19/07/2016 (fl. 113). Aplico o Enunciado Administrativo nº 3, do STJ, in verbis:
Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de
admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
Verifico que os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade exigidos para o regular andamento do recurso foram devidamente atendidos pelo
apelante.
Dessa forma, conheço do recurso.
III - Desenvolvimento
O Superior Tribunal de Justiça tem decidido que não há violação dos preceitos processuais quando o magistrado adota os termos da manifestação ministerial
como razões de decidir, desde que a peça apresente pertinência e fundamentos jurídicos e legais razoáveis acerca da questão posta a julgamento, in verbis:
AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. TRÁFICO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO.
ADOÇÃO DO PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO COMO RAZÃO DE DECIDIR. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. FALTA DE
FUNDAMENTAÇÃO CAPAZ DE INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA.
1. Esta Corte Superior de Justiça tem decidido que não se constitui em nulidade o Relator do acórdão adotar as razões de decidir do parecer
ministerial que, suficientemente motivado, analisa toda a tese defensiva (HC n. 40.874/DF, sob a relatoria da Ministra Laurita Vaz, DJ de 15/5/2006) -
AgRg no AREsp n. 314.667/RS, Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 4/9/2015.
2. Não se admitem como paradigma, para fins de comprovação do dissídio jurisprudencial em recurso especial, acórdãos proferidos em recurso ordinário em
mandado de segurança, ação rescisória, habeas corpus e conflito de competência.
3. Para a comprovação da divergência jurisprudencial, não basta a simples transcrição dos julgados, devendo ser mencionadas e expostas as circunstâncias que
identificam ou assemelham os casos confrontados.
4. Agravo regimental improvido.
(AgRg no AREsp 770.629/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 04/02/2016, DJe 23/02/2016)
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. DIREITO PENAL. ART. 168, § 1º, III, DO CP. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. DOSIMETRIA DA PENA.
FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA PARA MAJORAÇÃO DA PENA-BASE. PERSUASÃO RACIONAL. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. ADOÇÃO DO
PARECER MINISTERIAL COMO RAZÃO DE DECIDIR. LEGALIDADE.
1. Não há falar em violação do art. 59 do Código Penal em razão da consideração negativa das consequências do delito para elevar, na dosimetria, a pena-base.
2. O Tribunal de origem, com base no princípio da persuasão racional ou livre convencimento motivado, justificou adequadamente a exasperação da pena-base
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acima do piso legal, em razão da culpabilidade e das consequências do delito perpetrado.
3. Não há violação dos preceitos processuais quando o magistrado adota os termos da manifestação ministerial como razões de decidir, desde que a
peça apresente pertinência e fundamentos jurídicos e legais razoáveis acerca da questão posta a julgamento.
4. O agravo regimental não merece prosperar, porquanto as razões reunidas na insurgência são incapazes de infirmar o entendimento assentado na decisão
agravada.
5. Agravo regimental improvido.
(AgRg no REsp 1545119/PB, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 19/11/2015, DJe 09/12/2015)
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO QUALIFICADO. FUNDAMENTAÇÃO. PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO. EXAME DA
TESE DEFENSIVA. SUFICIÊNCIA. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DESCONSIDERADA. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N.º 231 DO STJ. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL DESPROVIDO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA
CONDENATÓRIA. CUSTÓDIA CAUTELAR DA PACIENTE COMPATÍVEL COM O SISTEMA PROCESSUAL VIGENTE. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS
QUE, EVENTUALMENTE INTERPOSTOS, SÃO DESPROVIDOS DE EFEITO SUSPENSIVO. COLIDÊNCIA DE DEFESAS. PREJUÍZO NÃO
DEMONSTRADO. DEFICIÊNCIA DA DEFESA. NÃO CONFIGURADA. DEFESA PRÉVIA E ALEGAÇÕES FINAIS APRESENTADAS POR NÚCLEO DE
PRÁTICA JURÍDICA. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.º 523 DO STF. PRECEDENTES.1. Não se constitui em nulidade o Relator do acórdão adotar as razões
de decidir do parecer ministerial que, suficientemente motivado, analisa toda a tese defensiva. 2. Fixada a pena-base no mínimo legal, não incide a
atenuante da confissão espontânea, uma vez que, na esteira da jurisprudência pacífica deste Superior Tribunal de Justiça, cristalizada na Súmula n.º 231, "a
incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal". 3. Os recursos especial e extraordinário, se interpostos e
admitidos, não possuem efeito suspensivo capaz de impedir o regular curso da execução da decisão condenatória. A custódia do sentenciado em cárcere,
decorrente de sua condenação na instância ordinária, em sede de recurso de apelação, é providência compatível com o sistema processual vigente. Precedentes
do STJ e do STF. 4. Não se acolhe a alegação de nulidade da instrução criminal por colidência de defesas, já que, os co-réus pleitearam absolvição imputando a
prática do roubo ao menor que com eles praticou o crime, sustentando não saberem de seu intuito criminoso. 5. A defesa técnica participou de todos os atos do
processo, tendo apresentado defesa prévia, participado das audiências de inquirição de testemunhas, e, por fim, oferecido alegações finais. Aplicação da Súmula
n.º 523 do STF. Precedentes do STJ. 6. Writ denegado.
Adoto a fundamentação do parecer do eminenteProcurador de Justiça, Marco Antonio Guerrero, que transcrevo, in verbis:
A análise do interesse de agir (ou processual) passa pela verificação de duas circunstâncias: interesse-utilidade e interesse-adequação. Há interesse-utilidade
toda vez que a ação puder propiciar ao autor uma decisão judicial favorável; há interesse-adequação toda vez que a medida postulada for consorte com os
objetivos jurídicos, políticos e sociais daquilo que é perseguido na ação. Quando se fala em legítimo interesse de agir, leva-se em consideração a efetiva
necessidade da tutela postulada e a conformidade à situação entregue à prestação jurisdicional.
O que levou os autores/apelados ao ajuizamento da presente ação foi a eliminação do concurso por não ultrapassarem a cláusula de barreira para a segunda
etapa. As pretensões de anulação do ato eliminatório, prosseguimento no certame e eventual nomeação e posse no cargo configuram, em tese, o interesse
processual, além de não encontrar óbice no Ordenamento Jurídico brasileiro.
Assim, presentes se acham os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal: cabimento, legitimidade, interesse e inexistência de causa
impeditiva ou extintiva do direito de recorrer; tempestividade, regularidade formal e isenção de preparo.
O TJMA suspendeu a tutela de urgência antecipada (fls.261/263), tornando prejudicada a análise dessa assertiva recursal.
Tem sustância o inconformismo.
O sistema constitucional brasileiro tem como regra que a in-vestidura em cargo ou emprego públicos depende de prévia aprovação em concurso público de
provas, ou de provas e títulos (CF, art.37, II), a realizar os princípios da democracia e da isonomia. Aliás, o regime democrático é marcado pelo direito da
pessoa participar ativamente do exercício e do controle das funções estatais. E o princípio isonômico determina um equânime tratamento ao indivíduo de acordo
com sua situação pessoal, não havendo amparo para tratamento injustificadamente privilegiado ou desfavorecido por parte do Estado.
O acesso ao cargo e emprego públicos deve ser amplo e democrático, precedido de uma seleção impessoal onde assegurada a igualdade de oportunidades a
todos os interessados, incumbindo ao Estado selecionar os mais adequados.
O instituto do concurso público possui princípios endógenos, imanentes à sua natureza e inseparáveis de sua noção, que independem de consagração
normativa, doutrinária ou jurisprudencial para que sejam reconhecidos. A lei do concurso é o edital. Essa máxima consubstancia-se no princípio da vinculação ao
instrumento convocatório, segundo o qual, todos os atos regentes do concurso a ele se ligam e lhe devem obediência. Por sua vez, o edital subordina-se à lei e
vincula, em observância recíproca, a Administração e os candidatos, que dele não podem se afastar, a não ser nas previsões ilegais ou inconstitucionais. É a
face dos princípios da legalidade e da moralidade, que merecem realce dada sua importância.
Os autores/apelados disputaram cargos de soldado combatente de livre concorrência, localidade Timon. Conforme citado edital, a inscrição do candidato
implicaria no conhecimento prévio e aceitação tácita das normas estabelecidas (item 3.17).
A seleção de candidatos para o Curso de Formação de Soldado PMMA será realizada em seis etapas: provas escritas objetivas de caráter eliminatório e
classificatório; teste de aptidão física de caráter apenas eliminatório; teste psicotécnico; exames médico e odontológico de caráter eliminatório;
investigação social documental de caráter eliminatório; curso de formação de caráter eliminatório e classificatório (item 7.1).
Nesse trilhar, a Fundação Sousândrade, contratada em substituição à FGV, divulgou prévia e amplamente as pontuações mínimas necessárias
(nota de corte) para o candidato lograr êxito na primeira etapa e, consequentemente, habilitar-se à segunda. Fato público e notório que o padrão de notas
inicialmente publicizado foi reduzido após convocação de mais 2294 excedentes pela atual Administração estadual, consoante julgado paradigma das Primeiras
Câmaras Cíveis Reunidas do TJMA:
MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CONVOCAÇÃO PARA TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. CLÁUSULA DE BARREIRA. POSICIONAMENTO
DAS CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS. MODIFICAÇÃO. CONVOCAÇÃO DE 2.294 CANDIDATOS ALÉM DO QUANTITATIVO FIXADO INICIALMENTE NO
EDITAL. REDUÇÃO DRÁSTICA DA NOTA DE CORTE ESTABELECIDA NO EDITAL. VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA
CONCEDIDA. UNANIMIDADE. 1. Concurso público para cargo de Soldado Combatente e Bombeiro da Polícia Militar. 2. Cláusula de barreira. Modificação de
entendimento. 3. Revisão imperiosa ante o surgimento de um fato público e notório, qual seja, a circunstância de que o atual governo sob a administração do
Governador Flávio Pino, além dos candidatos chamados para as vagas previstas inicialmente no edital do concurso, decidiu convocar dentre os excedentes, mais
2.294 ("dois mil duzentos e noventa e quatro) candidatos do concurso da Polícia Militar. 4. A nota de corte anteriormente estabelecida, agora com o aumento do
número de vagas, deve ser inexoravelmente revista, sendo que a nota de corte estabelecida inicialmente pela entidade executiva do certame regido pelo edital n°
003/2012. e firmada nos julgamentos dos órgãos deste Tribunal, foi reduzida drasticamente.
podendo chegar ao patamar aproximado de 23 a 24 pontos, o que nos autoriza depreender que o impetrante pode prosseguir nas etapas do concurso, haja vista
que logrou pontuação de 29 pontos na prova objetiva. 5. Segurança concedida. Unanimidade. (MS 0495652015. Des. Raimundo José Barros de Sousa. DJ
29.02.2016). [g.n.].
Destarte, após redução da cláusula de barreira e a convocação dos excedentes, o candidato que pretendesse participar da segunda fase do concurso (testes
físicos) deveria demonstrar que alcançou, na primeira (prova objetiva), pontuação igual ou superior à do último excedente convocado na respectiva localidade.
Na espécie, isso não ocorreu.
Em consulta ao sítio eletrônico da FGV, a nota de corte divulgada a 10.01.2013 para soldado combatente PMMA, Município de Ti-mon, sexo feminino foi 42
e sexo masculino, 37 (doe. em anexo). Inexiste documentação comprobatória da nova nota de corte e de que os autores/apelados atingiram pontuação
mínima do último candidato excedente convocado para a segunda etapa, daquela localidade, a fim de garantir prosseguimento no certame. Isso
demonstra a ausência do alegado direito e, consequentemente, a necessidade de reforma da Decisão. Similarmente, o TJMA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. SOLDADO
COMBATENTE. PRELIMINAR: ILEGITIMIDADE PASSIVA^/) CAUSAM DA FUNDAÇÃO SOUSÂNDRADE. REJEIÇÃO. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO.
NOTA DE CORTE. NÃO ATENDIDA. TUTELA ANTECIPADA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 273 DO CPC. DECISÃO MANTIDA.
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IMPROVIMENTO. - É fato público e notório que o Estado do Maranhão, através do Decreto n° 30.615/2015, contratou a Fundação Sousândrade para reali
zar nova convocação e aplicação dos Testes de Aptidão Física e demais etapas para o cargo de Policial Militar do Estado do Maranhão, devendo ser
reconhecida a legitimidade passiva da agravada. - O Edital n° 03/2012, que regulamenta o concurso para ingresso no cargo de Soldado Combatente da Polí
cia Militar do Maranhão, impõe, em seu item 9.1.2, cláusula de barreira para a convocação para a segunda etapa (TAF). - No presente caso, apesar de o
agravado ter obtido nota acima do percentual mínimo exigido pelo edital para aprovação na fase objetiva, qual seja, 30 (trinta) pontos, contudo, não traz aos
autos qualquer documento que comprove o quantitativo de candidatos que foram convocados para a localidade de sua opção - Timon, para a próxima fase
do certame (TAF), nem a nova nota de corte. - Ausentes os pressupostos legais autorizadores do deferimento da antecipação dos efeitos da tutela, vez
que não existe nesta fase inicial demonstração de que tenha alcançado a nova nota de corte, é de rigor a manutenção da decisão vergastada. - Agravo
de instrumento conhecido e improvido (AI 0324542016. Ia CCív. Desa. Ângela Maria Moraes Salazar. DJe 06.12.2016).
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO MARANHÃO. SOLDADO
COMBATENTE. CONVOCAÇÃO PARA O TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. NOTA DE CORTE NÃO ATINGIDA. DESPROVIMENTO. 1. A aprovação do
candidato na primeira etapa do concurso não evidencia, por si só, seu direito à convocação para próxima etapa (TAF), se o edital prevê expressamente que
somente serão convocados os aprovados e classificados até a posição prevista, e o candidato não está entre esses classificados. Trata-se do conhecido
instrumento da nota de corte. 2. In casu, portanto, a convocação pressupõe a combinação de dois requisitos, a saber, a aprovação na primeira etapa e a
obtenção de desempenho suficiente para transpor a barreira da nota de corte, não se afigurando, no entanto, ter sido o último requisito preenchido pela parte
recorrente. 3. Apelo improvido (AI 0324542016. Ia CCív. Desa. Ângela Maria Moraes Salazar. DJe 06.12.2016).
IV - Do julgamento monocrático
O relator negará seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou com jurisprudência dominante
do respectivo tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior.
Art. 932. Incumbe ao relator:
(...)
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (grifei)
Se a decisão recorrida estiver em manifesto confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior, o
relator poderá dar provimento ao recurso.
Art. 932. Incumbe ao relator:
(?)
V - depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária:
a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;(grifei)
Essa cultura do formalismo impôs ao processo um excesso de etapas até o advento da solução judicial, que a morosidade decorrente acabou por emprestar às
formas usuais de prestação de justiça ineficiência alarmante gerando a consequente insatisfação popular, e o descrédito do Poder Judiciário.
O artigo 1º do NCPC expressa direitos fundamentais do processo, a seguir:
O processo civil será ordenado, disciplinado e interpretado conforme os valores e as normas fundamentais estabelecidos na Constituição da República
Federativa do Brasil, observando-se as disposições deste Código.
No artigo 4° do NCPC:
As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. (grifei)
No artigo 6º do NCPC, in verbis:
Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.
Pois bem. O Código de Processo Civil anterior possibilitou aos órgãos do Poder Judiciário, utartigo 92 seguintes da CF/88, através do artigo 557 a faculdade de
proferir decisões monocráticas. O próprio Superior Tribunal de Justiça criou a Súmula 253, a saber: " O art. 557 do CPC, que autoriza o relator a decidir o
recurso, alcança o reexame necessário."Referência: CPC, art. 557 REsp 155.656-BA (2ª T.03.03.1998 - DJ 06.04.1998), REsp 212.504-MG (2ª T. 09.05.2000 -
DJ 09.10.2000), AgRg no REsp 228.824-CE (2ªT. 2.08.2000 - DJ 26.03.2001), REsp 190.096-DF (6ª T. 01.06.1999 - DJ 21.06.1999) e REsp 262.931-RN (6ª T.
03.10.2000 - DJ 27.11.2000).(DJU 16.08.2001).
Ao que parece, o legislador quis manter força da jurisprudência, hierarquia, observância e segurança jurídica. É o que retratam os artigos do NCPC, in verbis:
Art. 926. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente:
§ 1º Na forma estabelecida e segundo os pressupostos fixados no regimento interno, os tribunais editarão enunciados de súmula correspondentes a sua
jurisprudência dominante.
§ 2º Ao editar enunciados de súmula, os tribunais devem ater-se às circunstâncias fáticas dos precedentes que motivaram sua criação. (grifei)
Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão:
I - as decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
II - os enunciados de súmula vinculante;
III - os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial
repetitivos;
IV - os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal em matéria constitucional e do Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional;
V - a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados." (grifei)
Art. 932. Incumbe ao relator:
I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes;
II - apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal;
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;
IV - negar provimento a recurso que for contrário a:
a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;
b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;
c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;
V - depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a:
a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;
b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;
c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;
VI - decidir o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, quando este for instaurado originariamente perante o tribunal;
VII - determinar a intimação do Ministério Público, quando for o caso;
VIII - exercer outras atribuições estabelecidas no regimento interno do tribunal.
Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou
complementada a documentação exigível. (grifei)
No entanto, o STF nossa Corte Maior e o Superior Tribunal de Justiça, já estão sedimentando as decisões monocráticas. O STF em situações decididas depois
do ingresso do NCPC, através do artigo 21 §1º do seu Regimento Interno, a seguir:
Art. 21. São atribuições do Relator:
(...)
§ 1ºPoderá o(a) Relator(a) negar seguimento a pedido ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante ou a
Súmula do Tribunal, deles não conhecer em caso de incompetência manifesta, encaminhando os autos ao órgão que repute competente, bem como cassar ou

Página 307 de 2382 Diário da Justiça Eletrônico Disponibilização: 30/06/2017
Edição nº 114/2017 Publicação: 03/07/2017

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO - Praça Dom Pedro II, s/n Centro - CEP 65010-905 - São Luis-MA - Fone: (98) 2106-9000 - www.tjma.jus.br
Diário da Justiça Eletrônico - Diretoria Judiciária - Coordenadoria de Jurisprudência e Publicações - Fone: (98) 2106 9805 / 9810 / 9896 / 9897 - publicacoes@tj.ma.gov.br



reformar, liminarmente, acórdão contrário à orientação firmada nos termos do art. 543-B do Código de Processo Civil. (grifei)
É a vertente deixada pelo Presidente da Comissão, o competentíssimo Ministro LUIZ FUX que produziu bela obra de entendimentos jurisprudenciais do STF e
STJ quando era desembargador do Estado do Rio de Janeiro, ou seja, a velocidade das decisões, pelo ato de Justiça, tão abraçada pelos estudiosos do direito.
Sempre para frente. Sem empecilhos burocráticos. Sem vaidades. Só um pensamento de obedecer o princípio maior da CF - rápida solução definitiva dos
conflitos.
Por isso, adoto a solução encontrada pelo STJ, de grafar com tintas duradouras, as decisões monocráticas por mim proferidas, amalgamando o enunciado 568
de tão grande relevância, a saber:
STJ/568. O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento
dominante acerca do tema.
V - Conclusão
Ante o exposto, nos termos da Súmula 568 do STJ, e de acordo com o parecer ministerial, douprovimento ao recurso de apelação.
Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.
São Luís, 26de junhode 2017

Desembargador Marcelo Carvalho Silva
Relator

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
REMESSA NECESSÁRIA NO15.434/2017- TUNTUM
PROCESSO NO0001284-85.2014.8.10.0135

Remetente : Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Tuntum

Requerente : Pauliceia de Oliveira Lima

Advogado : Wilker de Sousa Matos(OAB/MA10.526)

Requerido : Município de Santa Filomena do Maranhão

Relator : Desembargador Marcelo Carvalho Silva

DECISÃO MONOCRÁTICA
I. Relatório
Adoto como relatório a exposição fático-processual contida no Parecer do Ministério Público(fls.78/79), de lavra do eminente Procuradorade Justiça, Dra.Iracy
Martins Figueiredo Aguiarque ora transcrevo, in verbis:
Trata-se de Remessa Necessária de sentença proferida pelo JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TUNTUM/MA, nos autos Ação Ordinária
c/c Pedido Liminar de Antecipação de Tutela Inaudita Altera Pars (processo n° 1284-85/2014) interposta por PAULICEIA DE OLIVEIRA LIMA, em desfavor do
MUNICÍPIO DE SANTA FILOMENA DO MARANHÃO - MA.
Na inicial de fls. 03/14, a Autora narra que foi aprovada na 19a colocação em concurso público promovido pelo Município de Santa Filomena do Maranhão para o
preenchimento de 20 (vinte) vagas para o cargo de Gari, divulgado e regulado através do Edital n° 001/2008.
Argumenta que mesmo tendo sido aprovada dentro do número de vagas, o Município nunca procedeu com sua nomeação, razão pela qual requer que a
municipalidade lhe dê posse no cargo para o qual fora aprovada. Dessa forma, aduzindo ter direito líquido e certo, a Autora ajuizou a presente Ação Ordinária
para buscar provimento judicial ao caso.
Com a inicial, vieram documentos de fls. 15/19.
Manifestação do Município de Santa Filomena do Maranhão às fls. 24/25, afirmando que a Autora não possui direito na demanda já que o concurso público
encontra-se fora do prazo de validade.
Tutela Antecipada deferida às fls. 26/27.
Portaria de Nomeação anexa à fl. 60.
Sentença às fls. 63/67, na qual o MM. Juiz Singular julgou procedente a demanda e condenou o réu a nomear a autora para o cargo público efetivo para o qual
fora aprovada e extinguiu o feito, com resolução de mérito. Condenou, ainda, o representante legal do Município ao pagamento de R$ 16.400,00 (dezesseis mil e
quatrocentos reais) relativo à multa apurada em razão do atraso no cumprimento da obrigação de fazer.
Transcorrido o prazo para recurso, os autos foram remetidos para o duplo grau de jurisdição e após, foi aberta vista dos autos à Procuradoria Geral de Justiça, à
fl. 76-v.
Acrescento que o ilustre representante ministerial manifestou-sepeloconhecimento e improvimentoda presente Remessa, para que seja mantida a decisão,
em todos os seus termos.
É o relatório.
II - Da admissibilidade
A sentença foi publicada em 30/09/2016 (fls. 69). Aplico o Enunciado Administrativo nº 3, do STJ, in verbis:
Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de
admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
Os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade exigidos para o regular andamento da presente remessa foram devidamente preenchidos com
fulcro no artigo 496, do CPC de 2015.
III - Desenvolvimento
O Superior Tribunal de Justiça tem decidido que não se constitui em nulidade o Relator do processo adotar as razões de decidir do parecer ministerial.
Precedentesdo STJ, in verbis:
AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. TRÁFICO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO.
ADOÇÃO DO PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO COMO RAZÃO DE DECIDIR. POSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO CAPAZ DE INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA.
1. Esta Corte Superior de Justiça tem decidido que não se constitui em nulidade o Relator do acórdão adotar as razões de decidir do parecer
ministerial que, suficientemente motivado, analisa toda a tese defensiva (HC n. 40.874/DF, sob a relatoria da Ministra Laurita Vaz, DJ de 15/5/2006) -
AgRg no AREsp n. 314.667/RS, Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 4/9/2015.
2. Não se admitem como paradigma, para fins de comprovação do dissídio jurisprudencial em recurso especial, acórdãos proferidos em recurso ordinário em
mandado de segurança, ação rescisória, habeas corpus e conflito de competência.
3. Para a comprovação da divergência jurisprudencial, não basta a simples transcrição dos julgados, devendo ser mencionadas e expostas as circunstâncias que
identificam ou assemelham os casos confrontados.
4. Agravo regimental improvido.
(AgRg no AREsp 770.629/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 04/02/2016, DJe 23/02/2016)
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. DIREITO PENAL. ART. 168, § 1º, III, DO CP. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. DOSIMETRIA DA PENA.
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FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA PARA MAJORAÇÃO DA PENA-BASE. PERSUASÃO RACIONAL. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. ADOÇÃO DO
PARECER MINISTERIAL COMO RAZÃO DE DECIDIR. LEGALIDADE.
1. Não há falar em violação do art. 59 do Código Penal em razão da consideração negativa das consequências do delito para elevar, na dosimetria, a pena-base.
2. O Tribunal de origem, com base no princípio da persuasão racional ou livre convencimento motivado, justificou adequadamente a exasperação da pena-base
acima do piso legal, em razão da culpabilidade e das consequências do delito perpetrado.
3. Não há violação dos preceitos processuais quando o magistrado adota os termos da manifestação ministerial como razões de decidir, desde que a
peça apresente pertinência e fundamentos jurídicos e legais razoáveis acerca da questão posta a julgamento.
4. O agravo regimental não merece prosperar, porquanto as razões reunidas na insurgência são incapazes de infirmar o entendimento assentado na decisão
agravada.
5. Agravo regimental improvido.
(AgRg no REsp 1545119/PB, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 19/11/2015, DJe 09/12/2015)
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO QUALIFICADO. FUNDAMENTAÇÃO. PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO. EXAME DA
TESE DEFENSIVA. SUFICIÊNCIA. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DESCONSIDERADA. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N.º 231 DO STJ. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL DESPROVIDO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA
CONDENATÓRIA. CUSTÓDIA CAUTELAR DA PACIENTE COMPATÍVEL COM O SISTEMA PROCESSUAL VIGENTE. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS
QUE, EVENTUALMENTE INTERPOSTOS, SÃO DESPROVIDOS DE EFEITO SUSPENSIVO. COLIDÊNCIA DE DEFESAS. PREJUÍZO NÃO
DEMONSTRADO. DEFICIÊNCIA DA DEFESA. NÃO CONFIGURADA. DEFESA PRÉVIA E ALEGAÇÕES FINAIS APRESENTADAS POR NÚCLEO DE
PRÁTICA JURÍDICA. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.º 523 DO STF. PRECEDENTES.1. Não se constitui em nulidade o Relator do acórdão adotar as razões
de decidir do parecer ministerial que, suficientemente motivado, analisa toda a tese defensiva. 2. Fixada a pena-base no mínimo legal, não incide a
atenuante da confissão espontânea, uma vez que, na esteira da jurisprudência pacífica deste Superior Tribunal de Justiça, cristalizada na Súmula n.º 231, "a
incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal". 3. Os recursos especial e extraordinário, se interpostos e
admitidos, não possuem efeito suspensivo capaz de impedir o regular curso da execução da decisão condenatória. A custódia dasentenciada em cárcere,
decorrente de sua condenação na instância ordinária, em sede de recurso de apelação, é providência compatível com o sistema processual vigente. Precedentes
do STJ e do STF. 4. Não se acolhe a alegação de nulidade da instrução criminal por colidência de defesas, já que, os co-réus pleitearam absolvição imputando a
prática do roubo ao menor que com eles praticou o crime, sustentando não saberem de seu intuito criminoso. 5. A defesa técnica participou de todos os atos do
processo, tendo apresentado defesa prévia, participado das audiências de inquirição de testemunhas, e, por fim, oferecido alegações finais. Aplicação da Súmula
n.º 523 do STF. Precedentes do STJ. 6. Writ denegado.
Adoto a fundamentação do parecer do eminente Procuradorade Justiça, Dra. Iracy Martins Figueiredo Aguiar(fls. 80/85),que transcrevo, in verbis:
Cumprido o exposto no Art. 496, que trata sobre as matérias de duplo grau de jurisdição obrigatória, os autos foram remetidos ao tribunal de Justiça, não
havendo, portanto, óbice para seu conhecimento.
Trata-se de Remessa Necessária de sentença que, concedendo os pedidos formulados na inicial, determinou ao Município de Santa Filomena do Maranhão que
procedesse com a nomeação e posse de Pauliceia de Oliveira Lima no cargo de Gari, em virtude de sua aprovação em concurso público realizado em 2008.
Na espécie, o cerne da questão repousa na possibilidade de haver a nomeação e posse da Autora, quando esta recorreu ao Poder Judiciário após a expiração
do prazo de validade do concurso para o qual fora aprovada. A respeito, entende-se que, conforme posicionamento das cortes superiores, o ingresso com ação
de obrigação de fazer após findo prazo de validade do concurso, não constitui óbice à apreciação pelo Poder Judiciário, isso porque a violação ao direito à
nomeação deu-se exatamente pelo decurso do prazo em comento.
Ademais, tal controvérsia teve sua repercussão geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do RE 766.304/RS, senão vejamos:
CONCURSO PÚBLICO - PRAZO DE VALIDADE - AÇÃO AJUIZADA APÓS O ESGOTAMENTO - ADMISSIBILIDADE NA ORIGEM -RECURSO
EXTRAORDINÁRIO - REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA. Possui repercussão geral a controvérsia acerca da possibilidade de, esgotado o prazo de
validade do concurso público, propor-se ação objetivando o reconhecimento do direito à nomeação. (STF- RE 766.304/RS. Min. Rei: Marco Aurélio)
Em igual sentido, o Superior Tribunal de Justiça e o Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, dentre outros, analisou a matéria, conforme segue:'
ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INSURGÊNCIA CONTRA ATO DE NOMEAÇÃO APÓS EXPIRAÇÃO DO PRAZO DE VALIDADE. FALTA DE
INTERESSE PROCESSUAL.
INOCORRÊNCIA. Não caracteriza falta de interesse processual o fato de a ação ter sido intentada após expirado o prazo de validade do concurso, nos casos em
que não se questionam os atos da Administração relacionados à realização do concurso público, mas sim atos referentes à nomeação dos demandantes.
Precedentes. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no Ag 1039539 MG 2008/0080737-5. Ministro FELIX FISCHER. Ministro FELIX FISCHER. T5 -
QUINTA TURMA. Pub: 02/03/2009).
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRETERIÇÃO DE CANDIDATA EXCEDENTE. AÇÃO PRINCIPAL AJUIZADA APÓS EXPIRADA A VALIDADE DO CONCURSO
PÚBLICO. ABERTURA DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. 1. O candidato aprovado fora do número de
vagas em concurso público tem mera expectativa de direito à nomeação, que se convola, contudo, em direito líquido e certo a partir do momento em que a
Administração convoca servidores a título temporário e/ou precário para exercer as mesmas atribuições que deveriam ser desempenhadas por servidores
efetivos, mediante contratação realizada em desconformidade com o propósito da Lei n° 6.915/1997. 2. Para o reconhecimento do direito à nomeação dos
candidatos excedentes, imprescindível a demonstração de sua vaga por aquele nomeado a título precário. Precedentes do STJ. 3. O ajuizamento da ação
principal pretendendo nomeação após expirado o prazo de validade do concurso não constitui óbice à apreciação de eventual irregularidade cometida pela
Administração quanto à nomeação de candidatos aprovados no certame. 4. Agravo de Instrumento conhecido e improvido. 5. Maioria de Votos. (TJMA - Agravo
de Instrumento n° 027353/2015. Rei. Des. Ricardo Tadeu Bugarin Duailibe. DJe 05.02.2015).
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATOS APROVADOS FORA DO NÚMERO
DE VAGAS PREVISTO NO EDITAL. ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO. EXAURIMENTO DO PRAZO DO MÉRITO DA CAUSA. EFETIVAÇÃO DE SERVIDORES
TEMPORÁRIOS POR EMENDA A LEI ORGÂNICA DO DF. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA APÓS A EXPIRAÇÃO DO PRAZO DE VALIDADE DO
CERTAME. PRETERIÇÃO NÃO CONFIGURADA. 1. O fato de o concurso público haver expirado não acarreta a falta de interesse processual do candidato
quanto à pretensão de reconhecimento da ocorrência de preterição em virtude de nomeação de servidores temporários para suprir carência de servidores
efetivos. 2. De acordo com o entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, a expectativa de direito à nomeação do candidato aprovado em
concurso público além das vagas previstas em edital, se convola em pleno direito subjetivo, caso venha a surgir novas vagas durante a vigência do certame. 3.
Verificado que as vagas decorrentes do reconhecimento da inconstitucionalidade da Emenda à Lei Orgânica n. 53/2008 somente surgiram após o exaurimento do
prazo de validade do certame, não há como ser reconhecida a preterição alegada pelos autores, de modo a assegurar-lhes a nomeação e posse pretendida na
inicial. 4. Recurso de Apelação conhecido e parcialmente provido. Sentença cassada. Pedido inicial julgado improcedente. (TJDF - APC 20110112266619. Rei.
Nídia Corrêa Lima. Julgamento: 30/09/2015. Órgão Julgador: 3a Turma Cível. Publicação: Publicado no DJE: 06/10/2015).
De igual sorte, conforme afirma a Autora, o Município procedeu com a contratação precária de profissionais para o mesmo cargo, não obstante a vigência de
concurso público. A respeito de tal questão, as Cortes Superiores de Justiça, sobretudo o Supremo Tribunal Federal, possuem entendimento firmado, conforme
segue:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO.
DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. EXISTÊNCIA DE CANDIDATOS DEVIDAMENTE APROVADOS E HABILITADOS EM
CERTAME VIGENTE. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A ocupação precária, por comissão, terceirização, ou contratação temporária, para o exercício das mesmas atribuições do cargo para o qual promovera o
concurso público, configura ato administrativo eivado de desvio de finalidade, caracterizando verdadeira burla à exigência constitucional do artigo 37, II, da
Constituição Federal. Precedente: Al 776.070-AgR, Relator Ministro Gilmar Mendes, Dje 22/03/2011.
2. In casu, o acórdão originariamente recorrido assentou: "MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO
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PÚBLICO. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. EXISTÊNCIA DE CANDIDATOS DEVIDAMENTE APROVADOS E
HABILITADOS EM CERTAME VIGENTE. BURLA À EXIGÊNCIA CONSTITUCIONAL DO ART. 37, II, DA CF/88. CARACTERIZAÇÃO. DEFERIMENTO DA
ORDEM QUE SE IMPÕE. I- A aprovação em concurso público fora da quantidade de vagas, não gera direito à nomeação, mas apenas expectativa de direito. II-
Essa expectativa, no entanto, convola-se em direito subjetivo, a partir do momento em que, dentro do prazo de validade do concurso, há contratação de pessoal,
de forma precária, para o preenchimento de vagas existentes, em flagrante preterição àqueles que, aprovados emconcurso ainda válido, estariam aptos a ocupar
o mesmo cargoou função. Precedentes do STJ (RMS n° 29.973/MA, Quinta Turma.Rei. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIS FILHO. DJE 22/11/2010). III- Arealização
de processo seletivo simplificado, no caso oraapresentado, representou manifesta afronta à Lei Estadual n°6.915/97, a qual regula a contratação temporária de
professoresno âmbito do Estado do Maranhão, especificamente do inciso VIIdo seu art. 2o. IV- Com efeito, a disposição acima referida é clarano sentido de que
somente haverá necessidade temporária deexcepcional interesse público na admissão precária deprofessores na Rede Estadual de Ensino acaso não
existamcandidatos aprovados em concurso público e devidamentehabilitados. V- A atividade de docência é permanente e nãotemporária. Ou seja, não se
poderia admitir que se façamcontratações temporárias para atividades permanente, mormentequando há concurso público em plena vigência, como no casoem
apreço. Essa contratação precária, friso uma vez mais, é umaburla à exigência constitucional talhada no art. 37, II, da CF/88.VI- Segurança concedida."
3. Agravo regimental não provido. (STF. ARE 649046 AgR/MA.Primeira Turma. Rei.: Min. Luiz Fux. J.: 28/08/2012.) (grifo nosso)
Nessa esteira, também já se posicionou o Superior Tribunal de Justiça:
ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO. PROFESSOR. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO NO
EDITAL. EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. POSTERIOR CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. EXISTÊNCIA DE VAGAS NO PRAZO DE VALIDADE DO
CONCURSO PARA O MESMO CARGO COMPROVADA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO.
1. O candidato aprovado fora do número de vagas previsto no editalpossui mera expectativa à nomeação, apenas adquirindo esse direitocaso haja a
comprovação do surgimento de novas vagas durante oprazo de validade do concurso público, bem como o interesse daadministração no seu preenchimento.
2. A contratação temporária fundamentada no art. 37, IX, daConstituição da República não implica necessariamente oreconhecimento de haver cargos efetivos
disponíveis. Nesses casos,a admissão no serviço ocorre em decorrência de situações marcadaspela transitoriedade e excepcionalidade, devendo ser justificadas
pelointeresse público.
3. Por outro lado, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal orienta que "o candidato aprovado em concurso público não pode ter sua nomeação preterida
em razão da contratação temporária de pessoal, dentro do prazo de validade do concurso" (ARE 648980/MA, Rei. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, julgado
em 04/10/2011, Dje 25/10/2011).
4. A Segunda Turma deste Superior Tribunal de Justiça passou a considerar que a contratação precária de profissionais durante o prazo de validade do
concurso, principalmente no caso dos professores, por executarem atividade essencial prestada pelo Estado, convola a expectativa de direito dos aprovados em
direito subjetivo à nomeação. Precedente: RMS 34794/MA, Rei. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 14/02/2012.
5. Agravo regimental não provido. (STJ. AgRg no RMS 36811/MA. Segunda Turma. Rei.: Min. Castro Meira. DJe 03/08/2012.) (grifo nosso)
Tais posicionamentos sedimentam, portanto, a tese de que a contratação temporária de pessoal visando o preenchimento de vagas no mesmo cargo para o qual
existem candidatos aprovados, quando ainda vigente o prazo de validade do certame, revela a necessidade de serviço, exsurgindo para o ente público o dever
de nomeação dos candidatos preteridos, convolando a mera expectativa de direito em efetivo direito subjetivo à nomeação.
Nesse sentido também já se manifestou o e. Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão:
MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO.
CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. EXISTÊNCIA DE CANDIDATOS DEVIDAMENTE APROVADOS E HABILITADOS EM CERTAME VIGENTE. BURLA À
EXIGÊNCIA CONSTITUCIONAL DO ART. 37, II, DA CF/88. CARACTERIZAÇÃO.
6. - A aprovação em concurso público, fora da quantidade de vagas, não gera direito à nomeação, mas apenas expectativa de direito.
7. - Essa expectativa, no entanto, convola-se em direito subjetivo, a partir do momento em que, dentro do prazo de validade do concurso, há contratação de
pessoal, de forma precária, para o preenchimento de vagas existentes, em flagrante preterição àqueles que, aprovados em concurso ainda válido, estariam aptos
a ocupar o mesmo cargo ou função.
III - A atividade de docência é permanente e não temporária. Ouseja, não se poderia admitir que se façam contrataçõestemporárias para atividades permanentes,
mormente quando háconcurso público em plena vigência, como no caso em apreço.Essa contratação precária é uma burla à exigência constitucionaltalhada no
art. 37, II, da CF/88. IV - Segurança concedida. (TJMA.MANDADO DE SEGURANÇA N° 21.961/2011. Câmaras CíveisReunidas. Rei.: Des. Marcelo Carvalho
Silva. J.: 15/03/2013.)
IV - Do julgamento monocrático
O relator negará seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou com jurisprudência dominante
do respectivo tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior.
Art. 932. Incumbe ao relator:
(...)
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (grifei)
Se a decisão recorrida estiver em manifesto confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior, o
relator poderá dar provimento ao recurso.
Art. 932. Incumbe ao relator:
(?)
V - depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária:
a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;(grifei)
Essa cultura do formalismo impôs ao processo um excesso de etapas até o advento da solução judicial, que a morosidade decorrente acabou por emprestar às
formas usuais de prestação de justiça ineficiência alarmante gerando a consequente insatisfação popular, e o descrédito do Poder Judiciário.
O artigo 1º do NCPC expressa direitos fundamentais do processo, a seguir:
O processo civil será ordenado, disciplinado e interpretado conforme os valores e as normas fundamentais estabelecidos na Constituição da República
Federativa do Brasil, observando-se as disposições deste Código.
No artigo 4° do NCPC:
As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. (grifei)
No artigo 6º do NCPC, in verbis:
Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.
Pois bem. O Código de Processo Civil anterior possibilitou aos órgãos do Poder Judiciário, utartigo 92 seguintes da CF/88, através do artigo 557 a faculdade de
proferir decisões monocráticas. O próprio Superior Tribunal de Justiça criou a Súmula 253, a saber: " O art. 557 do CPC, que autoriza o relator a decidir o
recurso, alcança o reexame necessário."Referência: CPC, art. 557 REsp 155.656-BA (2ª T.03.03.1998 - DJ 06.04.1998), REsp 212.504-MG (2ª T. 09.05.2000 -
DJ 09.10.2000), AgRg no REsp 228.824-CE (2ªT. 2.08.2000 - DJ 26.03.2001), REsp 190.096-DF (6ª T. 01.06.1999 - DJ 21.06.1999) e REsp 262.931-RN (6ª T.
03.10.2000 - DJ 27.11.2000).(DJU 16.08.2001).
Ao que parece, o legislador quis manter força da jurisprudência, hierarquia, observância e segurança jurídica. É o que retratam os artigos do NCPC, in verbis:
Art. 926. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente:
§ 1º Na forma estabelecida e segundo os pressupostos fixados no regimento interno, os tribunais editarão enunciados de súmula correspondentes a sua
jurisprudência dominante.
§ 2º Ao editar enunciados de súmula, os tribunais devem ater-se às circunstâncias fáticas dos precedentes que motivaram sua criação. (grifei)
Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão:
I - as decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
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II - os enunciados de súmula vinculante;
III - os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial
repetitivos;
IV - os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal em matéria constitucional e do Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional;
V - a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados." (grifei)
Art. 932. Incumbe ao relator:
I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes;
II - apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal;
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;
IV - negar provimento a recurso que for contrário a:
a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;
b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;
c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;
V - depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a:
a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;
b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;
c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;
VI - decidir o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, quando este for instaurado originariamente perante o tribunal;
VII - determinar a intimação do Ministério Público, quando for o caso;
VIII - exercer outras atribuições estabelecidas no regimento interno do tribunal.
Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou
complementada a documentação exigível. (grifei)
No entanto, o STF nossa Corte Maior e o Superior Tribunal de Justiça, já estão sedimentando as decisões monocráticas. O STF em situações decididas depois
do ingresso do NCPC, através do artigo 21 §1º do seu Regimento Interno, a seguir:
Art. 21. São atribuições do Relator:
(...)
§ 1ºPoderá o(a) Relator(a) negar seguimento a pedido ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante ou a
Súmula do Tribunal, deles não conhecer em caso de incompetência manifesta, encaminhando os autos ao órgão que repute competente, bem como cassar ou
reformar, liminarmente, acórdão contrário à orientação firmada nos termos do art. 543-B do Código de Processo Civil. (grifei)
É a vertente deixada pelo Presidente da Comissão, o competentíssimo Ministro LUIZ FUX que produziu bela obra de entendimentos jurisprudenciais do STF e
STJ quando era desembargador do Estado do Rio de Janeiro, ou seja, a velocidade das decisões, pelo ato de Justiça, tão abraçada pelos estudiosos do direito.
Sempre para frente. Sem empecilhos burocráticos. Sem vaidades. Só um pensamento de obedecer o princípio maior da CF - rápida solução definitiva dos
conflitos.
Por isso, adoto a solução encontrada pelo STJ, de grafar com tintas duradouras, as decisões monocráticas por mim proferidas, amalgamando o enunciado 568
de tão grande relevância, a saber:
STJ/568. O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante
acerca do tema.
V -Conclusão
Ante o exposto, de acordo com o parecer ministerial, nos termos da Súmula 568 do STJ, negoprovimento à remessa necessária, para que seja mantidaa
sentença de primeiro grau.
Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.
São Luís, 27 de junho de 2017.

Desembargador Marcelo Carvalho Silva
Relator

1
SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
APELAÇÃO CÍVEL NO15.539/2017- CODÓ
PROCESSO NO0002896-70.2014.8.10.0034

Apelante : José Antônio Paixão de Oliveira

Advogada : Maria Rosicléia Soares da Silva(OAB/MA 11121)

Apelado : Banco Bradesco S/A

Advogado : Rubens Gaspar Serra(OAB/SP 119859)

Relator : Desembargador Marcelo Carvalho Silva

DECISÃO MONOCRÁTICA
I. Relatório
Adoto como parte deste relatório a exposição fático-processual contida na sentença de primeiro grau (fls.147/148), proferida pelo Juiz de Direito da 1ª Vara Cível
da Comarca de Codó-MA, Dr. Rogério Pelegrini Tognon Rondon, que ora transcrevo, in verbis:
Trata-se de ação de declaração de nulidade de contrato e indenização por dano moral com pedido de liminar proposta por José Antônio Paixão de Oliveira
em face de Banco Bradesco S/A, ambas as partes qualificadas nos autos em epígrafe.
Aduz o autor que possui um benefício por incapacidade rural, o qual foi concedido pela primeira vez em 13/10/2010, com cessação prevista para 30/11/2010.
Narra que foi submetido a nova perícia e conseguiu novo benefício em 23/09/2010, que cessaria em 30/07/2011 e que nesse período contraiu empréstimo junto
ao banco promovido, no valor de R$ 2.528,00 (dois mil quinhentos e vinte e oito reais), que seria pago em parcelas de R$ 187,88 (cento e oitenta e sete reais e
oitenta e oito centavos).
Sustenta que teve seu benefício cessado, ficando impossibilitado de arcar com o pagamento do empréstimo, com o que passou a receber cobranças do réu,
vindo a ter seu nome inserto no cadastro de inadimplentes. Diz que somente no ano de 2014 conseguiu ter seu benefício do INSS restabelecido, ocasião em que
refinanciou o empréstimo junto ao suplicado (contrato n. 24274467), arguindo que seu nome se encontra negativado e que está sendo forçado a pagar/m
contrato que não concorda.
Sob a justificativa de que o banco réu utilizou-se da condição de analfabeto do autor e por ter se aproveitado da ocorrência do benefício previdenciário para
realizar indevidamente o empréstimo, pugna a exordial pela declaração de nulidade dos negócios jurídicos questionados e pelo ressarcimento por danos morais
e materiais.'
Com a inicial vieram os documentos de fls. 10/38.
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Decisão deferindo pedido de justiça gratuita, mas não concedendo a tutela antecipada, fls. 41/42.
Peça contestatória e respectiva documentação, fls. 46/82-v.
Réplica, fl. 96.
Audiência realizada aos 06 de junho do corrente ano, em que não foi possível obter a conciliação, fl. 105.
Contestação e documentos, fls. 106/134-v.
Vieram os autos conclusos.
Acrescento que, ao final, o douto Juiz de Direito julgou improcedentes os pedidos da inicial.
Às folhas 157/162, traz oapelante suas razões recursais requerendo a reforma da sentença, e a total procedência dos pedidos da inicial.
Contrarrazões apresentadas às fls. 169/176v.
Encaminhados os autos ao Ministério Público de segundo grau, este, devidamente representado peloIlustre Procurador de Justiça, Dr. Raimundo Nonato de
Carvalho Filho, manifestou-se pelo conhecimentodo presente recurso, deixando de opinar sobre oseu mérito por inexistiremna espécie, quaisquer das hipóteses
autorizadoras deintervenção ministerial elencadas no art. 178, do CPC (fls. 196/197).
É o relatório.
II. Juízo de admissibilidade
A sentença foi publicada em 18/12/2015(fls. 155). Sendo assim, aplico o Enunciado Administrativo nº 2, do STJ, in verbis:
Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de
admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
Nos termos do artigo 14 do Novo Código de Processo Civil, "a norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso,
respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada."
Incide o Código de Processo Civil de 1973.
Verifico que os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade exigidos para o regular andamento dos recursos foram devidamente atendidos pela
apelante. Conheço, pois, do presente apelo.
III. Desenvolvimento
Adoto como razões de decidir a fundamentação contida na sentença de primeiro grau(fl.148/149/150/151), proferida pelo Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da
Comarca de Codó - MA, Dr. Rogério Pelegrini Rondon, que ora transcrevo, in verbis:
Friso que o processo comporta julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 330, inciso I, do Código Processual Civil, não necessitando de dilação
probatória. Vale salientar que: &quot;Presentes as condições que ensejam o julgamento antecipado da causa, é dever do juiz, e não mera faculdade, assim
proceder&quot; (REsp n. 2832, Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira).
A priori, destaco que deve ser desentranhada dos autos a contestação apresentada às fls. 106/114, eis que atingida pela preclusão consumativa. Tendo sido
apresentada uma primeira peça contestatória, torna-se inviável o conhecimento da segunda. Pois bem. O autor alega que seu nome foi incluído no rol de
inadimplentes por ordem do suplicado, colacionando aos autos, para tanto, registro de negativação e cobranças perpetradas pelo requerido. Aduz que, embora
tenha permanecido algum tempo sem honrar os pagamentos, o contrato que originou as cobranças foi firmado irregularmente, já que o benefício por
incapacidade rural, auxílio doença, não pode sofrer empréstimos consignados. O requerido, por seu viés, sustentou, preliminarmente, a carência da ação pela
falta de interesse de agir e a inépcia da inicial e, no mérito, a inexistência de requisitos autorizadores para a revisão do contrato e a ausência de onerosidade
excessiva.
No tocante às preliminares, importa dizer que devem ser rechaçadas. Na demanda em voga há, sim, interesse de agir da parte requerente, pois, pelos fatos
narrados, a pretensão pode ser alcançada pela via judicial, a dizer, a nulidade do negócio jurídico firmado com o banco réu, sob a justificativa de ser eivado de
ilegalidade. No mais, não há cogitar a inépcia da petição inicial, porquanto da leitura da mesma é viável chegar à conclusão pretendida pelo autor, estando
preenchidos os requisitos insertos nos artigos 282 e 283 do Código de Processo Civil.
No que tange à questão meritória, tem-se que não devem ser acolhidos os pleitos autorais. Para tanto, basta atentar para as informações contempladas na
própria exordial e os documentos colacionados com a mesma. Ao contrário do que quis fazer crer o suplicante, in casu, não se está tratando de empréstimo
consignado, mas sim de empréstimo não vinculado ao benefício previdenciário.
É cediço que quem recebe auxílio doença não pode contrair empréstimo consignado, vez que quem recebe este, na verdade, não é um beneficiário, e sim um
segurado do INSS, que faz jus a um benefício temporário. Em casos tais é possível apenas a contratação de empréstimo pessoal e débito em conta.
Certo é que o requerente aduz que o auxílio doença lhe foi concedido primeiramente em 13/10/2010, com cessação prevista para 30/11/2010 (fl. 15) e
que, submetido a nova perícia, conseguiu novo benefício em 23/09/2010, que cessaria em30/07/2011 (fl. 14) sendo que nesse período teria feito o empréstimo
ora digladiado junto ao banco promovido. Narra ainda que somente teve restabelecido o benefício no ano de 2014.
Isso leva à conclusão de que as alegações autorais não têm qualquer verossimilhança. Sopesando as informações supra, o autor esteve segurado pelo INSS do
período de 13/10/2010 a 30/07/2011 e a partir de 2014. Entretanto, levando em conta o documento de fls. 17/21 e 132, tem-se que o contrato de empréstimo
firmado pelo autor data de 07/10/2011, ou seja, dia em que não estava coberto pelo INSS. Assim, como não estava, em 07/10/2011 (dia da celebração do
negócio), recebendo benefício algum da seguridade, não podia mesmo ter sido firmado um contrato de empréstimo consignado.
Via de consequência, não havendo falar em irregularidade/ilegalidade do contrato de empréstimo, não há também cogitar em nulidade do contrato de
refinanciamento presente às fls. 17/20, mesmo porque consensual e livremente celebrado pela parte autora.
Destarte, conclui-se que, quando o autor contraiu o empréstimo junto à instituição ré, sabia que deveria arcar com as obrigações assumidas. In conteste, que
houve livre consentimento na celebração dos negócios (original e refinanciamento), não merecendo amparo a argumentação autoral de que vem sendo forçado a
pagar por contrato que não concorda.
Nesse espeque, restando límpida a ausência de ato ilícito por parte do banco requerido, pois regular o contrato inicialmente firmado e o posterior financiamento,
e tendo em vista que o autor informou não ter quitado diversas prestações do empréstimo, por óbvio existem valores em aberto, o que torna legítima as
cobranças perpetradas, as quais deram azo à negativação junto ao cadastro desabonador ao crédito.
Logo, tendo sido os contratos consensualmente contraídos pelo requerente, consoante consta na própria exordial, não havendo qualquer ilegalidade no ato, a
negativação do nome do autor por ordem do réu se deu em virtude do exercício regular de um direito, considerando a inadimplência. Não há, portanto, que se
falar em má fé da instituição demandada ou ato ilícito, com o que não podem ser abraçados os pleitos de ressarcimento por danos material e moral.
Outrossim, não é exagero salientar que não se está discutindo aqui a (i)legalidade da taxa de juros ou outras cláusulas contratuais, como consta na contestação,
mas simplesmente a regularidade/legalidade dos negócios firmados. Com isso, não se pode invocar, na hipótese, a teoria do superendividamento com vistas a
proceder-se a um reequilíbrio contratual, posto que esse tema não foi objeto da petição inicial.
O que interessa repisar é que, independentemente do motivo que tenha ensejado a inadimplência contratual, não pode se eximir o cliente de assumir as
prestações livremente contratadas, tendo a seu favor, por outro turno, a possibilidade de renegociar os débitos.
Nesse espeque, tendo em vista que a inclusão do nome do autor no rol de negativados se evidenciou legítima e regular ante a inadimplência de contrato
celebrado livremente junto ao banco requerido, de rigor sejam julgados improcedentes os pedidos autorais. Dispositivo.
Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE a pretensão inicial, motivo pelo qual determino a extinção do feito, com resolução dq mérito, nos moldes do artigo269,
inciso I, do Código de Processo Civil.
Acrescento que nossas Cortes superiores já firmaram entendimento no sentido de que não é causa de nulidade a adoção, como fundamento de decisão em
segundo grau, de sentença de 1º grauque analisa a tese defensiva em sua totalidade e apresenta motivação bem embasada juridicamente.
A fundamentaçãoper relationem - hipótese em que o colegiado adota como razão de decidir sentença anteriormente prolatada ou mesmo parecer do Ministério
Público - é plenamente admitida pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça, os quais entendem, de forma pacífica, que não subsiste
nenhumaespécie de mácula sobre a entrega da prestação jurisdicional nesses moldes, in verbis:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO. ADOÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA.
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POSSIBILIDADE. DANOS MATERIAIS E MORAIS. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA Nº 7/STJ.
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA Nº 284/STF.
1. Esta Corte já se posicionou no sentido de não ser desprovido de fundamento o julgado que ratifica as razões de decidir adotadas na sentença,
transcritas no corpo do acórdão.
2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a
aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
3. Rever as conclusões do acórdão recorrido acerca da ocorrência dos danos materiais e morais demandaria o reexame de matéria fático- probatória, o que é
vedado em recurso especial, nos termos da Súmula nº 7 do Superior Tribunal de Justiça.
4. É inadmissível o inconformismo por deficiência na sua fundamentação quando o recurso especial deixa de indicar de modo preciso como teria ocorrido a
violação legal. Aplicação da Súmula nº 284 do Supremo Tribunal Federal.
5. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp 473.327/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/06/2016, DJe 20/06/2016) (grifei)
IV - Do julgamento monocrático
É admissível o julgamento monocrático do recurso, nos termos do artigo 557 e seus parágrafos, do Código de Processo Civil de 1973, quando houver
jurisprudência dominante a respeito da matéria objeto de discussão, em prestígio ao direito fundamental à duração razoável do processo.
Precedente do STJ, in verbis:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO DECIDIDO MONOCRATICAMENTE PELO
RELATOR. APLICAÇÃO DO ART. 557 DO CPC. CABIMENTO. VICE-DIRETORA. ESCOLA ESTADUAL. CARGO EM COMISSÃO. LIVRE NOMEAÇÃO.
DISPENSA AD NUTUM. 1. De acordo com o art. 557 do Código de Processo Civil, é possível ao Relator decidir o recurso, com fundamento na jurisprudência
dominante, de forma monocrática, não ofendendo, assim, o princípio da colegialidade. Ademais, consoante orientação do Superior Tribunal de Justiça, a
confirmação de decisão monocrática de relator pelo órgão colegiado supera eventual violação do art. 557 do CPC. [...]. (AgRg no REsp 1364443/MG Rel. Ministro
OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 01 /04/2014, DJe 25/04/2014).
V - Conclusão
Diante do exposto, nos termos do art. 557,caput, do Código de Processo Civil de 1973, nego provimento à presente apelação, mantendo a sentença do juízo de
origem em todos os seus termos.
Publique-se. Intimem-se.
São Luís, 23de junho de 2017.

Desembargador Marcelo Carvalho Silva
Relator

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
APELAÇÃO CÍVEL NO16.267/2017 - GRAJAÚ
PROCESSO NO0001544-34.2015.8.10.0037

Apelante : Consórcio Nacional Volkswagem Administradora de Consórcios Ltda.

Advogado : Charles André Alves Barros (OAB/MA 11.387)

Apelada : Maria Marli Moreira de Oliveira

Advogado : Rômulo de Orquiza Moreira (OAB/MA 11.351)

Relator : Desembargador Marcelo Carvalho Silva

DECISÃO MONOCRÁTICA
I. Relatório
Adoto como parte deste relatório a exposição fático-processual contida na sentença de primeiro grau(fl.120), proferida pelo Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca
de Grajaú, Dr. Silvio Alves Nascimento, que ora transcrevo, in verbis:
Aos vinte e um dias do mês de outubro de dois mil e quinze (quarta feira), no local e à hora designados, onde presente se encontrava o Exmo. Sr. Juiz de Direito
SÍLVIO ALVES NASCIMENTO, Titular da 1ª Vara desta Comarca, comigo Assessor Judicial, o qual declarou aberta a Audiência Conciliação, Instrução e
Julgamento, determinou ao Porteiro de Auditório que apregoasse as Partes e seus respectivos Advogados. Feito o Pregão constatou-se a presença das Partes e
seus Advogados, todos acima identificados. A Parte Ré apresentou Carta de Preposto, Instrumento de representação processual. Antes de iniciar a audiência, o
MM. Juiz de Direito tentou a conciliação, mas não obteve êxito. Aberta a audiência, a Parte Ré apresentou Contestação escrita, acompanhada de documentos.
Sobre os documentos apresentados com a contestação, a Parte Autora se manifestou nos seguintes termos: "MM. Juiz de Direito, a Parte Autora reitera todos os
termos da inicial. Termos em que pede e espera deferimento." Pontos controvertidos: Cobrança indevida. Provas em audiência: Dispensadas pelas Partes.
Encerrada a instrução probatória. O MM. Juiz de direito prolatou o seguinte sentença: " I - Relatório. Dispensado o relatório, conforme dispõe o art. 38 da Lei n°
9.099/95.
Acrescento que, ao final da referida sentença, o juízo a quo manifestou-se pela procedência dos pedidos autorais, arbitrando danos morais no patamar de R$
5.000,00(cinco mil reais).
Às folhas 123/129, traz o apelante suas razões recursais requerendo, em suma, a reforma da sentença de primeiro grau, para que sejam julgados improcedentes
os pedidos da inicial.
Apesar de intimada, a apelada não apresentou contrarrazões, conforme certidão de fls. 136.
Encaminhados os autos ao Ministério Público com atuação nessa instância, esse, devidamente representado pelo Ilustre Procurador de Justiça, Dr. Eduardo
Daniel Pereira Filho, deixando de se manifestar por inexistir na espécie quaisquer das hipóteses autorizadoras da intervenção ministerial elencadas no art. 178,
do CPC (fls. 144/145v).
É o relatório.
II. Juízo de admissibilidade
A sentença foi proferida em audiência de conciliação, instrução e julgamento no dia 21/10/2015 (fls. 120/121). Aplico o Enunciado Administrativo nº 2, do STJ,
in verbis:
Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de
admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
Nos termos do artigo 14 do Novo Código de Processo Civil, "a norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso,
respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada."
Aplico o Código de Processo Civil de 1973.
Verifico que os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade exigidos para o regular andamento do recurso foram devidamente atendidos pelo
apelante. Conheço, pois, do presente apelo.
III. Desenvolvimento
O Superior Tribunal de Justiça tem decidido que não há violação dos preceitos processuais quando o magistrado adota os termos da sentença de 1º grau como
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razões de decidir, no sentido de não ser desprovido de fundamento o julgado que ratifica as razões de decidir adotadas na sentença, transcritas no corpo do
acórdão, in verbis:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO. ADOÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA.
POSSIBILIDADE. DANOS MATERIAIS E MORAIS. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA Nº 7/STJ.
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA Nº 284/STF.
1. Esta Corte já se posicionou no sentido de não ser desprovido de fundamento o julgado que ratifica as razões de decidir adotadas na sentença,
transcritas no corpo do acórdão.
2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a
aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
3. Rever as conclusões do acórdão recorrido acerca da ocorrência dos danos materiais e morais demandaria o reexame de matéria fático- probatória, o que é
vedado em recurso especial, nos termos da Súmula nº 7 do Superior Tribunal de Justiça.
4. (...).
5. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp 473.327/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/06/2016, DJe 20/06/2016)
Adoto como razões de decidir a fundamentação contida na sentença de primeiro grau(fl.120/121), proferida pelo Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de
Grajaú, Dr. Silvio Alves Nascimento, que ora transcrevo, in verbis:
A Autora pretende a determinação para que a Ré não a exclua do grupo do consórcio, referente ao Grupo 90893/Cota 104-12, sob alegação de inadimplemento
da parcela vencida em 10.12.2014, pois alega que a mesma está paga. Pretende ainda compensação por dano moral, em razão da cobrança da referida parcela,
e do transtorno decorrente da possibilidade de ser excluída do Grupo do Consórcio. A pretensão da Autora merece procedência. Com efeito, não há divergência
quanto a sua participação do Grupo do Consorcio, conforme alegado na inicial. A cópia de documento, fls. 14-16, comprova que a Ré incluiu na parcela vencida
em 10.12.2014, valor relativo a parcela em atraso. Na contestação a Ré reafirma a mora. Contudo, a cópia de fl. 13, comprova o pagamento da parcela vencida
em 10.12.2014. Portanto, a cobrança é ilegal, pois representa pretensão de receber o que já foi pago, na forma ajustada. É da Ré, com seu preposto, a
instituição financeira, a responsabilidade pelo recebimento do valor pago, ou seja, uma vez pago o boleto na instituição financeira, conforme fl. 13, a consumidora
não tem responsabilidade pela transferência do valor pela instituição para o credor. É inegável que a cobrança de parcela paga, assim como a manutenção do
consumidor em mora, relativo a tal parcela, caracteriza falha na prestação de serviço, pois cabe exclusivamente a Ré à alimentação correta do seu sistema de
dados. Por outro lado, da falha na prestação de serviço, com certeza, resultou para a Autora abalo psicológico que causou desequilíbrio, de forma a afetar sua
dignidade, uma vez que se vê na possibilidade de ser excluído do consórcio, como permite a cláusula 29, em razão da alegação de atraso, que não ocorreu. Tal
fato, por causar sofrimento e angustia exarcebada, sem amparo legal e fático, caracteriza o dano moral. Não fosse a falha na prestação de serviço, a Autora não
teria sofrido o dano moral que sofreu. Assim estão pressentes os requisitos para a reparação do dano (falha na prestação de serviço, dano moral e nexo de
causalidade entre ambos), uma vez que é objetiva a responsabilidade da Ré, nos termos do art.14, do Código de Defesa do Consumidor. Resta, portanto, fixar o
valor do dano moral. Na ausência de norma legal, a jurisprudência posiciona-se no sentido que deve compensar o dano, sem causar enriquecimento ilícito, mas,
servir de desestímulo na reiteração da conduta. O valor deve ser proporcional e adequado. A Parte Autora é autônoma. Não há informação sobre sua condição
econômica. A Parte Ré uma das maiores empresas de consórcio do país. Diante disso, entendo que o valor do dano moral deve ser arbitrado em R$ 5.000,00
(cinco mil reais). III - Dispositivo. Ante o exposto, na forma do artigo 269, I, do CPC, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO inicial, e extinto o processo com
resolução de mérito, para a) proibir a Ré de excluir a Autora do consórcio Grupo 90893/Cota 104-12, em razão de inadimplência com a parcela vencida em
10.12.2014; b) condenar a Ré a compensar a Autora por dano moral, que arbitro em R$ 5.000,00 (cinco mil) reais, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao
mês e correção monetária com base no INPC, ambos a contar desta decisão, em conformidade com o Enunciado nº 10 das TRCCs - MA. Publicada em
audiência e intimados os presentes.
A pretensão recursal não merece ser acolhida. E o faço na forma do art. 557, caput,do Código de Processo Civil de 1973, que transcrevo,in verbis:
Art. 557. O relator negará seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou
com jurisprudência dominante do respectivo tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior.(grifei).
IV.Conclusão
Ante o exposto, nos termos do Art. 557, caput do CPC/1973, nego seguimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau.
Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.
São Luís, 28 de junho de 2017.

Desembargador Marcelo Carvalho Silva
Relator

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
APELAÇÃO CÍVEL Nº 16.714/2016 - (Numeração Única 0022196-59.2010.8.10.0001) - SÃO LUÍS.
1ª Apelante : Fiat Automóveis S/A.
Advogado : Felipe Gazola Vieira Marques (OAB/MA 11442-A).
2ª Apelante : Taguatur Veículos Ltda.
Advogada : Larissa Abdalla Britto Fialho (OAB/MA 4282).
Apelada : Leia Reis Feitosa da Silva.
Advogados : Marconi Dias Lopes Neto (OAB/MA 7099) e outros.
Proc. De Justiça : Dra. Sandra Lúcia Mendes Alves Elouf.
Relator : Des. Antonio Guerreiro Júnior.

E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. DIVERSAS VEZES LEVADO AO CONSERTO. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE
DEFESA DO CONSUMIDOR.DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DO QUANTUMINDENIZATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA. JUROS E
CORREÇÃO DE OFÍCIO. DECISÃO MONOCRÁTICA. APELOS IMPROVIDOS.
I. No caso em exame, o que se observa é que restou caracterizado o vício do produto adquirido pela apelada, conforme o acervo probatório, estando configurada
a responsabilidade das apelantes pela reparação dos danos causados, independentemente de culpa, na forma do art. 14 do CDC.
II. Atende às balizas da razoabilidade e da proporcionalidade a manutenção da quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a fim de retribuir o dano moral sofrido
pela apelada.
III. Apelos improvidos.

D E C I S Ã O
Trata-se de Apelações Cíveis interpostas porFiat Automóveis S/A e Taguatur Veículos Ltda., inconformadas com a sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível
da Comarca da Capital que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais c/c Pedido de Obrigação de Fazer e de Tutela Antecipada, movida por Leia
Reis Feitosa da Silva, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na exordial, condenando solidariamente as empresas reclamadas a pagar a
importância de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de dano moral, com acréscimo de correção monetária e juros de mora. Condenou, ainda, ao pagamento de
custas de sucumbência, bem como em honorários advocatícios no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.
Em suas razões, a primeira apelante aduz, em síntese, que foram adotadas as providências devidas para a resolução dos problemas narrados na inicial, dentro
do prazo legal, de forma que a situação posta gerou mero aborrecimento, sendo indevida a condenação de reparação por danos morais. Alega, ainda, a
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inocorrência de qualquer ato ilícito e, por consequência, a ausência de responsabilidade civil.
Requer o provimento do recurso, para, reformando a sentença recorrida, seja julgado improcedente o pedido autoral ou, caso mantida a condenação, seja
reduzido o valor da indenização por danos morais.
Por sua vez, a segunda apelante afirma que as soluções adotadas extrajudicialmente, ou seja, a troca do veículo defeituoso por outro de igual modelo, afastam a
caracterização do dano moral alegado, levantando a necessidade de redução da condenação, caso mantida, bem como o percentual fixado a título de
honorários, razões porque requer o provimento do apelo.
Ausente contrarrazões, conforme certidão de fls. 226.
Encaminhados os autos a d. Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da Dra. Sandra Lúcia Mendes Alves Elouf, manifestou-se pelo conhecimento e
improvimento dos recursos interpostos, devendo ser mantida incólume a decisão fustigada.
É o relatório. Passo a decidir.
Ab initio ,
ressalto que a prerrogativa constante do art. 932 do Código de Processo Civil permite ao relator decidir monocraticamente o presente apelo, na medida em que já
há jurisprudência firme nesta Corte e nos Tribunais Superiores acerca dos temas trazidos ao segundo grau.
Insta asseverar ainda que, na hipótese, como preceitua a Súmula nº 568 do STJ1 ,
permite ao relator decidir monocraticamente o presente agravo, na medida em que já há entendimento dominante acerca do tema na jurisprudência desta Corte e
dos Tribunais Superiores.
Com efeito, não assiste razão às apelantes.
O cerne da presente lide diz respeito ao pedido de indenização por danos morais em razão dos transtornos experimentados pela apelada, ante a aquisição de
veículo novo com defeitos irreparáveis.
No caso em exame, o que se observa é que restou caracterizado o vício do produto adquirido pela apelada, conforme o acervo probatório, estando configurada a
responsabilidade das apelantes pela reparação dos danos causados, independentemente de culpa, na forma do art. 14 do CDC.
Assim sendo, éde se ressaltar que a lide comporta análise à luz da teoria da responsabilidade objetiva, consagrada no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, o
qual preceitua que "as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes,
nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso nos casos de dolo ou culpa".
Ainda quanto a legislação aplicável à espécie, mister registrar que o Código de Defesa do Consumidor, também contempla a responsabilidade objetiva fundada
na Teoria do risco da atividade, sendo suficiente que o consumidor demonstre o dano ocorrido e a relação de causalidade entre o dano e o serviço prestado.
Dispõe o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor:
Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos
relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.
§ 1° O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes,
entre as quais:
I - o modo de seu fornecimento;
II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;
III - a época em que foi fornecido.
§ 2º O serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas.
§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:
I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;
II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
§ 4° A responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa.
In casu, não há provas de culpa da apelada e nem as empresas apelantes as produziu nesse sentido, logo, deve o fornecedor responder pelo defeito na
prestação do serviço.
Verifica-se às fls. 172/173, que a pretensão relativa à troca do veículo foi satisfeita pela segunda apelante, restando apenas a discussão quanto a existência e
eventual quantificação dos danos morais.
Tenho que andou bem o magistrado de base ao declarar ser devida a indenização por dano moral, na medida em que presentes os requisitos da
responsabilidade civil, quais sejam, o ato lesivo, o dano e o nexo de causalidade.
Quanto ao arbitramento da indenização por dano moral, deve o magistrado tomar todas as cautelas para que o valor não seja fonte de enriquecimento sem
causa, ao mesmo tempo em que não seja meramente simbólica.
Desta feita, a mim parece que atende às balizas da razoabilidade e da proporcionalidade a manutenção da quantia de R$10.000,00 (dez mil reais), a fim de
retribuir o dano moral sofrido pela apelada.
Nesta toada, eis o entendimento desta E. Corte Estadual, verbis:
CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA
ANTECIPADA. ARTIGO 18 DO CDC. VÍCIO DO PRODUTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE FABRICANTE E COMERCIANTE. VÍCIOS NÃO
SANADOS NO PRAZO DE 30 DIAS. ART. 18, § 1°, DO CDC. DANO MORAL E MATERIAL CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM
R$10.000,00, ATENDENDO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. APELOS IMPROVIDOS. UNANIMIDADE.
I - Nos termos do artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente
com o fabricante pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo.
II - Não sendo sanado o vício no prazo máximo de 30 dias, pode o consumidor exigir a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem
prejuízo de eventuais perdas e danos, segundo o § 1º, inciso II do artigo acima mencionado.
III - A situação descrita nos autos extrapola os limites do mero dissabor, visto que o veículo foi encaminhado diversas vezes para a assistência, sem que fosse
sanado o vício, configurando um dano extrapatrimonial passível de compensação.
IV - O quantum indenizatório fixado em R$10.000,00 (dez mil reais) atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.
V - Apelações improvidas à unanimidade.
(TJMA, Ap 0567902016, Rel. Desembargador(a) CLEONICE SILVA FREIRE, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, julgado em 20/04/2017, DJe 28/04/2017).
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA DE VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. DEFEITOS. CERCEAMENTO DE DEFESA.
INOCORRÊNCIA. OBRIGAÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS.
I - Verificando que o veículo novo adquirido pelo consumidor apresentou sucessivos defeitos que comprometeram sua qualidade e uso, retornando reiteradas
vezes à concessionária para conserto, faz jus o consumidor a substituição do bem.
II - Os transtornos suportados pelo consumidor em razão de defeitos apresentados em veículo zero quilômetro superam os meros dissabores do
cotidiano, caso em que a indenização por danos morais se impõe e deve ser fixada dentro dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.
(TJMA, Ap 0598122016, Rel. Desembargador(a) JORGE RACHID MUBÁRACK MALUF, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, julgado em 02/03/2017, DJe 15/03/2017).
Igualmente, mantenho o percentual arbitrado a título de honorários advocatícios em 20% (vinte por cento), conforme o art. 20 do CPC/73.
Do exposto, nego seguimentoaos apelos (Súmula nº 568/STJ), mantendo a sentença a quo.
Publique-se. Intimem-se.
São Luís, 28 de junho de 2017.

Des. Antonio Guerreiro Júnior
R E L A T O R

1 568 - O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante
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acerca do tema. (Divulgada no DJe do STJ de 16/03/2016; publicada no DJe do STJ de 17/03/2016).

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
APELAÇÃO CÍVEL NO16.919/2017 -IMPERATRIZ
PROCESSO NO0012773-16.2014.8.10.0040

Apelante : Banco Santander Brasil S/A

Advogado : Wilson Sales Belchior (OAB/MA 11.099)

Apelado : Francisco Ferreira Feitosa

Advogado : Luis Afonso Danda (OAB/MA 8.611)

Relator : Desembargador Marcelo Carvalho Silva

DECISÃO MONOCRÁTICA
I -Relatório
Adoto como parte deste relatório a exposição fático-processual contida na sentença de primeiro grau (fls.131/132),proferida pelo Juiz de Direito da 3ª Vara Cível
da Comarca de Imperatriz, Dr. José Ribamar Serra, que ora transcrevo, in verbis:
Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
ajuizada por FRANCISCO FERREIRA FEITOSA em face do BANCO SANTANDER, ambos qualificados nos autos. O autor requer, inicialmente, a concessão dos
benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos da Lei n.º 1.060/50. Aduz o autor que em 28.01.2011 fez junto ao banco requerido um empréstimo
pessoal no valor de R$ 28.912,36 (vinte e oito mil, novecentos e doze reais e trinta e seis centavos), a ser pago em 42 (quarenta e duas) parcelas de R$ 991,31
(novecentos e noventa e um reais e trinta e um centavos), mediante desconto mensal em seu contracheque, com início previsto para abril/2011. Acrescenta que
as parcelas começaram a ser descontadas em fevereiro/2011 e que em julho/2014 pagou a última e que recebeu do SERASA EXPERIAN uma carta de
comunicação dando conta de que era devedor da importância de R$ 28.912,36 (vinte e oito mil, novecentos e doze reais e trinta e seis centavos), referente ao
contrato em questão e que seu nome foi negativado em 11.11.2014 pelo SERASA e em 16.10.2014 pelo SPC. Após tecer considerações sobre o direito
vindicado, requer a concessão de tutela antecipada para que seu nome seja retirado dos cadastros de restrição ao crédito. No mérito, persegue a declaração de
inexistência do débito, a condenação do requerido ao pagamento de indenização pelos danos morais que alega ter sofrido, bem como ao pagamento de
indenização em dobro do valor indevidamente cobrado, além dos ônus sucumbenciais. Com a inicial vieram os documentos de fls. 19-79. O banco requerido
ofertou contestação às fls. 84-96, acompanhada de documentos de representação (fls. 97-119). A audiência de conciliação, instrução e julgamento foi realizada à
fl. 124, restando inexitosa a tentativa de acordo. O requerido informou que já retirou o nome do autor dos órgãos de restrição ao crédito. O autor apresentou
réplica escrita à contestação. Foi fixado o ponto controvertido, saneado o feito e determinado o julgamento antecipado, eis que as partes declinaram não ter
outras provas a produzir. Os autos vieram conclusos para sentença.
Acrescento que, ao final, o douto Juiz de Direito julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial.
Às folhas 142/158, traz o apelante suas razões recursais requerendo a reforma da sentença, e a total improcedência dos pedidos da inicial.
Contrarrazões apresentadas às fls. 209/222.
Encaminhados os autos ao Ministério Público de segundo grau, este, devidamente representado pela Ilustre Procuradora de Justiça, Dra. Themis Maria Pacheco
de Carvalho, manifestou-se pelo conhecimento do presente recurso, deixando de opinar sobre o seu mérito por inexistirem na espécie, quaisquer das hipóteses
autorizadoras de intervenção ministerial elencadas no art. 178, do CPC (fls. 242/242v).
É o relatório.
II -Juízo de admissibilidade
A sentença de primeiro grau foi publicada em 08/07/2016 (fls. 95v). Sendo assim, aplico o Enunciado Administrativo nº 3, do STJ, in verbis:
Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de
admissibilidade recursal na forma do novo CPC
Nos termos do artigo 14 do Novo Código de Processo Civil, "a norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso,
respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada."
Incide o Código de Processo Civil de 2015.
Verifico que os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade exigidos para o regular andamento do recurso foram devidamente atendidos pelo
apelante. Conheço, pois, do presente apelo.
III -Desenvolvimento
Adoto como razões de decidir a fundamentação contida na sentença de primeiro grau (fls.132/139),proferida pela pelo Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da
Comarca de Imperatriz, Dr. José Ribamar Serra, que ora transcrevo, in verbis:
O pedido deve ser julgado de forma antecipada, vez que as partes declinaram não ter mais provas a produzir, nos termos do art. 330, I, do Código de Processo
Civil, verbis: Art. 330. O juiz conhecerá diretamente do pedido, proferindo sentença: I - quando a questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo de direito
e de fato, não houver necessidade de produzir prova em audiência; A presente demandada submete-se à Lei nº 8.078/90, porque a matéria a ser discutida nos
autos versa sobre relação de consumo (artigos 2º e 3º do CDC), imperando, inclusive, a inversão do ônus da prova em favor da requerente (art. 6º do CDC), por
haver verossimilhança em suas alegações. Ao magistrado cabe julgar com base no princípio da equidade e nas regras de experiência comum, as quais dizem
respeito àqueles fatos observados ordinariamente no cotidiano. A controvérsia dos autos repousa sobre o suposto descumprimento do pacto contratual por parte
do autor e se a negativação de seu nome foi no exercício regular do direito. Conforme se verifica dos documentos acostados à inicial (contracheques do autor,
fls. 30-71), notório é que os valores foram rigorosamente descontados do contracheque do autor pelo seu órgão pagador, in casu, a CAEMA. Provados estão os
fatos constitutivos do seu direito. O requerido alegou em sua peça de resistência que os valores não lhe teriam sido repassados (fato de terceiro), o que não
restou provado nos autos, já que não foi juntado nenhum documento nesse sentido. O requerido sequer provou que tenha tomado alguma providência junto ao
empregador do autor Assim, não se desincumbiu o requerido do ônus que lhe competia, a teor do art. 333, II, do Código de Processo Civil: Art. 333 - O ônus da
prova incumbe: [...] II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Assim, não tendo o requerido se desincumbido
de tal ônus, forçoso se faz reconhecer que a cobrança e a negativação foram indevidas o que se caracteriza como falha na prestação dos serviços, o que obriga
o requerido a reparar os danos sofridos pelo autor. A conduta do requerido, por certo, fez nascer o direito de reparação civil, nos termos dos arts. 186 e 927 do
Código Civil Brasileiro, senão vejamos: Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem,
ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Art. 927. Aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. O ato praticado pelo réu
configura dano moral, passível de ser indenizado, a luz do art. 6º, VI, do Código de Defesa do Consumidor, quando assim determina: Art. 6º São direitos básicos
do consumidor: [...] VI - a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos; O pedido do requerente, quanto à
indenização por danos morais, encontra guarida no art. 5º, X, da Constituição Federal se não vejamos: Art. 5º . Omissis [...] X - são invioláveis a intimidade, a
vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação; A jurisprudência
pátria é taxativa em reconhecer a responsabilidade do requerido em casos deste jaez, veja-se: TJES-0024799) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO
CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - PRELIMINAR: INÉPCIA DA INICIAL NÃO CONFIGURADA - MÉRITO: EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - EFETIVO
DESCONTO DAS PRESTAÇÕES DIRETAMENTE EM FOLHA DE PAGAMENTO - AUSÊNCIA DE REPASSE POR PARTE DO MUNICÍPIO EMPREGADOR -
INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - CONVÊNIO FIRMADO - RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO PELA RETENÇÃO
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DOS VALORES DEVIDOS E SEU REPASSE AO BANCO CREDOR - RESPONSABILIDADE CIVIL SOLIDÁRIA NA INDENIZAÇÃO DOS DANOS SOFRIDOS -
APELAÇÃO ADESIVA: DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO - DANO MORAL - QUANTUM INDENIZATÓRIO - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA -
ARBITRAMENTO RAZOÁVEL RECURSOS IMPROVIDOS - REMESSA DE CÓPIA DOS AUTOS PARA A PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA. 1. Rejeita-se
a preliminar de inépcia da inicial, uma vez que a mesma expõe claramente o objeto e a causa de pedir, bem como fatos pertinentes e pedidos, estando presentes
todos os requisitos do art. 282 do CPC, cabendo a aplicação do princípio da instrumentalidade processual. 2. A ilicitude do BANESTES decorre de haver inscrito
os dados do autor nos órgãos de proteção ao crédito, quando, pelo convênio firmado, a responsabilidade é do Município convenente. Esse, por sua vez, agiu
ilicitamente ao reter para si, valores que deveriam ter sido repassados ao BANESTES, por força do contrato nº 05-125138, de empréstimo bancário sob a
garantia de consignação em folha de pagamento, sendo, portanto, ambos os requeridos responsáveis solidários, na forma do art. 7º, parágrafo único e art. 25, §
1º do CDC. 3. O débito apontado como motivação para as restrições creditícias promovida pelo BANESTES refere-se a parcelas do contrato efetiva e
tempestivamente descontadas do contracheque do autor. A mora no pagamento, assim como o pagamento dos encargos moratórios, não lhe podem ser
imputados, uma vez que decorrem do atraso no repasse dos valores retidos na fonte pelo Município empregador. 4. Assim, ao negativar o nome do autor junto
aos órgãos de proteção ao crédito, sem se certificar de que as parcelas supostamente em débito já haviam sido descontadas do contracheque do mesmo, o
BANESTES assumiu o risco de arcar com eventuais danos, especialmente porque não considerou os termos do convênio firmado com o Município. 5. Quanto
aos danos materiais, os recibos apresentados não são hábeis para sua comprovação, posto que ausentes a nota fiscal dos serviços e o contrato de honorários
advocatícios. Não há como apresentar a prova em fase de liquidação de sentença, pois essa fase se limita à quantificação do dano material, devendo ser
produzida durante a instrução processual. 6. Pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observando as particularidades e circunstâncias do caso em
apreço, o valor fixado na sentença a título de indenização por danos morais (R$ 10.000,00 - dez mil reais) se mostra adequado. 7. No caso, não se mostra
desarrazoada a fixação dos honorários no valor equivalente a 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, considerando as alíneas do § 3º, do artigo 20,
do CPC, uma vez que: 1) a ação tramitou na mesma comarca em que tem sede o escritório da procuradora do autor, 2) se trata de causa sem complexidade e 3)
não foram produzidas outras provas, que não a documental apresentada junto à inicial. 8. Recursos improvidos. 9. Em razão dos fatos que envolvem o
MUNICÍPIO DE VILA VELHA, que podem configurar ato de improbidade administrativa, determina-se que seja encaminhada cópia integral destes autos à
Procuradoria-Geral de Justiça. (Processo nº 0005147-88.2009.8.08.0035, 2ª Câmara Cível do TJES, Rel. Carlos Simões Fonseca. j. 06.08.2013, unânime, DJ
14.08.2013). In CD Juris Plenum Ouro. Civil. Editora Plenum. Ano IX. Número 38. Vol. 1. Setembro 2014. Original sem destaques. TJGO-0117382) APELAÇÃO
CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ROL DE
INADIMPLENTES. DÉBITO ORIUNDO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PARCELAS REGULARMENTE DESCONTADAS EM FOLHA DE PAGAMENTO.
AUSÊNCIA DE REPASSE DOS VALORES AO BANCO. FATO DE TERCEIRO NÃO DEMONSTRADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO.
POSSIBILIDADE. 1 - O empréstimo mediante desconto em folha de pagamento garante ao credor o adimplemento da obrigação com a intermediação do
empregador do contratante. O desconto é autorizado pelo empregador do financiado, que se associa ao Banco na prestação desse serviço, repassando, em
seguida, à instituição financeira o valor da parcela contratada por sua empregada/servidora, de seu salário descontado. 2 - Não se pode atribuir a
responsabilidade pela ausência de repasse do valor da prestação debitada de seu salário, à mutuária, que acreditava que as parcelas seriam descontadas de
seu pagamento, mensalmente, da maneira em que foi acordado. 3 - Se ocorreu o desconto na folha de pagamento da mutuária e, eventualmente, a prestação
não foi repassada ao credor, o problema está entre o Banco e o empregador, constituindo fortuito interno, inerente ao risco da atividade bancária, não se
podendo atribuir qualquer responsabilidade à consumidora. 4 - O ônus probatório, relativo à ocorrência de fato excludente de responsabilidade compete a quem o
alega. À guisa de prova com esse teor, tem-se por exigível do réu o dever de reparação do dano causado. 5 - A fixação do valor da reparação por danos morais
deve ficar adstrita ao arbítrio do julgador, sopesadas as circunstâncias do caso concreto, uma vez que não se tem outro critério objetivo hábil para tal finalidade.
Todavia, ao fixar o referido quantum, deve o juiz cuidar para que não seja tão alto, a ponto de proporcionar o enriquecimento sem causa; nem tão baixo, a ponto
de não ser sentida no patrimônio do responsável pela lesão. Destarte, partindo destas premissas, constata-se que merece ser reduzida a importância reparatória
fixada em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), uma vez que se revela exagerada, bem como dissociada da razoabilidade, devendo ser estipulada em R$ 10.000,00
(dez mil reais). APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (Apelação Cível nº 309772-12.2012.8.09.0051 (201293097721), 5ª Câmara Cível do TJGO,
Rel. Francisco Vildon José Valente. j. 08.05.2014, unânime, DJe 16.05.2014). In CD Juris Plenum Ouro. Civil. Editora Plenum. Ano IX. Número 38. Vol. 1.
Setembro 2014. Original sem destaques. TJGO-0116458) AGRAVO REGIMENTAL NA APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO AO
RECURSO. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DO CAPUT, DO ART. 557, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DO DUPLO
GRAU DE JURISDIÇÃO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
CONVÊNIO ENTRE A PREFEITURA E O BANCO. PARCELAS DEVIDAMENTE DEBITADAS EM FOLHA DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE REPASSE DOS
VALORES AO BANCO. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO BANCO DE DADOS DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE FATO NOVO.
MANUTENÇÃO DO DECISUM. 1 - O legislador concedeu ao Relator a prerrogativa de negar seguimento ao recurso manifestamente inadmissível, improcedente,
prejudicado ou em confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior, nos
termos do caput do art. 557, do CPC, o que não configura violação a qualquer elemento normativo ou mesmo usurpação do poder do Colegiado, permitindo,
ainda, com o julgamento monocrático do recurso, que o decisum substitua a decisão colegiada, cooperando, assim, para a desobstrução das pautas dos
tribunais, além de propiciar aos litigantes uma prestação jurisdicional mais célere, afastando qualquer prejuízo processual, visto que a negativa de seguimento ou
provimento do recurso, de plano, não mitiga o direito ao duplo grau de jurisdição e nem ofende o devido processo legal. 2 - Mostra-se injustificável o apontamento
do nome da servidora no banco de dados dos órgãos de proteção ao crédito, considerando que a instituição financeira tinha pleno conhecimento, por força do
convênio entabulado com o município de cachoeira dourada, que os valores das parcelas do empréstimo vinham sendo descontados em folha de pagamento,
competindo ao banco utilizar-se de outros mecanismos para obter o seu crédito e não proceder a negativação do nome da recorrida, a qual não pode ser
responsabilizada pela ausência de repasse do valor da prestação do empréstimo, uma vez que foi devidamente debitado em sua folha de pagamento. 3 -
Considerando que houve o desconto das parcelas do empréstimo do salário da servidora e os valores não foram repassados à instituição financeira pelo órgão
empregador, conforme acordado pelo convênio, cabe ao banco buscar a solução da questão junto à municipalidade, não podendo ser atribuída qualquer
responsabilidade à recorrida. 4 - Não demonstrado fato novo relevante capaz de alterar o entendimento esposado na decisão que negou seguimento ao apelo,
impõe-se o desprovimento do agravo regimental e a manutenção do decisum. Recurso conhecido e desprovido. (Apelação Cível nº 19655-23.2013.8.09.0180
(201390196550), 4ª Câmara Cível do TJGO, Rel. Sérgio Mendonça de Araújo. j. 10.04.2014, unânime, DJe 29.04.2014). In CD Juris Plenum Ouro. Civil. Editora
Plenum. Ano IX. Número 38. Vol. 1. Setembro 2014. Original sem destaques. TJMT-0064324) APELAÇÃO - AÇÃO DE SUSPENSÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - REALIZAÇÃO DE CONVÊNIO ENTRE O ENTE PÚBLICO E INSTITUIÇÃO FINANCEIRA -
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTO EM FOLHA - APROPRIAÇÃO INDEVIDA PELO MUNICÍPIO - AUSÊNCIA DE REPASSE AO BANCO DO VALOR
DESCONTADO - COBRANÇA INDEVIDA - INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DANOS MORAIS CONFIGURADO - DEVER DE
INDENIZAÇÃO - FIXAÇÃO RAZOÁVEL E ADEQUADA - RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO - DEVOLUÇÃO EM DOBRO DO VALOR DESCONTADO -
IMPOSSIBILIDADE - ART. 42 DA LEI Nº 8.078/1990 - AUSÊNCIA DE PAGAMENTO INDEVIDO - DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES - APELO DO MUNICÍPIO
PROVIDO PARCIALMENTE - NEGADO PROVIMENTO AO APELO DO SERVIDOR. 1. A apropriação de valor descontado em folha de pagamento de servidor
público, com a ausência de repasse à Instituição Financeira, se mostra ilegal, ocasionou cobranças indevidas e a inscrição do nome do servidor em banco de
dados de proteção ao crédito, o que configura dano moral, surgindo o dever de indenizar. 2. A devolução em dobro do valor descontado em folha, nos termos do
artigo 42 da Lei nº 8.078/1990, somente é cabível quando comprovado o pagamento, além da cobrança indevida. 3. O valor da compensação por danos morais
deve ser fixado dentro de padrões de razoabilidade, observando-se as peculiaridades do caso concreto. 4. Recurso da Apelante/Autora não provido e do
Apelante/Réu parcialmente provido. (Apelação nº 0000844-93.2009.8.11.0052, 3ª Câmara Cível do TJMT, Rel. Maria Erotides Kneip Baranjak. j. 24.09.2013,
Publ. 14.10.2013). In CD Juris Plenum Ouro. Civil. Editora Plenum. Ano IX. Número 38. Vol. 1. Setembro 2014. Original sem destaques. Para a fixação da
indenização por danos morais, em homenagem às sugestões doutrinárias e jurisprudenciais, considero ser razoável a fixação de forma moderada, proporcional
ao nível sócio-econômico das partes e bem assim ao porte econômico da parte responsável pela obrigação de indenizar, tudo orientado por critérios de
razoabilidade, da experiência e do bom senso, sem desconsiderar a realidade da convivência em sociedade e as especificidades de cada caso. No que se refere
ao valor a ser fixado a título de ressarcimento, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça vem se firmando no sentido de que [...] a indenização por danos
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morais deve ser fixada em termos razoáveis, não se justificando que a reparação venha a constituir-se em enriquecimento indevido, devendo o arbitramento
opera-se com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao porte empresarial da parte, às suas atividades comerciais e, ainda, ao valor do negócio,
orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom-senso, atento à
realidade da vida, notadamente à situação econômica atual e às peculiaridades de cada caso. Para o caso em comento, entendo razoável a fixação da
indenização no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais). O pedido de indenização por danos no valor do dobro do empréstimo fica indeferido, haja vista que o
valor pago pelo empréstimo era devido. O pedido de antecipação de tutela perdeu seu objeto tendo em vista que o requerido informou em audiência que retirou o
nome do autor dos órgãos de restrição ao crédito. Por fim, nada obsta que o requerido busque as vias ordinárias para receber o valor do empréstimo descontado
do contracheque do autor pela CAEMA. Sopesados os fatos e os direitos que amparam a pretensão autoral, estou convencido de que o requerente sofreu danos
morais que devem ser reparados pelo banco réu, o que suporta a procedência do pedido na forma do art. 269, I, primeira parte, do Código de Processo Civil,
verbis: "Art. 269. Haverá resolução de mérito: I - quando o juiz acolher ou rejeitar o pedido do autor". DISPOSITIVO Ante o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE o
pedido do autor, na forma do art. 269, I, primeira parte, do Código de Processo Civil, e, por via de consequência, extingo o processo com resolução de mérito, na
forma da fundamentação já exposta. DECLARO inexistente o débito de R$ 28.912,36 (vinte e oito mil, novecentos e doze reais e trinta e seis centavos) referente
ao contrato n.º 11.365984-2, descrito na inicial. CONDENO o requerido a pagar ao autor a cifra de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos
morais, que deverá ser corrigida monetariamente pelo INPC - a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ), e acrescida de juros legais na proporção de
1% (um por cento) ao mês, a partir da data da citação (art. 405, CC, c/c art. 219, CPC). Condeno o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários
advocatícios, no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 20, § 3º, alíneas "a" a "c" do Código de Processo Civil.
Transitada em julgado esta decisão, remeta-se o feito ao Contador Judicial para levantar o valor das custas processuais e proceda-se à intimação dos
requeridos, na pessoa do seu ilustre advogado, para, no prazo de 30 (trinta) dias, recolhê-las. Acaso não sejam elas recolhidas e, conforme disposto no art. 26
da Lei Estadual nº. 9.109/2009, Resolução nº. 29/2009 do Tribunal de Justiça do Maranhão e Provimento 001/2010 da Corregedoria Geral da Justiça, oficie-se ao
FERJ para que encaminhe, à Secretaria de Estado da Fazenda do Maranhão, a Certidão de Débito, com todos os requisitos exigidos pela legislação tributária
para a devida INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA e no CARTÓRIO DE PROTESTO, bem como aos órgãos de proteção ao crédito SPC e SERASA. De outro modo,
após a inscrição em Dívida Ativa, o pagamento do principal estará sujeito à atualização monetária, a partir da data do cálculo, acrescido de juros de 1% (um por
cento) ao mês e multa de 50% (cinquenta por cento), nos termos do Art. 4º-B, da Lei Complementar nº. 18/2000, alterada pela Lei Complementar nº. 124/2009,
do Código Tributário Estadual. A publicação e intimação se dará com o recebimento da sentença pela Secretaria, vez que foi marcado o dia 25.02.2015 às
17h30min para as partes comparecerem na Secretaria para tomarem conhecimento da publicação e intimação da sentença, conforme se vê à fl. 124. Determino,
por fim, que a Senhora Secretária deste juízo certifique nos autos se as partes compareceram ou não em Secretaria para tomar conhecimento da sentença.
Cumpridas todas as determinações, proceda-se ao arquivamento com as devidas baixas e anotações.
Acrescento que nossas Cortes superiores já firmaram entendimento no sentido de que não é causa de nulidade a adoção, como fundamento de decisão em
segundo grau, de sentença de 1º grau que analisa a tese defensiva em sua totalidade e apresenta motivação bem embasada juridicamente.
A fundamentaçãoper relationem - hipótese em que o colegiado adota como razão de decidir sentença anteriormente prolatada ou mesmo parecer do Ministério
Público - é plenamente admitida pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça, os quais entendem, de forma pacífica, que não subsiste
nenhuma espécie de mácula sobre a entrega da prestação jurisdicional nesses moldes, in verbis:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO. ADOÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA.
POSSIBILIDADE. DANOS MATERIAIS E MORAIS. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA Nº 7/STJ.
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA Nº 284/STF.
1. Esta Corte já se posicionou no sentido de não ser desprovido de fundamento o julgado que ratifica as razões de decidir adotadas na sentença,
transcritas no corpo do acórdão.
2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a
aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
3. Rever as conclusões do acórdão recorrido acerca da ocorrência dos danos materiais e morais demandaria o reexame de matéria fático- probatória, o que é
vedado em recurso especial, nos termos da Súmula nº 7 do Superior Tribunal de Justiça.
4. É inadmissível o inconformismo por deficiência na sua fundamentação quando o recurso especial deixa de indicar de modo preciso como teria ocorrido a
violação legal. Aplicação da Súmula nº 284 do Supremo Tribunal Federal.
5. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp 473.327/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/06/2016, DJe 20/06/2016) (grifei)
IV- Do julgamento monocrático
O relator negará seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou com jurisprudência
dominante do respectivo tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior.
Art. 932. Incumbe ao relator:
(...)
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (grifei)
Se a decisão recorrida estiver em manifesto confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal
Superior, o relator poderá dar provimento ao recurso.
Art. 932. Incumbe ao relator:
(?)
V - depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária:
a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;(grifei)
Essa cultura do formalismo impôs ao processo um excesso de etapas até o advento da solução judicial, que a morosidade decorrente acabou por emprestar às
formas usuais de prestação de justiça ineficiência alarmante gerando a consequente insatisfação popular, e o descrédito do Poder Judiciário.
O artigo 1º do NCPC expressa direitos fundamentais do processo, a seguir:
O processo civil será ordenado, disciplinado e interpretado conforme os valores e as normas fundamentais estabelecidos na Constituição da República
Federativa do Brasil, observando-se as disposições deste Código.
No artigo 4° do NCPC:
As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. (grifei)
No artigo 6º do NCPC, in verbis:
Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.
Pois bem. O Código de Processo Civil anterior possibilitou aos órgãos do Poder Judiciário, utartigo 92 seguintes da CF/88, através do artigo 557 a faculdade de
proferir decisões monocráticas. O próprio Superior Tribunal de Justiça criou a Súmula 253, a saber: " O art. 557 do CPC, que autoriza o relator a decidir o
recurso, alcança o reexame necessário."Referência: CPC, art. 557 REsp 155.656-BA (2ª T.03.03.1998 - DJ 06.04.1998), REsp 212.504-MG (2ª T. 09.05.2000 -
DJ 09.10.2000), AgRg no REsp 228.824-CE (2ªT. 2.08.2000 - DJ 26.03.2001), REsp 190.096-DF (6ª T. 01.06.1999 - DJ 21.06.1999) e REsp 262.931-RN (6ª T.
03.10.2000 - DJ 27.11.2000).(DJU 16.08.2001).
Ao que parece, o legislador quis manter força da jurisprudência, hierarquia, observância e segurança jurídica. É o que retratam os artigos do NCPC, in verbis:
Art. 926. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente:
§ 1º Na forma estabelecida e segundo os pressupostos fixados no regimento interno, os tribunais editarão enunciados de súmula correspondentes a sua
jurisprudência dominante.
§ 2º Ao editar enunciados de súmula, os tribunais devem ater-se às circunstâncias fáticas dos precedentes que motivaram sua criação. (grifei)
Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão:
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I - as decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
II - os enunciados de súmula vinculante;
III - os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial
repetitivos;
IV - os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal em matéria constitucional e do Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional;
V - a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados." (grifei)
Art. 932. Incumbe ao relator:
I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes;
II - apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal;
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;
IV - negar provimento a recurso que for contrário a:
a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;
b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;
c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;
V - depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a:
a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;
b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;
c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;
VI - decidir o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, quando este for instaurado originariamente perante o tribunal;
VII - determinar a intimação do Ministério Público, quando for o caso;
VIII - exercer outras atribuições estabelecidas no regimento interno do tribunal.
Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou
complementada a documentação exigível. (grifei)
No entanto, o STF nossa Corte Maior e o Superior Tribunal de Justiça, já estão sedimentando as decisões monocráticas. O STF em situações decididas depois
do ingresso do NCPC, através do artigo 21 §1º do seu Regimento Interno, a seguir:
Art. 21. São atribuições do Relator:
(...)
§ 1ºPoderá o(a) Relator(a) negar seguimento a pedido ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante ou a
Súmula do Tribunal, deles não conhecer em caso de incompetência manifesta, encaminhando os autos ao órgão que repute competente, bem como cassar ou
reformar, liminarmente, acórdão contrário à orientação firmada nos termos do art. 543-B do Código de Processo Civil. (grifei)
É a vertente deixada pelo Presidente da Comissão, o competentíssimo Ministro LUIZ FUX que produziu bela obra de entendimentos jurisprudenciais do STF e
STJ quando era desembargador do Estado do Rio de Janeiro, ou seja, a velocidade das decisões, pelo ato de Justiça, tão abraçada pelos estudiosos do direito.
Sempre para frente. Sem empecilhos burocráticos. Sem vaidades. Só um pensamento de obedecer o princípio maior da CF - rápida solução definitiva dos
conflitos.
Por isso, adoto a solução encontrada pelo STJ, de grafar com tintas duradouras, as decisões monocráticas por mim proferidas, amalgamando o enunciado 568
de tão grande relevância, a saber:
STJ/568. O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante
acerca do tema.
V - Conclusão
Diante do exposto, nos termos da Súmula 568 do STF, nego provimento à presente apelação, mantendo a sentença do juízo de origem em todos os seus termos.
Publique-se. Intimem-se.
São Luís, 27 de junho de 2017.

Desembargador Marcelo Carvalho Silva
Relator

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
APELAÇÃO CÍVEL NO17.057/2017 - AÇAILÂNDIA
PROCESSO NO0002210-17.2014.8.10.0022

Apelante : Monica Laine Vaz Araújo Vieira

Advogado : Bruno Souza Rosa (OAB/MA 12354)

Apelado : Estado do Maranhão

Procurador do Estado : Roberto Benedito Lima Gomes

Relator : Desembargador Marcelo Carvalho Silva

DECISÃO
Trata-se de apelação cível interposta por Monica Laine Vaz Araújo Vieiracontra sentença prolatada pelo Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de
Açailândia que, nos autos da ação ordinária proposta pela apelante contra o Estado do Maranhão, julgou improcedente a pretensão deduzida na inicial,
declarando que o réu, ora apelado, não tem obrigação legal de reajustar a remuneração do autor no índice de 6,1% (seis vírgula um por cento).
Quanto a matéria, o Pleno do Tribunal de Justiça do Maranhão, em 22 de junho de 2016, admitiu o incidente de demandas repetitivas suscitado pelo
Desembargador José de Ribamar Castro quanto ao 6,1% (seis vírgula um por cento), conforme julgado assim ementado:
INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. INCORPORAÇÃO DO PERCENTUAL DE 6,1%. REPETIÇÃO DE DEMANDAS.
CONTROVÉRSIA QUANTO A NATUREZA DE REVISÃO GERAL ANUAL DAS LEIS n.º 8.970/09 e 8.971/09. NECESSIDADE DE UNIFORMIZAÇÃO DE
JURISPRUDÊNCIA. REQUISITOS SATISFEITOS. INCIDENTE ADMITIDO.
I - É fato público e notório a repetição de demandas visando a compelir o Estado do Maranhão a implantar o percentual de 6,1% (seis vírgula um por cento), na
remuneração dos servidores públicos estaduais, decorrente da eventual aplicação de índices distintos para atualização dos vencimentos, levado a efeito pelas
Leis n.º 8.970/09 e 8.971/09.
II - A Primeira, Segunda e Quinta Câmaras Cíveis Isoladas possuem entendimento majoritário no sentido de que as Leis n.º 8.970/09 e 8.971/09 estabeleceram
revisão geral aos servidores do Estado do Maranhão, motivo pelo qual estes fariam jus à reposição remuneratória correspondente a 6,1%
(seis vírgula um por cento). Já a Terceira e Quarta Câmaras Cíveis, entendem pela impossibilidade de concessão do referido percentual.
III - Havendo repetição de demandas com a mesma controvérsia e interpretação dissonante entre as câmaras isoladas cíveis, visando resguardar os princípios
da segurança jurídica e do devido processo legal, pertinente que se uniformize o entendimento sobre a matéria em discussão, nos termos do art. 466 do RITJMA,
referente ao incidente de resolução de demandas repetitivas, que tem como objetivo proporcionar a uniformização do entendimento acerca de certa tese jurídica.
IV - Incidente admitido. (Incidente de Demandas Repetitivas nº 22.965/2016. Rel. José de Ribamar Castro, Tribunal Pleno, julgado em 22/06/2016).
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Nos termos do artigos 982 do Novo Código de Processo Civil, os processos serão suspensos, quando da admissão do incidente de resolução de demandas
repetitivas:
Art. 982. Admitido o incidente, o relator:
I - suspenderá os processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam no Estado ou na região, conforme o caso;
II - poderá requisitar informações a órgãos em cujo juízo tramita processo no qual se discute o objeto do incidente, que as prestarão no prazo de 15 (quinze) dias;
III - intimará o Ministério Público para, querendo, manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias.
§ 1oA suspensão será comunicada aos órgãos jurisdicionais competentes.
§ 2oDurante a suspensão, o pedido de tutela de urgência deverá ser dirigido ao juízo onde tramita o processo suspenso.
§ 3oVisando à garantia da segurança jurídica, qualquer legitimado mencionado noart. 977, incisos II e III,poderá requerer, ao tribunal competente para conhecer
do recurso extraordinário ou especial, a suspensão de todos os processos individuais ou coletivos em curso no território nacional que versem sobre a questão
objeto do incidente já instaurado.
§ 4oIndependentemente dos limites da competência territorial, a parte no processo em curso no qual se discuta a mesma questão objeto do incidente é
legitimada para requerer a providência prevista no § 3odeste artigo.
§ 5oCessa a suspensão a que se refere o inciso I docaputdeste artigo se não for interposto recurso especial ou recurso extraordinário contra a decisão proferida
no incidente. (grifo nosso)
Ante o exposto, suspendo o trâmite do presente recurso.
Os autos aguardarão na Secretaria desta Colenda 2aCâmara Cível, que os devolverá conclusos assim que julgado o incidente por esta Corte.
Intimem-se as partes pela imprensa oficial. Cumpra-se.
São Luís, 27 de junho de 2017.

Desembargador Marcelo Carvalho Silva
Relator

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
REMESSA NECESSÁRIA NO17.413/2017- AÇAILÂNDIA
PROCESSO NO0004493-47.2013.8.10.0022

Remetente : Juízo de Direito da Primeira Vara da Comarca de Açailândia

Requerente :
SINTRASEMA- Sindicato dos Trabalhadores nos Serviços Públicos
Municipais de Açailândia/MA.

Advogado : Thiago Sebastião Campelo Dantas (OAB/MA 9.487)

Requerido : Município de Açailândia / MA

Advogado : Israel de Oliveira e Silva (OAB/MA 7.092)

DECISÃO MONOCRÁTICA
I. Relatório
Adoto como relatório a exposição fático processualcontida no Parecer do Ministério Público (fls. 1.159/1.160), de lavra do eminente Procurador de Justiça, Dr.
Eduardo Daniel Pereira Filho, que ora transcrevo, in verbis:
Trata-se de Reexame Necessário remetido pelo JUÍZO DE DIREITO DA Ia VARA DA COMARCA DE AÇAILÂNDIAque, nos autos da ação coletiva proposta pelo
SINTRASEMA, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, para ajustar a jornada de trabalho dos professores do MUNICÍPIO DE AÇAILÂNDIAà Lei
Federal n° 11.738/08.
Consta da inicial, em suma, que o Sindicato, representante dos funcionários públicos vinculados à Secretaria de Educação, visa determinar ao Município de
Açailândia que aplique o tempo mínimo de 1/3 (um terço) da jornada de trabalho destinada a atividades extraclasse aos professores, municipais, com a devida
adequação da Lei Municipal n°. 349/2010.
Requer a suspensão liminar dos artigos 41 e 42 da Lei Municipal n° 349/2010, com a fixação de prazo razoável para que o município requerido implante a
reserva de 1/3 da jornada de trabalho dos professores para atividades extraclasse. Pede, ao final, a ratificação da tutela sede de sentença, bem como a
condenação do município no pagamento aos professores de horas extras, com adicional de 50% (cinquenta por cento) equivalentes a 6h (seis horas) e 4h
(quatro horas) semanais, retroativos a abril de 2011.
Colacionou os documentos de fls. 24/476.
Liminar parcialmente deferida pelo juízo às fls. 478/483.
Contestação do Município às fls. 504/518, onde alega, em síntese, a impossibilidade de cumprir a liminar em prazo exíguo, em razão de uma série de entraves
burocráticos e financeiros.
Aduz que a adequação das despesas com pessoal estão sendo feitas, mas com respeito à responsabilidade fiscal, pois a implantação da medida implicaria na
contratação imediata de 216 professores (duzentos e dezesseis).
Sustenta que os professores não fazem jus ao pagamento das horas extras retroativas.
Juntou documentos de fls. 518/525.
Interposto agravo de instrumento pelo Município, este teve seu efeito suspensivo indeferido pelo Exmo. Desembargador Relator Marcelo Carvalho Silva (fls.
546/552)
Réplica à contestação às fls. 556/564.
Ata de audiência de instrução às fls. 1.056/1.059.
Alegações finais do sindicato às fls. 1.092/1.096.
Alegações finais do Município às fls. 1.099/1.108.
Parecer do MPE às fls. 1.122/1.126, onde o Parquet ratifica o parecer acostado às fls. 634/639, pugnando pela procedência do feito.
Sentença às fl. 1.134/1.139, onde o MM. Magistrado julgou parcialmente procedente a presente ação, para condenar o Município nos seguintes termos:
"I) implantar para os profissionais do magistério da rede pública municipal de Açailândia, o regime de cumprimento da carga horária de trabalho, nos moldes da
Lei Federal n. 11.738/2008, ou seja: a) para o regime integral de 40h semanais, a carga horária em classe será de 26h40min, enquanto a extraclasse ficará em
13h20min; e b) para o regime parcial de 25h semanais, a carga horária em classe será de 16h40min, enquanto a extraclasse ficará em 8h20min; II) pagar aos
profissionais do magistério da rede pública municipal (desde que tenham estado em efetivo exercício nos respectivos cargos, no interregno compreendido entre
27/04/2011 e a data da implantação pela Administração Pública da obrigação ora imposta no item "I") a remuneração pelas horas de trabalho extraordinário
(assim compreendido o labor que excedeu a carga horária de atividades em classe definida no item "I" deste dispositivo) com adicional de 50% sobre o valor da
hora normal."
Ante a não interposição de recurso voluntário, o juízo a quo remeteu os presentes autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão (despacho de fl.
1.150)".
Acrescento que o ilustre representante ministerial manifestou-se pelo conhecimento e improvimento da presente remessa.
É o relatório.
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II - Da admissibilidade
Conheço da remessa, porquanto preenchidos os requisitos previstos no art. 496, I, do Código de Processo Civil/2015.
III - Desenvolvimento
O Superior Tribunal de Justiça tem decidido que não há violação dos preceitos processuais quando o magistrado adota os termos da manifestação ministerial
como razões de decidir, desde que a peça apresente pertinência e fundamentos jurídicos e legais razoáveis acerca da questão posta a julgamento, in verbis:
AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. TRÁFICO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO.
ADOÇÃO DO PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO COMO RAZÃO DE DECIDIR. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. FALTA DE
FUNDAMENTAÇÃO CAPAZ DE INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA.
1. Esta Corte Superior de Justiça tem decidido que não se constitui em nulidade o Relator do acórdão adotar as razões de decidir do parecer
ministerial que, suficientemente motivado, analisa toda a tese defensiva (HC n. 40.874/DF, sob a relatoria da Ministra Laurita Vaz, DJ de 15/5/2006) -
AgRg no AREsp n. 314.667/RS, Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 4/9/2015.
2. Não se admitem como paradigma, para fins de comprovação do dissídio jurisprudencial em recurso especial, acórdãos proferidos em recurso ordinário em
mandado de segurança, ação rescisória, habeas corpus e conflito de competência.
3. Para a comprovação da divergência jurisprudencial, não basta a simples transcrição dos julgados, devendo ser mencionadas e expostas as circunstâncias que
identificam ou assemelham os casos confrontados.
4. Agravo regimental improvido.
(AgRg no AREsp 770.629/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 04/02/2016, DJe 23/02/2016)
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. DIREITO PENAL. ART. 168, § 1º, III, DO CP. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. DOSIMETRIA DA PENA.
FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA PARA MAJORAÇÃO DA PENA-BASE. PERSUASÃO RACIONAL. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. ADOÇÃO DO
PARECER MINISTERIAL COMO RAZÃO DE DECIDIR. LEGALIDADE.
1. Não há falar em violação do art. 59 do Código Penal em razão da consideração negativa das consequências do delito para elevar, na dosimetria, a pena-base.
2. O Tribunal de origem, com base no princípio da persuasão racional ou livre convencimento motivado, justificou adequadamente a exasperação da pena-base
acima do piso legal, em razão da culpabilidade e das consequências do delito perpetrado.
3. Não há violação dos preceitos processuais quando o magistrado adota os termos da manifestação ministerial como razões de decidir, desde que a
peça apresente pertinência e fundamentos jurídicos e legais razoáveis acerca da questão posta a julgamento.
4. O agravo regimental não merece prosperar, porquanto as razões reunidas na insurgência são incapazes de infirmar o entendimento assentado na decisão
agravada.
5. Agravo regimental improvido.
(AgRg no REsp 1545119/PB, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 19/11/2015, DJe 09/12/2015)
Adoto a fundamentação do parecer do eminente Procurador de Justiça, Dr. Eduardo Daniel Pereira Filho (fls. 1.160v/1.161v), que transcrevo, in verbis:
Em análise percuciente dos autos, infiro que a Lei Municipal 349/201.0, vigente no Município de Açailândia, representa uma afronta à Lei n° 11.738/2008 (e à
Recomendação n° 01/2014 do Ministério Público Estadual, que tratam da carga horária de trabalho do professor com a hora-aula.
Na referida lei municipal, a jornada de efetivo exercício dos professores municipais está definida como de 40 (quarenta) horas-aula, no regime integral, e 25 (vinte
e cinco) horas-aula, no regime parcial, contudo, sem previsão da reserva de 1/3 (um terço) da jornada para a execução de atividades fora da classe, conforme
determina o § 4o do art. 2o da Lei n° 11.738/2008, In verbis.
Art. 2o O piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica será de R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais)
mensais, para a formação em nível médio, na modalidade Normal, prevista no art. 62 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e
bases da educação nacional.
§ 4o Na composição da jornada de trabalho, observar-se-á o limite máximo de 2/3 (dois terços) da carga horária para o desempenho das atividades de interação
com os educandos.
Neste viés, vislumbro que a lei municipal viola as disposições legais e constitucionais, ao estabelecer que os professores com carga horária semanal de 25 (vinte
e cinco) horas, devem permanecer por 20 (horas) horas na sala de aula, e os professores com jornada de 40 (quarenta) horas semanais devem lecionar em sala
por 32 (trinta e duas) horas (fl. 79), restando horas aquém do necessário para as atividades extraclasse, não obedecendo, assim, a legislação federal de
referência.
Convém destacar que a matéria já foi apreciada pelo Supremo Tribunal Federal, que declarou o dispositivo legal em comento constitucional, conforme aresto da
Ação Direta de Inconstitucionalidade a seguir disposto:
CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. PACTO FEDERATIVO E REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA. PISO NACIONAL PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO
BÁSICA. CONCEITO DE PISO: VENCIMENTO OU REMUNERAÇÃO GLOBAL. RISCOS FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO. JORNADA DE TRABALHO:
FIXAÇÃO DO TEMPO MÍNIMO PARA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES EXTRACLASSE EM 1/3 DA JORNADA. ARTS. 2°, §§ 1° E 4°, 3°, II E III E 8o, TODOS DA
LEI 11.738/2008. CONSTITUCIONALIDADE. PERDA PARCIAL DE OBJETO.
1. Perda parcial do objeto desta ação direta de inconstitucionalidade, na medida em que o cronograma de aplicação escalonada do piso de vencimento dos
professores da educação básica se exauriu (arts. 3o e 8o da Lei 11.738/2008).
2. É constitucional a norma geral federal que fixou o piso salarial dos professores do ensino médio com base no vencimento, e não na remuneração global.
Competência da União para dispor sobre normas gerais relativas ao piso de vencimento dos professores da educação básica, de modo a utilizá-lo como
mecanismo de fomento ao sistema educacional e de valorização profissional, e não apenas como instrumento de proteção mínima ao trabalhador.
3. É constitucional a norma geral federal que reserva o percentual mínimo de 1/3 da carga horária dos docentes da educação básica para dedicação às
atividades extraclasse. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente. Perda de objeto declarada em relação aos arts. 3o e 8o da Lei 11.738/2008.
(STF - ADI: 4167 DF, Relator: Min. JOAQUIM BARBOSA, Data de Julgamento: 27/04/2011, Tribunal Pleno, Data de Publicação: DJe-162 DIVULG 23-08-2011
PUBLIC 24-08-2011 EMENT VOL-02572-01 PP-00035) (grifei)
Assim, restou demonstrado que a contagem de horas em sala de aula imposta pela Lei Municipal 349/2010 deixou de observar o previsto pela Lei Federal n°
11.738/2008, não impondo a redução da jornada de trabalho equivalente para garantir 1/3 (um terço) da carga horária para atividades extraclasse.
Nestes termos, como bem consignou o juízo de base, a rede pública municipal de Açailândia deve adotar, no regime de 40h semanais, a carga horária em classe
de 26h40min e extraclasse de 13h20min e, para o regime de 25h semanais, a carga horária em classe de 16h40min e extraclasse de 8h20min, bem como
condenou o município do pagamento das horas extras contadas a partir de 27/04/2011, a serem apuradas em liquidação".
IV - Do julgamento monocrático
O relator negará seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou com jurisprudência dominante
do respectivo tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior.
Art. 932. Incumbe ao relator:
(...)
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (grifei)
Se a decisão recorrida estiver em manifesto confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior, o
relator poderá dar provimento ao recurso.
Art. 932. Incumbe ao relator:
(?)
V - depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária:
a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;(grifei)
Essa cultura do formalismo impôs ao processo um excesso de etapas até o advento da solução judicial, que a morosidade decorrente acabou por emprestar às
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formas usuais de prestação de justiça ineficiência alarmante gerando a consequente insatisfação popular, e o descrédito do Poder Judiciário.
O artigo 1º do NCPC expressa direitos fundamentais do processo, a seguir:
O processo civil será ordenado, disciplinado e interpretado conforme os valores e as normas fundamentais estabelecidos na Constituição da República
Federativa do Brasil, observando-se as disposições deste Código.
No artigo 4° do NCPC:
As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. (grifei)
No artigo 6º do NCPC, in verbis:
Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.
Pois bem. O Código de Processo Civil anterior possibilitou aos órgãos do Poder Judiciário, utartigo 92 seguintes da CF/88, através do artigo 557 a faculdade de
proferir decisões monocráticas. O próprio Superior Tribunal de Justiça criou a Súmula 253, a saber: " O art. 557 do CPC, que autoriza o relator a decidir o
recurso, alcança o reexame necessário."Referência: CPC, art. 557 REsp 155.656-BA (2ª T.03.03.1998 - DJ 06.04.1998), REsp 212.504-MG (2ª T. 09.05.2000 -
DJ 09.10.2000), AgRg no REsp 228.824-CE (2ªT. 2.08.2000 - DJ 26.03.2001), REsp 190.096-DF (6ª T. 01.06.1999 - DJ 21.06.1999) e REsp 262.931-RN (6ª T.
03.10.2000 - DJ 27.11.2000).(DJU 16.08.2001).
Ao que parece, o legislador quis manter força da jurisprudência, hierarquia, observância e segurança jurídica. É o que retratam os artigos do NCPC, in verbis:
Art. 926. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente:
§ 1º Na forma estabelecida e segundo os pressupostos fixados no regimento interno, os tribunais editarão enunciados de súmula correspondentes a sua
jurisprudência dominante.
§ 2º Ao editar enunciados de súmula, os tribunais devem ater-se às circunstâncias fáticas dos precedentes que motivaram sua criação. (grifei)
Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão:
I - as decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
II - os enunciados de súmula vinculante;
III - os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial
repetitivos;
IV - os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal em matéria constitucional e do Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional;
V - a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados." (grifei)
Art. 932. Incumbe ao relator:
I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes;
II - apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal;
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;
IV - negar provimento a recurso que for contrário a:
a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;
b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;
c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;
V - depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a:
a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;
b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;
c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;
VI - decidir o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, quando este for instaurado originariamente perante o tribunal;
VII - determinar a intimação do Ministério Público, quando for o caso;
VIII - exercer outras atribuições estabelecidas no regimento interno do tribunal.
Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou
complementada a documentação exigível. (grifei)
No entanto, o STF nossa Corte Maior e o Superior Tribunal de Justiça, já estão sedimentando as decisões monocráticas. O STF em situações decididas depois
do ingresso do NCPC, através do artigo 21 §1º do seu Regimento Interno, a seguir:
Art. 21. São atribuições do Relator:
(...)
§ 1ºPoderá o(a) Relator(a) negar seguimento a pedido ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante ou a
Súmula do Tribunal, deles não conhecer em caso de incompetência manifesta, encaminhando os autos ao órgão que repute competente, bem como cassar ou
reformar, liminarmente, acórdão contrário à orientação firmada nos termos do art. 543-B do Código de Processo Civil. (grifei)
É a vertente deixada pelo Presidente da Comissão, o competentíssimo Ministro LUIZ FUX que produziu bela obra de entendimentos jurisprudenciais do STF e
STJ quando era desembargador do Estado do Rio de Janeiro, ou seja, a velocidade das decisões, pelo ato de Justiça, tão abraçada pelos estudiosos do direito.
Sempre para frente. Sem empecilhos burocráticos. Sem vaidades. Só um pensamento de obedecer o princípio maior da CF - rápida solução definitiva dos
conflitos.
Por isso, adoto a solução encontrada pelo STJ, de grafar com tintas duradouras, as decisões monocráticas por mim proferidas, amalgamando o enunciado 568
de tão grande relevância, a saber:
STJ/568. O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento
dominante acerca do tema.
V - Conclusão
Ante o exposto, nos termos da Súmula 568 do STJ, e de acordo com o parecer ministerial, nego provimento a remessa necessária, mantendo todos os termos da
sentença de 1º grau.
Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.
São Luís, 27de junho de 2017

Desembargador Marcelo Carvalho Silva
Relator

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
APELAÇÃO CÍVEL NO17.724/2017- SÃO LUÍS
PROCESSO NO0007850-98.2013.8.10.0001

Apelante : Japan Veículos

Advogados :
Jarbas Gomes Machado Avelino (OAB/PI 4.249), Vicente Castro de Araújo
Filho (OAB/PI 4.487-B)

Apelado : Domingos Moreira Martins
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Advogados :
Antônio Eduardo Silva Mendes (OAB/MA 7.371), Mônica Helena Silva
Mendes Cé (OAB/MA 5.329)

Relator : Desembargador Marcelo Carvalho Silva

DECISÃO MONOCRÁTICA
I. Relatório
Adoto como parte deste relatório a exposição fático-processual contida na sentença de primeiro grau (fls.119/120), proferidopelo Juiz de Direito da Primeira Vara
da Comarca de São Luís, Dr. Josemar Lopes Santos, que ora transcrevo, in verbis:
Trata-se de Ação de Ordinária de Obrigação de Dar c/c Indenização por Danos Morais e Materiais promovida por Domingos Moreira Martins em desfavor da
Japan Veículos Ltda., todos devidamente qualificados nos autos. Em apertada síntese, afirma o Autor que em 23/05/2011 adquiriu da Requerida um veículo
Marca Nissan, Modelo Tiida Hach, 1.8, chassi nº 3N1BC1CD4BL4497, ano 2010/2011, mediante contrato de compra. Aduz que no ato do recebimento identificou
algumas imperfeições no automóvel além do não recebimento da chave reserva. Com pouco tempo de uso, notou falhas na pintura do carro. Alega, ainda, que
entrar em contato com a requerente, para solucionar as imperfeições, a mesma o direcionou a concessionária que despendeu 23 (vinte e três) dias para
realização dos reparos. Suspeitando dos defeitos, levou o veículo para ser periciado pelo ICRIM, que constatou em laudo que o automóvel adquirido como novo
era, na verdade, usado (fls. 02/13). Regularmente citada, a Ré, apresentou contestação às fls. 58/77, resistiu à pretensão deduzida pela parte autora, alegando,
inicialmente, como inexistente o dever de indenizar. No mérito afirma, que o veículo adquirido era novo e os reparos necessários foram prontamente realizados.
Rechaça, ainda, a alegação de danos morais assim como o laudo pericial apresentado, requerendo, ao final, a improcedência da totalidade dos pedidos do autor.
Réplica às fls. 107/110. Realizada audiência preliminar, a conciliação entre as partes restou infrutífera e as partes dispensaram a produção de outras provas (ata
de audiência de fls. 116).
Acrescento que, ao final da referida sentença, o juízo a quo manifestou-se pela procedência dos pedidos autorais.
Às folhas 130/136, traz o apelante suas razões recursais a inocorrência de danos moraisrequerendo, em suma, a reforma da sentença de primeiro grau, para que
sejam julgados improcedentes os pedidos da inicial.
Contrarrazões apresentadas às fls. 144/152.
Encaminhados os autos ao Ministério Público com atuação nessa instância, esse, devidamente representado pelo Ilustre Procurador de Justiça, Dr. Marco
Antonio Guerreiro, deixando de se manifestar por inexistir na espécie quaisquer das hipóteses autorizadoras da intervenção ministerial elencadas no art. 178, do
CPC (fls. 160/160v).
É o relatório.
II. Juízo de admissibilidade
A sentença foi publicada em 04/03/2016 (fls. 124). Aplico o Enunciado Administrativo nº 2, do STJ, in verbis:
Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de
admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
Nos termos do artigo 14 do Novo Código de Processo Civil, "a norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso,
respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada."
Aplico o Código de Processo Civil de 1973.
Verifico que os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade exigidos para o regular andamento do recurso foram devidamente atendidos pelo
apelante. Conheço, pois, do presente apelo.
III. Desenvolvimento
O Superior Tribunal de Justiça tem decidido que não há violação dos preceitos processuais quando o magistrado adota os termos da sentença de 1º graucomo
razões de decidir, no sentido de não ser desprovido de fundamento o julgado que ratifica as razões de decidir adotadas na sentença, transcritas no corpo do
acórdão, in verbis:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO. ADOÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA.
POSSIBILIDADE. DANOS MATERIAIS E MORAIS. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA Nº 7/STJ.
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA Nº 284/STF.
1. Esta Corte já se posicionou no sentido de não ser desprovido de fundamento ojulgado que ratifica as razões de decidir adotadas na sentença,
transcritas no corpo do acórdão.
2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a
aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
3. Rever as conclusões do acórdão recorrido acerca da ocorrência dos danos materiais e morais demandaria o reexame de matéria fático- probatória, o que é
vedado em recurso especial, nos termos da Súmula nº 7 do Superior Tribunal de Justiça.
4. É inadmissível o inconformismo por deficiência na sua fundamentação quando o recurso especial deixa de indicar de modo preciso como teria ocorrido a
violação legal. Aplicação da Súmula nº 284 do Supremo Tribunal Federal.
5. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp 473.327/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/06/2016, DJe 20/06/2016)
Adoto como razões de decidir a fundamentação contida na sentença de primeiro grau (fls.120/122), proferido pelo Juiz de Direito da Primeira Vara da Comarca
de São Luís, Dr. Josemar Lopes Santos, que ora transcrevo, in verbis:
O processo comporta julgamento antecipado da lide, sendo desnecessária a dilação probatória, nos termos do artigo 330, inciso I, do Código de Processo Civil,
uma vez que as partes dispensaram a produção de outras provas em audiência e os elementos constantes nos autos são suficientes para a solução da
demanda. À espécie, a controvérsia submetida a exame deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico instituído pelo Código de Defesa do Consumidor
(Lei 8.078 /1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (art. 5º , XXXII, da Constituição Federal). A parte Autora ajuizou
a presente ação objetivando a condenação da Requerida em indenização por Danos Morais e Materiais causados pelos transtornos que os defeitos
apresentados no veículo lhe causaram. Compulsando os autos, verifica-se que a parte autora alega que ao vistoriar o veículo no ato da entrega, identificou
manchas e imperfeições na pintura e a ausência de higienização do mesmo. A prova documental apresentada comprova, efetivamente, que o veículo fornecido
não era novo. Em laudo pericial solicitado pelo requerente e produzido pelo Instituto de Criminalística da Secretaria de Estado de Segurança Pública - ICRIM,
foram constatadas avarias e marcas no veículo que não se configuram como originais de fábrica (fls. 19/25). Diante do laudo, alude-se que o automóvel adquirido
já apresentava os vícios antes do recebimento e, ainda assim, foi vendido como novo pela concessionária. Agindo dessa forma, entendo que ela descumpriu seu
dever de informação, transparência e veracidade quanto a oferta do produto que vendeu ao autor, dispostos nos arts. 31 e 37 do CDC. Verifica-se, ainda, que o
Réu, em sua contestação, deixou de cumprir o que determina o art. 300 do CPC: "compete ao réu alegar, na contestação, toda a matéria de defesa, expondo as
razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do autor e especificando as provas que pretende produzir". Com efeito, o réu nada disse acerca da
alegação do autor de que o veículo que lhe fora vendido como novo, era, na verdade, usado, limitando-se a afirmar que eventuais avarias apresentadas pelo bem
em questão, caso existentes, seriam resultado de defeito de fabricação. Dessa forma, não restou atendido o princípio do ônus da impugnação especificada,
consoante o qual se exige a exposição individualizada em relação aos fatos articulados pela parte-autora na petição inicial, de modo que ao deixar de impugnar
algum fato incide sobre ele a presunção de veracidade. Sobre o tema, colha-se o seguinte julgado: EMENTA: AÇÃO ORDINÁRIA - VEÍCULO AUTOMOTOR
VENDIDO COMO SE FOSSE ZERO QUILÔMETRO - CARRO USADO - AVARIAS DECORRENTES DE COLISÃO - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
"Não basta que o veículo esteja em boas condições de funcionamento, importando apenas a expectativa e a boa-fé do consumidor em adquirir um veículo zero
quilômetro e usufruir de todas as qualidades que se presume tenha um bem nessas condições." (APELAÇÃO CÍVEL N. 415.163-3 - BELO HORIZONTE -
12.2.2004) Mostra-se patente o dever de indenizar os danos morais experimentados pela parte autora, já que os transtornos decorrentes dos fatos narrados
ultrapassam meros dissabores da vida cotidiana, observando-se, todavia, que devem ser dosados atendendo aos princípios da proporcionalidade e da
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razoabilidade. Atento aos parâmetros acima traçados, na hipótese vertente, afigura-se proporcional fixar a título de danos morais o montante de R$ 10.000,00
(dez mil reais). Ante o exposto, julgo PROCEDENTES os pedidos constantes da peça de ingresso, o que faço nos termos da fundamentação acima expendida e
na forma do art. 269, I do CPC, para condenar a parte ré a devolver à parte autora o valor da diferença entre o valor pago e valor do carro estabelecido pela
Tabela FIPE à época da compra, com juros de mora e correção monetária a partir da citação, bem como para condenar o requerido a indenizar o autor, a título
de danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com juros de mora da citação e correção monetária da intimação da sentença. Pela sucumbência,
condeno o Réu ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (art. 20, § 3º, do CPC). P.R.I.
São Luís-MA, 29 de fevereiro de 2016. Clésio Coelho Cunha Juiz de Direito Auxiliar Designado para funcionar na Comissão Sentenciante Itinerante Portaria
CGJMA 6232016 Resp: 138263
A pretensão recursal não merece ser acolhida. E o faço na forma do art. 557, caput,do Código de Processo Civil de 1973, que transcrevo,in verbis:
Art. 557. O relator negará seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou
com jurisprudência dominante do respectivo tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior.(grifei).
IV -Conclusão
Ante o exposto, nos termos do Art. 557, caput do CPC/1973, nego seguimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau.
Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.
São Luís, 28de junho de 2017.

Desembargador Marcelo Carvalho Silva
Relator

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
APELAÇÃO CÍVEL NO18.246/2017 - IGARAPÉ GRANDE
PROCESSO NO0000572-93.2015.8.10.0092

Apelante : Banco do Brasil S/A

Advogado : Rafael Sganzerla Durand (OAB/MA 10.348-A)

Apelada : Emiliana Diogo Abreu

Advogados :
Jonas Rocha Brasil Júnior (OAB/MA 14.639) e Jacinto Pereira Costa
(OAB/MA 12.498)

Relator : Desembargador Marcelo Carvalho Silva

DECISÃO MONOCRÁTICA
I. Relatório
Adoto como parte deste relatório a exposição fático-processual contida na sentença de primeiro grau (fls.66/66v), proferida pelo Juiz de Direito da Comarca de
Igarapé Grande MA, Dr. Thiago Henrique Oliveira de Ávila, que ora transcrevo, in verbis:
EMILIANA DIOGO ABREU, já qualificada nos autos, através de advogado legalmente constituído, ajuizou a vertente AÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS
em face do BANCO DO BRASIL, todos igualmente qualificados, pelos motivos fáticos e jurídicos dispostos na inicial (fls. 02/04).
Alega em suma que recebe seu beneficio previdenciário perante o banco réu, aduzindo que nos meses de maio e junho/2015, ao sacar os valores de sua
aposentadoria na agência bancária, foi informada de que a importância já havia sido sacada. Assevera que ao pedir informações do ocorrido, foi destratada por
funcionários do banco afirmando que "foi vitima de insinuações levianas" (fls. 04).
Assevera, ainda, que solicitou troca de senha e cancelamento do cartão de saque, bem como que, ao receber o novo cartão, tentou efetuar o saque de seu
beneficio, ocasião em que fora novamente informada que o valor havia sido sacado.
Por esses fatos, requer a restituição em dobro dos valores indevidamente sacados em seu beneficio previdenciário, bem como indenização por danos morais.
Deferida os benefícios da gratuidade da justiça (fls. 16).
Citado, o banco réu apresentou contestação às fls. 19/24-v, alegando, preliminarmente, carência de ação por falta de interesse de agir. No mérito, asseverou que
no dia 06/07/2015 realizou abertura de procedimento interno para apuração de eventual fraude, sendo a autora devidamente ressarcida em 09/07/2015.
Réplica à contestação às fls. 54/57. Na oportunidade, confirmou a requerente que recebeu, em 09/07/2015, o valor relativo aos saques noticiado na inicial.
Intimadas, as partes não manifestaram o desejo na produção de outras provas (fls. 65).
Acrescento que, ao final da referida sentença, o juízo a quo manifestou-se pela procedência em parte dos pedidos autorais.
Às folhas 76/80, traz o apelante suas razões recursais aduz a improcedência do pedido de indenização por danos morais.
Contrarrazões apresentadas às fls. 119/123.
Encaminhados os autos ao Ministério Público com atuação nessa instância, esse, devidamente representado pelo Ilustre Procurador de Justiça, Dr. Teodoro
Peres Neto, deixando de se manifestar por inexistir na espécie quaisquer das hipóteses autorizadoras da intervenção ministerial elencadas no art. 178, do CPC
(fls. 131/133).
É o relatório.
II. Juízo de admissibilidade
A sentença foi publicada em 03/08/2016 (fls. 70). Aplico o Enunciado Administrativo nº 3, do STJ, in verbis:
Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de
admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
Verifico que os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade exigidos para o regular andamento do recurso foram devidamente atendidos pela
apelante. Conheço, pois, do presente apelo.
III. Desenvolvimento
O Superior Tribunal de Justiça tem decidido que não há violação dos preceitos processuais quando o magistrado adota os termos da sentença de 1º grau como
razões de decidir, no sentido de não ser desprovido de fundamento o julgado que ratifica as razões de decidir adotadas na sentença, transcritas no corpo do
acórdão, in verbis:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO ADOÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA.
POSSIBILIDADE. DANOS MATERIAIS E MORAIS REEXAME DE PROVAS SÚMULA Nº 7/STJ.
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA Nº 284/STF.
1. Esta Corte já se posicionou no sentido de não ser desprovido de fundamento o julgado que ratifica as razões de decidir adotadas na sentença,
transcritas no corpo do acórdão.
2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a
aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
3. Rever as conclusões do acórdão recorrido acerca da ocorrência dos danos materiais e morais demandaria o reexame de matéria fático probatória, o que é
vedado em recurso especial, nos termos da Súmula nº 7 do Superior Tribunal de Justiça.
4. É inadmissível o inconformismo por deficiência na sua fundamentação quando o recurso especial deixa de indicar de modo preciso como teria ocorrido a
violação legal. Aplicação da Súmula nº 284 do Supremo Tribunal Federal.

Página 324 de 2382 Diário da Justiça Eletrônico Disponibilização: 30/06/2017
Edição nº 114/2017 Publicação: 03/07/2017

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO - Praça Dom Pedro II, s/n Centro - CEP 65010-905 - São Luis-MA - Fone: (98) 2106-9000 - www.tjma.jus.br
Diário da Justiça Eletrônico - Diretoria Judiciária - Coordenadoria de Jurisprudência e Publicações - Fone: (98) 2106 9805 / 9810 / 9896 / 9897 - publicacoes@tj.ma.gov.br



5. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp 473.327/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/06/2016, DJe 20/06/2016)
Adoto como razões de decidir a fundamentação contida na sentença de primeiro grau (fls.66v/69), proferida pela pelo Juiz de Direito da Comarca de Igarapé
Grande, Dr. Thiago Henrique Oliveira de Ávila, que ora transcrevo, in verbis:
Verifico, inicialmente, ser o caso dos autos hipótese de julgamento antecipado da lide, a teor do prevê o art. 355, inciso I, do novo CPC, tendo em vista que as
partes, devidamente intimadas, entenderam que não há a necessidade produção de outras provas em audiência de instrução e julgamento.
2.1 Preliminar
Pretende a ré o julgamento do processo sem resolução do mérito, aduzindo a inépcia da inicial, argumentando não possuir o autor interesse de agir na causa.
Contudo, não prospera a prefaciai ventilada. Importa destacar que, pela teoria da asserção, a análise das condições da ação se verifica a partir das afirmações
feitas pela parte na petição inicial, e não à luz do direito material discutido. Logo, para averiguar a inexistência de carência de ação, deve o julgador considerar,
pelo menos por hipótese, que as afirmativas da demandante são verdadeiras. Caso o faça e não constate carência de ação, o que vier a ser discutido depois
entrará na seara do mérito. É este também o entendimento esposado pela jurisprudência pátria:
"DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. TEORIA DA ASSERÇÃO O exame das condições da ação se dá
com abstração dos fatos demonstrados no processo. Examinados as provas e os argumentos, o provimento é de mérito. Precedentes no STJ (REsp
879188 RECURSC ESPECIAL 2006/0186323-6, Rei. Min. HUMBERTO MARTINS). Preliminar também rejeitada. (TJ-DF ACJ: 20140810050794, Relator:
AISTOK HENRIQUE DE SOUSA, Data de Julgamento: 05/05/2015, 2aTurma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Publicação:
Publicado no DJE: 08/05/2015. Pág.386). "
Dessa maneira, rejeito a preliminar arguida.
Não havendo outras questões de ordem processuais a serem examinadas, tampouco nulidade processual a ser proclamada de ofício, passo ao exame do mérito.
2.2. Mérito
Sobre a matéria exposta, aplicável à espécie o Código de Defesa do Consumidor, já que, apesar de ser a requerida uma instituição financeira, é considerada
fornecedora de produtos e serviços, conforme enunciado constante da súmula 297 do STJ. Dentre outros dispositivos de proteção, o artigo 6o, inciso VI, do
referido diploma legal, prevê a prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos sofridos pelos consumidores.
Nesse sentido, é ainda o caso de ressaltar que a regra da responsabilidade objetiva, preconizada no artigo 14 do CDC, deve ser observada no caso que ora se
examina. Para caracterização dessa modalidade de responsabilidade civil, deve-se aferir a ocorrência dos fatos e a concreção do dano, além da presença do
nexo de causalidade entre eles.
Inicialmente, vale destacar que o banco réu reconheceu voluntariamente o pedido relativo aos danos materiais concernentes nos saques efetuados na conta da
autora. Isso porque informou na contestação que restituiu administrativamente os valores sacados, conforme se vê da documentação de fls. 27/30, o que foi
confirmado pela requerente à fl. 55.
Dessa forma, com fulcro no art. 487, III, "a", NCPC, homologo o reconhecimento jurídico do pedido pela ré em relação ao pleito de restituição simples dos
danosmateriais, o qual já se encontra adimplido (fl. 27) .
Passo ao exame dos pedidos remanescentes.
Em relação ao pedido de restituição em dobro dos valores sacados, entendo que o pleito não pode ser acolhido. E que a situação versada nos autos não
permite a aplicação do instituto da repetição de indébito, previsto no artigo 42, parágrafo único, do CDC1, haja vista que não há qualquer cobrança indevida
realizada pelo banco réu em desfavor da demandante.
Aliás, sequer há a notícia nos autos de que o requerido tenha feito algum tipo de cobrança à autora, muito menos existe qualquer alegação ou prova de que a
requerente tenha pagado algum valor em excesso.
Frise-se que o fato que sustenta o pedido formulado diz respeito à realização de saque indevido na conta da requerente. Destarte, inaplicável à espécie as
disposições da norma consumerista que se afirma violada.
Ademais, conforme já consignado em linhas pretéritas, procedeu a requerida à restituição dos valores sacados da conta vinculada beneficio previdenciário da
suplicante, conforme se observa dos documentos de fls. 27/30, o que foi confirmado pela demandante em sua réplica à contestação.
Rejeito, pois, o pedido apresentado.
No que pertine aos danos morais pretendidos, restou demonstrado pelos documentos que acompanham a contestação que a requerente possui conta bancária
para saque de seu beneficio e que, após abertura de procedimento interno pelo banco, foi a autora devidamente ressarcida dos valores sacados, conforme
denotado às fls. 27/30.
Sobre a alegação de falha no atendimento da ré, não há qualquer elemento de prova de que a demandante teria recebido um tratamento vexatório, humilhante
ou constrangedor, na forma como relatado na petição inicial. Vale lembrar que o ônus dessa prova competia à autora, do qual ela não se desincumbiu, nos
termos do art. 373, inciso I, do novo Código de Processo Civil.
Acrescente-se que a parte autora fora intimada especificamente para dizer se possuía interesse na produção de outras provas. Porém, deixou a demandante
transcorrer in albis o prazo assinalado sem qualquer manifestação nesse sentido, conforme certificado nos autos (fls. 65).
Faço constar ainda que o boletim de ocorrência juntado aos autos não é suficiente, por si só, para demonstrar o alegado, em razão de que o fato que o teria
originado, (mau tratamento na agência bancária da requerida) não foi provado, seja através de prova documental ou testemunhai.
De outro lado, no que pertine à alegação de que a autora não recebeu seu beneficio e ficou sem meios de "garantir alimento, medicamento, etc." (fls. 05),
constato dos autos que a requerente não conseguiu efetuar o saque de sua aposentadoria nos meses de maio e junho de 2015, bem como que o banco
demandado, após auditoria interna, em que constatou a fraude ocorrida no saque do beneficio da autora, efetuou o pagamento das quantias respectivas no dia
09/07/2015.
É cediço que a instituição bancária deve adotar as medidas necessárias à segurança das relações mantidas com seus correntistas. Para tanto,depois de
questionada, deve promover as diligências adequadas à apuração de irregularidades na movimentação bancária de seus clientes. Nesse sentido, é razoável que
lhe seja conferido um tempo para a adoção das providências cabíveis.
Na espécie, vejo que o banco réu demorou mais de dois meses para fazer os levantamentos que entendia pertinentes, e somente no mês de julho/2015, depois
de ajuizada a presente demanda, entendeu por restituir à autora os valores indevidamente sacados da conta dela.
Nesse contexto, entendo desproporcional o tempo superior a dois meses utilizado pelo banco para dar uma solução ao caso que lhe fora apresentado pela
requerente, inclusive administrativamente, no momento em que não conseguiu sacar o seu beneficio.
Dessa forma, diante das circunstâncias verificadas na espécie, entendo que o fato de a suplicante ter ficado mais de dois meses sem receber seus benefícios
previdenciários acarreta inegável dano intolerável ao homem médio. Vale dizer, resta caracterizado o dano moral in ra ipsa.
Isso porque entendo que o evento enfrentado pela requerente foi suficiente para retirar sua paz de espírito, tranquilidade e equilíbrio psicológico, por ter ficado
por mais de dois sem poder contar com seus parcos proventos de aposentadoria para sobreviver.
Acrescente-se que a demandante contava com 85 anos de idade na data em que ocorreram os fatos relatados, o que qualifica a situação em exame, haja vista
que, idosa, não dispõe do mesmo vigor ou condições físicas para o trabalho. Além disso, sabe-se que problemas de saúde costumam acompanhar o
envelhecimento, de forma que os recursos financeiros se mostram essenciais à aquisição de alimentos e medicamentos.
Nesse contexto, a teor do que dispõe o art. 186 do Código Civil, para que haja o dever de indenizar, é necessário que ocorra uma ação ou omissão voluntária
capaz de violar direitos e causar danos a outrem, in verbis: Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e
causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete atoilícito.
Concluo, portanto, que, na espécie, a parte autora foi submetida a um constrangimento abusivo por parte do demandado, impondo-se a este as consequências
de sua conduta.
Com efeito, estando presentes os requisitos caracterizadores da responsabilidade objetiva (conduta, dano e nexo de causalidade), deve o pedido ser acolhido.
Quanto ao montante da indenização por danos morais, este deve ser arbitrado de forma a compensar a vítima pela dor sofrida, sem causar a este
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enriquecimento ilícito ou mesmo tornar o abalo moral sofrido motivo de inadequada vantagem. Concomitantemente, deve desempenhar uma função pedagógica
e repressora para a ofensora, a fim de obstar reiterações dos atos praticados. Além disso, o arbitramento do dano moral deve guardar
proporcionalidade/razoabilidade com as circunstâncias fáticas evidenciadas no caso concreto. Destarte, de acordo com as circunstâncias verificadas na espécie,
compreendo que se revela justa e adequada uma indenização a título de danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), como forma de compensar o
autor pelo abalo sofrido, sem, no entanto, causar-lhe enriquecimento ilícito (art. 884 do Código Civil).
3. Dispositivo
Ao teor exposto, com fundamento no art. 4 87, I, do novo CPC, julgo: (i) PROCEDENTE EM PARTE, o pedido de indenização por danos morais, condenando o
réu aopagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais); e (ii) IMPROCEDENTE o pedido de restituição em dobro dos danos materiais. Outrossim, com
fundamento no artigo 487, III, "a", do novo CPC, HOMOLOGO o reconhecimento da procedência do pedido quanto à restituição simples dos danos materiais, no
montante de R$ 1.576,00 (mil quinhentos e setenta e seis reais);.
O valor da reparação pelo dano moral deverá ser corrigido monetariamente a partir da data desta sentença (súmula 362, STJ), enquanto que os juros de mora
incidirão a partir do evento danoso, qual seja, a partir da primeira negativa de saque do benefício da autora (súmula 54, STJ). A correção monetária será
calculada de acordo com Índice Nacional de Preços ao Consumidor INPC. Despesas e honorários advocatícios: (i) considerando que a autora decaiu de parte
mínima dos pedidos, condeno a demandada ao pagamento das custas processuais, em conformidade com o art. 86, parágrafo único do novo CPC; (ii) condeno a
requerida ao pagamento de honorários advocatícios em favor do advogado da parte autora no percentual de 10% sobre o valor do proveito econômico obtido
(pedidos acolhidos), nos termos do artigo 85, § 2º, novo CPC; (iii) outrossim, considerando que o pedido de indenização por danos morais foi parcialmente
acolhido, bem como que no artigo 85, § 14, o novo CPC estabeleceu que os honorários constituem direito do advogado e proibiu a sua compensação em caso de
sucumbência parcial, condeno a requerente ao pagamento de honorários advocatícios em favor do advogado do réu, que arbitro, nos termos do artigo 85, § 2º,
do novo CPC, e do Enunciado 14 da ENFAM, em 10% do proveito econômico obtido. Nesse sentido, a verba honorária fixada incidirá sobre a diferença entre o
valor do dano moral pedido e o concedido, já que foi este o proveito econômico obtido pelo demandado. Em razão da concessão dos benefícios da assistência
judiciária, fica suspensa a execução dessa verba até que haja a modificação da situação econômico-financeira do requerente, limitada ao prazo prescricional de
cinco anos, nos termos do artigo 98, § 3°, do novo Código de Processo Civil.
IV-Do julgamento monocrático
O relator negará seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com Súmula ou jurisprudência dominante do
respectivo tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior.
Art. 932. Incumbe ao relator:
(...)
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (grifei)
Se a decisão recorrida estiver em manifesto confronto com Súmula ou jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal ou de Tribunal Superior, o
relator poderá dar provimento ao recurso.
Art. 932. Incumbe ao relator:
(?)
V - depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária:
a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;(grifei)
Essa cultura do formalismo impôs ao processo um excesso de etapas até o advento da solução judicial, que a morosidade decorrente acabou por emprestar às
formas usuais de prestação de justiça ineficiência alarmante, gerando a consequente insatisfação popular, e o descrédito do Poder Judiciário.
O artigo 1º do NCPC expressa direitos fundamentais do processo, a seguir:
O processo civil será ordenado, disciplinado e interpretado conforme os valores e as normas fundamentais estabelecidos na Constituição da República
Federativa do Brasil, observando-se as disposições deste Código.
No artigo 4° do NCPC:
As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. (grifei)
No artigo 6º do NCPC, in verbis:
Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.
Pois bem. O Código de Processo Civil anterior possibilitou aos órgãos do Poder Judiciário, utartigo 92 seguintes da CF/88, através do artigo 557 a faculdade de
proferir decisões monocráticas. O próprio Superior Tribunal de Justiça criou a Súmula 253, a saber: " O art. 557 do CPC, que autoriza o relator a decidir o
recurso, alcança o reexame necessário."Referência: CPC, art. 557 REsp 155.656-BA (2ª T.03.03.1998 - DJ 06.04.1998), REsp 212.504-MG (2ª T. 09.05.2000 -
DJ 09.10.2000), AgRg no REsp 228.824-CE (2ªT. 2.08.2000 - DJ 26.03.2001), REsp 190.096-DF (6ª T. 01.06.1999 - DJ 21.06.1999) e REsp 262.931-RN (6ª T.
03.10.2000 - DJ 27.11.2000).(DJU 16.08.2001).
Ao que parece, o legislador quis manter força da jurisprudência, hierarquia, observância e segurança jurídica. É o que retratam os artigos do NCPC, in verbis:
Art. 926. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente:
§ 1º Na forma estabelecida e segundo os pressupostos fixados no regimento interno, os tribunais editarão enunciados de súmula correspondentes a sua
jurisprudência dominante.
§ 2º Ao editar enunciados de súmula, os tribunais devem ater-se às circunstâncias fáticas dos precedentes que motivaram sua criação. (grifei)
Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão:
I - as decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
II - os enunciados de súmula vinculante;
III - os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial
repetitivos;
IV - os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal em matéria constitucional e do Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional;
V - a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados." (grifei)
Art. 932. Incumbe ao relator:
I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes;
II - apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal;
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;
IV - negar provimento a recurso que for contrário a:
a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;
b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;
c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;
V - depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a:
a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;
b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;
c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;
VI - decidir o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, quando este for instaurado originariamente perante o tribunal;
VII - determinar a intimação do Ministério Público, quando for o caso;
VIII - exercer outras atribuições estabelecidas no regimento interno do tribunal.
Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou
complementada a documentação exigível. (grifei)
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No entanto, o STF nossa Corte Maior e o Superior Tribunal de Justiça, já estão sedimentando as decisões monocráticas. O STF em situações decididas depois
do ingresso do NCPC, através do artigo 21 §1º do seu Regimento Interno, a seguir:
Art. 21. São atribuições do Relator:
(...)
§ 1ºPoderá o(a) Relator(a) negar seguimento a pedido ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante ou a
Súmula do Tribunal, deles não conhecer em caso de incompetência manifesta, encaminhando os autos ao órgão que repute competente, bem como cassar ou
reformar, liminarmente, acórdão contrário à orientação firmada nos termos do art. 543-B do Código de Processo Civil. (grifei)
É a vertente deixada pelo Presidente da Comissão, o competentíssimo Ministro LUIZ FUX que produziu bela obra de entendimentos jurisprudenciais do STF e
STJ quando era desembargador do Estado do Rio de Janeiro, ou seja, a velocidade das decisões, pelo ato de Justiça, tão abraçada pelos estudiosos do direito.
Sempre para frente. Sem empecilhos burocráticos. Sem vaidades. Só um pensamento de obedecer o princípio maior da CF - rápida solução definitiva dos
conflitos.
Por isso, adoto a solução encontrada pelo STJ, de grafar com tintas duradouras, as decisões monocráticas por mim proferidas, amalgamando o enunciado 568
de tão grande relevância, a saber:
STJ/568. O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante
acerca do tema.
V -Conclusão
Ante o exposto, nos termos da Súmula 568 do STJ, nego provimento ao apelo, mantendo incólume todos os termos da sentença de 1º grau.
Publique-se. Intimem-se.
São Luís, 28 de junho de 2017.

Desembargador Marcelo Carvalho Silva
Relator

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
APELAÇÃO CÍVEL Nº 18.430/2016 - (Numeração Única 0030005-95.2013.8.10.0001) - SÃO LUÍS.
Apelante : Ponto do Gráfico Comércio de Máquinas Ltda ME.
Advogados : Antonio José Martins (OAB/MA 5403) e outros.
Apelado : Giga Comércio e Manutenção de Equipamentos Ltda.
Advogados : Hector Luiz Borecki Carrillo (OAB/SP 250028) e outros.
Proc. de Justiça : Dra. Clodenilza Ribeiro Ferreira.
Relator : Des. Antonio Guerreiro Júnior.

E M E N T A
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RECOLHIMENTO DO PREPARO. INOBSERVÂNCIA DA LEGISLAÇÃO VIGENTE AO TEMPO DA
PRÁTICA DO ATO. DESERÇÃO. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. INTELIGÊNCIA DO ART. 14 CPC.
I. O CPC/2015 é inaplicável para a aferição da regularidade de atos processuais praticados sob a vigência do CPC/1973. Precedentes. (STJ-Decisão
Monocrática AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 945.374 - MS (2016/0173136-0), Rel. Ministro Moura Ribeiro, julgado em 05/05/2017, DJe 16/05/2017).
II.
&quot;Nos recursos tempestivos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016), não caberá a
abertura de prazo prevista no art. 932, parágrafo único, c/c o art. 1.029, § 3º, do novo CPC&quot;. Ressalte-se que, no caso, em relação ao recurso
especial, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade do CPC/73 (Enunciado Administrativo n. 2 do STJ). (AgInt nos EDcl no AREsp
960.112/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 03/04/2017).
III. Recurso não conhecido.

D E C I S Ã O
Trata-se de apelação cível interposta por Ponto do Gráfico Comércio de Máquinas Ltda ME em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 13ª Vara Cível
da Comarca da Capital, que julgou improcedente o pedido inicial, revogando a decisão de antecipação de tutela anteriormente concedida e condenando o autor
ao pagamento das custas e honorários, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.
Em síntese de suas razões, o agravante, pugna inicialmente os benefícios da justiça gratuita e a reforma da decisão, para reconhecer a aplicabilidade
da legislação consumerista ou, não sendo esse o entendimento, que seja cassada a sentença monocrática a fim de determinar a realização da
instrução probatória.
Contrarrazões de fls. 166/169.
A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer subscrito pela Dra. Clodenilza Ribeiro Ferreira, manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, a
fim de que seja mantido in totum o comando judicial impugnado.
É o sucinto relatório. Decido.
Ab initio, nos termos do art. 14 do CPC/2015, em virtude da teoria do isolamento dos atos processuais, os efeitos imanentes e inseparáveis de um ato jurídico
perfeito ou de um direito adquirido não podem ser atingidos. Desse modo, o prazo para determinado recurso iniciado ao tempo do CPC/1973 não será regido
pelo CPC/2015, mas sim pelo próprio CPC pretérito.
No caso dos autos, a interposição do recurso de apelação ocorreu em momento anterior à vigência da nova norma, devendo, pois, ser exigidos os requisitos de
admissibilidade na forma nele prevista.
Na espécie, houve pedido de concessão do benefício da justiça gratuita em primeiro grau, porém foi indeferido pelo juízo de base.
Não obstante, ao fato que a parte poderá requerer a qualquer tempo o benefício da justiça gratuita, o pedido feito no curso da ação deverá ser autuada em
separado, apensando-se a causa principal.
In casu, o recorrente, ao interpor o presente apelo, requereu o referido benefício no bojo do recurso, sem juntar o respectivo preparo.
Inobservou, portanto, o disposto na Lei nº 1.060/50:
Art. 6º. O pedido, quando formulado no curso da ação, não a suspenderá, podendo o juiz, em face das provas, conceder ou denegar de plano o benefício de
assistência. A petição, neste caso, será autuada em separado, apensando-se os respectivos autos aos da causa principal, depois de resolvido o
incidente.
É que, quando não deferido o pedido de concessão do benefício da justiça gratuita no curso da ação, o pleito deve ser formulado em petição avulsa em sede
recursal, ressalvando-se que compete ao requerente arcar com as despesas processuais, vez que o referido benefício não possui efeito retroativo, de forma que
a juntada do preparo torna-se pressuposto de admissibilidade, pois a não concessão de tal benefício na via recursal faz incidir a regra do art. 511 do CPC,
correspondendo ao art. 1.007 do NCPC.
Na espécie, verifico de plano que o apelante não recolheu o comprovante de pagamento do preparo no ato da interposição do recurso em 06/03/2015.
Desta feita, o presente recurso não restou devidamente preparado com o correspondente recolhimento das custas, consoante exige o art. 511, do Código de
Processo Civil, verbis:
Art. 511. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa
e de retorno, sob pena de deserção.
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§ 1º [...].
§2º A insuficiência no valor do preparo implicará deserção, se o recorrente, intimado, não vier a supri-lo no prazo de cinco dias.
Destarte, não cabe à espécie o teor do § 4º, art. 1.007 do CPC/2015, pois, como dito, o recurso interposto na vigência do CPC pretérito deve observar os
dispositivos nele previstos.
Sobre o tema, o E. STJ tem se manifestado, verbis:
O agravo não merece prosperar.
De plano, vale pontuar que as disposições do NCPC, no que se refere aos requisitos de admissibilidade dos recursos, são inaplicáveis ao caso concreto ante os
termos do Enunciado Administrativo nº 2 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016:
Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de
admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
É firme o entendimento desta Corte no sentido de que a indicação incorreta do código de recolhimento na Guia de Recolhimento da União - GRU ou no
Documento de Arrecadação da Receita Federal - DARF importa na deserção do recurso. Confira-se:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PREPARO RECURSAL. CÓDIGO DE RECOLHIMENTO
INCORRETO. DESERÇÃO. APLICAÇÃO DA LEI PROCESSUAL NOVA. OBSERVÂNCIA DA LEGISLAÇÃO VIGENTE
AO TEMPO DA PRÁTICA DO ATO. AGRAVO DESPROVIDO.
1. O preparo recursal deve ser efetuado observando-se o disposto nas resoluções editadas pelo STJ, sob pena de deserção. Precedentes.
Caso concreto no qual a guia de custas do recurso especial e o correspondente comprovante de pagamento contêm código incorreto de recolhimento.
2. O CPC/2015 é inaplicável para a aferição da regularidade de atos processuais praticados sob a vigência do CPC/1973. Precedentes.
3. Agravo regimental desprovido.
(STJ-Decisão Monocrática AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 945.374 - MS (2016/0173136-0), Rel. Ministro Moura Ribeiro, julgado em 05/05/2017, DJe
16/05/2017). Grifei.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO. RECURSO ESPECIAL DECLARADO DESERTO.
1. O presente agravo interno submete-se à regra prevista no Enunciado Administrativo n. 3/STJ, in verbis: &quot;Aos recursos interpostos com fundamento no
CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo
CPC&quot;.
2. A decisão agravada entendeu que o recurso especial é deserto. A agravante pugna pela aplicação do disposto no art. 932, parágrafo único, c/c o art. 1.007, §
4º, ambos do CPC/2015.
3. A alegação não merece acolhida, tendo em vista que o recurso especial foi interposto com fundamento no CPC/73, impondo-se a observância da regra
prevista no Enunciado Administrativo n. 5/STJ, in verbis:
&quot;Nos recursos tempestivos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016), não caberá a
abertura de prazo prevista no art. 932, parágrafo único, c/c o art. 1.029, § 3º, do novo CPC&quot;. Ressalte-se que, no caso, em relação ao recurso
especial, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade do CPC/73 (Enunciado Administrativo n. 2 do STJ).
4. Agravo interno não provido.
(AgInt nos EDcl no AREsp 960.112/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 03/04/2017).
Do exposto, nos termos do art. 932, III, do CPC, não conheçoo presente recurso,em razão de ser manifestamente inadmissível, haja vista sua deserção.
Publique-se. Intimem-se.
São Luís, 28 de junho de 2017.

Des. Antonio Guerreiro Júnior
R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
APELAÇÃO CÍVEL NO18.495/2017- SENADOR LA ROQUE
PROCESSO NO0000824-42.2016.8.10.0131

Apelante : Francisco Ricardo de Sousa

Advogado : Yves Cézar Borin Rodovalho (OAB/MA 11175)

Apelado : BMB- Banco Mercantil do Brasil S/A

Advogado : Felipe Gazola Vieira Marques(OAB/MA 11442-A)

Relator : Desembargador Marcelo Carvalho Silva

DECISÃO MONOCRÁTICA
I. Relatório
Adoto como parte deste relatório a exposição fático-processual contida na sentença de primeiro grau (fl.33),proferida pelo Juiz de Direito da Comarca de Senador
La Roque, Dr. Paulo Vital Souto Montenegro, que ora transcrevo, in verbis:
Trata-se de Ação movida em face do BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A. Alega a parte autora, que, conforme comprovado em extrato pelo INSS, constatou a
realização de empréstimo em seu benefício, conquanto não tenha sido realizado qualquer contrato de empréstimo com a empresa reclamada. A defesa, por seu
turno, aduz a vontade da promovente em realizar o contrato de empréstimo, como também, a inexistência de qualquer ilegalidade, eis que pactuado de acordo
com as normas vigentes que regem a matéria. Diante disso, pugna pela improcedência do pedido.
Acrescento que, ao final, a douta Juíza de Direito julgou improcedentes os pedidos da inicial.
É o relatório.
II. Juízo de admissibilidade
A sentença de primeiro grau foi prolatada em audiência em 20/09/216 (fls. 33). Sendo assim, aplico o Enunciado Administrativo nº 3, do STJ, in verbis:
Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de
admissibilidade recursal na forma do novo CPC
Nos termos do artigo 14 do Novo Código de Processo Civil, "a norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso,
respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada."
Incide o Código de Processo Civil de 2015.
Verifico que os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade exigidos para o regular andamento dos recursos foram devidamente atendidos pela
apelante. Conheço, pois, do presente apelo.
III. Desenvolvimento
Adoto como razões de decidir a fundamentação contida na sentença de primeiro grau(fl.33/34), proferida pelo Juiz de Direito da Comarca de Senador La Roque,
Dr. Paulo Vital Souto Montenegro, que ora transcrevo, in verbis:
Depreende-se dos autos que a parte requerente, na qualidade de aposentado(a) beneílciário(a) do INSS, teve contratado em seu nome um empréstimo
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consignado junto ao banco requerido, contrato n.° 012934514, no valor de R$ 1.374,65, a ser pago em 60 parcelas mensais e fixas, no importe de R$ 42,10,
sendo completamente desconhecido tal empréstimo pela parte demandante, tendo sido tais descontos solicitados pelo Banco réu, fato admitido na contestação
ofertada, oportunidade em que a instituição financeira trouxe aos autos o contrato desencadeador dos descontos no beneficio previdenciário da parte autora,
acompanhado dos documentos pessoais desta. Além disto, juntou comprovante de tela da transferência eletrônica do valor contratado , descontando-se o valor
de quitação do contrato renegociado de n° 9092770,fato confirmado pelo próprio extrato juntado pelo autor (fl. 23-V). Dessa forma, conclui-se que houve
preenchimento do contrato com expressa anuência da parte promovente, diferentemente do que esta alega na peça exordial. Nesse sentido, é forçoso concluir
que a parte autora voluntariamente,pactuou o empréstimo com a promovida, tendo recebido o valor pactuado, comprovado, através das provas colhidas, em
especial, as provas documentais acima elencadas. Assim, a parte promovida provou a existência da relação contratual, conforme lhe competia no exato termo do
art. 373 do NCPC, logo, osdescontos dos valores na aposentadoria da parte reclamante são devidos, ante a existência do contrato de empréstimo realizado sem
vícios e o depósito da quantia acordada. Ante o exposto, com base nos fundamentos e princípios elencados, e o mais que dos autos consta, JULGO
IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, na forma do art. 487, I, do NCPC, ante a inexistência de vícios aptos a gerar a anulação do contrato.
Condeno a parte autora ao pagamento de honorários advocaticios para o advogado do Banco BMG que arbitro em 10% sobre o valor da causa. Esses valores só
poderão ser cobrados se houver modificação no estado econômico do vencido no prazo de até cinco anos dasentença final, nos termos do art. 98, §3° do NCPC.
Sem custas, ante o benefício da Justiça Gratuita. Publicada e intimadas às partes em audiência. Registre-se. Com o trânsito emjulgado, arquive-se, dando-se
baixa na distribuição.
Acrescento que nossas Cortes superiores já firmaram entendimento no sentido de que não é causa de nulidade a adoção, como fundamento de decisão em
segundo grau, de sentença de 1º grau que analisa a tese defensiva em sua totalidade e apresenta motivação bem embasada juridicamente.
A fundamentaçãoper relationem - hipótese em que o colegiado adota como razão de decidir sentença anteriormente prolatada ou mesmo parecer do Ministério
Público - é plenamente admitida pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça, os quais entendem, de forma pacífica, que não subsiste
nenhuma espécie de mácula sobre a entrega da prestação jurisdicional nesses moldes, in verbis:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO. ADOÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA.
POSSIBILIDADE. DANOS MATERIAIS E MORAIS. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA Nº 7/STJ.
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA Nº 284/STF.
1. Esta Corte já se posicionou no sentido de não ser desprovido de fundamento o julgado que ratifica as razões de decidir adotadas na sentença,
transcritas no corpo do acórdão.
2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a
aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
3. Rever as conclusões do acórdão recorrido acerca da ocorrência dos danos materiais e morais demandaria o reexame de matéria fático- probatória, o que é
vedado em recurso especial, nos termos da Súmula nº 7 do Superior Tribunal de Justiça.
4. É inadmissível o inconformismo por deficiência na sua fundamentação quando o recurso especial deixa de indicar de modo preciso como teria ocorrido a
violação legal. Aplicação da Súmula nº 284 do Supremo Tribunal Federal.
5. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp 473.327/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/06/2016, DJe 20/06/2016) (grifei)
IV- Do julgamento monocrático
O relator negará seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou com jurisprudência
dominante do respectivo tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior.
Art. 932. Incumbe ao relator:
(...)
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (grifei)
Se a decisão recorrida estiver em manifesto confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal
Superior, o relator poderá dar provimento ao recurso.
Art. 932. Incumbe ao relator:
(?)
V - depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária:
a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;(grifei)
Essa cultura do formalismo impôs ao processo um excesso de etapas até o advento da solução judicial, que a morosidade decorrente acabou por emprestar às
formas usuais de prestação de justiça ineficiência alarmante gerando a consequente insatisfação popular, e o descrédito do Poder Judiciário.
O artigo 1º do NCPC expressa direitos fundamentais do processo, a seguir:
O processo civil será ordenado, disciplinado e interpretado conforme os valores e as normas fundamentais estabelecidos na Constituição da República
Federativa do Brasil, observando-se as disposições deste Código.
No artigo 4° do NCPC:
As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. (grifei)
No artigo 6º do NCPC, in verbis:
Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.
Pois bem. O Código de Processo Civil anterior possibilitou aos órgãos do Poder Judiciário, utartigo 92 seguintes da CF/88, através do artigo 557 a faculdade de
proferir decisões monocráticas. O próprio Superior Tribunal de Justiça criou a Súmula 253, a saber: " O art. 557 do CPC, que autoriza o relator a decidir o
recurso, alcança o reexame necessário."Referência: CPC, art. 557 REsp 155.656-BA (2ª T.03.03.1998 - DJ 06.04.1998), REsp 212.504-MG (2ª T. 09.05.2000 -
DJ 09.10.2000), AgRg no REsp 228.824-CE (2ªT. 2.08.2000 - DJ 26.03.2001), REsp 190.096-DF (6ª T. 01.06.1999 - DJ 21.06.1999) e REsp 262.931-RN (6ª T.
03.10.2000 - DJ 27.11.2000).(DJU 16.08.2001).
Ao que parece, o legislador quis manter força da jurisprudência, hierarquia, observância e segurança jurídica. É o que retratam os artigos do NCPC, in verbis:
Art. 926. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente:
§ 1º Na forma estabelecida e segundo os pressupostos fixados no regimento interno, os tribunais editarão enunciados de súmula correspondentes a sua
jurisprudência dominante.
§ 2º Ao editar enunciados de súmula, os tribunais devem ater-se às circunstâncias fáticas dos precedentes que motivaram sua criação. (grifei)
Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão:
I - as decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
II - os enunciados de súmula vinculante;
III - os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial
repetitivos;
IV - os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal em matéria constitucional e do Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional;
V - a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados." (grifei)
Art. 932. Incumbe ao relator:
I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes;
II - apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal;
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;
IV - negar provimento a recurso que for contrário a:
a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;
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b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;
c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;
V - depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a:
a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;
b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;
c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;
VI - decidir o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, quando este for instaurado originariamente perante o tribunal;
VII - determinar a intimação do Ministério Público, quando for o caso;
VIII - exercer outras atribuições estabelecidas no regimento interno do tribunal.
Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou
complementada a documentação exigível. (grifei)
No entanto, o STF nossa Corte Maior e o Superior Tribunal de Justiça, já estão sedimentando as decisões monocráticas. O STF em situações decididas depois
do ingresso do NCPC, através do artigo 21 §1º do seu Regimento Interno, a seguir:
Art. 21. São atribuições do Relator:
(...)
§ 1ºPoderá o(a) Relator(a) negar seguimento a pedido ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante ou a
Súmula do Tribunal, deles não conhecer em caso de incompetência manifesta, encaminhando os autos ao órgão que repute competente, bem como cassar ou
reformar, liminarmente, acórdão contrário à orientação firmada nos termos do art. 543-B do Código de Processo Civil. (grifei)
É a vertente deixada pelo Presidente da Comissão, o competentíssimo Ministro LUIZ FUX que produziu bela obra de entendimentos jurisprudenciais do STF e
STJ quando era desembargador do Estado do Rio de Janeiro, ou seja, a velocidade das decisões, pelo ato de Justiça, tão abraçada pelos estudiosos do direito.
Sempre para frente. Sem empecilhos burocráticos. Sem vaidades. Só um pensamento de obedecer o princípio maior da CF - rápida solução definitiva dos
conflitos.
Por isso, adoto a solução encontrada pelo STJ, de grafar com tintas duradouras, as decisões monocráticas por mim proferidas, amalgamando o enunciado 568
de tão grande relevância, a saber:
STJ/568. O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante
acerca do tema.
V - Conclusão
Diante do exposto, nos termos da Súmula 568 do STJ, nego provimento à presente apelação, mantendo a sentença do juízo de origem em todos os seus termos.
Publique-se. Intimem-se.
São Luís, 27 de junho de 2017.

Desembargador Marcelo Carvalho Silva
Relator

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
APELAÇÃO CÍVEL NO18.973/2017 - SÃO LUÍS
PROCESSO NO0036402-78.2010.8.10.0001

Apelante : A O Gaspar Indústria e Comércio Ltda.

Advogado : José Marques de Carvalho Neto (OAB/MA 5.945)

Apelados :
Adilson Salazar ,Barrela ,José Soares da Silva, José Remir de Oliveira Silva,
Socorro

Advogado : Alexandre Magno Lima (OAB/MA 5.617)

Relator : Desembargador Marcelo Carvalho Silva

DECISÃO MONOCRÁTICA
I. Relatório
Adoto como relatório a exposição fático-processual contida no Parecer do Ministério Público (fl. 331/332), de lavra do eminente Procuradora de Justiça, Drª. Ana
Lídia de Melo e Silva Moares, que ora transcrevo, in verbis:
Trata-se de Apelação Cível interposta pelo A. O. Gaspar Indústria e Comércio LTDA. contra sentença (fl. 311) prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Cível de São Luís -
MA, nos autos da Ação de Reintegração(processo n° 35439/2010), ajuizada em desfavor de Adilson Salazar e Outros que julgou extinto o processo sem
resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso II, CPC/15.Às fls. 315/320, razões recursais. O apelante alega, em síntese, que o magistrado a quo ignorou o
andamento do autos ao sentenciar o processo sem resolução o mérito, tendo em vista que o autor demonstrou mediante várias petições que tem interesse no
feito.
Não houve contrarrazões recursais, em decorrência da ausência de citação inicial (fl.324).
Às fls. 329v, encaminhados os autos à Procuradoria Geral de Justiça.
Acrescento que o ilustre representante ministerial manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso, determinando o normal andamento processual
em estágio em que foi paralisado na instância de base.
É o relatório.
II - Da admissibilidade
A sentença foi publicada em 27/01/2017 (fls. 321). Aplico o Enunciado Administrativo nº 3, do STJ, in verbis:
Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de
admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
Verifico que os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade exigidos para o regular andamento do recurso foram devidamente atendidos pela
apelante. Conheço, pois, do presente apelo.
III - Desenvolvimento
O Superior Tribunal de Justiça tem decidido que não se constitui em nulidade o Relator do processo adotar as razões de decidir do parecer ministerial.
Precedentes do STJ, in verbis:
AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. TRÁFICO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO.
ADOÇÃO DO PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO COMO RAZÃO DE DECIDIR. POSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO CAPAZ DE INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA.
1. Esta Corte Superior de Justiça tem decidido que não se constitui em nulidade o Relator do acórdão adotar as razões de decidir do parecer
ministerial que, suficientemente motivado, analisa toda a tese defensiva (HC n. 40.874/DF, sob a relatoria da Ministra Laurita Vaz, DJ de 15/5/2006) -
AgRg no AREsp n. 314.667/RS, Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 4/9/2015.
2. Não se admitem como paradigma, para fins de comprovação do dissídio jurisprudencial em recurso especial, acórdãos proferidos em recurso ordinário em
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mandado de segurança, ação rescisória, habeas corpus e conflito de competência.
3. Para a comprovação da divergência jurisprudencial, não basta a simples transcrição dos julgados, devendo ser mencionadas e expostas as circunstâncias que
identificam ou assemelham os casos confrontados.
4. Agravo regimental improvido.
(AgRg no AREsp 770.629/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 04/02/2016, DJe 23/02/2016)
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. DIREITO PENAL. ART. 168, § 1º, III, DO CP. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. DOSIMETRIA DA PENA.
FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA PARA MAJORAÇÃO DA PENA-BASE. PERSUASÃO RACIONAL. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. ADOÇÃO DO
PARECER MINISTERIAL COMO RAZÃO DE DECIDIR. LEGALIDADE.
1. Não há falar em violação do art. 59 do Código Penal em razão da consideração negativa das consequências do delito para elevar, na dosimetria, a pena-base.
2. O Tribunal de origem, com base no princípio da persuasão racional ou livre convencimento motivado, justificou adequadamente a exasperação da pena-base
acima do piso legal, em razão da culpabilidade e das consequências do delito perpetrado.
3. Não há violação dos preceitos processuais quando o magistrado adota os termos da manifestação ministerial como razões de decidir, desde que a
peça apresente pertinência e fundamentos jurídicos e legais razoáveis acerca da questão posta a julgamento.
4. O agravo regimental não merece prosperar, porquanto as razões reunidas na insurgência são incapazes de infirmar o entendimento assentado na decisão
agravada.
5. Agravo regimental improvido.
(AgRg no REsp 1545119/PB, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 19/11/2015, DJe 09/12/2015)
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO QUALIFICADO. FUNDAMENTAÇÃO. PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO. EXAME DA
TESE DEFENSIVA. SUFICIÊNCIA. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DESCONSIDERADA. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N.º 231 DO STJ. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL DESPROVIDO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA
CONDENATÓRIA. CUSTÓDIA CAUTELAR DA PACIENTE COMPATÍVEL COM O SISTEMA PROCESSUAL VIGENTE. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS
QUE, EVENTUALMENTE INTERPOSTOS, SÃO DESPROVIDOS DE EFEITO SUSPENSIVO. COLIDÊNCIA DE DEFESAS. PREJUÍZO NÃO
DEMONSTRADO. DEFICIÊNCIA DA DEFESA. NÃO CONFIGURADA. DEFESA PRÉVIA E ALEGAÇÕES FINAIS APRESENTADAS POR NÚCLEO DE
PRÁTICA JURÍDICA. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.º 523 DO STF. PRECEDENTES.1. Não se constitui em nulidade o Relator do acórdão adotar as razões
de decidir do parecer ministerial que, suficientemente motivado, analisa toda a tese defensiva. 2. Fixada a pena-base no mínimo legal, não incide a
atenuante da confissão espontânea, uma vez que, na esteira da jurisprudência pacífica deste Superior Tribunal de Justiça, cristalizada na Súmula n.º 231, "a
incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal". 3. Os recursos especial e extraordinário, se interpostos e
admitidos, não possuem efeito suspensivo capaz de impedir o regular curso da execução da decisão condenatória. A custódia da sentenciada em cárcere,
decorrente de sua condenação na instância ordinária, em sede de recurso de apelação, é providência compatível com o sistema processual vigente. Precedentes
do STJ e do STF. 4. Não se acolhe a alegação de nulidade da instrução criminal por colidência de defesas, já que, os co-réus pleitearam absolvição imputando a
prática do roubo ao menor que com eles praticou o crime, sustentando não saberem de seu intuito criminoso. 5. A defesa técnica participou de todos os atos do
processo, tendo apresentado defesa prévia, participado das audiências de inquirição de testemunhas, e, por fim, oferecido alegações finais. Aplicação da Súmula
n.º 523 do STF. Precedentes do STJ. 6. Writ denegado.
Adoto a fundamentação do parecer do eminente Procuradora de Justiça, Drª. Ana Lídia de Melo e Silva Moares (fls. 332/333/334/335), que transcrevo, in verbis:
(...) - CONHECIMENTO DO RECURSO:
Preenchidos os pressupostos recursais de admissibilidade, o apelo deve ser conhecido.
II - RAZÕES RECURSAIS:
O apelante irresigna-se contra a sentença que julgou extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso II, CPC/15.
Dos autos extrai-se que o apelante ajuizou a presente ação, na qual foi concedida liminar em reintegração de posse. No entanto, mesmo com força policial a
decisão não foi cumprida. Observa-se que, à fl. 303, o oficial de justiça certificou que a autora não fora localizada para se manifestar acerca do interesse no
andamento do processo. Às fls. 308/310, a parte autora informou novo endereço e ratificou a petição de fl. 301, requerendo o andamento do processo. Não
obstante, o juiz a quo, extinguiu o processo, sem resolução do mérito.
No presente caso, o processo foi extinto com base no art. 485, II, do Código de Processo Civil/15, o qual preconiza a extinção do feito, sem resolução do mérito
quando: "o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes 1.
Tem-se, assim, que a intimação pessoal de que trata a citada regra processual somente tem lugar nos casos de abandono da causa pela parte autora.
Ocorre que, este abandono por parte do autor não restou configurado, tendo em vista que, todas as vezes em que fora intimada demonstrou interesse no
andamento do feito.
Ademais, para a aplicação do referido dispositivo, deve ser observada a regra disposta em seu § 1°, no sentido de que a extinção somente pode se dar após ter
sido a parte autora pessoalmente intimada para, no prazo de 5 (cinco) dias, suprir a falta.
Somente depois de transcorrido o prazo de cinco dias da intimação pessoal do autor, e permanecendo silente, caracterizado está o abandono, constituindo,
objetivamente, a causa de extinção da ação. Nesse sentido:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA -EXTINÇÃO DO PROCESSO - ABANDONO DA CAUSA PELO AUTOR - INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE PARA
DAR ANDAMENTO AO FEITO -INOBSERVÂNCIA - RECURSO PROVIDO. - Para que o feito seja extinto, com base no art. 485, III, do CPC/2015, é
indispensável a prévia intimação pessoal da parte autora para que dê andamento ao feito, sob pena de extinção sem resolução de mérito. - Não restando
satisfeito o requisito supramencionado, deve ser provido o recurso, para que o processo prossiga em seus ulteriores termos. (TJMG - Apelação Cível
1.0342.15.000711-6/001, Relator(a): Des.(a) Shirley Fenzi Bertão , 11a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 31/05/2017, publicação da súmula em 07/06/2017) -
grifou-se.
APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM BASE NO ARTIGO 267, III DO CPC. ABANDONO DA CAUSA. EXIGÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL.
ENTENDIMENTO DO STJ E SÚMULA 13 DA 2a CÂMARA CÍVEL DO TJMA. INTIMAÇÃO PESSOAL NÃO VERIFICADA. APELAÇÃO PROVIDA. I - "A extinção
do processo sem resolução de mérito, por paralisação ou abandono de causa, nos termos do artigo 267, incisos II e III, do Código de Processo Civil, exige prévia
e pessoal intimação da parte para suprir a omissão, no prazo de 48 horas (CPC, art. 267, § Io)"- Súmula n° 13 da colenda Segunda Câmara Cível do TJMA. II - O
autor foi intimado através do Diário Eletrônico de Justiça. Destarte, não tendo sido realizada a intimação pessoal para se manifestar sobre o interesse no
prosseguimento do feito, nos termos do §1° do art. 267 do CPC, não há razão para a extinção do processo, devendo a sentença ser anulada. III - Apelação
provida. (APL 0158242015 MA 0001464-20.2009.8.10.0057. SEGUNDA CÂMARA CÍVEL. RELATOR:JOSÉ DE RIBAMAR CASTRO. Publicação: 13/05/2015).
Não tendo sido observada a garantia processual mencionada, impõe-se o reconhecimento da nulidade do provimento jurisdicional proferido.
Posto isso, manifesta-se esta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e provimento do apelo interposto para que seja anulada a sentença atacada,
determinando o normal andamento processual no estágio em que foi paralisado na instância de base.
IV - Do julgamento monocrático
O relator negará seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou com jurisprudência dominante
do respectivo tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior.
Art. 932. Incumbe ao relator:
(...)
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (grifei)
Se a decisão recorrida estiver em manifesto confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior, o
relator poderá dar provimento ao recurso.
Art. 932. Incumbe ao relator:
(?)
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V - depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária:
a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;(grifei)
Essa cultura do formalismo impôs ao processo um excesso de etapas até o advento da solução judicial, que a morosidade decorrente acabou por emprestar às
formas usuais de prestação de justiça ineficiência alarmante gerando a consequente insatisfação popular, e o descrédito do Poder Judiciário.
O artigo 1º do NCPC expressa direitos fundamentais do processo, a seguir:
O processo civil será ordenado, disciplinado e interpretado conforme os valores e as normas fundamentais estabelecidos na Constituição da República
Federativa do Brasil, observando-se as disposições deste Código.
No artigo 4° do NCPC:
As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. (grifei)
No artigo 6º do NCPC, in verbis:
Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.
Pois bem. O Código de Processo Civil anterior possibilitou aos órgãos do Poder Judiciário, utartigo 92 seguintes da CF/88, através do artigo 557 a faculdade de
proferir decisões monocráticas. O próprio Superior Tribunal de Justiça criou a Súmula 253, a saber: " O art. 557 do CPC, que autoriza o relator a decidir o
recurso, alcança o reexame necessário."Referência: CPC, art. 557 REsp 155.656-BA (2ª T.03.03.1998 - DJ 06.04.1998), REsp 212.504-MG (2ª T. 09.05.2000 -
DJ 09.10.2000), AgRg no REsp 228.824-CE (2ªT. 2.08.2000 - DJ 26.03.2001), REsp 190.096-DF (6ª T. 01.06.1999 - DJ 21.06.1999) e REsp 262.931-RN (6ª T.
03.10.2000 - DJ 27.11.2000).(DJU 16.08.2001).
Ao que parece, o legislador quis manter força da jurisprudência, hierarquia, observância e segurança jurídica. É o que retratam os artigos do NCPC, in verbis:
Art. 926. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente:
§ 1º Na forma estabelecida e segundo os pressupostos fixados no regimento interno, os tribunais editarão enunciados de súmula correspondentes a sua
jurisprudência dominante.
§ 2º Ao editar enunciados de súmula, os tribunais devem ater-se às circunstâncias fáticas dos precedentes que motivaram sua criação. (grifei)
Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão:
I - as decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
II - os enunciados de súmula vinculante;
III - os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial
repetitivos;
IV - os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal em matéria constitucional e do Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional;
V - a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados." (grifei)
Art. 932. Incumbe ao relator:
I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes;
II - apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal;
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;
IV - negar provimento a recurso que for contrário a:
a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;
b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;
c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;
V - depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a:
a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;
b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;
c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;
VI - decidir o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, quando este for instaurado originariamente perante o tribunal;
VII - determinar a intimação do Ministério Público, quando for o caso;
VIII - exercer outras atribuições estabelecidas no regimento interno do tribunal.
Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou
complementada a documentação exigível. (grifei)
No entanto, o STF nossa Corte Maior e o Superior Tribunal de Justiça, já estão sedimentando as decisões monocráticas. O STF em situações decididas depois
do ingresso do NCPC, através do artigo 21 §1º do seu Regimento Interno, a seguir:
Art. 21. São atribuições do Relator:
(...)
§ 1ºPoderá o(a) Relator(a) negar seguimento a pedido ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante ou a
Súmula do Tribunal, deles não conhecer em caso de incompetência manifesta, encaminhando os autos ao órgão que repute competente, bem como cassar ou
reformar, liminarmente, acórdão contrário à orientação firmada nos termos do art. 543-B do Código de Processo Civil. (grifei)
É a vertente deixada pelo Presidente da Comissão, o competentíssimo Ministro LUIZ FUX que produziu bela obra de entendimentos jurisprudenciais do STF e
STJ quando era desembargador do Estado do Rio de Janeiro, ou seja, a velocidade das decisões, pelo ato de Justiça, tão abraçada pelos estudiosos do direito.
Sempre para frente. Sem empecilhos burocráticos. Sem vaidades. Só um pensamento de obedecer o princípio maior da CF - rápida solução definitiva dos
conflitos.
Por isso, adoto a solução encontrada pelo STJ, de grafar com tintas duradouras, as decisões monocráticas por mim proferidas, amalgamando o enunciado 568
de tão grande relevância, a saber:
STJ/568. O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante
acerca do tema.
V -Conclusão
Ante o exposto, de acordo com o parecer ministerial, nos termos da Súmula 568 do STJ, dou provimento ao apelo, para anular a sentença de 1º grau para
regular seguimento do feito na instância de origem.
Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.
São Luís, 27 de junho de 2017.

Desembargador Marcelo Carvalho Silva
Relator

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
APELAÇÃO CÍVEL NO19.174/2017 - SÃO LUÍS
PROCESSO NO0025943-12.2013.8.10.0001

Apelantes : Aliete de Oliveira Desterro, Edgar Santos Pantoja

Advogado : Alessandro Evangelista Araújo
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Apelado : Estado do Maranhão

Procuradora do Estado : Luciana Cardoso Maia

Relator : Desembargador Marcelo Carvalho Silva

DECISÃO
Trata-se de apelação cível interposta por Aliete de Oliveira Desterro e outroscontra sentença proferida pelo Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública do
Termo Judiciário da Comarca da Ilha de São Luís que, nos autos da ação ordinária proposta contra o Estado do Maranhão, julgou improcedente a pretensão
deduzida na inicial, declarando que o réu, ora apelado, não tem obrigação legal de reajustar a remuneração dos autores, ora apelantes, nos índices de 21,7%
(vinte e um vírgula sete por cento) e 6,1% (seis vírgula um por cento).
Quanto às matérias, o Pleno deste Tribunal de Justiça, em 22 de junho de 2016, admitiu o incidente de demandas repetitivas suscitado pelo Desembargador
José de Ribamar Castro quanto ao 6,1% (seis vírgula um por cento) e em 25 de maio de 2016, admitiu o incidente de demandas repetitivas em relação ao 21,7%
(vinte e um vírgula sete por cento), suscitado pelo Desembargador Paulo Sergio Velten Pereira, in verbis:
INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. INCORPORAÇÃO DO PERCENTUAL DE 6,1%. REPETIÇÃO DE DEMANDAS.
CONTROVÉRSIA QUANTO A NATUREZA DE REVISÃO GERAL ANUAL DAS LEIS n.º 8.970/09 e 8.971/09. NECESSIDADE DE UNIFORMIZAÇÃO DE
JURISPRUDÊNCIA. REQUISITOS SATISFEITOS. INCIDENTE ADMITIDO.
I - É fato público e notório a repetição de demandas visando a compelir o Estado do Maranhão a implantar o percentual de 6,1% (seis vírgula um por cento), na
remuneração dos servidores públicos estaduais, decorrente da eventual aplicação de índices distintos para atualização dos vencimentos, levado a efeito pelas
Leis n.º 8.970/09 e 8.971/09.
II - A Primeira, Segunda e Quinta Câmaras Cíveis Isoladas possuem entendimento majoritário no sentido de que as Leis n.º 8.970/09 e 8.971/09 estabeleceram
revisão geral aos servidores do Estado do Maranhão, motivo pelo qual estes fariam jus à reposição remuneratória correspondente a 6,1%
(seis vírgula um por cento). Já a Terceira e Quarta Câmaras Cíveis, entendem pela impossibilidade de concessão do referido percentual.
III - Havendo repetição de demandas com a mesma controvérsia e interpretação dissonante entre as câmaras isoladas cíveis, visando resguardar os princípios
da segurança jurídica e do devido processo legal, pertinente que se uniformize o entendimento sobre a matéria em discussão, nos termos do art. 466 do RITJMA,
referente ao incidente de resolução de demandas repetitivas, que tem como objetivo proporcionar a uniformização do entendimento acerca de certa tese jurídica.
IV - Incidente admitido. (Incidente de Demandas Repetitivas nº 22.965/2016. Rel. José de Ribamar Castro, Tribunal Pleno, julgado em 22/06/2016).
INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. NATUREZA JURÍDICA DA LEI 8.369/2006. DIREITO DOS SERVIDORES AOS 21,7%.
1. O presente incidente tem por objeto a questão referente à natureza jurídica da Lei 8.369/2006 visando a formação de tese jurídica pelo Pleno do Tribunal de
Justiça do Estado acerca de eventual direito dos servidores estaduais à diferença de 21,7%.
2. Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas admitido. Unanimidade. (IncResDemRept no(a) Ap 008667/2016, Rel. Desembargador(a) PAULO SÉRGIO
VELTEN PEREIRA, TRIBUNAL PLENO, julgado em 25/05/2016, DJe 03/06/2016)
Nos termos do artigo 982 do Novo Código de Processo Civil, os processos serão suspensos, quando da admissão do incidente de resolução de demandas
repetitivas:
Art. 982. Admitido o incidente, o relator:
I - suspenderá os processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam no Estado ou na região, conforme o caso;
II - poderá requisitar informações a órgãos em cujo juízo tramita processo no qual se discute o objeto do incidente, que as prestarão no prazo de 15 (quinze) dias;
III - intimará o Ministério Público para, querendo, manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias.
§ 1oA suspensão será comunicada aos órgãos jurisdicionais competentes.
§ 2oDurante a suspensão, o pedido de tutela de urgência deverá ser dirigido ao juízo onde tramita o processo suspenso.
§ 3oVisando à garantia da segurança jurídica, qualquer legitimado mencionado noart. 977, incisos II e III,poderá requerer, ao tribunal competente para conhecer
do recurso extraordinário ou especial, a suspensão de todos os processos individuais ou coletivos em curso no território nacional que versem sobre a questão
objeto do incidente já instaurado.
§ 4oIndependentemente dos limites da competência territorial, a parte no processo em curso no qual se discuta a mesma questão objeto do incidente é
legitimada para requerer a providência prevista no § 3odeste artigo.
§ 5oCessa a suspensão a que se refere o inciso I docaputdeste artigo se não for interposto recurso especial ou recurso extraordinário contra a decisão proferida
no incidente. (grifo nosso).
Portanto, suspendo o trâmite do presente recurso.
Os autos aguardarão na Secretaria desta Colenda 2aCâmara Cível, que os devolverá conclusos assim que julgados os referidos IRDR"s por esta Corte.
Retifique-se a autuação conforme cabeçalho desta decisão.
Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.
São Luís, 27 de junho de 2017.

Desembargador Marcelo Carvalho Silva
Relator

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
APELAÇÃO CÍVEL NO20.137/2017- PRESIDENTE DUTRA
PROCESSO NO0000710-43.2016.8.10.0054

Apelante : José Muniz dos Santos

Advogados :
Francisca Telma Pereira Marques(OAB MA 15.348) e Luiz Valdemiro Soares
Costa(OAB PI 4.027-A)

Apelado : Banco Bradesco Financiamentos S/A

Advogado : Não constituído nos autos

Relator : Desembargador Marcelo Carvalho Silva

DECISÃO MONOCRÁTICA
I. Relatório
Adoto como parte deste relatório a exposição fático-processual contida na sentença de primeiro grau (fl.36), proferida pela Juíza de Direito da 1ª Vara da
Comarca de Presidente Dutra, Dr.ª Gláucia Helen Maia de Almeida, que ora transcrevo, in verbis:
Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Relação Contratual c/c Pedido de Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais proposta por JOSÉ
MUNIZ DOS SANTOS em desfavor do BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S.A. já devidamente qualificados nos autos, sustentando a nulidade do contrato
de empréstimo realizado pelo requerido. Colacionou os documentos de fls. 21/31. Às fls. 32 foi determinada a intimação da requerente para emendar a inicial, no
prazo de 15 (quinze) dias, para que juntasse documentos indispensáveis à propositura da ação: 06 (seis) extratos da conta corrente (dos 03 (três) meses que
antecedem o início dos descontos consignados e dos 03 (três) meses posteriores), bem como, a regularização do instrumento procuratório. Às fls. 35 a parte
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autora atravessa petição nos autos informando que é pessoa semianalfabeta, não havendo necessidade de regularizar a procuração.
Acrescento que, ao final, a MM. Juíza, julgou extinto o processo sem resolução do mérito,com fundamento no artigo 485, inciso III do Código de Processo Civil.
Às folhas 40/50, traz o apelante suas razões recursais, requerendo a anulação da sentença vergastada, determinando o regular processamento da ação na
instância de origem.
Conforme despacho de fls. 57, a magistrada entendeu não haver necessidade de intimação do requerido.
Encaminhados os autos ao Ministério Público, esse, devidamente representado pela Ilustre Procuradora de Justiça, Dra. Clodenilza Ribeiro Ferreira, manifestou-
se pelo julgamento do presente recurso, deixando de opinar no seu mérito por inexistir na espécie, quaisquer das hipóteses autorizadoras da intervenção
ministerial elencadas no art. 178, do CPC (fls. 68).
2
É o relatório.
II - Juízo de admissibilidade
A sentença foi publicada em 25/11/2016 (fls. 38). Aplico o Enunciado Administrativo nº 3, do STJ, in verbis:
Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de
admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
Verifico que os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade exigidos para o regular andamento do recurso foram devidamente atendidos pelo
apelante. Conheço, pois, do presente apelo.
III - Desenvolvimento
A pretensão recursal merece ser acolhida.
Ao contrário do comando sentencial, entendo que não havia razão para extinguir o processo, sem resolução do mérito, por ausência da emenda da inicial, na
forma determinada pela juíza de 1º grau.
Observo que o apelante colacionou documento que comprova a existência de empréstimo consignado, realizado no seu benefício previdenciário, às fls. 26/28,
restando, portanto, caracterizada, a verossimilhança das suas afirmações, quanto à existência do fato constitutivo do seu direito (artigo 373, I do CPC/2015).
Por outro lado, tenho que os extratos bancários somente serão relevantes no exame do mérito da ação.
Na linha do que vem decidindo este Tribunal de Justiça, o magistrado, em casos tais, não poderá exigir, como condição para processar a ação, a juntada de
cópia dos extratos bancários por não se tratar de documento indispensável à propositura da ação.
A propósito:
EMENDA À INICIAL. EXTRATOS BANCÁRIOS. ART. 284, CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC/73. NÃO ATENDIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO.
INDEFERIMENTO DA INICIAL. SENTENÇA NULA. I. O extrato bancário é um meio de prova da constituição do direito alegado pelo autor, de modo que
não pode ser confundido com os documentos indispensáveis à propositura da ação previstos no art. 283 do CPC de 1973. Precedentes do STJ e
Tribunal local. II. Os documentos que se prestam a provar o direito vindicado pelo autor podem ser carreados durante o decurso processual. III.
Apelação conhecida e provida. (Ap 0465212016, Rel. Desembargador(a) JOSÉ JORGE FIGUEIREDO DOS ANJOS, QUARTA CÂMARA CÍVEL, julgado em
01/11/2016) (grifei).
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO CONFIGURADA. EMENDA DA INICIAL. FORNECIMENTO DE EXTRATOS BANCÁRIOS. PRESCINDIBILIDADE.
1. Os extratos bancários constituem elementos probatórios que podem ser supridos durante a instrução probatória, revelando-se prescindível a
emenda da inicial para a sua juntada, notadamente quando solicitados dados bancários muito anteriores à propositura da demanda, cuja obtenção
pode ser dispendiosa e dificultada pelas instituições financeiras. 2. O documento exigido para a emenda da inicial não pode ser erigido à condição de
indispensável à regularidade do processo de origem, consoante preconiza o art. 283 do CPC/1973, reproduzido no art. 320 do NCPC. 3. Embargos de
Declaração conhecidos e acolhidos. 4. Unanimidade. (ED no(a) AI 014858/2016, Rel. Desembargador(a) RICARDO TADEU BUGARIN DUAILIBE, QUINTA
CÂMARA CÍVEL, julgado em 17/10/2016, DJe 25/10/2016) (grifei).
ATUAÇÃO PROBATÓRIA DO MAGISTRADO. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. 1. A atuação probatória do
magistrado deve ser proporcional e compatível com o direito de acesso à Justiça e o devido processo legal, não sendo razoável condicionar a
admissão da petição inicial à exibição de extratos bancários e quejandos que, embora possam ser essenciais ao deslinde da controvérsia, não são
indispensáveis a só propositura e processamento da ação. 2. Recurso conhecido e parcialmente provido. Unanimidade. (AI 0366772016, Rel.
Desembargador(a) PAULO SÉRGIO VELTEN PEREIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, julgado em 18/10/2016, DJe 31/10/2016) (grifei).
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO REALIZADO MEDIANTE FRAUDE. RESPONSABILIDADE CIVIL. DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS
À PROPOSITURA DA AÇÃO. EXTRATOS BANCÁRIOS. REFORMA DA DECISÃO. APELAÇÃO PROVIDA. 1. Documento indispensável à propositura da
ação não pode ser confundido com aquele necessário à prova da existência do fato constitutivo do direito (STJ, REsp 118.195/RS, Rel. Ministro José
Delgado, Primeira Turma, julgado em 03/06/1997, DJ 18/08/1997, p. 37790). 2. Representa inconstitucional refreamento ao direito de ação e acesso ao
Poder Judiciário o confinamento estritamente ao momento de ajuizamento da petição inicial a possibilidade de serem trazidos quaisquer documentos
do autor.
3. Hipótese em que o instituto da inversão do ônus da prova, requerido em petição inicial, transfere a carga probatória a cargo do prestador do serviço, réu no
processo. 4. Precedentes: AI nº 58173/2015, Rel. Des. Kleber Costa Carvalho, 1ª Câmara Cível, julgado em 04/02/2016; AI nº 11.805/2010, Rel. Des. Jorge
Rachid Mubárack Maluf, 1ª Câmara Cível, julgado em 08/07/2010; AI nº 34.186/2015, Rel. Desa. Angela Maria Moraes Salazar, 1ª Câmara Cível, julgado em
15/10/2015. 5. Apelação provida. (Ap no(a) AI 061616/2015, Rel. Desembargador(a) KLEBER COSTA CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, julgado em
21/07/2016, DJe 26/07/2016) (grifei).
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS. EMENDA DA INICIAL. DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À
PROPOSITURA DA AÇÃO. DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DE EXTRATOS BANCÁRIOS SOB PENA DE EXTINÇÃO DA AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO PROVIDO. I. Conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, os documentos indispensáveis à propositura da ação (CPC, art. 283) são
apenas aqueles "aptos a comprovar a presença das condições da ação" (REsp 1123195/SP, Rel. Min. Massami Uyeda). II - Nesse contexto, observo
que a agravante colacionou documentos que comprovam a existência de empréstimos consignados realizados no seu benefício previdenciário,
restando, portanto, caracterizada a verossimilhança das suas afirmações quanto à existência do fato constitutivo do seu direito (artigo 333, I do CPC),
motivo pelo qual deve ser cassada a decisão agravada. III - Recurso conhecido e provido. (TJMA, AI n° 34.186/2015, Relatora Desembargadora Ângela
Salazar, Primeira Câmara Cível, Dje: 23.10.2015) (grifei).
Nesse passo, o mais razoável é permitir o processamento da lide, assegurando às partes a oportunidade de produzir a prova durante a instrução.
O entendimento do STJ é no sentido de que, os documentos indispensáveis à propositura da ação (art. 320, CPC/2015) são apenas aqueles "aptos a comprovar
a presença das condições da ação", in verbis:
RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - RELAÇÃO CONSUMERISTA - DEFEITO NO SERVIÇO - DECADÊNCIA (ART. 26 DO CÓDIGO DE
DEFESA DO CONSUMIDOR) - INAPLICABILIDADE - DENUNCIAÇÃO DA LIDE -IMPOSSIBILIDADE, IN CASU- PETIÇÃO INICIAL - DOCUMENTOS
INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DA AÇÃO - ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE - LITIGÂNCIA DE MÁ-
FÉ - NÃO OCORRÊNCIA - RECURSO IMPROVIDO. (...) 3. Está em harmonia com entendimento desta Corte Superior de Justiça, o julgamento proferido pelo
Tribunal de origem no sentido de que os documentos indispensáveis à propositura da ação são os aptos a comprovar a presença das condições da
ação.4. A aplicação de penalidades por litigância de má-fé exige dolo específico. 5. Recurso improvido. (STJ - REsp: 1123195 SP 2009/0124926-9, Relator:
Ministro MASSAMI UYEDA, Data de Julgamento: 16/12/2010, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/02/2011) (grifei).
Reitero: nos autos, restou devidamente comprovado que de fato houve descontos na conta do autor/apelante.
Cumpre registrar, neste ponto e desfecho, que a relação jurídica mantida entre as partes está submetida, em regra, ao Código de Defesa do Consumidor. A
inversão da prova é uma característica inerente do direito subjetivo do consumidor. O banco réu/apelado, também terá o ônus de apresentar elementos de prova
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que demonstrem a regularidade do negócio jurídico celebrado com o apelante.
Em suma,não comungo com o entendimento do juízo de 1º grau.
IV - Do julgamento monocrático
O relator negará seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou com jurisprudência dominante
do respectivo tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior.
Art. 932. Incumbe ao relator:
(...)
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (grifei)
Se a decisão recorrida estiver em manifesto confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior, o
relator poderá dar provimento ao recurso.
Art. 932. Incumbe ao relator:
(?)
V - depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária:
a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;(grifei)
Essa cultura do formalismo impôs ao processo um excesso de etapas até o advento da solução judicial, que a morosidade decorrente acabou por emprestar às
formas usuais de prestação de justiça ineficiência alarmante gerando a consequente insatisfação popular, e o descrédito do Poder Judiciário.
O artigo 1º do NCPC expressa direitos fundamentais do processo, a seguir:
O processo civil será ordenado, disciplinado e interpretado conforme os valores e as normas fundamentais estabelecidos na Constituição da República
Federativa do Brasil, observando-se as disposições deste Código.
No artigo 4° do NCPC:
As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. (grifei)
No artigo 6º do NCPC, in verbis:
Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.
Pois bem. O Código de Processo Civil anterior possibilitou aos órgãos do Poder Judiciário, utartigo 92 seguintes da CF/88, através do artigo 557 a faculdade de
proferir decisões monocráticas. O próprio Superior Tribunal de Justiça criou a Súmula 253, a saber: " O art. 557 do CPC, que autoriza o relator a decidir o
recurso, alcança o reexame necessário."Referência: CPC, art. 557 REsp 155.656-BA (2ª T.03.03.1998 - DJ 06.04.1998), REsp 212.504-MG (2ª T. 09.05.2000 -
DJ 09.10.2000), AgRg no REsp 228.824-CE (2ªT. 2.08.2000 - DJ 26.03.2001), REsp 190.096-DF (6ª T. 01.06.1999 - DJ 21.06.1999) e REsp 262.931-RN (6ª T.
03.10.2000 - DJ 27.11.2000).(DJU 16.08.2001).
Ao que parece, o legislador quis manter força da jurisprudência, hierarquia, observância e segurança jurídica. É o que retratam os artigos do NCPC, in verbis:
Art. 926. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente:
§ 1º Na forma estabelecida e segundo os pressupostos fixados no regimento interno, os tribunais editarão enunciados de súmula correspondentes a sua
jurisprudência dominante.
§ 2º Ao editar enunciados de súmula, os tribunais devem ater-se às circunstâncias fáticas dos precedentes que motivaram sua criação. (grifei)
Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão:
I - as decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
II - os enunciados de súmula vinculante;
III - os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial
repetitivos;
IV - os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal em matéria constitucional e do Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional;
V - a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados." (grifei)
Art. 932. Incumbe ao relator:
I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes;
II - apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal;
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;
IV - negar provimento a recurso que for contrário a:
a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;
b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;
c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;
V - depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a:
a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;
b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;
c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;
VI - decidir o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, quando este for instaurado originariamente perante o tribunal;
VII - determinar a intimação do Ministério Público, quando for o caso;
VIII - exercer outras atribuições estabelecidas no regimento interno do tribunal.
Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou
complementada a documentação exigível. (grifei)
No entanto, o STF nossa Corte Maior e o Superior Tribunal de Justiça, já estão sedimentando as decisões monocráticas. O STF em situações decididas depois
do ingresso do NCPC, através do artigo 21 §1º do seu Regimento Interno, a seguir:
Art. 21. São atribuições do Relator:
(...)
§ 1ºPoderá o(a) Relator(a) negar seguimento a pedido ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante ou a
Súmula do Tribunal, deles não conhecer em caso de incompetência manifesta, encaminhando os autos ao órgão que repute competente, bem como cassar ou
reformar, liminarmente, acórdão contrário à orientação firmada nos termos do art. 543-B do Código de Processo Civil. (grifei)
É a vertente deixada pelo Presidente da Comissão, o competentíssimo Ministro LUIZ FUX que produziu bela obra de entendimentos jurisprudenciais do STF e
STJ quando era desembargador do Estado do Rio de Janeiro, ou seja, a velocidade das decisões, pelo ato de Justiça, tão abraçada pelos estudiosos do direito.
Sempre para frente. Sem empecilhos burocráticos. Sem vaidades. Só um pensamento de obedecer o princípio maior da CF - rápida solução definitiva dos
conflitos.
Por isso, adoto a solução encontrada pelo STJ, de grafar com tintas duradouras, as decisões monocráticas por mim proferidas, amalgamando o enunciado 568
de tão grande relevância, a saber:
STJ/568. O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante
acerca do tema.
V -Conclusão
Ante o exposto, nos termos da Súmula 568 do STJ, dou provimento ao apelo, para anular a sentença de 1º grau, excluindo a determinação de juntada de
extratos bancários pelo apelante, com a inversão do ônus da prova e regular seguimento do feito na instância de origem.
Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.
São Luís, 27 de junho de 2017.
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Desembargador Marcelo Carvalho Silva
Relator

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
APELAÇÃO CÍVEL NO20.745/2017- PRESIDENTE DUTRA
PROCESSO NO0000705-21.2016.8.10.0054

Apelante : Maria Borges de Carvalho

Advogado
s

:
Luiz Valdemiro Soares Costa(OAB/MA 9.487), Francisca Telma Perreira
Marques(OAB/PI 11.570)

Apelado : Banco Bradesco Financiamento S.A.

Relator : Desembargador Marcelo Carvalho Silva

DECISÃO MONOCRÁTICA
I - Relatório
Adoto como relatório a exposição fático-processual contida no Parecer do Ministério Público (fls.68/69), de lavra do eminente Promotorde Justiça, Dr. José
Ribamar Sanches Prazeres (Convocado para responder pela 5ª Procuradoria de Justiça Cível), que ora transcrevo, in verbis:
Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposto por Maria Borges de Carvalho de Fls. 46/54, irresignado com a r. Sentença proferido pelo MM. Juiz da Io Vara da
Comarca de Presidente Dutra - MA, que nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de. Relação Contratual C/C Pedido de Repetição de Indébito e
Indenização por Danos Morais, foi julgado EXTINTO o processo sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso III da Código de Processo Civil,
sem custas processuais e honorários advocatícios.
Nas razões recursais de Fls. 47/54, A Apelante, requer que seja acolhido o presente recurso, dando provimento para que seja interpretada no sentido de reformar
a sentença ora recorrida, sendo julgado totalmente procedente o pedido autoral.
Remetidos os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, estes foram recebidos e distribuídos ao Desembargador relator, que abre vistas à Procuradoria Geral de
Justiça.
Acrescento que o ilustre representante ministerial manifestou-sepelo conhecimento e provimento dorecurso de Apelação, a fim de que seja modificado
integralmente a sentença de primeiro grau.
É o relatório.
II - Da admissibilidade
A sentença foi publicada em 25/11/2016 (fls. 42). Aplico o Enunciado Administrativo nº 3, do STJ, in verbis:
Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de
admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
Verifico que os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade exigidos para o regular andamento do recurso foram devidamente atendidos pela
apelante. Conheço, pois, do presente apelo.
III - Desenvolvimento
A pretensão recursal merece ser acolhida.
Ao contrário do comando sentencial, entendo que não havia razão para extinguir o processo, sem resolução do mérito, por ausência da emenda da inicial, na
forma determinada pelo juiz de 1º grau.
Observo que a apelante colacionou documento que comprova a existência de empréstimo consignado, realizado no seu benefício previdenciário, às fls. 26/27,
restando, portanto, caracterizada, a verossimilhança das suas afirmações, quanto à existência do fato constitutivo do seu direito (artigo 373, I do CPC/2015).
Por outro lado, tenho que os extratos bancários somente serão relevantes no exame do mérito da ação.
Na linha do que vem decidindo este Tribunal de Justiça, o magistrado, em casos tais, não poderá exigir, como condição para processar a ação, a juntada de
cópia dos extratos bancários por não se tratar de documento indispensável à propositura da ação.
A propósito:
EMENDA À INICIAL. EXTRATOS BANCÁRIOS. ART. 284, CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC/73. NÃO ATENDIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO.
INDEFERIMENTO DA INICIAL. SENTENÇA NULA. I. O extrato bancário é um meio de prova da constituição do direito alegado pelo autor, de modo que
não pode ser confundido com os documentos indispensáveis à propositura da ação previstos no art. 283 do CPC de 1973. Precedentes do STJ e
Tribunal local. II. Os documentos que se prestam a provar o direito vindicado pelo autor podem ser carreados durante o decurso processual. III.
Apelação conhecida e provida. (Ap 0465212016, Rel. Desembargador(a) JOSÉ JORGE FIGUEIREDO DOS ANJOS, QUARTA CÂMARA CÍVEL, julgado em
01/11/2016) (grifei).
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO CONFIGURADA. EMENDA DA INICIAL. FORNECIMENTO DE EXTRATOS BANCÁRIOS. PRESCINDIBILIDADE.
1. Os extratos bancários constituem elementos probatórios que podem ser supridos durante a instrução probatória, revelando-se prescindível a
emenda da inicial para a sua juntada, notadamente quando solicitados dados bancários muito anteriores à propositura da demanda, cuja obtenção
pode ser dispendiosa e dificultada pelas instituições financeiras. 2. O documento exigido para a emenda da inicial não pode ser erigido à condição de
indispensável à regularidade do processo de origem, consoante preconiza o art. 283 do CPC/1973, reproduzido no art. 320 do NCPC. 3. Embargos de
Declaração conhecidos e acolhidos. 4. Unanimidade. (ED no(a) AI 014858/2016, Rel. Desembargador(a) RICARDO TADEU BUGARIN DUAILIBE, QUINTA
CÂMARA CÍVEL, julgado em 17/10/2016, DJe 25/10/2016) (grifei).
ATUAÇÃO PROBATÓRIA DO MAGISTRADO. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. 1. A atuação probatória do
magistrado deve ser proporcional e compatível com o direito de acesso à Justiça e o devido processo legal, não sendo razoável condicionar a
admissão da petição inicial à exibição de extratos bancários e quejandos que, embora possam ser essenciais ao deslinde da controvérsia, não são
indispensáveis a só propositura e processamento da ação. 2. Recurso conhecido e parcialmente provido. Unanimidade. (AI 0366772016, Rel.
Desembargador(a) PAULO SÉRGIO VELTEN PEREIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, julgado em 18/10/2016, DJe 31/10/2016) (grifei).
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO REALIZADO MEDIANTE FRAUDE. RESPONSABILIDADE CIVIL. DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS
À PROPOSITURA DA AÇÃO. EXTRATOS BANCÁRIOS. REFORMA DA DECISÃO. APELAÇÃO PROVIDA. 1. Documento indispensável à propositura da
ação não pode ser confundido com aquele necessário à prova da existência do fato constitutivo do direito (STJ, REsp 118.195/RS, Rel. Ministro José
Delgado, Primeira Turma, julgado em 03/06/1997, DJ 18/08/1997, p. 37790). 2. Representa inconstitucional refreamento ao direito de ação e acesso ao
Poder Judiciário o confinamento estritamente ao momento de ajuizamento da petição inicial a possibilidade de serem trazidos quaisquer documentos
do autor.
3. Hipótese em que o instituto da inversão do ônus da prova, requerido em petição inicial, transfere a carga probatória a cargo do prestador do serviço, réu no
processo. 4. Precedentes: AI nº 58173/2015, Rel. Des. Kleber Costa Carvalho, 1ª Câmara Cível, julgado em 04/02/2016; AI nº 11.805/2010, Rel. Des. Jorge
Rachid Mubárack Maluf, 1ª Câmara Cível, julgado em 08/07/2010; AI nº 34.186/2015, Rel. Desa. Angela Maria Moraes Salazar, 1ª Câmara Cível, julgado em
15/10/2015. 5. Apelação provida. (Ap no(a) AI 061616/2015, Rel. Desembargador(a) KLEBER COSTA CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, julgado em
21/07/2016, DJe 26/07/2016) (grifei).
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AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS. EMENDA DA INICIAL. DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À
PROPOSITURA DA AÇÃO. DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DE EXTRATOS BANCÁRIOS SOB PENA DE EXTINÇÃO DA AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO PROVIDO. I. Conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, os documentos indispensáveis à propositura da ação (CPC, art. 283) são
apenas aqueles "aptos a comprovar a presença das condições da ação" (REsp 1123195/SP, Rel. Min. Massami Uyeda). II - Nesse contexto, observo
que a agravante colacionou documentos que comprovam a existência de empréstimos consignados realizados no seu benefício previdenciário,
restando, portanto, caracterizada a verossimilhança das suas afirmações quanto à existência do fato constitutivo do seu direito (artigo 333, I do CPC),
motivo pelo qual deve ser cassada a decisão agravada. III - Recurso conhecido e provido. (TJMA, AI n° 34.186/2015, Relatora Desembargadora Ângela
Salazar, Primeira Câmara Cível, Dje: 23.10.2015) (grifei).
Nesse passo, o mais razoável é permitir o processamento da lide, assegurando às partes a oportunidade de produzir a prova durante a instrução.
O entendimento do STJ é no sentido de que, os documentos indispensáveis à propositura da ação (art. 320, CPC/2015) são apenas aqueles "aptos a comprovar
a presença das condições da ação", in verbis:
RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - RELAÇÃO CONSUMERISTA - DEFEITO NO SERVIÇO - DECADÊNCIA (ART. 26 DO CÓDIGO DE
DEFESA DO CONSUMIDOR) - INAPLICABILIDADE - DENUNCIAÇÃO DA LIDE -IMPOSSIBILIDADE, IN CASU- PETIÇÃO INICIAL - DOCUMENTOS
INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DA AÇÃO - ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE - LITIGÂNCIA DE MÁ-
FÉ - NÃO OCORRÊNCIA - RECURSO IMPROVIDO. (...) 3. Está em harmonia com entendimento desta Corte Superior de Justiça, o julgamento proferido pelo
Tribunal de origem no sentido de que os documentos indispensáveis à propositura da ação são os aptos a comprovar a presença das condições da
ação.4. A aplicação de penalidades por litigância de má-fé exige dolo específico. 5. Recurso improvido. (STJ - REsp: 1123195 SP 2009/0124926-9, Relator:
Ministro MASSAMI UYEDA, Data de Julgamento: 16/12/2010, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/02/2011) (grifei).
Reitero: nos autos, restou devidamente comprovado que de fato houve descontos na conta da autora/apelante.
Cumpre registrar, neste ponto e desfecho, que a relação jurídica mantida entre as partes está submetida, em regra, ao Código de Defesa do Consumidor. A
inversão da prova é uma característica inerente do direito subjetivo do consumidor. O banco réu/apelado, também terá o ônus de apresentar elementos de prova
que demonstrem a regularidade do negócio jurídico celebrado com a apelante.
Em suma,não comungo com o entendimento do juízo de 1º grau.
IV - Do julgamento monocrático
O relator negará seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou com jurisprudência dominante
do respectivo tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior.
Art. 932. Incumbe ao relator:
(...)
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (grifei)
Se a decisão recorrida estiver em manifesto confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior, o
relator poderá dar provimento ao recurso.
Art. 932. Incumbe ao relator:
(?)
V - depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária:
a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;(grifei)
Essa cultura do formalismo impôs ao processo um excesso de etapas até o advento da solução judicial, que a morosidade decorrente acabou por emprestar às
formas usuais de prestação de justiça ineficiência alarmante gerando a consequente insatisfação popular, e o descrédito do Poder Judiciário.
O artigo 1º do NCPC expressa direitos fundamentais do processo, a seguir:
O processo civil será ordenado, disciplinado e interpretado conforme os valores e as normas fundamentais estabelecidos na Constituição da República
Federativa do Brasil, observando-se as disposições deste Código.
No artigo 4° do NCPC:
As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. (grifei)
No artigo 6º do NCPC, in verbis:
Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.
Pois bem. O Código de Processo Civil anterior possibilitou aos órgãos do Poder Judiciário, utartigo 92 seguintes da CF/88, através do artigo 557 a faculdade de
proferir decisões monocráticas. O próprio Superior Tribunal de Justiça criou a Súmula 253, a saber: " O art. 557 do CPC, que autoriza o relator a decidir o
recurso, alcança o reexame necessário."Referência: CPC, art. 557 REsp 155.656-BA (2ª T.03.03.1998 - DJ 06.04.1998), REsp 212.504-MG (2ª T. 09.05.2000 -
DJ 09.10.2000), AgRg no REsp 228.824-CE (2ªT. 2.08.2000 - DJ 26.03.2001), REsp 190.096-DF (6ª T. 01.06.1999 - DJ 21.06.1999) e REsp 262.931-RN (6ª T.
03.10.2000 - DJ 27.11.2000).(DJU 16.08.2001).
Ao que parece, o legislador quis manter força da jurisprudência, hierarquia, observância e segurança jurídica. É o que retratam os artigos do NCPC, in verbis:
Art. 926. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente:
§ 1º Na forma estabelecida e segundo os pressupostos fixados no regimento interno, os tribunais editarão enunciados de súmula correspondentes a sua
jurisprudência dominante.
§ 2º Ao editar enunciados de súmula, os tribunais devem ater-se às circunstâncias fáticas dos precedentes que motivaram sua criação. (grifei)
Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão:
I - as decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
II - os enunciados de súmula vinculante;
III - os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial
repetitivos;
IV - os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal em matéria constitucional e do Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional;
V - a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados." (grifei)
Art. 932. Incumbe ao relator:
I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes;
II - apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal;
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;
IV - negar provimento a recurso que for contrário a:
a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;
b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;
c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;
V - depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a:
a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;
b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;
c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;
VI - decidir o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, quando este for instaurado originariamente perante o tribunal;
VII - determinar a intimação do Ministério Público, quando for o caso;
VIII - exercer outras atribuições estabelecidas no regimento interno do tribunal.
Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou
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complementada a documentação exigível. (grifei)
No entanto, o STF nossa Corte Maior e o Superior Tribunal de Justiça, já estão sedimentando as decisões monocráticas. O STF em situações decididas depois
do ingresso do NCPC, através do artigo 21 §1º do seu Regimento Interno, a seguir:
Art. 21. São atribuições do Relator:
(...)
§ 1ºPoderá o(a) Relator(a) negar seguimento a pedido ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante ou a
Súmula do Tribunal, deles não conhecer em caso de incompetência manifesta, encaminhando os autos ao órgão que repute competente, bem como cassar ou
reformar, liminarmente, acórdão contrário à orientação firmada nos termos do art. 543-B do Código de Processo Civil. (grifei)
É a vertente deixada pelo Presidente da Comissão, o competentíssimo Ministro LUIZ FUX que produziu bela obra de entendimentos jurisprudenciais do STF e
STJ quando era desembargador do Estado do Rio de Janeiro, ou seja, a velocidade das decisões, pelo ato de Justiça, tão abraçada pelos estudiosos do direito.
Sempre para frente. Sem empecilhos burocráticos. Sem vaidades. Só um pensamento de obedecer o princípio maior da CF - rápida solução definitiva dos
conflitos.
Por isso, adoto a solução encontrada pelo STJ, de grafar com tintas duradouras, as decisões monocráticas por mim proferidas, amalgamando o enunciado 568
de tão grande relevância, a saber:
STJ/568. O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante
acerca do tema.
V -Conclusão
Ante o exposto, de acordo com o parecer ministerial, nos termos da Súmula 568 do STJ, dou provimento ao apelo, para anular a sentença de 1º grau, excluindo
a determinação de juntada de extratos bancários pela apelante, com a inversão do ônus da prova e regular seguimento do feito na instância de origem.
Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.
São Luís, 27de junhode 2017.

Desembargador Marcelo Carvalho Silva
Relator

1
SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
APELAÇÃO CÍVEL NO20.825/2017- PRESIDENTE DUTRA
PROCESSO NO0000944-25.2016.8.10.0054

Apelante : José Randal de Moraes

Advogados : Francisca Telma Pereira Marques(OAB MA15348-A) e outro

Apelado : Banco BMG S/A

Advogado : Não constituído nos autos

Relator : Desembargador Marcelo Carvalho Silva

DECISÃO MONOCRÁTICA
I. Relatório
Adoto como parte deste relatório a exposição fático-processual contida na sentença de primeiro grau (fl.36), proferida pela Juíza de Direito da 1ª Vara da
Comarca de Presidente Dutra, Drª. Gláucia Helen Maia de Almeida, que ora transcrevo, in verbis:
Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Relação Contratual c/c Pedido de Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais proposta por JOSÉ
RANDAL DE MORAES em desfavor do BANCO BMG S.A. já devidamente qualificados nos autos, sustentando a nulidade do contrato de empréstimo realizado
pelo requerido.
Colacionou os documentos de fls. 21/31.
Às fls. 33 foi determinada a intimação da requerente para emendar a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, para que juntasse documentos indispensáveis à
propositura da ação: 06 (seis) extratos da conta corrente (dos 03 (três) meses que antecedem o início dos descontos consignados e dos 03 (três) meses
posteriores), bem como, a regularização do instrumento procuratório.
Às fls. 35 a parte autora atravessa petição nos autos informando que é pessoa semianalfabeta, não havendo necessidade de regularizar a procuração.
Acrescento que, ao final, aMM. Juíza, julgouextinto o processo sem resolução do mérito,com fundamento no artigo 485, inciso III do Código de Processo Civil.
Às folhas 40/50, traz o apelante suas razões recursais, requerendo a anulação da sentença vergastada, determinando o regular processamento da ação na
instância de origem.
Conforme despacho de fls. 58 a magistrada entendeu não haver necessidade de intimação do requerido.
Encaminhados os autos ao Ministério Público, esse, devidamente representado pelaIlustre Procuradora de Justiça, Dra. Clodenilza Ribeiro Ferreira, manifestou-
se pelo julgamento do presente recurso, deixando de opinar no seu mérito por inexistir na espécie, quaisquer das hipóteses autorizadoras da intervenção
ministerial elencadas no art. 178, do CPC (fls. 69).
2
É o relatório.
II - Juízo de admissibilidade
A sentença foi publicada em 28/11/2016 (fls. 38). Aplico o Enunciado Administrativo nº 3, do STJ, in verbis:
Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de
admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
Verifico que os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade exigidos para o regular andamento do recurso foram devidamente atendidos pelo
apelante. Conheço, pois, do presente apelo.
III - Desenvolvimento
A pretensão recursal merece ser acolhida.
Ao contrário do comando sentencial, entendo que não havia razão para extinguir o processo, sem resolução do mérito, por ausência da emenda da inicial, na
forma determinada pela juíza de 1º grau.
Observo que oapelante colacionou documento que comprova a existência de empréstimo consignado, realizado no seu benefício previdenciário, às fls. 26/28,
restando, portanto, caracterizada, a verossimilhança das suas afirmações, quanto à existência do fato constitutivo do seu direito (artigo 373, I do CPC/2015).
Por outro lado, tenho que os extratos bancários somente serão relevantes no exame do mérito da ação.
Na linha do que vem decidindo este Tribunal de Justiça, o magistrado, em casos tais, não poderá exigir, como condição para processar a ação, a juntada de
cópia dos extratos bancários por não se tratar de documento indispensável à propositura da ação.
A propósito:
EMENDA À INICIAL. EXTRATOS BANCÁRIOS. ART. 284, CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC/73. NÃO ATENDIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO.
INDEFERIMENTO DA INICIAL. SENTENÇA NULA. I. O extrato bancário é um meio de prova da constituição do direito alegado pelo autor, de modo que
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não pode ser confundido com os documentos indispensáveis à propositura da ação previstos no art. 283 do CPC de 1973. Precedentes do STJ e
Tribunal local. II. Os documentos que se prestam a provar o direito vindicado pelo autor podem ser carreados durante o decurso processual. III.
Apelação conhecida e provida. (Ap 0465212016, Rel. Desembargador(a) JOSÉ JORGE FIGUEIREDO DOS ANJOS, QUARTA CÂMARA CÍVEL, julgado em
01/11/2016) (grifei).
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO CONFIGURADA. EMENDA DA INICIAL. FORNECIMENTO DE EXTRATOS BANCÁRIOS. PRESCINDIBILIDADE.
1. Os extratos bancários constituem elementos probatórios que podem ser supridos durante a instrução probatória, revelando-se prescindível a
emenda da inicial para a sua juntada, notadamente quando solicitados dados bancários muito anteriores à propositura da demanda, cuja obtenção
pode ser dispendiosa e dificultada pelas instituições financeiras. 2. O documento exigido para a emenda da inicial não pode ser erigido à condição de
indispensável à regularidade do processo de origem, consoante preconiza o art. 283 do CPC/1973, reproduzido no art. 320 do NCPC. 3. Embargos de
Declaração conhecidos e acolhidos. 4. Unanimidade. (ED no(a) AI 014858/2016, Rel. Desembargador(a) RICARDO TADEU BUGARIN DUAILIBE, QUINTA
CÂMARA CÍVEL, julgado em 17/10/2016, DJe 25/10/2016) (grifei).
ATUAÇÃO PROBATÓRIA DO MAGISTRADO. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. 1. A atuação probatória do
magistrado deve ser proporcional e compatível com o direito de acesso à Justiça e o devido processo legal, não sendo razoável condicionar a
admissão da petição inicial à exibição de extratos bancários e quejandos que, embora possam ser essenciais ao deslinde da controvérsia, não são
indispensáveis a só propositura e processamento da ação. 2. Recurso conhecido e parcialmente provido. Unanimidade. (AI 0366772016, Rel.
Desembargador(a) PAULO SÉRGIO VELTEN PEREIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, julgado em 18/10/2016, DJe 31/10/2016) (grifei).
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO REALIZADO MEDIANTE FRAUDE. RESPONSABILIDADE CIVIL. DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS
À PROPOSITURA DA AÇÃO. EXTRATOS BANCÁRIOS. REFORMA DA DECISÃO. APELAÇÃO PROVIDA. 1. Documento indispensável à propositura da
ação não pode ser confundido com aquele necessário à prova da existência do fato constitutivo do direito (STJ, REsp 118.195/RS, Rel. Ministro José
Delgado, Primeira Turma, julgado em 03/06/1997, DJ 18/08/1997, p. 37790). 2. Representa inconstitucional refreamento ao direito de ação e acesso ao
Poder Judiciário o confinamento estritamente ao momento de ajuizamento da petição inicial a possibilidade de serem trazidos quaisquer documentos
do autor.
3. Hipótese em que o instituto da inversão do ônus da prova, requerido em petição inicial, transfere a carga probatória a cargo do prestador do serviço, réu no
processo. 4. Precedentes: AI nº 58173/2015, Rel. Des. Kleber Costa Carvalho, 1ª Câmara Cível, julgado em 04/02/2016; AI nº 11.805/2010, Rel. Des. Jorge
Rachid Mubárack Maluf, 1ª Câmara Cível, julgado em 08/07/2010; AI nº 34.186/2015, Rel. Desa. Angela Maria Moraes Salazar, 1ª Câmara Cível, julgado em
15/10/2015. 5. Apelação provida. (Ap no(a) AI 061616/2015, Rel. Desembargador(a) KLEBER COSTA CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, julgado em
21/07/2016, DJe 26/07/2016) (grifei).
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS. EMENDA DA INICIAL. DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À
PROPOSITURA DA AÇÃO. DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DE EXTRATOS BANCÁRIOS SOB PENA DE EXTINÇÃO DA AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO PROVIDO. I. Conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, os documentos indispensáveis à propositura da ação (CPC, art. 283) são
apenas aqueles "aptos a comprovar a presença das condições da ação" (REsp 1123195/SP, Rel. Min. Massami Uyeda). II - Nesse contexto, observo
que a agravante colacionou documentos que comprovam a existência de empréstimos consignados realizados no seu benefício previdenciário,
restando, portanto, caracterizada a verossimilhança das suas afirmações quanto à existência do fato constitutivo do seu direito (artigo 333, I do CPC),
motivo pelo qual deve ser cassada a decisão agravada. III - Recurso conhecido e provido. (TJMA, AI n° 34.186/2015, Relatora Desembargadora Ângela
Salazar, Primeira Câmara Cível, Dje: 23.10.2015) (grifei).
Nesse passo, o mais razoável é permitir o processamento da lide, assegurando às partes a oportunidade de produzir a prova durante a instrução.
O entendimento do STJ é no sentido de que, os documentos indispensáveis à propositura da ação (art. 320, CPC/2015) são apenas aqueles "aptos a comprovar
a presença das condições da ação", in verbis:
RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - RELAÇÃO CONSUMERISTA - DEFEITO NO SERVIÇO - DECADÊNCIA (ART. 26 DO CÓDIGO DE
DEFESA DO CONSUMIDOR) - INAPLICABILIDADE - DENUNCIAÇÃO DA LIDE -IMPOSSIBILIDADE, IN CASU- PETIÇÃO INICIAL - DOCUMENTOS
INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DA AÇÃO - ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE - LITIGÂNCIA DE MÁ-
FÉ - NÃO OCORRÊNCIA - RECURSO IMPROVIDO. (...) 3. Está em harmonia com entendimento desta Corte Superior de Justiça, o julgamento proferido pelo
Tribunal de origem no sentido de que os documentos indispensáveis à propositura da ação são os aptos a comprovar a presença das condições da
ação.4. A aplicação de penalidades por litigância de má-fé exige dolo específico. 5. Recurso improvido. (STJ - REsp: 1123195 SP 2009/0124926-9, Relator:
Ministro MASSAMI UYEDA, Data de Julgamento: 16/12/2010, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/02/2011) (grifei).
Reitero: nos autos, restou devidamente comprovado que de fato houve descontos na conta doautor/apelante.
Cumpre registrar, neste ponto e desfecho, que a relação jurídica mantida entre as partes está submetida, em regra, ao Código de Defesa do Consumidor. A
inversão da prova é uma característica inerente do direito subjetivo do consumidor. O banco réu/apelado, também terá o ônus de apresentar elementos de prova
que demonstrem a regularidade do negócio jurídico celebrado com o apelante.
Em suma,não comungo com o entendimento do juízo de 1º grau.
IV - Do julgamento monocrático
O relator negará seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou com jurisprudência dominante
do respectivo tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior.
Art. 932. Incumbe ao relator:
(...)
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (grifei)
Se a decisão recorrida estiver em manifesto confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior, o
relator poderá dar provimento ao recurso.
Art. 932. Incumbe ao relator:
(?)
V - depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária:
a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;(grifei)
Essa cultura do formalismo impôs ao processo um excesso de etapas até o advento da solução judicial, que a morosidade decorrente acabou por emprestar às
formas usuais de prestação de justiça ineficiência alarmante gerando a consequente insatisfação popular, e o descrédito do Poder Judiciário.
O artigo 1º do NCPC expressa direitos fundamentais do processo, a seguir:
O processo civil será ordenado, disciplinado e interpretado conforme os valores e as normas fundamentais estabelecidos na Constituição da República
Federativa do Brasil, observando-se as disposições deste Código.
No artigo 4° do NCPC:
As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. (grifei)
No artigo 6º do NCPC, in verbis:
Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.
Pois bem. O Código de Processo Civil anterior possibilitou aos órgãos do Poder Judiciário, utartigo 92 seguintes da CF/88, através do artigo 557 a faculdade de
proferir decisões monocráticas. O próprio Superior Tribunal de Justiça criou a Súmula 253, a saber: " O art. 557 do CPC, que autoriza o relator a decidir o
recurso, alcança o reexame necessário."Referência: CPC, art. 557 REsp 155.656-BA (2ª T.03.03.1998 - DJ 06.04.1998), REsp 212.504-MG (2ª T. 09.05.2000 -
DJ 09.10.2000), AgRg no REsp 228.824-CE (2ªT. 2.08.2000 - DJ 26.03.2001), REsp 190.096-DF (6ª T. 01.06.1999 - DJ 21.06.1999) e REsp 262.931-RN (6ª T.
03.10.2000 - DJ 27.11.2000).(DJU 16.08.2001).
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Ao que parece, o legislador quis manter força da jurisprudência, hierarquia, observância e segurança jurídica. É o que retratam os artigos do NCPC, in verbis:
Art. 926. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente:
§ 1º Na forma estabelecida e segundo os pressupostos fixados no regimento interno, os tribunais editarão enunciados de súmula correspondentes a sua
jurisprudência dominante.
§ 2º Ao editar enunciados de súmula, os tribunais devem ater-se às circunstâncias fáticas dos precedentes que motivaram sua criação. (grifei)
Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão:
I - as decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
II - os enunciados de súmula vinculante;
III - os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial
repetitivos;
IV - os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal em matéria constitucional e do Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional;
V - a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados." (grifei)
Art. 932. Incumbe ao relator:
I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes;
II - apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal;
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;
IV - negar provimento a recurso que for contrário a:
a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;
b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;
c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;
V - depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a:
a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;
b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;
c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;
VI - decidir o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, quando este for instaurado originariamente perante o tribunal;
VII - determinar a intimação do Ministério Público, quando for o caso;
VIII - exercer outras atribuições estabelecidas no regimento interno do tribunal.
Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou
complementada a documentação exigível. (grifei)
No entanto, o STF nossa Corte Maior e o Superior Tribunal de Justiça, já estão sedimentando as decisões monocráticas. O STF em situações decididas depois
do ingresso do NCPC, através do artigo 21 §1º do seu Regimento Interno, a seguir:
Art. 21. São atribuições do Relator:
(...)
§ 1ºPoderá o(a) Relator(a) negar seguimento a pedido ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante ou a
Súmula do Tribunal, deles não conhecer em caso de incompetência manifesta, encaminhando os autos ao órgão que repute competente, bem como cassar ou
reformar, liminarmente, acórdão contrário à orientação firmada nos termos do art. 543-B do Código de Processo Civil. (grifei)
É a vertente deixada pelo Presidente da Comissão, o competentíssimo Ministro LUIZ FUX que produziu bela obra de entendimentos jurisprudenciais do STF e
STJ quando era desembargador do Estado do Rio de Janeiro, ou seja, a velocidade das decisões, pelo ato de Justiça, tão abraçada pelos estudiosos do direito.
Sempre para frente. Sem empecilhos burocráticos. Sem vaidades. Só um pensamento de obedecer o princípio maior da CF - rápida solução definitiva dos
conflitos.
Por isso, adoto a solução encontrada pelo STJ, de grafar com tintas duradouras, as decisões monocráticas por mim proferidas, amalgamando o enunciado 568
de tão grande relevância, a saber:
STJ/568. O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante
acerca do tema.
V -Conclusão
Ante o exposto, nos termos da Súmula 568 do STJ, dou provimento ao apelo, para anular a sentença de 1º grau, excluindo a determinação de juntada de
extratos bancários peloapelante, com a inversão do ônus da prova e regular seguimento do feito na instância de origem.
Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.
São Luís, 27de junhode 2017.

Desembargador Marcelo Carvalho Silva
Relator

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
APELAÇÃO CÍVEL NO20.842/2017 - PRESIDENTE DUTRA
PROCESSO NO0002131-68.2016.8.10.0054

Apelante : Maria de Jesus Ferreira Lima

Advogados :
Francisca Telma Pereira Marques (OAB/MA 15.348-A) e Luiz Valdemiro
Soares Costa (OBA/PI 4.027-A)

Apelado : Banco BMG

Advogada : Não instituído nos autos

Relator : Desembargador Marcelo Carvalho Silva

DECISÃO MONOCRÁTICA
I. Relatório
Adoto como relatório a exposição fático-processual contida no Parecer do Ministério Público(fl. 76/77/78), de lavra do eminente Procurador de Justiça, Dr.
Raimundo Nonato de Carvalho Filho, que ora transcrevo, in verbis:
Trata-se de Apelação Cível interposta por Maria de Jesus Ferreira Lima (fls.51/62), contra a sentença prolatada pela Juíza de Direito da 1a Vara da Comarca de
Presidente Dutra/MA (fls. 47/47-v), que nos autos da Ação Declaratória de Nulidade Contratual c/c Pedido de Repetição de Indébito e Danos Morais promovida
em face do Banco BMG S/A, extinguiu o processo sem resolução do mérito por não ter a parte autora, ora apelante, juntado cópia dos extratos bancários da sua
conta-corrente referentes aos 03 (três) meses que anteriores e posteriores aos descontos sofridos, além de não ter colacionado "procuração por instrumento
público". Ao fim, ainda aplicou multa por litigância de má-fé.
Em suas razões recursais, a Apelante insurgiu-se inicialmente contra a condenação em litigância de má-fé, sustentando, em síntese, que diligenciou junto à
instituição bancária, com vistas à obtenção dos documentos requisitados pelo Juiz de base, mas que o Apelado não atendeu aos seus requerimentos
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administrativos.
Argumentou que os extratos bancários podem ser apresentados pela ré, em razão do princípio da inversão do ônus da prova, bem como por se tratar de
consumidora vulnerável e hipossuficiente.
Destacou a ausência de amparo legal para se exigir a juntada de procuração pública para a representação dos interesses de pessoa analfabeta, ressaltando que
a Apelante "se fará presente a diversos atos do processo, inclusive audiências, onde pode perfeitamente ratificar os termos da procuração".
Com isso, requereu seja dado provimento ao presente Apelo para que, anulando-se a sentença recorrida, seja dado regular seguimento ao feito.
Em razão da ausência de triangulação processual, não houve intimação para apresentação de contrarrazões, conforme certidão à fl. 68.
Enviado o processo ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, o mesmo foi distribuído ao eminente Desembargador Marcelo Carvalho Silva e
conclusos à eminente Desembargadora Angela Maria Moraes Salazar, em razão do afastamento regular daquele Magistrado face ao gozo das suas férias (fl. 73).
Acrescento que o ilustre representante ministerial manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso, para que seja anulada a sentença, retornando
os autos ao juízo de base.
É o relatório.
II - Da admissibilidade
A sentença foi publicada em 28/11/2016 (fls. 49). Assim, aplico o Enunciado Administrativo nº 3, do STJ, in verbis:
Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de
admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
Verifico que os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade exigidos para o regular andamento do recurso foram devidamente atendidos pela
apelante. Conheço, pois, do presente apelo.
III - Desenvolvimento
O Superior Tribunal de Justiça tem decidido que não se constitui em nulidade o Relator do processo adotar as razões de decidir do parecer ministerial.
Precedentes do STJ, in verbis:
AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. TRÁFICO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO.
ADOÇÃO DO PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO COMO RAZÃO DE DECIDIR. POSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO CAPAZ DE INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA.
1. Esta Corte Superior de Justiça tem decidido que não se constitui em nulidade o Relator do acórdão adotar as razões de decidir do parecer
ministerial que, suficientemente motivado, analisa toda a tese defensiva (HC n. 40.874/DF, sob a relatoria da Ministra Laurita Vaz, DJ de 15/5/2006) -
AgRg no AREsp n. 314.667/RS, Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 4/9/2015.
2. Não se admitem como paradigma, para fins de comprovação do dissídio jurisprudencial em recurso especial, acórdãos proferidos em recurso ordinário em
mandado de segurança, ação rescisória, habeas corpus e conflito de competência.
3. Para a comprovação da divergência jurisprudencial, não basta a simples transcrição dos julgados, devendo ser mencionadas e expostas as circunstâncias que
identificam ou assemelham os casos confrontados.
4. Agravo regimental improvido.
(AgRg no AREsp 770.629/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 04/02/2016, DJe 23/02/2016)
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. DIREITO PENAL. ART. 168, § 1º, III, DO CP. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. DOSIMETRIA DA PENA.
FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA PARA MAJORAÇÃO DA PENA-BASE. PERSUASÃO RACIONAL. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. ADOÇÃO DO
PARECER MINISTERIAL COMO RAZÃO DE DECIDIR. LEGALIDADE.
1. Não há falar em violação do art. 59 do Código Penal em razão da consideração negativa das consequências do delito para elevar, na dosimetria, a pena-base.
2. O Tribunal de origem, com base no princípio da persuasão racional ou livre convencimento motivado, justificou adequadamente a exasperação da pena-base
acima do piso legal, em razão da culpabilidade e das consequências do delito perpetrado.
3. Não há violação dos preceitos processuais quando o magistrado adota os termos da manifestação ministerial como razões de decidir, desde que a
peça apresente pertinência e fundamentos jurídicos e legais razoáveis acerca da questão posta a julgamento.
4. O agravo regimental não merece prosperar, porquanto as razões reunidas na insurgência são incapazes de infirmar o entendimento assentado na decisão
agravada.
5. Agravo regimental improvido.
(AgRg no REsp 1545119/PB, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 19/11/2015, DJe 09/12/2015)
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO QUALIFICADO. FUNDAMENTAÇÃO. PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO. EXAME DA
TESE DEFENSIVA. SUFICIÊNCIA. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DESCONSIDERADA. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N.º 231 DO STJ. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL DESPROVIDO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA
CONDENATÓRIA. CUSTÓDIA CAUTELAR DA PACIENTE COMPATÍVEL COM O SISTEMA PROCESSUAL VIGENTE. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS
QUE, EVENTUALMENTE INTERPOSTOS, SÃO DESPROVIDOS DE EFEITO SUSPENSIVO. COLIDÊNCIA DE DEFESAS. PREJUÍZO NÃO
DEMONSTRADO. DEFICIÊNCIA DA DEFESA. NÃO CONFIGURADA. DEFESA PRÉVIA E ALEGAÇÕES FINAIS APRESENTADAS POR NÚCLEO DE
PRÁTICA JURÍDICA. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.º 523 DO STF. PRECEDENTES.1. Não se constitui em nulidade o Relator do acórdão adotar as razões
de decidir do parecer ministerial que, suficientemente motivado, analisa toda a tese defensiva. 2. Fixada a pena-base no mínimo legal, não incide a
atenuante da confissão espontânea, uma vez que, na esteira da jurisprudência pacífica deste Superior Tribunal de Justiça, cristalizada na Súmula n.º 231, "a
incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal". 3. Os recursos especial e extraordinário, se interpostos e
admitidos, não possuem efeito suspensivo capaz de impedir o regular curso da execução da decisão condenatória. A custódia do sentenciada em cárcere,
decorrente de sua condenação na instância ordinária, em sede de recurso de apelação, é providência compatível com o sistema processual vigente. Precedentes
do STJ e do STF. 4. Não se acolhe a alegação de nulidade da instrução criminal por colidência de defesas, já que, os co-réus pleitearam absolvição imputando a
prática do roubo ao menor que com eles praticou o crime, sustentando não saberem de seu intuito criminoso. 5. A defesa técnica participou de todos os atos do
processo, tendo apresentado defesa prévia, participado das audiências de inquirição de testemunhas, e, por fim, oferecido alegações finais. Aplicação da Súmula
n.º 523 do STF. Precedentes do STJ. 6. Writ denegado.
Adoto a fundamentação do parecer do eminenteProcurador de Justiça, Dr. Raimundo Nonato de Carvalho Filho (fls. 78/79/80/81/82),que transcrevo, in verbis:
Presentes os pressupostos de admissibilidade deste Recurso, manifesta-se o Ministério Público pelo seu conhecimento.
No caso dos autos, o Juiz de base extinguiu o feito porque a autora, ora Apelante, não juntou, com a petição inicial, os extratos de sua conta bancária e a
"procuração por instrumento público".
Ocorre que tal exigência se mostra desarrazoada e ofende os princípios do devido processo legal e do acesso à Justiça, motivo pelo qual deve ser anulada a
sentença de base, consoante se demonstrará.
No que pertine à determinação para a juntada dos extratos bancários da conta da titularidade da ora Apelante, é importante ponderar que só podem ser
considerados documentos indispensáveis à propositura da demanda aqueles que são aptos à verificação da presença das condições da ação, não se
confundindo com os considerados úteis ao seu ajuizamento ou com os meios de prova aptos a comprovar as alegações iniciais. Sobre o tema, lecionam Daniel
Mitidiero, Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart (in: Novo Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015. p.
341).
"Os documentos indispensáveis à propositura da ação são os documentos substanciais e os documentos fundamentais. Os documentos substanciais são
aqueles que o direito material entende da substância do ato (art. 406, CPC); os fundamentais, aqueles que dizem com a prova das alegações da causa de pedir
(...). Os documentos úteis são aqueles que auxiliam a compreensão da controvérsia posta em juízo, mas que não se mostram como imprescindíveis para a
resolução do mérito da causa. Também os documentos úteis constituem prova documental e devem vir aos autos com a petição inicial (art. 434, CPC). A
ausência de documentos úteis, ao contrário do que acontece com os documentos essenciais, contudo, não dá lugar à determinação de emenda da petição inicial
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(art. 321, CPC)".
Assim, não restam dúvidas de que os documentos exigidos pelaJuíza a quo, como os "extratos bancários" da conta da titularidade ora Apelante, até podem ser
considerados documentos úteis ao julgamento da lide, mas não podem ser tidos como indispensáveis à propositura da demanda, a ponto de resultar em eventual
indeferimento da petição inicial, em nítida afronta à garantia de acesso à Justiça, prevista no inciso XXXV, do artigo 5o, da Constituição Federal, mormente se
considerada a faciiitação da inversão do ônus da prova, característica das ações consumeristas (art. 6o, VIII, do CDC), e a possibilidade de aplicação da teoria
da distribuição dinâmica do ônus da prova, nos termos do §1°, do artigo 373, do novo Código de Processo Civil, in verbis:
Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do
caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão
fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.
Em casos idênticos, esse Egrégio Tribunal de Justiça já se manifestou pela ilegalidade de tal exigência:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE
NULIDADE/INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMENDA DA
INICIAL. EXTRATOS BANCÁRIOS. DOCUMENTOS DISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DA AÇÃO. ARTIGO 14 DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
I - Nos termos do artigo 14 do NCPC, a norma processual não retroagirá, respeitando os atos consolidados sob a vigência da Lei revogada.
II - Conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, os documentos indispensáveis à propositura da ação (CPC, art. 283) são apenasaqueles "aptos a
comprovar a presença das condições da ação" (REsp 1123195/SP, Rei. Min. Massami Uyeda)
III - "Nesse contexto, observo que a agravante colacionou documentos que comprovam a existência de empréstimos consignados realizados no seu benefício
previdenciário, restando, portanto, caracterizada a verossimilhança das suas afirmações quanto à existência do fato constitutivo do seu direito (artigo 333, Ido
CPC), motivo pelo qual deve ser cassada a decisão agravada."(AC 34.186/2015, Rei. Des. Ângela Maria Moraes Salazar)
IV - Apelação provida, de acordo com o parecer ministerial. (Ap. Cível n° 342/2016, Rei. Desemb. Marcelo Carvalho Silva, julgado em 05/04/2016).
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DETERMINANDO A EMENDA À INICIAL SOB PENA DE INDEFERIMENTO. DOCUMENTO
QUE NÃO É INDISPENSÁVEL À PROPOSITURA DA AÇÃO. OFENSA AO ARTIGO 282 E 283 DO CPC/1973 NÃO VERIFICADA. DECISÃO REFORMADA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. MAIORIA.
I - O andamento do processo é medida que se impõe, com a intimação do autor a trazer aos autos o extrato bancário, sem condicionar ao indeferimento da
petição inicial, uma vez que os referidos extratos são de fácil obtenção pelo autor e podem ser juntados ao longo da instrução processual.
III - Recurso conhecido e provido. Maioria. (Agravo n° 034191/2015, Rei. Desembargador Marcelino Chaves Everton)
Quanto à exigência de juntada de "procuração por instrumento público", estima-se que a mesma não encontra amparo legal. Senão vejamos.O artigo 107 do
Código Civil estabelece que "a validade da declaração de vontade não dependerá de forma especial, senão quando a lei expressamente a exigir". não existe
dispositivo legal que exija formalidade especial (procuração pública) para a constituição de mandatário judicial por analfabetos, até porque o analfabetismo não é
causa que justifique a limitação dos direitos do cidadão. Logo, não é permitido ao julgador criar limitações não previstas em lei, sob pena de violação ao princípio
da separação dos poderes (CF, art. 2o) e ao acesso à Justiça (CF, art. 5o, XXXV).
Nesse sentido o entendimento desse Egrégio Tribunal de Justiça:
REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL DO ANALFABETO.
PROCURAÇÃO POR INSTRUMENTO PÚBLICO. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. 1: A lei civil
não exige formalidade especial para a constituição de mandatário judicial, pelo que a procuração outorgada por analfabeto pode ser feita por meio de instrumento
particular assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas, sendo dispensável o uso de instrumento público. 2. O interesse processual pode ser apreciado a
qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício, e sua presença é verificada através da constatação da necessidade da tutela jurisdicional postulada e da
adequação da via processual eleita pela parte. 3. Apelação conhecida e improvida. Unanimidade. (Ap 0453602015, Rei. Desemb. PAULO SÉRGIO VELTEN
PEREIRA, julgado em 26/07/2016, DJe 08/08/2016).
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. PROCURAÇÃO AD JUDICIA. ANALFABETO. VALIDADE. AUSÊNCIA DE EXIGÊNCIA FORMAL.
INSTRUMENTO PÚBLICO E MANDATO ORIGINAL. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES. PROVIMENTO. 1. O analfabetismo não se revela como uma causa
para limitar a prática de atos na vida civil, não eivando de irregularidade o mandato judicial a inobservância de forma especial para tanto, porque inexíste
exigência legal, inclusive quanto à necessidade de constituição de mandato por instrumento público. 2. Hipótese em que a procuração ad judicia foi assinada a
rogo, obedecendo à regra do art. 595 do CC, sem vício de consentimento. 3. A juntada de cópia de procuração e de substabelecimento é suficiente para
comprovar a representação da parte por seu advogado, sendo desnecessária a juntada de original para tanto, salvo se houver impugnação quanto à validade e
veracidade do documento. Precedentes do STJ e desta Primeira Câmara. 4. Apelação cível provida. (Ap 0071122017, Rei. Desembargador(a) KLEBER COSTA
CARVALHO, julgado em 23/03/2017, DJe 29/03/2017)
IV - Do julgamento monocrático
O relator negará seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou com jurisprudência dominante
do respectivo tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior.
Art. 932. Incumbe ao relator:
(...)
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (grifei)
Se a decisão recorrida estiver em manifesto confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior, o
relator poderá dar provimento ao recurso.
Art. 932. Incumbe ao relator:
(?)
V - depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária:
a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;(grifei)
Essa cultura do formalismo impôs ao processo um excesso de etapas até o advento da solução judicial, que a morosidade decorrente acabou por emprestar às
formas usuais de prestação de justiça ineficiência alarmante gerando a consequente insatisfação popular, e o descrédito do Poder Judiciário.
O artigo 1º do NCPC expressa direitos fundamentais do processo, a seguir:
O processo civil será ordenado, disciplinado e interpretado conforme os valores e as normas fundamentais estabelecidos na Constituição da República
Federativa do Brasil, observando-se as disposições deste Código.
No artigo 4° do NCPC:
As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. (grifei)
No artigo 6º do NCPC, in verbis:
Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.
Pois bem. O Código de Processo Civil anterior possibilitou aos órgãos do Poder Judiciário, utartigo 92 seguintes da CF/88, através do artigo 557 a faculdade de
proferir decisões monocráticas. O próprio Superior Tribunal de Justiça criou a Súmula 253, a saber: " O art. 557 do CPC, que autoriza o relator a decidir o
recurso, alcança o reexame necessário."Referência: CPC, art. 557 REsp 155.656-BA (2ª T.03.03.1998 - DJ 06.04.1998), REsp 212.504-MG (2ª T. 09.05.2000 -
DJ 09.10.2000), AgRg no REsp 228.824-CE (2ªT. 2.08.2000 - DJ 26.03.2001), REsp 190.096-DF (6ª T. 01.06.1999 - DJ 21.06.1999) e REsp 262.931-RN (6ª T.
03.10.2000 - DJ 27.11.2000).(DJU 16.08.2001).
Ao que parece, o legislador quis manter força da jurisprudência, hierarquia, observância e segurança jurídica. É o que retratam os artigos do NCPC, in verbis:
Art. 926. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente:
§ 1º Na forma estabelecida e segundo os pressupostos fixados no regimento interno, os tribunais editarão enunciados de súmula correspondentes a sua
jurisprudência dominante.
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§ 2º Ao editar enunciados de súmula, os tribunais devem ater-se às circunstâncias fáticas dos precedentes que motivaram sua criação. (grifei)
Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão:
I - as decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
II - os enunciados de súmula vinculante;
III - os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial
repetitivos;
IV - os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal em matéria constitucional e do Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional;
V - a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados." (grifei)
Art. 932. Incumbe ao relator:
I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes;
II - apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal;
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;
IV - negar provimento a recurso que for contrário a:
a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;
b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;
c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;
V - depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a:
a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;
b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;
c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;
VI - decidir o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, quando este for instaurado originariamente perante o tribunal;
VII - determinar a intimação do Ministério Público, quando for o caso;
VIII - exercer outras atribuições estabelecidas no regimento interno do tribunal.
Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou
complementada a documentação exigível. (grifei)
No entanto, o STF nossa Corte Maior e o Superior Tribunal de Justiça, já estão sedimentando as decisões monocráticas. O STF em situações decididas depois
do ingresso do NCPC, através do artigo 21 §1º do seu Regimento Interno, a seguir:
Art. 21. São atribuições do Relator:
(...)
§ 1ºPoderá o(a) Relator(a) negar seguimento a pedido ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante ou a
Súmula do Tribunal, deles não conhecer em caso de incompetência manifesta, encaminhando os autos ao órgão que repute competente, bem como cassar ou
reformar, liminarmente, acórdão contrário à orientação firmada nos termos do art. 543-B do Código de Processo Civil. (grifei)
É a vertente deixada pelo Presidente da Comissão, o competentíssimo Ministro LUIZ FUX que produziu bela obra de entendimentos jurisprudenciais do STF e
STJ quando era desembargador do Estado do Rio de Janeiro, ou seja, a velocidade das decisões, pelo ato de Justiça, tão abraçada pelos estudiosos do direito.
Sempre para frente. Sem empecilhos burocráticos. Sem vaidades. Só um pensamento de obedecer o princípio maior da CF - rápida solução definitiva dos
conflitos.
Por isso, adoto a solução encontrada pelo STJ, de grafar com tintas duradouras, as decisões monocráticas por mim proferidas, amalgamando o enunciado 568
de tão grande relevância, a saber:
STJ/568. O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante
acerca do tema.
V -Conclusão
Ante o exposto, de acordo com o parecer ministerial, nos termos da Súmula 568 do STJ, dou provimento à apelação, para que seja anulada a sentença,
retornando os autos ao juízo de base.
Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.
São Luís, 27 de junho de 2017.

Desembargador Marcelo Carvalho Silva
Relator

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
APELAÇÃO CÍVEL NO20.846/2017- PRESIDENTE DUTRA
PROCESSO NO0000539-86.2016.8.10.0054

Apelante : Cleonice Carvalho Alves

Advogados :
Francisca Telma Pereira Marques (OAB/MA 15.348-A), Luiz Valdemiro Soares
Costa (OAB/PI 4.027-A)

Apelado : Banco Cruzeiro Do Sul

DECISÃO MONOCRÁTICA
I. Relatório
Adoto como relatório a exposição fático-processual contida no Parecer do Ministério Público (fls.72/73), de lavra do eminente Procuradorade Justiça, Dra. Ana de
Mello e Silva Moraes, que ora transcrevo, in verbis:
Versam os autos sobre recurso de Apelação Cível interposto por Cleonice Carvalho Alves em face da sentença de fls. 41/41v do Juízo de Direito da 1ª Vara da
Comarca de Presidente Dutra-MA prolatada na Ação Declaratória c/c Indenização por Danos Morais (proc. n°539/2016) ajuizada em face do Banco Cruzeiro do
Sul, ora apelado, julgando extinto o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 487, inciso III, inciso VI do Código de Processo Civil.
Às fls. 45/55, razões recursais. A apelante sustenta que foi surpreendida com descontos indevidos em seu benefício previdenciário, sendo vítima de fraude via
sistema de empréstimos consignados, ajuizou a presente ação, instruindo a inicial com todos os documentos obrigatórios.
Relata que ao apreciar a exordial, o Juízo a quo determinou a emenda para obrigar a recorrente a juntar os extratos bancários para comprovação do recebimento
ou não dos valores.
Aduz que não se discute na ação a existência do suposto contrato firmado pelas partes, mas sim sua validade, sendo irrelevante a juntada dos extratos bancários
solicitados pelo Juízo a quo. Afirma a necessidade de reforma da sentença que determinou a extinção do processo, face o indeferimento da inicial por não terem
sido juntadas os extratos bancários, uma vez que sua ausência pode ser suprida por outras provas.
Requer, por fim, o provimento do apelo para a declaração da nulidade da sentença atacada.
À fl. 64, recebida a apelação em seu duplo efeito, e em decorrência da não efetivação da relação processual, não foi necessária a intimação do apelado para
apresentar contrarrazões.
Acrescento que o ilustre representante ministerial manifestou-se pelo conhecimento e provimento da apelação, para anular a sentença atacada determinando
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o regular prosseguimento do feito originário.
É o relatório.
II - Juízo de admissibilidade
A sentença foi publicada em 25/11/2016 (fl. 43). Aplico o Enunciado Administrativo nº 3, do STJ, in verbis:
Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de
admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
Verifico que os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade exigidos para o regular andamento do recurso foram devidamente atendidos pela
apelante. Conheço, pois, do presente apelo.
III - Desenvolvimento
A pretensão recursal merece ser acolhida.
Ao contrário do comando sentencial, entendo que não havia razão para extinguir o processo, sem resolução do mérito, por ausência da emenda da inicial, na
forma determinada pelo juiz de 1º grau.
Observo que a apelante colacionou documento que comprova a existência de empréstimo consignado, realizado no seu benefício previdenciário, às fls. 25/28,
restando, portanto, caracterizada, a verossimilhança das suas afirmações, quanto à existência do fato constitutivo do seu direito (artigo 373, I do CPC/2015).
Por outro lado, tenho que os extratos bancários somente serão relevantes no exame do mérito da ação.
Na linha do que vem decidindo este Tribunal de Justiça, o magistrado, em casos tais, não poderá exigir, como condição para processar a ação, a juntada de
cópia dos extratos bancários por não se tratar de documento indispensável à propositura da ação.
A propósito:
EMENDA À INICIAL. EXTRATOS BANCÁRIOS. ART. 284, CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC/73. NÃO ATENDIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO.
INDEFERIMENTO DA INICIAL. SENTENÇA NULA. I. O extrato bancário é um meio de prova da constituição do direito alegado pelo autor, de modo que
não pode ser confundido com os documentos indispensáveis à propositura da ação previstos no art. 283 do CPC de 1973. Precedentes do STJ e
Tribunal local. II. Os documentos que se prestam a provar o direito vindicado pelo autor podem ser carreados durante o decurso processual. III.
Apelação conhecida e provida. (Ap 0465212016, Rel. Desembargador(a) JOSÉ JORGE FIGUEIREDO DOS ANJOS, QUARTA CÂMARA CÍVEL, julgado em
01/11/2016) (grifei).
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO CONFIGURADA. EMENDA DA INICIAL. FORNECIMENTO DE EXTRATOS BANCÁRIOS. PRESCINDIBILIDADE.
1. Os extratos bancários constituem elementos probatórios que podem ser supridos durante a instrução probatória, revelando-se prescindível a
emenda da inicial para a sua juntada, notadamente quando solicitados dados bancários muito anteriores à propositura da demanda, cuja obtenção
pode ser dispendiosa e dificultada pelas instituições financeiras. 2. O documento exigido para a emenda da inicial não pode ser erigido à condição de
indispensável à regularidade do processo de origem, consoante preconiza o art. 283 do CPC/1973, reproduzido no art. 320 do NCPC. 3. Embargos de
Declaração conhecidos e acolhidos. 4. Unanimidade. (ED no(a) AI 014858/2016, Rel. Desembargador(a) RICARDO TADEU BUGARIN DUAILIBE, QUINTA
CÂMARA CÍVEL, julgado em 17/10/2016, DJe 25/10/2016) (grifei).
ATUAÇÃO PROBATÓRIA DO MAGISTRADO. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. 1. A atuação probatória do
magistrado deve ser proporcional e compatível com o direito de acesso à Justiça e o devido processo legal, não sendo razoável condicionar a
admissão da petição inicial à exibição de extratos bancários e quejandos que, embora possam ser essenciais ao deslinde da controvérsia, não são
indispensáveis a só propositura e processamento da ação. 2. Recurso conhecido e parcialmente provido. Unanimidade. (AI 0366772016, Rel.
Desembargador(a) PAULO SÉRGIO VELTEN PEREIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, julgado em 18/10/2016, DJe 31/10/2016) (grifei).
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO REALIZADO MEDIANTE FRAUDE. RESPONSABILIDADE CIVIL. DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS
À PROPOSITURA DA AÇÃO. EXTRATOS BANCÁRIOS. REFORMA DA DECISÃO. APELAÇÃO PROVIDA. 1. Documento indispensável à propositura da
ação não pode ser confundido com aquele necessário à prova da existência do fato constitutivo do direito (STJ, REsp 118.195/RS, Rel. Ministro José
Delgado, Primeira Turma, julgado em 03/06/1997, DJ 18/08/1997, p. 37790). 2. Representa inconstitucional refreamento ao direito de ação e acesso ao
Poder Judiciário o confinamento estritamente ao momento de ajuizamento da petição inicial a possibilidade de serem trazidos quaisquer documentos
do autor.
3. Hipótese em que o instituto da inversão do ônus da prova, requerido em petição inicial, transfere a carga probatória a cargo do prestador do serviço, réu no
processo. 4. Precedentes: AI nº 58173/2015, Rel. Des. Kleber Costa Carvalho, 1ª Câmara Cível, julgado em 04/02/2016; AI nº 11.805/2010, Rel. Des. Jorge
Rachid Mubárack Maluf, 1ª Câmara Cível, julgado em 08/07/2010; AI nº 34.186/2015, Rel. Desa. Angela Maria Moraes Salazar, 1ª Câmara Cível, julgado em
15/10/2015. 5. Apelação provida. (Ap no(a) AI 061616/2015, Rel. Desembargador(a) KLEBER COSTA CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, julgado em
21/07/2016, DJe 26/07/2016) (grifei).
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS. EMENDA DA INICIAL. DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À
PROPOSITURA DA AÇÃO. DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DE EXTRATOS BANCÁRIOS SOB PENA DE EXTINÇÃO DA AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO PROVIDO. I. Conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, os documentos indispensáveis à propositura da ação (CPC, art. 283) são
apenas aqueles "aptos a comprovar a presença das condições da ação" (REsp 1123195/SP, Rel. Min. Massami Uyeda). II - Nesse contexto, observo
que a agravante colacionou documentos que comprovam a existência de empréstimos consignados realizados no seu benefício previdenciário,
restando, portanto, caracterizada a verossimilhança das suas afirmações quanto à existência do fato constitutivo do seu direito (artigo 333, I do CPC),
motivo pelo qual deve ser cassada a decisão agravada. III - Recurso conhecido e provido. (TJMA, AI n° 34.186/2015, Relatora Desembargadora Ângela
Salazar, Primeira Câmara Cível, Dje: 23.10.2015) (grifei).
Nesse passo, o mais razoável é permitir o processamento da lide, assegurando às partes a oportunidade de produzir a prova durante a instrução.
O entendimento do STJ é no sentido de que, os documentos indispensáveis à propositura da ação (art. 320, CPC/2015) são apenas aqueles "aptos a comprovar
a presença das condições da ação", in verbis:
RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - RELAÇÃO CONSUMERISTA - DEFEITO NO SERVIÇO - DECADÊNCIA (ART. 26 DO CÓDIGO DE
DEFESA DO CONSUMIDOR) - INAPLICABILIDADE - DENUNCIAÇÃO DA LIDE -IMPOSSIBILIDADE, IN CASU- PETIÇÃO INICIAL - DOCUMENTOS
INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DA AÇÃO - ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE - LITIGÂNCIA DE MÁ-
FÉ - NÃOOCORRÊNCIA - RECURSO IMPROVIDO. (...) 3. Está em harmonia com entendimento desta Corte Superior de Justiça, o julgamento proferido pelo
Tribunal de origem no sentido de que os documentos indispensáveis à propositura da ação são os aptos a comprovar a presença das condições da
ação.4. A aplicação de penalidades por litigância de má-fé exige dolo específico. 5. Recurso improvido. (STJ - REsp: 1123195 SP 2009/0124926-9, Relator:
Ministro MASSAMI UYEDA, Data de Julgamento: 16/12/2010, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/02/2011) (grifei).
Reitero: nos autos, restou devidamente comprovado que de fato houve descontos na conta da autora/apelante.
Cumpre registrar, neste ponto e desfecho, que a relação jurídica mantida entre as partes está submetida, em regra, ao Código de Defesa do Consumidor. A
inversão da prova é uma característica inerente do direito subjetivo do consumidor. O banco réu/apelado, também terá o ônus de apresentar elementos de prova
que demonstrem a regularidade do negócio jurídico celebrado com a apelante.
Em suma,não comungo com o entendimento do juízo de 1º grau.
IV - Do julgamento monocrático
O relator negará seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou com jurisprudência dominante
do respectivo tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior.
Art. 932. Incumbe ao relator:
(...)
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (grifei)
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Se a decisão recorrida estiver em manifesto confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior, o
relator poderá dar provimento ao recurso.
Art. 932. Incumbe ao relator:
(?)
V - depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária:
a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;(grifei)
Essa cultura do formalismo impôs ao processo um excesso de etapas até o advento da solução judicial, que a morosidade decorrente acabou por emprestar às
formas usuais de prestação de justiça ineficiência alarmante gerando a consequente insatisfação popular, e o descrédito do Poder Judiciário.
O artigo 1º do NCPC expressa direitos fundamentais do processo, a seguir:
O processo civil será ordenado, disciplinado e interpretado conforme os valores e as normas fundamentais estabelecidos na Constituição da República
Federativa do Brasil, observando-se as disposições deste Código.
No artigo 4° do NCPC:
As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. (grifei)
No artigo 6º do NCPC, in verbis:
Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.
Pois bem. O Código de Processo Civil anterior possibilitou aos órgãos do Poder Judiciário, utartigo 92 seguintes da CF/88, através do artigo 557 a faculdade de
proferir decisões monocráticas. O próprio Superior Tribunal de Justiça criou a Súmula 253, a saber: " O art. 557 do CPC, que autoriza o relator a decidir o
recurso, alcança o reexame necessário."Referência: CPC, art. 557 REsp 155.656-BA (2ª T.03.03.1998 - DJ 06.04.1998), REsp 212.504-MG (2ª T. 09.05.2000 -
DJ 09.10.2000), AgRg no REsp 228.824-CE (2ªT. 2.08.2000 - DJ 26.03.2001), REsp 190.096-DF (6ª T. 01.06.1999 - DJ 21.06.1999) e REsp 262.931-RN (6ª T.
03.10.2000 - DJ 27.11.2000).(DJU 16.08.2001).
Ao que parece, o legislador quis manter força da jurisprudência, hierarquia, observância e segurança jurídica. É o que retratam os artigos do NCPC, in verbis:
Art. 926. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente:
§ 1º Na forma estabelecida e segundo os pressupostos fixados no regimento interno, os tribunais editarão enunciados de súmula correspondentes a sua
jurisprudência dominante.
§ 2º Ao editar enunciados de súmula, os tribunais devem ater-se às circunstâncias fáticas dos precedentes que motivaram sua criação. (grifei)
Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão:
I - as decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
II - os enunciados de súmula vinculante;
III - os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial
repetitivos;
IV - os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal em matéria constitucional e do Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional;
V - a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados." (grifei)
Art. 932. Incumbe ao relator:
I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes;
II - apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal;
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;
IV - negar provimento a recurso que for contrário a:
a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;
b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;
c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;
V - depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a:
a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;
b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;
c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;
VI - decidir o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, quando este for instaurado originariamente perante o tribunal;
VII - determinar a intimação do Ministério Público, quando for o caso;
VIII - exercer outras atribuições estabelecidas no regimento interno do tribunal.
Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou
complementada a documentação exigível. (grifei)
No entanto, o STF nossa Corte Maior e o Superior Tribunal de Justiça, já estão sedimentando as decisões monocráticas. O STF em situações decididas depois
do ingresso do NCPC, através do artigo 21 §1º do seu Regimento Interno, a seguir:
Art. 21. São atribuições do Relator:
(...)
§ 1ºPoderá o(a) Relator(a) negar seguimento a pedido ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante ou a
Súmula do Tribunal, deles não conhecer em caso de incompetência manifesta, encaminhando os autos ao órgão que repute competente, bem como cassar ou
reformar, liminarmente, acórdão contrário à orientação firmada nos termos do art. 543-B do Código de Processo Civil. (grifei)
É a vertente deixada pelo Presidente da Comissão, o competentíssimo Ministro LUIZ FUX que produziu bela obra de entendimentos jurisprudenciais do STF e
STJ quando era desembargador do Estado do Rio de Janeiro, ou seja, a velocidade das decisões, pelo ato de Justiça, tão abraçada pelos estudiosos do direito.
Sempre para frente. Sem empecilhos burocráticos. Sem vaidades. Só um pensamento de obedecer o princípio maior da CF - rápida solução definitiva dos
conflitos.
Por isso, adoto a solução encontrada pelo STJ, de grafar com tintas duradouras, as decisões monocráticas por mim proferidas, amalgamando o enunciado 568
de tão grande relevância, a saber:
STJ/568. O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante
acerca do tema.
V -Conclusão
Ante o exposto, de acordo com o parecer ministerial, nos termos da Súmula 568 do STJ, dou provimento ao apelo, para anular a sentença de 1º grau, excluindo
a determinação de juntada de extratos bancários pela apelante, com a inversão do ônus da prova e regular seguimento do feito na instância de origem.
Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.
São Luís, 27 de junhode 2017.

Desembargador Marcelo Carvalho Silva
Relator

1
SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
APELAÇÃO CÍVEL NO20.908/2017 - PRESIDENTE DUTRA
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PROCESSO NO0000567-54.2016.8.10.0054

Apelante : Luís Firmino da Silva

Advogados : Francisca Telma Pereira Marques (OAB/MA 15.348-A) e outro

Apelado : Banco Itaú BMG Consignado S/A

Relator : Desembargador Marcelo Carvalho Silva

DECISÃO MONOCRÁTICA
I. Relatório
Adoto como parte deste relatório a exposição fático-processual contida na sentença de primeiro grau (fl.41), proferida pela Juízade Direito da1ª Vara da Comarca
de Presidente Dutra, Dra. Gláucia Helen Maia de Almeida, que ora transcrevo, in verbis:
Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Relação Contratual c/c Pedido de Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais proposta por LUÍS
FIRMINO DA SILVA em desfavor do BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADOS S.A. já devidamente qualificados nos autos, sustentando a nulidade do contrato de
empréstimo realizado pelo requerido.
Colacionou os documentos de fls. 21/30.
Às fls. 31 foi determinada a intimação da requerente para emendar a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, para que juntasse documentos indispensáveis à
propositura da ação: 06 (seis) extratos da conta corrente (dos 03 (três) meses que antecedem o início dos descontos consignados e dos 03 (três) meses
posteriores), bem como, a regularização do instrumento procuratório.
Às fls. 34 a parte autora atravessa petição nos autos informando que é pessoa semianalfabeta.
Às fls. 36 a parte autora atravessa petição nos autos informando que solicitou os extratos junto ao BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADOS S.A., bem como, o
documento comprobatório da entrega dos valores supostamente contratados.
Certidão da Secretaria Judicial declarando que a parte autora deixou transcorrer in albis o prazo para cumprir o despacho (fls. 40).
Acrescento que, ao final, aMM. Juíza, julgouextinto o processo sem resolução do mérito,com fundamento no artigo 485, inciso III do Código de Processo Civil.
Às folhas 43/55, traz o apelante suas razões recursais, requerendo a anulação da sentença vergastada, determinando o regular processamento da ação na
instância de origem.
Conforme despacho de fls. 61, a magistrada entendeu não haver necessidade de intimação do requerido.
Encaminhados os autos ao Ministério Público, esse, devidamente representado peloIlustre Procuradorde Justiça, Dr. José Antonio Oliveira Bents, manifestou-se
pelo julgamento do presente recurso, deixando de opinar no seu mérito por inexistir na espécie, quaisquer das hipóteses autorizadoras da intervenção ministerial
elencadas no art. 178, do CPC (fls. 70).
2
É o relatório.
II - Juízo de admissibilidade
A sentença foi publicada em 28/11/2016 (fls. 43). Aplico o Enunciado Administrativo nº 3, do STJ, in verbis:
Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de
admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
Verifico que os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade exigidos para o regular andamento do recurso foram devidamente atendidos pelo
apelante. Conheço, pois, do presente apelo.
III - Desenvolvimento
A pretensão recursal merece ser acolhida.
Ao contrário do comando sentencial, entendo que não havia razão para extinguir o processo, sem resolução do mérito, por ausência da emenda da inicial, na
forma determinada pela juíza de 1º grau.
Observo que oapelante colacionou documento que comprova a existência de empréstimo consignado, realizado no seu benefício previdenciário, às fls. 26/27,
restando, portanto, caracterizada, a verossimilhança das suas afirmações, quanto à existência do fato constitutivo do seu direito (artigo 373, I do CPC/2015).
Por outro lado, tenho que os extratos bancários somente serão relevantes no exame do mérito da ação.
Na linha do que vem decidindo este Tribunal de Justiça, o magistrado, em casos tais, não poderá exigir, como condição para processar a ação, a juntada de
cópia dos extratos bancários por não se tratar de documento indispensável à propositura da ação.
A propósito:
EMENDA À INICIAL. EXTRATOS BANCÁRIOS. ART. 284, CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC/73. NÃO ATENDIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO.
INDEFERIMENTO DA INICIAL. SENTENÇA NULA. I. O extrato bancário é um meio de prova da constituição do direito alegado pelo autor, de modo que
não pode ser confundido com os documentos indispensáveis à propositura da ação previstos no art. 283 do CPC de 1973. Precedentes do STJ e
Tribunal local. II. Os documentos que se prestam a provar o direito vindicado pelo autor podem ser carreados durante o decurso processual. III.
Apelação conhecida e provida. (Ap 0465212016, Rel. Desembargador(a) JOSÉ JORGE FIGUEIREDO DOS ANJOS, QUARTA CÂMARA CÍVEL, julgado em
01/11/2016) (grifei).
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO CONFIGURADA. EMENDA DA INICIAL. FORNECIMENTO DE EXTRATOS BANCÁRIOS. PRESCINDIBILIDADE.
1. Os extratos bancários constituem elementos probatórios que podem ser supridos durante a instrução probatória, revelando-se prescindível a
emenda da inicial para a sua juntada, notadamente quando solicitados dados bancários muito anteriores à propositura da demanda, cuja obtenção
pode ser dispendiosa e dificultada pelas instituições financeiras. 2. O documento exigido para a emenda da inicial não pode ser erigido à condição de
indispensável à regularidade do processo de origem, consoante preconiza o art. 283 do CPC/1973, reproduzido no art. 320 do NCPC. 3. Embargos de
Declaração conhecidos e acolhidos. 4. Unanimidade. (ED no(a) AI 014858/2016, Rel. Desembargador(a) RICARDO TADEU BUGARIN DUAILIBE, QUINTA
CÂMARA CÍVEL, julgado em 17/10/2016, DJe 25/10/2016) (grifei).
ATUAÇÃO PROBATÓRIA DO MAGISTRADO. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. 1. A atuação probatória do
magistrado deve ser proporcional e compatível com o direito de acesso à Justiça e o devido processo legal, não sendo razoável condicionar a
admissão da petição inicial à exibição de extratos bancários e quejandos que, embora possam ser essenciais ao deslinde da controvérsia, não são
indispensáveis a só propositura e processamento da ação. 2. Recurso conhecido e parcialmente provido. Unanimidade. (AI 0366772016, Rel.
Desembargador(a) PAULO SÉRGIO VELTEN PEREIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, julgado em 18/10/2016, DJe 31/10/2016) (grifei).
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO REALIZADO MEDIANTE FRAUDE. RESPONSABILIDADE CIVIL. DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS
À PROPOSITURA DA AÇÃO. EXTRATOS BANCÁRIOS. REFORMA DA DECISÃO. APELAÇÃO PROVIDA. 1. Documento indispensável à propositura da
ação não pode ser confundido com aquele necessário à prova da existência do fato constitutivo do direito (STJ, REsp 118.195/RS, Rel. Ministro José
Delgado, Primeira Turma, julgado em 03/06/1997, DJ 18/08/1997, p. 37790). 2. Representa inconstitucional refreamento ao direito de ação e acesso ao
Poder Judiciário o confinamento estritamente ao momento de ajuizamento da petição inicial a possibilidade de serem trazidos quaisquer documentos
do autor.
3. Hipótese em que o instituto da inversão do ônus da prova, requerido em petição inicial, transfere a carga probatória a cargo do prestador do serviço, réu no
processo. 4. Precedentes: AI nº 58173/2015, Rel. Des. Kleber Costa Carvalho, 1ª Câmara Cível, julgado em 04/02/2016; AI nº 11.805/2010, Rel. Des. Jorge
Rachid Mubárack Maluf, 1ª Câmara Cível, julgado em 08/07/2010; AI nº 34.186/2015, Rel. Desa. Angela Maria Moraes Salazar, 1ª Câmara Cível, julgado em
15/10/2015. 5. Apelação provida. (Ap no(a) AI 061616/2015, Rel. Desembargador(a) KLEBER COSTA CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, julgado em

Página 346 de 2382 Diário da Justiça Eletrônico Disponibilização: 30/06/2017
Edição nº 114/2017 Publicação: 03/07/2017

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO - Praça Dom Pedro II, s/n Centro - CEP 65010-905 - São Luis-MA - Fone: (98) 2106-9000 - www.tjma.jus.br
Diário da Justiça Eletrônico - Diretoria Judiciária - Coordenadoria de Jurisprudência e Publicações - Fone: (98) 2106 9805 / 9810 / 9896 / 9897 - publicacoes@tj.ma.gov.br



21/07/2016, DJe 26/07/2016) (grifei).
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS. EMENDA DA INICIAL. DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À
PROPOSITURA DA AÇÃO. DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DE EXTRATOS BANCÁRIOS SOB PENA DE EXTINÇÃO DA AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO PROVIDO. I. Conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, os documentos indispensáveis à propositura da ação (CPC, art. 283) são
apenas aqueles "aptos a comprovar a presença das condições da ação" (REsp 1123195/SP, Rel. Min. Massami Uyeda). II - Nesse contexto, observo
que a agravante colacionou documentos que comprovam a existência de empréstimos consignados realizados no seu benefício previdenciário,
restando, portanto, caracterizada a verossimilhança das suas afirmações quanto à existência do fato constitutivo do seu direito (artigo 333, I do CPC),
motivo pelo qual deve ser cassada a decisão agravada. III - Recurso conhecido e provido. (TJMA, AI n° 34.186/2015, Relatora Desembargadora Ângela
Salazar, Primeira Câmara Cível, Dje: 23.10.2015) (grifei).
Nesse passo, o mais razoável é permitir o processamento da lide, assegurando às partes a oportunidade de produzir a prova durante a instrução.
O entendimento do STJ é no sentido de que, os documentos indispensáveis à propositura da ação (art. 320, CPC/2015) são apenas aqueles "aptos a comprovar
a presença das condições da ação", in verbis:
RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - RELAÇÃO CONSUMERISTA - DEFEITO NO SERVIÇO - DECADÊNCIA (ART. 26 DO CÓDIGO DE
DEFESA DO CONSUMIDOR) - INAPLICABILIDADE - DENUNCIAÇÃO DA LIDE -IMPOSSIBILIDADE, IN CASU- PETIÇÃO INICIAL - DOCUMENTOS
INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DA AÇÃO - ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE - LITIGÂNCIA DE MÁ-
FÉ - NÃO OCORRÊNCIA - RECURSO IMPROVIDO. (...) 3. Está em harmonia com entendimento desta Corte Superior de Justiça, o julgamento proferido pelo
Tribunal de origem no sentido de que os documentos indispensáveis à propositura da ação são os aptos a comprovar a presença das condições da
ação.4. A aplicação de penalidades por litigância de má-fé exige dolo específico. 5. Recurso improvido. (STJ - REsp: 1123195 SP 2009/0124926-9, Relator:
Ministro MASSAMI UYEDA, Data de Julgamento: 16/12/2010, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/02/2011) (grifei).
Reitero: nos autos, restou devidamente comprovado que de fato houve descontos na conta doautor/apelante.
Cumpre registrar, neste ponto e desfecho, que a relação jurídica mantida entre as partes está submetida, em regra, ao Código de Defesa do Consumidor. A
inversão da prova é uma característica inerente do direito subjetivo do consumidor. O banco réu/apelado, também terá o ônus de apresentar elementos de prova
que demonstrem a regularidade do negócio jurídico celebrado com o apelante.
Em suma,não comungo com o entendimento do juízo de 1º grau.
IV - Do julgamento monocrático
O relator negará seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou com jurisprudência dominante
do respectivo tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior.
Art. 932. Incumbe ao relator:
(...)
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (grifei)
Se a decisão recorrida estiver em manifesto confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior, o
relator poderá dar provimento ao recurso.
Art. 932. Incumbe ao relator:
(?)
V - depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária:
a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;(grifei)
Essa cultura do formalismo impôs ao processo um excesso de etapas até o advento da solução judicial, que a morosidade decorrente acabou por emprestar às
formas usuais de prestação de justiça ineficiência alarmante gerando a consequente insatisfação popular, e o descrédito do Poder Judiciário.
O artigo 1º do NCPC expressa direitos fundamentais do processo, a seguir:
O processo civil será ordenado, disciplinado e interpretado conforme os valores e as normas fundamentais estabelecidos na Constituição da República
Federativa do Brasil, observando-se as disposições deste Código.
No artigo 4° do NCPC:
As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. (grifei)
No artigo 6º do NCPC, in verbis:
Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.
Pois bem. O Código de Processo Civil anterior possibilitou aos órgãos do Poder Judiciário, utartigo 92 seguintes da CF/88, através do artigo 557 a faculdade de
proferir decisões monocráticas. O próprio Superior Tribunal de Justiça criou a Súmula 253, a saber: " O art. 557 do CPC, que autoriza o relator a decidir o
recurso, alcança o reexame necessário."Referência: CPC, art. 557 REsp 155.656-BA (2ª T.03.03.1998 - DJ 06.04.1998), REsp 212.504-MG (2ª T. 09.05.2000 -
DJ 09.10.2000), AgRg no REsp 228.824-CE (2ªT. 2.08.2000 - DJ 26.03.2001), REsp 190.096-DF (6ª T. 01.06.1999 - DJ 21.06.1999) e REsp 262.931-RN (6ª T.
03.10.2000 - DJ 27.11.2000).(DJU 16.08.2001).
Ao que parece, o legislador quis manter força da jurisprudência, hierarquia, observância e segurança jurídica. É o que retratam os artigos do NCPC, in verbis:
Art. 926. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente:
§ 1º Na forma estabelecida e segundo os pressupostos fixados no regimento interno, os tribunais editarão enunciados de súmula correspondentes a sua
jurisprudência dominante.
§ 2º Ao editar enunciados de súmula, os tribunais devem ater-se às circunstâncias fáticas dos precedentes que motivaram sua criação. (grifei)
Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão:
I - as decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
II - os enunciados de súmula vinculante;
III - os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial
repetitivos;
IV - os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal em matéria constitucional e do Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional;
V - a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados." (grifei)
Art. 932. Incumbe ao relator:
I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes;
II - apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal;
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;
IV - negar provimento a recurso que for contrário a:
a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;
b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;
c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;
V - depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a:
a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;
b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;
c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;
VI - decidir o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, quando este for instaurado originariamente perante o tribunal;
VII - determinar a intimação do Ministério Público, quando for o caso;
VIII - exercer outras atribuições estabelecidas no regimento interno do tribunal.
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Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou
complementada a documentação exigível. (grifei)
No entanto, o STF nossa Corte Maior e o Superior Tribunal de Justiça, já estão sedimentando as decisões monocráticas. O STF em situações decididas depois
do ingresso do NCPC, através do artigo 21 §1º do seu Regimento Interno, a seguir:
Art. 21. São atribuições do Relator:
(...)
§ 1ºPoderá o(a) Relator(a) negar seguimento a pedido ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante ou a
Súmula do Tribunal, deles não conhecer em caso de incompetência manifesta, encaminhando os autos ao órgão que repute competente, bem como cassar ou
reformar, liminarmente, acórdão contrário à orientação firmada nos termos do art. 543-B do Código de Processo Civil. (grifei)
É a vertente deixada pelo Presidente da Comissão, o competentíssimo Ministro LUIZ FUX que produziu bela obra de entendimentos jurisprudenciais do STF e
STJ quando era desembargador do Estado do Rio de Janeiro, ou seja, a velocidade das decisões, pelo ato de Justiça, tão abraçada pelos estudiosos do direito.
Sempre para frente. Sem empecilhos burocráticos. Sem vaidades. Só um pensamento de obedecer o princípio maior da CF - rápida solução definitiva dos
conflitos.
Por isso, adoto a solução encontrada pelo STJ, de grafar com tintas duradouras, as decisões monocráticas por mim proferidas, amalgamando o enunciado 568
de tão grande relevância, a saber:
STJ/568. O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante
acerca do tema.
V -Conclusão
Ante o exposto, nos termos da Súmula 568 do STJ, dou provimento ao apelo, para anular a sentença de 1º grau, excluindo a determinação de juntada de
extratos bancários peloapelante, com a inversão do ônus da prova e regular seguimento do feito na instância de origem.
Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.
São Luís, 27de junhode 2017.

Desembargador Marcelo Carvalho Silva
Relator

1
SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
APELAÇÃO CÍVEL NO20.946/2017 - PRESIDENTE DUTRA
PROCESSO NO0000677-53.2016.8.10.0054

Apelante : Jose Muniz dos Santos

Advogados :
Francisca Telma Pereira Marques(OAB/MA 15.348-A) e Luiz Valdemiro
Soares Costa((OAB/PI 4.027-A)

Apelado : Banco Bradesco Financiamento BMC

Advogado : Não constituído nos autos

Relator : Desembargador Marcelo Carvalho Silva

DECISÃO MONOCRÁTICA
I. Relatório
Adoto como parte deste relatório a exposição fático-processual contida na sentença de primeiro grau (fl.36), proferida pela Juíza de Direito da 1ª Vara da
Comarca de Presidente Dutra, Drª. Gláucia Helen Maia de Almeida, que ora transcrevo, in verbis:
Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Relação Contratual c/c Pedido de Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais proposta por JOSÉ
MUNIZ DOS SANTOS em desfavor do BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO
S.A. já devidamente qualificados nos autos, sustentando a nulidade do contrato de empréstimo realizado pelo requerido.
Colacionou os documentos de fls. 21/31.
Às fls. 32 foi determinada a intimação da requerente para emendar a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, para que juntasse documentos indispensáveis à
propositura da ação: 06 (seis) extratos da conta corrente (dos 03 (três) meses que antecedem o início dos descontos consignados e dos 03 (três) meses
posteriores), bem como, a regularização do instrumento procuratório.
Às fls. 35 a parte autora atravessa petição nos autos informando que é pessoa semianalfabeta, não havendo necessidade de regularizar a procuração.
Acrescento que, ao final, aMM. Juíza, julgouextinto o processo sem resolução do mérito,com fundamento no artigo 485, inciso III do Código de Processo Civil.
Às folhas 40/50, traz o apelante suas razões recursais, requerendo a anulação da sentença vergastada, determinando o regular processamento da ação na
instância de origem.
Conforme despacho de fls. 58, a magistrada entendeu não haver necessidade de intimação do requerido.
Encaminhados os autos ao Ministério Público, esse, devidamente representado peloIlustre Procuradorde Justiça, Dr. Carlos Jorge Avelar Silva, manifestou-se
pelo julgamento do presente recurso, deixando de opinar no seu mérito por inexistir na espécie, quaisquer das hipóteses autorizadoras da intervenção ministerial
elencadas no art. 178, do CPC (fls. 65v).
2
É o relatório.
II - Juízo de admissibilidade
A sentença foi publicada em 25/11/2016 (fls. 38). Aplico o Enunciado Administrativo nº 3, do STJ, in verbis:
Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de
admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
Verifico que os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade exigidos para o regular andamento do recurso foram devidamente atendidos pelo
apelante. Conheço, pois, do presente apelo.
III - Desenvolvimento
A pretensão recursal merece ser acolhida.
Ao contrário do comando sentencial, entendo que não havia razão para extinguir o processo, sem resolução do mérito, por ausência da emenda da inicial, na
forma determinada pela juíza de 1º grau.
Observo que oapelante colacionou documento que comprova a existência de empréstimo consignado, realizado no seu benefício previdenciário, às fls. 26/28,
restando, portanto, caracterizada, a verossimilhança das suas afirmações, quanto à existência do fato constitutivo do seu direito (artigo 373, I do CPC/2015).
Por outro lado, tenho que os extratos bancários somente serão relevantes no exame do mérito da ação.
Na linha do que vem decidindo este Tribunal de Justiça, o magistrado, em casos tais, não poderá exigir, como condição para processar a ação, a juntada de
cópia dos extratos bancários por não se tratar de documento indispensável à propositura da ação.
A propósito:
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EMENDA À INICIAL. EXTRATOS BANCÁRIOS. ART. 284, CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC/73. NÃO ATENDIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO.
INDEFERIMENTO DA INICIAL. SENTENÇA NULA. I. O extrato bancário é um meio de prova da constituição do direito alegado pelo autor, de modo que
não pode ser confundido com os documentos indispensáveis à propositura da ação previstos no art. 283 do CPC de 1973. Precedentes do STJ e
Tribunal local. II. Os documentos que se prestam a provar o direito vindicado pelo autor podem ser carreados durante o decurso processual. III.
Apelação conhecida e provida. (Ap 0465212016, Rel. Desembargador(a) JOSÉ JORGE FIGUEIREDO DOS ANJOS, QUARTA CÂMARA CÍVEL, julgado em
01/11/2016) (grifei).
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO CONFIGURADA. EMENDA DA INICIAL. FORNECIMENTO DE EXTRATOS BANCÁRIOS. PRESCINDIBILIDADE.
1. Os extratos bancários constituem elementos probatórios que podem ser supridos durante a instrução probatória, revelando-se prescindível a
emenda da inicial para a sua juntada, notadamente quando solicitados dados bancários muito anteriores à propositura da demanda, cuja obtenção
pode ser dispendiosa e dificultada pelas instituições financeiras. 2. O documento exigido para a emenda da inicial não pode ser erigido à condição de
indispensável à regularidade do processo de origem, consoante preconiza o art. 283 do CPC/1973, reproduzido no art. 320 do NCPC. 3. Embargos de
Declaração conhecidos e acolhidos. 4. Unanimidade. (ED no(a) AI 014858/2016, Rel. Desembargador(a) RICARDO TADEU BUGARIN DUAILIBE, QUINTA
CÂMARA CÍVEL, julgado em 17/10/2016, DJe 25/10/2016) (grifei).
ATUAÇÃO PROBATÓRIA DO MAGISTRADO. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. 1. A atuação probatória do
magistrado deve ser proporcional e compatível com o direito de acesso à Justiça e o devido processo legal, não sendo razoável condicionar a
admissão da petição inicial à exibição de extratos bancários e quejandos que, embora possam ser essenciais ao deslinde da controvérsia, não são
indispensáveis a só propositura e processamento da ação. 2. Recurso conhecido e parcialmente provido. Unanimidade. (AI 0366772016, Rel.
Desembargador(a) PAULO SÉRGIO VELTEN PEREIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, julgado em 18/10/2016, DJe 31/10/2016) (grifei).
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO REALIZADO MEDIANTE FRAUDE. RESPONSABILIDADE CIVIL. DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS
À PROPOSITURA DA AÇÃO. EXTRATOS BANCÁRIOS. REFORMA DA DECISÃO. APELAÇÃO PROVIDA. 1. Documento indispensável à propositura da
ação não pode ser confundido com aquele necessário à prova da existência do fato constitutivo do direito (STJ, REsp 118.195/RS, Rel. Ministro José
Delgado, Primeira Turma, julgado em 03/06/1997, DJ 18/08/1997, p. 37790). 2. Representa inconstitucional refreamento ao direito de ação e acesso ao
Poder Judiciário o confinamento estritamente ao momento de ajuizamento da petição inicial a possibilidade de serem trazidos quaisquer documentos
do autor.
3. Hipótese em que o instituto da inversão do ônus da prova, requerido em petição inicial, transfere a carga probatória a cargo do prestador do serviço, réu no
processo. 4. Precedentes: AI nº 58173/2015, Rel. Des. Kleber Costa Carvalho, 1ª Câmara Cível, julgado em 04/02/2016; AI nº 11.805/2010, Rel. Des. Jorge
Rachid Mubárack Maluf, 1ª Câmara Cível, julgado em 08/07/2010; AI nº 34.186/2015, Rel. Desa. Angela Maria Moraes Salazar, 1ª Câmara Cível, julgado em
15/10/2015. 5. Apelação provida. (Ap no(a) AI 061616/2015, Rel. Desembargador(a) KLEBER COSTA CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, julgado em
21/07/2016, DJe 26/07/2016) (grifei).
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS. EMENDA DA INICIAL. DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À
PROPOSITURA DA AÇÃO. DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DE EXTRATOS BANCÁRIOS SOB PENA DE EXTINÇÃO DA AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO PROVIDO. I. Conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, os documentos indispensáveis à propositura da ação (CPC, art. 283) são
apenas aqueles "aptos a comprovar a presença das condições da ação" (REsp 1123195/SP, Rel. Min. Massami Uyeda). II - Nesse contexto, observo
que a agravante colacionou documentos que comprovam a existência de empréstimos consignados realizados no seu benefício previdenciário,
restando, portanto, caracterizada a verossimilhança das suas afirmações quanto à existência do fato constitutivo do seu direito (artigo 333, I do CPC),
motivo pelo qual deve ser cassada a decisão agravada. III - Recurso conhecido e provido. (TJMA, AI n° 34.186/2015, Relatora Desembargadora Ângela
Salazar, Primeira Câmara Cível, Dje: 23.10.2015) (grifei).
Nesse passo, o mais razoável é permitir o processamento da lide, assegurando às partes a oportunidade de produzir a prova durante a instrução.
O entendimento do STJ é no sentido de que, os documentos indispensáveis à propositura da ação (art. 320, CPC/2015) são apenas aqueles "aptos a comprovar
a presença das condições da ação", in verbis:
RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - RELAÇÃO CONSUMERISTA - DEFEITO NO SERVIÇO - DECADÊNCIA (ART. 26 DO CÓDIGO DE
DEFESA DO CONSUMIDOR) - INAPLICABILIDADE - DENUNCIAÇÃO DA LIDE -IMPOSSIBILIDADE, IN CASU- PETIÇÃO INICIAL - DOCUMENTOS
INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DA AÇÃO - ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE - LITIGÂNCIA DE MÁ-
FÉ - NÃO OCORRÊNCIA - RECURSO IMPROVIDO. (...) 3. Está em harmonia com entendimento desta Corte Superior de Justiça, o julgamento proferido pelo
Tribunal de origem no sentido de que os documentos indispensáveis à propositura da ação são os aptos a comprovar a presença das condições da
ação.4. A aplicação de penalidades por litigância de má-fé exige dolo específico. 5. Recurso improvido. (STJ - REsp: 1123195 SP 2009/0124926-9, Relator:
Ministro MASSAMI UYEDA, Data de Julgamento: 16/12/2010, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/02/2011) (grifei).
Reitero: nos autos, restou devidamente comprovado que de fato houve descontos na conta doautor/apelante.
Cumpre registrar, neste ponto e desfecho, que a relação jurídica mantida entre as partes está submetida, em regra, ao Código de Defesa do Consumidor. A
inversão da prova é uma característica inerente do direito subjetivo do consumidor. O banco réu/apelado, também terá o ônus de apresentar elementos de prova
que demonstrem a regularidade do negócio jurídico celebrado com o apelante.
Em suma,não comungo com o entendimento do juízo de 1º grau.
IV - Do julgamento monocrático
O relator negará seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou com jurisprudência dominante
do respectivo tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior.
Art. 932. Incumbe ao relator:
(...)
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (grifei)
Se a decisão recorrida estiver em manifesto confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior, o
relator poderá dar provimento ao recurso.
Art. 932. Incumbe ao relator:
(?)
V - depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária:
a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;(grifei)
Essa cultura do formalismo impôs ao processo um excesso de etapas até o advento da solução judicial, que a morosidade decorrente acabou por emprestar às
formas usuais de prestação de justiça ineficiência alarmante gerando a consequente insatisfação popular, e o descrédito do Poder Judiciário.
O artigo 1º do NCPC expressa direitos fundamentais do processo, a seguir:
O processo civil será ordenado, disciplinado e interpretado conforme os valores e as normas fundamentais estabelecidos na Constituição da República
Federativa do Brasil, observando-se as disposições deste Código.
No artigo 4° do NCPC:
As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. (grifei)
No artigo 6º do NCPC, in verbis:
Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.
Pois bem. O Código de Processo Civil anterior possibilitou aos órgãos do Poder Judiciário, utartigo 92 seguintes da CF/88, através do artigo 557 a faculdade de
proferir decisões monocráticas. O próprio Superior Tribunal de Justiça criou a Súmula 253, a saber: " O art. 557 do CPC, que autoriza o relator a decidir o
recurso, alcança o reexame necessário."Referência: CPC, art. 557 REsp 155.656-BA (2ª T.03.03.1998 - DJ 06.04.1998), REsp 212.504-MG (2ª T. 09.05.2000 -
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DJ 09.10.2000), AgRg no REsp 228.824-CE (2ªT. 2.08.2000 - DJ 26.03.2001), REsp 190.096-DF (6ª T. 01.06.1999 - DJ 21.06.1999) e REsp 262.931-RN (6ª T.
03.10.2000 - DJ 27.11.2000).(DJU 16.08.2001).
Ao que parece, o legislador quis manter força da jurisprudência, hierarquia, observância e segurança jurídica. É o que retratam os artigos do NCPC, in verbis:
Art. 926. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente:
§ 1º Na forma estabelecida e segundo os pressupostos fixados no regimento interno, os tribunais editarão enunciados de súmula correspondentes a sua
jurisprudência dominante.
§ 2º Ao editar enunciados de súmula, os tribunais devem ater-se às circunstâncias fáticas dos precedentes que motivaram sua criação. (grifei)
Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão:
I - as decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
II - os enunciados de súmula vinculante;
III - os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial
repetitivos;
IV - os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal em matéria constitucional e do Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional;
V - a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados." (grifei)
Art. 932. Incumbe ao relator:
I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes;
II - apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal;
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;
IV - negar provimento a recurso que for contrário a:
a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;
b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;
c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;
V - depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a:
a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;
b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;
c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;
VI - decidir o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, quando este for instaurado originariamente perante o tribunal;
VII - determinar a intimação do Ministério Público, quando for o caso;
VIII - exercer outras atribuições estabelecidas no regimento interno do tribunal.
Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou
complementada a documentação exigível. (grifei)
No entanto, o STF nossa Corte Maior e o Superior Tribunal de Justiça, já estão sedimentando as decisões monocráticas. O STF em situações decididas depois
do ingresso do NCPC, através do artigo 21 §1º do seu Regimento Interno, a seguir:
Art. 21. São atribuições do Relator:
(...)
§ 1ºPoderá o(a) Relator(a) negar seguimento a pedido ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante ou a
Súmula do Tribunal, deles não conhecer em caso de incompetência manifesta, encaminhando os autos ao órgão que repute competente, bem como cassar ou
reformar, liminarmente, acórdão contrário à orientação firmada nos termos do art. 543-B do Código de Processo Civil. (grifei)
É a vertente deixada pelo Presidente da Comissão, o competentíssimo Ministro LUIZ FUX que produziu bela obra de entendimentos jurisprudenciais do STF e
STJ quando era desembargador do Estado do Rio de Janeiro, ou seja, a velocidade das decisões, pelo ato de Justiça, tão abraçada pelos estudiosos do direito.
Sempre para frente. Sem empecilhos burocráticos. Sem vaidades. Só um pensamento de obedecer o princípio maior da CF - rápida solução definitiva dos
conflitos.
Por isso, adoto a solução encontrada pelo STJ, de grafar com tintas duradouras, as decisões monocráticas por mim proferidas, amalgamando o enunciado 568
de tão grande relevância, a saber:
STJ/568. O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante
acerca do tema.
V -Conclusão
Ante o exposto, nos termos da Súmula 568 do STJ, dou provimento ao apelo, para anular a sentença de 1º grau, excluindo a determinação de juntada de
extratos bancários peloapelante, com a inversão do ônus da prova e regular seguimento do feito na instância de origem.
Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.
São Luís, 27de junhode 2017.

Desembargador Marcelo Carvalho Silva
Relator

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
APELAÇÃO CÍVEL NO21.027/2017 - PRESIDENTE DUTRA
PROCESSO NO0000970-23.2016.8.10.0054

Apelante : Maria Duarte da Silva

Advogados :
Francisca Telma Pereira Marques (OAB/MA 15.348-A ), Luiz Valdemiro
Soares Costa (OAB/MA 9.487)

Apelado : Banco BMG S/A

Advogado : (Não constituído nos autos)

Relator : Desembargador Marcelo Carvalho Silva

DECISÃO MONOCRÁTICA
I - Relatório
Adoto como relatório a exposição fático-processual contida no Parecer do Ministério Público(fl. 71/71v), de lavra da eminente Procuradora de Justiça, Drª.
Domingas de Jesus Froz Gomes, que ora transcrevo, in verbis:
Trata-se de apelação cível (fls.46/57), interposta por Maria Duarte da Silva da sentença (fls.43/43v) prolatada pelo juiz da Ia Vara de Presidente Dutra na ação
proposta contra o Banco BMG S.A., que extinguiu o feito sem resolução meritória, porquanto a autora deixou de atender ao comando de emenda à inicial,
condenando-a em litigância de má-fé. Sem custas e sem honorários.
Ela busca indenização moral e material decorrente de descontos indevidos em seus proventos de aposentadoria motivado por empréstimo fraudulento.A juíza
determinou, em 15 dias, a juntada de procuração original ou autenticada, além de extratos bancários, referente a três meses antes e três meses após o negócio
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jurídico, sob pena de indeferimento da petição inicial. O não cumprimento ensejou a sentença extintiva.
A autora/apelante sustenta o cumprimento das determinações judiciais, não havendo falar-se em inércia. Informa que fez requerimento administrativo de exibição
do contrato. Aduz inexistência de litigância de má-fé. Requer o provimento.
Não houve triangularização processual (fl.63).
Acrescento que o ilustre representante ministerial manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso, para que seja anulada a sentença, retornando
os autos ao juízo de base.
É o relatório.
II - Da admissibilidade
A sentença foi publicada em 28/11/2016 (fls. 45). Assim, aplico o Enunciado Administrativo nº 3, do STJ, in verbis:
Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de
admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
Verifico que os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade exigidos para o regular andamento do recurso foram devidamente atendidos pela
apelante. Conheço, pois, do presente apelo.
III - Desenvolvimento
O Superior Tribunal de Justiça tem decidido que não se constitui em nulidade o Relator do processo adotar as razões de decidir do parecer ministerial.
Precedentes do STJ, in verbis:
AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. TRÁFICO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO.
ADOÇÃO DO PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO COMO RAZÃO DE DECIDIR. POSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO CAPAZ DE INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA.
1. Esta Corte Superior de Justiça tem decidido que não se constitui em nulidade o Relator do acórdão adotar as razões de decidir do parecer
ministerial que, suficientemente motivado, analisa toda a tese defensiva (HC n. 40.874/DF, sob a relatoria da Ministra Laurita Vaz, DJ de 15/5/2006) -
AgRg no AREsp n. 314.667/RS, Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 4/9/2015.
2. Não se admitem como paradigma, para fins de comprovação do dissídio jurisprudencial em recurso especial, acórdãos proferidos em recurso ordinário em
mandado de segurança, ação rescisória, habeas corpus e conflito de competência.
4. Agravo regimental improvido.
(AgRg no AREsp 770.629/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 04/02/2016, DJe 23/02/2016)
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. DIREITO PENAL. ART. 168, § 1º, III, DO CP. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. DOSIMETRIA DA PENA.
FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA PARA MAJORAÇÃO DA PENA-BASE. PERSUASÃO RACIONAL. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. ADOÇÃO DO
PARECER MINISTERIAL COMO RAZÃO DE DECIDIR. LEGALIDADE.
1. Não há falar em violação do art. 59 do Código Penal em razão da consideração negativa das consequências do delito para elevar, na dosimetria, a pena-base.
2. O Tribunal de origem, com base no princípio da persuasão racional ou livre convencimento motivado, justificou adequadamente a exasperação da pena-base
acima do piso legal, em razão da culpabilidade e das consequências do delito perpetrado.
3. Não há violação dos preceitos processuais quando o magistrado adota os termos da manifestação ministerial como razões de decidir, desde que a
peça apresente pertinência e fundamentos jurídicos e legais razoáveis acerca da questão posta a julgamento.
4. O agravo regimental não merece prosperar, porquanto as razões reunidas na insurgência são incapazes de infirmar o entendimento assentado na decisão
agravada.
5. Agravo regimental improvido.
(AgRg no REsp 1545119/PB, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 19/11/2015, DJe 09/12/2015)
Adoto a fundamentação do parecer da eminenteProcuradora de Justiça, Drª. Domingas de Jesus Froz Gomes (fls. 71v/72), que transcrevo, in verbis:
Presentes se acham os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal: cabimento, legitimidade, interesse e inexistência de causa impeditiva ou
extintiva do direito de recorrer; tempestividade, regularidade formal e dispensa de preparo.
A sentença é nula porque caracterizado erro in procedendo.
Há sensível diferença no conceito de documento indispensável à propositura da ação e documento essencial à prova do direito alegado. A ausência do primeiro
autoriza a inépcia da petição inicial; a inexistência dos demais não configura qualquer deficiência a viciar a demanda desde a judicialização, mas tão-somente
uma anomalia probatória que pode ser corrigida no decorrer do trâmite processual.
A autora/apelante comprovou minimamente fato constitutivo do seu direito (CPC/2015, art.373,1). A petição inicial não está despida de documento indispensável
à compreensão e conhecimento da causa. Foi juntado documento do INSS contendo dados contratuais do empréstimo e o requerimento administrativo
pleiteando cópia do contrato (fls.26/28). Se o extrato bancário do período contratual se tornar necessário para o julgamento de mérito, ele poderá ser exigido no
curso da ação. Mas tal hipótese não implica no reconhecimento do documento como indispensável a acompanhar a prefaciai.
Tamanha a preocupação da autora/apelante que, em sua inicial (3o item, dos pedidos), requereu a juntada, pelo réu/apelado, do contrato de empréstimo e do
comprovante de depósito do respectivo valor, na conta em que recebe o benefício (fl.18). Há de se prestigiar o amplo acesso à Justiça e a efetividade da
jurisdição. Eis o TJMA nesse sentido:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL. EMENDA DA INICIAL. JUNTADA DE
EXTRATOS BANCÁRIOS. DESNECESSIDADE. I. Dispõe o artigo 283 do CPC/1973, aplicado no caso concreto, que "a petição inicial será instruída com os
documentos indispensáveis à propositura da ação, contudo, tratando-se de demanda relativa ao direito do consumidor, é possível a inversão do ônus da prova
em favor da parte hipossuficiente. II. Constatado que a parte demandada tem mais condições de apresentar os documentos para a instrução do feito, não há que
se exigir a emenda da inicial pelo autor, sob pena de restar inviabilizado o direito de acesso à jurisdição. (AC 580462015. Des. Jorge Rachid Mubárack Maluf. DJ
17.03.2016).
IV - Do julgamento monocrático
O relator negará seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou com jurisprudência dominante
do respectivo tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior.
Art. 932. Incumbe ao relator:
(...)
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (grifei)
Se a decisão recorrida estiver em manifesto confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior, o
relator poderá dar provimento ao recurso.
Art. 932. Incumbe ao relator:
(?)
V - depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária:
a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;(grifei)
Essa cultura do formalismo impôs ao processo um excesso de etapas até o advento da solução judicial, que a morosidade decorrente acabou por emprestar às
formas usuais de prestação de justiça ineficiência alarmante gerando a consequente insatisfação popular, e o descrédito do Poder Judiciário.
O artigo 1º do NCPC expressa direitos fundamentais do processo, a seguir:
O processo civil será ordenado, disciplinado e interpretado conforme os valores e as normas fundamentais estabelecidos na Constituição da República
Federativa do Brasil, observando-se as disposições deste Código.
No artigo 4° do NCPC:
As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. (grifei)
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No artigo 6º do NCPC, in verbis:
Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.
Pois bem. O Código de Processo Civil anterior possibilitou aos órgãos do Poder Judiciário, utartigo 92 seguintes da CF/88, através do artigo 557 a faculdade de
proferir decisões monocráticas. O próprio Superior Tribunal de Justiça criou a Súmula 253, a saber: " O art. 557 do CPC, que autoriza o relator a decidir o
recurso, alcança o reexame necessário."Referência: CPC, art. 557 REsp 155.656-BA (2ª T.03.03.1998 - DJ 06.04.1998), REsp 212.504-MG (2ª T. 09.05.2000 -
DJ 09.10.2000), AgRg no REsp 228.824-CE (2ªT. 2.08.2000 - DJ 26.03.2001), REsp 190.096-DF (6ª T. 01.06.1999 - DJ 21.06.1999) e REsp 262.931-RN (6ª T.
03.10.2000 - DJ 27.11.2000).(DJU 16.08.2001).
Ao que parece, o legislador quis manter força da jurisprudência, hierarquia, observância e segurança jurídica. É o que retratam os artigos do NCPC, in verbis:
Art. 926. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente:
§ 1º Na forma estabelecida e segundo os pressupostos fixados no regimento interno, os tribunais editarão enunciados de súmula correspondentes a sua
jurisprudência dominante.
§ 2º Ao editar enunciados de súmula, os tribunais devem ater-se às circunstâncias fáticas dos precedentes que motivaram sua criação. (grifei)
Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão:
I - as decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
II - os enunciados de súmula vinculante;
III - os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial
repetitivos;
IV - os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal em matéria constitucional e do Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional;
V - a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados." (grifei)
Art. 932. Incumbe ao relator:
I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes;
II - apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal;
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;
IV - negar provimento a recurso que for contrário a:
a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;
b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;
c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;
V - depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a:
a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;
b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;
c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;
VI - decidir o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, quando este for instaurado originariamente perante o tribunal;
VII - determinar a intimação do Ministério Público, quando for o caso;
VIII - exercer outras atribuições estabelecidas no regimento interno do tribunal.
Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou
complementada a documentação exigível. (grifei)
No entanto, o STF nossa Corte Maior e o Superior Tribunal de Justiça, já estão sedimentando as decisões monocráticas. O STF em situações decididas depois
do ingresso do NCPC, através do artigo 21 §1º do seu Regimento Interno, a seguir:
Art. 21. São atribuições do Relator:
(...)
§ 1ºPoderá o(a) Relator(a) negar seguimento a pedido ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante ou a
Súmula do Tribunal, deles não conhecer em caso de incompetência manifesta, encaminhando os autos ao órgão que repute competente, bem como cassar ou
reformar, liminarmente, acórdão contrário à orientação firmada nos termos do art. 543-B do Código de Processo Civil. (grifei)
É a vertente deixada pelo Presidente da Comissão, o competentíssimo Ministro LUIZ FUX que produziu bela obra de entendimentos jurisprudenciais do STF e
STJ quando era desembargador do Estado do Rio de Janeiro, ou seja, a velocidade das decisões, pelo ato de Justiça, tão abraçada pelos estudiosos do direito.
Sempre para frente. Sem empecilhos burocráticos. Sem vaidades. Só um pensamento de obedecer o princípio maior da CF - rápida solução definitiva dos
conflitos.
Por isso, adoto a solução encontrada pelo STJ, de grafar com tintas duradouras, as decisões monocráticas por mim proferidas, amalgamando o enunciado 568
de tão grande relevância, a saber:
STJ/568. O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante
acerca do tema.
V -Conclusão
Ante o exposto, de acordo com o parecer ministerial, nos termos da Súmula 568 do STJ, dou provimento à apelação, para que seja anulada a sentença,
retornando os autos ao juízo de base.
Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.
São Luís, 27 de junho de 2017.

Desembargador Marcelo Carvalho Silva
Relator

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 21.035/2017 - (Numeração Única 0002824-83.2017.8.10.0000) - SANTA INÊS.
Agravante : Empório São Francisco Ltda. - ME.
Advogados : Gustavo Henrique Brito de Carvalho (OAB/MA 8.628).
Agravado : Banco Bradesco S.A.
Advogados : Antônio de Moraes Dourado Neto (OAB/PE 23.255).
Relator : Des. Antonio Guerreiro Júnior.
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CIVIL. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. COMPETÊNCIA DO FORO DA SITUAÇÃO DA
COISA (FORUM REI SITAE) - INTELIGÊNCIA DO ART. 95 DO CPC. DECISÃO MONOCRÁTICA. POSSIBILIDADE. ARTIGO 932 DO CPC C/C 568 DO STJ.
AGRAVO PROVIDO.
I. A dinâmica das atividades dos Tribunais pode, por exemplo, ser um entrave para o cumprimento da regra estabelecida no artigo 926, §1º, do CPC que diz que
"os tribunais editarão enunciados de súmula correspondentes a sua jurisprudência dominante", não podendo assim ser jamais, impeditiva à mitigação da regra do
artigo 932 do CPC. Ademais, a Súmula 568 do STJ confere explicitamente ao relator, o poder para decidir monocraticamente.
II. "Na adjudicação compulsória, embora o pedido seja de natureza obrigacional/pessoal (dar, fazer ou não fazer) e a consequência seja a substituição da
vontade do vendedor por ato judicial, a causa de pedir quando envolve direito real imobiliário determinará que a competência do juízo será o da situação
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da coisa (forum rei sitae), por se pretender a outorga/aquisição da titularidade de um direito real imobiliário".(TJPR - 6ª C. Cível - AC - 1267483-0 - Região
Metropolitana de Londrina - Foro Central de Londrina - Rel.: Roberto Portugal Bacellar - Por maioria - - J. 14.04.2015).
III. Agravo provido monocraticamente.
D E C I S Ã O
Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Empório São Francisco Ltda. - ME., em face de decisão
proferida pelo Juízo da 1aVara Cível da Comarca de Santa Inês - MAque, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer (Adjudicação Compulsória) c/c
Indenização por Perdas e Danos nº 2663-36.2016.8.10.0056 movida em face do Banco Bradesco S/A, acolheu a preliminar suscitada e declinou da
competência para processar e julgar o feito, determinando o encaminhamento dos autos a uma das varas cíveis da Comarca de Osasco - SP, por ser o
domicílio do Agravado.
Em suas razões sustenta primeiramente o agravante o cabimento de agravo de instrumento em face da referida decisão, embora não haja previsão expressa do
artigo 1.015 do CPC.
Aduz ser a decisão combatida a segunda proferida pela Magistrada declinando da competência do Juízo de Santa Inês, estando esta em descompasso com a
jurisprudência pátria e dos tribunais superiores.
Afirma ainda que "por se tratar de ação real imobiliária relacionada a bens imóveis, envolvendo ação de obrigação de fazer, pela qual, adota-se o "foro rei sitae"
ou situação da coisa, devendo prevalecer o disposto no art. 47 do NCPC".
Por tais razões, pugna pela concessão do efeito suspensivo e no mérito, o provimento do agravo para reformar a decisão de base.
Instruiu a peça recursal com os documentos de fls. 26/244.
É o relatório. Decido.
Em análise aos requisitos de admissibilidade recursal, constata-se que o agravo é tempestivo e encontra-se devidamente instruído de acordo com o
art. 1.017 do Novo Código de Processo Civil.
Pois bem. De início, registro que o caso, comporta o julgamento monocrático. Explico.
O Direito Processual Civil brasileiro, desde as alterações, ainda que pontuais, sofridas nos últimos anos e, até a entrada em vigor do CPC/2015, caminhou
exatamente em direção à valorização e eficácia da jurisprudência consolidada pelos Tribunais superiores.
Essa mudança teve início ainda no CPC/73, quando o artigo 557 permitia ao relator negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente,
prejudicado ou contrário a Súmula do respectivo Tribunal ou Tribunal superior.
Não é demais lembrar que, mesmo antes, a Lei nº 8.030/90, em seu artigo 38, já conferia ao relator, no STJ e STF, o poder de decidir monocraticamente o
recurso.
Ocorre que, segundo o preceito legal insculpido no atual CPC, artigo 932, IV, somente estaria o relator autorizado a decidir monocraticamente, negando
provimento ao recurso que for contrário a Súmula do STF, do STJ ou do próprio Tribunal, ao acórdão proferido no julgamento de casos repetitivos pelo STF ou
STJ, ao entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência.
Daí então, aparentemente, surgiria o contra senso: apesar da celeridade e efetividade da prestação jurisdicional serem uns dos pilares do CPC/2015, estaria
assim, a partir da alteração legislativa, implicitamente, a impedir o relator de decidir monocraticamente o recurso ainda que este se apresente contrário à
jurisprudência dominante (pacificada) porém, ainda não sumulada?
Não me parece a interpretação literal a melhor a ser feita neste caso.
Se o Tribunal possui entendimento firme e dominante acerca da melhor interpretação do direito ou de matéria que sabidamente é repetitiva, impõe-se sim a
edição da súmula, independentemente de provocação da parte ou interessado.
Contudo, a dinâmica das atividades dos Tribunais pode, por exemplo, ser um entrave para o cumprimento da regra estabelecida no artigo 926, §1º, do CPC que
diz que "os tribunais editarão enunciados de súmula correspondentes a sua jurisprudência dominante", não podendo assim ser jamais, impeditiva à mitigação da
regra do artigo 932, IV, do CPC.
Digo isso, tendo em mente que a nova sistemática processual instaurou um microssistema de valorização do precedente, vocacionado à resolução das
demandas em menor tempo possível, à tutela da segurança jurídica e ao princípio da isonomia, sendo desse modo, inquestionavelmente, salutar que o relator
possa decidir monocraticamente com fundamento em jurisprudência dominante, apesar da redação do artigo 932 do CPC ser, a meu sentir, apenas
aparentemente, no sentido contrário.
Corroborando exatamente essa visão, tem-se a Súmula 568 do STJ que diz: "O Relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou
negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema".
Valho-me, na oportunidade, dos ensinamentos de Bernardo Silva Seixas e Roberta Kelly Silva Souza, inseridos no Artigo "O Novo Código de Processo Civil e a
Atuação Monocrática do Relator" - The New Civil Procedure Code Single Judge Decision, in verbis:
"O processo civil brasileiro com a entrada em vigor do Novo Código de Processo Civil, em março de 2016, sofreu inúmeras transformações na forma de aplicação
de seus institutos; no entanto, as modificações relacionadas aos poderes do relator foram, tão somente, aperfeiçoadas. As normas que autorizam ao relator atuar
de forma monocrática são, com certa relatividade, recentes no ordenamento jurídico brasileiro, sendo que as aplicações dessas regras procedimentais cumprem
com seu papel de conceder maior celeridade ao processo, evitando e modificando a ideia de que todos os processos na segunda instância tenham de ser
julgados por colegiados. Em virtude da fundamental importância que os precedentes e as súmulas terão no ordenamento jurídico pátrio com o Novo Código de
Processo Civil, a atuação monocrática do relator terá maior incidência, uma vez que este pode, como visto no decorrer deste trabalho, negar seguimento ou
reformar decisões que afrontem as jurisprudências estáveis dos tribunais. Todavia, uma das intenções do legislador e daqueles que participaram ativamente do
anteprojeto desta nova codificação é evitar decisões conflitantes entre tribunais sobre um mesmo caso concreto, hipótese que, ainda, persistirá com a
possibilidade de tribunais de segunda instância atuarem como pacificadores de controvérsias - pois há inúmeros casos jurídicos que transcendem a esfera
regional do tribunal e detêm uma repercussão nacional - que, obviamente, devem ser pacificadas pelo Superior Tribunal de Justiça ou pelo Supremo Tribunal
Federal antes que sejam, automaticamente, aplicadas pelo juiz de primeira instância."
Assim, considerando a evolução legislativa, que incrementou poderes do relator, entendo que encontra-se, indubitavelmente, consagrada no novo CPC a
possibilidade de julgamento monocrático nos Tribunais não apenas naqueles casos exemplificados no artigo 932 do CPC.
Eis o caso do presente Agravo. A matéria tratada nos autos é conhecida das Cortes de Justiça.
Já é consolidado pela jurisprudência dos Tribunais pátrios e pela Corte Superior que, em ações de adjudicação compulsória, o foro competente para processar e
julgar o feito é o da situação da coisa.
Antes da análise do mérito do recurso propriamente, faz-se necessário o registro quanto ao posicionamento adotado por esta relatoria quando do julgamento do
Agravo de Instrumento nº 45.923/2016 cujas partes eram as mesmas do presente, porém, aquele se voltou contra decisão que, de ofício, declinou da
competência.
Naquela oportunidade, restou decido que não poderia haver de ofício, declínio da competência. Ato contínuo, deixando-me levar pelo entendimento minoritário,
cheguei a afirmar que as ações de adjudicação compulsória teriam natureza pessoal, o que neste momento, debruçando-me novamente sobre a matéria, tenho
que curvar-me ao posicionamento que de fato prevalece, o de que a ação de adjudicação compulsória tem natureza real, sendo fundada em direito de
propriedade.
Adjudicação compulsória. Foro da situação do imóvel. Competência absoluta. Como a ação de adjudicação compulsória versa sobre direito real de propriedade,
a competência para o seu processamento e decisão é do foro da situação da coisa (forum rei sitae), segundo o CPC 95 2ª parte, competência essa de natureza
absoluta, não comportando prorrogação nem derrogação por vontade das partes (CPC 111) (RT 631/90) (NERY JÚNIOR, Nelson e NERY, Rosa Maria Andrade.
Código de Processo Civil comentado e legislação extravagante. 10. ed., p. 351).
Há nos Tribunais pátrios vários julgados nesse sentido:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. Direito real sobre imóvel. Competência absoluta do foro da situação do bem.
Inteligência do art. 95do CPC/73 e da súmula 110 deste e. TJSP. CONFLITO PROCEDENTE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. (CC
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00068926620168260000 SP 0006892-66.2016.8.26.0000. Câmara Especial. Rel. Des. Alves Braga Júnior. Data de julgamento: 19 de Setembro de 2016).
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. Ação de adjudicação compulsória. Demanda distribuída ao Juízo Suscitado, que declinou da competência para o Juízo
suscitante, no entendimento de ser competente o foro da situação da coisa, nos termos do art. 95do CPC, por se tratar de demanda que cuida de direito real.
Jurisprudência dominante. Conflito improcedente. (CC 153180420128190000 RJ 0015318-04.2012.8.19.0000. SEGUNDA CÂMARA CÍVEL. Rel. ES. JESSÉ
TORRES. Data de julgamento: 11 de Abril de 2012).
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. FORO DE ELEIÇÃO CONTRATUAL. FORO DA SITUAÇÃO DO IMÓVEL. 1.
Apesar de o artigo 111do Código de Processo Civilestabelecer que a competência fixada em razão do território é relativa e, portanto, passível de derrogação
pelas partes ou de modificação pela conexão, existem algumas regras de competência estabelecidas em razão do território que, no entanto, tem natureza
absoluta, como aquelas situações previstas no artigo 95, in fine, do mesmo diploma legal. 2. A ação de origem consiste em uma adjudicação compulsória, cuja
natureza, se real ou pessoal, já foi objeto de intensos debates. Prevalece, todavia, que a ação de adjudicação compulsória têm natureza real, fundada em direito
de propriedade, não sendo possível, portanto, a alteração do foro competente para o eleito no contrato ou mesmo a modificação da competência pela conexão.
V.v. CONFLITO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA - NATUREZA PESSOAL - COMPETÊNCIA RELATIVA - CLÁUSULA DE
ELEIÇÃO DE FORO - APLICAÇÃO. A ação de adjudicação compulsória possui natureza pessoal não se aplicando, portanto, a regra de competência absoluta do
foro da situação da coisa prevista no artigo 95, do Código de Processo Civil. Com efeito, sendo a competência relativa, a qual não pode ser suscitada de ofício
pelo Juiz, tem-se que deve ser reconhecida a competência do foro eleito pelas partes. REJEITARAM O CONFLITO DE COMPETÊNCIA, VENCIDO O
RELATOR. (CC 10000120925938000 MG. Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL. Rel. Des. Sebastião Pereira de Souza. Data de julgamento: 17 de Julho de
2013).
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA DE IMÓVEL - COMPETÊNCIA - FORO DA
SITUAÇÃO DO BEM - NÃO SE APLICA CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A consequência natural, com a procedência do pedido, é a transferência de domínio, de modo que se revela, além de indevida, contraproducente e desarrazoada
a modificação de competência - para Estado diverso daquele em que se encontra o imóvel - em ação diretamente relacionada ao direito real de propriedade. Em
consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, o foro competente para julgamento de ação de adjudicação
compulsória é o da situação do imóvel. (AGR 14007248720158120000 MS 1400724-87.2015.8.12.0000. 3ª Câmara Cível. Rel. Des. Nélio Stábile. Data de
julgamento: 27 de Outubro de 2015).
Agravo de instrumento. Ação de adjudicação compulsória. Foro competente. Situação do imóvel. Art. 95 do CPC. - A ação de adjudicação compulsória, por ser
fundada em direito real sobre bem imóvel, deve ser proposta no foro da situação do imóvel, conforme dispõe a primeira parte do art. 95 do CPC, ainda que as
partes não residam naquela comarca. (TJMG Processo nº 1.0707.08.158354-4/001. Des. Rel. Valdez Leite Machado. Data da publicação: 17.03.2009).
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CIVIL. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA C/C PERDAS E DANOS. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA
ABSOLUTA DO JUÍZO - AÇÃO ADJUDICATÓRIA - COMPETÊNCIA DO FORO DA SITUAÇÃO DA COISA (FORUM REI SITAE) - INTELIGÊNCIA DO ART.
95DO CPC- PRELIMINAR ACOLHIDA - NULIDADE VERIFICADA - REMESSA DOS AUTOS PARA O JUÍZO COMPETENTE. PREJUDICADA A ANÁLISE DO
MÉRITO. RECURSO PROVIDO. 1. Na adjudicação compulsória, embora o pedido seja de natureza obrigacional/pessoal (dar, fazer ou não fazer) e a
consequência seja a substituição da vontade do vendedor por ato judicial, a causa de pedir quando envolve direito real imobiliário determinará que a competência
do juízo será o da situação da coisa (forum rei sitae), por se pretender a outorga/aquisição da titularidade de um direito real imobiliário. 2. Inteligência do artigo
95do Código de Processo Civil
que resulta do reconhecimento da incompetência absoluta. 3. Declaração de nulidade apenas dos atos decisórios, conforme regra do § 2do artigo 113do
Código de Processo Civil. (TJPR - 6ª C.Cível - AC - 1267483-0 - Região Metropolitana de Londrina - Foro Central de Londrina - Rel.: Roberto Portugal Bacellar -
Por maioria - - J. 14.04.2015).
Esta Corte:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS. FÓRUM REI SITAE - COMPETÊNCIA DO FORO DA SITUAÇÃO DA
COISA. AGRAVO IMPROVIDO.
I - Embora seja denominada de Ação de Obrigação de Fazer, o pedido para a outorga de escritura pública constitui verdadeira adjudicação compulsória, razão
pela qual deve ser proposta no foro da situação do imóvel, conforme dispõe o art. 95 do CPC;
II - Compete ao foro do local em que situado o imóvel o julgamento de ação consignatória e de ação de rescisão contratual cumulada com retificação de escritura
pública, perdas e danos e alteração do registro imobiliário na hipótese em que lhes for comum causa de pedir remota consistente em contrato verbal de
sociedade de fato formada para a compra do referido bem; Recurso improvido. (AI 0438562015, Rel. Desembargador(a) JOSÉ DE RIBAMAR CASTRO,
SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, julgado em 24/11/2015, DJe 30/11/2015).
O STJ:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA PARA O JULGAMENTO DE AÇÕES CONEXAS CUJA CAUSA DE PEDIR REMOTA ENVOLVA DIREITO DE
PROPRIEDADE. Compete ao foro do local em que situado o imóvel o julgamento de ação consignatória e de ação de rescisão contratual cumulada com
retificação de escritura pública, perdas e danos e alteração do registro imobiliário na hipótese em que lhes for comum causa de pedir remota consistente em
contrato verbal de sociedade de fato formada para a compra do referido bem. De início, cumpre esclarecer que há conexão entre as ações, já que possuem a
mesma causa de pedir remota (art. 103 do CPC), sendo conveniente a sua reunião, a fim de evitar a prolação de decisões conflitantes. Posto isso, observa-se
que o art. 95 do CPC prevê regra de competência absoluta ao dispor que, nas ações fundadas em direito real sobre imóveis, é competente o foro da situação da
coisa, quando o litígio recair sobre direito de propriedade. Na hipótese, a ação de rescisão contratual contém, como decorrência lógica do pedido, pleito de
modificação do próprio registro imobiliário. Assim, uma vez julgado procedente o pedido, ter-se-á a modificação da propriedade do imóvel, com alteração da
respectiva matrícula. Dessa maneira, verificado o caráter real da ação, o foro da situação do imóvel é o competente para a reunião dos processos. CC 121.390-
SP, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 22/5/2013).
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA DE BEM IMÓVEL ARRECADADO PELA MASSA
FALIDA.
- Embora a competência territorial seja, via de regra, relativa, aquela atinente ao foro da situação do imóvel, que também tem natureza territorial, rege-se, na
maior parte das vezes, pela norma contida na segunda parte do art. 95 do CPC, que a qualifica de absoluta. A causa dessa exceção é o juízo de conveniência e
interesse público do legislador, de decidir in loco os litígios referentes aos imóveis, com melhor conhecimento das realidades fundiárias locais ou regionais,
facilidade para a realização de perícias, maior probabilidade de identificar e localizar testemunhas etc. Ademais, a destinação dada ao imóvel pode ter
repercussões na vida econômica ou social de uma localidade ou de uma região, o que constitui respeitável fundamento metajurídico da competência ditada pelo
art. 95 do CPC.
- Entretanto, os motivos que justificam a improrrogabilidade da competência das ações reais imobiliárias parecem ceder diante da competência conferida ao juízo
indivisível da falência, o qual, por definição, é um foro de atração, para o qual converge a discussão de todas as causas e ações pertinentes a um patrimônio com
universalidade jurídica. A unidade e conseqüente indivisibilidade do juízo falimentar evita a dispersão das ações, reclamações e medidas que, conjuntamente,
formam o procedimento falimentar, o qual fica submetido a critério uniforme do juiz que superintende a execução coletiva e que preside a solução dos interesses
em conflito com ela ou a ela relacionados.
- No particular, há de se acrescentar, ainda, que o imóvel cuja adjudicação se pretende foi efetivamente arrecadado pela massa falida. A arrecadação é ato de
apreensão judicial executiva que visa à guarda e conservação dos bens do falido para futura alienação, em benefício dos credores. Sendo assim, nada mais
coerente que todas as questões relacionadas aos bens arrecadados sejam decididas pelo juízo falimentar.
- O juízo falimentar detém uma visão global e plena da falência.
Conhece a totalidade de credores; tem informação sobre a situação financeira da massa, em especial dos bens que foram arrecadados; tem contato próximo
com o síndico para obtenção de dados complementares, enfim dispõe de todos os elementos necessários à tomada de uma decisão imparcial, eqüitativa e justa.
O Juízo de situação do imóvel, por sua vez, não obstante esteja privilegiado pela proximidade física do bem, dificilmente terá acesso a essa gama de
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informações.
Conflito conhecido para declarar competente o Juízo de Direito da 3ª Vara de Falências e Concordatas de Fortaleza - CE. (CC 84.752/RN, Rel. Ministra NANCY
ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2007, DJ 01/08/2007, p. 433).
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO. EXCEÇÃO DE COMPETÊNCIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA.
ACÓRDÃO QUE ANALISOU FUNDAMENTADAMENTE TODA A CONTROVÉRSIA. JUÍZO COMPETENTE. FORO DA SITUAÇÃO DO IMÓVEL. ACÓRDÃO
RECORRIDO EM HARMONIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO POR ESTA CORTE SUPERIOR. RECURSO IMPROVIDO. (REsp nº 773.942 - SP. Rel.
Ministro Massami Uyeda, Terceira Turma, DJ de 05.05.2008.)
No caso dos autos, devo pontuar que se está diante de ação de adjudicação compulsória cujo objeto é a outorga de escritura imobiliária de propriedade,
versando assim, repiso, sobre direito real de propriedade, e consequentemente o que determina a competência para o julgamento é foro da situação do bem, in
casu, a Comarca de Santa Inês, e não Osasco como afirmado na decisão agravada.
Ante o exposto, julgo monocraticamente nos termos do art. 932 do CPC e do disposto na Súmula nº 568/STJ, dou provimento ao agravo, para reformar
a decisão agravada e determinar o regular processamento e julgamento da Ação nº 2663-36.2016.8.10.0056 perante o Juízo da 1aVara Cível da Comarca de
Santa Inês - MA.
Publique. Intime-se. Cumpra-se.
São Luís, 28 de junho de 2017.

Des. Antonio Guerreiro Júnior
Relator

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
APELAÇÃO CÍVEL NO21.790/2017- IMPERATRIZ
PROCESSO NO0001145-18.2014.8.10.0044

Apelante : Defensoria Pública do Estado do Maranhão

Defensor Público : Juliano José Sousa dos Anjos

Apelado : Estado do Maranhão, Município de Imperatriz- MA

Procuradores : Adriano Cavalcanti, Doranisce Soares de Menezes (OAB/MA 3.908)

Relator : Desembargador Marcelo Carvalho Silva

DECISÃO MONOCRÁTICA
I - Relatório
Adoto como relatório a exposição fático-processual contida no Parecer do Ministério Público (fls. 86/86v), de lavra do eminente Procuradorade Justiça, Dra. Iracy
Martins Figueiredo Aguiar,que ora transcrevo, in verbis:
Trata-se de Apelação Cível interposta pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO, irresignada com a r. decisão prolatada pelo MM. Juiz de
Direito da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Imperatriz - MA, nos autos da Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer com Pedido Tutela Antecipada
(processo n° 1145-18/2014), ajuizada em face do ESTADO DO MARANHÃO E MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ-MA.
Às fls. 35/40, o Douto Magistrado singular, em função do princípio da isonomia e da universalidade constitucional, julgou improcedentes os pedidos feitos na
exordial, inclusive revogando a decisão liminar de fls. 21/22, que determinou a internação do paciente Emerson Nascimento Lopes em leito de UTI, a ser
custeado pelo SUS, mesmo que na rede privada.
Inconformado com o decisum, recorre a apelante, Defensoria Pública do Estado do Maranhão, às fls. 42/50, pugnando pela reforma integral da sentença e para
condenar os apelados ao pagamento de verbas honorárias sucumbenciais ao fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Maranhão.
O Estado do Maranhão apresentou contrarrazões às fls. 52/57 requerendo o improvimento do recurso. E na hipótese de provimento, que seja de forma parcial,
com a finalidade de excluir a verba honorária pugnada.
O município de Imperatriz apresentou contrarrazões às fls. 59/71, requerendo o desprovimento do apelo, uma vez que os defensores públicos já recebem por
subsídios pagos pela fazenda pública.
Acrescento que o ilustre representante ministerial manifestou-se peloconhecimentoe provimento parcialdo recurso apenas para excluir a verba honorária
pleiteada.
É o relatório.
II - Juízo de admissibilidade
A sentença foi publicada em 29/04/2016 (fls. 40). Aplico o Enunciado Administrativo nº 3, do STJ, in verbis:
Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de
admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
Verifico que os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade exigidos para o regular andamento do recurso foram devidamente atendidos pela
apelante. Conheço, pois, do presente apelo.
III - Desenvolvimento
O Superior Tribunal de Justiça tem decidido que não se constitui em nulidade o Relator do processo adotar as razões de decidir do parecer ministerial.
Precedentesdo STJ, in verbis:
AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. TRÁFICO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO.
ADOÇÃO DO PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO COMO RAZÃO DE DECIDIR. POSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO CAPAZ DE INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA.
1. Esta Corte Superior de Justiça tem decidido que não se constitui em nulidade o Relator do acórdão adotar as razões de decidir do parecer
ministerial que, suficientemente motivado, analisa toda a tese defensiva (HC n. 40.874/DF, sob a relatoria da Ministra Laurita Vaz, DJ de 15/5/2006) -
AgRg no AREsp n. 314.667/RS, Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 4/9/2015.
2. Não se admitem como paradigma, para fins de comprovação do dissídio jurisprudencial em recurso especial, acórdãos proferidos em recurso ordinário em
mandado de segurança, ação rescisória, habeas corpus e conflito de competência.
3. Para a comprovação da divergência jurisprudencial, não basta a simples transcrição dos julgados, devendo ser mencionadas e expostas as circunstâncias que
identificam ou assemelham os casos confrontados.
4. Agravo regimental improvido.
(AgRg no AREsp 770.629/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 04/02/2016, DJe 23/02/2016)
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. DIREITO PENAL. ART. 168, § 1º, III, DO CP. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. DOSIMETRIA DA PENA.
FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA PARA MAJORAÇÃO DA PENA-BASE. PERSUASÃO RACIONAL. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. ADOÇÃO DO
PARECER MINISTERIAL COMO RAZÃO DE DECIDIR. LEGALIDADE.
1. Não há falar em violação do art. 59 do Código Penal em razão da consideração negativa das consequências do delito para elevar, na dosimetria, a pena-base.
2. O Tribunal de origem, com base no princípio da persuasão racional ou livre convencimento motivado, justificou adequadamente a exasperação da pena-base
acima do piso legal, em razão da culpabilidade e das consequências do delito perpetrado.
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3. Não há violação dos preceitos processuais quando o magistrado adota os termos da manifestação ministerial como razões de decidir, desde que a
peça apresente pertinência e fundamentos jurídicos e legais razoáveis acerca da questão posta a julgamento.
4. O agravo regimental não merece prosperar, porquanto as razões reunidas na insurgência são incapazes de infirmar o entendimento assentado na decisão
agravada.
5. Agravo regimental improvido.
(AgRg no REsp 1545119/PB, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 19/11/2015, DJe 09/12/2015)
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO QUALIFICADO. FUNDAMENTAÇÃO. PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO. EXAME DA
TESE DEFENSIVA. SUFICIÊNCIA. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DESCONSIDERADA. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N.º 231 DO STJ. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL DESPROVIDO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA
CONDENATÓRIA. CUSTÓDIA CAUTELAR DA PACIENTE COMPATÍVEL COM O SISTEMA PROCESSUAL VIGENTE. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS
QUE, EVENTUALMENTE INTERPOSTOS, SÃO DESPROVIDOS DE EFEITO SUSPENSIVO. COLIDÊNCIA DE DEFESAS. PREJUÍZO NÃO
DEMONSTRADO. DEFICIÊNCIA DA DEFESA. NÃO CONFIGURADA. DEFESA PRÉVIA E ALEGAÇÕES FINAIS APRESENTADAS POR NÚCLEO DE
PRÁTICA JURÍDICA. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.º 523 DO STF. PRECEDENTES.1. Não se constitui em nulidade o Relator do acórdão adotar as razões
de decidir do parecer ministerial que, suficientemente motivado, analisa toda a tese defensiva. 2. Fixada a pena-base no mínimo legal, não incide a
atenuante da confissão espontânea, uma vez que, na esteira da jurisprudência pacífica deste Superior Tribunal de Justiça, cristalizada na Súmula n.º 231, "a
incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal". 3. Os recursos especial e extraordinário, se interpostos e
admitidos, não possuem efeito suspensivo capaz de impedir o regular curso da execução da decisão condenatória. A custódia do sentenciada em cárcere,
decorrente de sua condenação na instância ordinária, em sede de recurso de apelação, é providência compatível com o sistema processual vigente. Precedentes
do STJ e do STF. 4. Não se acolhe a alegação de nulidade da instrução criminal por colidência de defesas, já que, os co-réus pleitearam absolvição imputando a
prática do roubo ao menor que com eles praticou o crime, sustentando não saberem de seu intuito criminoso. 5. A defesa técnica participou de todos os atos do
processo, tendo apresentado defesa prévia, participado das audiências de inquirição de testemunhas, e, por fim, oferecido alegações finais. Aplicação da Súmula
n.º 523 do STF. Precedentes do STJ. 6. Writ denegado.
Adoto a fundamentação do parecer do eminente Procuradorade Justiça, Dra. Iracy Martins Figueiredo Aguiar(fls. 87/88), que transcrevo, in verbis:
Trata-se de Apelação Cível interposta pela Defensoria Pública do Estado do Maranhão, inconformada com a sentença proferida pelo Juízo da Comarca de
Imperatriz-MA, que indeferiu os pedidos formulados nos autos da Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer com Pedido Tutela Antecipada.
Compulsando os autos, vê-se que o Sr. Emerson Nascimento Lopes encontra-se internado no hospital municipal de Imperatriz-MA em grave estado de saúde,
com traumatismo craniano, decorrente de acidente de motocicleta, conforme documentação de fls. 17/20. Desta forma, o mesmo necessita de tratamento em
Unidade de Tratamento Intensivo - UTI, conforme consta no encaminhamento juntado nos autos (fl. 20).
De acordo com o art. 196 da Constituição Federal à saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à
redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.
Sendo assim, é de responsabilidade do Estado do Maranhão e do município .de Imperatriz arcar com as despesas efetuadas pelo paciente, na medida em que
este não obteve vagas em leito de UTI de hospital público, devendo o atendimento ser feito em hospital particular sob a responsabilidade do poder público nas
situações em que a rede pública não possua vaga.
O art. 2o da Lei n.° 8.080/90, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços
correspondentes e dá outras providências, assevera que, in verbis:
§ 1o O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças e
de outros agravos e no estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e
recuperação.
Desse forma já decidiu a jurisprudência pátria, vejamos:
N° Processo 114042008 Acórdão 0760632008 Arquivo(s) para baixar Relator JORGE RACHID MUBÁRACK MALUF Data 01/10/2008 00:00:00 Órgão SÁO LUÍS
Processo MANDADO DE SEGURANÇA Ementa mandado DE SEGURANÇA. RISCO DE VIDA. INTERNAÇÃO hospital AR EM REDE particular. AUSÊNCIA DE
LEITO NO hospital DA REDE PÚBLICA. CUSTEIO PELO ESTADO. POSSIBILIDADE. I - Prevalece o direito à vida ante as normas protetivas da Fazenda
Pública. Possibilidade de concessão de tutela antecipada contra a Fazenda Pública. II - Ao Estado compete garantir as condições indispensáveis ao pleno
exercício dos direitos e garantias fundamentais do ser humano, dentre elas a saúde, nos termos do art. 2o da Lei n° 8.080/90. III -Comprovado o risco de vida do
menor e a necessidade de internação em UTI, bem como a ausência de leito em hospital da rede pública, deve ser concedida a segurança para que o mesmo
seja transferido à rede particular sob as expensas do Estado. IV - Ordem concedida'.
No que diz respeito aos honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, a Súmula 421 do STJ, é no sentido de que "os honorários advocatícios não são
devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença".
A jurisprudência pátria tem decidido nesse sentido, vejamos:
TJ-MG - Embargos de Declaração-Cv ED 10342100046990004 MG (TJ-MG) Data de publicação: 17/01/2013 Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - -VÍCIO
DE OMISSÃO - ESCLARECIMENTO - CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO ' DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELO ESTADO EM FAVOR DA DEFENSORIA
PÚBLICA ESTADUAL - IMPOSSIBILIDADE - Os embargos declaratórios só podem ser usados com a finalidade precípua de esclarecer obscuridades e
contradições ou sanar omissão existente no julgado, nos termos do art. 535, do CPC. - Verificando-se a existência de omissão quanto ao pedido de
impossibilidade de condenação do Estado de Minas Gerais ao pagamento de honorários de sucumbência à Defensoria Pública Estatal, deve a omissão ser
sanada com a apreciação do pedido. - Conforme o disposto na súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça, o Estado não pode ser condenado ao pagamento de
honorários advocatícios sucumbenciais a favor da sua Defensoria Pública estadual, tendo em vista a ocorrência do instituto da confusão.
IV - Do julgamento monocrático
O relator negará seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou com jurisprudência dominante
do respectivo tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior.
Art. 932. Incumbe ao relator:
(...)
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (grifei)
Se a decisão recorrida estiver em manifesto confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior, o
relator poderá dar provimento ao recurso.
Art. 932. Incumbe ao relator:
(?)
V - depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária:
a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;(grifei)
Essa cultura do formalismo impôs ao processo um excesso de etapas até o advento da solução judicial, que a morosidade decorrente acabou por emprestar às
formas usuais de prestação de justiça ineficiência alarmante gerando a consequente insatisfação popular, e o descrédito do Poder Judiciário.
O artigo 1º do NCPC expressa direitos fundamentais do processo, a seguir:
O processo civil será ordenado, disciplinado e interpretado conforme os valores e as normas fundamentais estabelecidos na Constituição da República
Federativa do Brasil, observando-se as disposições deste Código.
No artigo 4° do NCPC:
As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. (grifei)
No artigo 6º do NCPC, in verbis:
Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.
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Pois bem. O Código de Processo Civil anterior possibilitou aos órgãos do Poder Judiciário, utartigo 92 seguintes da CF/88, através do artigo 557 a faculdade de
proferir decisões monocráticas. O próprio Superior Tribunal de Justiça criou a Súmula 253, a saber: " O art. 557 do CPC, que autoriza o relator a decidir o
recurso, alcança o reexame necessário."Referência: CPC, art. 557 REsp 155.656-BA (2ª T.03.03.1998 - DJ 06.04.1998), REsp 212.504-MG (2ª T. 09.05.2000 -
DJ 09.10.2000), AgRg no REsp 228.824-CE (2ªT. 2.08.2000 - DJ 26.03.2001), REsp 190.096-DF (6ª T. 01.06.1999 - DJ 21.06.1999) e REsp 262.931-RN (6ª T.
03.10.2000 - DJ 27.11.2000).(DJU 16.08.2001).
Ao que parece, o legislador quis manter força da jurisprudência, hierarquia, observância e segurança jurídica. É o que retratam os artigos do NCPC, in verbis:
Art. 926. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente:
§ 1º Na forma estabelecida e segundo os pressupostos fixados no regimento interno, os tribunais editarão enunciados de súmula correspondentes a sua
jurisprudência dominante.
§ 2º Ao editar enunciados de súmula, os tribunais devem ater-se às circunstâncias fáticas dos precedentes que motivaram sua criação. (grifei)
Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão:
I - as decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
II - os enunciados de súmula vinculante;
III - os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial
repetitivos;
IV - os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal em matéria constitucional e do Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional;
V - a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados." (grifei)
Art. 932. Incumbe ao relator:
I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes;
II - apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal;
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;
IV - negar provimento a recurso que for contrário a:
a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;
b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;
c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;
V - depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a:
a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;
b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;
c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;
VI - decidir o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, quando este for instaurado originariamente perante o tribunal;
VII - determinar a intimação do Ministério Público, quando for o caso;
VIII - exercer outras atribuições estabelecidas no regimento interno do tribunal.
Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou
complementada a documentação exigível. (grifei)
No entanto, o STF nossa Corte Maior e o Superior Tribunal de Justiça, já estão sedimentando as decisões monocráticas. O STF em situações decididas depois
do ingresso do NCPC, através do artigo 21 §1º do seu Regimento Interno, a seguir:
Art. 21. São atribuições do Relator:
(...)
§ 1ºPoderá o(a) Relator(a) negar seguimento a pedido ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante ou a
Súmula do Tribunal, deles não conhecer em caso de incompetência manifesta, encaminhando os autos ao órgão que repute competente, bem como cassar ou
reformar, liminarmente, acórdão contrário à orientação firmada nos termos do art. 543-B do Código de Processo Civil. (grifei)
É a vertente deixada pelo Presidente da Comissão, o competentíssimo Ministro LUIZ FUX que produziu bela obra de entendimentos jurisprudenciais do STF e
STJ quando era desembargador do Estado do Rio de Janeiro, ou seja, a velocidade das decisões, pelo ato de Justiça, tão abraçada pelos estudiosos do direito.
Sempre para frente. Sem empecilhos burocráticos. Sem vaidades. Só um pensamento de obedecer o princípio maior da CF - rápida solução definitiva dos
conflitos.
Por isso, adoto a solução encontrada pelo STJ, de grafar com tintas duradouras, as decisões monocráticas por mim proferidas, amalgamando o enunciado 568
de tão grande relevância, a saber:
STJ/568. O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante
acerca do tema.
V -Conclusão
Ante o exposto, de acordo com o parecer ministerial, nos termos da Súmula 568 do STJ, dou parcial provimento à apelação, apenas para excluir a verba
honorária pleiteada.
Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.
São Luís, 27de junhode 2017.

Desembargador Marcelo Carvalho Silva
Relator

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
APELAÇÃO CÍVEL NO22.015/2017 - SÃO LUÍS
PROCESSO NO0004953-54.2000.8.10.0001

Apelante : Estado do Maranhão

Procurador : Vanderley Ramos dos Santos

Apelada : Maria de Lourdes Melo Feitosa

Relator : Desembargador Marcelo Carvalho Silva

DECISÃO MONOCRÁTICA
I - Relatório
Adoto como relatório a exposição fático-processual contida no Parecer do Ministério Público (fl. 147/), de lavra do eminente Procuradorade Justiça, Dra. Sâmra
Ascar Sauaia, que ora transcrevo, in verbis:
Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Estado do Maranhão em face de sentença proferida pelo Juízo de Direito da 6a Vara da Fazenda Pública da Comarca
de São Luís/MA (fls.127) que, nos autos de Ação de Execução Fiscal julgou extinto CPC.
Irresignado, o Estado do Maranhão apelou apresentando suas razões às fls. 132/136. Em síntese, aduziu que a r. sentença deve ser reformada, em face de ter
computado período em que o feito ficou paralisado por mecanismo judicial e não por inércia do exequente, razão pela qual requer a reforma da sentença para
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que o feito tenha regular prosseguimento.
Sem contrarrazões, conforme certidão de fls. 138.
Acrescento que o ilustre representante ministerial manifestou-se peloconhecimento e provimento
do presente apelo. Para que seja a r. sentença seja anulada, determinando-se o prosseguimento do feito.
É o relatório.
II - Juízo de admissibilidade
A sentença vergastada foi publicada em 25/09/2012(fls. 128). Sendo assim, aplico o Enunciado Administrativo nº 2, do STJ, in verbis:
Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de
admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
Nos termos do artigo 14 do Novo Código de Processo Civil, a norma processual não retroagirá, respeitando os atos consolidados sob a vigência da Lei revogada:
Art. 14. A norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações
jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada.
Aplico ao caso o Código de Processo Civil/73.
Os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade exigidos para o regular andamento do presente recurso foram devidamente atendidos. Defiro, pois,
o processamento do apelo.
III - Desenvolvimento
É admissível o julgamento monocrático do recurso, nos termos do artigo 557 e seus parágrafos, do Código de Processo Civil, quando houver jurisprudência
dominante a respeito da matéria objeto de discussão, em prestígio ao direito fundamental à duração razoável do processo.
Precedente do STJ, in verbis:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO DECIDIDO MONOCRATICAMENTE PELO
RELATOR. APLICAÇÃO DO ART. 557 DO CPC. CABIMENTO. VICE-DIRETORA. ESCOLA ESTADUAL. CARGO EM COMISSÃO. LIVRE NOMEAÇÃO.
DISPENSA AD NUTUM. 1. De acordo com o art. 557 do Código de Processo Civil, é possível ao Relator decidir o recurso, com fundamento na
jurisprudência dominante, de forma monocrática, não ofendendo, assim, o princípio da colegialidade. Ademais, consoante orientação do Superior
Tribunal de Justiça, a confirmação de decisão monocrática de relator pelo órgão colegiado supera eventual violação do art. 557 do CPC. [...] (AgRg no
REsp 1364443/MG Rei. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 01 /04/2014, DJe 25/04/2014) colegiado supera eventual violação do
art. 557 do CPC. [...] (AgRg no REsp 1364443/MG Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 01 /04/2014, DJe 25/04/2014) (grifei).
O Superior Tribunal de Justiça tem decidido que não há violação dos preceitos processuais quando o magistrado adota os termos da manifestação ministerial
como razões de decidir, desde que a peça apresente pertinência e fundamentos jurídicos e legais razoáveis acerca da questão posta a julgamento, in verbis:
AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. TRÁFICO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO.
ADOÇÃO DO PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO COMO RAZÃO DE DECIDIR. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. FALTA DE
FUNDAMENTAÇÃO CAPAZ DE INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA.
1. Esta Corte Superior de Justiça tem decidido que não se constitui em nulidade o Relator do acórdão adotar as razões de decidir do parecer
ministerial que, suficientemente motivado, analisa toda a tese defensiva (HC n. 40.874/DF, sob a relatoria da Ministra Laurita Vaz, DJ de 15/5/2006) -
AgRg no AREsp n. 314.667/RS, Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 4/9/2015.
2. Não se admitem como paradigma, para fins de comprovação do dissídio jurisprudencial em recurso especial, acórdãos proferidos em recurso ordinário em
mandado de segurança, ação rescisória, habeas corpus e conflito de competência.
3. Para a comprovação da divergência jurisprudencial, não basta a simples transcrição dos julgados, devendo ser mencionadas e expostas as circunstâncias que
identificam ou assemelham os casos confrontados.
4. Agravo regimental improvido.
(AgRg no AREsp 770.629/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 04/02/2016, DJe 23/02/2016)
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. DIREITO PENAL. ART. 168, § 1º, III, DO CP. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. DOSIMETRIA DA PENA.
FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA PARA MAJORAÇÃO DA PENA-BASE. PERSUASÃO RACIONAL. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. ADOÇÃO DO
PARECER MINISTERIAL COMO RAZÃO DE DECIDIR. LEGALIDADE.
1. Não há falar em violação do art. 59 do Código Penal em razão da consideração negativa das consequências do delito para elevar, na dosimetria, a pena-base.
2. O Tribunal de origem, com base no princípio da persuasão racional ou livre convencimento motivado, justificou adequadamente a exasperação da pena-base
acima do piso legal, em razão da culpabilidade e das consequências do delito perpetrado.
3. Não há violação dos preceitos processuais quando o magistrado adota os termos da manifestação ministerial como razões de decidir, desde que a
peça apresente pertinência e fundamentos jurídicos e legais razoáveis acerca da questão posta a julgamento.
4. O agravo regimental não merece prosperar, porquanto as razões reunidas na insurgência são incapazes de infirmar o entendimento assentado na decisão
agravada.
5. Agravo regimental improvido.
(AgRg no REsp 1545119/PB, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 19/11/2015, DJe 09/12/2015)
Adoto a fundamentação do parecer do eminente Procuradorade Justiça, Dra. Sâmra Ascar Sauaia (fls. 148/150), que transcrevo, in verbis:
O tema prescrição tributária encontra-se regido pelo Código Tributário Nacional (art. 174), uma vez que aquela norma foi recepcionada pela atual Constituição
Federal com status de lei complementar.
Importante para o presente caso transcrever a norma constante no art. 174 do CTN, In verbis:
Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.
De igual modo, tal instituto possui previsão de aplicação processual na Lei n. 6.830/80 (Lei de execução fiscal), que assim dispõe:
rt. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses
casos, não correrá o prazo de prescrição.
§ 1o - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2o - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano,
sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos.
§ 3o - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução.
§ 4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a
prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei n° 11.051, de 2004) Com efeito, o que se analisa no presente caso é a aplicação da
prescrição intercorrente, ou seja, aquela vislumbrada no curso da execução fiscal, sendo que, para que se reconheça a mesma é necessário, pelo menos, que
haja decisão judicial suspendendo o feito em função da ausência de localização do devedor ou da ausência de bens sobre os quais possa recair a penhora,
consoante se infere do dispositivo acima colacionado.
Com efeito, o que se analisa no presente caso é a aplicação da prescrição intercorrente, ou seja, aquela vislumbrada no curso da execução fiscal,sendo que,
para que se reconheça a mesma é necessário, pelo menos, que haja decisão judicial suspendendo o feito em função da ausência de localização do devedor ou
da ausência de bens sobre os quais possa recair a penhora, consoante se infere do dispositivo acima colacionado.
Corroborando tal entendimento, vejamos julgados da Egrégia Corte Maranhense:
EMENTA PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INICIAL. INOCORRÊNCIA. CITAÇÃO POR EDITAL. INTERRUPÇÃO
DA PRESCRIÇÃO. RETROAÇÃO À DATA DA PROPOSITURA DA AÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INEXISTÊNCIA. PROCESSO QUE NÃO FICOU
PARALISADO PELO TEMPO DO PRAZO PRESCRICIONAL. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DA PARTE EXEQUENTE. APELAÇÃO PROVIDA. 1. Na espécie, não
houve prescrição antes da propositura da ação, na medida em que, "na redação anterior à LC n. 118/2005, a citação em execução fiscal, ainda que feita por
edital, tem o efeito de interromper a prescrição com a retroação à data da propositura da ação, na forma do art. 219, §1°, do CPC. Aplicação conjugada dos
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recursos representativos da controvérsia: REsp. n.° 999.901 - RS, Primeira Seção, Rei. Min. Luiz Fux, julgado em 13.05.2009; e REsp. n.° 1.120.295 - SP,
Primeira Seção, Rei. Min. Luiz Fux, julgado em 12.5.2010" (REsp 1306331/MG, Rei. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em
07/08/2012, DJe 14/08/2012). 2. "Só há que se falar em prescrição intercorrente se, no curso do processo, o autor deixar de praticar ato que lhe competia,
deixando-o paralisado, voluntariamente, por tempo idêntico ou superior ao do prazo prescricional" (Agravo Interno 52531/2016, Rei. Desembargador(a) KLEBER
COSTA CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, julgado em 23/02/2017, DJe 07/03/2017). 3. Apelação provida para determinar o prosseguimento da
execução fiscal. (Ap 0034962017, Rei. Desembargador(a) KLEBER COSTA CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, julgado em 20/04/2017, DJe 27/04/2017)
EMENTA PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃOMONOCRÁTICA. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DA PARTE EXEQUENTE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE SOBRE O
ARQUIVAMENTO DA EXECUÇÃO. INOCORRÊNCIA DE INÉRCIA DA PARTE. FALHAS DO SISTEMA JUDICIÁRIO. IMPROVIMENTO. 1. Só há que se falar
em prescrição intercorrente se, no curso do processo, o autor deixar de praticar ato que lhe competia, deixando-o paralisado, voluntariamente, por tempo idêntico
ou superior ao do prazo prescricional. 2. In casu, não ocorreu conduta culposa ou desidiosa por parte da Fazenda Pública Estadual em promover a citação ou
qualquer outro ato processual de sua incumbência, não podendo a parte ser prejudicada - com aplicação da inexistente prescrição intercorrente - pela demora
atribuída exclusivamente ao serviço judiciário, tampouco pela ausência de sua intimação acerca do arquivamento provisório da execução, sendo, por
conseguinte, imperiosa a manutenção da decisão agravada. 3. Agravo improvido. (Rei. Desembargador(a) KLEBER COSTA CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA
CÍVEL, julgado em 23/02/2017, DJe 07/03/2017) .(grifos nosso).
Fincadas as premissas legais imprescindíveis ao caso, observa-se que assiste razão ao apelante, haja vista que a r. sentença extinguiu o feito, reconhecendo o
instituto da prescrição intercorrente, sem observar os requisitos legais para tanto, na medida em que o apelante requereu diligências e se manifestou sempre que
intimado a fazê-lo, nos termos das fls. 18, 24, 28, 39, 50, 61, 63, 72, 76, 119 e 123/126, não se constatando inércia da parte apelante.
Ademais, importa notar que a prescrição intercorrente advém da impossibilidade de continuidade do feito após o decurso do prazo legal, conjugada com o
exaurimento de diligências a cargo do exequente.
Logo, não há como se extinguir uma demanda se o exequente sequer foi advertido para adoção de outras diligências.
Assim, conclui-se que a paralisação do processo não decorreu de inércia do exequente, mas sim do próprio mecanismo judicial, já que foram firmados diversos
pedidos de diligências, sendo ultimadas, mesmo após pedido de suspensão e arquivamento provisório do feito.
Portanto, não se verifica que o feito tenha permanecido parado por mais de 05 anos após arquivamento provisório, razão pela qual descabida a prescrição
intercorrente ao caso.
A pretensão recursal merece ser acolhida. E o faço na forma do art. 557, § 1°-A do Código de Processo Civil de 1973, que transcrevo,in verbis:
Art. 557.O relator negará seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou com jurisprudência
dominante do respectivo tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior.
§ 1º-A Se a decisão recorrida estiver em manifesto confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal, ou de
Tribunal Superior, o relator poderá dar provimento ao recurso.
V - Conclusão
Ante o exposto, na forma do §1º-A, doartigo 557, do CPC/73, dou provimento ao recurso para anular a sentença de 1º grau, determinando o regular
processamento do feito na instância de origem.
Publique-se. Intimem-se.
São Luís, 27 de junho de 2017.

Desembargador Marcelo Carvalho Silva
Relator

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
APELAÇÃO CÍVEL Nº 22.339/2016 - (Numeração Única 0001215-07.2010.8.10.0034) - CODÓ.
Apelante : Carlos Wilter Marinho Sereno.
Advogado : Leandro Guimarães Cardoso (OAB/MA 9338-A).
Apelada : Companhia Energética do Maranhão - CEMAR.
Advogado : Tiago José Feitosa de Sá (OAB/MA 8654-A).
Proc. de Justiça : Dr. Raimundo Nonato de Carvalho Filho.
Relator : Des. Antonio Guerreiro Júnior.

E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. FALHA NA MEDIÇÃO DO CONSUMO DE ENERGIA. NÃO COMPROVAÇÃO.
RESPONSABILIDADE. AUSÊNCIA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. APELO IMPROVIDO.
I. Não restou comprovada culpa da CEMAR, vez que a inspeção realizada observou o regramento previsto na Resolução Normativa nº 456/2000 da ANEEL,
vigente à época dos fatos. Além disso, restou configurado que o consumo médio da unidade consumidora, teve aumento substancial após a realização da
inspeção, não mantendo o mesmo patamar anterior.
II. "Sem a existência do dano moral, não há o que se falar em indenização." (TJMA, Ap 0161122015, Rel. Desembargador(a) MARCELINO CHAVES EVERTON,
QUARTA CÂMARA CÍVEL, julgado em 11/08/2015, DJe 14/08/2015).
III. Apelo IMPROVIDO (art. 932, IV, do CPC).

D E C I S Ã O
Trata-se de Apelação Cível, interposta por Carlos Wilter Marinho Sereno, em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Codó que, nos
autos da Ação de Nulidade de Auto de Infração c/c Indenização por Danos Morais e Materiais, movida em face da CEMAR - Companhia Energética do
Maranhão, julgou improcedentes os pedidos iniciais.
Em suas razões, o apelante aduz, em síntese, sobre a irregularidade na demonstração de cálculos do consumo não medido, a ausência do procedimento
administrativo correto e a existência de dano moral, razões porque requer o provimento do apelo, para reformar a sentença recorrida, julgando procedente o
pedido autoral, para que seja considerado nulo o auto de infração e a multa aplicada, além da condenação da empresa apelada ao pagamento de indenização
por danos morais.
Contrarrazões de fls. 273/293.
Encaminhados os autos a d. Procuradoria Geral de Justiça, em parecer do Dr. Raimundo Nonato de Carvalho Filho, deixou de se manifestar por inexistir, na
espécie, quaisquer das hipóteses autorizadoras da intervenção ministerial elencadas no art. 178, do CPC/2015.
É o relatório. Passo a decidir.
Ab initio ,
ressalto que a prerrogativa constante do art. 932 do Código de Processo Civil permite ao relator decidir monocraticamente o presente apelo, na medida em que já
há jurisprudência firme nesta Corte e nos Tribunais Superiores acerca dos temas trazidos ao segundo grau.
Insta asseverar ainda que, na hipótese, como preceitua a Súmula nº 568 do STJ1 ,
permite ao relator decidir monocraticamente o presente agravo, na medida em que já há entendimento dominante acerca do tema na jurisprudência desta Corte e
dos Tribunais Superiores.
Com efeito, não assiste razão o apelante.
O cerne da questão cinge-se na suposta falha na medição do consumo na residência do apelante.
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Trata-se o caso de relação jurídica contratual de consumo, sendo cabível a aplicação do código consumerista. Assim, a responsabilidade contratual do
fornecedor pressupõe a existência defeito ou vício no serviço ou produto, conforme o art. 14 do CDC.
Pois bem, cumpre então perquirir se, na hipótese dos autos, houve, a falha na prestação do serviço indicada pelo recorrente.
Conforme bem destacado no decisumimpugnado, não restou comprovada culpa da apelada, vez que a inspeção realizada observou o regramento previsto na
Resolução Normativa nº 456/2000 da ANEEL, vigente à época dos fatos. Além disso, conforme documento de fls. 71, restou configurado que o consumo médio
da unidade consumidora do ora apelante teve aumento substancial após a realização da inspeção, não mantendo o mesmo patamar anterior, concluindo-se que
houve adulteração do medidor da unidade consumidora do autor.
O caso em questão não restou comprovada a existência da falha no serviço ou a existência do ato ilícito que enseja a responsabilidade civil da empresa apelada.
Dessa forma, entendo que o magistrado a quo
agiu com acerto ao julgar pela improcedência dos pedidos, ante a ausência de comprovação de ato ilícito por parte da apelada, não havendo elementos
caracterizadores que ensejam a reparação de indenização a título de danos morais e materiais.
É cediço que a prova de existência do dano é essencial e indispensável ao deslinde da causa, pois nenhuma indenização será devida sem que dela tenha
decorrido efetivo prejuízo, pois implicaria em enriquecimento sem causa.
Ademais, não se deve banalizar o instituto do dano moral, haja vista, que as ações de indenizações por danos morais vêm sendo propostas de maneira
inconsequente no judiciário, de encontro à verdadeira proteção da personalidade, valendo-se da causa como fonte de enriquecimento sem causa.
Nesta sentido, eis o entendimento desta E. Corte Estadual, verbis:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. INADIMPLÊNCIA. OCORRÊNCIA. DANOS MORAIS.
INEXISTENTE. APELAÇÃO IMPROVIDA.
I. A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público e das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público baseia-se no risco
administrativo, sendo objetiva. Logo, não se perquire a respeito da culpa do agente, bastando o nexo de causalidade entre o dano e o fato causador.
II. In casu, consumidor requer restauração do fornecimento de energia elétrica e indenização por danos morais. Ocorre que o mesmo, conforme acervo
probatório, restou inadimplente, permitindo à concessionária de energia agir no exercício regular do direito.
III.Sem a existência do dano moral, não há o que se falar em indenização.
IV. RECURSO IMPROVIDO.
(TJMA, Ap 0161122015, Rel. Desembargador(a) MARCELINO CHAVES EVERTON, QUARTA CÂMARA CÍVEL, julgado em 11/08/2015, DJe 14/08/2015).
Do exposto, nos termos do art. 932, IV do CPC, e por analogia a súmula 568 do STJ, nego provimentoao apelo, mantendo in totum a sentença recorrida.
Publique-se. Intimem-se.
São Luís, 28 de junho de 2017.

Des. Antonio Guerreiro Júnior
R E L A T O R

1 568 - O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante
acerca do tema. (Divulgada no DJe do STJ de 16/03/2016; publicada no DJe do STJ de 17/03/2016).

1
SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
APELAÇÃO CÍVEL NO22.874/2017 - SENADOR LA ROQUE
PROCESSO NO0000914-50.2016.8.10.0131

Apelante : Mílton Sabino da Silva

Advogadas :
Luísa do Nascimento Bueno Lima (OAB/MA 10.092) e Pamela Nayara Pereira
da Silva (OAB/MA 13.906)

Apelado : Banco Itaú BMG Consignados S/A

Advogado : Giovanny Michael Vieira Navarro (OAB/MA 9.320-A)

Relator : Desembargador Marcelo Carvalho Silva

DECISÃO MONOCRÁTICA
I. Relatório
Adoto como parte desterelatório a exposição fático-processual contida na sentença de primeiro grau (fl. 33), proferida peloJuizde Direito da Comarca de Senador
La Rocque, Dr. Paulo Vital Souto Montenegro, queora transcrevo, in verbis:
Neste ato, passo a proferir sentença: Trata-se de Ação movida em face do BANCO ITAU BMG CONSIGNADOS S.A. Alega a parte autora que, conforme
comprovado em extrato pelo INSS, constatou a realização de empréstimo em seu benefício, conquanto não tenha sido realizado qualquer contrato de
empréstimo com a empresa reclamada. A defesa, por seu turno, aduz a vontade da promovente em realizar o contrato de empréstimo, como também, a
inexistência de qualquer ilegalidade, eis que pactuado de acordo com as normas vigentes que regem a matéria. Diante disso, pugna pela improcedência do
pedido. É o relatório
Acrescento que, ao final, o douto Juiz de Direitojulgou improcedentes os pedidos da inicial, tendo constatado a inexistência de vícios que pudessem gerar a
anulação do contrato de empréstimo em questão.
Às folhas 38/44, traz oapelante suas razões recursais requerendo a reforma da sentença, e a total procedência dos pedidos da inicial.
Contrarrazões não apresentadas, conforme certidão de fls. 41.
Encaminhados os autos ao Ministério Público de segundo grau, este, devidamente representado pelaIlustre Procuradorade Justiça, Dra. Themis Maria Pacheco
de Carvalho, manifestou-se pelo conhecimentodo presente recurso, deixando de opinar sobre oseu mérito por inexistiremna espécie, quaisquer das hipóteses
autorizadoras deintervenção ministerial elencadas no art. 178, do CPC (fls. 51/51v).
É o relatório.
II. Juízo de admissibilidade
A sentença de primeiro grau foi publicada em audiência em 21/09/2016 (fls. 33). Sendo assim, aplico o Enunciado Administrativo nº 3, do STJ, in verbis:
Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de
admissibilidade recursal na forma do novo CPC
Nos termos do artigo 14 do Novo Código de Processo Civil, "a norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso,
respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada."
Incide o Código de Processo Civil de 2015.
Verifico que os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade exigidos para o regular andamento dos recursos foram devidamente atendidos pela
apelante. Conheço, pois, do presente apelo.
III. Desenvolvimento
Adoto como razões de decidir a fundamentação contida na sentença de primeiro grau (fls.33/34), proferida peloJuizde Direito da Comarca de Senador La
Rocque, Dr. Paulo Vital Souto Montenegro, que ora transcrevo, in verbis:
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Depreende-se dos autos, que a parte requerente na qualidade de aposentado beneficiário do INSS, teve contratado em seu nome um empréstimo consignado
junto ao banco requerido, contrato n.º 541.169.688, no valor de R$ 398,73 (trezentos e noventa e oito reais e setenta e três centavos), a ser pago em 48 parcelas
mensais e fixas, no importe de R$13,80 (treze reais e oitenta centavos), de acordo com as informações fornecidas pela autarquia previdenciária (fl. 10), sendo
completamente desconhecido tal empréstimo pela parte demandante, tendo sido tais descontos solicitados pelo banco réu, fato admitido na contestação
ofertada, oportunidade em que a instituição financeira trouxe aos autos o contrato desencadeador dos descontos no benefício previdenciário da parte autora,
acompanhado dos documentos pessoais desta. Além disto, juntou comprovante de tela de transferência eletrônica do valor contratado, fato confirmado pelo
próprio extrato juntado pelo autor (f. 11). Dessa forma, conclui-se que houve preenchimento do contrato com expressa anuência da parte promovente,
diferentemente do que esta alega na peça exordial. Nesse sentido, é forçoso concluir que a parte autora voluntariamente, pactuou o empréstimo com a
promovida, tendo recebido o valor pactuado, comprovado, através das provas colhidas, em especial, as provas documentais acima elencadas. Assim, a parte
promovida provou a existência da relação contratual, conforme lhe competia no exato termo do art. 373 do NCPC, logo, os descontos dos valores na
aposentadoria da parte reclamante são devidos, ante a existência do contrato de empréstimo realizado sem vícios e o depósito da quantia acordada. Ante o
exposto, com base nos fundamentos e princípios elencados, e o mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, na
forma do art. 487, I, do NCPC, ante a inexistência de vícios aptos a gerar a anulação do contrato. Condeno a parte autora ao pagamento de honorários
advocatícios para o advogado do banco requerido que arbitro em 10% sobre o valor da causa. Esses valores só poderão ser cobrados se houver modificação no
estado econômico do vencido no prazo de até cinco anos da sentença final, nos termos do art. 98, §3º do NCPC. Sem custas, ante o benefício da Justiça
Gratuita (Art. 12, III, da Lei Estadual n.º 9.109/2009). Publicada e intimadas às partes em audiência. Registre-se. Com o trânsito em julgado, arquive-se, dando-se
baixa na distribuição. Determino que as publicações futuras direcionadas a parte requerida sejam realizadas em nome do(a) advogado(a) Dr. GIOVANNY
MICHEAL VIEIRA NAVARRO, OAB/MA 9320-A. Nada mais havendo, foi lavrado o presente termo que lido e achado conforme, vai devidamente assinado.
Acrescento que nossas Cortes superiores já firmaram entendimento no sentido de que não é causa de nulidade a adoção, como fundamento de decisão em
segundo grau, de sentença de 1º grauque analisa a tese defensiva em sua totalidade e apresenta motivação bem embasada juridicamente.
A fundamentaçãoper relationem - hipótese em que o colegiado adota como razão de decidir sentença anteriormente prolatada ou mesmo parecer do Ministério
Público - é plenamente admitida pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça, os quais entendem, de forma pacífica, que não subsiste
nenhumaespécie de mácula sobre a entrega da prestação jurisdicional nesses moldes, in verbis:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO. ADOÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA.
POSSIBILIDADE. DANOS MATERIAIS E MORAIS. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA Nº 7/STJ.
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA Nº 284/STF.
1. Esta Corte já se posicionou no sentido de não ser desprovido de fundamento o julgado que ratifica as razões de decidir adotadas na sentença,
transcritas no corpo do acórdão.
2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a
aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
3. Rever as conclusões do acórdão recorrido acerca da ocorrência dos danos materiais e morais demandaria o reexame de matéria fático- probatória, o que é
vedado em recurso especial, nos termos da Súmula nº 7 do Superior Tribunal de Justiça.
4. É inadmissível o inconformismo por deficiência na sua fundamentação quando o recurso especial deixa de indicar de modo preciso como teria ocorrido a
violação legal. Aplicação da Súmula nº 284 do Supremo Tribunal Federal.
5. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp 473.327/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/06/2016, DJe 20/06/2016) (grifei)
IV- Do julgamento monocrático
O relator negará seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou com jurisprudência
dominante do respectivo tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior.
Art. 932. Incumbe ao relator:
(...)
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (grifei)
Se a decisão recorrida estiver em manifesto confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior, o
relator poderá dar provimento ao recurso.
Art. 932. Incumbe ao relator:
(?)
V - depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária:
a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;(grifei)
Essa cultura do formalismo impôs ao processo um excesso de etapas até o advento da solução judicial, que a morosidade decorrente acabou por emprestar às
formas usuais de prestação de justiça ineficiência alarmante gerando a consequente insatisfação popular, e o descrédito do Poder Judiciário.
O artigo 1º do NCPC expressa direitos fundamentais do processo, a seguir:
O processo civil será ordenado, disciplinado e interpretado conforme os valores e as normas fundamentais estabelecidos na Constituição da República
Federativa do Brasil, observando-se as disposições deste Código.
No artigo 4° do NCPC:
As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. (grifei)
No artigo 6º do NCPC, in verbis:
Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.
Pois bem. O Código de Processo Civil anterior possibilitou aos órgãos do Poder Judiciário, utartigo 92 seguintes da CF/88, através do artigo 557 a faculdade de
proferir decisões monocráticas. O próprio Superior Tribunal de Justiça criou a Súmula 253, a saber: " O art. 557 do CPC, que autoriza o relator a decidir o
recurso, alcança o reexame necessário."Referência: CPC, art. 557 REsp 155.656-BA (2ª T.03.03.1998 - DJ 06.04.1998), REsp 212.504-MG (2ª T. 09.05.2000 -
DJ 09.10.2000), AgRg no REsp 228.824-CE (2ªT. 2.08.2000 - DJ 26.03.2001), REsp 190.096-DF (6ª T. 01.06.1999 - DJ 21.06.1999) e REsp 262.931-RN (6ª T.
03.10.2000 - DJ 27.11.2000).(DJU 16.08.2001).
Ao que parece, o legislador quis manter força da jurisprudência, hierarquia, observância e segurança jurídica. É o que retratam os artigos do NCPC, in verbis:
Art. 926. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente:
§ 1º Na forma estabelecida e segundo os pressupostos fixados no regimento interno, os tribunais editarão enunciados de súmula correspondentes a sua
jurisprudência dominante.
§ 2º Ao editar enunciados de súmula, os tribunais devem ater-se às circunstâncias fáticas dos precedentes que motivaram sua criação. (grifei)
Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão:
I - as decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
II - os enunciados de súmula vinculante;
III - os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial
repetitivos;
IV - os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal em matéria constitucional e do Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional;
V - a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados." (grifei)
Art. 932. Incumbe ao relator:
I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes;
II - apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal;
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III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;
IV - negar provimento a recurso que for contrário a:
a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;
b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;
c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;
V - depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a:
a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;
b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;
c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;
VI - decidir o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, quando este for instaurado originariamente perante o tribunal;
VII - determinar a intimação do Ministério Público, quando for o caso;
VIII - exercer outras atribuições estabelecidas no regimento interno do tribunal.
Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou
complementada a documentação exigível. (grifei)
No entanto, o STF nossa Corte Maior e o Superior Tribunal de Justiça, já estão sedimentando as decisões monocráticas. O STF em situações decididas depois
do ingresso do NCPC, através do artigo 21 §1º do seu Regimento Interno, a seguir:
Art. 21. São atribuições do Relator:
(...)
§ 1ºPoderá o(a) Relator(a) negar seguimento a pedido ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante ou a
Súmula do Tribunal, deles não conhecer em caso de incompetência manifesta, encaminhando os autos ao órgão que repute competente, bem como cassar ou
reformar, liminarmente, acórdão contrário à orientação firmada nos termos do art. 543-B do Código de Processo Civil. (grifei)
É a vertente deixada pelo Presidente da Comissão, o competentíssimo Ministro LUIZ FUX que produziu bela obra de entendimentos jurisprudenciais do STF e
STJ quando era desembargador do Estado do Rio de Janeiro, ou seja, a velocidade das decisões, pelo ato de Justiça, tão abraçada pelos estudiosos do direito.
Sempre para frente. Sem empecilhos burocráticos. Sem vaidades. Só um pensamento de obedecer o princípio maior da CF - rápida solução definitiva dos
conflitos.
Por isso, adoto a solução encontrada pelo STJ, de grafar com tintas duradouras, as decisões monocráticas por mim proferidas, amalgamando o enunciado 568
de tão grande relevância, a saber:
STJ/568. O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante
acerca do tema.
V - Conclusão
Diante do exposto, nos termos da Súmula 568 do STJ, nego provimento à presente apelação, mantendo a sentença do juízo de origem em todos os seus termos.
Publique-se. Intimem-se.
São Luís, 22de junho de 2017.

Desembargador Marcelo Carvalho Silva
Relator

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
APELAÇÃO CÍVEL NO23.273/2017 - AÇAILÂNDIA
PROCESSO NO0002838-69.2015.8.10.0022

Apelante : Francisquinha da Silva Monteiro

Advogado : Luis Nildo Alencar de Lima (OAB/MA 14.556)

Apelado : Estado do Maranhão

Procurador do Estado : Adriano Cavalcanti

Relator : Desembargador Marcelo Carvalho Silva

DECISÃO
Trata-se de apelação cível interposta por Francisquinha da Silva Monteirocontra sentença proferida pelo Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de
Açailândia que, nos autos da ação ordinária de cobrança proposta contra o Estado do Maranhão, julgou improcedente a pretensão deduzida na inicial,
declarando que o réu, ora apelado, não tem obrigação legal de reajustar a remuneração dos autores, ora apelantes, nos índices de 21,7% (vinte e um vírgula
sete por cento) e 6,1% (seis vírgula um por cento).
Quanto às matérias, o Pleno deste Tribunal de Justiça, em 22 de junho de 2016, admitiu o incidente de demandas repetitivas suscitado pelo Desembargador
José de Ribamar Castro quanto ao 6,1% (seis vírgula um por cento) e em 25 de maio de 2016, admitiu o incidente de demandas repetitivas em relação ao 21,7%
(vinte e um vírgula sete por cento), suscitado pelo Desembargador Paulo Sergio Velten Pereira, in verbis:
INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. INCORPORAÇÃO DO PERCENTUAL DE 6,1%. REPETIÇÃO DE DEMANDAS.
CONTROVÉRSIA QUANTO A NATUREZA DE REVISÃO GERAL ANUAL DAS LEIS n.º 8.970/09 e 8.971/09. NECESSIDADE DE UNIFORMIZAÇÃO DE
JURISPRUDÊNCIA. REQUISITOS SATISFEITOS. INCIDENTE ADMITIDO.
I - É fato público e notório a repetição de demandas visando a compelir o Estado do Maranhão a implantar o percentual de 6,1% (seis vírgula um por cento), na
remuneração dos servidores públicos estaduais, decorrente da eventual aplicação de índices distintos para atualização dos vencimentos, levado a efeito pelas
Leis n.º 8.970/09 e 8.971/09.
II - A Primeira, Segunda e Quinta Câmaras Cíveis Isoladas possuem entendimento majoritário no sentido de que as Leis n.º 8.970/09 e 8.971/09 estabeleceram
revisão geral aos servidores do Estado do Maranhão, motivo pelo qual estes fariam jus à reposição remuneratória correspondente a 6,1%
(seis vírgula um por cento). Já a Terceira e Quarta Câmaras Cíveis, entendem pela impossibilidade de concessão do referido percentual.
III - Havendo repetição de demandas com a mesma controvérsia e interpretação dissonante entre as câmaras isoladas cíveis, visando resguardar os princípios
da segurança jurídica e do devido processo legal, pertinente que se uniformize o entendimento sobre a matéria em discussão, nos termos do art. 466 do RITJMA,
referente ao incidente de resolução de demandas repetitivas, que tem como objetivo proporcionar a uniformização do entendimento acerca de certa tese jurídica.
IV - Incidente admitido. (Incidente de Demandas Repetitivas nº 22.965/2016. Rel. José de Ribamar Castro, Tribunal Pleno, julgado em 22/06/2016).
INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. NATUREZA JURÍDICA DA LEI 8.369/2006. DIREITO DOS SERVIDORES AOS 21,7%.
1. O presente incidente tem por objeto a questão referente à natureza jurídica da Lei 8.369/2006 visando a formação de tese jurídica pelo Pleno do Tribunal de
Justiça do Estado acerca de eventual direito dos servidores estaduais à diferença de 21,7%.
2. Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas admitido. Unanimidade. (IncResDemRept no(a) Ap 008667/2016, Rel. Desembargador(a) PAULO SÉRGIO
VELTEN PEREIRA, TRIBUNAL PLENO, julgado em 25/05/2016, DJe 03/06/2016)
Nos termos do artigo 982 do Novo Código de Processo Civil, os processos serão suspensos, quando da admissão do incidente de resolução de demandas
repetitivas:
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Art. 982. Admitido o incidente, o relator:
I - suspenderá os processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam no Estado ou na região, conforme o caso;
II - poderá requisitar informações a órgãos em cujo juízo tramita processo no qual se discute o objeto do incidente, que as prestarão no prazo de 15 (quinze) dias;
III - intimará o Ministério Público para, querendo, manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias.
§ 1oA suspensão será comunicada aos órgãos jurisdicionais competentes.
§ 2oDurante a suspensão, o pedido de tutela de urgência deverá ser dirigido ao juízo onde tramita o processo suspenso.
§ 3oVisando à garantia da segurança jurídica, qualquer legitimado mencionado noart. 977, incisos II e III,poderá requerer, ao tribunal competente para conhecer
do recurso extraordinário ou especial, a suspensão de todos os processos individuais ou coletivos em curso no território nacional que versem sobre a questão
objeto do incidente já instaurado.
§ 4oIndependentemente dos limites da competência territorial, a parte no processo em curso no qual se discuta a mesma questão objeto do incidente é
legitimada para requerer a providência prevista no § 3odeste artigo.
§ 5oCessa a suspensão a que se refere o inciso I docaputdeste artigo se não for interposto recurso especial ou recurso extraordinário contra a decisão proferida
no incidente. (grifo nosso).
Portanto, suspendo o trâmite do presente recurso.
Os autos aguardarão na Secretaria desta Colenda 2aCâmara Cível, que os devolverá conclusos assim que julgados os referidos IRDR"s por esta Corte.
Retifique-se a autuação conforme cabeçalho desta decisão.
Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.
São Luís, 27 de junho de 2017.

Desembargador Marcelo Carvalho Silva
Relator

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
APELAÇÃO CÍVEL NO23.273/2017 - AÇAILÂNDIA
PROCESSO NO0002838-69.2015.8.10.0022

Apelante : Francisquinha da Silva Monteiro

Advogado : Luis Nildo Alencar de Lima (OAB/MA 14.556)

Apelado : Estado do Maranhão

Procurador do Estado : Adriano Cavalcanti

Relator : Desembargador Marcelo Carvalho Silva

DECISÃO
Trata-se de apelação cível interposta por Francisquinha da Silva Monteirocontra sentença proferida pelo Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de
Açailândia que, nos autos da ação ordinária de cobrança proposta contra o Estado do Maranhão, julgou improcedente a pretensão deduzida na inicial,
declarando que o réu, ora apelado, não tem obrigação legal de reajustar a remuneração dos autores, ora apelantes, nos índices de 21,7% (vinte e um vírgula
sete por cento) e 6,1% (seis vírgula um por cento).
Quanto às matérias, o Pleno deste Tribunal de Justiça, em 22 de junho de 2016, admitiu o incidente de demandas repetitivas suscitado pelo Desembargador
José de Ribamar Castro quanto ao 6,1% (seis vírgula um por cento) e em 25 de maio de 2016, admitiu o incidente de demandas repetitivas em relação ao 21,7%
(vinte e um vírgula sete por cento), suscitado pelo Desembargador Paulo Sergio Velten Pereira, in verbis:
INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. INCORPORAÇÃO DO PERCENTUAL DE 6,1%. REPETIÇÃO DE DEMANDAS.
CONTROVÉRSIA QUANTO A NATUREZA DE REVISÃO GERAL ANUAL DAS LEIS n.º 8.970/09 e 8.971/09. NECESSIDADE DE UNIFORMIZAÇÃO DE
JURISPRUDÊNCIA. REQUISITOS SATISFEITOS. INCIDENTE ADMITIDO.
I - É fato público e notório a repetição de demandas visando a compelir o Estado do Maranhão a implantar o percentual de 6,1% (seis vírgula um por cento), na
remuneração dos servidores públicos estaduais, decorrente da eventual aplicação de índices distintos para atualização dos vencimentos, levado a efeito pelas
Leis n.º 8.970/09 e 8.971/09.
II - A Primeira, Segunda e Quinta Câmaras Cíveis Isoladas possuem entendimento majoritário no sentido de que as Leis n.º 8.970/09 e 8.971/09 estabeleceram
revisão geral aos servidores do Estado do Maranhão, motivo pelo qual estes fariam jus à reposição remuneratória correspondente a 6,1%
(seis vírgula um por cento). Já a Terceira e Quarta Câmaras Cíveis, entendem pela impossibilidade de concessão do referido percentual.
III - Havendo repetição de demandas com a mesma controvérsia e interpretação dissonante entre as câmaras isoladas cíveis, visando resguardar os princípios
da segurança jurídica e do devido processo legal, pertinente que se uniformize o entendimento sobre a matéria em discussão, nos termos do art. 466 do RITJMA,
referente ao incidente de resolução de demandas repetitivas, que tem como objetivo proporcionar a uniformização do entendimento acerca de certa tese jurídica.
IV - Incidente admitido. (Incidente de Demandas Repetitivas nº 22.965/2016. Rel. José de Ribamar Castro, Tribunal Pleno, julgado em 22/06/2016).
INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. NATUREZA JURÍDICA DA LEI 8.369/2006. DIREITO DOS SERVIDORES AOS 21,7%.
1. O presente incidente tem por objeto a questão referente à natureza jurídica da Lei 8.369/2006 visando a formação de tese jurídica pelo Pleno do Tribunal de
Justiça do Estado acerca de eventual direito dos servidores estaduais à diferença de 21,7%.
2. Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas admitido. Unanimidade. (IncResDemRept no(a) Ap 008667/2016, Rel. Desembargador(a) PAULO SÉRGIO
VELTEN PEREIRA, TRIBUNAL PLENO, julgado em 25/05/2016, DJe 03/06/2016)
Nos termos do artigo 982 do Novo Código de Processo Civil, os processos serão suspensos, quando da admissão do incidente de resolução de demandas
repetitivas:
Art. 982. Admitido o incidente, o relator:
I - suspenderá os processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam no Estado ou na região, conforme o caso;
II - poderá requisitar informações a órgãos em cujo juízo tramita processo no qual se discute o objeto do incidente, que as prestarão no prazo de 15 (quinze) dias;
III - intimará o Ministério Público para, querendo, manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias.
§ 1oA suspensão será comunicada aos órgãos jurisdicionais competentes.
§ 2oDurante a suspensão, o pedido de tutela de urgência deverá ser dirigido ao juízo onde tramita o processo suspenso.
§ 3oVisando à garantia da segurança jurídica, qualquer legitimado mencionado noart. 977, incisos II e III,poderá requerer, ao tribunal competente para conhecer
do recurso extraordinário ou especial, a suspensão de todos os processos individuais ou coletivos em curso no território nacional que versem sobre a questão
objeto do incidente já instaurado.
§ 4oIndependentemente dos limites da competência territorial, a parte no processo em curso no qual se discuta a mesma questão objeto do incidente é
legitimada para requerer a providência prevista no § 3odeste artigo.
§ 5oCessa a suspensão a que se refere o inciso I docaputdeste artigo se não for interposto recurso especial ou recurso extraordinário contra a decisão proferida
no incidente. (grifo nosso).
Portanto, suspendo o trâmite do presente recurso.
Os autos aguardarão na Secretaria desta Colenda 2aCâmara Cível, que os devolverá conclusos assim que julgados os referidos IRDR"s por esta Corte.
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Retifique-se a autuação conforme cabeçalho desta decisão.
Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.
São Luís, 27 de junho de 2017.

Desembargador Marcelo Carvalho Silva
Relator

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
APELAÇÃO CÍVEL NO23.316/2017- AÇAILÂNDIA
PROCESSO NO0000617-16.2015.8.10.0022

Apelante : Ministério Público do Estado do Maranhão

Promotora : Letícia Teresa Sales Freire (OAB/MA 6.459)

Apelada : Francisca Mafalda Cardoso de Sousa

Advogado : Adjackson Rodrigues Lima (OAB/MA 10.314)

Relator : Desembargador Marcelo Carvalho Silva

DECISÃO MONOCRÁTICA
I. Relatório
Adoto como relatório a exposição fático-processual contida no Parecer do Ministério Público (fls. 91/91v), de lavra do eminente Procuradorade Justiça, Dra.
Sandra Lúcia Mendes Alves Elouf, que ora transcrevo, in verbis:
Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, por inconformismo com a sentença exarada pelo MM. Juiz de Direito da 2a
Vara da Comarca de Açailândia (fl. 71), que, nos autos da Ação de Retificação de Nome proposta por FRANCISCA MAFALDA CARDOSO DE SOUSA, julgou
procedente a pretensão autoral, determinando a retificação do assento de nascimento/casamento da autora, para proceder à alteração do prenome, de forma
que o nome completo da requerente passe a constar como GABRIELLA MAFALDA CARDOSO DE SOUSA.
Em suas razões recursais (fls. 75/80), sustenta o apelante a necessidade de reforma da decisão por inexistência de hipótese legal autorizadora da retificação de
registro civil, argumentando pela observância do princípio da imutabilidade do nome como regra somente afastável em situações excepcionalíssimas.
Assevera o recorrente que o prenome "Francisca" não causa estranheza ou vexame, ainda que não agrade à pessoa que o detém, de forma que os apelidos
enumerados pela requerente não podem ser considerados causa suficiente para a alteração pleiteada, ressaltando que a manutenção da sentença afronta a
segurança jurídica, posto que, em tese, ensejaria pedidos de alteração com o mesmo fundamento.
Com base nesses argumentos, requer o conhecimento e provimento do vertente apelo, para ser reformada a sentença, julgando improcedente a pretensão da
exordial.
Ausentes contrarrazões pela recorrida (fl. 85).
Acrescento que o ilustre representante ministerial manifestou-se peloconhecimento e provimento da presente apelação, para que seja reformada a sentença
de base, julgando improcedente os pedidos autorais.
É o relatório.
II - Da admissibilidade
A sentença foi publicada em 17/06/2016 (fls. 72). Aplico o Enunciado Administrativo nº 3, do STJ, in verbis:
Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de
admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
Verifico que os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade exigidos para o regular andamento do recurso foram devidamente atendidos pela
apelante. Conheço, pois, do presente apelo.
III - Desenvolvimento
O Superior Tribunal de Justiça tem decidido que não se constitui em nulidade o Relator do processo adotar as razões de decidir do parecer ministerial.
Precedentesdo STJ, in verbis:
AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. TRÁFICO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO.
ADOÇÃO DO PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO COMO RAZÃO DE DECIDIR. POSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO CAPAZ DE INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA.
1. Esta Corte Superior de Justiça tem decidido que não se constitui em nulidade o Relator do acórdão adotar as razões de decidir do parecer
ministerial que, suficientemente motivado, analisa toda a tese defensiva (HC n. 40.874/DF, sob a relatoria da Ministra Laurita Vaz, DJ de 15/5/2006) -
AgRg no AREsp n. 314.667/RS, Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 4/9/2015.
2. Não se admitem como paradigma, para fins de comprovação do dissídio jurisprudencial em recurso especial, acórdãos proferidos em recurso ordinário em
mandado de segurança, ação rescisória, habeas corpus e conflito de competência.
3. Para a comprovação da divergência jurisprudencial, não basta a simples transcrição dos julgados, devendo ser mencionadas e expostas as circunstâncias que
identificam ou assemelham os casos confrontados.
4. Agravo regimental improvido.
(AgRg no AREsp 770.629/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 04/02/2016, DJe 23/02/2016)
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. DIREITO PENAL. ART. 168, § 1º, III, DO CP. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. DOSIMETRIA DA PENA.
FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA PARA MAJORAÇÃO DA PENA-BASE. PERSUASÃO RACIONAL. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. ADOÇÃO DO
PARECER MINISTERIAL COMO RAZÃO DE DECIDIR. LEGALIDADE.
1. Não há falar em violação do art. 59 do Código Penal em razão da consideração negativa das consequências do delito para elevar, na dosimetria, a pena-base.
2. O Tribunal de origem, com base no princípio da persuasão racional ou livre convencimento motivado, justificou adequadamente a exasperação da pena-base
acima do piso legal, em razão da culpabilidade e das consequências do delito perpetrado.
3. Não há violação dos preceitos processuais quando o magistrado adota os termos da manifestação ministerial como razões de decidir, desde que a
peça apresente pertinência e fundamentos jurídicos e legais razoáveis acerca da questão posta a julgamento.
4. O agravo regimental não merece prosperar, porquanto as razões reunidas na insurgência são incapazes de infirmar o entendimento assentado na decisão
agravada.
5. Agravo regimental improvido.
(AgRg no REsp 1545119/PB, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 19/11/2015, DJe 09/12/2015)
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO QUALIFICADO. FUNDAMENTAÇÃO. PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO. EXAME DA
TESE DEFENSIVA. SUFICIÊNCIA. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DESCONSIDERADA. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N.º 231 DO STJ. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL DESPROVIDO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA
CONDENATÓRIA. CUSTÓDIA CAUTELAR DA PACIENTE COMPATÍVEL COM O SISTEMA PROCESSUAL VIGENTE. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS
QUE, EVENTUALMENTE INTERPOSTOS, SÃO DESPROVIDOS DE EFEITO SUSPENSIVO. COLIDÊNCIA DE DEFESAS. PREJUÍZO NÃO
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DEMONSTRADO. DEFICIÊNCIA DA DEFESA. NÃO CONFIGURADA. DEFESA PRÉVIA E ALEGAÇÕES FINAIS APRESENTADAS POR NÚCLEO DE
PRÁTICA JURÍDICA. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.º 523 DO STF. PRECEDENTES.1. Não se constitui em nulidade o Relator do acórdão adotar as razões
de decidir do parecer ministerial que, suficientemente motivado, analisa toda a tese defensiva. 2. Fixada a pena-base no mínimo legal, não incide a
atenuante da confissão espontânea, uma vez que, na esteira da jurisprudência pacífica deste Superior Tribunal de Justiça, cristalizada na Súmula n.º 231, "a
incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal". 3. Os recursos especial e extraordinário, se interpostos e
admitidos, não possuem efeito suspensivo capaz de impedir o regular curso da execução da decisão condenatória. A custódia do sentenciada em cárcere,
decorrente de sua condenação na instância ordinária, em sede de recurso de apelação, é providência compatível com o sistema processual vigente. Precedentes
do STJ e do STF. 4. Não se acolhe a alegação de nulidade da instrução criminal por colidência de defesas, já que, os co-réus pleitearam absolvição imputando a
prática do roubo ao menor que com eles praticou o crime, sustentando não saberem de seu intuito criminoso. 5. A defesa técnica participou de todos os atos do
processo, tendo apresentado defesa prévia, participado das audiências de inquirição de testemunhas, e, por fim, oferecido alegações finais. Aplicação da Súmula
n.º 523 do STF. Precedentes do STJ. 6. Writ denegado.
Adoto a fundamentação do parecer do eminente Procuradorade Justiça, Dra. Sandra Lúcia Mendes Alves Elouf(fls. 91v/92v), que transcrevo, in verbis:
No mérito, da análise do presente caderno processual, depreende-se que assiste razão ao pleito recursal.
Cabe rememorar que na demanda em análise, a primeira sentença de mérito proferida (fl. 26) foi anulada por esse E. Tribunal em decorrência de cerceamento
de defesa (fls. 52/54v), em consonância com o parecer ministerial de fls. 49/50v, retornando os autos à origem para oportunizar à autora a produção de provas
que fundamentassem o pedido exordial.
Contudo, realizada a instrução do feito mediante depoimentos colhidos às fls.63/65, conforme bem salientado nas razões de recurso, restou evidenciado que a
motivação da requerente não se enquadra nas hipóteses permissivas de alteração do prenome.
É consabido que, no direito civil brasileiro, em relação ao nome e prenome, vige o princípio da imutabilidade, somente excepcionado em hipóteses restritas,
nenhuma configurada no caso dos autos.
Conforme aduz a parte autora, seu desejo de alterar o nome de batismo advém do fato de ser uma de sete irmãs, todas possuidoras do mesmo prenome
"Francisca", razão pela qual desde tenra idade é alvo de piadas e chacotas, bem como acredita ser um prenome incompatível com sua atual religião.
Assim, em que pese o entendimento esposado pelo magistrado de base, na situação posta, contando a autora com mais de cinqüenta anos de idade e sendo a
mudança de opção religiosa um motivo de caráter transitório, os elementos constantes dos autos não amparam a pretensão autoral, que, aparentemente, traduz
mero desconforto com o prenome em questão. Nesse sentido:
APELAÇÃO CÍVEL. ACRÉSCIMO DE PRENOME NA CERTIDÃO DE NASCIMENTO. PRINCÍPIO DA IMUTABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE MOTIVOS
PLAUSÍVEIS PARA ALTERAÇÃO. I. Nos termos do art. 58, caput, da Lei 6.015/73, prevalece o princípio da imutabilidade do prenome, embora comporte
exceções que devem ser analisadas atentamente pelo julgador em cada caso. II. O registro civil enseja credibilidade e segurança, de sorte que a retificação dos
nomes lá consignados é medida excepcional e necessita de motivos subsistentes para sua modificação, não bastando somente a vontade de alterá-lo. III.
Apelação conhecida e desprovida. (Ap 0014072008, Rei. Desembargador(a) JAIME FERREIRA DE ARAÚJO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, julgado em
01/12/2009, DJe 15/12/2009).
Ademais, inexiste qualquer motivo para a opção pelo prenome "Gabriella", tendo em vista que não há nenhum vínculo da autora com o mesmo, tampouco é
tratada por tal em seu seio familiar ou na sociedade, evidenciando que a escolha se deu por mera preferência da apelada, a qual não está sujeita o Poder
Judiciário, que deve prestigiar a segurança jurídica, princípio de extrema relevância no em nosso ordenamento, em especial quanto aos registros públicos.
IV - Do julgamento monocrático
O relator negará seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou com jurisprudência dominante
do respectivo tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior.
Art. 932. Incumbe ao relator:
(...)
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (grifei)
Se a decisão recorrida estiver em manifesto confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior, o
relator poderá dar provimento ao recurso.
Art. 932. Incumbe ao relator:
(?)
V - depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária:
a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;(grifei)
Essa cultura do formalismo impôs ao processo um excesso de etapas até o advento da solução judicial, que a morosidade decorrente acabou por emprestar às
formas usuais de prestação de justiça ineficiência alarmante gerando a consequente insatisfação popular, e o descrédito do Poder Judiciário.
O artigo 1º do NCPC expressa direitos fundamentais do processo, a seguir:
O processo civil será ordenado, disciplinado e interpretado conforme os valores e as normas fundamentais estabelecidos na Constituição da República
Federativa do Brasil, observando-se as disposições deste Código.
No artigo 4° do NCPC:
As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. (grifei)
No artigo 6º do NCPC, in verbis:
Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.
Pois bem. O Código de Processo Civil anterior possibilitou aos órgãos do Poder Judiciário, utartigo 92 seguintes da CF/88, através do artigo 557 a faculdade de
proferir decisões monocráticas. O próprio Superior Tribunal de Justiça criou a Súmula 253, a saber: " O art. 557 do CPC, que autoriza o relator a decidir o
recurso, alcança o reexame necessário."Referência: CPC, art. 557 REsp 155.656-BA (2ª T.03.03.1998 - DJ 06.04.1998), REsp 212.504-MG (2ª T. 09.05.2000 -
DJ 09.10.2000), AgRg no REsp 228.824-CE (2ªT. 2.08.2000 - DJ 26.03.2001), REsp 190.096-DF (6ª T. 01.06.1999 - DJ 21.06.1999) e REsp 262.931-RN (6ª T.
03.10.2000 - DJ 27.11.2000).(DJU 16.08.2001).
Ao que parece, o legislador quis manter força da jurisprudência, hierarquia, observância e segurança jurídica. É o que retratam os artigos do NCPC, in verbis:
Art. 926. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente:
§ 1º Na forma estabelecida e segundo os pressupostos fixados no regimento interno, os tribunais editarão enunciados de súmula correspondentes a sua
jurisprudência dominante.
§ 2º Ao editar enunciados de súmula, os tribunais devem ater-se às circunstâncias fáticas dos precedentes que motivaram sua criação. (grifei)
Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão:
I - as decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
II - os enunciados de súmula vinculante;
III - os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial
repetitivos;
IV - os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal em matéria constitucional e do Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional;
V - a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados." (grifei)
Art. 932. Incumbe ao relator:
I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes;
II - apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal;
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;
IV - negar provimento a recurso que for contrário a:
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a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;
b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;
c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;
V - depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a:
a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;
b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;
c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;
VI - decidir o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, quando este for instaurado originariamente perante o tribunal;
VII - determinar a intimação do Ministério Público, quando for o caso;
VIII - exercer outras atribuições estabelecidas no regimento interno do tribunal.
Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou
complementada a documentação exigível. (grifei)
No entanto, o STF nossa Corte Maior e o Superior Tribunal de Justiça, já estão sedimentando as decisões monocráticas. O STF em situações decididas depois
do ingresso do NCPC, através do artigo 21 §1º do seu Regimento Interno, a seguir:
Art. 21. São atribuições do Relator:
(...)
§ 1ºPoderá o(a) Relator(a) negar seguimento a pedido ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante ou a
Súmula do Tribunal, deles não conhecer em caso de incompetência manifesta, encaminhando os autos ao órgão que repute competente, bem como cassar ou
reformar, liminarmente, acórdão contrário à orientação firmada nos termos do art. 543-B do Código de Processo Civil. (grifei)
É a vertente deixada pelo Presidente da Comissão, o competentíssimo Ministro LUIZ FUX que produziu bela obra de entendimentos jurisprudenciais do STF e
STJ quando era desembargador do Estado do Rio de Janeiro, ou seja, a velocidade das decisões, pelo ato de Justiça, tão abraçada pelos estudiosos do direito.
Sempre para frente. Sem empecilhos burocráticos. Sem vaidades. Só um pensamento de obedecer o princípio maior da CF - rápida solução definitiva dos
conflitos.
Por isso, adoto a solução encontrada pelo STJ, de grafar com tintas duradouras, as decisões monocráticas por mim proferidas, amalgamando o enunciado 568
de tão grande relevância, a saber:
STJ/568. O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante
acerca do tema.
V -Conclusão
Ante o exposto, de acordo com o parecer ministerial, nos termos da Súmula 568 do STJ, dou provimento à apelação, para reformar a sentença de base
ejulgarimprocedente os pedidos autorais.
Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.
São Luís, 27de junhode 2017.

Desembargador Marcelo Carvalho Silva
Relator

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
APELAÇÃO CÍVEL NO24.120/2017- SÃO LUÍS
PROCESSO NO0023725-21.2007.8.10.0001

Apelante : Banco Santander S/A Sucessor do Banco Real ABN AMRO S/A

Advogado : Wilson Sales Belchior (OAB/MA 11.099)

Apelada : Andrea Braga Goulart

Advogad
os

:
João Mateus Borges de Silveira (OAB/MA 6.665), Saulo Gonzalez Boucinhas
(OAB/MA 6.247), Paolo Marco Melo Cruz (OAB/MA 11.440)

Relator : Desembargador Marcelo Carvalho Silva

DECISÃO MONOCRÁTICA
I - Relatório
Adoto como relatório a exposição fático-processual contida no Parecer do Ministério Público (fls. 237/237v), de lavra do eminente Procuradorade Justiça, Dra.
Sâmara Ascar Sauaia, que ora transcrevo, in verbis:
Cuida-se de apelação cível interposta pelo BANCO SANTANDER S/A, inconformado com a sentença exarada pelo MM. Juiz de Direito da 7a Vara Cível do
Termo Judiciário de São Luís da Comarca Da Ilha de São Luís (fls. 141/146), que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais, que lhe move ANDRÉA
BRAGA GOULART, julgou procedente a pretensão exordial, condenando a apelante ao pagamento da quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de danos
morais, acrescida de juros de 1% ao mês e correção monetária. Custas e honorários advocatícios a cargo do réu, fixados estes em 20% sobre o valor da
condenação.
Em sede de razões recursais (fls. 152/162), a instituição apelante sustenta a inexistência do ato ilícito apontado pela autora, tendo em vista que no contrato de
cartão de crédito celebrado entre as partes há expressa previsão da possibilidade de alteração unilateral do limite de crédito, mediante prévia comunicação pelos
canais de atendimento disponíveis, de forma que não é possível ao consumidor alegar surpresa em relação à diminuição ocorrida no caso dos autos.
Segue argumentando pela legalidade da devolução do cheque emitido pela recorrida, haja vista a ausência de provisão de fundos, motivo ensejador da conduta
adotada, amparada esta pela Resolução n° 1.682 do BACEN.
Por tais razões, reputa inexistente o dano moral alegado, constituindo a situação posta mero dissabor, pugnando, caso mantida a condenação, pela redução do
quantum indenizatório, arbitrado em valor exorbitante, o que força a redução do mesmo para adequação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Com base nesses argumentos, requer o conhecimento e provimento do recurso em tela, para que seja excluída a condenação ao pagamento de indenização por
danos morais ou, subsidiariamente, reduzido o quantum indenizatório.
Contrarrazões apresentadas pela parte apelada, repousando às fls. 222/231.
Acrescento que o ilustre representante ministerial manifestou-sepelo conhecimento e desprovimentodo apelo, mantendo-se incólumes todos os termos da
sentença.
É o relatório.
II - Da admissibilidade
A sentença foi publicada em 27/03/2014(fls. 149). Aplico o Enunciado Administrativo nº 2, do STJ, in verbis:
Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de
admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
Verifico que os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade exigidos para o regular andamento do recurso foram devidamente atendidos pela
apelante. Conheço, pois, do presente apelo.
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Nos termos do artigo 14 do Novo Código de Processo Civil, a norma processual não retroagirá, respeitando os atos consolidados sob a vigência da Lei revogada:
"Art. 14. A norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações
jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada."
Aplico o CPC de 1973.
III - Desenvolvimento
O Superior Tribunal de Justiça tem decidido que não se constitui em nulidade o Relator do processo adotar as razões de decidir do parecer ministerial.
Precedentesdo STJ, in verbis:
AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. TRÁFICO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO.
ADOÇÃO DO PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO COMO RAZÃO DE DECIDIR. POSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO CAPAZ DE INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA.
1. Esta Corte Superior de Justiça tem decidido que não se constitui em nulidade o Relator do acórdão adotar as razões de decidir do parecer
ministerial que, suficientemente motivado, analisa toda a tese defensiva (HC n. 40.874/DF, sob a relatoria da Ministra Laurita Vaz, DJ de 15/5/2006) -
AgRg no AREsp n. 314.667/RS, Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 4/9/2015.
2. Não se admitem como paradigma, para fins de comprovação do dissídio jurisprudencial em recurso especial, acórdãos proferidos em recurso ordinário em
mandado de segurança, ação rescisória, habeas corpus e conflito de competência.
3. Para a comprovação da divergência jurisprudencial, não basta a simples transcrição dos julgados, devendo ser mencionadas e expostas as circunstâncias que
identificam ou assemelham os casos confrontados.
4. Agravo regimental improvido.
(AgRg no AREsp 770.629/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 04/02/2016, DJe 23/02/2016)
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. DIREITO PENAL. ART. 168, § 1º, III, DO CP. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. DOSIMETRIA DA PENA.
FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA PARA MAJORAÇÃO DA PENA-BASE. PERSUASÃO RACIONAL. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. ADOÇÃO DO
PARECER MINISTERIAL COMO RAZÃO DE DECIDIR. LEGALIDADE.
1. Não há falar em violação do art. 59 do Código Penal em razão da consideração negativa das consequências do delito para elevar, na dosimetria, a pena-base.
2. O Tribunal de origem, com base no princípio da persuasão racional ou livre convencimento motivado, justificou adequadamente a exasperação da pena-base
acima do piso legal, em razão da culpabilidade e das consequências do delito perpetrado.
3. Não há violação dos preceitos processuais quando o magistrado adota os termos da manifestação ministerial como razões de decidir, desde que a
peça apresente pertinência e fundamentos jurídicos e legais razoáveis acerca da questão posta a julgamento.
4. O agravo regimental não merece prosperar, porquanto as razões reunidas na insurgência são incapazes de infirmar o entendimento assentado na decisão
agravada.
5. Agravo regimental improvido.
(AgRg no REsp 1545119/PB, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 19/11/2015, DJe 09/12/2015)
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO QUALIFICADO. FUNDAMENTAÇÃO. PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO. EXAME DA
TESE DEFENSIVA. SUFICIÊNCIA. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DESCONSIDERADA. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N.º 231 DO STJ. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL DESPROVIDO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA
CONDENATÓRIA. CUSTÓDIA CAUTELAR DA PACIENTE COMPATÍVEL COM O SISTEMA PROCESSUAL VIGENTE. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS
QUE, EVENTUALMENTE INTERPOSTOS, SÃO DESPROVIDOS DE EFEITO SUSPENSIVO. COLIDÊNCIA DE DEFESAS. PREJUÍZO NÃO
DEMONSTRADO. DEFICIÊNCIA DA DEFESA. NÃO CONFIGURADA. DEFESA PRÉVIA E ALEGAÇÕES FINAIS APRESENTADAS POR NÚCLEO DE
PRÁTICA JURÍDICA. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.º 523 DO STF. PRECEDENTES.1. Não se constitui em nulidade o Relator do acórdão adotar as razões
de decidir do parecer ministerial que, suficientemente motivado, analisa toda a tese defensiva. 2. Fixada a pena-base no mínimo legal, não incide a
atenuante da confissão espontânea, uma vez que, na esteira da jurisprudência pacífica deste Superior Tribunal de Justiça, cristalizada na Súmula n.º 231, "a
incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal". 3. Os recursos especial e extraordinário, se interpostos e
admitidos, não possuem efeito suspensivo capaz de impedir o regular curso da execução da decisão condenatória. A custódia do sentenciada em cárcere,
decorrente de sua condenação na instância ordinária, em sede de recurso de apelação, é providência compatível com o sistema processual vigente. Precedentes
do STJ e do STF. 4. Não se acolhe a alegação de nulidade da instrução criminal por colidência de defesas, já que, os co-réus pleitearam absolvição imputando a
prática do roubo ao menor que com eles praticou o crime, sustentando não saberem de seu intuito criminoso. 5. A defesa técnica participou de todos os atos do
processo, tendo apresentado defesa prévia, participado das audiências de inquirição de testemunhas, e, por fim, oferecido alegações finais. Aplicação da Súmula
n.º 523 do STF. Precedentes do STJ. 6. Writ denegado.
Adoto a fundamentação do parecer do eminente Procuradorade Justiça, Dra. Sâmara Ascar Sauaia (fls. 238/239v), que transcrevo, in verbis:
Sem preliminares pela recorrente.
No mérito, da análise do presente caderno processual, depreende-se que não assiste razão ao recurso.
De início, cabe recapitular que autora pleiteou indenização por danos morais em decorrência do cancelamento unilateral, sem prévia comunicação, do limite de
crédito concedido pela instituição financeira, bem como da devolução de cheque por ausência de fundos gerada a partir da primeira conduta indevida.
Nesse aspecto, conforme bem assentou o magistrado sentenciante, a estipulação e alteração de limite de crédito em favor do consumidor corresponde à
liberalidade dos contratantes, contudo, conforme anui o próprio recorrente, eventuais mudanças nesse valor somente podem ser efetivadas mediante prévia
comunicação, a qual não restou comprovada nos autos.
Ora, tendo o banco recorrente admitido que a alteração no limite de crédito se deu por iniciativa própria, no exercício de prerrogativa assegurada por contrato,
inclusive fazendo a transcrição das cláusulas autorizadoras dessa conduta à fl. 155, cabia ao mesmo a prova da satisfação do requisito da prévia cientificação da
parte adversa que, na condição de consumidor hipossuficiente, não tem condição de produzir a prova negativa do fato.
Assim, resta evidenciado que, não dispondo da informação acerca do cancelamento de seu limite, o qual, segundo o documento de fl. 10v, era de R$ 4.000,00
(quatro mil reais), a parte recorrida fez uso de cheque posteriormente devolvido por ausência de provisão de fundos (fl. 13), ambas as situações, por si sós,
ensejadoras de dano moral in re ipsa.
Deste modo, caraterizada a responsabilidade da recorrente, deve ser mantida a sentença fustigada, vez que em tais casos o dano moral é presumido. Nesse
sentido, precedentes desta Egrégia Corte:
EMENTA - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EMATERIAIS. CANCELAMENTO ANTECIPADO DE CHEQUE ESPECIAL NECESSIDADE DE PRÉVIO
AVISO. DANO MORAL EXISTENTE. DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO. 1. O cancelamento de cheque especial que se renova automaticamente depende
de prévio aviso ao cliente. Precedentes. 2. O dano moral decorre da conduta ilícita do banco. 3. É ônus da parte a prova do dano material sofrido, sob pena de
indeferimento. 4. Apelo conhecido e parcialmente provido. (Ap 0020502011, Rei. Desembargador(a) JOÃO SANTANA SOUSA, QUARTA CÂMARA CÍVEL,
julgado em 09/06/2015, DJe 22/06/2015)
CANCELAMENTO DE LIMITE ESPECIAL DE CONTA CORRENTE. VIOLAÇÃO AOS DEVERES LATERAIS DE CONDUTA. DANO MORAL IN RE IPSA. VALOR
DA INDENIZAÇÃO. INTERFERÊNCIA NA AUTONOMIA PRIVADA. IMPOSSIBILIDADE. TERMO INICIAL DE JUROS. 1. Caracteriza violação aos deveres
laterais de conduta o cancelamento do limite especial de conta corrente, sem a prévia comunicação do consumidor, originando devolução de cheques e inscrição
em cadastro restritivo de crédito. 2. O dano moral in re ipsa dispensa a prova do prejuízo, que é presumido e decorre do próprio fato antijurídico. 3. Não deve ser
reformado o valor da indenização por dano moral quando o arbitramento em primeiro grau amolda-se aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, assim
como corresponde à extensão dos danos. 4. Uma vez respeitada a margem conferida pelo Estado aos particulares para a auto-regulação de seus interesses,
revela-se impossível a interferência na autonomia privada da instituição financeira para obrigá-la a restabelecer determinado serviço. 5. Tratando-se de
responsabilidade civil contratual, o termo inicial de incidência dos juros é a data da citação, e não da sentença, matéria de ordem pública que pode ser apreciada
de ofício pelo Tribunal. 6. Apelos conhecidos, sendo improvido o primeiro e parcialmente provido o segundo. Unanimidade. (Ap 0248932010, Rei.
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Desembargador(a) PAULO SÉRGIO VELTEN PEREIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, julgado em 08/02/2011, DJe 16/02/2011)
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVOLUÇÃO INDEVIDA DE CHEQUE. DANO MORAL CONFIGURADO. 1. Considerando
que o Banco não comprovou o vínculo contratual que autorizava a aplicação nos numerários do Correntista em fundo de renda fixa capaz de justificar a ausência
de recursos na conta-corrente, aplicável o teor da Súmula n° 388 do Superior Tribunal de Justiça: "A simples devolução indevida de cheque caracteriza dano
moral". 2. Reconhecida a responsabilidade objetiva do Banco pelos danos causados ao consumidor e considerando a gravidade da questão, a capacidade
econômica das partes, bem como o caráter reprovatório -compensatório e/ou inibitório-punitivo da indenização, entende-se que deve ser fixado o valor de R$
5.000,00 (cinco mil reais) a título de reparação por danos morais, tendo em vista que a importância coaduna-se com a realidade fática exposta nos autos, ex vi do
art. 944 do Código Civil. 3. Apelação conhecida e provida. 5. Unanimidade. (Ap 0018242016, Rei. Desembargador(a) RICARDO TADEU BUGARIN DUAILIBE,
QUINTA CÂMARA CÍVEL, julgado em 14/03/2016, DJe 29/03/2016)
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CANCELAMENTO UNILATERAL DE CHEQUE ESPECIAL CONDUTA ILÍCITA.
DANO MORAL CARACTERIZADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATORIO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. SÚMULA 01 DA QUINTA CÂMARA CÍVEL.
EMBARGOS IMPROVIDOS. I - Não há obrigação de apreciação dos dispositivos ou julgados de forma direta, mas o enfrentamento, isto sim, do objeto da
pretensão recursal de modo fundamentado, como ocorreu no acórdão embargado, restando indicadas às razões pelas quais foi mantida a condenação do banco,
que cancelou unilateralmente o limite de cheque especial do embargado. II - Os argumentos trazidos nos aclaratórios foram apreciados neste Juízo Colegiado,
razão pela qual a suposta omissão se reveste, em verdade, de irresignação do embargante, que visa a reapreciação da matéria alegada, já decidida por este
Colegiado no julgamento da Apelação Cível n° 051.093/2015, aplicando-se a Súmula n° 01 desta Quinta Câmara Cível. III- Embargos improvidos. (ED no(a) Ap
051093/2015, Rei. Desembargador(a) JOSÉ DE RIBAMAR CASTRO, QUINTA CÂMARA CÍVEL, julgado em 22/05/2017, DJe 25/05/2017)
PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DÍVIDA ÍNFIMA. CANCELAMENTO
UNILATERAL CHEQUE ESPECIAL E NEGATIVA DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. CONDUTA ILÍCITA. DANO MORAL CARACTERIZADO. INDENIZAÇÃO
RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. APELO IMPROVIDO. I - O valor arbitrado a título de danos morais deve cumprir a sua real função reparadora e compensatória
atribuída à vítima dos abalos morais. Vale consignar, igualmente, o indispensável perfil pedagógico, mais fortemente cabível na espécie pela natureza da matéria
que trata.
Deve ser ela dirigida àquele que ofende, com o fim de desestimular a prática de atos abusivos reiterados. II - A indenização fixada pela magistrada a quo está em
harmonia com o dano sofrido pela apelante, merecendo ser mantido no patamar fixado no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nestes termos
amparado pela jurisprudência desta Corte e pelos ditames e princípios aplicáveis ao caso, pois que observou de forma pontual a razoabilidade e a
proporcionalidade, indispensável para tal aferição. III- A condenação infligida ao apelado equivale a mais de mil vezes o valor cobrado do apelante, qual seja R$
20,00 (vinte reais), o que indubitavelmente, atende a função pedagógica/punitiva da medida. Por outro lado, o referido montante indenizatório permite compensar
o abalo moral sofrido pelo apelante, sem, no entanto, caracterizar, enriquecimento ilícito deste. IV - Não merece reparo à condenação em honorários no
percentual de 10% (dez por cento), porquanto de acordo com a razoabilidade e dentro dos parâmetros estabelecidos pela norma do art. 85 do CPC e de julgados
desta Corte de Justiça. V - Apelo improvido. (Ap 0463522016, Rei. Desembargador(a) JOSÉ DE RIBAMAR CASTRO, QUINTA CÂMARA CÍVEL, julgado em
31/10/2016, DJe 08/11/2016)
Quanto ao valor da reparação civil estabelecida, é cediço que a indenização por danos morais tende a representar uma compensação à vítima, guardando
proporcionalidade entre o ato lesivo e o dano sofrido, sob pena de restar caracterizado locupletamento ilícito do indenizado.
Nessa perspectiva, não trazendo a legislação pátria critérios objetivos a serem adotados, a doutrina e a jurisprudência apontam para a necessidade de observar
de forma ponderada esse aspecto, devendo o valor estipulado atender de forma justa e eficiente a todas as funções atribuídas à indenização: ressarcir a vítima
pelo abalo sofrido (função satisfativa) e punir o agressor de forma a não encorajar novas práticas lesivas (função pedagógica).
No vertente caso, o juízo a quo fixou o quantum indenizatório a título de dano moral em R$ 7.000,00 (sete mil reais), o que se entende adequado à reparação do
dano sofrido pela recorrida, não existindo razão para minoração do valor.
Em tal hipótese, permite-se ao Relator, liminarmente, negar seguimento ao recurso, conforme dispõe o art. 557, caput, do Código de Processo Civil de 1973, que
transcrevo,in verbis:
"Art. 557. O relator negará seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou com
jurisprudência dominante do respectivo tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior." (grifei)
V - Conclusão
Ante o exposto, na forma do artigo 557, caput
do Código de Processo Civil de 1973, e de acordo com o parecer ministerial, nego seguimento ao apelo, mantendo a sentença de 1° grau.
Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.
São Luís, 27de junhode 2017.

Desembargador Marcelo Carvalho Silva
Relator

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

Processo Nº: 0003502-98.2017.8.10.0000 Protocolo Nº: 0262482017

AGRAVANTE: JOSÉ FERREIRA DA SILVA,
ADVOGADO(A): HENRY WALL GOMES FREITAS (PI43440)
AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA,

Relator(a): NELMA CELESTE SOUZA SILVA SARNEY COSTA

DECISÃO
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face de decisão proferida pelo Juiz da 1ª Vara Cível da Comarca de Timon que determinou a emenda a inicial
no sentido de apresentar extrato bancário completo referente ao mês anterior ao início dos descontos, bem como do mês em que foi descontada a primeira
parcela do suposto contrato objeto da lide (processo nº.0801470-04.2017.8.10.0060).
É o relatório.
De acordo com a Portaria-GP 427/2016, que dispõe sobre a implantação do PJe-TJMA, a tramitação do processo judicial, a prática dos atos processuais e sua
representação por meio eletrônicos serão feitas exclusivamente por intermédio do Sistema Processo Judicial Eletrônico nas cinco Câmaras Cíveis
Isoladas e nas duas Câmaras Cíveis Reunidas, na Seção Cível, nas três Câmaras Criminais Isoladas e nas Câmaras Criminais Reunidas, a partir do dia 1º de
julho de 2016.
Compulsando os autos, verifico que a ação principal, de onde advém a decisão recorrida, tramita por meio do Sistema Processo Judicial Eletrônico - PJe e não
por meio físico, o que impede a análise do recurso pela via escolhida pelo requerente na medida em que há sistema compatível para interposição do agravo de
instrumento em formato eletrônico.
Do exposto, não conheço do recurso.
Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.
São Luís, 28 de junho de 2017.
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Desembargador(a): NELMA CELESTE SOUZA SILVA SARNEY COSTA

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

Processo Nº: 0003642-35.2017.8.10.0000 Protocolo Nº: 0276242017

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CAROLINA,
PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO: SOYA LELIA LINS DE VASCONCELOS
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL,
PROMOTOR(A)(ES): CARLOS AUGUSTO SOARES, GLAUCE MARA LIMA MALHEIROS, FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA JUNIOR, PAULO ROBERTO
DA COSTA CASTILHO, JOSE ALEXANDRE ROCHA, MARCOS TULIO MOREIRA LIMA CARVALHO, LUCAS MASCARENHAS DE CERQUEIRA MENEZES

Relator(a): NELMA CELESTE SOUZA SILVA SARNEY COSTA

DECISÃO
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo em caráter de urgência, contra decisão do MM. Juiz de Direito da Comarca de
Carolina/MA, que no bojo Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer e Não fazer, com Pedido de Liminar, concedeu a tutela provisória requerida, inaudita altera
parte, para:
a) determinar ao Município de Carolina/MA, que se abstenha em realizar novas admissões no serviço público, sem prévio concurso público, com exceção de
provimento de cargos comissionados e das contratações temporárias que sigam os preceitos constitucionais;
b) determinar ao Município de Carolina/MA, que anule, oficialmente, o certame licitatório e eventual contrato realizado irregularmente com a CONSEP -
Consultoria e Estudos Pedagógicos LTDA - EPP;
c) determinar ao Município de Carolina/MA, que instaure processo licitatório para contratação de instituição destinada à realização de concurso público, e que
lance edital de concurso público para provimento de todos os cargos efetivos que se encontram, atualmente, ocupados por contratos precários, bem como, para
outros cargos que se revelem necessários ao funcionamento administrativo da prefeitura, no prazo de 45 (quarenta e cinco dias), a contar da citação/intimação,
sob pena de multa diária e pessoal ao prefeito municipal, no valor de R$1.000,00 (mil reais), em caso de descumprimento, até o limite de R$100.000,00 (cem mil
reais);
d) determinar a CONSEP - Consultoria e Estudos Pedagógicos LTDA - EPP, que faça a prestação de contas formal e detalhada do dinheiro, bem como, que
proceda à devolução de todos os valores referentes às inscrições efetuadas pelos candidatos, no prazo de 15 (quinze) dias;
e) determinar ao Município de Carolina/MA, que junte aos autos a relação completa de todos os servidores contratados precariamente e ocupantes de cargos
públicos municipais efetivos, no prazo de 15 (quinze) dias, a partir da citação/intimação.
Em suas razões recursais, alega que a decisão agravada ignorou a pendência do processo n.º 1376/2016 junto ao TCE, no qual está em exame tanto a
legalidade do processo licitatório e do contrato com a empresa executora do concurso, CONSEP, bem como a legalidade do próprio concurso, em cujo bojo foi
proferida decisão suspendendo os efeitos da contratação e a realização do concurso.
Afirma que a decisão agravada enseja risco de decisões conflitantes entre o TCE e o Judiciário colocando em cheque a segurança jurídica.
Coloca que o prazo fixado para a realização de licitação e publicação de edital do certame no prazo exíguo de 45 (quarenta e cinco) dias inviabiliza o seu
cumprimento e contraria a legislação sobre o tema.
Salienta que a decisão agravada determinou a realização do concurso sem prévia identificação das efetivas necessidades públicas e possibilidades de custeio, e
sem que haja lei válida de criação dos cargos a serem providos, invadindo a seara administrativa e legislativa.
Assevera que a decisão recorrida carece de fundamentação quanto à existência de contratações irregulares que justificariam a realização do concurso, assim
como não explicita os motivos nos quais se baseia para determinar anulação do processo licitatório e do contrato celebrado com a empresa vencedora -
CONSEP.
Finaliza acrescentando que a decisão fixou elevada multa, no valor de R$1.000,00 (mil reais) por dia, até o limite de R$100.000,00 (cem mil reais), a ser
suportada pelo Prefeito, sem que este sequer seja parte no processo.
Diante desses argumentos, sustenta que os requisitos para a concessão da tutela de urgência não se faziam presentes quando da prolação da decisão recorrida,
razão pela qual requer a concessão do efeito suspensivo ao presente agravo, para suspender os efeitos da decisão agravada e, no mérito, a cassação da
mesma.
É o relatório. Passo a decidir.
Tendo em vista que a decisão agravada foi exarada na vigência do NCPC, será essa a legislação aplicável na análise do presente recurso.
Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo e passo à análise do pedido de atribuição do efeito suspensivo formulado liminarmente.
Nesse juízo preliminar, estou adstrita à verificação da presença dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único do NCPC, quais sejam: risco de dano
grave, de difícil ou impossível reparação e probabilidade do provimento do recurso.
Da análise dos documentos que instruem o presente recurso, verifico que, de fato, existe processo tramitando junto ao TCE, deflagrado por denúncia oferecida
pelo atual prefeito do município agravante, Sr. Erivelton Teixeira Neves, no qual está sendo analisada a legalidade do processo licitatório para contratação de
empresa para realizar concurso público para provimento de cargos efetivos do município, levado a efeito nos últimos meses da gestão anterior, bem como a
legalidade do próprio concurso, em vista das disposições contidas no art. 21, parágrafo único da Lei de Responsabilidade Fiscal, que abaixo transcrevo:
"Art. 21. É nulo de pleno direito o ato que provoque aumento da despesa com pessoal e não atenda:
I - as exigências dos arts. 16 e 17 desta Lei Complementar, e o disposto no inciso XIII do art. 37e no § 1odo art. 169 da Constituição;
II - o limite legal de comprometimento aplicado às despesas com pessoal inativo.
Parágrafo único. Também é nulo de pleno direito o ato de que resulte aumento da despesa com pessoal expedido nos cento e oitenta dias anteriores ao final do
mandato do titular do respectivo Poder ou órgão referido no art. 20." (Grifei).
Verifico também que, em decisão preliminar, o TCE concedeu a cautelar requerida pelo denunciante e suspendeu a realização do concurso público que
aconteceria em 18/12/2016.
Diante dessas constatações, não vislumbro, nessa análise perfunctória, os requisitos autorizadores da tutela de urgência concedida pelo juízo de base, a uma,
porque em vista da decisão emanada do TCE, revestida de caráter impositivo e vinculante para a administração municipal, o atual gestor daquela municipalidade
não poderia dar continuidade ao certame suspenso e a duas, porque o prefeito em exercício também não poderia diligenciar no sentido de realizar novo concurso
antes do certame anterior ser declarado nulo por aquele tribunal, não se afigurando a desídia atribuída à atual administração pela decisão recorrida.
Nesse contexto, a manutenção da decisão agravada, ao contrário do que se propõe, acarretará um enorme prejuízo ao erário municipal de Carolina, na medida
em que será gerada uma despesa sem previsão orçamentária, a qual, a depender do resultado do julgamento do processo no TCE, terá sido desnecessária.
Convém colocar, que as contratações supostamente irregulares, embora desatendam os ditames constitucionais, não implicam, de per si, em danos ao erário,
se os servidores prestarem o serviço para o qual foi contratado, não sendo argumento suficiente para a concessãoda tutela de urgência levada a efeito na
primeira instância.
Com efeito, o prolongamento da situação trazida no corpo da Ação Civil Pública até o julgamento do mérito, não trará prejuízos maiores aos cofres públicos, do
que a realização de um concurso sem prévia análise do seu impacto no orçamento do município, ainda mais no exíguo prazo de 45 (quarenta e cinco) dias.
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Por sua vez, a proibição irrestrita de contratar novos servidores, imposta pela decisão agravada, poderá causar o mau funcionamento da máquina administrativa,
diante de uma excepcional necessidade de aumento de pessoal, cuja análise compete à gestão municipal.
A possibilidade acima delineada torna provável o provimento do presente recurso e, de outro lado, em virtude da decisão agravada, a agravante está na
iminência de ter que desocupar o imóvel onde reside há mais de 15 (quinze) anos, sem possuir recursos de adquirir ou alugar outro imóvel onde possa residir.
Assim, estando afigurados os requisitos legais, concedo a liminar requerida e suspendo os efeitos da decisão agravada até o julgamento do mérito do presente
recurso.
Intime-se a parte Agravada para apresentar contrarrazões recursais.
Comunique-se a decisão ao juízo de base.
Após tais providências, remetam-se os autos à Procuradoria Geral de Justiça para emissão de parecer.
Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.
São Luís (MA), 28 de junho de 2017.

Desembargador(a): NELMA CELESTE SOUZA SILVA SARNEY COSTA

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
APELAÇÃO CÍVEL Nº 028188/2016 - (Numeração Única 0033800-51.2009.8.10.0001) - SÃO LUÍS.
Apelante : Frigorifico Eldorado.
Advogado : Bruno Maciel Leite Soares(OAB/MA 7.412).
Apelado : Francisco de Canindé Ferreira Barros.
Advogado : Paulo Helder Guimarães de Oliveira(OAB/MA 4.958).
Proc. Justiça : Dr. Raimundo Nonato de Carvalho Filho.
Relator : Des. Antonio Guerreiro Júnior.

E M E N T A
CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CANCELAMENTO INDEVIDO DE CHEQUE. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR
DA INDENIZAÇÃO ADEQUADO AO CASO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL.
I. A boa-fé objetiva se aplica a todos os partícipes da relação obrigacional, originada de qualquer relação contratual. No que diz respeito ao devedor, a
expectativa é a de que cumpra, no vencimento, a sua prestação. Assim, os contratantes devem agir com boa-fé e lealdade desde o início até a completa
realização da avença, considerando, neste aspecto, não só a forma de pagamento, mas seus efeitos posteriores, a real efetivação dos seus objetivos.
II. Havendo precedentes no caso sob análise, hei por bem manter coerência às decisões, mantendo o quantumindenizatório no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais).
III. Recurso improvido (art. 932, IV do CPC c/c súmula 568 do STJ).

D E C I S Ã O
Trata-se de Apelação Cível interposta por Frigorífico Eldorado inconformado com a sentença proferida pelo juízo 1ª Vara Cível da Comarca da Ilha de São Luís,
que nos autos da Ação por Reparação de Danos, julgou procedente o pedido formulado na inicial para condenar a requerida ao pagamento de indenização por
danos morais ao autor no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) acrescidos de juros e correção. Condenou, ainda a ré, ao pagamento de custas e honorários
advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação.
Em suas razões, sustenta o apelante que não há nos autos qualquer dano capaz de garantir direito a indenização, pois não houve restrição do nome do apelado
em órgãos de proteção ao crédito ou mesmo qualquer situação vexatória que enseje reparação.
Relata que, o setor frigorífico foi um dos mais prejudicados com a crise financeira, passando por sérias dificuldades de caixa, e que tão logo resolvida a questão
se prontificou a pagar o que devia ao apelado, demonstrando, assim, sua boa-fé.
Ressalta que, o fato, do apelado ter sido obrigado a buscar financiamento para honrar o pagamento de um veículo, não reflete situação vexatória, atribuindo a
questão percalços incapazes de gerar abalo a imagem do apelado, mencionando que o próprio apelado em sua petição afirma que poderia, perante terceiros, ser
visto como caloteiro, ou seja, uma suposta situação.
Por essas razões, requer seja dado provimento ao recurso para reformar a sentença recorrida, julgando improcedentes os pedidos iniciais, ou caso assim não
entendendo seja reduzido o valor da indenização por danos morais.
Contrarrazões, às fls. 113/118.
A d. Procuradoria Geral de Justiça, em parecer de lavra do Dr. Raimundo Nonato de Carvalho Filho, manifestou-se pelo seu julgamento, sobre o qual deixa de se
manifestar por inexistir, na espécie, quaisquer das hipóteses autorizadas da intervenção ministerial elencadas no art. 178, do novo Código de Processo Civil.
É o relatório. Passo a decidir.
Ab initio, registro que, na hipótese, a prerrogativa constante do art. 932, do Código de Processo Civil permite ao relator decidir monocraticamente o presente
apelo, na medida em que já há jurisprudência firme nesta Corte e nos Tribunais Superiores acerca dos temas trazidos ao segundo grau.
Insta asseverar ainda que, na hipótese, conforme preceitua a Súmula nº 568 do STJ1, é permitido ao relator decidir monocraticamente o presente recurso, na
medida em que já há entendimento dominante acerca do tema na jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Superiores.
Cinge-se a controvérsia em delimitar a responsabilidade decorrente do negócio celebrado para pagamento mediante cheque posteriormente sustado.
É sabido que a prática reiterada de emissão de cheque para pagamento de obrigações mediante cheque pré-datado, tornou-se costume em transações
comerciais, sendo aceito em nosso sistema jurídico pela jurisprudência, que inclusive, firmou entendimento sumulado acerca da matéria.
Nesse particular, cabe invocar o princípio da boa-fé objetiva, que se traduz como uma regra de conduta, um dever de agir de acordo com determinados padrões
estabelecidos e reconhecidos.
É que, pelo princípio da boa-fé dos contratos, consagrado no Código Civil, a liberdade de contratar deve ser exercida em razão e nos limites da função social dos
contratos, estando as partes contratantes obrigadas a guardar os princípios de probidade e boa-fé, tanto na conclusão do contrato como em sua execução.
Nunca é demais lembrar que, o princípio da boa-fé objetiva se aplica a todos os partícipes da relação obrigacional, originada de qualquer relação contratual. No
que diz respeito ao devedor, a expectativa é a de que cumpra, no vencimento, a sua prestação.
Assim, os contratantes devem agir com boa-fé e lealdade desde o início até a completa realização da avença, considerando, neste aspecto, não só a forma de
pagamento, mas seus efeitos posteriores, a real efetivação dos seus objetivos.
No caso concreto, o juízo a quoao reconhecer o negócio jurídico celebrado levando em consideração o conjunto fático probatório colhido nos autos, bem
fundamentou a decisão consignando a forma de pagamento contratada. Vejamos:
"Sabe-se que o cheque é um título de crédito revestido de certas formalidades, e dentre estas, a de ser ordem de pagamento à vista. Mencionada ordem, é
emitida contra um banco, ou ente assemelhado, para que pague à pessoa, em favor de quem se emite, ou ao portador, importância certa em dinheiro,
previamente posta à disposição do emitente e que será levada à sua conta.
Cheque, portanto, consiste em uma ordem de pagamento à vista, feita por quem dispõe de fundos em poder do sacado, a favor do beneficiário, ou à sua ordem,
ou ao portador.
No caso, as partes estipulam, livremente, o modo de aquisição e o pagamento daquilo que foi acordado. Conclui-se que os cheques emitidos para pagamento em
data aprazada, em virtude de pacto celebrado entre emitente e destinatário, possui natureza contratual, protegida, também, pelo Código de Defesa do
Consumidor.
Então, diante do exposto supra, tem-se que o cheque pré ou pós datado, passa a ser uma garantia de dívida e, por isso, a parte que desrespeitar o pactuado
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quando se emitiu o cheque, poderá ser responsabilizada civilmente pelos prejuízos que porventura viera causar."
Pois bem. Não há como olvidar que o apelado, de fato, não cumpriu satisfatoriamente com a obrigação, pois, muito embora, já tenha efetivado o pagamento
devido, não cumpriu nos termos contratado, quando o apelado sustou os cheques indevidamente, o que, por certo, acarretou transtornos e aborrecimentos
desnecessários ao credor.
Não obstante, embora não se tenha como quantificar a angústia e sofrimento de cada um, entendo que, a despeito da conduta do apelado, é de se considerar a
devida reparação.
Nesse sentir, tenho que os parâmetros judiciais à fixação dos danos morais estão adstritos ao caso em concreto, levando-se em conta a natureza e a gravidade
da ofensa, e, utilizando como referência, casos análogos proferidos por este Tribunal de Justiça, hei por bem manter o quantum indenizável, que in casu, foi
determinado pelo juízo de base em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com o fim de manter coerência com as decisões já proferidas por esta Corte.
Eis a jurisprudência desta E. Corte de Justiça:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINARES. DESERÇÃO E LEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. MÉRITO.
CHEQUE DEVOLVIDO. EXISTÊNCIA DE SALDO PARA COMPENSAÇÃO. DANO MORAL CARACTERIZADO. PRECEDENTES DO STJ. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM. RECURSO IMPROVIDO. 1) A certificação do preparo pago via internet é da secretaria responsável e não do recorrente (artigo 4º da Lei Estadual nº
9109/2009 e Circular nº 3-COADJUD, de 23 de janeiro de 2013). Ademais, em consulta ao gerador de custas verificou-se que tal pagamento fora efetivado,
consoante declaração de fls. 159. Logo, não há que se falar em deserção. Preliminar rejeitada. 2) A presente Ação detém pertinência subjetiva, não havendo que
se falar em ilegitimidade passiva ad causam, pois, em tese, o apelado, usuário dos serviços bancários, é o titular do interesse que se afirma prevalente na
pretensão, o qual é dirigido contra o apelante, supostamente causador do dano narrado na exordial. Preliminar rejeitada. 3) A devolução de cheque de correntista
por falta de provisão de fundos, quando existente saldo para sua compensação, acarreta danos de natureza moral passíveis de indenização. (Súmula 388 do
STJ) 4) O valor arbitrado a título de danos morais deve ser mantido, pois se mostra razoável e proporcional diante do caso concreto. 5) Os juros de mora incidem
a partir da data da citação e a correção monetária a partir da data em que se tornou líquido o valor indenizatório, no caso de dano moral decorrente de
responsabilidade contratual. 6) Recurso improvido. (Ap 0258912016, Rel. Desembargador(a) ANGELA MARIA MORAES SALAZAR, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL,
julgado em 29/11/2016, DJe 06/12/2016)
AGRAVO REGIMENTAL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. TÍTULOS DE CRÉDITO. CHEQUE. PRAZO DE APRESENTAÇÃO. DEVOLUÇÃO DE CHEQUE
PRESCRITO POR FALTA DE FUNDOS. MOTIVO INDEVIDO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. FIXAÇÃO
DO VALOR INDENIZATÓRIO. CRITÉRIOS. MAJORAÇÃO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. 1. Ultrapassado o prazo de apresentação para pagamento do
cheque, bem como prescrito o direito de promover a sua execução, o banco sacado não pode devolver o título por insuficiência de fundos (?motivo 12?). 2.
Devolvido o cheque por motivo indevido, surge para o banco o dever de indenizar os danos morais infligidos contra o consumidor, máxime quando o caso ganha
publicidade com a indevida inclusão de seu nome no Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundos. 3. A inscrição indevida em órgão de proteção ao crédito
gera, por si só, o dever de indenizar e constitui dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos.
Precedentes. STJ. 4. O Superior Tribunal de Justiça tem como limite das indenizações por abalos morais decorrentes de inscrição indevida em cadastros
restritivos de crédito, o montante aproximado de 50 (cinqüenta) salários mínimos (AgRg na Rcl 5244-MT). 5. Dano moral mantido em R$ 8.000,00 (oito mil reais).
6. Agravo regimental desprovido. (AgR no(a) Ap 000629/2013, Rel. Desembargador(a) KLEBER COSTA CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, julgado em
06/06/2013, DJe 13/06/2013)
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C CANCELAMENTO DE PROTESTO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO
APELANTE. REJEITADA. CHEQUE SUSTADO. ACORDO COMERCIAL DESCUMPRIDO. NEGLIGLÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PROTESTO
INDEVIDO. DANOS MORAIS IN RE IPSA. QUANTUM REDUZIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I -
Não merece acolhida a alegação de ilegitimidade passiva ad causam formulada pelo banco apelante, vez que participou da relação jurídica sob exame, na
medida em que efetuou a operação de protesto dos cheques emitidos pelo apelado. Assim, considerando abstratamente o direito invocado pelo autor da ação,
afigura-se possível que o apelante figure no polo passivo da ação. PRELIMINAR REJEITADA. II - A Instituição Financeira protestou indevidamente os cheques
em comento, sem antes se certificar em seu sistema os motivos que levaram à sustação do título. Deste modo, tendo havido o protesto indevido, surge o dever
de indenizar in re ipsa, prescindindo-se, portanto, a prova do prejuízo. Precedentes do STJ. III - O valor arbitrado a título de danos morais deve observar, além do
caráter reparatório da lesão sofrida, o escopo educativo e punitivo da indenização, de modo que a condenação sirva de desestímulo ao causador do ilícito a
reiterar a prática lesiva, sem que haja, por outro lado, enriquecimento sem causa por parte da vítima. Assim, tenho por bem reduzir o quantum indenizatório para
R$ 10.000,00 (dez mil reais), por ser este o patamar arbitrado em casos análogos por esta Primeira Câmara Cível. IV - Mantendo a verba honorária fixada na
sentença. V - Apelo parcialmente provido. (Ap 0125632013, Rel. Desembargador(a) ANGELA MARIA MORAES SALAZAR, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, julgado
em 26/11/2015, DJe 02/12/2015)
Veja-se que, mesmo entendendo que as indenizações devem ter um necessário cunho didático, a condenação não pode ser de tal vulto que leve ao
enriquecimento sem causa do ofendido, afastando-se, assim, dos princípios balizadores de toda e qualquer indenização.
Trata-se, portanto, de um critério fundado na razoabilidade, e deve a importância fixada servir como compensação aos prejuízos sofridos pela vítima do evento
danoso, com caráter pedagógico e profilático inibidor, capaz de evitar novos cometimentos de atos ilícitos.
Dessa forma, o valor pecuniário deve ser fixado de maneira que atenda à pretensão de compensação pelos danos morais sofridos pela vítima (honra objetiva)
sem importar em enriquecimento e, simultaneamente, penalizar civilmente os causadores do ilícito.
Ante o exposto, nos termos do art. 932, IV do CPC, e, por analogia a súmula 568 do STJ, nego provimentoao presente recurso, mantendointegralmente os
fundamentos da sentença recorrida.
Publique-se. Intimem-se.
São Luís, 28 de junho de 2017.

Des. Antonio Guerreiro Júnior
R E L A T O R

1 568 - O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante
acerca do tema. (Divulgada no DJe do STJ de 16/03/2016; publicada no DJe do STJ de 17/03/2016).

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 29.019/2017 - (Numeração Única 0003758-41.2017.8.10.0000) - CODÓ.
Agravante : Banco Bradesco Financiamento S/A.
Advogados : Wilson Sales Belchior (OAB/MA 11099-A).
Agravado : Rozenilde Brandão.
Advogados : Marcelo Moreira Mota (OAB/MA 10841) e outros.
Relator : Des. Antonio Guerreiro Júnior.

E M E N T A
1. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. APOSENTADA. DESCONTOS

INDEVIDOS. TUTELA CONCEDIDA DETERMINANDO SUSPENSÃO DOS DESCONTOS SOB PENA DE MULTA. EMPRÉSTIMO SUPOSTAMENTE
FRAUDULENTO. VALOR CONSENTÂNEO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE DE JUSTIÇA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.

2.

I. In casu, o magistrado de base determinou a fixação de multa no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), revelando-se razoável e proporcional, estando
dentro dos parâmetros decididos por esta Corte Estadual de Justiça, haja vista, em casos análogos, tem se pronunciado em valores iguais ao
que ora fora determinado, mormente por se tratar de obrigação internacorporisda instituição financeira.

3.
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II. Agravo improvido.4.
5.6. D E C I S Ã O7.

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Banco Bradesco Financiamento S/A., contra decisão proferida pelo juízo da
2ª Vara da Comarca de Codó, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito com pedido de Tutela Antecipada proposta por Francisco de Sousa,
concedeu a antecipação de tutela para determinar a empresa ré Banco Bradesco Financiamento S.A., que retire exclua e se abstenha de anotar nos cadastros
de proteção ao crédito, o nome do autor pela dívida aponta, no prazo de 05 (cinco dias), sob pena de multa diária no valor de 1.000,00 (mil reais).
Em suas razões, afirma que
"a decisão proferida pelo eminente magistrado de 1º grau revela-se destoante da orientação do ordenamento jurídico vigente, assim como desarrazoada ao
determinar que o banco cumpra uma determinação sem conceder prazo razoável, cumulando ainda a imposição de multa no valor de R$ 1000,00 (mil reais)."
Aduz ainda, que "faz-se necessário a concessão do prazo razoável de pelo menos 30 dias para o trâmite interno do Banco Réu para a disponibilização do ora
Requerido".
Com esses argumentos,pugna pela concessão de efeito suspensivo para fazer cessar os efeitos da medida liminar concedida que determinou a cominação de
multa, ou ainda seja minorada o valor da multa diária em valor proporcional, bem como estipulado o prazo de 30 dias para cumprimento da obrigação.

É o que cabia relatar. Passo a análise de mérito.1.

Em análise aos requisitos de admissibilidade recursal, constata-se que o agravo é tempestivo e encontra-se devidamente instruído de acordo com o art. 1.017 do
Novo Código de Processo Civil.
Assim, presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo à análise do efeito suspensivo pleiteado.
Ab initio, cumpre-me ressaltar que a prerrogativa constante do art. 932, V, do Código de Processo Civil permite ao relator decidir monocraticamente o presente
recurso, na medida em que já há jurisprudência firme nesta Corte e nos Tribunais Superiores acerca dos temas trazidos ao segundo grau.
Insta asseverar ainda que, na hipótese, conforme preceitua a Súmula nº 568 do STJ1, é permitido ao relator decidir monocraticamente o presente recurso, na
medida em que já há entendimento dominante acerca do tema na jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Superiores.
Pois bem. A insurgência recursal cinge-se ao arbitramento de multa para cumprimento da tutela concedida que determinou a suspensão dos descontos
efetuadas na conta da agravada proveniente de empréstimo supostamente fraudulento.
Com efeito, a norma processual prevê a cominação de multa por descumprimento da decisão judicial a fim de que se torne efetiva a tutela concedida, nos termos
do art. 536, § 1º do CPC.
Destarte, nunca é demais lembrar, que a cominação da multa somente dar-se-á nos casos em que a parte recusou-se a cumprir a decisão judicial, não
constituindo, portanto, como instrumento de enriquecimento da parte, pois o que se espera, é que a decisão seja fielmente cumprida.
Decerto que valores exorbitantes não serão admitidos em nosso ordenamento, contudo, não é o caso dos autos, tendo em vista que o valor de R$ 1.00,00 (mil
reais) dia/multa, se mostra consentâneo com a jurisprudência desta Corte Estadual de Justiça.
Dessa forma, entendo que o Banco Agravante não demonstrou que, caso a decisão ora agravada seja mantida, poderá sofrer lesão grave e de difícil reparação,
haja vista que os descontos perpetrados em parcelas mensais no benefício da agravada, por certo trarão prejuízos irreparáveis ao seu sustento, sobretudo
porque mister se torna averiguar a veracidade do contrato firmado, a fim de que não onere ainda mais os prejuízos de ordem financeira da autora, caso não
tenha sido ela, de fato, a contratante com o Banco, evitando assim os prejuízos advindos de um contrato fraudulento, que corriqueiramente vem se tornando um
equívoco praticado nas instituições financeiras.
In casu, o magistrado de base determinou a fixação de multa no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), revelando-se razoável e proporcional, estando dentro dos
parâmetros decididos por esta Corte Estadual de Justiça, haja vista, em casos análogos têm se pronunciado em valores iguais ao que ora fora determinado,
mormente por se tratar de obrigação interna corporisda instituição financeira. Vejamos:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. APOSENTADA. DESCONTOS INDEVIDOS. LIMINAR DETERMINANDO SUSPENSÃO DOS DESCONTOS
SOB PENA DE MULTA. RECURSO OBJETIVANDO DILAÇÃO DE PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA MEDIDA IMPOSTA. INVIÁVEL. REDUÇÃO DA MULTA.
IMPOSSIBILIDADE.
I - Busca o agravante reforma da decisão de base objetivando dilação de prazo para cumprimento da medida imposta, bem como redução da multa.
II - Não há que se falar em necessidade de dilação de prazo para cumprimento da decisão, vez que este pode ocasionar ainda mais transtornos a parte
hipossuficiente da demanda, havendo aqui a possibilidade de ocorrência de mais descontos em seus proventos alimentícios, sendo ainda desarrazoada a
afirmação de necessidade de prazo de 30 (trinta) dias para ações interna corporis da instituição financeira em detrimento de direito fundamental da Agravada,
qual seja, o direito a recebimento da aposentadoria.
III - Na espécie, o valor da multa fixada em R$ 1.000,00 (mil reais), a cada ato que caracterize descumprimento da decisão, mostra-se razoável e
proporcional com a celeridade que se espera ao cumprimento da ordem judicial, vez que pretende resguardar o direito a dignidade da parte Agravada
e, sobretudo em função do bem tutelado no presente caso, o &quot;patrimônio&quot;.
IV - Agravo improvido. (AI 0183362016, Rel. Desembargador(a) JOSÉ DE RIBAMAR CASTRO, QUINTA CÂMARA CÍVEL, julgado em 04/07/2016, DJe
08/07/2016).
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DESCONTOS EM
BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO. COMINAÇÃO DE ASTREINTES. MANUTENÇÃO DO VALOR. MUDANÇA DA
PERIODICIDADE. LIMITAÇÃO. RAZOABILIDADE. 1. Os elementos probatórios constantes nos autos denotam a ausência da verossimilhança das alegações
deduzidas pelo Agravante e, concomitantemente, demonstram que a continuidade dos descontos compromete o rendimento do Agravado. 2. Não sendo possível
aferir se os descontos nos proventos do Agravado possuem causa legítima, impõe-se a manutenção da decisão. 3. A multa diária por descumprimento de
decisão judicial não poderá ser irrisória nem elevada, sob pena de não cumprir o seu escopo, devendo ser fixada em atenção aos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade. Sob essa perspectiva, o valor justo da multa é aquele capaz de forçar a parte a cumprir a decisão judicial. 4. Deve ser mantido o valor da
multa em R$ 1.000,00 (mil reais), na medida em que foi estabelecido com observância aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade e revela-se
insuficiente para representar fonte de enriquecimento ilícito do Agravado. 5. Em se tratando de uma obrigação específica de não fazer, ou seja, de não proceder
a novos descontos, entende-se que a periodicidade das astreintes não pode ser diária, sendo razoável o seu redimensionamento para cada ato de
descumprimento do preceito. 6. Considerando não ter sido estabelecido limite para a sua incidência, consigna-se que as astreintes devem ser aplicadas até o
montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). 7. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. 8. Unanimidade. (AI 0346052016, Rel.
Desembargador(a) RICARDO TADEU BUGARIN DUAILIBE, QUINTA CÂMARA CÍVEL, julgado em 20/03/2017, DJe 24/03/2017)
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIMINAR. EXCLUSÃO OU ABSTENÇÃO DE INSCRIÇÃO DO NOME DA PARTE NOS CADASTROS DE
RESTRIÇÃO. APLICAÇÃO DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO. RAZOABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. Tratando-se de ação declaratória de
inexistência de débito, em que a parte alega desconhecer o débito, a concessão da liminar se baseia na plausibilidade do direito alegado (cobrança indevida) e o
perigo de dano à parte (ilegítima inscrição nos órgãos de proteção ao crédito). 2. As astreintes têm a função de forçar o cumprimento da liminar e impedir maiores
transtornos à outra parte, devendo ser fixada caso a caso e mediante análise das variáveis, tais como o poder financeiro do ofensor e da vítima e o grau de
reprovabilidade da conduta. 3. O valor de R$1.000,00 em caso de descumprimento não é exorbitante, encontrando-se dentro da razoabilidade e
proporcionalidade. 4. Recurso improvido. (AI 0290442016, Rel. Desembargador(a) KLEBER COSTA CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, julgado em
29/09/2016, DJe 05/10/2016)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA DIÁRIA. DESPROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO. PROVIMENTO. 1. Tratando-se de decisão em obrigação de fazer, na
qual não se evidencia relutância em cumprir a decisão judicial, mostra-se desarrazoada a fixação da astreintes em R$ 5.000,00, merecendo, portanto, a redução
para R$ 1.000,00 (mil reais). 2. Agravo de instrumento provido. (AI 0272332016, Rel. Desembargador(a) KLEBER COSTA CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA
CÍVEL, julgado em 15/09/2016, DJe 26/09/2016)
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Desse modo, não há nenhum reparo a ser feito na decisão agravada, porquanto esta se funda na jurisprudência mais recente desta Egrégia Corte de Justiça, no
sentido da efetivação do cumprimento da obrigação imposta, coibindo, por conseguinte, procrastinação ad eternum, em operações que podem ser resolvidas de
imediato.
Ante o exposto, nos termos do art. 932, IV, do CPC, e por analogia à súmula 568 do STJ, nego provimentoao agravo interposto, mantendo incólume a decisão
recorrida.
Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.
São Luís, 27 de junho de 2017.

1.
Des. Antonio Guerreiro Júnior1.

R E L A T O R2.

1� 568 - O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante
acerca do tema. (Divulgada no DJe do STJ de 16/03/2016; publicada no DJe do STJ de 17/03/2016).

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
APELAÇÃO CÍVEL Nº 32.970/2016 - (Numeração Única 0019756-85.2013.8.10.0001) - SÃO LUÍS.
Apelante : Fundação Getúlio Vargas - FGV Projetos e Concursos.
Advogado : Décio Freire(OAB/MA 6.543).
Apelado : Vaniele da Rocha Vieira Mendes.
Defensor Público : Marcelo Ramos de Oliveira.
Proc. de Justiça : Drª. Sandra Lúcia Mendes Alves Elouf.
Relator : Des. Antonio Guerreiro Júnior.

E M E N T A
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO COMBATENTE. CONVOCAÇÃO PARA O TESTE DE APTIDÃO FÍSICA.
ALTERAÇÃO SUBSTANCIAL DOS PARÂMETROS DO EDITAL Nº. 03/2012. PRETERIÇÃO DE CANDIDATO. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL DE
JUSTIÇA.
I - "Diante da ocorrência de fatos posteriores consistentes na circunstância de que o atual governo, além dos candidatos chamados para as vagas previstas
inicialmente no edital do concurso, decidiu convocar dentre os excedentes, mais 2.294 (dois mil, duzentos e noventa e quatro) candidatos do concurso da Polícia
Militar, deve ser revista a questão da nota de corte como impeditiva do prosseguimento nas demais etapas do certame. II - A nota de corte anteriormente
estabelecida, agora com o aumento do número de vagas, deve ser inexoravelmente revista, sendo que aquela estabelecida inicialmente pela entidade executiva
do certame regido pelo edital n° 003/2012, e firmada nos julgamentos dos órgãos deste Tribunal, foi reduzida drasticamente, podendo chegar ao patamar
aproximado de 23 a 24 pontos."(TJ-MA - Al: 0257542015 MA 0004487-38.2015.8.10.0000, Relator: JORGE RACHID MUBÁRACK MALUF, Data de Julgamento:
22/10/2015, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/10/2015).
II. Recurso Improvido (art. 932, IV do CPC c/c súmula 568 do STJ)

D E C I S Ã O
Trata-se de Apelação Cível interposta pela Fundação Getúlio Vargas - FGV Projetos e Concursos (fls. 279/303), inconformada com a sentença proferida
pelo Juízo da 1aVara da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que nos autos da Ação Ordinária c/c Pedido de Tutela Antecipada, movida por Vaniele da
Rocha Vieira Mendes, contra o Estado do Maranhão e Fundação Getúlio Vargas - FGV Projetos e Concursos, julgou procedente o pedido, determinando a
imediata nomeação e posse da Apelada no cargo de Soldado Combatente da Polícia Militar, Cidade de São Luís/Ma., confirmando a liminar anteriormente
concedida, fixando os honorários advocatícios em R$1.000,00 (mil reais).
Em suas razões, insurge-se a apelante contra a sentença, aduzindo que a apelada ficou de fora da sequência do certame, pois seu resultado na prova objetiva
(35 pontos) foi abaixo da nota de corte para a localidade a qual prestou o concurso (38 pontos), razão pela qual pugna pelo provimento do apelo.
Em contrarrazões de fls. 309/316, a Apelada defende o acerto do decisumpugnando pelo improvimento do apelo.
O Estado do Maranhão não apresentou recurso voluntário, conforme certidão de fl. 334.
Encaminhados os autos à d. Procuradoria Geral de Justiça, a Drª. Sandra Lúcia Mendes Aives Elouf, manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do
recurso, para que seja mantida in totuma sentença de base.
É o relatório. Passo a decidir.
A questão tratada nos autos é de amplo conhecimento desta Corte Estadual, tendo em vista a peculiaridade do caso concreto, qual seja, nota de corte.
Vale salientar que a discussão sobre a cláusula de barreira inicialmente estabelecida pela entidade executiva do certame, regido pelo edital n° 003/2012, foi
revista ante o surgimento de um fato público e notório, a saber, circunstância de que o atual governo sob a administração do Governador Flávio Dino, além dos
candidatos chamados para as vagas previstas inicialmente no edital do concurso, decidiu convocar dentre os excedentes, mais 2.294 (dois mil duzentos e
noventa e quatro) candidatos do referido concurso.
E, assim, sendo, esta Corte Estadual de Justiça, modificou seu entendimento em diversos acórdãos proferidos tendo em vista, o aumento do número de vagas,
decrescendo, assim a nota de corte, chegando, em alguns casos, ao patamar aproximado de 23 a 24 pontos, o que levou ao entendimento de que aqueles que
atingissem, na prova objetiva referida pontuação poderiam prosseguir nas demais etapas do concurso, sendo concedidas ordens para que os candidatos se
submetessem ao Teste de Aptidão Física, em confirmação das tutelas antecipadas concedidas em sede de ações ordinárias em favor desses candidatos.
Como bem pontuado pelo órgão do parquet, as convocações foram autorizadas pelos Decretos Governamentais números 30.615/2015 e 30.815/2015 chegando
ao patamar de 2.638 candidatos, dentre os quais, 1.332 lograram êxito em todas as fases e foram nomeados. Compulsando tal relatório observa-se que em
muitos cargos e localidades, após as convocações operadas pelo Poder Executivo no uso de seu poder discricionário, efetivamente houve uma redução na nota
de corte inicialmente estabelecida em alguns casos, o que, in casu, a apelada optou pelo cargo de Soldado Combatente Feminino com lotação em São Luís,
perfazendo 35 pontos, permitindo sua continuidade nas demais etapas do certame.
Eis a jurisprudência em situações idênticas à hipótese dos autos:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. CONCURSO PÚBLICO. CONVOCAÇÃO PARA TESTE DE
APTIDÃO FÍSICA. NOTA DE CORTE. POSICIONAMENTO DAS CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS. MODIFICAÇÃO. CONVOCAÇÃO DE 2.294 CANDIDATOS
ALÉM DO QUANTITATIVO FIXADO INICIALMENTE NO EDITAL. DECISÃO REFORMADA. I - Diante da ocorrência de fatos posteriores consistentes na
circunstância de que o atual governo, além dos candidatos chamados para as vagas previstas inicialmente no edital do concurso, decidiu convocar dentre os
excedentes, mais 2.294 (dois mil, duzentos e noventa e quatro) candidatos do concurso da Polícia Militar, deve ser revista a questão da nota de corte como
impeditiva do prosseguimento nas demais etapas do certame. II - A nota de corte anteriormente estabelecida, agora com o aumento do número de vagas, deve
ser inexoravelmente revista, sendo que aquela estabelecida inicialmente pela entidade executiva do certame regido pelo edital n° 003/2012, e firmada nos
julgamentos dos órgãos deste Tribunal, foi reduzida drasticamente, podendo chegar ao patamar aproximado de 23 a 24 pontos. III - Havendo o risco de
perecimento do direito da agravada, deve ser mantida a tutela antecipada deferida. (TJ-MA - Al: 0257542015 MA 0004487-38.2015.8.10.0000, Relator: JORGE
RACHID MUBÁRACK MALUF, Data de Julgamento: 22/10/2015, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/10/2015).
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. CONCURSO PÚBLICO. CONVOCAÇÃO PARA TESTE DE
APTIDÃO FÍSICA. CLÁUSULA DE BARREIRA. POSICIONAMENTO DAS CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS. MODIFICAÇÃO. CONVOCAÇÃO DE 2.294
CANDIDATOS ALÉM DO QUANTITATIVO FIXADO INICIALMENTE NO EDITAL. REDUÇÃO DRÁSTICA DA NOTA DE CORTE ESTABELECIDA NO EDITAL.
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DECISÃO REFORMADA. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. UNANIMIDADE. 1. Concurso público para cargo de Soldado Combatente e Bombeiro da Polícia
Militar. 2. Cláusula de barreira. Modificação de entendimento. 3. Revisão imperiosa ante o surgimento de um fato público e notório, qual seja, a circunstância de
que o atual governo sob a administração Governador Flávio Dino, além dos candidatos chamados para às1 vagas previstas inicialmente no edital do concurso,
decidiu cohvpcar dentre os excedentes, mais 2.294 (dois mil duzentos e novecentos e quatro) candidatos do concurso da Polícia Militar. 4. Anota de corte
anteriormente estabelecida, agora com o aumento do número de vagas, deve ser inexoravelmente revista, sendo que a nota de corte estabelecida inicialmente
pela entidade executiva do certame regido pelo edital n° 003/2012, e firmada nos julgamentos dos órgãos deste Tribunal, foi reduzida drasticamente, podendo
chegar ao patamar aproximado de 23 a 24 pontos, o que nos autoriza depreender que a agravante pode prosseguir nas etapas do concurso, haja vista que
logrou pontuação de 26 pontos na prova objetiva. 5. Decisão reformada. 6. Agravo conhecido e provido. Unanimidade. (TJ-MA - Al: 0131722015 MA
0002004-35.2015.8.10.0000, Relator: RAIMUNDO JOSÉ BARROS DE SOUSA, Data de Julgamento: 10/08/2015, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação:
18/08/2015).
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. CONCURSO PÚBLICO. PRELIMINAR DE
INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO - SANADA. CONVOCAÇÃO PARA TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. CLÁUSULA DE BARREIRA. POSICIONAMENTO DAS
CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS. MODIFICAÇÃO. CONVOCAÇÃO DE 2.294 CANDIDATOS ALÉM DO QUANTITATIVO FIXADO INICIALMENTE NO EDITAL.
REDUÇÃO DRÁSTICA DA NOTA DE CORTE ESTABELECIDA NO EDITAL. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO. I - Após o requerimento de
informações ao Juízo de origem, este determinou, por meio da decisão de fls. 77/78, o encaminhamento imediato do processo eletrônico para uma das Varas da
Fazenda Pública do Termo Judiciário de São Luís da Comarca da Ilha, sanando, assim, a preliminar levantada em sede de agravo; II - Verifica-se que o
Agravado faz jus à convocação para as etapas seguintes do certame, vez que alcançou nota suficiente de 24 pontos (dentro da cláusula de barreira) para realizar
as fases seguintes do concurso, pois conforme bem indicado pela Procuradoria Geral de Justiça, o item 9 do Edital 03/2012, cria nova regra, exclusiva para o
cargo de Soldado Combatente da Policia Militar, com o subitem 9.1.2, estabelecendo que seriam convocados até o limite de 3.000 (três mil) aprovados, de
acordo com a tabela e quantitativo a ser convocado por localidade; III - O valor da multa limitada à importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais), mostra-se
razoável e proporcional com a celeridade que se espera ao cumprimento da ordem judicial, vez que pretende resguardar o direito a dignidade da parte Agravada
e sobretudo em função do bem tutelado no presente caso; Recurso improvido. (AI 0066182016, Rel. Desembargador(a) JOSÉ DE RIBAMAR CASTRO, QUINTA
CÂMARA CÍVEL, julgado em 25/04/2016, DJe 28/04/2016).
MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR. CONVOCAÇÃO PARA TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. ALTERAÇÃO
DAS REGRAS EDITALÍCIAS. CONVOCAÇÕES REALIZADAS PELO ESTADO DO MARANHÃO ALÉM DO QUANTITATIVO ESTABELECIDO PELO EDITAL.
REDUÇÃO DA NOTA DE CORTE. CANDIDATO QUE NÃO ATINGE A PONTUAÇÃO DA LOCALIDADE ESCOLHIDA PARA O DESEMPENHO DO OFÍCIO
MILITAR. 1. O edital do concurso é o instrumento pelo qual a Administração Pública estabelece os requisitos e termos do certame, sendo um ato discricionário
para a escolha da quantidade de candidatos a serem convocados para uma segunda etapa. 2. O Governo do Estado do Maranhão procedeu à 03 (três)
convocações que interferiram diretamente no quantitativo estipulado inicialmente no Edital nº 003/2012 do concurso para prover o cargo de Soldado Combatente
da Polícia Militar do Estado do Maranhão, o que fez com que esta Corte de Justiça firmasse entendimento no sentido de que este ato administrativo alterou
sobremaneira os parâmetros estabelecidos para participação na segunda etapa do certame - Teste de Aptidão Física, reduzindo a nota de corte para as
localidades, chegando ao patamar aproximado de 23 (vinte e três) a 24 (vinte e quatro) pontos. 3. Em momento posterior, este Tribunal superou o entendimento
outrora firmado e decidiu não permitir que os candidatos que não atingissem a nota mínima de classificação, considerando-se o número de vagas, o cargo
pretendido, o sexo e a localidade, a chamada nota de corte, uma espécie de cláusula de barreira estabelecida por este Tribunal, evitando-se assim que aqueles
candidatos que não atingissem a nota de corte a partir dos mencionados critérios prosseguissem nas demais fases. 4. Considerando que o candidato não atingiu
a nota mínima exigida para prosseguir no certame, mesmo levando em conta os novos parâmetros, não há razão para a sua convocação para o Teste de Aptidão
Física. 5. Segurança denegada. 6. Unanimidade. (MS 0378042016, Rel. Desembargador(a) RICARDO TADEU BUGARIN DUAILIBE, PRIMEIRAS CÂMARAS
CÍVEIS REUNIDAS, julgado em 02/12/2016, DJe 09/12/2016)
CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO PM. CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS EXCEDENTES
APROVADOS E CLASSIFICADOS NA PRIMEIRA ETAPA E NÃO CONVOCADOS PARA A ETAPA SEGUINTE. MANUTENÇÃO DA CLÁUSULA DE BARREIRA
FIXADA ORIGINARIAMENTE PARA CONVOCAÇÃO REGULAR. OFENSA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. PRECEDENTES DA CÂMARA. DECISÃO
MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO. UNANIMIDADE. I - O posicionamento desta Corte de Justiça já está consolidado no sentido de que tendo o Governo do
Estado nomeado candidatos em número superior ao quantitativo estipulado no Edital nº 03/2012 para o cargo de Soldado Combatente da PM/MA, ocasionou
alteração dos parâmetros estabelecidos para a convocação da segunda etapa, que é o Teste de Aptidão Física, e, consequentemente na redução da nota de
corte para as localidades nas quais os candidatos disputaram as vagas. II - Com o aumento do número de vagas, houve a revisão da nota de corte estabelecida
anteriormente, que chegou ao patamar de 23 a 24 pontos, o que possibilita aos agravados prosseguir na segunda etapa do concurso, posto que alcançaram
pontuação superior na prova objetiva, obtendo, portanto, nota dentro da cláusula de barreira. III - Descabe a alegação de violação do postulado da Separação de
Poderes, pois é certo que atuação da Administração Pública deve pautar-se estritamente pelo princípio da legalidade, de forma que não há ingerência indevida
do Judiciário quando compele o Gestor Público a observar tal regramento principiológico, situação que ocorre no presente feito. IV - Agravo de Instrumento
improvido, à unanimidade. (AI 0289922016, Rel. Desembargador(a) CLEONICE SILVA FREIRE, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, julgado em 17/11/2016, DJe
25/11/2016)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO COMBATENTE. CONVOCAÇÃO PARA O TESTE DE APTIDÃO
FÍSICA. ALTERAÇÃO SUBSTANCIAL DOS PARÂMETROS DO EDITAL Nº. 03/2012. PRETERIÇÃO DE CANDIDATO. ASSUNTO ESGOTADO. 1. O acórdão
combatido explorou expressamente a matéria ora em destaque nos limites dos fatos e fundamentos apresentados a julgamento. Não existindo omissão ou
obscuridade sobre os fatos já estabilizados na demanda os embargos de declaração não são a via adequada para reforma do julgado. 2. Este egrégio Tribunal
de Justiça possui decisões firmadas no sentido de que, tendo o Governo do Estado nomeado candidatos em número superior ao quantitativo estipulado no Edital
nº. 03/2012 para o cargo de Soldado Combatente da PM/MA, acarreta na alteração dos parâmetros estabelecidos para a convocação da segunda etapa e,
consequentemente, na redução da nota de corte para as respectivas localidades. 3. Embargos de declaração rejeitados. (ED no(a) Ap 029073/2015, Rel.
Desembargador(a) LOURIVAL DE JESUS SEREJO SOUSA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, julgado em 04/05/2017, DJe 15/05/2017).
Sem maiores digressões, faz jus a candidata à convocação para as etapas seguintes do certame, vez que alcançou nota suficiente de 35 pontos (dentro da
cláusula de barreira) para realizar as fases seguintes do concurso, pois, fato público e notório que o Governo do Estado alterou as regras do certame,
constituindo-se consectário lógico o alcance dos candidatos que se encontravam dentro do parâmetro da cláusula de barreira.
Ante o exposto, e de acordo com o parecer ministerial, julgo monocraticamente, por analogia a súmula 568 do STJ e nos termos do art. 932, IV do CPC, para
negar provimento ao apelo.
Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.
São Luís, 28 de junho de 2017.

Des. Antonio Guerreiro Júnior
R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
APELAÇÃO CÍVEL Nº 37.672/2016 - (Numeração Única 0042451-33.2013.8.10.0001) - SÃO LUÍS.
Apelante : Maria Celeste Everton Serra.
Advogado : Thiago Brhanner Garcês Costa (OAB/MA 8.546).
Apelado : Golden Cross Assistência Internacional de Saúde Ltda.
Advogados : Márcia Moraes Rego de Souza Oliveira (OAB/MA 5.927) e outros.
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Relator : Des. Antonio Guerreiro Júnior.
E M E N T A

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. CDC. SÚMULA 469 DO STJ. RECUSA INDEVIDA DA
OPERADORA EM AUTORIZAR A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS. REEMBOLSO DEVIDO. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. DANO
MORAL. APELO PROVIDO.
I. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, conforme a Súmula 469 do STJ.
II. A negativa de autorização de exame laboratorial configura ato ilícito por parte da operadora de plano de saúde.
III. In casu, verificando as particularidades do caso e principalmente o valor desembolsado para a realização dos exames, tenho que R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de dano moral atende aos ditames dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
III. Apelo provido em desacordo com o parecer ministerial.

D E C I S Ã O
Adoto como relatório a parte expositiva do Parecer Ministerial de segundo grau (fls. 180/182.), da lavra da eminente Procuradora de Justiça, Dra. Sandra Lúcia
Mendes Alves Elouf, que ora transcrevo, in verbis:
"Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por MARIA CELESTE EVERTON SERRA, por inconformismo com a sentença exarada pela MM.aJuíza de
Direito Respondendo pela 10aVara Cível (Portaria CGJ 1190/2015) da Comarca da Capital (fl. 129), que, nos autos da Ação Sumária proposta em desfavor de
GOLDEN CROSS ASSITÉNCIA INTERNACIONAL DE SAÚDE LTDA, julgou parcialmente procedente os pedidos autorais, para condenar o réu a pagar a autora
a importância de R$ 311,00 (trezentos e onze reais) a título de danos materiais, acrescidos de juros no percentual de 1% (um por cento) ao mês contados a partir
da citação (art. 405 CC/02) e correção monetária, pelo INPC, desde o evento danoso (Súmula 43 STJ). Ao final, condenou o réu no pagamento das custas
processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa.
Em suas razões recursais (fls. 132/143), a apelante sustenta, que os elementos fáticos probatórios dos autos indicam que a requerente sofreu lesões
extrapatrimoniais graves, razão pela qual seria justo a fixação de indenização por dano moral.
Alega que, caso não seja fixada indenização de ordem moral, ficará a ré convicta de que é mais vantajoso enfrentar um longo processo judicial, recebendo ao
final módica condenação, do que procurar se comportar com boa-fé e lealdade para com seus clientes.
In fine, pugna pela reforma da sentença para seja fixada condenação por danos morais.
Recebida a presente apelação em seu duplo efeito (fls. 150). Contrarrazões apresentadas, às fls. 1156/166.
Remetidos à instância superior, os autos foram distribuídos ao Exmo. Des. Antônio Guerreiro Júnior, à fl. 178. Vista a esta Procuradoria de Justiça Cível para
análise e emissão de parecer ministerial (fl. 178-v).
Acrescento que, ao final do referido parecer, a douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo.
É o relatório. Decido.
Pois bem. De início, registro que o caso, comporta o julgamento monocrático. Explico.
Devo assentar que ao presente apelo é cabível a manifestação monocrática do relator, nos termos do caput do art. 557 do Código de Processo Civil, segundo o
qual "o relator negará seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou com jurisprudência
dominante do respectivo tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior".
A questão tratada nos autos já é conhecida dos Tribunais.
O cerne da questão debatida no presente recurso trata da condenação por danos morais e materiais em razão da negativa de plano de saúde em autorizar
exame para paciente/associada ao Plano.
Registre-se, a propósito e de logo, que se encontra pacificado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, inclusive com entendimento sumulado, que
"Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde"(Súmula 469).
Tenho que a negativa do plano de saúde em realizar o exame caracterizou ato ilícito. Com efeito, o plano de saúde deve arcar com os exames necessários ao
melhor desempenho do tratamento clínico ou do procedimento cirúrgico coberto ou de internação hospitalar.
Desse modo, entendo que a sentença deve ser mantida na parte que reconheceu a existência de ato ilícito praticado pela Apelada quando negou a cobertura de
atendimento solicitado à Apelante, devendo, contudo, ser modificada para também reconhecer a existência de dano moral.
Ademais, diferentemente do que alegou a Apelada, os danos causados à paciente não necessitam de prova, eis que o fato de ter passado por aflição e angustia
ao pagar mensalmente o plano de saúde e, quando necessitara de atendimento, viu-se tolhida no seu direito enquanto consumidora.
Nesse sentindo já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. RECUSA DA COBERTURA. INDENIZAÇÃO. CABIMENTO. DANO
MORAL IN RE IPSA. REVOLVIMENTO DE PROVAS. DESNECESSIDADE. INDENIZAÇÃO FIXADA EM VALOR RAZOÁVEL. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO. 1. A responsabilidade da operadora de planos de saúde pelos danos reclamados pela ora agravada encontra-se expressamente delineada no v.
aresto recorrido, sendo, portanto, desnecessário o revolvimento do material fático-probatório dos autos. 2. É possível a condenação por danos morais quando há
negativa de cobertura securitária às vésperas da realização de cirurgia urgente, uma vez que não há necessidade de comprovação do sofrimento ou do abalo
psicológico numa situação como essa, sendo presumida a sua ocorrência, configurando o chamado dano moral in re ipsa. Precedentes. 3. Na fixação de
indenização por danos morais, são levadas em consideração as peculiaridades da causa. Nessas circunstâncias, considerando a gravidade do ato, o potencial
econômico da ofensora, o caráter punitivo-compensatório da indenização e os parâmetros adotados em casos semelhantes, não se mostra desarrazoada ou
desproporcional a fixação do quantum indenizatório em R$ 10.000,00 (dez mil reais). 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp
1243202/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 16/05/2013, DJe 24/06/2013).
Esta corte tem entendimento nesse sentido:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. AUTORIZAÇÃO DE EXAMES. RECUSA. DANO MORAL CONFIGURADO. REEMBOLSO DO VALOR PAGO PELO
EXAME NEGADO. 1. A recusa ou retardamento de autorização de exames médicos pelo plano de saúde contratado, mostra-se injusta e abusiva, equivalendo à
própria negativa da cobertura em si. 2. Há conduta abusiva perpetrada pela operadora do plano de saúde que nega autorização ou retarda o seu deferimento,
apta a ensejar a sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais, porquanto agrava o estado de abalo psicológico e de angústia sofrido por
alguém que já se encontra aflito com problemas de saúde. 3. Para a fixação do quantum devido a título de danos morais, deve-se utilizar os critérios gerais, como
o prudente arbítrio, o bom senso, a equidade e a proporcionalidade ou razoabilidade, bem como específicos, sendo estes o grau de culpa da parte ofensora e o
seu potencial econômico, a repercussão social do ato lesivo, as condições pessoais da parte ofendida. 4. Comprovado o pagamento particular o exame negado
pelo plano de saúde, deve ser mantida a condenação de reembolso. 5. apelo desprovido. (Ap 0362582015, Rel. Desembargador(a) MARCELINO CHAVES
EVERTON, QUARTA CÂMARA CÍVEL, julgado em 19/07/2016, DJe 28/07/2016).
CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA. DIREITO. DANO MORAL E MATERIAL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL.
COMPROVAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. 1. A negação de autorização para realização de exames pré-operatórios consubstancia-se em descumprimento do
contrato, não cabendo perquirir se houve culpa nessa conduta, tendo em vista a responsabilidade objetiva imputada às operadoras dos planos de saúde. 2. O
STJ consagra o entendimento de que, nas hipóteses de recusa injustificada de cobertura de plano de saúde, mormente em casos de urgência, o dano moral é do
tipo in re ipsa, sendo, por conseguinte, presumida a sua ocorrência. Precedentes do STJ. 3. In casu, não se afigura irrisória, quanto menos desarrazoada ou
desproporcional, a fixação do quantum indenizatório em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), correspondente à negativa de cobertura relativa à autorização de
exames pré-operatórios, necessários para a realização de cirurgia. Precedentes do STJ. 4. Apelação cível improvida. (Ap 0587132014, Rel. Desembargador(a)
KLEBER COSTA CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, julgado em 26/02/2015, DJe 05/03/2015).
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE
AUTORIZAÇÃO DE EXAME. IMPOSSIBILIDADE. DANOS MATERIAIS E MORAIS. OCORRÊNCIA APELO IMPROVIDO. I - A negativa de autorização de exame
que seria importante para avaliar o resultado de quimioterapia em tratamento de câncer de mama configura ato ilícito por parte da operadora de plano de saúde.
II - Segundo entendimento do STJ o plano de saúde pode limitar as doenças a serem cobertas, porém, não podem restringir o seu tratamento, sendo o médico
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responsável a pessoa capacitada para prescrever os exames necessários. III - Ainda segundo entendimento do STJ não há necessidade de comprovação do
dano moral quando há negativa de plano de saúde, eis que trata-se de dano in re ipsa. IV - O dano material também restou comprovado, eis que a paciente teve
que arcar com as despesas do exame. V - Apelo improvido. (Ap 0393232014, Rel. Desembargador(a) MARIA DAS GRAÇAS DE CASTRO DUARTE MENDES,
QUINTA CÂMARA CÍVEL, julgado em 01/06/2015, DJe 11/06/2015).
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE EXAME. ABUSIVIDADE.
RECONHECIMENTO. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. LIMITES DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
MANUTENÇÃO. I - A falta de apresentação de contestação impõe a decretação da revelia, porém, a presunção de veracidade deve ser utilizada em linha com o
princípio constitucional da razoabilidade, não se admitindo a procedência do pedido sem que o fato constitutivo do direito alegado decorra de fundamentação
verossimilhante, jurídica e coerente. II - A injusta recusa de cobertura de seguro saúde gera direito à indenização por danos morais, pois tal fato agrava a
situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do segurado, uma vez que, ao pedir a autorização da seguradora, já se encontrava em condição de dor,
de abalo psicológico e com a saúde ocular debilitada. III - Considerando-se as peculiaridades e os aspectos fáticos da espécie deve ser mantido o quantum
indenizatório de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sendo inviável sua minoração, em razão da gravidade do fato e do sofrimento enfrentado pelo apelado. IV -
Honorários advocatícios devem ser mantidos em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, pois espelha razoabilidade em face dos critérios do art. 20,
§ 3º, do CPC. V - Apelação desprovida. (Ap 0228022014, Rel. Desembargador(a) MARCELO CARVALHO SILVA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, julgado em
23/09/2014, DJe 01/10/2014).
Já em relação ao quantum fixado para o dano moral, entendo que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) é razoável e proporcional ao dano causado, eis que a
indenização por dano moral possui dupla função, ou seja, recompensar o lesado pelo dano sofrido e como medida pedagógica para o ofensor para que não volte
a praticar ato ilícito.
Ademais, considerando-se o valor do dano material, de R$ 311,00 (trezentos e onze reais), tem-se o quantum a título de dano moral fixado em aproximadamente
10 vezes o valor, o que também revela adequado.
No que se ao dano material, tenho que está em acerto a sentença de base, uma vez que a Apelante comprova os valores desembolsados para a realização dos
exames.
Por fim, por se tratar de relação contratual, os juros de mora incidem desde a citação, na forma do art. 405, do CC/2002 e a correção monetária aplicável sobre a
indenização por danos morais, incide desde a data do seu arbitramento, na forma estabelecida pela Súmula 362 do STJ.
Ante o exposto, nos termos do art. 557, caput, do CPC e em desacordo com o parecer ministerial, douprovimento ao apelo para reformar a sentença de base
e condenar a Apelada ao pagamento de indenização a título de danos morais em valor de fixo em R$ 3.000,00 (três mil reais), com incidência de multa e juros
nos termos da fundamentação supra.
Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.
São Luís, 28 de junho de 2017.
Des. Antonio Guerreiro Júnior.

R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
APELAÇÃO CÍVEL Nº 47.674/2016 - (Numeração Única 0000196-10.2005.8.10.0076) - BREJO.
Apelante : Município de Anapurus.
Proc. do Município : Gilmara Lima de Almeida (OAB/MA 6.782) e outros.
Apelado : Meneses e Pontes Ltda.
Advogado : Donalton Meneses da Silva (OAB/MA 9.642).
Proc. de Justiça : Dr. Teodoro Peres Neto.
Relator : Des. Antonio Guerreiro Júnior.

EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PROVA ESCRITA. CHEQUE PRESCRITO. TÍTULO HÁBIL À PROPOSITURA DA AÇÃO. INSUFICIÊNCIA,
CONTUDO, PARA A PROCEDÊNCIA DA DEMANDA. NEGAÇÃO DA DÍVIDA EM EMBARGOS MONITÓRIOS. JULGAMENTO ANTECIPADO.
IMPOSSIBILIDADE. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA IMPRESCINDÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA CASSADA.
I.
"O cheque prescrito é título hábil a desencadear o procedimento monitório, por ter a natureza de &quot;prova escrita&quot; de que fala o art. 1.102-A do Código
de Processo Civil. II - Contudo, tal não é suficiente à procedência da ação, quando o devedor, em embargos monitórios, negar a existência da dívida, devendo
proceder-se à instrução, permitindo-se a ele produzir as provas aptas a comprovarem o fato desconstitutivo do direito do credor, sendo incabível, por isso, o
julgamento antecipado da lide, por implicar cerceamento de defesa. III - Remessa necessária provida". (ReeNec 0240982014, Rel. Desembargador(a)
MARCELO CARVALHO SILVA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, julgado em 23/09/2014, DJe 20/11/2014).
II. Apelação provida com o retorno dos autos à origem para regular processamento.

D E C I S Ã O
Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Município de Anapurus/Ma em face da sentença proferida pelo Juízo de Brejo/Ma, que, nos autos da Ação Monitória
nº 196/2005, rejeitou os embargos monitórios e julgou procedente a pretensão ficando convertido em título executivo judicial os documentos acostados,
totalizando o valor de R$ 262.879,00 (duzentos e sessenta e dois mil, oitocentos e setenta e nove reais), acrescidos de correção monetária a partir da emissão
dos títulos e juros de 1% ao mês a partir da citação.
Condenou ainda em honorários arbitrados em 10%.
Em suas razões sustenta o Apelante a nulidade da sentença frente a violação do direito de defesa, uma vez que a lide fora julgada antecipadamente.
Por essa razão pugna pelo provimento do apelo de modo a anular a sentença de base com o retorno dos autos à origem.
Contrarrazões às fls. 170/176 pelo improvimento do recurso.
A d. Procuradoria Geral de Justiça, em parecer do Dr. Teodoro Peres Neto, manifestou-se pelo conhecimento e no mérito, deixou de opinar por inexistir
quaisquer das hipóteses do artigo 178 do CPC.
É o relatório. Decido.
De início ressalto que deva ser aplicado ao caso o Código de Processo Civil de 1973.
Passando agora à análise da tese sustentada no Apelo, vejo que não merece prosperar. Explico.
A priori,insta asseverar que aos presentes apelos é cabível a manifestação monocrática do relator, nos termos do caput do art. 557 do Código de Processo Civil,
segundo o qual "o relator negará seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou com
jurisprudência dominante do respectivo tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior".
Conforme dito, a Apelada propôs a presente monitória calcada em vários cheques prescritos, notas fiscais sem ateste e recibos avulsos.
Tais documentos, admito, têm a natureza de &quot;prova escrita&quot;, de que fala o art. 1.102-A do Código de Processo Civil.
Conforme ensina o eminente SÁLVIO DE FIGUEIREDO, considera-se como &quot;prova escrita&quot;, hábil a aparelhar a ação monitória, qualquer documento
escrito que não se revista das características de título executivo e que seja merecedor de fé quanto à sua autenticidade.
Para bem sedimentar a questão, transcrevo a valiosa lição do citado mestre, condensada no Recurso Especial no 218.459-RS (DJU de 20/09/99) e no Recurso
Especial no 208.870-SP (DJU de 28/06/99), em cujo voto, na condição de Relator, assentou o então Ministro do STJ, in verbis:
&quot;O processo monitório foi introduzido no ordenamento jurídico brasileiro por meio da Lei 9.079/95. Procedimento muito difundido no direito europeu, sendo
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adotado em países como a Itália (procedimento d'ingiunzione), a Alemanha e a Áustria (Mahnverfahren), a França e a Bélgica (injonction de payer), tem por
principal finalidade acelerar a tramitação de causas e encurtar o caminho para a obtenção de um título executivo, sem a necessidade de o credor se valer da
morosa via do processo de conhecimento. A propósito, em doutrina, pude assinalar: 'Este capítulo introduz o procedimento monitório, também chamado
'injuntivo', no atual processo civil brasileiro. Cuida-se de procedimento há muito utilizado no direito europeu, e com amplo sucesso. Seu objetivo é abreviar a
formação do título executivo, encurtando a via procedimental do processo de conhecimento, partindo do pressuposto de que há créditos, sem eficácia de título
executivo, que não justificam o moroso e caro procedimento do processo de cognição, especialmente pela antevisão de que o devedor não terá defesa
convincente, séria, a opor. Trata-se de mecanismo hábil e ágil, em que assegurado o eventual contraditório' (Código de Processo Civil Anotado, 6ª ed., São
Paulo: Saraiva, 1996, p. 694).
No mesmo sentido, J. E. Carreira Alvim:
O procedimento monitório (ou injuncional) é procedimento do tipo 'de cognição sumária', caracterizado pelo propósito de conseguir o mais rapidamente possível o
título executivo e, com isso, o início da execução forçada. A sumariedade da cognição constitui o instrumento estrutural por meio do qual a lei busca esse
desiderato, naqueles casos em que é provável a existência do direito, seja pela natureza e objeto do direito mesmo, seja particular atendibilidade da prova que
serve de fundamento dele. Para Calamandrei, a cognição (na primeira fase) é considerada não tanto na função imediata de acertamento, mas a sua função
mediata de preparação do título executivo.
A finalidade do procedimento monitório (ou injuncional) - assim chamado por conter um mandado (ou ordem) ao devedor - é evitar perda de tempo e dinheiro, na
formação de um título executivo que o devedor, muitas vezes, não tem interesse em obstaculizar' (Ação Monitória e Temas Polêmicos da Reforma Processual,
Belo Horizonte: Del Rey, 1995, cap. I, no 7, pp. 32-33).
A natureza de processo cognitivo sumário e a finalidade de agilizar a prestação jurisdicional permitem concluir que é cabível o procedimento monitório sempre
que o credor possuir documento que comprove o débito mas que não tenha força de título executivo, ainda que lhe seja possível o ajuizamento da ação pelo rito
ordinário ou sumário.
Com esse espírito de agilidade na prestação jurisdicional, não se harmoniza a exigência de que a &quot;prova escrita sem eficácia de título executivo&quot;,
referida no art. 1.102a do Código de Processo Civil, contenha os mesmos requisitos exigidos aos títulos executivos, embora tenha optado pela modalidade
documental, a pressupor &quot;prova escrita&quot;.
A respeito, escreve Carreira Alvim:
'Entre nós, tanto a prova escrita, despida de eficácia executiva, quanto a que constitua começo de prova por escrito, igualmente destituída dela, sempre puderam
embasar ação ordinária, com cognição plena; em qualquer caso, dependiam de título judicial, só possível de obtenção em sede de conhecimento. Embora a lei
não conceitue a prova 'escrita', para fins monitórios, inexiste dúvida de que tal só pode ser considerada a escrita stricto sensu, quer dizer, a grafada,
compreendendo tanto as provas 'preconstituídas' quanto as 'casuais'. [?]
Destarte, no âmbito do procedimento monitório, a 'prova escrita' pode ser constituída por escritura pública, documento particular, documento demonstrativo de
relação jurídica material ou de simples valor probatório (Hellwig, System), podendo ser também documento não-subscrito, como as anotações constantes de
escrita comercial, manual ou reproduzido por qualquer meio de reprodução mecânica (Calamandrei)' (Ação Monitória e Temas Polêmicos da Reforma
Processual, 3ª ed. rev., atual. e amp., Belo Horizonte: Del Rey, 1999, cap. I, nº 11, pp. 37- 39).
Em outra oportunidade, acentuou esse ilustre doutrinador e magistrado:
'Cumpre observar, também que essa probabilidade, fundada na prova escrita, comporta uma graduação, não se podendo equiparar o juízo firmado com base
num documento subscrito pelo próprio devedor, com o firmado num documento subscrito por preposto seu, a seu mando, ou no comprobatório de compras feitas
pelo devedor, oriundo da escrita o próprio credor (como o livro comercial). Mas tudo será avaliado pelo juiz no momento de expedir o mandado inicial e, se
entender que não estão preenchidos os requisitos legais, deverá indeferir a petição inicial. Não, porém, sem antes ouvir o autor, que poderá dispor de outros
elementos (escritos) capazes de completar a prova. O art. 284 tem, na espécie, inteira aplicação' (Procedimento Monitório, 2ª ed., Curitiba: Juruá, 1995, cap. III, n
o 5, p. 71).
No caso, os cheques prescritos anexados à inicial, bem como as notas fiscais emitidas em desfavor do Município, apontam, em princípio, para a existência de
relação jurídica obrigacional, ajustando-se perfeitamente ao conceito de &quot;prova escrita sem eficácia de título executivo&quot;, inserido no art. 1.102-A do
Código de Processo Civil.
Contudo, a partir do momento em que o Apelante insurgiu-se à pretensão monitória por meio de embargos, deles se utilizando para impugnar a existência da
dívida, surgiu a necessidade de passar-se à fase de instrução, a fim de permitir-lhe produzir toda a prova apta a demonstrar os fatos desconstitutivos do direito
pleiteado pelo requerente.
Alheia a isso, a magistrada primeiro grau entendeu que os cheques prescritos eram suficiente à procedência da ação, razão pela qual julgou antecipadamente os
embargos monitórios, rejeitando-os. Há de ser modificada, por isso, a sentença apelada.
Os títulos de crédito, objetos da presente ação monitória, acham-se prescritos, uma vez que na data do ajuizamento da demanda já havia transcorrido mais de 6
(seis) meses, contados a partir do vencimento dos prazos de apresentação, em atenção ao disposto nos arts. 47 e 59 da Lei nº 7.357/1985.
Nessa circunstância, é assente a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a prescrição de um título de crédito não impede a cobrança do
débito nele representado pela via da ação monitória, ou mesmo de ação de cobrança.
Todavia, o fundamento da ação alterou-se. Antes da prescrição, a abstração dos cheques garantia a cobrança com base exclusivamente no título. Após a
prescrição, porém, eles se converteram em simples documentos escritos indicativos da existência de dívidas, de forma que o fundamento da cobrança não é
mais a cártula, autonomamente, mas a dívida de que ela é prova.
Assim sendo, os títulos de crédito prescritos perderam sua força executiva, fazendo com que a existência da dívida tenha que ser configurada, especificamente
por meio de ação que demonstre a origem do crédito, mediante procedimento que garanta ampla dilação probatória.
Oportuna a lição de THEOTÔNIO NEGRÃO (in Código de Processo Civil e legislação processual em vigor. 38a ed. Saraiva: São Paulo, 2006. p. 1.021), que
assim assevera:
&quot;Prescrita a cambial, desaparece a abstração das relações jurídicas cambiais firmadas, devendo o beneficiário do título demonstrar, como causa de pedir
na ação própria, o locupletamento ilícito, seja do emitente ou endossante, seja do avalista (STJ - 3ª T., AI 549.924-MG-AGRG, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, j.
16/3/2004, negaram provimento, v.u., DJU 5/4/2004. p. 260).&quot;
Nesse propósito, a ação monitória tem por fim o restabelecimento da exigibilidade do título prescrito, por meio da sentença, uma vez oportunizado à parte
devedora o oferecimento de embargos.
Desse modo, não se fazia possível a supressão da audiência de instrução e julgamento e o conhecimento antecipado da lide, porquanto era imprescindível
oportunizar ao requerido a comprovação do fato desconstitutivo do direito do requerente.
Era necessária a instrução processual, na qual caberia a Apelante provar que o negócio não foi celebrado com ele e que, ademais, ou sequer o serviço de
fornecimento de materiais foi prestado, com os respectivos responsáveis.
Em suma: os cheques prescritos, apesar de permitirem o desencadeamento da monitória, não são suficientes à procedência da ação, se a existência do débito
for impugnada nos embargos oferecidos pelo devedor.
No caso dos autos, inexiste qualquer outra prova que possa arrimar a pretensão do requerente, a não ser os próprios cheques, sendo de se proceder à instrução,
para que se possa evidenciar com precisão o direito pleiteado e entregar com segurança a prestação jurisdicional. Somente após a produção de provas é que se
poderá confirmar a procedência ou improcedência dos embargos monitórios aviados pelo requerido.
Esta Corte tem vários julgados nesse sentido:
APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. ENUNCIADO 2 DO STJ. EMBARGOS À MONITÓRIA. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL.
IMPRESCINDIBILIDADE. JULGAMENTO ANTECIPADO. CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO. SENTENÇA NULA. SEGUNDO RECURSO
PROVIDO. I - O processo tem início por provocação da parte, mas se desenvolve por impulso oficial (CPC/73, arts. 2º e 262), cabendo, tanto assim ao
interessado quanto ao magistrado, promoverem os atos e diligências necessárias ao seu regular andamento e ao cumprimento do escopo maior da jurisdição. II -
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O julgamento antecipado da lide é técnica de abreviamento do curso do processo, pelo qual se encurta o procedimento, dispensando a realização de toda uma
fase do processo. Mas tal solução não pode dissociar-se dos princípios informadores do devido processo legal, especialmente o princípio da cooperação. III -
Demonstrada pela parte embargante/apelante a necessidade da produção de prova pericial contábil, para fins de esclarecimento de todos os pontos suscitados
na sua peça de defesa, constitui cerceamento de defesa o julgamento antecipado do feito, sem oportunizar a realização da prova postulada pela parte. IV -
Sentença anulada com determinação para o retorno dos autos ao juízo de origem para a realização de ampla instrução processual, colhendo-se até mesmo
provas de ofício, se necessário, sob pena de julgar-se à revelia dos princípios da segurança jurídica, da efetividade do processo e da verdade real. V - Segunda
apelação provida. Primeira apelação prejudicada. De acordo com o parecer ministerial. (Ap 0533582016, Rel. Desembargador(a) MARCELO CARVALHO SILVA,
SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, julgado em 07/02/2017, DJe 16/02/2017).
APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. ENUNCIADO 2 DO STJ. DOCUMENTOS INSUFICIENTES PARA DEFLAGRAR A PRETENSÃO MONITÓRIA.
CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA DE 1º GRAU. I - Nos termos do artigo 14 do Novo Código de Processo Civil, a
norma processual não retroagirá, respeitando os atos consolidados sob a vigência da Lei revogada. II - Segundo o enunciado administrativo nº 2 do STJ, &quot;
aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de
admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça&quot; II - O processo tem
início por provocação da parte, mas se desenvolve por impulso oficial (CPC, arts. 2º e 262), cabendo, tanto assim ao interessado quanto ao magistrado,
promoverem os atos e diligências necessárias ao seu regular andamento e ao cumprimento do escopo maior da jurisdição. III - O julgamento antecipado da lide é
técnica de abreviamento do curso do processo, pelo qual se encurta o procedimento, dispensando a realização de toda uma fase do processo. Mas tal solução
não pode dissociar-se dos princípios informadores do devido processo legal, especialmente o princípio da cooperação. IV - O processamento dos embargos a
monitória tramitará pelo rito ordinário nos termos do §2º do art. 1.102C do CPC de 1973. V - Deverá retornar os autos para o juízo de base para a realização de
ampla instrução processual, colhendo-se até mesmo provas de ofício, sob pena de julgar à revelia dos princípios da segurança jurídica, da efetividade do
processo e da verdade real. VI - Apelação provida, sem interesse ministerial. (Ap 0529802016, Rel. Desembargador(a) MARCELO CARVALHO SILVA,
SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, julgado em 31/01/2017, DJe 08/02/2017).
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PROVA ESCRITA. CHEQUE PRESCRITO. TÍTULO HÁBIL À PROPOSITURA DA AÇÃO. INSUFICIÊNCIA,
CONTUDO, PARA A PROCEDÊNCIA DA DEMANDA. NEGAÇÃO DA DÍVIDA EM EMBARGOS MONITÓRIOS. JULGAMENTO ANTECIPADO.
IMPOSSIBILIDADE. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA IMPRESCINDÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA CASSADA. I -O cheque prescrito é título hábil
a desencadear o procedimento monitório, por ter a natureza de &quot;prova escrita&quot; de que fala o art. 1.102-A do Código de Processo Civil. II - Contudo, tal
não é suficiente à procedência da ação, quando o devedor, em embargos monitórios, negar a existência da dívida, devendo proceder-se à instrução, permitindo-
se a ele produzir as provas aptas a comprovarem o fato desconstitutivo do direito do credor, sendo incabível, por isso, o julgamento antecipado da lide, por
implicar cerceamento de defesa. III - Remessa necessária provida. (ReeNec 0240982014, Rel. Desembargador(a) MARCELO CARVALHO SILVA, SEGUNDA
CÂMARA CÍVEL, julgado em 23/09/2014, DJe 20/11/2014).
Diante desse quadro de carência de material probatório, o juiz não poderia ter sentenciado. O vício da instrução projetou-se na sentença. Deixaram de ser
colhidas provas essenciais à demonstração da verdade dos fatos e à composição da lide.
Devem ser observados os princípios da segurança jurídica e da efetividade do processo e da verdade real, os quais podem ser lidos como exigência do devido
processo legal.
O princípio da segurança jurídica, de fato, encontra embasamento no art. 5º, inc. LIV, da Constituição Federal, que cuida do devido processo legal. Também
pode ser interpretado como consequência natural do Estado Democrático de Direito, adotado pela CF em seu art. 1º, caput.
Segundo esse princípio, pode-se dizer que o processo deve buscar um fim que satisfaça, não a vontade das partes, mas a vontade da lei, que se sobrepõe a
todos os cidadãos, os quais, portanto, a ela se devem conformar.
Já o princípio da efetividade do processo, decorre da norma constitucional disposta no art. 5º, inc. XXXV, que garante a todos o livre acesso ao Poder Judiciário,
mas que também deve ser interpretado substancialmente, como forma de impor ao Estado uma prestação jurisdicional que preserve, dentro dos parâmetros da
lei, os direitos e interesses daqueles que se valem da tutela estatal.
Nessa esteira, apropriadamente vem à baila o preceptivo do art. 130 do Código de Processo Civil, in verbis:
Art. 130. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou
meramente protelatórias.
Logo, o juiz, ou o tribunal, deve agir de forma a satisfazer a vontade da lei, e, para tanto, terá de averiguar a verdade real dos fatos, não devendo contentar-se
com a verdade formal, que por vezes atenta contra o ideal de justiça, em descompasso com o norte da segurança jurídica.
Desse modo, como a prova constante dos autos não esclarece os pontos fundamentais da demanda, deve ser anulado o processo, a fim de que prossiga a ação,
colhendo-se as provas faltantes.
Apenas com o depoimento pessoal das partes, oitiva de testemunhas e a colheita de outras provas que se fizerem necessárias, inclusive a perícia, se
necessário, é que se poderá passar ao julgamento da ação.
Do exposto, nos termos do art. do art. 557, caput, do CPC, dou provimento ao apelo, para cassar a sentença recorrida e determinar que o processo tenha
seguimento, com a fase de instrução, na qual se permitirá às partes apresentarem provas dos fatos controvertidos.
Publique-se. Intimem-se.
São Luís, 27 de junho de 2017.

Des. Antonio Guerreiro Júnior
R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
APELAÇÃO CÍVEL NO48.832/2016 - IMPERATRIZ
PROCESSO NO0000248-75.2009.8.10.0040

Apelante : Tocantins Auto Ltda.

Advogados :
José Cavalcante de Alencar Junior (OAB/MA 5.980) e Francisco Maciel
Carvalho Júnior (OAB/MA 5.868)

Apelado : Wllington Jorge dos Santos

Advogado : Wertson Jorge dos Santos (OAB/MA 6.849)

Relator : Desembargador Marcelo Carvalho Silva

DECISÃO MONOCRÁTICA
I -Relatório
Adoto como relatório a exposição fático-processual contida no Parecer do Ministério Público (fls. 427/427v), de lavra da eminente Procuradora de Justiça, Drª.
Sandra Lúcia Mendes Alves Elouf,que ora transcrevo, in verbis:
Trata-se de apelação interposta por TOCANTINS AUTO LTDA por inconformismo com a sentença proferida pela MM.a Juíza de Direito da 2a Vara Cível da
Comarca de Imperatriz que, nos autos da ação cautelar de produção antecipada de provas ajuizada por WLLINGTON JORGE DOS SANTOS em face do ora
apelante e de VOLKSWAGEN DO BRASIL LTDA, homologou a produção antecipada de provas e extinguiu o processo (fls. 301/303).
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Em face do referido decisum, foram opostos embargos de declaração por ambos os requeridos, os quais foram rejeitados pelo juízo a quo (fls. 358/360).
Em suas razões recursais (fls. 366/371), relata o apelante que a perícia requerida pela parte autora foi agendada para o dia 16/07/2009 e sem qualquer
justificativa o perito juntou aos autos um laudo de vistoria realizado em 28/02/2009, ou seja, cinco meses antes da data previamente agendada, sem a presença
das partes e sem resposta os quesitos apresentados pelos requeridos.
Ademais, destaca que o laudo pericial apresentado é desprovido de embasamento técnico plausível, não contendo relatórios, fotografias ou qualquer outro meio
que demonstre a forma de sua elaboração. Complementa que o laudo foi elaborado por engenheiro civil, quando a perícia deveria ter sido realizada por
engenheiro mecânico.
Assim sendo, requer o conhecimento e provimento do presente recurso para que seja declarada a nulidade do laudo pericial juntado às fls. 80/81.
Contrarrazões do apelado não apresentadas, apesar da regular intimação (fl. 377).
Após a remessa à instância superior, os autos vieram com vista a esta Procuradoria de Justiça Cível, após o que se requereu a conversão do julgamento em
diligência, a fim de que fosse publicada a decisão de fl. 358 e republicada a decisão de fls. 359/360, delas fazendo constar o nome dos advogados Letícia Maria
Andrade Trovão Moreno e Antônio Anglada Jatay Casanovas, patronos da requerida VOLKSWAGEN DO BRASIL LTDA, oportunizando-se, assim, a interposição
de eventual recurso de apelação.
Cumprida a diligência requerida, o apelado apresentou contrarrazões (fls. 393/406) de forma intempestiva e em cópia, razão pela qual não merece ser conhecida,
enquanto a requerida VOLKSWAGEN DO BRASIL LTDA peticionou informando a ausência de interesse em recorrer (fls. 420/421).
Em seguida, os autos retornaram com vista a esta Procuradoria de Justiça Cível.
Acrescento que o ilustre representante ministerial manifestou-sepelo conhecimento e improvimento do recurso, para que sejam mantidos incólumes todos os
termos da sentença.
É o relatório.
II - Da admissibilidade
A sentença foi publicada em 12/04/2016 (fl. 362). Aplico o Enunciado Administrativo nº 3, do STJ, in verbis:
Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de
admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
Verifico que os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade exigidos para o regular andamento do recurso foram devidamente atendidos pela
apelante. Conheço, pois, do presente apelo.
III - Desenvolvimento
O Superior Tribunal de Justiça tem decidido que não se constitui em nulidade o Relator do processo adotar as razões de decidir do parecer ministerial.
Precedentes do STJ, in verbis:
AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. TRÁFICO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO.
ADOÇÃO DO PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO COMO RAZÃO DE DECIDIR. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. FALTA DE
FUNDAMENTAÇÃO CAPAZ DE INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA.
1. Esta Corte Superior de Justiça tem decidido que não se constitui em nulidade o Relator do acórdão adotar as razões de decidir do parecer
ministerial que, suficientemente motivado, analisa toda a tese defensiva (HC n. 40.874/DF, sob a relatoria da Ministra Laurita Vaz, DJ de 15/5/2006) -
AgRg no AREsp n. 314.667/RS, Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 4/9/2015.
2. Não se admitem como paradigma, para fins de comprovação do dissídio jurisprudencial em recurso especial, acórdãos proferidos em recurso ordinário em
mandado de segurança, ação rescisória, habeas corpus e conflito de competência.
3. Para a comprovação da divergência jurisprudencial, não basta a simples transcrição dos julgados, devendo ser mencionadas e expostas as circunstâncias que
identificam ou assemelham os casos confrontados.
4. Agravo regimental improvido.
(AgRg no AREsp 770.629/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 04/02/2016, DJe 23/02/2016)
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. DIREITO PENAL. ART. 168, § 1º, III, DO CP. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. DOSIMETRIA DA PENA.
FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA PARA MAJORAÇÃO DA PENA-BASE. PERSUASÃO RACIONAL. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. ADOÇÃO DO
PARECER MINISTERIAL COMO RAZÃO DE DECIDIR. LEGALIDADE.
1. Não há falar em violação do art. 59 do Código Penal em razão da consideração negativa das consequências do delito para elevar, na dosimetria, a pena-base.
2. O Tribunal de origem, com base no princípio da persuasão racional ou livre convencimento motivado, justificou adequadamente a exasperação da pena-base
acima do piso legal, em razão da culpabilidade e das consequências do delito perpetrado.
3. Não há violação dos preceitos processuais quando o magistrado adota os termos da manifestação ministerial como razões de decidir, desde que a
peça apresente pertinência e fundamentos jurídicos e legais razoáveis acerca da questão posta a julgamento.
4. O agravo regimental não merece prosperar, porquanto as razões reunidas na insurgência são incapazes de infirmar o entendimento assentado na decisão
agravada.
5. Agravo regimental improvido.
(AgRg no REsp 1545119/PB, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 19/11/2015, DJe 09/12/2015)
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO QUALIFICADO. FUNDAMENTAÇÃO. PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO. EXAME DA
TESE DEFENSIVA. SUFICIÊNCIA. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DESCONSIDERADA. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N.º 231 DO STJ. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL DESPROVIDO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA
CONDENATÓRIA. CUSTÓDIA CAUTELAR DA PACIENTE COMPATÍVEL COM O SISTEMA PROCESSUAL VIGENTE. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS
QUE, EVENTUALMENTE INTERPOSTOS, SÃO DESPROVIDOS DE EFEITO SUSPENSIVO. COLIDÊNCIA DE DEFESAS. PREJUÍZO NÃO
DEMONSTRADO. DEFICIÊNCIA DA DEFESA. NÃO CONFIGURADA. DEFESA PRÉVIA E ALEGAÇÕES FINAIS APRESENTADAS POR NÚCLEO DE
PRÁTICA JURÍDICA. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.º 523 DO STF. PRECEDENTES.1. Não se constitui em nulidade o Relator do acórdão adotar as razões
de decidir do parecer ministerial que, suficientemente motivado, analisa toda a tese defensiva. 2. Fixada a pena-base no mínimo legal, não incide a
atenuante da confissão espontânea, uma vez que, na esteira da jurisprudência pacífica deste Superior Tribunal de Justiça, cristalizada na Súmula n.º 231, "a
incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal". 3. Os recursos especial e extraordinário, se interpostos e
admitidos, não possuem efeito suspensivo capaz de impedir o regular curso da execução da decisão condenatória. A custódia do sentenciada em cárcere,
decorrente de sua condenação na instância ordinária, em sede de recurso de apelação, é providência compatível com o sistema processual vigente. Precedentes
do STJ e do STF. 4. Não se acolhe a alegação de nulidade da instrução criminal por colidência de defesas, já que, os co-réus pleitearam absolvição imputando a
prática do roubo ao menor que com eles praticou o crime, sustentando não saberem de seu intuito criminoso. 5. A defesa técnica participou de todos os atos do
processo, tendo apresentado defesa prévia, participado das audiências de inquirição de testemunhas, e, por fim, oferecido alegações finais. Aplicação da Súmula
n.º 523 do STF. Precedentes do STJ. 6. Writ denegado.
Adoto a fundamentação do parecer da eminente Procuradora de Justiça, Drª. Sandra Lúcia Mendes Alves Elouf (fls. 428/428v/429), que transcrevo, in verbis:
Estando devidamente preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, impõe-se o conhecimento desta apelação.
A irresignação do apelante não merece provimento. Isto porque, incide no caso o brocardo pas de nulitte sans grief, que preconiza não haver nulidade se não
demonstrado o prejuízo.
Enfrentando o tema em comento, à luz do CPC/73, vigente ao tempo da instrução processual, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de
que "a inobservância de intimação a respeito da produção de prova de que trata o art. 431-A do CPC não ocasiona nulidade absoluta, devendo a parte, para
esse fim, demonstrar a existência de prejuízo" (REsp 1401198/GO, Rei. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 3/3/2015, DJe
10/3/2015).
No caso concreto, em que pese o apelante suscite a nulidade, não demonstra em que medida o laudo produzido acarretou-lhe prejuízo processual, já que a
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existência de conclusões no laudo em sentido contrário à sua pretensão não autoriza o reconhecimento de nulidade.
Ademais, é de se destacar, conforme registrado pelo juízo a quo, que embora intimada a manifestar-se sobre o teor do referido laudo pericial (fl. 85), a requerida
TOCANTINS AUTO LTDA nada requereu, limitando-se a arguir a referida nulidade apenas em sede de apelação. Sob esse prisma, tratando-se de nulidade
relativa, incide a preclusão temporal sobre sua pretensão.
Não bastasse isso, é inviável a repetição da produção da prova pericial, já que o veículo objeto do sinistro, que se encontrava em poder do apelante, foi vendido
sem anuência do juízo, .conforme dacumentos de fls. 147/184.
Nesse desiderato, seja pela impossibilidade de realização de nova prova pericial, seja pela não demonstração de prejuízo pelo apelante, a não ser as conclusões
do laudo pericial serem contrárias à sua pretensão, o que não enseja nulidade, é de se manter a validade da prova pericial produzida por perito oficial, do Instituto
de Criminalística do Maranhão, cujo laudo foi juntado às fls. 80/81.
Neste sentido, os seguintes precedentes:
PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - PRINCÍPIO DA
FUNGIBILIDADE - ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS COMO AGRAVO REGIMENTAL - REALIZAÇÃO DA PERÍCIA JUDICIAL - INTIMAÇÃO DA PARTE -
NULIDADE - SÚMULA 7/STJ. ART - 431- A DO CPC - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DIA E HORA DA REALIZAÇÃO DA PERÍCIA - NULIDADE RELATIVA -
NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO PREJUÍZO PRECEDENTES DESTE STJ. IMPROVIMENTO DO AGRAVO.
1.- Admitem-se como agravo regimental os embargos de declaração opostos a decisão monocrática proferida pelo relator do feito no Tribunal. Princípios da
economia processual e da fungibilidade.
2.- O recurso especial não é instrumento apropriado para análise de nulidade na realização de perícia judicial, se para tanto for necessário o revolvimento do
conjunto fático-probatório dos autos.
Incidência da Súmula n. 7/STJ.
3.- A inobservância da intimação referida no art. 431-A, não
ocasiona nulidade absoluta, devendo à parte demonstrar a
existência de prejuízo, para que se possa ser declarada tal
nulidade. Precedentes.
4.- Embargos de Declaração acolhidos como Agravo Regimental e improvidos.
(EDcl no AREsp 353.807/GO, Rei. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/09/2013, DJe 08/10/2013) (grifo nosso).
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO ARESP. LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL AÇÃO PARA RESSARCIMENTO DE DANOS
MATERIAIS POR MAU USO. OMISSÃO INEXISTENTE. LUCROS CESSANTES. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. PERÍCIA ANULADA. NOVA
PERÍCIA COM APROVEITAMENTO DE DADOS IDÔNEOS COLETADOS NO PROCESSO. LIVRE CONVENCIMENTO. SÚMULA 7/STJ. INDENIZAÇÃO
DEVIDA AOS LOCADORES. 1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não
servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.
É inviável a análise do recurso especial quanto à alegação de suposta ofensa a normas não tratadas no acórdão recorrido, diante da ausência de
prequestionamento (Súmula 211/STJ).
2. Não constitui ilegalidade a anulação de anterior perícia com vícios e realização de outra, na qual houve aproveitamento de dados considerados idôneos e
suficientes para a formação do livre convencimento do julgador.
3. Não comprovado prejuízo à parte pela ausência de intimação formal da data de realização da perícia, não cabe a anulação do processo (art. 244, 249 e 250 do
CPC).
4. Não se conhece de recurso especial na hipótese de a Corte Estadual proclamar a responsabilidade dos locatários pelos danos causados ao imóvel locado,
decorrentes do seu mau uso - art. 23, II, da Lei n. 8.245/1991, quando se discute a prova de sua existência, haja vista a vedação do enunciado 7 da Súmula
desta Corte.
5. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no AREsp 245.794/SP, Rei. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 18/04/2013, DJe 29/04/2013) (grifo nosso).
IV - Do julgamento monocrático
O relator negará seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou com jurisprudência dominante
do respectivo tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior.
Art. 932. Incumbe ao relator:
(...)
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (grifei)
Se a decisão recorrida estiver em manifesto confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior, o
relator poderá dar provimento ao recurso.
Art. 932. Incumbe ao relator:
(?)
V - depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária:
a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;(grifei)
Essa cultura do formalismo impôs ao processo um excesso de etapas até o advento da solução judicial, que a morosidade decorrente acabou por emprestar às
formas usuais de prestação de justiça ineficiência alarmante gerando a consequente insatisfação popular, e o descrédito do Poder Judiciário.
O artigo 1º do NCPC expressa direitos fundamentais do processo, a seguir:
O processo civil será ordenado, disciplinado e interpretado conforme os valores e as normas fundamentais estabelecidos na Constituição da República
Federativa do Brasil, observando-se as disposições deste Código.
No artigo 4° do NCPC:
As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. (grifei)
No artigo 6º do NCPC, in verbis:
Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.
Pois bem. O Código de Processo Civil anterior possibilitou aos órgãos do Poder Judiciário, utartigo 92 seguintes da CF/88, através do artigo 557 a faculdade de
proferir decisões monocráticas. O próprio Superior Tribunal de Justiça criou a Súmula 253, a saber: " O art. 557 do CPC, que autoriza o relator a decidir o
recurso, alcança o reexame necessário."Referência: CPC, art. 557 REsp 155.656-BA (2ª T.03.03.1998 - DJ 06.04.1998), REsp 212.504-MG (2ª T. 09.05.2000 -
DJ 09.10.2000), AgRg no REsp 228.824-CE (2ªT. 2.08.2000 - DJ 26.03.2001), REsp 190.096-DF (6ª T. 01.06.1999 - DJ 21.06.1999) e REsp 262.931-RN (6ª T.
03.10.2000 - DJ 27.11.2000).(DJU 16.08.2001).
Ao que parece, o legislador quis manter força da jurisprudência, hierarquia, observância e segurança jurídica. É o que retratam os artigos do NCPC, in verbis:
Art. 926. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente:
§ 1º Na forma estabelecida e segundo os pressupostos fixados no regimento interno, os tribunais editarão enunciados de súmula correspondentes a sua
jurisprudência dominante.
§ 2º Ao editar enunciados de súmula, os tribunais devem ater-se às circunstâncias fáticas dos precedentes que motivaram sua criação. (grifei)
Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão:
I - as decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
II - os enunciados de súmula vinculante;
III - os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial
repetitivos;
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IV - os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal em matéria constitucional e do Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional;
V - a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados." (grifei)
Art. 932. Incumbe ao relator:
I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes;
II - apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal;
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;
IV - negar provimento a recurso que for contrário a:
a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;
b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;
c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;
V - depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a:
a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;
b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;
c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;
VI - decidir o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, quando este for instaurado originariamente perante o tribunal;
VII - determinar a intimação do Ministério Público, quando for o caso;
VIII - exercer outras atribuições estabelecidas no regimento interno do tribunal.
Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou
complementada a documentação exigível. (grifei)
No entanto, o STF nossa Corte Maior e o Superior Tribunal de Justiça, já estão sedimentando as decisões monocráticas. O STF em situações decididas depois
do ingresso do NCPC, através do artigo 21 §1º do seu Regimento Interno, a seguir:
Art. 21. São atribuições do Relator:
(...)
§ 1ºPoderá o(a) Relator(a) negar seguimento a pedido ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante ou a
Súmula do Tribunal, deles não conhecer em caso de incompetência manifesta, encaminhando os autos ao órgão que repute competente, bem como cassar ou
reformar, liminarmente, acórdão contrário à orientação firmada nos termos do art. 543-B do Código de Processo Civil. (grifei)
É a vertente deixada pelo Presidente da Comissão, o competentíssimo Ministro LUIZ FUX que produziu bela obra de entendimentos jurisprudenciais do STF e
STJ quando era desembargador do Estado do Rio de Janeiro, ou seja, a velocidade das decisões, pelo ato de Justiça, tão abraçada pelos estudiosos do direito.
Sempre para frente. Sem empecilhos burocráticos. Sem vaidades. Só um pensamento de obedecer o princípio maior da CF - rápida solução definitiva dos
conflitos.
Por isso, adoto a solução encontrada pelo STJ, de grafar com tintas duradouras, as decisões monocráticas por mim proferidas, amalgamando o enunciado 568
de tão grande relevância, a saber:
STJ/568. O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante
acerca do tema.
V -Conclusão
Ante o exposto, de acordo com o parecer ministerial, nos termos da Súmula 568 do STJ, nego provimento à apelação, para manter a sentença de primeiro grau
em todos os seus termos.
Retifique-se o cabeçalho conforme descrito nesta decisão.
Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.
São Luís, 27 de junho de 2017.

Desembargador Marcelo Carvalho Silva
Relator

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
APELAÇÃO CÍVEL Nº 49.201/2016 - (Numeração Única 0000080-68.2008.8.10.0053) - PORTO FRANCO.
Apelante : Companhia de Seguros Aliança do Brasil.
Advogado : André de Almeida Rodrigues (OAB/SP 164.322-A).
Apelados : L. B. V. C. A. representado por sua mãe Djanira Maria
Bastos Cortes Albuquerque e outros.
Advogado : Maria Dalva Ferreira dos Santos (OAB/MA 2;813-A).
Proc. De Justiça : Drª. Sandra Lúcia Mendes Alves Elouf.
Relator : Des. Antonio Guerreiro Júnior.

E M E N T A
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SECURITÁRIA E POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA.
RECUSA INJUSTIFICADA DA COBERTURA. MESMO TRATAMENTO JURÍDICO DADO AO CONTRATO DE SEGURO DE SAÚDE. DANO MORAL IN RE
IPSA. DANO MORAL CONFIGURADO E FIXADO DENTRO DOS LIMITES DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. APELO IMPROVIDO.
I. "A recusa injustificada da cobertura oriunda de contrato de seguro de vida, neste caso, teve o mesmo tratamento jurídico dado ao contrato de seguro de saúde,
caracterizando dano moral in re ipsa, ou seja, aquele que independe da comprovação do abalo psicológico sofrido pelo segurado".
II. In casu ,
a própria recorrente reconhece que o pagamento do prêmio somente ocorrera 07 meses após a solicitação, o que, sem sombra de dúvidas, agravou a dor e
sofrimento dos Apelados. O valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) para cada um dos Apelados mostra-se condizente com as circunstâncias do caso e atende aos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
III. Apelação improvida de acordo com o Parecer Ministerial.

D E C I S Ã O
Adoto como relatório a parte expositiva do Parecer Ministerial de segundo grau (fls. 223/224-V.), da lavra da eminente Procuradora de Justiça, Dra. Sandra Lúcia
Mendes Alves Elouf, que ora transcrevo, in verbis:
"Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL, em face de sentença prolatada pelo MM. Juiz de
Direito da 2aVara da Comarca de Porto Franco (fls. 190/194), que, nos autos da ação ordinária, que lhe movem L.V.B.C.A. representado por sua genitora,
DJANIRA MARIA BASTOS CORTES E OUTRO, julgou procedente a pretensão autoral para condenar a recorrente ao pagamento da quantia de RS 7.000,00
(quinze mil reais), a título e danos morais, para cada um dos requerentes, corrigida monetariamente, a partir da sentença, e juros legais de 1% ao mês.
Honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação.
Em suas razões recursais de fls. 200/206, a apelante relata que os recorridos, na condição de beneficiários do seguro de vida contratado pelo Sr. Leonardo
Cortes Albuquerque, falecido em março de 2008, pleitearam junto a seguradora o recebimento da respectiva indenização, que deveria ser quitada no prazo
máximo de 30 dias, contudo, em razão da pendência na apresentação de documentos, decorreu período aproximado de sete meses para o pagamento.
Argumenta pela improcedência das pretensões autorais, tendo em vista que a mera demora no pagamento da indenização securitária não gera abalo suficiente a

Página 381 de 2382 Diário da Justiça Eletrônico Disponibilização: 30/06/2017
Edição nº 114/2017 Publicação: 03/07/2017

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO - Praça Dom Pedro II, s/n Centro - CEP 65010-905 - São Luis-MA - Fone: (98) 2106-9000 - www.tjma.jus.br
Diário da Justiça Eletrônico - Diretoria Judiciária - Coordenadoria de Jurisprudência e Publicações - Fone: (98) 2106 9805 / 9810 / 9896 / 9897 - publicacoes@tj.ma.gov.br



ensejar dano moral, constituindo apenas dissabor corriqueiro. Destaca que, conforme comprovado nos autos, realizou o pagamento da quantia indenizatória
devida em 01/10/2008, de forma que o descumprimento contratual ocorreu tão somente em relação ao prazo, o que, por si só, não caracteriza o dano alegado.
Subsidiariamente, aduz excessiva a condenação nos moldes da sentença, pugnando pela redução dos valores, caso mantida a condenação.
Com base nesses argumentos, pugna pelo conhecimento e provimento do apelo.
Recebido o recurso de apelação em seus efeitos devolutivo e suspensivo (fl. 212). Ausentes contrarrazões dos apelados (fl. 215)".
Acrescento que, ao final do referido parecer, a douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e provimento da remessa.
É o relatório. Decido.
Pois bem. De início, registro que o caso, comporta o julgamento monocrático. Explico.
Precipuamente devo também registrar que a sentença recorrida foi prolatada em 15/12/2015 e publicada em 11/03/2016. Sendo assim, será aplicado o
Enunciado Administrativo nº 2, do STJ, in verbis:
&quot;Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de
admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.&quot;
Os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade exigidos para o regular processamento recursal foram observados pelo apelante.
Conheço do recurso.
Segundo o art. 14 do NCPC, &quot;A norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais
praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada.&quot;
Assim, aplico ao caso, o Código de Processo Civil de 1973.
Devo assentar também de logo que aos presentes apelos é cabível a manifestação monocrática do relator, nos termos do caput do art. 557 do Código de
Processo Civil, segundo o qual "o relator negará seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou
com jurisprudência dominante do respectivo tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior".
A questão tratada nos autos já é conhecida dos Tribunais.
Já encontra-se assentado no STJ que a recusa injustificada da cobertura oriunda de contrato de seguro de vida, caracteriza dano moral in re ipsa, ou seja,
aquele que independe da comprovação do abalo psicológico sofrido pelo segurado.
No caso dos autos, teve o mesmo tratamento jurídico dado ao contrato de seguro de saúde. Além do mais, o STJ entende que é perfeitamente cabível a fixação
de indenização por dano moral tanto nas hipóteses em que há recusa injustificada como também naquelas em que a demora da seguradora para efetuar o
pagamento integral da indenização securitária causou aborrecimentos e transtornos psicológicos, com repercussões no estado de saúde do segurado, como é o
caso dos autos.
Ademais, como bem registrou o Ministério Público no parecer, "os elementos juntados aos autos, se verifica a presença do contrato em questão (fls.55/56),
condições gerais do seguro (fls. 59/88) e certidão de óbito (fls. 25)", o que se contrapõe a tese de defesa do Apelante, que consiste na não apresentação de
documentos pelos Apelados.
Ocorre que o Recorrente em passagem alguma especifica qual documento seria esse além dos acostados aos autos imprescindível ao pagamento do prêmio
previsto em contrato celebrado.
Por outro lado, o próprio Recorrente reconhece somente 07 meses após a solicitação, o pagamento fora efetivado, o que evidentemente, deixa claro a existência
do dever de indenizar.
O STJ também tem posicionamento nessa esteira:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE VIDA. FALECIMENTO DO SEGURADO. DANOS MORAIS. RECUSA EM
PAGAR VALOR SEGURADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 757 765 E 771 DO CÓDIGO CIVIL. 1. As
instâncias ordinárias, com base nos elementos fático-probatórios dos autos e interpretação de cláusulas contratuais, concluiu que a seguradora recorrente não
pode se eximir da responsabilidade pelo pagamento de indenização a título de danos morais, na medida em que não não foi comprovada pela ré a existência de
causa capaz de afastar sua responsabilidade. Desse modo, para alcançar conclusão diversa daquela a que chegou as instâncias ordinárias e acolher a tese
sustentada pela parte agravante, seria imprescindível o reexame de prova, sendo inviável nesta instância especial (Súmula 7/STJ). 2. Agravo regimental não
provido. (AgRg no AREsp 785.401/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe 05/11/2015).
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA E POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE
SEGURO DE VIDA. RECUSA INJUSTIFICADA DA COBERTURA. MESMO TRATAMENTO JURÍDICO DADO AO CONTRATO DE SEGURO DE SAÚDE. DANO
MORAL IN RE IPSA. CONFIGURAÇÃO. DOENÇA PREEXISTENTE. MÁ-FÉ DA SEGURADA NÃO VERIFICADA. DIREITO À INDENIZAÇÃO. REFORMA DO
JULGADO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVA. INVIABILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 7 DO STJ. REDUÇÃO DO QUANTUM
INDENIZATÓRIO. VALOR NÃO EXORBITANTE. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. Na hipótese em comento, não obstante se tratar de seguro de vida, o Juízo singular entendeu que a negativa da cobertura, sob o argumento de doença
preexistente, configurou dano moral e, consequentemente, deu ensejo à indenização. Aplicação da Súmula nº 7 do STJ.
2. A recusa injustificada da cobertura oriunda de contrato de seguro de vida, neste caso, teve o mesmo tratamento jurídico dado ao contrato de seguro de saúde,
caracterizando dano moral in re ipsa, ou seja, aquele que independe da comprovação do abalo psicológico sofrido pelo segurado.
2. A Corte estadual, embasada na jurisprudência do STJ, entendeu que a seguradora-agravante não poderia negar o pagamento da indenização se assumiu o
risco ao não realizar os exames médicos antes da contratação do seguro de vida, considerando ilícita a recusa da cobertura securitária, sob a alegação de
doença preexistente.
3. Este Tribunal Superior somente altera o valor indenizatório por dano moral nas hipóteses em que a quantia fixada pelas instâncias ordinárias se mostrar
exorbitante ou ínfima, situação em que não se faz presente no caso em tela.
4. A seguradora-agravante não apresentou argumento novo capaz de modificar a conclusão adotada, que se apoiou em entendimento aqui consolidado.
Incidência da Súmula nº 83 do STJ.
5. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1299589/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/09/2015, DJe 11/09/2015).
Esta Corte também tem julgados nesse sentindo:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE APÓLICE DE SEGURO DE VIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA
DE PROVA DE FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR. ART. 373, I, DO CPC. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA
PROVA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE. I - A apelante sustenta, ser
beneficiaria de seguro de vida contratado por seu companheiro e que após seu falecimento, ao tentar receber o prêmio, o apelado não efetuou o pagamento
deste. II - Em sentença, o magistrado de base julgou improcedente os pedidos formulados na inicial, com fulcro no art. 269, I, do CPC/73. III - Para que possa
incidir a responsabilidade civil é imperiosa a existência concomitante de três elementos: a) conduta - vontade de agir ou omitir-se, conscientemente, que gera um
dano ou prejuízo; b) dano - lesão a interesse jurídico tutelado, patrimonial ou não; e c) nexo de causalidade entre os dois primeiros. IV - A autora não se
desincumbiu do ônus de prova o fato constitutivo de seu direito, não havendo quaisquer evidências de que cumpriu com os pagamentos relativos a contratação
do seguro de vida. V - Nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, admite-se a inversão do ônus da prova nas relações de consumo somente nas situações em que, a
critério do juiz, for verossímil a argumentação do consumidor ou quando for ele hipossuficiente, o que não restou demonstrado no caso dos autos. VI - Apelo
conhecido e improvido. Unanimidade. (Ap 0378022016, Rel. Desembargador(a) RAIMUNDO JOSÉ BARROS DE SOUSA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, julgado em
22/05/2017, DJe 31/05/2017).
Assim, considerando o rol de documentos acostados e o reconhecimento do Recorrente de que o pagamento se dera somente 07 meses após a solicitação,
tenho que não merece qualquer reparo a sentença apelada.
Ante o exposto, nos termos do art. 557, caput, do CPC e de acordo com o parecer ministerial, negoprovimento ao apelomantendo inalterada a sentença
recorrida.
Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.
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São Luís, 28 de junho de 2017.
Des. Antonio Guerreiro Júnior.
R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
APELAÇÃO CÍVEL NO50.045/2016 - PINHEIRO
NÚMERO ÚNICO 0002059-29.2012.8.10.0052

1º Apelante : Banco do Brasil S/A

Advogados : Rafael Sganzerla Durand e outro

2º Apelante : Leomagno Ferreira Brito

Advogado : Emerson Soares Cordeiro

1º Apelado : Leomagno Ferreira Brito

Advogado : Emerson Soares Cordeiro

2º Apelado : Banco do Brasil S/A

Advogados : Rafael Sganzerla Durand e outro

Relator : Desembargador Marcelo Carvalho Silva

DECISÃO MONOCRÁTICA
I - Relatório
Adoto como relatório a parte expositiva contido no parecer ministerial (fls.179/179v), de lavra da eminente Procuradora de Justiça, Dra. Sandra Lúcia Mendes
Alves Elouf, que ora transcrevo, in verbis:
Trata-se de apelações interpostas por BANCO DO BRASIL S/A (1oapelante) e LEOMAGNO FERREIRA BRITO (2oapelante) por inconformismo com
asentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2aVara da Comarca de Pinheiro que,nos autos da ação de repetição de indébito c/c indenização por
danos morais ajuizadapelo 1oapelante em face do 2oapelante, julgou parcialmente procedente a pretensãoautoral para condenar o requerido ao pagamento em
favor do autor da quantia de R$6.000,00 (seis mil reais) a título de indenização por danos morais, acrescidos de jurosmoratórios a partir da citação e correção
monetária a partir do efetivo prejuízo, tendocomo índice o INPC, bem como condenou o requerido a restituir em dobro o importe deR$ 247,26 (duzentos e
quarenta e sete reais e vinte e seis centavos), perfazendo omontante de R$ 494,52 (quatrocentos e noventa e quatro reais e cinquenta e doiscentavos).
As razões do inconformismo do 1oapelante encontram-se encartadas às fls. 55/73.
Recurso recebido nos efeitos suspensivo e devolutivo pelo juízo de origem (fl. 101), estando regularmente apresentadas as contrarrazões da parte autora (fls.
116/122).
Por sua vez, a parte autora interpõe recurso adesivo, cujas razões foram juntadas às fls. 109/114.
Remetidos à instância superior, os autos foram distribuídos e conclusos ao Exmo. Sr. Des. Marcelo Carvalho Silva, após o que vieram com vista a este Órgão
Ministerial, oportunidade em que se requereu a conversão do julgamento em diligência para que a parte requerida fosse intimada pessoalmente para sanar a
irregularidade de representação nessa segunda instância, sob pena de não conhecimento do recurso por ausência de regularidade formal, bem como para que,
querendo, oferecesse contrarrazões ao recurso adesivo interposto pelo autor (fls. 129/130).
As contrarrazões do requerido foram juntadas às fls. 135/143.
Em seguida, os autos retornaram com vista a esta Procuradoria de Justiça Cível.
Acrescento que, a representante do Ministério Público manifestou-se pelo não conhecimento de ambos os recursos, sendo o do banco apelante em
decorrência de sua irregularidade formal e o recurso interposto pelo Sr. Leomagno Ferreira Brito, por ser subordinado ao recurso do requerido.
É o relatório.
II. Admissibilidade
A sentença vergastada foi publicada em 03/02/2016 (fls. 52). Aplico o Enunciado Administrativo nº 2, do STJ, in verbis:
Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
Nos termos do artigo 14 do Novo Código de Processo Civil, a norma processual não retroagirá, respeitando os atos consolidados sob a vigência da Lei revogada:
"Art. 14. A norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações
jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada."
Aplico o Código de Processo Civil de 1973.
Adianto que os presentes recursos não devem ser conhecidos, por sua manifesta deserção.
Às fls. 131, deferi a conversão do julgamento em diligência para que o banco apelante fosse intimado pessoalmente para sanar a irregularidade de representação
nessa segunda instância, qual seja, a ausência do substabelecimento devidamente assinado, sob pena de não conhecimento do recurso por ausência de
regularidade formal.
Prescreve, a respeito, os mestres Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro daCunha (2013, p.68), que:
O recurso deve ser subscrito por advogado legalmente constituído. Mesmo no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, em que se confere à própria parte a
capacidade postulatória, o recurso há de ser subscrito por advogado. Na verdade, o advogado, no recurso, representa a parte, devendo, então, exibir a
procuração. Não havendo procuração, deve-se aplicar o art. 13 do CPC para que o advogado regularize a representação, sob pena de não ser
admitido o recurso.[?] (grifo nosso)
Em seu art. 13, também consigna o CPC:
"Art.13. Verificando a incapacidade processual ou a irregularidade da representação das partes, o juiz, suspendendo o processo, marcará prazo razoável
para ser sanado o defeito."
Transcorrido o prazo, o referido vício existente na representação processual não fora sanado, uma vez que nenhuma das procurações ou substabelecimentos
constantes dos autos autorizam o advogado Fernando Campos de Sá (OAB/MA 12.901) a representar o requerido Banco do Brasil S/A.
Ademais, o banco apelante protocolou a petição de fls. 135/143, referente às suas contrarrazões ao recurso adesivo, juntando o substabelecimento de fls. 144,
que contempla nome de advogado adverso ao que assinou o recurso de apelação.
Nesse sentido, os seguintes precedentes da jurisprudência pátria, verbis:
ARRENDAMENTO MERCANTIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR
INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL (CPC, ART. 284, § ÚN.). RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO POR QUEM NÃO É PARTE NO PROCESSO.
RECURSO NÃO CONHECIDO.IRREGULARIDADE DA REPRESENTAÇÃO DO AUTOR NÃO SANADANO PRAZO ASSINADO. NULIDADE DO PROCESSO.
Não pode ser conhecido recurso interposto por quem não é parte no processo nem terceiro interessado. Não regularizando o autor sua
representação no prazo concedido pelo juiz, cabe declarar a nulidade do processo. (TJSP - APL: 990103555899 SP, Relator: Gilberto Leme,
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Data de Julgamento: 19/10/2010, 27aCâmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/11/2010) (grifo nosso).
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO AO ADVOGADO SUBSCRITOR DO
APELO. RECURSO INEXISTENTE. EFEITOS INFRINGENTES AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. Verificada a omissão desta Corte em
apontar a ausência de defeito na representação processual, há que se acolher os embargos declaratórios para, atribuindo-lhe efeitos infringentes, reconhecer
a falha na representação, não sanada pelo apelante, com a reforma do acórdão recorrido para o fim de não conhecimento do recurso, posto que
inexistente, nos termos do artigo 37, parágrafo único do CPC. Embargos de declaração acolhidos. Rei. Des. JAMIL DE MIRANDA GEDEON NETO.
Acórdão n° 1193722012. (grifo nosso).
APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO. DILIGÊNCIA PARA SUPRIR O DEFEITO PROCESSUAL. DESÍDIA DO PATRONO. NÃO
CONHECIMENTO DO APELO. REMESSA.SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE PASEP NÃO PAGO AO TEMPO QUE
DEVERIA SER REALIZAÇÃO. SENTENÇA CONFIRMADA. I - Não merece conhecimento o recurso subscrito por advogado sem procuração nos autos. II - Por
economia processual, conhece-se da remessa, devendo ser mantida a sentença que reconheceu o direito das Autoras ao ressarcimento do PASEP não pago
pelo Município e que sejam elas devidamente inscritas no benefício. III - Recurso não conhecido e remessa não provida. Unanimidade. Rei. Des. MARIA DAS
GRAÇAS DE CASTRO DUARTE MENDES. Acórdão n° 1098742011. (grifo nosso).
No entanto, conforme já ressaltado, o banco apelante, mesmo intimado, não sanou o vício apontado, resultando na inadmissibilidade do recurso.
Quanto ao recurso adesivo interposto pela parte autora/2ºapelante, este encontra-se prejudicado pois é subordinado ao recurso independente, não sendo
admissível em caso de não conhecimento do recurso principal.
Preceitua o art. 500, III, do CPC/73, in verbis:
Art. 500. Cada parte interporá o recurso, independentemente, no prazo e observadas as exigências legais. Sendo, porém, vencidos autor e réu, ao
recurso interposto por qualquer deles poderá aderir a outra parte. O recurso adesivo fica subordinado ao recurso principal e se rege pelas
disposições seguintes:
I - será interposto perante a autoridade competente para admitir o recurso principal, no prazo de que a parte dispõe para responder;
II - será admissível na apelação, nos embargos infringentes, no recurso extraordinário e no recurso especial;
III - não será conhecido, se houver desistência do recurso principal, ou se for ele declarado inadmissível ou deserto.(grifo nosso).
A pretensão recursal não merece ser acolhida. E o faço na forma do art. 557, caputdo Código de Processo Civil de 1973, que transcrevo,in verbis:
Art. 557. O relator negará seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou com
jurisprudência dominante do respectivo tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior.
§ 1º-A Se a decisão recorrida estiver em manifesto confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal
Superior, o relator poderá dar provimento ao recurso. (grifo nosso).
III - Conclusão
Ante todo o exposto, na forma do caput, do art. 557, do CPC/73, não conheço de ambos os recursos, sendo o 1º apelo em decorrência de sua irregularidade
formal e o adesivo por ser subordinado ao recurso principal.
Publique-se. Intimem-se.
São Luís, 28 de junho de 2017.

Desembargador Marcelo Carvalho Silva
Relator

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
REMESSA NECESSÁRIA Nº 51.643/2016 - (Numeração Única 0002364-50.2015.8.10.0038) - JOÃO LISBOA.
Remetente : Juízo da Primeira Vara da Comarca de João Lisboa.
Requerente : Sindicato dos Trabalhadores em Serviço de Saúde de João Lisboa.
Advogado : José Alves de Araújo (OAB/MA 12.808).
Requerido : Município de João Lisboa.
Advogado : Jetete Guimarães Tavares (OAB/MA 9.138).
Relator : Des. Antonio Guerreiro Júnior.

E M E N T A
REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR MUNICIPAL. LICENÇA. MANDATO CLASSISTA. ART. 8ODA CF. LEI MUNICIPAL.
EXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. POSSIBILIDADE. ARTIGO 932 DO CPC C/C 568 DO STJ. REMESSA
IMPROVIDA.
I. A dinâmica das atividades dos Tribunais pode, por exemplo, ser um entrave para o cumprimento da regra estabelecida no artigo 926, §1º, do CPC que diz que
"os tribunais editarão enunciados de súmula correspondentes a sua jurisprudência dominante", não podendo assim ser jamais, impeditiva à mitigação da regra do
artigo 932 do CPC. Ademais, a Súmula 568 do STJ confere explicitamente ao relator, o poder para decidir monocraticamente.
II. O servidor municipal possui direito à concessão de licença para o desempenho de mandato classista, desenvolvido junto aos núcleos municipais dos
sindicatos.
III. In casu, constata-se a existência de Lei n° 097/2006, que previu em seu artigo 1º a possibilidade de autorização, pelo Prefeito Municipal, de &quot;dirigente
sindical para desenvolver as atividades sindicais em favor do Sindicato dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Ensino em João Lisboa - SINTEEJOL&quot;
IV. Remessa improvida de acordo com o Parecer Ministerial.

D E C I S Ã O
Adoto como relatório a parte expositiva do Parecer Ministerial de segundo grau (fls. 88/94), da lavra da eminente Procuradora de Justiça, Dra. Clodenilza Ribeiro
Ferreira, que ora transcrevo, in verbis:
"Trata-se de Reexame Necessário de sentença proferida pelo MM. Juiz da 1aVara da Comarca de João Lisboa/MA. (fls. 74/76), que concedeu parcialmente a
segurança pleiteada no Mandado de Segurança Coletivo com Pedido de Liminar (Processo n.° 2364-50.2015.8.10.0038) impetrado pelo SINDICATO DOS
TRABALHADORES EM SERVIÇO DE SAÚDE DE JOÃO LISBOA em face do MUNICÍPIO DE JOÃO LISBOA/MA., representado pelo Prefeito Municipal Jairo
Madeira de Coimbra, para determinar a imediata licença remunerada do servidor Edvan Ferreira de Andrade.
Em inicial de fls. 02/17 argúi o Impetrante que em 26 de março de 2015, o SINDIJOLI cientificou a Prefeitura Municipal de João Lisboa/M A., quanto aos
resultados da eleição e posse de seus novos dirigentes para mandado de 3 (três) anos.
Sustenta que requereu expressamente ao Prefeito do Município de João Lisboa/MA., a liberação dos servidores: Edvan Ferreira de Andrade e Gabriel Batista
Silva, presidente e secretário de finanças da Entidade Sindical, respectivamente.
Aduz que os servidores devem ser liberados das suas atividades laborais perante o Município para o livre desempenho de mandado classista em favor do
SINDIJOLI, tendo por data inicial o dia 12 de setembro de 2014 e término no dia 12 de setembro de 2017, sem qualquer prejuízo de seus vencimentos.
Assevera, ainda, a existência da Lei Municipal n° 097/2006, que autoriza a licença remunerada a membro eleito para a direção do Sindicato dos Servidores da
Educação do Município, o que vincularia toda a administração Municipal, sob pena de violação do princípio da igualdade (CF, art. 5o).
Argumenta que a não liberação dos servidores para cumprir seus mandatos no sindicato viola o princípio da liberdade sindical (CF e Declaração Universal dos
Direitos Humanos, Pacto Internacional sobre os Direitos Econômicos, Sociais e Culturais - Decreto n° 591 e 592, 06 de julho de 1992, Convenção Americana
Sobre Direitos Humanos); violaria a CLT no art. 543, o qual dispõe que a omissão da autoridade coatora se torna ilícita; e que tal omissão viola a razoável
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duração do processo.
Requer a concessão de liminar para que se reconheça a ilicitude da omissão da autoridade coatora, bem como que seja concedida a licença remunerada a
Edvan Ferreira de Andrade e Gabriel Batista Silva, até o fim de seus mandatos sindicais. Quanto ao mérito, requer a confirmação da liminar e a condenação do
Município de João Lisboa-Ma. a indenizar os filiados da entidade Impetrante.
Liminar concedida parcialmente às fls. 67/68 v.
Certidão à fl. 66, informa que apesar de notificadas, as autoridades tidas como coatoras não se manifestaram no feito.
Parecer do Ministério Público de 1ograu à fl. 73, opinou pela não intervenção no feito.
Em sentença prolatada às fls. 74/96, o juiz de base concede em definitivo a segurança, confirmando a liminar".
Acrescento que, ao final do referido parecer, a douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento da remessa.
É o relatório. Decido.
Pois bem. De início, registro que o caso, comporta o julgamento monocrático. Explico.
O Direito Processual Civil brasileiro, desde as alterações, ainda que pontuais, sofridas nos últimos anos e, até a entrada em vigor do CPC/2015, caminhou
exatamente em direção à valorização e eficácia da jurisprudência consolidada pelos Tribunais superiores.
Essa mudança teve início ainda no CPC/73, quando o artigo 557 permitia ao relator negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente,
prejudicado ou contrário a Súmula do respectivo Tribunal ou Tribunal superior.
Não é demais lembrar que, mesmo antes, a Lei nº 8.030/90, em seu artigo 38, já conferia ao relator, no STJ e STF, o poder de decidir monocraticamente o
recurso.
Ocorre que, segundo o preceito legal insculpido no atual CPC, artigo 932, IV, somente estaria o relator autorizado a decidir monocraticamente, negando
provimento ao recurso que for contrário a Súmula do STF, do STJ ou do próprio Tribunal, ao acórdão proferido no julgamento de casos repetitivos pelo STF ou
STJ, ao entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência.
Daí então, aparentemente, surgiria o contra senso: apesar da celeridade e efetividade da prestação jurisdicional serem uns dos pilares do CPC/2015, estaria
assim, a partir da alteração legislativa, implicitamente, a impedir o relator de decidir monocraticamente o recurso ainda que este se apresente contrário à
jurisprudência dominante (pacificada) porém, ainda não sumulada?
Não me parece a interpretação literal a melhor a ser feita neste caso.
Se o Tribunal possui entendimento firme e dominante acerca da melhor interpretação do direito ou de matéria que sabidamente é repetitiva, impõe-se sim a
edição da súmula, independentemente de provocação da parte ou interessado.
Contudo, a dinâmica das atividades dos Tribunais pode, por exemplo, ser um entrave para o cumprimento da regra estabelecida no artigo 926, §1º, do CPC que
diz que "os tribunais editarão enunciados de súmula correspondentes a sua jurisprudência dominante", não podendo assim ser jamais, impeditiva à mitigação da
regra do artigo 932, IV, do CPC.
Digo isso, tendo em mente que a nova sistemática processual instaurou um microssistema de valorização do precedente, vocacionado à resolução das
demandas em menor tempo possível, à tutela da segurança jurídica e ao princípio da isonomia, sendo desse modo, inquestionavelmente, salutar que o relator
possa decidir monocraticamente com fundamento em jurisprudência dominante, apesar da redação do artigo 932 do CPC ser, a meu sentir, apenas
aparentemente, no sentido contrário.
Corroborando exatamente essa visão, tem-se a Súmula 568 do STJ que diz: "O Relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou
negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema".
Valho-me, na oportunidade, dos ensinamentos de Bernardo Silva Seixas e Roberta Kelly Silva Souza, inseridos no Artigo "O Novo Código de Processo Civil e a
Atuação Monocrática do Relator" - The New Civil Procedure Code Single Judge Decision, in verbis:
"O processo civil brasileiro com a entrada em vigor do Novo Código de Processo Civil, em março de 2016, sofreu inúmeras transformações na forma de aplicação
de seus institutos; no entanto, as modificações relacionadas aos poderes do relator foram, tão somente, aperfeiçoadas. As normas que autorizam ao relator atuar
de forma monocrática são, com certa relatividade, recentes no ordenamento jurídico brasileiro, sendo que as aplicações dessas regras procedimentais cumprem
com seu papel de conceder maior celeridade ao processo, evitando e modificando a ideia de que todos os processos na segunda instância tenham de ser
julgados por colegiados. Em virtude da fundamental importância que os precedentes e as súmulas terão no ordenamento jurídico pátrio com o Novo Código de
Processo Civil, a atuação monocrática do relator terá maior incidência, uma vez que este pode, como visto no decorrer deste trabalho, negar seguimento ou
reformar decisões que afrontem as jurisprudências estáveis dos tribunais. Todavia, uma das intenções do legislador e daqueles que participaram ativamente do
anteprojeto desta nova codificação é evitar decisões conflitantes entre tribunais sobre um mesmo caso concreto, hipótese que, ainda, persistirá com a
possibilidade de tribunais de segunda instância atuarem como pacificadores de controvérsias - pois há inúmeros casos jurídicos que transcendem a esfera
regional do tribunal e detêm uma repercussão nacional - que, obviamente, devem ser pacificadas pelo Superior Tribunal de Justiça ou pelo Supremo Tribunal
Federal antes que sejam, automaticamente, aplicadas pelo juiz de primeira instância."
Assim, considerando a evolução legislativa, que incrementou poderes do relator, entendo que encontra-se, indubitavelmente, consagrada no novo CPC a
possibilidade de julgamento monocrático nos Tribunais não apenas naqueles casos exemplificados no artigo 932 do CPC.
A questão tratada nos autos já é conhecida dos Tribunais.
O cerne da questão é a existência ou não de direito líquido e certo dos servidores: Edvan Ferreira de Andrade e Gabriel Batista Silva, à licença para exercer os
cargos de Presidente e Secretário de finanças, respectivamente, sem prejuízo nos seus vencimentos.
Assim, como sabido, omandado de segurança é remédio amparado no art. 5°, inciso LXIX, da CF, que garante ao que se julga prejudicado, a possibilidade de ter
reconhecido pelo Poder Judiciário direito líquido e certo contra ato ilegal e abusivo emanado de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de
atribuições do poder público.
Pois bem. No caso dos autos, verifico que Requerente solicitou administrativamente, em 26 março de 2015 (fls. 30/32), autorização para o afastamento dos
cargos que os servidores Edvan Ferreira de Andrade e Gabriel Batista Silva exerciam, sem prejuízo dos seus vencimentos.
Resta evidente dos autos que tal requerimento deu-se em razão de suas posses em mandato sindical.
Ocorre que, decorridos mais de 06 (seis) meses da solicitação, nenhuma resposta fora dada pela Municipalidade.
Ora,como bem registrou o Ministério Público "infere-se dos documentos acostados aos autos, que a reivindicação mandamental decorre da omissão do Prefeito
Municipal, frente ao pleito de afastamento remunerado dos servidores já nominados, com vistas ao pleno exercício da Presidência sindical e Secretário de
Finanças, os quais foram eleitos em 12 de setemarode2014".
Assim, considerando-se que, para a concessão do afastamento das funções sem prejuízo da remuneração basta a previsão contida no art. 8o da CF/88, pois,
como disciplina o próprio texto constitucional, agora no art. 61, II, &quot;c&quot;, faz-se necessário, por obediência ao princípio da simetria, a regulamentação
em lei local, in caso, de iniciativa do Prefeito municipal.
No caso sob enfoque, constata-se a existência da referida lei, Lei n° 097/2006, que previu em seu artigo 1º a possibilidade de autorização, pelo Prefeito
Municipal, de &quot;dirigente sindical para desenvolver as atividades sindicais em favor do Sindicato dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Ensino em
João Lisboa - SINTEEJOL&quot;.
Ocorre que, já em seu o art. 2o, dispõe que, faz jus a concessão da licença remunerada em questão apenas um dirigente sindical, devendo para tanto, o
Sindicatooficiar ao Município indicando o servidor.
Assim, tenho como acertada a decisão de base ao reconhecer o prefalado direito apenas ao servidor Edvan Ferreira de Andrade, indicado às fls. 69 dos autos.
Esta Corte tem inúmeras decisões nesse sentido:
DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICENÇA PARA EXERCÍCIO DE MANDATO CLASSISTA. QUANTITATIVO DE SERVIDORES
LIMITADO PELO NÚMERO DE ASSOCIADOS À INSTITUIÇÃO SINDICAL. LEI ESTADUAL Nº 6.107/94. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
SEGURANÇA DENEGADA. I - O número de servidores públicos a serem agraciados com a licença para o exercício de mandato classista fica limitado pela
quantidade de associados que integram a entidade sindical, conforme inteligência do art. 152, § 1º, da Lei nº 6.107/1994 (Estatuto dos Servidores Públicos Civis

Página 385 de 2382 Diário da Justiça Eletrônico Disponibilização: 30/06/2017
Edição nº 114/2017 Publicação: 03/07/2017

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO - Praça Dom Pedro II, s/n Centro - CEP 65010-905 - São Luis-MA - Fone: (98) 2106-9000 - www.tjma.jus.br
Diário da Justiça Eletrônico - Diretoria Judiciária - Coordenadoria de Jurisprudência e Publicações - Fone: (98) 2106 9805 / 9810 / 9896 / 9897 - publicacoes@tj.ma.gov.br



do Estado do Maranhão); II - possuindo o sindicato local menos de 500 (quinhentos) associados, somente 01 (um) servidor público poderá ser liberado para
exercício do mandato, seja este exercido em sindicato, federação ou confederação sindical (art. 152, § 1º, primeira parte, da Lei nº 6.107/1994); III - segurança
denegada. (MS 0124102014, Rel. Desembargador(a) CLEONES CARVALHO CUNHA, SEGUNDAS CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, julgado em 21/11/2014, DJe
05/12/2014).
PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. LICENÇA PARA DESEMPENHO DE
MANDATO CLASSISTA. AÇÃO ORDINÁRIA PROPOSTA POR SINDICATO NA CONDIÇÃO DE SUBSTITUTO PROCESSUAL DO SERVIDOR, SEU FILIADO.
REGISTRO NO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO (MTE). NECESSIDADE. ENTENDIMENTO PACÍFICO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
(SÚMULA 677-STF) E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM QUE SE IMPÕE RECONHECER NO CASO
CONCRETO. NÃO COMPROVAÇÃO DO REGISTRO DO AUTOR/REQUERENTE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (ART. 267, VI,
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL). I - O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça pacificaram entendimento no sentido de que o registro dos
sindicatos no Ministério do Trabalho e Emprego (TEM) é indispensável para a defesa de seus representados em juízo, pois constitui o meio eficaz para a
verificação do princípio da unicidade sindical. II - A Súmula 677, do Supremo Tribunal Federal preconiza: &quot;Até que lei venha a dispor a respeito, incumbe ao
Ministério do Trabalho proceder ao registro das entidades sindicais e zelar pela observância do princípio da unicidade.&quot; Precedentes do STJ: AgRg no Ag
1.175.547/PR, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, j. em 01.10.09, DJe de 09.10.09; AgRg nos EREsp 584.474/BA, Rel. Min. LUIZ FUX, CORTE
ESPECIAL, j. em 18.03.09, DJe de 21.05.09. III - A partir de tal diretriz jurisprudencial, tem-se que o simples registro da entidade sindical no Registro Civil das
Pessoas Jurídicas não lhe confere personalidade sindical, inviabilizando, com isso, a sua atuação judicial como substituto processual de seus filados. IV - No
caso concreto, impõe-se reconhecer a ilegitimidade ativa ad causam do autor/requerente para atuar em juízo na defesa de interesse de sua filiada, porquanto
não comprovada a existência do registro do sindicato junto ao Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). V - &quot;O tribunal da apelação, ainda que decidido o
mérito da sentença, poderá conhecer de ofício da matéria concernente aos pressupostos processuais e às condições da ação. Nas instâncias ordinárias não há
preclusão para o órgão julgador enquanto não acabar o seu ofício jurisdicional na causa, pela prolação da decisão definitiva&quot; (in RSTJ 64/156). VI -
Extinção do processo, sem julgamento do mérito, decretada de ofício. Inteligência do art. 267, VI, c/c o art. 462, ambos do Código de Processo Civil. Prejudicado
o reexame obrigatório do duplo grau de jurisdição (art. 475, do CPC). (ReeNec 0206352012, Rel. Desembargador(a) MARCELO CARVALHO SILVA, SEGUNDA
CÂMARA CÍVEL, julgado em 21/08/2012, DJe 27/08/2012).
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. AFASTAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL PARA EXERCÍCIO DE
MANDATO CLASSITA. NEGATIVA DA ADMINISTRAÇÃO. INOCORRÊNCIA DE DISCRICIONARIEDADE. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. PRELIMINAR DE
VÍCIO DE FORMA POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO MUNICÍPIO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO ASSENTADO
NAS SÚMULAS 105 DO STJ E 512 DO STF. SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA. Os Municípios são representados em juízo pelo Prefeito ou por
Procurador do Município, se houver cargo criado por lei, sendo assim, a citação é feita na pessoa do Prefeito ou do Procurador e não do Município.
Desempenhando o servidor, em caráter provisório, a função de diretor do Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Municipal, tem direito ao gozo de
licença remunerada, nos termos do art.92 da Lei Municipal 022/97. As leis devem ser publicadas para terem eficácia, antigamente ainda se afixavam no átrio da
Prefeitura, mas atualmente, não havendo imprensa oficial a publicação se dá em jornal de grande circulação. Todavia, ninguém pode se beneficiar da própria
torpeza, o Município é sabedor da necessidade de publicação oficial de suas leis, logo não pode agora usar da não publicação de uma lei para eximir-se de
responsabilidade. O Município foi condenado, em sede de Mandado de Segurança, em honorários advocatícios à base de 20% sobre o valor da causa, em razão
disso deve a sentença ser parcialmente reformada a fim de afastar a condenação em honorários, ex vi do disposto na Súmula 105 do STJ e Súmula 512 do STF,
além da nova lei de Mandado de Segurança. Apelo provido parcialmente. (Ap 0022892012, Rel. Desembargador(a) JAMIL DE MIRANDA GEDEON NETO,
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, julgado em 19/04/2012, DJe 08/05/2012).
APELAÇÃO CÍVEL. Servidor Municipal. Licença. Mandato Classista. APELO IMPROVIDO. I - O servidor municipal possui direito à concessão de licença para o
desempenho de mandato classista, desenvolvido junto aos núcleos municipais dos sindicatos. II- Apelo Improvido. (Ap no(a) AI 010833/2010, Rel.
Desembargador(a) NELMA CELESTE SOUZA SILVA SARNEY COSTA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, julgado em 30/11/2010, DJe 10/12/2010).
Mandado de Segurança. Servidor Municipal. Licença. Mandato Classista. I - O servidor municipal possui direito à concessão de licença para o desempenho de
mandato classista, desenvolvido junto aos núcleos municipais dos sindicatos. (ReeNec 0319062008, Rel. Desembargador(a) JORGE RACHID MUBÁRACK
MALUF, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, julgado em 16/07/2009, DJe 29/07/2009).
Logo, acertada a decisão de base quando ao reconhecimento do direito e líquido e certo do Impetrante em relação ao servidor Edvan Ferreira de Andrade.
Do mesmo modo, não merece reparo a sentença quanto ao indeferimento do pedido de indenização, uma vez que, como bem pontuado, não houve
demonstração acerca de qualquer prejuízo sofrido.
Do exposto, nos termos do art. 932 do CPC, e da Súmula 568 do STJ, de acordo com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTOa remessa, mantendo
inalterada a decisão de base.
Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.
São Luís, 28 de junho de 2017.

Des. Antonio Guerreiro Júnior.1.
R E L A T O R2.

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
APELAÇÃO CÍVEL NO54.658/2016 - AÇAILÂNDIA
PROCESSO NO0004150-80.2015.8.10.0022

Apelante : Município de Açailândia

Procurador : Sandro Barros dos Santos

Apelado : Ministério Público Estadual

Promotora de Justiça : Glauce Mara Lima Malheiros

Relator : Desembargador Marcelo Carvalho Silva

Decisão Monocrática
I - Relatório
Adoto como relatório o contido no parecer do Ministério Público com atuação nesta instância, da lavra do eminente Procurador de Justiça, Dr. Raimundo Nonato
de Carvalho Filho, que ora transcrevo, in verbis:
Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Município de Açailândia, irresignado com a sentença prolatada pelo Juiz de Direito da 1a Vara da Comarca de
Açailândia/MA que, nos autos da Ação Civil Pública com Pedido de Antecipação de Tutela, promovida pelo Ministério Público Estadual, em favor de Luís de
Carvalho de Sousa, contra o Município de Açailândia, julgou procedente o pleito formulado na inicial, confirmando a tutela antecipada anteriormente concedida,
determinando ao ente público providenciar para o paciente Luís de Carvalho de Sousa o medicamento COMBODART, consoante prescrição médica.
O parquet noticia que o substituído é portador de grave doença, patologia no órgão genital, motivo pelo qual precisa ser submetido a tratamento com o fármaco
"Combodart". Aduz que o paciente procurou atendimento na Secretaria Municipal de Saúde de Açailândia, porém o órgão estaria sendo omisso quanto ao
suprimento do medicamento. Acrescenta que mesmo após a intervenção do Ministério Público na via administrativa o ente público se manteve inerte.
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Dessa forma, requer que o demandado forneça o medicamento mencionado, em sede de antecipação de tutela, com sua confirmação ao final do processo.
Antecipação de tutela concedida às fls. 17/18.
Citado, o Município de Açailândia apresentou contestação às fls. 26/31, na qual contradita os fundamentos da ação, pugnando pela improcedência dos pedidos
contidos na exordial
Sentença julgando procedente a presente demanda (fls. 45/47).
Irresignado, o Município de Açailândia interpõe recurso de apelação às fls. 123/127, onde argumenta que não tem condições de arcar com o tratamento sem pôr
em risco a saúde de toda a população.
Argumenta, que dentre os vários temas que têm sido objeto de discussões na atualidade, insere-se aquele atinente à capacidade limitada do Poder Público em
prover todas as necessidades ilimitadas da coletividade.
Assim, sustenta a aplicação, na espécie, do princípio da reserva do possível, o qual procura estabelecer alguns marcos regulatórios para emissão de ordens
judiciais, tendentes a obrigar o Poder Público a dar efetividade a certa categoria de prerrogativas instituídas em favor das pessoas em geral.
Desta feita, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso em exame, a fim de que seja reformada a sentença fustigada.
Em despacho de fl. 129 o MM juiz a quo determinando a intimação da parte Apelada para apresentar as suas contrarrazões no prazo legal.
Contrarrazões apresentadas às fls. 58/63.
Remetidos os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, estes foram recebidos e distribuídos ao Desembargador Marcelo Carvalho Silva, que abre vistas do mesmo à
Procuradoria-Geral de Justiça."(fls. 68/70).
Acrescento que, ao final do referido parecer, o representante ministerial manifestou-se pelo conhecimento improvimento do apelo, para que seja mantida a
sentença de primeiro grau (fls. 70/73).
É o relatório.
II - Juízo de admissibilidade
A sentença foi publicada já na vigência do CPC/2015. Aplico o Enunciado Administrativo nº 3, STJ, in verbis:
"Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de
admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
Os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade exigidos para o regular andamento do presente recurso foram devidamente atendidos. Conheço do
apelo.
III - Mérito
A questão posta no presente recurso não é nova nesta Corte.
A sentença que impôs ao Município de Açailândia a obrigação de fornecer ao paciente Luís de Carvalho de Sousa, o medicamento Combodart para o tratamento
da patologia no órgão genital do apelado, foi arrimada no dever do Poder Público de prestar a saúde aos cidadãos, nos termos dos artigos 6º e 196 da
Constituição Federal.
Como ventilado, a matéria em questão envolve garantia fundamental, nomeadamente, a preservação da vida e da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, e art.
5º, da CF).
Trata-se de controle judicial de ato, ou ausência de ato, de efeitos concretos da Administração sobre o administrado, que determinou o fornecimento de
medicamento necessário ao tratamento do apelado acometido de moléstia grave, ante sua premente necessidade.
Na espécie, o apelado tinha urgência no recebimento da medicação, e ao Poder Público cabe promover a saúde de seus súditos. Tal circunstância autoriza o
Poder Judiciário a intervir, a fim de proteger o direito do administrado em receber do Município os recursos necessários para restabelecimento de sua saúde.
Esse é o comando contido na Constituição Cidadã de 1988.
A vida e a dignidade da pessoa humana são direitos subjetivos indisponíveis, têm fundamento no Direito Natural, e esses direitos estão constitucionalmente
assegurados ao cidadão, devendo ser certos e exigíveis.
Nesse caso, assegurar-se o direito à vida digna a uma pessoa, propiciando-lhe medicação específica que lhe alivia até mesmo sofrimentos e a dor de uma
moléstia ou enfermidade grave, não é simplesmente antecipar os efeitos da tutela jurisdicional, mas, antes de tudo, garantir-lhe o direito de sobrevivência.
Mister, nesse caso, assegurar o primado da hierarquia das normas jurídicas, fazendo com que os instrumentos legais infraconstitucionais sejam realmente
interpretados à luz dos princípios maiores do sistema jurídico constitucional.
Verifico, ainda, que devem ser sopesados os efeitos da observância de dois bens juridicamente protegidos, ora em discussão: a vida e a eficácia de leis
processuais, que visam unicamente a concretização de direitos. Não há como se criar um paralelo entre o direito à vida, à saúde e à dignidade da pessoa
humana, com a preservação de leis processuais, pois a desproporcionalidade entre tais valores é manifesta.
Sem comportar maiores divagações a respeito, não vejo porque sobrelevar uma cláusula restritiva de direitos, em detrimento da saúde, ou quem sabe, da vida,
especialmente quando as leis em questão se ocupam em propiciar adequada prestação jurisdicional por parte do Judiciário. Assim nenhum óbice é capaz de
suplantar o dever do próprio Município de promover a garantia da vida dos seus cidadãos, com o mínimo de dignidade.
No caso concreto, o julgado determinando o fornecimento da medicação necessária ao tratamento do apelado, ou este, sem a medicação, poderia ter piorado
sensivelmente seu quadro clínico.
Por esse motivo é que consigno que não há incidência, no caso em apreço, da vedação constante do § 3º, do artigo 1º, da Lei nº 8.437/92, ou mesmo do artigo
2º-B, da Lei nº 9.494/97, posto que o julgado ora em apreciação, trata de resguardar bem jurídico maior - a dignidade da pessoa humana, constitucionalmente
protegido. Esse mesmo entendimento está consagrado no Superior Tribunal de Justiça, como se pode observar do seguinte julgado, verbis:
MEDIDA CAUTELAR. MEDICAMENTO ESPECÍFICO. RISCO DE MORTE. NÃO FORNECIMENTO PELO SUS. BLOQUEIO DE VALORES NECESSÁRIOS À
AQUISIÇÃO. NÃO-APLICAÇÃO AO CASO DO ARTIGO 1º, § 3º, DA LEI 8.437/92. MEDIDA CAUTELAR PROCEDENTE.
1. Em exame medida cautelar interposta por Karem Patrícia Maia Gomes cujo pedido liminar de bloqueio de valores para compra de medicamentos foi concedido
nos seguintes termos: "Saliente-se, que desde agosto de 2005 o Estado não fornece a medicação, descumprindo liminar concedida em antecipação de tutela,
posteriormente confirmada por sentença. Não é razoável, pelos princípios de Direito e pela primazia da vida assegurada constitucionalmente, para não falar nos
princípios cristãos, que o Estado, não havendo durante todo este tempo fornecido a medicação, se recuse a pagar os valores necessários à compra dos
remédios de que a requerente necessita. Portanto, concedo a liminar, inaudita altera pars, para determinar que seja feito o bloqueio do valor de R$ 8.725,20
expedindo-se o alvará para sua imediata liberação. Determino, outrossim, o destrancamento do recurso especial." Contestação do Estado do Rio Grande do Sul
sustentando a existência de medicamento equivalente ao solicitado pela requerente sendo ilegítima a sua pretensão; a liminar concedida na presente cautelar
detém efeito plenamente satisfativo em clara afronta ao artigo 1º, § 3º, da Lei 8.437/92; a norma do artigo 196 da Constituição Federal que assegura o acesso
universal e igualitário aos serviços e ações na área da saúde, pretende que se franqueie o ingresso no sistema ao maior número de pessoas possível.
2. Comprovado documentalmente nos autos que não obstante a determinação judicial, o requerido não forneceu os medicamentos determinados em laudo
médico e encontrando-se a requerente, desde agosto de 2005, sem receber o tratamento e em sério risco de morte, sem obter do Estado sequer a insulina
comum deve ser confirmada liminar que determinou o bloqueio de valores para tal fim.
3. A assertiva do Estado de que o NPH possui efeito equivalente a Novorapid, com Caneta, Novopen e Insulina Cantus além de Glucagen e açúcar líquido não
infirma o laudo médico acostado aos autos que afirma que a insulina NPH não produzirá o efeito necessário ao controle da doença da requerente.
4. Ainda que o artigo 1º, § 3º, da Lei 8.437/92 vede a concessão de liminar contra atos do poder público no procedimento cautelar, que esgote, no todo
ou em parte, o objeto da ação, há que se considerar que, tratando-se de aquisição de medicamento indispensável à sobrevivência da parte, impõe-se
que seja assegurado o direito à vida da requerente.
5. Medida cautelar julgada procedente.
(MC 11.120/RS, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/05/2006, DJ 08/06/2006 p. 119). (Grifei).
O paciente/apelado possui patologia no órgão genital, e resta-lhe o tratamento com o medicamento Combodart, conforme determinação médica fls.09.
Nesse desiderato, verifico, que o apelado não possui condições de custear a medicação, razão pela qual buscou o Poder Público, via Judiciário, invocando as
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disposições alusivas ao dever do Poder Público de praticar ações visando à garantia da saúde de seus cidadãos. Com efeito, a Carta de 1988 restaurou as
liberdades políticas após o período obscuro de 1964. O Manual de Cidadania foi um reflexo de todas as forças partidárias e correntes sociais de distintos
matizes. O marcador é flagrante.
A Carta Cidadã é uma obra que provoca uma reivindicação diuturna dos jurisdicionados pelo seu fiel cumprimento. O Poder Judiciário representa uma viga de
concretização de direitos. A certeza do cidadão é traduzida pelo excesso de demandas junto ao Judiciário. O diálogo do cidadão com a Carta de 1988 é
permanente e traz na corrente sanguínea o creditar de fiel efetividade e não insinceridade normativa consagrada no regime anterior, quando o Poder Judiciário
foi obrigado a fechar suas interpretações pelas liberdades públicas.
A declaração de respeito à saúde é uma conquista inscrita na Declaração Universal do Homem de 1948, cujo artigo XXV, em seu inciso 1, preconiza que:
Toda pessoa tem direito a um padrão de vida capaz de assegurar a si e a sua família saúde e bem-estar, inclusive alimentação, vestuário, habitação, cuidados
médicos e os serviços sociais indispensáveis, e direito à segurança, em caso de desemprego, doença, invalidez, viuvez, velhice ou outros casos de perda dos
meios de subsistência em circunstâncias fora de seu controle.
O princípio consagrado reduz qualquer inviabilidade para sua realização. O direito de proteção social insere o direito à saúde. O conteúdo é de um alcance
infinito. Não traduz simplesmente o acesso, fornecimento, preservação da integridade física ou psíquica. Hice et nuncsignifica a completa conservação da vida
humana. De fato, a saúde constitui um valor basilar da vida humana, ela deve ser um elemento associado a todos os passos para o reconhecimento e promoção
dos direitos fundamentais: por essa única qualidade, ela deve ser objeto de um regime de proteção tão explícito e eficaz quanto aquele atribuído aos valores
humanos de primeiro patamar.
O intérprete constitucional não pode desconhecer a proteção à saúde nas duas planícies: a planície formal e materialmente fundamental. Ora, qualquer restrição
ou proibição do Estado ou entre particulares que possa causar prejuízo a sua conservação, ainda que situada no plano legislativo deve-se entender como
"princípio da proibição". Esse retrocesso é inconcebível.
Qualquer atuação que agrida sua salvaguarda ou frustre o espectro próprio ao exercício lícito dos poderes enfeixados por seu titular, é em sua dimensão positiva
que o direito de proteção à saúde encontra maiores percalços à sua efetiva observância, porquanto provoca o Estado a engajar-se na adoção dos meios
necessários à preservação da vida humana e tratamento de doenças, bem como o compromete a tornar disponíveis recursos e serviços adequados à proteção
ou ao restabelecimento da saúde dos titulares desse direito.
A argumentação expendida pelo apelante não pode ultrapassar a eficácia dos direitos fundamentais, pois o artifício retórico (que já é conhecido) poderia
ocasionar a não aplicabilidade das cláusulas pétreas da Carta Constitucional. O espaço, neste momento, é de concretização da sindicabilidade judicial. O impedir
de que sejam aviltadas as condições básicas para a existência humana. E qualquer outra atitude do Judiciário provocará um menoscabo à liberdade e à
dignidade do ser humano.
Como já assinalado, a saúde constitui direito social, sendo dever do Estado, que a prestará mediante políticas públicas sociais e econômicas, nos termos dos
artigos 6º e 196 da Constituição Federal, que assim dispõe, in verbis:
Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a
assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.
Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros
agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.
A Suprema Corte tem se manifestado nesse sentido, in verbis:
O direito público subjetivo à saúde representa prerrogativa jurídica indisponível assegurada à generalidade das pessoas pela própria Constituição da República
(art. 196). Traduz bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve velar, de maneira responsável, o Poder Público, a quem incumbe formular
- e implementar - políticas sociais e econômicas idôneas que visem a garantir, aos cidadãos, inclusive àqueles portadores do vírus HIV, o acesso universal e
igualitário à assistência farmacêutica e médico-hospitalar. O direito à saúde - além de qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as pessoas -
representa consequência constitucional indissociável do direito à vida. O Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano
da organização federativa brasileira, não pode mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por
censurável omissão, em grave comportamento inconstitucional. A interpretação da norma programática não pode transformá-la em promessa
constitucional inconsequente. O caráter programático da regra inscrita no art. 196 da Carta Política - que tem por destinatários todos os entes políticos que
compõem, no plano institucional, a organização federativa do Estado brasileiro - não pode converter-se em promessa constitucional inconsequente, sob pena de
o Poder Público, fraudando justas expectativas nele depositadas pela coletividade, substituir, de maneira ilegítima, o cumprimento de seu impostergável dever,
por um gesto irresponsável de infidelidade governamental ao que determina a própria Lei Fundamental do Estado. (...) O reconhecimento judicial da validade
jurídica de programas de distribuição gratuita de medicamentos a pessoas carentes, inclusive àquelas portadoras do vírus HIV/Aids, dá efetividade a preceitos
fundamentais da Constituição da República (arts. 5º, caput, e 196) e representa, na concreção do seu alcance, um gesto reverente e solidário de apreço à vida e
à saúde das pessoas, especialmente daquelas que nada têm e nada possuem, a não ser a consciência de sua própria humanidade e de sua essencial dignidade.
Precedentes do STF.
(RE 271.286-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, julgado em 12/09/2000, DJ de 24-11-2000) (grifei)
DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO A SAÚDE. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROSSEGUIMENTO DE JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE INGERÊNCIA NO PODER DISCRICIONÁRIO DO PODER EXECUTIVO.
ARTIGOS 2º, 6º E 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
1. O direito a saúde é prerrogativa constitucional indisponível, garantido mediante a implementação de políticas públicas, impondo ao Estado a obrigação de
criar condições objetivas que possibilitem o efetivo acesso a tal serviço.
2. É possível ao Poder Judiciário determinar a implementação pelo Estado, quando inadimplente, de políticas públicas constitucionalmente previstas, sem que
haja ingerência em questão que envolve o poder discricionário do Poder Executivo. Precedentes.
3. Agravo regimental improvido.
(AI 734487-PR, Rela. Mina. Ellen Gracie, 2ª Turma, julgado em 03/08/2010, DJE de 20-08-2010) (grifei)
Dessa forma, os entraves burocráticos relativos à Administração Pública não podem, de igual modo, sobrepor-se à urgência da necessidade primária do apelado,
tampouco esse fornecimento constitui qualquer violação aos deveres da Administração, mormente porque o agir do Poder Público encontra amparo em normas
constitucionais, as quais, embora não tenha sido cumprido diretamente, assim o será por força do Estado-jurisdição.
É bem verdade que o Estado é regido por princípios específicos, dentre os quais os insculpidos no artigo 37, da Constituição Federal, de onde destaco o da
eficiência, os quais não representam óbice para o cumprimento da decisão atacada.
Sobre a matéria, segue o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS. SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. LEGITIMIDADE
PASSIVA AD CAUSAM. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO QUE NÃO CONSTA NA LISTA DO SUS. EFICÁCIA DO MEDICAMENTO. CONCLUSÃO DO
ACÓRDÃO. FATOS E PROVAS. JUÍZO DE VALOR. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ.
1. Constata-se que não se configura a ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a
controvérsia, tal como lhe foi apresentada.
2. A jurisprudência encontra-se pacificada no sentido de que existe solidariedade entre os entes federativos para as ações que buscam acesso a medicamentos
para tratamento de saúde, motivo pelo qual qualquer deles possui legitimidade passiva.
3. O STJ admite o fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS mediante Protocolos Clínicos, quando as instâncias ordinárias verificam
a necessidade do tratamento prescrito. (AgRg no AREsp 708.411/PE, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 18/11/2016; STJ, AgRg no
AREsp 711.246/SC, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 21/8/2015).
4. Rever o entendimento do Tribunal a quoacerca da necessidade do medicamento prescrito ao tratamento da parte recorrida é tarefa que demanda
revolvimento fático-probatório, o que é vedado no âmbito do Recurso Especial (Súmula 7/STJ).
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5. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.
(REsp 1650704/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/04/2017, DJe 05/05/2017) (grifei)
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO.
INOVAÇÃO RECURSAL, EM SEDE DE AGRAVO INTERNO. NÃO CABIMENTO. ACÓRDÃO QUE, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS, CONCLUIU PELA
IMPRESCINDIBILIDADE DO FÁRMACO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. MEDICAMENTOS NÃO INCORPORADOS AO SUS.
POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESSA PARTE, IMPROVIDO.
I. Agravo interno aviado contra decisão publicada em 02/02/2017, que, por sua vez, julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do
CPC/2015.
II. Na origem, trata-se de Mandado de Segurança impetrado por Moacir Barbosa dos Santos, visando o fornecimento do medicamento indisponível na rede
pública de saúde, para tratamento de câncer de pulmão.
III. No presente Agravo interno, a parte agravante suscita teses que não foram objeto das razões do Recurso Especial, tratando-se, portanto, de indevida
inovação recursal, em sede de Agravo interno, que não merece ser conhecida, na forma da jurisprudência. Nesse sentido: "É vedado, em sede de agravo interno,
ampliar-se o objeto do recurso especial, aduzindo-se questões novas, não suscitadas no momento oportuno, em virtude da ocorrência da preclusão consumativa"
(STJ, AgInt no REsp 1.536.146/PB, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 14/09/2016).
IV. No caso, o Tribunal de origem foi enfático em reconhecer a imprescindibilidade do fármaco pleiteado, independentemente de estar incluído ou não na lista
padronizada fornecida pelo Sistema Único de Saúde, ressaltando, ainda, tratar-se de medicação prescrita por especialista vinculado ao próprio SUS. Nesse
contexto, tendo o acórdão concluído, à luz do conteúdo fático-probatório dos autos, pela imprescindibilidade do fármaco em questão, o acolhimento da alegação
da parte recorrente, em sentido contrário, ensejaria, inevitavelmente, o reexame fático-probatório dos autos, procedimento vedado, pela Súmula 7 desta Corte.
V. Esta Corte, apreciando caso análogo, decidiu que, "no que diz respeito ao fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS por meio de Protocolos
Clínicos, manifesto o fato de que a análise da pretensão recursal, com a consequente reversão do entendimento exposto no julgado impugnado, exigiria,
necessariamente, o reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado pelo óbice da Súmula 07/STJ" (STJ, AgRg no AREsp 463.005/RJ, Rel. Ministro
MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 09/04/2014). No mesmo sentido: STJ, AgInt no REsp 1.584.543/PE, Rel. Ministra REGINA
HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 12/05/2016; AgRg no AREsp 812.963/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de
24/02/2016.
VI. Ademais, a jurisprudência desta Corte é no sentido de que é possível "o fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS mediante
Protocolos Clínicos, quando as instâncias ordinárias verificam a necessidade do tratamento prescrito" (STJ, AgRg no AREsp 697.696/PR, Rel. Ministro
OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 26/06/2015). A propósito, confiram-se, ainda: STJ, AgInt no AREsp 962.285/DF, Rel. Ministro SÉRGIO
KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 05/10/2016; AgInt no REsp 1.588.846/CE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 07/10/2016;
AgInt no REsp 1.584.514/RN, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 30/05/2016.
VII. Agravo interno conhecido, em parte, e, nessa extensão, improvido.
(AgInt no REsp 1643607/RR, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 26/04/2017) (grifei)
IV - Do julgamento monocrático
O relator negará seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou com jurisprudência
dominante do respectivo tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior.
Art. 932. Incumbe ao relator:
(...)
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (grifei)
Se a decisão recorrida estiver em manifesto confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal
Superior, o relator poderá dar provimento ao recurso.
Art. 932. Incumbe ao relator:
(?)
V - depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária:
a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal; (grifei)
Essa cultura do formalismo impôs ao processo um excesso de etapas até o advento da solução judicial, que a morosidade decorrente acabou por emprestar às
formas usuais de prestação de justiça ineficiência alarmante gerando a consequente insatisfação popular, e o descrédito do Poder Judiciário.
O artigo 1º do NCPC expressa direitos fundamentais do processo, a seguir:
O processo civil será ordenado, disciplinado e interpretado conforme os valores e as normas fundamentais estabelecidos na Constituição da República
Federativa do Brasil, observando-se as disposições deste Código.
No artigo 4° do NCPC:
As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. (grifei)
No artigo 6º do NCPC, in verbis:
Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.
Pois bem. O Código de Processo Civil anterior possibilitou aos órgãos do Poder Judiciário, utartigo 92 seguintes da CF/88, através do artigo 557 a faculdade de
proferir decisões monocráticas. O próprio Superior Tribunal de Justiça criou a Súmula 253, a saber: "O art. 557 do CPC, que autoriza o relator a decidir o recurso,
alcança o reexame necessário." Referência: CPC, art. 557 REsp 155.656-BA (2ª T.03.03.1998 - DJ 06.04.1998), REsp 212.504-MG (2ª T. 09.05.2000 - DJ
09.10.2000), AgRg no REsp 228.824-CE (2ªT. 2.08.2000 - DJ 26.03.2001), REsp 190.096-DF (6ª T. 01.06.1999 - DJ 21.06.1999) e REsp 262.931-RN (6ª T.
03.10.2000 - DJ 27.11.2000).(DJU 16.08.2001).
Ao que parece, o legislador quis manter força da jurisprudência, hierarquia, observância e segurança jurídica. É o que retratam os artigos do NCPC, in verbis:
Art. 926. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente:
§ 1º Na forma estabelecida e segundo os pressupostos fixados no regimento interno, os tribunais editarão enunciados de súmula correspondentes a sua
jurisprudência dominante.
§ 2º Ao editar enunciados de súmula, os tribunais devem ater-se às circunstâncias fáticas dos precedentes que motivaram sua criação. (grifei)
Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão:
I - as decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
II - os enunciados de súmula vinculante;
III - os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial
repetitivos;
IV - os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal em matéria constitucional e do Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional;
V - a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados. (grifei)
Art. 932. Incumbe ao relator:
I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes;
II - apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal;
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;
IV - negar provimento a recurso que for contrário a:
a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;
b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;
c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;
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V - depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a:
a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;
b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;
c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;
VI - decidir o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, quando este for instaurado originariamente perante o tribunal;
VII - determinar a intimação do Ministério Público, quando for o caso;
VIII - exercer outras atribuições estabelecidas no regimento interno do tribunal.
Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou
complementada a documentação exigível. (grifei)
No entanto, o STF nossa Corte Maior e o Superior Tribunal de Justiça, já estão sedimentando as decisões monocráticas. O STF em situações decididas depois
do ingresso do NCPC, através do artigo 21 §1º do seu Regimento Interno, a seguir:
Art. 21. São atribuições do Relator:
(...)
§ 1º Poderá o(a) Relator(a) negar seguimento a pedido ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência
dominante ou a Súmula do Tribunal,deles não conhecer em caso de incompetência manifesta, encaminhando os autos ao órgão que repute competente, bem
como cassar ou reformar, liminarmente, acórdão contrário à orientação firmada nos termos do art. 543-B do Código de Processo Civil. (grifei)
É a vertente deixada pelo Presidente da Comissão, o competentíssimo Ministro LUIZ FUX que produziu bela obra de entendimentos jurisprudenciais do STF e
STJ quando era desembargador do Estado do Rio de Janeiro, ou seja, a velocidade das decisões, pelo ato de Justiça, tão abraçada pelos estudiosos do direito.
Sempre para frente. Sem empecilhos burocráticos. Sem vaidades. Só um pensamento de obedecer o princípio maior da CF - rápida solução definitiva dos
conflitos.
Por isso, adoto a solução encontrada pelo STJ, de grafar com tintas duradouras, as decisões monocráticas por mim proferidas, amalgamando o enunciado 568
de tão grande relevância, a saber:
STJ/568. O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante
acerca do tema.
V - Parte final
Ante o exposto, de acordo com o parecer da douta Procuradoria de Justiça, e nos termos da Súmula 568 do STJ, nego provimento à apelação, mantendo
integralmente a sentença de 1° grau.
Retifique-se o cabeçalho conforme descrito nesta decisão.
Publique-se. Intimem-se.
São Luís, 27 de junho de 2017.

Desembargador Marcelo Carvalho Silva
Relator

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
APELAÇÃO CÍVEL NO55.504/2016 - SENADOR LA ROQUE
PROCESSO NO0000098-68.2016.8.10.0131

Apelante : Maria dos Remédios de Castro Silva

Advogada : Luisa do Nascimento Bueno Lima

Apelado : Banco Bradesco S/A

Advogado : Wilson Belchior

Relator : Desembargador Marcelo Carvalho Silva

DECISÃO MONOCRÁTICA
I - Relatório
Adoto como parte do relatório exposição fático processual contida na sentença de primeiro grau (fls. 50), da lavra do eminente Juiz de Direito da Vara Única da
Comarca de Senador La Roque, Dr. Paulo Vital Souto Montenegro, que ora transcrevo, in verbis:
Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais com pedido de liminar, objetivando a desconstituição de um débito advindo de tarifas referentes a
um cartão de crédito não solicitado.
Segundo narra a exordial, a parte requerente ao constatar os descontos indevidos em sua conta procurou o requerido e este apenas informou que os mesmos
eram oriundos da contratação de um cartão de crédito.
Juntou documentos fls. 10/12.
Recebida a inicial, designou-se data para realização de audiência de conciliação e instrução, em observância ao rito estabelecido pelo art. 277 do Código de
Processo Civil.
Realizada a audiência, não houve proposta de acordo. Em seguida, o réu apresentou contestação e documentos. Ao final, as partes afirmaram que não
possuíam mais provas a produzirem e requereram o julgamento imediato da lide.
Acrescento que, ao final, o Juiz de 1º grau, deferiu a tutela de urgência, determinando a imediata suspensão dos descontos em sua conta concernente ao cartão
de crédito objeto da presente lide, sob pena de imposição de multa de 20% (vinte por cento) do valor da condenação, revertido ao FERJ.
Ademais, julgou procedentes os pedidos da inicial, condenando o banco apelado ao pagamento de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), a título de danos
morais, além de ressarcir a apelante na quantia de R$ 50,92 (cinquenta reais e noventa e dois centavos), correspondente aos descontos indevidamente
realizados em sua conta corrente.
Nas razões recursais de fls. 61/68, pugna a apelante, em síntese, pela reforma da sentença para que seja majorado o valor da condenação de indenização, bem
como seja revertido em seu favor a multa por eventual atraso no cumprimento da tutela provisória.
Cumprimento de sentença às fls.76/85.
Contrarrazões apresentadas às fls. 90/100.
Encaminhados os autos ao Ministério Público de segundo grau, este, devidamente representado pelo Ilustre Procurador de Justiça, Dr. Raimundo Nonato
Carvalho Filho, reconheceu estarem presentes os requisitos de admissibilidade e, no mérito, deixou de opinar por inexistirem na espécie, quaisquer das
hipóteses autorizadoras da intervenção ministerial elencadas no art. 178, do CPC (fls. 113).
É o relatório.
II - Admissibilidade
A sentença foi publicada em 10/05/2016 (fls. 57). Assim, aplico o Enunciado Administrativo nº 3, do STJ, in verbis:
Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de
admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
Verifico que os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade exigidos para o regular andamento do recurso foram devidamente atendidos pela
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apelante. Conheço, pois, do presente apelo.
Conheço do apelo.
III - Mérito
III.II - Do valor dos danos morais
No que no tange à fixação do valor da indenização a título de dano moral, adificuldade reside na quantificação econômica a ser entregue ao ofendido, uma vez
que a indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944 do Código Civil).
Quando se trata de dano material, calcula-se exatamente o desfalque sofrido no patrimônio da vítima e a indenização consistirá no seu exato montante. Quando,
contudo, o caso é de dano moral, a apuração do quantumindenizatório é mais complexa, vez que o bem lesado não se mede monetariamente, ou seja, não tem
dimensão econômica ou patrimonial.
Conquanto não seja simples a tarefa do magistrado na fixação do valor devido, algumas circunstâncias influentes na quantificação devem ser observadas,
merecendo destaque as seguintes: 1) o caráter compensatório compatível com as lesões experimentadas pelo ofendido; 2) observância do critério de
moderação, de forma a não causar enriquecimento ilícito; 3) o caráter sancionador, de molde a permitir que a condenação sirva de estímulo ao causador do ilícito
a não reiterar a prática lesiva; 4) a participação do ofendido, o grau de prejuízo sofrido e as condições econômicas e financeiras tanto do agressor quando do
agredido; e por fim, 5) as peculiaridades e circunstâncias que envolveram o caso, atentando-se para o caráter antissocial da conduta lesiva.
Estabelecidos os parâmetros, cabe delinear a influência de cada um deles, de modo que haja compatibilização dos vetores neles contidos, a partir dos princípios
da proporcionalidade, da razoabilidade e da ponderação, a fim de que o arbitramento se aproxime, ao máximo, daquilo que se pode ter por justo.
Em verdade, se está diante de uma questão que sofre incidência do prudente arbítrio do julgador, que precisa estabelecer um quantumque efetivamente sirva
como punição ao agente do ato ilícito, ao tempo em que não represente um enriquecimento sem causa da vítima.
Assim, há que prevalecer o prudente arbítrio do julgador, levando-se em conta as circunstâncias do caso concreto, evitando-se que a condenação se traduza em
extremos, quer quanto à indevida captação de vantagem por parte da vítima, quer no que concerne ao cumprimento de seu objetivo pedagógico e punitivo, sob
pena de se perder de vista a tênue faixa que lhe é intermédia.
Desse modo, os parâmetros judiciais para a fixação do dano moral ficam adstritos aos elementos de cada demanda, levando-se em consideração, inclusive, a
natureza e gravidade da ofensa, a intensidade do grau de culpa ou dolo do ofensor, sem deixar de lado o desestímulo, tanto à procura de meio de
enriquecimento ilícito ou sem causa, quanto à reincidência por parte de quem ocasionou o dano, de sorte de que a indenização não seja mera formalidade.
Nessa esteira CARLOS ROBERTO GONÇALVES (
in Responsabilidade civil. 8ª ed., revista de acordo com o novo Código Civil. São Paulo: Saraiva. 2003, p. 571) leciona que:
"Cabe ao juiz, pois, em cada caso, valendo-se dos poderes que lhe confere o estatuto processual vigente (arts. 125 e ss.), dos parâmetros traçados em algumas
leis e pela jurisprudência, bem como das regras da experiência, analisar as diversas circunstâncias fáticas e fixar a indenização adequada aos valores em
causa."
Sobre o assunto, colaciono o trabalho desenvolvido pelo Eminente Min. do Superior Tribunal de Justiça Paulo de Tarso Sanseverino, em tese sobre a
quantificação do dano moral desenvolvida para seu doutorado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul.
O Min. Paulo de Tarso Sanseverino defende que sejam adotados critérios mais claros e objetivos para a fixação da quantia das indenizações. Trata-se do
chamado "método bifásico" para o arbitramento da indenização.
Na primeira fase, o juiz deve arbitrar o valor inicial de uma indenização. Para isso, deve considerar o interesse lesado e observar casos semelhantes na
jurisprudência. Desta forma, assegura-se uma razoável igualdade de tratamento para casos semelhantes, assim como que situações distintas sejam tratadas
desigualmente na medida em que se diferenciam.
A segunda fase é a fixação definitiva do valor da indenização. O juiz ajusta o montante calculado na primeira às peculiaridades do caso concreto. Para isso, deve
ser analisada a gravidade do fato, a culpabilidade do agente, a culpa concorrente da vítima e a condição econômica das partes.
Dessa forma, segundo o ministro, é possível chegar a um equilíbrio na decisão, e de fato apresentar a solução mais justa aos casos, pois, de um lado, será
alcançada uma razoável correspondência entre o valor da indenização e o interesse jurídico lesado, enquanto, de outro lado, obter-se-á um montante que
corresponda às peculiaridades do caso com um arbitramento equitativo e a devida fundamentação pela decisão judicial.
Referida tese já foi adotada pela 1ª e 3ª Turmas do Superior Tribunal de Justiça, tendo sido retratada recentemente no Recurso Especial nº 1.152.541/RS, em
Acórdão que recebeu a seguinte ementa, verbis:
RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. QUANTUM
INDENIZATÓRIO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. CRITÉRIOS DE ARBITRAMENTO EQUITATIVO PELO JUIZ. MÉTODO BIFÁSICO. VALORIZAÇÃO DO
INTERESSE JURÍDICO LESADO E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO.
1. Discussão restrita à quantificação da indenização por dano moral sofrido pelo devedor por ausência de notificação prévia antes de sua inclusão em cadastro
restritivo de crédito (SPC).
2. Indenização arbitrada pelo tribunal de origem em R$ 300,00 (trezentos reais).
3. Dissídio jurisprudencial caracterizado com os precedentes das duas turmas integrantes da Segunda Secção do STJ.
4. Elevação do valor da indenização por dano moral na linha dos precedentes desta Corte, considerando as duas etapas que devem ser percorridas
para esse arbitramento.
5. Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de
precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes.
6. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo a determinação
legal de arbitramento equitativo pelo juiz.
7. Aplicação analógica do enunciado normativo do parágrafo único do art. 953 do CC/2002.
8. Arbitramento do valor definitivo da indenização, no caso concreto, no montante aproximado de vinte salários mínimos no dia da sessão de julgamento, com
atualização monetária a partir dessa data (Súmula 362/STJ).
9. Doutrina e jurisprudência acerca do tema.
10. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
(REsp 1152541/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/09/2011, DJe 21/09/2011) (grifei)
No caso dos autos, o valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) deve ser majorado, pois, de fato, não se mostra adequado às circunstâncias da lide.
Portanto, considerando a natureza do dano sofrido, sua repercussão sobre a apelante e o caráter sancionador e educativo da medida, além dos demais critérios
antes expostos, tenho que a indenização deve ser majorada para o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia essa que se mostra suficiente para,
dentro dos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e ponderação, indenizar o dano moral em questão.
Por oportuno, registro o acerto da sentença apelada também no tocante aos juros de mora e correção monetária que devem incidir a partir do evento danoso, na
base de 1% (um por cento) ao mês, e a correção monetária a partir da data do arbitramento (no caso, a partir da sentença), pelo INPC/IBGE, nos termos das
Súmulas 54 e 362 do STJ.
Mantenho os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
IV - Da inviável reversão da multaem favor do FERJ
Na sentença vergastada, o magistrado de 1º grau determinou que a imposição da multa de 20% (vinte por cento) do valor da condenação, fosse revertida ao
FERJ, por entender que "o mesmo configurar atentatório à dignidade da Justiça (art. 77, §2º, NCPC)".
Contudo, tal premissa afronta princípios basilares de todo o ordenamento jurídico, dentre os quais, o enriquecimento ilícito, a violação ao princípio da legalidade e
a ocorrência de julgamento extra petita. Esta última,consubstanciando-se em matéria de ordem pública, que pode ser analisada até mesmo de ofício.
O julgamento extra petita, ocorre quanto o magistrado julga fora do que foi pedido pelas partes.
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Veja-se a lição de Teresa Arruda Alvim Wambier e de José Miguel Garcia Medina:
"Quanto ao decisório, sabe-se que o "decisum" da sentença tem de se limitar, como regra geral, ao pedido formulado pelo autor na petição inicial, e, toda vez que
isso não ocorrer, teremos sentenças "ultra", "extra" ou "infra petita", ou seja, a que julga além, fora ou menos do que o pedido."
Como se sabe, o magistrado é inerte e necessita da provocação das partes para que possa agir, devendo, sempre, limitar-se ao exato teor do que está sento
postulado.
No caso, em que pese a apelante ter requerido o arbitramento de multa diária, esta não poderia ser revertida em favor de um terceiro, que sequer compõe a
relação processual.
O FERJ possui meios próprios para prover seus custos, todos previstos em lei. O que o magistrado de 1º grau tenta fazer, é atribuir ao Fundo uma nova fonte,
sem que haja qualquer previsão legal o que, indubitavelmente, viola o princípio da legalidade.
O descumprimento do comando sentencial enseja prejuízo apenas à autora/apelante.
O entendimento do STJ é no sentido de que pertence exclusivamente ao autor da ação o crédito decorrente da aplicação do instituto das astreintes. Veja-se:
"RECURSO ESPECIAL (ART. 105, III, 'A' E 'C', DA CF)- EMBARGOS À EXECUÇÃO DE SENTENÇA - ASTREINTES FIXADAS A BEM DOS DEVEDORES EM
AÇÃO MONITÓRIA, PARA FORÇAR A CREDORA À EXCLUSÃO DE INSCRIÇÃO NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ACÓRDÃO LOCAL
EXTINGUINDO A EXECUÇÃO, SOB O FUNDAMENTO DE PERTENCER À UNIÃO O MONTANTE RESULTANTE DA INCIDÊNCIA DA MULTA DIÁRIA, ANTE
O DESPRESTÍGIO PROVOCADO AO ESTADO EM DECORRÊNCIA DO DESCUMPRIMENTO À ORDEM JUDICIAL. INSURGÊNCIA DOS EXEQUENTES.
1. Discussão voltada a definir o sujeito a quem deve reverter o produto pecuniário alcançado diante da incidência da multa diária:se à parte
demandante, se ao próprio Estado, desrespeitado ante a inobservância à ordem judicial, ou, ainda, se a ambos, partilhando-se, na última hipótese, o produto
financeiro das astreintes. Embora o texto de lei não seja expresso sobre o tema, inexiste lacuna legal no ponto, pertencendo exclusivamente ao autor
da ação o crédito decorrente da aplicação do instituto. A questão deve ser dirimida mediante investigação pertinente à real natureza jurídica da multa
pecuniária, prevista no art. 461, §§ 4º e 5º, do CPC, à luz de exegese integrativa e sistemática do ordenamento jurídico. Assim, desponta prima facie a
impossibilidade de estabelecer titularidade Estatal, de modo total ou parcial, sobre o valor alcançado pelas astreintes, porquanto interpretação em tal
sentido choca-se inevitavelmente com os princípios da legalidade em sentido estrito e da reserva legal (art. 5º, caput, da CF), segundo os quais toda e
qualquer penalidade, de caráter público sancionatório, deve conter um patamar máximo, a delimitar a discricionariedade da autoridade que a imporá
em detrimento do particular infrator. Quando o ordenamento processual quer destinar ao Estado o produto de uma sanção, assim o faz
expressamente, estabelecendo parâmetros para sua aplicação, como bem se depreende do disposto no art. 14 do CPC. Tais exigências não se
satisfazem face ao teor do atual texto do art. 461, §§ 4 e 5º do CPC, justo que as normas hoje vigentes apenas conferem a possibilidade de fixação da multa
pecuniária, sem dispor taxativamente sobre tetos máximo e mínimo de sua incidência, o que ocorre exatamente para permitir ao magistrado atuar de acordo com
o vulto da obrigação subjacente em discussão na demanda, e sempre a benefício do autor. Extrai-se do corpo normativo em vigor um caráter eminentemente
privado da multa sob enfoque, instituto que, portanto, reclama estudo, definição e delimitação não somente a partir de sua função endoprocessual, na qual
desponta um caráter assecuratório ao cumprimento das ordens judiciais, mas também, e sobretudo, sob o ângulo de sua finalidade instrumental atrelada ao
próprio direito material vindicado na demanda jurisdicionalizada. [?] 5. Recurso especial conhecido e provido em parte. (STJ, REsp 1006473/PR, Rel. Ministro
LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Min. MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, DJe 19/06/2012)." (grifei).
Este, também, é o entendimento deste tribunal, conforme se verifica da decisão monocrática proferida no AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 43.888/2014 - SÃO
LUÍS - (Numeração Única 0008699-39.2014.8.10.0000), pelo Eminente Des. Antonio Guerreiro Júnior, in verbis:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. MULTA DIÁRIA IMPOSTA A SER REVERTIDA EM FAVOR DO FERJ. IMPOSSIBILIDADE.
ASTREINTES QUE DEVEM SER REVERTIDAS EM FAVOR DA PARTE PREJUDICADA. I. "Embora o texto de lei não seja expresso sobre o tema, inexiste
lacuna legal no ponto, pertencendo exclusivamente ao autor da ação o crédito decorrente da aplicação do instituto [astreintes]". (STJ, REsp 949.509, Rel.
p/acórdão Min. Marco Buzzi, DJe 16.04.2013). II. Agravo parcialmente provido (art. 557, § 1º-A, CPC)." (TJ-MA, decisão monocrática no AI 43.888/2014 - SÃO
LUÍS - Numeração Única 0008699-39.2014.8.10.0000 - Rel. Des. Antonio Guerreiro Júnior).
Dessa forma, a multa já estabelecida no montante de 20% (vinte por cento), sobre o valor da condenação, serão revertidas, exclusivamente, em favor da
apelante.
V - Do julgamento monocrático
O relator negará seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou com jurisprudência
dominante do respectivo tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior.
Art. 932. Incumbe ao relator:
(...)
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (grifei)
Se a decisão recorrida estiver em manifesto confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal
Superior, o relator poderá dar provimento ao recurso.
Art. 932. Incumbe ao relator:
(?)
V - depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária:
a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;(grifei)
Essa cultura do formalismo impôs ao processo um excesso de etapas até o advento da solução judicial, que a morosidade decorrente acabou por emprestar às
formas usuais de prestação de justiça ineficiência alarmante gerando a consequente insatisfação popular, e o descrédito do Poder Judiciário.
O artigo 1º do NCPC expressa direitos fundamentais do processo, a seguir:
O processo civil será ordenado, disciplinado e interpretado conforme os valores e as normas fundamentais estabelecidos na Constituição da República
Federativa do Brasil, observando-se as disposições deste Código.
No artigo 4° do NCPC:
As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. (grifei)
No artigo 6º do NCPC, in verbis:
Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.
Pois bem. O Código de Processo Civil anterior possibilitou aos órgãos do Poder Judiciário, utartigo 92 seguintes da CF/88, através do artigo 557 a faculdade de
proferir decisões monocráticas. O próprio Superior Tribunal de Justiça criou a Súmula 253, a saber: " O art. 557 do CPC, que autoriza o relator a decidir o
recurso, alcança o reexame necessário."Referência: CPC, art. 557 REsp 155.656-BA (2ª T.03.03.1998 - DJ 06.04.1998), REsp 212.504-MG (2ª T. 09.05.2000 -
DJ 09.10.2000), AgRg no REsp 228.824-CE (2ªT. 2.08.2000 - DJ 26.03.2001), REsp 190.096-DF (6ª T. 01.06.1999 - DJ 21.06.1999) e REsp 262.931-RN (6ª T.
03.10.2000 - DJ 27.11.2000).(DJU 16.08.2001).
Ao que parece, o legislador quis manter força da jurisprudência, hierarquia, observância e segurança jurídica. É o que retratam os artigos do NCPC, in verbis:
Art. 926. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente:
§ 1º Na forma estabelecida e segundo os pressupostos fixados no regimento interno, os tribunais editarão enunciados de súmula correspondentes a sua
jurisprudência dominante.
§ 2º Ao editar enunciados de súmula, os tribunais devem ater-se às circunstâncias fáticas dos precedentes que motivaram sua criação. (grifei)
Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão:
I - as decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
II - os enunciados de súmula vinculante;
III - os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial

Página 392 de 2382 Diário da Justiça Eletrônico Disponibilização: 30/06/2017
Edição nº 114/2017 Publicação: 03/07/2017

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO - Praça Dom Pedro II, s/n Centro - CEP 65010-905 - São Luis-MA - Fone: (98) 2106-9000 - www.tjma.jus.br
Diário da Justiça Eletrônico - Diretoria Judiciária - Coordenadoria de Jurisprudência e Publicações - Fone: (98) 2106 9805 / 9810 / 9896 / 9897 - publicacoes@tj.ma.gov.br



repetitivos;
IV - os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal em matéria constitucional e do Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional;
V - a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados." (grifei)
Art. 932. Incumbe ao relator:
I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes;
II - apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal;
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;
IV - negar provimento a recurso que for contrário a:
a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;
b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;
c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;
V - depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a:
a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;
b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;
c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;
VI - decidir o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, quando este for instaurado originariamente perante o tribunal;
VII - determinar a intimação do Ministério Público, quando for o caso;
VIII - exercer outras atribuições estabelecidas no regimento interno do tribunal.
Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou
complementada a documentação exigível. (grifei)
No entanto, o STF nossa Corte Maior e o Superior Tribunal de Justiça, já estão sedimentando as decisões monocráticas. O STF em situações decididas depois
do ingresso do NCPC, através do artigo 21 §1º do seu Regimento Interno, a seguir:
Art. 21. São atribuições do Relator:
(...)
§ 1ºPoderá o(a) Relator(a) negar seguimento a pedido ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante ou a
Súmula do Tribunal, deles não conhecer em caso de incompetência manifesta, encaminhando os autos ao órgão que repute competente, bem como cassar ou
reformar, liminarmente, acórdão contrário à orientação firmada nos termos do art. 543-B do Código de Processo Civil. (grifei)
É a vertente deixada pelo Presidente da Comissão, o competentíssimo Ministro LUIZ FUX que produziu bela obra de entendimentos jurisprudenciais do STF e
STJ quando era desembargador do Estado do Rio de Janeiro, ou seja, a velocidade das decisões, pelo ato de Justiça, tão abraçada pelos estudiosos do direito.
Sempre para frente. Sem empecilhos burocráticos. Sem vaidades. Só um pensamento de obedecer o princípio maior da CF - rápida solução definitiva dos
conflitos.
Por isso, adoto a solução encontrada pelo STJ, de grafar com tintas duradouras, as decisões monocráticas por mim proferidas, amalgamando o enunciado 568
de tão grande relevância, a saber:
STJ/568. O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante
acerca do tema.
V - Parte final
Ante o exposto, nos termos da Súmula 568 do STJ, dou parcial provimento ao presente recurso de apelação cível para, reformando parcialmente a sentença
apelada, majorar o valor da indenização por danos morais de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Determino ainda que a
multaestabelecida em20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação,seja revertida exclusivamente em favor da apelante. Mantendo os demais termos da
sentença de 1º grau.
Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.
São Luís, 28 de junho de 2017.

Desembargador Marcelo Carvalho Silva
Relator

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
APELAÇÃO CÍVEL Nº 55.790/2016 - (Numeração Única 0054181-12.2011.8.10.0001) - SÃO LUÍS.
1º Apelante : Luiz Borges de Carvalho.
Advogados : Milson de Souza Coutinho Filho (OAB/MA 7.496) e outros.
2º Apelante : Maria Vitoria Alencar de Carvalho.
Advogados : Hibernon Marinho Alves de Andrade (OAB/MA 2.688) e outros.
1º Apelado : Maria Vitoria Alencar de Carvalho.
Advogados : Hibernon Marinho Alves de Andrade (OAB/MA 2.688) e outros.
2º Apelado : Luiz Borges de Carvalho.
Advogados : Milson de Souza Coutinho Filho (OAB/MA 7.496) e outros.
Proc. Justiça : Dr. Eduardo Daniel Pereira Filho.
Relator : Des. Antonio Guerreiro Júnior.
E M E N T A
CIVIL. AÇÃO DE DIVÓRCIO C/C PARTILHA DE BENS. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. BENS ADQUIRIDOS NA CONSTÂNCIA DO
CASAMENTO. ARTS. 1.658 E 1.662 DO CC. APELO IMPROVIDO.
I. De certo, que os bens adquiridos a título oneroso na constância do casamento pertencem a ambos os conviventes e deverão ser partilhados em proporções
iguais, conforme preceitua o art. "Art. 1.658. "No regime de comunhão parcial, comunicam-se os bens que sobrevierem ao casal, na constância do casamento,
com as exceções dos artigos seguintes".
II. Conquanto, colhido nos autos o depoimento de ambos, dando conta da existência dos bens na constância do casamento, é de se considerar que estes
deverão ser partilhados à proporção de 50% (cinquenta por cento) sobre todos os bens imóveis e móveis, excluindo-se aqueles que estejam em nome de
terceiro.
III. Recursos IMPROVIDOS (art. 932, IV do CPC).

D E C I S Ã O
Trata-se de apelações cíveis, a primeira interposta por Luís Borges de Carvalho, a segunda por Maria Vitória Alencar de Carvalho, em face de sentença proferida
pelo Juiz de Direito da 1ª Vara da Família da Comarca da Ilha de São Luís, que nos autos da Ação de Divórcio Litigioso, julgou parcialmente procedente os
pedidos da inicial, decretando o divórcio das partes, fixando alimentos em favor da requerente no valor de um salário-mínimo e determinando a partilha dos bens
em percentuais de 50% (cinquenta por cento) elencando os bens arrolados (fls. 582/593).
Em suas razões, insurge-se o primeiro apelante, preliminarmente, quanto ao indeferimento da assistência judiciária gratuita e, no mérito, pugna pela reforma do
decisum no tocante as dívidas, para que sejam igualmente suportadas pelo casal e a venda do supermercado Mix Pão Ltda, o qual foi vendido para suportar
dívidas existentes, contudo, o débito permanece e se encontra em fase de execução contra o mesmo, bem como a casa em Marabá, que igualmente foi vendida
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para quitar dívidas em razão do Supermercado.
Segue em seus argumentos afirmando que a apelada apresenta dívidas quitadas contraídas anteriormente a venda dos bens, demonstrando, por fim que o valor
recebido com a venda da casa no total de R$ 180.000,00, subtraídos de todos os valores dos cheques recebidos no valor de R$ 165.715,00, restam R$
14.285,00 que somados a R$ 4.449,80, recebidos em espécie, chega ao valor de R$ R$ 8.899,60 que se encontra em lugar incerto e não sabido.
Nesse cenário, entende fazer jus a 50% da venda da casa, haja vista que todo o dinheiro recebido pela apelada para o pagamento de dívidas não foi
comprovado que realmente as pagou, razão pela qual pugna pela procedência dos pedidos formulados no presente recurso.
Por sua vez, a segunda apelante, insurge-se quanto a partilha da empresa Borges Comércio e Representação Ltda, Empresa de Venda de Gás, que deverá ser
dividida igualitáriamente.
Contrarrazões ao primeiro apelo, fls. 640/39/645.
Contrarrazões ao segundo apelo, fls. 654/658.
A d. Procuradoria Geral de Justiça em parecer do Dr. Eduardo Daniel Pereira Filho, manifestou-se pelo conhecimento do recurso, deixando de opinar.
É o relatório. Passo a Decidir.
Ab initio, insta asseverar que, na hipótese, a prerrogativa constante do art. 932, do Código de Processo Civil permite ao relator decidir monocraticamente o
presente recurso, na medida em que já há jurisprudência firme nesta Corte e nos Tribunais Superiores acerca dos temas trazidos ao segundo grau.
Destarte, com a edição da súmula 568 em 17/03/2016, não restam mais dúvidas quanto ao posicionamento monocrático do relator quando houver entendimento
dominante acerca do tema.
Precipuamente, ressalto que a dissolução do vínculo conjugal, encontra-se devidamente superada ao que preceitua a Carta Magna em seu art. 226, § 6º,
podendo ser dissolvido pelo divórcio, não havendo mais nada a acrescentar nesse aspecto.
Ao que se refere a partilha de bens, vejo que a sentença de base está de acordo com o conjunto fático-probatório juntado nos autos, delineando os pontos
controvertidos e elencando todos os bens a partilha, a teor dos arts. 1.576, c/c 1.640, c/c 1.658 todos do CC.
Conquanto, colhido nos autos o depoimento de ambos, dando conta da existência do bem na constância do casamento, é de se considerar que estes deverão
ser partilhados à proporção de 50% (cinquenta por cento) sobre todos os bens imóveis e móveis.
De certo, que os bens adquiridos a título oneroso na constância do casamento pertencem a ambos os conviventes e deverão ser partilhados em proporções
iguais, conforme preceitua o art. "Art. 1.658. "No regime de comunhão parcial, comunicam-se os bens que sobrevierem ao casal, na constância do casamento,
com as exceções dos artigos seguintes".
Nesse sentir, presumir-se-á que todos os bens adquiridos na constância do casamento, regido pela comunhão parcial, inclusive as benfeitorias realizadas, devem
ser partilhados igualitariamente, quando não restou devidamente comprovado ser adquiridos por outras formas.
Nesse contexto, valendo-me da instrução processual, que diga-se, muito bem conduzida pelo magistrado de base, impulsionando o feito realizando diligências
junto ao Cartório e Bancos em busca da verdade real colocada nos autos, tenho que restou devidamente demonstrado que os bens, objeto da insurgência
recursal, não estão sujeitos à partilha, isso porque, a Empresa Borges e Comércio Representação Ltda., muito embora persista a alegação de que o apelante
seja o proprietário, nada foi comprovado nesse sentido, fato esse, exaustivamente debatido na lide, razão pela qual não pode sobrevir partilha de bem em nome
de terceiro.
Por conseguinte, quanto ao valor apurado com a venda da casa para pagamento das dívidas contraídas pelo casal, mais uma vez, tenho que todas as questões
foram dirimidas, pois, o próprio apelante, consentiu com a venda da mesma, inclusive assinando todos os documentos para a realização do negócio, e, como
bem pontuado na sentença "o próprio requerido assina o recibo, sem que a autora aponha sua assinatura, ou seja, o documento juntado milita em desfavor do
requerido", não podendo, portanto, nessa fase processual, alegar que lhe são devidos os valores referente a 50% da venda da casa.
Ademais, os documentos colecionados nos autos dão conta que as dívidas contraídas datam a partir do ano de 2009, ou seja, após a separação de fato do casal
em 2007, não, podendo, portanto, constituir a meação.
Em verdade, os apelantes/apelados tentam rediscutir os fundamentos da decisão sem que nada acrescentem aos fatos, a uma, bem em nome de terceiro, a
duas, dívidas contraídas posterior a constância do casamento, não restando mais nada a acrescentar por este juízo ad quem.
Ante o exposto, nos termos do art. 932, IV, do CPC, NEGO PROVIMENTO a ambos os recursos para manter a sentença recorrida em todos os seus termos.
Publique-se. Intimem-se.
São Luís, 28 de junho de 2017.
Des. Antonio Guerreiro Júnior.
R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

Processo Nº: 0001947-94.2014.8.10.0115 Protocolo Nº: 0558542016

APELANTE: ALEXANDRINA MOREIRA CARVALHO REPRESENTA POR SUA FILHA, MARILDA CARVALHO DOS SANTOS,
ADVOGADO(A): JOÃO IGOR DE OLIVEIRA ARAUJO (MA8161)
APELADO: BANCO BRADESCO S/A,
ADVOGADO(A): RUBENS GASPAR SERRA ( 119859)

Relator(a): NELMA CELESTE SOUZA SILVA SARNEY COSTA

Vistos, etc.
Trata-se de Apelação Cível interposta por Alexandrina Moreira Carvalho, representada por sua filha, Marilda Carvalho dos Santosem face de sentença
proferidapelaJuízade Direito da 1ª Vara da Comarca de Rosárioque, no bojo do Processo n° 1947/2014, julgou improcedentes os pedidos autorais.
Assevera a existência de ato ilícito, dando ensejo a reparação por danos morais.
Alega desrespeito aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e da dignidade humana.
Aduz que a relação é consumerista, havendo desrespeito ao dever de informação.
Afirma que é parte vulnerável na relação, devendo haver inclusive a inversão do ônus da prova.
Diz que a prova de que a autora se encontrava viva deveria ter sido produzida pela instituição financeira ou pelo INSS.
Dispõe que apresentou atestado médico informando as condições da autora.
Ante o exposto requer o conhecimento e provimento da Apelação para reformar a sentença, julgando procedente o pedido. Requer ainda o benefício da
gratuidade de justiça.
Contrarrazões recursais às fls. 136/159 refutando todas as alegações do ora Apelante.
A douta Procuradoria-Geral de Justiçadeixou de opinar por entender que se trata de direito individual disponível (fls. 187/191).
É o relatório. Passo a decidir.
Preliminarmente, cumpre frisar que o STF e o STJ vem admitindo a possibilidade de o Relator analisar monocraticamente o recurso mesmo após o advento do
novo Código de Processo Civil.
Nesse ínterim o enunciado 568 do STJ vem corroborando essa prática, a saber:
O relator monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do
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tema.
Seguindo esse posicionamento que admite ao julgador decidir monocraticamente, é que prolato a presente decisão.
Verifico que o recurso não deve ser provido.
Indene de dúvidas que o preposto da instituição financeira atuou no exercício regular de um direito, baseado em instrução normativa vigente à época do fato
(Instrução Normativa n° 45/2010-INSS), não havendo, portanto, ato ilícito por parte da ora Apelada.
Há provas irrefutáveis de que à época dos fatos, a ora Apelante não possuía mais o discernimento necessário para praticar atos da vida civil, inclusive a outorga
de procuração.
Todas as provas carreadas aos autos levam a este entendimento. Vejamos:
À fl.13, consta atestado médico anexado junto à petição inicial onde consta que a ora Apelante necessita de ajuda de terceiros para desenvolver suas atividades
habituais por estar acometida de enfermidade (CID R-54). A enfermidade descrita é senilidade, o que demonstra a ausência de capacidade para desenvolver por
si só os atos da vida civil.
A própria filha da ora Apelante, afirma em petição de fl. 46, in verbis: "Ocorre que como a primeira autora, em virtude da avançada idade, não possui mais
condições de expressar sua vontade e, portanto, está impedida de nova procuração com poderes para sua filha (segunda autora) representá-la judicialmente,
necessário se fez a ação de interdição, já proposta pelo Ministério Público(...)".
Já à fl. 60/61 consta o pedido de interdição da ora Apelante e às fls. 89/90, decisão judicial decretando sua curatela provisória.
Sendo assim, incontroverso que a ora Apelante não possuía o discernimento necessário para outorgar a procuração pública, motivo suficiente para que fosse
negado o pedido de sua filha para receber a aposentadoria em seu lugar. Ademais, como dito alhures, o preposto da instituição financeira atuou em
conformidade com a Portaria vigente à época, o que reveste seu ato de legalidade.
Para a configuração da responsabilidade civil devem estar presentes três requisitos cumulativos: o dano, o ato ilícito e o nexo de causalidade entre a conduta e o
dano experimentado. Como já frisado, não há no caso sub examine, o necessário ato ilícito ensejador do dever de indenizar.
Deixo de apreciar o pedido de gratuidade de justiça, eis que já concedido pela magistrada de piso, aplicando-se o disposto no artigo 99.§ 3º do novo Diploma
Adjetivo Civil.
Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso.
Intime-se. Publique-se. Cumpra-se.
São Luís, 27de junhode 2017.

Desembargador(a): NELMA CELESTE SOUZA SILVA SARNEY COSTA

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
APELAÇÃO CÍVEL Nº 55.966/2016 - (Numeração Única 0001032-18.200713.8.10.0074) - BOM JARDIM.
Apelante : João Batista Nascimento Raposo.
Advogado : Luís Eduardo Holanda Braúna (OAB/MA 2628).
Apelado : Leonidas Francisco Poletto.
Advogados : Patricia C. Rego Marques (OAB/MA 6466) e outros.
Proc. de Justiça : Dr. Eduardo Daniel Pereira Filho.
Relator : Des. Antonio Guerreiro Júnior.

E M E N T A
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. APLICAÇÃO DA TEORIA DO ADIMPLEMENTO
SUBSTANCIAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DE 82% DA DÍVIDA. APELO PROVIDO
MONOCRATICAMENTE.
I. R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais) de um total de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais) da totalidade do negócio no momento em que foi proposta a
ação de rescisão contratual, corresponde a aproximadamente 82% (oitenta e dois por cento) do valor total acordado.
II. Para casos como o presente, a doutrina e a jurisprudência, a despeito da ausência de previsão legal, têm aplicado a Teoria do Adimplemento Substancial,
prestigiando a boa-fé objetiva, o princípio da função social dos contratos, bem como a vedação do abuso de direito e do enriquecimento sem causa. Precedentes
do STJ e do TJMA.
III. Apelação provida para, reformando a sentença, sejam julgados improcedentes os pedidos da ação de rescisão contratual.

D E C I S Ã O
Trata-se de Apelação Cível interposta por João Batista Nascimento Raposo, inconformado com a sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de
Bom Jardim, que julgou procedentes os pedidos formulados em Ação de rescisão contratual proposta por Leônidas Francisco Poletto, determinando a rescisão
do contrato ajustado entre as partes, reintegrando-se o autor na posse do imóvel e declarando-se a perda das prestações pagas pelo réu, condenando ainda o
apelante ao pagamento de honorários advocatícios na ordem de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.
Em suas razões, sustenta que a ação versa sobre contra de promessa de compra e venda de imóvel firmado entre as partes, em valor firmado na avença em R$
45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), tendo sido pagas as parcelas até o montante de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), ou seja, mais de 80% (oitenta
por cento) do seu valor.
Destaca que, em razão de já se encontrar em posse e uso do imóvel, a sentença determinou que não deveria haver a restituição das parcelas já pagas.
Ademais, sustenta que se aplica ao caso a teoria do adimplemento substancial, destacando que esta concretiza os princípios da boa-fé e da função social do
contrato.
Assim, requer seja conhecido e provido o apelo para reformar a sentença, julgando-a improcedente.
Sem contrarrazões pela parte apelada.
Encaminhados os autos à d. PGJ, o Dr. Eduardo Daniel Pereira Filho lavrou parecer no qual se manifesta pelo conhecimento e deixa de opinar acerca
do mérito do recurso.
É o relatório. Decido.
Ab initio, insta asseverar que, na hipótese, a prerrogativa constante do art. 932 do CPC-2015, bem como o que preceitua a Súmula nº 568 do STJ permitem ao
relator decidir monocraticamente o presente agravo, na medida em que já há entendimento dominante acerca do tema na jurisprudência desta Corte e dos
Tribunais Superiores.
O recurso em apreço merece provimento.
A questão versada nos autos diz respeito a contrato de promessa de compra e venda no qual, conforme consta da própria petição inicial, já haviam sido pagos
R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais) de um total de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais) da totalidade do negócio no momento em que foi proposta a
ação de rescisão contratual, cuja sentença de procedência se visa reformar.
Observa-se que, em termos percentuais, o valor já pago no negócio corresponde a aproximadamente 82% (oitenta e dois por cento) do valor total acordado, o
que nos leva a conclusão de que o valor em aberto é suficiente para se considerar que o adimplemento da dívida está muito próximo do resultado final.
Destaca-se que a jurisprudência do E. STJ atualmente vem aplicando a teoria do adimplemento substancial em casos em que o débito é inferior a 20% (vinte por
cento) do valor total financiado, como se pode extrair dos arestos do REsp nº 272.739 da relatoria do Min. Ruy Rosado de Aguiar, do REsp nº 1.200.105 da
relatoria do Min. Paulo de Tarso Sanseverino e dos seguintes arestos:
RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. TRANSTORNOS
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RESULTANTES DA BUSCA E APREENSÃO DE AUTOMÓVEL. FINANCIAMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. INADIMPLEMENTO PARCIAL.
AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO DE APENAS UMA DAS PARCELAS CONTRATADAS. INAPLICABILIDADE, NO CASO, DA TEORIA DO ADIMPLEMENTO
SUBSTANCIAL DO CONTRATO. BUSCA E APREENSÃO.
AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO DECRETO-LEI Nº 911/1969. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DEVER DE INDENIZAR. INEXISTÊNCIA. PEDIDO DE
DESISTÊNCIA RECURSAL. INDEFERIMENTO. TERMO FINAL PARA APRESENTAÇÃO. INÍCIO DA SESSÃO DE JULGAMENTO.
1. Ação indenizatória promovida por devedor fiduciante com o propósito de ser reparado por supostos prejuízos, de ordem moral e material, decorrentes do
cumprimento de medida liminar deferida pelo juízo competente nos autos de ação de busca e apreensão de automóvel objeto de contrato de financiamento com
cláusula de alienação fiduciária em garantia.
2. Recurso especial que veicula pretensão da instituição financeira ré de (i) ver excluída sua responsabilidade pelos apontados danos morais, reconhecida no
acórdão recorrido, por ter agido, ao propor a ação de busca e apreensão do veículo, em exercício regular de direito e (ii) ver reconhecida a inaplicabilidade, no
caso, da &quot;teoria do adimplemento substancial do contrato&quot;.
3. A prerrogativa conferida ao recorrente pelo art. 501 do Código de Processo Civil - de desistir de seu recurso a qualquer tempo e sem a anuência do recorrido
ou eventuais litisconsortes - encontra termo final lógico no momento em que iniciado o julgamento da irresignação recursal. Não merece homologação, no caso,
pedido de desistência recursal apresentado após já ter sido proferido o voto do relator e enquanto pendia de conclusão seu julgamento em virtude de pedido de
vista. Precedentes.
4. A teor do que expressamente dispõem os arts. 2º e 3º do Decreto-Lei nº 911/1969, é assegurado ao credor fiduciário, em virtude da comprovação da mora ou
do inadimplemento das obrigações assumidas pelo devedor fiduciante, pretender, em juízo, a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente. O
ajuizamento de ação de busca e apreensão, nesse cenário, constitui exercício regular de direito do credor, o que afasta sua responsabilidade pela reparação de
danos morais resultantes do constrangimento alegadamente suportado pelo devedor quando do cumprimento da medida ali liminarmente deferida.
5. O fato de ter sido ajuizada a ação de busca e apreensão pelo inadimplemento de apenas 1 (uma) das 24 (vinte e quatro) parcelas avençadas pelos
contratantes não é capaz de, por si só, tornar ilícita a conduta do credor fiduciário, pois não há na legislação de regência nenhuma restrição à utilização da
referida medida judicial em hipóteses de inadimplemento meramente parcial da obrigação.
6. Segundo a teoria do adimplemento substancial, que atualmente tem sua aplicação admitida doutrinária e jurisprudencialmente, não se deve acolher a
pretensão do credor de extinguir o negócio em razão de inadimplemento que se refira a parcela de menos importância do conjunto de obrigações assumidas e já
adimplidas pelo devedor.
(...)
(REsp 1255179/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/08/2015, DJe 18/11/2015).
DIREITO CIVIL. CONTRATO DE VENDA E COMPRA DE IMÓVEL. OTN COMO INDEXADOR. AUSÊNCIA DE ESTIPULAÇÃO CONTRATUAL QUANTO AO
NÚMERO DE PARCELAS A SEREM ADIMPLIDAS. CONTRATO DE ADESÃO. INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO ADERENTE. EXCEÇÃO DO
CONTRATO NÃO CUMPRIDO. AFASTADA.
INADIMPLEMENTO MÍNIMO VERIFICADO. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA CABÍVEL.
APLICAÇÃO DA EQUIDADE COM VISTAS A CONSERVAÇÃO NEGOCIAL. APLICAÇÃO DA TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. DISSÍDIO NÃO
DEMONSTRADO.
1.- Demanda entre promitente vendedor e promitente comprador que se comprometeu a pagar o valor do imóvel em parcelas indexadas pela já extinta OTN. Na
ocasião, as partes acordaram que o adquirente arcaria com um valor equivalente a certo número de OTN's estabelecido no contrato. No entanto, no instrumento
particular de compra e venda não restou definida o número de prestações a serem pagas.
2.- O Tribunal de origem sopesou o equilíbrio entre o direito do adquirente de ter o bem adjudicado, após pagamento de valor expressivo, e o direito do vendedor
de cobrar eventuais resíduos.
Nesse diapasão, não há que se falar em violação do dispositivo mencionado referente à equidade. O artigo 127 do Código de Processo Civil, apontado como
violado, não constitui imperativo legal apto a desconstituir o fundamento declinado no acórdão recorrido no sentido de se admitir a ação do autor para garantir o
domínio do imóvel próprio, reservando-se ao vendedor o direito de executar eventual saldo remanescente.
3.- Aparente a incompatibilidade entre dois institutos, a exceção do contrato não cumprido e o adimplemento substancial, pois na verdade, tais institutos
coexistem perfeitamente podendo ser identificados e incidirem conjuntamente sem ofensa à segurança jurídica oriunda da autonomia privada 4.- No
adimplemento substancial tem-se a evolução gradativa da noção de tipo de dever contratual descumprido, para a verificação efetiva da gravidade do
descumprimento, consideradas as conseqüências que, da violação do ajuste, decorre para a finalidade do contrato. Nessa linha de pensamento, devem-se
observar dois critérios que embasam o acolhimento do adimplemento substancial: a seriedade das conseqüências que de fato resultaram do descumprimento, e
a importância que as partes aparentaram dar à cláusula pretensamente infringida.
5.- Recurso Especial improvido.
(REsp 1215289/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/02/2013, DJe 21/02/2013).
Não é outro o entendimento adotado por esta Colenda Corte de Justiça, in verbis:
EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. PAGAMENTO DE 90%
(NOVENTA POR CENTO) DO VALOR CONTRATADO. PRESERVAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO ANTE A BOA-FÉ. AGRAVO IMPROVIDO.
I - Demonstra-se ínfimo o alegado inadimplemento que resultou na mora no pagamento das prestações que se encontram em atraso, não sendo, por si só, capaz
de embasar a busca e apreensão dos bens.
II - Nessa perspectiva, não me parece razoável, ao menos nesse momento de cognição sumária, permitir a apreensão do veículo em tais circunstâncias, ante o
pagamento de 90% (noventa por cento) do valor contratado.
III - Agravo improvido de acordo com o parecer ministerial.
(AI 0085792016, Rel. Desembargador(a) NELMA CELESTE SOUZA SILVA SARNEY COSTA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, julgado em 23/08/2016, DJe
29/08/2016).
EMENTA PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM FINANCIAMENTO C/C
PEDIDO DE REVISÃO DE DÉBITO. TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. POSSIBILIDADE DE SUA APLICABILIDADE. ARGUMENTAÇÃO
RECURSAL SUFICIENTE PARA REFORMAR A DECISÃO. APELO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
I - Dos autos, verifico que o agravante firmou com o agravado, contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária, para aquisição de um imóvel no
valor de R$ 99.000,00 (noventa e nove mil reais). No entanto, conforme se vê da planilha de débito do contrato de fl. 183, a parte requerida ora agravante, pagou
51 parcelas de um total de 60 parcelas, o que em termos percentuais representa 85% (oitenta e cinco por cento) do valor total do contrato.
II - Em virtude das cláusulas gerais da boa-fé objetiva e função social do contrato, a jurisprudência do STJ admite a aplicação da Teoria do Adimplemento
Substancial quando houver o pagamento parcial da dívida muito próximo do resultado final.
III - Conforme se vê do acervo probatório colacionado aos autos, o requerente ora agravante efetuou o pagamento do percentual de 85% (oitenta e cinco por
cento) do valor total do contrato, o que é suficiente para se considerar que está configurado um adimplemento da dívida muito próximo do resultado final.
IV - Desse modo o fundamento utilizado na decisão mostra-se contraditório ao atual entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal
de Justiça acerca da matéria. V - Agravo de instrumento provido. Unanimidade. (AI 0226792016, Rel. Desembargador(a) RAIMUNDO JOSÉ BARROS DE
SOUSA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, julgado em 27/03/2017, DJe 31/03/2017).
Com efeito, há de se considerar a Teoria do Adimplemento Substancial, que, amparada na boa-fé objetiva, bem como no princípio da função social dos contratos,
e ainda na vedação do abuso de direito e no enriquecimento sem causa, analisa a obrigação em seu aspecto essencial, não permitindo a resolução do vínculo
contratual se houver cumprimento significativo.
Diante do exposto, nos termos do art. 932 do NCPC c/c Súmula 568/STJ, douprovimentoao presente recurso para reformar a sentença de modo a serem
julgados improcedentes os pedidos da ação de rescisão contratual, ao tempo em que, em razão da inversão da sucumbência, fixo honorários em 10% (dez por
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cento) sobre o valor da causa em favor da parte apelante.
Publique-se. Intimem-se.
São Luís, 27 de junho 2017.

Des. Antonio Guerreiro Júnior1.
R E L A T O R2.

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
APELAÇÃO CÍVEL Nº 56.085/2016 - SUCUPIRA DO NORTE
PROCESSO Nº 0000209-83.2015.8.10.0132

Apelante : Maria Edina Rodrigues da Silva

Advogado : Jonas de Sousa Pinto

Apelado : Banco de Crédito e Varejo

Advogados : Carla da Prato Campos e outro

Relator : Desembargador Marcelo Carvalho Silva

DECISÃO MONOCRÁTICA
I - Relatório
Adoto como relatório a parte expositiva do parecer ministerial de segundo grau (fls. 119/119v), de lavra da eminente Procuradora de Justiça, Dra. Sandra Lúcia
Mendes Alves Elouf, que ora transcrevo:
Trata-se de apelação interposta por MARIA EDINA RODRIGUES DA SILVA por inconformismo com a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única
da Comarca de Sucupira do Norte que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos materiais e morais ajuizada pela ora
apelante em face de BANCO DE CRÉDITO E VAREJO S/A, julgou parcialmente procedente o pedido autoral para declarar a nulidade do contrato de empréstimo
firmado em nome da autora com o banco réu e, consequentemente (fls. 72/75):
1) condenar o requerido a devolver em dobro à autora o valordescontado indevidamente no total de R$ 3.060,00 (três mil e sessenta reais), corrigidos com juros
de 1% (um por cento) e correção monetária, ambos a partir da citação;
2) condenar o requerido a pagar à autora o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais, corrigidos com juros de 1% (um por cento) ao mês e
correção monetária de acordo com o enunciado 10-TRCC, até o efetivo pagamento;
3) condenar o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.
Em suas razões recursais (fls. 82/92), pugna a apelante, em síntese, pela majoração da indenização por danos morais arbitrada pelo juízo de base, para que seja
fixada no patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais), bem como seja alterada a forma de incidência dos consectários legais e haja a majoração dos honorários para
15% (quinze por cento) do valor da condenação.
Contrarrazões da parte apelada regularmente apresentadas (fls. 113/115).
Remetidos à instância superior, após distribuição e conclusão ao Exmo. Sr. Des. Marcelo Carvalho Silva, os autos vieram com vista à Procuradoria-Geral de
Justiça para análise e emissão de parecer ministerial.
Acrescento que, o representante do Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento do recurso em exame, para que haja
majoração da condenação ao pagamento de indenização por danos morais, para patamar a ser arbitrado por esse juízo de segundo grau.
É o relatório.
II - Admissibilidade
A sentença foi publicada em 23/05/2016 (fls. 78). Assim, aplico o Enunciado Administrativo nº 3, do STJ, in verbis:
Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de
admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
Verifico que os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade exigidos para o regular andamento do recurso foram devidamente atendidos pela
apelante. Conheço, pois, do presente apelo.
Conheço do apelo.
III - Desenvolvimento
O Superior Tribunal de Justiça tem decidido que não há violação dos preceitos processuais quando o magistrado adota os termos da manifestação ministerial
como razões de decidir, desde que a peça apresente pertinência e fundamentos jurídicos e legais razoáveis acerca da questão posta a julgamento, in verbis:
AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. TRÁFICO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO.
ADOÇÃO DO PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO COMO RAZÃO DE DECIDIR. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. FALTA DE
FUNDAMENTAÇÃO CAPAZ DE INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA.
1. Esta Corte Superior de Justiça tem decidido que não se constitui em nulidade o Relator do acórdão adotar as razões de decidir do parecer
ministerial que, suficientemente motivado, analisa toda a tese defensiva (HC n. 40.874/DF, sob a relatoria da Ministra Laurita Vaz, DJ de 15/5/2006) -
AgRg no AREsp n. 314.667/RS, Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 4/9/2015.
2. Não se admitem como paradigma, para fins de comprovação do dissídio jurisprudencial em recurso especial, acórdãos proferidos em recurso ordinário em
mandado de segurança, ação rescisória, habeas corpus e conflito de competência.
3. Para a comprovação da divergência jurisprudencial, não basta a simples transcrição dos julgados, devendo ser mencionadas e expostas as circunstâncias que
identificam ou assemelham os casos confrontados.
4. Agravo regimental improvido.
(AgRg no AREsp 770.629/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 04/02/2016, DJe 23/02/2016)
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. DIREITO PENAL. ART. 168, § 1º, III, DO CP. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. DOSIMETRIA DA PENA.
FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA PARA MAJORAÇÃO DA PENA-BASE. PERSUASÃO RACIONAL. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. ADOÇÃO DO
PARECER MINISTERIAL COMO RAZÃO DE DECIDIR. LEGALIDADE.
1. Não há falar em violação do art. 59 do Código Penal em razão da consideração negativa das consequências do delito para elevar, na dosimetria, a pena-base.
2. O Tribunal de origem, com base no princípio da persuasão racional ou livre convencimento motivado, justificou adequadamente a exasperação da pena-base
acima do piso legal, em razão da culpabilidade e das consequências do delito perpetrado.
3. Não há violação dos preceitos processuais quando o magistrado adota os termos da manifestação ministerial como razões de decidir, desde que a
peça apresente pertinência e fundamentos jurídicos e legais razoáveis acerca da questão posta a julgamento.
4. O agravo regimental não merece prosperar, porquanto as razões reunidas na insurgência são incapazes de infirmar o entendimento assentado na decisão
agravada.
5. Agravo regimental improvido.
(AgRg no REsp 1545119/PB, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 19/11/2015, DJe 09/12/2015)
Adoto a fundamentação do parecer da eminente Procuradora de Justiça, Drª. Sandra Lúcia Mendes Alves Elouf (fls. 119v/121), que transcrevo, in verbis:
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A parte autora, conforme relatado, insurgiu-se tão somente contra o valor da indenização por danos morais arbitrado pelo juízo de base, fixado em razão de ter
sido vítima de empréstimo consignado fraudulento.
Quanto ao valor da reparação civil estabelecido, é cediço que a indenização por danos morais tende a representar uma compensação à vítima, guardando
proporcionalidade entre o ato lesivo e o dano moral sofrido, sob pena de restar caracterizado locupletamento ilícito do indenizado.
Nessa perspectiva, não trazendo a legislação pátria critérios objetivos a serem adotados, a doutrina e a jurisprudência apontam para a necessidade de observar
de forma ponderada esse aspecto, devendo o valor estipulado atender de forma justa e eficiente a todas as funções atribuídas à indenização: ressarcir a vítima
pelo abalo sofrido (função satisfativa) e punir o agressor de forma a não encorajar novas práticas lesivas (função pedagógica).
No vertente caso, o juízo a quo fixou o quantum indenizatório a título de dano moral em R$ 2.000,00 (dois mil reais), o que se entende ter sido arbitrado em
patamar não consentâneo com os precedentes dessa C. Corte em casos análogos ao vertente, razão pela qual deve haver majoração desse valor para patamar
superior.
Sobre o tema, os seguintes precedentes dessa C. Segunda Câmara Cível:
APELAÇÃO CÍVEL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA POR DANOS REFERENTES A CONTRATOS FRAUDULENTOS. SÚMULA
N° 479 DO STJ. APLICAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. QUANTIA MODERADA. DESNECESSIDADE DE REDUÇÃO. JUROS DE MORA E
CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. RETIFICAÇÃO QUE SE IMPÕE. [...]. III. A indenização por danos morais deve corresponder a
um importe moderado, a ponto de não caracterizar o enriquecimento ilícito, tampouco afigurar-se insignificante. Atendidos tais parâmetros, não há razões para se
aplicar qualquer redução ao valor da reparação fixado. IV. Em se tratando de responsabilidade extracontratual, é cediço que os juros de mora devem incidir a
partir da ocorrência do evento danoso, e não da citação. (Súmula 54 do STJ), sem importar a natureza da reparação, se moral ou material. V. A correção
monetária do valor fixado a título de danos materiais, na espécie, tem por termo inicial a data do efetivo prejuízo. (Súmula n° 43 do STJ). VI. Apelação a que se
nega provimento; sentença retificada, ex officio, quanto ao momento de incidência dos juros de mora e da correção monetária. (TJMA, AC 52.391/2013, Rei. Des.
VICENTE DE CASTRO, Segunda Câmara Cível, julgado em 08/07/2014) (grifo nosso).
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL E MATERIAL CONFIGURADOS. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO FRAUDULENTO.
DESCONTO INDEVIDO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESSARCIMENTO EM DOBRO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. OBEDIÊNCIA AOS LIMITES DA
RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. APELO NÃO PROVIDO. I. "Se a instituição financeira, antes de abrir crédito ao consumidor, tem como praxe
consultar todos os cadastros restritivos, a fim de resguardar-se dos prejuízos de eventual inadimplência, deve, para evitar danos ao cliente, tomar igual ou maior
cautela em relação à confirmação da veracidade e autenticidade dos dados e documentos que recebe, mormente em operação de empréstimo a aposentados e
pensionistas, geralmente pessoas de pouca instrução e com idade avançada. Constatada a negligência, prevalece o dever de indenizar" (TJMA - AC n°
49.386/2013 - Rei. Des. Marcelo Carvalho Silva - DJ: 06/12/2013). II. Os descontos indevidos referentes a empréstimos bancários fraudulentos devem ser
restituídos em dobro, nos termos do parágrafo único do art. 42 do CDC. III. Dano moral indenizável configurado e mantido no quantum de R$ 10.000,00 (dez mil
reais), por ser razoável e proporcional à gravidade fatos e às condições pessoais da vítima, que é idosa aposentada por invalidez por ser portadora
desmielinização cerebral. IV. Ex officio, tratando-se de responsabilidade extracontratual, arbitro juros de 1% a.m e correção monetária pelo INPC. Quanto aos
danos materiais, juros incidem desde o evento danoso e correção, do efetivo prejuízo. Quanto aos morais, juros desde o evento danoso e correção monetária a
partir do arbitramento. V. Apelo NÃO PROVIDO, de acordo com o MP. (TJMA, AC 03.455/2014, Rei. Des. ANTÔNIO GUERREIRO JÚNIOR, Segunda Câmara
Cível, julgado em 01/04/2014) (grifo nosso).
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE OBRIGAÇÃO.
CONTRATO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVAS DA VALIDADE DO FINANCIAMENTO. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANOS MORAIS.
CARACTERIZAÇÃO. VALOR QUE DEVE ATENDER AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. JUROS MORATÓRIOS E
CORREÇÃO MONETÁRIA. I - Nos termos da súmula 479 do STJ, "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno
relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". II - Se a instituição financeira, antes de abrir crédito ao consumidor, tem
como praxe consultar todos os cadastros restritivos, a fim de resguardar-se dos prejuízos de eventual inadimplência, deve, para evitar danos ao cliente, tomar
igual ou maior cautela em relação à confirmação da veracidade e autenticidade dos dados e documentos que recebe, mormente em operações de financiamento
ou empréstimo. Constatada a negligência, prevalece o dever de indenizar. [...]. IV - No caso dos autos, o valor indenizatório deve ser reduzido de R$ 20.000,00
(vinte mil reais) para R$ 10.000,00 (dez mil reais), que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. V - No cálculo do dano moral, a correção
monetária conta-se da data do arbitramento e os juros moratórios a partir do evento danoso. VI -Apelação parcialmente provida. (TJMA, AC 3.421/2014, Rei.
Des. MARCELO CARVALHO SILVA, Segunda Câmara Cível, julgado em 15/04/2014) (grifo nosso).
Nesse desiderato, na linha dos retrocitados precedentes, devem os juros de mora, nas indenizações por dano moral, incidir a partir do evento danoso, em casos
de responsabilidade extracontratual, e a correção monetária para atualização do dano moral deve observar o que prescreve a Súmula 362 do STJ. Quanto aos
danos materiais, a correção monetária e os juros moratórios contam-se a partir do efetivo prejuízo.
Por fim, no que tange aos honorários advocatícios, tem-se que estes foram fixados em conformidade com os parâmetros legais (art. 85, § 2o, do CPC/15), razão
pela qual descabida qualquer pretensão de majoração do valor arbitrado pelo juízo de base.
IV - Do julgamento monocrático
O relator negará seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou com jurisprudência
dominante do respectivo tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior.
Art. 932. Incumbe ao relator:
(...)
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (grifei)
Se a decisão recorrida estiver em manifesto confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal
Superior, o relator poderá dar provimento ao recurso.
Art. 932. Incumbe ao relator:
(?)
V - depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária:
a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;(grifei)
Essa cultura do formalismo impôs ao processo um excesso de etapas até o advento da solução judicial, que a morosidade decorrente acabou por emprestar às
formas usuais de prestação de justiça ineficiência alarmante gerando a consequente insatisfação popular, e o descrédito do Poder Judiciário.
O artigo 1º do NCPC expressa direitos fundamentais do processo, a seguir:
O processo civil será ordenado, disciplinado e interpretado conforme os valores e as normas fundamentais estabelecidos na Constituição da República
Federativa do Brasil, observando-se as disposições deste Código.
No artigo 4° do NCPC:
As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. (grifei)
No artigo 6º do NCPC, in verbis:
Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.
Pois bem. O Código de Processo Civil anterior possibilitou aos órgãos do Poder Judiciário, utartigo 92 seguintes da CF/88, através do artigo 557 a faculdade de
proferir decisões monocráticas. O próprio Superior Tribunal de Justiça criou a Súmula 253, a saber: " O art. 557 do CPC, que autoriza o relator a decidir o
recurso, alcança o reexame necessário."Referência: CPC, art. 557 REsp 155.656-BA (2ª T.03.03.1998 - DJ 06.04.1998), REsp 212.504-MG (2ª T. 09.05.2000 -
DJ 09.10.2000), AgRg no REsp 228.824-CE (2ªT. 2.08.2000 - DJ 26.03.2001), REsp 190.096-DF (6ª T. 01.06.1999 - DJ 21.06.1999) e REsp 262.931-RN (6ª T.
03.10.2000 - DJ 27.11.2000).(DJU 16.08.2001).
Ao que parece, o legislador quis manter força da jurisprudência, hierarquia, observância e segurança jurídica. É o que retratam os artigos do NCPC, in verbis:
Art. 926. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente:
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§ 1º Na forma estabelecida e segundo os pressupostos fixados no regimento interno, os tribunais editarão enunciados de súmula correspondentes a sua
jurisprudência dominante.
§ 2º Ao editar enunciados de súmula, os tribunais devem ater-se às circunstâncias fáticas dos precedentes que motivaram sua criação. (grifei)
Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão:
I - as decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
II - os enunciados de súmula vinculante;
III - os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial
repetitivos;
IV - os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal em matéria constitucional e do Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional;
V - a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados." (grifei)
Art. 932. Incumbe ao relator:
I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes;
II - apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal;
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;
IV - negar provimento a recurso que for contrário a:
a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;
b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;
c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;
V - depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a:
a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;
b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;
c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;
VI - decidir o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, quando este for instaurado originariamente perante o tribunal;
VII - determinar a intimação do Ministério Público, quando for o caso;
VIII - exercer outras atribuições estabelecidas no regimento interno do tribunal.
Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou
complementada a documentação exigível. (grifei)
No entanto, o STF nossa Corte Maior e o Superior Tribunal de Justiça, já estão sedimentando as decisões monocráticas. O STF em situações decididas depois
do ingresso do NCPC, através do artigo 21 §1º do seu Regimento Interno, a seguir:
Art. 21. São atribuições do Relator:
(...)
§ 1ºPoderá o(a) Relator(a) negar seguimento a pedido ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante ou a
Súmula do Tribunal, deles não conhecer em caso de incompetência manifesta, encaminhando os autos ao órgão que repute competente, bem como cassar ou
reformar, liminarmente, acórdão contrário à orientação firmada nos termos do art. 543-B do Código de Processo Civil. (grifei)
É a vertente deixada pelo Presidente da Comissão, o competentíssimo Ministro LUIZ FUX que produziu bela obra de entendimentos jurisprudenciais do STF e
STJ quando era desembargador do Estado do Rio de Janeiro, ou seja, a velocidade das decisões, pelo ato de Justiça, tão abraçada pelos estudiosos do direito.
Sempre para frente. Sem empecilhos burocráticos. Sem vaidades. Só um pensamento de obedecer o princípio maior da CF - rápida solução definitiva dos
conflitos.
Por isso, adoto a solução encontrada pelo STJ, de grafar com tintas duradouras, as decisões monocráticas por mim proferidas, amalgamando o enunciado 568
de tão grande relevância, a saber:
STJ/568. O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante
acerca do tema.
V - Parte final
Ante o exposto, de acordo com o parecer ministerial e nos termos da Súmula 568 do STJ, dou parcial provimento ao presente recurso de apelação cível, apenas
para majorar o valor do dano moral que fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo os demais termos da sentença apelada.
Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.
São Luís, 28 de junho de 2017.

Desembargador Marcelo Carvalho Silva
Relator

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
APELAÇÃO CÍVEL NO57.172/2016- COLINAS
PROCESSO NO0003523-43.2015.8.10.0033

Apelante : Maria das Graças Oliveira

Advogado : Lorena Cavalcanti Cabral (OAB/MA 14.635-A)

Apelado : Banco Industrial do Brasil S/A

Advogado : Wilson Sales Belchior (OAB/MA 11.099)

Relator : Desembargador Marcelo Carvalho Silva

DECISÃO MONOCRÁTICA
I - Relatório
Adoto como relatório a exposição fático-processual contida no Parecer do Ministério Público (fls. 73/74), de lavra do eminente Procurador de Justiça, Dr.
Raimundo Nonato de Carvalho Filho,que ora transcrevo, in verbis:
Trata-se de Apelação Cível interposta por Maria das Graças Oliveira (fls. 31/34), irresignada com a sentença prolatada pelo Juiz da Comarca de Colinas/MA (fls.
26/27), que, nos autos da ação declaratória c/c pedido indenizatório promovido em face de Banco Industrial do Brasil S/A., indeferiu a petição inicial, extinguindo
o feito sem resolução do mérito, por julgar que é indispensável procuração original, da parte ao advogado, para o ajuizamento da presente demanda.
Em suas razões recursais, a Apelante sustenta que os Tribunais pátrios e a legislação vigente estabelecem que os documentos em cópia fazem a mesma prova
que os originais, podendo o advogado declarar a sua autenticidade, sob sua responsabilidade pessoal, motivo pelo qual requer a reforma da sentença, com o
retorno dos autos à instância inferior para regular seguimento do feito.
Remetidos os autos a esse Egrégio Tribunal de Justiça (fl. 36), estes foram distribuídos ao eminente Desembargador Marcelo Carvalho Silva (fl. 42), que os
encaminhou a esta Procuradoria de Justiça (fl. 42-v), oportunidade na qual este Procurador de Justiça pugnou pela conversão do julgamento em diligência para
que o Apelado fosse intimado para apresentar as suas contrarrazões (fls. 44/45), o que foi deferido pelo eminente Magistrado relator (fl. 45-v).
Em suas contrarrazões, o Apelado pleitou a manutenção da sentença de base (fls. 50/66).
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Acrescento que o ilustre representante ministerial manifestou-se pelo conhecimento e provimento do presente Recurso, para anular a sentença de primeiro
grau, devendo o processo retornar à origem para seu regular seguimento.
É o relatório.
II - Da admissibilidade
A sentença foi publicada em (fls. 28/29). Aplico o Enunciado Administrativo nº 3, do STJ, in verbis:
Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de
admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
Verifico que os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade exigidos para o regular andamento do recurso foram devidamente atendidos pela
apelante. Conheço, pois, do presente apelo.
III - Desenvolvimento
O Superior Tribunal de Justiça tem decidido que não se constitui em nulidade o Relator do processo adotar as razões de decidir do parecer ministerial.
Precedentesdo STJ, in verbis:
AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. TRÁFICO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO.
ADOÇÃO DO PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO COMO RAZÃO DE DECIDIR. POSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO CAPAZ DE INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA.
1. Esta Corte Superior de Justiça tem decidido que não se constitui em nulidade o Relator do acórdão adotar as razões de decidir do parecer
ministerial que, suficientemente motivado, analisa toda a tese defensiva (HC n. 40.874/DF, sob a relatoria da Ministra Laurita Vaz, DJ de 15/5/2006) -
AgRg no AREsp n. 314.667/RS, Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 4/9/2015.
2. Não se admitem como paradigma, para fins de comprovação do dissídio jurisprudencial em recurso especial, acórdãos proferidos em recurso ordinário em
mandado de segurança, ação rescisória, habeas corpus e conflito de competência.
3. Para a comprovação da divergência jurisprudencial, não basta a simples transcrição dos julgados, devendo ser mencionadas e expostas as circunstâncias que
identificam ou assemelham os casos confrontados.
4. Agravo regimental improvido.
(AgRg no AREsp 770.629/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 04/02/2016, DJe 23/02/2016)
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. DIREITO PENAL. ART. 168, § 1º, III, DO CP. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. DOSIMETRIA DA PENA.
FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA PARA MAJORAÇÃO DA PENA-BASE. PERSUASÃO RACIONAL. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. ADOÇÃO DO
PARECER MINISTERIAL COMO RAZÃO DE DECIDIR. LEGALIDADE.
1. Não há falar em violação do art. 59 do Código Penal em razão da consideração negativa das consequências do delito para elevar, na dosimetria, a pena-base.
2. O Tribunal de origem, com base no princípio da persuasão racional ou livre convencimento motivado, justificou adequadamente a exasperação da pena-base
acima do piso legal, em razão da culpabilidade e das consequências do delito perpetrado.
3. Não há violação dos preceitos processuais quando o magistrado adota os termos da manifestação ministerial como razões de decidir, desde que a
peça apresente pertinência e fundamentos jurídicos e legais razoáveis acerca da questão posta a julgamento.
4. O agravo regimental não merece prosperar, porquanto as razões reunidas na insurgência são incapazes de infirmar o entendimento assentado na decisão
agravada.
5. Agravo regimental improvido.
(AgRg no REsp 1545119/PB, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 19/11/2015, DJe 09/12/2015)
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO QUALIFICADO. FUNDAMENTAÇÃO. PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO. EXAME DA
TESE DEFENSIVA. SUFICIÊNCIA. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DESCONSIDERADA. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N.º 231 DO STJ. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL DESPROVIDO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA
CONDENATÓRIA. CUSTÓDIA CAUTELAR DA PACIENTE COMPATÍVEL COM O SISTEMA PROCESSUAL VIGENTE. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS
QUE, EVENTUALMENTE INTERPOSTOS, SÃO DESPROVIDOS DE EFEITO SUSPENSIVO. COLIDÊNCIA DE DEFESAS. PREJUÍZO NÃO
DEMONSTRADO. DEFICIÊNCIA DA DEFESA. NÃO CONFIGURADA. DEFESA PRÉVIA E ALEGAÇÕES FINAIS APRESENTADAS POR NÚCLEO DE
PRÁTICA JURÍDICA. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.º 523 DO STF. PRECEDENTES.1. Não se constitui em nulidade o Relator do acórdão adotar as razões
de decidir do parecer ministerial que, suficientemente motivado, analisa toda a tese defensiva. 2. Fixada a pena-base no mínimo legal, não incide a
atenuante da confissão espontânea, uma vez que, na esteira da jurisprudência pacífica deste Superior Tribunal de Justiça, cristalizada na Súmula n.º 231, "a
incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal". 3. Os recursos especial e extraordinário, se interpostos e
admitidos, não possuem efeito suspensivo capaz de impedir o regular curso da execução da decisão condenatória. A custódia do sentenciada em cárcere,
decorrente de sua condenação na instância ordinária, em sede de recurso de apelação, é providência compatível com o sistema processual vigente. Precedentes
do STJ e do STF. 4. Não se acolhe a alegação de nulidade da instrução criminal por colidência de defesas, já que, os co-réus pleitearam absolvição imputando a
prática do roubo ao menor que com eles praticou o crime, sustentando não saberem de seu intuito criminoso. 5. A defesa técnica participou de todos os atos do
processo, tendo apresentado defesa prévia, participado das audiências de inquirição de testemunhas, e, por fim, oferecido alegações finais. Aplicação da Súmula
n.º 523 do STF. Precedentes do STJ. 6. Writ denegado.
Adoto a fundamentação do parecer do eminente Procurador de Justiça, Dr. Raimundo Nonato de Carvalho Filho (fls. 74/75),que transcrevo, in verbis:
"Quanto à questão de fundo, é cediço, nos termos do entendimento pacificado nos Tribunais Superiores, que "a procuração juntada meramente por cópia aos
autos do processo presume-se verdadeira, cabendo à parte contrária impugnar sua autenticidade" (EResp 1.015.275/RS, Rei. Min. Luiz Fux; AgRg
AI563.189/SP, Rei. Min. Eliana Calmon; e EResp 179.147/SP, Rei. Min. Humberto Gomes de Barros).
In casu, a Apelante juntou com a inicial cópias da procuração pública e da procuração ad-judicia (fls. 13/14), sendo o bastante para presumir a regularidade de
sua representação (CPC/1973, art. 37 e CPC/2015, art. 104), de modo que sem a impugnação da parte contrária não poderia o Juízo reputar inválido o
instrumento de mandato e indeferir a petição inicial com a consequente extinção do processo, frustrando a tutela jurídica do crédito e a garantia de acesso à
Jurisdição (CF, art. 5o, XXXV), mormente diante do artigo 425, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil, segundo o qual fazem a mesma prova que os
originais, respectivamente, "as cópias reprográficas de peças do próprio processo judicial declaradas autênticas pelo advogado, sob sua responsabilidade
pessoal, se não lhes for impugnada a autenticidade" e "as reproduções digitalizadas de qualquer documento público ou particular, quando juntados aos autos (?)
por advogados".
Nesse sentido é o entendimento dessa Colenda Câmara como se vê:
APELAÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. VEÍCULO AUTOMOTOR. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PROCURAÇÃO EM CÓPIA. VALIDADE.
I - A falta de apresentação do original ou de cópia autenticada do instrumento de mandato ou substabelecimentos não configura sua invalidade. Não havendo
indício de que o referido documento não seja autêntico e idôneo, concluo que se mostra legítimo para fins de comprovar a regularidade da representação do
apelado. II - Recurso provido, de acordo com o parecer ministerial. (Ap 0537842015, Rei. Desemb. MARCELO CARVALHO SILVA, julgado em 26/01/2016).
Assim, em respeito ao princípio do devido processo legal e do acesso à jurisdição (CF, art. 5o, LIV e XXXV) tendo em vista que a cópia da procuração juntada
aos presentes autos gera presunção de regularidade da representação da parte autora, estima-se deva ser acolhida a pretensão recursal em exame.
IV - Do julgamento monocrático
O relator negará seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou com jurisprudência dominante
do respectivo tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior.
Art. 932. Incumbe ao relator:
(...)
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (grifei)
Se a decisão recorrida estiver em manifesto confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior, o

Página 400 de 2382 Diário da Justiça Eletrônico Disponibilização: 30/06/2017
Edição nº 114/2017 Publicação: 03/07/2017

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO - Praça Dom Pedro II, s/n Centro - CEP 65010-905 - São Luis-MA - Fone: (98) 2106-9000 - www.tjma.jus.br
Diário da Justiça Eletrônico - Diretoria Judiciária - Coordenadoria de Jurisprudência e Publicações - Fone: (98) 2106 9805 / 9810 / 9896 / 9897 - publicacoes@tj.ma.gov.br



relator poderá dar provimento ao recurso.
Art. 932. Incumbe ao relator:
(?)
V - depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária:
a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;(grifei)
Essa cultura do formalismo impôs ao processo um excesso de etapas até o advento da solução judicial, que a morosidade decorrente acabou por emprestar às
formas usuais de prestação de justiça ineficiência alarmante gerando a consequente insatisfação popular, e o descrédito do Poder Judiciário.
O artigo 1º do NCPC expressa direitos fundamentais do processo, a seguir:
O processo civil será ordenado, disciplinado e interpretado conforme os valores e as normas fundamentais estabelecidos na Constituição da República
Federativa do Brasil, observando-se as disposições deste Código.
No artigo 4° do NCPC:
As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. (grifei)
No artigo 6º do NCPC, in verbis:
Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.
Pois bem. O Código de Processo Civil anterior possibilitou aos órgãos do Poder Judiciário, utartigo 92 seguintes da CF/88, através do artigo 557 a faculdade de
proferir decisões monocráticas. O próprio Superior Tribunal de Justiça criou a Súmula 253, a saber: " O art. 557 do CPC, que autoriza o relator a decidir o
recurso, alcança o reexame necessário."Referência: CPC, art. 557 REsp 155.656-BA (2ª T.03.03.1998 - DJ 06.04.1998), REsp 212.504-MG (2ª T. 09.05.2000 -
DJ 09.10.2000), AgRg no REsp 228.824-CE (2ªT. 2.08.2000 - DJ 26.03.2001), REsp 190.096-DF (6ª T. 01.06.1999 - DJ 21.06.1999) e REsp 262.931-RN (6ª T.
03.10.2000 - DJ 27.11.2000).(DJU 16.08.2001).
Ao que parece, o legislador quis manter força da jurisprudência, hierarquia, observância e segurança jurídica. É o que retratam os artigos do NCPC, in verbis:
Art. 926. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente:
§ 1º Na forma estabelecida e segundo os pressupostos fixados no regimento interno, os tribunais editarão enunciados de súmula correspondentes a sua
jurisprudência dominante.
§ 2º Ao editar enunciados de súmula, os tribunais devem ater-se às circunstâncias fáticas dos precedentes que motivaram sua criação. (grifei)
Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão:
I - as decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
II - os enunciados de súmula vinculante;
III - os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial
repetitivos;
IV - os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal em matéria constitucional e do Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional;
V - a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados." (grifei)
Art. 932. Incumbe ao relator:
I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes;
II - apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal;
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;
IV - negar provimento a recurso que for contrário a:
a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;
b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;
c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;
V - depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a:
a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;
b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;
c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;
VI - decidir o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, quando este for instaurado originariamente perante o tribunal;
VII - determinar a intimação do Ministério Público, quando for o caso;
VIII - exercer outras atribuições estabelecidas no regimento interno do tribunal.
Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou
complementada a documentação exigível. (grifei)
No entanto, o STF nossa Corte Maior e o Superior Tribunal de Justiça, já estão sedimentando as decisões monocráticas. O STF em situações decididas depois
do ingresso do NCPC, através do artigo 21 §1º do seu Regimento Interno, a seguir:
Art. 21. São atribuições do Relator:
(...)
§ 1ºPoderá o(a) Relator(a) negar seguimento a pedido ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante ou a
Súmula do Tribunal, deles não conhecer em caso de incompetência manifesta, encaminhando os autos ao órgão que repute competente, bem como cassar ou
reformar, liminarmente, acórdão contrário à orientação firmada nos termos do art. 543-B do Código de Processo Civil. (grifei)
É a vertente deixada pelo Presidente da Comissão, o competentíssimo Ministro LUIZ FUX que produziu bela obra de entendimentos jurisprudenciais do STF e
STJ quando era desembargador do Estado do Rio de Janeiro, ou seja, a velocidade das decisões, pelo ato de Justiça, tão abraçada pelos estudiosos do direito.
Sempre para frente. Sem empecilhos burocráticos. Sem vaidades. Só um pensamento de obedecer o princípio maior da CF - rápida solução definitiva dos
conflitos.
Por isso, adoto a solução encontrada pelo STJ, de grafar com tintas duradouras, as decisões monocráticas por mim proferidas, amalgamando o enunciado 568
de tão grande relevância, a saber:
STJ/568. O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante
acerca do tema.
V -Conclusão
Ante o exposto, de acordo com o parecer ministerial, nos termos da Súmula 568 do STJ, dou provimento à apelação, para anular a sentença de primeiro grau,
devendo o processo retornar à origem para seu regular seguimento.
Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.
São Luís, 27de junhode 2017.

Desembargador Marcelo Carvalho Silva
Relator

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
APELAÇÃO CÍVEL NO58.390/2016- PIO XII
PROCESSO NO0000308-19.2015.8.10.0111
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Apelante : Banco BMB- Banco Mercantil do Brasil

Advogados :
Felipe Gazola Vieira Marques (OAB/MA 11.442-A), Luana Costa Oliveira
Lustoza (OAB/PI 5.955)

Apelados : Antônia Rodrigues dos Santos e outros

Advogado : Luiz Valdemiro Soares Costa (OAB/MA 9.487)

Relator : Desembargador Marcelo Carvalho Silva

DECISÃO MONOCRÁTICA
I. Relatório
Adoto como relatório a exposição fático-processual contida no Parecer do Ministério Público (fls. 271/272), de lavra do eminente Procurador de Justiça, Dr.
Raimundo Nonato de Carvalho Filho, que ora transcrevo, in verbis:
Trata-se de apelação cível interposta por BANCO BMB -BANCO MERCANTIL DO BRASIL por inconformismo com, a r.sentença proferida pela MM. Juiz de
Direito da Comarca de Pio XIÍ/MA que, nos autos da Ação Cautelar de Exibição de Documentos ajuizada por ANTONIA RODRIGUES DOS SANTOS E OUTROS
em face do Apelante, determinou com fulcro no art. 844, II c/c 845 do CPC, a exibição dos documentos requeridos pelos autores, relativos aos contratos n.p
521966248; 582928583, 522440100, 760012415, 551256109, 0123257181652, 509993206,517334550 eJ510752438, no prazo de 10 dias, condenando ainda, o
banco apelante ao pagamento de custas processuais e honorários de sucumbência no importe de 20% do valor da causa.
Em suas razões recursais (fls.244/249), sustenta o apelante, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva, pois os contratos apontados na sentença lhes são
estranhos, não lhes pertencendo. Assim, pugna pela extinção do feito sem resolução de mérito.
No mérito, aduz que não possui nenhum negócio jurídico com os autores, ora apelados, nos parâmetros apresentados no dispositivo da sentença, razão por que,
requer a reforma do comando judicial.
Sem contrarrazões conforme certidão de fls. 263.
Acrescento que o ilustre representante ministerial manifestou-sepelo conhecimento e, de ofício,pela nulidadeda sentença de 1º grau.
É o relatório.
II - Da admissibilidade
A sentença foi publicada em 01/03/2016 (fl. 241). Aplico o Enunciado Administrativo nº 2, do STJ, in verbis:
Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de
admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
Nos termos do artigo 14 do Novo Código de Processo Civil, "a norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso,
respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada."
Verifico que os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade exigidos para o regular andamento do recurso foram devidamente atendidos pelo
apelante. Conheço, pois, do presente apelo.
III - Desenvolvimento
O Superior Tribunal de Justiça tem decidido que não se constitui em nulidade o Relator do processo adotar as razões de decidir do parecer ministerial.
Precedentes do STJ, in verbis:
AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. TRÁFICO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO.
ADOÇÃO DO PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO COMO RAZÃO DE DECIDIR. POSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO CAPAZ DE INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA.
1. Esta Corte Superior de Justiça tem decidido que não se constitui em nulidade o Relator do acórdão adotar as razões de decidir do parecer
ministerial que, suficientemente motivado, analisa toda a tese defensiva (HC n. 40.874/DF, sob a relatoria da Ministra Laurita Vaz, DJ de 15/5/2006) -
AgRg no AREsp n. 314.667/RS, Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 4/9/2015.
2. Não se admitem como paradigma, para fins de comprovação do dissídio jurisprudencial em recurso especial, acórdãos proferidos em recurso ordinário em
mandado de segurança, ação rescisória, habeas corpus e conflito de competência.
3. Para a comprovação da divergência jurisprudencial, não basta a simples transcrição dos julgados, devendo ser mencionadas e expostas as circunstâncias que
identificam ou assemelham os casos confrontados.
4. Agravo regimental improvido.
(AgRg no AREsp 770.629/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 04/02/2016, DJe 23/02/2016)
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. DIREITO PENAL. ART. 168, § 1º, III, DO CP. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. DOSIMETRIA DA PENA.
FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA PARA MAJORAÇÃO DA PENA-BASE. PERSUASÃO RACIONAL. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. ADOÇÃO DO
PARECER MINISTERIAL COMO RAZÃO DE DECIDIR. LEGALIDADE.
1. Não há falar em violação do art. 59 do Código Penal em razão da consideração negativa das consequências do delito para elevar, na dosimetria, a pena-base.
2. O Tribunal de origem, com base no princípio da persuasão racional ou livre convencimento motivado, justificou adequadamente a exasperação da pena-base
acima do piso legal, em razão da culpabilidade e das consequências do delito perpetrado.
3. Não há violação dos preceitos processuais quando o magistrado adota os termos da manifestação ministerial como razões de decidir, desde que a
peça apresente pertinência e fundamentos jurídicos e legais razoáveis acerca da questão posta a julgamento.
4. O agravo regimental não merece prosperar, porquanto as razões reunidas na insurgência são incapazes de infirmar o entendimento assentado na decisão
agravada.
5. Agravo regimental improvido.
(AgRg no REsp 1545119/PB, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 19/11/2015, DJe 09/12/2015)
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO QUALIFICADO. FUNDAMENTAÇÃO. PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO. EXAME DA
TESE DEFENSIVA. SUFICIÊNCIA. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DESCONSIDERADA. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N.º 231 DO STJ. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL DESPROVIDO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA
CONDENATÓRIA. CUSTÓDIA CAUTELAR DA PACIENTE COMPATÍVEL COM O SISTEMA PROCESSUAL VIGENTE. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS
QUE, EVENTUALMENTE INTERPOSTOS, SÃO DESPROVIDOS DE EFEITO SUSPENSIVO. COLIDÊNCIA DE DEFESAS. PREJUÍZO NÃO
DEMONSTRADO. DEFICIÊNCIA DA DEFESA. NÃO CONFIGURADA. DEFESA PRÉVIA E ALEGAÇÕES FINAIS APRESENTADAS POR NÚCLEO DE
PRÁTICA JURÍDICA. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.º 523 DO STF. PRECEDENTES.1. Não se constitui em nulidade o Relator do acórdão adotar as razões
de decidir do parecer ministerial que, suficientemente motivado, analisa toda a tese defensiva. 2. Fixada a pena-base no mínimo legal, não incide a
atenuante da confissão espontânea, uma vez que, na esteira da jurisprudência pacífica deste Superior Tribunal de Justiça, cristalizada na Súmula n.º 231,
&#147;a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal&quot;. 3. Os recursos especial e extraordinário, se
interpostos e admitidos, não possuem efeito suspensivo capaz de impedir o regular curso da execução da decisão condenatória. A custódia do sentenciada em
cárcere, decorrente de sua condenação na instância ordinária, em sede de recurso de apelação, é providência compatível com o sistema processual vigente.
Precedentes do STJ e do STF. 4. Não se acolhe a alegação de nulidade da instrução criminal por colidência de defesas, já que, os co-réus pleitearam absolvição
imputando a prática do roubo ao menor que com eles praticou o crime, sustentando não saberem de seu intuito criminoso. 5. A defesa técnica participou de todos
os atos do processo, tendo apresentado defesa prévia, participado das audiências de inquirição de testemunhas, e, por fim, oferecido alegações finais. Aplicação
da Súmula n.º 523 do STF. Precedentes do STJ. 6. Writ denegado.
Adoto a fundamentação do parecer do eminente Procurador de Justiça, Dr. Raimundo Nonato de Carvalho Filho (fls. 272/273), que transcrevo, in verbis:
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Consoante se infere da petição inicial, o autor requereu a medida cautelar de exibição de documentos pugnando pela exibição da documentação atinente aos
contratos n°s 009946288, 010282043, 008584546, 010194645, 010432330, 011909887, 010460177, 008754477, todos firmados com o banco apelado, pelos
autores.
Ocorre que a sentença proferida julgou procedente a demanda determinando a exibição dos documentos relativos aos contratos n.° 521966248, 582928583,
522440100, 760012415, 551256109, 0123257181652, 509993206, 517334550 e 510752438.
Portanto, resta sobejamente demonstrado que a sentença não se ateve ao pedido formulado pelos Autores.Diante de tal cenário, inexistindo congruência entre o
pedido inicialmente formulado e o direito reconhecido pela sentença recorrida, inegável a hipótese de decisão extra petita, circunstância que autoriza a
decretação de sua nulidade.
Neste sentido, vejamos os seguintes julgados:
&quot;APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C CONDENATÓRIA. SENTENÇA EXTRA PETITA. NULIDADE. CARACTERIZAÇÃO. INCONGRUÊNCIA
COM O PEDIDO. SENTENÇA CASSADA. DEMAIS TEMAS DOS RECURSOS PREJUDICADOS. RECURSO DO APELANTE PROVIDO&quot; (TJPR -
Apelação cível n°. 429.274-0. 7a Câmara Cível. Rei. Juiz Convocado Edson de Oliveira Macedo Filho. Jul.: 06/11/2007).
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SENTENÇA EXTRA PETITA. NULIDADE. PROVIMENTO AO RECURSO. 1. Caracterizada a incongruência objetiva
entre o pedido e a sentença, impõe-se a pronúncia de sua nuiidade, porque extra petita. 2. Recurso provido para anular a sentença e determinar a remessa dos
autos ao juízo de origem. (TJ-ES; APL 0005394-20.2000.8.08.0024; Rei. Des. Subst. Lyrio Regis de Souza Lyrio; Julg. 05/02/2013; DJES 21/02/2013).
Nestas condições, reconhecida a nulidade da sentença e a necessidade de retorno dos autos à origem para que nova decisão seja proferida.
IV - Conclusão
Ante o exposto, de acordo com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, conheço do recurso para, de ofício, decretar a nulidade da sentença de 1º grau, ante
a inexistência de congruência entre o pedido inicialmente formulado e o direito nela reconhecido, devendo os autos retornarem à instância de origem para que
nova sentença seja proferida.
Publique-se. Intimem-se.
São Luís, 27 de junho de 2017.

Desembargador Marcelo Carvalho Silva
Relator

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO NO 0800956-71.2016.8.10.0000
Agravante :Cyrela Costa Rica Empreendimentos Imobiliários Ltda.
Advogados :Fernando Denis Martins e outros
Agravada
Advogados
Relator

:
:
:

Sabrina Aguiar Macedo Osterno
Arthur Vitório Bringel Guimarães e outros
Desembargador Marcelo Carvalho Silva

DECISÃO MONOCRÁTICA

I – Relatório

Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Cyrela Costa Rica Empreendimentos Imobiliários Ltda., contra

decisão que julgou procedentes os pedidos formulados, com base no artigo 356 do NCPC, determinando que:

“ 1)CONDENAR a ré na obrigação de fazer referente à rescisão

do contrato de compra e venda objeto da demanda e que a requerida realize a restituição integral das

parcelas já pagas pela autora com recursos próprios sendo R$ 646.575,01 (seiscentos e quarenta e seis mil,

quinhentos e setenta e cinco reais e um centavos), acrescida de correção monetária pelo INPC, á contar dos

pagamentos efetivados e juros moratórios de 1% ao mês, a partir

da citação, por se tratar de ilícito contratual, confirmando, em definitivo, a tutela antecipada.

2)CONDENAR a ré na obrigação de fazer, para que a requerida restitua à autora as parcelas já pagas pelo

financiamento da Caixa Econômica Federal, que totaliza a importância de R$ 23.088,77 (vinte e três mil e

oitenta é oito reais e setenta e sete centavos), acrescida de correção monetária pelo INPC, a contar dos

pagamentos efetivados e juros moratórios de 1% ao mês, a partir da citação, por se tratar de ilícito contratual;

além de promover a quitação restante do contrato de financiamento, sem qualquer ônus para autora, sob pena

de multa, em dobro, do valor porventura cobrado por aquela instituição financeira em relação a

promovente, confirmando, em definitivo, a tutela antecipada.

3 CONDENAR a ré ao pagamento dos locativos gastos com aluguel de imóvel residencial pagos pela

autora, no importe mensal de R$ 8.000,00 (oito mil reais) desde julho de 2015, até o trânsito em julgado

desta demanda, incidindo correção monetária pelo INPC, do desembolso de cada aluguel quitado, e juros

moratórios de 1% ao mês, a contar da citação, por se tratar de ilícito contratual.

4) CONDENAR a ré ao pagamento da multa moratória prevista na cláusula contratual VII-3 do contrato

celebrado entre as partes no percentual de 25% (vinte e cinco por cento) sobre os valores pagos (R$

1.576.170,00 (hum milhão, quinhentos e setenta e seis mil e cento e setenta reais), cujos valores deverão

ser corrigidos pelo INPC, a partir de julho de 2015, os quais serão acrescidos de juros de 1% a.m, a contar

da citação, haja vista ser a lide oriunda de violação contratual.

Página 403 de 2382 Diário da Justiça Eletrônico Disponibilização: 30/06/2017
Edição nº 114/2017 Publicação: 03/07/2017

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO - Praça Dom Pedro II, s/n Centro - CEP 65010-905 - São Luis-MA - Fone: (98) 2106-9000 - www.tjma.jus.br
Diário da Justiça Eletrônico - Diretoria Judiciária - Coordenadoria de Jurisprudência e Publicações - Fone: (98) 2106 9805 / 9810 / 9896 / 9897 - publicacoes@tj.ma.gov.br



5) CONDENAR a demandada ao pagamento de R$ 559.345,77 (quinhentos e cinquenta e nove mil, trezentos

e quarenta e cinco reais e setenta e sete centavos), a título de indenização por danos materiais com gastos

em contratação de arquiteto, compra de materiais voltados a reforma do imóvel, móveis planejados, ITBI,

taxas de cartório e demais despesas decorrentes da rescisão a que deu causa, restituindo à demandante a

quantia acima declinada. O valor da condenação deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC, a contar do

desembolso das despesas, e acrescidos de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir da

citação, por se tratar de ilícito contratual.

6) CONDENAR, ainda, a demandada ao pagamento de R$; 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais), a

título de indenização por danos morais. O valor da condenação deverá ser corrigido monetariamente pelo

INPC,. a contar desta data (súmula 362-STJ), e acrescidos de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês,

a partir da citação, por se tratar de ilícito contratual.

7) Deixo para apreciar o pedido formulado no item 8 da petição < inicial (fl. 57) alusivo a restituição de

valores à título de comissão dei corretagem, após o julgamento definitivo do REsp n. 1.551956/SP afetado1

como paradigma do Tema n. 938 da sistemática dos Recursos Repetitivos, de; relatoria do Ministro do

Superior Tribunal de Justiça, Paulo de Tarso; Sanseverino.

8) Determino, desde já, o levantamento de 75% (setenta e cinco por cento) da quantia judicialmente

consignada (fls. 409-412), o qual corresponde ao importe de R$ 544.352,49 (quinhentos e quarenta e quatro

mil,; trezentos e cinquenta e dois reais e quarenta e nove centavos) e todos os rendimentos bancários

porventura existente na conta judicial expedindo-se para tanto, alvará, com ônus, em favor da parte autora

e/ou seus procuradores.

Todos os valores deverão ser apurados em liquidação de sentença por cálculos apresentados pela autora, na

fase de execução, nos termos do art. 509, § 2o, do CPC/2015, com dedução atualizada dos valores

antecipadamente recebidos.

Condeno, ainda, a parte demandada a ressarcir o pagamento das custas processuais antecipadas pela autora

(conforme art. 82, §2°, do CPC/2015), atualizada pelo INPC desde o pagamento (fls. 232-233), assim como

ao pagamento de honorários advocatícios (segundo art. 85, §2°, do CPC/2015), os quais hei por bem arbitrar

em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação, visto que este montante é adequado para

remunerar condignamente os patronos da parte autora, levando em conta d zelo do profissional, o lugar da

prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, trabalho e o tempo despendido pelos causídicos

no acompanhamento do feito, consoante ditames dos incisos I a IV, do art. 85, §2°, do CPC/2015.

É o relatório.

II — Da admissibilidade

Verifico a presença dos pressupostos intrínsecos de admissibilidade: a) cabimento; b) legitimidade; c) interesse e d)

inexistência de fatos impeditivos ou extintivos do poder de recorrer. 

Por outro lado, estão igualmente atendidos os requisitos extrínsecos exigidos para o regular andamento do presente

feito: a) tempestividade; b) regularidade formal e c) preparo.

As peças obrigatórias, bem como as facultativas, necessárias ao deslinde da matéria foram juntadas, de forma a

propiciar seu conhecimento.

III — Razões da reforma:

III.I – da impossibilidade de devolução integral dos valores pagos;

III.II – da ilegitimidade da agravante para devolução de valores a título de financiamento bancário junto a CEF;

III.III –– da impossibilidade de pagamento de danos emergentes;
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III.IV –da impossibilidade de aplicação de multa no montante de 25%;

III.V –da impossibilidade de ressarcimento dos valores dispendidos com mobília e projeto arquitetônico;

III.VI –da inexistência de danos morais;

III.VII –da impossibilidade de aplicação da multa do artigo 1.026, § 2º,NCPC;

III.VIII – concessão do efeito suspensivo.

IV — Fundamentação

O novo Código de Processo Civil aportou. A chegada como expressa a Professora Teresa Arruda Wambier “tem sido

esperada com bastante entusiasmo e muita ansiedade. De modo geral, prevalece o clima de receptividade, embora existam

aqueles vendo o novo código com um pouco de má vontade.”.

Para se ter uma ideia, o legislador federal queria, através de uma medida judicial, o adiamento do vacatio legis. Talvez

suas razões sejam fortes para se aliar àqueles que a Professora acima denominou de “má vontade”.

Nesse artigo a querida e competente Professora Teresa Arruda Alvim coloca que, o novíssimo Código de Processo

Civil não seja manipulado como se brinquedo fosse na mão da doutrina. É óbvio que alguns irão satisfazer as suas vaidades tão

arraigadas no caderno jurídico doutrinário. As soluções e interpretações serão acaloradas. Um diz uma coisa, outros expressam

opiniões divergentes. São tantos pensamentos distintos, que o operador do direito vai utilizar aquela doutrina que melhor satisfaça

a sua pretensão em juízo. Não é isso que o legislador federal procurou implantar na realidade.

Feliz a Professora já citada quando diz: “Portanto, devemos dialogar, sempre com o objetivo de chegar a uma

solução e não com a finalidade de “ganhar a discussão”.

A advertência doutrinária feita pela insigne catedrática foi de uma inspiração inigualável “Atenção: muitas dessas

discussões são daquelas que na verdade nem deveriam existir, trata-se de criar uma convenção, apenas, para que o jurisdicionado

não seja prejudicado, pois tudo existe em função e por causa dele, afinal.”

Na parte do desenvolvimento do seu criterioso artigo sentencia indagando “....qual a opção que torna o sistema mais

simples e gera menos problema para o jurisdicionado?”

A conclusão é primorosa “...deve ficar sempre o lembrete de que o desejo deste novo CPC é produzir bons

resultados na prática, beneficiando o jurisdicionado: em última análise, a sociedade brasileira.” (Prazos processuais devem ser

contados em dia úteis com o novo CPC, 07.03.2016, Consultor Jurídico).

Tudo pelo jurisdicionado!!!!

Diz o Min. Marco Aurélio, esse amado pelos operadores do direito brasileiro “ devemos amar mais a Constituição do

nosso país”. Tive oportunidade de ouvi-lo. Tenho a impressão que a frase acima relata a sua exteriorização. Sustenta o

Constituinte Derivado “LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os

meios que garantam a celeridade de sua tramitação. (Inciso acrescentado pela Emenda Constitucional nº 45, de 08.12.2004, DOU

31.12.2004)”.

O autor Samuel Miranda Arruda em artigo primoroso provoca exegese do inciso, acima descrito. Diz ele que “ Dentre

as várias Constituições anteriores, apenas a de 1934, de curta vigência, continha norma semelhante a presente. Seu artigo 113,
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item 35, primeira parte, previa: “a lei assegurará o rápido andamento dos processos nas repartições públicas”. É importante

realçar que esta norma se achava inserida justamente no título dedicado à “Declaração de Direitos” e mais especificamente no

capítulo dos direitos e garantias individuais”. Assim, o constituinte de então criou um verdadeiro “direito ao rápido andamento dos

processos”, embora se tenha referido algo impropriamente aos feitos em tramitação “nas repartições públicas”.

Em verdade, no plano dos Estados Membros da ONU já era robustecida pela 6ª emenda à Constituição Americana.

Diz o autor citado “que assegurou o right to a speedy trial, é inegável que o direito fundamental à razoável duração do processo

floresceu e robusteceu-se a partir da jurisprudência dos tribunais internacionais de direitos humanos.”.

A Convenção Europeia dos Direitos do Homem inseriu o art. 6.1, disciplinando e tornando paradigma de inspiração a

legisladores, estudiosos e operadores do direito sobre o assunto razoável duração do processo.

O Ministro LUIZ FUX ao fazer apresentação do Novíssimo Código de Processo Civil disse que o primeiro

enfrentamento revelou, de plano, 3 (três) fatores que representavam as causas mais significativas da longa duração dos processos.

A primeira, tributada ao excesso de formalidades do processo oriunda da era do iluminismo, na qual

reinava profunda desconfiança sobre o comprometimento do Judiciário com o ancião regime, razão que conduziu os teóricos da

época a formular técnicas de engessamento dos poderes judiciais.

A segunda causa enfrentada revelou a litigiosidade desenfreada advinda, paradoxalmente, da conscientização da

cidadania exsurgente da Carta Pós-positivista de 1988. O povo, a partir da percepção de seus direitos tutelados pela carta

cidadã, introjetou em sua cultura cotidiana, a busca pela tutela judicial dos seus direitos supostamente lesados ou ameaçados. O

acesso à Justiça tornou-se o direito dos direitos, o pressuposto inafastável de efetivação de todos os demais direitos.

A terceira causa revelou o excesso de recorribilidade decorrente da previsão legal de inúmeros meios de impugnação

das decisões judiciais, a par da efetiva utilização de praxe forense dos recursos, como meio de retardar a consagração da

vitória do litigante portador do melhor direito. Nesse sentido, os dados estatísticos comprovaram o número excessivo de

recursos utilizados, sem paradigma no direito comparado. Assim, v. g. a Corte Suprema Americana, além do poder de eleição das

impugnações que vai julgar, decide "anualmente de menos de uma centena (100) de recursos, ao passo que os Tribunais

Superiores do Brasil têm no seu acervo 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) recursos para julgamento".

Desta sorte, patenteou-se como evidente que os 3 (três) fatores preponderantes a serem enfrentados para a

efetivação da duração razoável dos processos, sintetizavam-se em 3 (três) grupos: I) o excesso de formalismos do processo

civil brasileiro; II) o excessivo número de demandas, e III) a prodigalidade recursal na ótica antes apontada.

A tarefa da criação do novo ordenamento foi árdua, tanto mais que redobrado demonstrava-se o cuidado

em não transgredir garantias constitucionais dirigidas ao legislador ordinário, como o contraditório, o devido processo legal, a ampla

defesa, os recursos a ela inerentes, dentre outros.

A cultura ultrapassada do formalismo foi enfrentada mediante a adoção de uma série de soluções, como a

preponderância da questão de forma sobre a de fundo, a possibilidade de adoção de um procedimento das partes, a conciliação

initio litis e a eliminação da duplicação dos processos principal e cautelar com a tutela provisória de urgência ou a evidência

inaugurando uma única relação processual.

O excesso de demandas a pertencer ao campo interdisciplinar da sociologia jurídica, encontra amparo na cláusula do
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acesso à justiça, garantido pelo princípio constitucional, de que nenhum direito ou ameaça deve escapar à apreciação do Poder

Judiciário.

A nova solução encontrada de facilitar o acesso ao Judiciário é fenomenal. O diálogo estabelecido entre as partes e o

Poder Judiciário ficou facilmente detectável.

O NCPC mudou completamente a sistemática antes adotada pelo legislador, quanto ao agravo de instrumento. O

NCPC, adotando o processo simplificado e tempestivo, extinguiu o agravo retido. Já era tempo. De nada adiantou a figura

inovatória do agravo retido. Na realidade, a missão de tornar célere desaguava na esteira processual da eterna lentidão. Além de

causar um plus ao trabalho do magistrado de primeiro grau.

In doutrina, MARCO FELIX JOBIM foi feliz ao retratar que “a disciplina do novo CPC para a sistemática de

impugnação das decisões interlocutórias - seja em 1ª grau de jurisdição, seja no âmbito dos tribunais - lançando luz sobre o novo

regime dos agravos, traçando um paralelo com o Código Buzaid e verificando sua aptidão para oferecer aos jurisdicionados o que

se alvitra: um processo compatível com o Estado Social e Democrático de Direito, que possibilite ao indivíduo o reconhecimento e

a realização material dos direitos ameaçados ou violados, segundo as garantias constitucionais processuais.” (Processo nos

Tribunais e Meios de Impugnação à Decisões Judiciais, v.6, pág.,628/629, Editora PODIUM).

JOSÉ MIGUEL GARCIA MEDINA ao comentar o NCPC leciona, in verbis:

No contexto do CPC/2015, caberá recurso contra todas as decisões interlocutórias proferidas em 1º grau de

jurisdição: aquelas não imediatamente impugnáveis por agravo de instrumento(cf. art .1.015 do CPC/2015) o

serão nas razões ou contrarrazões de apelação(nos termos do art. 1.009, §§ 1º e 2º do CPC/2015). O regime

da recorribilidade das decisões interlocutórias é muito diferente, portanto, do outrora previsto no CPC/1973,

em que todas as decisões dessa natureza eram recorríveis por agravo, de instrumento ou retido nos autos

(cf.arts. 522 e 523 do CPC/1973). No sistema do CPC/2015, o agravo de instrumento é admissível somente

em casos previstos em lei( taxatividade do cabimento do agravo de instrumento, cf. comentários infra), e não

mais se prevê a hipótese de agravo retido( a possibilidade de se impugnar decisões preferidas na fase de

conhecimento nas razões ou contrarrazões de apelação, prevista nos § § 1º e 2° do art. 1.009 do CPC/2015,

foi concebida para substituir, ao menos funcionalmente, a figura do agravo retido.)”(Novo Código de

Processo Civil Comentado, 4ª edição, revista, atualizada e ampliada, pág., 1500, Editora Revista dos

Tribunais).

Os MARINONI-ARENHART-MITIDIERO colocam com perfeição a nova estrada processual do agravo. Dizem “ O

novo Código alterou esses dois dados ligados à conformação do agravo: o agravo retido desaparece do sistema (as questões

resolvidas por decisões interlocutórias não suscetíveis de agravo de instrumento só poderão ser atacadas nas razões de apelação,

art. 1.009, § 1°, CPC) e o agravo de instrumento passa a ter cabimento apenas contra as decisões interlocutórias expressamente

arroladas pelo legislador (art. 1.015,CPC)”. (Código de Processo Civil Comentado, 2ª Edição, revista, atualizada e ampliada, pág.,

1074, Editora Revista dos Tribunais).

Não poderia deixar de transcrever os ensinamentos de HUMBERTO THEODORO JÚNIOR “O sistema do NCPC é

pouco diverso. Estabeleceu um rol das decisões interlocutórias sujeitas à impugnação por meio de agravo de instrumento que, em

regra, não tem efeito suspensivo (NCPC, art. 1015). A matéria, se for o caso, será impugnada, pela parte prejudicada, por meio

das razões ou contrarrazões da posterior apelação interposta contra a sentença superveniente (art. 1.009, § 1º). Dessa forma, o

novo Código valoriza o princípio da irrecorribilidade das interlocutórias, mais do que o Código de 1973.”

Diz ainda “Agora, se a matéria incidental decidida pelo magistrado a quo não constar do rol taxativo do art. 1.015, que

autoriza a interposição de agravo de instrumento, a parte prejudicada deverá aguardar a prolação da sentença para, em preliminar

de apelação ou nas contrarrazões, requerer a sua reforma (art.1.009, § 1º).Vale dizer, a preclusão sobre a matéria somente

ocorrerá se não for posteriormente impugnada em preliminar de apelação ou nas contrarrazões.” (Código de Processo Civil

Anotado, 20 edição Revista e atualizada, pág., 1123, Editora Forense).

O competentíssimo Desembargador Federal Dr. Novély Vilanova da Silva Reis doutrina de forma inteligente e
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pedagógica a nova sistemática processual do agravo de instrumento, a saber:

O novo Código de Processo Civil de 2015 alterou o regime do agravo de instrumento, permitindo esse

recurso contra decisão interlocutória somente nas hipóteses exaustivas indicadas no art. 1.015. Isso

representou um avanço significativo e reduziu a enorme quantidade desse recurso durante a vigência do

código revogado. Agora "as questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não

comportar agravo de instrumento, (...) devem ser suscitadas em preliminar de apelação (...) ou nas

contrarrazões" (art. 1009,§ Inconforme a exposição de motivos de 08/06/2010 da Comissão de Juristas, o

novo código está baseado em duas bases fundamentais: a segurança jurídica e a "razoável duração do

processo" prevista no art. 5°/LXXVIII da Constituição. O novo Código prestigia o princípio da segurança

jurídica, obviamente de índole constitucional, pois que se hospeda nas dobras do Estado Democrático de

Direito e visa a proteger e a preservar as justas expectativas das pessoas. Todas as normas jurídicas devem

tender a dar efetividade às garantias constitucionais, tornando "segura" a vida dos jurisdicionados, de modo a

que estes sejam poupados de "surpresas", podendo sempre prever, em alto grau, as consequências jurídicas

de sua conduta." (AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO DE INCOMPETÊNCIA. Novély

Vilanova da Silva Reis. Juiz do Tribunal Regional Federal da 1a Região).

Pois bem.

A decisão do magistrado de primeiro deve ser mantida, in verbis:

Inicialmente, cabe ressaltar sobre a possibilidade do julgamento desta lide, mesmo na existência de

suspensão dos processos em que se discutem taxa de corretagem.

De fato, o Ministro do Superior Tribunal de Justiça, Paulo de Tarso Sanseverino, nos autos da Medida

Cautelar n. 25.323-SP, determinou a suspensão de todas as ações em trâmite nas quais se discutam as

questões de direito que foram objeto da afetação no REsp n. 1.551956/SP e que ainda não tenham solução

definitiva, obstando a prática de quaisquer atos processuais até o julgamento do recurso repetitivo, no qual se

discute:

"(i) a prescrição da pretensão de restituição das parcelas pagas à.

Á título de comissão de corretagem e de assessoria imobiliária, sob o fundamento da abusividade da

transferência desses encargos ao consumidor; e quanto à (ii) validade da cláusula contratual que transfere ao

consumidor a obrigação de pagar comissão de corretagem e taxa de assessoria técnico imobiliária (SATI)".

Todavia, o Código de Processo Civil/2015 com precípua finalidade de evitar tal situação previu o julgamento

parcial do mérito. Assim o art. 356: "O juiz decidirá parcialmente o mérito quando um ou mais dos pedidos

formulados ou parcela deles:

I - mostrar-se incontroverso; ;

II - estiver em condições de imediato julgamento, nos termos do art. 355".

Com efeito, a presente lide já foi totalmente instruída, logo, deverá ter seus pedidos julgados, com exceção, é

claro, da matéria afeta a taxa de corretagem, pois, há discussão sobre sua prescrição e a responsabilidade

pelo pagamento, que, só será apreciada depois do julgamento definitivo daquele recurso repetitivo.

Ademais, a demora no desfecho da presente lide traz inúmeros prejuízos financeiros a demandante,

necessitando, desde logo, resposta por este Órgão Jurisdicional quanto às outras questões outrora

debatidas.

Em razão disso, passo ao julgamento parcial do mérito dos pedidos formulados nos itens 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10

e 11 (fls. 56-58), com base no art. 356, do Código de Processo Civil/2015.

No caso em análise depreende-se nitidamente que o feito cuida de relação de consumo, por se encontrar

estabelecido os requisitos predispostos nos arts. 2o e 3o, do Código de Defesa do Consumidor, porque os

contratos de compra e venda celebrados para a aquisição de imóvel em construção,

mediante financiamento, já que a construtora equipara-se a fornecedora de produto, que no caso é o imóvel,

enquanto que a compradora ostenta a qualidade de consumidora.

Denota-se que as partes litigantes entabularam contrato de

promessa de compra e venda da unidade imobiliária n°. 801, Torre BI, Maisori Louvre, Condomínio Ilê Saint

Louis, através de contrato de compra e venda;

pelo valor de R$ 1.576.170,00 (hum milhão, quinhentos e setenta e seis mil é cento e setenta reais),
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conforme instrumento contratual acostado às fls. 63-j 126. ,

Além disso, encontra-se suficientemente comprovado que a parte autora realizou pagamento com recursos

próprios da quantia apontada nai petição inicial, tendo, inclusive, pactuado financiamento bancário, efetivado

com participação da construtora, segundo prova acostada às fls. 131-136.

De mais a mais, consta dos autos prova inequívoca do termo de entrega das chaves emitido pela ré

concretizando a entrega do bem imóvel em 29 de maio de 2015 (Q. 154). documento este que tinha como

precípua finalidade autorizar a imissão na posse da requerente no bem comprado, livre e desembaraçado.

Examinando o contrato de promessa de compra e venda consta a j cláusula XVI - DA ESCRITURA PÚBLICA

DE VENDA E COMPRA, e, por ser importantíssima ao desfecho desta lide reproduzo sua previsão, litteris.

"XVI-l - Caso não seja o presente objeto de financiamento pela alienação fiduciária previsto na alínea (c) do

mesmo item (6.4) do QUADRO RESUMO ou de repasse de financiamento previsto na alínea (b) do mesmo

item, a pública de venda e compra da unidade aqui objetivada, inteiramente livre e desembaraçada de

quaisquer ônus ou gravame de qualquer natureza, somente ocorrerá, desde que solicitada pelo

PROMISSÁRIO dentro do prazo de 60 (sessenta) dias constados da data do registro da "Instituição,

Especificação ^e Convenção do Condomínio ILÊ SAINT LOUIS, no cartório de Registro de Imóveis

competente, ou do mês de pagamento integral do preço pelo PROMISSÁRIO (A,S), valendo como

determinante de início do citado prazo, dentre os eventos acima elencados, aquele que pôr último se

verificar", fl. 87V

Dito isso, deveria a vendedora entregar o bem negociado livre e desembaraçado de qualquer ônus, todavia,

disponibilizou imóvel objeto dê litígio judicial onde ocorreu inclusive o bloqueio da matrícula, prejudicando',

sobremaneira, o registro do bem como garantia no contrato de financiamento..

£ Analisando os autos em consulta ao sistema THEMIS PG verifica-se, incontroversamente. que, antes da

posse da autora em 29/05/2015 (fl. 154) corria na 10a Vara Cível desta Comarca da Ilha, desde 09/04/2014,

ação

judicial discutindo o bem debatido nestes autos, cujas partes são MATEUS LEITE RIBEIRO PORTO e a ré

CYRELA COSTA RICA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, sendo que esta última tinha ciência

inequívoca da demanda desde 30 de maio de 2014, pois apresentou peça contestatória e recurso de agravo

naquela data (fls. 169-181), portanto, há quase um ano

antes da entrega das chaves tinha a promovida total conhecimento da lide, entretanto, não informou,

dolosamente, a parte autora, a respeito dessa pendência jurisdicional, o que certamente evitaria inúmeros

transtornos e prejuízos.

Cabe registrar, ainda, o depoimento contundente da testemunha SABRINA MUBARAK COELHO proprietária

da corretora de imóveis que intermediou a venda do bem, onde foi enfática em suas declarações, registrado

em mídia eletrônica (fl. 458), parte integrante desde processo, que ' o bem vendido não possuía qualquer

pendência, ao contrário, existia i informação de que o imóvel estava apto (livre) para venda, razão pela qual a

) mesma foi concretizada.

Ou seja, tudo isso está suficientemente provado, seja através de .. documentos ou testemunhas, inexistindo

qualquer espaço para dúvida portanto, os fatos declinados na petição inicial estão efusivamente

demonstrados.

Enfim, afigura-se exaustivamente provado o descumprimento contratual da ré. Constata-se claramente a

violação contratual pela empresa demandada, posto que ao alienar o referido bem tinha a entregar

(disponibilizar) o imóvel desembaraçado e livre de qualquer ônus. à demandante, o que não ocorreu na

presente hipótese.

Presente, portanto, a responsabilidade contratual prevista no art. 386 do diploma civil. Dito isto, a

consequência do descumprimento de dever contratual, configura inquestionavelmente à obrigação de

indenizar e ressacir todos os prejuízos causados.

Nos moldes do art. 475, do Código Civil, verbis:

"A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o

cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos". (Negritei).

Consequentemente, sendo incontroverso o Inadimplemento da ré, há de se acolher o pedido da autora, no

sentido de declarar rescindido o contrato indicado na petição inicial, por conseguinte, determinar a devolução
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de todas as quantias pagas e de todos os prejuízos advindos da violação contratual.

Daí porque plenamente justificável a rescisão do contrato, por descumprimento da vendedora que não honrou

com suas obrigações assumidas no contrato de compra e venda de imóvel, visto que absurdamente

procedeu a venda de imóvel judicialmente embaraçado em sua matrícula, mesmo após receber os valores

contratados.

Como se sabe, com a rescisão contratual, as partes retornam ao seu status quo ante, sendo devida a

restituição de todos os valores pagos pela compradora, tendo em vista que houve resolução do contrato, em

razão de fato atribuído, exclusivamente, à ré, logo, é devido o retorno das partes

ao estado anterior mediante a devolução Integral e imediata das parcelas vertidas pela compradora, sem

qualquer retenção.

Tal matéria, inclusive, encontra-se sumulada pelo colendo

Superior Tribunal de Justiça por meio do Enunciado n° 543 de Súmula, o qual ostenta a seguinte redação: .

Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra ej venda de imóvel submetido ao Código de

Defesa do Consumidor,! deve ocorrer à imediata restituição das parcelas pagas pelo; promitente comprador -

integralmente, em caso de culpa! exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente,: caso tenha

sido o comprador quem deu causa ao desfazimento". j (Negritei).

De acordo com o art. 395, do Código Civil, o devedor responde' ao credor abrangem, além do que perdeu

efetivamente, o que razoavelmente deixou de lucrar (art. 402, do Código Civil).

Por isso, a parte autora têm direito de receber pelos valores que deixou de auferir a título de prováveis

alugueis, durante o atraso na entrega do imóvel, que poderiam ter recebido se a ré tivesse entregado o

apartamento na forma acordada e todos os danos materiais sofridos.

Portanto, entendo que a requerida não se desincumbiu do seu ônus de comprovar os fatos impeditivos,

modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 333, inciso I, do Código de Processo Civil).

De fato, reconhecida a culpa da vendedora pela rescisão do, contrato, é certo que a restituição dos valores

pagos pelo promitente-; comprador deverá ser integral, não havendo que se falar em retenção de; qualquer

percentual.

Em sendo a causa do rompimento provocada por ação ou omissão; da construtora, não há amparo jurídico

para retenção dos valores reservada; para a reparação de danos da construtora em caso de desistência ou!

inadimplemento do adquirente. Isso porque aquela penalidade somente se incidira em caso de culpa ou

rescisão motivação pelo descumprimento contratual do adquirente.

A propósito, colaciono os seguintes julgados:

"APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DE ' COBRANÇA. INEXECUÇÃO

CONTRATUAL POR CULPA DO PROMITENTE-VENDEDOR. DEVOLUÇÃO DA QUANTIA PAGA PELO

PROMITENTE-COMPRADOR ACRESCIDA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. Reconhecida a

resolução contratual por culpa da inadimplência do promitente-vendedor com retorno das partes à situação

jurídica anterior, impõe-se a restituição da quantia paga, acrescida de juros e correção monetária. No caso

concreto, a culpa pela não-concretização do negócio deve ser atribuída exclusivamente à promitente-

vendedora, o que determina a restituição da quantia paga por ocasião da celebração do contrato.

APELAÇÃO PROVIDA. (Apelação Cível N<> 70062165493, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça

do RS, Relator: Marco Antônio Ângelo, Julgado em 09/07/2015). (Negritei).

"APELAÇÃO CÍVEL - PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO - CÓDIGO DE

DEFESA DO CONSUMIDOR -ALTERAÇÃO UNILATERAL PELA PROMITENTE VENDEDORA DA DATA DE

ENTREGA DO IMÓVEL - INOVAÇÃO RECURSAL - LEGITIMIDADE PASSIVA DA RÉ - RESCISÃO

CONTRATUAL POR CULPA EXCLUSIVA DA RÉ - DEVOLUÇÃO DE TODOS OS VALORES PAGOS PELO

PROMITENTE COMPRADOR RETORNO AO STATUS QUO. 1. Incabível a apreciação em apelação, FE

FATOS NÃO TRADUZIDOS EM primeiro grau de jurisdição, sob pena de se configurar inovação à lide. 2.

Tratando-se de relação de consumo, há responsabilidade solidária das pessoas jurídicas envolvidas na

cadeia de produção do bem colocado à disposição do consumidor (CDC 18). 3. Rescindido!o contrato por

culpa da ré, as partes devem retornar aos status quo ante, com a devolução de todos os valores pagos pelo

adquirente, inclusive comissão de corretagem. 4. Conheceu-se parcialmente e, nesta parte, negou-se

provimento ao apelo da ré". (TJ-DF - APC: 20130111376353 DF 0035282-76.2013.8.07.000Í, Relator:
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SÉRGIO ROCHA, Data de Julgamento: 11/02/2015, 4a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE :

25/02/2015). (Negritei).

Dito isto, rescindido o contrato por culpa da ré, as partes devem retornar aos status quo ante, com a

devolução de todos os valores pagos pela adquirente (autora) com recursos próprios devidamente

atualizados com juros é

A correção monetária Registre-se, no mais, que a demandante chegou a efetivar o

pagamento de duas parcelas do financiamento (fls. 149-152), posto que este foi efetivamente suspenso em

virtude da impossibilidade do registro do bem em garantia, no qual a construtora, conforme contrato de

financiamento, deve

outorga escritura pública sem qualquer gravame para garantia, devendo, pois haver integral restituição de tais

valores a parte autora. Em suma, confirmo o pedido de liminar antecipatória quanto às esses pontos.

De fato, a parte autora realizou contrato de financiamento com á CEF para quitação do valor faltante do

imóvel. Com efeito, após a conclusão; das obras, o que é caracterizado pela emissão, pela prefeitura local,

do certificado de conclusão da obra (habite-se), o comprador deve ser convocado

pela construtora para efetuar a vistoria do imóvel que, estando devidamente em ordem poderá ser imitido,

desde logo, na posse do imóvel, caso tenha quitado integralmente os valores estipulados no contrato (à

vista); o que não é

o caso dos autos.

Digo isto, pois o saldo do devedor faltante (a financiar) parai quitação do imóvel, conforme provas dos autos

foi obtido junto ao CEF. Assim, quando ainda há saldo devedor do preço a ser pago pelos promitentes-

compradores, estes só poderão ser imitidos na posse do imóvel depois da j contratação de financiamento

bancário objetivando o pagamento do referido j saldo devedor, caso em que o bem será vistoriado pelo

comprador, para concretizar a imissão possessória, ficando o imóvel adquirido hipotecado ou alienando

fiduciariamente, a depender do caso.

Desse modo, a construtora com a realização do contrato de financiamento recebeu os valores faltantes tendo

em vista que presente resolução contratual teve origem em culpa exclusiva da ré, deverá esta promover

todos os atos pertinentes a devolução das importâncias recebidas para quitação dos débitos porventura

existentes em nome da requerente junto a Caixa Econômica Federal, sem qualquer ônus para a mesma,

acolhendo-se, para tanto, o último pedido alternativo, formulado no item 4.

Desta feita, restou incontroverso que a parte ré não cumpriu o contrato, pois a autora desde o recebimento do

imóvel em maio de 2015 (fl. 154), não estava a usufruir integralmente do bem.

Registre-se que, a ré, em toda sua peça contestatória afirmou, com veemência, que a demandante está na

posse do imóvel por força de decisão prolatada no Agravo de Instrumento de n°. 0007683;

16.2015.8.10.0000, de relatoria do Desembargador Marcelo Carvalho.

Entretanto, tal situação merece um esclarecimento, pois do

cotejar dos autos em nenhum momento a construtora tomou as medidas^

administrativas e/ou judiciais para garantir a posse livre e desembaraçada do imóvel, onde estava

contratualmente obrigada.

Ademais, ao vender o imóvel não informou a requerente que oi mesmo era objeto de litígio desde o ano de

2014 através do processo n0.; 0015229-56.2014.8.10.0001 em que são partes a demandada e o Sr. Matheus

Leite Ribeiro Porto e a empresa demandada.

Pois bem.

A promovente ingressou naquele feito na qualidade de opositora. e obteve a posse do imóvel em 28.08.2015

por intermédio de decisão prolatada no agravo de instrumento de n°. 0007683-16.2015.8.10.0000, por ela

interposta, todavia houve pedido expresso de desistência da Senhora, Sabrina Osterno, na qual foi anuindo

pelas partes daquele processo que tramita na 10a Vara Cível, aguardando tão somente homologação por

parte daquele Juízo (conforme consulta ao sistema THEMIS PG) e, por consequência, aquele decisum

prolatado pelo Tribunal de Justiça ficará sem efeito, retroagindo de forma ex tunc, como se a demandante

nunca tivesse se imitido na posse, permanecendo o litígio entre as partes originárias.

Se não bastasse isso, a requerente ingressou com esta demanda de rescisão contratual, logo a partir de

então, a oposição passou à carecer de interesse processual, não havendo motivos para sua manutenção,
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onde será extinta sem resolução do mérito por quaisquer dos motivos acima elencados, não tendo, pois, o

condão interferir em qualquer ponto desta lide. Desse modo, a posse da autora está implicitamente revogada,

devendo, portanto, a ré arcar com todos os danos porventura causados, a contar de julho de 2015.

Impende ressaltar que a promovente optou por protocolizar demanda postulando a rescisão do avença para

não ficar a deriva de uma ação sem prazo certo para seu desfecho.

Dito isto, chega-se a conclusão segura que a parte autora se encontra desprovida da utilização daquela

unidade imobiliária desde julho/2015, quando passou esbulho possessório, até o presente momento, sendo

possível acolhimento do pedido de alugueres (lucro cessantes), pois se sabe que á entrega do imóvel

possibilitaria a autora utilizar o bem para uso próprio ou até mesmo alugar, pois ninguém compra imóvel para

deixá-lo vazio.

Denota-se serem devidos os lucros cessantes, já que a reclamante deixou de usufruir do imóvel, pelo fato da

requerida não ter disponibilizado unidade imobiliária Isenta de qualquer embaraço judicial fazendo jus,

portanto, à título de indenização por lucros cessantes. '

Nesse passo, o Superior Tribunal de Justiça vem decidindo que os1, lucros cessantes, em casos como o

presente são devidos, independentemente de prova, nesse diapasão:

"EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS CUJAS RAZÕES SÃO

EXCLUSIVAMENTE INFRINGENTES. FUNGIBILIDADE DOS RECURSOS. RECEBIMENTO COMO

AGRAVO REGIMENTAL COMPRA E VENDA. IMÓVEL ATRASO NA ENTREGA. LUCROS CESSANTES.

PRESUNÇÃO. PROVIMENTO. I. Nos termos da mais recente jurisprudência do STJ, há presunção relativa

do prejuízo do promitente-comprador pelo atraso na entrega de imóvel pelo promitente-vendedor, cabendo a

este, para se i eximir do dever de indenizar, fazer prova de que a mora contratual não lhe é imputável.

Precedentes. II. Agravo regimental provido". (AgRg no Ag 1036023/PJ, Rei. MIN. ALDIR PASSARINHO

JÚNIOR, QUARTA TURMA, julgado em 23/11/2010, DJe 03/12/2010). (Negritei).

"EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL - COMPRA E VENDA. IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA - LUCROS

CESSANTES - PRESUNÇÃO -CABIMENTO - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA - IMPROVIMENTO. 1.-A

jurisprudência desta Casa é pacífica no sentido de que, descumprido o prazo para entrega do Imóvel objeto

do compromisso de compra e venda, é cabível a condenação por lucros cessantes. Nesse caso, há

presunção de prejuízo do promitente-comprador, cabendo ao vendedor, para se eximir do dever de indenizar,

fazer prova de que a mora contratual não lhe é imputa vel. Precedente^-S^nj agravo não trouxe nenhum

argumento novo capaz de seus próprios fundamentos. 3.- Agravo Regimental improvido". (AgRg no

RECURSO ESPECIAL N° 1.202.506 - RJ, RELATOR: MINISTRO SIDNEI BENETI, j. 07/02/2012). (Grifei).

Conclui-se então que houve prejuízo, gerando, portanto ;a indenização. O art. 402 do CC, assim preceitua:

"As perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que eie efetivamente perdeu, o que razoavelmente

deixou de lucrar."

Desse modo, a parte autora se viu desprovida da posse do imóvel do comprado junto a ré, bem como da sua

antiga propriedade posto que segundo informações contida nos autos teve que vendê-lo para reverter o valor

da venda na entrada do bem objeto de discussão na presente lide, portanto, tem direito aos locativos

adimplidos no período em que se viu desprovida da utilização do imóvel, posto que desde a entrega das

chaves, não teve a posse plena do bem adquirido.

Incontroverso nos autos que a demandante firmou contrato de locação, acostados às fls. 183-185, portanto,

patente e inegável o direito da autora de pleitear o ressarcimento dos gastos com o aluguel de outro imóvel,

que se revelou necessário face ao descumprimento da ré, na obrigação de promover a entrega do imóvel

previsto na contratação posta em exame, livre da presença de terceiros.

Quanto ao ponto, válido destacar que os documentos de fls. 183-185 comprovam os gastos mensais com

alugueres no importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais) que não foram objeto de qualquer contraprova produzida

pela ré a qual se limitou a alegar, mas sem conseguir trazer ao feito nenhum argumento ou elemento capaz

de prejudicar a pretensão da requerente.

De tal sorte, comprovado os gastos com aluguéis, na fase de

execução, terá a parte autora o inegável direito à reparação material do valor acima especificado, cuja

obrigação irá persistir até o trânsito em julgado desta

decisão, quando, aí então, se perfectibilizara, definitivamente, a rescisão contratual, tendo por termo inicial o
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início da vigência do contrato de aluguel, ou seja, em julho de 2015 (fl. 183V)

No que tange ao pedido de aplicação analógica da multa moratória prevista na CLÁUSULA CONTRATUAL VII

- 3 passo a apreciá-la. De fato, nota-se que a aplicação da cláusula de inadimplemento em favor do

consumidor deve receber o mesmo tratamento que é conferido à cláusula penal moratória, a qual pode ser

cumulada com a indenização por lucros cessantes, sem configurar bis in idem, eis que tais institutos possuem

naturezas distintas.

A responsabilidade pelos lucros cessantes surge ex lege e possui natureza reparatória; ao passo que a

obrigação de pagar a referida multa decorre de previsão contratual, possui caráter meramente moratório e

não visa à substituição ou à compensação do inadimplemento, mas sim à coerção do

contratante que incorreu em mora.

Nessa linha já se pronunciou o Superior Tribunal de Justiça:

"DIREITO CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO.

INADIMPLEMENTO PARCIAL. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. MORA. CLÁUSULA PENAL. PERDAS

É DANOS. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1.- A obrigação de indenizar é corolário natural daquele que

pratica ato lesivo ao interesse ou direito de outrem. Se a cláusula penal compensatória funciona corno

pre-fixação das perdas e danos, o mesmo não ocorre com a cláusula penal moratória, que não compensa

nem substitui o inadimplemento, apenas pune a mora. 2.- Assim, a cominação contratual de uma multa para

o caso de mora não interfere na responsabilidade civil decorrente do retardo no cumprimento da obrigação

que já deflui naturalmente do próprio sistema. 3.- O promitente comprador, em caso de atraso ha entrega do

imóvel

adquirido pode pleitear, por isso, além da multa moratória

expressamente estabelecida no contrato, também o

cumprimento, mesmo que tardio da obrigação e ainda a

indenização correspondente aos lucros cessantes peta não

fruição do imóvel durante o período da mora da promitente

vendedora. 4.- Recurso Especial a que se nega provimento". (REsp 1355554/RJ, Relator Min. SIDNEI

BENETI, Terceira Turma, p. 4.2.2013). ;

Para deslinde da questão ora posta necessário se faz a reprodução da cláusula, litterís:

“ VII-3 Se o (a,s) PROMITENTE(S) optar(em) pela rescisão do contrato, o(a,s) PROMISSÁRIO (A,S)

receberá(ao), em devolução, parte do preço do imóvel pactuado, no item V-l, até então pago ao (à,s)

PROMITENTE(S), corrigido monetariamente na forma, prazo je condições deste contrato, obedecida a

seguinte:

a) - havendo o(a,s) PROMISSÁRIO (A,S) pago ao (à,s) PROMITENTE (S) até 10% (dez por cento) do total

do preço de venda receberá (ao), em devolução, 10%(dez por cento) do valor pago;

(...)

c) - havendo o(a,s) PROMISSÁRIO (A,S) pago ao (a,s) PROMITENTE(S) mais de 30,01 (trinta inteiros e um

centésimo por cento) a de 50,01 (cinquenta inteiros e um centésimo por cento) do total do preço de venda

receberá(ao) em devolução, 20% (vinte por cento) do valor pago".

d) - havendo o(a,s) PROMISSÁRIO (A,S) pago ao (à,s) PROMITENTE (S) mais de 50,01 (cinquenta inteiros e

um centésimo por cento) do total do preço de venda receberá(ao) em devolução, 25% (vinte e cinco por

cento) do valor pago", (fls. 81-82).

É certo que as cláusulas que estabelecem multas devem ser aplicadas tanto para o fornecedor quanto aos

consumidores, tendo em vista que a interpretação restritiva à mora somente dos adquirentes da unidade

imobiliária colocaria os consumidores em desvantagem, o que vai de encontro às normas do art. 51, incisos IV,

XII e IX, e art. 47, todos do CDC.

Com efeito, entendo que, nos casos em que há fixação de cláusula penal em favor tão somente da

promitente vendedora, quando do inadimplemento do promissário comprador quer por inexecução total, quer

por inexecução parcial, mostra-se razoável, em face do Princípio da Isonomia, seja aplicação às hipóteses de

inadimplemento daquela.

A respeito da matéria em debate, o Superior Tribunal de Justiça esposou o seguinte entendimento:

"RECURSO ESPECIAL - CONTRATO BILATERAL, ONEROSO DE COMUTATIVO -CLÁUSULA PENAL -
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EFEITOS PERANTE TODOS 0S CONTRATANTES -REDIMENSIONAMENTO DO QUANTUM DEBEATOR -

NECESSIDADE – RECURSO PROVIDO. 1. A cláusula penal Inserta

em contratos bilaterais, onerosos e comutativos deve voltar-

se aos contratantes indistintamente, ainda que redigida

apenas em favor de uma das partes. 2. A cláusula penal não

pode ultrapassar o conteúdo econômico da obrigação

principal, cabendo ao magistrado, quando ela se tornar

exorbitante, adequar o quantum debeatur. 3. Recurso provido".

(STJ - REsp: 1119740 RJ 2009/0112862-6, Relator: Ministro MASSAMI UYEDA, Data de Julgamento:

27/09/2011, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/10/2011). (Negritei).

Observa-se a existência de cláusula penal fixada em desfavor do autor, para o caso de inexecução da

obrigação, deveria receber tão somente 25% do valor pago quando efetivado pagamento em montante

superior a 50,01

(cinqüenta inteiros e um centésimo por cento) do total do preço de venda, restando viabilizada, assim, sua

aplicação em desfavor da ré, sobre os valores quitados.

É que a ré recebeu da autora a integral idade da verba, por

intermédio dos recursos próprios e do financiamento. Destarte, com base no princípio da isonomia, tendo em

vista que a demandante quitou o bem. Assim,

importância paga (integralidade do bem) se enquadra no patamar previsto na alínea d, da cláusula

VII-3.Dessa feita, uma vez que Incontroverso nos autos o descumprimento da ré em disponibilizar imóvel livre

e desembaraçado, impõe-se a fixação da cláusula penal em desfavor da empresa demandada, por

inexecução da obrigação.

Assim, deverá arcar com o pagamento de multa, no percentual de 25% (vinte e cinco por cento) sobre os

valores pagos, qual seja, R$ 1.576.170,00 (hum milhão, quinhentos e setenta e seis mil e cento e setenta

reais), a contar de julho de 2015, quando passou a ocorrer o esbulho, cujos valores deverão ser corrigidos

pelo IN PC, a partir daquela data, os quais serão acrescidos de juros de 1% a.m, a contar da citação, haja

vista ser a lide oriunda de violação contratual.

Com relação ao dano material é sabido que o mesmo não se presume, deve ser comprovado, portanto, para

seu reconhecimento deverão está suficientemente comprovados os valores despendidos pela autora. Com

efeito, o nexo de causalidade e a conduta indevida da ré ocasionaram o efetivo prejuízo patrimonial que foi

efetivamente suportado pela demandante.

A rescisão contratual tem como precípua finalidade recolocar às partes no momento da realização do

instrumento contratual. Sabe-se que com descumprimento da avença firmada entre as partes, retornam os

contratantes ao status quo ante mediante a devolução das quantias dispensadas pejo adquirente.

Demonstrado nos autos que toda a culpa pelo rompimento contratual advém de responsabilidade da

vendedora ora ré, esta devera ressarcir esses danos.

Em sua peça de defesa, a ré, alegou que as despesas realizadas pela demandante se tratam de benfeitorias

voluptuárias, cujo argumento merece rejeição, de plano, por ser destituída de fundamento.

O Código Civil, Lei 10.406/2002, no seu art. 96, conceitua os três tipos de benfeitoria, daí temos que as

benfeitoria são obras executadas no imóvel com a intenção de conservá-lo, melhorá-lo ou embelezá-lo,

sendo esta última conceituada como voluptuária.

A parte autora em momento algum realizou as compras para embelezar imóvel de terceiro, ao contrário,

adquiriu bem para seu uso, através de financiamento e recursos próprios, em momento algum exerceu posse

d|e bem de terceiro, com vista a embelezá-lo, não se trata de benfeitorias, cuida-se de dano material

ocasionado simplesmente por uma construtora que vendeu imóvel com pendências judiciais, o qual motivou a

rescisão do instrumento de compra e venda devendo as partes retornarem ao status a Quo ante mediante a

devolução das quantias pagas, devendo, a parte inadimplente ressarcir todas as despesas originadas.

Não se trata de direito de coisas como pensa a promovida, aqui, discute-se direito obrigacional, isto é,

violação contratual, conforme prevê do art. 475, do Código Civil, verbis.

"Art. 475. A parte lesada inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o

cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos". '
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Ora, ao disponibilizar um bem embaraçado judicialmente em ciara violação a cláusula XVI-1, já transcrita no

bojo desta decisão, deverá arcar como todo o prejuízo porventura ocasionado à parte autora.

Examinando as provas colacionadas verifica-se a comprovação dos danos materiais com projeto de

arquitetura de interiores residencial (R$ 15.000,00); compra e instalação de móveis planejados na empresa

Unna, no importe de R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais); compra de equipamentos de iluminação

no valor de R$ 50.308,00 (cinquenta mil, trezentos e oito reais); itens de mármore e granito na loja Carrara no

montante de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) e despesas do cartório de R$ 17.817,77 (dezessete mil,

oitocentos e dezessete reais e setenta e sete centavos) e também do ITBI, no valor de R$ 29.880,00 (vinte e

nove mil reais e oitocentos e oitenta reais, conforme recibos e documentos de fls. 198-215.

Às fls. 449-451, foi prolatada decisão interlocutória em

conformidade com o art. 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, determinando a inversão do

ônus da prova fulcrada no direito básico do consumidor para a facilitação da defesa de seus direitos, cabendo

ao magistrado verificar a existência de uma das condições ensejadora da medida,

quais sejam a verossimilhança da alegação ou a hipossuficiência da parte, segundo as regras ordinárias de

experiências, o qual restou devidamente

reconhecida essas circunstâncias.

Desse modo, caberia à ré derruir através de provas robustas aqueles documentos, assim como os seus

valores, logo, inexistentes quaisquer indício de prova capaz de refutar os gastos efetivados pela autora, os

quais seriam direcionados para unidade imobiliária devem ser integralmente restituídos, portanto, faz jus a

demandante a restituição do valor de R$ 559.345,77 (quinhentos e cinquenta e nove mil, trezentos e quarenta

e cinco reais e setenta e sete centavos).

Entendo não haver mero descumprimento contratual apto a afastar indenização por danos extrapatrimoniais.

Dos autos estão a constar os inúmeros transtornos que superar em muito a órbita do mero aborrecimento,

não se podendo negar os transtornos causados pela demandada, em realizar venda de imóvel embaraçado

judicialmente do qual detinha inteiro conhecimento, mesmo após receber alta soma de recurso.

A testemunha SABRINA MUBARAK COELHO proprietária da corretora de imóveis que intermediou a venda

do bem foi enfática em seu depoimento, registrado em mídia eletrônica, parte integrante desde processo, que

o bem vendido não possuía qualquer pendência.

Da audiência de instrução e julgamento colheu-se o depoimento da testemunha arrolada pela autora

RODRIGO COSTA E SILVA, onde relatou os inúmeros transtornos vivenciados pela promovente com a

presença de terceiro em seu imóvel.

Além disso, tem-se prova dos inúmeros gastos com materiais e contratação de profissionais que iriam realizar

as reformas na unidade imobiliárias, indicando longa perda de tempo e recursos financeiros, configurando

uma astronômica frustração moral, sem contar nos inegáveis danos materiais.

Registre-se que a autora teve ainda que retirar seus pertences do imóvel, quando a ré observava inerte -

mesmo após receber quase um milhão e meio de reais - todo o imbróglio por ela ocasionado, cujos fatos

estão devidamente registrados em ata notarial, fls. 158-160, lavrada pela tabeliã competente atestando de

forma indene as circunstâncias fáticas ali declinadas.

Impende ressaltar um ponto. É que a empresa demandada

retrata em todas as suas peças de defesa que a autora está na posse desde 28.08.2015, porém é bom ficar

registrado que em nenhum momento a ré tomou quaisquer medidas administrativas e judiciais para garantir a

posse livre

e desembaraçada do imóvel.

Ao revés, essa medida restou concedida por recurso de agravo de instrumento de n°.

0007683-16.2015.8.10.0000, aforado pela demandante autora, cuja ação houve desistência, a qual aguarda

tão somente homologação por parte do juízo da 10a Vara Cível desta Comarca, sem contar com a falta de

interesse de agir ocasionada pela interposição desta lide.

A conduta da demandada de realizar a venda do bem sem informar que o mesmo se encontra em litígio viola

de morte o princípio da informação, direito básico do consumidor, nos termos do art. 6o, inciso III, CDC. Dito

isso, a situação fática- retratada nos autos é passível, inquestionavelmente, de indenização por dano moral.

Em suma, todas essas situações não podem ser consideradas um mero aborrecimento e sim uma conduta
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ilícita grave praticada pela requerida que ocasionou exacerbado sentimento de preocupação, aflição,

angústia, comprometendo sua esfera imaterial que extrapolam o mero dissabor.

Ora, comprar um imóvel no valor de aproximadamente um milhão e meio de reais, requer soma de recursos e

um planejamento que não se faz do dia para a noite, pois como é de conhecimento geral, a aquisição de um

imóvel não se trata de uma decisão ou de um negócio simples. E, passar por todas as situações declinadas

nos autos, depois de aplicar alta soma de recurso, sem dúvida não se trata de mero aborrecimento.

Todas essas situações se fizeram presentes nos autos, desse

modo cabível a condenação da parte ré ao pagamento de indenização por danos extrapatrimoniais. É certo

que a indenização deve ser fixada com

moderação. Neste ponto, importante o esclarecimento de SÉRGIO CAVALIERI FILHO:

"Na fixação do quantum debeatur da indenização, mormente

tratando-se de lucro cessante e dano moral, deve o juiz ter em mente o princípio de que o dano não pode ser

fonte de lucro. A indenização, não há dúvida, deve ser suficiente para reparar o dano, o mais completamente

possível, e nada mais. Qualquer quantia a maior importará enriquecimento sem causa, ensejador de novo

dano" (Programa de Responsabilidade Civil, Malheiros, 2003, 5a ed., pág. 108). ;

A indenização por danos morais considera a natureza do dano, a capacidade econômica do ofensor e do

ofendido e também o caráter pedagógico da reprimenda que poderá, assim, evitar novos abusos, ou seja, Ia

dosimetria deve mostrar-se adequada à frustração e ao constrangimento experimentados pela parte e

atender ao binômio mitigação da dor e desestímulo da reiteração de atos da espécie.

Por outro lado, o valor indenizatório não pode ser elevado a ponto de ferir o princípio da razoabilidade ou de

ser capaz de provocar .o enriquecimento sem causa do autor, devendo haver uma verdadeira proporção

entre o dano suportado por este e a conduta adotada pela ré, questões que impõem a necessidade de se

arbitrar a indenização em R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais), quantia que se amolda aos

princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como às peculiaridades do caso.

O valor acima indicado sofrerá incidência de correção monetária a contar desta data (súmula n°. 362 - STJ),

com incidência de juros moratórios de 1% (um por cento) a partir da citação, tendo em vista Niue os danos

extrapatrimoniais tiveram ocorrência desolação contratual.

No que tange aos honorários advocatícios, para sua fixação deve-se levar em consideração as balizas legais

para fixação pelo juiz de acordo com os critérios de (a) o grau de zelo do profissional, (b) o lugar de prestação

do serviço, (c) a natureza e a importância da causa e (d) o trabalho realizado pelo advogado e o tempo

exigido para o seu serviço.

Destarte, constata-se que os patrono da autora laboraram com bom grau de zelo profissional, visto que se

manifestaram sempre que instados, peticionando sempre que necessário no processo, defendendo com

seriedade os interesses de sua cliente.

O local da prestação dos serviços, por sua vez, coincide com o do escritório profissional do causídico, não se

cogitando de fixação de remuneração extra em decorrência disso.

Enfim, quanto à natureza e importância da causa, trabalho realizado pelo profissional e tempo utilizado para

efetivação do serviço, trata-se de demanda extremamente complexa e que demandou inúmeros provimentos

jurisdicionais e feitos instrutórios.

Razão pela qual estipulo os honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da

condenação, o qual levará em consideração os parâmetros de correção monetária e juros moratórios, já

incidente sobre tais valores, nos termo do art. 85, §2°, do CPC/15.

Inaplica-se a estipulação de juros a contar do trânsito em julgado, prevista no art. 85, §16, do CPC/15, pois

esse dispositivo aplica-se tão somente nos casos de fixação por quantia certa nos moldes do art. 85, §8°, do

CPC/15 (antigo art. 20, §4°, do CPC/73) sob pena de incidência de juros sobre juros vedada pelo

ordenamento jurídico pátrio.

Por fim, quanto ao pedido de saque da integralidade dos valores depositados a título de cumprimento da

liminar antecipatória, ou, subsidiariamente, no percentual de 90% (noventa por cento) postulado pelo

requerente através do petitório de fls. 416-417, merece parcial acolhimento,

É que a decisão interlocutória prolatada por este juízo, às fls. 238-246, corrigida por meio dos embargos de

declaração de fls. 369-370, determinou o depósito da quantia de R$ 725.803,32 (setecentos e vinte e cinco
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mil, oitocentos e três reais e trinta e dois centavos) sem a incidência d§ juros moratórios (os quais

necessariamente deverão ser cobrados na fase de execução), cuja decisão, nesse ponto, foi mantida por

ocasião do julgamento do Agravo de Instrumento n°. 63.156/2015 de Relatoria do preclaro Desembargador

Marcelo Carvalho (fls. 371-377).Noutro lado, a ré CYRELA COSTA RICA EMPREENDIMENTOS

IMOBILIÁRIOS LTDA, manifestou-se, expressamente, pelo levantamento no percentual de 75% (setenta e

cinco por cento) da quantia consignada (fls. 407-413), logo, incontroverso essa porcentagem, restando, pois,

controvertido tio somente os 25% (vinte e cinco por cento), os quais poderão ser levantados, se lhe aprouver.

através de execução provisória, desde que a promovente apresente caução idônea a ser valorada por este

juízo.

Sendo assim, acolho parcialmente o pedido da requerente para autorizar, imediatamente o levantamento de

75% (setenta e cinco por cento) do valor depositado e de seus acréscimos legais, por se tratar de importância

incontroversa.

V — Do julgamento monocrático

O relator negará seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto

com súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior.

Art. 932. Incumbe ao relator:

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os

fundamentos da decisão recorrida;

Se a decisão recorrida estiver em manifesto confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do

Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior, o relator poderá dar provimento ao recurso.

Art. 932. Incumbe ao relator:

V - depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for

contrária:

a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;

Essa cultura do formalismo impôs ao processo um excesso de etapas até o advento da solução judicial, que a

morosidade decorrente acabou por emprestar às formas usuais de prestação de justiça ineficiência alarmante gerando a

consequente insatisfação popular, e o descrédito do Poder Judiciário.

O artigo 1º do NCPC expressa direitos fundamentais do processo, a seguir:

O processo civil será ordenado, disciplinado e interpretado conforme os valores e as normas fundamentais

estabelecidos na Constituição da República Federativa do Brasil, observando-se as disposições deste

Código.

No artigo 4° do NCPC:

As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade

satisfativa.

No artigo 6º do NCPC, in verbis:

Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de

mérito justa e efetiva.

Pois bem. O Código de Processo Civil anterior possibilitou aos órgãos do Poder Judiciário, ut artigo 92 seguintes da

CF/88, através do artigo 557 a faculdade de proferir decisões monocráticas. O próprio Superior Tribunal de Justiça criou a Súmula

253, a saber: “ O art. 557 do CPC, que autoriza o relator a decidir o recurso, alcança o reexame necessário.”Referência: CPC, art.

557 REsp 155.656-BA (2ª T.03.03.1998 - DJ 06.04.1998), REsp 212.504-MG (2ª T. 09.05.2000 – DJ 09.10.2000), AgRg no REsp

228.824-CE (2ªT. 2.08.2000 - DJ 26.03.2001), REsp 190.096-DF (6ª T. 01.06.1999 - DJ 21.06.1999) e REsp 262.931-RN (6ª T.

03.10.2000 - DJ 27.11.2000).(DJU 16.08.2001).

Ao que parece, o legislador quis manter força da jurisprudência, hierarquia, observância e segurança jurídica. É o que

retratam os artigos do NCPC, in verbis:

Art. 926. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente:

§ 1º Na forma estabelecida e segundo os pressupostos fixados no regimento interno, os tribunais editarão

enunciados de súmula correspondentes a sua jurisprudência dominante.
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§ 2º Ao editar enunciados de súmula, os tribunais devem ater-se às circunstâncias fáticas dos precedentes

que motivaram sua criação.

Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão:

I - as decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;

II - os enunciados de súmula vinculante;

III - os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em

julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos;

IV - os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal em matéria constitucional e do Superior

Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional;

V - a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados.

Art. 932. Incumbe ao relator:

I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o

caso, homologar autocomposição das partes;

II - apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal;

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os

fundamentos da decisão recorrida;

IV - negar provimento a recurso que for contrário a:

a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;

b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de

recursos repetitivos;

c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de

competência;

V - depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida

for contrária a:

a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;

b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de

recursos repetitivos;

c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de

competência;

VI - decidir o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, quando este for instaurado

originariamente perante o tribunal;

VII - determinar a intimação do Ministério Público, quando for o caso;

VIII - exercer outras atribuições estabelecidas no regimento interno do tribunal.

Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao

recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível.”

No entanto, o STF nossa Corte Maior e o Superior Tribunal de Justiça, já estão sedimentando as decisões

monocráticas. O STF em situações decididas depois do ingresso do NCPC, através do artigo 21 §1º do seu Regimento Interno, a

seguir:

Art. 21. São atribuições do Relator:

(...)

§ 1º Poderá o(a) Relator(a) negar seguimento a pedido ou recurso manifestamente inadmissível,

improcedente ou contrário à jurisprudência dominante ou a Súmula do Tribunal, deles não conhecer em caso

de incompetência manifesta, encaminhando os autos ao órgão que repute competente, bem como cassar ou

reformar, liminarmente, acórdão contrário à orientação firmada nos termos do art. 543-B do Código de

Processo Civil.

É a vertente deixada pelo Presidente da Comissão, o competentíssimo Ministro LUIZ FUX que produziu bela obra de

entendimentos jurisprudenciais do STF e STJ quando era desembargador do Estado do Rio de Janeiro, ou seja, a velocidade das

decisões, pelo ato de Justiça, tão abraçada pelos estudiosos do direito. Sempre para frente. Sem empecilhos burocráticos. Sem

vaidades. Só um pensamento de obedecer o princípio maior da CF – rápida solução definitiva dos conflitos.

Por isso, adoto a solução encontrada pelo STJ, de grafar com tintas duradouras, as decisões monocráticas por mim

proferidas, amalgamando o enunciado 568 de tão grande relevância, a saber:
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O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao

recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema.

VI — Conclusão

Ante o exposto, nos termos da Súmula 568 do STJ, nego provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão

de primeiro grau.

Oficie-se ao juízo de primeiro grau comunicando-o de que foi negado provimento ao recurso, remetendo-lhe cópia da

presente decisão.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

São Luís, 27 de junho de 2017.

Desembargador Marcelo Carvalho Silva

Relator

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO NO 0800956-71.2016.8.10.0000
Agravante :Sabrina Aguiar Macedo Osterno
Advogados :Arthur Vitorio Bringel Guimarães e outros
Agravada
Advogados
Relator

:
:
:

Cyrela Costa Rica Empreendimentos Imobiliários Ltda.
Fernando Denis Martins e outros
Desembargador Marcelo Carvalho Silva

DECISÃO MONOCRÁTICA

I – Relatório

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Sabrina Aguiar Macedo Osterno, contra decisão que julgou

procedentes os pedidos formulados, com base no artigo 356 do NCPC, determinando que:

“ 1)CONDENAR a ré na obrigação de fazer referente à rescisão

do contrato de compra e venda objeto da demanda e que a requerida realize a restituição integral das

parcelas já pagas pela autora com recursos próprios sendo R$ 646.575,01 (seiscentos e quarenta e seis mil,

quinhentos e setenta e cinco reais e um centavos), acrescida de correção monetária pelo INPC, á contar dos

pagamentos efetivados e juros moratórios de 1% ao mês, a partir

da citação, por se tratar de ilícito contratual, confirmando, em definitivo, a tutela antecipada.

2)CONDENAR a ré na obrigação de fazer, para que a requerida restitua à autora as parcelas já pagas pelo

financiamento da Caixa Econômica Federal, que totaliza a importância de R$ 23.088,77 (vinte e três mil e

oitenta é oito reais e setenta e sete centavos), acrescida de correção monetária pelo INPC, a contar dos

pagamentos efetivados e juros moratórios de 1% ao mês, a partir da citação, por se tratar de ilícito contratual;

além de promover a quitação restante do contrato de financiamento, sem qualquer ônus para autora, sob pena

de multa, em dobro, do valor porventura cobrado por aquela instituição financeira em relação a

promovente, confirmando, em definitivo, a tutela antecipada.

3 CONDENAR a ré ao pagamento dos locativos gastos com aluguel de imóvel residencial pagos pela

autora, no importe mensal de R$ 8.000,00 (oito mil reais) desde julho de 2015, até o trânsito em julgado

desta demanda, incidindo correção monetária pelo INPC, do desembolso de cada aluguel quitado, e juros

moratórios de 1% ao mês, a contar da citação, por se tratar de ilícito contratual.

4) CONDENAR a ré ao pagamento da multa moratória prevista na cláusula contratual VII-3 do contrato

celebrado entre as partes no percentual de 25% (vinte e cinco por cento) sobre os valores pagos (R$

1.576.170,00 (hum milhão, quinhentos e setenta e seis mil e cento e setenta reais), cujos valores deverão

ser corrigidos pelo INPC, a partir de julho de 2015, os quais serão acrescidos de juros de 1% a.m, a contar

da citação, haja vista ser a lide oriunda de violação contratual.

5) CONDENAR a demandada ao pagamento de R$ 559.345,77 (quinhentos e cinquenta e nove mil, trezentos

e quarenta e cinco reais e setenta e sete centavos), a título de indenização por danos materiais com gastos

em contratação de arquiteto, compra de materiais voltados a reforma do imóvel, móveis planejados, ITBI,
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taxas de cartório e demais despesas decorrentes da rescisão a que deu causa, restituindo à demandante a

quantia acima declinada. O valor da condenação deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC, a contar do

desembolso das despesas, e acrescidos de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir da

citação, por se tratar de ilícito contratual.

6) CONDENAR, ainda, a demandada ao pagamento de R$; 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais), a

título de indenização por danos morais. O valor da condenação deverá ser corrigido monetariamente pelo

INPC,. a contar desta data (súmula 362-STJ), e acrescidos de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês,

a partir da citação, por se tratar de ilícito contratual.

7) Deixo para apreciar o pedido formulado no item 8 da petição inicial (fl. 57) alusivo a restituição de valores a

título de comissão dei corretagem, após o julgamento definitivo do REsp n. 1.551956/SP afetado como

paradigma do Tema n. 938 da sistemática dos Recursos Repetitivos, de; relatoria do Ministro do Superior

Tribunal de Justiça, Paulo de Tarso; Sanseverino.

8) Determino, desde já, o levantamento de 75% (setenta e cinco por cento) da quantia judicialmente

consignada (fls. 409-412), o qual corresponde ao importe de R$ 544.352,49 (quinhentos e quarenta e quatro

mil,; trezentos e cinquenta e dois reais e quarenta e nove centavos) e todos os rendimentos bancários

porventura existente na conta judicial expedindo-se para tanto, alvará, com ônus, em favor da parte autora

e/ou seus procuradores.

Todos os valores deverão ser apurados em liquidação de sentença por cálculos apresentados pela autora, na

fase de execução, nos termos do art. 509, § 2o, do CPC/2015, com dedução atualizada dos valores

antecipadamente recebidos.

Condeno, ainda, a parte demandada a ressarcir o pagamento das custas processuais antecipadas pela autora

(conforme art. 82, §2°, do CPC/2015), atualizada pelo INPC desde o pagamento (fls. 232-233), assim como ao

pagamento de honorários advocatícios (segundo art. 85, §2°, do CPC/2015), os quais hei por bem arbitrar em

20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação, visto que este montante é adequado para

remunerar condignamente os patronos da parte autora, levando em conta d zelo do profissional, o lugar da

prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, trabalho e o tempo despendido pelos causídicos

no acompanhamento do feito, consoante ditames dos incisos I a IV, do art. 85, §2°, do CPC/2015.”

É o relatório.

II — Da admissibilidade

Verifico a presença dos pressupostos intrínsecos de admissibilidade: a) cabimento; b) legitimidade; c) interesse e d)

inexistência de fatos impeditivos ou extintivos do poder de recorrer. 

Por outro lado, estão igualmente atendidos os requisitos extrínsecos exigidos para o regular andamento do presente

feito: a) tempestividade; b) regularidade formal e c) preparo.

As peças obrigatórias, bem como as facultativas, necessárias ao deslinde da matéria foram juntadas, de forma a

propiciar seu conhecimento.

III — Razões da reforma:

III.I – impugnação à sentença que julga parcialmente o mérito da demanda, nos termos do Art. 356 do NCPC;

III.II – da restituição integral – incidência de juros de mora a contar da data de cada pagamento;

III.III – concessão do efeito ativo.

IV — Fundamentação

O novo Código de Processo Civil aportou. A chegada como expressa a Professora Teresa Arruda Wambier “tem sido

esperada com bastante entusiasmo e muita ansiedade. De modo geral, prevalece o clima de receptividade, embora existam
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aqueles vendo o novo código com um pouco de má vontade.”.

Para se ter uma ideia, o legislador federal queria, através de uma medida judicial, o adiamento do vacatio legis. Talvez

suas razões sejam fortes para se aliar àqueles que a Professora acima denominou de “má vontade”.

Nesse artigo a querida e competente Professora Teresa Arruda Alvim coloca que, o novíssimo Código de Processo

Civil não seja manipulado como se brinquedo fosse na mão da doutrina. É óbvio que alguns irão satisfazer as suas vaidades tão

arraigadas no caderno jurídico doutrinário. As soluções e interpretações serão acaloradas. Um diz uma coisa, outros expressam

opiniões divergentes. São tantos pensamentos distintos, que o operador do direito vai utilizar aquela doutrina que melhor satisfaça

a sua pretensão em juízo. Não é isso que o legislador federal procurou implantar na realidade.

Feliz a Professora já citada quando diz: “Portanto, devemos dialogar, sempre com o objetivo de chegar a uma

solução e não com a finalidade de “ganhar a discussão”.

A advertência doutrinária feita pela insigne catedrática foi de uma inspiração inigualável “Atenção: muitas dessas

discussões são daquelas que na verdade nem deveriam existir, trata-se de criar uma convenção, apenas, para que o jurisdicionado

não seja prejudicado, pois tudo existe em função e por causa dele, afinal.”

Na parte do desenvolvimento do seu criterioso artigo sentencia indagando “....qual a opção que torna o sistema mais

simples e gera menos problema para o jurisdicionado?”

A conclusão é primorosa “...deve ficar sempre o lembrete de que o desejo deste novo CPC é produzir bons

resultados na prática, beneficiando o jurisdicionado: em última análise, a sociedade brasileira.” (Prazos processuais devem ser

contados em dia úteis com o novo CPC, 07.03.2016, Consultor Jurídico).

Tudo pelo jurisdicionado!!!!

Diz o Min. Marco Aurélio, esse amado pelos operadores do direito brasileiro “ devemos amar mais a Constituição do

nosso país”. Tive oportunidade de ouvi-lo. Tenho a impressão que a frase acima relata a sua exteriorização. Sustenta o

Constituinte Derivado “LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os

meios que garantam a celeridade de sua tramitação. (Inciso acrescentado pela Emenda Constitucional nº 45, de 08.12.2004, DOU

31.12.2004)”.

O autor Samuel Miranda Arruda em artigo primoroso provoca exegese do inciso, acima descrito. Diz ele que “Dentre

as várias Constituições anteriores, apenas a de 1934, de curta vigência, continha norma semelhante a presente. Seu artigo 113,

item 35, primeira parte, previa: “a lei assegurará o rápido andamento dos processos nas repartições públicas”. É importante

realçar que esta norma se achava inserida justamente no título dedicado à “Declaração de Direitos” e mais especificamente no

capítulo dos direitos e garantias individuais”. Assim, o constituinte de então criou um verdadeiro “direito ao rápido andamento dos

processos”, embora se tenha referido algo impropriamente aos feitos em tramitação “nas repartições públicas”.

Em verdade, no plano dos Estados Membros da ONU já era robustecida pela 6ª emenda à Constituição Americana.

Diz o autor citado “que assegurou o right to a speedy trial, é inegável que o direito fundamental à razoável duração do processo

floresceu e robusteceu-se a partir da jurisprudência dos tribunais internacionais de direitos humanos.”.

A Convenção Europeia dos Direitos do Homem inseriu o art. 6.1, disciplinando e tornando paradigma de inspiração a
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legisladores, estudiosos e operadores do direito sobre o assunto razoável duração do processo.

O Ministro LUIZ FUX ao fazer apresentação do Novíssimo Código de Processo Civil disse que o primeiro

enfrentamento revelou, de plano, 3 (três) fatores que representavam as causas mais significativas da longa duração dos processos.

A primeira, tributada ao excesso de formalidades do processo oriunda da era do iluminismo, na qual

reinava profunda desconfiança sobre o comprometimento do Judiciário com o ancião regime, razão que conduziu os teóricos da

época a formular técnicas de engessamento dos poderes judiciais.

A segunda causa enfrentada revelou a litigiosidade desenfreada advinda, paradoxalmente, da conscientização da

cidadania exsurgente da Carta Pós-positivista de 1988. O povo, a partir da percepção de seus direitos tutelados pela carta

cidadã, introjetou em sua cultura cotidiana, a busca pela tutela judicial dos seus direitos supostamente lesados ou ameaçados. O

acesso à Justiça tornou-se o direito dos direitos, o pressuposto inafastável de efetivação de todos os demais direitos.

A terceira causa revelou o excesso de recorribilidade decorrente da previsão legal de inúmeros meios de impugnação

das decisões judiciais, a par da efetiva utilização de praxe forense dos recursos, como meio de retardar a consagração da

vitória do litigante portador do melhor direito. Nesse sentido, os dados estatísticos comprovaram o número excessivo de

recursos utilizados, sem paradigma no direito comparado. Assim, v. g. a Corte Suprema Americana, além do poder de eleição das

impugnações que vai julgar, decide "anualmente de menos de uma centena (100) de recursos, ao passo que os Tribunais

Superiores do Brasil têm no seu acervo 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) recursos para julgamento".

Desta sorte, patenteou-se como evidente que os 3 (três) fatores preponderantes a serem enfrentados para a

efetivação da duração razoável dos processos, sintetizavam-se em 3 (três) grupos: I) o excesso de formalismos do processo

civil brasileiro; II) o excessivo número de demandas, e III) a prodigalidade recursal na ótica antes apontada.

A tarefa da criação do novo ordenamento foi árdua, tanto mais que redobrado demonstrava-se o cuidado

em não transgredir garantias constitucionais dirigidas ao legislador ordinário, como o contraditório, o devido processo legal, a ampla

defesa, os recursos a ela inerentes, dentre outros.

A cultura ultrapassada do formalismo foi enfrentada mediante a adoção de uma série de soluções, como a

preponderância da questão de forma sobre a de fundo, a possibilidade de adoção de um procedimento das partes, a conciliação

initio litis e a eliminação da duplicação dos processos principal e cautelar com a tutela provisória de urgência ou a evidência

inaugurando uma única relação processual.

O excesso de demandas a pertencer ao campo interdisciplinar da sociologia jurídica, encontra amparo na cláusula do

acesso à justiça, garantido pelo princípio constitucional, de que nenhum direito ou ameaça deve escapar à apreciação do Poder

Judiciário.

A nova solução encontrada de facilitar o acesso ao Judiciário é fenomenal. O diálogo estabelecido entre as partes e o

Poder Judiciário ficou facilmente detectável.

O NCPC mudou completamente a sistemática antes adotada pelo legislador, quanto ao agravo de instrumento. O

NCPC, adotando o processo simplificado e tempestivo, extinguiu o agravo retido. Já era tempo. De nada adiantou a figura

inovatória do agravo retido. Na realidade, a missão de tornar célere desaguava na esteira processual da eterna lentidão. Além de

causar um plus ao trabalho do magistrado de primeiro grau.
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In doutrina, MARCO FELIX JOBIM foi feliz ao retratar que “a disciplina do novo CPC para a sistemática de

impugnação das decisões interlocutórias - seja em 1ª grau de jurisdição, seja no âmbito dos tribunais - lançando luz sobre o novo

regime dos agravos, traçando um paralelo com o Código Buzaid e verificando sua aptidão para oferecer aos jurisdicionados o que

se alvitra: um processo compatível com o Estado Social e Democrático de Direito, que possibilite ao indivíduo o reconhecimento e

a realização material dos direitos ameaçados ou violados, segundo as garantias constitucionais processuais.” (Processo nos

Tribunais e Meios de Impugnação à Decisões Judiciais, v.6, pág.,628/629, Editora PODIUM).

JOSÉ MIGUEL GARCIA MEDINA ao comentar o NCPC leciona, in verbis:

No contexto do CPC/2015, caberá recurso contra todas as decisões interlocutórias proferidas em 1º grau de

jurisdição: aquelas não imediatamente impugnáveis por agravo de instrumento(cf. art .1.015 do CPC/2015) o

serão nas razões ou contrarrazões de apelação(nos termos do art. 1.009, §§ 1º e 2º do CPC/2015). O regime

da recorribilidade das decisões interlocutórias é muito diferente, portanto, do outrora previsto no CPC/1973,

em que todas as decisões dessa natureza eram recorríveis por agravo, de instrumento ou retido nos autos

(cf.arts. 522 e 523 do CPC/1973). No sistema do CPC/2015, o agravo de instrumento é admissível somente

em casos previstos em lei( taxatividade do cabimento do agravo de instrumento, cf. comentários infra), e não

mais se prevê a hipótese de agravo retido( a possibilidade de se impugnar decisões preferidas na fase de

conhecimento nas razões ou contrarrazões de apelação, prevista nos § § 1º e 2° do art. 1.009 do CPC/2015,

foi concebida para substituir, ao menos funcionalmente, a figura do agravo retido.)”(Novo Código de

Processo Civil Comentado, 4ª edição, revista, atualizada e ampliada, pág., 1500, Editora Revista dos

Tribunais).

Os MARINONI-ARENHART-MITIDIERO colocam com perfeição a nova estrada processual do agravo. Dizem “ O

novo Código alterou esses dois dados ligados à conformação do agravo: o agravo retido desaparece do sistema (as questões

resolvidas por decisões interlocutórias não suscetíveis de agravo de instrumento só poderão ser atacadas nas razões de apelação,

art. 1.009, § 1°, CPC) e o agravo de instrumento passa a ter cabimento apenas contra as decisões interlocutórias expressamente

arroladas pelo legislador (art. 1.015,CPC)”. (Código de Processo Civil Comentado, 2ª Edição, revista, atualizada e ampliada, pág.,

1074, Editora Revista dos Tribunais).

Não poderia deixar de transcrever os ensinamentos de HUMBERTO THEODORO JÚNIOR “O sistema do NCPC é

pouco diverso. Estabeleceu um rol das decisões interlocutórias sujeitas à impugnação por meio de agravo de instrumento que, em

regra, não tem efeito suspensivo (NCPC, art. 1015). A matéria, se for o caso, será impugnada, pela parte prejudicada, por meio

das razões ou contrarrazões da posterior apelação interposta contra a sentença superveniente (art. 1.009, § 1º). Dessa forma, o

novo Código valoriza o princípio da irrecorribilidade das interlocutórias, mais do que o Código de 1973.”

Diz ainda “Agora, se a matéria incidental decidida pelo magistrado a quo não constar do rol taxativo do art. 1.015, que

autoriza a interposição de agravo de instrumento, a parte prejudicada deverá aguardar a prolação da sentença para, em preliminar

de apelação ou nas contrarrazões, requerer a sua reforma (art.1.009, § 1º).Vale dizer, a preclusão sobre a matéria somente

ocorrerá se não for posteriormente impugnada em preliminar de apelação ou nas contrarrazões.” (Código de Processo Civil

Anotado, 20 edição Revista e atualizada, pág., 1123, Editora Forense).

O competentíssimo Desembargador Federal Dr. Novély Vilanova da Silva Reis doutrina de forma inteligente e

pedagógica a nova sistemática processual do agravo de instrumento, a saber:

O novo Código de Processo Civil de 2015 alterou o regime do agravo de instrumento, permitindo esse

recurso contra decisão interlocutória somente nas hipóteses exaustivas indicadas no art. 1.015. Isso

representou um avanço significativo e reduziu a enorme quantidade desse recurso durante a vigência do

código revogado. Agora "as questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não

comportar agravo de instrumento, (...) devem ser suscitadas em preliminar de apelação (...) ou nas

contrarrazões" (art. 1009,§ Inconforme a exposição de motivos de 08/06/2010 da Comissão de Juristas, o

novo código está baseado em duas bases fundamentais: a segurança jurídica e a "razoável duração do

processo" prevista no art. 5°/LXXVIII da Constituição. O novo Código prestigia o princípio da segurança

jurídica, obviamente de índole constitucional, pois que se hospeda nas dobras do Estado Democrático de

Direito e visa a proteger e a preservar as justas expectativas das pessoas. Todas as normas jurídicas devem
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tender a dar efetividade às garantias constitucionais, tornando "segura" a vida dos jurisdicionados, de modo a

que estes sejam poupados de "surpresas", podendo sempre prever, em alto grau, as consequências jurídicas

de sua conduta." (AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO DE INCOMPETÊNCIA. Novély

Vilanova da Silva Reis. Juiz do Tribunal Regional Federal da 1a Região).

Pois bem.

O agravo de instrumento merece provimento.

O Superior Tribunal de Justiça já pacificou entendimento quanto incidência de correção monetária e juros de mora de

1% a partir de cada desembolso realizado, senão vejamos a orientação da Corte, in verbis:

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL DA PARTE ADVERSA PROVIDO. RESILIÇÃO DE

CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CULPA DA CONSTRUTORA. DEVOLUÇÃO DE

PARCELAS PAGAS PELO ADQUIRENTE. JUROS DE MORA. TERMO A QUO. DESEMBOLSO DE CADA

PRESTAÇÃO. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. De acordo com a jurisprudência desta Corte,

nos casos de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel, por culpa da construtora, a restituição das

parcelas pagas pelo adquirente deve ser realizada, com incidência de juros de mora desde o efetivo

desembolso de cada prestação. 2. Agravo regimental não provido.

STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL AgRg no AREsp 345459 MG

2013/0151659-0 (STJ) Data de publicação: 24/09/2013

Ementa: RESCISÃO CONTRATUAL. PERDAS E DANOS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE

IMÓVEL. DEVOLUÇÃO DAS QUANTIAS PAGAS. JUROS DE MORA. ACÓRDÃO QUE DECIDIU A LIDE

COM APOIO NAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS E NAS PROVAS DOS AUTOS. ALINHAMENTO À

JURISPRUDÊNCIA DESTE STJ QUANTO AO TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. VERBA

HONORÁRIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO-PROVIDO. 1. Súmulas 5 e 7/STJ: se o acórdão recorrido,

entendeu devida a restituição das parcelas pagas, bem como fixou os índices de juros moratórios e de

correção monetária com base nos elementos fático-probatórios dos autos, não há possibilidade de

conhecimento do recurso especial. Incidem, simultaneamente os óbices das Súmulas 5 e 7/STJ. 2. Termo

inicial dos juros de mora. Súmula 83/STJ: nos termos da jurisprudência dominante deste STJ, nos casos em

que "incorporador dá causa à não realização do empreendimento" os juros de mora incidem a partir de cada

desembolso efetuado. 3. Verba honorária. Matéria fática: correta a decisão agravada ao firmar que: "em sede

especial não é dado pesquisar percentuais e valores da condenação para concluir-se ou não pela inversão do

ônus sucumbencial ou para aferir-se a ocorrência de sucumbência em parte mínima do pedido ou de

sucumbência recíproca, pois tais intentos demandam inegável incursão na seara fático-probatória da

demanda". 4. Agravo regimental não-provido.

STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO AgRg no Ag 499278 RJ 2002/0176320-0

(STJ). Data de publicação: 13/10/2009

CIVIL E PROCESSUAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA.

ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. INADIMPLÊNCIA DA CONSTRUTORA RECONHECIDA PELO

TRIBUNAL ESTADUAL. RECURSO ESPECIAL. PROVA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7-

STJ. JUROS MORATÓRIOS, MULTA E HONORÁRIOS. APLICAÇÃO EM CONSONÂNCIA COM A

PREVISÃO CONTRATUAL, POR EQUIDADE CORREÇÃO MONETÁRIA DAS PARCELAS A SEREM

RESTITUÍDAS. INCC INCIDENTE ATÉ O AJUIZAMENTO DA AÇÃO, POR VINCULAÇÃO À CONSTRUÇÃO.

INPC APLICÁVEL A PARTIR DE ENTÃO. I. Firmado pelo Tribunal estadual, soberano no exame da prova,

que o atraso na entrega do imóvel foi por culpa da construtora, inviável a reapreciação do tema em sede

especial, ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ.

II. Multa compensatória, juros e honorários estabelecidos de conformidade com a previsão contratual, por

aplicação da regra penal, a contrario sensu, por equidade.

III. Indevida a retenção de parcela do preço, se o rompimento do contrato de promessa de compra e venda se

deu por inadimplência da construtora e não do adquirente.

IV. Correção monetária do preço a ser restituído pelo INCC até o ajuizamento da ação, por vinculado, à

época, ao contrato de construção, e de acordo com a variação do INPC no período subsequente, até o

pagamento.

V. Recurso especial conhecido em parte e parcialmente provido.
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STJ – RESP 510472 MG 2003/0051302-0

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL - CONTRATO IMOBILIÁRIO - AÇÃO DE

RESCISÃO - INADIMPLÊNCIA DO CONSTRUTOR PARA A ENTREGA DA OBRA NA DATA APRAZADA -

CORREÇÃO MONETÁRIA - MARCO INICIAL - DATA DO DESEMBOLSO DAS PRESTAÇÕES PAGAS -

PRECEDENTES - PROVIMENTO. O março inicial da correção monetária nas condenações de restituição das

importâncias pagas pelo comprador do imóvel, ante a inadimplência do construtor em entregar a obra na data

aprazada, sem culpa do comprador, é a data do desembolso de cada quantia paga pelo adquirente, com o

propósito de evitar-se o enriquecimento sem causa do construtor, na linha da jurisprudência da Corte.

Embargos de divergência providos fixando-se como termo inicial da correção monetária a data do

desembolso das prestações pagas pelos embargantes.

STJ - EMBARGOS DE DIVERGENCIA NO RECURSO ESPECIAL EREsp876527 RJ 2008/0111030-3 (STJ)

Data de publicação: 18/03/2009

V — Do julgamento monocrático

O relator negará seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto

com súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior.

Art. 932. Incumbe ao relator:

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os

fundamentos da decisão recorrida;

Se a decisão recorrida estiver em manifesto confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do

Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior, o relator poderá dar provimento ao recurso.

Art. 932. Incumbe ao relator:

V - depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for

contrária:

a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;

Essa cultura do formalismo impôs ao processo um excesso de etapas até o advento da solução judicial, que a

morosidade decorrente acabou por emprestar às formas usuais de prestação de justiça ineficiência alarmante gerando a

consequente insatisfação popular, e o descrédito do Poder Judiciário.

O artigo 1º do NCPC expressa direitos fundamentais do processo, a seguir:

O processo civil será ordenado, disciplinado e interpretado conforme os valores e as normas fundamentais

estabelecidos na Constituição da República Federativa do Brasil, observando-se as disposições deste

Código.

No artigo 4° do NCPC:

As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade

satisfativa.

No artigo 6º do NCPC, in verbis:

Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de

mérito justa e efetiva.

Pois bem. O Código de Processo Civil anterior possibilitou aos órgãos do Poder Judiciário, ut artigo 92 seguintes da

CF/88, através do artigo 557 a faculdade de proferir decisões monocráticas. O próprio Superior Tribunal de Justiça criou a Súmula

253, a saber: “ O art. 557 do CPC, que autoriza o relator a decidir o recurso, alcança o reexame necessário.”Referência: CPC, art.

557 REsp 155.656-BA (2ª T.03.03.1998 - DJ 06.04.1998), REsp 212.504-MG (2ª T. 09.05.2000 – DJ 09.10.2000), AgRg no REsp

228.824-CE (2ªT. 2.08.2000 - DJ 26.03.2001), REsp 190.096-DF (6ª T. 01.06.1999 - DJ 21.06.1999) e REsp 262.931-RN (6ª T.

03.10.2000 - DJ 27.11.2000).(DJU 16.08.2001).

Ao que parece, o legislador quis manter força da jurisprudência, hierarquia, observância e segurança jurídica. É o que

retratam os artigos do NCPC, in verbis:

Art. 926. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente:

§ 1º Na forma estabelecida e segundo os pressupostos fixados no regimento interno, os tribunais editarão

enunciados de súmula correspondentes a sua jurisprudência dominante.
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§ 2º Ao editar enunciados de súmula, os tribunais devem ater-se às circunstâncias fáticas dos precedentes

que motivaram sua criação.

Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão:

I - as decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;

II - os enunciados de súmula vinculante;

III - os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em

julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos;

IV - os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal em matéria constitucional e do Superior

Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional;

V - a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados.

Art. 932. Incumbe ao relator:

I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o

caso, homologar autocomposição das partes;

II - apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal;

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os

fundamentos da decisão recorrida;

IV - negar provimento a recurso que for contrário a:

a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;

b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de

recursos repetitivos;

c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de

competência;

V - depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida

for contrária a:

a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;

b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de

recursos repetitivos;

c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de

competência;

VI - decidir o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, quando este for instaurado

originariamente perante o tribunal;

VII - determinar a intimação do Ministério Público, quando for o caso;

VIII - exercer outras atribuições estabelecidas no regimento interno do tribunal.

Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao

recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível.”

No entanto, o STF nossa Corte Maior e o Superior Tribunal de Justiça, já estão sedimentando as decisões

monocráticas. O STF em situações decididas depois do ingresso do NCPC, através do artigo 21 §1º do seu Regimento Interno, a

seguir:

Art. 21. São atribuições do Relator:

(...)

§ 1º Poderá o(a) Relator(a) negar seguimento a pedido ou recurso manifestamente inadmissível,

improcedente ou contrário à jurisprudência dominante ou a Súmula do Tribunal, deles não conhecer em caso

de incompetência manifesta, encaminhando os autos ao órgão que repute competente, bem como cassar ou

reformar, liminarmente, acórdão contrário à orientação firmada nos termos do art. 543-B do Código de

Processo Civil.

É a vertente deixada pelo Presidente da Comissão, o competentíssimo Ministro LUIZ FUX que produziu bela obra de

entendimentos jurisprudenciais do STF e STJ quando era desembargador do Estado do Rio de Janeiro, ou seja, a velocidade das

decisões, pelo ato de Justiça, tão abraçada pelos estudiosos do direito. Sempre para frente. Sem empecilhos burocráticos. Sem

vaidades. Só um pensamento de obedecer o princípio maior da CF – rápida solução definitiva dos conflitos.

Por isso, adoto a solução encontrada pelo STJ, de grafar com tintas duradouras, as decisões monocráticas por mim

proferidas, amalgamando o enunciado 568 de tão grande relevância, a saber:
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O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao

recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema.

VI — Conclusão

Ante o exposto, nos termos da Súmula 568 do STJ, dou provimento ao agravo de instrumento, para determinar como

termo inicial da incidência de juros de mora, a data do efetivo desembolso de cada prestação paga pela agravante, mantendo os

demais termos da decisão de primeiro grau.

Oficie-se ao juízo de primeiro grau comunicando-o de que foi dado provimento ao recurso, remetendo-lhe cópia da

presente decisão.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

São Luís, 27 de junho de 2017.

Desembargador Marcelo Carvalho Silva

Relator

AGRAVO DE INSTRUMENTO 0801376-42.2017.8.10.0000
Agravante : Itambé Alimentos S.A
Advogados : Gustavo Vaz Salgado (OAB PA 8843) e outros
Agravado : MCF Representações, Importações e Exportações Ltda.
Advogado : José Leonildo de Almeida Nava Alves (OAB MA 9384)
Relatora : Desa. Nelma Celeste Souza Silva Sarney Costa

Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Itambé Alimentos S.A, contra decisão proferida pela MM.ª Juíza da 13ª Vara Cível da Comarca de São Luís
que, nos autos da Ação Ordinária nº. 19486/2014, deferiu o pedido de tutela antecipada determinando que o ora agravante depositasse em juízo, no prazo de 10
dias, o valor de R$ 3.325.108,32 (três milhões, trezentos e vinte e cinco mil, cento e oito reais e trinta e dois centavos), sob pena de multa diária de 1.000,00 (mil
reais), extensiva a 60 (sessenta) dias.
Assevera que a decisão agravada é eivada de contradições e omissões que deveriam ser supridas via embargos declaratórios, até para viabilizar o seu
cumprimento.
Afirma que apesar de ter sido julgado, o conteúdo dos embargos de declaração permaneceu omisso.
Ressalta que o juízo deferiu o pleito de antecipação de tutela determinando que a agravante efetuasse o depósito judicial do valor de R$ 3.325.108,32 (três
milhões, trezentos e vinte e cinco mil, cento e oito reais e trinta e dois centavos) considerando que o referido valor proposto em reunião extrajudicial com a
agravada é incontroverso.
Prossegue afirmando que referido valor não pode ser considerado incontroverso pois os valores declinados, foram apontados dentro do contexto de uma
negociação.
Sobressai que a magistrada tomou por verdadeira a afirmação do agravado de que a rescisão havia sido feita de forma unilateral e sem justo motivo não levando
em consideração os documentos e correspondências trocadas entre as partes, de que a rescisão contratual não foi imotivada, e as tratativas havidas entre as
partes, com toda a boa-fé da agravante, somente eram válidas em um cenário de composição extrajudicial da questio, o que acabou por não ocorrer ante a
recusa do agravado.
Informa que após anos de relação contratual entre a agravada e agravante, houve enfraquecimento do volume de negócio nos últimos anos viabilizados pela
representante comercial o que foi tornando difícil a manutenção do contrato da forma como originalmente pactuado.
Relata que da Ata de Reunião realizada entre as partes ficou claro que a rescisão contratual dar-se-ia de forma totalmente negociada a fim de evitar uma
rescisão por justa causa.
Afirma que houve uma negociação na qual as partes envolvidas apresentaram valores para uma rescisão contratual negociada e amigável não podendo falar em
valor incontroverso se as partes literalmente divergiam de montantes.
Com relação à multa estipulada a decisão agravada determinou que o agravante promovesse o depósito judicial de valor em dinheiro o que configura ordem de
obrigação de pagar quantia certa violando disposto no artigo 461 §§ 3º, 4º e 5º do CPC/73.
Pugna pela concessão da liminar para conceder efeito suspensivo ativo ao recurso, suspendendo a decisão de 1º grau e no mérito, que seja provido o recurso a
fim de ser reformada a decisão isentando o agravante da obrigação de promover o depósito bem como que seja revogada a multa fixada com base no artigo 461
do CPC.
Despacho intimando o agravado para apresentar contrarrazões (ID 847055).
Nas contrarrazões arguem a intempestividade do recurso. No mérito alega que exercia a atividade de representação comercial, intermediando pedidos de vendas
para a Itambé Alimentos S/A.
Relata que junto com o pedido de aviso prévio a empresa agravada expôs o interesse de reduzir em 20% (vinte por cento) o valor devido a título de indenização
pela rescisão contratual.
Informa que a agravante desejava pagar o valor de R$ 3.100.000,00 (três milhões e cem mil reais) já descontados o percentual, sem apresentar memória de
cálculo nem série de histórico de comissões pagas.
Aduz que rebateu a proposta encaminhando os valores que achava devido contudo a empresa agravada se recusou a participar de nova reunião para pôr fim à
relação contratual de forma amigável, antes do término do prazo do aviso prévio.
Por fim, apresentou nova planilha no valor de R$ 3.325.108,22 (três milhões, trezentos e vinte e cinco mil, cento e oito reais e vinte e dois centavos) a título de
indenização pela rescisão contratual e ainda sim a agravante se recusou a pagar.
Pugna pelo improvimento do recurso.
O agravante atravessou petição ID (917926) informando que será retomada a tramitação do Conflito de Competência o qual discute a competência do Juízo da
13ª Vara Cível de São Luís alegando ser mais um motivo para a suspensão da decisão recorrida.
É o relatório. Passo a decidir.
Presentes os requisitos de admissibilidade, passo à análise do pedido liminar formulado.
Insta inicialmente realçar que a decisão ora discutida foi proferida sob a égide do Código de Processo Civil de 1973.
No caso em apreço, após a análise do conjunto probatório coligido aos autos vislumbro estarem presentes em parte os requisitos autorizadores da concessão da
liminar.
A questão versa sobre a necessidade de suspensão da decisão que determinou o depósito do valor de R$ 3.325.108,32 (três milhões, trezentos e vinte e cinco
mil, cento e oito reais e trinta e dois centavos), sob pena de multa diária de 1.000,00 (mil reais), extensiva a 60 (sessenta) dias, por se tratar de valor
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incontroverso.
De fato, deve ser afastada a aplicação da multa diária haja vista se tratar de obrigação de pagar quantia certa que, nos termos do artigo 461 do CPC/73 não era
aplicável, no mesmo sentido decisões pacíficas do STJ: não é cabível a fixação da multa cominatória prevista nos arts. 461 e 461-A do CPC/73 para as hipóteses
de descumprimento de obrigação de pagar quantia certa. (REsp 1327001 / MG. Min. NANCY ANDRIGHI.DJe 30/09/2016).
Apesar do agravante e do agravado tecerem logo histórico acerca da existência ou não de culpa na rescisão do contrato de representação, tal matéria não será
abordada nesse momento processual eis que guarda estrita relação com o mérito da demanda.
Acolhe aqui a necessidade única de se analisar acerca da questão do montante a ser depositado em juízo como sendo valor incontroverso ou não.
Como bem destacou o agravante em sua peça inicial do recurso, após insatisfação com a relação comercial tida com a empresa agravada buscou, de forma
amigável, rescindir o contrato e, para tanto, fez sua proposta com o valor de R$ 3.100.000,00 (três milhões e cem mil reais) mais o pagamento de valores devidos
a serem apurados, conforme se verifica da Ata de Reunião ocorrida em 19 de novembro de 2013.
Posteriormente o agravante elaborou minuta de distrato apresentada ao agravado propondo o pagamento do valor de R$ 3.325.108,32 (três milhões, trezentos e
vinte e cinco mil, cento e oito reais e trinta e dois centavos) para a resolução amigável da representação.
Desta feita, ao contrário do que alega, não se pode afastar que o valor apresentado como suficiente para pôr fim a uma relação processual não possa ser válido
como incontroverso.
Mesmo que haja discordância com relação ao valor devido a base, o mínimo a ser pago a título de rescisão já foi preestabelecido no momento da oferta da
proposta. A variação de valores, conforme bem ressaltou a magistrada, foi para mais, o que reafirma que o montante ofertado pela agravante pode ser
considerado como incontroverso.
Por fim, há de se ressaltar que a determinação não engloba eventual levantamento de valores mas tão somente o seu depósito judicial o que afasta o periculum
in mora.
Nessa mesma linha entendo que o fato de o Recurso Especial 1.670.091-MA determinar a anulação da decisão que julgou o Conflito Negativo de Competência a
fim de que haja novo pronunciamento, não quer dizer, por si só, que haverá modificação no julgamento, já que a própria ementa faz menção que as omissões
seriam aptas, em tese, para a modificação da conclusão do acórdão recorrido, não cabendo a esta Relatoria se pronunciar a respeito.
Ademais, a decisão que será proferida quando do julgamento do Conflito de Competência, será sob a égide do novo Código de Processo Civil cuja sistemática
prevê que as decisões proferidas por juiz incompetente permanecem conservadas até que outra seja proferida conforme § 4º do artigo 64:

§ 4º Salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja
proferida, se for o caso, pelo juízo competente.

Ante o exposto, dou parcial provimento a liminar requerida apenas para excluir a multa aplicada mantendo a decisão nos demais termos.
Comunique-se a decisão ao juiz a quo.
Após tais providências, remetam-se os autos à Procuradoria Geral de Justiça, para que se manifeste no prazo de quinze dias. (art. 1.019).
Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.
São Luís, 27 de junho de 2017.

Desa. NELMA CELESTE SOUZA SILVA SARNEY COSTA
RELATORA

AGRAVO DE INSTRUMENTO 0801376-42.2017.8.10.0000
Agravante : Itambé Alimentos S.A
Advogados : Gustavo Vaz Salgado (OAB PA 8843) e outros
Agravado : MCF Representações, Importações e Exportações Ltda.
Advogado : José Leonildo de Almeida Nava Alves (OAB MA 9384)
Relatora : Desa. Nelma Celeste Souza Silva Sarney Costa

Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Itambé Alimentos S.A, contra decisão proferida pela MM.ª Juíza da 13ª Vara Cível da Comarca de São Luís
que, nos autos da Ação Ordinária nº. 19486/2014, deferiu o pedido de tutela antecipada determinando que o ora agravante depositasse em juízo, no prazo de 10
dias, o valor de R$ 3.325.108,32 (três milhões, trezentos e vinte e cinco mil, cento e oito reais e trinta e dois centavos), sob pena de multa diária de 1.000,00 (mil
reais), extensiva a 60 (sessenta) dias.
Assevera que a decisão agravada é eivada de contradições e omissões que deveriam ser supridas via embargos declaratórios, até para viabilizar o seu
cumprimento.
Afirma que apesar de ter sido julgado, o conteúdo dos embargos de declaração permaneceu omisso.
Ressalta que o juízo deferiu o pleito de antecipação de tutela determinando que a agravante efetuasse o depósito judicial do valor de R$ 3.325.108,32 (três
milhões, trezentos e vinte e cinco mil, cento e oito reais e trinta e dois centavos) considerando que o referido valor proposto em reunião extrajudicial com a
agravada é incontroverso.
Prossegue afirmando que referido valor não pode ser considerado incontroverso pois os valores declinados, foram apontados dentro do contexto de uma
negociação.
Sobressai que a magistrada tomou por verdadeira a afirmação do agravado de que a rescisão havia sido feita de forma unilateral e sem justo motivo não levando
em consideração os documentos e correspondências trocadas entre as partes, de que a rescisão contratual não foi imotivada, e as tratativas havidas entre as
partes, com toda a boa-fé da agravante, somente eram válidas em um cenário de composição extrajudicial da questio, o que acabou por não ocorrer ante a
recusa do agravado.
Informa que após anos de relação contratual entre a agravada e agravante, houve enfraquecimento do volume de negócio nos últimos anos viabilizados pela
representante comercial o que foi tornando difícil a manutenção do contrato da forma como originalmente pactuado.
Relata que da Ata de Reunião realizada entre as partes ficou claro que a rescisão contratual dar-se-ia de forma totalmente negociada a fim de evitar uma
rescisão por justa causa.
Afirma que houve uma negociação na qual as partes envolvidas apresentaram valores para uma rescisão contratual negociada e amigável não podendo falar em
valor incontroverso se as partes literalmente divergiam de montantes.
Com relação à multa estipulada a decisão agravada determinou que o agravante promovesse o depósito judicial de valor em dinheiro o que configura ordem de
obrigação de pagar quantia certa violando disposto no artigo 461 §§ 3º, 4º e 5º do CPC/73.
Pugna pela concessão da liminar para conceder efeito suspensivo ativo ao recurso, suspendendo a decisão de 1º grau e no mérito, que seja provido o recurso a
fim de ser reformada a decisão isentando o agravante da obrigação de promover o depósito bem como que seja revogada a multa fixada com base no artigo 461
do CPC.
Despacho intimando o agravado para apresentar contrarrazões (ID 847055).
Nas contrarrazões arguem a intempestividade do recurso. No mérito alega que exercia a atividade de representação comercial, intermediando pedidos de vendas
para a Itambé Alimentos S/A.
Relata que junto com o pedido de aviso prévio a empresa agravada expôs o interesse de reduzir em 20% (vinte por cento) o valor devido a título de indenização
pela rescisão contratual.
Informa que a agravante desejava pagar o valor de R$ 3.100.000,00 (três milhões e cem mil reais) já descontados o percentual, sem apresentar memória de
cálculo nem série de histórico de comissões pagas.
Aduz que rebateu a proposta encaminhando os valores que achava devido contudo a empresa agravada se recusou a participar de nova reunião para pôr fim à
relação contratual de forma amigável, antes do término do prazo do aviso prévio.
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Por fim, apresentou nova planilha no valor de R$ 3.325.108,22 (três milhões, trezentos e vinte e cinco mil, cento e oito reais e vinte e dois centavos) a título de
indenização pela rescisão contratual e ainda sim a agravante se recusou a pagar.
Pugna pelo improvimento do recurso.
O agravante atravessou petição ID (917926) informando que será retomada a tramitação do Conflito de Competência o qual discute a competência do Juízo da
13ª Vara Cível de São Luís alegando ser mais um motivo para a suspensão da decisão recorrida.
É o relatório. Passo a decidir.
Presentes os requisitos de admissibilidade, passo à análise do pedido liminar formulado.
Insta inicialmente realçar que a decisão ora discutida foi proferida sob a égide do Código de Processo Civil de 1973.
No caso em apreço, após a análise do conjunto probatório coligido aos autos vislumbro estarem presentes em parte os requisitos autorizadores da concessão da
liminar.
A questão versa sobre a necessidade de suspensão da decisão que determinou o depósito do valor de R$ 3.325.108,32 (três milhões, trezentos e vinte e cinco
mil, cento e oito reais e trinta e dois centavos), sob pena de multa diária de 1.000,00 (mil reais), extensiva a 60 (sessenta) dias, por se tratar de valor
incontroverso.
De fato, deve ser afastada a aplicação da multa diária haja vista se tratar de obrigação de pagar quantia certa que, nos termos do artigo 461 do CPC/73 não era
aplicável, no mesmo sentido decisões pacíficas do STJ: não é cabível a fixação da multa cominatória prevista nos arts. 461 e 461-A do CPC/73 para as hipóteses
de descumprimento de obrigação de pagar quantia certa. (REsp 1327001 / MG. Min. NANCY ANDRIGHI.DJe 30/09/2016).
Apesar do agravante e do agravado tecerem logo histórico acerca da existência ou não de culpa na rescisão do contrato de representação, tal matéria não será
abordada nesse momento processual eis que guarda estrita relação com o mérito da demanda.
Acolhe aqui a necessidade única de se analisar acerca da questão do montante a ser depositado em juízo como sendo valor incontroverso ou não.
Como bem destacou o agravante em sua peça inicial do recurso, após insatisfação com a relação comercial tida com a empresa agravada buscou, de forma
amigável, rescindir o contrato e, para tanto, fez sua proposta com o valor de R$ 3.100.000,00 (três milhões e cem mil reais) mais o pagamento de valores devidos
a serem apurados, conforme se verifica da Ata de Reunião ocorrida em 19 de novembro de 2013.
Posteriormente o agravante elaborou minuta de distrato apresentada ao agravado propondo o pagamento do valor de R$ 3.325.108,32 (três milhões, trezentos e
vinte e cinco mil, cento e oito reais e trinta e dois centavos) para a resolução amigável da representação.
Desta feita, ao contrário do que alega, não se pode afastar que o valor apresentado como suficiente para pôr fim a uma relação processual não possa ser válido
como incontroverso.
Mesmo que haja discordância com relação ao valor devido a base, o mínimo a ser pago a título de rescisão já foi preestabelecido no momento da oferta da
proposta. A variação de valores, conforme bem ressaltou a magistrada, foi para mais, o que reafirma que o montante ofertado pela agravante pode ser
considerado como incontroverso.
Por fim, há de se ressaltar que a determinação não engloba eventual levantamento de valores mas tão somente o seu depósito judicial o que afasta o periculum
in mora.
Nessa mesma linha entendo que o fato de o Recurso Especial 1.670.091-MA determinar a anulação da decisão que julgou o Conflito Negativo de Competência a
fim de que haja novo pronunciamento, não quer dizer, por si só, que haverá modificação no julgamento, já que a própria ementa faz menção que as omissões
seriam aptas, em tese, para a modificação da conclusão do acórdão recorrido, não cabendo a esta Relatoria se pronunciar a respeito.
Ademais, a decisão que será proferida quando do julgamento do Conflito de Competência, será sob a égide do novo Código de Processo Civil cuja sistemática
prevê que as decisões proferidas por juiz incompetente permanecem conservadas até que outra seja proferida conforme § 4º do artigo 64:

§ 4º Salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja
proferida, se for o caso, pelo juízo competente.

Ante o exposto, dou parcial provimento a liminar requerida apenas para excluir a multa aplicada mantendo a decisão nos demais termos.
Comunique-se a decisão ao juiz a quo.
Após tais providências, remetam-se os autos à Procuradoria Geral de Justiça, para que se manifeste no prazo de quinze dias. (art. 1.019).
Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.
São Luís, 27 de junho de 2017.

Desa. NELMA CELESTE SOUZA SILVA SARNEY COSTA
RELATORA

AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 0801792-10.2017.8.10.0000 – SÃO LUÍS/MA
Agravante :ANA CLEIDE PARGA DE MATOS
Defensora Pública Estadual :LUCIANA DOS SANTOS LIMA (OAB/TO 3411-A)
Agravada :CÍCERA DE OLIVEIRA CUTRIM
Advogado :ANTÔNIO DE PAULA PEREIRA (OAB/MA 3.032)
Relatora :Desembargadora Nelma Celeste Souza Silva Sarney Costa

DECISÃO
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão do MM. Juiz de Direito da 3.ª Vara Cível da Comarca de São Luís/MA, que
no bojo Ação Reivindicatória c/c com Perdas e Danos com Pedido de Liminar, concedeu a tutela de urgência, determinando a desocupação do imóvel
reivindicado pela ora agravante.
Em suas razões recursais, a agravante alega que a propriedade do imóvel em questão não restou comprovada, já que a reivindicatória foi instruída apenas com a
inscrição imobiliária no Livro de Registro Auxiliar do Registro Imobiliário, sendo que a propriedade se dá com a inscrição do imóvel no Livro de Registro Geral.
Além disso, aduz a prescrição aquisitiva, usucapião, em virtude de possuir o imóvel reivindicado, de forma mansa e pacífica, há mais de 15 (quinze) anos.
Com tais argumentos, requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo, e no mérito, a revogação da decisão agravada.
Requer, ainda, que lhe sejam concedidos os benefícios da Justiça Gratuita.
É o sucinto relatório. Decido.
Tendo em vista que a decisão agravada foi exarada já na vigência do NCPC, será essa a legislação aplicável na análise do presente recurso.
Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo e passo à análise do pedido de atribuição do efeito suspensivo formulado liminarmente.
Neste juízo de cognição sumária, estou adstrita à verificação da presença dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único do NCPC, quais sejam: risco de
dano grave, de difícil ou impossível reparação e probabilidade do provimento do recurso.
Da análise dos documentos que instruíram a ação originária, o que foi possível por tratar-se de processo virtual, constato aquele juntado no ID 4166345, com o
intuito de comprovar a propriedade do imóvel reivindicado, trata-se de certidão de registro efetuado em livro auxiliar, que nos termos do art. 177 da Lei 6.015/73
(Lei de Registros Públicos), não se presta aos registros referentes à imóveis matriculados, além do que, o referido documento informa que o bem pertence à
União, fatos que, se não rechaçados no contraditório a ser oportunizado, implicarão na ilegitimidade ativa da agravada, cuja consequência será a extinção da
Ação Reivindicatória, nos termos do art. 485, VI do NCPC.
A possibilidade acima delineada torna provável o provimento do presente recurso e, de outro lado, em virtude da decisão agravada, a agravante está na
iminência de ter que desocupar o imóvel onde reside há mais de 15 (quinze) anos, sem possuir recursos de adquirir ou alugar outro imóvel onde possa residir.
Assim, estando afigurados os requisitos exigidos, concedo a liminar requerida e suspendo os efeitos da decisão agravada até o julgamento do mérito do presente
recurso.
Concedo, ainda, os benefícios da justiça gratuita pleiteados, diante da declaração de pobreza da agravante, nos termos da Lei 1.060/50 e do dos arts. 98 e 99,
§2.º do NCPC.
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Intime-se a parte Agravada para apresentar contrarrazões recursais.
Comunique-se a decisão ao juízo de base.
Após tais providências, remetam-se os autos à Procuradoria Geral de Justiça para emissão de parecer.
Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.
São Luís (MA), 28 de junho de 2017.

Desembargadora NELMA CELESTE SOUZA SILVA SARNEY COSTA
RELATORA

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
APELAÇÃO CÍVEL NO8.207/2017 - ESPERANTINÓPOLIS
PROCESSO NO0001185-34.2015.8.10.0086

Apelante : Maria Aldeci Freire Pereira

Advogado : Francisco das Chagas Rodrigues Nascimento

Apelado : Banco Bradesco

Advogado : José Almir da R. Mendes Júnior

Relator : Desembargador Marcelo Carvalho Silva

DESPACHO
O Superior Tribunal de Justiça afetou o julgamento do REsp 1.517.888/RN (DJe 25/05/2015) e do REsp 1.585.736/RS (DJe 14/09/2016), à sua Segunda Seção,
sob o rito dos recursos repetitivos, para consolidar o entendimento sobre "hipóteses de aplicação da repetição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do
Código de Defesa do Consumidor" (Tema 929).
Nesse contexto, tendo em vista que o presente caso trata da cobrança da repetição de indébito do art. 42, parágrafo único, do CDC,determino o
sobrestamento desta apelação até que seja julgado o Tema 929 pelo STJ.O feito ficará sob a responsabilidade da Coordenadoria das Câmaras Cíveis Isoladas.
A paralisação deverá ser comunicada à Mesa Diretora do TJ-MA, para que não fique o processo debitado por falta de impulso oficial e enquadrado em metas não
cumpridas junto ao CNJ.
Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.
São Luís, 28 de junho de 2017.

Desembargador Marcelo Carvalho Silva
Relator

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

Processo Nº: 0002601-33.2014.8.10.0034 Protocolo Nº: 0273942017

AGRAVANTE: ESTADO DO MARANHAO,
PROCURADOR(A)(ES): OSMAR CAVALCANTE DE OLIVEIRA
AGRAVADO: CLEBER BARROS PEREIRA FILHO,
ADVOGADO(A): CLERES MARIO BARREIRA LOBATO (MA13277-A )

Relator(a): NELMA CELESTE SOUZA SILVA SARNEY COSTA

Vistos, etc.
Trata-se de agravo interno interposto por Estado do Maranhãoem face da decisão que negou provimento à Remessa Necessária n.º 031694/2016.
É o sucinto relatório.
Em atenção ao art. 1.021,§2º1 do novo regramento do Código de Processo Civil, determino a intimação do agravado, para manifestação, no prazo de 15
(quinze) dias.
Após voltem-me conclusos.
Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.
São Luís, 27 de junho de 2017.

Desembargador(a): NELMA CELESTE SOUZA SILVA SARNEY COSTA

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
APELAÇÃO CÍVEL NO57.160/2016 - COROATÁ
PROCESSO NO0000584-84.2015.8.10.0035

1ª Apelante : Erinelda Margarida dos Santos

Advogados : Francisco Carlos Mouzinho do Lago e outros

2° Apelante : Município de Coroatá

Advogados : João Guilherme da Silva Gomes e outros

1° Apelado : Município de Coroatá

Advogados : João Guilherme da Silva Gomes e outros

2ª Apelada : Erinelda Margarida dos Santos

Advogados : Francisco Carlos Mouzinho do Lago e outros
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Relator : Desembargador Marcelo Carvalho Silva

DESPACHO
Acolho a manifestação da douta Procuradoria de Justiça (fls. 137).
Há necessidade de conversão do julgamento em diligência, tendo em vista que a parte autora/2ª apelada, não foi intimada para apresentar contrarrazões.
Assim, o Juízo de primeiro grau não cumpriu o disposto no §1º, do artigo 1.010, do Código de Processo Civil de 2015, que preconiza: "O apelado será intimado
para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias."
A falta de intimação para apresentação de resposta a recurso de apelação é causa de nulidade absoluta, por ofensa aos princípios do contraditório e da ampla
defesa.
Portanto, converto o julgamento em diligência para determinar a intimação da 2ª apelada Erinelda Margarida dos Santos para, querendo, no prazo de 15 (quinze)
dias apresentar contrarrazões ao recurso de apelação interposto pelo Município de Coroatá.
Após, conclusos.
Publique-se. Intime-se.
São Luís, 27 de junho de 2017.
Desembargador Marcelo Carvalho Silva

Relator

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0800011-50.2017.8.10.0000

Agravante :Office Tower Serviço de Estacionamento Ltda.
Advogados :Bruno Araújo Duailibe Pinheiro e outros
Agravado
Relator

:
:
Município de São Luís
Desembargador Marcelo Carvalho Silva

DECISÃO

Defiro o pedido do agravado/Município de São Luís (ID.937165/937166).

Aguarde-se a decisão do Pleno deste Tribunal.

Int.

São Luís, 28 de junho de 2017

Desembargador Marcelo Carvalho Silva

Relator

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 0800483-85.2016.8.10.0000.
Agravantes : ANA MARIA DA SILVA RAMOS CAVALCANTE E FERNANDO ANTÔNIO LEITÃO CAVALCANTE.
Advogado :DR. PEDRO ALEXANDRE BARRADAS SILVA(OAB/MA n.º 8.702).
Agravada : JEOVÁ BARBOSA ENGENHARIA LTDA
Advogados : DR. VINÍCIUS CÉSAR SANTOS DE MORAES (OAB MA OAB/MA nº 10448) E OUTROS.
Relatora : Desembargadora Nelma Celeste Souza Silva Sarney Costa

Vistos, etc.
Trata-se de Agravo Interno oposto contra decisão de ID 866395, proferida no corpo do Agravo de Instrumento n.º 0800483-85.2016.8.10.0000, interposto por
JEOVÁ BARBOSA ENGENHARIA LTDA, na qual deferi, parcialmente, a liminar pleiteada, “apenas para autorizar a correção monetária do saldo devedor do
imóvel, devendo ser substituído o INCC pelo IPCA, a partir da data em que o bem deveria ter sido entregue pela construtora, se mais vantajoso para o
consumidor.”
Em sede de preliminar arguida no Agravo Interno ora em exame, os agravantes aduziram a deserção daquele Agravo de Instrumento, em vista de não ter sido
instruído com a competente guia de pagamento do preparo, mas tão somente com um comprovante de pagamento cuja origem não se conhece.
Verifico que assiste razão aos ora agravantes quanto à ausência do referido documento. Contudo, em observância ao disposto no artigo 932, parágrafo único, do
NCPC, concedo à agravada o prazo de 05 (cinco) dias para a complementação da documentação.
Após, voltem-me os autos conclusos.
Intime-se. Publique-se. Cumpra-se
São Luís, 26 de maio de 2017.

Desembargadora NELMA CELESTE SOUZA SILVA SARNEY COSTA
RELATORA

PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 0801761-87.2017.8.10.0000
Agravante : Bradesco Saúde S/A.
Advogada : Renato Tadeu Rondina Mandaliti (OAB/SP 115.762), Reinaldo Tadeu Rondina Mandaliti (OAB/MA 11.706-A)
Agravada : Edmilson Mendes da Silva
Advogada : Karine Peres Sarmento (OAB/MA 8.426)
Relatora : Desa. Nelma Celeste Souza Silva Sarney Costa.

Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Bradesco Saúde S/A contra decisão interlocutória proferida pela Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca
de São Luís/MA.
Assim, com fulcro no artigo 932, parágrafo único, do Novo Código de Processo Civil, determino a intimação do ora Agravante para que junte aos autos a certidão
da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade do presente recurso, no prazo de 5 (cinco) dias.
Após voltem-me conclusos.
Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.
São Luís, 26 de junho de 2017.

Desembargadora NELMA CELESTE SOUZA SILVA SARNEY COSTA.
RELATORA
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PAUTA DE JULGAMENTO
SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

SERÃO JULGADOS PELA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, TERÇA-FEIRA, 11 DE JULHO DE 2017, ÀS NOVE HORAS, OU NÃO SE
REALIZANDO, NAS TERÇAS-FEIRAS SUBSEQÜENTES OS SEGUINTES PROCESSOS:
1-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Recursos | Embargos | Embargos de Declaração NÚMERO PROCESSO N.º
0000679-88.2016.8.10.0000 PROTOCOLO N.º 020890 / 2017 - Nao informada
EMBARGANTE:CAIXA SEGURADORA S/A
ADVOGADO(A):PE16983 - ANTONIO EDUARDO GONÇALVES DE RUEDA
EMBARGADO: PEDRO DE ALCANTARA PIRES SANDES

ADVOGADO(A):MA13071-MANOEL DAVID DE OLIVEIRA NETO, MA13006 - WILLIAN
ANDERSON BASTIANI

RELATORA: Desa.: NELMA CELESTE SOUZA SILVA SARNEY COSTA
___________________________

2-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Recursos | Embargos | Embargos de Declaração NÚMERO PROCESSO N.º
0029191-15.2015.8.10.0001 PROTOCOLO N.º 018295 / 2017 - Nao informada
EMBARGANTE:DULCE MORAES RÊGO
ADVOGADO(A):MA10106-A - THIAGO AFONSO BARBOSA DE AZEVEDO GUEDES
EMBARGADO: BANCO BMG

ADVOGADO(A):MA10530-A - MARINA BASTOS DA PORCIUNCULA BENGHI, 9168 -
WALFREDO FRAZÃO CORREA NETO

RELATOR: Des. ANTONIO GUERREIRO JÚNIOR
___________________________

3-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Recursos | Embargos | Embargos de Declaração NÚMERO PROCESSO N.º
0000725-09.2015.8.10.0131 PROTOCOLO N.º 024522 / 2017 - Nao informada
EMBARGANTE: BANCO ORIGINAL S.A
ADVOGADO(A): MG109730 - FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA
EMBARGADO: MARIA LUCIMAR DE SOUSA ALMEIDA
ADVOGADO(A): MA10092 - LUISA DO NASCIMENTO BUENO LIMA
RELATOR: Des. ANTONIO GUERREIRO JÚNIOR

___________________________
4-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Recursos | Embargos | Embargos de Declaração NÚMERO PROCESSO N.º
0023167-68.2015.8.10.0001 PROTOCOLO N.º 012539 / 2017 - Nao informada
EMBARGANTE: ESTADO DO MARANHAO
PROCURADOR(A)(ES): MA5373 - RICARDO GAMA PESTANA
EMBARGADO: JULIO CESAR SILVA DE ASSUNCAO
ADVOGADO(A): MA11996 - JORGE HENRIQUE MATOS CUNHA
RELATOR: Des. MARCELO CARVALHO SILVA

___________________________
5-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Recursos | Embargos | Embargos de Declaração NÚMERO PROCESSO N.º
0000169-65.2014.8.10.0123 PROTOCOLO N.º 017449 / 2017 - Nao informada
EMBARGANTE: BANCO BRADESCO S.A
ADVOGADO(A): MA11099-A - WILSON SALES BELCHIOR
EMBARGADO: INGRAÇA ALVES DE SANTANA
ADVOGADO(A): MA7158 - FRANCIVALDO PEREIRA DA SILVA PITANGA
RELATOR: Des. ANTONIO GUERREIRO JÚNIOR

___________________________
6-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Recursos | Embargos | Embargos de Declaração NÚMERO PROCESSO N.º
0000860-59.2013.8.10.0044 PROTOCOLO N.º 006168 / 2015 - Nao informada
EMBARGANTE: ESTADO DO MARANHÃO
PROCURADOR(A)(ES): - R. C. MENEZES NETO
EMBARGADO: RAIMUNDO LOPES DE BRITO FILHO
ADVOGADO(A): MA9561 - BENEDITO JORGE GONÇALVES DE LIRA
RELATOR: Des. MARCELO CARVALHO SILVA

___________________________
7-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Recursos | Embargos | Embargos de Declaração NÚMERO PROCESSO N.º
0009591-38.1997.8.10.0001 PROTOCOLO N.º 009163 / 2017 - Nao informada
EMBARGANTE: MARCAL E FILHOS LTDA
ADVOGADO(A): MA8546 - THIAGO BRHANNER GARCES COSTA
EMBARGADO: PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA
ADVOGADO(A): MA4292 - ÍTALO FÁBIO GOMES DE AZEVEDO
RELATOR: Des. ANTONIO GUERREIRO JÚNIOR

___________________________
8-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Recursos | Embargos | Embargos de Declaração NÚMERO PROCESSO N.º
0008604-38.2016.8.10.0000 PROTOCOLO N.º 022859 / 2017 - Nao informada
EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ
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PROCURADOR: MA3881 - MIGUEL CAMPELO DA SILVA FILHO
EMBARGADO: CATIANA BORGES NASCIMENTO
DEFENSOR PÚBLICO: - VITOR EDUARDO TAVARES DE OLIVEIRA
RELATORA: Desa.: NELMA CELESTE SOUZA SILVA SARNEY COSTA

___________________________
9-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Recursos | Agravos | CPC - AGRAVO INTERNO NÚMERO PROCESSO N.º
0008447-65.2016.8.10.0000 PROTOCOLO N.º 001220 / 2017 - Nao informada
AGRAVANTE: SUZANO PAPEL E CELULOSE SA
ADVOGADO(A): MA247 - LARA PONTES E NERY ADVOGADOS
AGRAVADO: AURECI MACIEL DE AGUIAR CUNHA, LEURIVAN MARINHO CUNHA
ADVOGADO(A): MA10641 - THIAGO AGUIAR SOUZA CUNHA
RELATOR: Des. ANTONIO GUERREIRO JÚNIOR

___________________________
10-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Recursos | Agravos | CPC - AGRAVO INTERNO NÚMERO PROCESSO N.º
0014060-88.2001.8.10.0001 PROTOCOLO N.º 015371 / 2017 - Nao informada
AGRAVANTE: FRANCISCO XAVIER DE SOUSA FILHO

ADVOGADO(A):MA3080-FRANCISCO XAVIER DE SOUSA FILHO, MA9149 - FELIPE
ANTONIO RAMOS SOUSA

AGRAVADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A - BNB

ADVOGADO(A):MA4119 - GILMAR PEREIRA SANTOS, MA9629 - LUCAS FERNANDES
RIBEIRO BANHOS

RELATOR: Des. ANTONIO GUERREIRO JÚNIOR
___________________________

11-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Recursos | Agravos | CPC - AGRAVO INTERNO NÚMERO PROCESSO N.º
0001287-08.2015.8.10.0102 PROTOCOLO N.º 016439 / 2017 - Nao informada
AGRAVANTE: BANCO ORIGINAL S/A
ADVOGADO(A): MG109730 - FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA
AGRAVADO: MARIA RITA SOUZA DE OLIVEIRA
ADVOGADO(A): MA9015 - SIMONE DA SILVA RIBEIRO
RELATOR: Des. ANTONIO GUERREIRO JÚNIOR

___________________________
12-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Recursos | Agravos | CPC - AGRAVO INTERNO NÚMERO PROCESSO N.º
0034259-14.2013.8.10.0001 PROTOCOLO N.º 011406 / 2017 - Nao informada
AGRAVANTE: BANCO BONSUCESSO S/A
ADVOGADO(A): PI9499 - MANUELA SARMENTO
AGRAVADO: CARLOS ANTONIO DE SOUSA MARTINS
ADVOGADO(A): MA7330 - ANTÔNIO MARCOS AMARAL VIDAL
RELATOR: Des. ANTONIO GUERREIRO JÚNIOR

___________________________
13-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Recursos | Agravos | CPC - AGRAVO INTERNO NÚMERO PROCESSO N.º
0001154-63.2015.8.10.0102 PROTOCOLO N.º 017417 / 2017 - Nao informada
AGRAVANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
ADVOGADO(A): MA9629 - LUCAS FERNANDES RIBEIRO BANHOS
AGRAVADO: VALDISA MARIA DA SILVA E SOUSA
ADVOGADO(A): MA9561 - BENEDITO JORGE GONÇALVES DE LIRA
RELATOR: Des. ANTONIO GUERREIRO JÚNIOR

___________________________
14-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Recursos | Agravos | CPC - AGRAVO INTERNO NÚMERO PROCESSO N.º
0000512-56.2016.8.10.0102 PROTOCOLO N.º 013383 / 2017 - Nao informada
AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS SA
ADVOGADO(A): MA11099-A - WILSON SALES BELCHIOR
AGRAVADO: JOSE DE RIBAMAR ALVES CARVALHO
ADVOGADO(A): MA5697 - WLISSES PEREIRA SOUSA
RELATOR: Des. ANTONIO GUERREIRO JÚNIOR

___________________________
15-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Recursos | Apelação NÚMERO PROCESSO N.º 0000208-62.2013.8.10.0102
PROTOCOLO N.º 026711 / 2016 - MONTES ALTOS
APELANTE: BV FINANCEIRA S.A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
ADVOGADO(A): MA12883-A - MANUELA SAMPAIO SARMENTO E SILVA
APELADO: LOURENÇA DE MORAIS LIMA
ADVOGADO(A): MA11483 - RENATO DIAS GOMES
RELATORA: Desa.: NELMA CELESTE SOUZA SILVA SARNEY COSTA
PGJ: NÃO OPINOU. (DRA. CLODENILZA RIBEIRO FERREIRA)

___________________________
16-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Recursos | Apelação NÚMERO PROCESSO N.º 0051617-89.2013.8.10.0001
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PROTOCOLO N.º 047048 / 2016 - SÃO LUÍS

APELANTE:

ALTINO FONSECA NETTO, FRANCISCO PEREIRA TRINDADE,
JOSE MARTINS BOUERES FILHO, MARIA CELIA NOGUEIRA
TRINTA, MARIA DE FATIMA BRAGA GOMES DE MELO, PEDRO
SILVEIRA BARRETO FILHO, SONIA MARIA TEIXEIRA GODOIS

ADVOGADO(A): MA2132 - JOSÉ ANTONIO FIGUEIREDO DE ALMEIDA SILVA
APELADO: ESTADO DO MARANHAO
PROCURADOR(A)(ES):MA5373 - RICARDO GAMA PESTANA
RELATORA: Desa.: NELMA CELESTE SOUZA SILVA SARNEY COSTA
PGJ: PELO CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO. (DRA. SANDRA LÚCIA MENDES ALVES ELOUF)

___________________________
17-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Recursos | Apelação NÚMERO PROCESSO N.º 0026151-59.2014.8.10.0001
PROTOCOLO N.º 054876 / 2016 - SÃO LUÍS
APELANTE: ELZA ADRYANE SANTOS GOMES
ADVOGADO(A): MA10551 - FERNANDA MEDEIROS PESTANA
APELADO: ESTADO DO MARANHAO
ADVOGADO(A): - SERGIO TAVARES
RELATORA: Desa.: NELMA CELESTE SOUZA SILVA SARNEY COSTA
PGJ: PELO CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO. (DRA. SANDRA LÚCIA MENDES ALVES ELOUF)

___________________________
18-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Recursos | Apelação NÚMERO PROCESSO N.º 0033936-77.2011.8.10.0001
PROTOCOLO N.º 001515 / 2017 - SÃO LUÍS
APELANTE: JOSE MARCIO MORAIS
ADVOGADO(A): MA2607 - ANTONIO JOSE OLIVEIRA GOMES
APELADO: AARON BRUSCHINA
ADVOGADO(A): MA10334 - DULCINEIDE DOS REMÉDIOS MORAES REGO
RELATORA: Desa.: NELMA CELESTE SOUZA SILVA SARNEY COSTA
PGJ: PELO CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO. (DRA. MARILÉA CAMPOS DOS SANTOS COSTA)

___________________________
19-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Recursos | Apelação NÚMERO PROCESSO N.º 0001926-51.2015.8.10.0029
PROTOCOLO N.º 011293 / 2017 - CAXIAS
APELANTE: BANCO BRADESCO S.A
ADVOGADO(A):MA11099-A - WILSON SALES BELCHIOR
APELADO: J DE R NUNES COM E REPRESENTAÇÕES

ADVOGADO(A):MA9233 - JOSÉ DE RIBAMAR NUNES JUNIOR, PI8339 - CARLA
LOUREDANA BRITO DO ROSARIO FONTENELE

RELATORA: Desa.: NELMA CELESTE SOUZA SILVA SARNEY COSTA
PGJ: NÃO OPINOU. (DRA. SAMARA ASCAR SAUAIA)

___________________________
20-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Recursos | Apelação NÚMERO PROCESSO N.º 0000543-70.2011.8.10.0096
PROTOCOLO N.º 045137 / 2016 - MARACAÇUMÉ
APELANTE: ARNOBIO RODRIGUES DOS SANTOS

ADVOGADO(A): - MÁRCIO AUGUSTO COUTINHO, MA9335 - JOSE ELOI SANTANA
COSTA FILHO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
PROMOTOR(A)(ES):- ANDRE CHARLES ALCANTARA MARTINS OLIVEIRA
RELATOR: Des. ANTONIO GUERREIRO JÚNIOR
PGJ: PELO CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO. (DR. TEODORO PERES NETO)

___________________________
21-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Recursos | Apelação NÚMERO PROCESSO N.º 0027748-97.2013.8.10.0001
PROTOCOLO N.º 040795 / 2016 - SÃO LUÍS
APELANTE: KLAUBER DE ARAUJO SOUZA AZEVEDO

ADVOGADO(A):MA9210-MARCOS FABRICIO ARAUJO DE SOUSA, MA7073-RODRIGO
MENDONÇA SANTIAGO

APELADO: RAIMUNDO CARPEGIANE SENA FERNANDES
ADVOGADO(A):MA8202 - ARÃO VALDEMAR MENDES DE MELO
RELATOR: Des. ANTONIO GUERREIRO JÚNIOR
PGJ: NÃO OPINOU. (DR. TEODORO PERES NETO)

___________________________
22-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Recursos | Apelação NÚMERO PROCESSO N.º 0001432-33.2013.8.10.0038
PROTOCOLO N.º 048148 / 2016 - JOÃO LISBOA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
PROMOTOR(A)(ES): - FÁBIO HENRIQUE MEIRELLES MENDES
APELADO: FRANCISCO EMILIANO RIBEIRO DE MENEZES
ADVOGADO(A): MA12353 - YANNA PAULA SILVA MAIA
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RELATOR: Des. ANTONIO GUERREIRO JÚNIOR
PGJ: PELO CONHECIMENTO E PROVIMENTO. (DRA. SANDRA LÚCIA MENDES ALVES ELOUF)

___________________________
23-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Recursos | Apelação NÚMERO PROCESSO N.º 0005010-62.2006.8.10.0001
PROTOCOLO N.º 050908 / 2016 - SÃO LUÍS
APELANTE: TELECOMUNICACOES NORDESTE LTDA

ADVOGADO(A):

MA7069 - BRUNO SÁ DA SILVEIRA, MA6226 - CINTIA ITAPARY
ALBUQUERQUE, MA9224 - FRANCISCO DARIO ABREU DE ARAUJO
JUNIOR, MA10068 - LUIS GUILHERME BEZERRA SALDANHA, MA4735 -
RUY EDUARDO VILLAS BOAS SANTOS, MA8553 - WALLACE ALVES
OLIVEIRA, MA4695 - ANTÔNIO CÉSAR DE ARAÚJO FREITAS, MA5408 -
ANTÔNIO CARLOS COÊLHO JÚNIOR

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
ADVOGADO(A):- CARLOS AUGUSTO DA SILVA OLIVEIRA
RELATOR: Des. ANTONIO GUERREIRO JÚNIOR
PGJ: PELO CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO. (DRA. CLODENILZA RIBEIRO FERREIRA )

___________________________
24-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Recursos | Apelação NÚMERO PROCESSO N.º 0002514-49.2015.8.10.0032
PROTOCOLO N.º 052336 / 2016 - COELHO NETO
APELANTE: ANGELA MARIA FERREIRA DE ARAUJO
ADVOGADO(A):MA12881-A - ALBERTO MAGNO VIEIRA MACHADO FRANKLIN
APELADO: PATEO COMERCIO DE VEICULO LTDA

ADVOGADO(A):PE23973 - FILIPE DE SOUZA LEÃO DE ARAÚJO, PE17593 - LUÍS FELIPE
DE SOUZA REBÊLO

RELATOR: Des. ANTONIO GUERREIRO JÚNIOR
PGJ: NÃO OPINOU. (DR. EDUARDO DANIEL PEREIRA FILHO)

___________________________
25-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Recursos | Apelação NÚMERO PROCESSO N.º 0008725-48.2013.8.10.0040
PROTOCOLO N.º 062143 / 2015 - IMPERATRIZ
APELANTE: DENYSE SILVA TEIXEIRA
ADVOGADO(A): MA6284 - SAMIRA VALÉRIA DAVI DA COSTA
APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A
ADVOGADO(A): MA11735 - ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES
RELATOR: Des. MARCELO CARVALHO SILVA
PGJ: CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA. (DRA. SANDRA LÚCIA MENDES ALVES ELOUF)

___________________________
26-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Recursos | Apelação NÚMERO PROCESSO N.º 0018828-37.2013.8.10.0001
PROTOCOLO N.º 006090 / 2017 - SÃO LUÍS
APELANTE: MUNICIPIO DE SAO LUIS
PROCURADOR: - AIRTON JOSE TAGRA FEITOSA
APELADO: ARIANA FERNANDA ALMEIDA DA SILVA
ADVOGADO(A): MA6023 - LICIA VALERIA PINTO CAMPOS
RELATOR: Des. MARCELO CARVALHO SILVA
PGJ: PELO CONHECIMENTO E PROVIMENTO. (DR. FRANCISCO DAS CHAGAS BARROS DE SOUSA)

___________________________
27-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Recursos | Apelação NÚMERO PROCESSO N.º 0041035-93.2014.8.10.0001
PROTOCOLO N.º 000700 / 2017 - SÃO LUÍS
APELANTE: JOSE HENRIQUE HILUY NICOLAU
ADVOGADO(A): MA3811 - SONIA MARIA LOPES COELHO
APELADO: PEDRO AMERICO DIAS VIEIRA
ADVOGADO(A): MA705 - PEDRO AMERICO DIAS VIEIRA
RELATOR: Des. MARCELO CARVALHO SILVA
PGJ: NÃO OPINOU. (DRA. THEMIS MARIA PACHECO DE CARVALHO)

___________________________
28-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Recursos | Apelação NÚMERO PROCESSO N.º 0027687-47.2010.8.10.0001
PROTOCOLO N.º 021306 / 2017 - SÃO LUÍS

APELANTE: GRAN LINE VEICULOS LTDA, LUIZ CARLOS ALENCAR PONTES, MARIA
DE LOURDES HOLANDA PONTES

ADVOGADO(A):SP128341 - NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES
APELADO: BANCO SAFRA S/A
ADVOGADO(A):MA7504 - MARCELO PONTE FERREIRA DE SOUZA
RELATOR: Des. MARCELO CARVALHO SILVA
PGJ: PELO CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO. (DRA. SANDRA LÚCIA MENDES ALVES ELOUF)

___________________________
29-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Recursos | Apelação NÚMERO PROCESSO N.º 0051191-48.2011.8.10.0001
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PROTOCOLO N.º 054348 / 2016 - SÃO LUÍS
(1º APELANTE):BRQUALY ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
ADVOGADO(A):SP236655 - JEFERSON ALEX SALVIATO
(2º APELANTE):JACARE MADEIRAS E COMPENSADOS LTDA

ADVOGADO(A):MA5511 - ANTONIO JOSE GARCIA PINHEIRO, 11224 - FABIANE GOMES
DINIZ RICARDI

(1º APELADO): JACARE MADEIRAS E COMPENSADOS LTDA

ADVOGADO(A):5511 - ANTONIO JOSE GARCIA PINHEIRO, 11224 - FABIANE GOMES
DINIZ RICARDI

(2º APELADO): BRQUALY ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
ADVOGADO(A):SP236655 - JEFERSON ALEX SALVIATO
RELATOR: Des. ANTONIO GUERREIRO JÚNIOR
PGJ: NÃO OPINOU. (DRA. CLODENILZA RIBEIRO FERREIRA)

___________________________
30-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Recursos | Apelação NÚMERO PROCESSO N.º 0010564-12.2005.8.10.0001
PROTOCOLO N.º 002926 / 2017 - SÃO LUÍS
APELANTE: TCM TRANSPORTES COLETIVOS MARANHENSE LTDA

ADVOGADO(A):MA4282 - LARISSA ABDALLA BRITTO FIALHO, MA11376 - ERICK
ABDALLA BRITTO

(1º APELADO): MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA

ADVOGADO(A):MA9034 - FRANCISCA DAS CHAGAS ARAÚJO CARVALHO
CAPISTRANO

(2º APELADO): FRANCISCO DE JESUS BARBOSA

ADVOGADO(A):MA7509 - CYNTIA DE JESUS COSTA BEZERRA, MA3455 - REINALDO
DE ASSUNÇÃO ARAÚJO BEZERRA

RELATOR: Des. MARCELO CARVALHO SILVA
PGJ: NÃO OPINOU. (DR. RAIMUNDO NONATO DE CARVALHO FILHO)

___________________________
31-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Recursos | Apelação NÚMERO PROCESSO N.º 0012448-71.2008.8.10.0001
PROTOCOLO N.º 003173 / 2017 - SÃO LUÍS
APELANTE: SOCIEDADE EDUCACIONAL POSITIVO LTDA

ADVOGADO(A):PR38690 - ANDRE CORNELSEN BROFMAN, SC22729 - ELIANE
GONÇALVES DE SOUZA, PR29379 - NATAN BARIL

APELADO: COLEGIO POSITIVO
ADVOGADO(A):MA3779 - JOSÉ CARLOS MINEIRO
RELATOR: Des. MARCELO CARVALHO SILVA
PGJ: NÃO OPINOU. (DR. RAIMUNDO NONATO DE CARVALHO FILHO)

___________________________
32-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Recursos | Apelação NÚMERO PROCESSO N.º 0053111-57.2011.8.10.0001
PROTOCOLO N.º 021071 / 2017 - SÃO LUÍS
APELANTE: ALAN MATOS PAES
DEFENSOR
PÚBLICO:

- DENISE BARROSO NEPOMUCENO

APELADO: MUNICIPIO DE SAO LUIS

PROCURADOR: - JULIO CESAR DE JESUS, - TEREZINHA DE LISIEUX LOPES DE
ARAÚJO

RELATOR: Des. MARCELO CARVALHO SILVA
PGJ: NÃO OPINOU. (DR. JOSÉ RIBAMAR SANCHES PRAZERES)

___________________________
33-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Recursos | Apelação NÚMERO PROCESSO N.º 0032590-91.2011.8.10.0001
PROTOCOLO N.º 017670 / 2017 - SÃO LUÍS
APELANTE: MUNICIPIO DE SAO LUIS
PROCURADOR:MA4408 - AMADEUS PEREIRA DA SILVA, - JULIO CESAR DE JESUS
APELADO: CRISTINA SILVA KURY CHAVES, DJALMA GOMES CHAVES FILHO

ADVOGADO(A):MA6280 - JOSÉ REIS ROCHA VIEIRA, MA3354 - MARIA APARECIDA
ROCHA VIEIRA

RELATOR: Des. MARCELO CARVALHO SILVA
PGJ: NÃO OPINOU. (DRA. THEMIS MARIA PACHECO DE CARVALHO)

___________________________
34-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Recursos | Apelação NÚMERO PROCESSO N.º 0000714-15.2012.8.10.0121
PROTOCOLO N.º 007036 / 2017 - SÃO BERNARDO
APELANTE: MARIA NEUTA SILVA NUNES
ADVOGADO(A): MA6726 - MEYRE MARQUES BASTOS
APELADO: MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO
ADVOGADO(A): MA5050-A - FRANCISCO CÉLIO BEZERRA
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RELATOR: Des. MARCELO CARVALHO SILVA
PGJ: NÃO OPINOU. (DR. NACOR PAULO PEREIRA DOS SANTOS)

___________________________
35-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Recursos | Apelação NÚMERO PROCESSO N.º 0001411-68.2015.8.10.0044
PROTOCOLO N.º 019275 / 2017 - IMPERATRIZ
APELANTE: MARIA MEIRE DE MOURA BARROS
DEFENSOR PÚBLICO: - VITOR EDUARDO TAVARES DE OLIVEIRA
APELADO: ESTADO DO MARANHAO
PROCURADOR(A)(ES): - ADRIANO CAVALCANTI
RELATOR: Des. MARCELO CARVALHO SILVA
PGJ: NÃO OPINOU. (DR. JOSÉ RIBAMAR SANCHES PRAZERES)

___________________________
36-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Recursos | Apelação NÚMERO PROCESSO N.º 0002488-76.2014.8.10.0035
PROTOCOLO N.º 057702 / 2016 - COROATÁ
APELANTE: PAULO JARBAS FRAGA MARANHÃO
ADVOGADO(A): MA10885 - MAYKON VEIGA VIEIRA DOS SANTOS
APELADO: JOSE RAIMUNDO JANSEN PEREIRA
ADVOGADO(A): MA4976 - FLORIANO COELHO DOS REIS FILHO
RELATOR: Des. MARCELO CARVALHO SILVA
PGJ: PELO CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO. (DRA. SANDRA LÚCIA MENDES ALVES ELOUF)

___________________________
37-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Recursos | Apelação NÚMERO PROCESSO N.º 0017045-49.2009.8.10.0001
PROTOCOLO N.º 006119 / 2017 - SÃO LUÍS
APELANTE: NAZARETH DE JESUS BARROS RESENDE
ADVOGADO(A): MA5304 - FRANCISCO ALCIOMAR DOS SANTOS COSTA
APELADO: PROJETARE MOVEIS E SERVICOS LTDA
ADVOGADO(A): MA15483 - RAIMUNDO BAPTISTA ANGELIM NETO
RELATOR: Des. MARCELO CARVALHO SILVA
PGJ: NÃO OPINOU. (DR. NACOR PAULO PEREIRA DOS SANTOS)

___________________________
38-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Recursos | Apelação NÚMERO PROCESSO N.º 0011490-46.2012.8.10.0001
PROTOCOLO N.º 044401 / 2016 - SÃO LUÍS
APELANTE: FRONT MOVEIS CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA
ADVOGADO(A):MA705 - PEDRO AMERICO DIAS VIEIRA
APELADO: ISABELA PONTES FERNANDES BACELAR

ADVOGADO(A):MA7329 - ANTONIO ANGLADA JATAY CASANOVAS, MA4462 - ULISSES
CÉSAR MARTINS DE SOUSA

RELATOR: Des. MARCELO CARVALHO SILVA
PGJ: NÃO OPINOU. (DR. EDUARDO DANIEL PEREIRA FILHO)

___________________________
39-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Recursos | Apelação NÚMERO PROCESSO N.º 0002450-04.2013.8.10.0034
PROTOCOLO N.º 007215 / 2017 - CODÓ

APELANTE: JACKSON BENNY LEITE SILVA REPRESENTADO POR SEU
IRMÃO MAURICIO BENNY LEITE SILVA

ADVOGADO(A): MA5970 - FRANCISCO MENDES DE SOUSA, MA6790 -
RAIMUNDO JOSE MENDES DE SOUSA

APELADO: ESTADO DO MARANHAO
PROCURADOR(A)(ES):- MARCELO APOLO VIEIRA FRANKLIN
RELATOR: Des. MARCELO CARVALHO SILVA
PGJ: PELO CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO. (DRA. DOMINGAS DE JESUS FRÓZ GOMES)

___________________________
40-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Recursos | Apelação NÚMERO PROCESSO N.º 0004534-77.2013.8.10.0001
PROTOCOLO N.º 013982 / 2017 - SÃO LUÍS
APELANTE: VIAÇÃO PRIMOR LTDA
ADVOGADO(A):MA11376 - ERICK ABDALLA BRITTO

APELADO: FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA, IRENILDE SILVA, MARCOS ANTONIO
SILVA

ADVOGADO(A):MA12138 - BRUNO HENRIQUE CARVALHO ROMÃO
RELATOR: Des. MARCELO CARVALHO SILVA
PGJ: PELO CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO. (DRA. TEREZINHA DE JESUS ANCHIETA GUERREIRO)

___________________________
41-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Recursos | Apelação NÚMERO PROCESSO N.º 0000718-69.2015.8.10.0146
PROTOCOLO N.º 005774 / 2017 - JOSELÂNDIA
APELANTE: MARLY ALVES DA CUNHA

MA12144 - DANILO GIUBERTI FILHO, MA3591 - DELZA PEREIRA
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ADVOGADO(A):
GILBERTI

APELADO: MUNICIPIO DE JOSELANDIA
ADVOGADO(A):11206 - CARMEN FEITOSA SOARES
RELATOR: Des. MARCELO CARVALHO SILVA
PGJ: PELO CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO. (DR. FRANCISCO DAS CHAGAS BARROS DE SOUSA)

___________________________
42-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Recursos | Apelação NÚMERO PROCESSO N.º 0009859-85.2009.8.10.0029
PROTOCOLO N.º 022178 / 2017 - CAXIAS

APELANTE: A M S M REPRESENTADO POR SUA GENITORA GLACIMAR
SANTOS SILVA

ADVOGADO(A): MA11457 - AÍDA MORAIS ARAGÃO
(1º APELADO): ESTADO DO MARANHAO
PROCURADOR(A)(ES):- ERLLS MARTINS CAVALCANTI
(2º APELADO): MUNICIPIO DE CAXIAS
ADVOGADO(A): MA4635 - JOSE DILSON LOPES DE OLIVEIRA
RELATOR: Des. MARCELO CARVALHO SILVA
PGJ: PELO CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO. (DR. CARLOS JORGE AVELAR SILVA)

___________________________
43-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Recursos | Apelação NÚMERO PROCESSO N.º 0025991-78.2007.8.10.0001
PROTOCOLO N.º 023972 / 2017 - SÃO LUÍS
APELANTE: UNIBANCO - UNIAO DE BANCOS BRASILEIROS S/A
ADVOGADO(A): BA16780 - LUIS CARLOS LAURENÇO
APELADO: RAIMUNDO T C FERREIRA
ADVOGADO(A): MA8795 - DOMINGOS FARIA PEREIRA JUNIOR
RELATOR: Des. MARCELO CARVALHO SILVA
PGJ: NÃO OPINOU. (DR. JOSÉ RIBAMAR SANCHES PRAZERES)

___________________________
44-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Recursos | Apelação NÚMERO PROCESSO N.º 0016945-21.2014.8.10.0001
PROTOCOLO N.º 057902 / 2016 - SÃO LUÍS
APELANTE: CREFISA S/A

ADVOGADO(A):MG101626 - CAROLINA CARVALHO ARMOND, MG88237 - DANIEL
CARVALHO ARMOND

APELADO: FRANCISCO PEREIRA DA SILVA
ADVOGADO(A):MA8415 - FERNANDO JESUS EWERTON MARTINS SEGUNDO
RELATOR: Des. MARCELO CARVALHO SILVA
PGJ: PELO CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO. (DRA. CLODENILZA RIBEIRO FERREIRA)

___________________________
45-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Recursos | Apelação NÚMERO PROCESSO N.º 0008716-43.2012.8.10.0001
PROTOCOLO N.º 041542 / 2016 - SÃO LUÍS
APELANTE: MUNICIPIO DE SAO LUIS
PROCURADOR: - DANIEL DE FARIA JERÔNIMO LEITE

APELADO: MARISTELA GONÇALVES PINHEIRO, ODIRLEY PINHEIRO VIANA,
ADEILSON LUÍS PINHEIRO VIANA

DEFENSOR
PÚBLICO:

- FÁBIO MAGALHÃES PINTO

RELATORA: Desa.: NELMA CELESTE SOUZA SILVA SARNEY COSTA
PGJ: PELO CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO. (DRA. SANDRA LÚCIA MENDES ALVES ELOUF)

___________________________
46-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO | Recursos | Apelação NÚMERO PROCESSO N.º 0003102-02.2014.8.10.0029
PROTOCOLO N.º 047905 / 2016 - CAXIAS
APELANTE: RAIMUNDA ALVES DOS SANTOS
ADVOGADO(A): 10682 - KARLA KELMA OSÓRIO SILVA
APELADO: MARIA BERNARDETE DA SILVA
ADVOGADO(A): MA12943 - EGLIE RIBEIRO DE ARAUJO
RELATORA: Desa.: NELMA CELESTE SOUZA SILVA SARNEY COSTA
PGJ: PELO CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO. (DRA. SANDRA LÚCIA MENDES ALVES ELOUF)

___________________________
PALÁCIO DA JUSTIÇA "CLOVIS BEVILÁCQUA", em São Luís, 28 de junho de 2017

Desembargadora NELMA CELESTE SOUZA SILVA SARNEY COSTA
PRESIDENTE DA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

Terceira Câmara Cível
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ACÓRDÃO Nº 205349/2017

Sessão do dia 22 de junho de 2017
APELAÇÃO CÍVEL Nº 2019/2017 (0048413-66.2015.8.10.0001) - SÃO LUÍS

Relator : Desembargador Jamil de Miranda Gedeon Neto
Apelante : Ivanilde Viana Lima
Advogado(s) : Bruna Portela Teles Pessoa (OAB/MA nº. 14739)
Apelado : OI Telemar Norte Leste S/A
Advogado : Mário Jorge Menescal de Oliveira (OAB/MA nº. 12051-A) e outro

A C O R D Ã O Nº.
CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE
INDÉBITO. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO COMPROVADOS. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR.
IMPROCEDÊNCIA.
1. Devem ser afastadas as preliminares de nulidade da sentença, por negativa de prestação jurisdicional ou cerceamento de defesa, seja porque foi oportunizado
à apelante a manifestação sobre a inspeção feita na unidade consumidora, seja porque a ocorrência ou não dos fatos imputados à ré constitui análise da matéria
de mérito.
2. Do conjunto probatório, resta evidenciada a excludente de responsabilidade da causa exclusiva da vítima e a ausência de defeito na prestação de serviços de
telefonia, impondo-se a manutenção da sentença de improcedência da ação.
3. Apelo conheço e improvido.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, os Senhores Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado
do Maranhão, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Desembargador Relator.
Votaram os Senhores Desembargadores Jamil de Miranda Gedeon Neto, Cleonice Silva Freire e José de Ribamar Castro.
Presidiu o julgamento o Senhor Desembargador Jamil de Miranda Gedeon Neto.
Presente a Senhora Procuradora de Justiça, Iracy Martins Figueiredo Aguiar.
São Luís/MA, 22 de junho de 2017.

Desembargador JAMIL DE MIRANDA GEDEON NETO
Relator

ACÓRDÃO Nº 205350/2017

Sessão do dia 22 de junho de 2017
APELAÇÃO CÍVEL No18704/2017 (0001399-42.2014.8.10.0027)

BARRA DO CORDA
Relator : Desembargador Jamil de Miranda Gedeon Neto
Apelante : TIM Brasil Celular S/A
Advogado(s) : Carlos Roberto Siqueira Castro (OAB/MA 8882-A) e outro
Apelado : Vanilda Maria Lima Bonfim
Advogado(s) : Luis Augusto Bonfim Neto (OAB/MA 8895)

ACÓRDÃO Nº
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
COBRANÇA E NEGATIVAÇÃO INDEVIDOS. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. DANOS MORAIS. VALOR QUE ATENDE AOS CRITÉRIOS DE
PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Evidenciado o dever de o apelante indenizar os prejuízos sofridos pelo apelado, eis que presentes os requisitos da responsabilidade civil, quais seja: a)
conduta ilícita (cobrança e negativação indevidos); b) culpa ou dolo do agente (inobservância do dever de cuidado); c) a existência de dano (abalo moral); e d) o
nexo de causalidade entre os dois primeiros.
2. In casu,deve ser mantido a indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), por ser adequado e suficiente para reparar os danos
morais causados, sem perder o caráter punitivo-pedagógico, nem acarretar o enriquecimento ilícito do autor, atendendo aos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade.
3. De acordo com o STJ, a Súmula n. 385&#8260;STJ somente é aplicável às hipóteses em que a indenização é pleiteada contra órgão mantenedor de cadastro
de proteção ao crédito que deixa de proceder à notificação prevista no art. 43, § 2º, do CDC antes de efetivar a anotação do nome do devedor, o que não é o
caso dos presentes autos.
4. Apelo conhecido e improvido.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Senhores Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça
do Estado do Maranhão, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Desembargador Relator.
Votaram os Senhores Desembargadores Jamil de Miranda Gedeon Neto, Cleonice Silva Freire e José de Ribamar Castro.
Presidiu o julgamento o Senhor Desembargador Jamil de Miranda Gedeon Neto.
Presente a Senhora Procuradora de Justiça, Iracy Martins Figueiredo Aguiar.
São Luís/MA, 22 de junho de 2017.

Desembargador JAMIL DE MIRANDA GEDEON NETO
Relator

ACÓRDÃO Nº 205351/2017

Sessão do dia 22 de junho de 2017
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0011942-31.2015.8.10.0040 (17.153/2017) - IMPERATRIZ

Relator : Desembargador Jamil de Miranda Gedeon Neto
Apelantes : Itaú BMG Consignado S/A e Banco BMG S/A
Advogados : Ana Tereza de Aguiar Valença (OAB/PE 33980) e Luís Carlos Laurenço (OAB/MA 11416-A)
Apelado : Francisco Silva Souza
Advogado : João Paulo dos Santos Sousa (OAB/MA 12907)
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ACÓRDÃO Nº
AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DÉBITO C/C DANOS MORAIS. PROCEDÊNCIA. INSCRIÇÃO NO SERASA. INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
AUSÊNCIA DE DESCONSTITUIÇÃO DAS ALEGAÇÕES DO AUTOR. ÔNUS DO RÉU. CONSUMIDOR ANALFABETO FUNCIONAL. RENOVAÇÃO DE
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DO CONSUMIDOR. ATO ILÍCITO.RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL
IN RE IPSA.DEVIDO. QUANTUMRAZOÁVEL. APELAÇÃO IMPROVIDA.

Inexistência de exercício regular de direito, pois a negativação indevida do consumidor foi realizada pelo apelante, logo, o dano foi por este perpetrado.1.
O réu ora apelante não se desincumbiu do ônus de desconstituir as alegações do autor, referente à inexistência do negócio jurídico que redundou em2.
indevida restrição, configurando ato ilícito indenizável.
Dano moral in re ipsa, ante a responsabilidade objetiva do prestador de serviços.3.
Apelação improvida.4.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Senhores Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça
do Estado do Maranhão, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Desembargador Relator.
Votaram os Senhores Desembargadores Jamil de Miranda Gedeon Neto, Cleonice Silva Freire e José de Ribamar Castro.
Presidiu o julgamento o Senhor Desembargador Jamil de Miranda Gedeon Neto.
Presente a Senhora Procuradora de Justiça, Iracy Martins Figueiredo Aguiar.
São Luís/MA, 22 de junho de 2017.

Desembargador JAMIL DE MIRANDA GEDEON NETO
Relator

ACÓRDÃO Nº 205352/2017

Sessão do dia 22 de junho de 2017
APELAÇÃO CÍVEL Nº 742/2017 - SÃO LUÍS
(Número Único 0049512-76.2012.8.10.0001)

Relator : Desembargador Jamil de Miranda Gedeon Neto
1º Apelante : Banco Bradesco S/A, Consórcio Bradesco LTDA
Advogado (s) : Wilson Sales Belchior (OAB/MA 11099/A)
1º Apelado : Edson Ribeiro Lima
Advogado(s) : Herberth Freitas Rodrigues (OAB/MA 5101), Maria Cecília Cárceres (OAB/MA 5431)
2º Apelante : Edson Ribeiro Lima
Advogado : Herberth Freitas Rodrigues (OAB/MA 5101), Maria Cecília Cárceres (OAB/MA 5431)
2º Apelado : Banco Bradesco S/A, Consórcio Bradesco LTDA
Advogado (s) : Wilson Sales Belchior (OAB/MA 11099/A)

A C Ó R D Ã O N.º
CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONSÓRCIO. IMÓVEL COTA CONTEMPLADA. RECUSA IMOTIVADA DE EMISSÃO DA CARTA DE CRÉDITO DEVER DE
DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. SITUAÇÃO QUE NÃO ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO. DANOS MORAIS NÃO
CONFIGURADOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. EMPRESAS DO MESMO GRUPO ECONÔMICO. APLICAÇÃO DO CDC. SENTENÇA
PARCIALMENTE REFORMADA.

Ilegitimidade passiva que merece ser afastada, tendo em vista que a administradora de consórcio é uma empresa do mesmo grupo econômico do
banco, caracterizando, portanto, a solidariedade imposta noCódigo de Defesa do Consumidor, estando o banco requerido apto a figurar no pólo passivo
da lide.

1.

Havendo nos autos prova da participação do autor no consórcio, sua contemplação, bem como de quitação regular das parcelas do contrato fartamente
demonstrada, torna não só desmotivada, mas abusiva, a conduta da ré em negar-lhe a liberação da carta de crédito.

2.

A recusa da administradora do consórcio em lhe entregar a carta de crédito é manifestamente abusiva, e não se pode admitir, eis que a premissa na qual
se baseou o banco para a negativa de expedição do documento apontamento em nome da recorrente junto ao banco, não está justificada.

3.

Em que pese o reconhecimento da obrigação da ré em expedir a carta de crédito em favor da autora, entende-se que essa última não faz jusao
recebimento de indenização por danos morais, pois não houve abalo à sua imagem, que pudesse ser reparado, senão mero aborrecimento.

4.

Sentença parcialmente reformada.5.
1º Apelo conhecido e improvido. 2º Apelo conhecido e parcialmente provido6.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Senhores Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça
do Estado do Maranhão, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao primeiro recurso e em dar parcial provimento ao segundo, nos termos do voto do
Desembargador Relator.
Votaram os Senhores Desembargadores Jamil de Miranda Gedeon Neto, Cleonice Silva Freire e José de Ribamar Castro.
Presidiu o julgamento o Senhor Desembargador Jamil de Miranda Gedeon Neto.
Presente a Senhora Procuradora de Justiça, Iracy Martins Figueiredo Aguiar.
São Luís/MA, 22 de junho de 2017.

Desembargador JAMIL DE MIRANDA GEDEON NETO
Relator

ACÓRDÃO Nº 205354/2017

Sessão do dia 22 de junho de 2017
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0029539-04.2013.8.10.0001 (015964/2017) - SÃO LUÍS

Relator : Desembargador Jamil de Miranda Gedeon Neto
Apelante : BB Leasing S/A - Arrendamento Mercantil
Advogado : Humberto Luiz Teixeira (OAB/SP 157875)
Apelada : Nilcilea Pontes Ribeiro Correa
Advogado: : Felipe Vidigal Cantanhede (OAB/MA 8209)

A C Ó R D Ã O Nº
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REINTEGRATÓRIA. EXTINÇÃO DO FEITO. ABANDONO DE CAUSA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO
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PESSOAL. INOCORRÊNCIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 485, § 1º DO CPC/15. PRECEDENTES DO STJ. NECESSIDADE DE REFORMA. APELO PROVIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que "é obrigatória a intimação do autor, nos casos de abandono da causa, e não de
seu advogado, para que não ocorra de a parte ser surpreendida pela desídia de seu procurador".
2.a extinção do feito por abandono de causa pelo autor, a teor do que prescreve o art. 485 e § 1º, do Código de Processo Civil, demanda a intimação pessoalda
parte para que a falta seja suprida no prazo de 5 (cinco) dias.
3. Apelação conhecida e provida.
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do
Estado do Maranhão, por unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Votaram os Senhores Desembargadores Jamil de Miranda Gedeon Neto, Cleonice Silva Freire e José de Ribamar Castro.
Presidiu o julgamento o Senhor Desembargador Jamil de Miranda Gedeon Neto.
Presente a Senhora Procuradora de Justiça, Iracy Martins Figueiredo Aguiar.
São Luís/MA, 22 de junho de 2017.

Desembargador JAMIL DE MIRANDA GEDEON NETO
Relator

ACÓRDÃO Nº 205356/2017

Sessão do dia 22 de junho de 2017
APELAÇÃO CÍVEL N.º 18.311/2017 (0002727-17.2014.8.10.0056) - SANTA INÊS

Relator : Desembargador Jamil de Miranda Gedeon Neto
Apelante : Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A
Advogado : Alvaro Luiz da Costa Fernandes (OABMA 11735-A)
Apelados : José Antonio Mendes e Raimunda dos Santos
Advogado : Errico Ezequiel Finizola Caetano (OABMA 9403-A)

ACORDÃO Nº.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. MORTE. FALTA DE
INTERESSE DE AGIR. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA. LEGITIMIDADE ATIVA. HERDEIROS BENEFICIÁRIOS.
SENTENÇA MANTIDA. APELO IMPROVIDO.
1. Não há necessidade de prévio esgotamento da via administrativa, como condição para o beneficiário ingressar em juízo pleiteando o recebimento da
indenização relativa ao seguro DPVAT.
2. uma vez comprovado que o acidente ocorreu, é ônus da seguradora refutar tal acontecimento e como a seguradora não se desincumbiu do ônus da prova do
fato obstativo do direito dos autores, fica afastada a alegação de inexistência de provas a justificar o pleito inicial.
3. Apelação conhecida e improvida.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Senhores Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça
do Estado do Maranhão, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, os termos do voto do Desembargador Relator.
Votaram os Senhores Desembargadores Jamil de Miranda Gedeon Neto, Cleonice Silva Freire e José de Ribamar Castro.
Presidiu o julgamento o Senhor Desembargador Jamil de Miranda Gedeon Neto.
Presente a Senhora Procuradora de Justiça, Iracy Martins Figueiredo Aguiar.
São Luís/MA, 22 de junho de 2017.

Desembargador JAMIL DE MIRANDA GEDEON NETO
Relator

ACÓRDÃO Nº 205357/2017

Sessão do dia 22 de junho de 2017
APELAÇÃO CÍVEL Nº 667/2017- (0054681-73.2014.8.10.0001) - SÃO LUÍS

Relator : Desembargador Jamil de Miranda Gedeon Neto
Apelante : Helena Cristina Cunha de Amorim
Advogado(s) : Constâncio Pinheiro Sampaio (OABMA 5672)
Apelada : Maria de Lourdes Oliveira Silva
Advogado(s) : Carlos Augusto Santos Pereira (OABMA 4425)
ACÓRDÃO Nº
EMENTA: DIREITO CIVIL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. FALECIDO QUE CONSTITUIU VÁRIOS RELACIONAMENTOS
FUGAZES SIMULTANEAMENTE AO RELACIONAMENTO COM A AUTORA. PROVAS TESTEMUNHAIS QUE AFIRMAM A NATUREZA PÚBLICA,
CONSTANTE E DURADOURA DA RELAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I - Dos depoimentos colhidos na instrução processual, é possível extrair que, ainda que o de cujus tenha mantido outros relacionamentos fugazes com outras
mulheres, a única pessoa constante e sempre presente em sua vida era a autora Maria de Lourdes, e isto era de conhecimento de todos.
II - Ao contrário do que afirma a recorrente, a libertinagem do de cujus não é fato impeditivo ao reconhecimento da união estável com a demandante, pois o que
consta dos autos é que o núcleo familiar por ele constituído com a senhora Maria de Lourdes sempre foi tão forte e unido que conseguiu sobreviver inclusive às
sucessivas aventuras.
III - Apelação não provida.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Senhores Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça
do Estado do Maranhão, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Desembargador Relator.
Votaram os Senhores Desembargadores Jamil de Miranda Gedeon Neto, Cleonice Silva Freire e José de Ribamar Castro.
Presidiu o julgamento o Senhor Desembargador Jamil de Miranda Gedeon Neto.
Presente a Senhora Procuradora de Justiça, Iracy Martins Figueiredo Aguiar.
São Luís/MA, 22 de junho de 2017.

Desembargador JAMIL DE MIRANDA GEDEON NETO
Relator
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ACÓRDÃO Nº 205359/2017

Sessão do dia 22 de junho de 2017
APELAÇÃO CÍVEL Nº 58677/2016 - (0000989-11.2016.8.10.0060) - TIMON

Relator : Desembargador Jamil de Miranda Gedeon Neto
Apelante : Companhia Energética do Maranhão - CEMAR
Advogado : Tiago José Feitosa de Sá (OAB/MA nº. 8654-A)
Apelada : José de Ribamar Nogueira Ramalho
Advogado : Artur Nunes de Sousa Pereira (OAB/MA nº. 14602-A) e outro

ACÓRDÃO Nº
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SUBSTITUIÇÃO DO MEDIDOR
DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA DE CONSUMO NÃO APURADO. LEGITIMIDADE DOS MORADORES DO IMÓVEL. RECONHECIMENTO DA
NULIDADE DA COBRANÇA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MERO ABORRECIMENTO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. SENTENÇA PARCIAL
REFORMADA.
1. Residindo a autora no imóvel, participando do consumo da energia elétrica, tem legitimidade para discutir a ilegalidade de cobrança que imputa aos moradores
do local multa pelo suposto desvio de energia.
2. Evidenciada a falha na prestação do serviço tanto pela irregularidade do procedimento administrativo de inspeção promovido pela ré, de forma unilateral, sem
o crivo do contraditório e da ampla, quanto pela cobrança indevida de multa aplicada pela ré.
3. Trata-se de prejuízo de ordem exclusivamente material, devidamente reparado na sentença recorrida, em face do reconhecimento da nulidade do débito
constituído pela demandada em face da unidade consumidora do autor, tornando inexigível o débito e o parcelamento entabulado em 30 vezes.
4. Por outro lado, entendo que não restou demonstrada a ocorrência dos alegados danos morais, eis que não houve corte de energia elétrica e/ou negativação
do nome do titular nos cadastros restritivos de crédito, de modo que os fatos imputados à ré caracterizam mero aborrecimento.
5. Apelação conhecida e parcialmente provida.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, os Senhores Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado
do Maranhão, por unanimidade e de acordo, em parte com o parecer ministerial, em dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Desembargador
Relator.
Votaram os Senhores Desembargadores Jamil de Miranda Gedeon Neto, Cleonice Silva Freire e José de Ribamar Castro.
Presidiu o julgamento o Senhor Desembargador Jamil de Miranda Gedeon Neto.
Presente a Senhora Procuradora de Justiça, Iracy Martins Figueiredo Aguiar.
São Luís/MA, 22 de junho de 2017.

Desembargador JAMIL DE MIRANDA GEDEON NETO
Relator

ACÓRDÃO Nº 205360/2017

Sessão do dia 22 de junho de 2017
APELAÇÃO CÍVEL No3830/2017 (0000120-07.2012.8.10.0022) - AÇAILÂNDIA

Relator : Desembargador Jamil de Miranda Gedeon Neto
Apelante : Antonio Oliveira de Queiroz
Advogado : Roberto Luis Caron (OAB/MA nº. 3722)
Apelado : João Batista Mariano Carneiro
Advogado : Rosalina da Silva Marinho (OAB/SP nº. 13607)

A C Ó R D Ã O No

CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. COLISÃO DE VEÍCULO CAUSADOS PELOS
EMPREGADOS DO APELADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ART. 932 DO CC. DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS. VIOLAÇÃO DA
INTEGRIDADE FÍSICA. DANOS MORAIS IN RE IPSA. QUANTUM FIXADO DE ACORDO COM A PROPORCIONALIDADE DE RAZOABILIDADE.
SUCUMBÊNCIA RECIPROCA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Comprovado que a colisão dos veículos foi causada pela fumaça decorrente do fogo ateado na vegetação seca à beira da estrada, pelos empregados da
Fazenda Reunida Cruzeiro do Sul, de propriedade do João Batista Mariano Carneiro, este deve ser responsabilizado com fundamento no art. 932c/c942,
parágrafo único, doCódigo Civil.
2. Evidenciado o dever de o apelado indenizar os prejuízos sofridos pelo apelante, eis que presentes os requisitos da responsabilidade civil, quais seja: a)
conduta ilícita (acidente causado por ato dos empregados do apelado); b) culpa ou dolo do agente (inobservância do dever de cuidado); c) a existência de dano
(danos morais); e d) o nexo de causalidade entre os dois primeiros.
3. Os danos materiais devem ser quantificados e comprovados para que sejam passíveis de indenização, sendo necessário que haja prova inequívoca do
prejuízo sofrido pelo ofendido, o que não ocorreu na espécie.
4. Por outro lado, as circunstâncias que envolveram o caso são suficientes à caracterização do dano moral, tendo em vista a gravidade do acidente, que poderia
ter lhe custado a própria vida e resultou em fratura dos braços e perda imediata dos sentidos do apelante, sendo inconteste a violação da integridade física do
autor, configurando-se o dano moral in re ipsa, sendo desnecessária a prova do prejuízo para a sua configuração.
5. Reputo o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) adequado e suficiente para reparar os danos morais causados, sem perder o caráter punitivo-pedagógico, nem
acarretar o enriquecimento ilícito do autor, atendendo aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
6. Em se tratando de responsabilidade extracontratual, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os juros de mora devem incidir a partir do
evento danoso e a correção monetária a contar do arbitramento
7. Levando-se em consideração a parcial procedência dos pedidos iniciais, as custas e os honorários advocatícios devem ser custeado pelas partes pro rata,
impondo-se o reconhecimento da sucumbência recíproca.
8. Apelo conhecido e parcialmente provido.
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Senhores Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do
Estado do Maranhão, por unanimidade, em dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Desembargador Relator.
Votaram os Senhores Desembargadores Jamil de Miranda Gedeon Neto, Cleonice Silva Freire e José de Ribamar Castro.
Presidiu o julgamento o Senhor Desembargador Jamil de Miranda Gedeon Neto.
Presente a Senhora Procuradora de Justiça, Iracy Martins Figueiredo Aguiar.
São Luís/MA, 22 de junho de 2017.

Desembargador JAMIL DE MIRANDA GEDEON NETO
Relator
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ACÓRDÃO Nº 205362/2017

Sessão do dia 22 de junho de 2017
APELAÇÃO CÍVEL N.º 3146/2017 (0000097-56.2014.8.10.0001) - SÃO LUÍS

Relator : Desembargador Jamil de Miranda Gedeon Neto
Apelante : Companhia Energética do Maranhão - CEMAR
Advogado : Lucimary Galvão Leonardo Garcês (OAB/MA 6100) e outros
Apelado : Midas Serviços Automotivos Ltda.
Advogado : José Rorício Aguiar de Vasconcelos Júnior (OAB/MA 6477)

ACÓRDÃO N.º
CIVIL E PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. SUPOSTO DESVIO DE ENERGIA
ELÉTRICA. COBRANÇA INDEVIDA DE CONSUMO ESTIMADO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADOS EM VALOR EXCESSIVO.
REDUÇÃO.
1. Constada a irregularidade do medidor, a ré demorou injustificadamente para tomar uma providência, não tendo adotado procedimento capaz de
evitar/minimizar os riscos de sua atividade, restando demonstrado que o serviço foi prestado de forma claramente defeituosa, por não oferecer a segurança que
razoavelmente se espera, mesmo porque situações desta natureza não são imprevisíveis, cabendo ao prestador de energia elétrica fiscalizar e fazer a
manutenção da rede elétrica.
2. Evidenciado o dever de a ré indenizar os prejuízos sofridos pele parte autora, eis que presentes os requisitos da responsabilidade civil, quais sejam: a) conduta
(falha na prestação de serviço e cobrança indevida de consumo estimado); b) culpa ou dolo do agente (inobservância do dever de cuidado); c) a existência de
dano (danos morais e materiais); e d) o nexo de causalidade entre os dois primeiros.
3. In casu,impõe-se a redução da indenização por danos morais ao valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), por ser adequado e suficiente para reparar os danos
morais causados, sem perder o caráter punitivo-pedagógico, nem acarretar o enriquecimento ilícito do autor, atendendo aos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade.
4. Apelo conhecido e parcialmente provido.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Senhores Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça
do Estado do Maranhão, por unanimidade, em dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Desembargador Relator.
Votaram os Senhores Desembargadores Jamil de Miranda Gedeon Neto, Cleonice Silva Freire e José de Ribamar Castro.
Presidiu o julgamento o Senhor Desembargador Jamil de Miranda Gedeon Neto.
Presente a Senhora Procuradora de Justiça, Iracy Martins Figueiredo Aguiar.
São Luís/MA, 22 de junho de 2017.

Desembargador JAMIL DE MIRANDA GEDEON NETO
Relator

ACÓRDÃO Nº 205363/2017

Sessão do dia 22 de junho de 2017
APELAÇÃO CÍVEL N.º 17118/2017 - IMPERATRIZ

(0014766-60.2015.8.10.0040)
Relator : Desembargador Jamil de Miranda Gedeon Neto
Apelante : Seguradora Lider dos Consórcios de Seguro DPVAT
Advogado : Rodrigo Ayres Martins de Oliveira (OAB/MA 13569-A)
Apelada : Maria Madalena Ribeiro Brito
Advogada : Roberta Setuba Barros (OAB/MA 8866)

A C Ó R D Ã O No

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INTERESSE DE AGIR. PRECEDENTES DO STF. NULIDADE
SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PRELIMINARES AFASTADAS. INCONSTITUCIONALIDADE DA TABELA DA LEI N.º
11.945/09. INOCORRÊNCIA. INVALIDEZ PERMANENTE. FRATURA NO TORNOZELO. COMPROVAÇÃO. PERÍCIA DO IML. CONDENAÇÃO
PROPORCIONAL AO GRAU DE INVALIDEZ. REDUÇÃO HONORÁRIOS. LEI N.º 1060/50. INAPLICABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Perda completa de mobilidade dotornozelo direitodemonstrada e confirmada por perícia médica.
2. indenização proporcional ao grau de invalidez, conforme Tabela constante da Lei n.º 11.945/2009.
3. a partir do sistema de sucumbência estabelecido a partirdo CPC/73, não mais subsiste a limitação da Lei n.º 1060/50, portanto, a fixação dos honorários
advocatícios deve tão-somente obedecer aos critérios do artigo 85, § 2º, do NCPC, portanto, incabível a redução pretendida.
4. Apelo parcialmente provido.
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Senhores Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do
Estado do Maranhão, por unanimidade, em dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Desembargador Relator.
Votaram os Senhores Desembargadores Jamil de Miranda Gedeon Neto, Cleonice Silva Freire e José de Ribamar Castro.
Presidiu o julgamento o Senhor Desembargador Jamil de Miranda Gedeon Neto.
Presente a Senhora Procuradora de Justiça, Iracy Martins Figueiredo Aguiar.
São Luís/MA, 22 de junho de 2017.

Desembargador JAMIL DE MIRANDA GEDEON NETO
Relator

ACÓRDÃO Nº 205365/2017

Sessão do dia 22 de junho de 2017
AGRAVO INTERNO Nº 52125/2016 NA APELAÇÃO CÍVEL

N.º 0000560-21.2014.8.10.0058 - 32179/2016 - SÃO JOSÉ DE RIBAMAR
Relator : Desembargador Jamil de Miranda Gedeon Neto
Agravante : Sergio Ferreira Gomes
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Advogado(s) : José Wilson Cardoso Diniz (OABMA 6055-A) Allana Mabbda Freitas Sousa Machado (OABP1 12027)
Agravado : Banco Volkswagen S/A
Advogado : Stênia Raquel Alves de Melo (OABMA 12697), Pedro Gustavo Penha Moreira (OABMA 12937)

ACÓRDÃO No

agravo regimental EM APELAÇÃO. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO. FINANCIAMENTO DE AUTOMÓVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU
PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, APENAS PARA AFASTAR A CUMULAÇÃO DA COMISSÃO DE PERMANÊNCIA E DETERMINAR A REPETIÇÃO DO
INDÉBITO. RAZÕES DO RECURSO INTERNO QUE SE LIMITAM A REVOLVER OS MESMOS ARGUMENTOS DA APELAÇÃO. EXIGÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA QUE NÃO SE CONFUNDE COM REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS DA APELAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1.O§ 1odo artigo 1.021 do NCPC exige que "Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão
agravada."Ocorre, porém, que o presente recurso interno não cumpre fielmente tal dispositivo, pois se resume a alegar, novamente e de forma genérica, as
mesmas argumentações da apelação, e até mesmo trazendo inovação recursal, que não merece ser admitida.
3. Agravo interno não provido.
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Senhores Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do
Estado do Maranhão, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Desembargador
Relator.
Votaram os Senhores Desembargadores Jamil de Miranda Gedeon Neto, Marcelo Carvalho Silva e Lourival de Jesus Serejo Sousa.
Presidiu o julgamento o Senhor Desembargador Jamil de Miranda Gedeon Neto .
Presente a Senhora Procuradora de Justiça, Ana Lídia Mello e Silva Moraes.
São Luis/MA, de 2016.

Des. JAMIL DE MIRANDA GEDEON NETO
Relator

ACÓRDÃO Nº 205370/2017

Sessão do dia 22 de junho de 2017
APELAÇÃO CÍVEL Nº 13420/2017 - BURITI BRAVO

(Número Único 0000273-27.2016.8.10.0078)
Relator : Desembargador Jamil de Miranda Gedeon Neto
1º Apelante : Arlete Macedo da Silva Santos
Advogado (s) : Armando Ayres Coimbra (OAB/MA 3903)
1º Apelado : Banco Itaucard S/A
Advogado(s) : José Almir da Rocha Mendes Junior (OAB/RN 392)
2º Apelante : Banco Itaucard S/A
Advogado : José Almir da Rocha Mendes Junior (OAB/RN 392)
2º Apelado : Arlete Macedo da Silva Santos
Advogado (s) : Armando Ayres Coimbra (OAB/MA 3903)

ACÓRDÃO N.º
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DÉBITO INEXISTENTE. APLICAÇÃO
CDC. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL
1. Cuida-se de relação de consumo, uma vez que a atividade bancária foi expressamente incluída como serviço no rol do art. 3º, § 2º, do CDC. Dessa forma, a
responsabilidade do réu é objetiva (art. 14 do CDC).
2. A responsabilidade da instituição bancária por débito em cartão de crédito por gasto não realizado em nome do apelado, mediante fraude, é evidente.
Irrelevante, na espécie, para configuração do dano, que os fatos tenham se desenrolado a partir de conduta ilícita praticada por terceiro, circunstância que não
elide, por si só, o ônus da instituição recorrente.
4. O fato configura dano moral indenizável, sendo desnecessária a prova do prejuízo. As adversidades sofridas pelo autor, a aflição e o desequilíbrio em seu
bem-estar, fugiram à normalidade e se constituíram em agressão à sua dignidade.
5. Manutenção do montante indenizatórioconsiderando o grave equívoco da ré, o aborrecimento e o transtorno sofridos pela demandante, além do caráter
punitivo-compensatório da reparação.
6. Recursos conhecidos e improvidos.
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Senhores Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do
Estado do Maranhão, por unanimidade, em negar provimento a ambos os recursos, nos termos do voto do Desembargador Relator.
Votaram os Senhores Desembargadores Jamil de Miranda Gedeon Neto, Cleonice Silva Freire e José de Ribamar Castro.
Presidiu o julgamento o Senhor Desembargador Jamil de Miranda Gedeon Neto.
Presente a Senhora Procuradora de Justiça, Iracy Martins Figueiredo Aguiar.
São Luís/MA, 22 de junho de 2017.

Desembargador JAMIL DE MIRANDA GEDEON NETO
Relator

ACÓRDÃO Nº 205373/2017

Sessão do dia 22 de junho de 2017
APELAÇÃO CÍVEL Nº 5584/2017 - SÃO LUÍS
(Número Único 0034015-51.2014.8.10.0001)

Relator : Desembargador Jamil de Miranda Gedeon Neto
Apelante : Luiz Carlos Lopes Maranhão
Advogado (s) : Everaldo de Ribamar Cavalcante (OAB/MA 2671), Gleiffeth Nunes Cavalcante (OAB/MA 7765)
Apelado : Claro S/A
Advogado(s) : Felipe Gazola Vieira Marques (OAB/MA 11442-A)

ACÓRDÃO N.º
consumidor. serviço de telefonia móvel. falha na prestação do serviço. ausência de prova de fato constitutivo do direito dA parte autorA. NÃO
CARACTERIZAÇÃO DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. sentença reformada.
1. O conjunto probatório não confere verossimilhança às alegações da parte autora. Observa-se que a parte autora não logrou êxito em comprovar a suposta
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falha na prestação de serviço. Assim, não havendo, no caso, violação aos direitos de personalidade, não há configuração do dano extrapatrimonial.
2. Indenizável é o dano moral sério, aquele capaz de, em uma pessoa normal, provocar uma grave perturbação nas relações psíquicas, na tranqüilidade, nos
sentimentos e nos afetos. Na situação retratada, por maiores que tenham sido os aborrecimentos gerados à autora, estes não podem ser elevados à categoria de
abalo moral.
3. Apesar de ser entendimento já pacificado do STJ de que não há que se falar em prova do dano de ordem moral, deve constar dos autos a prova do fato que
deu origem a esse dano.
4. Apelação conhecida e improvida.
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Senhores Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do
Estado do Maranhão, por unanimidade e contra o parecer ministerial, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Desembargador
Relator.
Votaram os Senhores Desembargadores Jamil de Miranda Gedeon Neto, Cleonice Silva Freire e José de Ribamar Castro.
Presidiu o julgamento o Senhor Desembargador Jamil de Miranda Gedeon Neto.
Presente a Senhora Procuradora de Justiça, Iracy Martins Figueiredo Aguiar.
São Luís/MA, 22 de junho de 2017.

Desembargador JAMIL DE MIRANDA GEDEON NETO
Relator

ACÓRDÃO Nº 205375/2017

Sessão do dia 22 de junho de 2017
APELAÇÃO CÍVEL Nº 11262/2017 - SANTA INÊS

(Número Único 0001288-68.2014.8.10.0056)
Relator : Desembargador Jamil de Miranda Gedeon Neto
Apelante : Administradora de Consórcio Nacional HONDA
Advogado(s) : Nelson Paschoalotto (OAB/SP 108911), Karine Peres Sarmento (OAB/MA 8426)
Apelado : Marcelo de Lima da Silva

ACÓRDÃO N.º
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃODA DEMANDA POR ABANDONO DA CAUSA -INTIMAÇÃOPESSOAL DA
PARTEAUTORAPARA IMPULSIONAR O FEITO, COMINANDO SANÇÃO À INÉRCIA - AUSÊNCIA, DEINTIMAÇÃO DIRIGIDA AOPATRONODA INSTITUIÇÃO
BANCÁRIA - INVALIDADE - OFENSA AO § 1º DO ART. 485, CPC/15 - SENTENÇA CASSADA - RECURSO PROVIDO.
1. Aextinçãodo processo sem julgamento de mérito, com base no abandono de causa peloautor, considerada a gravidade da medida extintiva, exige os
seguintes requisitos básicos: a) a negligência da parteautora, ao deixar de praticar ato indispensável ao prosseguimento do feito, no prazo legal; b) a dupla
intimaçãodirigida, uma ao advogado doautor, pela imprensa oficial, e outra pessoalmente aoautor ,
como sujeito ativo da relação processual; c) a necessidade de requerimento do réu, a teor da súmula 240 do STJ, mas apenas se já citado nos autos.
2. Constatado nos autos que apenas a parteautorafoi intimada, via Diário de Justiça para impulsionar o feito, o mesmo não ocorreu na pessoa de seupatrono,
ao qual sequer foi dirigidaintimação, é de rigor cassar a sentença, a fim de ter prosseguimento a demanda.
3. Apelo conhecido e provido.
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Senhores Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do
Estado do Maranhão, por unanimidade, em dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Desembargador Relator.
Votaram os Senhores Desembargadores Jamil de Miranda Gedeon Neto, Cleonice Silva Freire e José de Ribamar Castro.
Presidiu o julgamento o Senhor Desembargador Jamil de Miranda Gedeon Neto.
Presente a Senhora Procuradora de Justiça, Iracy Martins Figueiredo Aguiar.
São Luís/MA, 22 de junho de 2017.

Desembargador JAMIL DE MIRANDA GEDEON NETO
Relator

ACÓRDÃO Nº 205377/2017

Sessão do dia 22 de junho de 2017
APELAÇÃO CÍVEL N.º 5003/2017 - SÃO LUÍS
(Número Único 0015515-97.2015.8.10.0001)

Relator : Desembargador Jamil de Miranda Gedeon Neto
Apelante : Daniella Aboud Periquito Pires Leal, Marcello Ramos Pires Leal
Advogado (s) : Marcello Ramos Pires Leal (OAB/MA 7126)
Apelado : Banco Itaucard S/A
Advogado (s) : Giovanny Michael Vieira Navarro (OAB/MA 9320-A)

A C Ó R D Ã O N.º
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. APLICAÇÃO CDC. DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO. BLOQUEIO INDEVIDO DO CARTÃO. FATURA PAGA ANTES DO
PRAZO DE VENCIMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO PELA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DAS ALEGADAS TRANSAÇÕES QUE TERIAM MOTIVADO O BLOQUEIO. ARBITRAMENTO COM MODERAÇÃO.
TRANSTORNOS QUE ULTRAPASSARAM OS MEROS DISSABORES. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDOS.
1.
A relação estabelecida entre as partes é de consumo, incidindo, portanto, as regras do Código de Defesa do Consumidor, que consagra a responsabilidade civil
objetiva dos fornecedores de serviços, fundada na Teoria do Risco do Empreendimento, que prescinde da demonstração pelo consumidor da existência de culpa
pelo prestador, bastando comprovar o dano sofrido e o nexo de causalidade entre este e o defeito do serviço.
2.
Da análise dos autos, consta que os autores possuíam cartão de crédito válido, com bandeira Mastercard, limite disponível para compras e nenhum pagamento
em atraso. Contudo, foram impedidos de realizar compra, tendo em vista sucessivos bloqueios e negativas, modo que a operação não foi autorizada, causando-
lhes dissabores, na medida em que não havia pagamento pendente.
3. A questão se agrava, na medida em que a fatura com vencimento no mês em que ocorreram os fatos, não apresentava qualquer débito em aberto, apesar de
apresentar aumento no consumo, muito menos inexistência de limite disponível para compras, o que não justifica o bloqueio do cartão, pura e simples.
4. Em
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aplicação dos princípios da legislação de consumo, competia ao banco administrador do respectivo cartão comprovar a efetiva realização de "anomalias ou
operações atípicas", a fim de ser analisada a legitimidade no bloqueio do cartão de crédito dos apelantes.
5. O bloqueio do cartão de crédito dos autores foi indevido, de modo que foram impedidos de utilizá-lo no comércio, provocando-lhes dissabores e
constrangimentos desnecessários, configurando, assim, abalo moral indenizável. Sentença reformada.
6. Recurso conhecido e provido.
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Senhores Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do
Estado do Maranhão, por unanimidade, em dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Desembargador Relator.
Votaram os Senhores Desembargadores Jamil de Miranda Gedeon Neto, Cleonice Silva Freire e José de Ribamar Castro.
Presidiu o julgamento o Senhor Desembargador Jamil de Miranda Gedeon Neto.
Presente a Senhora Procuradora de Justiça, Iracy Martins Figueiredo Aguiar.
São Luís/MA, 22 de junho de 2017.

Desembargador JAMIL DE MIRANDA GEDEON NETO
Relator

ACÓRDÃO Nº 205379/2017

Sessão do dia 22 de junho de 2017
APELAÇÃO CÍVEL N.º 55693/2016 (0027252-97.2015.8.10.0001) - SÃO LUÍS

Relator : Desembargador Jamil de Miranda Gedeon Neto
Apelante : Ivaldo Alves Pinto
Advogado (s) : Inaldo Alves Pinto (OAB/MA nº. 4741)
Apelado : Excellence Ensino Superior Ltda.
Advogado : Fernando José Machado Castro Neto (OAB/MA nº. 8019) e outro

A C Ó R D Ã O Nº
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR.
CELEBRADO DE CONTRATO BASEADO EM INFORMAÇÃO INVERÍDICA. DESCUMPRIMENDO DO DEVER DE INFORMAÇAO. DANOS MORAIS
CONFIGURADOS. FIXAÇÃO DO QUANTUM. SENTENÇA REFORMADA.
1. É inegável que entre instituições de ensino e alunos existe uma relação contratual de prestação de serviços, que se enquadra perfeitamente na definição de
relação de consumo, regrada pelo Código de Defesa do Consumidor, o qual visa proteger o consumidor em relação ao fornecedor.
2. A responsabilidade civil deve ser analisada sob a ótica objetiva, conforme art. 14do CDC, pelo qual o fornecedor de serviços responde, independentemente
da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações
insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.
3. Aresponsabilidade civil da ré resta evidenciada no preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: a) conduta (descumprimento do dever de informação);
b) culpa ou dolo do agente (inobservância do dever de cuidado); c) a existência de dano (dano moral e material); e d) o nexo de causalidade entre os dois
primeiros.
4. Assim, impõe-se a condenação da ré ao pagamento de danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por ser adequado e suficiente para reparar os
danos morais causados, sem perder o caráter punitivo-pedagógico, nem acarretar o enriquecimento ilícito do autor, além de atender aos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade.
5. A jurisprudência do STJ firmou entendimento no sentido de que, tratando-se de responsabilidade contratual, os juros moratórios incidirão a partir da citação e a
correção monetária, a partir do arbitramento do valor da condenação.
6. Apelo conhecido e provido.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Senhores Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça
do Estado do Maranhão, por unanimidade, em dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Desembargador Relator.
Votaram os Senhores Desembargadores Jamil de Miranda Gedeon Neto, Cleonice Silva Freire e José de Ribamar Castro.
Presidiu o julgamento o Senhor Desembargador Jamil de Miranda Gedeon Neto.
Presente a Senhora Procuradora de Justiça, Iracy Martins Figueiredo Aguiar.
São Luís/MA, 22 de junho de 2017.

Desembargador JAMIL DE MIRANDA GEDEON NETO
Relator

ACÓRDÃO Nº 205383/2017

Sessão do dia 22 de junho de 2017
APELAÇÃO N.º 03674/2017 (0006625-24.2005.8.10.0001) - SÃO LUÍS

Relator : Desembargador Jamil de Miranda Gedeon Neto
Apelante : Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão - CAEMA
Advogado (s) : Antonio Cantanhêde (OAB/MA nº. 3846) e Edvaldo Costa Barreto Júnior (OAB/MA nº. 15.607-A)
Apelado : José Ribamar Serra
Advogado (s) : Marcos Aurélio Barros Serra (OAB/MA nº. 8181) e outra

A C Ó R D Ã O N.º
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REFLUXO NA REDE DE
ESGOTO. AUTOR QUE TEVE A RESIDÊNCIA INUNDADA POR DEJETOS DA REDE DE ESGOTO. DANOS MORAIS CONFIGURA-DOS. MANUTENÇÃO DO
VALOR QUE ATENDE AOS CRITÉRIOS LEGAIS. SENTENÇA MANTIDA.
1. In casu,deve ser mantido o valor da indenização por danos morais ao patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais), por ser adequado e suficiente para reparar os
danos morais causados, sem perder o caráter punitivo-pedagógico, nem acarretar o enriquecimento ilícito do autor, atendendo aos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade.
2. Apelação conhecida e improvida.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Senhores Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça
do Estado do Maranhão, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Desembargador Relator.
Votaram os Senhores Desembargadores Jamil de Miranda Gedeon Neto, Cleonice Silva Freire e José de Ribamar Castro.
Presidiu o julgamento o Senhor Desembargador Jamil de Miranda Gedeon Neto.
Presente a Senhora Procuradora de Justiça, Iracy Martins Figueiredo Aguiar.
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São Luís/MA, 22 de junho de 2017.
Desembargador JAMIL DE MIRANDA GEDEON NETO

Relator

ACÓRDÃO Nº 205384/2017

Sessão do dia 22 de junho de 2017
APELAÇÃO CÍVEL Nº 47622/2016 - PIO XII
(Número Único 0000266-38.2013.8.10.0111)

Relator : Desembargador Jamil de Miranda Gedeon Neto
1º Apelante : FORD Motor Company Brasil LTDA
Advogado : Celso de Faria Monteiro (OAB/SP 138436)
2º Apelante : Silvana Claudia da Silva
Advogado : Guilherme José Lima (OAB/MA 10233), Gustavo Henrique Bezerra Vieira (OAB/MA 10401)
1º Apelado : Silvana Claudia da Silva
Advogado (s) : Guilherme José Lima (OAB/MA 10233), Gustavo Henrique Bezerra Vieira (OAB/MA 10401)
2º Apelado : FORD Motor Company Brasil LTDA
Advogado (s) : Celso de Faria Monteiro (OAB/SP 138436)

A C Ó R D Ã O N.º
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DEVÍCIO REDIBITÓRIO. AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. PERÍCIA TÉCNICA
IMPRESCINDÍVEL. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DA AMPLA DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA DE OFÍCIO. RETORNO
DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA O REGULAR PROCESSAMENTO DO FEITO. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

Inadmissível o julgamento da lide quando fica evidente a necessidade de produção de prova, especialmente prova técnica, quanto aos fatos narrados no
processo.

1.

A questão ou não de deferimento de uma prova depende de avaliação do juiz, dentro do quadro probatório existente, da necessidade dessa prova.2.
Convencendo-se o magistrado da necessidade da prova pericial para a formação de sua convicção pessoal acerca da lide, deve determinar de ofício sua
realização, não podendo a parte reputá-la desnecessária, limitando o poder instrutório do juiz

3.

Assim, constatada a insuficiência da prova, inviável a decisão, sob pena de violação do direito ao devido processo legal e da violação ao princípio salutar
do contraditório, garantias constitucionais que são asseguradas aos que litigam em juízo. Nulidade da sentença pronunciada de ofício.

4.

Recursos conhecidos e improvido.5.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Senhores Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça
do Estado do Maranhão, por unanimidade e de acordo em parte com o parecer ministerial, em conhecer e negar provimento a ambos os recursos, nos termos do
voto do Desembargador Relator.
Votaram os Senhores Desembargadores Jamil de Miranda Gedeon Neto, Cleonice Silva Freire e José de Ribamar Castro.
Presidiu o julgamento o Senhor Desembargador Jamil de Miranda Gedeon Neto.
Presente a Senhora Procuradora de Justiça, Iracy Martins Figueiredo Aguiar.
São Luís/MA, 22 de junho de 2017.

Desembargador JAMIL DE MIRANDA GEDEON NETO
Relator

ACÓRDÃO Nº 205386/2017

Sessão do dia 22 de junho de 2017
APELAÇÃO CÍVEL N.º 13415/2017 - SÃO UÍS

(Número Único 007575-96.2006.8.10.0001)
Relator : Desembargador Jamil de Miranda Gedeon Neto
Apelante : Município de São Luís/MA
Procurador (s) : Maria Tereza Freitas Rocha (OAB/MA 5768)
Apelado : Maria Helena Campelo Rodrigues
Defensor Público : José Carlos Tajra Reis Junior

ACÓRDÃO Nº
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO. INTELIGÊNCIA DO § 6ºDO
ART. 37DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONDUTA NEGLIGENTE E CULPOSA DE HOSPITALPÚBLICO. AMPUTAÇÃO DE ÓRGÃO. CONFIGURAÇAO DO
NEXO DE CAUSALIDADE. DIREITO à REPARAÇAO DE DANOMORAL. QUANTUM MANTIDO.
1. Nos termos do art. 37, § 6º, da CF, o ente municipal responde pelos danos que seu agente, nessa qualidade causar a terceiro, logo, a conduta culposa médica
praticada por servidor municipal deve ser objeto de reparação civil.
2. Ainda que derive de um mesmo fato, conduta culposa e/ou negligente de profissional da rede municipal de saúde, a lesão provocada no autor, qual seja,
amputação de membro inferior, ensejou duas formas diversas de dano, o moral e o estético. O primeiro, correspondente à violação do direito à dignidade e à
imagem da vítima, assim como ao sofrimento, à aflição e à angústia a que foi submetida, e o segundo, decorre da modificação de sua estrutura corporal, que foi
lesada e causou deformidade.
3. O valor arbitrado para indenizar o dano estético e o dano moral deve ser mantido quando demonstrado que atendeu aos critérios estabelecidos pela doutrina e
jurisprudência, se mostrando razoável em considerar a conduta dos profissionais de saúde, bem como a extensão do evento danoso.
4. Apelação conhecida e improvida.
Vistos, relatados e discutidos estes autos, preliminares suscitadas, por unanimidade, rejeitadas, no mérito, acordam os Senhores Desembargadores integrantes
da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, por unanimidade e de acordo com o parecer ministerial, em conhecer e negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do Desembargador Relator.
Votaram os Senhores Desembargadores Jamil de Miranda Gedeon Neto, Cleonice Silva Freire e José de Ribamar Castro.
Presidiu o julgamento o Senhor Desembargador Jamil de Miranda Gedeon Neto.
Presente a Senhora Procuradora de Justiça, Iracy Martins Figueiredo Aguiar.
São Luís/MA, 22 de junho de 2017.

Desembargador JAMIL DE MIRANDA GEDEON NETO
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Relator

ACÓRDÃO Nº 205388/2017

Sessão do dia 22 de junho de 2017
APELAÇÃO CÍVEL N.º 0002558-67.2012.8.10.0034 (7186/2017) - CODÓ

Relator : Desembargador Jamil de Miranda Gedeon Neto
1º Apelante : Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A
Advogado : Rodrigo Ayres Martins de Oliveira (OAB/RJ nº. 100391)
2º Apelante : Sebastião Araújo Silva
Advogado : Guilherme Henrique Branco de Oliveira (OAB/MA nº. 10063)
1ºApelado : Sebastião Araújo Silva
Advogado : Guilherme Henrique Branco de Oliveira (OAB/MA nº. 10063)
2º Apelado : Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A
Advogado : Rodrigo Ayres Martins de Oliveira (OAB/RJ nº. 100391)

ACORDÃO Nº.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO DATADO DE 13.08.2011.
DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO INVALIDEZ PERMANENTE DO COTOVELO. PERCENTUAL DE 25%. REDUÇÃO DO VALOR
DE INDENIZAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A falta de requerimento administrativo não retira dos beneficiários o direito de postular a indenização diretamente na Justiça, sob pena de violação ao direito
constitucional do acesso ao Judiciário. Inteligência do artigo 5º, XXXV, da CF.
2. Considerando que o sinistro objeto desta demanda data de 13.08.2011, aplica-se a modificação da Lei n.º 6.194/74, protagonizada pela Medida Provisória n.º
340/2006, posteriormente convertida na Lei n.º 11.482/2007.
3.Para a apuração da indenização a ser paga é preciso aplicar os percentuais da tabela instituída para esse fim pela Lei nº 11.945/2009 (MP nº 451/2008),
segunda a qual a perda da mobilidade de um cotovelo corresponde ao percentual de 25%, que soma a quantia de R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e
cinco reais)
4. Na ação de cobrança de indenização do seguro DPVAT, o termo inicial da correção monetária é a data do evento danoso e dos juros de mora é a citação.
5. 1º Apelo conhecido e parcialmente provido. 2º Apelo conhecido e improvido.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Senhores Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça
do Estado do Maranhão, por unanimidade e contra o parecer ministerial, em conhecer e dar parcial provimento ao primeiro recurso e em negar provimento ao
segundo, nos termos do voto do Desembargador Relator.
Votaram os Senhores Desembargadores Jamil de Miranda Gedeon Neto, Cleonice Silva Freire e José de Ribamar Castro.
Presidiu o julgamento o Senhor Desembargador Jamil de Miranda Gedeon Neto.
Presente a Senhora Procuradora de Justiça, Iracy Martins Figueiredo Aguiar.
São Luís/MA, 22 de junho de 2017.

Desembargador JAMIL DE MIRANDA GEDEON NETO
Relator

ACÓRDÃO Nº 205392/2017

Sessão do dia 22 de junho de 2017
AGRAVO INTERNO No4869/2017 e 3290/2017 - SÃO LUÍS
(0047637-37.2013.8.10.0001 NA APELAÇÃO Nº. 48480/2016)
Relator : Desembargador Jamil de Miranda Gedeon Neto
1º Agravante : Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil - CASSI
Advogado : José Manuel de Macedo Costa Filho (OAB/MA nº. 5715)
2º Agravante : Anthony Duder Milborne
Advogado : Daniel Blume Pereira de Almeida (OAB/MA nº. 6072) e outros
1º Agravado : Anthony Duder Milborne
Advogado : Daniel Blume Pereira de Almeida (OAB/MA nº. 6072) e outros
2º Agravado : Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil - CASSI
Advogado : José Manuel de Macedo Costa Filho (OAB/MA nº. 5715)

ACÓRDÃO No

agravo INTERNO EM APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS. PRESTAÇÃO DESERVIÇOS MÉDICOS-HOSPITALARES AOS
ASSOCIADOS. RELAÇÃO DE CONSUMO.APLICAÇÃO DO CDC. RECUSA INDEVIDA DE ATENDIMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA.
DANOS MORAIS. VALOR QUE ATENDE À PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS CAPAZES DE
REFORMAR A DECISÃO AGRAVADA. DECISÃO MANTIDA.
1. oSuperior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a relação de consumo caracteriza-se pelo objeto contratado, que, no caso, é a cobertura
médico-hospitalar, sendo irrelevante a natureza jurídica da entidade que presta os serviços, ainda que se diga sem caráter lucrativo, mas que mantém plano
desaúde remunerado, sendo, portanto, aplicável o Código de Defesa do Consumidor.
2. Comprovada a responsabilidade civil do reu, em face da: a) conduta da apelante representada pela recusa abusiva da autorização da cirurgia com os materiais
indicados como adequados ao estado de saúde do paciente; b) o dano consubstancia no atraso na realização da cirurgia, acarretando o prolongando o estado
grave de saúde do autor; e c) o nexo de causalidade entre os anteriores.
3. A decisão agravada encontra-se em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a recusa de cobertura de tratamento
é causa de fixação de indenização por danos morais.
4. Para a fixação do valor da indenização por dano moral, além das peculiaridades de cada caso em concreto, deve o julgador se ater aos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade, sendo o valor de R$ 3.500,00 (três e quinhentos reais), fixado na origem considerado razoável, sem perder o caráter
punitivo-pedagógico, nem acarretar o enriquecimento ilícito do autor.
5. Quanto aos juros de mora sobre o valor da indenização, em se tratando de responsabilidade contratual, como é o caso dos autos, estes devem incidir a partir
da citação. Por sua vez, a correção monetária incide a partir da sentença. Precedentes do STJ.
6. A ausência de fundamentos novos aptos a infirmar a motivação que embasa a decisão agravada enseja o não provimento ao agravo regimental interposto
7. Agravos conhecidos e improvidos.
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Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Senhores Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do
Estado do Maranhão, por unanimidade, em conhecer e negar provimento a ambos os recursos para manter a decisão agravada, nos termos do voto do
Desembargador Relator.
Votaram os Senhores Desembargadores Jamil de Miranda Gedeon Neto, Cleonice Silva Freire e José de Ribamar Castro.
Presidiu o julgamento o Senhor Desembargador Jamil de Miranda Gedeon Neto.
Presente a Senhora Procuradora de Justiça, Iracy Martins Figueiredo Aguiar.
São Luís/MA, 22 de junho de 2017.

Desembargador JAMIL DE MIRANDA GEDEON NETO
Relator

ACÓRDÃO Nº 205394/2017

Sessão do dia 22 de junho de 2017
AGRAVO INTERNO No4869/2017 e 3290/2017 - SÃO LUÍS

(0047637-37.2013.8.10.0001 NA APELAÇÃO Nº. 48480/2016)
Relator : Desembargador Jamil de Miranda Gedeon Neto
1º Agravante : Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil - CASSI
Advogado : José Manuel de Macedo Costa Filho (OAB/MA nº. 5715)
2º Agravante : Anthony Duder Milborne
Advogado : Daniel Blume Pereira de Almeida (OAB/MA nº. 6072) e outros
1º Agravado : Anthony Duder Milborne
Advogado : Daniel Blume Pereira de Almeida (OAB/MA nº. 6072) e outros
2º Agravado : Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil - CASSI
Advogado : José Manuel de Macedo Costa Filho (OAB/MA nº. 5715)

ACÓRDÃO No

agravo INTERNO EM APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS. PRESTAÇÃO DESERVIÇOS MÉDICOS-HOSPITALARES AOS
ASSOCIADOS. RELAÇÃO DE CONSUMO.APLICAÇÃO DO CDC. RECUSA INDEVIDA DE ATENDIMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA.
DANOS MORAIS. VALOR QUE ATENDE À PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS CAPAZES DE
REFORMAR A DECISÃO AGRAVADA. DECISÃO MANTIDA.
1. oSuperior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a relação de consumo caracteriza-se pelo objeto contratado, que, no caso, é a cobertura
médico-hospitalar, sendo irrelevante a natureza jurídica da entidade que presta os serviços, ainda que se diga sem caráter lucrativo, mas que mantém plano
desaúde remunerado, sendo, portanto, aplicável o Código de Defesa do Consumidor.
2. Comprovada a responsabilidade civil do reu, em face da: a) conduta da apelante representada pela recusa abusiva da autorização da cirurgia com os materiais
indicados como adequados ao estado de saúde do paciente; b) o dano consubstancia no atraso na realização da cirurgia, acarretando o prolongando o estado
grave de saúde do autor; e c) o nexo de causalidade entre os anteriores.
3. A decisão agravada encontra-se em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a recusa de cobertura de tratamento
é causa de fixação de indenização por danos morais.
4. Para a fixação do valor da indenização por dano moral, além das peculiaridades de cada caso em concreto, deve o julgador se ater aos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade, sendo o valor de R$ 3.500,00 (três e quinhentos reais), fixado na origem considerado razoável, sem perder o caráter
punitivo-pedagógico, nem acarretar o enriquecimento ilícito do autor.
5. Quanto aos juros de mora sobre o valor da indenização, em se tratando de responsabilidade contratual, como é o caso dos autos, estes devem incidir a partir
da citação. Por sua vez, a correção monetária incide a partir da sentença. Precedentes do STJ.
6. A ausência de fundamentos novos aptos a infirmar a motivação que embasa a decisão agravada enseja o não provimento ao agravo regimental interposto
7. Agravos conhecidos e improvidos.
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Senhores Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do
Estado do Maranhão, por unanimidade, em conhecer e negar provimento a ambos os recursos para manter a decisão agravada, nos termos do voto do
Desembargador Relator.
Votaram os Senhores Desembargadores Jamil de Miranda Gedeon Neto, Cleonice Silva Freire e José de Ribamar Castro.
Presidiu o julgamento o Senhor Desembargador Jamil de Miranda Gedeon Neto.
Presente a Senhora Procuradora de Justiça, Iracy Martins Figueiredo Aguiar.
São Luís/MA, 22 de junho de 2017.

Desembargador JAMIL DE MIRANDA GEDEON NETO
Relator

ACÓRDÃO Nº 205397/2017

Sessão do dia 22 de junho de 2017
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 17.127/2017, NOS AUTOS DA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003504-80.2008.8.10.0001 - 48.072/2015 -

SÃO LUÍS
Relator : Desembargador Jamil de Miranda Gedeon Neto
Embargante : Hadamard Mendonça Lima Junior
Advogadas : Joana D"arc Silva Santiago Rabelo, OAB/MA 3793,e Delma
Maria Carreira Furtado, OAB/MA 9118
Embargada : Liana Costa de Almeida
Advogada : Liliana Vieira Lima dos Santos, OAB/MA 9074

A C Ó R D Ã O Nº
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO PRINCIPAL E APELAÇÃO ADESIVA. AÇÃO DE DIVÓRCIO C/C ALIMENTOS E
PARTILHA LITIGIOSA DE BENS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, EQUÍVOCO OU ERRO E INJUSTIÇA. QUESTIONÁRIO.
REDISCUSSÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO EMBARGADO.
Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir os fundamentos da decisão embargada nem tão pouco para que o Poder Judiciário
responda a questionário da parte.
Os embargos de declaração não se destinam a rediscutir a justiça ou a injustiça da decisão embargada.
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Não caracteriza omissão, contradição, obscuridade, equívoco ou erro material a dar ensejo ao acolhimento dos embargos de declaração, o fato de o acórdão
embargado, ao julgar a apelação principal da autora ora embargada e a apelação adesiva do réu ora embargante, haver deferido a liminar requerida autorizando
a autora a vender um imóvel cuja partilha foi determinada pela sentença recorrida mas que sobre este ponto não houve qualquer impugnação das partes, tendo
ainda dado parcial provimento a cada uma dessas apelações, acolhendo tese incompatível ou contrária à tese do réu apelante adesivo ora embargante, tendo
enfrentado e decidido todos os pontos essenciais discutidos pelas partes, assim procedendo com fundamentação suficiente, precisa, clara e coerente,
examinando devidamente e em sua totalidade as provas dos autos. O princípio jurídico que determina que toda decisão deve ser fundamentada não exige que o
órgão julgador responda à totalidade da argumentação da parte, desde que conclua com firmeza e assente o decisório em fundamentos idôneos a sustentarem a
conclusão. O critério é o de se exigir uma fundamentação suficiente, mas não absolutamente exaustiva, mormente frente a argumentos impertinentes e até
indignos de maior consideração.
Embargos de declaração improvidos.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Senhores Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça
do Estado do Maranhão, por unanimidade, em conhecer e rejeitar os presentes embargos de declaração, nos termos do voto do Desembargador Relator.
Votaram os Senhores Desembargadores Jamil de Miranda Gedeon Neto, Cleonice Silva Freire e José de Ribamar Castro.
Presidiu o julgamento o Senhor Desembargador Jamil de Miranda Gedeon Neto.
Presente a Senhora Procuradora de Justiça, Iracy Martins Figueiredo Aguiar.
São Luís/MA, 22 de junho de 2017.

Desembargador JAMIL DE MIRANDA GEDEON NETO
Relator

ACÓRDÃO Nº 205400/2017

Sessão do dia 22 de junho de 2017
APELAÇÃO CÍVEL Nº 11038/2017 (0033608-16.2012.8.10.0001) - SÃO LUÍS

Relator : Desembargador Jamil de Miranda Gedeon Neto
Apelante : Josimar Borges da Costa
Advogado (s) : José Ribamar Oliveira Ferreira (OAB/MA 2708)
Apelado : Estado do Maranhão
Procurador : Carlos Santana Lopes (OAB/MA nº. 2760)

ACÓRDÃO Nº
ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. POLICIAL MILITAR SUJEITO A CONSELHO DE DISCIPLINA. REGULAR PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR
MILITAR. PRÁTICA DE CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL. PENA DE DEMISSÃO. CONDENAÇÃO CRIMINAL TRANSITADA EM
JULGADO. PERDA DA FUNÇÃO. EFEITOS DA CONDENAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. As esferas criminal e administrativa são independentes, estando a Administração vinculada apenas à decisão do juízo criminal que negar a existência do fato
ou a autoria do crime. Precedentes.
2. A Administração não está obrigada a reintegrar o autor ao cargo pretendido, nem tampouco indenizar por dano moral servidor demitido pela prática de ilícito
apurado em regular processo administrativo disciplinar, ainda mais quando confirmado por sentença penal condenatória transitada em julgado.
3. Havendocerteza quanto à prática do crime pelo Autor, não há que se falar em observância do princípio do in dubio pro reo.
4. O controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar é exercido para apreciar a legalidade e a regularidade do procedimento à luz dos princípios do
devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa , não sendo possível, na via eleita, a apreciação de todo o compêndio processual para inocentar o
servidor e tampouco para decidir se é justa ou não a pena sugerida na conclusão do processo, sendo essas questões de mérito administrativo, ainda pendentes
de apreciação pela autoridade julgadora.
5. Apelo conhecido e improvido.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Senhores Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça
do Estado do Maranhão, por unanimidade e de acordo com o parecer ministerial, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
Desembargador Relator.
Votaram os Senhores Desembargadores Jamil de Miranda Gedeon Neto, Cleonice Silva Freire e José de Ribamar Castro.
Presidiu o julgamento o Senhor Desembargador Jamil de Miranda Gedeon Neto.
Presente a Senhora Procuradora de Justiça, Iracy Martins Figueiredo Aguiar.
São Luís/MA, 22 de junho de 2017.

Desembargador JAMIL DE MIRANDA GEDEON NETO
Relator

ACÓRDÃO Nº 205403/2017

Sessão do dia 22 de junho de 2017
APELAÇÃO CÍVEL N.º 1634/2017 - SÃO LUÍS
(Número Único 0015960-57.2011.8.10.0001)

Relator : Desembargador Jamil de Miranda Gedeon Neto
Apelante : Estado do Maranhão
Procurador (s) : Marcelo Apolo Vieira Franklin
Apelado : Sidney Cardoso Ramos
Advogado(s) : Alberto Lurine Guimarães (OAB/MA 3744)

ACÓRDÃO Nº
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA CONTRA ESTADO DO MARANHÃO. IMPLANTAÇÃO AO SUBSÍDIO DE
ADICIONAL MENSAL EM RAZÃO DE SITUAÇÃO DE ACUMULO JURISDICIONAL. ATRIBUIÇÕES DE JUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL. COMARCA
QUE NÃO POSSUI UNIDADE AUTONOMA DE JUIZADO. ACUMULO NÃO CONFIGURADO. ATRIBUIÇÃO INERENTE À COMARCA E VARA. SENTENÇA
REFORMADA. APELO PROVIDO.
1. A matéria envolve a interpretação da norma contida no art. 15, parágrafo único do Código de Divisão e Organização Judiciária do Estado do Maranhão (Lei
Complementar Estadual nº 14/91), que determina que aos magistrados com jurisdição plena em mais de uma Vara ou Comarca será atribuído um décimo do
subsídio de seu cargo, correspondente aos dias trabalhados.
2. Compulsando os autos, verifico que o magistrado, nos períodos questionados, exerceu plenamente sua jurisdição em uma única vara somente, não obstante
tenha atuado em feitos relativos aos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, nos termos da Lei n.º 9.099/95.
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3. Levando em conta que para a percepção do adicional o juiz deva possuir jurisdição plena em mais de uma Vara ou Comarca, correspondente aos dias
trabalhados, o que, a rigor, não ocorreu, bem como que o autor não preencheu os requisitos exigidos, exatamente porque não exerceu jurisdição plena, a
reforma da sentença é medida que se impõe.
4. Por imperativo do Código de Organização Judiciária do Estado do Maranhão (art. 60-G), nas Comarcas que não possuírem varas autônomas dos Juizados
Cíveis e Criminais, as atribuições serão distribuídas nas varas já existentes. Improcedência da ação.
5. Apelo conhecido e provido.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Senhores Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça
do Estado do Maranhão, por unanimidade e de acordo com o parecer ministerial, em dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Desembargador Relator.
Votaram os Senhores Desembargadores Jamil de Miranda Gedeon Neto, Cleonice Silva Freire e José de Ribamar Castro.
Presidiu o julgamento o Senhor Desembargador Jamil de Miranda Gedeon Neto.
Presente a Senhora Procuradora de Justiça, Iracy Martins Figueiredo Aguiar.
São Luís/MA, 22 de junho de 2017.

Desembargador JAMIL DE MIRANDA GEDEON NETO
Relator

ACÓRDÃO Nº 205404/2017

Sessão do dia 22 de junho de 2017
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000429-72.2015.8.10.0038 (014682/2017) - JOÃO LISBOA

Relator : Desembargador Jamil de Miranda Gedeon Neto
Apelante : Banco Bradesco S/A
Advogado : Ednilson Moura Sousa (OAB/MA 5613)
Apelado : Fabio Vascelos de Castro

A C Ó R D Ã O Nº
CIVIL. PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO DO FEITO. ABANDONO DE CAUSA. APELAÇÃO CÍVEL. REQUERIMENTO DO RÉU. EXECUÇÃO NÃO EMBARGADA.
DESNECESSIDADE. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA N. 240/STJ. INTIMAÇÃO PESSOAL REALIZADA. ART. 267, § 1º DO CPC/73. PRECEDENTES DO
STJ.SENTENÇA MANTIDA. APELO IMPROVIDO.
1. a extinção do feito por abandono de causa pelo autor, a teor do que prescrevia o art. 267 e § 1º, do CPC/73, demanda a intimação pessoalda parte para que
a falta seja suprida no prazo de 48 horas, a qual foirealizada, via carta precatória.
2. ademais, configurado o abandono da causa, o julgador pode extinguir de ofício a execução não embargada, porquanto não angularizada a relação processual,
afastando-se, assim, a aplicação da Súmula nº 240/STJ.
3. Apelação conhecida e improvida.
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do
Estado do Maranhão, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Desembargador Relator.
Votaram os Senhores Desembargadores Jamil de Miranda Gedeon Neto, Cleonice Silva Freire e José de Ribamar Castro.
Presidiu o julgamento o Senhor Desembargador Jamil de Miranda Gedeon Neto.
Presente a Senhora Procuradora de Justiça, Iracy Martins Figueiredo Aguiar.
São Luís/MA, 22 de junho de 2017.

Desembargador JAMIL DE MIRANDA GEDEON NETO
Relator

ACÓRDÃO Nº 205405/2017

Sessão do dia 22 de junho de 2017
APELAÇÃO CÍVEL N.º 17907/2017 (0001430-32.2014.8.10.0037) - GRAJAÚ

Relator : Desembargador Jamil de Miranda Gedeon Neto
Apelante : Nilva de Sousa Arruda Lopes
Advogado : Beny Saraiva Filho (OAB/MA 4902)
Apelado : Banco do Brasil S/A
Advogado : Charles André Alves Barros (OAB/MA 11387)

ACÓRDÃO N.º
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SAQUES E
TRANSFERÊNCIAS EM CONTA CORRENTE. UTILIZAÇÃO DO CARTÃO E SENHA POR FAMILIAR. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. DEVER DE CUIDADO
NÃO OBSERVADO. EXCLUDENTE DA RESPONSABILIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. IMPROCEDÊNCIA. APELO IMPROVIDO.
1. O conjunto probatório carreado aos autos revela que a autora apelante confirma a utilização do cartão e senha por seu enteado e comparsas.
2. hipótese em que a própria parte informa que seu enteado teve acesso ao cartão eletrônico e senha pessoal, a configurar excludente de responsabilidade do
fornecedor.
3. afinal, aresponsabilização da instituição financeira por saques supostamente indevidos pressupõe a prova da falha do serviço, não constituindo dever da
instituição financeira evitar que terceira pessoa, de posse do cartão magnético e da senha secreta do cliente, realize saques/transferência/compras na conta
bancária deste.
4. Em consequência, inexistente valor a ser repetido ou dano moral.
5.Apelo conhecido e improvido.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Senhores Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça
do Estado do Maranhão, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Desembargador Relator.
Votaram os Senhores Desembargadores Jamil de Miranda Gedeon Neto, Cleonice Silva Freire e José de Ribamar Castro.
Presidiu o julgamento o Senhor Desembargador Jamil de Miranda Gedeon Neto.
Presente a Senhora Procuradora de Justiça, Iracy Martins Figueiredo Aguiar.
São Luís/MA, 22 de junho de 2017.

Desembargador JAMIL DE MIRANDA GEDEON NETO
Relator
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ACÓRDÃO Nº 205407/2017

Sessão do dia 22 de junho de 2017
REMESSA No0000380-93.2010.8.10.0074 (2968/2017) - BOM JARDIM

Relator : Desembargador Jamil de Miranda Gedeon Neto
Remetente : Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Bom Jardim
Requerente : Maria Elielma de Brito Queiroz
Advogado : Dennys dos Santos Porto (OAB/MA nº. 12145) e outra
Apelado : Município de São João do Caru
Advogado : Carlos Alberto Maciel Abas (OAB/MA nº. 3200)

A C Ó R D Ã O No

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE COBRANÇA DE VENCIMENTOS. SERVIDORA
MUNICIPAL. VERBAS SALARIAIS ATRASADAS. RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO. ÔNUS DO RÉU.
SENTENÇA MANTIDA.
1. Comprovado o vínculo funcional e, por conseguinte, a prestação de serviços, o pagamento das verbas salariais demonstra-se obrigatório.
2. É do Município e não do ex-Prefeito a responsabilidade pelo pagamento de salários por serviços àquele prestados
3. Recurso conhecido e improvido.
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Senhores Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do
Estado do Maranhão, por unanimidade e de acordo com o parecer ministerial, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
Desembargador Relator.
Votaram os Senhores Desembargadores Jamil de Miranda Gedeon Neto, Cleonice Silva Freire e José de Ribamar Castro.
Presidiu o julgamento o Senhor Desembargador Jamil de Miranda Gedeon Neto.
Presente a Senhora Procuradora de Justiça, Iracy Martins Figueiredo Aguiar.
São Luís/MA, 22 de junho de 2017.

Desembargador JAMIL DE MIRANDA GEDEON NETO
Relator

ACÓRDÃO Nº 205408/2017

TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
Sessão do dia 22 de junho de 2017

AGRAVO INTERNO No0025805-74.2015.8.10.0001
(16078/2017) - SÃO LUÍS

Relator : Desembargador Jamil de Miranda Gedeon Neto
Agravante : Banco Bonsucesso
Advogado : Ivan Mercêdo de Andrade Moreira (OAB/MA nº. 12651-A) e outro
Agravado : Maria de Fátima Mendes
Advogado : Thiago Afonso Barbosa de Azevedo Guedes (OAB/MA nº. 10106-A)

ACÓRDÃO No

agravo INTERNO EM APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. ABERTURA DE CONTA SALÁRIO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. INEXISTÊNCIA. DESCONTOS
INDEVIDOS DA CONTA CORRENTE. IMPOSSIBILIDADE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO DEVIDA. VALOR RAZOÁVEL.
DECISÃO MANTIDA.
1. O instrumento contratual elaborado pela instituição financeira releva a ausência de publicidade de todas as características essenciais do negócio jurídico,
incorrendo o Agravante em práticas abusivas contra as relações de consumo, violadoras dos art. 6º, incisos III e IV; art. 31; art. 39, inciso V; art. 46; art. 51,
incisos IV e XV; e art. 52 do CDC.
2. Em julgamento de recurso repetitivo (art. 543-C do CPC), o STJ firmou entendimento de que as instituições bancárias respondem objetivamentepelos danos
causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-correnteou recebimento de empréstimos mediante fraude ou
utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno.
3. Deve ser reconhecida a repetição do indébito do montante descontado indevidamente na conta salário da parte autora, na forma do art. 42, parágrafo único, do
CDC.
4. A ausência de fundamentos novos aptos a infirmar a motivação que embasa a decisão agravada enseja o não provimento ao agravo regimental interposto
5. Agravo improvido.
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Senhores Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do
Estado do Maranhão, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso para manter a decisão agravda, nos termos do voto do Desembargador
Relator.
Votaram os Senhores Desembargadores Jamil de Miranda Gedeon Neto, Cleonice Silva Freire e José de Ribamar Castro.
Presidiu o julgamento o Senhor Desembargador Jamil de Miranda Gedeon Neto.
Presente a Senhora Procuradora de Justiça, Iracy Martins Figueiredo Aguiar.
São Luís/MA, 22 de junho de 2017.

Desembargador JAMIL DE MIRANDA GEDEON NETO
Relator

ACÓRDÃO Nº 205409/2017

Sessão do dia 22 de junho de 2017
APELAÇÃO CÍVEL Nº 18.028/2017 (0000542-89.2016.8.10.0038) - JOÃO LISBOA

Relator : Desembargador Jamil de Miranda Gedeon Neto
Apelante : Luciana Silva dos Santos
Advogada : Magno Jeferson Silva dos Santos (OAB/MA 14560)
Apelado : Banco do Brasil S/A
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Advogados : José Arnaldo Janssen Nogueira (OAB/MA 14501-A), Sérvio Túlio de Barcelos (OAB/MA 14009-A)
A C Ó R D Ã O Nº

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE c/c OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONTRATO DE
EMPRÉSTIMO. JUROS DE CARÊNCIA. COBRANÇA RESPALDADA EM CONTRATO FIRMADO. EXERCÍCIO REGULAR DE UM DIREITO.
RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA. AUTONOMIA DA VONTADE. SENTENÇA MANTIDA. APELO IMPROVIDO.
1. Juros de carência correspondem à remuneração de capital no período de carência concedido pela instituição financeira para o pagamento da primeira parcela,
assim como para as subsequentes, quando haja palso temporal superior a 30 dias , entre a data do contrato e a data do vencimento da parcela.
2. Dessa forma, havendo previsão contratual para a cobrança e tendo a contratante aceitado tais condições mediante aderência ao contrato, a mesma se faz
legal e legítima.
3. Evidenciado ainda a ciência prévia do consumidor acerca do total do crédito liberado e respectivos valor unitário e quantidade de parcelas a serem pagas, não
havendo que se falar em falha no dever de informação.
4. Reconhecida a legalidade da cobrança dos encargos contratados pelo não há direito à restituição ou configuração de dano moral indenizável.
6. Apelo conhecido e improvido.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Senhores Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça
do Estado do Maranhão, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Desembargador Relator.
Votaram os Senhores Desembargadores Jamil de Miranda Gedeon Neto, Cleonice Silva Freire e José de Ribamar Castro.
Presidiu o julgamento o Senhor Desembargador Jamil de Miranda Gedeon Neto.
Presente a Senhora Procuradora de Justiça, Iracy Martins Figueiredo Aguiar.
São Luís/MA, 22 de junho de 2017.

Desembargador JAMIL DE MIRANDA GEDEON NETO
Relator

ACÓRDÃO Nº 205411/2017

TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
Sessão do dia 22 de junho de 2017
AGRAVO DE INSTRUMENTO – São Luís
Nº único: 0800409-31.2016.8.10.0000
Agravante: Jadson William Pereira Caminha
Advogados: José Carlos Nunes Coutinho Junior, OAB/MA 7.252 e outra
1º Agravado: Estado do Maranhão
Procurador: Sérgio Tavares
2ª Agravada: Fundação Sousândrade
Relatora: Desª Cleonice Silva Freire

EMENTA
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO COMBATENTE
DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO MARANHÃO. CANDIDATO QUE NÃO ALCANÇA NOTA DE CORTE PARA A
LOCALIDADE DE SUA INSCRIÇÃO. ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA
ISONOMIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO.
I – Segundo jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “regras restritivas em editais de concurso público, quando fundadas em
critérios objetivos relacionados ao desempenho meritório do candidato, não ferem o princípio da isonomia” (RE 635739).
II – A nota de corte, conhecida como cláusula de barreira, não necessariamente é igual à nota mínima prevista em edital, vez que é
obtida após o cálculo do número de vagas com a pontuação obtida pelos candidatos participantes do certame, não havendo, nessa
prática, nenhuma ilegalidade.
III - Na espécie, embora o Agravante tenha superado a nota mínima prevista no edital, pois alcançou 29 pontos, não atingiu a nota
de corte obtida pelos candidatos aprovados para o cargo de Soldado Combatente, polo São Luís, que totalizou 30 pontos.
IV - Agravo de Instrumento improvido à unanimidade.
DECISÃO: Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado
do Maranhão, por unanimidade e de acordo com o parecer ministerial, em NEGAR provimento ao Recurso, nos termos do voto da
Desembargadora Relatora.
São Luís, 22 de junho de 2017.

Des.ª Cleonice Silva Freire
Relatora

ACÓRDÃO Nº 205412/2017
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL

Sessão do dia 22 de junho de 2017
AGRAVO DE INSTRUMENTO – São Luís
Nº único: 0800392-58.2017.8.10.0000
Agravante: GEAP – Autogestão em saúde
Advogado: Nelson Wilians Fratoni Rodrigues, OAB/MA 9.348-A
Agravado: Maria das Dores Ribeiro Santos
Advogadas: Flávia Costa e Silva Abdalla, OAB/MA 5.385 e outra
Relatora: Desª Cleonice Silva Freire

EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS
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MORAIS. PLANO DE SAÚDE. URGÊNCIA ATESTADA POR MÉDICO ESPECIALISTA. ATENDIMENTO EM REDE NÃO
CREDENCIADA. POSSIBILIDADE. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA EM PRIMEIRO GRAU. MANUTENÇÃO. RECURSO
IMPROVIDO.
I - Nos casos de urgência e emergência, em que não se afigurar possível a utilização dos serviços médicos, próprios, credenciados
ou conveniados, a empresa de plano de saúde responsabiliza-se pelos custos e despesas médicas expendidos pelo contratante
em tais condições.
II - Tratando-se de relação de consumo, com possibilidade de inversão do ônus da prova, cabia à operadora de plano de saúde
comprovar que o tratamento recomendado poderia ser realizado em sua rede credenciada, fato até o momento não demonstrado
nos autos do processo originário.
III - Agravo de Instrumento improvido à unanimidade.
DECISÃO: Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado
do Maranhão, por unanimidade e contra o parecer ministerial, em NEGAR provimento ao Recurso, nos termos do voto da
Desembargadora Relatora.
São Luís, 22 de junho de 2017.

Des.ª Cleonice Silva Freire
Relatora

ACÓRDÃO Nº 205413/2017
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL

Sessão do dia 22 de junho de 2017
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Imperatriz
Nº único: 0800163-98.2017.8.10.0000
Agravante: Banco BMG S/A
Advogado: Antônio de Moraes Dourado Neto, OAB/PE 23.255
Agravada: Manoel Francisco de Oliveira
Advogado: Anderson Cavalcante Leal, OAB/MA 11.146
Relatora: Desª Cleonice Silva Freire

EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS E MATERIAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SUSPENSÃO LIMINAR DOS DESCONTOS. POSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMOS DE PROVA DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. MULTA DIÁRIA APLICADA DE
ACORDO COM CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
I – Estando presentes os requisitos previstos no art. 300, do Novo Código de Processo Civil, cabível a concessão de liminar para
suspensão dos descontos referentes a empréstimo consignado, máxime quando a instituição financeira não fez, até o momento,
prova da regularidade da contratação questionada pelo consumidor.
II - Quanto ao valor da multa diária, fixada em R$500,00 (quinhentos reais) para o caso de descumprimento do decisum,
inicialmente, inexiste razão à irresignação da instituição financeira Agravante, uma vez que esse valor parece adequado ao caso
em tela e, por outro lado, nenhum óbice ao cumprimento da ordem judicial foi comprovado.
III - Agravo de Instrumento improvido à unanimidade
DECISÃO: Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado
do Maranhão, por unanimidade e de acordo com o parecer ministerial, em NEGAR provimento ao Recurso, nos termos do voto da
Desembargadora Relatora.
São Luís, 22 de junho de 2017.

Des.ª Cleonice Silva Freire
Relatora

ACÓRDÃO Nº 205414/2017
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL

Sessão do dia 22 de junho de 2017
AGRAVO DE INSTRUMENTO – São Luís
Nº único: 0800257-46.2017.8.10.0000
Agravante: Unihosp Serviços de Saúde LTDA - ME
Advogado: Antônio César de Araújo Freitas, OAB/MA 4.695
Agravado: Glaucio Serafim dos Santos
Advogado: Tadeu de Jesus e Silva Carvalho, OAB/MA 2.905
Relatora: Desª Cleonice Silva Freire

EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS. PLANO DE SAÚDE. URGÊNCIA ATESTADA POR MÉDICO ESPECIALISTA. ATENDIMENTO EM REDE NÃO
CREDENCIADA. POSSIBILIDADE. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA EM PRIMEIRO GRAU. MANUTENÇÃO. RECURSO
IMPROVIDO.
I - Nos casos de urgência e emergência, em que não se afigurar possível a utilização dos serviços médicos, próprios, credenciados
ou conveniados, a empresa de plano de saúde responsabiliza-se pelos custos e despesas médicas expendidos pelo contratante
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em tais condições.
II - Agravo de Instrumento improvido à unanimidade
DECISÃO: Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado
do Maranhão, por unanimidade e de acordo com o parecer ministerial, em NEGAR provimento ao Recurso, nos termos do voto da
Desembargadora Relatora.
São Luís, 22 de junho de 2017.

Des.ª Cleonice Silva Freire
Relatora

ACÓRDÃO Nº 205415/2017
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL

Sessão do dia 22 de junho de 2017
AGRAVO DE INSTRUMENTO - João Lisboa
Nº Único: 0800019-27.2017.8.10.0000
Agravante: TIM Celular S/A
Advogado: Christianne Gomes da Rocha, OAB/PE 20.335
Agravada: Maria Alice Costa Sousa
Advogado: Renato Dias Gomes, OAB/MA 11.483
Relatora: Desª Cleonice Silva Freire

EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO NOS
CADASTROS DE INADIMPLENTES. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PARA RETIRADA DO NOME DA AGRAVADA DOS
ÓRGÃOS RESTRITIVOS AO CRÉDITO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA INSCRIÇÃO.
RECURSO IMPROVIDO.
I – Estando presentes os requisitos previstos no art. 300, do Novo Código de Processo Civil, cabível a concessão de liminar para
retirada do nome da Agravada dos cadastros de proteção/restrição ao crédito, máxime quando a Agravante não fez, até o
momento, prova segura da regularidade da inscrição questionada pela consumidora.
II - Agravo de Instrumento improvido à unanimidade
DECISÃO: Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado
do Maranhão, por unanimidade, em NEGAR provimento ao Recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.
São Luís, 22 de junho de 2017.

Des.ª Cleonice Silva Freire
Relatora

ACÓRDÃO Nº 205416/2017
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL

Sessão do dia 22 de junho de 2017.
AGRAVO DE INSTRUMENTO – São Luís
Nº Único: 0800793-91.2016.8.10.0000
Agravantes: Sérgio de Castro Barros e Maria Ecy Lopes de Castro
Advogada: Luane Lemos Agostinho – OAB/MA 6641
Agravada: ASSEFAZ – Fundação Assistencial dos Servidores do Ministério da Fazenda
Advogado: Nelson Wilians Fratoni Rodrigues - OAB/MA nº 9.348 – A
Relatora: DesªCleonice Silva Freire

EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO - MULTA DIÁRIA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
REVERTIDA EM FAVOR DO FERJ. IMPOSSIBILIDADE. MULTA DE CARÁTER PRIVADO. AGRAVO PROVIDO.
I - As astreintesdevem ser revertidas em favor do beneficiário da prestação jurisdicional de obrigação de fazer, por tratar-se de
crédito eminentemente privado. Art. 537, §2º do Código de Processo Civil.
II – Agravo de Instrumento provido à unanimidade.
DECISÃO: Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado
do Maranhão, por unanimidade em DAR provimento ao Recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.
São Luís, 22 de junho de 2017.

Des.ª Cleonice Silva Freire
Relatora

ACÓRDÃO Nº 205417/2017
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL

Sessão do dia 22de junho de 2017.
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0810904-34.2016.8.10.0001 – São Luís
Apelante: Bradesco Saúde S/A
Advogado: Reinaldo Luis Tadeu Rondina Mandaliti (OAB/MA 11.706-A)
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Apelado: Carlos Magno Ferreira de Araujo
Defensor Público: Dario André Cutrim Castro
Relatora: Desª Cleonice Silva Freire

EMENTA
CONSUMIDOR. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PLANO DE SAÚDE. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA
DO CONSUMIDOR. NEGATIVA DE COBERTURA. CONDUTA ILÍCITA. DEVER DE INDENIZAR. QUANTUMINDENIZATÓRIO
FIXADO EM R$10.000,00. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. JUROS DE
MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. APELO IMPROVIDO. UNANIMIDADE.
I – Os contratos de seguro saúde, bem como os de assistência médica, têm como finalidade o tratamento e a segurança contra os
riscos envolvendo a saúde dos associados e de suas famílias ou dependentes, e devem ser interpretados sob a luz das normas
dispostas no Código de Proteção do Consumidor.
II - Demonstrada a necessidade do tratamento cirúrgico indicado por médico, a operadora do plano de saúde tem o dever de cobrir
as respectivas despesas, cabendo ao especialista decidir acerca do tratamento mais adequado ao paciente.
III – Deve ser mantido oquantum indenizatório por dano moral fixado em R$10.000,00, uma vez que atende aos critérios da
razoabilidade e proporcionalidade.
IV - Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a questão afeta aos juros de mora e à correção monetária
configura matéria de ordem pública.
V- Em se tratando de responsabilidade contratual, os juros moratórios incidem no montante de 1% ao mês, devendo ter como
marco inicial de incidência a data da citação, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, e a correção
monetária, de acordo com a Súmula 362 - STJ, é contada da data do arbitramento da reparação, em relação à indenização pelo
dano moral.
VI – Apelo improvido à unanimidade.
DECISÃO: Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado
do Maranhão, à unanimidade e de acordo com o parecer ministerial, em negar provimento ao presente recurso, nos termos do voto
da Desembargadora Relatora.
São Luís, 22 de junho de 2017.

Desª.Cleonice Silva Freire
Relatora

ACÓRDÃO Nº 205418/2017
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL

Sessão do dia 22de junho de 2017.
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0800583-06.2017.8.10.0000 Imperatriz
Agravante: TIM Celular S.A.
Advogada: Christianne Gomes da Rocha (OAB/PE 20.335)
Agravada: Verônica Moura Costa
Advogados: Sandro Barros dos Santos (OAB/MA 10.497) e Cleiton Ribeiro de Carvalho (OAB/MA 14.505)
Relatora: Desª Cleonice Silva Freire

EMENTA
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE COBRANÇA INDEVIDA
C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO PARCIAL DE TUTELA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DECISÃO QUE DETERMINA
O RESTABELECIMENTO DOS SERVIÇOS, BEM COMO A EXCLUSÃO DO NOME DA CONSUMIDORA DOS ÓRGÃOS DE
RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. MULTA COMINATÓRIA APLICADA EM ATENÇÃO AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E
PROPORCIONALIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. UNANIMIDADE.
I - Deve ser mantida a tutela de urgência deferida no juízo a quo, quando presentes os requisitos exigidos pelo artigo 300 do Código
de Processo Civil.
II – A Agravante limitou-se a alegar inadimplência da Agravada, sem, contudo, justificar as cobranças questionadas pela
consumidora que culminaram na inclusão de seu nome no cadastro de restrição ao crédito.
III - Deve prevalecer a multa diária fixada no valor de R$500,00 (quinhentos reais), uma vez que asastreintesvisam a efetividade da
medida judicial e só serão executadas, em caso de descumprimento do decisium.
IV - Não há possibilidade da tutela de urgência causar um prejuízo irreversível à Agravante, uma vez que, em um eventual
julgamento improcedente do pedido, poderá renovar as cobranças.
V - Agravo de Instrumento improvido à unanimidade.
DECISÃO: Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado
do Maranhão, por unanimidade, em negar provimento ao Recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.
São Luís, 22 de junho de 2017.

Des.ª Cleonice Silva Freire
Relatora

ACÓRDÃO Nº 205420/2017
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL

Sessão do dia 22de junho de 2017.
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AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0800530-25.2017.8.10.0000 São Luís
Agravante: Banco BMG S/A
Advogada: Manuela Sampaio Sarmento e Silva (OAB/MA 10.348-A)
Agravada: Conceição de Maria Silva Vieira
Advogado: Ronildo Odesse Gama da Silva (OAB/MA 10.423)
Relatora: Desª Cleonice Silva Freire

EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DECISÃO QUE DETERMINA A SUSPENSÃO DE
COBRANÇA DE EMPRÉSTIMO QUESTIONADO, BEM COMO DE ABSTENÇÃO DE INCLUSÃO NOS ÓRGÃOS DE
RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. MULTA COMINATÓRIA APLICADA EM ATENÇÃO AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E
PROPORCIONALIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. UNANIMIDADE.
I - Limitando-se o Recorrente, sem qualquer justificativa plausível, a sustentar excesso na aplicação de astreintes fixadas pelo Juízo
monocrático, deve prevalecer aquele valor, multa de R$2.000,00 a cada desconto ou negativação realizada, e a matéria ser melhor
analisada quando do julgamento do mérito da demanda originária.
II - Agravo de Instrumento improvido à unanimidade.
DECISÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores da Terceira
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, por unanimidade, em negar provimento ao Recurso, nos termos do
voto da Desembargadora Relatora.
São Luís, 22 de junho de 2017.

Des.ª Cleonice Silva Freire
Relatora

ACÓRDÃO Nº 205424/2017
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL

Sessão do dia 22de junho de 2017.
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0800520-78.2017.8.10.0000 - São Luís
Agravante: Banco do Brasil S/A
Advogado: Rafael Sganzerla Durand (OAB/MA 10.348-A)
Agravada: Maria Cleide Pires França
Advogado: Edno Pereira Marques (OAB/MA 3.643) e Outro
Relatora: Desª Cleonice Silva Freire

EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS COM TUTELA DE URGÊNCIA. DECISÃO QUE DETERMINA A SUSPENSÃO DE COBRANÇA DE
EMPRÉSTIMOS QUESTIONADOS. MULTA COMINATÓRIA APLICADA EM ATENÇÃO AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE
E PROPORCIONALIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. UNANIMIDADE.
I - Limitando-se o Recorrente, sem qualquer justificativa plausível, a sustentar excesso na aplicação de astreintes fixadas pelo Juízo
monocrático, deve prevalecer aquele valor, multa de R$500,00 a cada desconto realizado, e a matéria ser melhor analisada
quando do julgamento do mérito da demanda originária.
II - Agravo de Instrumento improvido à unanimidade.
DECISÃO: Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado
do Maranhão, por unanimidade, em negar provimento ao Recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.
São Luís, 22 de junho de 2017.

Des.ª Cleonice Silva Freire
Relatora

ACÓRDÃO Nº 205425/2017

TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
Sessão do dia 22de junho de 2017.
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº0800246-17.2017.8.10.0000
Agravantes: Alcyone Verbena Lima Miranda e Ana Paula Lima Miranda
Advogada: Denise Miranda Rodrigues (OAB/MA 12.882)
Agravado: Mario Levy de Miranda Júnior
Advogada: Kelisandra Ribeiro Gaspar (OAB/MA 14.870)
Relatora: Desª Cleonice Silva Freire

EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTO NOVO. DECISÃO
MANTIDA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. UNANIMIDADE.
I – Deve ser mantida a decisão agravada quando o Agravo Interno não traz em suas razões qualquer fato ou argumento novo
capaz de modificar o entendimento já firmado anteriormente.
II – Descabida a alegação de inépcia recursal quando o recurso impugna diretamente os fundamentos da decisão combatida.
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III – Uma vez não configurados quaisquer dos requisitos constantes do artigo 80, do Código de Processo Civil, não há que se falar
em litigância de má fé.
IV – Agravo interno improvido, à unanimidade.
DECISÃO: Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado
do Maranhão, à unanimidade, em negar provimento ao presente recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.
São Luís, 22 de junho de 2017.

Desª. Cleonice Silva Freire
Relatora

ACÓRDÃO Nº 205426/2017
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL

Sessão do dia 22de junho de 2017.
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0800803-38.2016.8.10.0000 - São Luís
Agravante: Jorge Abrahão Costa
Advogada: Patrícia Costa(OAB/MA 9.353)
Agravada: CEMAR
Advogada: Lucimary Galvão Leonardo Garces (OAB/MA n.º 6.100)
Relatora: Desª Cleonice Silva Freire

EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C
OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO
DE INDÉBITO. DESLIGAMENTO DE UNIDADE CONSUMIDORA E INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR. AUSÊNCIA DA
PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO E DO RISCO DE DANO. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA TUTELA DE
URGÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO.
I - Nos termos do artigo 300, do Código de Processo Civil, o deferimento da tutela de urgência está condicionado à presença da
probabilidade do direito alegado e do risco de dano à parte requerente.
II - Na espécie, o Agravante alega que teve o transformador de seu imóvel furtado em 2014, requerendo, dois anos depois, em
sede de tutela de urgência, a instalação de um novo transformador. Entretanto, não demonstrou a probabilidade do direito alegado
e risco de dano.
III – Descabido o pedido de desligamento da Unidade Consumidora objeto da lide, uma vez que esta encontra-se desligada desde
03/02/2016.
IV - Agravo de Instrumento improvido à unanimidade.
DECISÃO: Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado
do Maranhão, por unanimidade e de acordo com o parecer ministerial, em negar provimento ao Recurso, nos termos do voto da
Desembargadora Relatora.
São Luís, 22 de junho de 2017.

Des.ª Cleonice Silva Freire
Relatora

ACÓRDÃO Nº 205427/2017
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL

Sessão do dia 22de junho de 2017.
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0810237-48.2016.8.10.0001 – São Luís
Apelante: Central Nacional Unimed - Cooperativa Central
Advogado: Bruno Bezerra de Souza (OAB/PE 19.352)
Apelada: Thaynara Lopes Cutrim
Advogado: Calebe Brito Ramos (OAB/MA 11.201)
Relatora: Desª Cleonice Silva Freire

EMENTA
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA
ANTECIPADA. PLANO DE SAÚDE. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CONTINUIDADE DE
PAGAMENTO PELA BENEFICIÁRIA. APARÊNCIA DE CONTINUIDADE DA RELAÇÃO JURÍDICA. CANCELAMENTO DO
PLANO. CONDUTA ILÍCITA. DEVER DE INDENIZAR. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$10.000,00, CONFORME
PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. APELO IMPROVIDO. UNANIMIDADE.
I – Os contratos de seguro saúde, bem como os de assistência médica, têm como finalidade o tratamento e a segurança contra os
riscos envolvendo a saúde dos associados e de suas famílias ou dependentes, e devem ser interpretados sob a luz das normas
dispostas no Código de Proteção do Consumidor.
II – É dever da entidade que atua na área de prestação de serviços de saúde suplementar resguardar-se com os meios
necessários a garantir aos seus usuários ampla divulgação sobre o cancelamento dos contratos de plano de saúde coletivo,
possibilitando, assim, aos beneficiários a opção da migração para planos individuais.
III – A adimplência da Recorrida, que efetuava os pagamentos mensais do plano de saúde objeto da lide, demonstra sua boa fé,
visto que imaginava encontrar-se assegurada quanto à assistência médica.
IV – Restando configurados o dano, a conduta ilícita e o nexo de causalidade, bem como, não havendo indício nos autos de
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qualquer causa excludente de ilicitude, impõe-se a Recorrente o dever de reparar a dor experimentada pela Recorrida.
V – Examinando as peculiaridades do caso, deve ser mantido o quantum indenizatório por dano moral no valor de R$10.000,00
(dez mil reais), uma vez que estabelecido dentro dos critérios da proporcionalidade e razoabilidade.
VI – Apelo improvido à unanimidade.
DECISÃO: Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado
do Maranhão, à unanimidade, em negar provimento ao presente recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.
São Luís, 22 de junho de 2017.

Desª.Cleonice Silva Freire
Relatora

ACÓRDÃO Nº 205428/2017
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL

Sessão do dia 22 de junho de 2017.
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Pedreiras
Nº do Processo: 0800819-89.2016.8.10.0000
Agravante: Banco do Brasil S/A
Advogados: Joany Sillas Pereira – OAB/AM 9.646 e Laudenir da Costa Landim – OAB/AM 3.201
Agravado: Município de Lima Campos
Procurador: Guilherme Antonio de Lima Mendonça – OAB/MA 7.600
Relatora: Desª. Cleonice Silva Freire

EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO.AGRAVODE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL COLETIVA. FECHAMENTO
DE AGÊNCIA BANCÁRIA. POSSIBILIDADE. FALTA DE SEGURANÇA NO MUNICÍPIO. DECISÃO MONOCRÁTICA
QUE DETERMINA REABERTURA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA. RECURSOPROVIDO.
UNANIMIDADE.
I – Não restando caracterizados o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, pois não demonstrados os reais prejuízos
à coletividade e a propalada essencialidade dos serviços bancários aduzidos na inicial da ação originária, deve ser reformada a
decisão monocrática que determina a imediata reabertura de agência bancária, máxime quando a administração pública deixa de
adotar qualquer providência visando melhorias na área de segurança do município.
II – Agravo de Instrumento provido à unanimidade.
DECISÃO: Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado
do Maranhão, à unanimidade e de acordo como parecer da Procuradoria Geral de Justiça, em dar provimento ao
presenterecurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.
São Luís, 22 de junho de 2017.

Desª. Cleonice Silva Freire
Relatora

ACÓRDÃO Nº 205429/2017
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL

Sessão do dia 22 de junho de 2017.
AGRAVO DE INSTRUMENTO – São Luís
Nº do Processo: 0800614-60.2016.8.10.0000
Agravante: Estado do Maranhão
Procurador: Sérgio Tavares
Agravada: Thaynnara Rodrigues da Costa
Advogado: Darkson Almeida da Ponte Mota – OAB/MA 10.231
Relatora: Desª. Cleonice Silva Freire

EMENTA
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PROVIMENTO DO CARGO DE
SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO MARANHÃO. ALTURA MÍNIMA CINCO
CENTÍMETROS INFERIOR AO LIMITE ESTABELECIDO NO EDITAL.PREVISÃO EDITALÍCIA E NA LEI
Nº 6.513/95. CANDIDATA INABILITADA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES.RECURSOPROVIDO. UNANIMIDADE.
I – Ainda que este Egrégio Tribunal adote o entendimento de que a diferença de apenas um centímetro a menor que o fixado torna
desproporcional a exigência editalícia, tal entendimento deve ser relativizado quando existir considerável divergência entre as
alturas informadas pelo exame médico que considerou a candidata inapta (1,55) e o atestado por ela juntado aos autos (1,59).
II – Havendo previsão legal condicionando o ingresso de novos soldados na PMMA à satisfação do requisito mínimo de estatura,
torna-se descabido o argumento de violação ao princípio da razoabilidade quando inabilitada candidata por não atingir a altura
mínima de 1,60 m estabelecida pela Lei 6.513/95, que dispõe sobre o Estatuto dos Policiais Militares do Maranhão.
III – Agravo de Instrumento provido à unanimidade.
DECISÃO: Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado
do Maranhão, à unanimidade e de acordo como parecer da Procuradoria Geral de Justiça, em dar provimento ao
presenterecurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.
São Luís, 22 de junho de 2017.
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Desª. Cleonice Silva Freire
Relatora

ACÓRDÃO Nº 205456/2017

TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
Sessão do dia 22 de junho de 2017
Apelação Cível Nº 53676/2016 - Chapadinha
NÚMERO ÚNICO: 0002879-77.2013.8.10.0031
Apelante: Município de Chapadinha
Procurador do Município: Luis Carlos Costa Carvalho - OAB/MA no10066
Apeladas: Iracema Neres de Aguiar e Leidiane Pereira da Silva
Advogado: Francisco das Chagas de Oliveira Bispo - OAB/MA no6259
RELATORA: Desª. Cleonice Silva Freire

EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM
URV. CERCEAMENTO DE DEFESA E IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. DIFERENÇA REMUNERATÓRIA.
PERCENTUAL A SER APURADO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. JUROS DE MORA. APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI N. 9.494/97 COM REDAÇÃO
ALTERADA PELA LEI N. 11.960/2009. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO. IMPROVIMENTO DO RECURSO.
I - Nos termos do artigo 330, I, do Código de Processo Civil de 1973, quando a questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não
houver necessidade de produzir prova em audiência, o juiz conhecerá diretamente do pedido, proferindo sentença. Preliminar de cerceamento de defesa
rejeitada.
II - Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a data de ingresso no serviço público não afeta o direito do servidor de postular revisão de caráter
geral de vencimentos. Preliminar de impossibilidade jurídica do pedido rejeitada.
III - Segundo posicionamento firmado pelos Tribunais Superiores, bem como por esta Corte, os servidores do Poder Executivo, assim como os do Legislativo,
possuem direito à reposição das perdas decorrentes da conversão de Cruzeiro Real para URV, em percentual a ser apurado em liquidação de sentença.
IV - Condenada a Fazenda Pública ao pagamento de parcelas remuneratórias a servidor, os juros moratórios computados, a partir da citação, devem incidir uma
única vez, até o efetivo pagamento, pelos índices oficiais de remuneração básica aplicados à caderneta de poupança, consoante dispõe o art. 5º da Lei n.
11.960/2009, que deu nova redação ao art. 1º-F da Lei n. 9.494/97.
V - Vencida a Fazenda Pública, o percentual da verba honorária é fixado de acordo com apreciação equitativa do Juiz, sendo razoável o percentual de 20%
estabelecido na origem, nos termos do art. 20, §3º, CPC/1973.
VI - Apelo improvido à unanimidade.
DECISÃO:
Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, à unanimidade e de acordo
com o parecer do Ministério Público, em negar provimento ao presente recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.
São Luís, 22 de junho de 2017.

Desª.Cleonice Silva Freire
Relatora

ACÓRDÃO Nº 205457/2017

TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
Sessão do dia 22 de junho de 2017
APELAÇÃO CÍVEL Nº5513/2017 - Coroatá
Nº Único: 0002275-70.2014.8.10.0035
Apelante: Durval Moura
Advogado:Francisco Carlos Mouzinho do Lago, OAB/MA 8.776
Apelado: Banco Bonsucesso S.A.
Advogados: Celso Henrique dos Santos, OAB/MA 12.634-A e Outros
Relatora: Desª.Cleonice Silva Freire

EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO AUTORIZADO.
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DA OPERAÇÃO TRAZIDOS AOS AUTOS PELO BANCO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL NÃO
CARACTERIZADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE A DEMANDA. APELO IMPROVIDO. UNANIMIDADE.
I - Apesar do Apelante afirmar que os descontos efetuados a título de empréstimo consignado em seu benefício previdenciário são ilegais, o banco Recorrido
logrou êxito em comprovar, pelos documentos juntados aos autos, a regular contratação da operação, sendo descabida a alegação de prática de ato ilícito
tipificado no artigo 186, do Código Civil, ou obrigação de indenizar, elencada no artigo 927, do mesmo Diploma Legal.
II - Apelo improvido à unanimidade.
DECISÃO: Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, à unanimidade,
em negar provimento ao presente recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.
São Luís, 22 de junho de 2017.

DesªCleonice Silva Freire
Relatora

ACÓRDÃO Nº 205459/2017

TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
Sessão do dia 22 de junho de 2017
APELAÇÃO CÍVEL nº. 51271/2016 - São Luís
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Nº Único: 0051876-50.2014.8.10.0001
Apelante: Cristina dos Santos Mendonça
Defensor Público: Marcus Vinicius Campos Fróes
Apelado: Telemar Norte Leste S/A
Advogado: Romulo Marcel Souto dos Santos, OAB/MA 12.049-A
Relatora: Desª.Cleonice Silva Freire

EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SUSPENSÃO INDEVIDA DOS SERVIÇOS DE
TELEFONIA FIXA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DE ACORDO COM ORIENTAÇÃO DESTA CÂMARA.
MAJORAÇÃO DESCABIDA. APELO IMPROVIDO.
I - O quantumindenizatório por dano moral deve atender aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, não podendo ultrapassar limites, transformando-se
em enriquecimento sem causa e, da mesma forma, não ser aquilatado inexpressivamente, pois, assim, não atingirá o necessário caráter pedagógico. O valor de
R$1.000,00 (hum mil reais) encontra-se de acordo com a orientação desta Colenda Câmara, máxime quando a consumidora não comprova maiores prejuízos em
razão da suspensão temporária dos serviços de telefonia.
II - Apelo improvido à unanimidade.
DECISÃO: Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, à unanimidade,
em negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.
São Luís, 22 de junho de 2016.

DesªCleonice Silva Freire
Relatora

ACÓRDÃO Nº 205464/2017

TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
Sessão do dia 22 de junho de 2017.
APELAÇÃO CÍVEL Nº 035641/2016 - Coroatá
Nº. ÚNICO: 0003588-03.2013.8.10.0035
Apelante: Banco Bradesco Financiamentos S/A
Advogado: Rubens Gaspar Serra - OAB/SP 119.859
Apelada: Maria das Graças Silva Palhano
Advogada: Rita de Cássia Alencar O. Diógenes - OAB/MA 7.505 - A
Relatora: Desª.Cleonice Silva Freire

EMENTA
CONSUMIDOR. CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONTRATO NULO CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE
QUANTIA PAGA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO FRAUDULENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DESCONTOS EFETIVADOS.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUMINDENIZATÓRIO FIXADO DENTRO DOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA
PROPORCIONALIDADE.JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS NA APELAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. APELO IMPROVIDO.
UNANIMIDADE.
I -Não se desincumbe o banco de provar fato extintivo do direito daautora, uma vez que não junta aos autos cópia de TED referente a liberação do valor do
contrato questionado.
II - Nos termos da súmula 479 do STJ, &quot;as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e
delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.&quot;
III - O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, segundo disposiçãodo
parágrafo único, do artigo 42, do CDC.
IV -Deve ser mantido o quantumindenizatório fixadoem R$1.448,00(um mil, quatrocentos e quarenta e oito reais), uma vez queatende aos critérios da
razoabilidade e proporcionalidade.
V - O art. 1.014 do Código de Processo Civil/2015 permite que questões de fato não apresentadas no Juízo de primeiro grau possam ser arguidas na Apelação,
desde que a parte prove que deixou de fazê-lo por motivo de força maior, o que não restou demonstrado no caso dos autos.
VI - Apelo improvido à unanimidade.
DECISÃO: Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, à unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.
São Luís, 22 de junho de 2017.

Desª. Cleonice Silva Freire
Relatora

ACÓRDÃO Nº 205466/2017

TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
Sessão do dia 22 de junho de 2017.
APELAÇÃO CÍVEL Nº 24308/2016 - São Luís
Nº. ÚNICO: 0026629-43.2009.8.10.0001
Apelante: J F Marítima Ltda.
Advogado: Adilton Souza Silva (OAB/MA 6.866)
1º Apelado: Marcopolo S/A
Advogado: Sadi Bonatto (OAB/PR 10.011)
2º Apelado: Shopbus Ltda.
Advogado: Anderson Pinangé Silva (OAB/GO 20.679)
Relatora: Desª.Cleonice Silva Freire

EMENTA
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA DE RITO ORDINÁRIO PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C
DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA SENTENÇA. APRECIAÇÃO GENÉRICA. VIOLAÇÃO
CONSTITUCIONAL.NULIDADE. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.
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I - A sentença não precisa, necessariamente, ser longa e refinada, contudo, não se pode confundir concisão com ausênciade fundamentação jurídica, ensejadora
da declaração de nulidade.
II - In casu, o decisum apresenta fundamentação genérica que não aprecia os argumentos ou as provas colacionadas pelo autor, ora Recorrente, limitando-se a
indicar, reproduzir ato normativo, sem, no entanto, explicar sua relação com a causa ou a questão decidida.
III - A ausênciade fundamentação ou a fundamentação genérica, sem indicação dos motivos que levam o magistrado aquele entendimento, em qualquer
decisum, consiste em um víciode tal gravidade que acarreta nulidade absoluta, não sujeita a preclusão ou convalidação, podendo ser pronunciada a
requerimento das partes ou atémesmo de oficio pela Corte Revisora.
IV - Apelação parcialmente provida para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular processamento do feito.
DECISÃO: Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, à unanimidade,
em dar parcial provimento ao Apelo, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.
São Luís, 22 de junho de 2017.

Desª. Cleonice Silva Freire
Relatora

ACÓRDÃO Nº 205468/2017

TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
Sessão do dia 22 de junho de 2017
APELAÇÃO CÍVEL Nº 20823/2016 - Barra do Corda
Nº Único: 0000963-88.2011.8.10.0027
Apelante: Departamento Estadual de Trânsito do Maranhão - DETRAN/MA
Advogados: Diego Robert Santos Maranhão (OAB/MA 10.438) e Wellen Sandra Santos Coqueiro (OAB/MA 8.555)
Apelada: Angelica Oliveira Alencar
Advogado: Ernandes Trajano Ferreira (OAB/MA 8.051)
Relatora: Desª. Cleonice Silva Freire

EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
CUMULADA COM INDENIZATÓRIA DECORRENTE DE DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. DEMORA DESARRAZOADA PARA JULGAMENTO DE RECURSO ADMINISTRATIVO. DIFICULDADE EM TRANSFERIR
O VEÍCULO. ÔNUS DA PROVA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. APELO IMPROVIDO.
I - Devidamente fundamentada a sentença singular, não se pode falar em nulidade desta por incoerência com os fatos ocorridos. Preliminar Rejeitada.
II - Nos termos do art. 373, II, do CPC, o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
III - Verificada a falha nos serviços prestados e não demonstrados quaisquer fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito alegado pelo autor, deve
prevalecer a pretensão autoral a indenização por danos morais.
IV - Para o arbitramento do dano moral, conforme reiteradas decisões desta Colenda Câmara, impõe-se rigorosa observância dos padrões adotados pela
doutrina e jurisprudência, para evitar-se que as indenizações da espécie se transformem em expedientes de enriquecimento ilícito ou, por outro lado, se tornem
inócuas e deixem de atingir o seu fim pedagógico, passando a estimular a conduta ilícita perpetrada por grandes empresas e fornecedores de serviços.
V - Examinando as peculiaridades do caso, deve ser mantido o quantum indenizatório por dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), uma vez que
estabelecido dentro dos critérios da proporcionalidade e razoabilidade.
VI - Apelação improvida.
DECISÃO: Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, à unanimidade,
em negar provimento ao apelo, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.
São Luís, 22 de junho de 2017.

Desª.Cleonice Silva Freire
Relatora

ACÓRDÃO Nº 205470/2017

TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
Sessão do dia 22 de junho de 2017.
APELAÇÃO CÍVEL Nº 8.676/2016 - São Luís
Nº Único: 0019643-97.2014.8.10.0001
1ª Apelante: Fundação Assistencial dos Servidores do Ministério da Fazenda
Advogado: Nelson Wilians Fratoni Rodrigues - OAB/SP 128.341
1º Apelado: José Carlos Faria Filho
Advogado: José Cavalcante de Alencar Júnior - OAB/MA 5.980
2º Apelante: José Carlos Faria Filho
Advogado: José Cavalcante de Alencar Júnior - OAB/MA 5.980
2ª Apelada: Fundação Assistencial dos Servidores do Ministério da Fazenda
Advogado: Nelson Wilians Fratoni Rodrigues - OAB/SP 128.341
Relatora: Desª.Cleonice Silva Freire

EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DUAS APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ORDINÁRIA. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE PROCEDIMENTO
CIRÚRGICO INDICADO POR MÉDICO ESPECIALISTA. CONDUTA ILÍCITA. DANO MORAL CONFIGURADO. DEVER DE INDENIZAR.
QUANTUMINDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 10.000,00. INOBSERVÂNCIA ÀS PECULIARIDADES DO CASO E AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E
PROPORCIONALIDADE. MAJORAÇÃO IMPOSTA PARA R$ 15.000,00. PRECEDENTES DA CÂMARA. 1º APELO IMPROVIDO. 2º RECURSO PROVIDO.
UNANIMIDADE.
I - Na esteira dos precedentes desta Câmara, demonstrada a necessidade do procedimento cirúrgico indicado ao paciente, o plano de saúde deve arcar com a
totalidade das despesas decorrentes e com o fornecimento dos materiais na forma prescrita pelo médico especialista.
II - Configura ato ilícito indenizável a conduta da empresa operadora de plano de saúde que se recusa a autorizar procedimento cirúrgico ao argumento de que a
técnica indicada por médico especialista não possui eficácia científica comprovada e que poderia ser substituída por cirurgia regulamentada.
III - Para a fixação da indenização por danos morais, em casos de negativa de cobertura por plano de saúde, deve ser considerado o abalo emocional do

Página 462 de 2382 Diário da Justiça Eletrônico Disponibilização: 30/06/2017
Edição nº 114/2017 Publicação: 03/07/2017

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO - Praça Dom Pedro II, s/n Centro - CEP 65010-905 - São Luis-MA - Fone: (98) 2106-9000 - www.tjma.jus.br
Diário da Justiça Eletrônico - Diretoria Judiciária - Coordenadoria de Jurisprudência e Publicações - Fone: (98) 2106 9805 / 9810 / 9896 / 9897 - publicacoes@tj.ma.gov.br



paciente que, apesar de encontrar-se com a saúde debilitada, acometido de grave enfermidade (aneurisma cerebral), ainda teve que suportar tamanho
constrangimento e percalços, porquanto o procedimento cirúrgico somente foi autorizado depois de proferida medida liminar nesse sentido.
IV - Deve ser majorado o quantumindenizatório fixado a título de danos morais quando a sentença impugnada não atende às peculiaridades do caso e aos
princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
V - 1º Apelo improvido e 2ª recurso provido
para majorar o montante da indenização por danos morais de R$ 10.000,00 para R$ 15.000,00, em atendimento à jurisprudência adotada pela Câmara.
DECISÃO:
Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, à unanimidade e de acordo
em parte com o parecer Ministerial, em negar provimento ao primeiro recurso e dar provimento ao segundo Apelo, nos termos do voto da Desembargadora
Relatora.
São Luís, 22 de junho de 2017.

DesªCleonice Silva Freire
Relatora

ACÓRDÃO Nº 205472/2017

TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
Sessão do dia 22 de junho de 2017.
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 58.358/2016 - Açailândia
Nº Único: 0005418-38.2016.8.10.0022
Agravante: Município de Açailândia
Advogado: Carlos Magno Brito Marchão dos Santos - OAB/MA 8.341
Agravada: Cynthya Gonçalves Parente Fontenele
Advogada: Cynthya Gonçalves Parente Fontenele - OAB/MA 9.475
Relatora: DesªCleonice Silva Freire

EMENTA
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL.AGRAVODE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DETERMINA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO A
PACIENTE DIAGNOSTICADA COM TROMBOFOLIA. GARANTIA DE DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA. DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO. TUTELA
ANTECIPADA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. MEDIDA DE URGÊNCIA CONCEDIDA NOS TERMOS DO ARTIGO 273-CPC/73.
DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO.UNANIMIDADE.
I - Ofornecimento de medicamentos à população está diretamente ligado ao direito à saúde, restando pacificado por esta Corte, em casos da espécie, ser
possível o deferimento de tutela antecipada contra a Fazenda Pública, que somente será vedada quando a medida de urgência pleiteada acarretar dispêndio
pecuniário direto ao ente público, contudo, é inaplicável quando confrontada com direito fundamental, tal como aquele relacionado à dignidade da pessoa
humana.
II - Deve ser mantida a decisão monocrática quando plenamente evidenciada a possibilidade da ocorrência de lesão irreparável ao direito da agravada, haja vista
que a demora no fornecimento do medicamento prescrito resultará em prejuízo inquestionável, apto a tornar inócua a medida que possa vir a ser conhecida a
final.
III - Agravo de Instrumento improvidoà unanimidade.
DECISÃO:
Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, à unanimidade e de
acordo como parecer da Procuradoria Geral de Justiça, em negar provimento ao presenterecurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.
São Luís, 22 de junho de 2017.

Desª.Cleonice Silva Freire
Relatora

ACÓRDÃO Nº 205474/2017

TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
Sessão do dia 22 de junho de 2017.
APELAÇÃO CÍVEL Nº 11.855/2016 - São José de Ribamar
Nº Único: 0001690-85.2010.8.10.0058
Apelante: Banco FIAT S.A.
Advogado: Celso Marcon - OAB/MA 8.104-A
Apelado: Artur de Sousa Bacelar Neto
Advogado: Raimundo Nonato Nascimento Júnior - OAB/GO 29.573
Relatora: Desª.Cleonice Silva Freire

EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C REVISIONAL DE CONTRATO
BANCÁRIO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JUROS REMUNERATÓRIOS SUPERIORES A 12% AO ANO. MÉDIA PRATICA NO MERCADO
FINANCEIRO. POSSIBILIDADE. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS. OPERAÇÃO CONTRATADA A PARTIR DA PUBLICAÇÃO DA MEDIDA
PROVISÓRIA 1963-17 (31/03/2000). PACTUAÇÃO NÃO COMPROVADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EXCLUSÃO. SENTENÇA MANTIDA. APELO
IMPROVIDO.
I - O Código de Defesa do Consumidor é aplicável aos contratos bancários (Súmula 297 do STJ).
II - As instituições financeiras não se sujeitam ao disposto na Lei de Usura, sendo que a fixação dos juros remuneratórios em patamar superior a 12% ao ano, por
si só, não configura abuso que autorize a sua revisão pelo Poder Judiciário. Precedentes do STJ.
III - A capitalização mensal de juros é permitida, nos contratos celebrados com instituições financeiras após a vigência da MP 1.963-17/2000, reeditada sob o Nº
2.170/2001, desde que expressamente pactuada.
IV - Não restando comprovada pela instituição bancária apelante a pactuação da capitalização mensal de juros, deve ser mantida a sentença que a exclui do
contrato sub judice.
V - Apelo Improvido à unanimidade.
DECISÃO: Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, à unanimidade,
em negar provimento ao apelo, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.
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São Luís, 22 de junho de 2017.
Desª.Cleonice Silva Freire

Relatora

ACÓRDÃO Nº 205482/2017

TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
Sessão do dia 22 de junho de 2017.
APELAÇÃO CÍVEL Nº 28.608/2016 - Estreito
Nº Único: 0001387-64.2015.8.10.0036
Apelante: Ademar Sousa Veloso
Advogado: Sandro Queiroz da Silva - OAB/MA 9.556
Apelado: Banco ITAUCARD S/A
Advogados: Bruno Novaes Bezerra Cavalcanti - OAB/PE 19.353 e Pedro Lucas Ferreira Rodrigues - OAB/MA 12.705-A
Relatora: Desª. Cleonice Silva Freire

EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FINANCIAMENTO DE
VEÍCULO. QUITAÇÃO. BAIXA DE GRAVAME. OMISSÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. PRECEDENTES DA CÂMARA.
QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 5.000,00. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIMIDADE.
I - Conforme precedentes da Câmara, a indevida manutenção do gravame de veículo já quitado enseja condenação ao pagamento de indenização por danos
morais por parte da instituição financeira omissa.
II - Para o arbitramento do dano moral, impõe-se rigorosa observância dos padrões adotados pela doutrina e jurisprudência, evitando-se que as indenizações da
espécie se transformem em expedientes de enriquecimento ilícito e, também, não se tornem inócuas, sem atingir o seu fim pedagógico, passando a estimular a
conduta ilícita perpetrada por grandes empresas e fornecedores de serviços.
III - De acordo com as peculiaridades do caso concreto e em atenção aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, deve a indenização por danos morais
ser fixada em R$ 5.000,00.
IV - Apelo parcialmente provido à unanimidade.
DECISÃO:
Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, à unanimidade e de acordo
com o parecer ministerial, modificado em banca, em dar provimento parcial ao presente recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.
São Luís, 22 de junho de 2017.

Desª Cleonice Silva Freire
Relatora

ACÓRDÃO Nº 205489/2017

TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
Sessão do dia 22 de junho de 2017.
APELAÇÃO CÍVEL Nº 17.916/2016 - Araioses
Nº Único: 0000593-46.2012.8.10.0069
Apelante: Valberlene Santos Lima
Advogado: Genuíno Lopes Moreira - OAB/MA 5.420-A
Apelado: Município de Araioses
Relatora: Desª.Cleonice Silva Freire

EMENTA
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSOR.
RATEIO DAS SOBRAS DO FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO. ABONO. NECESSIDADE DE LEI ESPECÍFICA. PRCEDENTES DA CÂMARA. APELO IMPROVIDO.
I - Conforme precedentes da Câmara, para que seja possibilitado o pagamento de abono referente à distribuição das sobras dos recursos anuais do FUNDEB
entre os profissionais do magistério da educação básica, é necessária a edição de lei municipal estabelecendo critérios para tal.
II - O Poder Judiciário não pode atuar como legislador, corrigindo eventual omissão municipal, bem como a Administração só pode atuar nos limites da Lei, nos
termos do artigo 37, da Carta Magna.
III - Apelo improvido, à unanimidade.
DECISÃO:
Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, à unanimidade e de
acordo com o parecer Ministerial, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.
São Luís, 22 de junho de 2017.

DesªCleonice Silva Freire
Relatora

ACÓRDÃO Nº 205490/2017

TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
Sessão do dia 22 de junho de 2017.
APELAÇÃO CÍVEL Nº 15.488/2016 - Pio XII
N.º ÚNICO: 0000804-48.2015.8.10.0111
Apelante: Maria da Domingas da Silva Mesquita
Advogados: Bárbara Cesário de Oliveira - OAB/MA 12.008 e Outros
Apelado: Banco Cruzeiro do Sul
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Relatora: Des.ªCleonice Silva Freire.
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA. EMENDA OPORTUNIZADA. INÉRCIA DA PARTE. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE
MÉRITO. INCIDÊNCIA DOS ARTIGOS 267, INCISO I E 284 - CPC/73. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. SENTENÇA MANTIDA. APELO
IMPROVIDO. UNANIMIDADE.
I - Deve ser mantida a sentença que julga extinto o feito sem resolução de mérito, com amparo nos artigos 267, inciso I e 284, parágrafo único, ambos do
CPC-73, quando a parte, ainda que regularmente intimada, deixa de cumprir determinação para emendar a inicial, com a juntada de documentos indispensáveis
à propositura da ação.
II - Não cabe ao Judiciárioo encargo de instruir o pedido da parte autora com os documentos necessários ao deslinde da questão, como claramente pretende a
Recorrente, que, de forma deliberada, manteve-se inerte ao comando Judicial.
III - A extinção do feito com base no inciso I, do artigo 267 do Código de Processo Civil de 1973 prescinde da prévia intimação pessoal da parte autora, vez que
não enquadrada nas hipóteses do §1º, onde somente se exige a intimação pessoal nos casos dos incisos II e III do aludido dispositivo legal.
IV - Apelo improvido à unanimidade.
DECISÃO:
Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, à unanimidade e de acordo
com o parecer Ministerial, em negar provimento ao Apelo, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.
São Luís, 22 de junho de 2017.

Desª. Cleonice Silva Freire
Relatora

ACÓRDÃO Nº 205491/2017

TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
Sessão do dia 22 de junho de 2017.
APELAÇÃO CÍVEL Nº 41895/2016 - Olho D"Água das Cunhãs
Nº Único: 0000458-58.2014.8.10.0103
1ª Apelante: TIM Celular S/A
Advogados: Carlos Roberto Siqueira Castro (OAB/MA 8.882-A) e Gabriel Silva Pinto (OAB/MA 11.742-A)
2ª Apelante: Alline Lino Frota
Advogado: Leonardo Luiz Pereira Colácio (OAB/MA 8.133)
1ª Apelada: Alline Lino Frota
Advogado: Leonardo Luiz Pereira Colácio (OAB/MA 8.133)
2ª Apelada: TIM Celular S/A
Advogados: Carlos Roberto Siqueira Castro (OAB/MA 8.882-A) e Gabriel Silva Pinto (OAB/MA 11.742-A)
Relatora: Desª.Cleonice Silva Freire

EMENTA
CONSUMIDOR. DUAS APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TELEFONIA CELULAR. AUSÊNCIA OU QUEDA DE SINAL.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. MERO DISSABOR. NÃO CARACTERIZAÇÃO DO DEVER DE INDENIZAR. PRIMEIRO APELO PROVIDO E
SEGUNDO RECURSO PREJUDICADO. UNANIMIDADE.
I. A interrupção no serviço de telefonia caracteriza, via de regra, mero dissabor, não ensejando indenização por danos morais, máxime quando a parte autora não
descreve, nem mesmo na narrativa dos fatos, qualquer situação apta a abalar a sua honra e imagem.
II. Na espécie, a 2ª Apelante alegou que teve interrompidos os serviços contratados por período não superior a 03 (três) dias, não consecutivos, em um intervalo
de 01 (um) ano, situação fática que, por si só, não é capaz de gerar abalos e constrangimentos, pois a consumidora dispõe de outros meios para reparar
eventuais prejuízos sofridos, como o abatimento proporcional do preço em suas faturas de consumo.
III. Primeiro apelo provido e segundo recurso prejudicado à unanimidade.
DECISÃO:Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, à unanimidade e
em desacordo com o parecer ministerial, em dar provimento ao primeiro apelo e julgar prejudicado o segundo, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.
São Luís, 22 de junho de 2017.

DesªCleonice Silva Freire
Relatora

TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
APELAÇÃO CÍVEL Nº 005658/2017 - Açailândia
Nº Único: 0003616-10.2013.8.10.0022
Apelante: Banco Bradesco Financiamento S/A
Advogado: Wilson Sales Belchior - OAB/CE 17.314
Apelada: Maria Rosilene da Silva Dias
Advogado: Douglas Barros Costa - OAB/MA 10.304
Relatora: Desª.Cleonice Silva Freire

DECISÃO
Trata-se de apelação cível, interposta pelo Banco Bradesco Financiamento S/A, contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da 1ª Vara Cível respondendo
pela 2ª Vara Cível da Comarca de Açailândia, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e
Antecipação de Tutelaajuizada por Maria Rosilene da Silva Dias, ora Apelada.
Extrai-se dos autos que, antes do julgamento do Recurso em referência, as partes em litígio, através dos seus respectivos advogados com poderes especiais
para transigir1, formalizaram acordo de composição de interesses, conforme noticia a petição de fls. 140-142.
Nos termos do art. 487, inciso III, do Novo Código de Processo Civil, haverá resolução de mérito quando o juiz homologar a transação.
Sobre a matéria, é oportuno colacionar os arestos abaixo transcritos, in verbis:
APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - ACORDO ENTABULADO ENTRE AS PARTES - HOMOLOGAÇÃO - EXTINÇÃO DA AÇÃO COM
RESOLUÇÃO DE MÉRITO- EXEGESE DO ARTIGO 269, III, DO CPC - RECURSO PREJUDICADO. 1. A composição da lide segue a regra do artigo 200,
caput, CPC/2015, ou seja, produz efeitos imediatamente, por ser declaração de vontade bilateral que visa à extinção de direitos processuais. 2.
Tratando-se de partes capazes e versando a lide sobre direitos disponíveis, alvitrada é a homologação do acordo celebrado e, com fincas no artigo
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487, III, &quot;b&quot;, CPC/15, a extinção do processo com resolução de mérito.3. Apelo conhecido e provido. (TERCEIRA CÂMARA CÍVEL -Sessão do
dia 23 de junho de 2016 - APELAÇÃO CÍVEL N.º 63090/2016 - SÃO LUÍS - (Número Único 0058648-34.2011.8.10.0001) - Relator : Desembargador Jamil de
Miranda Gedeon Neto)
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACORDO EXTRAJUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO COM
RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 269, III, DO CPC. I - A composição amigável, firmada entre as partes e homologada em juízo, acarreta a extinção do
feito com resolução do mérito, nos termos do regramento inserto no art. 269, III, da Lei Processual Civil;
II - acordo extrajudicial. Extinção do feito.(Sessão do dia 23 de julho de 2015. - APELAÇÃO CÍVEL Nº 021441/2013 (0001742-56.2005.8.10.0026) - BALSAS -
Relator: Des. Cleones Carvalho Cunha. - Revisor: Des. Lourival de Jesus Serejo Sousa)
Nessa linha, constato que o acordo celebrado entre as partes preenche as formalidades legais exigidas, máxime com relação à disponibilidade do direito em
questão.
Pelo exposto, sem maiores digressões, homologo a transaçãonoticiada através da petição protocolada sob o nº 0141422017, e, via de consequência, JULGO
EXTINTO o feito com resolução de mérito, nos termosdo art. 487, III, alínea &quot;b&quot;2, do Novo Código de Processo Civil, para que produza os seus
efeitos jurídicos e legais.
Intime-se.
Publique-se.
Cumpra-se.
São Luís, 28de junho de 2017.

DesªCleonice Silva Freire
Relatora

1Instrumentos procuratórios acostados às fls. 09, 42 e 143.
2Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz:
(...)
III - homologar:
a) o reconhecimento da procedência do pedido formulado na ação ou na reconvenção;
b) a transação;
c) a renúncia à pretensão formulada na ação ou na reconvenção

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000424-28.2016.8.10.0034 (6529/2017) - CODÓ
Relator : Desembargador Jamil de Miranda Gedeon Neto
Apelante : Alderico Desiderio de Araujo
Advogada : Luiz Valdemiro Soares Costa (OABMA n.º 9487-A)
Apelado : Banco Bradesco Financiamentos S/A
Advogada : Antonio de Moraes Dourado Neto (OABPE 23255), Adail Ulisses de Olieira Neto (OABMA 9512-A)

D E C I S Ã O
Tratam os autos de Apelação interposta por Alderico Desiderio de Araujo contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ªVara da Comarca de Codó,
que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Contratual c/c Repetição de Indébito e Danos Morais nº. 424/2016, indeferiu a petição inicial,
julgando extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos arts. 267, I e 284, parágrafo único, do CPC1973.
Consta da inicial (fls. 02/20), que a parte autora, aposentada, verificou que estavam sendo feitos descontos em seu benefício previdenciário, sem que tivesse
feito qualquer empréstimo, o que impossibilitou seu recebimento integral. Informa, ainda, que é pessoa analfabeta e idosa, portanto, sua hipossuficiência é
patente.
Sentença às fls. 42/45.
Nas razões recursais de fls. 50/66, o Apelante, pleiteando a reforma da sentença de base, defendeu a dispensabilidade do extrato demonstrando o crédito do
valor do empréstimo em sua conta, eis que não é reputado indispensável ao feito, mas sim meio de prova cujo ônus é do banco requerido. Aduz ainda, que não
tem acesso aos documentos e procedimentos internos do banco, não tendo como comprovar a ocorrência da fraude perpetrada em seu nome, especialmente
porque não há como se exigir a produção de prova negativa.
Contrarrazões às fls.74/86.
A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e provimento do Apelo (fls. 95/99).
É o relatório.

V O T O
Conheço do recurso interposto, eis que presentes os pressupostos de sua admissibilidade.
O cerne da questão gira em torno do acerto ou não da sentença de indeferimento da petição inicial, por ausência de documento indispensável ao processamento
do feito, qual seja, extrato bancário da conta-corrente da autora, para verificação se o valor do contratofoi disponibilizado à demandante.
Com a inicial, foi juntado histórico obtido junto ao órgão previdenciário (fls.25/26), demonstrando os débitos referentes a empréstimo consignado, bem como a
quantidade de parcelas.
Nesse contexto, entendo que o referido documento corrobora inteiramente os fatos alegados pela autora, confirmando ter sido efetivado desconto, pelo banco
réu, em conta de titularidade da autora, portanto, tendo sido cumprido o ônus probatório referente ao fato constitutivo do seu direito à devolução, qual seja, a
comprovação da realização do débito que sustenta ser indevido.
O fato de ter havido ou não o depósito (disponibilização) do valor do empréstimo na conta-corrente da autora não desconstitui a pretensão da ora apelante,
sendo matéria a ser levantada pela parte contrária, como fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (art. 373, I, NCPC).
Ademais, cumpre ressaltar que a presente ação visa exatamente provar, em ampla instrução probatória, donde há de ser considerada a situação de
hipossuficiência da autora, que o empréstimo foi feito à sua revelia, tudo, com vistas à repetição do indébito e consequente reparação civil.
Afinal, como bem esclarece LUCAS BURIL DE MACÊDO e RAVI PEIXOTO, "o ônus da prova pode ser observado sob o prisma subjetivo e objetivo.
Primeiramente, pode se falar no ônus da prova subjetivo, quando se dirige à atividade probatória das partes, à conduta de cada sujeito processual
para se desincumbir do seu ônus de provar. Há também o seu aspecto objetivo, regra dirigida ao magistrado, ligada à vedação do non liquet, em que
há a indicação, pelo ordenamento jurídico, do comportamento que deve assumir o magistrado ao decidir quando houver dúvida quanto aos fatos.
" (inComentários ao Código de Processo Civil, ED. Saraiva, 2016, p. 558).
Percebe-se, portanto, que o ônus da prova é um ônus imperfeito, no sentido de que, mesmo que uma parte não se desincumba dos seus encargos probatórios,
as provas relativas àqueles fatos podem ser trazidas pela outra parte ou requeridas pelo magistrado, o que levaria a uma decisão favorável à parte que não se
comportou em conformidade com seu ônus.
O CPC/1973 possuía um regramento estático, não permitindo a dinamização, que foi construída pela atuação jurisprudencial e doutrinária. O atual CPC inova ao
prever, de forma expressa, no § 1º, do seu artigo 373, a possibilidade de dinamização do ônus da prova, medida mais ampla que a "inversão do ônus da
prova" constante do artigo 6º, VIII, do CDC.
Neste sentido, didaticamente, é feita a diferenciação:
"
Na distribuição estática do ônus da prova, cada uma das partes sabe, de antemão, sobre quais espécies de fatos sua atividade probatória deve recair,
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como também sobre quem recai o risco de não prová-los. A distribuição dinâmica do ônus da prova, por sua vez, significa que o encargo probatório
será distribuído tendo em vista as condições probatórias das partes litigantes, conforme o caso concreto. Por conseguinte, dinamizar significa a
possibilidade de alterar o ônus estático previsto previamente em lei consoante o direito material e as especificidades do caso. Trata-se de uma
forma de efetivar os princípios da cooperação, do acesso à justiça e da adequação, permitindo que os ônus probatórios possam ser modificados em
concreto, de forma a não gerar dificuldades excessivas na produção das provas." (ob.citada, p. citada)
Nesta esteira, o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento submetido ao rito do art. 543-C do CPC/1973 (TEMA 411), assim decidiu, verbis: RECURSO
ESPECIAL REPETITIVO (ART. 543-C DO CPC) - AÇÃO DE COBRANÇA - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM CADERNETA DE POUPANÇA - PLANOS
BRESSER E VERÃO - PRELIMINAR - PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA - NÃO-OCORRÊNCIA - EXIBIÇÃO DOS EXTRATOS BANCÁRIOS - INVERSÃO DO
ÔNUS DA PROVA EM FAVOR DA CORRENTISTA - POSSIBILIDADE - OBRIGAÇÃO DECORRENTE DE LEI - CONDICIONAMENTO OU RECUSA -
INADMISSIBILIDADE - RESSALVA - DEMONSTRAÇÃO DE INDÍCIOS MÍNIMOS DA EXISTÊNCIA DA CONTRATAÇÃO - INCUMBÊNCIA DO AUTOR (ART.
333, I, DO CPC) - ART. 6º DA LEI DE INTRODUÇÃO AO CÓDIGO CIVIL - AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO - INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N.
211/STJ - NO CASO CONCRETO, RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. I - Preliminar: nas ações em que se discutem os critérios de remuneração de caderneta
de poupança e são postuladas as respectivas diferenças de correção monetária e dos juros remuneratórios, o prazo prescricional é de vinte anos, não
transcorrido, na espécie; II - A obrigação da instituição financeira de exibir os extratos bancários necessários à comprovação das alegações do
correntista decorre de lei, já que se trata de relação jurídica tutelada pelas normas do Código do Consumidor, de integração contratual compulsória,
não podendo ser objeto de recusa nem de condicionantes, em face do princípio da boa-fé objetiva; III - A questão relativa ao art. 6º da LICC não foi
objeto de debate no v. acórdão recorrido, ressentindo-se o especial, portanto, do indispensável prequestionamento, incindindo, na espécie, o Enunciado n.
211/STJ; IV - Para fins do disposto no art. 543-C, do Código de Processo Civil, é cabível a inversão do ônus da prova em favor do consumidor para o fim
de determinar às instituições financeiras a exibição de extratos bancários, enquanto não estiver prescrita a eventual ação sobre eles, tratando-se de
obrigação decorrente de lei e de integração contratual compulsória, não sujeita à recusa ou condicionantes, tais como o adiantamento dos custos da
operação pelo correntista e a prévia recusa administrativa da instituição financeira em exibir os documentos, com a ressalva de que ao correntista,
autor da ação, incumbe a demonstração da plausibilidade da relação jurídica alegada, com indícios mínimos capazes de comprovar a existência da
contratação, devendo, ainda, especificar, de modo preciso, os períodos em que pretenda ver exibidos os extratos; V - Recurso especial improvido, no
caso concreto. (Recurso Repetitivo - TEMA 411 - REsp. 1133872/PB, Min. Massami Uyeda, S2, DJe 28/3/2012).
Não há que se falar, portanto, em inépcia da inicial, eis que comprovada a existência da contratação e do débito em conta pela ora apelante (indícios mínimos -
fls. 25/28), pelo que a prova do depósito do empréstimo em conta da autora, determinada pelo Juízo a quo, é ônus do réu, posto que a existência (ou não) da
disponibilização não afasta a alegação da inexistência da contratação que, ante a hipossuficiência da apelante, cumpre ser desconstituída pelo banco apelado, o
qual detém todo acervo de informação acerca das movimentações em conta-corrente de seus clientes.
Assim sendo, cabível a dinamização do ônus da prova em favor do consumidor para o fim de determinar à instituição financeira a exibição de extratos bancários,
enquanto não estiver prescrita a eventual ação sobre eles, tratando-se de obrigação decorrente de lei e de integração contratual compulsória, como bem firmado
no decisumacima.
Em última análise, a extinção do feito sem resolução do mérito que, disciplinada no art. 485, do CPC/15, corresponde às hipóteses de sentença terminativa, na
qual não há o enfrentamento do mérito da demanda em razão de vícios de constituição ou validade, ou, ainda, em virtude da falta de uma das condições da
ação, o que não se aplica ao presente, em que o documento exigido pelo juízo a quo(extrato), além de, como decidido pelo STJ, não ser ônus do autor em
casos que tais, pode, perfeitamente, ser trazido durante a instrução.
Evidenciada, portanto, a extinção prematura do processo, impondo-se o provimento do apelo.
Posto isto, tendo em vista o teor do Recurso Repetitivo supra-transcrito, razão pela qual conheço e dou provimento ao apelo, para anular a sentença recorrida,
determinando o retorno dos autos à vara de origem, para regular prosseguimento do feito.
Publique-se.
São Luís (MA), 26 de junho de 2017.

Desembargador JAMIL DE MIRANDA GEDEON NETO
Relator

APELAÇÃO CÍVEL Nº 7859/2016 (0001999-90.2016.8.10.0060) - TIMON
Relator : Desembargador Jamil de Miranda Gedeon Neto
Apelante : Fabiana da Costa Silva, representada por João Francisco da Silva Sousa
Advogado(s) : José Wilson Cardoso Diniz (OAB/PI nº. 2523)
Apelado : Banco Panamericano S/A
Advogada : Roberta Beatriz do Nascimento (OAB/SP nº. 192649)

D E C I S Ã O
Trata-se de apelação, interposta contra sentençaque, nos autos dos Embargos à Execução n.º 1999-90/2016, rejeitou-os liminarmente, julgando extinto o feito
sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, X, e 918, I, ambos do CPC/15.
À fl. 132, acha-se a decisão apelada.
Nas razões recursais de fls. 136/158, a ora apelante defende a necessidade de reforma do decisum, nos seguintes termos: a) defeito da notificação extrajudicial
do devedor, ante a impossibilidade da citação por edital, quando não restaram esgotados todos os meios de localização da apelante; b) ocorrência de "erros
procedimentais sucessivos", decorrentes da não extinção do feito pelo julgador, mesmo ante o descumprimento reiterado dos prazos concedidos ao credor
apelado para localização da ora apelante; c) conversão da Busca e Apreensão em Execução, sem que, igualmente, tenham restados exauridos os meios de
localização do devedor; d) excesso de execução e não configuração da mora, decorrentes da abusividade das cláusulas contratuais; e) necessidade da perícia
contábil.
Contrarrazões às fls. 173/188.
É o relatório.Decido.
Inicialmente, cumpre registrar que o Relator possui o poder de tomar algumas decisões de forma monocrática, ou seja, sozinho, sem levar isso ao colegiado.
Dentre esses poderes, o Relator pode, monocraticamente, não conhecer do recurso que seja inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado
especificamente os fundamentos da decisão recorrida.Veja:
"Art. 932 - Incumbe ao relator:
????????????????????????..
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida."
Aqui é o caso do recurso que não enfrenta os fundamentos empregados na decisão recorrida, tendo em vista que esta extinguiu o processo sem resolução do
mérito porque os Embargos à Execução opostos pela ora apelante são manifestamente intempestivos, conforme atesta a Certidão de fl. 130.
É o que ocorre, in casu, em que a ora apelante teve seus Embargos rejeitados liminarmente, nos termos do art. 918, I, do CPC, e recorre apenas transcrevendo o
que já havia escrito na inicial, sem questionar ou combater os fundamentos invocados pelo magistrado na sentença.
Verifica-se que o recurso interposto limitou-se a repetir as razões apresentadas quando da oposição dos embargos e a "argumentar" que o Juízo a quoteria
concedido prazos elásticos ao apelado e que, portanto, o recurso da apelante, mesmo intempestivo, deveria ser recebido (!)
Dito de outro modo, inadmissível é o recurso que não ataca, de forma específica, a decisão contra a qual se insurge.
Vale ressaltar que esta hipótese foi agora inserida expressamente no CPC/2015, no entanto, mesmo na vigência do Código anterior, ela já era considerada pela
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jurisprudência. Nesse sentido:
Súmula 182-STJ: E inviável o agravo do art. 545 do CPC (atual art. 1.021 do CPC/2015)que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão
agravada.
(...) É dever da agravante (em virtude do princípio da dialeticidade) demonstrar o desacerto da decisão que inadmitiu o recurso especial, atacando
especificamente e em sua totalidade o seu conteúdo, o que não ocorreu na espécie, uma vez que as razões apresentadas contra a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não impugnou todos os seus fundamentos. A ausência de impugnação específica impede o conhecimento
do agravo em recurso especial.(...) (STJ. 2ª Turma. AgInt no AREsp 863.182/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 02/06/2016).
Na hipótese, não se desincumbiu-se a ora recorrente do seu ônus de demonstrar o desacerto da sentença, no que diz respeito à intempestividade dos Embargos
à Execução, o que não foi feito em nenhum momento.
Posto isso, nos termos do art. 932, III, CPC/15, NÃO CONHEÇO do presente recurso, mantendo a decisão recorrida nos termos em que foi proferida.
São Luís (MA), 27 de junho de 2017.

Desembargador JAMIL DE MIRANDA GEDEON NETO
Relator

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000473-69.2016.8.10.0034 (9872/2017) - CODÓ
Relator : Desembargador Jamil de Miranda Gedeon Neto
Apelante : José Raimundo Moreira Bayma
Advogada : Luiz Valdemiro Soares Costa (OABMA n.º 9487-A)
Apelado : Banco Bradesco Financiamentos S/A
Advogada : Antonio de Moraes Dourado Neto (OABPE 23255)

D E C I S Ã O
Tratam os autos de Apelação interposta por José Raimundo Moreira Bayma contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ªVara da Comarca de
Codó, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Contratual c/c Repetição de Indébito e Danos Morais nº. 473/2016, indeferiu a petição
inicial, julgando extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos arts. 267, I e 284, parágrafo único, do CPC1973.
Consta da inicial (fls. 02/20), que a autora, aposentada, verificou que estavam sendo feitos descontos em seu benefício previdenciário, sem que tivesse feito
qualquer empréstimo, o que impossibilitou seu recebimento integral. Informa, ainda, que é analfabeta e idosa, portanto, sua hipossuficiência é patente.
Sentença às fls. 43/46.
Nas razões recursais de fls. 52/64, o Apelante, pleiteando a reforma da sentença de base, defendeu a dispensabilidade do extrato demonstrando o crédito do
valor do empréstimo em sua conta, eis que não é reputado indispensável ao feito, mas sim meio de prova cujo ônus é do banco requerido. Aduz ainda, que não
tem acesso aos documentos e procedimentos internos do banco, não tendo como comprovar a ocorrência da fraude perpetrada em seu nome, especialmente
porque não há como se exigir a produção de prova negativa.
A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e improvimento do Apelo (fls. 93/95).
É o relatório.

V O T O
Conheço do recurso interposto, eis que presentes os pressupostos de sua admissibilidade.
O cerne da questão gira em torno do acerto ou não da sentença de indeferimento da petição inicial, por ausência de documento indispensável ao processamento
do feito, qual seja, extrato bancário da conta-corrente da autora, para verificação se o valor do contratofoi disponibilizado à demandante.
Com a inicial, foi juntado histórico obtido junto ao órgão previdenciário (fls.27), demonstrando os débitos referentes a empréstimo consignado, bem como a
quantidade de parcelas.
Nesse contexto, entendo que o referido documento corrobora inteiramente os fatos alegados pela autora, confirmando ter sido efetivado desconto, pelo banco
réu, em conta de titularidade da autora, portanto, tendo sido cumprido o ônus probatório referente ao fato constitutivo do seu direito à devolução, qual seja, a
comprovação da realização do débito que sustenta ser indevido.
O fato de ter havido ou não o depósito (disponibilização) do valor do empréstimo na conta-corrente da autora não desconstitui a pretensão da ora apelante,
sendo matéria a ser levantada pela parte contrária, como fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (art. 373, I, NCPC).
Ademais, cumpre ressaltar que a presente ação visa exatamente provar, em ampla instrução probatória, donde há de ser considerada a situação de
hipossuficiência da autora, que o empréstimo foi feito à sua revelia, tudo, com vistas à repetição do indébito e consequente reparação civil.
Afinal, como bem esclarece LUCAS BURIL DE MACÊDO e RAVI PEIXOTO, "o ônus da prova pode ser observado sob o prisma subjetivo e objetivo.
Primeiramente, pode se falar no ônus da prova subjetivo, quando se dirige à atividade probatória das partes, à conduta de cada sujeito processual
para se desincumbir do seu ônus de provar. Há também o seu aspecto objetivo, regra dirigida ao magistrado, ligada à vedação do non liquet, em que
há a indicação, pelo ordenamento jurídico, do comportamento que deve assumir o magistrado ao decidir quando houver dúvida quanto aos fatos.
" (inComentários ao Código de Processo Civil, ED. Saraiva, 2016, p. 558).
Percebe-se, portanto, que o ônus da prova é um ônus imperfeito, no sentido de que, mesmo que uma parte não se desincumba dos seus encargos probatórios,
as provas relativas àqueles fatos podem ser trazidas pela outra parte ou requeridas pelo magistrado, o que levaria a uma decisão favorável à parte que não se
comportou em conformidade com seu ônus.
O CPC/1973 possuía um regramento estático, não permitindo a dinamização, que foi construída pela atuação jurisprudencial e doutrinária. O atual CPC inova ao
prever, de forma expressa, no § 1º, do seu artigo 373, a possibilidade de dinamização do ônus da prova, medida mais ampla que a "inversão do ônus da
prova" constante do artigo 6º, VIII, do CDC.
Neste sentido, didaticamente, é feita a diferenciação:
"
Na distribuição estática do ônus da prova, cada uma das partes sabe, de antemão, sobre quais espécies de fatos sua atividade probatória deve recair,
como também sobre quem recai o risco de não prová-los. A distribuição dinâmica do ônus da prova, por sua vez, significa que o encargo probatório
será distribuído tendo em vista as condições probatórias das partes litigantes, conforme o caso concreto. Por conseguinte, dinamizar significa a
possibilidade de alterar o ônus estático previsto previamente em lei consoante o direito material e as especificidades do caso. Trata-se de uma
forma de efetivar os princípios da cooperação, do acesso à justiça e da adequação, permitindo que os ônus probatórios possam ser modificados em
concreto, de forma a não gerar dificuldades excessivas na produção das provas." (ob.citada, p. citada)
Nesta esteira, o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento submetido ao rito do art. 543-C do CPC/1973 (TEMA 411), assim decidiu, verbis: RECURSO
ESPECIAL REPETITIVO (ART. 543-C DO CPC) - AÇÃO DE COBRANÇA - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM CADERNETA DE POUPANÇA - PLANOS
BRESSER E VERÃO - PRELIMINAR - PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA - NÃO-OCORRÊNCIA - EXIBIÇÃO DOS EXTRATOS BANCÁRIOS - INVERSÃO DO
ÔNUS DA PROVA EM FAVOR DA CORRENTISTA - POSSIBILIDADE - OBRIGAÇÃO DECORRENTE DE LEI - CONDICIONAMENTO OU RECUSA -
INADMISSIBILIDADE - RESSALVA - DEMONSTRAÇÃO DE INDÍCIOS MÍNIMOS DA EXISTÊNCIA DA CONTRATAÇÃO - INCUMBÊNCIA DO AUTOR (ART.
333, I, DO CPC) - ART. 6º DA LEI DE INTRODUÇÃO AO CÓDIGO CIVIL - AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO - INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N.
211/STJ - NO CASO CONCRETO, RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. I - Preliminar: nas ações em que se discutem os critérios de remuneração de caderneta
de poupança e são postuladas as respectivas diferenças de correção monetária e dos juros remuneratórios, o prazo prescricional é de vinte anos, não
transcorrido, na espécie; II - A obrigação da instituição financeira de exibir os extratos bancários necessários à comprovação das alegações do
correntista decorre de lei, já que se trata de relação jurídica tutelada pelas normas do Código do Consumidor, de integração contratual compulsória,
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não podendo ser objeto de recusa nem de condicionantes, em face do princípio da boa-fé objetiva; III - A questão relativa ao art. 6º da LICC não foi
objeto de debate no v. acórdão recorrido, ressentindo-se o especial, portanto, do indispensável prequestionamento, incindindo, na espécie, o Enunciado n.
211/STJ; IV - Para fins do disposto no art. 543-C, do Código de Processo Civil, é cabível a inversão do ônus da prova em favor do consumidor para o fim
de determinar às instituições financeiras a exibição de extratos bancários, enquanto não estiver prescrita a eventual ação sobre eles, tratando-se de
obrigação decorrente de lei e de integração contratual compulsória, não sujeita à recusa ou condicionantes, tais como o adiantamento dos custos da
operação pelo correntista e a prévia recusa administrativa da instituição financeira em exibir os documentos, com a ressalva de que ao correntista,
autor da ação, incumbe a demonstração da plausibilidade da relação jurídica alegada, com indícios mínimos capazes de comprovar a existência da
contratação, devendo, ainda, especificar, de modo preciso, os períodos em que pretenda ver exibidos os extratos; V - Recurso especial improvido, no
caso concreto. (Recurso Repetitivo - TEMA 411 - REsp. 1133872/PB, Min. Massami Uyeda, S2, DJe 28/3/2012).
Não há que se falar, portanto, em inépcia da inicial, eis que comprovada a existência da contratação e do débito em conta pela ora apelante (indícios mínimos -
fls. 27/29), pelo que a prova do depósito do empréstimo em conta da autora, determinada pelo Juízo a quo, é ônus do réu, posto que a existência (ou não) da
disponibilização não afasta a alegação da inexistência da contratação que, ante a hipossuficiência da apelante, cumpre ser desconstituída pelo banco apelado, o
qual detém todo acervo de informação acerca das movimentações em conta-corrente de seus clientes.
Assim sendo, cabível a dinamização do ônus da prova em favor do consumidor para o fim de determinar à instituição financeira a exibição de extratos bancários,
enquanto não estiver prescrita a eventual ação sobre eles, tratando-se de obrigação decorrente de lei e de integração contratual compulsória, como bem firmado
no decisumacima.
Em última análise, a extinção do feito sem resolução do mérito que, disciplinada no art. 485, do CPC/15, corresponde às hipóteses de sentença terminativa, na
qual não há o enfrentamento do mérito da demanda em razão de vícios de constituição ou validade, ou, ainda, em virtude da falta de uma das condições da
ação, o que não se aplica ao presente, em que o documento exigido pelo juízo a quo(extrato), além de, como decidido pelo STJ, não ser ônus do autor em
casos que tais, pode, perfeitamente, ser trazido durante a instrução.
Evidenciada, portanto, a extinção prematura do processo, impondo-se o provimento do apelo.
Posto isto, tendo em vista o teor do Recurso Repetitivo supra-transcrito, razão pela qual conheço e dou provimento ao apelo, para anular a sentença recorrida,
determinando o retorno dos autos à vara de origem, para regular prosseguimento do feito.
Publique-se.
São Luís (MA), 26 de junho de 2017.

Desembargador JAMIL DE MIRANDA GEDEON NETO
Relator

APELAÇÃO CÍVEL N.º 00000047-31.2016.8.10.0075(10169/2017) - BEQUIMÃO
Relator : Desembargador Jamil de Miranda Gedeon Neto
Apelante : Companhia Energética do Maranhão
Advogado(s) : Lucimary Galvão Leonardo Garcês (OABMA 6100) e outros
Apelado: Tamires da Hora Almeida
Advogado : Carlos Eduardo Sousa Ferreira (OABMA 12926) e outros

D E C I S Ã O
Compulsando os autos, observo que a petição exordial foi dirigida ao Exmo. Sr. Juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de Bequimão(fl.03), tendo
a sentença de fls.74/77reiterado a tramitação do feito sob o rito da Lei nº 9.099/95, assim como houve a interposição de Recurso Inominado às fls.87/99.
Portanto, determino à Secretaria da Terceira Câmara Cível que, após corrigir as informações de interposição recursal na capa destes autos,adote as
providências necessárias para a remessa do processo em epígrafe à Turma Recursal competente, dando-se baixa nos registros destaCorte.
Publique-se.
São Luís/MA, 27de junho de 2017.

Desembargador JAMIL DE MIRANDA GEDEON NETO
Relator

TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 10.322/2017 - Santa Inês
Nº Único: 0001583-37.2016.8.10.0056
Agravante: Município de Santa Inês
Advogado: Ricardo Alexandre Santos Galvão - OAB/MA 10.600
Agravado: Ministério Público Estadual
Promotor de Justiça: Sandro Carvalho Lobato de Carvalho
Relatora: Desª. Cleonice Silva Freire

DECISÃO
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Município de Santa Inês, em face de decisão interlocutória proferida pela
Juíza de Direito da 3ª Vara daquela Comarca, nos autos da Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público Estadual, ora agravado.
Ao ajuizar a demanda originária, o ora agravado sustentou que a Escola Municipal João Seba encontra-se abandonada e com várias irregularidades estruturais,
formulando, de tal modo, requerimento de antecipação de tutela no sentido de que sejam imediatamente providenciadas a reforma e adequação da referida
unidade de ensino.
A Magistrada de primeiro grau deferiu o pedido de urgência e determinou ao Município agravante que, no prazo de 30 (trinta) dias, adote procedimentos para
recuperação da escola em foco, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (um mil reais).
Inconformado, o Agravante alega que a decisão atacada não preenche os requisitos legais para a concessão da medida extrema, eis que, sob a sua ótica,
ausentes os requisitos autorizadores da tutela antecipada.
Ao final, requer seja atribuído efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento e, depois de adotados os procedimentos de estilo, dado provimento ao
recurso.
Instruindo o pedido, anexou a documentação de fls. 14-56.
À fl. 57, o Presidente deste Egrégio Tribunal de Justiça, Desembargador Cleones Carvalho Cunha, constatando a impossibilidade de distribuição do feito, vez que
foram encaminhados os autos completos da Ação Civil Pública a esta Corte, determinou o cancelamento do registro e o desentranhamento da petição recursal e
seus documentos anexos, para formarem novos autos, devidamente autuados e registrados como Agravo de Instrumento.
Às fls. 63-64, reservei-me para apreciar o pedido de suspensividade depois de instaurado o contraditório.
O Ministério Público Estadual, às fls. 68-71, apresentou contrarrazões recursais pugnando pelo improvimento do presente Agravo de Instrumento, trazendo aos
autos Relatório de vistoria realizada na escola em foco, datado de 09/06/2017, com o fim de comprovar que as determinações constantes da decisão atacada
não foram integralmente cumpridas.
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Sendo o suficiente a relatar, passo a decidir.
O artigo 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil, estabelece que cabe Agravo de Instrumento contra decisões interlocutórias que versarem sobre tutelas
provisórias, adequando-se, portanto, ao caso sob análise.
Por outro prisma, hei por bem reconhecer que a petição do Agravo em apreço foi devidamente instruída pelas peças obrigatórias, elencadas no inciso I, do
artigo 1.017, do Código de Processo Civil1, sendo a tempestividade recursal constatada pela certidão de fl. 28.
Quanto às peças facultativas, vejo que as trazidas aos autos pelo Recorrente são suficientes ao perfeito entendimento da questão.
De tal modo, presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.
Passando à análise do pedido de suspensividade, entendo que para a concessão da medida torna-se imperioso que esta providência tenha caráter excepcional,
devendo, assim, ter a sua necessidade comprovada de forma convincente, a fim de formar, de plano, o livre convencimento do julgador, entretanto, os
argumentos apresentados pelo Município de Santa Inês não demonstram, a princípio, a presença dos requisitos indispensáveis à concessão da medida.
Com efeito, ainda que o Agravante afirme que a decisão combatida foi arrimada em relatórios de inspeção datados de 10/07/2014, 19/11/2015 e 27/11/2015 e
que, de tal modo, não pode ser constatado o atual estado de conservação da Escola Municipal João Seba, entendo que tal argumento não merece ser acolhido,
considerando que ao apresentar contrarrazões, o Ministério Público Estadual trouxe aos autos relatório datado de 09/06/2017, onde, de forma clara e precisa,
comprova, por meio de fotografias, as precárias condições da Unidade de Ensino.
Por outro lado, entendo, nesta fase de cognição sumária, por descabida a alegação de que a receita do Município sofreu significativa queda, porquanto, nenhum
documento foi juntado aos autos nesse sentido.
Ademais, não pode a Administração Municipal colocar a educação em segundo plano, expondo crianças e adolescentes a constantes riscos de acidentes,
conforme pode-se deduzir das péssimas condições em que se encontra a Unidade de Ensino em foco, com instalações elétricas expostas, pisos e janelas
danificados, vazamentos em sanitários e infestação de cupins.
Regulamentando a espécie, o artigo 227, da Carta Magna, textualmente estabelece como prioritário o direito à educação, verbis:
Art. 227 - É deverda família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito àvida, à
saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de
colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.
Atendendo ao dispositivo constitucional antes transcrito, o artigo 4º, parágrafo único, alínea "d", do Estatuto da Criança e do Adolescente, igualmente assegura
prioridade na aplicação dos recursos públicos nas áreas relacionadas à proteção da infância e juventude, senão vejamos:
Art. 4º - É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à
vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e
comunitária.
Parágrafo único. A garantia de prioridade compreende:
(...)
d) destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à infância e à juventude.
Por fim, no que concerne à impossibilidade de concessão de liminar contra a Fazenda Pública sem a necessidade de sua oitiva prévia, tenho entendimento
firmado no sentido de que em situações excepcionais, assim como no presente caso, onde restou, prima facie, comprovada a urgência na execução dos
serviços para adequação da Escola, deve ser concedida a liminar em sede de Ação Civil Pública sem a necessidade de oitiva prévia do Ente Público.
In casu,
restou plenamente evidenciada a possibilidade da ocorrência de lesão irreparável ao direito dos alunos da Escola João Seba, haja vista que a demora na
execução dos serviços indicados na peça inicial resultará em prejuízo inquestionável, apto a tornar inócua a medida que possa vir a ser concedida ao final.
Ante o exposto, indefiro a suspensividade requerida.
Oficie-se à Juízade Direito da 3ª Vara da Comarca de Santa Inês, comunicando-lheo inteiro teor desta decisão, dispensadas as informações,salvo se
houver fato novo relevante ao deslinde deste Recurso.
Abra-se vista dos autos à Procuradoria Geral de Justiça, nos termos do inciso III, do artigo 1.019, do Código de Processo Civil2.
Cumpra-se.
Publique-se.
São Luís, 28 de junho de 2016.

Desª.Cleonice Silva Freire
Relatora

1 Art. 1.017. A petição de agravo de instrumento será instruída:
I - obrigatoriamente, com cópias da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da
respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado;
2

III - determinará a intimação do Ministério Público, preferencialmente por meio eletrônico, quando for o caso de sua intervenção, para que se manifeste no prazo
de 15 (quinze) dias.

REMESSA N.º 0011454-67.2013.8.10.0001 (12965/2017) - SÃO LUÍS
Relator : Desembargador Jamil de Miranda Gedeon Neto
Remetente : Juizo de Direto da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de São Luís
Requerente : Rita de Cássia da Silva Santos
Advogado : Fernanda Jorge Lago (OABMA 6836)
Requerido : Estado do Maranhão
Procurador : Marcelo Apolo Vieira Franklin

D E C I S Ã O
Direito Administrativo. remessa. ServidorES do Poder Judiciário. Lei n.º 8.880/94. Conversão de cruzeiros reais em URV. Perda salarial. Diferença de 11,98%.
Data do efetivo pagamento. Aplicação de meros cálculos aritméticos. Prescrição. Obrigação de trato. sentença em jurisprudência dominante do STJ e do TJMA.
SENTENÇA MANTIDA.
1. O artigo 557 do CPC e Súmula n.º 253 do STJ autorizam ao relator a julgamento monocrático da presente remessa, em face do entendimento pacificado no
STJ e STF.
2. Tratando-se de obrigações de trato sucessivo e não havendo manifestação expressa da Administração Pública negando o direito pleiteado, não ocorre a
prescrição do fundo de direito, mas tão-somente das parcelas anteriores ao qüinqüênio que precedeu a propositura da ação. Súmula n.º 85 do STJ.
3. A conversão salarial em URV, de que cuidou a Lei nº 8.880/94, em relação àqueles servidores que têm a data de pagamento nos termos da liberação
orçamentária estabelecida pelo art. 168 da Carta Magna, deve-se dar na data do efetivo pagamento, impondo-se que o valor seja determinado mediante a
apresentação de cálculos aritméticos (arts. 604 e 652 do CPC).
4. Devido o percentual de 11,98% incidente sobre toda a remuneração do requerido, resultante do errôneo critério de conversão utilizado pela Administração.
5. Remessa a que se nega seguimento.
O Mm Juiz de Direito da Segunda Vara Cível da Comarca de São Luís remeteu a este Egrégio Tribunal, para o reexame necessário, a sentença prolatada nos
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autos da Ação Ordinária de Cobrança nº 12424/2013, ajuizado por Rita de Cassia da Silva Santos contra o Estado do Maranhão, através da qual foi julgado
procedente o pedido, para condenar o réu a implantar nos vencimentos do autor o devido índice, em vista da conversão de sue salário ao tempo da implantação
da nova moeda, ressalvando que o referido índice de correção deverá ser apurado em liquidação, caso seja mantido a sentença em segunda instância,
assegurada a proporção à remuneração atual.
Condenou ainda, a pagar ao autor as parcelas vencidas e vincendas, observada a prescrição qüinqüenal, acrescidos de correção monetária da data de cada
vencimento e juros moratórios a partir da citação, tudo na forma do art. 1ºF da Lei nº. 9.494/97, sem custas, ante a sucumbência da Fazenda Pública e
honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
Consta na inicial de fls. 02/18, que a autora ajuizou a aludida ação contra o Estado, pedindo que este fosse condenado a implantar o percentual de 11,98% sobre
a sua remuneração e a pagar-lhe as parcelas vencidas do aludido percentual, observando, no entanto, o prazo prescricional de 05 anos.
A sentença recorrida acha-se às fls. 99/104.
Não houve a interposição de recurso voluntário, conforme certidão de fl.106.
Com vista dos autos, a Procuradoria Geral de Justiça deixou de opinar por entender que na espécie inexiste qualquer das hipóteses elencadas no art. 82 do CPC
(fls.111/112).
É o relatório. Passo a decidir.
Em virtude da data da publicação da decisão recorrida, aplica-se à espécie o regramento do CPC de 1973, conforme Enunciado administrativo nº 02 do STJ,
comportando, assim, o presente recurso julgamento monocrático, na forma do artigo 557 do CPC/1973.
Direito à reposição do percentual de 11,98%
A respeito da matéria, pacificado acha-se o entendimento do Colendo STJ, senão vejamos:
"Assiste aos servidores do Poder Judiciário o direito ao resíduo de 11,98% em seus vencimentos, referente à conversão de tais valores de cruzeiros reais para
URV"s. Inteligência da Medida Provisória n.º 434/94 e suas reedições, bem como do art. 22 da Lei n.º 8.880/94. Jurisprudência pacificada nas duas Turmas (5ª
e 6ª) componentes da 3ª Seção deste Tribunal, responsável pela apreciação do tema (cf. REsp n.ºs 199.307/DF, 199.493/DF, 222.201/DF e 225.375/DF).
Recurso conhecido, nos termos acima expostos e, neste aspecto, desprovido"1.
"PROCESSO CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - NEGATIVA DE PROVIMENTO - AG. REGIMENTAL - SERVIDOR PÚBLICO - VENCIMENTOS - URV -
PLANO REAL - LEI Nº 8.880/94 - 11,98% - DIFERENÇA DEVIDA. 1 - Assiste aos membros e servidores do Poder Judiciário o direito ao resíduo de 11,98% em
seus vencimentos, referente à conversão de tais valores de cruzeiros reais para URV's. Inteligência da Medida Provisória nº 434/94 e suas reedições, bem
como do art. 22, da Lei nº 8.880/94. Outrossim, a jurisprudência pacificou-se no mesmo sentido perante as duas Turmas (5a e 6a) componentes da 3a Seção
deste Tribunal, responsável pela apreciação do tema (cf. REsp nºs 199.307/DF, 199.493/DF, 222.201/DF e 225.375/DF), bem como no Colendo Supremo
Tribunal Federal (Plenário, ADInMC nº 2.321/DF, Rel. Ministro CELSO DE MELLO). 2 - Agravo regimental conhecido, porém, desprovido"2.
"É devido aos servidores do Poder Judiciário a diferença de 11,98% relativa à conversão de cruzeiros reais em URV"s. Interpretação sistêmica das Medidas
provisórias pertinentes e da Lei n.º 8.880/94 (Precedentes). Agravo regimental desprovido"3.
Data de efetivo pagamento dos servidores
No ponto referente à data base que deve ser considerada para o cálculo da correção salarial no percentual de 11,98%, observo que correta foi a sentença, como
passo a demonstrar.
Verifico que nenhum dispositivo há em nossa Constituição que determine aos Poderes que efetuem o pagamento de seus membros e servidores no dia 20 de
cada mês.
O que existe é a determinação constitucional de que os repasses de recursos correspondentes às dotações orçamentárias, compreendidos os créditos
suplementares e especiais, destinados aos órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário e do Ministério Público, para atender às suas despesas, dentre as
quais, a de pessoal, ser-lhes-ão entregues até o dia 20 de cada mês4.
Impõe, assim, o constituinte, a garantia de que até o dia 20 de cada mês os aludidos recursos financeiros estejam à disposição dos Poderes e do Ministério
Público. Nada mais.
Por outro lado, o Colendo Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que a conversão de que trata o art. 22, da Lei n.º 8.880/94, quanto aos vencimentos e
proventos dos servidores públicos dos Poderes Legislativo e Judiciário e do Ministério Público deve observar a data do efetivo pagamento, sendo, a esse
respeito, remansosa a jurisprudência desse Tribunal, in verbis:
"ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS. LEI Nº 8.880/94. CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM URV"S. REDUÇÃO DE REMUNERAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
1- A conversão de que trata o art. 22, da Lei nº 8.880/94, quanto aos vencimentos e proventos dos servidores públicos que têm a data de pagamento
estabelecida em conseqüência do art. 168, da Constituição Federal, deve observar a data do efetivo pagamento;
2- Interpretação sistêmica do conteúdo da Lei nº 8.880/94, cuja Exposição de Motivos proclama a manutenção do poder aquisitivo dos trabalhadores e
servidores públicos. Recurso Especial conhecido e desprovido"5.
"PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS PARA URV. DATA DO EFETIVO PAGAMENTO DO
SALÁRIO. PRECEDENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. ACOLHIMENTO. EFEITOS INFRINGENTES. RECURSO ESPECIAL
CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O acórdão embargado foi omisso quanto ao fato de que a data do efetivo pagamento dos salários dos servidores públicos
determina o percentual a ser concedido a título de resíduo em decorrência da conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor - URV, nos termos das
Medidas Provisórias 434 e 457/94 e da Lei 8.880/94. 2. No caso dos servidores do Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Sul, conforme provado nas
instâncias ordinárias, referido pagamento deu-se em 24 de fevereiro de 1994. 3. Embargos acolhidos para, atribuindo-lhes efeitos modificativos, conhecer do
recurso especial e negar-lhe provimento"6.
"RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS. CONVERSÃO ERRÔNEA DE SALÁRIO EM URV. DATA DO EFETIVO
PAGAMENTO. LEI Nº 8.880/94.
Conforme jurisprudência firmada nesta Corte, a conversão salarial em URV, de que cuidou a Lei nº 8.880/94, em relação àqueles servidores que têm a data de
pagamento nos termos da liberação orçamentária estabelecida pelo art. 168 da Carta magna, deve-se dar na data do efetivo pagamento.
Devido o percentual de 11,98% incidente nos vencimentos dos recorridos, resultante do errôneo critério de conversão utilizado pela Administração. Recurso
desprovido"7.
A seu turno, este Egrégio TJMA também já sedimentou o mesmo entendimento, senão vejamos:
"Direito Administrativo. Apelação. Honorários advocatícios. Servidores do Poder Judiciário. Lei n.º 8.880/94. Conversão de cruzeiros reais em URV. Perda
salarial. Diferença de 11,98%. Data do efetivo pagamento. Aplicação de meros cálculos aritméticos.
A conversão salarial em URV, de que cuidou a Lei nº 8.880/94, em relação àqueles servidores que têm a data de pagamento nos termos da liberação
orçamentária estabelecida pelo art. 168 da Carta Magna, deve-se dar na data do efetivo pagamento, dependendo, tão-somente, de cálculo aritmético (art. 652 do
CPC).
Devido o percentual de 11,98% incidente nos vencimentos dos recorridos, resultante do errôneo critério de conversão utilizado pela Administração.
Apelação conhecida e parcialmente provida"8.
"Direito Administrativo. Apelação. Servidores do Poder Judiciário. Lei n.º 8.880/94. Conversão de cruzeiros reais em URV. Perda salarial. Diferença de 11,98%.
Data do efetivo pagamento. Aplicação de meros cálculos aritméticos. Prescrição. Obrigação de trato sucessivo. Recurso contrário à jurisprudência dominante do
STJ e do TJMA. Seguimento negado.
O artigo 557 do CPC autoriza o relator a negar seguimento a recurso contrário à jurisprudência dominante do respectivo tribunal, do Supremo Tribunal Federal ou
de Tribunal Superior.
Tratando-se de obrigações de trato sucessivo e não havendo manifestação expressa da Administração Pública negando o direito pleiteado, não ocorre a
prescrição do fundo de direito, mas tão-somente das parcelas anteriores ao qüinqüênio que precedeu a propositura da ação. Súmula n.º 85 do STJ.
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A conversão salarial em URV, de que cuidou a Lei nº 8.880/94, em relação àqueles servidores que têm a data de pagamento nos termos da liberação
orçamentária estabelecida pelo art. 168 da Carta Magna, deve-se dar na data do efetivo pagamento, impondo-se que o valor seja determinado mediante a
apresentação de cálculos aritméticos (arts. 604 e 652 do CPC).
Devido o percentual de 11,98% incidente nos vencimentos dos recorridos, resultante do errôneo critério de conversão utilizado pela Administração.
Recurso de apelação a que se nega seguimento"9.
Outrossim, observo que ao tempo da conversão de cruzeiros reais para URV, os Poderes Legislativo e Judiciário, bem como o Ministério Público do Estado do
Maranhão obedeciam a uma tabela móvel de pagamento de servidores estabelecida pela Administração.
Com efeito, a data do efetivo pagamento dos apelados em 1993 e 1994 não coincidia com a data de entrega dos recursos correspondentes às dotações
orçamentárias da cada Poder - dia 20 de cada mês. As aludidas tabelas deixaram claro que a data dos pagamentos era variável, a saber:
Ano de 1993 Dia do pagamento
Novembro 24
Dezembro 28
Ano de 1994 Dia do Pagamento
Janeiro 27
Fevereiro 24
Desse modo, não há como confundir a data de repasse, aos Poderes Legislativo e Judiciário e ao Ministério Público, dos recursos correspondentes às dotações
orçamentárias (art. 168, da CF/88), com as datas fixadas pela Administração para o efetivo pagamento dos servidores públicos.
Por outro lado, não se pode deixar de observar que a sentença recorrida, no que se refere à diferença salarial de 11,98% da URV, não se encaixa nas hipóteses
de liquidação por arbitramento ou por artigo de que tratam os artigos 475-C e 475-E, ambos do CPC, mas naquela do artigo 475-B, posto que o valor da
condenação depende apenas de cálculo aritmético, caso em que o credor procederá à sua execução na forma do artigo 475-J e seguintes, do CPC, instruindo o
pedido com a memória discriminada e atualizada do cálculo,aplicando, portanto, o percentual de 11,98% proporcionalmente à data do efetivo pagamento10.
Assim é que a definição do valor da condenação depende apenas da aplicação da regra da proporcionalidade, que não se resolve pela via do arbitramento ou
por artigo, mas por operação aritmética.
DO CÁLCULO DA PERDA SALARIAL
Das verbas remuneratórias
Quanto ao argumento de que certas verbas remuneratórias não devem ser consideradas para o cálculo da diferença de 11,98% atinente à conversão dos
salários em URV, tenho que não assiste razão ao recorrente.
Observo que o fato de algumas verbas não integrarem de forma definitiva os vencimentos dos servidores, podendo ser, inclusive, alteradas a posteriori, não
possui relevância para o deslinde da causa, isso porque se deve levar em consideração o cargo exercido pelo servidor em fevereiro de 1994, com as
gratificações e todas as verbas que compunham sua remuneração naquele período.
É a própria Lei n.º 8.880/94, resultado da conversão da MP n.º 482/94, que estabelece essa regra, senão vejamos:
"Art. 22 - Os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções de confiança e gratificadas dos servidores públicos civis e militares,
são convertidos em URV em 1º de março de 1994, considerando o que determinam os arts. 37, XII, e 39, § 1º, da Constituição, observado o seguinte:
§ 2º - Da aplicação do disposto neste artigo não poderá resultar pagamento de vencimentos, soldos ou salários inferiores aos efetivamente pagos ou devidos,
relativamente ao mês de fevereiro de 1994, em cruzeiros reais, em obediência ao disposto nos arts. 37, inciso XV, e 95, inciso III, da Constituição".
Dessume-se desse dispositivo, a obediência ao princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos, quando determina que não haja redução do valor
nominal do salário médio quando da conversão da URV para Real, e que deve ser considerado o cargo exercido pelo servidor em fevereiro de 1994, com a
composição plena das verbas que compunham sua remuneração.
Dos juros moratórios
No que se refere aos juros moratórios nas condenações impostas à Fazenda Pública, é cediço que, em relação aos servidores públicos, existe em nosso sistema
regra especial que deve ser aplicada, impondo-se, assim, o afastamento da incidência das regras gerais do Código Civil Brasileiro. Trata-se da Lei n.º 9.494/97,
que assim dispõe:
Art. 1oF. Nas condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, remuneração do
capital e compensação da mora, haverá a incidência uma única vez, até o efetivo pagamento, dos índices oficiais de remuneração básica e juros
aplicados à caderneta de poupança. (Redação dada pela Lei nº 11.960, de 2009)
Recurso em manifesto confronto com a jurisprudência dominante do STJ e do STF
O presente recurso de apelação também contraria a sólida jurisprudência do STJ acerca da matéria, consoante ementa abaixo transcritas:
"ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM
URV. DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO.
1. A data de conversão de Cruzeiro Real em URV, para os servidores públicos cujos vencimentos foram pagos antes do último dia do mês, é a do efetivo
pagamento, conforme a Lei 8.880/94. Precedentes.
2. Hipótese em que os vencimentos dos servidores públicos estaduais, conforme decidido pelo Tribunal de origem, foram pagos em datas variáveis, entre os dias
24 e 28 de cada mês, razão por que correto o entendimento segundo o qual deve ser apurado em liquidação o percentual devido em decorrência da errônea
conversão de vencimentos.
3. Agravo regimental improvido"11.
"
SERVIDOR PÚBLICO DO PODER JUDICIÁRIO. CONVERSÃO EM URV. ÍNDICE DE 11,98%. LIMITAÇÃO TEMPORAL. IMPOSSIBILIDADE. SUPERAÇÃO DO
ENTENDIMENTO FIRMADO NO JULGAMENTO DA ADI 1.797 NO JULGAMENTO DA ADI 2.323. A questão relativa à limitação temporal do acréscimo de
11,98% à remuneração dos servidores públicos foi analisada por esta Corte no julgamento dos pedidos de medida cautelar na ADI 2.321, Min. Celso de Mello, DJ
10.06.2005 e na ADI 2.323, Min. Ilmar Galvão, DJ 20.04.2001, restando superado o entendimento firmado na ADI 1.797 de incidência do aludido percentual para
o período de abril de 1994 a dezembro de 1996.Agravo regimental a que se nega provimento".(RE-AgR 416.940/RN; 2ª Turma; Unânime; Rel. Min. Joaquim
Barbosa; Julg. 19/06/2007). (negritos meus).
Nessa linha de pensamento, trago à colação recentes precedentes do Excelso Pretório in verbis:
&quot;VENCIMENTOS. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. URV. INAPLICABILIDADE DO ENTENDIMENTO SEDIMENTADO NA ADI 1.797/PE. LIMITAÇÃO
TEMPORAL. IMPOSSIBILIDADE.AGRAVO IMPROVIDO. I - O objeto da ADI 1.797/PE é ato administrativo restrito aos membros e servidores do Tribunal
Regional do Trabalho (6ª Região), matéria estranha ao debatido nestes autos. II - O entendimento firmado na ADI 1.797/PE foi superado quando do julgamento
da ADI 2.323-MC/DF, Rel. Min. Ilmar Galvão, pois não se trata de reajuste ou aumento de vencimentos, sendo, portanto, incabível a limitação temporal. III -
Agravo regimental improvido". (RE-AgR 500.745/RN; 1ª Turma; Unânime; Rel. Min. Ricardo Lewandowski; Julg. 25/06/2007). (destaquei).
O próprio Supremo Tribunal Federal vem decidindo a matéria monocraticamente:
1. Trata-se de agravo de instrumento de decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão assim do:&quot; CONSTITUCIONAL E
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PODER JUDICIÁRIO. CONVERSÃO DOS VENCIMENTOS EM URV. LEI 8.880/94. MEDIDAS PROVISÓRIAS
434/94, 457/94 E 482/94 E LEI 8.880/94. SUPRESSÃO DE 11,98%. PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DOS VENCIMENTOS. ADIN 1797. CUSTAS.1. A
conversão dos vencimentos do funcionalismo público do Poder Judiciário Federal em URV pelo valor em cruzeiros reais do último dia do mês, nos termos das
Medidas Provisórias nºs 457/94 e 482/94, convertida na Lei nº 8.880/94, foi declarada inconstitucional pelo C. Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADIn
nº 1797, por caracterizar uma indevida redução de salário, conseqüência da corrosão inflacionária sobre o montante em cruzeiros reais. 2. A sistemática a ser
aplicada deve ser a da conversão pela URV correspondente ao dia do pagamento (dia 20, 21 ou 22) e não aquela do último dia do mês, assegurando-se, dessa
forma, o poder de compra dos salários dos apelados. 3. Nos termos do artigo 4º, I, da Lei nº 9.289/96, do artigo 24-A da MP 2.180-35/01, e do artigo 8º, § 1º, da
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Lei nº 8.620/93, a União está isenta das custas e emolumentos, exceto as de reembolso. 4. Apelação não-provida. Remessa oficial parcialmente provida.&quot;
(Fl. 356). 2. Nas razões do RE, sustenta-se ofensa aos artigos 5º, XXXV e LV, e 102, § 2º, da Constituição Federal. Alega a recorrente que o Tribunal a quo
desrespeitou o efeito vinculante da decisão proferida pelo STF na ADI 1.797/PE, ao não aplicar a &quot;limitação temporal à incorporação do reajuste vindicado,
representada, no caso, pelo advento do novo Plano de Cargos e Salários dos integrante do Poder Judiciário&quot;. 3. O recurso não merece prosperar. O
entendimento firmado por esta Suprema Corte na ADI 1.717/PE, quanto à aplicação de limitação temporal, foi superado no julgamento da ADI 2.323-MC/DF, rel.
Min. Ilmar Galvão, DJ 20.04.2001. Nesse sentido são os seguintes julgados: RE 545.288/SP, rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 12.03.2009; RE 594.786/DF, rel. Min.
Ricardo Lewandowski, DJe 20.02.2009; RE 541.016-AgR/RN, rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, unânime, DJe 25.04.2008; AI 440.171-AgR/SC, rel. Min. Celso
de Mello, 2ª Turma, unânime, DJe 30.11.2007;e RE 529.559-AgR/MA, rel. Min. Ricardo Lewandoski, 1ª Turma, unânime, DJe 31.10.2007. Conclui-se, portanto,
que o acórdão recorrido não divergiu da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 4. Ante o exposto, nego seguimento ao agravo de instrumento (art. 557,
caput, do CPC). Publique-se.Brasília, 22 de dezembro de 2009. Ministra Ellen Gracie relatora 8.8804344574828.8804574828.8804ºI9. 2895ºXXXVLV102§ 2º
Constituição Federal ADI 1.797/PE ADI 2.323-: RE 545.288/SP RE 529.559-557CPC (680497 SP , Relator: Min. ELLEN GRACIE, Data de Julgamento:
22/12/2009, Data de Publicação: DJe-024 DIVULG 08/02/2010 PUBLIC 09/02/2010)
Decisão Monocrática
É de se dizer ainda que, por entender que a matéria já está pacificada no âmbito do STJ, a Ministra Laurita Vaz decidiu, monocraticamente, negar seguimento ao
AI 867.077/MA, publicada no DJ do dia 04.05.2007, nos seguintes termos:
"Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DO MARANHÃO em face de decisão proferida pelo Presidente do Tribunal de Justiça daquela
Unidade da Federação, que indeferiu o processamento do recurso especial fundamentado na alínea "a" do permissivo constitucional.
O recurso obstado se dirige contra acórdão que restou ementado nos seguintes termos, literis:
"ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. SERVIDORES DO EXECUTIVO ESTADUAL. DIFERENÇA REMUNERATÓRIA. CONVERSÃO DE
VENCIMENTO EM URV. DATA DO EFETIVO PAGAMENTO VARIÁVEL. DIFERENÇA A SER APURADA QUANDO DA EXECUÇÃO.
I - Constatado que os servidores do Executivo estadual, a exemplo do que ocorre no âmbito dos Poderes Legislativo e Judiciário, bem como no Parquet,
percebiam sua remuneração por volta do dia 20 de cada mês, conceder-se-lhe-á o direito a receber diferença remuneratória resultante da aplicação errônea de
critério de conversão do cruzeiro real em URV;
II - Verificando-se que os pagamentos obedeciam à tabela móvel, é imprescindível aferição do percentual de acordo com as datas dos efetivos pagamentos dos
servidores, a fim de que se apure o montante verdadeiramente devido pela Administração Pública direta estadual;
III - Apelo provido. (fls. 21)
A essa decisão foram opostos embargos de declaração, que restaram rejeitados.
Nas razões do recurso especial, alega o recorrente (...).
É o relatório. Decido.
O entendimento pacificado nesta Egrégia Corte é no sentido de que a prescrição, mesmo se tratando de questão de ordem pública, carece do pronunciamento
da Corte a quo, para que se configure o indispensável prequestionamento, viabilizador do acesso à instância extraordinária. Nesse sentido: (...).
Em assim sendo, não tendo sido a prescrição debatida no acórdão recorrido, deixo de apreciá-la, nos termos das Súmulas n.ºs 282 e 356 do Supremo Tribunal
Federal.
Por outro lado, quanto à suposta violação aos arts. 18 e 21 da Medida Provisória n.º 434/94, o recurso não merece prosperar, tendo em vista a manifesta
ausência de interesse em recorrer, uma vez que, ao contrário do afirmado nas razões do apelo nobre, a Corte de origem determinou a apuração em sede de
liquidação de sentença, da data do efetivo pagamento dos servidores, a fim de que se calcule o montante verdadeiramente devido pela Administração Pública.
(...).
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se Brasília (DF), 17 de abril de 2007. Ministra LAURITA VAZ, Relatora".
§§decidiu, também monocraticamente, negar seguimento ao AI 769.597/MA, publicada no DJ do dia 02.08.2006.
Logo, na forma do disposto no art. 557 do Código de Processo Civil, é de ser apreciada a remessa, monocraticamente, a prestigiar os princípios da economia e
celeridade processuais, ante a constatação de que, in casu, encontra-se em confronto com a jurisprudência dominante do STJ e do STF (art. 557 do CPC).
A respeito desse programa normativo, já decidiu o STF:
"As disposições do art. 557 do CPC que conferem poderes ao relator para negar seguimento ou dar provimento a recurso são constitucionais".
"Julgamento nos tribunais: competência decisória do relator: constitucionalidade, desde que suscetível de recurso para o colegiado".
Na mesma esteira o Superior Tribunal de Justiça sumulou o entendimento de que a Remessa Necessária pode ser decidida monocraticamente, consoante faz
certo o enunciado nº 253. Vejamos:
Súmula 253 - O artigo 557 do Código de Processo Civil, que autoriza o relator a decidir o recurso, alcança o reexame necessário.
Do capítulo dispositivo
Posto isso, com fulcro no art. 557 do CPC1973 e na Súmula 253 do STJ, nego seguimento à presente remessa, mantendo todos os termos da sentença de base.
Publique-se.
São Luís/MA, 27de junho de 2017.

Desembargador JAMIL DE MIRANDA GEDEON NETO
Relator

1 STJ, Resp. 478.223/RN, Rel. Min. Jorge Scartezzini, DJU 14.04.2003 apud site do STJ (http://www.stj.gov.br), em 10.08.2006.
2STJ, AGA 298722/DF, T5, Rel. Min. Jorge Scartezzini, DJ 13.08.2001, p.235.
3STJ, AgRg no Ag n.º 489.444/RS, Rel. Min. Felix Fischer, DJU 23.06.2003 apud site do STJ (http://www.stj.gov.br), em 10.08.2006.
4 Assim dispõe o art. 168, da CF: "Os recursos correspondentes às dotações orçamentárias, compreendidos os créditos suplementares e especiais, destinados
aos órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário e do Ministério Público, ser-lhes-ão entregues até o dia 20 de cada mês, na forma da lei complementar a que se
refere o art. 165, § 9º".
Por sua vez, o art. 165, § 9º, da CF determina que cabe à lei complementar:
I - dispor sobre o exercício financeiro, a vigência, os prazos, a elaboração e a organização do plano plurianual, da lei de diretrizes orçamentárias e da lei
orçamentária anual;
II - estabelecer normas de gestão financeira e patrimonial da administração direta e indireta, bem como condições para a instituição e funcionamento de fundos.
5 STJ, REsp. nº 199.307/DF, Rel. Min. Gilson Dipp, DJ 28.06.1999.
6STJ, EDRESP 578587/RS, T5, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJU 22.08.2005, p. 335.
7 STJ, REsp. nº 265.640/PE, Rel. Min. José Arnaldo da Fonseca, j. 21.09.2000.
8 TJMA, Ap.Cív. 3020/06, 1ª C.Cív., Rel. Des. Jamil de Miranda Gedeon Neto, j. 01.06.06.
9 TJMA, Ap.Cív. 2354-06, 1ª C.Cív., Rel. Des. Jamil de Miranda Gedeon Neto, DJ 14.09.06 (decisão monocrática).
10 Nesse sentido, TJMA, Ap.Cív. 3020/06, 1ª C.Cív., Rel. Des. Jamil de Miranda Gedeon Neto, j. 01.06.06.
11 STJ, AgRg no AI 834.022/MA, T5, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 10.05.2007, DJ 28.05.2007.

TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 19.563/2017 - Arame
Nº Único: 0002625-61.2017.8.10.0000
Agravante: Gracimar Soares da Cruz Santos

Página 473 de 2382 Diário da Justiça Eletrônico Disponibilização: 30/06/2017
Edição nº 114/2017 Publicação: 03/07/2017

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO - Praça Dom Pedro II, s/n Centro - CEP 65010-905 - São Luis-MA - Fone: (98) 2106-9000 - www.tjma.jus.br
Diário da Justiça Eletrônico - Diretoria Judiciária - Coordenadoria de Jurisprudência e Publicações - Fone: (98) 2106 9805 / 9810 / 9896 / 9897 - publicacoes@tj.ma.gov.br



Advogada: Neusa Maria Gomes Duarte - OAB/MA 7.760
Agravado: Secretário Municipal de Educação de Arame
Procurador: Everton Cavalcante Serra - OAB/MA 10.326
Relatora: DesªCleonice Silva Freire

DECISÃO
Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Gracimar Soares da Cruz Santos, contra decisão proferida
pela Juíza de Direito da Comarca de Arame, que indeferiu a liminar requerida nos autos do Mandado de Segurança impetrado contra ato supostamente ilegal
praticado pelo Secretário Municipal de Educação de Arame, ora agravado.
Extrai-se dos autos, que a ora recorrente impetrou a Segurança supracitada buscando suspender ato de remoção expedido pelo ora agravado.
Consta da inicial do Mandamus, que a Agravante ingressou no quadro de servidores do Município de Arame em 2001, mediante concurso público para o cargo
de Professor de Ensino Fundamental Nível I, com carga de 40 horas semanais, contudo, em janeiro de 2005, ao iniciar sua gestão, o então Prefeito, João
Menezes, reduziu em 50% a carga horária e os vencimentos dos professores considerados integrantes do grupo político adversário.
Irresignados, os servidores ingressaram em Juízo e obtiveram o direito de reintegração das 20 horas semanais suprimidas pelo citado Gestor, todavia, segundo
afirma, a ora recorrente foi surpreendida, em 08/03/2017, pelo ato combatido pela Ação Mandamental, consistente em sua remoção para cumprir carga de 20
horas semanais, resultante da reintegração judicial, em escola situada no Povoado Jibóia II, zona rural daquele Município, que, além de distar 26 Km da sede,
não conta com transporte público ou disponibilizado para tal finalidade.
Ao proferir a decisãoatacada (fls. 66-68), a Magistrada de primeiro grau, ao argumento de que ausentes o fumus boni iurise o periculum in mora, indeferiu a
tutela requerida no Mandamus.
Em sede de razões recursais, a Agravante alega, em síntese, que o ato de remoção ora combatido, além de apócrifo, tem caráter exclusivamente punitivo e
não apresenta qualquer fundamentação ou motivação, em evidente afronta aos princípios constitucionais que regem a Administração Pública.
De tal modo, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de que se suspenda o ato tido por ilegal e determine o seu imediato retorno ao
estabelecimento de ensino em que se encontrava lotada antes da remoção em foco.
Instruindo o pedido, foi anexada a documentação de fls. 11-73.
Às fls. 77-78, a Desembargadora Nelma Celeste Souza Silva Sarney Costa, em substituição a esta Relatora, reservou-se para apreciar o pedido de tutela de
urgência depois de instaurado o contraditório.
O Município de Arame, às fls. 82-86, em contrarrazões, sustenta que o ato praticado pelo Secretário de Educação não afrontou direito líquido e certo da
Servidora recorrente, porquanto, sob a sua ótica, foi respeitada a legalidade e demonstrada a necessidade da remoção sob análise.
Sendo o suficiente a relatar, passo a decidir.
O artigo 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil, estabelece que cabe Agravo de Instrumento contra decisões interlocutórias que versarem sobre tutelas
provisórias, adequando-se, portanto, ao caso sob análise, onde a Magistrada a quoindeferiu a liminar requerida pela ora agravante, em sede de Mandado de
Segurança.
Por outro prisma, hei por bem reconhecer que a petição do Agravo em apreço foi devidamente instruída pelas peças obrigatórias à espécie, elencadas no inciso
I, do artigo 1.017, do Código de Processo Civil1.
Restando, portanto, presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.
Passando à análise do pedido de antecipação de tutela recursal, entendo que para a concessão da medida é necessário que esta providência tenha caráter
excepcional, devendo, assim, ter a sua necessidade comprovada de forma convincente.
In casu,a Magistrada de primeiro grau arrimou a decisão impugnada no argumento de não restarem configurados os requisitos indispensáveis à concessão da
liminar pleiteada, contudo, a meu sentir, pelo menos nesta fase de cognição sumária, a fumaça do bom direito restou aparentemente evidenciada, assim como o
periculum in mora.
Com efeito, o "Comunicado nº 001/2017 SEMED" anexado à fl. 34, designando a ora recorrente para exercer suas funções laborais em escola localizada na zona
rural do Município de Arame, carece de qualquer fundamentação ou motivação, não tendo o Agravado, em momento algum, se desincumbido de comprovar
sequer a necessidade da remoção questionada pela via mandamental.
Em casos da espécie, seguindo precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça, entendo que o ato administrativo de remoção ex officiode servidor público deve
ser suficientemente fundamentado, sob pena de nulidade, senão vejamos:
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ARTIGO 14 DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
SERVIDORA PÚBLICO MUNICIPAL. REMOÇÃO DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. INTERESSE PÚBLICO NÃO DEMONSTRADO. NULIDADE DO
ATO ADMINISTRATIVO. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. REMESSA DESPROVIDA I - Nos termos do artigo 14 do Novo Código de Processo Civil, a norma
processual não retroagirá, respeitando os atos consolidados sob a vigência da Lei revogada. II - É nula a remoção de servidor público se o ato que a
viabiliza for carente de motivação, condição imprescindível à garantia da preservação dos direitos do servidor e à demonstração inequívoca
de obediência estrita ao interesse público(Súmula 8 da Egrégia Segunda Câmara Cível deste TJMA). III - A motivação, enquanto elemento do ato
administrativo que concretiza a remoção, visa à garantia da preservação dos direitos do servidor e à demonstração inequívoca de obediência estrita ao interesse
público. IV - Ordenada a remoção de servidor pela Administração Pública, sem a exteriorização do motivo justificador do deslocamento, é de se
reconhecer a nulidade do ato. V - Remessa desprovida, de acordo o parecer ministerial. (ReeNec 0458172016, Rel. Desembargador(a) MARCELO
CARVALHO SILVA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, julgado em 29/11/2016, DJe 02/12/2016)
Ademais, apesar de a remoção ser ato discricionário da Administração, a jurisprudência pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça reconhece a necessidade da
motivação, sob pena de nulidade do ato:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORES PÚBLICOS
ESTADUAIS. REMOÇÕESDE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. NULIDADE.ATOS SUJEITOS A CONTROLE
JUDICIAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
- In casu, os atos administrativos de remoçãonão foram motivados e, pelo tempo curto em que eram novamente removidos os servidores de uma comarca a
outra dentro do Estado do Maranhão, verifica-se a ausência de motivo razoável por parte da Administração Pública em assim proceder.
- &quot;É nulo o ato que determina a remoção ex officiode servidor público sem a devida motivação. Precedentes.&quot; (RMS n. 19.439/MA, Rel.
Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, DJe de 4.12.2006)
- &quot;O ato administrativo discricionário está sujeito a controle judicial, sobretudo no que se refere à presença de motivação&quot; (RMS n.
406.769/PR, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de 7.2.2014).
Agravo regimental desprovido. (AgRg no RMS 23667/MA, Rel. Desª Convocada Marilza Maynard TJ/SE, 6ª Turma, DJe 12/05/2014.
Concluo, assim, que apesar do ato de remoção ser discricionário e dos professores não possuírem a prerrogativa de inamovibilidade, no vertente caso, à primeira
vista, o Secretário de Educação Municipal de Arame deixou de revestir o seu ato da indispensável motivação, fato que, a princípio, revela o direito líquido e certo
da Recorrente a permanecer na unidade de ensino em que antes encontrava-se lotada, máxime quando removida para escola distante cerca de 26 Km da sede
do Município, sem que haja sequer disponibilização de transporte.
Vejo, pois, em primeira análise, que a decisão atacada não se ateve à presença dos requisitos indispensáveis à concessão da tutela.
O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil2, prevê a possibilidade de o relator deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal em casos
excepcionais, como o ora analisado.
Ante o exposto, defiro a tutelarequerida para determinar a suspensão da remoção oriunda do Comunicado Nº 01/2017-SEMED, devendo a Agravante
permanecer lotada e exercendo suas funções laborais de 40 horas semanais junto ao Grupo Escolar Bandeira Barros, até julgamento deste Agravo de
Instrumento pelo Órgão Colegiado.
Comunique-se,imediatamente, o inteiro teor deste decisumà Juíza da Comarca de Arame.
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Abra-se vista dos autos à Procuradoria Geral de Justiça, nos termos do inciso III3, do dispositivo legal supracitado.
Publique-se.
Cumpra-se.
São Luís, 27 de junho de 2017.

Desª.Cleonice Silva Freire
Relatora

1 Art. 1.017. A petição de agravo de instrumento será instruída:
I - obrigatoriamente, com cópias da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da
respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado;
2 Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no
prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua
decisão;
3
III - determinará a intimação do Ministério Público, preferencialmente por meio eletrônico, quando for o caso de sua intervenção, para que se manifeste no prazo
de 15 (quinze) dias.

TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 19.574/2017 - Arame
Nº Único: 0002635-08.2017.8.10.0000
Agravante: Antônia Alves da Silva Borges
Advogada: Neusa Maria Gomes Duarte - OAB/MA 7.760
Agravado: Secretário Municipal de Educação de Arame
Procurador: Everton Cavalcante Serra - OAB/MA 10.326
Relatora: DesªCleonice Silva Freire

DECISÃO
Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Antônia Alves da Silva Borges ,
contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Comarca de Arame, que indeferiu a liminar requerida nos autos do Mandado de Segurança impetrado contra ato
supostamente ilegal praticado pelo Secretário Municipal de Educação de Arame, ora agravado.
Extrai-se dos autos, que a ora recorrente impetrou a Segurança supracitada buscando suspender ato de remoção expedido pelo ora agravado.
Consta da inicial do Mandamus, que a Agravante ingressou no quadro de servidores do Município de Arame em 1997, mediante concurso público para o cargo
de Professor de Ensino Fundamental Nível I, com carga de 40 horas semanais, contudo, em janeiro de 2005, ao iniciar sua gestão, o então Prefeito, João
Menezes, reduziu em 50% a carga horária e os vencimentos dos professores considerados integrantes do grupo político adversário.
Irresignados, os servidores ingressaram em Juízo e obtiveram o direito de reintegração das 20 horas semanais suprimidas pelo citado Gestor, todavia, segundo
afirma, a ora recorrente foi surpreendida, em 08/03/2017, pelo ato combatido pela Ação Mandamental, consistente em sua remoção para cumprir carga de 20
horas semanais, resultante da reintegração judicial, em escola situada no Povoado Jacaré, zona rural daquele Município, que, além de distar 30 Km da sede, não
conta com transporte público ou disponibilizado para tal finalidade.
Ao proferir a decisãoatacada (fls. 61-63), a Magistrada de primeiro grau, ao argumento de que ausentes o fumus boni iurise o periculum in mora, indeferiu a
tutela requerida no Mandamus.
Em sede de razões recursais, a Agravante alega, em síntese, que o ato de remoção ora combatido, além de apócrifo, tem caráter exclusivamente punitivo e
não apresenta qualquer fundamentação ou motivação, em evidente afronta aos princípios constitucionais que regem a Administração Pública.
De tal modo, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de que se suspenda o ato tido por ilegal e determine o seu imediato retorno ao
estabelecimento de ensino em que se encontrava lotada antes da remoção em foco.
Instruindo o pedido, foi anexada a documentação de fls. 11-67.
Às fls. 71-72, a Desembargadora Nelma Celeste Souza Silva Sarney Costa, em substituição a esta Relatora, reservou-se para apreciar o pedido de tutela de
urgência depois de instaurado o contraditório.
O Município de Arame, às fls. 75-79, em contrarrazões, sustenta que o ato praticado pelo Secretário de Educação não afrontou direito líquido e certo da
Servidora recorrente, porquanto, sob a sua ótica, foi respeitada a legalidade e demonstrada a necessidade da remoção sob análise.
Sendo o suficiente a relatar, passo a decidir.
O artigo 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil, estabelece que cabe Agravo de Instrumento contra decisões interlocutórias que versarem sobre tutelas
provisórias, adequando-se, portanto, ao caso sob análise, onde a Magistrada a quoindeferiu a liminar requerida pela ora agravante, em sede de Mandado de
Segurança.
Por outro prisma, hei por bem reconhecer que a petição do Agravo em apreço foi devidamente instruída pelas peças obrigatórias à espécie, elencadas no inciso
I, do artigo 1.017, do Código de Processo Civil1.
Restando, portanto, presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.
Passando à análise do pedido de antecipação de tutela recursal, entendo que para a concessão da medida é necessário que esta providência tenha caráter
excepcional, devendo, assim, ter a sua necessidade comprovada de forma convincente.
In casu,a Magistrada de primeiro grau arrimou a decisão impugnada no argumento de não restarem configurados os requisitos indispensáveis à concessão da
liminar pleiteada, contudo, a meu sentir, pelo menos nesta fase de cognição sumária, a fumaça do bom direito restou aparentemente evidenciada, assim como o
periculum in mora.
Com efeito, o "Comunicado nº 001/2017 SEMED" anexado à fl. 39, designando a ora recorrente para exercer suas funções laborais em escola localizada na zona
rural do Município de Arame, carece de qualquer fundamentação ou motivação, não tendo o Agravado, em momento algum, se desincumbido de comprovar
sequer a necessidade da remoção questionada pela via mandamental.
Em casos da espécie, seguindo precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça, entendo que o ato administrativo de remoção ex officiode servidor público deve
ser suficientemente fundamentado, sob pena de nulidade, senão vejamos:
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ARTIGO 14 DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
SERVIDORA PÚBLICO MUNICIPAL. REMOÇÃO DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. INTERESSE PÚBLICO NÃO DEMONSTRADO. NULIDADE DO
ATO ADMINISTRATIVO. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. REMESSA DESPROVIDA I - Nos termos do artigo 14 do Novo Código de Processo Civil, a norma
processual não retroagirá, respeitando os atos consolidados sob a vigência da Lei revogada. II - É nula a remoção de servidor público se o ato que a
viabiliza for carente de motivação, condição imprescindível à garantia da preservação dos direitos do servidor e à demonstração inequívoca
de obediência estrita ao interesse público(Súmula 8 da Egrégia Segunda Câmara Cível deste TJMA). III - A motivação, enquanto elemento do ato
administrativo que concretiza a remoção, visa à garantia da preservação dos direitos do servidor e à demonstração inequívoca de obediência estrita ao interesse
público. IV - Ordenada a remoção de servidor pela Administração Pública, sem a exteriorização do motivo justificador do deslocamento, é de se
reconhecer a nulidade do ato. V - Remessa desprovida, de acordo o parecer ministerial. (ReeNec 0458172016, Rel. Desembargador(a) MARCELO
CARVALHO SILVA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, julgado em 29/11/2016, DJe 02/12/2016)
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Ademais, apesar de a remoção ser ato discricionário da Administração, a jurisprudência pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça reconhece a necessidade da
motivação, sob pena de nulidade do ato:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORES PÚBLICOS
ESTADUAIS. REMOÇÕESDE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. NULIDADE.ATOS SUJEITOS A CONTROLE
JUDICIAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
- In casu, os atos administrativos de remoçãonão foram motivados e, pelo tempo curto em que eram novamente removidos os servidores de uma comarca a
outra dentro do Estado do Maranhão, verifica-se a ausência de motivo razoável por parte da Administração Pública em assim proceder.
- &quot;É nulo o ato que determina a remoção ex officiode servidor público sem a devida motivação. Precedentes.&quot; (RMS n. 19.439/MA, Rel.
Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, DJe de 4.12.2006)
- &quot;O ato administrativo discricionário está sujeito a controle judicial, sobretudo no que se refere à presença de motivação&quot; (RMS n.
406.769/PR, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de 7.2.2014).
Agravo regimental desprovido. (AgRg no RMS 23667/MA, Rel. Desª Convocada Marilza Maynard TJ/SE, 6ª Turma, DJe 12/05/2014.
Concluo, assim, que apesar do ato de remoção ser discricionário e dos professores não possuírem a prerrogativa de inamovibilidade, no vertente caso, à primeira
vista, o Secretário de Educação Municipal de Arame deixou de revestir o seu ato da indispensável motivação, fato que, a princípio, revela o direito líquido e certo
da Recorrente a permanecer na unidade de ensino em que antes encontrava-se lotada, máxime quando removida para escola distante cerca de 30 Km da sede
do Município, sem que haja sequer disponibilização de transporte.
Vejo, pois, em primeira análise, que a decisão atacada não se ateve à presença dos requisitos indispensáveis à concessão da tutela.
O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil2, prevê a possibilidade de o relator deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal em casos
excepcionais, como o ora analisado.
Ante o exposto, defiro a tutelarequerida para determinar a suspensão da remoção oriunda do Comunicado Nº 01/2017-SEMED, devendo a Agravante
permanecer lotada e exercendo suas funções laborais de 40 horas semanais junto ao Grupo Escolar Rui Barbosa, até julgamento deste Agravo de Instrumento
pelo Órgão Colegiado.
Comunique-se,imediatamente, o inteiro teor deste decisumà Juíza da Comarca de Arame.
Abra-se vista dos autos à Procuradoria Geral de Justiça, nos termos do inciso III3, do dispositivo legal supracitado.
Publique-se.
Cumpra-se.
São Luís, 27de junho de 2017.

Desª.Cleonice Silva Freire
Relatora

1 Art. 1.017. A petição de agravo de instrumento será instruída:
I - obrigatoriamente, com cópias da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da
respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado;
2 Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no
prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua
decisão;
3
III - determinará a intimação do Ministério Público, preferencialmente por meio eletrônico, quando for o caso de sua intervenção, para que se manifeste no prazo
de 15 (quinze) dias.

TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 19.587/2017 - Arame
Nº Único: 0002644-67.2017.8.10.0000
Agravante: José Amilton Souza do Nascimento
Advogada: Neusa Maria Gomes Duarte - OAB/MA 7.760
Agravado: Secretário Municipal de Educação de Arame
Procurador: Everton Cavalcante Serra - OAB/MA 10.326
Relatora: DesªCleonice Silva Freire

DECISÃO
Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por José Amilton Souza do Nascimento, contra decisão
proferida pela Juíza de Direito da Comarca de Arame, que indeferiu a liminar requerida nos autos do Mandado de Segurança impetrado contra ato supostamente
ilegal praticado pelo Secretário Municipal de Educação de Arame, ora agravado.
Extrai-se dos autos, que o ora recorrente impetrou a Segurança supracitada buscando suspender ato de remoção expedido pelo ora agravado.
Consta da inicial do Mandamus, que o Agravante ingressou no quadro de servidores do Município de Arame em 2001, mediante concurso público para o cargo
de Professor de Ensino Fundamental Nível I, com carga de 40 horas semanais, contudo, em janeiro de 2005, ao iniciar sua gestão, o então Prefeito, João
Menezes, reduziu em 50% a carga horária e os vencimentos dos professores considerados integrantes do grupo político adversário.
Irresignados, os servidores ingressaram em Juízo e obtiveram o direito de reintegração das 20 horas semanais suprimidas pelo citado Gestor, todavia, segundo
afirma, o ora recorrente foi surpreendido, em 08/03/2017, pelo ato combatido na Ação Mandamental, consistente em sua remoção para cumprir carga de 20
horas semanais, resultante da reintegração judicial, em escola situada no Povoado Recantão, zona rural daquele Município, que, além de distar mais de 40 Km
da sede, não conta com transporte público ou disponibilizado para tal finalidade.
Ao proferir a decisãoatacada (fls. 68-70), a Magistrada de primeiro grau, ao argumento de que ausentes o fumus boni iurise o periculum in mora, indeferiu a
tutela requerida no Mandamus.
Em sede de razões recursais, o Agravante alega, em síntese, que o ato de remoção ora combatido, além de apócrifo, tem caráter exclusivamente punitivo e
não apresenta qualquer fundamentação ou motivação, em evidente afronta aos princípios constitucionais que regem a Administração Pública.
De tal modo, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de que se suspenda o ato tido por ilegal e determine o seu imediato retorno ao
estabelecimento de ensino em que se encontrava lotado antes da remoção em foco.
Instruindo o pedido, foi anexada a documentação de fls. 11-77.
Às fls. 81-82, a Desembargadora Nelma Celeste Souza Silva Sarney Costa, em substituição a esta Relatora, reservou-se para apreciar o pedido de tutela de
urgência depois de instaurado o contraditório.
O Município de Arame, às fls. 85-89, em contrarrazões, sustenta que o ato praticado pelo Secretário de Educação não afrontou direito líquido e certo da
Servidora recorrente, porquanto, sob a sua ótica, foi respeitada a legalidade e demonstrada a necessidade da remoção sob análise.
Sendo o suficiente a relatar, passo a decidir.
O artigo 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil, estabelece que cabe Agravo de Instrumento contra decisões interlocutórias que versarem sobre tutelas
provisórias, adequando-se, portanto, ao caso sob análise, onde a Magistrada a quoindeferiu a liminar requerida pelo ora agravante, em sede de Mandado de
Segurança.
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Por outro prisma, hei por bem reconhecer que a petição do Agravo em apreço foi devidamente instruída pelas peças obrigatórias à espécie, elencadas no inciso
I, do artigo 1.017, do Código de Processo Civil1.
Restando, portanto, presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.
Passando à análise do pedido de antecipação de tutela recursal, entendo que para a concessão da medida é necessário que esta providência tenha caráter
excepcional, devendo, assim, ter a sua necessidade comprovada de forma convincente.
In casu,a Magistrada de primeiro grau arrimou a decisão impugnada no argumento de não restarem configurados os requisitos indispensáveis à concessão da
liminar pleiteada, contudo, a meu sentir, pelo menos nesta fase de cognição sumária, a fumaça do bom direito restou aparentemente evidenciada, assim como o
periculum in mora.
Com efeito, o "Comunicado nº 001/2017 SEMED" anexado à fl. 36, designando o ora recorrente para exercer suas funções laborais em escola localizada na zona
rural do Município de Arame, carece de qualquer fundamentação ou motivação, não tendo o Agravado, em momento algum, se desincumbido de comprovar
sequer a necessidade da remoção questionada pela via mandamental.
Em casos da espécie, seguindo precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça, entendo que o ato administrativo de remoção ex officiode servidor público deve
ser suficientemente fundamentado, sob pena de nulidade, senão vejamos:
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ARTIGO 14 DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
SERVIDORA PÚBLICO MUNICIPAL. REMOÇÃO DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. INTERESSE PÚBLICO NÃO DEMONSTRADO. NULIDADE DO
ATO ADMINISTRATIVO. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. REMESSA DESPROVIDA I - Nos termos do artigo 14 do Novo Código de Processo Civil, a norma
processual não retroagirá, respeitando os atos consolidados sob a vigência da Lei revogada. II - É nula a remoção de servidor público se o ato que a
viabiliza for carente de motivação, condição imprescindível à garantia da preservação dos direitos do servidor e à demonstração inequívoca
de obediência estrita ao interesse público(Súmula 8 da Egrégia Segunda Câmara Cível deste TJMA). III - A motivação, enquanto elemento do ato
administrativo que concretiza a remoção, visa à garantia da preservação dos direitos do servidor e à demonstração inequívoca de obediência estrita ao interesse
público. IV - Ordenada a remoção de servidor pela Administração Pública, sem a exteriorização do motivo justificador do deslocamento, é de se
reconhecer a nulidade do ato. V - Remessa desprovida, de acordo o parecer ministerial. (ReeNec 0458172016, Rel. Desembargador(a) MARCELO
CARVALHO SILVA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, julgado em 29/11/2016, DJe 02/12/2016)
Ademais, apesar de a remoção ser ato discricionário da Administração, a jurisprudência pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça reconhece a necessidade da
motivação, sob pena de nulidade do ato:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORES PÚBLICOS
ESTADUAIS. REMOÇÕESDE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. NULIDADE.ATOS SUJEITOS A CONTROLE
JUDICIAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
- In casu, os atos administrativos de remoçãonão foram motivados e, pelo tempo curto em que eram novamente removidos os servidores de uma comarca a
outra dentro do Estado do Maranhão, verifica-se a ausência de motivo razoável por parte da Administração Pública em assim proceder.
- &quot;É nulo o ato que determina a remoção ex officiode servidor público sem a devida motivação. Precedentes.&quot; (RMS n. 19.439/MA, Rel.
Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, DJe de 4.12.2006)
- &quot;O ato administrativo discricionário está sujeito a controle judicial, sobretudo no que se refere à presença de motivação&quot; (RMS n.
406.769/PR, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de 7.2.2014).
Agravo regimental desprovido. (AgRg no RMS 23667/MA, Rel. Desª Convocada Marilza Maynard TJ/SE, 6ª Turma, DJe 12/05/2014.
Concluo, assim, que apesar do ato de remoção ser discricionário e dos professores não possuírem a prerrogativa de inamovibilidade, no vertente caso, à primeira
vista, o Secretário de Educação Municipal de Arame deixou de revestir o seu ato da indispensável motivação, fato que, a princípio, revela o direito líquido e certo
do Recorrente a permanecer na unidade de ensino em que antes encontrava-se lotado, máxime quando removido para escola distante cerca de 40 Km da sede
do Município, sem que haja sequer disponibilização de transporte.
Vejo, pois, em primeira análise, que a decisão atacada não se ateve à presença dos requisitos indispensáveis à concessão da tutela.
O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil2, prevê a possibilidade de o relator deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal em casos
excepcionais, como o ora analisado.
Ante o exposto, defiro a tutelarequerida para determinar a suspensão da remoção oriunda do Comunicado Nº 01/2017-SEMED, devendo o Agravante
permanecer lotado e exercendo suas funções laborais de 40 horas semanais junto ao Centro de Ensino Governador José Reinaldo, até julgamento deste
Agravo de Instrumento pelo Órgão Colegiado.
Comunique-se,imediatamente, o inteiro teor deste decisumà Juíza da Comarca de Arame.
Abra-se vista dos autos à Procuradoria Geral de Justiça, nos termos do inciso III3, do dispositivo legal supracitado.
Publique-se.
Cumpra-se.
São Luís, 27de junho de 2017.

Desª.Cleonice Silva Freire
Relatora

1 Art. 1.017. A petição de agravo de instrumento será instruída:
I - obrigatoriamente, com cópias da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da
respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado;
2 Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no
prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua
decisão;
3
III - determinará a intimação do Ministério Público, preferencialmente por meio eletrônico, quando for o caso de sua intervenção, para que se manifeste no prazo
de 15 (quinze) dias.

APELAÇÃO N.º 24201/2017 - AÇAILÂNDIA
(Número Único 0000912-19.2016.8.10.0022)

Relator : Desembargador Jamil de Miranda Gedeon Neto
Apelante : Maria Antonia Lima Silva
Advogada : Benedito Jorge Gonçalves de Lira (OAB/MA nº 9.561)
Apelado : Estado do Maranhão
Procurador : Adriano Cavalcanti

D E C I S Ã O
Trata-se de apelação da sentença de fls. 21/29, prolatada pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Açailândia, ajuizada por Maria Antonia Lima Silva em desfavor
do Estado do Maranhão, que julgou improcedentes os pedidos da autora quanto à concessão de reajuste no percentual de 6,1% (seis vírgula um por cento).
Compulsando os autos, verifico que a matéria versa sobre eventual direito dos servidores estaduais à diferença remuneratória de 6,1%.
Ocorre que, a aludida matéria está sendo objeto do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 22.965/2016 de relatoria do Eminente Desembargador
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José de Ribamar Castro, que foi admitido pelo Tribunal Pleno, conforme acórdão nº 184.183/2016, publicado no DJe do dia 28.06.2016, que determinou a
suspensão de todos os processos pendentes, individuais e coletivos, em tramitação no Estado do Maranhão, que contenham a controvérsia
sobre eventual direito dos servidores à diferença remuneratória de 6,1%, conforme despacho publicado no DJe do dia 08.07.2016.
Assim sendo, determino a suspensão dos presentes autos e a permanência dos mesmosna Secretaria da 3ª Câmara Cível, onde deverão ficar no aguardo do
julgamento IRDR nº 22.965/2016.
Publique-se.
São Luís (MA), 26 de junho de 2017.

Desembargador JAMIL DE MIRANDA GEDEON NETO
Relator

TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 25.667/2017, NOS AUTOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0000816-36.2017.8.10.0000 - 5.675/2017 - SÃO

MATEUS
Relator : Desembargador Jamil de Miranda Gedeon Neto
Embargantes: Benedito Francisco da Silveira Figueiredo, Eliane Costa Carneiro Figueiredo, Sérgio Murilo Carneiro Figueiredo, Camilo de Lellis Carneiro
Figueiredo, Nicanor Monteiro dos Santos, e Alto Negro Agropecuária.
Advogados : Carlos José Luna dos Santos Pinheiro, OAB/MA 7452, Sebastião Moreira Maranhão Neto, OAB/MA 6297, José Helias Sekeff do Lago, OAB/MA
7744, Emanuelle de Jesus Pinto Martins, OAB/MA 9754, Frederico de Sousa Almeida Duarte, OAB/MA 11.681, Frederico de Almeida Silva Campos, OAB/MA
Lucas Aurélio Furtado Baldez, OAB/MA 14.311, José Dilson Lopes de Oliveira, OAB/MA 4635, e Washington Leite Torres, OAB/MA 5414.
Embargada : Revendedora de Combustíveis Portalegre Ltda.
Advogados : Aurino Bernardo Giacomelli Carlos, OAB/RN 4565, José Luiz Carlos de Lima, OAB/RN e Bruno Maciel Leite Soares, OAB/MA 7412.

D E C I S Ã O
Benedito Francisco da Silveira Figueiredo e outros, interpuseram o presente recurso de Embargos de Declaração, da decisão de minha lavra, proferida quando
do julgamento dos Embargos de Declaração nº 16.628/2017, interpostos pela Revendedora de Combustíveis Portalegre Ltda, ora embargada, por meio da qual
dei provimento ao recurso para, suprindo a omissão e esclarecendo a obscuridades apontadas, modificar a parte dispositiva da decisão anterior por meio da qual
acolhi a preliminar arguida nos autos do presente Agravo de Instrumento, passando aquela decisão embargada a ter a seguinte redação:
"Posto isso, acolho a questão preliminar suscitada, para determinar, como efetivamente determino, a imediata remessa dos autos da referida Ação Ordinária para
o foro da Comarca de São Luís, onde deverão ser distribuídos a uma das varas cíveis, ficando, contudo, indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao
presente agravo de instrumento".
A decisão objeto dos referidos Embargos de Declaração nº 16.628/2017, modificada pela decisão supra que lhe deu provimento, teve a sua parte dispositiva
assim lançada:
"Posto isso, acolho a questão preliminar suscitada, para determinar, como efetivamente determino, a remessa dos autos da referida Ação Ordinária para o foro
da Comarca de São Luís, onde deverão ser distribuídos a uma das varas cíveis, ficando, contudo, indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao
presente agravo de instrumento, mantendo a eficácia da decisão agravada até final julgamento deste recurso pelo Órgão colegiado competente".
Agora, porém, os então embargados aqui embargantes, Benedito Francisco da Silveira Figueiredo e outros, pretendem a modificação daquela decisão que julgou
os primeiros Embargos de Declaração, ao argumento de ter a mesma incidido no vício da obscuridade/erro material, aosuprimir a parte que versa sobre a
necessidade de manutenção da eficácia da decisão ali embargada até final julgamento "deste recurso" (agravo de instrumento) pelo Órgão colegiado
competente, o que poderá dar ensejo à interpretação no sentido de que a decisão que acolheu aqueles aclaratórios teria deixado de conferir a devida aplicação
ao art. 64, § 4º, do NCPC, o que impõe o provimento destes Embargos de Declaração, de modo a fazer constar em sua parte dispositiva que se encontram
mantidos os efeitos da decisão proferida pelo Juízo da Comarca de São Mateus/MA (decisão agravada) até que sobrevenha novo pronunciamento sobre a
matéria, na forma regulada pelas disposições legais mencionadas (fls.494/498).
É o que comportava relatar.
Não há como acolher os presentes embargos de declaração, ante a inexistência, na decisão embargada, de qualquer dos vícios tipificados no art. 1.022, I, II e III,
do NCPC (obscuridade, omissão ou erro material), porquanto a decisão embargada, ao manter o indeferimento do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao
agravo de instrumento, sem estabelecer qualquer espécie de limitação, nada mais fez senão manter/conservar os efeitos da decisão liminar proferida pelo Juízo
reconhecido como incompetente, até que outra seja proferida, se for o caso, pelo Juízo competente, observando, obviamente, a regra do § 4º do art. 64, do
NCPC.
Vejo, portanto, que os presentes embargos de declaração caracterizam-se como mera tentativa de rediscutir o mérito da questão já decidida, em
desconsideração ao princípio da razoável duração do processo, o que torna oportuno inclusive chamar a atenção dos embargantes para as regras estabelecidas
nos arts. 5º, 6º, 77, I e II e 1.026, § 2º, do NCPC.
Posto isso, nego provimento aos presentes embargos de declaração.
Publique-se.
São Luís/MA, 23 de junho de 2017.
Desembargador JAMIL DE MIRANDA GEDEON NETO
Relator

TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
AGRAVO INTERNO Nº 27072/2017 Barra do Corda
Nº Único: 0003705-18.2013.8.10.0027
Agravante: Município de Barra do Corda
Advogada: Elisângela Yuriko Kaneki - OAB/MA - 7093-A
Agravada: Mirian Gomes Pinto Alves
Advogado: Genilson Barros de Oliveira - OAB/MA 12242
Relatora: Desª. Cleonice Silva Freire

DECISÃO
Cuida-se de Agravo Interno interposto peloMunicípio de Barra do Cordacontra o Acórdão que, à unanimidade, conheceu e rejeitou os Embargos de
Declaraçãonº 32316/2016, manejado em face de Mirian Gomes Pinto Alves, ora agravada.
Inconformado, o Agravante alega, em síntese, que o Acórdão em foco merece ser reformado, pois, sob o seu entendimento, a questão não gira em torno
exclusivamente em perda salarial decorrente de eventual conversão errônea na transição de moeda, mas também que há possível limitação temporal da
aplicação do percentual de perdas.
Assevera que a implantação de perdas salariais viola a tripartição de poderes, representando aumento salarial para o servidor, que só pode ocorrer através de lei
de iniciativa do prefeito, conforme os parâmetros da legislação orçamentária.
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Por fim, afirma que não se trata exclusivamente de relação de trato sucessivo, e sim de analisar que devido à reestruturação de cargo não houve perda salarial,
e, mesmo se houvesse essa perda, restaria prescrita.
Sendo o suficiente a relatar, passo a decidir.
Conforme determina o artigo 1.0211, do Código de Processo Civil de 2015, caberá Agravo Interno contra decisão proferida pelo relator, para o respectivo órgão
colegiado.
Resta então evidente, que o Agravo Interno é o recurso adequado ao combate de decisões monocráticas proferidas no âmbito dos tribunais, sendo inadmissível
sua interposição contra julgados dos órgãos colegiados, como de forma equivocada pretende a Agravante.
In casu, sendo inequívoca a existência de erro grosseiro, torna-se inviabilizada a aplicação do princípio da fungibilidade, o que remete ao não
conhecimento do recurso sob análise.
Em casos da espécie, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que é manifestamente incabível a interposição de Agravo
Interno contra acórdão de órgão colegiado, senão vejamos:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA ACÓRDÃODE TURMA JULGADORA.
RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. ERRO GROSSEIROINESCUSÁVEL.
1. O agravo internointerposto contradecisão de órgão colegiado é manifestamente incabível.
2. Consoante dispõem os arts. 1.021 do NCPC e 258 do RISTJ, somente cabe agravo interno contradecisum monocrático, sendo manifestamente inadmissível
sua interposição contradecisão colegiada.
3. Existência de erro grosseiro,o que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade e, consequentemente, seu recebimento como embargos de declaração.
4. Agravo internonão conhecido. (AgInt nos EDcl nos EAREsp 698747 / MG, LUIS FELIPE SALOMÃO, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, DJe 18/08/2016)
Tratando-se, pois, de matéria insuscetível de análise via Agravo Interno, incumbe ao relator não conhecer do recurso, de acordo com a disposição do artigo
932, inciso III2, do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, não conheço do presente Agravo Interno, ante a inequívoca ausência de cabimento.
Decorrido o prazo recursal, arquive-se.
Publique-se.
Cumpra-se.
São Luís, 28 de junho de 2017.

Desª.Cleonice Silva Freire
Relatora

1 Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do
regimento interno do tribunal.
2 Art. 932. Incumbe ao relator:
(...)
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 00003712-52.2017.8.10.0000
(028464/2017) - CHAPADINHA

Relator : Desembargador Jamil de Miranda Gedeon Neto
Agravante : Banco Bradesco S/A
Advogado: Wilson Sales Belchior (OAB/MA 11.099-A)
Agravada : Raimundo de Carvalho
Advogado : Donalton Meneses da Silva (OAB/MA 9.642)

D E C I S Ã O
Banco Bradesco S/A interpôs recurso agravo de instrumento, com pedido atribuição de efeito suspensivo, contra decisão do douto Juízo de Direito da 1ª
Vara Cível da Comarca de Chapadinha (MA), proferida nos autos do processo nº 4340-16.2015.8.10.0031 (ação de repetição de indébito c/c indenização por
danos morais com pedido de antecipação de tutela), pela qual foi deferido o pedido de tutela de urgência requerida pela autora, ora agravada, foi concedida a
liminar requerida para determinar a imediata cessação dos descontos previdenciários advindos do contrato mencionado na inicial,sob cominação de multa no
valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) por cada desconto indevido.
Cópia da decisão agravada às fls. 64/65.
Discute-se não ação suposta realização de descontos indevidos no benefício previdenciário do autor/agravado, decorrentes de contrato de empréstimo
consignado que ele alega não haver firmado com o agravante.
O agravante insurge-se contra essa decisão alegando: (i) ausência de razoabilidade pela não fixação de prazo para o seu cumprimento; (ii) necessidade de se
atentar para a realidade operacional das instituições financeiras; (iii) ofensa ao princípio da razoabilidade na fixação de multa; (iv) impropriedade de fixação de
multa quando a obrigação principal tem periodicidade mensal; (v) imperiosa necessidade de concessão de efeito suspensivo ao agravo ante a relevância da
fundamentação apresentada.
Requer o recebimento do agravo de instrumento no efeito suspensivo, dando-lhe, ao final, provimento, para fazer cessar os efeitos de tal medida liminar, ou,
que seja estipulado o prazo de 30 diaspara cumprimento da liminar, afastando a aplicação de uma multa (ou que ela seja feita em um valor proporcional).
É o relatório.
Decido.
Não vislumbro fundamentos jurídicos nas razões recursais para acolher o pedido de atribuição de efeito suspensivo formulado pelo agravante, cuja insurgência
se volta tão somente contra a parte da decisão que cominou multa em caso de seu descumprimento, não apontando qualquer desacerto do decisum fustigado
quanto à determinação de suspensão dos descontos questionados, por considerar inaplicável qualquer multa ao caso, bem como desarrazoado e excessivo o
seu valor, suscetível, portanto, de causar-lhe lesão grave e de difícil reparação, requerendo, por isso, a sua redução, conduta que, em princípio, evidencia a sua
a intenção de vir a descumprir o decisum em tela caso o valor da multa seja reduzido.
Vale destacar, aqui, o seguinte ponto da fundamentação da interlocutória impugnada (fls. 64):
Ao cotejo do alegado contrato, juntado às fls. 42 a 49, verifico fortes indícios de fraude contratual, uma vez que o instrumento apresentado cuidou em
individualizar, a contento, o contratante. Ademais, como mote autenticativo, consta apenas um rascunho nominal e, ao final, sequer fora subscrito por
testemunhas ou datado regularmente. Registre-se que o contrato apresentado pelo requerido não fora subscrito pelo mesmo.
A meu juízo, não se acha evidenciada a probabilidade do direito e nem se faz presente o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, hábeis a
ensejar a tutela provisória de urgência reclamada (arts. 300 e 1.019, I, CPC/2015), considerando que a cominação de multa só produzirá efeito pecuniário em
caso de descumprimento injustificado da decisão, e o agravante não apresentou prova tendente a demonstrar a impossibilidade do seu cumprimento.
Posto isso, indefiro o pedido de suspensividade formulado pelo agravante.
Comunique-se a presente decisão ao douto Juízo da causa (CPC/2015, art. 1.019, I).
Intime-se a parteagravada, por seu advogado, para, no prazo de 15 (quinze) dias,apresentar resposta, sendo-lhe assegurada a faculdade de juntar aos autos
a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso.
Intime-se o agravante, por seu advogado, para os fins de direito.
Publique-se.
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Não havendo impugnação desta decisão, certifique-se e em seguida encaminhem-se os autos, com vista, à Procuradoria Geral de Justiça.
São Luís (MA), 26 de junho de 2017.

Desembargador JAMIL DE MIRANDA GEDEON NETO
Relator

TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 028756/2017 - Timon
Nº Único: 0003732-43.2017.8.10.0000
Agravante: Antônia Vilanova Soares
Advogado: Henry Wall Gomes Freitas - OAB/MA 10.205
Agravado: Banco Itaú Consignado
Relatora: Desª Cleonice Silva Freire

DECISÃO
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Antônia Vilanova Soares, contra despachoproferido pela Juíza de Direito
da 1ª Vara Cível da Comarca de Timon, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico c/c Pedido de Repetição de Indébito e
Indenização por Danos Moraisajuizada em face do Banco Itaú Consignado, ora agravado.
Ao proferir o despachoem referência, a Magistrada de primeiro grau determinou que a ora Recorrente emendasse a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias,
devendo instruir o pedido com os extratos bancários da conta de sua titularidade, aptos a comprovar os descontos consignados, objeto da demanda.
Irresignado, o Recorrente alega, em síntese, que os extratos bancários não são documentos necessários para a propositura da Ação em foco, já que não se
está discutindo a existência do suposto contrato firmado pelas partes, mas sim a validade do mesmo, sendo, portanto, irrelevante a juntada de tais documentos.
Concluindo, requer seja deferida liminarmente a suspensividade do despachoem foco.
Instruindo o pedido, consta a documentação de fls. 15-42.
Sendo o necessário a relatar, passo a decidir.
Analisando os requisitos de admissibilidade recursal, vejo que a hipótese dos autos não encontra previsão no rol taxativodo artigo 1.015, do Código de Processo
Civil, verbis:
Art. 1.015 -Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutóriasque versarem sobre:
I - tutelas provisórias;
II - mérito do processo;
III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;
IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;
V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;
VI - exibição ou posse de documento ou coisa;
VII - exclusão de litisconsorte;
VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;
IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;
X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;
XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o;
XII - (VETADO);
XIII - outros casos expressamente referidos em lei.
Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de
sentença, no processo de execução e no processo de inventário.
Ademais, além do despacho impugnado não integrar o rol de hipóteses admitidas, o caputdo dispositivo retrocitado é claro ao estabelecer que somente cabe
Agravo de Instrumento contra decisões interlocutóriase, no caso dos autos, busca o Agravante modificar despachode mero expedienteque determinou
a emenda da inicial, sob pena de indeferimento.
Por outro lado, o artigo 1.001, do Código de Processo Civil1, estabelece que dos despachos não cabe recurso.
Sobre o tema, trago ensinamento esposado pelos juristas Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, em sua Obra Comentários ao Código de Processo
Civil, 2015, pag. 2.028:
"O despacho que manda o autor emendar a petição inicial é de mero expediente, não comportando recurso algum."
Pelo exposto, atenta ao texto legal previsto no artigo 1.015, do Código de Processo Civil e de acordo com a disposição do artigo 932, inciso III2, do mesmo
Diploma Legal, não conheço do presente Agravo de Instrumento, ante a inequívoca ausência de cabimento.
Oficie-seà Juíza de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Timon, comunicando-lhe o inteiro teor desta decisão.
Decorrido o prazo recursal, arquive-se, com a respectiva baixa na distribuição.
Publique-se.
Cumpra-se.
São Luís, 28 de junho de 2017.

Desª.Cleonice Silva Freire
Relatora

1 Art. 1.001. Dos despachos não cabe recurso.
2 Art. 932. Incumbe ao relator:
(...)
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 00003760-11.2017.8.10.0000
(029023/2017) - CHAPADINHA

Relator : Desembargador Jamil de Miranda Gedeon Neto
Agravante : José Maria da Silva Nascimento
Advogado : Henry Wall Gomes Freitas (OAB/MA 10.205)
Agravado : Banco Bradesco S/A

D E C I S Ã O
José Maria da Silva Nascimento interpôs recurso agravo de instrumento, com pedido atribuição de efeito suspensivo, contra decisão do douto Juízo de
Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Chapadinha (MA), proferida nos autos do processo nº 2120-74.2017.8.10.0031 (ação de repetição de indébito c/c
danos morais e pedido de antecipação de tutela
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), pela qual foi determinada a emenda da inicial, no prazo de 15 dias sob pena de indeferimento da aludida peça, para que a parte autora junte aos autos os
extratos bancários da conta onde são depositados seus proventos, referentes aos meses de agosto a outubro de 2015, cujo documento deve instruir a inicial,
como também cópias destes documentos e dos juntados às fls. 18/23 para fins de aparelhamento do instrumento citatório e do pedido de tutela eventualmente
concedido.
Cópia da decisão agravada às fls. 43.
Discute-se não ação originária a realização de descontos supostamente indevidos no benefício previdenciário do autor/agravante, decorrentes de contrato de
empréstimo consignado que ele alega não haver firmado com o agravado.
O agravante insurge-se contra essa decisão sustentando que os extratos bancários exigidos pelo juízo não são documentos essenciais à propositura da ação,
citando doutrina e jurisprudência em abono às suas alegações.
Requer o recebimento do agravo de instrumento, atribuindo-lhe efeito suspensivo e dando-lhe, ao final, provimento, para reformar a decisão agravada.
Requer os benefícios da justiça gratuita, declarando que a sua situação econômica não lhe permite arcar com as custas e encargos do processo.
É o relatório.
Decido.
Documentos existentes nos autos (fls. 36/38) demonstram que o agravante é pessoa idosa, aposentada, não alfabetizada e hipossuficiente financeiramente,
razão pela qual defiro o benefício da justiça gratuita por ele requerido desde a inicial, isentando, porém, o Estado do Maranhão de pagar honorários do
advogado por ele constituído.
Como visto no relatório, no presente recurso busca o recorrente afastar a determinação de emenda da inicial, na qual o douto Juízo de origem exigiu a juntada de
extratos bancários para demonstrar os descontos realizados pelo agravado em seu benefício.
Após o julgamento de mérito de vários agravos de instrumento sob minha relatória, modifiquei o posicionamento que vinha adotando sobre essa matéria, por
reconhecer tratar-se de entendimento equivocado, vez que se cuida, na espécie, de prova do próprio direito alegado pela parte atora, que poderá ser produzida
no curso do processo, com a possibilidade, inclusive, de inversão do ônus probatório, se assim entender o juízo do feito.
Além disso, é importante observar que quem realiza os descontos nos benefícios previdenciários nesses casos não são os bancos, mas sim a fonte pagadora, no
caso, o INSS, no momento em que elabora a folha de pagamento e os contracheques dos beneficiários, embora assim proceda com base nos contratos e
documentos que lhe são enviados pelas instituições financeiras com as quais os aposentados contraíram os questionados empréstimos consignados.
O art. 300 do CPC/2015 estabelece que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de
dano ou risco ao resultado útil do processo.
O inciso I, do art. 1.019 prevê que, se não for caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV (recurso inadmissível, prejudicado ou não que não haja impugnação
específica dos fundamentos da decisão, bem como súmula do STF, do STJ ou julgamentos e entendimentos firmados em demandas repetitivas), o relator
poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal.
A meu juízo, está evidenciada a probabilidade do direito e demonstrado o perigo do dano ou o risco ao resultado inútil do processo, hábeis a ensejar a tutela
provisória de urgência reclamada (arts. 300 e 1.019, I, CPC/2015), porquanto, ao contrário do que se acha assentado na decisão fustigada, não se mostra
necessária a juntada dos extratos da conta bancária da parte autora, aqui agravante, para a comprovação dos alegados débitos indevidos nela supostamente
realizados, que não se caracterizam como documentos indispensáveis à propositura da ação mas sim, como dito acima, constituem elementos de provas que
podem ser produzidas no curso do processo.
Posto isso, com fulcro no art. 1.019, I, CPC/2015, defiro o pedido formulado pelo agravante e determino o regular prosseguimento da ação, independentemente
da juntada dos extratos bancários exigidos na decisão agravada.
Intime-se pessoalmenteo agravado, por seu representante legal (CPC/2015, art. 1.019, inc. II), através de carta com aviso de recebimento (AR), no endereço
indicado na petição inicial (fls. 21), ou seja, Nuc. Cidade de Deus, s/n, 4º Andar, Pre. Prata, Via Yara, Osasco, Estado de São Paulo - CEP 06.029-900,
para, no prazo de 15 (quinze) dias,
para apresentar resposta, através de advogado, sendo-lhe assegurada a faculdade de juntar aos autos a documentação que entender necessária ao julgamento
do recurso.
Intime-se o agravante, por seu advogado, através do Diário da Justiça Eletrônico, para os fins de direito.
Oficie-se ao douto Juízo da causa, dando-lhe ciência desta decisão.
Publique-se.
Após o transcurso do prazo recursal, encaminhem-se os autos, com vista, à Procuradoria Geral de Justiça.
CÓPIA CONFERIDA DESTA DECISÃO SERVIRÁ DE CARTA DE INTIMAÇÃO.
São Luís/MA, 28 de junho de 2017.

Desembargador JAMIL DE MIRANDA GEDEON NETO
Relator

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0001070-95.2013.8.10.0049(52016/2016) - PAÇO DO LUMIAR
Relator : Desembargador Jamil de Miranda Gedeon Neto
Apelante : BV Financeira S/A - Crédito, Financiamento e Investimento
Advogado(s) : Francisco Braz da Silva (OABSP 160262-B), Marli Inacio Portinho da Silva (OABSP 150793-B), Dario Braz da Silva (OABSP 254878)
Apelado : Willian Miranda Alves
Advogado : Antonio Haroldo Guerra Lobo (OABCE 15166)

D E C I S Ã O
BV Financeira S/A - Crédito, Financiamento e Investimento interpôs o presente recurso de apelação da sentença do MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca
da Ilha de São Luís, Termo Judiciário de Paço do Lumiar, prolatada nos autos da Ação de Revisão de Contrato nº. 1070/2013, em que foram julgados
parcialmente procedentes os pedidos iniciais (fls.72/73), apenas para declarar a nulidade da cláusula n.16 da cédula de crédito bancário nº
206001590/590243805, devendo a instituição financeira comprovar a adequação do contrato com a exclusão da previsão de cobrança de comissão de
permanência cumulada com outros encargos no prazo de trinta dias, sob pena de multa diária de R$500,00.
Consta da inicial de fls. 03/17 que o autor Willian Miranda Alves promoveu a referida ação contra BV Financeira S/A - Crédito, Financiamento e Investimento
aduzindo que firmou contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária para aquisição de um veículo Renault Clio Aut 10 16Vs, 2007, placa
NHC0719, azul, por meio da qual se comprometeu a pagar 36 prestações iguais, mensais e sucessivas de R$ 865,98.
Relata que, no transcorrer da vigência do aludido financiamento, verificou que os encargos estavam se tornando excessivamente onerosos, defrontando-se com
a cobrança das seguintes ilegalidades: capitalização mensal de juros, juros remuneratórios acima do limite legal, cumulação da comissão de permanência com
outros encargos, razão pela qual pleiteou pela revisão do contrato, com a exclusão das cláusulas abusivas apontadas.
Em suas razões recursais de fls.78/82, sustenta BV Financeira S/A - Crédito, Financiamento e Investimento que a matéria referente à aplicação da comissão de
permanência possui decisão vinculativa nos termos do REsp 1.058.114, que autoriza sua cobrança cumulativa com juros e correção monetária.
Requer, assim, o provimento da apelação, para a reforma da sentença para que seja julgada totalmente improcedente a demanda.
Sem contrarrazões (fl.93).
A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento do recurso, deixando de se manifestar sobre seu mérito por inexistir hipótese de intervenção ministerial
(fls.100/102).
Facultada a regularização da representação processual às fls.103/104, foi regularizado o defeito pela apelante (fls.107/112).
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É o relatório. Decido.
O recurso é tempestivo e atendidos se encontram os demais requisitos de procedibilidade. Passo, então, ao seu exame.
O apelo não merece ser provido, pois vai de encontro a entendimento manifestado pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento repetitivo.
A Comissão de Permanência trata-se de uma faculdade concedida às instituições financeiras para cobrar uma importância calculada sobre os dias de atraso, nas
mesmas bases proporcionais de juros, encargos e comissões cobradas na operação primitiva. Em resumo, é um mecanismo utilizado para o banco compensar-
se dos prejuízos decorrentes do inadimplemento.
A Min. Nancy Andrighi, no julgamento do Recurso Especial nº 1.061.530 - RS (Repetitivo), assim se manifestou, acerca do tema ora debatido:
Tal instituto gerou inúmeras demandas judiciais, podendo-se resumir em quatro, as principais controvérsias jurídicas a respeito de sua cobrança, a saber: (i)
cumulação da comissão com a correção monetária; (ii) cumulação com os juros remuneratórios; (iii) cálculo da comissão pelas taxas contratuais ou pela taxa
média de mercado; (iv) cumulação com os encargos moratórios (multa e juros de mora).
...
(iv) A incidência da comissão de permanência leva necessariamente à exclusão de todos os outros encargos, tenham eles natureza remuneratória ou
moratória (AgRg no REsp 706.368/RS, também pela 2a Seção, de minha Relatoria, ainda no mesmo sentido o AgRg no REsp 712.801/RS, 2a Seção, Relator o
Min. Carlos Alberto Menezes Direito).
Logo, conclui-se que é possível a cobrança da comissão de permanência, desde quenão cumulada com nenhum outro encargo moratório ou remuneratório, e
que, havendo previsão da cobrança da comissão de permanência de forma cumulada com outro encargo, os encargos devem ser afastados, mantendo-se
somente a comissão de permanência.
Por isso, não merece reforma a sentença, que corretamente condenou a instituição financeira à revisão contratual, para manter a cobrança da comissão de
permanência sem a cumulação com juros, correção e outros encargos.
Registro, apenas, que em se tratando de obrigação de fazer determinada na sentença que não antecipou a tutela para cumprimento da obrigação, o prazo
conferido iniciar-se-á do trânsito em julgado da condenação, devendo ser mantida a fixação de astreintes sob pena de carecer a condenação de mecanismos
hábeis para impor seu cumprimento.
Posto isto, com fulcro no artigo 932 do NCPC, conheço e nego provimento ao recurso, mantendo a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.
Publique-se.
São Luís, 26 de Junho de 2017.

Desembargador JAMIL DE MIRANDA GEDEON NETO
Relator

TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
Agravo de Instrumento – São Luís
Nº Único: 0800973-73.2017.8.10.0000
Agravante: Albina Maria Oliveira Paiva Rodrigues
Advogado: Cleres Mario Barreira Lobato – OAB/MA 13.277 - A
Agravado: Estado do Maranhão
Relatora: Desª Cleonice Silva Freire

DECISÃO
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Albina Maria Oliveira Paiva Rodrigues,
contra decisão interlocutória prolatada pela Juíza de Direito da 3ª Vara da Fazenda Pública do Termo Judiciário de São Luís, Dra.
Alessandra Costa Arcangeli, nos autos da Ação Ordinária de Obrigação de Fazer cumulada com Cobrança e pedido de Tutela
Antecipada proposta em face do Estado do Maranhão, oraAgravado.
Consta dos Autos que a Agravante faz parte do quadro de professores estaduais desde 1982, exercendo função de “Diretor
Adjunto”, Símbolo 2-F desde 1987, inicialmente no Município de Imperatriz, até sua remoção para o Município de Codó, quando
passou a exercer a Função Gratificada de Atividades Educacionais de Gestor Auxiliar, Símbolo FGAE-2.
Relata que, com idade e tempo de serviço suficientes, protocolou pedido de aposentadoria em 16/11/2015, sendo que em agosto
de 2016 (antes da conclusão do processo de aposentadoria, que, ainda está em curso), o Estado Agravado suprimiu as
gratificações em tela do seu contracheque o que vem lhe causando prejuízos, com redução de cerca de 28% (vinte e oito por
cento) do seu vencimento bruto.
Requereu assim, em sede de tutela provisória de urgência, a restauração das gratificações de rubrica “GRAT. INC. DESEM.
GEST. ESCOL.” e “FUN. GRAT. ECE/MAG” em sua renda, apontando tal supressão decorre da morosidade na análise do
processo de aposentadoria.
Na decisão agravada, a Magistrada de base, indeferiu a medida liminar ao argumento de haver restrições legais à concessão de
tutela antecipada contra a Fazenda Pública, expressas na Lei nº 9.494/97, e na decisão de mérito proferida na ADC nº 4-DF,
quando a concessão versar sobre liberação de recurso, inclusão em folha de pagamento, reclassificação, equiparação, concessão
de aumento ou extensão de vantagens aos servidores da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, inclusive de
suas autarquias e fundações.
Inconformada, a Agravante sustenta que se trata de restauração das gratificações que já eram pagas desde que passou a ocupar
cargo de diretoria (setembro/1987) e que foram incorporadas em sua remuneração na vigência do regime anterior. Ressalta, que a
jurisprudência das Cortes Superiores entende que a vedação da concessão de tutela não é absoluta e que, no caso em tela, não
implica em aumento das despesas públicas.
Nesse sentido, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao Agravo, de forma que a decisão seja reformada com a
determinação da imediata restauração das gratificações suprimidas de seu contracheque.
Em despacho desta relatoria (ID n° 775718), reservei-me para apreciar o pleito de suspensividade depois de ouvir o Agravado.
Decorrido o prazo para contrarrazões sem manifestação do agravado, evento nº 139424.
Sendo o suficiente a relatar, passo a decidir.
O artigo 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil, estabelece que cabe Agravo de Instrumento contra decisões interlocutórias
que versarem sobre tutelas provisórias, adequando-se, portanto, ao caso sob análise, onde a Magistrada a quo deferiu a liminar
requerida pelo Agravado.
O Agravo em apreço foi devidamente instruído pelas peças obrigatórias, elencadas no inciso I, do artigo 1.017, do Código de
Processo Civil1. A tempestividade recursal foi constatada por Certidão.
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Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.
No que tange ao pedido de suspensividade, entendo que para a concessão da medida é necessário que esta providência tenha
caráter excepcional, devendo, assim, ter a sua necessidade comprovada de forma convincente.
No caso, como relatado, a pretensão da Agravante reside na restauração das vantagens (gratificações - GRAT. INC. DESEM.
GEST. ESCOL.” e “FUN. GRAT. ECE/MAG) antes recebidas, as quais alega como incorporadas aos seus vencimentos.
Ressalto que a impossibilidade de liminar em desfavor da fazenda pública, levantada na decisão atacada, deve ser interpretada
restritivamente, incidindo apenas nos casos de concessão de novos pagamentos a servidores, não alcançando as hipóteses de
restabelecimento de vantagens pecuniárias suprimidas. Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a exemplo:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. SERVIDORES PÚBLICOS APOSENTADOS. IMPOSTO DE RENDA. LICENÇA PRÊMIO
NÃO GOZADA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. RESTABELECIMENTO DE VANTAGEM.
POSSIBILIDADE. HIPÓTESE QUE NÃO SE ENQUADRA NAS EXCEÇÕES PROIBITIVAS. LEI 9.494/1997. PRESSUPOSTOS
AUTORIZADORES DA CONCESSÃO DA TUTELA. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA 211/STJ. 1. Cuida-se, originariamente, de ação proposta por servidores públicos aposentados que pretendem a
restituição de valores descontados a título de Imposto de Renda sobre a licença-prêmio indenizada. O Tribunal de origem acolheu
o pedido de antecipação de tutela em favor dos ora agravados, por entender que os valores descontados caracterizam verba
indenizatória, não se enquadrando nas vedações descritas no art. 1º da Lei 9.494/1997. 2. Não se conhece da alegada ofensa ao
art. 535 do CPC quando a parte limita-se a apresentar alegações genéricas no sentido de que o Tribunal a quo não apreciou todas
as questões levantadas, sem indicar concretamente em que consistiu a suposta omissão. Aplicação da Súmula 284/STF. 3. "A
pecúnia percebida a título de férias vencidas - simples ou proporcionais - acrescidas de 1/3 (um terço), abono-assiduidade e
licença-prêmio não gozadas por necessidade de serviço ou mesmo por opção do servidor não é fato gerador de imposto de renda,
em virtude do caráter indenizatório dos aludidos valores." (REsp 884.589/SP, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Segunda
Turma, Dj de 4.12.2006). 4. O STJ entende que a antecipação de tutela em desfavor da Fazenda Pública pode ser
concedida, desde que a situação não esteja inserida nas hipóteses do art. 1º da Lei 9.494/1997, que estabelece que não será
concedido o provimento liminar quando este importar em reclassificação ou equiparação de servidor público, em concessão de
aumento de vencimento ou em extensão de vantagens, o que não é o caso dos autos, já que se trata de restabelecimento de
pagamento de parcela indevidamente descontada do contracheque dos autores. 5. A alteração do julgamento da instância
ordinária, soberana na análise dos elementos fático-probatórios dos autos, acerca dos requisitos que autorizam a antecipação da
tutela (art. 273 do CPC), esbarra também no óbice da Súmula 7/STJ. 6. É inadmissível Recurso Especial quanto a questão não
apreciada pelo Tribunal de origem (art. 170-A do CTN), a despeito da oposição de Embargos Declaratórios. Incidência da Súmula
211/STJ. 7. Agravo Regimental não provido. (AgRg no AREsp 71.789/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
julgado em 01/03/2012, DJe 12/04/2012).
Nesse jaez, não se pode afastar a possibilidade da concessão da tutela de urgência pretendida, destarte, a se considerar o caráter
alimentar da verba pleiteada e a presença dos requisitos autorizadores da medida.
O primeiro reside na documentação carreada aos autos do processo, que indicam que a Agravante recebia as gratificações
pleiteadas desde que passou a ocupar cargo de diretoria (a partir de setembro/1987) e que as vantagens, ao que se ressai em
primeira análise, foram incorporadas em sua remuneração na vigência de regime anterior.
O segundo, por sua vez, demonstra-se pelo fato de que a retirada das gratificações correspondentes, vem comprometendo sua
fonte de renda e subsistência o que representa grave dano, em caso de não concessão da tutela pleiteada.
Logo, tenho que o perigo de dano milita a favor da Recorrente, sendo necessária a atribuição de efeito suspensivo ao
Agravo.
Pelo exposto, defiro o pedido de antecipação de tutela para determinar a imediata restauração das gratificações suprimidas do
contracheque da recorrente, no prazo de 30 (trinta) dias a contar da intimação desta decisão, sob pena de multa diária de R$
200,00 (duzentos reais), limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a ser revertida em favor da exequente (art. 537, §2º do Novo
Código de Processo Civil).
Oficie-se ao Juiz de Direito da 3ª Vara Cível do Termo Judiciário de São Luís, comunicando-lhe o inteiro teor desta decisão.
O Agravado já foi devidamente intimado, em atendimento ao artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil2.
Abra-se vista dos autos à Procuradoria Geral de Justiça, nos termos do inciso III3, do dispositivo legal supracitado.
Publique-se. Cumpra-se.
São Luís, 28 de Junho de 2017.

Desª. Cleonice Silva Freire
Relatora

1 Art. 1.017. A petição de agravo de instrumento será instruída: I - obrigatoriamente, com cópias da petição inicial, da contestação,
da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento
oficial que comprove a tempestividade e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado;
2 II - ordenará a intimação do agravado pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, quando não tiver procurador
constituído, ou pelo Diário da Justiça ou por carta com aviso de recebimento dirigida ao seu advogado, para que responda no
prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso;
3 III - determinará a intimação do Ministério Público, preferencialmente por meio eletrônico, quando for o caso de sua intervenção,
para que se manifeste no prazo de 15 (quinze) dias.

TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Imperatriz
Nº Único: 0801560-95.2017.8.10.0000
Agravante: Francisco Roberto Correia e Paula ME
Advogado: Edmar de Oliveira Nabarro – OAB/MA 8.875
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Agravado: Banco Volkswagen S/A
Advogado: Manoel Archanjo Dama Filho – OAB/GO 21.593 - A
Relatora: Desª Cleonice Silva Freire

DECISÃO
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela empresa Francisco Roberto Correia e
Paula ME, contra decisão liminar prolatada pela Juíza Titular da 1ª Vara Cível da Comarca de Imperatriz, Dra. Ana Lucrécia
Bezerra Sodré, nos autos da Ação de Busca e Apreensão com pedido liminar proposta pelo Banco Volkswagen S/A.
O Agravado postulou a demanda inicial em razão do inadimplemento dos contratos de alienação fiduciária celebrados entre as
partes, referentes a aquisição de dois caminhões e uma carroceria, informando que não foram pagas nenhuma das parcelas.
Atribui a causa o valor de R$ 1.477.962,86 (Um milhão, quatrocentos e setenta e sete mil, novecentos e sessenta e dois reais e
oitenta e seis centavos).
Na decisão agravada a Magistrada de base deferiu medida liminar de busca e apreensão dos veículos objetos da contenda.
Inconformado, o Agravante alega, inicialmente, que desconhecia os encargos ilegais cobrados em caso de atraso, referindo-se aos
contratos como sendo de adesão cujas cláusulas não pôde questionar.
Argui, a prescrição da dívida apontando que os contratos executados datam de 22 de julho de 2011, e estando as parcelas em
atraso desde outubro e dezembro de 2011, teria havido o vencimento antecipado e que apesar da ação ter sido ajuizada ainda no
ano de 2015, não teria havido a citação do devedor.
Alega ainda, a ausência de comprovação da mora e a falta dos contratos originais a justificar a extinção da demanda sem
julgamento do mérito. Requerendo ao finalsejam suspensos os efeitos da liminar concedida, e no mérito, seja extinto o processo
por improcedência do pedido, com fulcro no artigo 332, I do CPC (súmula 72 do STJ).
Em despacho desta relatoria (ID n° 894131), reservei-me para apreciar o pleito de suspensividade depois de ouvir o Agravado.
Contrarrazões constantes no identificador de nº 912793.
Sendo o suficiente a relatar, passo a decidir.
O artigo 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil, estabelece que cabe Agravo de Instrumento contra decisões interlocutórias
que versarem sobre tutelas provisórias, adequando-se, portanto, ao caso sob análise, onde a Magistrada a quo deferiu a liminar
requerida pelo Agravado.
O Agravo em apreço foi devidamente instruído pelas peças obrigatórias, elencadas no inciso I, do artigo 1.017, do Código de
Processo Civil1. A tempestividade recursal foi constatada por Certidão.
Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.
No que tange ao pedido de suspensividade, entendo que para a concessão da medida é necessário que esta providência tenha
caráter excepcional, devendo, assim, ter a sua necessidade comprovada de forma convincente.
Como relatado, o agravo funda-se na ocorrência de prescrição da dívida, na ausência da via original da cédula de crédito bancário
nos autos de origem e na falta de comprovação da mora.
No que diz respeito a apresentação dos contatos, quando se trata de Ação de Busca e Apreensão, a via original da cédula de
crédito não se torna obrigatória na medida em que não se discute o débito inserido no título, sendo ela utilizada para apontar a
origem da exigibilidade do adimplemento das parcelas de bem adquirido por contrato fiduciariamente garantido.
Desta forma já se posicionou este Tribunal de Justiça:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ORIGINAL DA CÉDULA DE
CRÉDITO BANCÁRIA. PRINCÍPIO DA CARTULARIDADE. INAPLICABILIDADE. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL REMETIDA
POR CARTÓRIO DE CIRCUNSCRIÇÃO DIVERSA DO DOMICÍLIO DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. AJUIZAMENTO DE AÇÃO
REVISIONAL. LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO. RELAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE QUE NÃO SURGE COM A MERA
PROPOSITURA DA DEMANDA. DISCUSSÃO SOBRE CLÁUSULAS ABUSIVAS. QUESTÕES DE MÉRITO DA DEMANDA DE
ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Em se tratando de ação de busca e apreensão, não é exigível a via original da
cédula de crédito bancário, pois não está cobrando o débito ali inserido, mas apenas comprovando a origem do direito à
busca e apreensão, pelo inadimplemento das condições firmadas na cédula 2. A notificação extrajudicial, exigida para a
comprovação da mora do devedor nos contratos de financiamento com garantia de alienação fiduciária, pode ser realizada por
Cartório de Títulos e Documentos de outra Comarca diversa do domicílio do devedor 3. É assente na jurisprudência pátria que o
mero ajuizamento de ação revisional não tem o condão de obstaculizar a tramitação ou até mesmo o deferimento de liminar de
ação de busca e apreensão sobre o mesmo veículo 4. No tocante às demais alegações formuladas (ilegitimidade da capitalização
de juros efetuada pelo agente financeiro, o desrespeito ao princípio da transparência pela forma de realização do contrato, a
necessidade de produção de prova pericial para deslinde da causa e a possibilidade de manutenção do contrato diante da
consignação em pagamento das parcelas no valor tido como incontroverso), referem-se a questões de mérito da ação de origem,
sobre as quais não pode esta Corte se manifestar sob pena de supressão de instância 5. Agravo não provido. (AI 0310982014,
Rel. Desembargador(a) JAMIL DE MIRANDA GEDEON NETO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, julgado em 28/08/2014, DJe
04/09/2014)
Em relação à constituição da mora entendo tenha sido efetivada pelo protesto dos títulos, como bem aponta a decisão agravada,
em atendimento ao requisito contido no § 2º do artigo 2º, do Decreto-lei nº 911/692.
Ressalto que o texto da lei acima citado dispõe que a mora decorre do simples vencimento do prazo para pagamento e que sua
comprovação é feita por carta ou protesto, a critério do credor.
É clara ainda a disposição do § 3º do art. 2º do decreto acima citado, de que “a mora e o inadimplemento de obrigações
contratuais garantidas por alienação fiduciária, ou a ocorrência legal ou convencional de algum dos casos de antecipação de
vencimento da dívida facultarão ao credor considerar, de pleno direito, vencidas tôdas as obrigações contratuais,
independentemente de aviso ou notificação judicial ou extrajudicial”.
Nesta esteira, não pode o agravante, valer-se do argumento de não ter sido notificado da dívida pessoalmente, quando na
exordial do presente recurso, expressamente afirma não ter adimplido nenhuma das prestações a que se obrigou. Sendo evidente
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a ocorrência da confissão prevista no art. 389 do Novo Código de Processo Civil3 e a falta de intenção em adimplir suas
obrigações.
Neste sentido, transcrevo trecho do voto do Ministro Barros Monteiro quando trata do escopo da norma ao condicionar o início do
processo de busca e apreensão à constituição da mora: "o que se quer, na realidade, é a certeza de que o devedor receba a
comunicação de que está em mora para que possa, caso queira, providenciar o adimplemento de sua obrigação sem a
necessidade de processo judicial que venha e encarecer ou dificultar tal desiderato" (STJ, REsp 275.324/MG, Rel. Min. Barros
Monteiro).
No que diz respeito às alegações de ocorrência de prescrição da dívida, de que os valores cobrados são abusivos e ilegais,
entendo que tal discussão deve ser feita em ação própria e que necessitam de produção de provas.
Portanto os argumentos trazidos no presente recurso, não fazem com que o protesto se torne inválido, e não apontam qualquer
ilegalidade apta a suspender a decisão atacada, que deve prevalecer por seus próprios fundamentos.
O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil4, prevê a possibilidade de o relator atribuir efeito suspensivo ao Agravo de
Instrumento, suspendendo o cumprimento ou os efeitos da decisão agravada. Contudo, tal providência somente tem amparo em
casos excepcionais, o que, nesta fase de cognição sumária, não foi evidenciado pelo Recorrente.
Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo requerido.
O Agravado já foi devidamente intimado, em atendimento ao artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil5.
Abra-se vista dos autos à Procuradoria Geral de Justiça, nos termos do inciso III6, do dispositivo legal supracitado.
Publique-se. Cumpra-se.
São Luís, 28 de Junho de 2017.

Desª. Cleonice Silva Freire
Relatora

1 Art. 1.017. A petição de agravo de instrumento será instruída: I - obrigatoriamente, com cópias da petição inicial, da contestação,
da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento
oficial que comprove a tempestividade e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado;
2Art. 2o No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário
fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer
outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da
venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida
prestação de contas. (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)
§ 2º A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registada
expedida por intermédio de Cartório de Títulos e Documentos ou pelo protesto do título, a critério do credor.
3 Art. 398 - Há confissão, judicial ou extrajudicial, quando a parte admite a verdade de fato contrário ao seu interesse e favorável
ao do adversário”
4 Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932,
incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal,
comunicando ao juiz sua decisão;
5 II - ordenará a intimação do agravado pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, quando não tiver procurador
constituído, ou pelo Diário da Justiça ou por carta com aviso de recebimento dirigida ao seu advogado, para que responda no
prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso;
6 III - determinará a intimação do Ministério Público, preferencialmente por meio eletrônico, quando for o caso de sua intervenção,
para que se manifeste no prazo de 15 (quinze) dias.

TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
AGRAVO DE INSTRUMENTO – São Luís
Nº único: 0801827-67.2017.8.10.0000
Agravante: Bradesco Saúde S/A
Advogado: Reinaldo Luis Tadeu Rondina Mandaliti, OAB/MA 11.706-A
Agravado: Laissa Dutra de Araújo
Advogada: Lisia Maria Pereira Gomes Botão, OAB/MA 3.984
Relatora: DesªCleonice Silva Freire

DECISÃO
Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela Bradesco Saúde S/A, contra decisão
proferida pelo Juiz de Direito da 9ª Vara Cível do Termo Judiciário de São Luís/MA, Dr. Raimundo Moraes Bogéa, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais proposta por Laissa Dutra de Araújo.
Colhe-se dos autos que a Recorrida se submeteu a cirurgia bariátrica no ano de 2015, tendo uma considerável perda de peso,
levando a flacidez e excesso de pele por todo o seu corpo, e que por consequência, necessita realizar outros dois procedimentos
cirúrgicos o de reconstrução mamaria bilateral com prótese e expansor, e a dermolipectomia abdominal para correção de
abdome em avental e diástase muscular, que por indicação médica, devem ser feitos em uma mesma ocasião, sendo que o
plano, somente autorizou a realização de um dos procedimentos.
O Magistrado a quo, deferiu a liminar pretendida, determinando que o plano de saúde Recorrente autorize a realização das
cirurgias indicadas em hospital da sua rede credenciada, com realização dos procedimentos por médico conveniado, no prazo de
72 horas, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Contra essa decisão, a Agravante interpõe o presente recurso, buscando a concessão de efeito suspensivo, argumentando, em
síntese, que não restou provado que a Agravante é obrigada a garantir a cobertura pleiteada e apontando a ausência dos
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requisitos autorizadores para concessão da tutela de emergência.
Requer, inicialmente, a concessão de efeito suspensivo, para sobrestar a decisão proferida pelo juízo de 1º grau até o julgamento
da lide ou, alternativamente, para reduzir o valor da multa imposta e do limite do valor das astreintes e aumentar o prazo para
cumprimento da tutela.
Sendo o necessário a relatar, passo a decidir.
Analisando inicialmente os requisitos de admissibilidade do recurso, vejo que estes foram atendidos, estando a petição do Agravo
devidamente instruída com as peças obrigatórias à espécie.
Sob outro aspecto, vê-se que a decisão combatida adequa-se aos ditames do artigo 1.015, parágrafo único, do Novo Código de
Processo Civil1. De tal forma, conheço do presente recurso.
O inciso I, do artigo 1.019, do Código de Processo Civil2, estabelece textualmente que ao receber o Agravo de Instrumento, o
Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão
recursal.
Nesta fase de cognição sumária, vejo que a Agravante não demonstrou com clareza e objetividade os requisitos necessários à
concessão da suspensividade buscada neste recurso.
Com efeito, entendo que a decisão liminar proferida pelo Magistrado a quo encontra-se devidamente justificada e fundamentada
com base no art. 300, do Código de Processo Civil, pois os elementos de prova até então produzidos evidenciam os requisitos
autorizadores da tutela de urgência.
Os procedimentos cirúrgicos necessitados pela Agravante, são continuidade da cirurgia bariátrica a que fora anteriormente
submetida, revelando-se plenamente necessária ao restabelecimento da saúde da paciente.
Dessa forma já se posicionou este Tribunal de Justiça:
EMENTA CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA. CIRURGIA DE REDUÇÃO DE PELE E COLOCAÇÃO DE PRÓTESE.
DECORRÊNCIA DE UMA GASTROPLASTIA. NATUREZA JURÍDICA REPARADORA. CDC, ART. 47. ANTECIPAÇÃO DE
TUTELA. MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. 1. A incidência das normas consumeristas faz com que, em
razão do diálogo das fontes, incida a primazia da interpretação a favor do consumidor, a qual, penso, estar entabulada ao presente
caso, não acolhendo a tese hermenêutica restritiva desejada pelo agravante (CDC, art. 47). 2. Na espécie, a primeira intervenção
cirúrgica foi de natureza reparadora, e, agora, a sua continuação também é - accessorium sequitur principale (acessório segue o
principal). 3. Considera-se ilegítima a recusa de cobertura das cirurgias destinadas à remoção de tecido epitelial, quando essas se
revelarem necessárias ao pleno restabelecimento do paciente-segurado, acometido de obesidade mórbida, doença, ressalte-se,
expressamente acobertada pelo plano de saúde contratado, sob pena de frustrar a finalidade precípua de tal contrato. (in STJ,
AgRg no Ag 1298876/SE, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 04/10/2012, DJe 16/10/2012) 4.
Agravo desprovido. (AI 0408842013, Rel. Desembargador(a) KLEBER COSTA CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, julgado
em 05/12/2013, DJe 12/12/2013)
Sendo assim, não se questiona a cobertura dos procedimentos quando comprovadamente a Agravada fora anteriormente
diagnosticada com obesidade mórbida.
Nesse sentido, deve o plano acobertar a realização da cirurgia, não havendo como prosperar o argumento de que necessita de
elasticidade do prazo para cumprir a decisão atacada, tendo em vista ser notória a informatização dos seus serviços e diante da
ausência de qualquer argumento que inviabilize o cumprimento da determinação judicial.
Ademais, em aspecto prático, um dos procedimentos já foi autorizado pelo plano de saúde, não sendo razoável ter a autora que se
submeter novamente a centro cirúrgico, em outra ocasião, para realização do outro procedimento que já demonstrou necessitar.
Por fim, quanto ao valor da multa diária, fixada em R$5.000,00 (cinco mil reais) para o caso de descumprimento do decisum,
entendo, por hora, não assistir razão à irresignação da Agravante, uma vez que esse valor parece adequado ao caso em tela e,
por outro lado, nenhum óbice ao cumprimento da ordem judicial foi comprovado.
Pelo exposto, indefiro a suspensividade requerida pelo Agravante.
Oficie-se ao Juízo de Direito da 9ª Vara Cível do Termo Judiciário de São Luís/MA, comunicando-lhe o inteiro teor desta decisão,
dispensadas as informações, salvo se houver fato novo relevante ao deslinde deste recurso.
Intime-se o Agravado, de acordo com o inciso II3, do dispositivo legal supracitado.
Abra-se vista dos autos à Procuradoria Geral de Justiça, nos termos do inciso III, do artigo 1.019, do Código de Processo Civil4.
Publique-se. Cumpra-se.
São Luís, 28 de Junho de 2017.

Desª. Cleonice Silva Freire
Relatora

1Art. 1.015 - Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:
I - tutelas provisórias;
2 Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932,
incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal,
comunicando ao juiz sua decisão;
3 II - ordenará a intimação do agravado pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, quando não tiver procurador
constituído, ou pelo Diário da Justiça ou por carta com aviso de recebimento dirigida ao seu advogado, para que responda no
prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso;
4 III - determinará a intimação do Ministério Público, preferencialmente por meio eletrônico, quando for o caso de sua intervenção,
para que se manifeste no prazo de 15 (quinze) dias.
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APELAÇÃO CÍVEL N° 12512/2017 - SANTA RITA
(Número Único 0000017-32.2014.8.10.0118)

Relator : Desembargador Jamil de Miranda Gedeon Neto
1º Apelante : Antonia dos Santos de Jesus
Advogado : Walter Castro e Silva Filho (OABMA 5396) e outro
1º Apelado : Banco Bradesco Financiamentos S/A
Advogado : Wilson Sales Belchior (OABMA 11099)
2º Apelante : Banco Bradesco Financiamentos S/A
2º Apelado : Antonia dos Santos de Jesus

D E S P A C H O
À Secretaria para, em três dias, corrigir as informações da capa dos autos, incluindo a interposição da apelação por Antonia dos Santos de Jesus (fls.124/132).
Após, voltem conclusos.
Dispensada a publicação por ser matéria interna corporis.
São Luís, 27de junho de 2017.

Desembargador JAMIL DE MIRANDA GEDEON NETO
Relator

AGRAVO DE INSTRUMENTO No0002067-89.2017.8.10.0000
(014483/2017) - BREJO

Relator : Desembargador Jamil de Miranda Gedeon Neto
Agravante : Nizan Lima Ramos
Advogado :Francisco Pestana Gomes de Sousa Júnior (OAB/MA 3.917)
Agravado : Município de Brejo

D E S P A C H O
Informe-se, por certidão, se foi efetivada a intimação e se houve resposta do Município de Brejo, ora agravado.
Oficie-se ao douto Juízo da Comarca de Brejo, encaminhando-lhe cópias da decisão de fls. 52/56 e da petição de fls. 60/61, para que adote as providências
cabíveis.
Publique-se.
São Luís, 26 de junho de 2017.

Desembargador JAMIL DE MIRANDA GEDEON NETO
Relator

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0003679-62.2017.8.10.0000
(028111/2017) - ZÉ DOCA

Relator : Desembargador Jamil de Miranda Gedeon Neto
Agravante : Aurilene Lima Mota
Advogados : José Wilson Cardoso Diniz (OAB/MA 6.055), Allanna Mabda Freitas de Sousa Machado (OAB/PI 12.027
Agravado : Banco Bradesco S/A
Advogados : Camila Major Arantes Guerra (OAB/SP 198.380), Juliana Oliveira de Santana (OAB/SP 299.658)

D E S P A C H O
Aurilene Lima Mota interpôs recurso agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo,contra decisão do douto Juízo de Direito da 2ª Vara da
Comarca de Zé Doca (MA), proferida nos autos do processo nº 925-89.2016.8.10.0163 / 925/2016 - açãoanulatória de procedimento expropriatório com pedido
de tutela antecipada-, por ela promovida contra Banco Bradesco S/A, ora agravado, pela qual restou indeferido o pedido tutela de urgência requerida.
Cópia da decisão agravadaàs fls. 20.
Pela interlocutória impugnada o douto juízo a quo indeferiuo pedido de tutela antecipada, ao argumento de que não há documento nos autos que evidencie que
a autora encontra adimplente com a requerida ou que o bem em questão lhe pertence ou este seja bem de família.
Requer, a agravante, inicialmente, os benefícios da justiça gratuita, afirmando que não dispõe de recursos financeiros suficientes para pagar os encargos
processuais.
Em suas razões recursais apresentadas às fls. 003/19 a agravante alega em síntese, ilegalidade do procedimento expropriatório por não se aplicar, à espécie, a
Lei 9.514/97 e por má-fé contratual.
Em face dessas alegações, requer: a) concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso, para declarar a nulidade do leilão do imóvel dado em garantia, bem
como para abster-se de inclui-lo em hasta pública, dando-lhe, provimento.
Defiro o pedido de justiça gratuita nos termos formulados pela agravante, para o fim específico do presente recurso, cabendo, porém, o juízo do feito originário
decidir sobre o pleito de gratuidade judiciária formulado na petição inicial do mandado de segurança.
Verifico que a decisão agravada é datada de 01/01/2017, não havendo nos autos informações sobre a data de sua publicação (não se sabendo nem mesmo se
houve publicação no órgão oficial), não sendo suficiente para comprovar a tempestividade do presente recurso o documento de fls. 154, datado de 01/06/2017
(Protocolo de entrega de processos).
Frente ao exposto, com fulcro no § único do art. 932 do CPC/2015, determino a intimação
da agravante, por seus advogados, para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar certidão de intimação da decisão agravada, sob pena de não conhecimento do
recurso.
Publique-se.
São Luís (MA), 26 de junho de 2017.

Desembargador JAMIL DE MIRANDA GEDEON NETO
Relator

TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº0801866-64.2017.8.10.0000 São Luís
Agravante: Pollianna Galvão Soares de Matos
Advogado: Joabson Costa Pinheiro Júnior(OAB/MA 13.074)
Agravado: Sílvio Antônio Meireles Fortes da Costa
Advogado: Marcelo Polary Araújo (OAB/MA 9.525)
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Relatora: Desª. Cleonice Silva Freire
DESPACHO

Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Pollianna GalvãoSoares de Matos, contra
decisão proferida pelo Juiz de Direito da 7ª Vara da Família da Comarca de São Luís, nos autos da Ação de Regulamentação de
Visitas, ajuizada por SílvioAntônioMeireles Fortes da Costa, ora Agravado.
Colhe-se dos autos que, ao ingressar com a ação supramencionada, o Agravado alegou dificuldades para exercer seu direito de
visitas ao seu filho. Ressalta o descaso da ora Agravante, que dificulta os encontros do menor com o pai.
O Magistrado a quo deferiu o pedido liminar, assegurando o direito de visitação do Agravado ao seu filho, A.G.S.F., durante finais
de semana e feriados alternados, além de metade do período de férias escolares. Observando-se que, durante os finais de
semana, o Recorrido poderá retirar seu filho da residência materna às 8:00 horas do dia de sábado e devolvendo-o às 19:00 horas
do dia de domingo. De igual modo, nos dias de feriado, poderá tê-lo consigo das 8:00 às 19:00 horas do referido dia.
Contra essa decisão, a Agravante interpõe o presente recurso, sustentando, em síntese, que o Agravado passou cerca de 6 (seis)
meses ausente do convívio com o filho e vem demonstrando total estado de descontrole emocional, fato que coloca a segurança
do menor em sérios riscos. Ressalta que a criança sofre com transtorno do espectro autista, necessitando de cuidados especiais.
Com tais argumentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo, e, ao final, seja dado provimento ao Agravo de Instrumento.
Inicialmente, defiro o benefício da justiça gratuita à Agravante.
Analisando a documentação carreada aos autos, e diante da peculiaridade da questão jurídica debatida, creio ser prudente, nesse
caso, a prévia oitiva da parte contrária, antes de deliberar sobre o pedido de efeito suspensivo requerido.
Com efeito, “ a regra, no direito pátrio, é a defesa exercida previamente à prolação de qualquer decisão, por força do art.
5º, LV, da Constituição” (STF, MS 32579, Rel. Min. Luiz Fux).
Dessa forma, reservo-me a apreciar o pedido liminar após a resposta da parte Agravada, no prazo de 15 dias, conforme artigo
1.019, II do Código de Processo Civil.
Concomitantemente, oficie-se o Juízo de base para que preste informações, no prazo de 10 (dez) dias, encaminhando-se, na
oportunidade, cópia da inicial do presente Recurso.
Cumpridas as diligências ora ordenadas, voltem-me conclusos.
Publique-se. Cumpra-se.
São Luís, 28 de junho de 2017.

Desª.Cleonice Silva Freire
Relatora

Quarta Câmara Cível

ACÓRDÃO Nº 205347/2017

QUARTA CÂMARA CÍVEL
SESSÃO DO DIA 27 DE JUNHO DE 2017
AGRAVO DE INSTRUMENTO N&#61616;035673/2016
NUMERAÇÃO ÚNICA: 0006996-05.2016.8.10.0000
AGRAVANTES: Rita de Cassia Alencar Idelfonso, João Batista Bottentuit Junior, Danielle Idelfonso Bottentuit e Elen Margareth Bottentuit Frazão
ADVOGADO: Dr. Francisco José Ramos da Silva (OAB/MA 2.681)
AGRAVADO: Benedito Jorge Perdigão Freire Bottentuit
ADVOGADOS: Dr. Fabiano de Cristo Cabral Rodrigues (OAB/MA 13.725), Dra. Herlinda de Olinda Vieira (OAB/MA 5.604) e Antonio Carlos Muniz Cantanhede
(OAB/MA 4.812)
RELATOR: Jaime Ferreira de Araujo
ACÓRDÃO N.___________________
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. UNIÃO ESTÁVEL. REGIME DA COMUNHÃO PARCIAL. PRESUNÇÃO DE AQUISIÇÃO DO PATRIMÔNIO
POR ESFORÇO COMUM. FALTA DE PROVAS EM SENTIDO CONTRÁRIO. RECURSO QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I - Comprovada a existência de união estável, os bens contraídos na sua constância devem ser partilhados entre as partes
II - Bens em nome do cônjuge remanescente, deve manter-se incluído entre os bens inventariados, apenas no que se refere a meação.
II - Agravo conhecido e improvido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO sob o n.º 035673/2016, em que figuram como Recorrente e Recorrido os acima
enunciados, ACORDAM os Senhores Desembargadores da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão: "A Quarta Câmara Cível, por
votação unânime, conheceu e negou provimento ao recurso, nos termos do voto do Desembargador Relator".
Participaram do julgamento os Senhores Desembargadores Jaime Ferreira de Araújo, Jamil de Miranda Gedeon e Paulo Sérgio Velten Pereira.
Funcionou pela Procuradoria Geral de Justiça o Dr. Carlos Jorge Avelar Silva.
São Luís/MA, 27 de junho de 2017
Desembargador Jaime Ferreira de Araújo
Relator

ACÓRDÃO Nº 205348/2017

QUARTA CÂMARA CÍVEL
SESSÃO DO DIA 27 DE JUNHO DE 2017
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AGRAVO DE INSTRUMENTO N&#61616;20200/2016 - ZÉ DOCA
NUMERAÇÃO ÚNICA: 0003496-28.2016.8.10.0000
AGRAVANTE: Município de Zé Doca
ADVOGADO: Dr. Tibério Mariano Martins Filho (OAB/MA 106.40)
AGRAVADA: Rádio Alvorada LTDA.
ADVOGADO: Dr. Eduardo Luís Barros Ribeiro (OAB/MA 1.531)
RELATOR: Jaime Ferreira de Araujo
ACÓRDÃO N.___________________
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REALIZAÇÃO DO EVENTO OU SILÊNCIO DAS PARTES E DO MAGISTRADO
DE 1º GRAU. DECRETAÇÃO DA PERDA DO OBJETO.
I - Quando na obrigação de fazer, as partes e o magistrado não se manifestarem nos autos, embora intimados e notificados, inevitável a decretação da perda de
objeto da demanda.
II - Agravo conhecido e prejudicado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL sob o n.º 20200/2016, em que figuram como Recorrente e Recorrido os acima enunciados,
ACORDAM os Senhores Desembargadores da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão: "A Quarta Câmara Cível, por votação
unânime e de acordo com o parecer do Ministério Público, julgou pela prejudicialidade do recurso, nos termos do voto do Desembargador Relator".
Participaram do julgamento os Senhores Desembargadores Jaime Ferreira de Araújo, Jamil de Miranda Gedeon e Paulo Sérgio Velten Pereira.
Funcionou pela Procuradoria Geral de Justiça o Dr. Carlos Jorge Avelar Silva.
São Luís/MA, 27 de junho de 2017
Desembargador Jaime Ferreira de Araújo
Relator

ACÓRDÃO Nº 205353/2017

QUARTA CÂMARA CÍVEL
SESSÃO DO DIA 27 DE JUNHO DE 2017
APELAÇÃO CÍVEL N&#61616;007406/2017
NUMERAÇÃO ÚNICA: 0001487-95.2014.8.10.0022
APELANTE: Weslen Sousa de Araújo
DEFENSOR PÚBLICO: Dr. Arthur Magnus Dantas de Araújo
APELADO: Ministério Público Estadual
PROMOTOR: Dr. Gleudson Malheiros Guimarães
RELATOR: Jaime Ferreira de Araujo
ACÓRDÃO N.___________________
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ADOLESCENTE. ECA. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO A FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO.
INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I - Não tem pertinência o princípio da insignificância, em ato infracional, análogo ao de crime de furto qualificado, cometido mediante rompimento de obstáculo.
II - A prática de ato infracional análoga ao de crime de furto qualificado afasta o reduzidíssimo grau da conduta do agente, denotando maior reprovabilidade da
conduta.
III - Apelo conhecido e improvido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL sob o n.º 007406/2017, em que figuram como Recorrente e Recorrido os acima enunciados,
ACORDAM os Senhores Desembargadores da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão: "A Quarta Câmara Cível, por votação
unânime e de acordo com o parecer do Ministério Público, conheceu e negou provimento ao recurso, nos termos do voto do Desembargador relator".
Participaram do julgamento os Senhores Desembargadores Jaime Ferreira de Araújo, Jamil de Miranda Gedeon e Paulo Sérgio Velten Pereira.
Funcionou pela Procuradoria Geral de Justiça o Dr. Carlos Jorge Avelar Silva.
São Luís/MA, 27 de junho de 2017
Desembargador Jaime Ferreira de Araújo
Relator

ACÓRDÃO Nº 205355/2017
SESSÃO DO DIA 27 DE JUNHO DE 2017
AUTOS: AGRAVO DE INSTRUMENTO - 0800567-52.2017.8.10.0000
AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA
Advogado do(a) AGRAVANTE: FRANCISCA DAS CHAGAS ARAUJO CARVALHO CAPISTRANO - MAA9034000
AGRAVADO: ANTONIO VITAL CUTRIM CANTANHEDE
Advogado do(a) AGRAVADO: ROBERTO BORRALHO JUNIOR - MA9322
RELATOR: PAULO SERGIO VELTEN PEREIRA
ÓRGÃO JULGADOR COLEGIADO: 4ª CÂMARA CÍVEL

EMENTA – APOSENTADO DO INSS. ABERTURA DE CONTA DE REGISTRO. IMPOSSIBILIDADE. TUTELA DE
URGÊNCIA INDEFERIDA. 1. Os beneficiários do INSS não fazem jus à abertura de conta bancária totalmente isenta da
cobrança de tarifas, uma vez que esse atributo é inerente às contas de registro (ou contas-salário), cujo regramento a eles não
se aplica (Resolução 3.424/2006 do CMN, art. 6º I). 2. À luz desse entendimento, deve ser indeferido o pedido de tutela de
urgência fundado no equivocado argumento de que a conta bancária destinada ao recebimento de benefício do INSS não
admite descontos de qualquer natureza. 3. Agravo conhecido e provido. Unanimidade.
DECISÃO: Acordam os Senhores Desembargadores da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, por
votação unânime, e de acordo com o Parecer Ministerial, em conhecer e dar provimento ao Agravo, nos termos do voto do
Desembargador Relator.
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Desemb. Paulo Sérgio VELTEN PEREIRA
Relator

ACÓRDÃO Nº 205358/2017
SESSÃO DO DIA 27 DE JUNHO DE 2017
AUTOS: AGRAVO DE INSTRUMENTO - 0800532-29.2016.8.10.0000
AGRAVANTE: BANCO DAYCOVAL S/A
Advogado do(a) AGRAVANTE: CAMILA FRAZAO AROSO MENDES - MAA1332000
AGRAVADO: STANLEY DE CASTRO E SILVA
Advogado do(a) AGRAVADO: ALLAN GUSTAVO DE SOUSA FERREIRA - MAA5923000
RELATOR: PAULO SERGIO VELTEN PEREIRA
ÓRGÃO JULGADOR COLEGIADO: 4ª CÂMARA CÍVEL
EMENTA – OBRIGAÇÃO FUNGÍVEL. NÃO CABIMENTO DE ASTREINTES. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. IMPOSIÇÃO
DE MULTA. POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA ÚNICA. 1.
Se o credor não comprova a existência de mora do devedor, revela-se correta a decisão que determina a exclusão de anotações
em órgãos restritivos de crédito. 2. A obrigação de cancelar apontamentos em órgão restritivo de crédito possui natureza
fungível, razão pela qual não cabe a imposição de multa diária. 3. Agravo conhecido e parcialmente provido. Unanimidade.
DECISÃO: Acordam os Senhores Desembargadores da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, por
votação unânime, em conhecer, de acordo com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, e dar provimento parcial ao Recurso,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Desemb. Paulo Sérgio VELTEN PEREIRA
Relator

ACÓRDÃO Nº 205361/2017
SESSÃO DO DIA 27 DE JUNHO DE 2017
AUTOS: AGRAVO DE INSTRUMENTO - 0800828-51.2016.8.10.0000
AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A
Advogado do(a) AGRAVANTE: REINALDO LUIS TADEU RONDINA MANDALITI - MAA1170600-A
AGRAVADO: KEDMA SOUZA DA COSTA
Advogados do(a) AGRAVADO: SORAYA CIBELLE DE OLIVEIRA ARAUJO DOS SANTOS - MA6617, JOAO BATISTA MUNIZ
ARAUJO - MAA4086000, JOAO IGOR DE OLIVEIRA ARAUJO - MA8161
RELATOR: PAULO SERGIO VELTEN PEREIRA
ÓRGÃO JULGADOR COLEGIADO: 4ª CÂMARA CÍVEL

EMENTA – PLANO DE SAÚDE. SOLICITAÇÃO DE COBERTURA DE CIRURGIA. CUMPRIMENTO ESPONTÂNEO DA
DECISÃO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE. PRAZO. MULTA COMINATÓRIA. 1. Não pode ser
conhecido o recurso na parte que impugna matéria que não constou da decisão recorrida. 2. Quando o cumprimento da
obrigação decorre de decisão judicial, não há falar em prejudicialidade do Recurso. 3. O prazo de doze horas para a
autorização de cobertura de cirurgia está de acordo com a Res. 259/2011 da Agência Nacional de Saúde para as hipóteses de
urgência. 4. Agravo parcialmente conhecido e improvido. Unanimidade.

DECISÃO: Acordam os Senhores Desembargadores da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, por
votação unânime, em conhecer de parte do Recurso, de acordo com o parecer da PGJ, e lhe negar provimento, nos termos do
voto do Desembargador Relator.

Desemb. Paulo Sérgio VELTEN PEREIRA
Relator

ACÓRDÃO Nº 205364/2017
SESSÃO DO DIA 27 DE JUNHO DE 2017
AUTOS: AGRAVO DE INSTRUMENTO - 0800694-24.2016.8.10.0000
AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A
Advogado do(a) AGRAVANTE: REINALDO LUIS TADEU RONDINA MANDALITI - MAA1170600-A
AGRAVADO: EGIDIA MARQUES DE OLIVEIRA RABELO
Advogados do(a) AGRAVADO: VAGNER MARTINS DOMINICI JUNIOR - MAA9403000, CAROLINE DE OLIVEIRA RABELO -
MA7519, ANDERSON SILVA DE SOUSA - MAA7140000
RELATOR: PAULO SERGIO VELTEN PEREIRA
ÓRGÃO JULGADOR COLEGIADO: 4ª CÂMARA CÍVEL

EMENTA – PLANO DE SAÚDE. SOLICITAÇÃO DE MATERIAL CIRÚRGICO. NEGATIVA DA OPERADORA DO PLANO.
PRAZO PARA O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. VALOR DA MULTA COMINATÓRIA.1. Havendo divergência entre a
operadora do plano e o médico assistente que prescreve a utilização de determinado material cirúrgico, deve a empresa
instaurar procedimento administrativo para resolver a controvérsia. Inteligência da Resolução Normativa nº 211/2010 da ANS.
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2. O prazo para o cumprimento de obrigação de fazer deve ser fixado de maneira proporcional às peculiaridades do caso, com a
observância da Res. 259/2011. 3. O valor da multa cominatória não pode ser arbitrado com violação à proporcionalidade e
razoabilidade, resultando em enriquecimento indevido do credor. 4. Agravo conhecido e parcialmente provido. Unanimidade.
DECISÃO: Acordam os Senhores Desembargadores da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, por
votação unânime, em conhecer de acordo com o parecer da PGJ, e dar provimento parcial ao Recurso, nos termos do voto do
Desembargador Relator.

Desemb. Paulo Sérgio VELTEN PEREIRA
Relator

ACÓRDÃO Nº 205366/2017
SESSÃO DO DIA 27 DE JUNHO DE 2017
AUTOS: AGRAVO DE INSTRUMENTO - 0801165-40.2016.8.10.0000
AGRAVANTE: JOSE RIBAMAR DOS ANJOS SANTOS
Advogado do(a) AGRAVANTE: FRANCISCO TAVARES LEITE NETO - MAA1153400
AGRAVADO: CEMAR
RELATOR: PAULO SERGIO VELTEN PEREIRA
ÓRGÃO JULGADOR COLEGIADO: 4ª CÂMARA CÍVEL

EMENTA – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FATURA DE COBRANÇA EMITIDA EM
DESCONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃO DA ANEEL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CONCEDIDA EM
MENOR EXTENSÃO. POSSIBILIDADE. 1. De acordo com a matriz do direito regulatório do país, atualmente regida pela Res.
414/2010 da ANEEL, a distribuidora de energia elétrica deve efetuar as leituras do medidor de consumo em intervalos de
aproximadamente trinta dias, observado o mínimo de vinte e sete e o máximo de trinta e três. 2. Quando esse parâmetro não for
observado, o consumo registrado deve ser proporcional ao número máximo de dias permitido, ajustando-se a leitura atual com
base no consumo regular. 3. Efetuada a cobrança em desconformidade com a norma regulamentadora, é possível a concessão
da tutela provisória de urgência em menor extensão para o fim de determinar o refaturamento da cobrança. 4. Agravo
conhecido e parcialmente provido. Unanimidade.
DECISÃO: Acordam os Senhores Desembargadores da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, por
votação unânime e de acordo com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, conhecer e dar provimento parcial ao Recurso, nos
termos do voto do Desembargador Relator.

Desemb. Paulo Sérgio VELTEN PEREIRA
Relator

ACÓRDÃO Nº 205367/2017

QUARTA CÂMARA CÍVEL
SESSÃO DO DIA 20 DE JUNHO DE 2017
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0001349-92.2017.8.10.0000
PROTOCOLO N° 008517/2017 - PORTO FRANCO (MA)
AGRAVANTE: Consórcio Estreito Energia - CESTE
ADVOGADO: Alexandre dos Santos Pereira Vecchio (OAB/SC - 12049)
AGRAVADO: Osvaldo Silva Pereira
ADVOGADOS: Fábio Hernandez de Oliveira Sousa (OAB/MA - 8860), Carlos André Morais Anchieta (OAB/MA - 6274) e Carlos Aluísio de Oliveira Viana
(OAB/MA - 9555)
RELATOR: Desembargador MARCELINO CHAVES EVERTON

EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE REJEITOU A ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO. CONSTRUÇÃO DE USINA HIDRELÉTRICA DE ESTREITO NO
ANO DE 2010. MORTANDADE DE PEIXES. DEMANDA INDENIZATÓRIA AJUIZADA EM 2016. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. DANO CONTINUADO.
MÉRITO. ÔNUS DA PROVA QUE CABE AO AUTOR DA DEMANDA. RECURSO PROVIDO.
A demanda de origem trata, em verdade, de lesão ambiental continuada. Isso se deve ao fato de que o próprio agravado, em sua inicial, sustenta a
mortandade progressiva dos peixes, fato ocorrido desde o início das atividades de instalação da Usina Hidrelétrica de Estreito/MA, no ano de 2010.
Pelos próprios contornos da demanda, se referdios danos tivessem ocorrido na proporção narrada pelo autor, no ano de 2010, não faz sentido que a
demanda indenizatória somente fosse ajuizada em 2016, principalmente pela circunstância aventada nos autos, de que o autor sobrevive da pesca.
Se os danos se apresentam de forma continuada, não há que se falar em prescrição.
Nesse contexto, os documentos apresentados pelo agravante no processo de origem possuem presunção de legitimidade, sendo ônus da parte
agravada, no caso o autor da demanda indenizatória, comprovar que as atividades do Consórcio Estreito de Energia tenha trazido danos de proporção
maior àquele já esperado pelas autoridades competentes.
Recurso conhecido e provido.

ACÓRDÃO
DECISÃO: ACORDAM os Desembargadores da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, por votação majoritária, em CONHECER
e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Desembargador Marcelino Chaves Everton, designado para lavrar o acórdão.

Desembargador Marcelino Chaves Everton
Relator designado para lavrar o Acórdão
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ACÓRDÃO Nº 205368/2017
SESSÃO DO DIA 27 DE JUNHO DE 2017
AUTOS: AGRAVO DE INSTRUMENTO - 0801134-20.2016.8.10.0000
AGRAVANTE: SUMMERVILLE PARTICIPACOES LTDA
Advogado do(a) AGRAVANTE: RODRIGO ANTONIO DELGADO PINTO DE ALMEIDA - MAA8540000
AGRAVADO: ELANO FARIAS MONTEIRO
Advogado do(a) AGRAVADO: FLAVIA CRISTINA PEREIRA BOMFIM - MA5987
RELATOR: PAULO SERGIO VELTEN PEREIRA
ÓRGÃO JULGADOR COLEGIADO: 4ª CÂMARA CÍVEL
EMENTA – PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DO BEM. RESCISÃO DO
CONTRATO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. AUSÊNCIA DE PROVA DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. 1.
Na ausência de excludentes de responsabilidade, o atraso na entrega de imóvel é motivo suficiente para a rescisão do contrato
de promessa de compra e venda com a devolução integral dos valores já adimplidos. 2. Não tendo o prestador de serviços
apresentado elementos aptos a demonstrar a ocorrência das supostas causas de ruptura do nexo causal ventiladas no Recurso,
deve ser mantida a decisão que determinou, a título de tutela provisória, o reembolso de 75% dos valores pagos pelo
consumidor. 3. Agravo conhecido e improvido. Unanimidade.
DECISÃO: Acordam os integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, por votação
unânime, em conhecer, de acordo com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, e negar provimento ao Recurso, nos termos do
voto do Desembargador Relator.

Desemb. Paulo Sérgio VELTEN PEREIRA
Relator

ACÓRDÃO Nº 205369/2017
SESSÃO DO DIA 27 DE JUNHO DE 2017
AUTOS: AGRAVO DE INSTRUMENTO - 0800164-20.2016.8.10.0000
AGRAVANTE: FRANCELY CARVALHO DE SOUSA, YAKYRA HENRIQUE DE SOUSA FERREIRA
Advogado do(a) AGRAVANTE: MARIA ZILDA LAGO OLIVEIRA - MA2920 Advogado do(a) AGRAVANTE: MARIA ZILDA
LAGO OLIVEIRA - MA2920
AGRAVADO: FRANCISCO HENRIQUE DE ALMEIDA FERREIRA
Advogados do(a) AGRAVADO: JAQUELINE MONTEIRO SILVA - MA12564, ROGERIO ALVES DA SILVA - MA4879
RELATOR: PAULO SERGIO VELTEN PEREIRA
ÓRGÃO JULGADOR COLEGIADO: 4ª CÂMARA CÍVEL
EMENTA – ALIMENTOS PROVISÓRIOS. REQUISITOS. PATRIMÔNIO DA GENITORA DA CREDORA. DEVEDOR
DESEMPREGADO. FATOS QUE ISOLADAMENTE NÃO ELIDEM A OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. AUSÊNCIA DE PROVA DA
EXTENSÃO DAS DESPESAS ORDINÁRIAS DA ALIMENTANDA. 1. Na ação de alimentos, a fixação dos alimentos provisórios
depende tão somente de prova do parentesco ou da obrigação de alimentar do requerido. 2. O fato de a genitora da credora
possuir considerável patrimônio e de o devedor se encontrar desempregado não elidem, por si sós, a obrigação legal deste
último de prestar os alimentos na igual condição de genitor. 3. À míngua de elementos que permitam avaliar a extensão das
despesas ordinárias da credora, os alimentos devem ser fixados no patamar de um salário mínimo. 4. Agravo conhecido e
parcialmente provido. Unanimidade.
DECISÃO: Acordam os integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, por votação
unânime, e de acordo com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, em conhecer e dar parcial provimento ao Recurso, nos
termos do voto do Desembargador Relator.

Desemb. Paulo Sérgio VELTEN PEREIRA
Relator

ACÓRDÃO Nº 205372/2017
SESSÃO DO DIA 27 DE JUNHO DE 2017
AUTOS: AGRAVO DE INSTRUMENTO - 0800421-45.2016.8.10.0000
AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.
Advogado do(a) AGRAVANTE: PEDRO GUSTAVO PENHA MOREIRA - MAA1293700
AGRAVADO: IDALVO PEREIRA LIMA
RELATOR: PAULO SERGIO VELTEN PEREIRA
ÓRGÃO JULGADOR COLEGIADO: 4ª CÂMARA CÍVEL
EMENTA – BUSCA E APREENSÃO. APRECIAÇÃO DO PEDIDO LIMINAR APÓS A CONTESTAÇÃO. SUBVERSÃO DO
PROCEDIMENTO LEGAL. RISCO PARA A EFETIVIDADE DA TUTELA. 1. No procedimento previsto no DL 911/1969, a
liminar de busca e apreensão deve ser apreciada antes da citação do réu, vez que o contraditório somente é assegurado após o
cumprimento da medida constritiva a fim de não prejudicar a efetividade da tutela jurisdicional. 2. Agravo conhecido e
provido. Unanimidade.
DECISÃO: Acordam os Senhores Desembargadores da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, por
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votação unânime e de acordo com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, em conhecer e dar provimento ao Recurso, nos
termos do voto do Desembargador Relator.

Desemb. Paulo Sérgio VELTEN PEREIRA
Relator

ACÓRDÃO Nº 205374/2017

QUARTA CÂMARA CÍVEL
SESSÃO DO DIA 20 DE JUNHO DE 2017
APELAÇÃO CÍVEL Nº003213/2017 - SÃO LUÍS
NÚMERO ÚNICO: 0041362-04.2015.8.10.0001
APELANTE(S): MOTA MACHADO E OREGON SPE XXII CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA
ADVOGADO(S): Dr(s). Bruno Rocio Rocha (OAB/MA nº 14608)
APELADO(A)(S): FLORINDO MOTA DOS SANTOS
ADVOGADO(S): Dr(s). Dayane Loureiro (OAB/MA nº 7557)
Relator: Des. JAIME FERREIRA DE ARAUJO
ACÓRDÃO _________
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO EXTRA
PETITA. PRELIMINARES NÃO ACOLHIDAS. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. NECESSIDADE. PERCENTUAL DE
RETENÇÃO. SATISFAÇÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS. OBSERVÂNCIA DAS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. SÚMULA 543 DO STJ.
COBRANÇA DE PERCENTUAL A TÍTULO DE HONORÁRIOS ExTRAJUDICIAIS. IMPOSSIBILIDADE. VERBA HONORÁRIA DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO DE
ACORDO COM O ART. 85, CPC/2015.
I- Ocomportamento da parte em abrir mão da oitiva de testemunhas e da produção de outras provas não se compatibiliza com a alegação de cerceamento de
defesa;
II - "Aninguém é lícito fazer valer um direito em contradição com a sua conduta anterior ou posterior interpretada objetivamente, segundo a lei, os bons costumes
e a boa-fé" (STJ, REsp nº 1.192.678/PR), de forma quenão pode a parte invocar a tese de nulidade a seu favor, sob pena de afronta aos princípios basilares do
ordenamento jurídico;
III - Se a demanda versar sobre o acerto ou desacerto do valor consignado pela vendedora em favor do consumidor, é lícito ao juiz analisar a legalidade do
percentual de retenção aplicado pela consignante, não se havendo falar em julgamento "extra petita".
IV - Segundo o entendimento contido na Súmula nº 543 do STJ, "na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao
Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva
do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento".
V - O percentual de retenção, fixado pelo juízo de base, em 10% do montante já pago pela parte contratante, mostra-se consentâneo com a realidade dos autos,
servindo para atender as despesas administrativas,eis que os percentuais de retenção previstos no contrato de adesão mostraram-se de fato abusivos, não
havendo óbice a que sejam revistos pelo Judiciário.
VI - É indevida cobrança de percentual a título de honorários extrajudiciais, eis que tal verba só seria devida no caso de cobrança extrajudicial por conta de mora,
não sendo essa a hipótese dos autos.
VII- Devem ser mantidos os honorários de sucumbência fixados no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), vez que se mostram consentâneos com os
ditames indicados no art. 85 do CPC/2015.
VIII - Apelo conhecido e desprovido.
A C Ó R DÃ O
Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL Nº003213/2017 - SÃO LUÍS/MA, em que figuram como Agravante(s) e Agravado(s) os acima
enunciados, ACORDAM os Senhores Desembargadores da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, votaram nos seguintes termos:
"A QUARTA CÂMARA CÍVEL, POR VOTAÇÃO UNÂNIME E DE ACORDO COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO, CONHECEU E NEGOU
PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO DESEMBARGADOR RELATOR".
Participaram do julgamento os Senhores Desembargadores Marcelino Chaves Everton, Paulo Sérgio Velten Pereira- Presidente e o Jaime Ferreira de Araujo.
Funcionou pela Procuradoria Geral de Justiça o Dr. Paulo Roberto Saldanha Ribeiro.
São Luís, 20 de junho de 2017
DesembargadorJAIME FERREIRA DE ARAUJO
Relator

ACÓRDÃO Nº 205376/2017

QUARTA CÂMARA CÍVEL
SESSÃO DO DIA 20 DE JUNHO DE 2017
APELAÇÃO CÍVEL N.º 35271-63.2013.8.10.0001 - PROTOCOLO Nº 49750-2016 - SÃO LUÍS - MA
APELANTE: TERESINHA DO LAGO LIMA
ADVOGADO: FRANCISCO RODRIGUES DOS SANTOS NETTO, OAB/MA Nº 9226
APELADO: BANCO PANAMERICANO S/A
ADVOGADO: GILVAN MELO SOUSA, OAB/CE Nº 16383
RELATOR: DESEMBARGADOR MARCELINO CHAVES EVERTON

EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO.
1.Considerando que o Banco apelante cumpriu seu ônus de apresentar fato impeditivo do direito do autor, tenho que resta comprovada a inexistência
de ato ilícito por parte da instituição financeira apelada.
2. Apelo desprovido

ACÓRDÃO
DECISÃO:ACORDAM, os Desembargadores da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, por unanimidade de votos em conhecer e
negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Desembargador Marcelino Chaves Everton
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Relator

ACÓRDÃO Nº 205378/2017
SESSÃO DO DIA 13 DE JUNHO DE 2017
AUTOS: AGRAVO DE INSTRUMENTO - 0800138-22.2016.8.10.0000
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA
Advogado do(a) AGRAVANTE: SERVIO TULIO DE BARCELOS - MGA4469800
AGRAVADO: CLAUDIO MARTINS DOS SANTOS
Advogados do(a) AGRAVADO: JOSE MARIA DINIZ - MAA3738000, LIZ CRISTINA DE MELO BRITO - MAA3790000
RELATOR: PAULO SERGIO VELTEN PEREIRA
ÓRGÃO JULGADOR COLEGIADO: 4ª CÂMARA CÍVEL
EMENTA – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. NÃO ATENDIMENTO AOS PRESSUPOSTOS LEGAIS. DESCONTOS EM CONTA
CORRENTE. VALIDADE. LIMITAÇÃO DOS DÉBITOS. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DE BASE. 1. Ainda que o Juízo entenda
que incumbe ao réu trazer aos autos a prova dos fatos negados pelo autor da ação, não pode deferir a antecipação de tutela
inaudita altera pars, sem dispor de qualquer elemento de prova, ressalvada a possibilidade de conceder a tutela de urgência
após a manifestação do réu em contestação. 2. É válido o desconto em conta-corrente para pagamento de prestações de
contrato de empréstimo, ainda que se trate de conta utilizada para recebimento de salário, sendo, entretanto, possível a
limitação dos débitos ao máximo de 30% do salário líquido do correntista, em analogia ao que ocorre nos empréstimos
consignados. 3. Estando a matéria ainda afeta ao Juízo de base, é vedado ao Tribunal agir per saltum. 4. Agravo Interno
conhecido e improvido. Unanimidade.
DECISÃO: Acordam os Senhores Desembargadores da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, por
votação unânime, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Desemb. Paulo Sérgio VELTEN PEREIRA
Relator

ACÓRDÃO Nº 205380/2017

QUARTA CÂMARA CÍVEL
SESSÃO DO DIA 20 DE JUNHO DE 2017
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0008566-26.2016.8.10.0000
PROTOCOLO Nº 049991-2016 - CAXIAS (MA)
Agravante : Maria do Socorro Protásio Almeida
Advogada : Luiz Carlos Moura (OAB/MA - 7632-A)
Agravado : Fazenda Pública do Estado do Maranhão
Relator : Desembargador Marcelino Chaves Everton

E M E N T A
PROCESSO CIVIL. LEI N.º 1.060/50. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PEDIDO INDEFERIDO PELO JUIZ A
QUO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Em regra, a parte gozará do benefício da assistência judiciária gratuita mediante simples afirmação de que não está em condições de pagar as
custas processuais e os honorários advocatícios, sem prejuízo do seu sustento ou da sua família, contudo, o espírito da norma e do Constituinte de
1988 é garantir o acesso à Justiça aos litigantes que efetivamente não tenham condições econômicas para arcar com as despesas processuais, em
cumprimento ao princípio da igualdade, o que não é o caso dos autos, assim, juridicamente a agravante não se enquadra dentro da abrangência
conceitual da expressão "pobre", razões pelas quais, pelo menos por ora, não preenche os requisitos necessários para fazer jus aos benefícios da
justiça gratuita pleiteada.
II. Destarte, há que se interpretar teleologicamente a lei, devendo prevalecer, a toda evidência, o texto Constitucional. Nessa esteira, a comprovação
de insuficiência de recursos não pode ser entendida como "simples afirmação" preceituada pelo artigo 4º da Lei 1.060/50. Afinal, fatos comprovados
são aqueles integralmente demonstrados ou postos em evidência.
III. Assim, esse benefício deve ser deferido àqueles que comprovam o seu estado de hipossuficiência, não sendo suficiente para tal a simples
declaração infirmada pelo postulante, por se tratar de presunção juris tantum.
IV. Recurso desprovido.

A C Ó R D Ã O
DECISÃO: ACORDAM os Desembargadores da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, por unanimidade, em desacordo com o
parecer do Ministério Público, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Desembargador MARCELINO CHAVES EVERTON
Relator

ACÓRDÃO Nº 205381/2017
SESSÃO DO DIA 13 DE JUNHO DE 2017
AUTOS: AGRAVO DE INSTRUMENTO - 0801076-17.2016.8.10.0000
AGRAVANTE: BANCO BMG SA
Advogado do(a) AGRAVANTE: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - PEA2325500
AGRAVADO: RAIMUNDO FERREIRA ALVARES
Advogado do(a) AGRAVADO: TIAGO SILVA DE ASSUNCAO - MA14668
RELATOR: PAULO SERGIO VELTEN PEREIRA
ÓRGÃO JULGADOR COLEGIADO: 4ª CÂMARA CÍVEL
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EMENTA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PROVA DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE CÓPIA DO CONTRATO.
ILEGALIDADE DOS DESCONTOS. MULTA COMINATÓRIA. 1. Sem que o Agravo esteja instruído com as cópias de
documentos indispensáveis para evidenciar o erro da decisão agravada, sua reforma não é justificada. 2. Nos casos de
obrigação de não fazer, a multa cominatória deve incidir em cada ato de descumprimento do preceito. 3. Agravo parcialmente
conhecido e, nesse ponto, parcialmente provido. Unanimidade.
DECISÃO: Acordam os integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, por votação
unânime, em conhecer parcialmente o Recurso e, nessa parte, dar parcial provimento, nos termos do voto do Desembargador
Relator.

Desemb. Paulo Sérgio VELTEN PEREIRA
Relator

ACÓRDÃO Nº 205382/2017

QUARTA CÂMARA CÍVEL
SESSÃO DO DIA 20 DE JUNHO DE 2017
APELAÇÃO CÍVEL N.º 1035-61.2015.8.10.0051 - PROTOCOLO Nº 48006-2016 - PEDREIRAS - MA
APELANTE: DALILA DE SOUSA BORGES SILVA
ADVOGADO: JOSÉ LACERDA DE LIMA SOBRINHO, OAB/MA Nº 2622
APELADO: BANCO PANAMERICANO S/A
ADVOGADO: GILVAN MELO SOUSA, OAB/CE Nº 16383
RELATOR: DESEMBARGADOR MARCELINO CHAVES EVERTON

EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO.
1. Considerando que o Banco apelante cumpriu seu ônus de apresentar fato impeditivo do direito do autor, tenho que resta comprovada a inexistência
de ato ilícito por parte da instituição financeira apelada.
2. Apelo desprovido

ACÓRDÃO
DECISÃO:ACORDAM, os Desembargadores da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, por unanimidade de votosem conhecer e
negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Desembargador Marcelino Chaves Everton
Relator

ACÓRDÃO Nº 205385/2017
SESSÃO DO DIA 13 DE JUNHO DE 2017
AUTOS: AGRAVO DE INSTRUMENTO - 0800765-89.2017.8.10.0000
AGRAVANTE: BANCO BMG SA
Advogado do(a) AGRAVANTE: MANUELA SAMPAIO SARMENTO E SILVA - BAS1845400
AGRAVADO: MARIA DE LOURDES OLIVEIRA NASCIMENTO
RELATOR: PAULO SERGIO VELTEN PEREIRA
ÓRGÃO JULGADOR COLEGIADO: 4ª CÂMARA CÍVEL
EMENTA – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PROVA DA CONTRATAÇÃO. AFASTADA A PROBABILIDADE DO
DIREITO ALEGADO. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. 1. Quando as provas coligidas pela parte
evidenciarem a inexistência de probabilidade do direito alegado pela parte adversa, o caso é de indeferir a antecipação de
tutela pleiteada. 2. Agravo conhecido e provido. Unanimidade.
DECISÃO: Acordam os integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, por votação
unânime, em conhecer e dar provimento ao Recurso, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Desemb. Paulo Sérgio VELTEN PEREIRA
Relator

ACÓRDÃO Nº 205387/2017

QUARTA CÂMARA CÍVEL
SESSÃO DO DIA 20 DE JUNHO DE 2017
APELAÇÃO CÍVEL Nº 003808-2017 - SÃO LUÍS (MA)
PROCESSO NÚMERO: 0000951-10.2015.8.10.0003
Apelantes : C R dos S, representado por sua genitora Elci Rodrigues dos Santos, W S M, representado por sua genitora Conceição de Maria Barbosa e
Silva, F F J, representado por sua genitora Ana Regina Soares, J P R F, representado por sua genitora Marlúcia Rufino de Oliveira Silva e M de A S J,
representado por sua genitora Elaine da Silva Neves
Defensora : Maele Karem França Morais
Apelado : Ministério Público Estadual
Relator : Desembargador Marcelino Chaves Everton

EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL. REPRESENTAÇÃO. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO TIPO PENAL PINÇADO NO ARTIGOS 121, § 2º, III C/C ARTS. 29 E 14, II DO
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CÓDIGO PENAL (TENTATIVA DE HOMICÍDIO AGRAVADO PELO MEIO CRUEL (ASFIXIA). INTERNAÇÃO. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA QUE SE IMPÕE.
PRAZO. NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DO ARTIGO 121, § 2º DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. REAVALIAÇÃO A CADA 6 (SEIS)
MESES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Deve ser mantida a sentença na parte que reconheceu a autoria e a materialidade do ato infracional, estando devidamente fundamentada a
necessidade de internação dos menores, diante da gravidade da conduta, a reiteração das práticas e descumprimento reiterado de medidas
anteriormente impostas.
Quanto à "dosimetria" aplicada pelo magistrado, é de se considerar que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento já consolidado no
sentido de que "inexiste dosimetria em aplicação de medida socioeducativa, tampouco previsão legal para atenuação da medida em face da confissão
do adolescente (HC 301.135/SP, Min. Relator Rogério Schieti Crus e HC 338.209/SC, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro), devendo ser obedecido
o que estabelece o Estatuto da Criança e do Adolescente, em seu artigo 121, § 2º, no sentido da necessidade da reavaliação da manutenção da medida
a cada 6 (seis) meses.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

ACÓRDÃO
DECISÃO: ACORDAM os Desembargadores da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, por unanimidade, e de acordo com o
parecer ministerial modificado em banca,em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Desembargador Marcelino Chaves Everton
Relator

ACÓRDÃO Nº 205389/2017

QUARTA CÂMARA CÍVEL
SESSÃO DO DIA 20 DE JUNHO DE 2017
REEXAME NECESSÁRIO Nº 0003124-30.2015.8.10.0060
PROTOCOLO Nº 001908/2016 - TIMON (MA)
Remetente : Juízo de Direito da Quarta Vara Cível da Comarca de Timon
Requerente : Lucilene Matias da Cruz
Advogados : João Borges dos Santos (OAB/PI - 11796), Edlúcia de Araújo Ribeiro (OAB/PI - 9540) e Ferdinande Delmone Bezerra da Silva (OAB/PI -
3006E)
Requerido : Colégio Cristo Rei
RELATOR : Desembargador Marcelino Chaves Everton

EMENTA
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO. SENTENÇA CONFIRMATÓRIA DE LIMINAR. DETERMINAÇÃO DE EXPEDIÇÃO DE
DECLARAÇÃO COM EFEITO DE CERTIFICADO PROVISÓRIO DE CONCLUSÃO DE CURSO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. REMESSA
DESPROVIDA.
I - "Apesar de a exegese do art. 44, da Lei nº 9.394/96 estabelecer, em princípio, a necessidade de que os candidatos aprovados no processo seletivo
vestibular apresentem, por ocasião da matrícula, o certificado ou o diploma de conclusão do 2º grau, deve prevalecer o entendimento da sentença de
Primeiro Grau no sentido de que não se afigura recomendável, nas circunstâncias do caso concreto, em nome da razoabilidade e da universalização
da educação, obstar o acesso do Impetrante ao curso de graduação em questão. (ReeNec 0536612016, Rel. Desembargador(a) RICARDO TADEU
BUGARIN DUAILIBE, QUINTA CÂMARA CÍVEL, julgado em 29/05/2017, DJe 02/06/2017)
II - Remessa desprovida.

ACÓRDÃO
DECISÃO: ACORDAM os Desembargadores da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, por unanimidade e de acordo com o
parecer ministerial,em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à remessa , nos termos do voto do Relator.

Desembargador Marcelino Chaves Everton
Relator

ACÓRDÃO Nº 205390/2017
SESSÃO DO DIA 13 DE JUNHO DE 2017
AUTOS: AGRAVO DE INSTRUMENTO - 0800375-22.2017.8.10.0000
AGRAVANTE: BANCO DAYCOVAL S/A
Advogados do(a) AGRAVANTE: MARIA FERNANDA BARREIRA DE FARIA FORNOS - SPA1980880, CAMILA FRAZAO AROSO
MENDES - MAA1332000
AGRAVADO: RAIMUNDO DA CONCEICAO OLIVEIRA
Advogado do(a) AGRAVADO: CAETANO LORETTE DUARTE NETTO - MA13321
RELATOR: PAULO SERGIO VELTEN PEREIRA
ÓRGÃO JULGADOR COLEGIADO: 4ª CÂMARA CÍVEL
EMENTA – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PROVA DA CONTRATAÇÃO. AFASTADA A PROBABILIDADE DO
DIREITO ALEGADO. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. 1. Quando as provas coligidas pela parte
evidenciarem a inexistência de probabilidade do direito alegado pela parte adversa, o caso é de indeferir a antecipação de
tutela pleiteada. 2. Agravo conhecido e provido. Unanimidade.
DECISÃO: Acordam os integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, por votação
unânime, e em parcial desacordo com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, em conhecer e dar provimento ao Recurso, nos
termos do voto do Desembargador Relator.

Desemb. Paulo Sérgio VELTEN PEREIRA
Relator

ACÓRDÃO Nº 205391/2017

Página 496 de 2382 Diário da Justiça Eletrônico Disponibilização: 30/06/2017
Edição nº 114/2017 Publicação: 03/07/2017

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO - Praça Dom Pedro II, s/n Centro - CEP 65010-905 - São Luis-MA - Fone: (98) 2106-9000 - www.tjma.jus.br
Diário da Justiça Eletrônico - Diretoria Judiciária - Coordenadoria de Jurisprudência e Publicações - Fone: (98) 2106 9805 / 9810 / 9896 / 9897 - publicacoes@tj.ma.gov.br



QUARTA CÂMARA CÍVEL
SESSÃO DO DIA 20 DE JUNHO DE 2017
REEXAME NECESSÁRIO N.º 0000285-44.2013.8.10.0111
Nº 052704/2016 - PIO XII (MA)
Remetente : Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Pio XII
Requerente : Ministério Público do Estado do Maranhão
Promotora : Larissa Sócrates de Bastos
Requerido : Município de Pio XII
RELATOR : DESEMBARGADOR MARCELINO CHAVES EVERTON

EMENTA
REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FACE MUNICÍPIO JULGADA PROCEDENTE. PAGAMENTO
DE SALÁRIO DE SERVIDORES MUNICIPAIS. ATRASO. SENTENÇA QUE DETERMINOU O PAGAMENTO MANTIDA. REMESSA DESPROVIDA.
I - Comprovado o vínculo funcional e a prestação dos serviços fazem jus os servidores à percepção do seu salário, sob pena de enriquecimento ilícito
por parte da administração municipal, mormente quando o ente público não se desincumbe do ônus de provar o fato extintivo do direito dos
servidores, in casu, pela não apresentação de contestação.
II - Remessa Desprovida. Unanimidade.

ACÓRDÃO
DECISÃO ACORDAM os Desembargadores da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, por unanimidade de votos, e de acordo
com o parecer ministerial, em DESPROVER a remessa, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Desembargador Marcelino Chaves Everton
Relator

ACÓRDÃO Nº 205393/2017

QUARTA CÂMARA CÍVEL
SESSÃO DO DIA 20 DE JUNHO DE 2017
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0009638-48.2016.8.10.0000
PROTOCOLO Nº 060018-2016 - AÇAILÂNDIA (MA)
Agravante : George Santos Ferreira
Advogados : Milseth de Oliveira Silva Leôncio dos Santos (OAB/MA - 7086) e Carlos André Morais Anchieta (OAB - 6274)
Agravado : Blamires e Oliveira Ltda - ME Perfil Empresarial e Comunicações
Relator : Desembargador Marcelino Chaves Everton

E M E N T A
CIVIL. PROCESSO CIVIL. ARTIGO 99, § 4º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. ALEGAÇÃO DE
HIPOSSUFIÊNCIA. PEDIDO INDEFERIDO PELO MAGISTRADO A QUO EM RAZÃO DO AUTOR TER CONSTITUÍDO ADVOGADO PARTICULAR. DECISÃO
REFORMADA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA CONCEDIDA. RECURSO PROVIDO.
I - Conforme preconiza o artigo 99, § 4º "a assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.
II - A presunção que milita em favor daquele que pede a concessão do benefício é relativa, devendo ser analisado de acordo com o caso concreto.
III - Não logrando êxito o magistrado, no sentido de rechaçar a declaração de hipossuficiência feita pela parte, deve ser reformada a decisão que
indeferiu o seu pedido de concessão do benefício de assistência judiciária gratuita.
IV - Recurso provido.

A C Ó R D Ã O
DECISÃO: ACORDAM os Desembargadores da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, por unanimidade, e de acordo com o
parecer ministerial, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Desembargador MARCELINO CHAVES EVERTON
Relator

ACÓRDÃO Nº 205395/2017

QUARTA CÂMARA CÍVEL
SESSÃO DO DIA 20 DE JUNHO DE 2017
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0040733-64.2014.8.10.0001
PROTOCOLO Nº 014194-2016 - São Luís (MA)
1º Apelante : Banco do Brasil S/A
Advogado : Louise Rainer Pereira Gionédis (OAB/PR - 8123), Melissa Abramovici Pilotto (OAB/PR - 35270)
2º Apelante : Patrícia Katiúscia Mendes Monteiro
Advogado : Arlindo Barbosa Nascimento Júnior
Relator : Desembargador Marcelino Chaves Everton

ACÓRDÃO
PROCESSO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. CONDENAÇÃO EM DANO MORAL. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL. SENTENÇA REFORMADA.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E OBRIGAÇÃO DE FAZER. RESPONSABILIDADE
CIVIL OBJETIVA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE RESTRIÇÃO DE CRÉDITO. DANO MORAL NÃO EXISTENTE. HIPÓTESE EM QUE HAVIA
INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. 1º RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 2º RECURSO PREJUDICADO..
1. Permanecer disponibilizando crédito a correntistas é faculdade da instituição financeira, não podendo o Poder Judiciário intervir nesta análise,
ainda mais quando a própria recorrente comprova a existência de restrição.
2. Ainda que a dívida junto inscrita seja supostamente indevida, tal análise não cabe ao banco que consulta o cadastro, pois a instituição financeira se
baseou em cadastro nacional, de credibilidade reconhecida, para sua análise de concessão de crédito.
3. Ausentes os pressupostos da responsabilidade civil, inexiste dano moral a ser indenizado.
6. 1º Recurso conhecido e provido. 2º recurso prejudicado.

ACÓRDÃO
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DECISÃO: ACORDAM os Desembargadores da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, por unanimidade e em desacordo com o
parecer ministerial, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao 1º apelo e JULGAR PREJUDICADO o 2º recurso, nos termos do voto do Relator.

Desembargador Marcelino Chaves Everton
Relator

ACÓRDÃO Nº 205396/2017

QUARTA CÂMARA CÍVEL
SESSÃO DO DIA 20 DE JUNHO DE 2017
APELAÇÃO CÍVEL Nº 058571-2016 - IMPERATRIZ (MA)
PROCESSO NÚMERO: 0000413-75.2016.8.10.0041
Apelante : Carlos Eduardo Rego da Costa
Advogados : Eduardo Costa de Sousa Santos (OAB/MA - 16268) e Joel dos Santos Ferreira (OAB/MA - 14542)
Apelado : Ministério Público Estadual
Promotor : Alenilton Santos da Silva Júnior
Relator : Desembargador Marcelino Chaves Everton

EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL. REPRESENTAÇÃO. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO TIPO PENAL PINÇADO NO ARTIGOS 157, § 3º, C/C ARTIGO 14, II, 148,
CAPUT E 69 DO CÓDIGO PENAL (LATROCÍNIO TENTADO, SEQUESTRO E CÁRCERE PRIVADO EM CONCURSO MATERIAL DE CRIMES).
INTERNAÇÃO. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA QUE SE IMPÕE. PRAZO. NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DO ARTIGO 121, § 2º DO ESTATUTO DA
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. REAVALIAÇÃO A CADA 6 (SEIS) MESES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Deve ser mantida a sentença na parte que reconheceu a autoria e a materialidade do ato infracional, estando devidamente fundamentada a
necessidade de internação dos menores, diante da gravidade da conduta, a reiteração das práticas e descumprimento reiterado de medidas
anteriormente impostas.
Quanto à "dosimetria" aplicada pelo magistrado, é de se considerar que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento já consolidado no
sentido de que "inexiste dosimetria em aplicação de medida socioeducativa, tampouco previsão legal para atenuação da medida em face da confissão
do adolescente (HC 301.135/SP, Min. Relator Rogério Schieti Crus e HC 338.209/SC, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro), devendo ser obedecido
o que estabelece o Estatuto da Criança e do Adolescente, em seu artigo 121, § 2º, no sentido da necessidade da reavaliação da manutenção da medida
a cada 6 (seis) meses.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

ACÓRDÃO
DECISÃO: ACORDAM os Desembargadores da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, por unanimidade, e de acordo com o
parecer ministerial modificado em banca, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Desembargador Marcelino Chaves Everton
Relator

ACÓRDÃO Nº 205398/2017

QUARTA CÂMARA CÍVEL
Sessão do dia 20 de junho de 2017
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0008870-87.2016.8.10.0000 - PROTOCOLO Nº 0528712016 - 2ª VARA - COROATÁ-MA
AGRAVANTE : EDNA MARIA DA SILVA
ADVOGADOS : LUIZ VALDEMIRO SOARES COSTA (OAB/MA 9487-A) e LILIANNE MARIA DA SILVA FURTADO (OAB/MA 10366)
AGRAVADO : BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
RELATOR : DESEMBARGADOR MARCELINO CHAVES EVERTON

EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DETERMINANDO A EMENDA À INICIAL SOB PENA DE INDEFERIMENTO. DOCUMENTO
QUE NÃO É INDISPENSÁVEL À PROPOSITURA DA AÇÃO. OFENSA AO ARTIGO 282 E 283 DO CPC/1973 NÃO VERIFICADA. DECISÃO REFORMADA.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I - O andamento do processo é medida que se impõe, com a intimação do autor a trazer aos autos o extrato bancário, sem condicionar ao
indeferimento da petição inicial, uma vez que os referidos extratos são de fácil obtenção pelo autor e podem ser juntados ao longo da instrução
processual.
III - Recurso conhecido e parcialmente provido.

ACÓRDÃO
DECISÃO: ACORDAM os Desembargadores da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, por unanimidade, em CONHECER e
DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Desembargador Marcelino Chaves Everton
Relator

ACÓRDÃO Nº 205399/2017
SESSÃO DO DIA 13 DE JUNHO DE 2017
AUTOS: APELAÇÃO - 0800716-16.2015.8.10.0001
APELANTE: JOSE DE RIBAMAR AMORIM COSTA
Advogados do(a) APELANTE: CLAUDIA MARCIA AMORIM COSTA - MA4739, GUILHERME PADUA LAUANDE - MAA9806000
APELADO: BANCO BRADESCO SA
Advogados do(a) APELADO: FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - MAS1144200-A, RUBENS GASPAR SERRA - SPA1198590
RELATOR: PAULO SERGIO VELTEN PEREIRA
ÓRGÃO JULGADOR COLEGIADO: 4ª CÂMARA CÍVEL
EMENTA – APONTAMENTO EM BANCOS DE DADOS. DANO MORAL IN RE IPSA. VALOR DA INDENIZAÇÃO.
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HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Reputa-se indenizável o dano advindo de apontamento indevido do nome do consumidor
em bancos de dados, por débitos que não são de sua autoria ou que não foram por ele assumidos, hipótese em que o dano moral
é considerado in re ipsa. 2. O valor da reparação moral deve observar a extensão do prejuízo. 3. Apelo conhecido e improvido.
Unanimidade.
DECISÃO: Acordam os Senhores Desembargadores da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, por
votação unânime, em conhecer, de acordo com o parecer da PGJ, e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto do
Desembargador Relator.

Desemb. Paulo Sérgio VELTEN PEREIRA
Relator

ACÓRDÃO Nº 205401/2017
SESSÃO DO DIA 13 DE JUNHO DE 2017
AUTOS: AGRAVO DE INSTRUMENTO - 0800379-59.2017.8.10.0000
AGRAVANTE: FRANCIONE DE SOUSA BATISTA
Advogado do(a) AGRAVANTE: FRANCIVALDO PEREIRA DA SILVA PITANGA - MA7158
AGRAVADO: BANCO BRADESCO S/A
Advogado do(a) AGRAVADO: JOSE ALMIR DA ROCHA MENDES JUNIOR - PIA2338000
RELATOR: PAULO SERGIO VELTEN PEREIRA
ÓRGÃO JULGADOR COLEGIADO: 4ª CÂMARA CÍVEL
EMENTA – GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO AFASTADA. 1. Para a obtenção
da gratuidade da Justiça por pessoa natural, basta a declaração da parte no sentido de que não está em condições de arcar com as despesas do
processo. 2. A decisão que indefere o benefício da gratuidade deve ser embasada em prova efetiva e empiricamente analisada. 3. A prova que
derruba a presunção juris tantum de pobreza deve ser cabal no sentido de que o requerente pode prover os custos do processo. 4. Agravo
parcialmente conhecido e, nessa parte, provido. Unanimidade.
DECISÃO: Acordam os integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, por votação unânime, e em
desacordo com o Parecer Ministerial, em conhecer de parte do Recurso e, na parte conhecida, dar-lhe provimento, nos termos do voto
Desembargador Relator.

Desemb. Paulo Sérgio VELTEN PEREIRA
Relator

ACÓRDÃO Nº 205475/2017

QUARTA CÂMARA CÍVEL
SESSÃO DO DIA 20 DE JUNHO DE 2017
APELAÇÃO CÍVEL N° 1790/2016
N.º ÚNICO 0037401-89.2014.8.10.0001
APELANTE: SINDICATO DOS TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO - SINTSEP
ADVOGADO: Dr. Thiago Brhanner Garces Costa (OAB/MA Nº 8546) e outros
APELADO: ESTADO DO MARANHÃO
RELATOR: DES. JAIME FERREIRA DE ARAUJO
ACÓRDÃO N° __________________________
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃODE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA COLETIVA. EXTINÇÃO DO
PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SINDICATO. LEGITIMIDADE ATIVA CONCORRENTE. JUNTADA DE
DOCUMENTO NOVO. POSSIBILIDADE. LAUDOS PERICIAIS JÁ HOMOLOGADOS. LIQUIDEZ DO TÍTULO.
PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. SENTENÇA ANULADA.
I. O advogado constituído e a parte possuem legitimidade concorrente para executar de forma autônoma os honorários de
sucumbência decorrentes de título executivo judicial, não havendo necessidade de que ambos estejam no polo ativo.
II. É cabível a juntada de documento novo em fase recursal, quando o fato já foi alegado, ou seja, conhecido no 1° grau pela
partecontrária.
III. Havendo homologação dos cálculos realizados pelo perito judicial, não há falar em ausência de liquidez do título judicial.
IV. Em atenção aos princípios da eficiência, da celeridade processual e da razoável duração do processo, a sentença deve ser
anulada para que o processo tenha seu prosseguimento normal, com a continuidade da execução e citação do Estado para
oposição de embargos.
V. Apelação conhecida e provida.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL sob o n.º 001790/2016 - SÃO LUÍS/MA, em que figuram como
Recorrente e Recorrido os acima enunciados, ACORDAM os Senhores Desembargadores da Quarta Câmara Cível do Tribunal
de Justiça do Estado do Maranhão:"por votação unânime e de acordo com o parecer do Ministério Público, conheceu e deu
provimento ao recurso, nos termos do voto do Desembargador Relator".
Participaram do julgamento os Senhores Desembargadores Marcelino Chaves Everton, Paulo Sérgio Velten Pereira e Jaime
Ferreira de Araujo.
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Funcionou pela Procuradoria Geral de Justiça o Dr. Paulo Roberto Saldanha Ribeiro.
São Luís/MA, 20 de junho de 2017.
Desembargador JAIME FERREIRA DE ARAUJO
Relator

ACÓRDÃO Nº 205487/2017
QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO Nº 57935/2016 SÃO LUÍS
1º APELANTE: TIM CELULAR S/A
AADVOGADOS: CARLOS ROBERTO SIQUEIRA CASTRO (OAB/MA 8882-A) e GABRIEL SILVA PINTO (OAB/MA 11742-A)
2º APELANTE: LUZIANE SEVERINA COSTA DA SILVA
ADVOGADOS: NICOMEDES OLIMPIO JANSEN JUNIOR (OAB/MA 8224) e LUCIANE MARIA COSTA DA SILVA (OAB/MA
11846)
1º APELADO: LUZIANE SEVERINA COSTA DA SILVA
ADVOGADOS: NICOMEDES OLIMPIO JANSEN JUNIOR (OAB/MA 8224) e LUCIANE MARIA COSTA DA SILVA (OAB/MA
11846)
2ª APELADA: TIM CELULAR S/A
ADVOGADOS: CARLOS ROBERTO SIQUEIRA CASTRO (OAB/MA 8882-A) e GABRIEL SILVA PINTO (OAB/MA 11742-A)
RELATOR: DESEMBARGADOR JAIME FERREIRA DE ARAUJO
ACÓRDÃO Nº ______________
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA
ANTECIPADA. DANO MORAL IN RE IPSA. CARACTERIZAÇÃO. QUANTUM. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA
RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 54 DO STJ.
I. Cuida-se de cadastro indevido de 14 linhas de telefonia móvel noutro Estado, ignorado pela autora originária, que restou
impedida de habilitar linha de telefonia móvel pretendida;
II. Afastada hipótese de mero aborrecimento ante a materialização do dano moral, não refutado pela empresa a não ser em razão
do valor arbitrado em sentença de base. Prescindibilidade de identificar ocorrência de dor ou sofrimento para sua concessão,
consoante Enunciado nº 444 do Conselho de Justiça Federal, emitido na V Jornada de Direto Civil, ipisis litteris: “O dano moral
indenizável não pressupõe necessariamente a verificação de sentimentos humanos desagradáveis como dor ou sofrimento”. Dano
moral arbitrado em R$10.000,00 (dez mil reais). Observância dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade;
III. Entendimento pacífico e sumulado do STJ (Súmula 54) definindo o termo a quo da contagem dos juros de mora a partir do
evento danoso;
IV. Apelações conhecidas, sendo a Primeira desprovida e a Segunda provida.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de recursos de Apelação, sob nº 57935/2016 São Luís/MA, em que figuram como
Recorrente e Recorrido os acima enunciados, “A QUARTA CÂMARA CÍVEL, POR VOTAÇÃO UNÂNIME, CONHECEU DOS
APELOS PARA NEGAR E DEU PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO DESEMBARGADOR
RELATOR”.
Participaram do julgamento os Senhores Desembargadores JAIME FERREIRA DE ARAUJO, JAMIL DE MIRANDA GEDEON
RAUL NETO E RAUL JOSÉ DUARTE GOULART JÚNIOR.
Funcionou pela Procuradoria Geral de Justiça o Dr. CARLOS JORGE AVELAR SILVA.

São Luís/MA, 06 de junho de 2017.
DESEMBARGADORJAIME FERREIRA DE ARAUJO

Relator

QUARTA CÂMARA CÍVEL
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0025232/2017 - SÃO LUÍS/MA
NUMERAÇÃO ÚNICA: 0013198-97.2013.8.10.0001
APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
Advogada: Dr.ª Roberta Menezes Coelho de Souza (OAB/MA 10.527-A)
APELADO(A)(S): LORENA CRUZ COELHO DE SOUSA, JONAS GOMES CRUZ NETO, OSVALDO COELHO DE SOUSA FILHO
Advogada: Dr.ª Selma Maria da Costa (OAB/MA 6.859)
Relator:Desembargador Jaime Ferreira de Araujo
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. DIVISÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. VOCAÇÃO
HEREDITÁRIA. ART. 792 DO CC. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. ART. 932, V, DO
CPC/2015.
I. Nos termos do artigo 792 do Código Civil, o cônjuge do de cujos tem direito a 50% (cinquenta por cento) do valor da indenização a título de seguro obrigatório
DPVAT.
II. Os juros legais, nas ações de cobrança de seguro DPVAT, devem incidir a partir da citação, oportunidade em que a seguradora foi constituída em mora, cujo
percentual é de 1% (um por cento) ao mês (CC, art. 405). Inteligência do enunciado da Súmula n.º 426 do STJ.
III. A correção monetária, nesses casos, como meio de manter atualizado o poder aquisitivo da moeda, deve incidir a partir da data do sinistro.
IV. Apelação conhecida e provida monocraticamente, nos termos do artigo 932, inciso V, do CPC/2015.

D E C I S Ã O
Trata-se de Apelação Cível interposta por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS contra sentença (fls. 43-46) exarada pela MM.ª Juíza de
Direito designada para funcionar na Comissão Sentenciante Itinerante, Dr.ª Lorena de Sales Rodrigues Brandão, que nos autos da Ação de Cobrança de
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Seguro Obrigatório DPVAT (Processo n.º 13198-97.2013.8.10.0001) ajuizada por Osvaldo Coelho de Sousa Filho, Lorena Cruz Coelho de Sousa e Jonas Gomes
Cruz Neto, este representado por seu genitor, julgou procedente o pedido inicial, condenando a parte requerida a pagar a cada um dos autores a quantia de R$
4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) a título de seguro obrigatório DPVAT, acrescida de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção
monetária incidindo a partir do evento danoso, bem como custas processuais e honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.
Irresignado, o recorrente manejou o vertente recurso (fls. 48-53), alegando, em síntese, que a sentença vergastada deixou de observar a ordem de vocação
hereditária, visto que condenou a seguradora ao pagamento em partes iguais ao cônjuge e os filhos da de cujus.
Aduz que, o correto seria dividir o valor do seguro da seguinte forma: 50% (cinquenta por cento) para o marido e os outros 50% (cinquenta por cento) divididos
igualmente entre os filhos.
Após tecer essas considerações, pugna pelo conhecimento e provimento do apelo, reformando-se a sentença para dividir a indenização de acordo com o
quinhão correspondente a cada um dos autores, qual seja R$ 6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais) para o cônjuge e R$ 6.750,00 (seis mil setecentos
e cinquenta reais) divididos entre os filhos.
Contrarrazões às fls.62-70.
A PGJ, às fls. 78-83,manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso, para que seja reformada a sentença, "condenando a seguradora ao pagamento
da quantia de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), devendo o conjuge receber a quantia de R$ 6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais),
correspondendo a 50% do valor da indenização do seguro DPVAT e o restante, ou seja, R$ 6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais) aos filhos, conforme
o artigo 792 do CC".
Eis o relatório. DECIDO.
Por estarem presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, a presente apelação merece ser conhecida, bem como efetuarei o seu
julgamento de forma monocrática, vez que o Código vigente estabeleceu a faculdade de o relator dar ou negar provimento ao recurso quando presentes as
hipóteses descritas no artigo 932, incisos IV e V, tendo em vista a contrariedade do apelo ou da decisão recorrida, a jurisprudência de Tribunal Superior ou deste
Tribunal de Justiça.
No mesmo sentido, cumpre-me trazer à baila a Súmula n.° 568 do STJ, verbis:
O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante
acerca do tema.(Súmula 568, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/03/2016, DJe 17/03/2016).
Sedimentada a necessidade de apreciação monocrática do aludido recurso, passo à sua análise.
Compulsando os autos, verifico que o cerne da controvérsia repousa em saber se a divisão, em partes iguais aos autores, do valor da indenização foi ou não
acertada.
Com efeito,sabido é que na hipótese de óbito do segurado a indenização deve ser paga no montante de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), de acordo
com o art. 3º, inciso I, da Lei 6.194/74, verbis:
"Art. 3.º Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou
parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei
nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos).
(...)
I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007)
(...)".
Portanto, é indubitável que o magistrado de primeiro grau acertou ao condenar a seguradora ao pagamento do seguro obrigatório DPVAT no montante de R$
13,500,00 (treze mil e quinhentos reais). Todavia, quedou-se em erro ao dividir o valor da indenização em partes iguais aos autores, tendo em vista a ordem de
vocação hereditária, nos termos do art. 4&#730; da Lei 6.194 /1974 c/c os artigos 792 e 793, ambos do Código Civil, verbis:
"Art. 4oA indenização no caso de morte será paga de acordo com o disposto no art. 792 da Lei no10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.
(Redação dada pela Lei nº 11.482, de 2007)"
"Art. 792. Na falta de indicação da pessoa ou beneficiário, ou se por qualquer motivo não prevalecer a que for feita, o capital segurado será pago por metade
ao cônjuge não separado judicialmente, e o restante aos herdeiros do segurado, obedecida a ordem da vocação hereditária.
(...)
Art. 793. É válida a instituição do companheiro como beneficiário, se ao tempo do contrato o segurado era separado judicialmente, ou já se encontrava
separado de fato."
Desse modo, não há dúvida de que o valor da indenização deve ser pago da seguinte forma: o cônjuge devereceber a quantia de R$ 6.750,00 (seis mil
setecentos e cinquenta reais), que corresponde a 50% (cinquenta por cento) do valor da indenização do seguro DPVAT e o restante, que corresponde aos outros
50% (cinquenta por cento), deve ser dividido igualmente entre os filhos
Corroborando com o entendimento ora adotado, colaciono julgados deste E. Tribunal de Justiça, ipsis litteris:
AGRAVO REGIMENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. MORTE. INSTRUÇÃO REALIZADA SEM IMPUGNAÇÕES. LEGITIMIDADE DOS FILHOS A
50% (CINQUENTA POR CENTO) DO VALOR INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A legitimidade de beneficiário de indenização por morte em
seguro DPVAT segue a ordem de vocação hereditária prescrita no Código Civil e na lei de regência. 2. O art. 4º da Lei nº. 6.194/74 remete ao Código Civil,
especificamente ao art. 792, a ordem de vocação hereditária. No caso, havendo cônjuge ou companheira a participar da meação a indenização deve
ser rateada em 50% (cinquenta por cento) aos filhos do de cujus.3. Inexistindo impugnação específica acerca dos laudos apresentados, descabe neste
momento recursal reapreciar fato já consolidado na instrução probatória. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgR no(a) Ap 048147/2015, Rel.
Desembargador(a) LOURIVAL DE JESUS SEREJO SOUSA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, julgado em 21/01/2016, DJe 26/01/2016) Disponível em
http://jurisconsult.tjma.jus.br. Acesso em 19/06/2017. Original sem destaques.
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. SEGURO DPVAT POR MORTE. HERDEIROS DEVIDAMENTE HABILITADOS AOS AUTOS.
SEGUIMENTO DA ORDEM DE VOCAÇÃO HEREDITÁRIA NOS TERMOS DO ART. 792, CC. I - Formação do litisconsórcio dos filhos do acidentado
para recebimento da indenização do Seguro DPVAT, nos termos do art. 792, CC.III - Não se mostra razoável exigir prova da não existência de outros
herdeiros que foge às suas possibilidades. IV - Incumbe a eventuais herdeiros, se existirem, tomarem as providências cabíveis para proteção de direitos. III -
Recurso improvido. (AgR no(a) Ap 011471/2015, Rel. Desembargador(a) CLEONICE SILVA FREIRE, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, julgado em 24/05/2016, DJe
03/06/2016) Disponível em http://jurisconsult.tjma.jus.br. Acesso em 19/06/2017. Original sem destaques.
TJMA-0061786) DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. MORTE. PRELIMINAR. FALTA DE
INTERESSE DE AGIR. REJEITADA. LEGITIMIDADE ATIVA DOS HERDEIROS. ARTIGO 792 DO CC. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS MORATÓRIOS.
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. APRECIAÇÃO DE OFÍCIO. APELO IMPROVIDO. I. A inexistência de prévia postulação administrativa não constitui óbice ao
ingresso em juízo, uma vez que não é requisito para a propositura da ação de cobrança do seguro DPVAT, a qual encontra fundamento no postulado
consagrado no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. (TJMA, AC 1351882013, Des. Marcelo Carvalho Silva, DJ 13.09.2013). II. Resultando em morte o
acidente automobilístico, fará jus o segurado a indenização no valor de R$ 13.500,00 (treze mil quinhentos reais). Inteligência do art. 3º da Lei
6.194/1974, alterado pela Lei 11.482/2007. III. Nos termos do artigo 792 do Código Civil, a companheira legalmente reconhecida e os herdeiros do
segurado possuem legitimidade para figurar no polo ativo da ação de indenização de seguro DPVAT.In casu, tendo comprovado sua qualidade de
herdeira (filha), conforme consta dos documentos acostados aos autos, cabe a eventuais herdeiros, porventura existentes, a adoção de medidas necessárias
para assegurarem os seus direitos. IV. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a partir da citação da Seguradora é que se dá o
termo inicial para a contagem dos juros de mora decorrentes da indenização do Seguro Obrigatório DPVAT, momento em que a seguradora e constituída em
mora, e à correção monetária é aplicável a Súmula 43, que determina a sua contagem a partir do efetivo prejuízo (TJMA, AC 1421412014, Des. MARCELO
CARVALHO SILVA, 21.02.2014). V. Apelo parcialmente tão somente para determinar que os juros de mora incidam a partir da citação (Súmula 426, STJ), em
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acordo com o MP. (Apelação Cível nº 0005773-19.2013.8.10.0001 (147052/2014), 2ª Câmara Cível do TJMA, Rel. Antônio Guerreiro Júnior. j. 13.05.2014,
unânime, DJe 16.05.2014). Disponível em http://jurisconsult.tjma.jus.br. Acesso em 19/06/2017. Original sem destaques.
TJMA-0058537) DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. MORTE. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE
ATIVA. REJEITADA COMPANHEIRA E HERDEIROS. ARTIGO 792 DO CC. CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. APRECIAÇÃO DE
OFÍCIO. APELO IMPROVIDO. I. Resultando em morte o acidente automobilístico, fará jus o segurado a indenização no valor de R$ 13.500,00 (treze
mil quinhentos reais) por força do art. 3º da Lei 6.194/1974, alterado pela Lei 11.482/2007. II. Nos termos do artigo 792 do Código Civil, a
companheira legalmente reconhecida possui legitimidade para figurar no polo ativo da ação de indenização de seguro DPVAT. Do mesmo modo, os
herdeiros do segurado.III. A correção monetária nos casos de indenização do Seguro Obrigatório DPVAT inicia-se a partir do evento danoso
(Súmula 43, STJ). IV. Apelo improvido. (Apelação Cível nº 0000028-88.2012.8.10.0067 (142857/2014), 2ª Câmara Cível do TJMA, Rel. Antônio
Guerreiro Júnior. j. 25.02.2014, unânime, DJe05.03.2014). Disponível em http://jurisconsult.tjma.jus.br. Acesso em 19/06/2017. Original sem destaques.
Com relação aos juros, a sentença recorrida estabeleceu corretamente sua incidência, em perfeita harmonia com o enunciado da Súmula n.º 426 do Superior
Tribunal de Justiça, isto é, a partir da citação da seguradora é que se dá o termo inicial para a contagem dos juros de mora decorrentes da indenização do seguro
obrigatório DPVAT, oportunidade que a seguradora foi constituída em mora. Confira-se o enunciado da Súmula n.º 426 do STJ, in verbis:
"Súmula n.º 426-STJ. Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação".
Nessa linha de raciocínio, destaco o seguinte julgado do Tribunal do Distrito Federal, verbis:
TJDFT-101904) APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT. INTERESSE PROCESSUAL. INVALIDEZ PERMANENTE. JUROS
DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC. HONORÁRIOS. O requerimento administrativo prévio não é condição para o exercício do direito do segurado de
postular em juízo a indenização securitária. Comprovada a invalidez permanente, o valor da indenização decorrente de acidente de veículo (DPVAT) é o previsto
na Lei nº 11.482/2007, em seu valor máximo - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), uma vez que não há qualquer distinção quanto ao grau da lesão
sofrida. A correção monetária dar-se-á com base no INPC, a partir da data da liquidação do sinistro, enquanto os juros de mora incidirão a partir da
data da citação, no importe de 1% (um por cento) ao mês, consoante o disposto no artigo 405 do Código Civil.Recurso de apelação conhecido e
improvido. Recurso adesivo conhecido e parcialmente provido. (Processo nº 2009.01.1.129198-7 (434283), 5ª Turma Cível do TJDFT, Rel. Souza e Ávila.
unânime, DJe 19.07.2010).Original sem grifos. Disponível em JURIS PLENUM OURO, Caxias do Sul: Plenum, n. 16, nov./dez. 2010. 1 DVD. ISSN 1983-0297.
Quanto à data de incidência da correção monetária, também restou acertada a sentença recorrida, posto que se trata de índice que visa recompor o valor real do
débito, em virtude da desvalorização da moeda, deve ela ser contada da data do sinistro (evento danoso). Aliás, esse entendimento é vastamente ventilado pelo
STJ (AgRg no AREsp n° 2011/0149361-7) e por este e. Tribunal de Justiça, consoante se depreende do aresto a seguir transcrito:
TJMA-015783) APELAÇÃO CÍVEL - SEGURO DPVAT - CORREÇÃO MONETÁRIA - DATA DO SINISTRO - PRECEDENTES DA QUARTA CÂMARA CÍVEL DO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PERCENTUAL APLICADO EM RESPEITO AO ART. 20, § 3º, DO
CPC - APELAÇÃO IMPROVIDA. I - Afasta-se a preliminar de ilegitimidade ativa levantada pelo apelante vez que a matéria já foi enfrentada e rechaçada pela
Juíza de base, amplamente fundamentada na sentença recorrida. De mais a mais, não se vislumbra qualquer descumprimento às disposições do art. 792, do
Código Civil, a ser aplicado por força da determinação constante do art. 4º, da Lei nº 6.194/74 (alterado pela Lei nº 11.482/07), tendo em vista que a apelada,
efetivamente, comprovou sua qualidade de herdeira (filha), conforme consta da Certidão de Nascimento acostada aos autos, cabendo aos eventuais herdeiros,
caso entendam pertinente, a adoção das medidas necessárias para assegurarem o seu direito. II - A correção monetária deve ser calculada na forma
adotada em posicionamento reiterado desta colenda Quarta Câmara Cível, ou seja, a partir da data do sinistro. III - Mostra-se razoável a fixação de
honorários advocatícios quando feita levando-se em conta a importância da causa e a presteza do profissional, assim como a imprescindibilidade de o causídico
ser remunerado dignamente. Inteligência do art. 20, § 3º do CPC. IV - Apelação improvida.(Apelação Cível nº 009459/2009 (93830/2010), 4ª Câmara Cível do
TJMA, Rel. Anildes de Jesus Bernardes Chaves Cruz.j. 27.07.2010, unânime, DJe 09.08.2010). Original sem grifos. Disponível em JURIS PLENUM OURO,
Caxias do Sul: Plenum, n. 16, nov./dez. 2010. 1 DVD. ISSN 1983-0297.
Diante do exposto, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO monocraticamente à presente apelação,condenando a seguradora ao pagamento de R$ 13.500,00 (treze
mil e quinhentos reais) a título de indenização do seguro DPVAT, a ser pago da seguinte forma: R$ 6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais) ao cônjuge,
que corresponde a 50% (cinquenta por cento) do valor da indenização e o restante, que corresponde aos outros 50% (cinquenta por cento), divididos igualmente
entre os filhos, ou seja,R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais) para cada um dos filhos.
PUBLIQUE-SE e, uma vez certificado o trânsito em julgado - o que o Sr. Coordenador certificará - devolvam-se os autos à Comarca de origem, dando-se baixa.
CUMPRA-SE.
São Luís, 27 de junho de 2017.

Desembargador Jaime Ferreira de Araujo
Relator

QUARTA CÂMARA CÍVEL
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000718-35.2014.8.10.0104 - PROTOCOLO Nº 0192262015 - VARA ÚNICA - PARAIBANO/MA
1º APELANTE : BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO : WILSON SALES BELCHIOR (OAB/MA 11099-A)
2º APELANTE : MARIA CARVALHO DE SOUSA
ADVOGADO : TARCISO AIRES A FILHO (OAB/MA 9839)
1ª APELADA : MARIA CARVALHO DE SOUSA
2º APELADO : BANCO BRADESCO S/A
RELATOR :DESEMBARGADOR MARCELINO CHAVES EVERTON

MONOCRÁTICA - HOMOLOGAÇÃO DE PEDIDO DE DESISTÊNCIA
Trata-se de Apelações Cíveis interpostas por BANCO BRADESCO S/A e MARIA CARVALHO DE SOUSA, por seus respectivos advogados, em face da sentença
de fls. 73/76-v, proferida pelo Juiz de Direito da Comarca de Paraibano, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito
c/c Liminar e Indenização por Danos Morais nº 718/2014, julgou procedentes os pedidos constantes na inicial, nos termos do artigo 269, I, do Código de
Processo Civil/1973, ainda vigente à época.
Instada a se manifestar a Procuradoria Geral de Justiça, às fls. 117, emitiu parecer, opinando, em síntese, pelo conhecimento do recurso, deixando de se
manifestar quanto ao mérito, por entender ser ausente o interesse público no deslinde da causa
Compulsando os autos, observo, às fls. 121/122, que a 2ª apelante peticionou nos autos, informando que as partes celebraram acordo, objetivando pôr fim à
presente demanda, e que a minuta do mesmo foi protocolizada na comarca de origem. Requereu, assim, a homologação do acordo e a desistência da ação.
Em decisão de fls. 129, determinei a intimação das partes, no prazo de 10 (dez) dias, juntar aos autos cópia (original ou autenticada) da minuta, onde presentes
os termos da avença, bem como se manifestar, no mesmo prazo, sobre o mesmo.
O 1º apelante, às fls. 131/145, juntou aos autos o termo do acordo firmado entre as partes, bem como cópia de depósito via (DJO), em cumprimento ao acordo
entabulado entre elas.
Sem manifestação da 2ª apelante, apesar de devidamente intimada (fls. 146).
Isto posto,HOMOLOGO a desistência na forma requerida, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.
Determino logo o arquivamento dos autos na forma legal.
Cumpra-se. Publique-se.
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São Luís, 20 de junho de 2017.
Desembargador Marcelino Chaves Everton

Relator

QUARTA CÂMARA CÍVEL
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0195862017- ARAME/MA
Nº ÚNICO: 0002643.82.2017.8.10.0000
AGRAVANTE: IRISNEIDE GOMES PEREIRA DA SILVA
Advogada: Dr.ª Neusa Maria Gomes Duarte (OAB/MA N.º 7.760)
AGRAVADO: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARAME
Procurador: Dr. Everton Cavalcante Serra (OAB/MA 10.326)
RELATOR: DESEMBARGADOR JAIME 7FERREIRA DE ARAUJO

DECISÃO
Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de tutela recursal, interposto por IRISNEIDE GOMES PEREIRA DA SILVA contra decisão (fls. 48-50)
proferida pela MM.ª Juíza de Direito da Comarca de Arame/Ma,Dr.ª Selecina Henrique Locatelli, que nos autos do Mandado de Segurança com pedido de
liminar(Proc. n.º 183-15.2017.8.10.0068) impetrado contra ato dito ilegal do SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARAME, indeferiu a liminar.
Em suas razões recursais (fls. 03-10), a agravante, em síntese, sustenta que foi aprovada e nomeada, por meio de concurso público (Edital n°001),para exercer
ocargo de professora de ensino fundamental do Município de Arame/MA desde o ano de 1998, com a carga horária de 40 (quarenta) horas semanais e lotação
em estabelecimento educacional situado na zona urbana.
Aduz que "em janeiro de 2005, ao inciar a gestão municipal, o então prefeito João Menezes reduziu, em 50% (cinquenta por cento), a carga horária e os
vencimentos de todos os professores que considerava ser aliados do grupo político adversário alegando, para tanto, que o Edital do certame havia sido
omisso quanto ao assunto".Por consequência disso, alega que recorreu ao Poder Judiciário, onde restou reconhecido o seu direito à reintegração das 20 (vinte)
horas semanais retiradas de forma abusiva pelo prefeito.
Ressalta, ainda, que ao ser reintegrada foi mantida trabalhando em estabelecimento educacional na zona urbana de Arame, precisamente no grupo escolar José
Rodrigues Lopes (grupinho) situado no Centro do Município de Arame - Ma.
Segue relatando que na data de 08/03/2017, na gestão da prefeita Jully Halley Alves de Menezes, filha do ex prefeito João Menezes, através do
Comunicado n°01/2017 SEMED, recebeu o aviso de que "havia sido removida para cumprir a carga horária de 20 (vinte) horas semanais, decorrente da
reintegração judicial mencionada alhures, em estabelecimento de ensino situado no povoado Planalto", localizado na zona rural do Município de Arame/Ma
Após estes esclarecimentos, fundamenta sua tese no sentido de que houve desvio de finalidade no ato administrativo de remoção, tendo em vista a patente
ausência de motivação do ato, bem como o caráter punitivo deste, vez que obriga a servidora a trabalhar um turno na sede do Município e o outro na zona rural.
Acerca do direito a que se irroga, pugna a agravante seja recebido o agravo de instrumento, e, liminarmente, concedida a tutela recursal, para revogar os efeitos
da remoção da servidora, determinando sua permanência no estabelecimento educacional no qual era lotada, e, ao final, seja provido o presente recurso,
julgando-se em definitivo a tutela recursal.
É o relatório. Decido.
Prima facie, em sede dejuízo deadmissibilidade, considerando as disposições do CPC/2015 atinentes ao agravodeinstrumento, previstas nos arts. 1.015e
seguintes daquele diploma legal, entendo que estão presentes todos os requisitos para a admissibilidade do presente recurso, especialmente a existência
detodas as peças obrigatórias, previstas no art. 1.017, e o cabimento do recurso que, no presente caso, está albergado na hipótese prevista pelo inciso I do art.
1.015, abaixo transcrito:
"Art. 1.015. Cabe agravodeinstrumentocontra as decisões interlocutórias que versarem sobre:
I - tutelas provisórias;
(...)"
No que diz respeito ao pedido de tutela recursal formulado no presente recurso, conforme prescrevem o art. 995, parágrafo único, e art. 1.019, I, cabe analisar,
ainda que superficialmente, a existência dedois elementos: o fumus boni iuris (fumaça do bom direito) e o periculum in mora(perigo da demora). Dispõem os
dispositivos da lei adjetiva:
"Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator,se da imediata produção deseus efeitos houver risco dedano grave,
dedifícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade deprovimento do recurso.
Art. 1.019. Recebido o agravodeinstrumentono tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso deaplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo
de5 (cinco) dias:
I-poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação detutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;
(g.n.)"
Como já relatado, a questão discutida na presente lide versa sobre o ato administrativo de remoção da servidora público municipal, ora agravante, para
estabelecimento educacional na zona rural.
Analisando detidamente a decisão agravada (fls.48-50), que indeferiu a liminar requerida pela impetrante, ora agravante, que objetivava a suspensão do ato de
remoção, verifico que a magistrada "a quo" se baseou no fato de que não restou caracterizado o requisito do"fumus boni iuris", visto que a lotação da servidora
no Grupo Escolar José Rodrigues Lopes (Grupinho) se deu apenas no ano de 2016. Nesse contexto, imperioso transcrever trecho da decisão agravada, in
litteris:
"No caso dos autos, verifico que não restou demonstrado o fumus boni iuris, vez que, está caracterizado pelos documentos constantes dos autos, que o (a)
impetrante é servidor (a) público (a) municipal e trabalha no Grupo Escolar José Rodrigues Lopes (Grupinho), apenas referente desde 2016, conforme resta
demonstrado pelas fls. 15/16, todos referentes ao ano de 2016".(sic)
Portanto, não há que se falar na probabilidade do direito alegado pela servidora, a uma porque sequer chegou a ser lotada naquele estabelecimento educacional
por anos a fio, como bem se vê do trecho da decisão em destaque, além do que é de sabença que o servidor público não goza da garantia constitucional da
inamovibilidade (art. 95, II e art. 128, §5°, I, b, ambos daCF/88), a qual é assegurada aos membros do Ministério Público e magistrados, estes últimos com o
objetivo de manter a independência e imparcialidade do Poder Judiciário.
Somando-se a isso, não encontrei nas provas carreadas aos autos qualquer sustentáculo que permitisse a compreensão de que a servidora tenha sido alvo de
perseguição politica por parte da gestão do Município de Arame/Ma, ao contrário, pois, o que se evidência, é a necessidade de mais professores serem lotados
na zona rural (fls. 110-120), no único intuito de beneficiar os alunos daquelas localidades.
Por consectário lógico, tenho que não houve desvio de finalidade na hipótese dos autos, pois a Administração Pública agiu dentro do seu poder discricionário,
respeitando sem sombra de dúvida o interesse público envolvido, na medida que a servidora foi removida para estabelecimento educacional com maior carência
de professores.
Com efeito, cabe salientar que a Administração Pública Municipal dispõe de Poder Discricionário para proceder à lotação e remoção de seus servidores públicos
de acordo com a conveniência e a oportunidade administrativa. Destaque-se os ensinamentos de Hely Lopes Meirelles, na obra "DIREITO ADMINISTRATIVO
BRASILEIRO", 41ª ed., São Paulo: Editora Malheiros, 2015, pp. 134-135, a seguir transcritos:
"Discricionariedade é liberdade de ação administrativa, dentro dos limites permitidos em lei (?)
A faculdade discricionária distingue-se da vinculada pela maior liberdade de ação que é conferida ao administrador. Se para a prática de um ato vinculado a
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autoridade pública está adstrita à lei em todos os seus elementos formadores, para praticar um ato discricionário é livre, no âmbito em que a lei lhe concede essa
faculdade.
(?)
Essa liberdade funda-se na consideração de que só o administrador, em contato com a realidade, está em condições de bem apreciar os motivos ocorrentes de
oportunidade e conveniência da prática de certos atos, que seria impossível ao legislador, dispondo na regra jurídica - lei - de maneira geral e abstrata, prover
com justiça e acerto. Só os órgãos executivos é que estão, em muitos casos, em condições de sentir e decidir administrativamente o que convém e o que não
convém ao interesse coletivo. (...)".
Em casos semelhantes ao dos autos, confiram-se os seguintes julgados deste e. Tribunal de Justiça, in verbis:
EMENTA- REMOÇÃO EX OFFICIO. ATO MOTIVADO. NULIDADE AUSENTE. PROCESSO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE.1. Não é nulo o
ato de remoção ex officio que se apresenta concreta e especificamente motivado, indicando os fatos e fundamentos jurídicos que o
justificaram. 2. É desnecessária a instauração de processo administrativo para a remoção calcada no interesse público, vez que os servidores
em geral não adquirem direito ao exercício da mesma função, no mesmo lugar e nas mesmas condições. 3.Recurso conhecido e improvido.
Unanimidade. (Ap no(a) AI 035433/2013, Rel. Desembargador(a) PAULO SÉRGIO VELTEN PEREIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, julgado em 09/02/2015, DJe
12/02/2015) Disponível em http://jurisconsult.tjma.jus.br. Acesso em 21/06/2017.
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REMOÇÃO DE OFÍCIO. MOTIVAÇÃO.
PRESENÇA. INTERESSE PÚBLICO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. I - Não é nula a remoção de servidor
público se o ato que a viabiliza contém a devida motivação, condição imprescindível à garantia da preservação dos direitos do servidor e à
demonstração inequívoca de obediência estrita ao interesse público.II - E inválido o mero acordo verbal feito entre o servidor e a Administração Pública,
para fins de lotação, mostrando-se correto o ato administrativo que determina o retorno do servidor à lotação originária, nos termos do edital do concurso público
a que foi submetido. III - Recurso desprovido, de acordo com o parecer ministerial. (TJ-MA - AI: 0035992014 MA 0000662-23.2014.8.10.0000, Relator:
MARCELO CARVALHO SILVA, Data de Julgamento: 03/06/2014, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/06/2014). Disponível em
http://jurisconsult.tjma.jus.br, Acesso em 21/06/2017.
Assim, havendo provas da motivação do ato de remoção do agravante e considerando os fatos constantes dos autos, o ato atacado não deve ser anulado.
Diante de tais considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA RECURSAL postulado no vertente agravo de instrumento, até o julgamento final do presente
recurso pelo órgão colegiado competente, nos termos da fundamentação supra.
Notifique-se a MM.ª Juíza de Direito da Comarca de Arame/Ma para tomar ciência desta decisão, ficando desobrigado de prestar informações, a não ser que
tenha sido modificada a decisão agravada ou acontecido qualquer fato novo que mereça ser trazido ao conhecimento deste Relator.
Outrossim, intime-se a parte agravada para que, querendo, venha ofertar contrarrazões no prazo de 30 (trinta) dias úteis, nos termos do art. 183 c/c art. 1.019, II,
do CPC/2015.
Remetam-se, a seguir, os autos à Procuradoria Geral de Justiça para que seja colhido o necessário parecer ministerial.
Após, voltem-me conclusos.
Publique-se e CUMPRA-SE.
São Luís, 21 de junho de 2017.

DESEMBARGADOR JAIME FERREIRA ARAUJO
Relator

QUARTA CÂMARA CÍVEL
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0003620-74.2017.8.10.0000
PROTOCOLO Nº 027220/2017 - AÇAILÂNDIA (MA)
AGRAVANTE: BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e Investimento
ADVOGADO: Wilson Sales Belchior (OAB/MA - 11009-A)
AGRAVADO: Carlos Jean de Sousa Torres
ADVOGADO: Douglas Barros Costa (OAB/MA - 10304)
RELATOR : DESEMBARGADOR MARCELINO CHAVES EVERTON

DECISÃO
(Apreciação de Liminar)

Vistos e analisados nesta fase de cognição sumária, entendo inexistir razões para suspender os efeitos da decisão agravada (fls. 37).
Analisando os documentos que instruem o processo, verifico que a agravada ajuizou Ação de Indenização por Danos Morais c/c Obrigação de Fazer e
Antecipação de Tutela em face da BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e Investimento, ora agravante, visando a concessão de tutela provisória para que
seja expedido ofício ao Detran, para que o gravame seja baixado, tendo em vista a inexistência de bloqueio administrativo imposto pela própria autarquia.
Em que pese as razões recursais postas no presente agravo, não verifico desacerto apto a ser sanado neste momento processual, uma vez que magistrada não
indeferiu o pedido do autor, mas apenas postergou a análise da liminar para momento posterior, após a manifestação da parte agravada, o que constitui
faculdade do julgador.
Desta feita, não verificando desacerto na decisão agravada, entendo que esta deve ser mantida, até julgamento pelo órgão colegiado.
Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo formulado, ressalvado melhor juízo quando da análise do mérito recursal.
Oficie-se ao douto Juiz da causa, dando-lhe ciência desta decisão, nos termos do artigo 1.019, I do CPC.
Intime-se a agravada, nos termos do artigo 1.019, II, do CPC.
Por fim, atendendo ao disposto no artigo 1.019, III do CPC, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Estadual, para que, por intermédio de sua
Procuradoria de Justiça, intervenha como de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.
Ultimadas essas providências e decorridos os prazos de estilo, voltem conclusos para julgamento.
Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.
São Luís, 20 de junho de 2017.

Desembargador MARCELINO CHAVES EVERTON
Relator

QUARTA CÂMARA CÍVEL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº 048.528/2016
Aforado no Agravo de Instrumento nº 048.528/2016 - Itapecurú-Mirim - MA
EMBARGANTE: Município de Itapecurú-Mirim - MA
ADVOGADO: Luis Felipe Almeida Barbosa (OAB/MA 10.501).
EMBARGADO: Adalci Brito Filho
ADVOGADO: Clemes Mota Lima Filho (OAB/MA 9.144).
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Relator: Desembargador Marcelino Chaves Everton
DECISÃO MONOCRÁTICA

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração (fls. 110/114), opostos pelo Município de Itapecurú-Mirim - MA, através do seu advogado, contra decisão de fls. 106/107,
da minha relatoria, que INADMITIU OS EMBARGOS INFRINGENTES de nº 015.195/2016, por ausência de previsão legal para interposição do referido recurso.
Sustenta o embargante em suas razões recursais de fls. 110/114, sinteticamente, que há omissão no julgado ante a necessidade de se levar o julgamento para o
quorum estendido nos termos do art. 942 do CPC/2015.
Ao final, requereu provimento dos embargos para que sejam sanados os vícios alegados.
Sem contrarrazões do embargado (fls. 117).
É o breve relatório.
D E C I D O
Presentes os pressupostos de admissibilidade conheço os presentes Embargos de Declaração.
A situação em análise não guarda controvérsia uma vez que a questão é de direito intertemporal a ser resolvido levando em conta o postulado do "tempus regit
actum" ( o tempo rege o ato), que guia o direito processual civil.
A esse respeito, destacamos que não há necessidade de se levar o julgamento do apelo não unânime ao quorum estendido, uma vez que o julgamento se deu
no dia 23/02/2016, ou seja, antes da vigência do CPC/2015 (18.03.2016), momento em que não existia essa previsão.
Por outro lado, em que pese existir previsão no CPC/1974 quanto à interposição dos embargos infringentes, verifica-se que os mesmos só foram manejados pelo
embargante em 04/04/2016 (fls. 96), ou seja, quando já estava em vigor a nova sistemática processual (18.03.2015), que não mais prevê em sua sistemática
recursal os embargos infringentes.
Dessa forma, conclui-se pelo acerto da decisão 106/107, que inadmitiu os embargos infringentes por ausência de previsão legal, razão pela qual, REJEITO OS
EMBARGOS DECLARATÓRIOS, por estarem ausentes quaisquer das hipóteses contidas no art. 1.022 e incisos do Código de Processo Civil.
São Luís, MA, 20 de junho de 2017.

Desembargador Marcelino Chaves Everton
Relator

QUARTA CÂMARA CÍVEL
REEXAME NECESSÁRIO N.º 048896/2015 - TUTÓIA/MA
NUMERAÇÃO ÚNICA 0000277-86.2013.8.10.0137
REMETENTE(S): JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TUTÓIA
REQUERENTE: MARITON LUIS SANTANA DE SOUZA
ADVOGADO: Dr. Danilo Prado Oliveira (OAB/PI nº 9116)
REQUERIDO: MUNICÍPIO DE TUTÓIA
RELATOR: Des.JAIME FERREIRA DE ARAUJO
REEXAME NECESSÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL EFETIVO. EXONERAÇÃO. AUSÊNCIA DE OBSERVÂNCIA
DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. ILEGALIDADE. OFENSA ÀS SÚMULAS 20 E 21 DO STF.
REINTEGRAÇÃO NO CARGO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. ART. 932, IV, a, DO CPC.
I - O servidor público efetivado, seja estável ou que ainda não tenha adquirido estabilidade, não pode ser exonerado sem a observância do contraditório e da
ampla defesa, conforme inteligência do art. 5º, inciso LV da CF e da Súmulas 20 e 21 do STF.
II - Sendo o recurso ou a remessa necessária flagrantemente contrários a Súmulas do STF, pode o relator apreciar monocraticamente o recurso, desde logo, a
teor do que dispõe o art. 932, IV, "a", CPC, afigurando-se prescindível a manifestação do respectivo órgão colegiado.
III - Reexame Necessário a que se nega provimento monocraticamente.
DECISÃO
Trata-se de REMESSA NECESSÁRIAordenada pelo Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Tutóia, em decorrência da sentença proferida no Mandado de
Segurança nº 2792013, impetrado por MARITON LUIS SANTANA DE SOUZA contra ato coator atribuído ao PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TUTÓIA.
No mandado de segurança impetrado na origem, o autor alegou que fora aprovado em concurso público em 14ª colocação, para o cargo de Guarda Municipal,
iniciando suas funções em 2011, tendo sido exonerado em janeiro de 2013, sem o devido processo legal.
O magistrado de origem, em sentença de fls. 67/69 concedeu a segurança para determinar a reintegração do impetrante ao cargo e lotação anteriormente
ocupados, inclusive com os efeitos remuneratórios e contagem de tempo de serviço referente ao período em que esteve afastado de suas funções.
Inexistente recurso voluntário, o juízo de origem determinou a remessa dos autos a este Tribunal para reexame necessário.
A PGJ manifestou-se pelo desprovimento da presente remessa (fls. 86/91).
É o relatório. SEGUE DECISÃO
Analisando detidamente os autos, constato que a remessa afigura-se contrária a SÚMULAS DO STF, o que impõe a este relator negar-lhe provimento, nos
termos do art. 932, IV, "a", do CPC/2015, litteris:
Art. 932. Incumbe ao relator:
IV - negar provimento a recurso que for contrário a:
a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior tribunal de Justiça ou do próprio Tribunal
Assim, considerando o teor do enunciado da Súmula 253 do STJ, que trata da possibilidade de julgamento monocrático, passo à análise da presente remessa
necessária.
Na caso sob reexame foi possível observar que ojuízo de origem, entendendo pertinentes os argumentos formulados pelo impetrante em sede de mandamus,
concedeu a ordem para determinar a reintegração dele nocargo e lotação anteriormente ocupados.
Da análise dos documentos, pode-se inferir claramente que o servidor fora nomeado, para exercer o cargo municipal de Guarda Municipal, em 01/fevereiro/2011
(fls. 21), e exonerado, mediante a Portaria nº 0176/2013, sem o devido processo legal garantido mediante processo administrativo.
Assim, é entendimento já sumulado que o servidor aprovado em concurso público, ainda que não tenha adquirido estabilidade, não pode ser exonerado sem a
observância do contraditório e da ampla defesa, conforme inteligência do art. 5º, inciso LV da CF e das Súmulas 20 e 21 do STF, verbis:
SÚMULA Nº 20: É necessário processo administrativo, com ampla defesa, para demissão de funcionário admitido por concurso.
SÚMULA Nº 21: Funcionário em estágio probatório não pode ser exonerado nem demitido sem inquérito ou sem as formalidades legais de apuração
de sua capacidade.
Sem mais delongas, entendo que a decisão que determinou a reintegração do servidor ao cargo que exercia anteriormente, não merece qualquer reparo, ainda
mais pelo fato de que a municipalidade, embora citada, quedou-se silente durante o feito, não se dignando nem a rebater os argumentos articulados no presente
mandamus.
À luz do expendido, e constatando-se a existência de Súmulas do STF, aptas a embasar a posição ora sustentada, entendo que a sentença merece ser mantida.
Em face do exposto, em concordância com o parecer ministerial, com fundamento no art. 932, IV, "a", do CPC/2015, NEGOPROVIMENTO à remessa
necessária.
PUBLIQUE-SE e, uma vez certificado o trânsito em julgado - o que o Sr. Coordenador certificará -, devolvam-se os autos à Vara de origem, dando-se baixa na
distribuição e no registro.
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CUMPRA-SE.
São Luís/MA, 09 de junho de 2017
Desembargador JAIME FERREIRA DE ARAUJO
Relator

QUARTA CÂMARA CÍVEL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N&#61616;050658/2016
NUMERAÇÃO ÚNICA: 0006705-05.2016.8.10.0000
EMBARGANTE: JUNIO ALVES DO NASCIMENTO
ADVOGADO: Dra. Vanessa Soecki (OAB/GO 43.195)
EMBARGADOS: AGROPECUÁRIA CAMPO BELO LTDA., RENATO MIRANDA CARVALHO, RENATO MIRANDA CARVALHO.
ADVOGADO: Dr. Eduardo Pinho Alves de Souza (OAB/MA 12.147),
RELATOR: Jaime Ferreira de Araujo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA. EMBARGOS OPOSTOS CONTRA DECISÃO DE RELATOR. CARÁTER INFRINGENTE.
EXCEPCIONALIDADE PARA CORRIGIR PREMISSA EQUIVOCADA NO JULGAMENTO. SÚMULA 84 DO STJ. PROÍBE A RECUSA LIMINAR DOS
EMBARGOS DE TERCEIRO. A FALTA DE REGISTRO NÃO INDUZ O DESCONHECIMENTO DA EXECUÇÃO.
I - Nos termos do art. 1.024, § 2º do CPC/2015, os embargos de declaração opostos contra decisão de relator serão julgados monocraticamente.
II - A atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração é possível, emhipóteses excepcionais, para corrigir premissa equivocada no julgamento.
III - O que se recomenda, na Súmula 84 do STJ, é que os embargados de terceiro, não sejam liminarmente recusados, mas devidamente processados, decididos
como de direito, às instâncias locais incumbindo conhecer e apreciar as alegações e provas deduzidas em juízo.
VI - A falta de registro, não induz à conclusão de que o adquirente do imóvel constrito desconhecia a existência da execução e da penhora.
VII - Se a escritura pública só pode ser lavrada à vista das certidões dos feitos distribuídos às Justiça Estaduais, da residência do vendedor e do imóvel, por
óbvio o adquirente tinha ou poderia ter conhecimento da execução e da penhora nela efetivada
VIII - Embargos a que se dá parcial provimento.

QUARTA CÂMARA CÍVEL
APELAÇÃO CÍVEL N.º 053647/2016- CHAPADINHA/MA
NUMERO ÚNICO: 0002659-79.2013.8.10.0031
APELANTE: MUNICÍPIO DE CHAPADINHA
ADVOGADO(A)(S): Dr. Luís Carlos Costa Carvalho (OAB/MA nº 10066)
APELADO(A)(S): ALZERINA DE VASCONCELOS MOURÃO, ANTONIA MILDA DOS SANTOS CUNHA
ADVOGADO(A): Dr. Francisco das Chagas de Oliveira Bispo (OAB/MA nº 6259)
RELATOR:Desembargador JAIME FERREIRA DE ARAUJO
APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO DOS VENCIMENTOS DE CRUZEIRO REAL PARA URV. DEFASAGEM SALARIAL. REAJUSTE DA
DIFERENÇA SALARIAL DEVIDA. DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. ART. 932, IV, "b" do CPC/2015.
I - O reajuste da diferença salarial em virtude da conversão dos vencimentos de cruzeiro real para URV é devido aos servidores públicos do Poder Executivo, a
ser apurado em liquidação de sentença, conforme precedentes pacíficos deste e. Tribunal de Justiça e do STJ.
II - Sendo o recurso contrário à jurisprudência dominante do STJ, pode o Relator apreciá-lo monocraticamente, desde logo, a teor do que dispõe o art. 932, IV,
"b", do CPC/2015, afigurando-se prescindível a manifestação do respectivo órgão colegiado.
III - Apelação Cível conhecida e desprovida.
DECISÃO
Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interpostapor MUNICÍPIO DE CHAPADINHA contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de
Chapadinha, Dr. Cristiano Simas de Sousa, que julgou procedente o pedido inicial com o fim de condenar o município a "incorporar aos vencimentos do(a)(s)
requerente(s) a diferença de reajuste, nos termos mencionados na inicial, em razão das perdas inflacionárias que sofrera o cargo, com os devidos acréscimos".
Determinou, ainda, que a incorporação deve incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, incluindo 13º salário, adicionais de férias e quaisquer outras
vantagens que tenham como base de cálculo o vencimento percebido, limitadas pela prescrição, ao período de cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação,
com correção monetária a partir do termo inicial e incidência de juros de mora de 6% ao ano, a partir da citação.
Nas razões recursais, a municipalidade alega, em suma: 1) nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em virtude de não ter havido produção de provas;
2) falta de interesse de agir e impossibilidade jurídica do pedido; 3) não ocorrência de perda salarial.
Requer, assim, a anulação da sentença ou a sua reforma para julgar os pleitos improcedentes ou reduzir a verba honorária.
Contrarrazões apresentadas pelas apeladas, pugnando pelo desprovimento do apelo.
A PGJ, em seu parecer de fls. 92/98, opinou pelo conhecimento e desprovimento do apelo.
É o relatório.
Na espécie, constato que a presente apelação afigura-se contrária a Jurisprudência do STJ, o que impõe a este relator negar seu provimento monocraticamente,
nos termos do art. 932, IV, "b", do CPC/20151.
Em que pese a alínea "b" do supracitado artigo tratar de julgamentos em sede de recursos repetitivos, entendo que sua interpretação deve ser extensiva à
jurisprudência pacífica das Cortes Superiores, conforme orientam Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitiedro, in Novo Código de Processo
Civil Comentado, 1ª ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p.879, verbis:
"O relator pode negar provimento ao recurso liminarmente quando esse for contrário a precedentes das Cortes Supremas (art. 932, IV, a e b, CPC). Note-se que
a alusão do legislador a súmulas ou a casos repetitivos constitui apenas um indício - não necessário e não suficiente - a respeito da existência ou não de
precedentes sobre a questão que deve ser decidida. O que interessa para a incidência do art. 932, IV, a e b, CPC, é que exista precedente sobre a matéria - que
pode ou não estar subjacente a súmulas e pode ou não decorrer do julgamento de recursos repetitivos."
Ademais, cabe ressaltar queo desiderato seria o mesmo, seja nesta forma, seja através de julgamento pelo colegiado. Assim, sedimentada a necessidade de
apreciação monocrática do vertente apelo, passa-se ao seu exame, eis que presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade.
Cumpre assinalar, de início, que não prosperam os argumentos de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, de falta de interesse de agir e
impossibilidade jurídica do pedido. A uma, porque a matéria discutida nos autos comporta julgamento antecipado da lide, tratando-se de matéria de fato e de
direito, nos termos do art. 330, I, do CPC2(art. 355 do nCPC), eis que as provas carreadas aos autos foram suficientes para o convencimento do juiz. A duas,
porque o pedido juridicamente impossível só se caracteriza quando a pretensão, em abstrato, não se inclui entre aquelas que são reguladas pelo direito objetivo,
ou seja, a parte formula pedido que a lei proíba como, por exemplo, cobrar dívida de jogo, divórcio em união estável, etc., o que não é o caso dos autos.
Sendo assim, rejeito tais preliminares por serem insubsistentes. Passo ao mérito.
Com efeito, a matéria discutida já se encontra pacificada neste E. Tribunal, seguindo a orientação do Superior Tribunal de Justiça. Isto porque, os servidores
públicos estaduais ou municipais do Poder Executivo possuem direito ao percentual relativo à conversão de cruzeiros reais em URV, a ser apurado em liquidação
de sentença, já que foram pagos com respaldo em tabela móvel expedida pelo ente público correspondente, cujas datas variavam entre 23 a 31 de cada mês.
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Daí a possibilidade de que tenha havido perda salarial decorrente da conversão de cruzeiro real para URV, o que deve ser apurado em liquidação de sentença,
observada a data do efetivo pagamento constante de tabela oficial, bem como o período atingido pela prescrição quinquenal de que trata o art. 1º do Dec.
20.910/1932.
A jurisprudência, consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça, aponta na mesma direção das conclusões deste julgado, a exemplo os seguintes arestos:
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL DO PODER EXECUTIVO. CONVERSÃO DE
VENCIMENTOS EM URV. SÚMULA 168/STJ. 1. Esta Corte já consolidou entendimento no sentido de que os servidores públicos, federais, estaduais ou
municipais - inclusive do Poder Executivo- têm direito ao acréscimo da diferença decorrente da conversão de seus vencimentos para a Unidade Real de Valor -
URV, nos moldes previstos na Lei 8.880/94, levando-se em conta a data do efetivo pagamento. 2. Nos termos da Súmula 168/STJ, "não cabem embargos de
divergência, quando a jurisprudência do tribunal se firmou no mesmo sentido do acordão embargado". 3. Agravo interno desprovido. (AgRg nos EREsp
833.666/ES, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 22/10/2014, DJe 03/11/2014). Disponível em: www.stj.jus.br. Acesso em
23/06/2017. Original sem destaques.
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO DE
VENCIMENTOS EM URV. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 85/STJ. DIFERENÇA DE 11,98%. LIMITAÇÃO
TEMPORAL. NÃO INCIDÊNCIA. 1. Nas ações objetivando o recebimento de diferenças salariais resultantes da errônea conversão da moeda em URV, a relação
é de trato sucessivo, de modo que, se não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio
anterior à propositura da ação, nos moldes da Súmula 85/STJ. Precedentes: AgRg no AREsp 90.889/PE, Rel. Ministro Humberbo Martins, Segunda Turma, DJe
5/3/2012; AgRg nos EDcl no REsp 1.229.326/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 26/11/2012; AgRg no REsp 1.408.513/SP, Rel.
Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 29/4/2014; AgRg no AREsp 173.881/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 16/5/2014. 2.
"É obrigatória a conversão em URV, nos termos do art. 22 da Lei n. 8.880/1994, dos vencimentos de todos os servidores estaduais e municipais, pagos antes do
último dia do mês, inclusive do Poder Executivo" (REsp n.1.101.726/SP, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 14/08/2009, rito do art.543-C, do
Código de Processo Civil). 3. "O julgamento pelo STF das ADIn 2.321/DF e 2.323/DF superou o entendimento firmado anteriormente na ADIn 1.797/PE, não
havendo falar, portanto, em limitação temporal do reajuste de 11,98% à vigência da Lei 9.421/96" (AgRg no REsp 1116337/RS, Rel. Ministro Napoleão Nunes
Maia Filho, Primeira Turma, DJe 22/08/2012. No mesmo sentido: AgRg no REsp 1.325.475/DF, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 28/3/2014. 4.
Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 196.186/PE, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/05/2014, DJe
02/06/2014). Disponível em: www.stj.jus.br. Acesso em 23/06/2017. Original sem destaques
Nesse sentido, cito as seguintes decisões deste E. Tribunal de Justiça:
APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR EXECUTIVO ESTADUAL. URV. I. A matéria em análise, já é objeto debatido e julgado nos Tribunais Superiores, os quais
fixaram o entendimento que, a Lei 8.880/84 é interpretada no sentido de que aos servidores públicos que têm a data de pagamento estabelecida pelo art. 168 da
Constituição Federal é devido o percentual de 11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento) decorrente da conversão de cruzeiros reais para URV levando-se
em conta a data do efetivo pagamento destes servidores. II. No caso dos autos, o requerente é servido públicos do Poder Executivo, sendo que também já foi
pacificado por esta Egrégia Corte que aqueles que recebiam suas remunerações antes do último dia do mês de referência, também sofreram perdas
remuneratórias decorrentes da conversão da moeda. III. O percentual dos servidores do Poder Executivo varia conforme a data do efetivo pagamento, no mês de
referência, o que deveria observar cada caso concreto, devendo o montante ser apurado em liquidação de sentença. IV. Apelo desprovido. (Ap 0565672016, Rel.
Desembargador(a) MARCELINO CHAVES EVERTON, QUARTA CÂMARA CÍVEL, julgado em 18/04/2017, DJe 24/04/2017. Disponível em: www.tjma.jus.br.
Acesso em 23/06/2017. Original sem destaques.
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS - CONVERSÃO DA MOEDA - URV - CRITÉRIOS - DATA
DO EFETIVO PAGAMENTO - VARIÁVEL - DEFASAGEM SALARIAL - REAJUSTE DA DIFERENÇA SALARIAL DEVIDA, EM PERCENTUAL A SER APURADO
EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - ENTENDIMENTO PACIFICADO PELO PLENO DESTA CORTE DE JUSTIÇA - JULGAMENTO DO INCIDENTE DE
UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA DE Nº. 19.822/2006 - COMPENSAÇÃO - NÃO OCORRÊNCIA - MAJORAÇÃO DO PERCENTUAL DE VERBA
HONORÁRIA. I - No julgamento da Uniformização de Jurisprudência de nº. 19.822/2006, em 27/05/2009, o Pleno desta Egrégia Corte pacificou o entendimento
de suas Câmaras Cíveis a propósito da matéria suscitada, decidindo, por maioria de votos, que os servidores do Poder Executivo do Estado do Maranhão têm
direito à recomposição remuneratória decorrente do erro de conversão monetária, ocorrido quando da implantação do Plano Real, em percentual a ser apurado,
caso a caso, em liquidação de sentença. II - Inexistência de compensação entre a diferença remuneratória devida e as correções salariais ordinárias. III - A regra
inserta no § 4º, do art. 20, do CPC, não determina que, obrigatoriamente, os honorários advocatícios arbitrados conta a Fazenda Pública devam ser diminutos,
assim, não se vislumbrando causa demasiadamente complexa ou simplória, deve o magistrado, equitativamente, manter-se dentro dos mencionados limites, in
casu, é pertinente a majoração dos honorários advocatícios ao patamar de 10% (dez por cento) sobre a condenação. IV - Primeiro Apelo provido. Segundo Apelo
improvido. Maioria. (Ap 0218632010, Rel. Desembargador(a) JAIME FERREIRA DE ARAÚJO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, julgado em 21/09/2010, DJe
23/12/2010). Disponível em: www.tjma.jus.br. Acesso em 23/06/2017. Original sem destaques.
APELAÇÃO CÍVEL. CONVERSÃO DE URV. PRELIMINAR DE INÉPCIA D INICIAL E DA PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. REJEITADAS. SERVIDOR
DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. RECOMPOSIÇÃO SALARIAL. CABIMENTO. AFASTADA A COMPENSAÇÃO. MANTIDO O PERCENTUAL APURADO
EM PERÍCIA JUDICIAL. JUROS E CORREÇÃO RETIFICADOS. I. Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, a
prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da demanda. II. O entendimento consolidado na jurisprudência é o
de que, em se tratando de verbas de natureza jurídica distintas, impossível a compensação entre as perdas remuneratórias decorrentes da conversão de
Cruzeiro Real em URV e os reajustes salariais porventura concedidos aos servidores públicos. Precedentes do STJ. III. Os servidores do Poder Executivo
Municipal têm direito à recomposição remuneratória decorrente da errônea conversão de cruzeiro real para URV, ocorrida quando da implantação do Plano Real,
em percentual a ser apurado em cada caso concreto.IV. A despeito da orientação jurisprudencial no sentido de que a definição do percentual adequado da
atualização monetária se dê em liquidação de sentença, inexistindo no caderno processual qualquer elemento para elidir a presunção de veracidade da perícia
judicial realizada, deve prevalecer o índice de 3,54% (três vírgula cinquenta e quatro por cento) obtido. V. Nas condenações impostas à Fazenda Pública, deve-
se observar que a atualização monetária deverá incidir desde o momento em que deveriam ser pagos os valores, nos termos da Súmula 43 do STJ, aplicando-se
o INPC até o advento da Lei nº 11.960/2009 e, posteriormente, os parâmetros estabelecidos pela redação atualizada do art. 1º F da Lei nº 9.494/97. VI. Quanto
aos juros, estes devem incidir, a partir da citação ao índice de 6% (seis por cento ao ano), até 30/06/2009, após essa data, uma única vez, pelos índices
aplicados à caderneta de poupança, conforme nova redação dada pela Lei nº 11.960/2009 ao art. 1º-F da Lei nº 9.494/97. VII. Apelo que se nega provimento,
porém, face ao efeito translativo dos recursos, reforma-se de ofício o comando sentencial atinente aos juros e correção monetária. (Número do processo:
0376582012, Número do acórdão: 1304302013, TJMA, Data do registro do acórdão: 14/06/2013, Relator: VICENTE DE PAULA GOMES DE CASTRO, Data de
abertura: 31/10/2012, Data do ementário: 18/06/2013, Órgão: SÃO LUÍS). Disponível em: www.tjma.jus.br. Acesso em 23/06/2017. Original sem destaques.
CONVERSÃO DA URV. SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. 1. Os servidores do Poder Executivo têm direito ao acréscimo
da diferença decorrente da conversão de seus vencimentos para a URV, a ser apurada em liquidação de sentença. 2. Os reajustes salariais determinados por
leis supervenientes não têm o condão de corrigir equívocos procedidos na conversão dos vencimentos dos servidores em URV. 3. Apelo conhecido e
parcialmente provido. Unanimidade. (Ap 0494742016, Rel. Desembargador(a) PAULO SÉRGIO VELTEN PEREIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, julgado em
29/11/2016, DJe 12/12/2016). Disponível em: www.tjma.jus.br. Acesso em 23/06/2017. Original sem destaques.
Em vista disso, evidencio que a sentença proferida pelo magistrado de base está correta, não merecendo reparos, quanto ao reconhecimento do direito das
autorasà conversão de cruzeiro real em URV e sua forma de apuração, mediante liquidação de sentença.
Ante ao exposto, de acordo com o parecer ministerial, conheço e NEGO PROVIMENTO AO APELO, forte nas disposições do art. 932, IV, "b".
Publique-se e, uma vez certificado o trânsito em julgado - o que o Sr. Coordenador certificará -, devolvam-se os autos à Vara de origem, dando-se baixa na
distribuição e no registro.
Cumpra-se.
São Luís (MA), 27 de junho de 2017
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Des. JAIME FERREIRA DE ARAUJO
Relator
1Art. 932. Incumbe ao relator:
omissis
IV - negar provimento a recurso que for contrário a:
[...]
b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiçaem julgamento de recursos repetitivos;
2 "Art.330. O juiz conhecerá diretamente do pedido, proferindo sentença:
I - quando a questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova em audiência;"

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0801672-64.2017.8.10.0000

PROCESSO DE ORIGEM: 0809899-40.2017.8.10.0001

AGRAVANTE: FOX LATIN AMERICAN CHANNELS DO BRASIL LTDA

ADVOGADO: DR. CARLOS FERNANDO COUTO DE OLIVEIRA SOUTO (OAB/RS 27.622)

AGRAVADO: TELECOMUNICAÇÕES NORDESTE LTDA (TVN)

ADVOGADO (S): DR. RUY EDUARDO VILLAS BOAS SANTOS (OAB /MA 4.735) E OUTROS

RELATOR: DES. JAIME FERREIRA DE ARAUJO

D E C I S Ã O

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela FOX LATIN AMERICAN

CHANNELS DO BRASIL LTDA em face da decisão (id891327) exarada pelo MM. Juiz de Direito respondendo pela 2ª Vara

Cível da Comarca de São Luís/MA, Dr. Luiz de França Belchior Silva que, nos autos da “ Ação Revisional de Débito c/c Pedido de

Indenização por Danos Morais e Repetição de Indébito” (Processo nº 0809899-40.2017.8.10.0001), ajuizada por

TELECOMUNICAÇÕES NORDESTE LTDA (TVN), decidiu nos seguintes termos:

“ (omissis)

Desta feita, em uma análise de cognição sumária, verifica-se assistir razão à empresa Autora quanto ao

pleito antecipatório sub exame.

(omissis)

Por fim, como já dito anteriormente, não há risco de irreversibilidade da medida liminar, vez que, se restar

provada a regularidade da cobrança sub judice, a empresa Ré poderá retomar o crédito em tela.

(omissis)

Ex positis, em sede de cognição sumária sem prejuízo de posterior entendimento pela revogação da medida,

ante a apresentação de fatos novos ou outras circunstâncias, defiro, inaudita altera pars, o pedido contido na

exordial, concedendo a Tutela Provisória de Urgência em caráter Antecipado (…) determinando que a

empresa Ré proceda a suspensão de qualquer ato de cobrança com base no número de assinantes obtido

(sic) pela mesma, após a auditoria técnica sub judice, bem como, que asnovas (sic) faturas de cobrança

sejam emitidas com base no número de assinantes disponibilizado pela Autora, no prazo de 05 (cinco) dias,

até posterior liberação (…).”.

Em suas razões recursais, a Agravante aduz que as partes fazem parte de um contrato de distribuição de canais de

programação FOX, o qual foi renovado para o período entre 01.12.2015 e 30.09.2018. Afirma que por este contrato, a TVN poderia

comercializar a seus assinantes, 09 (nove) canais de propriedade da FOX, e que, em contrapartida, a FOX seria remunerada pela

TVN conforme o número de assinantes para os quais retransmitisse os canais da FOX; ou seja, a FOX receberia mensalmente o

valor correspondente ao número de assinantes que contratasse seus canais por meio da TVN, conforme cláusula 6.1 do Contrato.

Nesse contexto, a remuneração é variável e depende das informações fornecidas exclusivamente pela TVN, onde

cabe a ela enviar mensalmente um relatório incluindo todos os elementos de cálculo do pagamento mensal, inclusive com o

número total de assinantes dos pacotes FOX.

Além deste relatório mensal, a cláusula 15.2.1 do Contrato prevê a possibilidade de realização conjunta de uma

“auditoria” ou estudo técnico anual para aferição do número real de assinantes. Sobretudo, tal medida trataria de um mecanismo

de freios e contrapesos, sendo necessário para preservar o equilíbrio contratual.

Aduz, a Agravante, que enviou notificação à TVN (Agravada) com intuito de realizar auditoria, e esta se manteve

inerte, deixando de fazer uso do seu direito e simplesmente não respondeu àquela notificação. Que posteriormente, contratou a

empresa Multi-Trends Research S.A. de C.V., onde esta seria uma empresa idônea, com vasta experiência no ramo.

Alega que, embora a TVN não tenha respondido as notificações, esta participou em todos os momentos, dos

procedimentos referentes à auditoria.
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Informa, ainda, que fora constatada uma diferença de 13,5% - aproximadamente 1.118 (um mil, cento e dezoito)

assinantes - a mais no número de assinantes divididos por pacote. Máxime, ressalta que é comum a prática de pirataria dos

usuários de TVs por assinatura de sinais analógicos e digitais, sendo que no caso em tela (transmissão de sinal digital), a

modalidade mais comum é a conhecida como Plano Vizinho, onde o contratante do serviço solicita um ponto adicional, passa para

um vizinho, e estes dividem a fatura, se desincumbindo de um novo contrato, e, consequentemente, deixando a FOX em

“prejuízo”, pois teria de receber sua cota, tendo em vista tratar-se de residência diversa da real contratante.

Nesse diapasão, a Agravante, ao saber desse número, enviou notificação à Agravada, informando que passaria a

cobrar e utilizar como base de cálculo, de acordo com o número de assinantes encontrados no estudo realizado, e que, portanto,

aumentaria o valor mensal.

Que passou a cobrar unilateralmente, com base na auditoria aplicada, desde dezembro de 2016, e que, em março do

presente ano, a Agravante fora surpreendida com o deferimento da medida liminar inaudita altera pars alhures, que suspendeu a

cobrança com base nesse estudo realizado.

Após este evento, afirma que a TVN enviou notificação à FOX (Agravante), mostrando seu inconformismo com o

caso, tendo em vista que no Contrato pactuado entre as partes, as faturas deveriam seguir sendo cobradas a partir do número de

assinantes informados pela própria TVN.

Após tecer estas considerações, pediu a concessão do efeito suspensivo ao agravo, sustentando a presença dos

requisitos necessários para suspender os efeitos da decisão agravada. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso,

para a reforma integral da decisão, com a cassação integral da antecipação de tutela ou a determinação de que a diferença entre a

contraprestação calculada com base nas informações da TVN e naquelas encontradas pela auditoria seja depositada em juízo.

Contrarrazões ainda não apresentadas.

É o relatório. Decido.

Inicialmente, no que diz respeito ao pedido de tutela antecipada formulado no presente agravo, conforme prescrevem

o art. 995, parágrafo único, e art. 1.019, I, do CPC/2015, cabe analisar, ainda que superficialmente, a existência de dois elementos:

o fumus boni iuris (fumaça do bom direito) e o periculum in mora (perigo da demora). Dispõem os dispositivos da lei adjetiva:

Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido

diverso.

Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata

produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a

probabilidade de provimento do recurso.

Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação

do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a

pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (g.n.)

Restando evidenciado o preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade que são inerentes ao

recurso, em especial aqueles previstos no art. 1.016 e seguintes do novo CPC, dele conheço. Doravante, passo à análise do pedido

liminar.

O ponto discutido na presente demanda restringe-se à legalidade da cobrança da Agravante em relação ao “excesso

de assinantes da Agravada (TVN)”, tendo em vista que a auditoria realizada pela Agravante FOX, constatou uma quantidade

excedente de 13,5% (treze e meio por cento) de “assinantes” que não fora declarada pela TVN.

Acontece, que, apesar de a parte Agravante arguir que esse número excedente de 13,5% (treze e meio por cento) -

aproximadamente 1.118 (um mil cento e dezoito) unidades a mais - seria caso de pirataria nos pacotes digitais, conhecido como

“plano vizinho”, e de afirmar que é de responsabilidade da Agravada fiscalizar, e se esta não o faz, teria que arcar com os

“prejuízos”, mormente, não se prospera.

Todavia, porque, apesar de ter sido realizada auditoria e um estudo de caso realizada pela empresa terceirizada

(Multi Trends) à escolha fora feita exclusiva e unilateralmente pela parte Agravante, e também, não possui fé pública. Outrossim,

também, em sede de juízo a quo, não fora realizada nenhuma perícia judicial para constatar o real número de assinantes

excedentes.

Dispõe o artigo 300 do Novo Código Processo Civil, que “a tutela de urgência será concedida quando houver
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elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”

Segundo Marinoni, Arenhart e Mitidiero, a Probabilidade do Direito “ no direito anterior a antecipação da tutela estava

condicionada à existência de “prova inequívoca” capaz de convencer o juiz a respeito da “verossimilhança da alegação”,

expressoes que sempre foram alvo de acirrado debate na doutrina. O legislador resolveu, contudo, abandoná-las, dando preferência

ao conceito de probabilidade do direito. Com isso, o legislador procurou autorizar o juiz a conceder tutelar provisórias com base em

cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem

que tenham sido colhidas todas as provas disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato). A probabilidade que autoriza

o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação

das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de

confirmação e menor grau de refutação nesses elementos.” (MARINONI, Luiz Guilherme. Novo Código de Processo Civil

Comentado / Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p.

312).

Desta feita, visualiza-se então, que o juiz tem de se convencer, conforme provas pré constituídas acostadas aos

autos, e os argumentos das partes, de que o direito é algo provável para se concretizar a concessão da tutela provisória, e não

meramente especulativo, improvável, ou tendo ainda, ameaças, no que tange ao direito, que poderiam rebater a decisão exarada

com facilidade.

Nesse sentido colaciono os seguintes precedentes:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.

PENSÃO POR MORTE. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS AUSENTES.

PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO MANIFESTA. ATO DE LIVRE CONVENCIMENTO DO JUIZ DA

CAUSA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE, ABUSO OU TERATOLOGIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO

AGRAVADA. 1. Nos termos do art. 300 do NCPC, a concessão da tutela de urgência, de natureza

cautelar ou satisfativa, condiciona-se à presença simultânea da probabilidade do direito da parte

postulante e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. No caso, não sendo

manifesto o direito material postulado, à luz do acervo documental já produzido nos autos, inviável a

concessão antecipada da tutela de mérito objeto da ação judicial, consistente no restabelecimento de

pensão por morte cujo pagamento restou suspenso no bojo de processo administrativo aparentemente

regular. 3. Os atos administrativos são dotados de presunção de legitimidade, razão pela qual, ausente prova

inequívoca em sentido contrário, a decisão proferida pela Administração Pública deve ser prestigiada, ao

menos na fase incipiente da demanda. 4. O exame dos requisitos para a concessão do provimento de

urgência é ato de livre convencimento do juiz da causa, cuja proximidade com a realidade fática da demanda

lhe permite melhor valorar os elementos probatórios já produzidos, de modo a formar sua convicção. Decisão

que enseja reforma em sede recursal se teratológica, contrária à lei ou à prova dos autos, hipóteses

inocorrentes na espécie. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Disponível em www.jusbrasil.com.br.

Acesso em 13/06/2017.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESERVA DE DOMÍNIO. COMPRA DE NOTEBOOK. ALEGAÇÃO DE

ABUSIVIDADE DOS JUROS E ENCARGOS CONTRATUAIS. AUSÊNCIA DO CONTRATO. PEDIDO DE

TUTELA ANTECIPADA COM BASE NO ART. 273 DO CPC/73. INDEFERIMENTO. ADOÇÃO DOS

PARADIGMAS DA LEI 13.1015/2015 - NCPC. TUTELA DE URGÊNCIA - CPC, ART. 300. CASO

CONCRETO. AUSENTE PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DEMORA. DECISÃO RECORRIDA

MANTIDA NESTE GRAU RECURSAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (Agravo de

Instrumento Nº 70066089129, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Angela

Terezinha de Oliveira Brito, Julgado em 05/08/2016). Disponível em www.jusbrasil.com.br. Acesso em

13/06/2017.

Dessa forma, por mais que exista a cláusula nº 15.2.3, que dispõe em seu item I, o texto: “ a partir do mês

Página 510 de 2382 Diário da Justiça Eletrônico Disponibilização: 30/06/2017
Edição nº 114/2017 Publicação: 03/07/2017

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO - Praça Dom Pedro II, s/n Centro - CEP 65010-905 - São Luis-MA - Fone: (98) 2106-9000 - www.tjma.jus.br
Diário da Justiça Eletrônico - Diretoria Judiciária - Coordenadoria de Jurisprudência e Publicações - Fone: (98) 2106 9805 / 9810 / 9896 / 9897 - publicacoes@tj.ma.gov.br



imediatamente subsequente, pagar os valores de pagamentos mensais com base no que consta do Relatório de Auditoria” ; Vejo

que a auditoria fora realizada de forma unilateral, sem direito ao contraditório da parte Agravada, que por momento oportuno,

quando ciente da cobrança, ajuizou a ação revisional solicitando a suspensão das cobranças até resolução de mérito, tendo em

vista a unilateralidade da parte agravante.

Verifico que, por medida de cautela, pelo menos neste momento processual, deve-se manter a decisão

combatida, que acertadamente anotou que “ o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação (coincidentemente com o

periculum in mora) resta cristalino, pois há possibilidade de suspensão da oferta de prestação de serviços de telecomunicações da

Autora aos respectivos consumidores (assinantes)”.

Por fim, cabe assinalar que as regras contidas no artigo 1.012, § 4º do novo CPC (aplicáveis analogicamente ao

Agravo de Instrumento), reclamam que, para a concessão do efeito suspensivo, deve a parte demonstrar a probabilidade de

provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação, o que NÃO

RESTOU demonstrado no vertente caso, mostrando-se mais prudente manter a decisão do juízo a quo.

Diante do exposto, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO pleiteado para suspender os efeitos da decisão agravada

e, por consequência, o andamento do processo perante o juízo de origem, até que seja apreciado o mérito do presente recurso.

Notifique-se o Juízo singular para tomar ciência desta decisão, ficando desobrigado de prestar informações, a não

ser que tenha sido modificada a decisão agravada ou acontecido qualquer fato novo que mereça ser trazido ao conhecimento deste

relator.

Outrossim, intime-se a parte agravada para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, oferte contrarrazões e,

querendo, junte a documentação que entender necessária ao julgamento do presente recurso, nos termos do artigo 1019, inciso II,

do Novo Código de Processo Civil.

A seguir, remetam-se os autos à PGJ para emissão de parecer.

Publique-se e CUMPRA-SE.

São Luís (MA), 28 de junho de 2017.

Desembargador Jaime Ferreira de Araujo

Relator

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0801672-64.2017.8.10.0000

PROCESSO DE ORIGEM: 0809899-40.2017.8.10.0001

AGRAVANTE: FOX LATIN AMERICAN CHANNELS DO BRASIL LTDA

ADVOGADO: DR. CARLOS FERNANDO COUTO DE OLIVEIRA SOUTO (OAB/RS 27.622)

AGRAVADO: TELECOMUNICAÇÕES NORDESTE LTDA (TVN)

ADVOGADO (S): DR. RUY EDUARDO VILLAS BOAS SANTOS (OAB /MA 4.735) E OUTROS

RELATOR: DES. JAIME FERREIRA DE ARAUJO

D E C I S Ã O

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela FOX LATIN AMERICAN

CHANNELS DO BRASIL LTDA em face da decisão (id891327) exarada pelo MM. Juiz de Direito respondendo pela 2ª Vara

Cível da Comarca de São Luís/MA, Dr. Luiz de França Belchior Silva que, nos autos da “ Ação Revisional de Débito c/c Pedido de

Indenização por Danos Morais e Repetição de Indébito” (Processo nº 0809899-40.2017.8.10.0001), ajuizada por

TELECOMUNICAÇÕES NORDESTE LTDA (TVN), decidiu nos seguintes termos:

“ (omissis)

Desta feita, em uma análise de cognição sumária, verifica-se assistir razão à empresa Autora quanto ao

pleito antecipatório sub exame.

(omissis)

Por fim, como já dito anteriormente, não há risco de irreversibilidade da medida liminar, vez que, se restar

provada a regularidade da cobrança sub judice, a empresa Ré poderá retomar o crédito em tela.
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(omissis)

Ex positis, em sede de cognição sumária sem prejuízo de posterior entendimento pela revogação da medida,

ante a apresentação de fatos novos ou outras circunstâncias, defiro, inaudita altera pars, o pedido contido na

exordial, concedendo a Tutela Provisória de Urgência em caráter Antecipado (…) determinando que a

empresa Ré proceda a suspensão de qualquer ato de cobrança com base no número de assinantes obtido

(sic) pela mesma, após a auditoria técnica sub judice, bem como, que asnovas (sic) faturas de cobrança

sejam emitidas com base no número de assinantes disponibilizado pela Autora, no prazo de 05 (cinco) dias,

até posterior liberação (…).”.

Em suas razões recursais, a Agravante aduz que as partes fazem parte de um contrato de distribuição de canais de

programação FOX, o qual foi renovado para o período entre 01.12.2015 e 30.09.2018. Afirma que por este contrato, a TVN poderia

comercializar a seus assinantes, 09 (nove) canais de propriedade da FOX, e que, em contrapartida, a FOX seria remunerada pela

TVN conforme o número de assinantes para os quais retransmitisse os canais da FOX; ou seja, a FOX receberia mensalmente o

valor correspondente ao número de assinantes que contratasse seus canais por meio da TVN, conforme cláusula 6.1 do Contrato.

Nesse contexto, a remuneração é variável e depende das informações fornecidas exclusivamente pela TVN, onde

cabe a ela enviar mensalmente um relatório incluindo todos os elementos de cálculo do pagamento mensal, inclusive com o

número total de assinantes dos pacotes FOX.

Além deste relatório mensal, a cláusula 15.2.1 do Contrato prevê a possibilidade de realização conjunta de uma

“auditoria” ou estudo técnico anual para aferição do número real de assinantes. Sobretudo, tal medida trataria de um mecanismo

de freios e contrapesos, sendo necessário para preservar o equilíbrio contratual.

Aduz, a Agravante, que enviou notificação à TVN (Agravada) com intuito de realizar auditoria, e esta se manteve

inerte, deixando de fazer uso do seu direito e simplesmente não respondeu àquela notificação. Que posteriormente, contratou a

empresa Multi-Trends Research S.A. de C.V., onde esta seria uma empresa idônea, com vasta experiência no ramo.

Alega que, embora a TVN não tenha respondido as notificações, esta participou em todos os momentos, dos

procedimentos referentes à auditoria.

Informa, ainda, que fora constatada uma diferença de 13,5% - aproximadamente 1.118 (um mil, cento e dezoito)

assinantes - a mais no número de assinantes divididos por pacote. Máxime, ressalta que é comum a prática de pirataria dos

usuários de TVs por assinatura de sinais analógicos e digitais, sendo que no caso em tela (transmissão de sinal digital), a

modalidade mais comum é a conhecida como Plano Vizinho, onde o contratante do serviço solicita um ponto adicional, passa para

um vizinho, e estes dividem a fatura, se desincumbindo de um novo contrato, e, consequentemente, deixando a FOX em

“prejuízo”, pois teria de receber sua cota, tendo em vista tratar-se de residência diversa da real contratante.

Nesse diapasão, a Agravante, ao saber desse número, enviou notificação à Agravada, informando que passaria a

cobrar e utilizar como base de cálculo, de acordo com o número de assinantes encontrados no estudo realizado, e que, portanto,

aumentaria o valor mensal.

Que passou a cobrar unilateralmente, com base na auditoria aplicada, desde dezembro de 2016, e que, em março do

presente ano, a Agravante fora surpreendida com o deferimento da medida liminar inaudita altera pars alhures, que suspendeu a

cobrança com base nesse estudo realizado.

Após este evento, afirma que a TVN enviou notificação à FOX (Agravante), mostrando seu inconformismo com o

caso, tendo em vista que no Contrato pactuado entre as partes, as faturas deveriam seguir sendo cobradas a partir do número de

assinantes informados pela própria TVN.

Após tecer estas considerações, pediu a concessão do efeito suspensivo ao agravo, sustentando a presença dos

requisitos necessários para suspender os efeitos da decisão agravada. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso,

para a reforma integral da decisão, com a cassação integral da antecipação de tutela ou a determinação de que a diferença entre a

contraprestação calculada com base nas informações da TVN e naquelas encontradas pela auditoria seja depositada em juízo.

Contrarrazões ainda não apresentadas.

É o relatório. Decido.

Inicialmente, no que diz respeito ao pedido de tutela antecipada formulado no presente agravo, conforme prescrevem

o art. 995, parágrafo único, e art. 1.019, I, do CPC/2015, cabe analisar, ainda que superficialmente, a existência de dois elementos:

o fumus boni iuris (fumaça do bom direito) e o periculum in mora (perigo da demora). Dispõem os dispositivos da lei adjetiva:

Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido

diverso.

Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata
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produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a

probabilidade de provimento do recurso.

Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação

do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a

pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (g.n.)

Restando evidenciado o preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade que são inerentes ao

recurso, em especial aqueles previstos no art. 1.016 e seguintes do novo CPC, dele conheço. Doravante, passo à análise do pedido

liminar.

O ponto discutido na presente demanda restringe-se à legalidade da cobrança da Agravante em relação ao “excesso

de assinantes da Agravada (TVN)”, tendo em vista que a auditoria realizada pela Agravante FOX, constatou uma quantidade

excedente de 13,5% (treze e meio por cento) de “assinantes” que não fora declarada pela TVN.

Acontece, que, apesar de a parte Agravante arguir que esse número excedente de 13,5% (treze e meio por cento) -

aproximadamente 1.118 (um mil cento e dezoito) unidades a mais - seria caso de pirataria nos pacotes digitais, conhecido como

“plano vizinho”, e de afirmar que é de responsabilidade da Agravada fiscalizar, e se esta não o faz, teria que arcar com os

“prejuízos”, mormente, não se prospera.

Todavia, porque, apesar de ter sido realizada auditoria e um estudo de caso realizada pela empresa terceirizada

(Multi Trends) à escolha fora feita exclusiva e unilateralmente pela parte Agravante, e também, não possui fé pública. Outrossim,

também, em sede de juízo a quo, não fora realizada nenhuma perícia judicial para constatar o real número de assinantes

excedentes.

Dispõe o artigo 300 do Novo Código Processo Civil, que “a tutela de urgência será concedida quando houver

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”

Segundo Marinoni, Arenhart e Mitidiero, a Probabilidade do Direito “ no direito anterior a antecipação da tutela estava

condicionada à existência de “prova inequívoca” capaz de convencer o juiz a respeito da “verossimilhança da alegação”,

expressoes que sempre foram alvo de acirrado debate na doutrina. O legislador resolveu, contudo, abandoná-las, dando preferência

ao conceito de probabilidade do direito. Com isso, o legislador procurou autorizar o juiz a conceder tutelar provisórias com base em

cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem

que tenham sido colhidas todas as provas disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato). A probabilidade que autoriza

o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação

das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de

confirmação e menor grau de refutação nesses elementos.” (MARINONI, Luiz Guilherme. Novo Código de Processo Civil

Comentado / Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p.

312).

Desta feita, visualiza-se então, que o juiz tem de se convencer, conforme provas pré constituídas acostadas aos

autos, e os argumentos das partes, de que o direito é algo provável para se concretizar a concessão da tutela provisória, e não

meramente especulativo, improvável, ou tendo ainda, ameaças, no que tange ao direito, que poderiam rebater a decisão exarada

com facilidade.

Nesse sentido colaciono os seguintes precedentes:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.

PENSÃO POR MORTE. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS AUSENTES.

PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO MANIFESTA. ATO DE LIVRE CONVENCIMENTO DO JUIZ DA

CAUSA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE, ABUSO OU TERATOLOGIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO

AGRAVADA. 1. Nos termos do art. 300 do NCPC, a concessão da tutela de urgência, de natureza
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cautelar ou satisfativa, condiciona-se à presença simultânea da probabilidade do direito da parte

postulante e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. No caso, não sendo

manifesto o direito material postulado, à luz do acervo documental já produzido nos autos, inviável a

concessão antecipada da tutela de mérito objeto da ação judicial, consistente no restabelecimento de

pensão por morte cujo pagamento restou suspenso no bojo de processo administrativo aparentemente

regular. 3. Os atos administrativos são dotados de presunção de legitimidade, razão pela qual, ausente prova

inequívoca em sentido contrário, a decisão proferida pela Administração Pública deve ser prestigiada, ao

menos na fase incipiente da demanda. 4. O exame dos requisitos para a concessão do provimento de

urgência é ato de livre convencimento do juiz da causa, cuja proximidade com a realidade fática da demanda

lhe permite melhor valorar os elementos probatórios já produzidos, de modo a formar sua convicção. Decisão

que enseja reforma em sede recursal se teratológica, contrária à lei ou à prova dos autos, hipóteses

inocorrentes na espécie. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Disponível em www.jusbrasil.com.br.

Acesso em 13/06/2017.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESERVA DE DOMÍNIO. COMPRA DE NOTEBOOK. ALEGAÇÃO DE

ABUSIVIDADE DOS JUROS E ENCARGOS CONTRATUAIS. AUSÊNCIA DO CONTRATO. PEDIDO DE

TUTELA ANTECIPADA COM BASE NO ART. 273 DO CPC/73. INDEFERIMENTO. ADOÇÃO DOS

PARADIGMAS DA LEI 13.1015/2015 - NCPC. TUTELA DE URGÊNCIA - CPC, ART. 300. CASO

CONCRETO. AUSENTE PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DEMORA. DECISÃO RECORRIDA

MANTIDA NESTE GRAU RECURSAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (Agravo de

Instrumento Nº 70066089129, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Angela

Terezinha de Oliveira Brito, Julgado em 05/08/2016). Disponível em www.jusbrasil.com.br. Acesso em

13/06/2017.

Dessa forma, por mais que exista a cláusula nº 15.2.3, que dispõe em seu item I, o texto: “ a partir do mês

imediatamente subsequente, pagar os valores de pagamentos mensais com base no que consta do Relatório de Auditoria” ; Vejo

que a auditoria fora realizada de forma unilateral, sem direito ao contraditório da parte Agravada, que por momento oportuno,

quando ciente da cobrança, ajuizou a ação revisional solicitando a suspensão das cobranças até resolução de mérito, tendo em

vista a unilateralidade da parte agravante.

Verifico que, por medida de cautela, pelo menos neste momento processual, deve-se manter a decisão

combatida, que acertadamente anotou que “ o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação (coincidentemente com o

periculum in mora) resta cristalino, pois há possibilidade de suspensão da oferta de prestação de serviços de telecomunicações da

Autora aos respectivos consumidores (assinantes)”.

Por fim, cabe assinalar que as regras contidas no artigo 1.012, § 4º do novo CPC (aplicáveis analogicamente ao

Agravo de Instrumento), reclamam que, para a concessão do efeito suspensivo, deve a parte demonstrar a probabilidade de

provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação, o que NÃO

RESTOU demonstrado no vertente caso, mostrando-se mais prudente manter a decisão do juízo a quo.

Diante do exposto, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO pleiteado para suspender os efeitos da decisão agravada

e, por consequência, o andamento do processo perante o juízo de origem, até que seja apreciado o mérito do presente recurso.

Notifique-se o Juízo singular para tomar ciência desta decisão, ficando desobrigado de prestar informações, a não

ser que tenha sido modificada a decisão agravada ou acontecido qualquer fato novo que mereça ser trazido ao conhecimento deste

relator.

Outrossim, intime-se a parte agravada para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, oferte contrarrazões e,

querendo, junte a documentação que entender necessária ao julgamento do presente recurso, nos termos do artigo 1019, inciso II,

do Novo Código de Processo Civil.

A seguir, remetam-se os autos à PGJ para emissão de parecer.

Publique-se e CUMPRA-SE.
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São Luís (MA), 28 de junho de 2017.

Desembargador Jaime Ferreira de Araujo

Relator

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0801831-07.2017.8.10.0000
Agravante : Renato Miranda Carvalho
Advogado : Gabriel Ahid Costa (OAB/MA – 7569) e Perez Silva da Paz (OAB/MA - 17067)
Agravado : Empresa Gestão de Pessoas e Serviços Ltda
Relator Substituto : Desembargador Marcelino Chaves Everton

DECISÃO
(Apreciação de Liminar)

Trata-se deAgravo de Instrumentocom pedido de efeito suspensivo ativo face decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito Auxiliar
Clésio Coelho Cunha, designado para funcionar na Comissão Sentenciante Itinerante (Portaria CGJ n.º 23232017) que, nos autos
da Ação de Execução de Título Judicial com Pedido Liminar movida por Renato Miranda de Carvalho em desfavor da Pessoa
Jurídica Empresa Gestão de Pessoas e Serviços Ltda, vazada nos seguintes termos, em sua parte dispositiva:
“ANTE O EXPOSTO, verifico que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade para ajuizamento da ação, de modo que
DEFIRO PARCIALMENTE A TUTELA DE URGÊNCIA, determinando o imediato bloqueio eletrônico de valores porventura
existentes nas contas-correntes e outras aplicações financeiras do devedor, via BACEN JUD, do valor de R$ 1.230.282,76 (hum
milhão duzentos e trinta mil duzentos e oitenta e dois reais e setenta e seis centavos) referente às parcelas vencidas do contrato
firmado entre as partes.
Ademais, deixo de apreciar os demais pedidos de tutela provisória para momento posterior à manifestação da executada nos
presentes autos, respeitando-se o contraditório e o devido processo legal.” (grifei)
Contra a parte final do decisum insurge-se o agravante, ao argumento de que estão presentes os requisitos autorizadores para a
concessão de tutela de urgência, especificamente no que se refere à nomeação de um interventor com poderes para garantir a
obrigação de cessão de 7% (sete por cento) das quotas sociais.
Sustenta, para tanto, a previsão contratual de transferência das referidas cotas de capital social da empresa agravada em até 30
(trinta) dias após a liberação dos recursos financeiros pelas instituições bancárias e que, passados mais de 1 (um) ano e 7 (sete)
meses da data do cumprimento da obrigação, a transferência não foi efetivada.
Em síntese, são estas as razões pelas quais pugna pelo deferimento de efeito suspensivo ativo ao recurso para que seja nomeado,
de forma imediata, interventor com poderes específicos para alterar o contrato social das empresas Empresa Gestão de Pessoas e
Serviços Ltda e Empresa Central de Negócios Ltda (integrantes do mesmo grupo econômico e com idêntico quadro societário),
incluindo o agravante como sócio com direito a 7% (sete por cento) das quotas de capital social de cada uma, com poderes para
realizar fielmente todos os atos necessários para este fim, inclusive junto ao Cartório de Pessoas Jurídicas e Junta Comercial
competentes.
Devidamente instruídos, vieram os autos para decisão.
Examinando-se o pretendido pedido de efeito suspensivo, observa-se que o artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil faculta ao
relator, com base nas peculiaridades do caso, convencendo-se da relevância das alegações a que se firma o agravante e ante a
possibilidade de lesão grave e de difícil reparação decorrente da demora da entrega jurisdicional, atribuir efeito suspensivo ou
deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, até o julgamento definitivo pela Câmara.
Infere-se, portanto, que a agravante deve demonstrar a presença simultânea de ambos os requisitos, quais seja: a possibilidade de
lesão grave e de difícil reparação e da fundamentação necessária para tal pretensão.
Nesta fase inaugural, ao julgador impende analisar exclusivamente se os fatos deduzidos na inicial subsumam-se aos
pressupostos processuais autorizadores da ordem liminar de tutela cautelar de urgência, previstos no art. 300 do Código de
Processo Civil, ou seja, probabilidade do direito; perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo e inexistência de perigo de
irreversibilidade dos efeitos da decisão.
No caso em tela, em uma análise meramente perfunctória, entendo não estarem preenchidos os requisitos autorizadores para a
concessão da medida liminar pleiteada, especialmente no que se refere ao perigo da irreversibilidade dos efeitos da decisão.
A decisão recorrida, bem delimitando a questão dos autos, restou assim vazada na parte que interessa:
“[…] Dessa maneira, não resta nenhum risco de irreversibilidade em desfavor da executada, uma vez que o bloqueio tem por
finalidade tão somente resguardar a liquidez das parcelas vencidas do título executivo extrajudicial, de modo que, caso
comprovado o real adimplemento das parcelas tidas como não pagas, basta que seja feito simples desfazimento da constrição
sobre o montante.
Por outro lado, em relação aos demais pedidos liminares, relativos à intervenção na empresa e nomeação do exequente como
sócio administrador, percebo tratarem de medidas cuja gravidade impede, ao menos em juízo de cognição sumária, a análise sem
prévia oitiva da parte ré, o que sem dúvida violaria o art. 805 do CPC, reservando-me no direito de decidi-los em momento
posterior.”
No caso, observa-se, contudo, a existência de inadimplemento contratual na parte que versa sobre a transferência das cotas. Não
obstante, como bem consignado pelo magistrado, a gravidade da medida reclama a oitiva da parte adversa, a fim de garantir o
contraditório, nos termos dos artigos 9º e 10 do Código de Processo Civil e o específico artigo 805 do mesmo diploma, claro ao
assegurar que a execução se dê da forma menos gravosa ao executado.
Sendo assim, o respeito aos preceitos legais acima elucidados ultrapassa os argumentos do agravante, não ensejando a
concessão da suspensividade ativa pretendida.
Posto isso, INDEFIROo pedido de liminar, mantendo a decisão agravada.
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Oficie-seao douto Juiz da causa, dando-lhe ciência desta decisão, nos termos do artigo 1.019, I do CPC.
Intime-seo agravado, nos termos doartigo 1.019, II, do CPC.
Por fim, atendendo ao disposto no artigo 1.019, III do CPC, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Estadual, para que, por
intermédio de sua Procuradoria de Justiça, intervenha como de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.
Ultimadas essas providências e decorridos os prazos de estilo, conclusos para julgamento.
Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.
Desembargador JAMIL DE MIRANDA GEDEON NETO
Relator Substituto

AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 0801834-59.2017.8.10.0000
RELATOR: DESEMBARGADOR PAULO SÉRGIO VELTEN PEREIRA
AGRAVANTE: WELLINGTON BATALHA TAVARES
ADVOGADO: DR. FRANCISCO RODRIGUES FRAZÃO JUNIOR (OAB/MA 14.178)
AGRAVADA: OI MÓVEL S/A.
DECISÃO - Embora os comprovantes de pagamento juntados pelo Agravante não façam expressa referência ao
débito objeto de anotação restritiva de crédito (ID 4276939) , a identidade entre o valor cobrado pela Agravada (R$
109,21) e o somatório dos valores pagos pelo consumidor em 11/10/2016 (R$ 14,20 + R$ 95,01) é o que basta para
demonstrar, em juízo de cognição sumária, a probabilidade do direito do Recorrente (CPC, art. 300 caput), que
alega ter sido prejudicado pela manutenção indevida de seu nome na SERASA.
Presente a probabilidade do direito do Agravante, tenho que o perigo de dano reside na própria perpetuação da
ofensa à honra objetiva do Agravante, ocasionando-lhe prejuízo moral de difícil reparação.
Ante o exposto, e suficientemente fundamentado (CF, art. 93 IX), DEFIRO o pedido de efeito ativo, a fim de deferir o
pedido de tutela provisória formulado na origem, determinando que a SERASA suprima a anotação do nome do
Agravante levada a efeito pela Agravada, referente à sobredita obrigação no valor de R$ 109,21, comando esse que
lhe deverá ser comunicado via ofício, tudo sem prejuízo do julgamento definitivo pela Colenda Câmara.
Comunique-se o Juízo da causa (2ª Vara Cível da Capital, proc. nº 0863355-36.2016.8.10.0001) sobre o inteiro teor
desta decisão.
Intime-se a Agravada para oferecer resposta no prazo de 15 dias, facultada a juntada de documentos.
Após, vista à PGJ.
Com o retorno, autos conclusos para julgamento.
Cumpra-se. Publique-se.

São Luís (MA), 26 de junho de 2017
Desemb. Paulo Sérgio VELTEN PEREIRA

Relator

QUARTA CÂMARA CÍVEL
AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 0801852-80.2017.8.10.0000
(Processo referência 0814583-08.2017.8.10.00011 – São Luís)

Relator: Desembargador Paulo Sérgio VELTEN PEREIRA
Agravante: Companhia Energética do Maranhão – CEMAR
Advogados: Dr. César Henrique Santos Pires Filho (OAB/MA 8.470) e outro
Agravados: (pessoas desconhecidas)

DECISÃO – Desemb. Paulo Sérgio VELTEN PEREIRA (relator): Tudo examinado, em juízo de cognição
sumária, tenho que o magistrado de base agiu com acerto ao indeferir o pedido liminar de reintegração de posse,
tendo em vista que a Agravante não especificou quais seriam, exatamente, as construções edificadas dentro da área
de servidão administrativa mantida pela Recorrente e que deveriam ser objeto da reintegração e demolição (Num.
920890, pág. 2).
E o fato de a Agravante mencionar, em suas razões recursais, que a área objeto do esbulho teria sido detalhada e que
corresponderia à faixa de 7,5 metros para cada lado da linha de transmissão (Num. 920888, pág. 6) em nada altera a
conclusão supra, já que a Recorrente continua não informando e comprovando quais seriam as edificações que
supostamente estaria dentro da área esbulhada.
Nesse particular, está correta a posição de cautela assumida pelo Juízo de 1º grau, pois não é possível deferir
inaudita altera parte uma ordem genérica de reintegração e deixar ao arbítrio da própria Agravante a definição das
edificações que devem ser demolidas, razão pela qual é evidente o risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão
pretendida pela Recorrente, circunstância que impede a concessão da tutela de urgência (CPC, art. 300 §3º).
Ante o exposto, e suficientemente fundamentado (CF, art. 93 IX e CPC/2015, art. 11), INDEFIRO o pedido de
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antecipação da tutela recursal (CPC, art. 1.019 I), ressalvado melhor juízo por ocasião do julgamento de mérito
deste Recurso pela Col. Câmara.
Comunique-se o Juízo da causa (6ª Vara Cível da Capital, proc. nº 30814583-08.2017.8.10.00011), sobre o inteiro
teor desta decisão, cuja reprodução servirá de ofício.
Intimem-se os Agravados, por edital, para oferecer resposta no prazo de 15 dias, facultada a juntada de documentos.
Após, vista à PGJ.
Com o retorno, autos conclusos para julgamento.
Cumpra-se. Publique-se.

São Luís (MA), 26 de junho de 2017
Desemb. Paulo Sérgio VELTEN PEREIRA

Relator

AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 0801864-94.2017.8.10.0000 (Açailândia)
Agravante: Banco Bradesco Financiamentos S/A.
Advogado: Dr. Antônio de Moraes Dourado Neto (OAB/MA 11.812-A)
Agravado: Israel Alves Silva
Advogado: Dr. Renan Almeida Ferreira (OAB/MA 13.216)
DECISÃO – Desemb. Paulo Sérgio VELTEN PEREIRA (relator): Tudo examinado, em juízo de cognição sumária, verifico
que, além dos documentos obrigatórios, o AI veio instruído com extratos da conta bancária do Agravado (ID 925065, p. 1) – a
mesma indicada por ele na inicial (ID 925057, p. 3) – documentos que apontam para a existência de negócio jurídico entre as
partes, na medida em que demonstram a liberação do numerário da operação em favor do Recorrido, conforme informações
constantes do histórico de consignações (ID 925057, p. 6).
Tal prova documental retira a probabilidade do direito que pautou a concessão do pleito antecipatório (CPC, art. 300),
consubstanciado na alegação do Agravado de que não realizou empréstimo consignado, pelo que seriam indevidos os descontos
efetuados em seus proventos (ID 925056, p. 2). Logo, não se afigura razoável a concessão da tutela de urgência pleiteada no
primeiro grau, para o fim de suspender os descontos no benefício previdenciário do Agravado.
Demonstrada a probabilidade de provimento do AI, o risco de dano (CPC, art. 995 parág. ún.), por sua vez, reside na
possibilidade de o Recorrente não ter atendida sua expectativa de credor no modo e tempo ajustados, já que aqui a única
conclusão possível é a de que se está diante de um contrato válido e eficaz (favor contractus).
Ante o exposto, e suficientemente fundamentado (CF, art. 93 IX e CPC, art. 11), DEFIRO a liminar (CPC, art. 1019 I),
sustando os efeitos da decisão agravada, para o fim de permitir que o Agravante retome os descontos mensais no benefício
previdenciário do Agravado, sem prejuízo do julgamento de mérito do AI pela Col. Câmara.
Comunique-se o Juízo da causa (2ª Vara Cível de Açailândia, proc. nº 4754-07.2016.8.10.0022) sobre o inteiro teor desta
decisão, cuja reprodução servirá de ofício.
Intime-se o Agravado, pelo seu advogado, para que responda no prazo de 15 dias, facultada a juntada de documentos.
Após, vistas à PGJ.
Com o retorno, autos conclusos para julgamento.
Cumpra-se. Publique-se.

São Luís (MA), 28 de junho de 2017
Desemb. Paulo Sérgio VELTEN PEREIRA

Relator

AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 0801871-86.2017.8.10.0000
(São José de Ribamar)

Relator: Desembargador Paulo Sérgio VELTEN PEREIRA
Agravante: Kenia Mara Barreto Vieira Batista
Advogado: Dr. Thiago Costa Gomes (OAB/MA 10.949)
Agravado: Summerville Participações Ltda.
DECISÃO – Desemb. Paulo Sérgio VELTEN PEREIRA (relator): Tudo examinado, em juízo de cognição sumária, tenho que
o fato de a decisão agravada, eventualmente, não se adequar ao art. 489 § 1º II do CPC não autoriza automaticamente a
concessão da tutela da urgência nesta instância, na media em que o Tribunal, por aplicação do efeito translativo dos recursos
(CPC, art. 1.013 IV), está autorizado a fazer o exame de mérito da questão.
E no mérito, verifico que as informações de que a Agravante é médica e que percebe renda mensal de R$ 5.005,25 (ID 926807,
p.5), tendo também efetuado o financiamento de um imóvel no valor de R$ 79.776, constituem elementos que evidenciam a falta
dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade (CPC, art. 99 §2º), na medida em que confirmam a capacidade financeira
da Agravante para arcar com as custas processuais, sendo essa a hipótese excepcional de elidir a presunção juris tantum de
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insuficiência de recursos alegada (CPC, art. 99 §3°).
Logo, sendo as alegações devolvidas pela Agravante, ao menos em juízo de cognição sumária, insuficientes para reconhecer a
probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), entendo que não há como determinar o processamento da ação de base sob o
pálio da gratuidade da Justiça, desonerando totalmente a Recorrente das despesas processuais.
Todavia, considerando o alto valor das custas iniciais, que perfazem o montante de R$ 4.068,90 (ID 926807, p. 6), tenho que o
caso é de aplicar, com ponderação, a regra do art. 98 §6º do CPC, com vistas a satisfazer os interesses fiscais, sem inviabilizar o
acesso à Justiça.
Assim, faculto à Agravante o pagamento das custas em 15 (quinze) parcelas mensais e iguais, devendo a primeira ser recolhida
no prazo de 5 (cinco) dias, a contar da intimação desta decisão, e as demais, a cada 30 (trinta) dias, até a conclusão do programa
de parcelamento, cujo adimplemento deverá ser comprovado pela Agravante nos autos do processo de base, mediante a juntada,
também mensal, das respectivas guias de recolhimento.
Ante o exposto, e suficientemente fundamentado (CF, art. 93 IX e CPC, art. 11), DEFIRO a liminar em menor extensão,
apenas para facultar à Agravante o recolhimento das custas iniciais em 15 (quinze) parcelas mensais e iguais, tudo nos termos da
fundamentação supra, sem prejuízo do julgamento de mérito do Agravo pela Col. Câmara.
Por fim, considerando que as custas do Agravo possuem valor módico, indefiro o pedido de gratuidade da Justiça para esta
instância, determinando a intimação da Agravante para, em 5 (cinco) dias, efetuar o recolhimento do preparo, sob pena de não
conhecimento do Recurso (CPC, art. 101 § 2°).
Comunique-se o Juízo da causa (1ª Vara Cível de São José de Ribamar, proc. nº 1687-57.2015.8.10.0058), sobre o inteiro teor
desta decisão, cuja reprodução servirá de ofício.
Decorrido o prazo, autos conclusos.
Cumpra-se. Publique-se.

São Luís (MA), 28 de junho de 2017
Desemb. Paulo Sérgio VELTEN PEREIRA

Relator

QUARTA CÂMARA CÍVEL
REQUERIMENTO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO nº 0801898-69.2017.8.10.0000

(Imperatriz)
Relator: Desembargador Paulo Sérgio VELTEN PEREIRA
Requerente: Ministério Público, em favor de Maria Joana da Silva
Def. Público: Dr. Joaquim Ribeiro de Souza Júnior
1º Requerido: Município de Imperatriz
2º Requerido: Estado do Maranhão
DECISÃO – Desemb. Paulo Sérgio VELTEN PEREIRA (relator): Tudo examinado, em juízo de cognição sumária, verifico
que o Agravante não formulou pedido de atribuição de efeito suspensivo a recurso, mas de concessão de efeito ativo (CPC/2015,
art. 300), que é possível por aplicação analógica do art. 1.012 §3º do CPC/2015, haja vista que tendo a sentença recorrida
extinguido o processo sem resolução de mérito, não há qualquer comando positivo que mereça suspensão pelo Judiciário,
estando-se aqui diante de legítimo pedido de tutela antecipada recursal.
Com efeito, verifica-se que a ação de origem foi extinta ao fundamento único de que a ação civil pública não seria a via adequada
para pleitear o direito à saúde relativo a pessoa idosa, entendimento que vai na contramão do modelo jurisdicional da Corte de
Superposição, firmado no sentido de que “por se tratar de direito à saúde, o Parquet pode ajuizar Ação Civil Pública em
defesa de direito individual indisponível”. Precedentes: REsp’s 1.520.824/ES e 1.654.321/MG, Rel. Min. Herman Benjamin;
AgRg REsp 1.470.167/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques; REsp 1.365.202/MG, Rel. Min. Og Fernandes; e AgRg no
REsp 1.327.846/MG, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho.
E quando o tema é direito à saúde (CF, art. 196), naquilo que é economicamente possível de ser atendido, segundo as políticas
públicas existentes, a Administração Pública deve superar os entraves burocráticos, que geram a lentidão, restrições e a
ineficiência, e fazer assegurar esse direito fundamental da melhor forma possível, em prestígio da dignidade da pessoa humana
(CF, art. 1º III), valor jurídico predominante que, diante da omissão Estatal, constitui fundamento para a intervenção judicial.
Nisso reside a probabilidade do direito pleiteado pelo Requerente (CPC/2015, art. 300 caput).
O perigo de dano, por sua vez, reside na iminência da morte de uma senhora idosa, vítima de AVC e com quadro gravíssimo
atestado pelos médicos (ID 6609260, p. 2), que padece a espera de internação em leito de UTI desde o dia 17/6/2017 (ID
6609260, p. 3).
Ante o exposto, e suficientemente fundamentado (CF, art. 93 IX e CPC/2015, art. 11), DEFIRO a liminar para determinar que
os Requeridos, no prazo de 48h (quarenta e oito horas), internem a paciente Maria Joana da Silva em leito de UTI da rede pública
ou privada conveniada ao SUS, sob pena de multa diária de R$ 200 (duzentos reais) para o caso de descumprimento injustificado
do preceito.
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À Secretaria, para juntar cópia desta decisão nos autos da ApCív nº 0806838-54.2017.8.10.0040.
Intimem-se os Requeridos pessoalmente, para cumprimento da decisão.
Publique-se.

São Luís (MA), 28 de junho de 2017

Desemb. Paulo Sérgio VELTEN PEREIRA
Relator

QUARTA CÂMARA CÍVEL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º 003470/2017
PROCESSO N.º 0024809-23.2008.8.10.0001
EMBARGANTE: SÉRGIO VICTOR TAMER
Advogada:Dr. Matheus da Rocha Monte (OAB/MA: 9.155)
EMBARGADO:BANCO SANTANDER BANESPA S/A
Advogado: Dr. Celso Marcon (OAB/MA: 8.104-A)
DESPACHO
Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, opostos por SÉRGIO VICTOR TAMER, que tem como embargado BANCO SANTANDER BANESPA S/A.
Por atenção aos autos e em respeito aos princípios do contraditório, necessário se faz a intimação do embargado para exercer a contradita do presente feito. O
que passo a explicar.
O princípio constitucional do contraditório foi revisitado e recebeu do Novo Código de Processo Civil tratamento especial, determinando a proibição de decisão
surpresa, o que fez com que surgisse um dever que se impõe ao magistrado de, necessariamente, antes de decidir, salvo hipóteses excepcionais permitidas,
ouvir as partes. Para melhor esclarecimento colaciona-se textos legais e doutrina:
CF. Art. 5º, LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e
recursos a ela inerentes.
NCPC. Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de
se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.
NELSON NERY JUNIOR1. Poderes do juiz e proibição de decisão surpresa. Questões de ordem pública. A norma está em consonância com as garantias
constitucionais do devido processo legal (art. 5º, caput e LIV) e do contraditório (art. 5º, LV) e não permite que o juiz ou tribunal decida qualquer questão dentro
do processo, ainda que seja de ordem pública, sem que tenha sido dada às partes, previamente, oportunidade para manifestarem-se a respeito dela.
LENIO LUIZ STRECK2. O contraditório, nessa ordem de ideias, deixa de ser diálogo somente entre os litigantes, já que nele se insere também o juiz que fica
impedido de resolver questões que não tiverem passado pelo crivo da audiência dos principais interessados no conflito, ainda que se trate de matérias
apreciáveis de ofício. Inclui-se no conceito de contraditório a garantia de não surpresacomo resguardo do direito de todos os sujeitos de não serem
surpreendidos no resultado decisório.
Tal garantia se aplica de modo imperativo inclusive no âmbito de aplicação do direito pelos tribunais, em consonância com a dicção do art. 927, § 1º.
Nesses termos, intime-se o embargado, na pessoa do seu advogado, pelo Diário da Justiça, para que manifeste-se no prazo de 5 (cinco) dias (art. 1.023, § 2º do
NCPC).
Publique-se e CUMPRA-SE.
São Luís (MA), 12 de junho de 2017.
Desembargador Jaime Ferreira de Araujo
Relator
1NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. 16. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016. p. 233.
2STRECK, Lenio Luiz; [et al.]. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Saraiva, 2016. p. 54.

QUARTA CÂMARA CÍVEL
CAUTELAR INOMINADA N.º 004071/2016
PROCESSO N.º 0000686-80.2016.8.10.0000
REQUERENTE: ARNALDO SILVA DO NASCIMENTO
Defensor Público:Dr. Vitor Eduardo Tavares de Oliveira
1º REQUERIDO:MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ
Procurador: Dr. Miguel Campelo da Silva Filho
2º REQUERIDO:ESTADO DO MARANHÃO
Procurador: Dr. Miguel Sales Pereira Veras
DESPACHO
Trata-se de AÇÃO CAUTELAR INOMINADA, requerida por ARNALDO SILVA DO NASCIMENTO, que tem como requeridos o MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ e o
ESTADO DO MARANHÃO.
Em vista da petição nos autos (fls. 229-231), com o seguinte teor:
O Estado do Maranhão, [?] vem [?] informar, conforme ofício [?] expedido pela Secretaria de Estado da Saúde - SES/MA, que a Sra. Marineide de Sousa
Nascimento, cônjuge do paciente, informou à SES/MA, no dia 25 de maio de 2017, por contato telefônico [?], que o Sr. Arnaldo Silva do Nascimento não mais faz
uso dos medicamentos solicitados. Nesse sentido, justificou que o paciente havia iniciado outro tratamento, com médico especialista distinto, o qual se negou a
prescrever os medicamentos outrora solicitados.
Pelo acima exposto, intime-se o requerente, na pessoa do seu advogado, pelo Diário da Justiça, para que manifeste-se no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena
da extinção do processo, pela perda de objeto.
Publique-se e CUMPRA-SE.
São Luís (MA), 26 de junho de 2017.
Desembargador Jaime Ferreira de Araujo
Relator
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QUARTA CÂMARA CÍVEL
CORREIÇÃO PARCIAL Nº 020012/2017 - SÃO LUÍS
NUMERAÇÃO ÚNICA 0002687-04.2017.8.10.0000
CORRIGENTE: REA ENGENHEIROS CONSULTORES LTDA
ADVOGADO(S): Drª. Maria Quintas Radel (OAB/BA nº 30260)
CORRIGIDO: JUIZ TITULAR DA VARA DE INTERESSES DIFUSOS E COLETIVOS
RELATOR :Des. JAIME FERREIRA DE ARAUJO
D E S P A C H O
Segundo dispõe o art. 581 do Regimento Interno desta Corte, a CORREIÇÃO PARCIAL tem cabimento para a emenda de erro ou abusos que importarem na
inversão tumultuária dos atos e fórmulas da ordem legal do processo civil ou criminal, quando, para o caso, não houver recurso específico.
Da análise dos autos, e por medida de cautela, observo que se afigura necessária para o exame do pleito liminar as informações da autoridade corrigida.
Dessa forma, determino a NOTIFICAÇÃOda autoridade judicial, enviando-se-lhe cópia da petição inicial e dos documentos que a instruem, a fim de que, no
prazo de 5 (cinco) dias(art. 218, §3º, CPC/2015),preste as informações necessárias.
Após, voltem-me conclusos.
Publique-se e CUMPRA-SE.
São Luís (MA), 22 de junho de 2017
Desembargador JAIME FERREIRA DE ARAUJO
Relator

QUARTA CÂMARA CÍVEL
APELAÇÃO CÍVEL Nº 025219/2017 - ICATU
NÚMERO ÚNICO: 0000708-93.2015.8.10.0091
APELANTE: PAULINA GOMES DA SILVA
ADVOGADO(S): Dr(s). Augusto Afonso Barbalho Duque Bacelar(OAB/MAnº 7774) e outro(s)
APELADO(S): BANCO DO BRADESCO
ADVOGADO(S): Dr(a)s. RubensGaspar Serra(OAB/SPnº 119859)
RELATOR:Desembargador JAIME FERREIRA DE ARAUJO
DESPACHO
Dou-me por SUSPEITO, por motivo de foro íntimo, para processar e julgar o presente feito (art. 145, §1º, CPC/2015).
Redistribua-se, mediante compensação, dando-se baixa.
CUMPRA-SE.
São Luís, 28de junhode 2017
Desembargador JAIME FERREIRA DE ARAUJO

QUARTA CÂMARA CÍVEL
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0003645-87.2017.8.10.0000 - PROTOCOLO Nº 027738-2017 - PEDREIRAS-MA
Agravante : B. N. DA SILVA OLIVEIRA - ME
Advogados: Allan Rodrigues Ferreira (OAB/MA-7248) e Henry Wall Gomes Freitas ( OAB/MA 10502-A)
Agravado : Banco Bradesco S/A
Advogado : Allan Rodrigues Ferreira (OAB/MA 7248)
RELATOR : DESEMBARGADOR MARCELINO CHAVES EVERTON

DESPACHO
Compulsando os autos, verifico que a decisão atacada (fls. 65/67) foi proferida pela magistrada Ana Gabriela Costa Everton, filha deste signatário.
Por tal razão, dou-me por impedido para atuar no presente recurso, com fulcro no artigo 147 do Código de Processo Civil e no artigo 46 do RITJMA.
Encaminhem-se os autos para as devidas providências, no que se refere à redistribuição do feito, conforme preceitua o artigo 47 do RITJMA.
Publique-se. Cumpra-se.
São Luís/MA, 20 de junho de 2017.

Desembargador MARCELINO CHAVES EVERTON
Relator

QUARTA CÂMARA CÍVEL
APELAÇÃO CÍVEL N.º 0001158-11.2014.8.10.0143(Nº. 28627/2017) - MORROS
APELANTE: BANCO BRADESCO S.A. - AG. ROSÁRIO, BRADESCO CARTOES S.A.
ADVOGADO (S):JOSÉ ALMIR DA R. MENDES JÚNIOR(OAB/MA 392-A), JOSÉ ALMIR DA ROCHA MENDES JÚNIOR(OAB/RN392-A)
APELADO:MARIA DA CONCEIÇÃO LEÃO RABÊLO
ADVOGADO: BRUNO LEONARDO LIMA CRUZ (OAB MA7952)
RELATOR:Desembargador JAIME FERREIRA DE ARAUJO
DESPACHO
Dou-me por SUSPEITO, por motivo de foro íntimo, para processar e julgar o presente feito (art. 145, §1, NCPC). Redistribua-se, mediante compensação, dando-
se baixa.
CUMPRA-SE.
São Luís, 22de junhode 2017.
Desembargador JAIME FERREIRA DE ARAUJO

QUARTA CÂMARA CÍVEL
APELAÇÃO CÍVEL Nº 029439/2017 - SÃO LUÍS
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NÚMERO ÚNICO: 0056165-60.2013.8.10.0001
APELANTE: BRADESCO SEGUROS S/A
ADVOGADO(S): Drs. Alvaro Luiz da Costa Fernandes(OAB/MAnº 11735) e outros
APELADO(S): RAFAEL DOS SANTOS MELO
ADVOGADO(S): Dr(a)s. Gleiffeth Nunes Cavalcante(OAB/MAnº 7765)
RELATOR:Desembargador JAIME FERREIRA DE ARAUJO
DESPACHO
Dou-me por SUSPEITO, por motivo de foro íntimo, para processar e julgar o presente feito (art. 145, §1º, CPC/2015).
Redistribua-se, mediante compensação, dando-se baixa.
CUMPRA-SE.
São Luís, 28de junhode 2017
Desembargador JAIME FERREIRA DE ARAUJO

QUARTA CÂMARA CÍVEL
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.° 35124/2015 - SÃO LUÍS
NUMERAÇÃO ÚNICA 0006810-16.2015.8.10.0000
AGRAVANTE: HUGO MOREIRA LIMA SAUAIA
ADVOGADO: HUGO MOREIRA LIMA SAUAIA (OAB/MA 6.817)
AGRAVADA: ARTENIRA DA SILVA E SILVA
ADVOGADO(a)(s): Dra. Alexandrina da Silva Mendes(OAB/MA 14.023) e outros
RELATOR: Desembargador JAIME FERREIRA DE ARAUJO
DESPACHO
Dou-me por SUSPEITO, por motivo de foro íntimo, para processar e julgar o presente feito (art. 145, §1º, NCPC).
Redistribua-se, mediante compensação, dando-se baixa.
CUMPRA-SE.
São Luís, 22 de junho de 2017.
Desembargador JAIME FERREIRA DE ARAUJO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

Processo Nº: 0007847-78.2015.8.10.0000 Protocolo Nº: 0428652015

AGRAVANTE: YTACAYUNA AGROPECUÁRIA SA, LUND ANTÔNIO BORGES, JOSÉ OLÍMPIO BARBOSA, ANTONIO BENTO BORGES,
ADVOGADO(A): ANTONIO PIMENTEL NETO (MA9675-A ), FERNANDO HENRIQUE DE AVELAR OLIVEIRA (MA3435)
AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA,
ADVOGADO(A): JOSÉ MANOEL DE ARRUDA ALVIM NETTO ( 12363), EDUARDO ARRUDA ALVIM ( 118685), LEANDRO ANDRADE COELHO
RODRIGUES (SP237733)

Relator(a): JAIME FERREIRA DE ARAÚJO

Dou-me por SUSPEITO, por motivo de foro íntimo, para atuar no presente feito.
Encaminhem-se à Distribuição para serem redistribuídos mediante compensação, dando-se baixa.
CUMPRA-SE.
São Luís, 23/06/2017
Desembargador JAIME FERREIRA DE ARAUJO
RELATOR

Desembargador(a): JAIME FERREIRA DE ARAÚJO

QUARTA CÂMARA CÍVEL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º 044173-2016 E Nº 044528-2016REFERENTE AO ACÓRDÃO PROFERIDO NA APELAÇÃON.º 16796/2016SÃO
DOMINGOS DO MARANHÃO
Nº ÚNICO 0000986-66.2013.8.10.0123
1º EMBARGANTE: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS: DR. WILSON SALES BELCHIOR(OAB/MA 11099-A)
1ºEMBARGADO: SEBASTIANA PEREIRA
ADVOGADO: DR. FRANCIVALDO PEREIRA DA SILVA PITANGA (OAB/MA 7158) E OUTRO
2º EMBARGANTE: SEBASTIANA PEREIRA
ADVOGADO: DR. FRANCIVALDO PEREIRA DA SILVA PITANGA (OAB/MA 7158) E OUTRO
2º EMBARGADO: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS: DR. WILSON SALES BELCHIOR (OAB/MA 11099-A)
RELATOR:Desembargador JAIME FERREIRA DE ARAUJO
DESPACHO
Dou-me por SUSPEITO, por motivo de foro íntimo, para processar e julgar o presente feito (art. 145, §1º, NCPC).
Redistribua-se, mediante compensação, dando-se baixa.
CUMPRA-SE.
São Luís, 21de junhode 2017.
Desembargador JAIME FERREIRA DE ARAUJO
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QUARTA CÂMARA CÍVEL
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000330-46.2011.8.10.0102 (47418/2016) - MONTES ALTOS
APELANTE: InstitutoNacional do Seguro Social - INSS
PROCURADOR: LUIZ CARLOS MENDONÇA FURTADO FILHO
APELADO:JOSEFA PEREIRA DA SILVA
ADVOGADO: EDUARDO GOMES PEREIRA (OAB-MA 8.144)
RELATOR:Des. JAIME FERREIRA DE ARAUJO
DESPACHO
Trata-se de Apelação Cível interposta por Instituto Nacional do Seguro Social - INSS contra sentença (fls. 72-74- frente e verso) proferida pelo MM. Juiz de
Direito da Comarca de Montes Altos, nos autos da Ação de Concessão de Pensão por Morte, Processo nº 0000330-46.2011.8.10.0102.
Ao perscrutar a matéria do litígio em apreço, constato que possui natureza previdenciária, em que figura no pólo passivo o INSS - autarquia federal. Dito isso,
evidencia-se a incompetência deste Tribunal de Justiça para julgar o vertente recurso, razão pela qual declino a competência ao Tribunal Regional Federal da 1ª
Região, em observância ao art. 109, I, da Constituição Federal.
Devolvam-se os autos à Coordenadoria da Quarta Câmara Cível para que sejam remetidos ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região, dando-se baixa na
distribuição e no registro.
Publique-se eCUMPRA-SE.
São Luís, 19 de junho de 2017.
DesembargadorJAIME FERREIRA DE ARAUJO

QUARTA CÂMARA CÍVEL
REEXAME NECESSÁRIO Nº 0000307-82.2014.8.10.0074
PROTOCOLO Nº 051349-2016 - BOM JARDIM (MA)
Remetente : Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Bom Jardim
Requerente : Ministério Público Estadual
Promotora : Karina Freitas Chaves
Requerido : Município de Bom Jardim
Procurador do Município : Tibério Mariano Martins Filho (OAB/MA - 10640)
Relator : Desembargador Marcelino Chaves Everton

DESPACHO
Verifico que a análise do mérito da presente remessa resta prejudicada, em razão da decisão proferida nos autos do Recurso Especial n.º 1.657.156 - RJ
(2017/0025629-7), onde o Superior Tribunal de Justiça determinou a suspensão de todas as ações em trâmite no país, em que se discute obrigatoriedade de
fornecimento, pelo Estado, de medicamentos não contemplados na Portaria n. 2.982/2009 do Ministério da Saúde (Programa de Medicamentos Excepcionais),
assim ementada:
ADMINISTRATIVO. PROPOSTA DE AFETAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. FORNECIMENTO DE
MEDICAMENTOS. CONTROVÉRSIA ACERCA DA OBRIGATORIEDADE E FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO INCORPORADOS AO PROGRAMA
DEMEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS DO SUS. 1. Delimitação da controvérsia: obrigatoriedade de fornecimento, pelo Estado, de medicamentos não
contemplados na Portaria n. 2.982/2009 do Ministério da Saúde (Programa de Medicamentos Excepcionais) 2. Recurso especial afetado ao rito do art. 1.036 e
seguintes do CPC/2015 (art. 256-I do RISTJ, incluído pela Emenda Regimental 24, de 28/09/2016).
Assim, suspendo o julgamento da Remessa Necessária até que o Superior Tribunal de Justiça se pronuncie, definitivamente, sobre a questão (RITJMA, art. 259
II), quando do julgamento do REsp 1.657.156/RJ.
Aguardem os autos em Secretaria.
Cumpra-se. Publique-se.
São Luís, 30 de junho de 2017.

Desembargador Marcelino Chaves Everton
Relator

QUARTA CÂMARA CÍVEL
AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 0801815-53.2017.8.10.0000

(Processo referência 0800257-65.2017.8.10.0026)
Relator: Desembargador Paulo Sérgio VELTEN PEREIRA
Agravante: Zanella Incorporações Ltda.
Advogado: Dr. Michael Ribeiro Cervante (OAB/MA 9.059-A)
Agravada: Saudibras Agropecuária, Empreendimentos e Representações Ltda.

DESPACHO – Desemb. Paulo Sérgio VELTEN PEREIRA (relator): O presente Agravo de Instrumento não veio
instruído com a cópia do processo de base, conforme facultado pelo art. 1.017 §5º do CPC, tendo em vista que a
ação de origem tramita pelo sistema eletrônico.
Porém, em consulta ao PJe de 1º grau, não foi possível visualizar as peças que instruem a ação de base, circunstância
que inviabiliza, por conseguinte, o exame do pedido de liminar deduzido pela Recorrente no presente AI.
Desse forma, determino à Secretaria Judicial que oficie ao Juízo a quo a fim de que disponibilize, no prazo de 5 dias,
o inteiro teor da ação de base nº 0800257-65.2017.8.10.0026.
Intime-se também a Agravante para que, facultativamente, instrua o presente Recurso com a cópia do processo de
origem.
Cumpra-se. Publique-se.

São Luís (MA), 26 de junho de 2017

Desemb. Paulo Sérgio VELTEN PEREIRA
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Relator

Quinta Câmara Cível

ACÓRDÃO Nº 205419/2017
QUINTA CÂMARA CÍVEL
SESSÃO DO DIA 26 DE JUNHO DE 2017
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO 0801040-72.2017.8.10.0000 SÃO LUIS
AGRAVANTE: GRANDE RIO COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA
ADVOGADO: SERGIO AUGUSTO PEREIRA LORENTINO (OAB TO 2418)
AGRAVADO: CLAUDIO JOSÉ SÁ PEREIRA
ADVOGADAS: EZIZA RIBEIRO ARAÚJO (OAB MA 14659), ALCINDA VALERIA ALVES MENDES (OAB MA 7945)
RELATOR: Desembargador RAIMUNDOJosé BARROSde Sousa

EMENTA
AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE INDEFERIU O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO.
INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA PROBABILIDADE DO DIREITO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO
CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.
I. Ação de obrigação de fazer cumulada com reparação por danos morais e materiais – cumprimento de sentença.
II. Inexistência de demonstração de probabilidade do direito alegado.
III. Indeferimento do pedido de efeito suspensivo mantido.
IV. Incidência no presente caso da Súmula nº 2 da Quinta Câmara Cível que preleciona “ Enseja negativa de provimento ao Agravo
Regimental (Agravo interno) a ausência de argumentos novos aptos a infirmar os fundamentos que alicerçam a d decisão
agravada.”
V. Agravo interno conhecido e improvido. Unanimidade.
ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Senhores Desembargadores componentes da Quinta Câmara
Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, por votação unânime, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos
termos do voto do Relator.

Des. RAIMUNDO José BARROS de Sousa
Relator

ACÓRDÃO Nº 205421/2017
QUINTA CÂMARTA CÍVEL
SESSÃO DO DIA 26 DE JUNHO DE 2017
AGRAVO DE INSTRUMENTO
NÚMERO ÚNICO: 0801093-53.2016.8.10.0000 SÃO LUIS
AGRAVANTE: ESTADO DO MARANHÃO
PROCURADOR DO ESTADO: CARLOS HENRIQUE FALCÃO DE LIMA
AGRAVADO: MARATUR – MARANHÃO TURISMO LTDA ME.
ADVOGADA: MARIA JOSÉ CARVALHO DE SOUSA MILHOMEM (OAB MA 7572)
RELATOR: Desembargador RAIMUNDO José BARROS de Sousa
EMENTA
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. LICITAÇÃO. OBJETO. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA O ATENDIMENTO DE PACIENTES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE DO
ESTADO QUE BUSCAM ATENDIMENTO EM OUTRAS CIDADES DA FEDERAÇÃO EM VIRTUDE DA INEXISTÊNCIA OU
INSUFICIÊNCIA DE TRATAMENTO NA LOCALIDADE EM QUE RESIDEM. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADES NO
PROCEDIMENTO. NECESSIDADE DE EXAURIENTE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE SUSTAÇÃO DE
ATOS DA PREGOEIRA. NECESSIDADE DE OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE
DOMICÍLIO. PREPONDERÂNCIA DO INTERESSE PÚBLICO EM FACE DO PRIVADO. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO
CONHECIDO E PROVIDO. UNANIMIDADE.
I. Não há qualquer impedimento para que a empresa perdedora ingresse com ação judicial para discutir os procedimentos
licitatórios ou os critérios utilizados para declaração da empresa vencedora, pois se trata de direito de ação garantido na
Constituição da República.
II. Contudo, há de verificar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade antes da determinação de suspensão dos atos da
Pregoeira porque o objeto da licitação envolve direito fundamental de responsabilidade do Estado, em todas as suas esferas, qual
seja, o direito à saúde.
III. Ao longo do processo, a agravada poderá ou não demonstrar que o processo licitatório não foi regular e enquanto isso o serviço
público essencial não pode ser paralisado, haja vista que envolve pacientes fragilizados em seu estado de saúde e que não
dispõem de recursos para prover o atendimento perante a rede particular.
IV. Decisão reformada.
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V. Agravo conhecido e provido. Unanimidade.
ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Senhores Desembargadores componentes da Quinta Câmara
Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, por votação unânime, de acordo com o parecer ministerial, em conhecer e
dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Des. RAIMUNDO José BARROS de Sousa
Relator

ACÓRDÃO Nº 205422/2017
QUINTA CÂMARA CÍVEL
SESSÃO DO DIA 26 DE JUNHO DE 2017
REMESSA NECESSÁRIA
NÚMERO ÚNICO Nº: 0838482-69.2016.8.10.0001
REMETENTE: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE DIREITOS DIFUSOS E COLETIVOS
REQUERENTE: PEDRO MICHEL DA SILVA SEREJO
ADVOGADO: PEDRO MICHEL DA SILVA SEREJO (OAB MA 11887)
REQUERIDO: ESTADO DO MARANHÃO
Relator(a): RAIMUNDO JOSÉ BARROS DE SOUSA
EMENTA
REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO POPULAR. NÃO PREENCHIMENTO DOS
REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA AJUIZAMENTO DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE E LESIVIDADE. O ATO
LEGISLATIVO EM QUE SE FUNDAMENTA O APONTADO ATO ILEGAL E LESIVO DO CHEFE DO EXECUTIVO ESTADUAL
ESTÁ EM FASE DE TRAMITAÇÃO. PROJETO DE LEI Nº 114/2015. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. ART. 330, III, DO
CPC. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. SENTENÇA MANTIDA. REMESSA CONHECIDA E IMPROVIDA. UNANIMIDADE.
I. Ação popular consubstanciada em que ato ilegal e lesivo do Governador do Estado do Maranhão em não implementar o piso
salarial nacional para os profissionais do magistério público da educação básica.
II. Não preenchimento dos requisitos da petição inicial da ação popular, qual seja, a demonstração de ilegalidade e lesividade, haja
vista que a lei que fundamentaria o ato impugnado ainda está em fase de tramitação no Senado Federal.
III. Indeferimento da petição inicial. Ausência de interesse processual.
IV. Sentença mantida.
V. Remessa conhecida e improvida. Unanimidade
ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Senhores Desembargadores componentes da Quinta Câmara
Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, por votação unânime, de acordo com o parecer ministerial, em conhecer e
negar provimento à remessa, nos termos do voto do Relator.
Des. RAIMUNDO José BARROS de Sousa
Relator

ACÓRDÃO Nº 205423/2017
QUINTA CÂMARA CÍVEL
SESSÃO DO DIA 26 DE JUNHO DE 2017
AGRAVO DE INSTRUMENTO
NÚMERO ÚNICO: 0800511-53.2016.8.10.0001
AGRAVANTE: M FERNANDES PINHEIRO COMERCIO ME
ADVOGADO: FABIO AUGUSTO VIDIGAL CANTANHEDE (OAB MA 10019)
AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A
ADVOGADO: MARCO LANES (OAB BA 41977)
RELATOR: Desembargador RAIMUNDO José BARROS de Sousa
EMENTA
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS. PEDIDO DE
ASSISTÊNCIA JURÍDICA FORMULADO POR PESSOA JURÍDICA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DO ESTADO DE
HIPOSSUFICIÊNCIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 481 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.
I. Com o advento do Novo Código Civil houve revogação de alguns dispositivos da Lei nº 1060/50, dentre os quais, o art. 4º que
estabelecia que bastaria a declaração de hipossuficiência para concessão do benefício.
II. O espírito da norma e do Constituinte de 1988 é garantir o acesso à Justiça aos litigantes que efetivamentenão tenham
condições econômicas para arcar com as despesas processuais, em cumprimento ao princípio da igualdade. Portanto a presunção
que milita em favor daquele que pede a concessão do benefício de justiça gratuita é relativa, devendo ser analisando de acordo
com o caso concreto.
III. Em se tratando de pessoa jurídica também é necessária a comprovação de que faz jus a benesse. Aplicação da Súmula nº 481
do STJ.
IV. Decisão mantida.
V. Agravo conhecido e improvido. Unanimidade.
ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Senhores Desembargadores componentes da Quinta Câmara
Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, por votação unânime, de acordo com o parecer ministerial, em conhecer e
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negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Des. RAIMUNDO José BARROS de Sousa

Relator

ACÓRDÃO Nº 205433/2017
QUINTA CÂMARA CÍVEL
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0800390-88.2017.8.10.0000 – SÃO LUÍS
AGRAVANTE: Carlos Alberto Rodrigues Silva
ADVOGADAS: Dra. Ingred Emilly Pereira Ferreira (OAB/MA 16.027) e
Dra. Dhébora Mendes Sousa (OAB/MA 16.508)
AGRAVADA: Marcia Andrea Pinto Pinheiro
RELATOR: Desembargador RICARDO DUAILIBE
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO DE MENOR. AUSÊNCIA DE PROVAS OU INDÍCIOS DE IMINENTE
SITUAÇÃO DE RISCO À INTEGRIDADE DO MENOR. 1. Deve ser indeferida liminar de busca e apreensão do menor, quando os
elementos probatórios são insuficientes para concluir pela situação de risco atual e iminente à sua incolumidade física e psíquica.
2. Constatando-se que fatos mostram-se intrincados e dependem de ampla dilação probatória, deve ser sopesado a mudança
brusca da guarda da criança pode lhe ser mais gravosa. 3. Agravo de instrumento conhecido e improvido. 4. Unanimidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do
Estado do Maranhão, unanimemente e de acordo com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça em conhecer e negar
provimento ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Desembargador Relator.
Participaram do julgamento os Senhores Desembargadores Ricardo Tadeu Bugarin Duailibe (Relator), José de Ribamar Castro
(Presidente) e Raimundo José Barros de Sousa.
Funcionou pela Procuradoria Geral de Justiça, a Dra. Sâmara Ascar Sauaia.

São Luís (MA), 19 de junho de 2017.
Desembargador RICARDO DUAILIBE

Relator

ACÓRDÃO Nº 205439/2017
SESSÃO DO DIA 26 DE JUNHO DE 2017
QUINTA CÂMARA CÍVEL
AGRAVO DE INSTRUMENTO
NÚMERO ÚNICO: 0800750-57.2016.8.10.0000 SÃO LUIS
AGRAVANTE: SUELMA BAZILIO DOS SANTOS ME
ADVOGADOS: HELIANE SOUSA FERNANDES (OAB MA Nº 8502), CLAUZER MENDES CASTRO (OAB MA 8261), LIVIA
FRANCISCA ROMA REIS FERREIRA (OAB MA 7490) E LARISSA SARAIVA GARRIDO CARNEIRO (OAB 15969)
AGRAVADO: OPERADORA DE SHOPPING CENTER LUA NOVA LTDA ME
ADVOGADOS: FERNANDO ANTÔNIO DA SILVA FERREIRA (OAB MA Nº 5.148), GISELLE DE SOUSA FONTES MARTINS
(OAB/MA Nº 10.799), BRUNO PIRES CASTELLO BRANCO (OAB/MA Nº 9.609), FLÁVIA REGINA DE M. MOUSINHO
FAVORETTO (OAB/MA Nº 12.736)
RELATOR: Desembargador RAIMUNDO José BARROS de Sousa
EMENTA
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C RESCISÃO
CONTRATUAL, COM PAGAMENTO DE MULTA E DANOS MORAIS. COMPRA E VENDA DE UNIDADE NO SHOPPING
PASSEIO. INCLUSÃO DO NOME DO AGRAVANTE NOS ÓRGÃOS RESTRITIVOS DE CRÉDITO EM RAZÃO DE DÍVIDAS
DECORRENTES DO CONTRATO. INEXISTÊNCIA DE REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA PROVISÓRIA. DECISÃO
MANTIDA. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.
I. Para a concessão da tutela provisória de urgência a novel legislação processual exige os seguintes requisitos: probabilidade do
direito; perigo de dano ou o risco do resultado útil do processo e reversibilidade dos efeitos da decisão.
II. A agravante adquiriu uma loja no empreendimento comercial Shopping Passeio e por razões que devem ser dirimidas ao longo
do processo existe a possibilidade de ter havido um atraso na entrega da unidade, o que teria gerado danos à agravante.
III. Em sua petição inicial a recorrente afirma que resolveu rescindir o contrato pelo fato de a agravada não ter cumprido com suas
obrigações contratuais e busca em tutela de evidência a retirada de seu nome dos órgãos de proteção ao crédito, cuja inclusão
teria sido motivo pelo inadimplemento das parcelas do contrato.
Inexistência de comprovação dos requisitos.
IV. Decisão mantida.
V. Agravo conhecido e improvido. Unanimidade.
ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Senhores Desembargadores componentes da Quinta Câmara
Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, por votação unânime, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos
termos do voto do Relator.

Des. RAIMUNDO José BARROS de Sousa
Relator
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ACÓRDÃO Nº 205444/2017
SESSÃO DO DIA 26 DE JUNHO DE 2017
QUINTA CÂMARA CÍVEL
AGRAVO DE INSTRUMENTO
NÚMERO ÚNICO: 0800006-28.2017.8.10.0000 SÃO LUIS
AGRAVANTE: ANTONIO CARLOS FERREIRA DOS REIS
ADVOGADA: ANNA KARINA CUNHA DA SILVA (OAB MA 8632)
1º AGRAVADO: UNIMED SEGUROS SAÚDE S.A
2º AGRAVADO: UDI HOSPITAL EMPREENDIMENTOS MEDICOS HOSPITALARES DO MARANHÃO
ADVOGADO: MARCIO ALEXANDRE MALFATTI (OAB MA 12880-A)
RELATOR: Desembargador RAIMUNDO José BARROS de Sousa
EMENTA
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
CUMULADA COM INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS PELO RITO SUMÁRIO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE
ASTREINTES. DISCUSSÃO PENDENTE ACERCA DO ATRASO OU NÃO DO CUMPRIMENTO DA DECISÃO JUDICIAL.
DECISÃO MANTIDA. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.
I. Ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada cumulada com indenizatória por danos morais pelo procedimento
comum sumário.
II. Não autorização de procedimento cirúrgico.
III. Fixação de astreintes.
IV. Controvérsia acerca de atraso ou não do cumprimento da decisão judicial.
V. Decisão mantida.
VI. Agravo conhecido e improvido. Unanimidade.
ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Senhores Desembargadores componentes da Quinta Câmara
Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, por votação unânime, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos
termos do voto do Relator.

Des. RAIMUNDO José BARROS de Sousa
Relator

ACÓRDÃO Nº 205445/2017
QUINTA CÂMARA CÍVEL
APELAÇÃO CÍVEL Nº 3105-02.2015.8.10.0035 (12386/2017) - COROATÁ
1ºAPELANTE: Evandra Araújo Alves
ADVOGADO: Dr. Antônio Florêncio Neto (OAB/MA 2884)
2º APELANTE: Município de Coroatá
PROCURADORES: Dr. Elias Gomes de Moura Neto (OAB/MA 9394), João
Guilherme da Silva Gomes (OAB/MA 14236)
1º APELADO: Município de Coroatá
PROCURADORES: Dr. Elias Gomes de Moura Neto (OAB/MA 9394), João
Guilherme da Silva Gomes (OAB/MA 14236)
2º APELADA: Evandra Araújo Alves
ADVOGADO : Dr. Antônio Florêncio Neto (OAB/MA 2884)
RELATOR: Desembargador RICARDO DUAILIB
EMENTA
APELAÇÕES CÍVEIS. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. PRESTAÇÃO DE TRABALHO INCONTROVERSA. DIREITO AOS
SALÁRIOS RETIDOS E AO FGTS. PRECEDENTES. NÃO COMPROVAÇÃO DE FATO EXTINTIVO DE DIREITO DA AUTORA.1.
Comprovada a prestação de serviços existente entre o servidor e a Administração Pública municipal, o pagamento das verbas
remuneratórias inadimplidas se faz obrigatório. A ausência da necessária contraprestação pela municipalidade importa
enriquecimento ilícito, o que não é tolerado no ordenamento jurídico nacional. Precedentes deste Tribunal e do STJ, Inteligência do
art. 7º, inciso XVII, da CF/88. 2. O art. 19-A da Lei nº. 8.036/1990 confere direito ao FGTS aos trabalhadores contratados pela
Administração Pública sem concurso público (Súmula 363 do TST). Precedentes desta Corte. 3. Na hipótese de cobrança de
crédito relativo à FGTS em face da Fazenda Pública deve ser aplicada a prescrição quinquenal, no termos do art. 1º do Decreto nº
20.910/32, em razão de se tratar de norma especial. 4. 1ª Apelação conhecida e provida. 2ª. Apelação conhecida e improvida
5.Unanimidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do
Estado do Maranhão,em conhecer e dar provimento ao 1º recurso e negar provimento ao 2º recurso, nos termos do voto do
Desembargador Relator.
Participaram do julgamento os Senhores Desembargadores Ricardo Tadeu Bugarin Duailibe (Relator), José de Ribamar Castro
(Presidente) e Raimundo José Barros de Sousa.
Funcionou pela Procuradoria Geral de Justiça a Dra. Sâmara Ascar Sauaia.
São Luís (MA), 19 de junho de 2017.
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Desembargador RICARDO DUAILIBE/Relator

ACÓRDÃO Nº 205483/2017

QUINTA CÂMARA CÍVEL
Sessão do dia 26 de junho de 2017
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N° 027984/2017 APELAÇÃO CÍVEL Nº 018326/2017 - JOÃO LISBOA
NUMERO ÚNICO: 0000604-32.2016.8.10.0038
Embargante: Banco do Brasil S/A
Advogado: Rafael Sganzerla Durand (OAB/MA 10348-A)
Embargada: Francisca Pereira de Freitas
Advogado: Janduilson Silva Diniz (OAB/MA 5.683)
Relator: Des. José de Ribamar Castro
ACÓRDÃO Nº____________/_________

EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE, OBRIGAÇÃO DE FAZER E
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. COBRANÇA INDEVIDA DE JUROS DE CARÊNCIA EM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
OMISSÃO - INEXISTÊNCIA.EMBARGOS IMPROVIDOS.
I - O Supremo Tribunal Federal assentou incabíveis os embargos de declaração quando, "a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade,
omissão ou contradição, vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa" (RTJ 191/694-695, Relator
o Ministro Celso de Mello);
II - Em relação à alegada omissão, sob o argumento de que não houve no Acórdão fustigado o pronunciamento quanto às jurisprudências colacionadas, nos
quais se indica a desproporcionalidade do quantum fixado a título de danos morais, restou perfeitamente esclarecido que: "ao se arbitrar os danos morais,
deve-se aferir dentro do que dispõe os ditames da razoabilidade e proporcionalidade, orientado por sua finalidade compensatória, atribuída a quem sofreu
os abalos psíquicos, além de pedagógica, com o fim de desestimular a prática reiterada de condutas lesivas."
III - &quot;Os Embargos de Declaração são oponíveis apenas quando o pronunciamento judicial trouxer omissão, obscuridade, contradição ou para corrigir erro
material evidente, sendo incabíveis para veicular, isoladamente, o propósito de prequestionamento ou a correção de possíveis erros de julgamento. (art. 535 do
Código de Processo Civil de 1973 e art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil)&quot;(Súmula nº 1 da 5ª Câmara Cível do TJMA);
Embargos improvidos.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado
do Maranhão, à unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Desembargador Relator, conforme súmula 01 da Quinta Câmara Cível.
Participaram do julgamento os Senhores Desembargadores José de Ribamar Castro e Raimundo José Barros de Sousa, além do Juiz convocado Talvick Afonso
Atta de Freitas.
Funcionou pela Procuradoria Geral de Justiça a Procuradora Sâmara Ascar Sauaia.
Sala das Sessões da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, em São Luís, 26 de junho de 2017.

Desembargador José de Ribamar Castro
Relator

QUINTA CÂMARA CÍVEL

Processo Nº: 0000155-25.2012.8.10.0035 Protocolo Nº: 0187072017

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,
APELADO: JOSÉ RAIMUNDO BEZERRA,
ADVOGADO(A): MURYEL BANDEIRA FONSECA (PI7777)

Relator(a): RAIMUNDO JOSÉ BARROS DE SOUSA

DECISÃO MONOCRÁTICA
Em atendimento ao princípio do aproveitamento dos atos processuais, e com fulcro no art. 317, VI do RITJMA, adoto o relatório acostado às fls. 87/88 lançado no
parecer ministerial da lavra do ilustre Procurador de Justiça, Dr. Raimundo Nonato de Carvalho Filho, in verbis:
"Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (fls.62/67) contra a sentença proferida pelo MM. Juiz
de Direito da Comarca de Coroatá/MA, que nos autos de Ação Ordinária de Concessão de Aposentadoria Especial por Tempo de Contribuição com Pedido de
Antecipação de Tutela, movida por JOSÉ RAIMUNDO BEZERRA, em face do apelante, julgou procedente a pretensão deduzida na demanda, determinando que
o INSS conceda o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição ao autor, ora apelado, determinando ainda, que efetue o pagamento das parcelas em
atraso, além de condenar o recorrente em honorários advocatícios,no importe de 20% sobre o valor da causa.
Nas razões de fls. 63/67, o apelante alega, em síntese, que a sentença de base não deve prevalecer, pois não houve comprovação por parte do apelado do
exercício de atividade especial, ficando evidente que o mesmo não possui tempo de serviço especial para concessão de tal benefício. Assim, requer a autarquia
federal o provimento do presente apelo, de modo que seja reformado o comando judicial impugnado.
Instado a se manifestar nos autos, acerca do recurso interposto, o apelado apresenta contrarrazões às fls. 72/77, sustentando que o apelo foi manejado com o
fito meramente protelatório e que as teses suscitadas não encontram nenhum amparo legal, razão pela qual pugna pelo não provimento ao recurso em exame,
bem como que haja condenação do apelante por litigância de má-fé.
Remetidos os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, estes foram recebidos e distribuídos ao Desembargador Raimundo José Barros de Sousa (fl.84v) que abre
vistas à Procuradoria Geral de Justiça. É o Relatório.".
Acrescento que, ao final, o Ministério Público manifestou-se pelo declínio de competência ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região, para apreciação do feito.
É o relatório. DECIDO
Conforme bem observado no parecer ministerial, compete ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região, na forma do artigo 108, II e dos parágrafos 3º e 4º
do artigo 109 da Constituição Federal, a análise do presente recurso, in verbis:
Art. 108. Compete aos Tribunais Regionais Federais: (...)
II - julgar, em grau de recurso, as causas decididas pelos juízes federais e pelos juízes estaduais no exercício da competência federal da área de sua
jurisdição.
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Art. 109...
"§ 3º. Serão processadas na justiça estadual, no foro do domicílio dos segurados ou beneficiários, as causas em que forem parte instituição de
previdência social e segurado, sempre que a comarca não seja sede de vara do juízo federal,e, se verificada essa condição, a lei poderá permitir que
outras causas sejam também processadas e julgadas pela justiça estadual.
§ 4º. Na hipótese do parágrafo anterior, o recurso cabível será sempre para o Tribunal Regional Federal na área de jurisdição do juiz de primeiro grau
." - Grifei.
Nesse sentido, cita-se precedentes do C. STJ e julgados deste E. Tribunal de Justiça:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA PELA UNIÃO (FAZENDA NACIONAL). COMPETÊNCIA DELEGADA. RECURSO.
JULGAMENTO PELO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL.
1. Compete ao respectivo Tribunal Regional Federal julgar recurso interposto contra decisão proferida por Juiz Estadual investido de competência
federal delegada na forma do art. 15, I, da Lei 5.010/1966. Precedentes do STJ.
2. Conflito de Competência conhecido, declarando-se competente o Tribunal Regional Federal da 3ª Região, o suscitado.
(CC 114.650/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/05/2011, DJe 17/05/2011). Grifei.
EXECUÇÃO FISCAL - CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA - AUTARQUIA FEDERAL - RECURSO - INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL.
I - Sendo a causa de atribuição da Justiça Federal, o recurso deve ser encaminhado ao Tribunal Regional Federal, vez que é deste a competência,
exclusiva, para conhecer dos recursos obrigatórios ou voluntários, oriundos de decisões de juízes estaduais, quando em exercício de função
delegada, a teor do que dispõe o inciso II, do art. 108, e os §§ 3º e 4º, do art. 109, ambos da Constituição Federal
II - Não conhecimento do recurso, determinando a remessa dos autos ao Egrégio Tribunal regional da 1ª Região. III - Unanimidade. APELAÇÃO CÍVEL
22.148/2006. Acórdão 70.207/2007. Des. Rel. ANILDES DE JESUS BERNARDES CHAVES CRUZ. DJ 22/01/2008. Grifei.
EXECUÇÃO FISCAL. CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA. AUTARQUIA FEDERAL. RECURSO. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. I - Sendo a
causa de atribuição da justiça federal, o recurso deve ser encaminhado ao Tribunal regional Federal, vez que é deste a competência, exclusiva, para
conhecer dos recursos obrigatórios ou voluntários, oriundos de decisões de juizes estaduais, quando em exercício de função delegada, a teor do que
dispõe o inciso II, do art. 108, e o §4º, do art. 109, ambos da Constituição Republicana.
II - Não conhecimento do recurso, determinando a remessa dos autos ao Egrégio Tribunal regional da 1ª Região. APELAÇÃO CÍVEL nº 20.169/2005. Des. Rel.
ANTONIO GUERREIRO JÚNIOR. DJ 17/11/2005) . Grifei.
Ante o exposto, e de acordo com o parecer ministerial determino a remessa dos autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região.
Publique-se e Cumpra-se.
São Luís, 28 de Junho de 2017.

Des. RAIMUNDOJosé BARROSde Sousa
Relator

Desembargador(a): RAIMUNDO JOSÉ BARROS DE SOUSA

QUINTA CÂMARA CÍVEL
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 3761-93.2017.8.10.0000(29024/2017) - CHAPADINHA
AGRAVANTE: Maria Rosa de Araujo da Costa
ADVOGADO: Dr. Henry Wall Gomes Freitas (OAB/MA 10205)
AGRAVADO: Banco Bradesco S/A
RELATOR: Desembargador RICARDO DUAILIBE
DECISÃO
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Maria Rosa de Araujo da Costa, contra a decisão proferida pelo Juízo de
Direito da 1ª Vara da Comarca de Chapadinhaque, nos autos da Ação de Repetição do Indébito c/c Danos Morais e Pedido de Antecipação de Tutela,
determinou a emenda da inicial para que aAgravante, no prazo de 15 (quinze) dias, proceda à juntada aos autos dos extratos bancários da conta onde são
depositados os seus proventos, referentes aos meses de novembro de 2015 a janeiro de 2016.
Em suas razões (03/15), aAgravante roga, inicialmente, pela concessão da assistência judiciária gratuita, vez que não tem condições de pagar as despesas
processuais, sem prejuízo do sustento próprio e de sua família.
Refere ter ajuizado a ação de origem com intuito de debater o contrato nº 805462429, pelo qual teria recebido crédito no valor de R$ 883,76 (oitocentos e
oitenta e três reais e setenta e seis centavos) para ser quitado em 72 (setenta e duas) prestações e só tomou conhecimento em 25/04/2017,ao consultar seus
históricos de consignações junto ao INSS. Argumenta que a ausência dos extratos requisitados pelo Juízoa quonão acarreta a inépcia da inicial, assinalando
que a emenda, para a juntada de documento que não possui, obstaculiza o acesso à jurisdição.
Assevera que documentos indispensáveis mencionados pela letra do art. 320, do CPC são aqueles que constituem fundamento da causa de pedir, não podendo
ser equiparados a essa categoria os que podem ser produzidos no curso da ação. Defende que esse entendimento é percebido pela jurisprudência que flexibiliza
o conteúdo da referida norma para promover sua adequação com as finalidades do processo e poderes instrutórios do Magistrado.
Acrescenta a necessidade de que o dispositivo citado deve ser aplicado à luz do art. 6º, VIII, do CDC, referindo que os extratos podem ser apresentados pelo
Agravado, nos termos do art. 396 do CPC.
Ao final, requer a concessão da tutela antecipada recursal para sobrestar os efeitos da decisão recorrida. No mérito, pugna pela desconstituição da determinação
de emenda à inicial.
Compõem o instrumento os documentos de fls. 17/47.
É o relatório.
De início, cumpre destacar que a decisão recorrida deferiu à Agravante o benefício da justiça gratuita, motivo porque está dispensado do recolhimento do
preparo.
Verifica-se que não foi juntada aos autos a procuração do Agravado, eis que ainda não angularizada a relação processual, bem como a Certidão de intimação da
decisão ora impugnada. Ainda em sede de análise prévia, reputam-se satisfeitos os pressupostos de admissibilidade do Agravo e constata-se que se encontram
presentes os requisitos para a sua interposição, bem como os documentos obrigatórios e facultativos descritos no art. 1.107 do CPC, razão que me leva a deferir
o seu processamento.
Nesse contexto, para a concessão de antecipação de tutela recursal no Agravo de Instrumento, prevista no art. 1.019, inciso I, combinado com o art. 300, ambos
do Código de Processo Civil, faz-se mister a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do
processo.
Em sede de cognição sumária, compreendo que esses requisitos se encontram reunidos.
Para assim concluir considero que a juntada dos extratos bancários ordenada pelo Juízo a quo pode vir a impor dificuldades ao consumidor em pretensões que
questionam a legalidade de contrato de empréstimo bancário que geram descontos no benefício previdenciário. Com efeito, a maioria dos litígios que gravitam
em torno dessas circunstâncias fáticas envolve pensionistas, aposentados e consumidores que recebem seus benefícios em contas abertas para esse fim e que,
portanto, não permitem fácil acesso aos serviços bancários.
Desse modo, ainda que seja possível emiti-los junto às agências bancárias, o acesso ao Poder Judiciário pode esbarrar na impossibilidade ou na dificuldade de
obtenção desses documentos, especialmente quando houver um largo interregno entre o início dos descontos e a propositura da ação - como ocorre no caso em
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apreço, restando presente, com isso, o periculum in mora, face ao real risco de indeferimento da inicial.
Ressalte-se, outrossim, que embora relevante para a análise do mérito, esses elementos probatórios podem vir a ser suprido por outros.
No caso vertente, a ação de origem encontra-se instruída com o Relatório de Consignações emitido pelo Instituto Nacional de Seguro Social (fls. 44/45) o que
revela a verossimilhança das alegações constantes na inicial.
Assim, considerando os fundamentos evocados, entendo que a determinação exarada pelo Juízoa quorevela-se desnecessária, podendo vir a ser sanada ou
suprida durante a instrução processual, motivo porque defiro
o pedido de tutela antecipada recursal, sobrestando a eficácia da decisão agravada, ao menos até o julgamento de mérito deste recurso.
Notifique-se o Juízo do feito acerca desta decisão e para prestar as informações necessárias, assim como o cumprimento do disposto no art. 1.018 do CPC, no
prazo de 10 (dez) dias.
Nos termos do art. 1019, II do CPC, intime-se o Agravado, por carta com aviso de recebimento no endereço indicado no presente recurso para, querendo,
apresentar contrarrazões no prazo da lei, ficando-lhe facultada a juntada de documentos.
Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público para que intervenha como de direito, na condição de fiscal da lei, no mesmo prazo.
Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.
São Luís (MA), 27de junho de 2017.
Desembargador RICARDO DUAILIBERelator

QUINTA CÂMARA CÍVEL
APELAÇÃO CÍVEL Nº 1262-67.2014.8.10.0057 (50627/2016) - Santa Luzia
APELANTE: Elicevane da Paz Costa
ADVOGADO: Dr. Onildo Almeida Sousa (OAB/MA 3593)
APELADO: Isaias Candido Sousa
ADVOGADO: Dr. Odino Farias de Azevedo Júnior (OAB/MA 7131)
RELATOR: Desembargador RICARDO DUAILIBE
DECISÃO
Trata-se de Apelação Cível interposta por Elicevane da Paz Costa contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara da Comarca de Santa Luzia (MA)
que, nos autos da Ação de Reconhecimento e Dissolução de Sociedade de Fato c/c Partilha de Bens, julgou parcialmente procedente o pedido formulado para
reconhecer a existência de união estável entre os litigantes e dissolvê-la, bem como realizar a partilha dos bens do casal, devendo o Apelado pagar a quantia de
R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) em favor da Apelante, no prazo de 60 (sessenta) dias.
Intimado para se manifestar sobre a tempestividade, o Apelante permaneceu silente, conforme atesta a Certidão de fls. 94.
Analisando os requisitos de admissibilidade, constata-se que o presente recurso não foi interposto tempestivamente, circunstância que obsta o seu
conhecimento.
Insta acentuar a aplicação doCódigo de Processo Civil de 1973 quanto à admissibilidade do presente recurso em razão das normas de direito intertemporal, visto
que interposto em momento anterior a vigência do Novo Codex .
Sabe-se que a lei processual tem efeito imediato e geral, aplicando-se aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações
jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada (art.14 do CPC/2015).
Compulsando os autos, observa-se, por meio da Certidão de fls. 53, que a Apelante foi devidamente intimada em 28/01/2015 (quarta-feira) e interpôs a Apelação
Cível em 27/02/2015 (sexta-feira).
De acordo com o art. 508 do CPC/73, o prazo para a interposição do Recurso de Apelação é de 15 (quinze) dias, interstício esse que começou a correr a partir
da data 29/01/2015(quinta-feira), ex vido art. 184, §1º do CPC/73, efindou-se em 12/02/2015 (quinta-feira). Diante disso, torna-se inviável o conhecimento do
recurso interposto, tendo em vista que a Apelante inobservou o referido prazo recursal.
Nesse sentido, segue o entendimento jurisprudencial pátrio sobre a questão, in verbis:
APELAÇÃO CÍVEL. DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR. DECÊNDIO RECURSAL PREVISTO NO INCISO II DO ART. 198 DO ESTATUTO DA CRIANÇA E
DO ADOLESCENTE. INTERPOSIÇÃO INTEMPESTIVA VERIFICADA NO CASO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE DA IRRESIGNAÇÃO. DECISÃO POR
ATO DA RELATORA AUTORIZADA PELO INCISO III DO ART. 932 DO NOVO CPC. APELO NÃO CONHECIDO (Apelação Cível Nº 70068959345, Sétima
Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sandra Brisolara Medeiros, Julgado em 03/08/2016).
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE CONSIDEROU APELAÇÃO INTEMPESTIVA. APELAÇÃO INTEMPESTIVA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Apelação
manejada após o prazo do art. 508 do CPC. 2. Agravo improvido. (TJ/MA - AI0328882012, Rel. Des. Raimundo José Barros de Sousa, DJE 15/03/2013)
Ante o exposto, caracterizada a ausência do pressuposto extrínseco de admissibilidade concernente à tempestividade, nego seguimento ao Recurso, ex vido
art. 932, III, do CPC.
Publique-se e Intime-se.
São Luís (MA), 28 de junho de 2017.
Desembargador RICARDO DUAILIBE Relator

QUINTA CÂMARA CÍVEL
Processo Nº: 0005343-96.2015.8.10.0001
Protocolo Nº: 0578372015
APELANTE: BANCO VOLKSWAGEN SA,
ADVOGADO(A): MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO (GO21593)
APELADO: RAIMUNDO MOREIRA MATOS,
Relator(a): RAIMUNDO JOSÉ BARROS DE SOUSA

DECISÃO MONOCRÁTICA
Trata-se de Apelação Cível interposta por BANCO VOLKSWAGEN S.Acontra a sentença exarada pelo Juízo da 12ª Vara Cível do
Termo Judiciário de São Luís da Comarca da Ilha de São Luís/MAque, nos autos da Ação de Busca e Apreensão, extinguiu o
processo, sem resolução de mérito, com fundamento nos art. 295, V e 267, I, do CPC/73.
Em suas razões (fls.103/113), o apelante afirmou que a mora do devedor foi devidamente comprovada, tronando-se plenamente
viável o ajuizamento da ação de busca e apreensão pelo Decreto-Lei nº 911/69.
Aduz que a mora se dá ex re, pelo simples vencimento do prazo para pagamento das prestações, sendo que sua comprovação se
deu pela expedição da notificação extrajudicial ao endereço do apelado.
Alega ainda, a necessidade de aplicação do princípio da proporcionalidade, eis que o magistrado agiu de forma desproporcional ao
beneficiar a conduta maliciosa do apelado.
Ao final, requereu o conhecimento e provimento do apelo, para anular a sentença de base, determinando o retorno dos autos ao
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juízo de base para regular tramitação do feito.
Não houve apresentação de contrarrazões, tendo em vista que não foi completada a relação processual.
Vindos ao Tribunal de Justiça, os autos foram remetidos à Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Joaquim
Henrique de Carvalho Lobato, este deixou de se manifestar, por inexistir, qualquer das hipóteses autorizadoras da intervenção
ministerial prevista no art. 178, do Código de Processo Civil (fls. 140/141).
É o relatório. DECIDO
Inicialmente, registre-se que, nos termos do artigo 14 do Código de Processo Civil de 2015, a norma processual não retroagirá,
sendo respeitando os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada.
Dessa forma, incidem, no caso em análise, as disposições constantes do CPC/1973, em vigor quando da prolação e publicação da
sentença recorrida.
Antes de adentrar no cerne da presente demanda, destaco que a questão em apreço encontra-se pacificada no âmbito deste
Tribunal de Justiça, razão pela qual analiso e julgo monocraticamente o recurso, nos termos doart. 557, do Código de Processo
Civil/73.
Presentes os requisitos essenciais à admissibilidade, conheço dos apelos e passo à análise do mérito de forma conjunta.
O cerne da presente demanda consiste em apurar se está correta a sentença de base, que extinguiu o processo, sem resolução de
mérito, com fundamento nos art. 284, paragrafo único e 267, I, do CPC/73.
Pois bem.
Na hipótese dos autos, observo que, às fls. 60/61, o juízo de base determinou que o autor promovesse a emenda da petição inicial,
adequando à ação de execução, nos termos determinado no art. 4º, do Decreto-lei nº 611/69, sob pena de indeferimento da inicial.
A extinção do feito sem resolução do mérito pelo magistrado, portanto, não incorreu em qualquer nulidade, uma vez que
inobservado o cumprimento de despacho que determina a emenda à petição inicial. Não se trata de abandono da causa, mas de
autêntico indeferimento da exordial.
Nesse sentido, colho a jurisprudência desta Corte de Justiça, inclusive desta relatoria:
EMENTA PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMENDA INICIAL. INÉRCIA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO
MÉRITO. PRECLUSÃO. DISCUSSÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. APELO IMPROVIDO. I - Ajuizada ação
revisional de contrato de financiamento sem a juntada do respectivo contrato, compete ao magistrado determinar a emenda da
inicial (art. 284, CPC). II - Permanecendo inerte a parte, a petição inicial deve ser indeferida, nos termos do art. 284,
parágrafo único, do CPC. III - Em sede de recurso de apelação não pode a parte recorrente rediscutir a matéria tratada na
decisão que determinou a emenda, visto que deveria ter sido impugnada por meio do agravo de instrumento. IV - Apelo improvido.
(Ap 0466872016, Rel. Desembargador(a) KLEBER COSTA CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, julgado em 24/11/2016, DJe
30/11/2016)
EMENTA APELAÇÃO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM PEDIDO DE LIMINAR. AUSÊNCIA DAS CUSTAS
PROCESSUAIS. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL PARA PAGAMENTO. AUTOR NÃO CUMPRIU COM A DILIGÊNCIA
ACERCA DAS CUSTAS. INDEFERIMENTO DA INICIAL E EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA
MANTIDA. APELAÇÃO IMPROVIDA. I - Versam os autos sobre ação de busca e apreensão ajuizada pelo Banco Itaucard S/A em
face de Rosilene Coelho Sousa Miranda, tendo a magistrada a quo determinado a emenda da inicial no prazo de 10 (dez) dias,
inclusive para que fosse efetuado o pagamento da complementação das custas processuais, o que não foi cumprido pelo apelante.
II - A juíza sentenciante extinguiu o feito sem resolução de mérito de acordo com o que dispõem os artigos 267, incisos I,
IV, do CPC/73, por entender que a parte não cumpriu as diligências que lhe competia. III - Ressalte-se que não merece
prosperar a alegação do apelante acerca da necessidade de intimação pessoal, vez que o ato de emenda da inicial
compete ao causídico, e não consta dos casos previstos no art. 267, § 1º do CPC/73. IV - Destarte, forçoso é concluir que no
caso incide a extinção do processo sem resolução de mérito nos termos do que dispõe o art. 267, inc. I e IV do CPC/73, por não ter
a parte promovido os atos que lhe competia, razão pela qual agiu acertadamente a julgadora de primeiro grau. V -Apelação
improvida. (Ap 0254342016, Rel. Desembargador(a) JOSÉ DE RIBAMAR CASTRO, QUINTA CÂMARA CÍVEL, julgado em
18/07/2016, DJe 22/07/2016)
Ademais, destaca-se que a inércia do apelante em cumprir requisição específica do juízo, deixando de promover pressuposto de
constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (adequação da Ação), é matéria que restou preclusa, sem
manifestação da parte a respeito.
Com efeito, devidamente intimado para emendar a inicial e permanecendo inerte o autor, justificaçãofundamentada ou adequação
devida da peça exordial, a inicial deve ser indeferida, nos termos do art. 284, parágrafo único c/c art. 295, V e art. 267, I, todos do
CPC/73.
Ainda, ressalva-se que não se mostra desproporcional a medida pois foi disponibilizado prazo razoável para emendar a inicial com
a devida complementação das custas. A parte não pode deixar de cumprir requisição expressa e em tempo razoável e proporcional
ao caso em questão.
Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, mantendo a sentença de base em todos os seus termos.
Publique-se e cumpra-se.

São Luís, 26 de Junho de 2017.
Des. RAIMUNDO José BARROS de Sousa

Relator

QUINTA CÂMARA CÍVEL
Processo Nº: 0027429-37.2010.8.10.0001
Protocolo Nº: 0586232016
APELANTE: INSTITUTO BRASILEIRO DE ESTUDO E DEFESA DAS RELACOES DE CONSUMO - IBEDEC/DF,
ADVOGADO(A): ANA CRISTINA BRANDÃO FEITOSA, (MA4068), RODRIGO DANIEL DOS SANTOS (DF2343-A), RODRIGO
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JOSÉ SOARES DE FIGUEREDO (MA9440)
APELADO: DECTA ENGENHARIA LTDA, SPE ARPOADOR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇOES LTDA,
ADVOGADO(A): PAULO ZIDE (RJ17224), PAULO ZIDE (RJ17224), CESAR HENRIQUE SANTOS PIRES FILHO (MA8470)
Relator(a): RAIMUNDO JOSÉ BARROS DE SOUSA

DECISÃO MONOCRÁTICA
Trata-se de Apelação Cível interposta por INSTITUTO BRASILEIRO DE ESTUDO E DEFESA DAS RELAÇÕES DE
CONSUMO - IBEDEC/DFcontra a sentença exarada pelo Juízo da Vara de Interesses Difusos e Coletivos do Termo Judiciário de
São Luís da Comarca da Ilha de São Luís/MAque, nos autos da Ação Coletiva de Consumo c/c Antecipação de Tutela, extinguiu o
processo, sem resolução de mérito, com fundamento nos art. 267, VI, do CPC/73.
Em suas razões (fls.493/511), o apelante requer a reforma da sentença, alega preliminarmente a legitimidade do IBDEC, para
atuar em defesa dos 90 promitentes compradores de apartamentos no empreendimento denominado Palazzo Verona.
No mérito, afirma que no presente caso, os interesses em pauta são transindividuais, sob a espécie "individuais homogêneos, no
entanto, apesar de dizerem respeito às pessoas isoladamente, não se classificam como direitos individuais para o fim de ser
vedada sua defesa em ação civil coletiva.
Alega ainda, a necessidade de prevalecer a tese da máxima ampliação da garantia constitucional à defesa coletiva dos direitos e
interesses dos consumidores, porquanto nítida a autorização expressa dos consumidores.
Ao final, requereu o conhecimento e provimento do apelo, para anular a sentença de base, determinando o retorno dos autos ao
juízo de base para regular tramitação do feito.
Em sede de contrarrazões (fls.528/538), a apelada rebateu os argumentos do apelante, pugnou pela manutenção da sentença a
quoe consequente improvimento da apelação.
A Procuradoria Geral de Justiça, em Parecer da lavra do Dr. Joaquim Henrique de Carvalho Lobato, que manifestou-se pelo
conhecimento e improvimento do recurso (fls. 545/548).
É o relatório. DECIDO
Inicialmente, registre-se que, nos termos do artigo 14 do Código de Processo Civil de 2015, a norma processual não retroagirá,
sendo respeitando os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada.
Dessa forma, incidem, no caso em análise, as disposições constantes do CPC/1973, em vigor quando da prolação e publicação da
sentença recorrida.
Antes de adentrar no cerne da presente demanda, destaco que a questão em apreço encontra-se pacificada no âmbito deste
Tribunal de Justiça, razão pela qual analiso e julgo monocraticamente o recurso, nos termos doart. 557, do Código de Processo
Civil/73.
Presentes os requisitos essenciais à admissibilidade, conheço dos apelos e passo à análise do mérito de forma conjunta.
No presente caso o Instituto Brasileiro de Estados e Defesa das Relações de Consumo- IBEDEC ajuizou Ação Coletiva de
Consumo c/c Antecipação de Tutela em face de SPE Arpoador Empreendimentos e Participações Ltda. e Decta Engenharia Ltda.,
aduzindo que estava atuando em defesa 90 promitentes compradores de apartamentos no empreendimento denominado Palazzo
Verona, em razão de atraso na entrega das obras.
O juiz de base, reconheceu a ilegitimidade ativa do autor e extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 267,
IV do CPC/73.
De plano verifico que a substituição processual das associações é tratada tanto por dispositivo constitucional quanto no código de
processo civil e código de defesa do consumidor. Vejamos cada regramento.
Prescreve a Constituição Federal, art. 5º, inc. XXI:
XXI - As entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados judicial ou
extrajudicialmente;
Por sua vez o Código de Processo Civil concretiza no art. 6º:
Art. 6º Ninguém poderá pleitear, em nome próprio, direito alheio, salvo quando autorizado por lei.
Por outro lado, o Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 82 estabelece:
Art. 82 Para os fins do artigo 81, parágrafo único, são legitimados concorrentemente:
(...)
IV - as associações legalmente constituídas há pelo menos um ano e que incluam entre seus fins institucionais a defesa dos
interesses e direitos protegidos por este Código, dispensada a autorização assemblear.
Como se verifica no caso, o Instituto Brasileiro de Estados e Defesa das Relações de Consumo-IBEDEC está supostamente
representando 90 consumidores que adquiriram apartamentos no condômino Palazzo Verona. Todavia, não vislumbrei qualquer
autorização de representação dos supostos 90 consumidores, promitentes compradores, para que o referido instituto os
representassem em juízo, sendo necessária autorização individual ou mesmo dada em assembleia para a respectiva ação a que
se pretenda ingressar, conforme recentíssimo posicionamento do STF.
Segundo decidiu o Supremo, a autorização estatutária genérica conferida à associação não é suficiente para legitimar a sua
atuação em juízo na defesa de direitos de seus associados. Assim, para cada ação a ser proposta, é indispensável que os filiados
autorizem de forma expressa e específica a demanda.
Para a maioria dos Ministros dos STF, o que ficou claro pela transcrição do informativo 746 do STF, é que essa é a interpretação
que deve ser dada ao inciso XXI do art. 5º da CF/88. Um posicionamento diferente é conferido somente em sede de mandado de
segurança coletivo ou ainda quando se trate de sindicato, o que não é o caso dos autos.
Este Tribunal também já se manifestou sobre o tema, in verbis:
PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ASSOCIAÇÃO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO PESSOAL OU ASSEMBLEAR.
ILEGITIMIDADE. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I - "A autorização estatutária genérica conferida a associação não é suficiente para legitimar a sua atuação em juízo na defesa de
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direitos de seus filiados, sendo indispensável que a declaração expressa exigida no inciso XXI do art. 5º da CF ("as entidades
associativas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente")
seja manifestada por ato individual do associado ou por assembléia geral da entidade"(Informativon. 746 do STF, de 12 a 16 de
maio de 2014)
II - Agravo não conhecido. (TJ/MA, 2ª Câmara cível, AI nº 51800/2013, Relator Designado: Des. Marcelo Carvalho Silva, julgado
em 24/06/2014).
EMENTA CONSTITUCIONAL. CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
ASSOCIAÇÃO/ INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO
PESSOAL OU ASSEMBLEAR PRÉVIA. ILEGITIMIDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. APELO CONHECIDO E NÃO
PROVIDO. 1 - "A autorização estatutária genérica conferida a associação não é suficiente para legitimar a sua atuação em juízo na
defesa de direitos de seus filiados, sendo indispensável que a declaração expressa exigida no inciso XXI do art. 5º da CF ("as
entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados judicial ou
extrajudicialmente") seja manifestada por ato individual do associado ou por assembléia geral da entidade"(Informativo nº 746 do
STF, de 12 a 16 de maio de 2014) 2 - Não houve a juntada da devida e prévia autorização por parte dos supostos substituídos, ou
seja, dos adquirentes das unidades do condomínio. Também, verifico na análise dos autos que nem todos os apartamentos
possuem a mesma data de entrega, ou seja, uma data de entrega uniforme. Sem falar, que depois da entrega da obra, o
consumidor deverá quitar o imóvel com a construtora, seja por meio de financiamento bancário ou a vista, podendo dar ensejo ao
atraso na entrega do imóvel. 3- Não consta nos autos a deliberação assemblear para a propositura da presente demanda, não
restando outra saída a não ser o reconhecimento da ilegitimidade ativa na presente ação, eis que não ficou evidenciada a
substituição processual. 4- Não ficou evidenciado o interesse de agir do apelante na demanda, não ficando demonstrado a
necessidade e adequação da ação, logo que não existe tal pressuposto processual para embasar ação coletiva ajuizada. Logo, por
qualquer ângulo que se analise, entendo que a sentença a quo está adequada, devendo ser mantida a extinção do processo sem
resolução de mérito, nos termos do art. 267, VI do CPC 5- Apelo conhecido e improvido. (Ap no(a) AI 024964/2014, Rel.
Desembargador(a) RAIMUNDO JOSÉ BARROS DE SOUSA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, julgado em 17/08/2015, DJe 21/08/2015)
Assim, adoto o mesmo entendimento da decisão anterior no Agravo de Instrumento nº 061555/2013, "(?) não houve a juntada da
devida e prévia autorização por parte dos supostos substituídos, ou seja, os adquirentes das unidades do condomínio denominado
Palazzo Verona, bem como não se sabe se todos os apartamentos do aludido empreendimento foram vendidos, eis que só existe
nos autos um único contrato de promessa de compra e venda em nome da Sra. Maria do Carmo Guará Silva Garcia. Também não
é possível se aferir na presente demanda se todos os contratos de promessa de compra e venda possuem a mesma data de
entrega, não existindo elementos suficientes para legitimar a o instituto agravante para pleitear em nome de 90 consumidores, se é
que existem 90 consumidores, promitentes compradores. Existe nos autos processuais tão somente a procuração do instituto
agravante oferecendo poderes ao advogado que constituiu, substabelecimentos (fls.27-28) e um único contrato de promessa de
compra e venda, não existindo qualquer documento nos autos processuais que concede autorização ao Instituto Brasileiro de
Estudo e Defesa das Relações de Consumo para representar os supostos 90 consumidores em juízo, não existindo qualquer
ligação do agravante com os promitentes compradores dos apartamentos no condomínio Palazzo Verona no presente processo.
Assim, inexistente a autorização pessoal prévia dos substituídos nessa demanda, onde é apelante o Instituto Brasileiro de Estudo e
Defesa das Relações de Consumo, não podendo se configurar como possível a substituição processual
Além disso, não consta nos autos a deliberação assemblear para a propositura da presente demanda, não restando outra saída
a não ser manter a sentença que reconheceu a ilegitimidade ativa do autor."
Ante o exposto, e de acordo com o parecer ministerial, conheço e nego provimento a apelação,para manter a sentença recorrida
em todos os seus termos.
Publique-se e cumpra-se.

São Luís, 26 de Junho de 2017.
Des. RAIMUNDO José BARROS de Sousa

Relator

QUINTA CÂMARA CÍVEL
AGRAVO DE INSTRUMENTO
NÚMERO ÚNICO: 0800588-28.2017.8.10.0000
AGRAVANTES: FABIO MUNIZ DA ROSA E CAMILA MEDEIROS FERRÃO
ADVOGADOS: SAULO GONZALEZ BOUCINHAS (OAB MA 6247), JOÃO MATEUS BORGES DA SILVEIRA (OAB MA 6665)
AGRAVADO: GAFISA S.A
ADVOGADOS: CARLOS ALEXANDRE GUIMARÃES PESSOA (OAB RJ 80572), RODRIGO MOURA FARIA VERDINI (OAB RJ
107477), FRANCISCA DAS CHAGAS ARAÚJO CARVALHO CAPISTRANO (OAB MA 9034), MARINA BASTOS DA
PORCIUNCULA BENGHI (OAB MA 10530-A)
RELATOR: Desembargador RAIMUNDO José BARROS de Sousa

DECISÃO
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por FABIO MUNIZ DA ROSA E CAMILA
MEDEIROS FERRÃO, por seu advogado em face de decisão interlocutória da lavra do Juízo de Direito da 3ª Vara Cível do Termo
Judiciário de São Luís, Comarca da Ilha de São Luís/MA que, nos autos da Exceção de incompetência oposto no bojo da Ação de
Rescisão Contratual c/c indenização por danos morais com pedido liminar movida em face de GAFISA S.A, ora agravada, julgou
procedente o pedido constante na exceção e declarou-se incompetente para processar e julgar a demanda, determinando a
remessa dos autos à Comarca do Rio de Janeiro/RJ.
Em suas razões, os agravantes asseveram, em síntese, que residem nesta capital e adquiriram as unidades imobiliárias para fins
próprios e não para fins de especulação imobiliária, que por serem naturais do Rio de Janeiro adquiriram as unidades imobiliárias
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com o fim de retornarem para sua cidade natal quando se aposentassem; que a aquisição não se deu com o intuito de revenda;
que deve ser facilitada a defesa do consumidor em juízo.
Com a inicial juntou documentos.
É o breve relatório.
DECIDO.
Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, recebo o recurso.
O art. 1.109 do Código de Processo Civil estabelece o seguinte:
Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932,
incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão
recursal, comunicando ao juiz sua decisão;
II - ordenará a intimação do agravado pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, quando não tiver procurador constituído,
ou pelo Diário da Justiça ou por carta com aviso de recebimento dirigida ao seu advogado, para que responda no prazo de 15
(quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso;
III - determinará a intimação do Ministério Público, preferencialmente por meio eletrônico, quando for o caso de sua intervenção,
para que se manifeste no prazo de 15 (quinze) dias.
Acerca do mencionado efeito suspensivo importante colacionar doutrina de Daniel Assumpção sobre a matéria:
"O efeito suspensivocaberá sempre que a decisão impugnada tiver conteúdo positivo, ou seja, ser uma decisão que concede,
acolhe, defere alguma espécie de tutela. Nesse caso, a decisão positiva gera efeitos práticos, sendo permitido ao agravante pedir
que tais efeitos sejam suspensos até o julgamento do agravo de instrumento. Tratando-se de efeitos suspensivos ope
judicis(impróprio), não basta o mero pedido do agravante, sendo indispensável o preenchimento dos requisitos previstos no art.
995, parágrafo único do Novo CPC: probabilidade de provimento do recurso, ou seja, a aparência de razão do agravante, e o perigo
de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, demonstrada sempre que o agravante convencer o relator de que
a espera do julgamento do agravo de instrumento poderá gerar o perecimento do seu direito."1(grifos no original)
No caso sub examine, em juízo de cognição sumária, observo que não se fazem presentes os requisitos para concessão do efeito
suspensivo, em especial pelo fato de que não estar comprovada a probabilidade de direito dos agravantes, pois os imóveis foram
adquiridos e se situam na cidade do Rio de Janeiro, tendo as partes livremente pactuado que a Comarca do Rio de Janeiro/RJ
seria a competente para eventual discussão acerca do contrato de compromisso de compra e venda das unidades imobiliárias.
Cumpre registrar, no entanto, que todos os demais argumentos trazidos serão melhor apreciados por ocasião do julgamento
definitivo deste recurso como o estabelecimento do contraditório.
Ante o exposto, e não estando presentes os requisitos autorizadores, indefiro o pedido de efeito suspensivo formulado.
Oficie-se ao juízo de base, dando ciência desta decisão e requisitando, informações no prazo de lei, e se foi cumprido o disposto
no art. 1.018 do CPC/2015, bem como se houve juízo de retratação da decisão recorrida, facultando-o ainda a prestar demais
esclarecimentos, que entender pertinentes ao julgamento do recurso.
Intime-se a agravada via Diário da Justiça Eletrônico, para oferecer suas contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos
no art. 1.019, II do CPC/2015.
Após as providências, remetam-se os autos à Procuradoria Geral de Justiça para emissão de parecer, conforme determina o art.
1.019, III do CPC/2015.
Publique-se. Cumpra-se.

São Luís/MA, 27 de junho de 2017.
Des. RAIMUNDO José BARROS de Sousa

Relator
1ASSUMPÇÃO NEVES, Daniel Amorim. Novo Código de Processo Civil comentado artigo por artigo. Salvador: Ed. JusPodivm,
2016. p. 1.702

QUINTA CÂMARA CÍVEL
AGRAVO DE INSTRUMENTONº:0801764-42.2017.8.10.0000
AGRAVANTE: FRANERE - COMÉRCIO, CONSTRUÇÕES E IMOBILIÁRIA LTDA.
ADVOGADOS : BRUNO PIRES CASTELO BRANCO (MA9609) E OUTROS
AGRAVADOS: CARLOS EDUARDO BARROS GOMES
ADVOGADOS: CARLOS EDUARDO BARROS GOMES e outros

DECISÃO MONOCRÁTICA
Trata-se de Agravo de Instrumentointerposto por FRANERE - COMÉRCIO, CONSTRUÇÕES E IMOBILIÁRIA LTDA.contra a
decisão exarada pelo Juízo de direito da 8ª Vara Cível do Termo de São Luís da Comarca da Ilha de São Luís, nos autos do
cumprimento da sentença proferida nos autos do Processo nº 50201/2012.
É cediço que art. 242 do Regimento Interno do TJMA preleciona " O primeiro recurso protolocadono tribunal tornará
prevento o relator para eventual recurso subsequenteinterposto no mesmo processo ou em processo conexo, assim
como a distribuição de habeas corpus e do pedido de atribuição de efeito suspensivo a recurso; (...)” Grifou.
Ante o exposto, e conforme indicado na petição inicial do agravo, determinoa redistribuição dos autos por prevenção ao ilustre Des.
Ricardo Tadeu Bugarin Dualibe, relator da Apelação Cívelnº 834/2014.
Publique-se e cumpra-se.
São Luís, 22de Junho de 2017

Des. RAIMUNDO José BARROS de Sousa

QUINTA CÂMARA CÍVEL
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Processo Nº: 0000339-48.2015.8.10.0108
Protocolo Nº: 0226402017
APELANTE: TARCISIO SANTOS CARNEIRO,
ADVOGADO(A): HERBETH DE MESQUITA GOMES (MA12103)
APELADO: MUNICIPIO DE PINDARÉ-MIRIM-MA,
ADVOGADO(A): VIVIANNE MACEDO COSTA (MA9540), JOSÉ WILSON RODRIGUES SOUSA (MA2212), ALESSANDRA
MARIA VIRGINIA FREIRE CUNHA (MA9979)
Relator(a): RAIMUNDO JOSÉ BARROS DE SOUSA

DESPACHO
Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, recebo a apelação no seu duplo efeito.Remetam-se
os autos à Procuradoria Geral de Justiça para parecer.Cumpra-se.

Des. RAIMUNDO José BARROS de Sousa
Relator

QUINTA CÂMARA CÍVEL
APELAÇÃO CÍVEL Nº 352-77.2016.8.10.0022 (24296/2017)- Açailândia
APELANTE: Marcia Almeida Leite Feitosa
ADVOGADA: Dra. Adilene Ramos Sousa (OAB/MA 5699)
APELADO: Estado do Maranhão
RELATOR: Desembargador RICARDO DUAILIBE
DESPACHO
Em virtude da instauração do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (art. 976, I e II do CPC c/c art. 466 do RITJ/MA)
que versa sobre a matéria ora em exame, na sessão do dia 11/04/2016 desta Quinta Câmara Cível nos autos da Apelação Cível nº
8293/2016-Imperatriz, da Relatoria do Excelentíssimo Desembargador José de Ribamar Castro, determino a suspensão do
julgamento da presente Apelação até a resolução do referido incidente, nos termos do art. 976 do CPC.
Publique-se. Intimem-se.
São Luís (MA), 28 de junho de 2017.
Desembargador RICARDO DUAILIBE Relator

QUINTA CÂMARA CÍVEL
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 3804-30.2017.8.10.0000 (27827/2017)
TIMON
AGRAVANTE: Lenilson Martins Magalhães Ribeiro
ADVOGADO: Dr. Lucas Calafell Araújo (OAB/PI 5615)
AGRAVADA: Cemar - Companhia Energética do Maranhão
ADVOGADO: Dr. Tiago José Feitosa de Sá (OAB/MA 8654-A)
RELATOR: Desembargador RICARDO DUAILIBE
DESPACHO
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Lenilson Martins Magalhães Ribeiro contra a decisão proferida pelo Juízo de
Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Timon (MA) que, em sede de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de aplicação de
multa diária para que a Agravada religasse a energia no imóvel do Agravante, por entender que os documentos apresentados
demonstram o regular fornecimento de energia.
Compulsando os autos, verifica-se que não consta pedido liminar, razão pela qual resta inviabilizada a apreciação da referida
tutela, sendo vedada a sua concessão de ofício.
Diante disso, intime-se a Agravada para que responda, se assim desejar, ao presente recurso no prazo da lei, ficando-lhe facultada
a juntada de documentos.
Notifique-se o Juízo do feito para prestar as informações necessárias, no prazo de 10 (dez) dias. Em seguida, remeta-se o
processo à Procuradoria Geral de Justiça.
Publique-se e Intime-se. Cumpra-se.
São Luís (MA), 28 de junho de 2017.
Desembargador RICARDO DUAILIBE Relator

QUINTA CÂMARA CÍVEL
APELAÇÃO CÍVEL Nº 029815/2017 - Açailândia
NUMERAÇÃO ÚNICA: 0003329-42.2016.8.10.0022
Apelante: Jacline Silva Lima
Advogados: Vanise Oliveira da Silva Viana (OAB/MA 13613) e Phablo Rocha Souza (OAB/MA 13088)
Apelada:Residencial Açailândia Empreendimentos Imobiliários Ltda.
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Advogados: Antônio Lopes de Araújo Júnior (OAB/MA 13300-A) e outros
Relator:Des. Joséde Ribamar Castro

DESPACHO
Presentes os requisitos de admissibilidade recursal, previstos no art. 1.010 do CPC/20151, conheçoda Apelação.
Não se tratando de hipótese de decisão monocrática (art. 932), encaminhem-seos autos à Procuradoria Geral de Justiça para, querendo, intervir no feito (art.
1792e art. 932, VII3, ambos do CPC de 2015 c/c art. 565 do RITJMA).
Cumpra-se.
São Luís/MA, 28 de junho de 2017.

Desembargador José de Ribamar Castro
Relator

1Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:
I - os nomes e a qualificação das partes;
II - a exposição do fato e do direito;
III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;
IV - o pedido de nova decisão.
§ 1oO apelado será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias.
§ 2oSe o apelado interpuser apelação adesiva, o juiz intimará o apelante para apresentar contrarrazões.
§ 3oApós as formalidades previstas nos §§ 1oe 2o, os autos serão remetidos ao tribunal pelo juiz, independentemente de juízo de admissibilidade.
2Art. 179. Nos casos de intervenção como fiscal da ordem jurídica, o Ministério Público:
I - terá vista dos autos depois das partes, sendo intimado de todos os atos do processo;
II - poderá produzir provas, requerer as medidas processuais pertinentes e recorrer.
3Art. 932. Incumbe ao relator:
VII - determinar a intimação do Ministério Público, quando for o caso;

QUINTA CÂMARA CÍVEL
APELAÇÃO CÍVEL Nº 029871/2017 - IMPERATRIZ
NUMERAÇÃO ÚNICA: 0000250-57.2014.8.10.0044
Apelante: Maria de Fátima Melo Nascimento
Defensor Público:Juliano José Sousa dos Anjos
Apelado: Município de Imperatriz
Proc. Município: Patrick Alves Madeira de Carvalho (OAB/MA 7008)
Relator: Des. José de Ribamar Castro

DESPACHO
Determino seja retificada a capa dos autos para constar doravante: Defensor Público do Apelante, Juliano José Sousa dos Anjos e não advogado, conforme
subscrito na peça recursal de folhas 48.
Cumpra-se.
São Luís, 28 de junho de 2017.
DesembargadorJosé de Ribamar Castro
Relator

QUINTA CÂMARA CÍVEL
APELAÇÃO CÍVEL Nº 029871/2017 - IMPERATRIZ
NUMERAÇÃO ÚNICA: 0000250-57.2014.8.10.0044
Apelante: Maria de Fátima Melo Nascimento
Defensor Público:Juliano José Sousa dos Anjos
Apelado: Município de Imperatriz
Proc. Município: Patrick Alves Madeira de Carvalho (OAB/MA 7008)
Relator:Des. Joséde Ribamar Castro

DESPACHO
Presentes os requisitos de admissibilidade recursal, previstos no art. 1.010 do NCPC1, conheço da apelação.
Não se tratando de hipótese de decisão monocrática (art. 932), encaminhem-se os autos ao Ministério Público para, querendo, intervir no feito (art. 1792 c/c
art. 932, VII3 do NCPC).
Cumpra-se.
São Luís, 28 de junho de 2017

Desembargador José de Ribamar Castro
Relator

1Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:
I - os nomes e a qualificação das partes;
II - a exposição do fato e do direito;
III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;
IV - o pedido de nova decisão.
§ 1oO apelado será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias.
§ 2oSe o apelado interpuser apelação adesiva, o juiz intimará o apelante para apresentar contrarrazões.
§ 3oApós as formalidades previstas nos §§ 1oe 2o, os autos serão remetidos ao tribunal pelo juiz, independentemente de juízo de admissibilidade.
2Art. 179. Nos casos de intervenção como fiscal da ordem jurídica, o Ministério Público:
I - terá vista dos autos depois das partes, sendo intimado de todos os atos do processo;
II - poderá produzir provas, requerer as medidas processuais pertinentes e recorrer.
3Art. 932. Incumbe ao relator:
VII - determinar a intimação do Ministério Público, quando for o caso;
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QUINTA CÂMARA CÍVEL
APELAÇÃO CÍVEL Nº 029957/2017 - Açailândia
NUMERAÇÃO ÚNICA: 0003136-27.2016.8.10.0022
Apelante: Idervan Rodrigues da Silva
Advogados: Elkemarcio Brandão Carvalho(OAB/MA13686) e outro
Apelado: Seguradora Lider dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A
Advogado: Álvaro Luiz da Costa Fernandes(OAB/MA11735-A)
Relator: Des. José de Ribamar Castro

DESPACHO
Presentes os requisitos de admissibilidade recursal, previstos no art. 1.010 do CPC/20151, conheçodo apelo.
Encaminhem-seos autos à Procuradoria Geral de Justiça para, querendo, intervir no feito (art. 1792 e art. 932, VII3, ambos do CPC/2015 c/c art. 565 do
RITJMA).
Após, voltem-me conclusos os autos.
Cumpra-se.
São Luís/MA, 28de junhode 2017.

Desembargador José de Ribamar Castro
Relator

1Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:
I - os nomes e a qualificação das partes;
II - a exposição do fato e do direito;
III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;
IV - o pedido de nova decisão.
§ 1oO apelado será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias.
§ 2oSe o apelado interpuser apelação adesiva, o juiz intimará o apelante para apresentar contrarrazões.
§ 3oApós as formalidades previstas nos §§ 1oe 2o, os autos serão remetidos ao tribunal pelo juiz, independentemente de juízo de admissibilidade.
2Art. 179. Nos casos de intervenção como fiscal da ordem jurídica, o Ministério Público:
I - terá vista dos autos depois das partes, sendo intimado de todos os atos do processo;
II - poderá produzir provas, requerer as medidas processuais pertinentes e recorrer.
3Art. 932. Incumbe ao relator:
VII - determinar a intimação do Ministério Público, quando for o caso;

QUINTA CÂMARA CÍVEL
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0800430-07.2016.8.10.0000 – Paço do Lumiar
AGRAVANTE: Central Nacional Unimed – Cooperativa Central
ADVOGADO: Dr. Bruno Bezerra de Souza
AGRAVADO: João Damasceno Pereira Neto
ADVOGADOS: Dr. Raul Manoel Lobato Costa
RELATOR: Desembargador RICARDO DUAILIBE

DESPACHO
Considerando que o Agravo Interno fora interposto desacompanhado do comprovante de pagamento das custas recursais,
determino a intimação da Agravante para, no prazo de 05 (cinco) dias, recolher o preparo recursal, de forma dobrada, consoante o
disposto no art. 1.007, §4º do CPC, sob pena de não conhecimento do recurso.
Após, com ou sem o cumprimento da diligência, retornem os autos conclusos.
Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.
São Luís (MA), 26 de junho 2017.

Desembargador RICARDO DUAILIBE
Relator

QUINTA CÂMARA CÍVEL
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0800819-55.2017.8.10.0000-SÃO LUÍS
AGRAVANTE: Alliage S/A Indústrias Médico Odontológica
ADVOGADOS: Dr. Mateus Alquimim de Pádua (OAB/SP 163461) e Outros
AGRAVADA: Odontomar Clínica Odontológica Ltda.
ADVOGADA: Dra. Alda Fernanda Sodré Bayma Silva (OAB/MA 10534)
RELATOR: Desembargador RICARDO DUAILIBE

DESPACHO
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela Alliage S/A Indústrias Médico Ondotológica contra a decisão proferida pelo
Juízo da 12ª Vara Cível da Comarca de São Luis/MA que, nos autos da Ação de Cobrança c/c Danos Materiais e Morais, concedeu
a tutela provisória de urgência, determinando a entrega, no prazo de 15 (quinze) dias, dos equipamentos adquiridos pela
Agravada, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais).
Compulsando os autos do presente processo eletrônico, verifica-se que o feito encontra-se devidamente instruído, razão pela qual
determino a sua inclusão em pauta de julgamento.
Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

São Luís (MA), 27 de junho de 2017.
DesembargadorRICARDO DUAILIBE

Relator

Coordenadoria das Câmaras Criminais Isoladas
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Primeira Câmara Criminal

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Processo Nº: 0003491-69.2017.8.10.0000 Protocolo Nº: 0261292017

PACIENTE: RENAN FERREIRA DA SILVA ,
ADVOGADO(A): JOSÉ GERALDO CORRÊA LOPES (MA2546)
IMPETRADO: JUIZO DE DIREITO DA PRIMEIRA VARA DA COMARCA DE COROATA,

Relator(a): RAIMUNDO NONATO MAGALHÃES MELO

VISTOS, ETC.
O Advogado José Geraldo Correa Lopes impetra a presente ordem de Habeas Corpus, com pedido de liminar, em favor deRenan Ferreira da Silvaapontando
como autoridade coatora o Juízo de Direitoda Primeira Varada Comarca de Coroata/Ma
Na peça exordial consta que opaciente foi presoem flagrante delitono pela suposta praticade estupro de vulnerável.
Argumenta o impetrante que, a ação penal nº 219/2016 foi julgada procedente, sendo lhe proferida decisão condenatória pela prática da conduta descrita no art
217-A do CPB.
Alega quea decisão o condenou a cumprir uma pena privativa de liberdade de 09 anos e 08 meses e 10 dias de reclusão no regime fechado, ainda negou o
direito de recorrer em liberdade, e esta decisão carece de fundamentação idônea.
Ao final requerer em caráter a liminar, aexpedição do respectivo alvará de soltura para que posso responder em liberdade, e no mérito, a confirmação da liminar
concedida.
DECIDO.
É cediço que para concessão liminar da ordem faz-se necessária a presença, concomitante, dos requisitos do periculum in mora(perigo da demora) e do
fumus boni iuris(fumaça do bom direito).
No caso em apreço, o periculum in moraevidencia-se em virtude do trâmite processual da presente ação que, embora com rito sumaríssimo, requer certo lapso
temporal.
Contudo, ao que concerne ao requisito do fumus boni iuris, que consiste no abuso de poder ou na ilegalidade do ato impugnado, na presente fase, não resta
prontamente caracterizado.
Com estas considerações, em razão da ausência do requisito essencial da concessão da medida, INDEFIRO A LIMINAR PLEITEADA.
Determino a notificação da autoridade judiciária da Juízo de Direitoda Primeira Varada Comarca de Coroata/Ma, com cópia da inicial e dos documentos que a
acompanham, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, preste as informações que entender pertinentes, em face do writsob retina, servindo esta decisão, desde
logo, como ofício para essa finalidade.
Encaminhem-se os autos à Procuradoria Geral de Justiça para emissão de parecer.
Cumpra-se. Publique-se.
São Luís/MA, 28de junhode 2017.

Desembargador(a): RAIMUNDO NONATO MAGALHÃES MELO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Processo Nº: 0003753-19.2017.8.10.0000 Protocolo Nº: 0289762017

PACIENTE: SULENITA XAVIER DA SILVA,
ADVOGADO(A): IDELMAR MENDES DE SOUSA (MA8057)
IMPETRADO: JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE SÃO PEDRO DA AGUA BRANCA,

Relator(a): RAIMUNDO NONATO MAGALHÃES MELO

VISTOS, ETC.
O advogado Idelmar Mendes de Sousaimpetra a presente ordem de Habeas Corpus, com pedido de liminar, em favor deSulenitaXavier da Silva, apontando
como autoridade coatora o Juízo de Direitoda comarcade São Pedro da ÁguaBranca.
Infere-se dos autos que a paciente foi preso em flagrante, no dia 11/05/2017, pela prática, em tese, dos crimes capitulados nos art. 33 da Lei nº 11343/2006
Assevera que a decisão que indeferiu seu pedido substituição de prisão preventiva por prisão domiciliarcarece de fundamentação idônea, eis que não levou em
consideração o forte argumento de possuir três filhos menores de idade, e que é imprescindivel para a criação dos filhos.
Ao final requerer em caráter a liminar, o concessão da prisão domiciliar a paciente,e no mérito, a confirmação da liminar concedida.
DECIDO.
É cediço que para concessão liminar da ordem faz-se necessária a presença, concomitante, dos requisitos do periculum in mora(perigo da demora) e do
fumus boni iuris(fumaça do bom direito).
No caso em apreço, o periculum in moraevidencia-se em virtude do trâmite processual da presente ação que, embora com rito sumaríssimo, requer certo lapso
temporal.
Contudo, ao que concerne ao requisito do fumus boni iuris, que consiste no abuso de poder ou na ilegalidade do ato impugnado, na presente fase, não resta
prontamente caracterizado.
Com estas considerações, em razão da ausência do requisito essencial da concessão da medida, INDEFIRO A LIMINAR PLEITEADA.
Determino a notificação da autoridade do Juízo de Direitoda Comarca de São Pedro da ÁguaBranca., com cópia da inicial e dos documentos que a
acompanham, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, preste as informações que entender pertinentes, em face do writsob retina, servindo esta decisão, desde
logo, como ofício para essa finalidade.
Encaminhem-se os autos à Procuradoria Geral de Justiça para emissão de parecer.
Cumpra-se. Publique-se.
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São Luís/MA, 28 de junho de 2017.

Desembargador(a): RAIMUNDO NONATO MAGALHÃES MELO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
PEDIDO DE DESAFORAMENTO Nº 27257-2017 – OLINDA NOVA DO MARANHÃO-MA
NÚMERO PROCESSO:0003625-96.2017.8.10.0000 
REQUERENTE:MINISTERIO PÚBLICO ESTADUAL
PROMOTOR:LINDOMAR LUIZ DELLA LIBERA
REQUERIDO:CLENILSON COSTA ALVES
ADVOGADO:CÍCERO CARLOS DE MEDEIROS
RELATOR: DESEMBARGADOR ANTONIO FERNANDO BAYMA ARAUJO 
Vistos, etc.  
Trata-se de Pedido de Desaforamento, com pleito liminar, ajuizado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, ao fundamento do
artigo 427, do Código de Processo Penal, com vistas ao deslocamento da competência territorial do Tribunal do Júri da
Comarca de Olinda Nova do Maranhão. 
Em seu arrazoado, a aduzir o órgão ministerial tramitar no Juízo da Comarca de Olinda Nova do Maranhão o Processo n.º
330-47.2016.8.10.0142 (3302016), em que figura como réu Clemilson Costa Alves, pronunciado pela prática do crime previsto
no artigo 121, § 2.º, IV, do Código Penal.   
Ao sustento do pretendido, a alegar o requerente, que acaso realizado na comarca de Olinda Nova do Maranhão, o
julgamento pelo Tribunal do Júri designado para o dia 20 de junho de 2017, iniludivelmente fortes os indícios de que se lhe
pendente veemente parcialidade, por conta de visitas a alguns jurados por parte de familiares do réu tratando de assuntos
relativos ao processo, comprometendo a imparcialidade e soberania do júri.  
Argumenta, a mais, que ao tempo da abertura da sessão do júri antes designada para o dia 1.º de junho do corrente ano e
não realizada, pelo magistrado indagado aos 23 (vinte e três) jurados ali presentes se questionados por familiares da vítima
ou do acusado acerca do processo, tendo 17 (dezessete) respondido que foram procurados no intuito que suas decisões
fossem influenciadas.  
Bem por isso e ao entender de que patente o receio de submetido a parcial julgamento, é que requer se lhe concedida no
pretendido desaforamento, suspensão initio litis do julgamento na data aprazada e, no mérito, deslocada a competência
territorial para a Comarca de Viana/Ma ou uma outra mais distante, livre da noticiada influência. 
Esses, os argumentos, merecedores de relato.
Decido.
De início, entendo ocorrente a perda superveniente do objeto do pedido de desaforamento. 
É que a se nos noticiar o juízo de origem, não só realizado o julgamento do réu Clenilson Costa Alves na sessão designada
para o dia 20/06/2017, como também se lha condenado à pena de 15 (quinze) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de
reclusão, conforme documentos de fls. 286/293. 
Assim, em não havendo evidência de que ocorrido imparcialidade do júri no acolher da pretensão acusatória, de nenhuma
dúvida que perecida a pretensão de desaforamento com o julgamento pelo tribunal do júri imune do alegado vício.  
Isto posto e ao arrimo dos motivos anteriormente declinados, hei por bem, julgar prejudicado o pugnado pedido de
desaforamento.  
Desta decisão, dê-se ciência ao Juízo de Direito da Comarca de Olinda Nova do Maranhão, ao Requerente e a douta
Procuradoria-Geral de Justiça. 
Ultimadas as providências proceda-se baixa na distribuição, com o consequente arquivamento. 
Cumpra-se. Publique-se. 
PALÁCIO DA JUSTIÇA CLÓVIS BEVILÁCQUA, em São Luís, Capital do Estado do Maranhão, aos vinte e seis dias do mês
de junho do ano de dois mil e dezessete.  
Desembargador ANTONIO FERNANDO BAYMA ARAUJO
RELATOR

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS n° 29355/2017
Paciente : Esron Wesley Barros Torres
Impetrante : Clodomir Ferreira Campos (OAB/MA - 2661-A)
Impetrado : Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de São Luís, MA
Incidência Penal : Art. 157, § 2º, I, do Código Penal
Relator Substituto : Desembargador Vicente de Castro
DESPACHO
01. Habeas corpus impetrado no plantão judicial de segundo grau e posteriormente distribuído à minha relatoria em razão de não estar caracterizada a urgência
do pleito (fls.19-20).
02. In casu, a petição de ingresso do vertente writacha-se insuficientemente instruída, ausente cópia da decisão que ensejou a prisão preventiva - tida como
ilegal - do paciente Esron Wesley Barros Torres.
Promova, pois, o requerente, no prazo de 5 dias, a juntada aos autos do referido documento.
Pedido de liminar a ser apreciado após a juntada de documentos pelo impetrante ou o transcurso do sobredito prazo.
Publique-se. Cumpra-se.
São Luís/MA, 28 de junho de 2017.
Desembargador Vicente de Castro
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Relator Substituto

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL 
APELAÇÃO CRIMINAL N.º 28656-2017 – CHAPADINHA-MA
Número Processo: 0000689-15.2011.8.10.0031 
APELANTE:SUZANA DE SOUSA SILVA
ADVOGADO:LUIZ SILVA CAMPOS
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
PROMOTOR: DOUGLAS ASSUNÇÃO NOJOSA
DESPACHO
Ao avisto de que manifestado a apelante SUZANA DE SOUSA SILVA, pretensão de razões apresentar em sede recursal,
determino, pois, proceda a Coordenadoria Criminal, a necessária intimação na forma do art. 600, § 4º, in fine, do Código de
Processo Penal, para, no prazo legal, assim querendo, o faça, servindo, de logo, o presente, como mandado, para fins de
ciência e cumprimento. 
Cumpra-se. Publique-se.  
PALÁCIO DA JUSTIÇA CLÓVIS BEVILÁCQUA, em São Luís, Capital do Estado do Maranhão, aos vinte e seis dias do mês
de junho do ano de dois mil e dezessete. 
Desembargador ANTONIO FERNANDO BAYMA ARAUJO
RELATOR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº. 0001597-77.2016.8.10.0102 (026388/2017) VARA ÚNICA DA COMARCA DE MONTES ALTOS - MA
Apelante: Adalberto Valero de Oliveira
Advogados: Ary Cortez Prado Junior
Apelado: Ministério Público do Estado do Maranhão.
Promotor: Paloma ribeiro Gonçalves de Pinho Reis
Relator: Desembargador Relator RAIMUNDO NONATO MAGALHÃES MELO
NOTIFICAÇÃO
Torno público para conhecimento do interessado, que o Excelentíssimo Senhor Desembargador RelatorRaimundo Nonato
Magalhães Melo, exarou à fl. 326 despacho abrindo vista dos autos ao Apelante, Sr. Adalberto Valero de Oliveira,na pessoa de seu
advogado, Ary Cortez Prado Júnior, OAB/MA nº 5690para apresentar razões ao Recurso interposto, conforme pleiteado nos
termos do art. 600, § 4° do Código de Processo Penal.
COORDENADORIA DAS CÂMARAS CRIMINAIS ISOLADAS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO, EM
SÃO LUÍS, 21 DE JUNHO DE 2017.

ADRIANA GOMES OLIVEIRA
Secretária da Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL Nº.0001992-34.2016.8.10.0049(27325/2017) -PAÇO DO LUMIAR- MA
Apelante: Jose Nildo Alves
Advogados: Iracilda Syntia Ferreira Pereira e Vicente Vitorino de Sousa Neto
Apelado: Ministério Público do Estado do Maranhão.
Promotora: Gabriela Brandao da Costa Tavernard
Relator: Desembargador Antonio Fernando Bayma Araujo
NOTIFICAÇÃO
Torno público para conhecimento do interessado, que o Excelentíssimo Senhor Desembargador RelatorAntonio Fernando
Bayma Araújo, exarou à fl. 174, despacho abrindo vista dos autos ao Apelante, Sr. Jose Nildo Alves, na pessoa de seus
advogados, Drs. Iracilda Syntia Ferreira Pereira – OABMA 9996 e Vicente Vitorino de Sousa Neto – OABMA 15326, para
apresentarem razões ao Recurso interposto, conforme pleiteado nos termos do art. 600, § 4° do Código de Processo Penal.
COORDENADORIA DAS CÂMARAS CRIMINAIS ISOLADAS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO, EM
SÃO LUÍS, 27DE JUNHODE 2017.

ADRIANA GOMES OLIVEIRA
Secretária da Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL Nº. 0000163-65.2015.8.10.0077(276332017) - BURITI- MA
Apelante: ANTÔNIO SOUSA DA SILVA JÚNIOR
Advogado: FRANCIVANIA SILVA SOUSA DOS ANJOS
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO.
Promotor: Clodoaldo Nascimento Araujo
Relator: Desembargador Antonio Fernando Bayma Araujo
NOTIFICAÇÃO
Torno público para conhecimento do interessado, que o Excelentíssimo Senhor Desembargador RelatorAntonio Fernando
Bayma Araújo, exarou à fl. 143despacho abrindo vista dos autos ao Apelante, Sr. ANTÔNIO SOUSA DA SILVA JÚNIOR, na
pessoa de suaadvogada, Dra.Francivania Silva Sousa dos Anjos, OAB/MA nº 13367, para apresentar razões ao Recurso
interposto, conforme pleiteado nos termos do art. 600, § 4° do Código de Processo Penal.
COORDENADORIA DAS CÂMARAS CRIMINAIS ISOLADAS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO, EM
SÃO LUÍS, 26 DE JUNHO DE 2017.

Página 539 de 2382 Diário da Justiça Eletrônico Disponibilização: 30/06/2017
Edição nº 114/2017 Publicação: 03/07/2017

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO - Praça Dom Pedro II, s/n Centro - CEP 65010-905 - São Luis-MA - Fone: (98) 2106-9000 - www.tjma.jus.br
Diário da Justiça Eletrônico - Diretoria Judiciária - Coordenadoria de Jurisprudência e Publicações - Fone: (98) 2106 9805 / 9810 / 9896 / 9897 - publicacoes@tj.ma.gov.br



ADRIANA GOMES OLIVEIRA
Secretária da Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL Nº. 0000042-66.2017.8.10.0077 (027693/2017) VARA DE ÚNICA DA COMARCA DE BURITI - MA
Apelante: Sandro da Costa Monteiro
Advogado: Evilanne Karla Bezerra de Sousa
Apelado: Ministério Público do Estado do Maranhão.
Promotor: Clodoaldo Nascimento Araujo
Relator: Desembargador Relator ANTONIO FERNANDO BAYMA ARAUJO
NOTIFICAÇÃO
Torno público para conhecimento do interessado, que o Excelentíssimo Senhor Desembargador RelatorRaimundo Nonato
Magalhães Melo, exarou à fl. 179 despacho abrindo vista dos autos ao Apelante, Sr. Sandro da Costa Monteiroa,na pessoa de sua
advogada, Evilanne Karla Bezerra de Sousa OAB nº 13690/MA, para apresentar razões ao Recurso interposto, nos termos do
art. 600, § 4° do Código de Processo Penal.
COORDENADORIA DAS CÂMARAS CRIMINAIS ISOLADAS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO, EM
SÃO LUÍS, 23 DE JUNHO DE 2017.

ADRIANA GOMES OLIVEIRA
Secretária da Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL Nº. 0000042-66.2017.8.10.0077 (027693/2017) VARA DE ÚNICA DA COMARCA DE BURITI - MA
Apelante: Ivan Lima da Silva
Advogado: Nhaluy Araujo Silva Santos
Apelado: Ministério Público do Estado do Maranhão.
Promotor: Clodoaldo Nascimento Araujo
Relator: Desembargador Relator ANTONIO FERNANDO BAYMA ARAUJO
NOTIFICAÇÃO
Torno público para conhecimento do interessado, que o Excelentíssimo Senhor Desembargador RelatorRaimundo Nonato
Magalhães Melo, exarou à fl. 179 despacho abrindo vista dos autos ao Apelante, Sr. Ivan Lima da Silva,na pessoa de seu
advogado, Nhaluy Araujo Silva Santos OAB nº 13483/MA, para apresentar razões ao Recurso interposto, nos termos do art. 600,
§ 4° do Código de Processo Penal.
COORDENADORIA DAS CÂMARAS CRIMINAIS ISOLADAS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO, EM
SÃO LUÍS, 23 DE JUNHO DE 2017.

ADRIANA GOMES OLIVEIRA
Secretária da Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL Nº.0000689-15.2011.8.10.0031(28656/2017) - CHAPADINHA- MA
Apelante: Suzana de Sousa Silva
Advogado: Luiz Silva Campos – OABMA 6743-A
Apelado: Ministério Público do Estado do Maranhão.
Promotor: Douglas Assunção Nojosa
Relator: Desembargador Antonio Fernando Bayma Araujo
NOTIFICAÇÃO
Torno público para conhecimento do interessado, que o Excelentíssimo Senhor Desembargador RelatorAntonio Fernando
Bayma Araújo, exarou à fl. 112, despacho abrindo vista dos autos a Apelante, Sra. Suzana de Sousa Silva, na pessoa de
seuadvogado, Dr. Luiz Silva Campos– OABMA 6743-A, para apresentar razões ao Recurso interposto, conforme pleiteado nos
termos do art. 600, § 4° do Código de Processo Penal.
COORDENADORIA DAS CÂMARAS CRIMINAIS ISOLADAS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO, EM
SÃO LUÍS, 27DE JUNHODE 2017.

ADRIANA GOMES OLIVEIRA
Secretária da Primeira Câmara Criminal

Segunda Câmara Criminal

ACÓRDÃO Nº 205437/2017

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N° 027211-2017 - SÃO LUIS/MA
SESSÃO DO DIA 22 DE JUNHO DE 2017
N° 0027775-12.2015.8.10.0001
Embargante: Rayane Karoline Casas Nova Da Silva
Advogado: Rodolfo Augusto Fernandes
Acórdão Embargado: Acórdão nº. 203894/2017
Relator: Desembargador José Bernardo Silva Rodrigues

EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. ACORDÃO OMISSO. REDUÇÃO DAS PENAS BASES APLICADAS. MATÉRIA QUE NÃO FORA
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OBJETO DO RECURSO. CONTRADIÇÃO NO ACORDÃO ACERCA DE QUEM SERIA O VERDADEIRO POPRIETÁRIO DO IMÓVEL ONDE FORAM
APREENDIDOS AS DROGAS. COMPROVADA QUE A RESIDÊNCIA PERTENCIA AO CASAL. MATÉRIA EXAUSTIVAMENTE ABORDADA NO ACORDÃO
IMPUGNADO. NÃO CABIMENTO. REDISCUSSÃO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS OPOSTOS.UNANIMIDADE
1-Em sede de apelação, Rayane pugnou por sua absolvição pela prática dos delitos dos arts. 33 §1º, III e 35 da Lei nº 11.343/2006 e subsidiariamente, requereu
a aplicação da causa de diminuição constante no §4º do art. 33 da mesma Lei , no patamar de 2/3, com a consequente conversão da pena privativa de liberdade
em restritivas de direito.Observa-se que ao contrário do que afirma o embargante, NÃO FORA OBJETO DO RECURSO REFERIDO, o pedido de redução das
penas bases aplicadas aos crimes em tela.
2-Restou claro no acordão impugnado, que Rayane convivia maritalmente com Lailson, sendo a residência do casal, forte ponto de tráfico de drogas e local onde
a organização criminosa se reunia para guardar carros roubados e armazenar drogas. Rediscussão de matéria.
3-Embargos conhecidos e rejeitados. Unanimidade
DECISÃO: ACORDAM os Senhores Desembargadores da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Maranhão, por unanimidade, em conhecer e
rejeitar os embargos de declaração opostos, nos termos do voto do Desembargador Relator.
Participaram do julgamento os Excelentíssimos Senhores Desembargadores José Bernardo Silva Rodrigues (relator e presidente), Vicente de Paula Gomes de
Castro e Raimundo Nonato Magalhães Melo
Funcionou pela Procuradoria Geral de Justiça a Procuradora Dra. Lígia Maria da Silva Cavalcanti
Sala das Sessões da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, 22 de junho de 2017.

Desembargador JOSÉ BERNARDO SILVA RODRIGUES
Relator

ACÓRDÃO Nº 205438/2017

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
NUMERAÇÃO ÚNICA 2616-90.2015.8.10.0058

APELAÇÃO CRIMINAL nº 58.193/2016
Sessão do dia 22 de junho de 2017
Apelante : Sidnei Magal da Silva Rocha
Defensor Público : Leandro Pires de Araújo
Apelado : Ministério Público do Estado do Maranhão
Promotora de Justiça : Bianka Sekeff Sallem Rocha
Origem : 1ª Vara Criminal do Termo Judiciário de São José de Ribamar, da Comarca da Ilha de São Luís
Incidência Penal : Art. 217-A, caput, do Código Penal e art. 28 da Lei nº 11.343/2016
Relator substituto : Desembargador Antonio Guerreiro Júnior
Revisor :Desembargador José Bernardo Silva Rodrigues
Acórdão nº _____________/2017
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ART. 217-A, CAPUT, DO CP. DOSIMETRIA. PENA-BASE. EXCESSO. NÃO CONSTATAÇÃO.
CULPABILIDADE. RAZOABILIDADE. COMPENSAÇÃO ENTRE A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA.
IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STF. SENTENÇA MANTIDA.
I. O reconhecimento de circunstância judicial desfavorável autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal, não constituindo excesso, na
espécie, o acréscimo de 1 (um) ano em decorrência da culpabilidade.
II. Conforme entendimento consolidado no Supremo Tribunal Federal, não cabe a compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da
confissão.
III. Apelação criminal improvida.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos de Apelação Criminal nº 58.193/2016, "unanimemente e de acordo com o parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça,
a Segunda Câmara Criminal negou provimento ao recurso, nos termos do voto do Desembargador Relator Substituto".
Votaram os Senhores Desembargadores Antonio Guerreiro Júnior (Relator substituto), José Bernardo Silva Rodrigues (Revisor) e Raimundo Nonato Magalhães
Melo.
Funcionou pela Procuradoria Geral de Justiça a Dra. Lígia Maria da Silva Cavalcanti.
São Luís, MA, 22 de junho de 2017.

Desembargador Antonio Guerreiro Júnior
Relator substituto

ACÓRDÃO Nº 205452/2017

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
SESSÃO DO DIA 22 DE JUNHO DE 2017

CONFLITO DE JURISDIÇÃO N.º 014683/2017 - COROATÁ
NÚMERO ÚNICO: 0000010-90.2017.8.10.0035
SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DA COMARCA DE COROATÁ/MA
SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DA COMARCA DE COROATÁ/MA
RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ BERNARDO SILVA RODRIGUES

EMENTA
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. 2ª VARA DA COMARCA DE COROATÁ/MA E 1ª VARA DA COMARCA DE COROATÁ/MA. REGRAS DE
FIXAÇÃO DE COMPETÊNCIA. OBSERVÂNCIA DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. REDAÇÃO DO ART. 78, INCISO II, LETRA "A". CONFLITO
PROCEDENTE.
1 - A condição de menoridade do partícipe adolescente não foi fundamental para a prática delitiva principal, cuja maior gravidade é atrativa da competência
ordinária da Vara comum, ou seja, a que originariamente distribuída a demanda penal. Ademais, a condição de vulnerabilidade, não foi decisiva para a prática da
infração penal principal para atrair a competência do juízo especializado.
2 - Conflito conhecido e julgado procedente para declarar competente o Juízo de Direito da 1ª Vara da Comarca de Coroatá/MA.
DECISÃO: ACORDAM os Senhores Desembargadores da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, por unanimidade e de
acordo com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, julgou procedente o pedido para declarar a competência do juízo da 1ª Vara da Comarca de Coroatá,
nos termos do voto do Desembargador Relator.
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Votaram os Senhores Desembargadores JOSÉ BERNARDO SILVA RODRIGUES - Relator/Presidente, VICENTE DE PAULA GOMES DE CASTRO e
RAIMUNDO NONATO MAGALHÃES MELO (em substituição ao Desembargador José Luiz Oliveira de Almeida).
Funcionou pela Procuradoria Geral de Justiça o Drª Ligia Maria da Silva Cavalcanti.
Sala das Sessões da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, em 22 de junho de 2017.

Desembargador JOSÉ BERNARDO SILVA RODRIGUES
Relator/Presidente

ACÓRDÃO Nº 205454/2017

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
SESSÃO DO DIA 22 DE JUNHO DE 2017.
REQUERIMENTO DE DESAFORAMENTO
PROCESSO Nº 049734/2016- PINHEIRO/MA
NÚMERO ÚNICO: 0000949-53.2016.8.10.0052
REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
PROMOTOR: JORGE LUIS RIBEIRO DE ARAUJO
REQUERIDO: DIEMERSON SANTOS CARVALHO E JOSUELTON SILVA
DEFENSOR PÚBLICO: JOSÉ AUGUSTO GABINA DE OLIVEIRA
RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ BERNARDO SILVA RODRIGUES
EMENTA
REQUERIMENTO DE DESAFORAMENTO. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. DÚVIDA ACERCA DA IMPARCIALIDADE DOS JURADOS.
PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 427 DO CPP. PROCEDÊNCIA. INFORMAÇÕES DO JUIZ DA COMARCA. IMPORTÂNCIA. DEFERIMENTO.
1. O desaforamento é medida excepcionalíssima, somente permitida quando comprovada a existência de interesse da ordem pública, de dúvida sobre a
imparcialidade do júri, ou, ainda, sobre a segurança pessoal do acusado - fatores verificados nos autos.
2. A existência de manifestação clara e segura do juiz singular quanto à necessidade de desaforamento do feito, é elemento de fundamental importância.
3. Pedido deferido.
DECISÃO: ACORDAM os Senhores Desembargadores da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Maranhão, por unanimidade e de acordo
com o parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça, em deferir o presente Requerimento de Desaforamento, nos termos do voto do Desembargador
Relator.
Participaram do julgamento os Excelentíssimos Senhores Desembargadores José Bernardo Silva Rodrigues - Relator, Raimundo Nonato Magalhães
Melo e Vicente de Paula Gomes de Castro.
Funcionou pela Procuradoria Geral de Justiça a Dra. Lígia Maria da Silva Cavalcanti.
Sala das Sessões da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, em 22 de junho de 2017.

Desembargador JOSÉ BERNARDO SILVA RODRIGUES
RELATOR

ACÓRDÃO Nº 205455/2017

SESSÃO DO DIA 22 DE JUNHO DE 2017
APELAÇÃO CRIMINAL N° 048860/2016
Número único: 0007448-60.2014.8.10.0040 - IMPERATRIZ/MA
1º Apelante: Maxson Oliveira Silva
Advogado: Marcio Ferraz Mota (OAB/MA 5808)
2º Apelante: Adriano Rodrigues Milhomem
Advogado: Lucio Delmiro Pereira Silva (OAB/MA 5823)
3º Apelante(s): Ismael Carlos Oliveira Abreu e Marcos Gomes de Sousa
Advogado(s): Werther Ferraz Lima (OAB/MA 6403), Jan Carla Maria Ferraz Lima Noleto (OAB/TO 3179), José dos Santos Ferreira Sobrinho (OAB-MA 8085)
Apelado: Ministério Público Estadual
Promotor: Ossian Bezerra Pinho Filho
Relator: Desembargador José Bernardo Silva Rodrigues
Revisor Substituto:Desembargador Raimundo Nonato Magalhães Melo

EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. INSUFICIÊNCIA
PROBATÓRIA QUANTO À AUTORIA. IN DUBIO PRO REOCONFIGURADO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSIÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.
1. Se insuficiente a prova para legitimar a formulação de um juízo de certeza quanto a atuação criminosa dos agentes na prática dos crimes de roubo
circunstanciado, extorsão mediante sequestro e associação criminosa armada, a absolvição é medida que se impõe.
2. Apelações conhecidas e providas.
DECISÃO: acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores da Segunda Câmara Criminal, por unanimidade e de acordo com o parecer da
Procuradoria Geral de Justiça, em dar provimento aos recursos interpostos, determinando a expedição de alvará de soltura, se por outros motivos não estiverem
presos, nos termos do voto do Desembargador Relator.
Votaram os Senhores Desembargadores JOSÉ BERNARDO SILVA RODRIGUES (Relator/Presidente), VICENTE DE PAULA GOMES DE CASTRO e
RAIMUNDO NONATO MAGALHÃES MELO (em substituição ao Desembargador José Luiz Oliveira de Almeida, em razão de suas férias).
Funcionou pela Procuradoria Geral de Justiça a Dra. Lígia Maria da Silva Cavalcanti.
Sala das Sessões da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, em 22 de junho de 2017.

Desembargador JOSÉ BERNARDO SILVA RODRIGUES
RELATOR/PRESIDENTE

ACÓRDÃO Nº 205495/2017
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SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
SESSÃO DO DIA 22 DE JUNHO DE 2017
Processo Nº 047992/2016 - São Vicente Férrer/Ma
Número Único: 0008351-50.2016.8.10.0000
Requerente: Ministério Público Estadual
Promotora: Alessandra Darub Alves
Requerido: Welisson Ferreira Mendes
Advogados: Frederico Carneiro da Cruz Barbosa e Renato Mendes Sousa Silva
Relator: Desembargador José Bernardo Silva Rodrigues

EMENTA
REQUERIMENTO DE DESAFORAMENTO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. DÚVIDA ACERCA DA IMPARCIALIDADE DOS JURADOS.
PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 427 DO CPP. PROCEDÊNCIA. INFORMAÇÕES DO JUIZ DA COMARCA. IMPORTÂNCIA. DEFERIMENTO.
1. O desaforamento é medida excepcionalíssima, permitida quando comprovada a existência de interesse da ordem pública, de dúvida sobre a imparcialidade do
júri - fatores verificados nos autos.
2. A existência de manifestação clara e segura do juiz singular quanto à necessidade de desaforamento do feito, é elemento de fundamental importância.
3. Pedido deferido.
DECISÃO: ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão,
unanimemente e de acordo com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, em julgar procedente o pedido de desaforamento, nos termos do voto do
Desembargador Relator.

DesembargadorJOSÉ BERNARDO SILVA RODRIGUES
RELATOR/PRESIDENTE

ACÓRDÃO Nº 205496/2017

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
SESSÃO DO DIA 22 DE JUNHO DE 2017
REQUERIMENTO DE DESAFORAMENTO
Processo Nº 047987/2016 - São Vicente Férrer/Ma
Número Único: 0008350-65.2016.8.10.0000
Requerente: Ministério Público Estadual
Promotora: Alessandra Darub Alves
Requerido: Welisson Ferreira Mendes
Advogados: Frederico Carneiro da Cruz Barbosa e Renato Mendes Sousa Silva
Relator: Desembargador José Bernardo Silva Rodrigues
ACÓRDÃO nº____________

EMENTA
REQUERIMENTO DE DESAFORAMENTO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. DÚVIDA ACERCA DA IMPARCIALIDADE DOS JURADOS.
PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 427 DO CPP. PROCEDÊNCIA. INFORMAÇÕES DO JUIZ DA COMARCA. IMPORTÂNCIA. DEFERIMENTO.
1. O desaforamento é medida excepcionalíssima, permitida quando comprovada a existência de interesse da ordem pública, de dúvida sobre a imparcialidade do
júri - fatores verificados nos autos.
2. A existência de manifestação clara e segura do juiz singular quanto à necessidade de desaforamento do feito, é elemento de fundamental importância.
3. Pedido deferido.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos em que figuram como partes os acima enunciados, ACORDAM os Excelentíssimos Senhores
Desembargadores da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, unanimemente e de acordo com o parecer da Procuradoria
Geral de Justiça, em julgar procedente o pedido de desaforamento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

DesembargadorJOSÉ BERNARDO SILVA RODRIGUES
RELATOR/PRESIDENTE

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUSnº 29.451/2017
Paciente : Akio Valente Wakiyama
Impetrantes : Armando Serejo (advogado, OAB/MA 6.921), Sâmara Braúna (advogada, OAB/MA 6.267) e Isaac Filgueiras Mousinho Segundo (advogado,
OAB/MA 9.397)
Impetrada : Juíza de Direito da 8ª Vara Criminal do Termo Judiciário de São Luís, da Comarca da Ilha de São Luís, MA
Incidência Penal : Art. 312, § 1º, art. 313-A, art. 319 e art. 69, todos do CP c/c art. 3º, III, da Lei nº 8.137/90 e art. 2º, § 2º e art. 4º, ambos da Lei nº
12.850/13.
Relator : Desembargador Vicente de Castro
DESPACHO
Notifique-se a autoridade judiciária impetrada para que, no prazo de 5 (cinco) dias, preste informações, como de praxe.
Após o transcurso do aludido prazo, abra-se vista dos autos ao órgão do Ministério Público, para pronunciamento.
Registro que não consta pedido de liminar na impetração de fls. 03-27.
Publique-se. Cumpra-se.
São Luís, MA, 28 de junho de 2017.
Desembargador Vicente de Castro
Relator

PROCESSO CRIMINAL | Medidas Garantidoras | Habeas Corpus
Número Processo: 0003831-13.2017.8.10.0000
Número Protocolo: 0296072017

PACIENTE: GIUANDSON MATOS CARVALHO BRITO
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ADVOGADO(A): ELDA PEREIRA SILVA (OAB MA10546)

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA PRIMEIRA VARA DA COMARCA DE
GRAJAÚ

RELATOR : DES. VICENTE DE PAULA GOMES DE CASTRO
NOTIFICAÇÃO
Torno público para conhecimento dos interessados, que a Coordenadoria das Câmaras Criminais Isoladas, abre vista dos autos ao
Apelante, na pessoa de se advogado, para que promova, no prazo de 5 (cinco) dias, a juntada aos autos decópia da decisão que
ensejou a prisão preventiva,tida como ilegal, do paciente Giuandson Matos Carvalho Brito.
COORDENADORIA DAS CÂMARAS CRIMINAIS ISOLADAS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO, EM
SÃO LUÍS, 28 DE JUNHO DE 2017.

Luziane Batista Reis
Servidora da Segunda Câmara Criminal.

Terceira Câmara Criminal

ACÓRDÃO Nº 205458/2017

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Sessão do dia 26 de junho de 2017
PROCESSO CRIMINAL | RECURSOS | APELAÇÃO PROCESSO Nº.: 0012721-83.2015.8.10.0040 PROTOCOLO Nº.: 012514/2017 - IMPERATRIZ
1º Apelante: Ministério Público Estadual
Promotor: Antônio Coelho Soares Júnior
2º Apelante: Frank Pereira de Sousa
Defensora Pública: Clara Welma Florentino e Silva
1º Apelado: Frank Pereira de Sousa
Defensora Pública: Clara Welma Florentino e Silva
2º Apelado: Ministério Público Estadual
Promotor: Antônio Coelho Soares Júnior
Relator: Des. José Joaquim Figueiredo dos Anjos
Revisor: Des. José de Ribamar Froz Sobrinho

EMENTA:
PENAL. PROCESSUAL. ROUBO E CORRUPÇÃO DE MENORES. DOSIMETRIA DA PENA. APELAÇÃO CRIMINAL.
1. Não carece de fundamentação a sentença condenatória que, em percuciente análise da hipótese, faz expressa referência ao conjunto fático-
probatório dos autos, sopesando corretamente a prova em Juízo produzida.
2. Devidamente comprovadas a autoria e a materialidade do crime, a condenação do autor é medida que se impõe.
3. Irrelevante, à comprovação da qualificadora afeta ao emprego de arma de fogo no crime de roubo, a realização de eventual perícia a demonstrar a
potencialidade lesiva respectiva, resultando suficientes a tal fim as demais provas na espécie produzidas.
4. Fixadas as penas após devidamente avaliadas as circunstâncias judiciais previstas no art. 59, da Lei Substantiva Penal, e observado o critério
trifásico expresso no art. 68, daquele mesmo Diploma Legal, é de se ter satisfatória e adequada a resposta penal dada ao caso concreto.
5. "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal" (Súmula 231/STJ).
6. Apelações Criminais conhecidas. Apelo defensivo a que se nega provimento; recurso ministerial provido, apenas para readequar a resposta penal
dada ao caso concreto, mantidos os demais termos da condenação.
DECISÃO: ACORDAM os Desembargadores da Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, por unanimidade de votos e de acordo
com o parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça, em conhecer dos presentes Recursos e, no mérito, negar provimento ao Apelo defensivo, e dar
provimento ao Recurso interposto pelo Ministério Público, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Des. José JOAQUIM FIGUEIREDO dos Anjos
Relator

ACÓRDÃO Nº 205477/2017

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Sessão do dia 26 de junho de 2017
PROCESSO CRIMINAL | RECURSOS | APELAÇÃO PROCESSO Nº: 0005828-62.2016.8.10.0001 PROTOCOLO Nº: 020715/2017 - SÃO LUIS
1º Apelante: Wendel Algarves Silva
Defensor Público: Eduardo Henrique Salomão Silva
2º Apelante: José Gregório Ribeiro Júnior
Defensor Público: Eduardo Henrique Salomão Silva
1º Apelado: Ministério Público Estadual
Promotora: Márcia Moura Maia
2º Apelado: Ministério Público Estadual
Promotor: Orlando Pacheco de Andrade Filho
Relator: Des. José Joaquim Figueiredo dos Anjos
Revisor: Des. José de Ribamar Froz Sobrinho

EMENTA:
PENAL. PROCESSUAL. ROUBO. DOSIMETRIA DA PENA. APELAÇÕES CRIMINAIS.
1. Merece correção a dosimetria da pena, ainda que em patamar distinto do quanto pretendido pela parte recorrente, quando exacerbado, o cálculo
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respectivo, em desobediência aos critérios vigentes.
2. Apelações Criminais conhecidas, e parcialmente providas.
DECISÃO: ACORDAM os Desembargadores da Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, por unanimidade de votos e de acordo
com o parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça, em conhecer das Apelações Criminais e, no mérito, dar-lhes provimento parcial, nos termos do voto do
Desembargador Relator.

Des. José JOAQUIM FIGUEIREDO dos Anjos
Relator

ACÓRDÃO Nº 205480/2017

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Sessão do dia 26 de junho de 2017
PROCESSO CRIMINAL | MEDIDAS GARANTIDORAS | HABEAS CORPUS Nº. PROCESSO: 0002878-49.2017.8.10.0000 Nº. PROTOCOLO: 021574/2017 -
SÃO LUIS
Paciente: Marcus Vinícius Bezerra Pereira
Defensora Pública: Ana Lourena Moniz Costa
Impetrado: Juízo de Direito da Primeira Vara Criminal da Comarca de São Luís
Relator: Des. José Joaquim Figueiredo dos Anjos

EMENTA:
PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. EDIÇÃO DE
SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. PERDA DO OBJETO.
1. Segundo a construção pretoriana superior, ocorrendo alegação de excesso de prazo para formação da culpa e, uma vez editada a sentença penal
condenatória, fica sem objeto, em caráter superveniente, o pedido no Habeas Corpus.
2. HABEAS CORPUS prejudicado.
DECISÃO: ACORDAM os Desembargadores da Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, por unanimidade de votos e de acordo
com o parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça, adequado em banca, em julgar prejudicada a presente Ordem impetrada, nos termos do voto do
Desembargador Relator.

Des. José JOAQUIM FIGUEIREDO dos Anjos
Relator

ACÓRDÃO Nº 205493/2017

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Sessão do dia 26 de junho de 2017
PROCESSO CRIMINAL | RECURSOS | APELAÇÃO PROCESSO Nº. 0000116-67.2011.8.10.0098 PROTOCOLO Nº. 016560/2017 - MATÕES
Apelante: Ministério Público Estadual
Promotora: Patrícia Fernandes Gomes Costa Ferreira
Apelado: Alexssano Alves dos Santos
Defensor Público: Jordão Veras de Azevedo
Relator: Des. José Joaquim Figueiredo dos Anjos
Revisor: Des. José de Ribamar Froz Sobrinho

EMENTA
PENAL. PROCESSO PENAL. APELO MINISTERIAL. ESTELIONATO. PLEITO DE EXCLUSÃO DA AGRAVANTE DO ARTIGO 61, II, "H" DO ESTATUTO
PENAL. VIABILIDADE. DELITO PRATICADO CONTRA MAIOR DE 60 (SESSENTA) ANOS.
1. Compulsando os autos, observa-se que a sentença deixou de reconhecer a agravante do artigo 61, II, "h" do Estatuto Penal, pois o delito de
estelionato fora praticado contra vítima não alfabetizada maior de 60 (sessenta) anos, tendo em vista o documento de fls. 14 dando conta de que a
vítima nasceu em 04/06/1948 (fl.14) e o fato delituoso ocorreu em 25/01/2011.
2. Apelo conhecido e provido.
DECISÃO: ACORDAM os Desembargadores da Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, por unanimidade de votos e de acordo
com o parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça, em conhecer do presente Recurso e, no mérito, dar-lhe provimento, nos termos do voto do
Desembargador Relator.

Des. José JOAQUIM FIGUEIREDO dos Anjos
Relator

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS N.º 0162702017 - São José de Ribamar/MA
NUMERAÇÃO ÚNICA 0002244-53.2017.8.10.0000
PACIENTES: Amancio Cunha Silva, Raimundo Ferreira Serra Júnior
ADVOGADO: Carlos Magno Sampaio Lima
IMPETRADO: Juízo de Direito da Segunda Vara Criminal da Comarca de São José de Ribamar/MA
RELATOR: Desembargador Tyrone José Silva

DECISÃO
Trata-se de habeas corpus ,
com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Carlos Magno Sampaio Lima em favor de AMANCIO CUNHA SILVA e RAIMUNDO FERREIRA SERRA
JÚNIOR, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Segunda Vara Criminal da Comarca de São José de Ribamar/MA.
Narra o impetrante, em síntese, que os pacientes, Policiais Militares, foram condenados pelo Juízo de Direito da Auditoria Militar da Capital, nos autos do
processo nº 225/2012, pela prática da conduta descrita no art. 209, § 2º, do Código Penal Militar (lesão corporal gravíssima) em desfavor da vítima MARCOS
ANTÔNIO CRUZ ARAÚJO, à pena de 03 (três) anos de reclusão a ser cumprida em regime aberto.
Aduz que os pacientes, inconformados com a mencionada condenação, interpuseram recurso de apelação (processo nº 0011424-64.2015.8.10.0000/
0639622015), que foi julgado pela 3ª Câmara Criminal na sessão do dia 19.09.2016, que, unanimamente e de acordo com o parecer da douta Procuradoria Geral

Página 545 de 2382 Diário da Justiça Eletrônico Disponibilização: 30/06/2017
Edição nº 114/2017 Publicação: 03/07/2017

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO - Praça Dom Pedro II, s/n Centro - CEP 65010-905 - São Luis-MA - Fone: (98) 2106-9000 - www.tjma.jus.br
Diário da Justiça Eletrônico - Diretoria Judiciária - Coordenadoria de Jurisprudência e Publicações - Fone: (98) 2106 9805 / 9810 / 9896 / 9897 - publicacoes@tj.ma.gov.br



de Justiça, deu provimento ao recurso, absolvendo os pacientes.
Ressalta que o processo no qual os pacientes foram absolvidos já se encontra arquivado.
Relata que "outro processo fora aberto na 2ª Vara Criminal de São José de Ribamar, onde os ora pacientes foram denunciados e a denúncia aceita pela Exa.
Dra. Juíza daquela Vara, ora autoridade coatora, pelos crimes previstos no Art. 129, § 1º, I e II, e 2º, IV, do CPB, correspondente ao crime de lesão corporal de
natureza grave" (fl. 4).
Sustenta que em audiência de instrução realizada no dia 05.04.2016 foi suscitado o princípio do ne bis in idem, pois "já havia uma ação contra os ora
pacientes, pelo mesmo crime, na comarca de São Luís, inclusive, já na fase de apelação no Tribunal de Justiça", e que, após a abertura de prazo, o
representante do Parquet "manifestou-se afirmando que tal fato em nada afetavaou interferia no andamento processual, no que foi seguido pelo MMa Juíza da
2ª Vara Criminal da Comarca de São José de Ribamar" (fl. 4).
Afirma que "estando em andamento a instrução processual da dita ação, já está designada nova audiência de continuação da instrução criminal para o próximo
dia 19 de Abril do corrente ano [?], mesmo com a decisão deste Egrégio Tribunal, absolvendo os ora pacientes, pelo mesmo crime, LESÃO CORPORAL DE
NATUREZA GRAVE" (fl. 4).
Por fim, requer, liminarmente, "o trancamento da ação, com a consequente suspensão da audiência marcada para o próximo dia 19 do corrente mês, até
julgamento final do presente mandamus" (fl. 10). No mérito, pugna pela concessão da ordem, "determinando-se o trancamento definitivo da ação penal em
comento" (fl. 10).
Juntou à inicial os documentos de fls. 12/26.
O relator substituto reservou-se para apreciar a liminar após as informações prestadas pela autoridade coatora, que as prestou às fls. 30/33, esclarecendo, em
síntese, que:
1. Tramita no Juízo de Direito da Segunda Vara Criminal da Comarca de São José de Ribamar/MA a Ação Penal nº 3746-57.2011.8.10.0058/13242011 em
desfavor dos pacientes, Policiais Militares, acusados de terem praticado o crime inserto no art. 129, § 2º, III e IV, do Código Penal, pois teriam ofendido a
integridade física da vítima MARCOS ANTÔNIO CRUZ ARAÚJO, com disparos de arma de fogo, causando-lhe debilidade e deformidade de membro permanente
do membro inferior direito (hipotrofia do pé direito).
2. A denúncia foi recebida e os pacientes apresentaram resposta à acusação, por advogado comum, alegando, em suma, que teriam agido em estrito
cumprimento do dever legal.
3. Em decisão datada do 03.07.2015, que recebeu a resposta à acusação e designou audiência de instrução processual, tendo sido consignado que não estavam
presentes nenhuma das hipóteses legais de absolvição sumária, tendo designado audiência de instrução e julgamento para o dia 04.04.2016, na qual foram
ouvidas apenas a vítima e quatro testemunhas, já que as demais deixaram de ser intimadas, face à não localização de seus endereços, o que motivou a
redesignação do ato.
4. Depois disso, os pacientes vieram aos autos, por intermédio de advogado comum, e, anunciando a interposição do presente Habeas Corpus, pediram o
adiamento da audiência de continuação, e a suspensão desse ato até o julgamento do referido HC, tendo o Ministério Público se manifestado desfavorável,
aduzindo, em síntese, que "a mera interposição de Habeas Corpus não gera efeito suspensivo processual.
5. Dia 18.05.2017 foi indeferido o pleito da defesa, assim como foi redesignada a audiência instrutória para o dia 28.06.2017, às 9h.
À fl. 34, com fulcro no art. 327, II, do RITJMA1, converti o julgamento em diligência para determinar a intimação do impetrante para, no prazo de 05 (cinco) dias,
juntar aos autos: a) cópia da denúncia oferecida pelo Ministério Público em desfavor dos pacientes nos autos do processo nº 225/2012, que tramitou no Juízo de
Direito da Auditoria Militar da Capital; b) cópia do acórdão proferido nos autos da Apelação Criminal nº 0011424-64.2015.8.10.0000(0639622015), com a
respectiva certidão de trânsito em julgado; e c) cópia da denúncia oferecida pelo Ministério Público em desfavor dos pacientesnos autos da Ação Penal
3746-57.2011.8.10.0058 (13242011), em trâmite na Segunda Vara Criminal do Termo Judiciário de São José de Ribamar/MA.
Às fls. 37/54 o impetrante juntou aos autos os documentos acima mencionados.
É o que merece relato.
Decido acerca do pleito liminar.
Para a concessão de medidas liminares faz-se mister a conjugação de dois requisitos, quais sejam: o fumus boni iuris(fumaça do bom direito) e o
periculum in mora(perigo na demora).
O fumus boni iurisestá consubstanciado na plausibilidade jurídica do pedido do requerente. Já o periculum in moraconsiste no risco de ineficácia do provimento
judicial final que a demora no julgamento do mérito da demanda possa ensejar ao interessado.
A corroborar o exposto acima, insta transcrever o entendimento do ilustre doutrinador Guilherme de Souza Nucci que preconiza,in verbis:
Ingressando o pleito de habeas corpus ,
geralmente acompanhado do pedido de concessão de liminar, deve o juiz ou tribunal, este por meio do relator, avaliar se concede, de pronto, ordem para a
cessão do aventado constrangimento.
Para que isso se dê, exigem-se dois requisitos básicos de todas as medidas liminares o fumus boni iuris (fumaça do bom direito) e o periculum in mora(perigo
na demora). O primeiro deles diz respeito à viabilidade concreta de ser concedida ordem ao final, por ocasião do julgamento de mérito. O segundo refere-se à
urgência da medida que, se não concedida de imediato, não mais terá utilidade depois.
Não é fácil avaliar, com precisão e certeza, o cabimento da medida liminar, pois, muitas vezes, quando concedida, ela esgota a pretensão do impetrante. [...]
(NUCCI. Guilherme de Sousa. Habeas Corpus. Rio de Janeiro: Forense, 2014. p. 150).
Do mesmo modo, é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "o deferimento da liminar em habeas corpus é medida
excepcional, cabível apenas em hipóteses de flagrante ilegalidade e em que evidenciados o 'fumus boni juris' e o 'periculum in mora'. Não atendidos esses
requisitos, não há direito líquido e certo à concessão da medida de urgência, sobretudo quando [?] reveste-se de verdadeira antecipação da tutela, requerida
em ação de rito estreito e célere, como a do remédio constitucional
". (AgRg no Habeas Corpus nº 378.796/SP (2016/0299599-6), 6ª Turma do STJ, Rel. Rogerio Schietti Cruz. DJe 23.02.2017).
Na hipótese dos autos, em sede de cognição sumária, considero que existe a plausibilidade do direito alegado pelo impetrante, na medida em que os elementos
constantes dos autos indicam que a denúncia oferecida pelo Ministério Público em desfavor dos pacientes nos autos do processo nº 225/2012 (Auditoria Militar
da Capital) e adenúncia oferecida nos autos da Ação Penal 3746-57.2011.8.10.0058 (13242011), em trâmite na Segunda Vara Criminal do Termo Judiciário de
São José de Ribamar/MA referem-se ao mesmo fato, qual seja, a acusação dos pacientes terem praticado, no dia 02.01.2011, o crime de lesão corporal
gravíssima em desfavor da vítima MARCOS ANTÔNIO CRUZ ARAÚJO.
Ocorre que, no julgamento da Apelação Criminal nº 0011424-64.2015.8.10.0000 (0639622015), referente ao processo nº 225/2012 (Auditoria Militar da Capital), a
Terceira Câmara Criminal, na sessão do dia 19.09.2016, por unanimidade e da acordo com o parecer do Ministério Público, deu provimento ao recurso para
absolver os pacientes, nos termos do art. 386, III, do Código de Processo Penal, tendo a referida decisão trânsitado em julgado no dia 21.10.2016, conforme
certidão de fl. 49.
Sendo assim, entendo que o requisito do fumus boni iuris(fumaça do bom direito) resta demonstrado para este momento processual, uma vez que os elementos
das informações constantes dos autos indicam a possibilidade dos pacientes estarem sendo processados por fato do qual já foram absolvidos.
Do mesmo modo, o periculum in mora(perigo na demora) se consubstancia no constrangimento que podem passar os pacientes na continuação da persecução
penal se não houver justa causa para prosseguimento da ação penal em curso.
Assim, vê-se nos autos que os pacientes estão na iminência de sofrerem constrangimento ilegal, o que consolida a necessidade do deferimento da liminar
pleiteada para a suspensão da ação penal em curso.
Isto posto, defiro a liminar
para suspender imediatamente a Ação Penal nº 3746-57.2011.8.10.0058 (13242011), em trâmite na Segunda Vara Criminal do Termo Judiciário de São José de
Ribamar/MA em desfavor dos pacientes, até o julgamento do mérito do presente Habeas Corpus.
Remetam-se os autos à douta Procuradoria Geral de Justiça.
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SERVE CÓPIA DA PRESENTE DECISÃO COMO OFÍCIO.
Cumpra-se.
São Luís, 26 de junho de 2017

Desembargador TYRONE JOSÉ SILVA
Relator

1� Art. 327. Poderá também o relator:
[?]
II - ordenar diligências necessárias à instrução do pedido.

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
PROCESSO CRIMINAL | PROCEDIMENTO COMUM | AÇÃO PENAL | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
NÚMERO PROCESSO: 0001458-02.2007.8.10.0051
NÚMERO PROTOCOLO: 018429/2016
AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
PROMOTORA: LANA CRISTINA BARROS PESSOA
ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO: LETÍCIA MONTEIRO CARDOSO COSTA
RÉUS: CHARLES ALEXANDRE MENDES LEITE, CHARLES FREDERICK MAIA FERNANDES
ADVOGADO: DANIEL DE FARIA JERÔNIMO LEITE
COMARCA: PEDRINHAS
VARA: SEGUNDA VARA
JUIZA: ANA GABRIELA COSTA EVERTON
ENQUADRAMENTO: ART. 1º, I, A, C/C §4º, II E III, DA LEI N.°. 9455/1997
RELATOR: DES. JOSÉ JOAQUIM FIGUEIREDO DOS ANJOS

DECISÃO
Após intimação da douta Procuradoria e Defesa para se manifestar acerca das informações do juízo (fls. 636/7), bem como da documentação acostada (fls.
607/635), vieram os articulados ministeriais e do advogado (fls. 645/5; 650/2).
Basicamente, o parquet, após fazer digressões sobre a necessidade da razoável duração do processo (CRFB; artigo 5º, LXXXVIII) e da dificuldade da realização
da perícia na vítima, até por conta da distância da data dos fatos (02/05/2007; 02/05), requereu que a defesa fosse ouvida para se manifestar se insiste na
produção da prova por ela requerida e, em caso afirmativo, que indicasse a forma que pretende realizá-la (fl. 645).
Em sua manifestação, a defesa de Charles Frederick Maia Ferdandes (fls. 650/2) insiste na realização da perícia, indica como assistente técnica a Dra. Maria
Taissa da Silva Lima, CRP 22/10632 e apresenta quesitos (fl. 652).
Decido.
As informações do juízo de base (fls. 636/7; Ofício n.º. 002/2017 - GJ), são no sentido da impossibilidade da realização da perícia porque o perito Renato Régis
Veras Pedrosa (CRP 11/04551) não trabalha mais na cidade e não exerce atividade de perícia forense (fl. 629), já quanto ao outro perito, Yuri Cavalcante de
Sousa (Psicologo/CRP-05346), asseverou que este emitiu comunicação no sentido da impossibilidade de localização do menor porque estava preso na UPRP
(Unidade Prisional de Ressocialização de Pedreiras), porém, fora liberado e, quando procedeu a visitas domiciliares, obteve a informação de que o mesmo não
mora em casa e é raramente visto (fl. 632).
Ante a insistência da defesa na realização da prova pericial (fls. 650/2), até porque, o processo fora parcialmente nulificado para sua realização em nome de
postulados maiores como o da ampla defesa (CRFB; artigo 5º, LV), determino seja emitida nova Carta de Ordem dirigida ao juízo da 2ª Vara da Comarca de
Pedreiras/MA, a fim de que se utilize dos peritos oficiais ou, então, os nomeie para feitura de exame psicológico no ofendido Lucas Barbosa Balbino (CPP; artigo
159) e, sem seguida, seja intimada a defesa e o Ministério Público para apresentação de quesitos e nomeação de assistente técnico (CPP; artigo 159,§§3°e 4°).
Consigno que o juízo de origem deverá esgotar todos os procedimentos na localização e comunicação da vítima Lucas Barbosa Balbino, inclusive, por edital,
todavia, constatada a impossibilidade, seja tudo certificado com remessa à segunda instância para fins de deliberação.
No cumprimento da Carta de Ordem deverá ser retirada cópia integral do feito com remessa desta ao juízo de base, sendo que o original deverá aguardar em
Secretaria.
Expeça-se Carta de Ordem à Comarca de Pedreiras/MA a fim de que cumpra as determinações supra: Prazo: 60 (sessenta) dias.
Após, façam-me conclusos.
Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.
São Luís, 28 de junho de 2017.

José JOAQUIM FIGUEIREDO dos Anjos.
Desembargador Relator

HABEAS CORPUS N.º 0002722-61.2017.8.10.0000
NÚMERO PROTOCOLO: 0203022017- ACAILÂNDIA/MA
PACIENTE: ADILSON CONCEIÇÃO DA SILVA E RENIS DE SOUSA LIMA
DEFENSOR PÚBLICO: ARTHUR MAGNUS DANTAS DE ARAUJO
IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ACAILÂNDIA
RELATOR: DESEMBARGADOR TYRONE JOSÉ SILVA

DECISÃO MONOCRÁTICA
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo Defensor Público Arthur Magnus Dantas de Araújo, em favor dos Pacientes ADILSON
CONCEIÇÃO DA SILVAe RENIS DE SOUSA LIMA, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Primeira Vara Criminal da Comarca de
Açailândia-Ma.
Aduz o Impetrante que os Pacientes foram denunciados pela suposta prática do delito tipificado no art. 157, §2º, I e II, do Código Penal.
Informou que ao final do processo, os pacientes foram condenados pelo crime de roubo com emprego de arma e concurso de pessoas, art. 157, §2º, I e II, do
Código Penal, em regime inicialmente semiaberto, não sendo negado ao paciente o direito de recorrer em liberdade.
Sustentou que os pacientes encontram-se sofrendo coação ilegal em seu direito de locomoção, haja vista que encontra-se cumprindo pena em regime mais
gravoso do que fora condenando, considerando que na r. sentença de base o magistrado fixou o regime de cumprimento de pena semiaberto, com negativa de
possibilidade do apelo em liberdade.
Defendeu que na atual situação dos pacientes, os mesmos encontram-se encarcerado o dia inteiro, isolado do mundo exterior, sem possibilidade de se ausentar
para o trabalho externo ou estudos (art. 35, §2º, do Código Penal), em condições típicas do regime fechado-mais gravoso do que aquele fixado em 1º Grau.
Trouxe aos autos dispositivos legais e Jurisprudências dos Tribunais Superiores, bem como deste Egrégio Tribunal para fundamentar suas alegações.
Defendeu a aplicação do princípio da homogeneidade, corolário do princípio da proporcionalidade, tendo em vista que não defender não ser razoável o paciente
permanecer preso em regime mais gravoso do que aquele imposto pela sentença condenatória, aplicando-se o mesmo regime imposto na sentença, garantindo-
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se as regras do regime semiaberto desde já.
Ao final pugnou pela concessão da ordem em caráter liminar, para garantir aos pacientes o direito de aguardar o trânsito em julgado em liberdade.
Alternativamente pugnou que não sendo acolhido o pedido anterior, que sejam, aplicadas as regras do regime semiaberto aos acusados enquanto não transitada
em julgado a decisão condenatória. No mérito, requer a confirmação da liminar em todos os sentidos.
As informações requisitadas foram prestadas às fls. 98, no dia 17.05.2017, pelo Juízo de Direito da Comarca de Açailândia/Ma.
"[?]01. Trata-se de habes corpus impetrado pelo Defensor Público Arthur Magnus Dantas de Araújo em favor dos pacientes Adilson Conceição da Silva e Renis
de Sousa Lima.
02. Os pacientes foram condenados com incursos nas penas do art. 157, §2º, II, do Código Penal; o processo ainda encontra-se tramitando, tendo a Defensoria
apresentado recurso de Apelação.
03. As razões materiais que fundamentam a decisão de denegar aos apenados o direito de responder o processo em liberdade, foram lançadas nas decisões de
fls. 53/54v, que decretaram as prisões preventivas. [Informações prestadas pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Açailândia - Dr.
André Bezerra Ewerton Martins].
Os autos vieram-me conclusos às fls. 99-B.
É o relatório.
Decido.
Depreende-se dos autos que no dia 24 de Outubro de 2016, por volta das 16 horas e 10 minutos, às margens da BR-010, na cidade de Açailândia, os
denunciados, em unidade de desígnios e mediante uso de arma de fogo, subtraíram da vítima Maria do Carmo de Araújo Farias, a quantia de R$ 97,00 (noventa
e sete reais), 01 (um) aparelho celular e 01 (uma) bolsa feminina.
Nesse sentindo, conforme a sentença proferida às fls. 87/89 os Pacientes foram condenados à pena definitiva de 05 (cinco) anos, 04 (quatro) meses de reclusão
e 13 (treze) dias-multa, em regime inicialmente semiaberto, sendo negado o direito de recorrer em liberdade.
Desse modo se insurge o Impetrante, no presente Writ, contra ato dito ilegal da autoridade coatora, sob afronta do princípio da homogeneidade e
proporcionalidade, sob o fundamento de que os pacientes encontram-se cumprindo pena em regime mais gravoso do que o que foram condenados.
Analisando detidamente os autos, verifica-se que o paciente pretende utilizar-se domandamus, como supedâneo recursal, o que é amplamente rechaçado pela
jusrisprudência pátria, bem como, não foram devidamente examinadas as questões levantadas pelo juízo das execuções, configurando, a análise meritória, em
indevida supressão de instância, tendo em vista a estreita via do Habeas Corpus para dirimir tais questões.
Outrossim, importante registrar que a presente impetração vai de encontro ao posicionamento das Cortes Superiores, de racionalização do habeas corpus,
remédio constitucional vocacionado à tutela, não sendo lícito subvertê-lo, como supedâneo de recurso, tendo em vista que as alegações ventiladas no bojo do
presente Writ, necessitam de melhor apreciação, pelo próprio juízo das execuções, sem sede de agravo em execução penal.
Nesse sentido, colaciono jurisprudência do Tribunal Superior:
"5. O entendimento dominante no âmbito da Primeira Turma do Supremo Tribunal federal é no sentido de inadmitir a utilização do habeas corpus como
supedâneo recursal. 6. Habeas Corpus extinto, por inadequação da via processual. (HC 120902/SP, Relator: Min. Luiz Fuz, Primeira Turma, julgado em
03/06/2014, Processo Eletrônico Dje- 123, Publicação: 25.06.2014)."
Por outro lado, importante observar que o Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça no seu Art. 323, parágrafo único, possibilita ao Relator indeferir
liminarmente o Habeas Corpus que for considerado manifestamente incabível a competência do Tribunal, conforme se verifica in verbis:
Art. 323. O Tribunal de Justiça processará e julgará originariamente os habeas corpus nos processos cujos recursos forem de sua competência ou quando o
coator ou paciente for autoridade diretamente sujeita à sua jurisdição.
Parágrafo único. Quando o pedido for manifestamente incabível, ou for manifesta a incompetência do Tribunal para dele tomar conhecimento originariamente, ou
reiterado de outro com os mesmos fundamentos, o relator o indeferirá liminarmente.
Ante o exposto, INDEFIRO LIMINARMENTEa presente impetração nos termos do art. 323, parágrafo único, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça.
Arquivem-se os presentes autos após o trânsito em julgado desta decisão, providenciando-se, contudo, precedentemente, a baixa na distribuição com relação a
este relator.
Publique-se e intime-se.
São Luís, 21 de Junho de 2017.

DesembargadorTYRONE JOSÉ SILVA
Relator

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS N.º 0003175-56.2017.8.10.0000 (0235672017) - Tutóia/MA
PACIENTE: Airton Rocha Conceição
DEFENSOR PÚBLICO: Rodrigo Lima de Sousa
IMPETRADO: Juízo de Direito da Comarca de Tutóia/MA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: Maria Luiza Ribeiro Martins
RELATOR: Desembargador Tyrone José Silva

DECISÃO
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo Defensor Público Rodrigo Lima de Sousa em favor de AIRTON ROCHA CONCEIÇÃO,
apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Comarca de Tutóia/MA.
Narra o impetrante, em síntese, que o paciente foi condenado, em 13.12.2012, a cumprir pena de 7 (sete) anos e 4 (quatro) meses de reclusão em regime inicial
fechado pelo delito de estupro, tendo o Tribunal de Justiça, em grau de recurso, determinado o redimensionamento da pena para 6 (seis) anos de reclusão em
regime semiaberto.
Relata que embora tenha sido determinado a "extração da guia de recolhimento para formalização do processo de execução da pena, a Defensoria Pública,
diante da inexistência de guia de execução na respectiva vara de execução penal de São Luís, requereu, conforme movimentação do dia 02 de fevereiro de
2017, junto a Secretaria da Vara da referida comarca, a expedição e encaminhamento da guia de recolhimento ao juízo das execuções penais, sendo o pedido
reforçado em 26 de abril de 2017 em contato direto com a secretaria da vara" (fl. 04).
Pontua que "até o presente momento não houve a expedição da devida guia, não existindo fundamento plausível para esta situação" (fl. 04).
Afirma que a não expedição da guia de recolhimento caracteriza grave violação a direito fundamental do paciente, "posto que sem a guia, exigida pelo próprio
Poder Público, aquele resta impedido de usufriar dos benefícios da execução penal" (fl. 04).
Sustenta que "a guia de recolhimento, também conhecida como 'carta de guia' é documento essencial para execução da pena privativa de liberdade, na qual
devem estar presentes todas as informações e documentos indispensáveis ao correto desenvolvimento do processo executivo, conforme estabelece o art. 106
da lei 7.210/84" (fl. 05).
Justifica a necessidade da concessão da liminar por reputar presentes os requisitos do fumus boni iurise do periculum in mora.
Por fim, requer, na liminar e confirmação no mérito, a concessão da ordem para "determinar à autoridade coatora a imediata expedição da guia de recolhimento
definitiva ao D. Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de São Luís/MA" (fl. 06).
Juntou à inicial os documentos de fls. 08/10-v.
Reservei-me para apreciar a liminar após as informações prestadas pela autoridade coatora (fl. 13), que as prestou às fls. 15/16, esclarecendo, em síntese, que:
1. O paciente foi condenado, em 1ª instância, no dia 10.12.2012, pelo cometimento do crime de estupro. Em grau de recurso, a 3ª Câmara Criminal confirmou a
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sentença no mérito, redimensionando, porém, a pena no dia 14.03.2015, tendo o acórdão trânsitado em julgado em 07.06.2016.
2. O condenado foi preso em 23.11.2016, tendo sido expedida a guia definitiva, no entanto, na data de 09.05.2017 a mesma foi devolvida pela Vara de Execuçõs
Penais para fins de regularização de documentos, o que foi atendido em 31.05.2017, estando a guia com vistas ao Ministério Público para posterior envio para a
Vara de cumprimento da pena.
Liminar indeferida às fls. 17/18.
Instada a se manifestar, a Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra da Procuradora Maria Luiza Ribeiro Martins, opinou "pela PREJUDICIALIDADE
do presente pedido de habeas corpus, em decorrência da expedição da Carta de Guia de Recolhimento de Airton Rocha Conceição".
É o que merece relato.
Decido.
Diante da manifestação da douta Procuradoria Geral de Justiça, que juntou documentação aos autos comprovando que já houve expedição da Carta de Guia de
Recolhimento de Airton Rocha Conceição, constata-se que o constrangimento alegado pelo impetrante já não subsiste, de modo que o writperdeu o objeto.
Ante o exposto, de acordo com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, ecom base no art. 659, do Código de Processo Penal, bem como na forma disposta
no art. 336, caput, do Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça, julgo monocraticamente prejudicado o habeas corpus, em virtude da perda do
objeto, tendo em vista que já houve expedição da Carta de Guia de Recolhimento de Airton Rocha Conceição
São Luís, 23 de junho de 2017

DesembargadorTYRONE JOSÉ SILVA
Relator

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS N.º 24113/2017 - CANTANHEDE/MA
NUMERAÇÃO ÚNICA: 0003238-81.2017.8.10.0000
PACIENTE: LUZILENE DOS SANTOS SOUSA FERREIRA
IMPETRANTE:JORGE ANTÔNIO ABREU OLIVEIRA
IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CANTANHEDE/MA
RELATOR: DESEMBARGADOR TYRONE JOSÉ SILVA

DECISÃO
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de LUZILENE DOS SANTOS SOUSA FERREIRA, indicando como autoridade coatora
o JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CANTANHEDE/MA.
Alegou o impetrante que a paciente foi presa em flagrante delito em 26/04/2017, por supostamente ter cometido o crime previsto no art.157, §2º, I, II e IV( na
forma do art.70 do CP) e art.288, parágrafo único c/c art.69 do Código Penal.
Informa que comunicado ao Juízo na Comarca de Cantanhede/MA, houve o relaxamento da prisão em flagrante, posto que ilegal e o decreto de prisão
preventiva, sob alegação de garantia da ordem pública.
Destacou que a paciente nega sua participação no delito e alega que no dia do crime estava com sua filha no Hospital Santa Filomena.
Assinalou que a paciente teve seu nome envolvido nessa situação através de acusação de outro conduzido que disse que a ré tinha conhecimento do assalto e
que teria ficado com parte das coisas roubadas. No entanto, nada do que fora subtraído foi encontrado em seu poder.
Asseverou que a paciente possui uma filha menor de 5(cinco) anos de idade, que precisa de seus cuidados.
Sustentou que os requisitos necessários para a decretação da prisão preventiva não restaram comprovados na espécie, já que a paciente em questão não é
sujeito que deva estar afastado da sociedade, por não representar risco à garantia da ordem pública e à aplicação da lei penal.
Mencionou que não há risco à aplicação da lei penal, tendo em vista que o paciente possui residência fixa e ocupação licíta, bem como não existe risco à
conveniência da instrução criminal.
Ao final requereu a concessão de liminar para que seja determinada a imediata revogação da prisão preventiva da paciente, expedindo-se o competente alvará
de soltura, com a concessão definitiva da ordem de Habeas Corpus ao final.
Juntou os documentos de fls. 10/32.
Em despacho às fls. 35, foi determinada a notificação da autoridade coatora para que prestasse as informações de praxe.
As informações requisitadas foram prestadas às fls. 37, nas quais o juízo impetrado reportou que:
"(...)Em 29.04.2017 foi relaxada a prisão em flagrante da paciente, porém decretada sua prisão preventiva, nos termos do art.311, 312 e 313, I do CP. A paciente
foi denunciada em 10.05.2017 por ter (em tese) praticado a conduta prevista no art.157, §2º, I, II e V (na forma do art.70 do CP) c/c art.288, parágrafo único,
ambos os delitos na forma do art.69, todos do CP. Anoto que a denúncia supracita(sic) tem como denunciados LUZILENE DOS SANTOS SOUSA FERREIRA,
LEANDRO AVILA DOS SANTOS SILVA E FÁBIO DE SOUSA SANTOS. Recebida a denúncia em 11.05.2017(f.70v). Citada a paciente em 30.05.2017(f.76/77).
Resposta à cusação apresentada pela ré(paciente) em 05.06.2017(f.80/81). Atualmente, o feito encontra-se aguardando apresentação de resposta à acusação
dos outros réus(...)"
Vieram-me os autos conclusos.
Decido sobre o pleito liminar.
Inicialmente deve ser destacado que, para a concessão de medidas liminares faz-se mister a conjugação de dois requisitos, quais sejam: o fumus boni iuris
(fumaça do bom direito)e o periculum in mora(perigo na demora).
O fumus boni iuris está consubstanciado na plausibilidade jurídica do pedido do requerente. Já o periculum in moraconsiste no risco que a demora no
julgamento do mérito da demanda possa ensejar ao interessado.
Notadamente no caso do Habeas Corpus, tal medida se reveste de evidente caráter excepcional, que se viabiliza para os casos em que seja notória a ilegalidade
na limitação do direito de ir e vir do paciente.
A corroborar o exposto acima, insta transcrever o entendimento do ilustre doutrinador Guilherme de Souza Nucci que preconiza,in verbis:
Ingressando o pleito de habeas corpus ,
geralmente acompanhado do pedido de concessão de liminar, deve o juiz ou tribunal, este por meio do relator, avaliar se concede, de pronto, ordem para a
cessão do aventado constrangimento.
Para que isso se dê, exigem-se dois requisitos básicos de todas as medidas liminares o fumus boni iuris (fumaça do bom direito) e o periculum in mora(perigo
na demora). O primeiro deles diz respeito à viabilidade concreta de ser concedida ordem ao final, por ocasião do julgamento de mérito. O segundo refere-se à
urgência da medida que, se não concedida de imediato, não mais terá utilidade depois.
Não é fácil avaliar, com precisão e certeza, o cabimento da medida liminar, pois, muitas vezes, quando concedida, ela esgota a pretensão do impetrante. [...]
(NUCCI. Guilherme de Sousa. Habeas Corpus. Rio de Janeiro: Forense, 2014. p. 150).
Quanto aos requisitos necessários para concessão da liminar pleiteada, tenho que ambos estão presentes na espécie.
No caso destes autos, verifico que o juízo de base decretou a prisão preventiva da paciente com base na garantia da ordem pública.
Examinando detidamente o caderno processual, notadamente a decisão que decretou a prisão preventiva, constato não se fazer presente, no momento, qualquer
ameaça a ordem pública que justificaria a manutenção de seu ergástulo cautelar.
No caso em tela, em análise inicial, embora se possa vislumbrar a materialidade delitiva e a existência de indícios de autoria em face da paciente, não consta
efetivamente demonstrado de forma concreta o modo como a paciente ensejaria risco à ordem pública.
Por outro lado, outras medidas cautelares diversas da prisão se afiguram no caso concreto mais adequadas e menos gravosas do que o ergástulo provisório, as
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quais podem satisfatoriamente cumprir a finalidade de garantia da ordem pública, que serviu de fundamento para a decretação da prisão preventiva do paciente.
Destaque-se ainda que a paciente demonstra ter residência fixa e família constituída, inclusive uma menor de 5 anos de idade que precisa de cuidados. Além
disso, a paciente nega sua participação no delito e alega que estava no hospital com sua filha.
Assim, considero que é viável a substituição da prisão preventiva decretada em face do paciente por medidas cautelares diversas da prisão, nos termos dos
artigos 282, § 6º, e 319 e 321, todos do Código de Processo Penal.
Na espécie, reputo cabíveis as seguintes medidas cautelares: i) proibição de ausentar-se da Comarca, por mais de 15 dias, sem prévia autorização do juízo
impetrado e ii)comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz, para informar e justifica atividades;
Diante do exposto, defiro o pleito liminar postulado pela impetrante e substituo a prisão preventiva decretada em face da paciente pelas seguintes medidas
cautelares: i) proibição de ausentar-se da Comarca, por mais de 15 dias, sem prévia autorização do juízo impetrado ii) comparecimento periódico em juízo, no
prazo e nas condições fixadas pelo juiz, para informar e justificar atividades.
Serve cópia da presente decisão como alvará de soltura.
Remetam-se os autos à douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
São Luís, 23 de junho de 2017.

Desembargador TYRONE JOSÉ SILVA
Relator

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL N.º 41047/2015 - BACABAL/MA
NUMERAÇÃO ÚNICA: 3058-32.2013.8.10.0024
APELANTE: RICARDO SILVA CARVALHO
DEFENSOR PÚBLICO: PABLO CARVALHO E MOURA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
PROMOTOR DE JUSTIÇA: KLYCIA LUIZA CASTRO DE MENEZES
ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO: MARIA SOLANGE SOUSA COSTA, GLEYCIANE SOUSA COSTA
DEFENSOR PÚBLICO: KEOMA CELESTINO DOURADO, VANESSA LIRA BRASIL
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIA LUIZA RIBEIRO MARTINS

DECISÃO
Trata-se de Apelação Criminal interposta por Ricardo Silva Carvalho contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara de Bacabal que, na presidência
do Tribunal do Júri, nos autos da Ação Penal n.º 3075/2013 promovida pelo Ministério Público Estadual, condenou o apelante a pena de 25 (vinte e cinco) anos e
06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos I, III e IV, do Código Penal.
Compulsando os autos, verifico que foi impetrado em favor do ora apelante o Habeas Corpus n.º 11854-84.2013.8.10.0000 (53928/2013) que inicialmente foi
distribuído à relatoria do ilustre desembargador Benedito de Jesus Guimarães Belo, conforme documentação de fls. 86/96.
No julgamento do referido Habeas Corpus o relator originário foi voto vencido, conforme se infere de consulta ao sistema de movimentação processual deste
Tribunal de Justiça, sendo que designado para lavrar o acórdão o eminente desembargador José Joaquim Figueiredo dos Anjos, conforme ementa a seguir
transcrita:
EMENTA: PENAL. PROCESSUAL. HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. HABEAS
CORPUS. 1. Hipótese em que a necessidade da custódia exsurge da própria gravidade do delito, conquanto expressão objetiva da periculosidade do acriminado.
Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 2. Devidamente justificada a cautela, nos termos do art. 312, da Lei Adjetiva Penal, a mera alegação de
primariedade, bons antecedentes e residência fixa não elide a medida. 3.HABEAS CORPUS conhecido; Ordem denegada. (HC 0539282013, Rel.
Desembargador(a) BENEDITO DE JESUS GUIMARÃES BELO. Relator para o acórdão: Desembargador(a) JOSÉ JOAQUIM FIGUEIREDO DOS ANJOS.
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 07/04/2014, DJe 24/04/2014)
Nos termos do art. 242, § 7º, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, "vencido o relator, a prevenção referir-se-á ao
desembargador designado para lavrar o acórdão".
Desse modo, tendo em vista que o eminente desembargador José Joaquim Figueiredo dos Anjos foi designado para lavrar o acórdão referente ao julgamento do
Habeas Corpus n.º 11854-84.2013.8.10.0000 (53928/2013), se evidencia a prevenção para o julgamento da apelação criminal acima epigrafada.
Diante do exposto, determino o encaminhamento destes autos à Distribuição para as providências cabíveis, nos termos do art. 242, § 7º, do Regimento Interno
do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, dando-se baixa desta Apelação Criminal com relação a este desembargador.
Publique-se e cumpra-se.
São Luís, 23 de junho de 2017.

Desembargador Tyrone José Silva

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS N.º 0003294-17.2017.8.10.0000 (024813-2017) – GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS
PACIENTE: RAIMUNDO BELARMINO SILVA
ADVOGADOS: PAULO RENATO FONSECA FERREIRA E FÁBIO MARCELO MARITAN ABBONDANZA
IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS/MA.
RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ DE RIBAMAR FROZ SOBRINHO
RELATÓRIO
Trata-se de ordem de HABEAS CORPUS com pedido liminar impetrada por PAULO RENATO FONSECA FERREIRA e FÁBIO
MARCELO MARITAN ABBONDANZA, em favor de RAIMUNDO BELARMINO COSTA,apontando como autoridade coatora o
JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS/MA.
Os impetrantes alegam, em brevíssima síntese, a ocorrência de nulidade absoluta da instrução processual, ao sustento de que
houve patente cerceamento de defesa e inobservância ao princípio constitucional do devido processo legal, na medida em que a
magistrada de origem teria desrespeitado o regramento contido no art. 400 do Código de Processo Penal ao ouvir o acusado antes
mesmo do retorno das cartas precatórias expedidas com a finalidade de obtenção de oitivas de testemunhas arroladas pela
acusação.
Assim, em sede de liminar, pugna pela nulidade da instrução processual, com o consequente retorno dos autos à fase pré-
processual, posto que as provas até então obtidas teriam sido coligidas em total desatenção ao devido processo legal e ao vértice
constitucional da legalidade estrita.
Alternativamente, pleiteia que sejam declaradas inservíveis aos autos todas as cartas precatórias expedidas e que não tenham
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retornado até a instalação da audiência instrutória, que se deu no dia 25.05.2017, eis que não fora possibilitado o conhecimento
das mesmas ao paciente ao se pronunciar nos autos, resultando no cerceamento concreto do seu direito de defesa.
No mérito, requer seja ratificada a liminar deferida.
Instruindo o pedido, anexou a documentação de fls. 16/20.
Reservei-me no direito de apreciar o pleito liminar após colher informações da autoridade indigitada coatora (fl. 23).
Os aludidos informes vieram dando conta de que, em 22.10.2016, o paciente foi preso em flagrante por supostamente integrar uma
organização criminosa, que explodiu e roubou a agência do Banco do Brasil do município de Governador Eugênio Barros, na
madrugada do mesmo dia.
A autoridade coatora relata que o flagrante do paciente chegou àquele Juízo no dia 23.10.2016, sendo relaxada a prisão do
paciente, por entender que não mais se tratava de flagrante, especialmente em razão da ausência do indicativo de perseguição.
Acrescenta que, detectado o pedido de prisão preventiva nº 683-58.2016.8.10.0087, apresentado pelo Delegado de Polícia Civil, e
uma vez preenchidos os requisitos ensejadores do decreto prisional cautelar, consubstanciados pela necessidade de garantir a
ordem pública e por conveniência da instrução processual, seguindo parecer do Ministério Público, restou decretada a segregação
cautelar do paciente.
Informa que, os autos do referido pedido prisão preventiva, bem como o Inquérito Policial nº 682-73.2016.8.10.0087, trazem
informação de que, além do assalto em Governador Eugênio Barros, o paciente, juntamente com seu bando, teria sido responsável
pelo assalto e estouro da agência do Banco do Brasil de Gonçalves Dias/MA., cidade vizinha, em 22.07.2016.
Assim, por ser morador daquela região, o paciente seria o responsável dentro do grupo por repassar aos demais integrantes, a rota
de fuga e os dias de abastecimento dos caixas eletrônicos com dinheiro.
Pontua que o Inquérito Policial fora entregue naquele Juízo no dia 31.10.2016, tendo sido ofertada Denúncia em 08.11.2016, a
qual fora recebida na mesma data, com a expedição de Carta Precatória para citação.
Aduz que, após resposta à acusação, a denúncia fora emendada para inclusão do réu Antoniel Silva Lima, incurso nos mesmos
tipos penais pelos quais responde o ora paciente.
Expõe que os autos principais é composto por 03 (três) acusados, dentre os quais, o ora paciente, já com resposta à acusação
anexada, Antoniel da Silva Lima, o qual foi citado legalmente e está dentro do prazo legal da resposta à acusação, e José Carlos
da Silva Magalhães, morto supostamente em confronto com a polícia, conforme o atestado de óbito juntado aos autos.
Assevera que fora designada audiência de instrução e julgamento para o dia 25.05.2017, na qual foram ouvidas 03 (três)
testemunhas de acusação e 02 (duas) de defesa, bem como o interrogatório do réu, sendo que este reservou-se no direito
constitucional de permanecer calado.
Informa que o Ministério Público já protocolou suas alegações finais, encontrando-se o feito no aguardo das alegações finais do
ora paciente.
Especificamente com relação à insatisfação da defesa quanto à realização da audiência de instrução e julgamento sem o retorno
das cartas precatórias expedidas para a oitiva de 05 (cinco) testemunhas de acusação, defende que fora invocado o preceito legal
contido no art. 222, § 1º, do Código de Processo Penal, para indeferimento do pedido de suspensão do referido ato processual.
Pondera que a realização da audiência de instrução e julgamento demandou um efetivo de policial e uma logística enorme para
sua realização, haja vista a complexidade da causa e o número de envolvidos.
No que tange às cartas precatórias, esclarece que a oriunda da Comarca de Presidente Dutra encontra-se juntada aos autos e à
disposição da defesa do ora paciente, podendo ser utilizada nas alegações finais.
É o relatório.
DECIDO.
Postulam os impetrantes a concessão de liminar para determinar a nulidade da instrução processual, com o consequente retorno
dos autos à fase pré-processual, posto que as provas até então obtidas teriam sido coligidas em total desatenção ao devido
processo legal e ao vértice constitucional da legalidade estrita.
Alternativamente, pleiteia que sejam declaradas inservíveis aos autos todas as cartas precatórias expedidas e que não tenham
retornado até a instalação da audiência instrutória, que se deu no dia 25.05.2017, eis que não fora possibilitado o conhecimento
das mesmas ao paciente ao se pronunciar nos autos, resultando no cerceamento concreto do seu direito de defesa.
A concessão da medida liminar, em Habeas Corpus, somente se faz possível em casos excepcionais, quando estejam presentes o
periculum in mora e o fumus boni iuris, sendo, portanto, cabível a sua concessão apenas quando a violência praticada ao direito de
locomoção do paciente restar sobejamente comprovada pelos documentos que instruem o writ, bem como quando restar
configurado que o risco na demora do julgamento final da ordem possa causar prejuízo difícil ou impossível reparação.
No presente caso, percebe-se que o pedido liminar confunde-se com o próprio mérito da impetração, cujo exame compete
privativamente ao órgão colegiado no momento oportuno.
Sob tal prisma, nesta fase inicial não vislumbro o alegado constrangimento ilegal, uma vez que tal análise impõe um exame mais
detalhado, o que ocorrerá por ocasião do julgamento definitivo.
Com estas considerações, INDEFIRO a liminar requerida.
Publique-se. Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria Geral de Justiça, para emissão de parecer.
São Luís (MA), 27 de junho de 2017.
Desembargador FROZ SOBRINHO
Relator

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS N.º 0003326-22.2017.8.10.0000 (025342-2017) – GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS
PACIENTE: ANTONIEL SILVA LIMA
ADVOGADO: GUSTAVO DE CARVALHO FERNANDES
IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS/MA.
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RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ DE RIBAMAR FROZ SOBRINHO
RELATÓRIO
Trata-se de ordem de HABEAS CORPUScom pedido liminar impetrada por GUSTAVO DE CARVALHO FERNANDES, em favor de
ANTONIEL SILVA LIMA,apontando como autoridade coatora o JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE GOVERNADOR
EUGÊNIO BARROS/MA.
O impetrante alega, em brevíssima síntese, a ocorrência de nulidade absoluta da instrução processual, ao sustento de que houve
patente inobservância aos princípios constitucionais do Contraditório e Ampla Defesa, na medida em que a magistrada de origem
teria desrespeitado o regramento contido no art. 400 do Código de Processo Penal ao ouvir o acusado antes mesmo do retorno
das cartas precatórias expedidas com a finalidade de obtenção de oitivas de testemunhas arroladas pela acusação.
Assim, em sede de liminar, pugna pela nulidade da instrução processual, sendo designada nova data para o feito, haja vista que os
requisitos para concessão de tal medida estão claramente presentes.
Alternativamente, pleiteia que seja declarado nulo o ato que indeferiu os pedidos de oitiva do acusado após o retorno das cartas
precatórias e inverteu a ordem da audiência, conforme preconiza o art. 400 do CPP, para que seja disponibilizado de já
oportunidade para que seja procedido seu interrogatório após o retorno das aludidas cartas.
No mérito, requer seja ratificada a liminar deferida.
Instruindo o pedido, anexou a documentação de fls. 13/19.
Reservei-me no direito de apreciar o pleito liminar após colher informações da autoridade indigitada coatora (fl. 22).
Os aludidos informes vieram dando conta de que paciente não se encontra preso pelo processo que tramita naquela Comarca, eis
que fora solto por determinação deste Tribunal nos autos do HC nº 0000729-80.2017.8.10.0000 (0053472017).
É o relatório.
DECIDO.
Postula o impetrante a concessão de liminar para determinar a nulidade da instrução processual, sendo designada nova data para
o feito, haja vista que os requisitos para concessão de tal medida estão claramente presentes.
Alternativamente, pleiteia que seja declarado nulo o ato que indeferiu os pedidos de oitiva do acusado após o retorno das cartas
precatórias e inverteu a ordem da audiência, conforme preconiza o art. 400 do CPP, para que seja disponibilizado de já
oportunidade para que seja procedido seu interrogatório após o retorno das aludidas cartas.
A concessão da medida liminar, em Habeas Corpus, somente se faz possível em casos excepcionais, quando estejam presentes o
periculum in mora e o fumus boni iuris, sendo, portanto, cabível a sua concessão apenas quando a violência praticada ao direito de
locomoção do paciente restar sobejamente comprovada pelos documentos que instruem o writ, bem como quando restar
configurado que o risco na demora do julgamento final da ordem possa causar prejuízo difícil ou impossível reparação.
No presente caso, percebe-se que o pedido liminar confunde-se com o próprio mérito da impetração, cujo exame compete
privativamente ao órgão colegiado no momento oportuno.
Sob tal prisma, nesta fase inicial não vislumbro o alegado constrangimento ilegal, uma vez que tal análise impõe um exame mais
detalhado, o que ocorrerá por ocasião do julgamento definitivo.
Com estas considerações, INDEFIROa liminar requerida.
Publique-se. Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria Geral de Justiça, para emissão de parecer.
São Luís (MA), 27 de junho de 2017.
Desembargador FROZ SOBRINHO
Relator

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS N.º 0003518-52.2017.8.10.0000
(026386-2017) – São Luís/MA
Paciente: Rosélia Fernanda Silva Lopes
Advogado: Ítalo Gustavo e Silva Leite
Impetrado: Juízo de Direito da 1ª Vara da de Entorpecentes da Comarca de São Luís/MA
Relator: Desembargador José de Ribamar Froz Sobrinho
DECISÃO
ÍTALO GUSTAVO E SILVA LEITE impetra a presente ordem de habeas corpus preventivo, com pedido de liminar, em favor de
ROSÉLIA FERNANDA SILVA LOPES, sob o argumento de que se encontra sofrendo constrangimento ilegal por parte do JUÍZO
DE DIREITO DA 1ª VARA DE ENTORPECENTES DA COMARCA DE SÃO LUÍS/MA.
Em suas razões de fls. 03/15, aduz o impetrante que a paciente foi presa em 06.06.2005, estando nesta situação até 10.11.2005,
sendo condenada a uma pena de 06 (seis) anos, faltando, contudo, apenas um mês para o reconhecimento da prescrição, não
considerada durante o período em que ficou presa.
Alega que “após a detração pelo menos cinco meses as pena será abatido. Assim, requer seja conhecida a prescrição, já que se
passaram quase 12 anos desde o fato até a impetração deste writ”.
Esclarece mais que a paciente foi condenada a cumprir pena em regime semiaberto, entretanto, o sistema penitenciário não conta
com estabelecimento específico para tal cumprimento, razão pela qual pleiteia a conversão da prisão domiciliar.
Sustenta a ausência de fundamentação idônea para manutenção da prisão preventiva, posto que fora a mesma fora decretada de
forma genérica, inexistindo nos autos nenhum fato concreto de que o paciente em liberdade poderia por em risco a segurança da
coletividade.
Com base em tais argumentos, requer, ao final, a concessão in limine da presente ordem de Habeas Corpus em favor do paciente,
com a expedição de Salvo Conduto em favor da paciente, ou alternativamente a aplicação de medida cautelar diversa da prisão
(art. 319 do Código de Processo Penal), com a sua ulterior ratificação quando da análise do mérito.
O writ veio instruído com os documentos de fls. 16/119.
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Reservei-me no direito de apreciar a liminar após as informações da autoridade indigitada coatora. (fl. 122)
Os aludidos informes vieram dando conta de que a paciente foi condenada nos autos do Processo n.º 12767/2005 à pena de 06
(seis) anos de reclusão e ao pagamento de 100 (cem) dias-multa, pelo crimes dos arts. 12 e 14 da Lei n.º 6.368/76, com trânsito
em julgado em 21.05.2013.
Informa mais que a paciente foi presa em flagrante delito no dia 06.07.2005, permanecendo presa na Delegacia de Paço do
Lumiar/MA até 10.11.2005, quando foi posta em liberdade face o relaxamento de sua prisão.
Esclarece que o trânsito em julgado ocorreu para o Ministério Público no dia 22.02.2011, não tendo sido verificada a prescrição da
pretensão executória, pois a pena foi aplicada em 06 (seis) anos de reclusão.
Arremata aduzindo que a paciente encontra-se em liberdade, atualmente em local incerto e não sabido, aguardando a sua captura
para o cumprimento da sentença condenatória, razão pela qual os autos se encontram sobrestados nos termos do art. 105 da Lei
n.º 7.210/84, com mando de prisão expedido e enviado à POLINTER e cadastrado no Banco Nacional de Mandado de Prisão.
É o que cumpria relatar. Decido.
A concessão da medida liminar, em Habeas Corpus, somente se faz possível em casos excepcionais, quando estejam presentes o
periculum in mora e o fumus boni iuris, sendo, portanto, cabível, apenas quando a violência praticada ao direito de locomoção do
paciente restar sobejamente comprovada pelos documentos que instruem o writ, bem como quando restar configurado que o risco
na demora do julgamento final da ordem possa causar prejuízo difícil ou impossível reparação.
No presente caso, percebe-se que o pedido liminar confunde-se com o próprio mérito da impetração, cujo exame compete
privativamente ao órgão colegiado no momento oportuno.
Sob tal prisma, nesta fase inicial não vislumbro o alegado constrangimento ilegal, uma vez que tal análise impõe um exame mais
detalhado, o que ocorrerá por ocasião do julgamento definitivo.
Com estas considerações, INDEFIROa liminar requerida.
Publique-se. Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria Geral de Justiça, para emissão de parecer.
São Luís (MA), 27 de junho de 2017.
Desembargador José de Ribamar Froz Sobrinho
Relator

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS N.º 0003633-73.2017.8.10.0000
(027449-2017) – São Luís/MA
Paciente: José Cirilo Sales Figueiredo
Advogado: José dos Santos Ferreira Sobrinho
Impetrado: Juízo de Direito da 3ª Vara da Comarca de Itapecuru Mirim/MA
Relator: Desembargador José de Ribamar Froz Sobrinho
DECISÃO
JOSÉ DOS SANTOS FERREIRA SOBRINHO impetra a presente ordem de habeas corpus, com pedido de liminar,em favor de
JOSÉ CIRILO SALES FIGUEIREDO, sob o argumento de que se encontra sofrendo constrangimento ilegal por parte do JUÍZO DE
DIREITO DA 3ª VARA DA COMARCA DE ITAPECURU MIRIM/MA.
Em suas razões 03/14, aduz o impetrante que o paciente encontra-se preso preventivamente desde 21.05.2017, face a prisão em
flagrante pela suposta prática do crime do art. 157, § 2º, incisos I e II do Código Penal, sendo requerido posteriormente pedido de
revogação de sua prisão, o qual foi indeferido pelo magistrado de base.
Defende a ausência dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, bem como que o paciente possui condições
pessoais favoráveis (primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita), além do “suposto delito em comento não
foi sequer praticado em sua inteireza, isto é, não percorreu todo o iter criminis, vez que logo em seguida ao roubo, foram presos, e
o objeto devolvido à vítima”.
Sustenta a desproporcionalidade da prisão do paciente e a pena que provavelmente será aplicada ao delito, além da possibilidade
da aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.
Com base em tais argumentos, requer, ao final, a concessão in limine da presente ordem de Habeas Corpus em favor do paciente e
expedição do competente Alvará de Soltura ou, subsidiariamente, a aplicação das medidas cautelares do art. 319 do Código de
Processo Penal, com a sua ulterior ratificação quando da análise do mérito.
O writ veio instruído com os documentos de fls. 15/36.
Reservei-me no direito de apreciar a liminar após as informações da autoridade indigitada coatora. (fl. 39)
Os aludidos informes vieram dando conta de que o paciente foi preso em flagrante no dia 21.05.2017, pela suposta prática do
crime do art. 157, § 2º, incisos I e II do Código Penal, constando nos autos que o mesmo em conjunto com o acusado Francisco
das Chagas Santos Carvalho, abordaram a vítima e, mediante emprego de arma de fogo e com grave ameaça, subtraíram-lhe a
motocicleta, empreendendo fuga, tendo sido capturados em ação conjunta dos policiais do Município de Itapecuru-Mirim/MA e
Vargem Grande/MA.
Informa mais que a vítima descreveu a ação criminosa com riqueza de detalhes, além de ter reconhecido o paciente com sendo
um dos assaltantes, bem como o carro utilizado pelo mesmo no ato, ressaltando, inclusive, que o outro acusado (Francisco das
Chagas Santos Carvalho) confessou a prática delitiva, negando, contudo, ter empregado arma de fogo, mas afirmando que, ao
notarem a vítima, o paciente freou o carro bruscamente, cercando a mesma, momento em que deram voz de assalto.
Arremata esclarecendo que, no ato da homologação da prisão em flagrante, a mesma foi convertida em preventiva, com denúncia
oferecida em 02.06.2017, com remessa dos autos à Defensoria Pública para oferecimento de resposta à acusação.
É o que cumpria relatar. Decido.
A concessão da medida liminar, em Habeas Corpus, somente se faz possível em casos excepcionais, quando estejam presentes o
periculum in mora e o fumus boni iuris, sendo, portanto, cabível, apenas quando a violência praticada ao direito de locomoção do
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paciente restar sobejamente comprovada pelos documentos que instruem o writ, bem como quando restar configurado que o risco
na demora do julgamento final da ordem possa causar prejuízo difícil ou impossível reparação.
No presente caso, percebe-se que o pedido liminar confunde-se com o próprio mérito da impetração, cujo exame compete
privativamente ao órgão colegiado no momento oportuno.
Sob tal prisma, nesta fase inicial não vislumbro o alegado constrangimento ilegal, uma vez que tal análise impõe um exame mais
detalhado, o que ocorrerá por ocasião do julgamento definitivo.
Com estas considerações, INDEFIROa liminar requerida.
Publique-se. Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria Geral de Justiça, para emissão de parecer.
São Luís (MA), 26 de junho de 2017.
Desembargador José de Ribamar Froz Sobrinho
Relator

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS N.º 0003700-38.2017.8.10.0000 (028262/2017) – RAPOSA
PACIENTE: MIRIAM CABRAL NUNES
ADVOGADO: FÁBIO MARCELO MARITAN ABBONDANZA
IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE RAPOSA/MA.
RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ DE RIBAMAR FROZ SOBRINHO
RELATÓRIO
Trata-se de ordem de habeas corpus com pedido liminar impetrada por FÁBIO MARCELO MARITAN ABBONDANZAem favor de
MIRIAM CABRAL NUNES, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE
RAPOSA/MA.
O impetrante alega, em síntese, que a paciente fora condenada à pena de 04 (quatro) anos e 10 (dez) meses de reclusão, pela
prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, cuja decisão aguarda o julgamento de recurso de apelação
interposto nos autos do processo principal.
Aduz que a Magistrada de base, ao negar à paciente o direito de apelar em liberdade, afirmou que a mesma “embora primária e
portadora de antecedentes criminais imaculados, evadiu-se do distrito da culpa, demonstrando a intenção de eximir-se de sua
responsabilidade penal”.
Contrapondo-se à aludida fundamentação, destaca que a paciente tomou conhecimento de que havia sido denunciada através de
Edital de Notificação, datado de 07.10.2013, apresentando suas alegações iniciais.
Prossegue relatando que a denúncia fora recebida em 28.01.2014, com designação de Audiência de Instrução de Julgamento para
o dia 12.02.2014, sendo expedido o respectivo Mandado de Citação e Intimação à paciente em 31.01.2014, o qual fora devolvido
pelo Oficial de Justiça, sem cumprimento, em 11.02.2014.
Pontua que a audiência designada para o dia 12.02.2014 não se realizou, sendo redesignada para o dia 19.02.2014, sendo
determinada a citação da ora paciente por edital com o prazo legal.
Assevera que o referido Edital fora, em tese, fixado no Fórum em 17.02.2014, ou seja, com apenas 02 (dois) dias de antecedência
da Audiência de Instrução e Julgamento, sendo publicado no Diário da Justiça Eletrônico somente em 20.02.2014, ou seja, após a
realização da discriminada audiência, e ainda com erro na grafia do nome da paciente.
Afirma que fora redesignada a continuidade da audiência para o dia 25.02.2014 face o adiantado da hora, fazendo-se constar na
assentada “ficando desde já intimados os presentes”, de modo que, não estando a paciente presente pelos motivos alegados,
mais uma vez não lhe fora assegurado o direito constitucional do contraditório.
Arrazoa que, instruído o processo com a realização da audiência, deu-se por encerrada a instrução sem que a paciente tivesse
sido ouvida em qualquer fase, bem como não fora determinada sua revelia ou separação dos autos, tampouco a suspensão do
feito em relação à mesma.
Adentrando em suas razões de direito, o impetrante argui a ocorrência de coação ilegal decorrente da violação ao devido processo
legal, por falta de citação, ferindo-se os princípios constitucionais do devido processo legal e da ampla defesa.
Nessa esteira, argumenta a configuração de nulidade absoluta de todos os atos praticados desde a ausência de citação.
Ao final, ao sustento de que preenchidos os requisitos autorizadores para tanto, o impetrante requer a concessão liminarmente da
presente ordem de habeas corpus, para conceder à paciente o benefício de aguardar em liberdade o desenrolar de seu processo,
mediante termo de comparecimento a todos os atos, sendo expedido o imediato Salvo Conduto em favor da mesma.
No mérito, pugna pelo reconhecimento da nulidade absoluta de todos os atos praticados a partir da ausência de citação.
A inicial veio instruída com a documentação de fls. 20/40.
É o relatório.
DECIDO.
Postula o impetrante a concessão de liminar com a expedição do competente Salvo Conduto, sob o argumento de que a paciente
encontra-se sofrendo constrangimento ilegal decorrente da ocorrência de nulidade absoluta por falta de citação.
A concessão da medida liminar, em Habeas Corpus, somente se faz possível em casos excepcionais, quando estejam presentes o
periculum in mora e o fumus boni iuris, sendo, portanto, cabível a sua concessão apenas quando a violência praticada ao direito de
locomoção do paciente restar sobejamente comprovada pelos documentos que instruem o writ, bem como quando restar
configurado que o risco na demora do julgamento final da ordem possa causar prejuízo difícil ou impossível reparação.
No presente caso, percebe-se que o pedido liminar confunde-se com o próprio mérito da impetração, cujo exame compete
privativamente ao órgão colegiado no momento oportuno.
Sob tal prisma, nesta fase inicial não vislumbro o alegado constrangimento ilegal, uma vez que tal análise impõe um exame mais
detalhado, o que ocorrerá por ocasião do julgamento definitivo.
Com estas considerações, INDEFIROa liminar requerida.
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Publique-se. Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria Geral de Justiça, para emissão de parecer.
São Luís (MA), 22 de junho de 2017.
Desembargador FROZ SOBRINHO
Relator

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO: Nº 0017158-95.2012.8.10.0001 - SÃO LUIS/MA
NÚMERO PROTOCOLO: 0059182015
APELANTES: FERNANDO SOUSA COSTA e GENIVALDO DINIZ SILVA
ADVOGADO: GILLES VILLENEVE
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
PROMOTOR: ANA LUIZA ALMEIDA FERRO
RELATOR: DESEMBARGADOR TYRONE JOSE SILVA

DESPACHO
Levando em consideração a certidão de fls. 276, determino a intimação pessoal dos apelantes para constituírem novo advogado com vistas à apresentação das
referidas razões recursais, para o que fixo o prazo de 10 (dez) dias.
Intimado pessoalmente o apelante e não apresentadas as razões recursais, fica desde logo determinada a intimação da Defensoria Pública Estadual para que as
apresente no prazo de lei.
Apresentadas as razões, baixem os autos ao Juízo de base para que oportunize ao Ministério Público Estadual o oferecimento de contrarrazões.
Nesse cenário, por economia processual, e tendo em vista que estes autos, após a apresentação das razões recursais pela defesa do apelante, serão
encaminhados ao Juízo de origem para intimação do Ministério Público de primeiro grau para apresentação de contrarrazões, deverá também o Juízo de base
determinar a notificação das vítimas Willian Raphael Sousa Carvalho, Mariane Guimarães e Paulo Ricardo Macedo Mota, do inteiro teor da sentença prolatada,
em cumprimento ao que dispõe o art. 201, §2º do Código de Processo Penal.
Tanto no primeiro quanto no segundo caso, apresentadas as contrarrazões, encaminhem-se os autos à Procuradoria Geral de Justiça.
Cumpra-se.
São Luis, 26 de junho de 2017

DesembargadorTYRONE JOSÉ SILVA
Relator

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO Nº. 0003021-73.2016.8.10.0032 - COELHO NETO - MA
NÚMERO PROTOCOLO: 96152017
APELANTE: DOMINGOS JULIO NASCIMENTO FILHO
ADVOGADO: RAFAEL SANTANA BEZERRA, ANTÔNIO MARCOS FAUSTINO DO NASCIMENTO e JOSÉ DE RIBAMAR ROCHA NEIVA FILHO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
PROMOTOR(A): ANDRE LUIS LOPES ROCHA
RELATOR: DESEMBARGADOR TYRONE JOSÉ SILVA

DESPACHO
Compulsando os autos, verifico que o recorrente, ora apelante, Domingos Julio Nascimento Filho deixou de ser intimado da Decisão de fls. 33 prolatada nos
autos.
Dessa forma expeça-se carta de ordem ao Juízo de base com intuito de intimar o referido recorrente do inteiro teor da sentença, restando infrutífera a intimação
pessoal do ora apelante que seja determinada a sua intimação por meio editalício.
Cumpridas as diligências acima, e juntada aos autos, encaminhem-se os autos à Procuradoria Geral de Justiça.
São Luís (MA), 27 de junho de 2017.

Desembargador TYRONE JOSÉ SILVA
Relator

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO 13577/2017 - São Luís/MA
NÚMERAÇÃO ÚNICA 0001017-47.2012.8.10.0115
RECORRENTE: GIL ARLISON DE AQUINO LIMA
ADVOGADO (A): ERIVALDO COSTA DA SILVA
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
PROMOTOR DO ESTADO: JOÃO JOSÉ E SILVA VERAS
RELATOR: DESEMBARGADOR TYRONE JOSÉ SILVA

DESPACHO
Considerando que o recurso interposto às fls. 129/133 se volta contra sentença penal desclassificatória de homicídio tentato para lesão corporal grave, deve o
mesmo ser autuado como apelação. Dessa forma, determino que a Coordenação competente que providencie a reautuação na forma de estilo para que na capa
dos autos constem as informações necessárias à identificação do referido recurso.
Cumpra-se.
São Luís-MA, 26 de junho de 2017.

DesembargadorTYRONE JOSÉ SILVA
Relator

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO: Nº 0000063-09.2013.8.10.0004 - SÃO LUIS/MA
NÚMERO PROTOCOLO: 216732017
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APELANTE: ANTÔNIO LUIS CORREA DOS REIS
ADVOGADO: ERIVALDO COSTA DA SILVA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
PROMOTOR: JOSÉ LUCÍOLO GORAYEB SANTOS
RELATOR: DESEMBARGADOR TYRONE JOSE SILVA

DESPACHO
Acolho a manifestação ministerial de fls. 324, pelo que determino à Secretaria da 3ª Câmara Criminal que expeça-se Carta de Ordem ao Juízo de Origem
solicitando cópia da mídia da audiência de instrução realizada no dia 22 de setembro de 2013.
Após o cumprimento da determinação e juntada cópia da mídia aos autos, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria Geral de Justiça.
Cumpra-se.
São Luís (MA), 28 de junho de 2017

Desembargador TYRONE JOSÉ SILVA
Relator

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO Nº. 0002035-84.2006.8.10.0060 - TOMON - MA
NÚMERO PROTOCOLO: 263992017
APELANTE: RAIMUNDO NONATO DA SILVA ROCHA
ADVOGADO: CICERO SAMPAIO DE LACERDA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
PROMOTOR(A): FERNANDO ANTÔNIO BERNIZ ARAGÃO
RELATOR: DESEMBARGADOR TYRONE JOSÉ SILVA

DESPACHO
Acolho o pleito da Procuradoria Geral de Justiça de fls. 268, pelo que determino a Secretaria da 3ª Câmara Criminal a baixa dos autos ao juízo de base, com o
intuito de intimar, por meio editalício, o réu, ora apelante, do inteiro teor da sentença prolatada nos autos às fls. 230/233-v observando-se o que preceitua o art.
392, §1º, do Código de Processo Penal.
Retornando-se os autos do juízo a quo com as diligências acima cumpridas, encaminhem-se os autos à Procuradoria Geral de Justiça..
São Luís (MA), 22 de junho de 2017.

Desembargador TYRONE JOSÉ SILVA
Relator

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS N. 0003587-84.2017.8.10.0000 (268462017) - BACABAL/MA
PACIENTE: LEANDRO DA COSTA RAMOS
ADVOGADO: CELSO ARAUJO LIMA
IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA TERCEIRA VARA DA COMARCA DE BACABAL/MA
RELATOR: DESEMBARGADOR TYRONE JOSÉ SILVA

DESPACHO
Analisando a certidão de fls. 46 e em consulta ao sítio eletrônico deste egrégio Tribunal de Justiça, constatei que há prevenção entre o presente o habeas corpus
e os habeas corpus de nº 268262017 e 601552016, ambos pertencentes a Relatoria do Desembargador Vicente de Paula Gomes de Castro.
Desse modo, em razão da mencionada prevenção, determino que os autos sejam devolvidos à Coordenadoria de Distribuição para que sejam redistribuídos
entre os membros da Segunda Câmara Criminal, nos termos do art. 242, caput,do RITJMA.
São Luís, 26 de junho de 2017.

DesembargadorTYRONE JOSÉ SILVA
Relator

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO Nº. 0000782-39.2016.8.10.0051 - PEDREIRAS - MA
NÚMERO PROTOCOLO: 279622017
APELANTE: RAIMUNDO NONATO BENTO DA SILVA FILHO
ADVOGADO: JOÃO ALBERTO ROLIM MESQUITA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
PROMOTOR(A): RAQUEL MADEIRA REIS
RELATOR: DESEMBARGADOR TYRONE JOSÉ SILVA

DESPACHO
Expeça-se Carta de ordem ao Juízo de origem para que certifique acerca do cumprimento do mandado de intimação de fls. 163, caso tenha restado infrutífera a
notificação pessoal da vítima, que seja determinada, pelo Juízo de base, a notificação por meio editalício.
Instrua-se a carta de ordem com cópia do referido mandado.
Após o retorno da carta de ordem devidamente cumprida, encaminhem-se os autos à Procuradoria Geral de Justiça.
São Luís (MA), 22 de junho de 2017.

Desembargador TYRONE JOSÉ SILVA
Relator

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO Nº. 0000316-332012.8.10.0068 - ARAME - MA
NÚMERO PROTOCOLO: 282082017
APELANTE: RAIMUNDO NONATO LOPES DE FARIAS
ADVOGADO: JUNIO RONNYERE LIMA DE FARIAS

Página 556 de 2382 Diário da Justiça Eletrônico Disponibilização: 30/06/2017
Edição nº 114/2017 Publicação: 03/07/2017

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO - Praça Dom Pedro II, s/n Centro - CEP 65010-905 - São Luis-MA - Fone: (98) 2106-9000 - www.tjma.jus.br
Diário da Justiça Eletrônico - Diretoria Judiciária - Coordenadoria de Jurisprudência e Publicações - Fone: (98) 2106 9805 / 9810 / 9896 / 9897 - publicacoes@tj.ma.gov.br



APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
PROMOTOR(A): PETERSON ARMANDO AZEVEDO DE ABREU
RELATOR: DESEMBARGADOR TYRONE JOSÉ SILVA

DESPACHO
Compulsando os autos, verifico que o acusado Raimundo Nonato Lopes de Farias deixou de ser intimado da sentença prolatada as fls. 238/242.
Dessa forma, expeça-se carta de ordem ao juízo de origem com intuito de intimar pessoalmente o réu, ora apelante, do inteiro teor da sentença atacada, em
atendimento ao que preceitua o art. 392 do CPP, para tanto instrua-se a referida carta com cópia dos autos, caso reste infrutífera a referida, que se proceda a
intimação por meio editalício.
Cumpridas as diligências acima, encaminhem-se os autos à Procuradoria Geral de Justiça.
São Luís (MA), 22 de junho de 2017.

Desembargador TYRONE JOSÉ SILVA
Relator

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS N. 0003694-31.2017.8.10.0000 (282112017) - SANTA HELENA-MA
PACIENTE: CARLOS VINÍCIUS MARTINS ANDRADE
ADVOGADO: DAVID TEIXEIRA COSTA
IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SANTA HELENA/MA
RELATOR: DESEMBARGADOR TYRONE JOSÉ SILVA

DESPACHO
Reservo-me para apreciar o pedido de liminar após a remessa das informações a serem prestadas pela autoridade apontada como coatora.
Determino que seja notificada a autoridade coatora para que, no prazo de 05 (cinco) dias, preste informações quanto ao alegado na presente impetração e
quanto ao andamento da ação penal ajuizada em desfavor do Paciente referente a estes autos.
Remetam-se com cópia da inicial e dos demais documentos que a acompanham.
Serve o presente como ofício.
São Luís, 22 de junho de 2017.

DesembargadorTYRONE JOSÉ SILVA
Relator

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS N. 0003717-74.2017.8.100000 (284762017) - OLHO D'ÁGUA DAS CUNHÃS - MA
PACIENTE: ANTÔNIO CARLOS MELO DE CARVALHO
ADVOGADO: RILLEY CESAR SOUSA CASTRO
IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE OLHO D'ÁGUA DAS CUNHÃS/MA
RELATOR: DESEMBARGADOR TYRONE JOSÉ SILVA

DESPACHO
Reservo-me para apreciar o pedido de liminar após a remessa das informações a serem prestadas pela autoridade apontada como coatora.
Determino que seja notificada a autoridade coatora para que, no prazo de 05 (cinco) dias, preste informações quanto ao alegado na presente impetração e
quanto ao andamento da ação penal ajuizada em desfavor do Paciente referente a estes autos.
Remetam-se com cópia da inicial e dos demais documentos que a acompanham.
Serve o presente como ofício.
São Luís, 22 de junho de 2017.

DesembargadorTYRONE JOSÉ SILVA
Relator

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO Nº. 0000344-55.2011.8.10.0029 - CAXIAS - MA
NÚMERO PROTOCOLO: 286102017
APELANTE: RANILDO DOS SANTOS COSTA
DEFENSOR PÚBLICO: LAYSON LIMA ALVES GOMES
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
PROMOTOR(A): VICENTE GILDÁSIO LEITE JUNIOR
RELATOR: DESEMBARGADOR TYRONE JOSÉ SILVA

DESPACHO
Compulsando os autos, verifico que o acusado Ranildo dos Santos Costa, bem com familiares da vítima deixaram de ser intimado/notificados da sentença
prolatada as fls. 148/151.
Verifico ainda, que em sentença, foi determinado pelo juízo de origem a expedição de mandado de prisão, contudo, não vislumbro tal expediente.
Dessa forma, determino a devolução dos autos à Comarca de origem, para que o juízo a quo determine a intimação do réu bem como a notificação dos
familiares da vítima, do inteiro teor da sentença,caso reste infrutífera as referidas, que se proceda a intimação por meio editalício.
Outrossim, que seja cumprida a determinação, em sentença, no que toca ao ponto da expedição do mandado de prisão em desfavor do réu, ora apelante.
Cumpridas as diligências acima e conclusos os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, encaminhem-se os autos à Procuradoria Geral de Justiça.
São Luís (MA), 23 de junho de 2017.

Desembargador TYRONE JOSÉ SILVA
Relator

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO N.º 286312017 - IMPERATRIZ/MA
NÚMERO ÚNICO: 0003175-09.2012.8.10.0040
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RECORRENTE: LUIZ GONZAGA DOS REIS
ADVOGADO: OZIEL VIEIRA DA SILVA, RENATO FERRAZ FEITOSA e THAÍS YUKIE RAMALHO MOREIRA
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
PROMOTOR: ALENILTON SANTOS DA SILVA JUNIOR
RELATOR: DESEMBARGADOR TYRONE JOSÉ SILVA

DESPACHO
Compulsando os autos verifico que em relação ao Recurso em Sentido Estrito de fls. 370/386, deixou-se de cumprir o disposto no art. 589, caputdo CPP.
Dessa forma determino a devolução dos autos à Comarca de origem, para que o juízo a quopreencha o disposto no referido artigo.
Cumpridas as diligências acima e conclusos os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, encaminhem-se os autos à Procuradoria Geral de Justiça.
São Luís (MA), 23 de junho de 2017

Desembargador TYRONE JOSÉ SILVA
Relator

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO Nº. 000008-62.2017.8.10.0119 - SANTO ANTÔNIO DOS LOPES - MA
NÚMERO PROTOCOLO: 288312017
APELANTE: ANTÔNIO DE LIMA E SILVA
ADVOGADO: RAIMUNDO DO NASCIMENTO LIMA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
PROMOTOR(A): FRANCISCO HELIO PORTO CARVALHO
RELATOR: DESEMBARGADOR TYRONE JOSÉ SILVA

DESPACHO
Compulsando os autos, verifico que o acusado Antônio de Lima e Silva deixou de ser intimado pessoalmente da sentença prolatada as fls. 104/106-v.
Dessa forma, baixem-se os autos ao juízo de base, com o intuito de intimar o ora apelante do inteiro teor da sentença atacada, em atendimento ao que preceitua
o art. 392 do CPC.
Retornando-se os autos do juízo a quo com as diligências acima cumpridas, encaminhem-se os autos à Procuradoria Geral de Justiça.
São Luís (MA), 22 de junho de 2017.

Desembargador TYRONE JOSÉ SILVA
Relator

TTERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS N. 0003751-49.2017.8.10.0000 - SÃO LUIS-MA
NÚMERO PROTOCOLO: 289692017
PACIENTE: CLEONICE DOS SANTOS CASTRO
DEFENSOR PÚBLICO: BRUNO DIXON DE ALMEIDA MACIEL.
IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA PRIMEIRA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA COMARCA DE SÃO LUIS-MA
RELATOR: DESEMBARGADOR TYRONE JOSÉ SILVA

DESPACHO
Reservo-me para apreciar o pedido de liminar após a remessa das informações a serem prestadas pela autoridade apontada como coatora.
Determino que seja notificada a autoridade coatora para que, no prazo de 05 (cinco) dias, preste informações quanto ao alegado na presente impetração e
quanto ao andamento da ação penal ajuizada em desfavor do Paciente referente a estes autos.
Remetam-se com cópia da inicial e dos demais documentos que a acompanham.
Serve o presente como ofício.
São Luís, 23 de junho de 2017.

DesembargadorTYRONE JOSÉ SILVA
Relator

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS N. 0003786-09.2017.8.10.0000 - AMARANTE DO MARANHÃO-MA
NÚMERO PROTOCOLO: 290902017
PACIENTE: ITAWRA DE SOUSA ARRUDA
ADVOGADO: ADALGISA BORGES LUZ SILVA e JOÃO BATISTA BORGES LUZ SILVA
IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE AMARANTE-MA
RELATOR: DESEMBARGADOR TYRONE JOSÉ SILVA

DESPACHO
Reservo-me para apreciar o pedido de liminar após a remessa das informações a serem prestadas pela autoridade apontada como coatora.
Determino que seja notificada a autoridade coatora para que, no prazo de 05 (cinco) dias, preste informações quanto ao alegado na presente impetração e
quanto ao andamento da ação penal ajuizada em desfavor do Paciente referente a estes autos.
Remetam-se com cópia da inicial e dos demais documentos que a acompanham.
Serve o presente como ofício.
São Luís, 28 de junho de 2017.

DesembargadorTYRONE JOSÉ SILVA
Relator

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO Nº. 0005073-72.2016.8.10.0022 - AÇAILANDIA - MA
NÚMERO PROTOCOLO: 291162017
APELANTE: MAURICELIO GOMES DA SILVA
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ADVOGADO: ARTHUR MAGNUS DANTAS DE ARAUJO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
PROMOTOR(A): SANDRA FAGUNDES GARCIA
RELATOR: DESEMBARGADOR TYRONE JOSÉ SILVA

DESPACHO
Compulsando os autos, verifico que em sentença prolatada às fls. 86/96, foi negado ao réu o direito de recorrer em liberdade. Contudo, não vislumbro a
expedição da Guia de Execução Provisoria da Pena.
Dessa forma determino à Secretaria da 3ª Câmara Criminal, que certifique a expedição da referida Guia em favor do réu Mauricelio Gomes da Silva, ora
apelante.
Cumprida a diligência acima, encaminhem-se os autos à Procuradoria Geral de Justiça.
São Luís (MA), 26 de junho de 2017.

Desembargador TYRONE JOSÉ SILVA
Relator

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS N. 0003799-08.2017.8.10.0000 - COROATÁ-MA
NÚMERO PROTOCOLO: 294172017
PACIENTE: ANTÔNIO FRANCISCO GAIOSO DOS SANTOS
DEFENSOR PÚBLICO: ADEMIR VAZ ALENCAR
IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA PRIMEIRA VARA DA COMARCA DE COROATÁ-MA
RELATOR: DESEMBARGADOR TYRONE JOSÉ SILVA

DESPACHO
Reservo-me para apreciar o pedido de liminar após a remessa das informações a serem prestadas pela autoridade apontada como coatora.
Determino que seja notificada a autoridade coatora para que, no prazo de 05 (cinco) dias, preste informações quanto ao alegado na presente impetração e
quanto ao andamento da ação penal ajuizada em desfavor do Paciente referente a estes autos.
Remetam-se com cópia da inicial e dos demais documentos que a acompanham.
Serve o presente como ofício.
São Luís, 28 de junho de 2017.

DesembargadorTYRONE JOSÉ SILVA
Relator

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS N. 0003810-37.2017.8.10.0000 - BURITICUPU-MA
NÚMERO PROTOCOLO: 295652017
PACIENTE: CÍCERO FEITOSA
DEFENSOR PÚBLICO: ANDRÉ LUIS JACOMIN.
IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA SEGUNDA VARA DA COMARCA DE BURITICUPU-MA
RELATOR: DESEMBARGADOR TYRONE JOSÉ SILVA

DESPACHO
Reservo-me para apreciar o pedido de liminar após a remessa das informações a serem prestadas pela autoridade apontada como coatora.
Determino que seja notificada a autoridade coatora para que, no prazo de 05 (cinco) dias, preste informações quanto ao alegado na presente impetração e
quanto ao andamento da ação penal ajuizada em desfavor do Paciente referente a estes autos.
Remetam-se com cópia da inicial e dos demais documentos que a acompanham.
Serve o presente como ofício.
São Luís, 28 de junho de 2017.

DesembargadorTYRONE JOSÉ SILVA
Relator

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
PROCESSO CRIMINAL|MEDIDAS GARANTIDORAS|HABEAS CORPUS
NÚMERO PROCESSO: 0003829-43.2017.8.10.0000
NÚMERO PROTOCOLO: 029605/2017
PACIENTE (S): FRANCIVALDO VASCONCELOS SOUZA, ALEXANDRE LEDA SOUSA, GUSTAVO VASCONCELOS OLIVEIRA SOUZA
ADVOGADO (A): ROBERTH SEGUINS FEITOSA (OAB MA 5284)
IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE MORROS
COMARCA: MORROS
VARA: VARA ÚNICA
RELATOR: DES. JOSÉ JOAQUIM FIGUEIREDO DOS ANJOS

DESPACHO
Antes de manifestar-me sobre a manutenção da liminar deferida pelo em. Desembargador Plantonista Antônio Fernando Bayma Araujo (fls. 78/82), requisito
informações à autoridade tida como coatora para que preste esclarecimentos detalhados no prazo de 48 (quarenta e oito) horas e, também, esclareça a fase
processual em que se encontra o feito, junte a folhas de antecedentes e qualquer documentação que entender pertinente. Após, voltem-me conclusos os autos.
O despacho servirá como ofício.
Publique-se. Cumpra-se.
São Luís, 28 de junho de 2017.

Des. José JOAQUIM FIGUEIREDO dos Anjos
Relator
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TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
PROCESSO CRIMINAL|MEDIDAS GARANTIDORAS|HABEAS CORPUS
NÚMERO PROCESSO: 0003830-28.2017.8.10.0000
NÚMERO PROTOCOLO: 029606/2017
PACIENTE (S): PEDRO HENRIQUE SILVA DOS SANTOS
ADVOGADO (A): RAFAEL BRUNO DA SILVA PINHEIRO CORREA (OAB MA 10912)
IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE MORROS
COMARCA: MORROS
VARA: VARA ÚNICA
RELATOR: DES. JOSÉ JOAQUIM FIGUEIREDO DOS ANJOS

DESPACHO
Antes de manifestar-me sobre a manutenção da liminar deferida pelo em. Desembargador Plantonista Antônio Fernando Bayma Araujo (fls. 33/6), requisito
informações à autoridade tida como coatora para que preste esclarecimentos detalhados no prazo de 48 (quarenta e oito) horas e, também, esclareça a fase
processual em que se encontra o feito, junte a folhas de antecedentes e qualquer documentação que entender pertinente. Após, voltem-me conclusos os autos.
O despacho servirá como ofício.
Publique-se. Cumpra-se.
São Luís, 28 de junho de 2017.

Des. José JOAQUIM FIGUEIREDO dos Anjos
Relator

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS N. 0003838-05.2017.8.10.0000 - SÃO JOSÉ DE RIBAMAR-MA
NÚMERO PROTOCOLO: 296412017
PACIENTE: WADLON SILVA DE SOUSA
DEFENSOR PÚBLICO: VICTOR HUGO SIQUEIRA ASSIS.
IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA PRIMEIRA VARA DA CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR DO TERMO JUDICIÁRIO DA COMARCA DA ILHA DE
SÃO LUIS-MA
RELATOR: DESEMBARGADOR TYRONE JOSÉ SILVA

DESPACHO
Reservo-me para apreciar o pedido de liminar após a remessa das informações a serem prestadas pela autoridade apontada como coatora.
Determino que seja notificada a autoridade coatora para que, no prazo de 05 (cinco) dias, preste informações quanto ao alegado na presente impetração e
quanto ao andamento da ação penal ajuizada em desfavor do Paciente referente a estes autos.
Remetam-se com cópia da inicial e dos demais documentos que a acompanham.
Serve o presente como ofício.
São Luís, 28 de junho de 2017.

DesembargadorTYRONE JOSÉ SILVA
Relator

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO: Nº 0019487-75.8.10.0001 - SÃO LUIS/MA
NÚMERO PROTOCOLO: 457312016
APELANTE: MARCOS ANDRÉ SERPA ALVES
ADVOGADO: ERIVELTON LAGO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
PROMOTOR: LÚCIA CRISTIANA SILVA CHAGAS
RELATOR: DESEMBARGADOR TYRONE JOSE SILVA

DESPACHO
Acolho a manifestação ministerial de fls. 201, pelo que determino à Secretaria da 3ª Câmara Criminal que expeça-se Carta de Ordem ao Juízo de Origem
solicitando cópia da mídia da audiência de instrução e julgamento realizada no dia 01 de outubro de 2015
Após o cumprimento da determinação e juntada cópia da mídia aos autos, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria Geral de Justiça.
Cumpra-se.
São Luís (MA), 21 de junho de 2017

Desembargador TYRONE JOSÉ SILVA
Relator

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS N.º 0003796-53.2017.8.10.0000 (029376-2017) – SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO/MA.
PACIENTE: ITAMAR PEREIRA LIMA
ADVOGADO: JOSÉ DOS SANTOS FERREIRA SOBRINHO
IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO/MA
RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ DE RIBAMAR FROZ SOBRINHO
Vistos, etc.
In casu, a presente ordem de Habeas Corpus fora distribuída à minha relatoria por prevenção ao HC nº 8252/2017.
Ocorre, todavia, que, no referido processo, o voto por mim proferido na sessão do dia 04.04.2017 restou vencido, sendo designado
o Desembargador José Bernardo Silva Rodrigues, que encontrava-se substituindo o Desembargador Tyrone José Silva, para lavrar
o respectivo acórdão.
Registre-se, por oportuno, que, nos termos do que dispõe o § 7º, do art. 242, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça,
vencido o relator, a prevenção referir-se-á ao desembargador designado para lavrar o acórdão.
Desta feita, a prevenção do feito passou a ser do eminente Desembargador Tyrone José Silva, razão pela qual determino a
remessa destes autos ao mesmo, fazendo-se observar a correta regra de distribuição por prevenção, via Coordenadoria Criminal,
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com a respectiva baixa na distribuição.
Cumpra-se.
São Luís/MA, 27 de junho de 2017.
DesembargadorFROZ SOBRINHO
Relator

REFERÊNCIA:
PROCESSO CRIMINAL | Recursos | Apelação Criminal
Número Processo: 0001763-14.2015.8.10.0048
Número Protocolo: 160052017

APELANTE: GHECSON CAMPELO VERDE

ADVOGADO(A): LUIS FERNANDO XAVIER GUILHON FILHO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

PROMOTORA: CARLA MENDES PEREIRA ALENCAR

NOTIFICAÇÃO
Torno público para conhecimento dos interessados, que a Coordenadoria das Câmaras Criminais Isoladas, em atenção ao
disposto no art. 257-D, §1º do RITJ/MA, INTIMAo advogado LUIS FERNANDO XAVIER GUILHON FILHO,para proceder, no prazo
de 24(vinte e quatro) horas, à devolução dosautos do processo em referência, sob as penas do art. 196 do CPP.
COORDENADORIA DAS CÂMARAS CRIMINAIS ISOLADAS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO, EM
SÃO LUÍS, 28 DE JUNHO DE 2017.

ANGELICA GONÇALVES
COORDENAÇÃO DAS CÃMARAS CRIMINAIS ISOLADAS

Coordenadoria de Recursos Constitucionais

RECURSO ESPECIAL CÍVEL
Número Processo: 0001860-73.2006.8.10.0001
Número Protocolo: 060194-2016
Embargos Infringentes: 000293-2012

Recorrente: SHALOM S/A INDÚSTRIA MADEIREIRA

Advogado: LUIS FERNANDO DOMINICI CASTELO BRANCO (OAB/MA 2.191)

Recorrido: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A

Advogada: THAIS MARIA DA SILVA BARROS (OAB/MA 8.962)

I N T I M A Ç Ã O
Intimo o recorrido acima aludido para apresentar as contrarrazões de que trata o artigo 1.030 do Código de Processo Civil.
Coordenadoria de Recursos Constitucionais do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, em São Luís, 28 de junho de 2017.

Maria Hilânia de Sousa Torres
Técnico Judiciário

Mat. 130500

RECURSO EXTRAORDINÁRIO CÍVEL
Número Processo: 0003353-24.2014.8.10.0060
Número Protocolo: 026676-2017
Apelação Cível: 033961-2015

Recorrente: MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A

Advogados: TAYLISE CATARINA ROGÉRIO SEIXAS (OAB/MA 10.663-A) E
LAERCIO CADMO DA COSTA SILVA E SILVA (OAB/MA 16.793)

Recorrido: MANOEL QUIRINO DOS SANTOS

Advogado: MAURICIO ALVES DA SILVA (OAB/PI 11.049)

I N T I M A Ç Ã O
Intimo a recorrente acima aludida para regularizar sua representação postulatória, nos termos do art. 76, c/c art. 932, parágrafo
único, do CPC/2015 e do art. 1º, IV, da Portaria GP 399/2017 TJ/MA, referente ao Recurso Extraordinário Cível nº 26676/2017, no
prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de ser negado seguimento ao presente recurso.
Coordenadoria de Recursos Constitucionais do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, em São Luís, 28 de junho de 2017.

Maria Hilânia de Sousa Torres
Técnico Judiciário
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Mat. 130500

RECURSO ESPECIAL CÍVEL
Número Processo: 0000384-51.2013.8.10.0131
Número Protocolo: 022754-2016
Apelação Cível: 036357-2016

Recorrente: JOSÉ WILIAM DE ALMEIDA

Advogado: AMADEUS PEREIRA DA SILVA (OAB/MA 4.408)

Recorrido: MUNICÍPIO DE BURITIRANA

Advogado: DIOGO DIAS MACEDO (OAB/MA 7.893)

I N T I M A Ç Ã O
Intimo o recorrido acima aludido para apresentar as contrarrazões de que trata o artigo 1.030 do Código de Processo Civil.
Coordenadoria de Recursos Constitucionais do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, em São Luís, 28 de junho de 2017.

Maria Hilânia de Sousa Torres
Técnico Judiciário

Mat. 130500

Diretoria Administrativa

Coordenadoria de Licitação e Contratos

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrôniconº 46/2017

Processo nº 21.603/2017
Objeto: Aquisição do software COREL DRAW a ser utilizado pela ESMAM;Abertura:14/07/2017,às10:00horas(horáriodeBrasília);
Local:Sitewww.comprasgovernamentais.gov.br;Informações:CoordenadoriadeLicitação e Contratos, à Rua do Egito, nº 144,
Centro, São Luís/MA, CEP: 65.010-190; E-mail:colicitacao@tjma.jus.br. Fone:98 3261-6181. São Luís/MA,03de julho de 2017.
Allyson Frank Gouveia Costa–Pregoeiro TJMA.

Divisão de Contratos e Convênios

PORTARIA-TJ - 52492017
( relativo ao Processo 83432017 )
Código de validação: C1282159E1

Designa servidores para exercer a função de Fiscal Titular e Fiscal Substituto do
Contrato de Locação de Imóvel n.° 0014_D/2017

A DIRETORA GERAL DA SECRETARIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais,
considerando o art. 67 da Lei n.° 8.666/93, Portaria n.° 457/201O – TJ e Portaria – TJ n.° 476/2016
RESOLVE:

Art.1° Designar o servidor ARNÔBIO SILVA DOS SANTOS, matrícula 101.725, para acompanhar e fiscalizar a execução do

Contrato de Locação de Imóvel n.° 0014_D/2017, celebrado entre o Tribunal de Justiça do Maranhão e a Sra. Raíssa Maria Ribeiro

Raposo Lima, proprietária do imóvel situado na Rua Adonias Lucas Lacerda, 611, cidade de Sucupira do Norte/MA, cuja ocupação destina-

se ao funcionamento do Fórum da Comarca de Sucupira do Norte/MA.

Ato contínuo, designar o servidor DURVAL RIBEIRO ALVES JUNIOR, matrícula 175.612, como substituto nos afastamentos e

impedimentos legais do titular.

O acompanhamento e fiscalização do referido contrato será exercido cumulativamente com as demais atribuições dos servidores.

Art. 2° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Dê-se ciência. Publique-se. Autue-se no processo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO, no Palácio da Justiça "Clóvis Bevilácqua", em São Luís, 27 de junho de 2017.

ISABELLA DE AMORIM PARGA MARTINS LAGO
Juiz Auxiliar da Presidência
Gabinete do Diretor Geral

Matrícula 36624
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Documento assinado. SÃO LUÍS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 27/06/2017 14:48 (ISABELLA DE AMORIM PARGA MARTINS LAGO)

RES-DCCONV - 4442017
( relativo ao Processo 138842017 )
Código de validação: BD83CFF4D6

RESENHA DA NOTA DE EMPENHO N.º 2017NE00633/TJ/MA; PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 13884/2017; OBJETO: AQUISIÇÃO DE
MATERIAL D EXPEDIENTE; BASE LEGAL: LEI N.° 10520/2002; CONTRATANTE: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO;
CONTRATADO: SALENAS MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA - EPP; CNPJ: 07.065.674/0001-13; DATA DE EMISSÃO DA NOTA DE
EMPENHO: 27/06/2017; VALOR DA NOTA DE EMPENHO: R$ 41.256,00 (QUARENTA E UM MIL, DUZENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS);
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: UNID. ORÇAMENTÁRIA: 04901 – FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO
JUDICIÁRIO; FUNÇÃO: 02 – JUDICIÁRIA; SUBFUNÇÃO: 061 - AÇÃO JUDICIÁRIA; PROGRAMA: 0543 – PRESTAÇÃO JURISDICIONAL;
PROJETO ATIVIDADE: 4436 – MODERNIZAÇÃO DO JUDICIÁRIO; NATUREZA DE DESPESA: 339030 – MATERIAL DE CONSUMO;
MODALIDADE DO EMPENHO: GLOBAL; MODALIDADE DE LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO; SÃO LUÍS/MA, 28 DE JUNHO DE 2017.

FLAVIA DE JESUS COSTA MORAES BUNA
Auxiliar Judiciário - Apoio Administrativo

Divisão de Contratos e Convênios
Matrícula 103762

Documento assinado. SÃO LUÍS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 28/06/2017 12:22 (FLAVIA DE JESUS COSTA MORAES BUNA)

Diretoria de Recursos Humanos

PORTARIA-TJ - 48582017
Código de validação: A57CC3D853
O DESEMBARGADOR JOSÉ JOAQUIM FIGUEIREDO DOS ANJOS MEMBRO
DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso
de suas atribuições legais, em conformidade com o artigo 117, § 3º, inciso I, da Lei
Complementar n.º 014/91, com a redação dada pela Lei Complementar nº. 126, de
29.09.2009

R E S O L V E

Conceder a APOEMA REJANE DA SILVA RIBEIRO CHAVES, Oficial
de Gabinete de Desembargador, matrícula n.º180596, lotada neste gabinete, 30 (trinta)
dias de férias referente ao exercício de 2016, no período de 03.07.17 a 01.08.2017. DÊ-SE
CIÊNCIA. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE.
GABINETE DO DESEMBARGADOR JOSÉ JOAQUIM FIGUEIREDO DOS ANJOS, em São Luís, 13 de junho de 2017.
Estado do Maranhão
Poder Judiciário
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO
PORTARIA-TJ - 48582017 / Código: A57CC3D853
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php
Desembargador JOSÉ JOAQUIM FIGUEIREDO DOS ANJOS
Matrícula 16519
Documento assinado. SÃO LUÍS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 13/06/2017 12:17 (JOSÉ JOAQUIM
FIGUEIREDO DOS ANJOS)
Estado do Maranhão
Poder Judiciário
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO
PORTARIA-TJ - 48582017 / Código: A57CC3D853
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

Coordenadoria de Direitos e Registros

Divisão de Expedição e Controle de Atos

ATO - 3652017
( relativo ao Processo 265192017 )
Código de validação: C662AAB3C9

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais,
R E S O L V E:
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Nomear GUSTAVO NASCIMENTO TORRES, para exercer o cargo em comissão de Assessor de Juiz, símbolo
CDAI-01, da Vara Única da Comarca de Governador Eugênio Barros, tendo em vista o que consta do Processo nº 26519/2017 -TJ.

PALÁCIO DA JUSTIÇA “CLÓVIS BEVILÁCQUA” DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís, 21 de junho de
2017.

Desembargador CLEONES CARVALHO CUNHA
Presidente do Tribunal de Justiça

Matrícula 13557

Documento assinado. SÃO LUÍS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 27/06/2017 14:22 (CLEONES CARVALHO CUNHA)

ATO - 3782017
( relativo ao Processo 290152017 )
Código de validação: FB511314A0

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais,
R E S O L V E:

Exonerar, a pedido, FLAVIANE BARBOSA SILVA, matrícula nº 164574, do cargo em comissão de Assessora de
Juiz da 1ª Vara da Comarca de Colinas, símbolo CDAI-01, a considerar de 30.06.2017, tendo em vista o que consta do
Processo nº 29015/2017-TJ.

PALÁCIO DA JUSTIÇA “CLÓVIS BEVILÁCQUA” DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís, 27 de junho de
2017.

Desembargador CLEONES CARVALHO CUNHA
Presidente do Tribunal de Justiça

Matrícula 13557

Documento assinado. SÃO LUÍS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 27/06/2017 14:21 (CLEONES CARVALHO CUNHA)

PORTARIA-DRH - 12832017
( relativo ao Processo 287412017 )
Código de validação: 89EE3745E3

A DIRETORA DE RECURSOS HUMANOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas
atribuições legais e em conformidade com o artigo 3º, inciso V, “b”, da Portaria n.º 3336/2010-DG/TJ,

R E S O L V E:
Autorizar à servidora ANTONIA LUCIANE DE OLIVIERA CHUMBER, Auxiliar Judiciária - Apoio Administrativo,

matrícula nº 161281, lotada na Vara Única da Comarca de Governador Nunes Freire, afastamento de 08 (oito) dias, por
motivo de casamento, no período de 23.06.2017 a 30.06.2017.

DÊ-SE CIÊNCIA. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE.
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO, em São

Luís, 26 de junho de 2017.

MARIANA CLEMENTINO BRANDÃO
Diretora de Recursos Humanos
Diretoria de Recursos Humanos

Matrícula 111492

Documento assinado. SÃO LUÍS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 27/06/2017 15:07 (MARIANA CLEMENTINO BRANDÃO)

PORTARIA-DRH - 12852017
( relativo ao Processo 246172017 )
Código de validação: A4A2D01628

A DIRETORA DE RECURSOS HUMANOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas
atribuições legais, nos termos do art. 3º, inciso VII, da Portaria n.º 3336/2010-DG/TJ,

R E S O L V E:
Designar a servidora SOLANGE CUNHA FONSECA, Analista Judiciária - Assistente Social, matrícula n° 19059, para responder
pela função gratificada de Supervisora da Casa Abrigo, durante o afastamento legal e temporário da titular, Mariana Cunha
Gusmão, no período de 03.07.2017 a 01.08.2017.
DÊ-SE CIÊNCIA. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE.
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís, 26 de junho
de 2017.

MARIANA CLEMENTINO BRANDÃO
Diretora de Recursos Humanos
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Diretoria de Recursos Humanos
Matrícula 111492

Documento assinado. SÃO LUÍS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 27/06/2017 15:08 (MARIANA CLEMENTINO BRANDÃO)

PORTARIA-DRH - 12862017
( relativo ao Processo 286282017 )
Código de validação: 75016B795D

A DIRETORA DE RECURSOS HUMANOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas
atribuições legais, em conformidade com o artigo 117, § 3º, inciso V, da Lei Complementar n.º 014/91, com a redação dada pela
Lei Complementar n.º 126, de 25.09.2009, e artigo 2º, inciso I, da Portaria n.º 1871/2010-TJ, datada de 18.05.2010, e a Portaria n.º
509/2015-TJ, datada de 25.02.2015,

R E S O L V E
Interromper, a partir de 04.07.2017, o gozo das férias relativas ao exercício de 2016, da servidora KAROLYNNY

MARIA DE AGUIAR COSTA SOUSA, Auxiliar Judiciária, matrícula nº 115485, ora exercendo a função gratificada de Supervisora de
Centro de Conciliação, lotada na Coordenadoria de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos, concedidas pela Portaria nº
952/2017-DRH, datada de 09.05.2017, no período de 26.06.2017 a 25.07.2017, restando 22 (vinte e dois) dias, para o período de
08.10.2018 a 29.10.2018, tendo em vista processo nº 28628/2017-TJ.

DÊ-SE CIÊNCIA. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE.
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO, em São

Luís, 26 de junho de 2017.

MARIANA CLEMENTINO BRANDÃO
Diretora de Recursos Humanos
Diretoria de Recursos Humanos

Matrícula 111492

Documento assinado. SÃO LUÍS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 27/06/2017 15:18 (MARIANA CLEMENTINO BRANDÃO)

PORTARIA-DRH - 12872017
( relativo ao Processo 287452017 )
Código de validação: A3F7A6699E

A DIRETORA DE RECURSOS HUMANOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas
atribuições legais, em conformidade com o artigo 3º, inciso V, “c”, da Portaria n.º 3336/2010-TJ,

R E S O L V E:
Autorizar à servidora MARIA DO AMPARO COELHO FALCÃO, Assessora Técnica da Presidência, matrícula nº 110999,
afastamento de 08 (oito) dias, em virtude do falecimento de sua irmã, no período de 22.06.2017 a 29.06.2017.
DÊ-SE CIÊNCIA. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE.
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís, 26 de junho
de 2017.

MARIANA CLEMENTINO BRANDÃO
Diretora de Recursos Humanos
Diretoria de Recursos Humanos

Matrícula 111492

Documento assinado. SÃO LUÍS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 27/06/2017 15:24 (MARIANA CLEMENTINO BRANDÃO)

PORTARIA-DRH - 12882017
( relativo ao Processo 287682017 )
Código de validação: 59427C0C69

A DIRETORA DE RECURSOS HUMANOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas
atribuições legais, em conformidade com o artigo 117, § 3º, inciso V, da Lei Complementar n.º 014/91, com a redação dada pela
Lei Complementar n.º 126, de 25.09.2009, e artigo 2º, inciso I, da Portaria n.º 1871/2010-TJ, datada de 18.05.2010, e a Portaria n.º
509/2015-TJ, datada de 25.02.2015,

R E S O L V E
Interromper, a partir de 23.06.2017, o gozo das férias relativas ao exercício de 2017, do servidor LEONARDO

JORGE ARAÚJO DA SILVA, Técnico Judiciário, matrícula nº 107227, ora exercendo a função gratificada de Secretário do Diretor
de Engenharia, concedidas pela Portaria nº 822/2017-DRH, datada de 24.04.2017, no período de 19.06.2017 a 18.07.2017,
restando 26 (vinte e seis) dias, para o período de 16.10.2017 a 10.11.2017, tendo em vista processo nº 28768/2017-TJ.

DÊ-SE CIÊNCIA. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE.
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO, em São

Luís, 26 de junho de 2017.
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MARIANA CLEMENTINO BRANDÃO
Diretora de Recursos Humanos
Diretoria de Recursos Humanos

Matrícula 111492

Documento assinado. SÃO LUÍS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 27/06/2017 15:30 (MARIANA CLEMENTINO BRANDÃO)

PORTARIA-DRH - 12892017
( relativo ao Processo 286972017 )
Código de validação: 043FF9B9B5

A DIRETORA DE RECURSOS HUMANOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas
atribuições legais, em conformidade com o artigo 117, § 3º, inciso V, da Lei Complementar n.º 014/91, com a redação dada pela
Lei Complementar n.º 126, de 25.09.2009, e artigo 2º, inciso I, da Portaria n.º 1871/2010-TJ, datada de 18.05.2010, e a Portaria n.º
509/2015-TJ, datada de 25.02.2015,

R E S O L V E
Conceder a LUCAS DE OLIVEIRA BITTENCOURT, Técnico Judiciário - Téc. em Contabilidade, matrícula nº 173013,

ora exercendo a função gratificada de Secretário do Coordenador de Auditoria, 30 (trinta) dias de férias referentes ao exercício de
2014, no período de 24.07.2017 a 22.08.2017, tendo em vista processo nº 28697/2017-TJ.

DÊ-SE CIÊNCIA. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE.
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO, em São

Luís, 26 de junho de 2017.

MARIANA CLEMENTINO BRANDÃO
Diretora de Recursos Humanos
Diretoria de Recursos Humanos

Matrícula 111492

Documento assinado. SÃO LUÍS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 27/06/2017 15:59 (MARIANA CLEMENTINO BRANDÃO)

PORTARIA-DRH - 12902017
( relativo ao Processo 287732017 )
Código de validação: 1C6587C9EC

A DIRETORA DE RECURSOS HUMANOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas
atribuições legais, em conformidade com o artigo 117, § 3º, inciso V, da Lei Complementar n.º 014/91, com a redação dada pela
Lei Complementar n.º 126, de 25.09.2009, e artigo 2º, inciso I, da Portaria n.º 1871/2010-TJ, datada de 18.05.2010, e a Portaria n.º
509/2015-TJ, datada de 25.02.2015,

R E S O L V E
Conceder a POLYANA DE JESUS COSTA PAVAO, Técnica Judiciária, matrícula nº 108746, lotada na Diretoria de

Informática e Automação, 30 (trinta) dias de férias referentes ao exercício de 2017, no período de 27.11.2017 a 26.12.2017,
tendo em vista processo nº 28773/2017-TJ.

DÊ-SE CIÊNCIA. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE.
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO, em São

Luís, 26 de junho de 2017.

MARIANA CLEMENTINO BRANDÃO
Diretora de Recursos Humanos
Diretoria de Recursos Humanos

Matrícula 111492

Documento assinado. SÃO LUÍS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 27/06/2017 16:00 (MARIANA CLEMENTINO BRANDÃO)

PORTARIA-DRH - 12912017
( relativo ao Processo 288002017 )
Código de validação: 89F1F1C6D4

A DIRETORA DE RECURSOS HUMANOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas
atribuições legais, em conformidade com o artigo 117, § 3º, inciso V, da Lei Complementar n.º 014/91, com a redação dada pela
Lei Complementar n.º 126, de 25.09.2009, e artigo 2º, inciso I, da Portaria n.º 1871/2010-TJ, datada de 18.05.2010, e a Portaria n.º
509/2015-TJ, datada de 25.02.2015,

R E S O L V E:
Conceder ao servidor RAILSON DE OLIVEIRA RODRIGUES, Analista Judiciário - Psicólogo, matrícula n.º 132316,

lotado na Divisão Psicossocial, 30 (trinta) dias de férias referentes ao exercício de 2017, no período de 17.07.2017 a 15.08.2017,
tendo em vista processo nº 28800/2017-TJ.
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DÊ-SE CIÊNCIA. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE.
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO, em São

Luís, 26 de junho de 2017.

MARIANA CLEMENTINO BRANDÃO
Diretora de Recursos Humanos
Diretoria de Recursos Humanos

Matrícula 111492

Documento assinado. SÃO LUÍS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 27/06/2017 16:01 (MARIANA CLEMENTINO BRANDÃO)

PORTARIA-DRH - 12922017
( relativo ao Processo 288042017 )
Código de validação: F5DCAC2339

A DIRETORA DE RECURSOS HUMANOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas
atribuições legais, em conformidade com o artigo 117, § 3º, inciso V, da Lei Complementar n.º 014/91, com a redação dada pela
Lei Complementar n.º 126, de 25.09.2009, e artigo 2º, inciso I, da Portaria n.º 1871/2010-TJ, datada de 18.05.2010, e a Portaria n.º
509/2015-TJ, datada de 25.02.2015,

R E S O L V E
Transferir o gozo de 30 (trinta) dias de férias do exercício de 2017, da servidora PHEDRA MARCIA PIRES DA

FONSECA DE BRITTO, Coordenadora de Jurisprudência e Publicações, matrícula n.º145797, concedidas pela Portaria n.º
11352017-DRH, datada de 01.06.2017, no período de 10.07.2017 a 08.08.2017, para o período de 17.07.2017 a 15.08.2017, tendo
em vista processo n.º 28804/2017-TJ.

DÊ-SE CIÊNCIA. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE.
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís,

26 de junho de 2017.

MARIANA CLEMENTINO BRANDÃO
Diretora de Recursos Humanos
Diretoria de Recursos Humanos

Matrícula 111492

Documento assinado. SÃO LUÍS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 27/06/2017 16:01 (MARIANA CLEMENTINO BRANDÃO)

PORTARIA-DRH - 12932017
( relativo ao Processo 288112017 )
Código de validação: 7CFD36D8A3

A DIRETORA DE RECURSOS HUMANOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas
atribuições legais, em conformidade com o artigo 117, § 3º, inciso V, da Lei Complementar n.º 014/91, com a redação dada pela
Lei Complementar n.º 126, de 25.09.2009, e artigo 2º, inciso I, da Portaria n.º 1871/2010-TJ, datada de 18.05.2010, e a Portaria n.º
509/2015-TJ, datada de 25.02.2015,

R E S O L V E:
Conceder à servidora ELIENE PIMENTEL CANTANHEDE, Técnica Judiciária - Téc. em Contabilidade, matrícula

n.º 173880, lotada na Coordenadoria de Contabilidade, 30 (trinta) dias de férias referentes ao exercício de 2016, no período de
08.08.2017 a 06.09.2017, tendo em vista processo n.º 28811/2017-TJ.

DÊ-SE CIÊNCIA. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE.
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO, em São

Luís, 26 de junho de 2017.

MARIANA CLEMENTINO BRANDÃO
Diretora de Recursos Humanos
Diretoria de Recursos Humanos

Matrícula 111492

Documento assinado. SÃO LUÍS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 27/06/2017 16:02 (MARIANA CLEMENTINO BRANDÃO)

PORTARIA-DRH - 12942017
( relativo ao Processo 287532017 )
Código de validação: 55220F4FC6

A DIRETORA DE RECURSOS HUMANOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas
atribuições legais, em conformidade com o artigo 118, inciso I, da Lei Complementar n° 14/91, com redação dada pela Lei
Complementar n° 126, de 25.09.2009 e artigo 1º, inciso I, da Portaria n.º 1871/2010-TJ,
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R E S O L V E:
Conceder a CLAUDIANE RODRIGUES PINTO DA SILVA, Auxiliar Judiciária - Apoio Administrativo, matrícula n.°

120352, ora exercendo a função gratificada de Supervisora, lotada na Divisão de Cadastro, 11 (onze) dias de licença para
tratamento de saúde, em prorrogação, no período de 17.06.2017 a 27.06.2017.

DÊ-SE CIÊNCIA. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE.
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís,

26 de junho de 2017.

MARIANA CLEMENTINO BRANDÃO
Diretora de Recursos Humanos
Diretoria de Recursos Humanos

Matrícula 111492

Documento assinado. SÃO LUÍS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 27/06/2017 16:03 (MARIANA CLEMENTINO BRANDÃO)

PORTARIA-DRH - 12952017
( relativo ao Processo 279532017 )
Código de validação: 6193583A5C

A DIRETORA DE RECURSOS HUMANOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas
atribuições legais, em conformidade com o artigo 118, inciso I, da Lei Complementar n° 14/91, com redação dada pela Lei
Complementar n° 126, de 25.09.2009 e artigo 1º, inciso I, da Portaria n.º 1871/2010-TJ,

R E S O L V E:
Conceder ao servidor MOACIR OLIVEIRA BORGES JUNIOR, Analista Judiciário - Direito, matrícula n.° 183756, ora

exercendo o cargo em comissão de Assessor Jurídico de Desembargador no Gab. Desa. Cleonice Silva Freire, 07 (sete) dias de
licença para tratamento de saúde, em prorrogação, no período retroativo de de 22.05.2017 a 28.05.2017.

DÊ-SE CIÊNCIA. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE.
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís,

26 de junho de 2017.

MARIANA CLEMENTINO BRANDÃO
Diretora de Recursos Humanos
Diretoria de Recursos Humanos

Matrícula 111492

Documento assinado. SÃO LUÍS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 27/06/2017 16:09 (MARIANA CLEMENTINO BRANDÃO)

PORTARIA-DRH - 12962017
( relativo ao Processo 287742017 )
Código de validação: D6A5E1C897

A DIRETORA DE RECURSOS HUMANOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas
atribuições legais, em conformidade com o artigo 117, § 3º, inciso V, da Lei Complementar n.º 014/91, com a redação dada pela
Lei Complementar n.º 126, de 25.09.2009, e artigo 2º, inciso I, da Portaria n.º 1871/2010-TJ, datada de 18.05.2010, e a Portaria n.º
509/2015-TJ, datada de 25.02.2015,

R E S O L V E
Transferir o gozo de 30 (trinta) dias de férias do exercício de 2017, da servidora CELERITA DINORAH SOARES DE

CARVALHO SILVA, Técnica Judiciária, matrícula nº 113399, ora exercendo o cargo em comissão de Diretora do FERJ, concedidas
pela Portaria n.º 10892017-DRH, datada de 29.05.2017, no período de 01.07.2017 a 30.07.2017, para o período de 01.12.2017 a
30.12.2017, tendo em vista processo n.º 28774/2017-TJ.

DÊ-SE CIÊNCIA. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE.
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís,

26 de junho de 2017.

MARIANA CLEMENTINO BRANDÃO
Diretora de Recursos Humanos
Diretoria de Recursos Humanos

Matrícula 111492

Documento assinado. SÃO LUÍS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 27/06/2017 16:09 (MARIANA CLEMENTINO BRANDÃO)

PORTARIA-DRH - 12982017
( relativo ao Processo 289742017 )
Código de validação: E05F57DDD2
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A DIRETORA DE RECURSOS HUMANOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas
atribuições legais, em conformidade com o artigo 117, § 3º, inciso V, da Lei Complementar n.º 014/91, com a redação dada pela
Lei Complementar n.º 126, de 25.09.2009, e artigo 2º, inciso I, da Portaria n.º 1871/2010-TJ, datada de 18.05.2010, e a Portaria n.º
509/2015-TJ, datada de 25.02.2015,

R E S O L V E
Conceder ao servidor TAMER MORAES HELUY, Analista Judiciário - Direito, matrícula n.º 118844, lotado na

Assessoria Jurídica da Presidência, 30 (trinta) dias de férias referentes ao exercício de 2017, no período de 11.09.2017 a
10.10.2017, tendo em vista processo nº 28974/2017-TJ.

DÊ-SE CIÊNCIA. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE.
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO, em São

Luís, 26 de junho de 2017.

MARIANA CLEMENTINO BRANDÃO
Diretora de Recursos Humanos
Diretoria de Recursos Humanos

Matrícula 111492

Documento assinado. SÃO LUÍS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 27/06/2017 16:10 (MARIANA CLEMENTINO BRANDÃO)

PORTARIA-DRH - 12992017
( relativo ao Processo 289892017 )
Código de validação: 1A1CEEA03A

A DIRETORA DE RECURSOS HUMANOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas
atribuições legais, em conformidade com o artigo 117, § 3º, inciso V, da Lei Complementar n.º 014/91, com a redação dada pela
Lei Complementar n.º 126, de 25.09.2009, e artigo 2º, inciso I, da Portaria n.º 1871/2010-TJ, datada de 18.05.2010, e a Portaria n.º
509/2015-TJ, datada de 25.02.2015,

R E S O L V E:
Conceder ao servidor LINDOMAR DA SILVA QUEIROZ, Técnico Judiciário - Téc. em Edificações, matrícula n.º

149898, lotado na Divisão de Serviços e Obras, 30 (trinta) dias de férias referentes ao exercício de 2018, no período de 01.01.2018
a 30.01.2018, tendo em vista processo n.º 28989/2017-TJ.

DÊ-SE CIÊNCIA. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE.
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO, em São

Luís, 27 de junho de 2017.

MARIANA CLEMENTINO BRANDÃO
Diretora de Recursos Humanos
Diretoria de Recursos Humanos

Matrícula 111492

Documento assinado. SÃO LUÍS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 27/06/2017 16:11 (MARIANA CLEMENTINO BRANDÃO)

PORTARIA-DRH - 13002017
( relativo ao Processo 289842017 )
Código de validação: 489C30B7B7

A DIRETORA DE RECURSOS HUMANOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas
atribuições legais, em conformidade com o artigo 117, § 3º, inciso V, da Lei Complementar n.º 014/91, com a redação dada pela
Lei Complementar n.º 126, de 25.09.2009, e artigo 2º, inciso I, da Portaria n.º 1871/2010-TJ, datada de 18.05.2010, e a Portaria n.º
509/2015-TJ, datada de 25.02.2015,

R E S O L V E:
Conceder ao servidor MAURO HENRIQUE JANSEN PEREIRA, Analista Judiciário - Análise de Sistemas e

Desenvolvimento, matrícula n.º 156018, lotado na Divisão de Sistemas de Informação, 30 (trinta) dias de férias referentes ao
exercício de 2016, no período de 17.07.2017 a 15.08.2017, tendo em vista processo n.º 28984/2017-TJ.

DÊ-SE CIÊNCIA. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE.
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO, em São

Luís, 27 de junho de 2017.

MARIANA CLEMENTINO BRANDÃO
Diretora de Recursos Humanos
Diretoria de Recursos Humanos

Matrícula 111492

Documento assinado. SÃO LUÍS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 27/06/2017 16:12 (MARIANA CLEMENTINO BRANDÃO)
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PORTARIA-DRH - 13012017
( relativo ao Processo 289832017 )
Código de validação: F28E7C5036

A DIRETORA DE RECURSOS HUMANOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas
atribuições legais, em conformidade com o artigo 117, § 3º, inciso V, da Lei Complementar n.º 014/91, com a redação dada pela
Lei Complementar n.º 126, de 25.09.2009, e artigo 2º, inciso I, da Portaria n.º 1871/2010-TJ, datada de 18.05.2010, e a Portaria n.º
509/2015-TJ, datada de 25.02.2015,

R E S O L V E:
Conceder à servidora ROSA MARIA AROUCHA DA SILVA, Assessora Jurídica da Presidência, matrícula nº

144865, 30 (trinta) dias de férias referentes ao exercício de 2017, no período de 07.08.2017 a 05.09.2017, tendo em vista processo
nº 28983/2017-TJ.

DÊ-SE CIÊNCIA. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE.
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO, em São

Luís, 27 de junho de 2017.

MARIANA CLEMENTINO BRANDÃO
Diretora de Recursos Humanos
Diretoria de Recursos Humanos

Matrícula 111492

Documento assinado. SÃO LUÍS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 27/06/2017 16:13 (MARIANA CLEMENTINO BRANDÃO)

PORTARIA-DRH - 13022017
( relativo ao Processo 288532017 )
Código de validação: 2C33C01378

A DIRETORA DE RECURSOS HUMANOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas
atribuições legais, em conformidade com o artigo 117, § 3º, inciso V, da Lei Complementar n.º 014/91, com a redação dada pela
Lei Complementar n.º 126, de 25.09.2009, e artigo 2º, inciso I, da Portaria n.º 1871/2010-TJ, datada de 18.05.2010, e a Portaria n.º
509/2015-TJ, datada de 25.02.2015,

R E S O L V E
Conceder a ANTONIA VIRGEM SOUSA BEZERRA, Analista Judiciária - Direito, matrícula nº 113787, ora exercendo

o cargo em comissão de Assessora do Diretor Geral, 30 (trinta) dias de férias referentes ao exercício de 2017, no período de
02.08.2017 a 31.08.2017, tendo em vista processo nº 28853/2017-TJ.

DÊ-SE CIÊNCIA. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE.
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO, em São

Luís, 27 de junho de 2017.

MARIANA CLEMENTINO BRANDÃO
Diretora de Recursos Humanos
Diretoria de Recursos Humanos

Matrícula 111492

Documento assinado. SÃO LUÍS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 27/06/2017 16:18 (MARIANA CLEMENTINO BRANDÃO)

PORTARIA-DRH - 13032017
( relativo ao Processo 289932017 )
Código de validação: 929C9622E1

A DIRETORA DE RECURSOS HUMANOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas
atribuições legais, em conformidade com o artigo 118, inciso I, da Lei Complementar n° 14/91, com redação dada pela Lei
Complementar n° 126, de 25.09.2009 e artigo 1º, inciso I, da Portaria n.º 1871/2010-TJ,

R E S O L V E:
Conceder a ISABEL PASCOAL COSTA, Analista Judiciária - Ass. Técnica, matrícula n.° 1040, lotada na Divisão de

Protocolo e Arquivo, 03 (três) dias de licença para tratamento de saúde, em prorrogação, no período de 26.06.2017 a 28.06.2017.
DÊ-SE CIÊNCIA. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE.
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís,

27 de junho de 2017.

MARIANA CLEMENTINO BRANDÃO
Diretora de Recursos Humanos
Diretoria de Recursos Humanos

Matrícula 111492
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Documento assinado. SÃO LUÍS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 27/06/2017 16:58 (MARIANA CLEMENTINO BRANDÃO)

PORTARIA-DRH - 13042017
( relativo ao Processo 283672017 )
Código de validação: E3789640C9

A DIRETORA DE RECURSOS HUMANOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas
atribuições legais, em conformidade com o artigo 118, inciso I, da Lei Complementar n° 14/91, com redação dada pela Lei
Complementar n° 126, de 25.09.2009 e artigo 1º, inciso I, da Portaria n.º 1871/2010-TJ,

R E S O L V E:
Conceder a EMÍLIO ARAGÃO MENDONÇA, Analista Judiciário - Anal. Sist. Suporte e Rede, matrícula n° 128801,

lotado na Divisão de Administração de Banco de Dados, 60 (sessenta) dias de licença para tratamento de saúde, no período de
19.06.2017 a 17.08.2017.

DÊ-SE CIÊNCIA. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE.
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís, 27 de junho
de 2017.

MARIANA CLEMENTINO BRANDÃO
Diretora de Recursos Humanos
Diretoria de Recursos Humanos

Matrícula 111492

Documento assinado. SÃO LUÍS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 27/06/2017 17:02 (MARIANA CLEMENTINO BRANDÃO)

PORTARIA-DRH - 13052017
( relativo ao Processo 282212017 )
Código de validação: 748D9E9F4D

A DIRETORA DE RECURSOS HUMANOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas
atribuições legais, em conformidade com o artigo 118, inciso I, da Lei Complementar n° 14/91, com redação dada pela Lei
Complementar n° 126, de 25.09.2009 e artigo 1º, inciso I, da Portaria n.º 1871/2010-TJ,

R E S O L V E:
Conceder a LUCIANA FERNANDES DA SILVA, Auxiliar Judiciária - Apoio Administrativo, matrícula nº 1503275,

lotada na Diretoria do FERJ, 30 (trinta) dias de licença para tratamento de saúde, no período de 15.06.2017 a 14.07.2017.
DÊ-SE CIÊNCIA. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE.
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís,

27 de junho de 2017.

MARIANA CLEMENTINO BRANDÃO
Diretora de Recursos Humanos
Diretoria de Recursos Humanos

Matrícula 111492

Documento assinado. SÃO LUÍS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 27/06/2017 17:07 (MARIANA CLEMENTINO BRANDÃO)

PORTARIA-DRH - 13062017
( relativo ao Processo 267982017 )
Código de validação: 242469AE30

A DIRETORA DE RECURSOS HUMANOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas
atribuições legais, em conformidade com o artigo 118, inciso I, da Lei Complementar n° 14/91, com redação dada pela Lei
Complementar n° 126, de 25.09.2009 e artigo 1º, inciso I, da Portaria n.º 1871/2010-TJ,

R E S O L V E:
Conceder a HALEX ALEXANDRE CORRÊA COSTA, Comissário de Justiça da Infância e Juventude, matrícula nº

131318, lotado na Diretoria do Fórum da Comarca de Ribamar, 30 (trinta) dias de licença para tratamento de saúde, em
prorrogação, no período de 16.06.2017 a 15.07.2017.

DÊ-SE CIÊNCIA. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE.
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís, 27 de junho
de 2017.

MARIANA CLEMENTINO BRANDÃO
Diretora de Recursos Humanos
Diretoria de Recursos Humanos

Matrícula 111492

Documento assinado. SÃO LUÍS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 27/06/2017 17:07 (MARIANA CLEMENTINO BRANDÃO)
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PORTARIA-DRH - 13072017
( relativo ao Processo 289452017 )
Código de validação: 4F51BBB112

A DIRETORA DE RECURSOS HUMANOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas
atribuições legais, em conformidade com o artigo 118, inciso I, da Lei Complementar n° 14/91, com redação dada pela Lei
Complementar n° 126, de 25.09.2009 e artigo 1º, inciso I, da Portaria n.º 1871/2010-TJ,

R E S O L V E:
Conceder à servidora JEANNE SILVA DOS SANTOS, Analista Judiciária - Direito, matrícula n° 140186, lotada na

Coordenadoria de Auditoria, 30 (trinta) dias de licença para tratamento de saúde, no período de 22.06.2017 a 21.07.2017.
DÊ-SE CIÊNCIA. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE.

DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís, 27 de junho
de 2017.

MARIANA CLEMENTINO BRANDÃO
Diretora de Recursos Humanos
Diretoria de Recursos Humanos

Matrícula 111492

Documento assinado. SÃO LUÍS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 27/06/2017 17:08 (MARIANA CLEMENTINO BRANDÃO)

PORTARIA-DRH - 13082017
( relativo ao Processo 287572017 )
Código de validação: 743894464C

A DIRETORA DE RECURSOS HUMANOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas
atribuições legais, em conformidade com o artigo 118, inciso I, da Lei Complementar n° 14/91, com redação dada pela Lei
Complementar n° 126, de 25.09.2009 e artigo 1º, inciso I, da Portaria n.º 1871/2010-TJ,

R E S O L V E:
Conceder a ANA PAULA DA SILVA BRAGA VIANA, Auxiliar Judiciária - Apoio Administrativo, matrícula nº 140327,

ora exercendo a função gratificada de Membro da Comissão Permanente de Processos Administrativos Disciplinares e
Sindicância, 20 (vinte) dias de licença para tratamento de saúde, no período de 22.06.2017 a 11.07.2017.

DÊ-SE CIÊNCIA. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE.
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís,

27 de junho de 2017.

MARIANA CLEMENTINO BRANDÃO
Diretora de Recursos Humanos
Diretoria de Recursos Humanos

Matrícula 111492

Documento assinado. SÃO LUÍS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 27/06/2017 17:09 (MARIANA CLEMENTINO BRANDÃO)

PORTARIA-DRH - 13092017
( relativo ao Processo 280282017 )
Código de validação: A5B2558321

A DIRETORA DE RECURSOS HUMANOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas
atribuições legais, nos termos do art. 3º, inciso VII, da Portaria n.º 3336/2010-DG/TJ,

R E S O L V E:
Designar a servidora KELLYANNA DIAS TABOSA, Auxiliar Judiciária – Apoio Administrativo, matrícula n° 108878,

ora exercendo a função gratificada de Supervisora de Divisão, para responder pelo cargo em comissão de Chefe da Divisão de
Administração de Material, durante o afastamento legal e temporário do titular, Alberto Bruno Cunha Duarte, no período de
03.07.2017 a 01.08.2017, tendo em vista o que consta do Processo n.º 28028/2017-TJ.

DÊ-SE CIÊNCIA. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE.
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO, em São

Luís, 27 de junho de 2017.

MARIANA CLEMENTINO BRANDÃO
Diretora de Recursos Humanos
Diretoria de Recursos Humanos

Matrícula 111492

Documento assinado. SÃO LUÍS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 27/06/2017 17:10 (MARIANA CLEMENTINO BRANDÃO)
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PORTARIA-DRH - 13102017
( relativo ao Processo 288012017 )
Código de validação: 8FC05F0BA2

A DIRETORA DE RECURSOS HUMANOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas
atribuições legais, em conformidade com o artigo 118, inciso I, da Lei Complementar n° 14/91, com redação dada pela Lei
Complementar n° 126, de 25.09.2009 e artigo 1º, inciso I, da Portaria n.º 1871/2010-TJ,

R E S O L V E:
Conceder a LUCIANO LOPES VILAR, Técnico Judiciário - Apoio Téc. Administrativo, matrícula nº 147835, lotado no

Gabinete do Diretor Geral, 04 (quatro) dias de licença para tratamento de saúde, no período de 25.06.2017 a 28.06.2017.
DÊ-SE CIÊNCIA. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE.
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís,

27 de junho de 2017.

MARIANA CLEMENTINO BRANDÃO
Diretora de Recursos Humanos
Diretoria de Recursos Humanos

Matrícula 111492

Documento assinado. SÃO LUÍS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 27/06/2017 17:12 (MARIANA CLEMENTINO BRANDÃO)

PORTARIA-DRH - 13112017
( relativo ao Processo 288582017 )
Código de validação: E7C20191B9

A DIRETORA DE RECURSOS HUMANOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas
atribuições legais, em conformidade com o artigo 117, § 3º, inciso V, da Lei Complementar n.º 014/91, com a redação dada pela
Lei Complementar n.º 126, de 25.09.2009, e artigo 2º, inciso I, da Portaria n.º 1871/2010-TJ, datada de 18.05.2010, e a Portaria n.º
509/2015-TJ, datada de 25.02.2015,

R E S O L V E
Antecipar o gozo de 15 (quinze) dias de férias restantes do exercício de 2016, da servidora CARMEN JONES DE

OLIVEIRA BOGEA, Auxiliar de Serviço Operacional - Serv. Gerais, matrícula nº 17392, ora exercendo a função gratificada de
Secretária de Administração Destacada, lotada no Gabinete do Diretor Geral, concedidas pela Portaria nº 455/2017-DRH, datada de
21.02.2017, no período de 05.10.2017 a 19.10.2017, para o período de 28.08.2017 a 11.09.2017, tendo em vista processo nº
28858/2017-TJ.

DÊ-SE CIÊNCIA. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE.
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO, em São

Luís, 27 de junho de 2017.

MARIANA CLEMENTINO BRANDÃO
Diretora de Recursos Humanos
Diretoria de Recursos Humanos

Matrícula 111492

Documento assinado. SÃO LUÍS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 27/06/2017 17:12 (MARIANA CLEMENTINO BRANDÃO)

PORTARIA-DRH - 13122017
( relativo ao Processo 289862017 )
Código de validação: 3401620CD9

A DIRETORA DE RECURSOS HUMANOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas
atribuições legais, em conformidade com o artigo 117, § 3º, inciso V, da Lei Complementar n.º 014/91, com a redação dada pela
Lei Complementar n.º 126, de 25.09.2009, e artigo 2º, inciso I, da Portaria n.º 1871/2010-TJ, datada de 18.05.2010, e a Portaria n.º
509/2015-TJ, datada de 25.02.2015,

R E S O L V E
Antecipar o gozo de 30 (trinta) dias de férias do exercício de 2017, da servidora MÁRCIA MARIA FERNANDES

RIBEIRO BANHOS, Taquigrafa do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, ora à disposição deste Tribunal e exercendo o cargo
em comissão de Chefe do Cerimonial, matrícula nº 65318, concedidas pela Portaria nº 915/2017-DRH, datada de 05.05.2017, no
período de 02.04.2018 a 01.105.2018, para o período de 03.07.2017 a 01.08.2017, tendo em vista processo nº 28986/2017-TJ.

DÊ-SE CIÊNCIA. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE.
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO, em São

Luís, 27 de junho de 2017.

MARIANA CLEMENTINO BRANDÃO
Diretora de Recursos Humanos
Diretoria de Recursos Humanos
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Matrícula 111492

Documento assinado. SÃO LUÍS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 27/06/2017 17:15 (MARIANA CLEMENTINO BRANDÃO)

PORTARIA-DRH - 13132017
( relativo ao Processo 287442017 )
Código de validação: 9253AE952D

A DIRETORA DE RECURSOS HUMANOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas
atribuições legais, em conformidade com o artigo 117, § 3º, inciso V, da Lei Complementar n.º 014/91, com a redação dada pela
Lei Complementar n.º 126, de 25.09.2009, e artigo 2º, inciso I, da Portaria n.º 1871/2010-TJ, datada de 18.05.2010, e a Portaria n.º
509/2015-TJ, datada de 25.02.2015,

R E S O L V E
Interromper, a partir de 26.06.2017, o gozo das férias relativas ao exercício de 2017, da servidora MARCIA

ROBERTA DE CARVALHO, Auxiliar Judiciária, matrícula nº 108191, lotada na Coordenadoria das Câmaras Criminais Isoladas,
concedidas pela Portaria nº 1068/2017-DRH, datada de 24.05.2017, no período de 19.06.2017 a 18.07.2017, restando 23 (vinte e
três) dias, para o período de 11.09.2017 a 03.10.2017, tendo em vista processo nº 28744/2017-TJ.

DÊ-SE CIÊNCIA. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE.
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO, em São

Luís, 27 de junho de 2017.

MARIANA CLEMENTINO BRANDÃO
Diretora de Recursos Humanos
Diretoria de Recursos Humanos

Matrícula 111492

Documento assinado. SÃO LUÍS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 27/06/2017 17:16 (MARIANA CLEMENTINO BRANDÃO)

PORTARIA-DRH - 13142017
( relativo ao Processo 290412017 )
Código de validação: 6070695BA9

A DIRETORA DE RECURSOS HUMANOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas
atribuições legais, em conformidade com o artigo 118, inciso I, da Lei Complementar n° 14/91, com redação dada pela Lei
Complementar n° 126, de 25.09.2009 e artigo 1º, inciso I, da Portaria n.º 1871/2010-TJ,

R E S O L V E:
Conceder ao servidor FLÁVIO LUIS SOUSA SILVA, Técnico Judiciário - Apoio Téc. Administrativo, matrícula n°

107847, lotado na Coordenadoria de Orientação e Aprimoramento das Medidas Cautelares Penais e Execução Criminal, 05 (cinco)
dias de licença para tratamento de saúde, no período de 22.06.2017 a 26.06.2017.
DÊ-SE CIÊNCIA. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE.
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís, 27 de junho
de 2017.

MARIANA CLEMENTINO BRANDÃO
Diretora de Recursos Humanos
Diretoria de Recursos Humanos

Matrícula 111492

Documento assinado. SÃO LUÍS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 27/06/2017 17:16 (MARIANA CLEMENTINO BRANDÃO)

PORTARIA-DRH - 13152017
( relativo ao Processo 291172017 )
Código de validação: 62BF757E1F

A DIRETORA DE RECURSOS HUMANOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas
atribuições legais, em conformidade com o artigo 117, § 3º, inciso V, da Lei Complementar n.º 014/91, com a redação dada pela
Lei Complementar n.º 126, de 25.09.2009, e artigo 2º, inciso I, da Portaria n.º 1871/2010-TJ, datada de 18.05.2010, e a Portaria n.º
509/2015-TJ, datada de 25.02.2015,

R E S O L V E
Conceder a KELLY DE FÁTIMA RAMALHO LOPES, Auxiliar Judiciária - Telefonista, matrícula nº 120345, lotada na

Divisão do Telejudiciário, 30 (trinta) dias de férias referentes ao exercício de 2017, no período de 31.07.2017 a 29.08.2017, tendo
em vista processo nº 29117/2017-TJ.

DÊ-SE CIÊNCIA. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE.
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO, em São

Luís, 27 de junho de 2017.
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MARIANA CLEMENTINO BRANDÃO
Diretora de Recursos Humanos
Diretoria de Recursos Humanos

Matrícula 111492

Documento assinado. SÃO LUÍS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 27/06/2017 17:16 (MARIANA CLEMENTINO BRANDÃO)

PORTARIA-DRH - 13162017
( relativo ao Processo 290512017 )
Código de validação: 7B657CF82D

A DIRETORA DE RECURSOS HUMANOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas
atribuições legais, em conformidade com o artigo 118, inciso I, da Lei Complementar n° 14/91, com redação dada pela Lei
Complementar n° 126, de 25.09.2009 e artigo 1º, inciso I, da Portaria n.º 1871/2010-TJ,

R E S O L V E:
Conceder à servidora LUZIA DA CONCEICAO SILVA FERNANDES CORRÊA, Auxiliar Judiciária - Apoio

Administrativo, matrícula n° 103853, ora exercendo o cargo em comissão de Chefe de Gabinete de Desembargador, lotada no
Gabinete Des. Marcelino Chaves Everton, 15 (quinze) dias de licença para tratamento de saúde, no período de 22.06.2017 a
06.07.2017.
DÊ-SE CIÊNCIA. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE.
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís, 27 de junho
de 2017.

MARIANA CLEMENTINO BRANDÃO
Diretora de Recursos Humanos
Diretoria de Recursos Humanos

Matrícula 111492

Documento assinado. SÃO LUÍS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 27/06/2017 17:18 (MARIANA CLEMENTINO BRANDÃO)

PORTARIA-DRH - 13172017
( relativo ao Processo 292432017 )
Código de validação: 8D0998BC6C

A DIRETORA DE RECURSOS HUMANOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas
atribuições legais, em conformidade com o artigo 117, § 3º, inciso V, da Lei Complementar n.º 014/91, com a redação dada pela
Lei Complementar n.º 126, de 25.09.2009, e artigo 2º, inciso I, da Portaria n.º 1871/2010-TJ, datada de 18.05.2010, e a Portaria n.º
509/2015-TJ, datada de 25.02.2015,

R E S O L V E:
Conceder à servidora PRISCILA CAROLINE SANTANA GUZMAN, Oficiala de Justiça, matrícula nº 151506, lotada

na Coordenadoria do Plenário e das Câmaras Reunidas, 30 (trinta) dias de férias referentes ao exercício de 2017, no período de
07.08.2017 a 05.09.2017, tendo em vista processo nº 29243/2017-TJ.

DÊ-SE CIÊNCIA. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE.
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO, em São

Luís, 28 de junho de 2017.

MARIANA CLEMENTINO BRANDÃO
Diretora de Recursos Humanos
Diretoria de Recursos Humanos

Matrícula 111492

Documento assinado. SÃO LUÍS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 28/06/2017 11:37 (MARIANA CLEMENTINO BRANDÃO)

PORTARIA-DRH - 13182017
( relativo ao Processo 292422017 )
Código de validação: 470F48C77E

A DIRETORA DE RECURSOS HUMANOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas
atribuições legais, em conformidade com o artigo 117, § 3º, inciso V, da Lei Complementar n.º 014/91, com a redação dada pela
Lei Complementar n.º 126, de 25.09.2009, e artigo 2º, inciso I, da Portaria n.º 1871/2010-TJ, datada de 18.05.2010, e a Portaria n.º
509/2015-TJ, datada de 25.02.2015,

R E S O L V E:
Conceder ao servidor ANTONIO FERNANDO VIEIRA DE SOUSA, Técnico Judiciário - Apoio Téc. Administrativo,

matrícula nº 101071, ora exercendo a função gratificada de Secretário do Diretor de Informática e Automação, lotado na
Coordenadoria de Atendimento ao Usuário, 30 (trinta) dias de férias referentes ao exercício de 2017, no período de 07.08.2017 a
05.09.2017, tendo em vista processo n.º 29242/2017 -TJ.
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DÊ-SE CIÊNCIA. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE.
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO, em São

Luís, 28 de junho de 2017.

MARIANA CLEMENTINO BRANDÃO
Diretora de Recursos Humanos
Diretoria de Recursos Humanos

Matrícula 111492

Documento assinado. SÃO LUÍS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 28/06/2017 11:37 (MARIANA CLEMENTINO BRANDÃO)

PORTARIA-DRH - 13202017
( relativo ao Processo 289572017 )
Código de validação: CB53A9AF6D

A DIRETORA DE RECURSOS HUMANOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas
atribuições legais, em conformidade com o artigo 117, § 3º, inciso V, da Lei Complementar n.º 014/91, com a redação dada pela
Lei Complementar n.º 126, de 25.09.2009, e artigo 2º, inciso I, da Portaria n.º 1871/2010-TJ, datada de 18.05.2010, e a Portaria n.º
509/2015-TJ, datada de 25.02.2015,

R E S O L V E:
Conceder à servidora POLYANA RIBEIRO CAVALCANTE, Assessora Técnica da Assessoria Jurídica da

Presidência, matrícula n.º 178020, 30 (trinta) dias de férias referentes ao exercício de 2018, no período de 15.01.2018 a 13.02.2018,
tendo em vista processo n.º 28957/2017-TJ.

DÊ-SE CIÊNCIA. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE.
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO, em São

Luís, 28 de junho de 2017.

MARIANA CLEMENTINO BRANDÃO
Diretora de Recursos Humanos
Diretoria de Recursos Humanos

Matrícula 111492

Documento assinado. SÃO LUÍS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 28/06/2017 11:44 (MARIANA CLEMENTINO BRANDÃO)

PORTARIA-DRH - 13212017
( relativo ao Processo 288522017 )
Código de validação: EDA3F07294

A DIRETORA DE RECURSOS HUMANOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas
atribuições legais, em conformidade com o artigo 117, § 3º, inciso V, da Lei Complementar n.º 014/91, com a redação dada pela
Lei Complementar n.º 126, de 25.09.2009, e artigo 2º, inciso I, da Portaria n.º 1871/2010-TJ, datada de 18.05.2010, e a Portaria n.º
509/2015-TJ, datada de 25.02.2015,

R E S O L V E:
Transferir o gozo de 30 (trinta) dias de férias do exercício de 2016, da servidora ANTONIA VIRGEM SOUSA

BEZERRA, Analista Judiciária - Direito, matrícula n.º 113787, lotada no Gabinete do Diretor Geral, concedidas pela Portaria n.º
855/2017-DRH, datada de 27.04.2017, no período de 03.07.2017 a 01.08.2017, para o período de 06.03.2018 a 04.04.2018, tendo
em vista processo n.º 28852/2017-TJ.

DÊ-SE CIÊNCIA. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE.
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO, em São

Luís, 28 de junho de 2017.

MARIANA CLEMENTINO BRANDÃO
Diretora de Recursos Humanos
Diretoria de Recursos Humanos

Matrícula 111492

Documento assinado. SÃO LUÍS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 28/06/2017 11:47 (MARIANA CLEMENTINO BRANDÃO)

PORTARIA-DRH - 13222017
( relativo ao Processo 293202017 )
Código de validação: 42869EFD21

A DIRETORA DE RECURSOS HUMANOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas
atribuições legais, em conformidade com o artigo 117, § 3º, inciso V, da Lei Complementar n.º 014/91, com a redação dada pela
Lei Complementar n.º 126, de 25.09.2009, e artigo 2º, inciso I, da Portaria n.º 1871/2010-TJ, datada de 18.05.2010, e a Portaria n.º
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509/2015-TJ, datada de 25.02.2015,
R E S O L V E:

Conceder ao servidor JOHN HERBET LOBO BRANDÃO, Analista Judiciário - Administrador, matrícula nº 112631,
lotado na Divisão de Administração Patrimonial, 30 (trinta) dias de férias referentes ao exercício de 2017, no período de 10.07.2017
a 08.08.2017, tendo em vista processo nº 29320/2017-TJ.

DÊ-SE CIÊNCIA. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE.
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO, em São

Luís, 28 de junho de 2017.

MARIANA CLEMENTINO BRANDÃO
Diretora de Recursos Humanos
Diretoria de Recursos Humanos

Matrícula 111492

Documento assinado. SÃO LUÍS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 28/06/2017 11:47 (MARIANA CLEMENTINO BRANDÃO)

PORTARIA-DRH - 13232017
( relativo ao Processo 294222017 )
Código de validação: 06B995DD94

A DIRETORA DE RECURSOS HUMANOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas
atribuições legais, em conformidade com o artigo 117, § 3º, inciso V, da Lei Complementar n.º 014/91, com a redação dada pela
Lei Complementar n.º 126, de 25.09.2009, e artigo 2º, inciso I, da Portaria n.º 1871/2010-TJ, datada de 18.05.2010, e a Portaria n.º
509/2015-TJ, datada de 25.02.2015,

R E S O L V E:
Transferir o gozo de 12 (doze) dias de férias do exercício de 2016, da servidora MARIA IZEUNETE CARLOS DOS

SANTOS, Auxiliar Judiciária - Apoio Administrativo, matrícula nº 109751, ora exercendo o cargo em comissão de Assessora
Técnica Presidência, lotada na Diretoria do FERJ, concedidas pela Portaria n.º 687/2017-DRH, datada de 28.03.2017, no período
de 17.07.2017 a 28.07.2017, para o período de 27.11.2017 a 08.12.2017, tendo em vista processo n.º 29422/2017-TJ.

DÊ-SE CIÊNCIA. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE.
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO, em São

Luís, 28 de junho de 2017.

MARIANA CLEMENTINO BRANDÃO
Diretora de Recursos Humanos
Diretoria de Recursos Humanos

Matrícula 111492

Documento assinado. SÃO LUÍS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 28/06/2017 11:47 (MARIANA CLEMENTINO BRANDÃO)

PORTARIA-GVP - 5352017
( relativo ao Processo 282842017 )
Código de validação: 12D6BBE86B

A VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais, em
conformidade com o artigo 119, da Lei Complementar n° 014/91, com a redação dada pela Lei Complementar n° 068, de
23.12.2003,

R E S O L V E:
Conceder à servidora BRUNA RAPOSO LEAL, Analista Judiciária - Direito, matrícula nº 146860, lotada na Turma

Recursal da Comarca de Imperatriz, o gozo de 36 (trinta e seis) dias de licença-prêmio por assiduidade, referente ao 1º
quinquênio, no período de 03.07.2017 a 07.08.2017.

DÊ-SE CIÊNCIA. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE.
PALÁCIO DA JUSTIÇA “CLÓVIS BEVILÁCQUA” DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís, 27 de junho de

2017.

MARIA DAS GRAÇAS DE CASTRO DUARTE MENDES
Vice-presidente do Tribunal de Justiça

Gabinete da Vice-presidência
Matrícula 3731

Documento assinado. SÃO LUÍS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 28/06/2017 10:21 (MARIA DAS GRAÇAS DE CASTRO DUARTE MENDES)

PORTARIA-GVP - 5362017
( relativo ao Processo 280782017 )
Código de validação: 9E76F5E6CB

A VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais, em
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conformidade com o artigo 119, da Lei Complementar n° 014/91, com a redação dada pela Lei Complementar n° 068, de
23.12.2003,

R E S O L V E:
Conceder à servidora NARA LAÍSE ARAÚJO PACHECO, Técnica Judiciária - Apoio Téc. Administrativo, matrícula

nº 153494, ora exercendo o cargo em comissão de Assessora de Juiz Auxiliar de Entrância Final, desempenhando suas atividades
junto à 9ª Vara Criminal de São Luís, licença-prêmio à assiduidade, referente ao 1° quinquênio, bem como o gozo de 32 (trinta e
dois) dias do referido quinquênio, no período de 03.07.2017 a 03.08.2017.

DÊ-SE CIÊNCIA. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE.
PALÁCIO DA JUSTIÇA “CLÓVIS BEVILÁCQUA” DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís, 27 de junho de

2017.

MARIA DAS GRAÇAS DE CASTRO DUARTE MENDES
Vice-presidente do Tribunal de Justiça

Gabinete da Vice-presidência
Matrícula 3731

Documento assinado. SÃO LUÍS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 28/06/2017 10:22 (MARIA DAS GRAÇAS DE CASTRO DUARTE MENDES)

PORTARIA-GVP - 5372017
( relativo ao Processo 286522017 )
Código de validação: 5242996D3D

A VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais, em
conformidade com o artigo 119, da Lei Complementar n° 014/91, com a redação dada pela Lei Complementar n° 068, de
23.12.2003 e Resolução nº 29/2016 de 16.06.2016,

R E S O L V E:

Conceder a EDLENO ALVES DE SOUSA MACHADO, Técnico Judiciário - Apoio Téc. Administrativo, matrícula nº
153452, lotado na 2ª Vara da Comarca de Pedreiras, 20 (vinte) dias de licença-paternidade, no período de 21.06.2017 a 10.07.2017.

DÊ-SE CIÊNCIA. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE.

PALÁCIO DA JUSTIÇA “CLÓVIS BEVILÁCQUA” DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís, 28 de junho de
2017.

MARIA DAS GRAÇAS DE CASTRO DUARTE MENDES
Vice-presidente do Tribunal de Justiça

Gabinete da Vice-presidência
Matrícula 3731

Documento assinado. SÃO LUÍS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 28/06/2017 10:30 (MARIA DAS GRAÇAS DE CASTRO DUARTE MENDES)

PORTARIA-GVP - 5382017
( relativo ao Processo 286532017 )
Código de validação: 184463F1CD

A VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais, em
conformidade com o artigo 119, da Lei Complementar n° 014/91, com a redação dada pela Lei Complementar n° 068, de
23.12.2003 e Resolução nº 29/2016 de 16.06.2016,

R E S O L V E:

Conceder a JEFERSON FONSECA DE SOUSA, Técnico Judiciário - Apoio Téc. Administrativo, matrícula nº
161901, lotado na 1ª Vara da Comarca de Tuntum, 20 (vinte) dias de licença-paternidade, no período de 21.06.2017 a 10.07.2017.

DÊ-SE CIÊNCIA. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE.

PALÁCIO DA JUSTIÇA “CLÓVIS BEVILÁCQUA” DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís, 28 de junho de
2017.

MARIA DAS GRAÇAS DE CASTRO DUARTE MENDES
Vice-presidente do Tribunal de Justiça

Gabinete da Vice-presidência
Matrícula 3731

Documento assinado. SÃO LUÍS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 28/06/2017 10:33 (MARIA DAS GRAÇAS DE CASTRO DUARTE MENDES)

PORTARIA-GVP - 5392017
( relativo ao Processo 279132017 )
Código de validação: 94D883505F
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A VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais, em
conformidade com o artigo 147 da Lei n.º 6.107/94, combinado com o artigo 119, da Lei Complementar n.º 014/91, com a redação
dada pela Lei Complementar n° 068, de 23.12.2003,

R E S O L V E:
Conceder a MÁRCIA CRISTINA OLIVEIRA CORREIA, Analista Judiciário - Direito, matrícula nº. 132118, ora

exercendo a função gratificada de Membro da Comissão Permanente de Processos Administrativos Disciplinares e Sindicâncias,
05 (cinco) dias de licença por motivo de doença em pessoa da família, no período de 12.06.2017 a 16.06.2017.

DÊ-SE CIÊNCIA. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE.
PALÁCIO DA JUSTIÇA “CLÓVIS BEVILÁCQUA” DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís, 28 de junho de

2017.

MARIA DAS GRAÇAS DE CASTRO DUARTE MENDES
Vice-presidente do Tribunal de Justiça

Gabinete da Vice-presidência
Matrícula 3731

Documento assinado. SÃO LUÍS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 28/06/2017 10:23 (MARIA DAS GRAÇAS DE CASTRO DUARTE MENDES)

PORTARIA-GVP - 5402017
( relativo ao Processo 284152017 )
Código de validação: 10287742A2

A VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais, em
conformidade com o artigo 147 da Lei n.º 6.107/94, combinado com o artigo 119, da Lei Complementar n.º 014/91, com a redação
dada pela Lei Complementar n° 068, de 23.12.2003,

R E S O L V E:
Conceder a ANTONILDA COSTA OLIVEIRA, Técnica Judiciária - Apoio Téc. Administrativo, matrícula nº. 117036,

lotada na 1ª Vara da Comarca de Santa Helena, 03 (três) dias de licença por motivo de doença em pessoa da família, no período
de 19.06.2017 a 21.06.2017.

DÊ-SE CIÊNCIA. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE.
PALÁCIO DA JUSTIÇA “CLÓVIS BEVILÁCQUA” DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís, 28 de junho de

2017.

MARIA DAS GRAÇAS DE CASTRO DUARTE MENDES
Vice-presidente do Tribunal de Justiça

Gabinete da Vice-presidência
Matrícula 3731

Documento assinado. SÃO LUÍS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 28/06/2017 10:24 (MARIA DAS GRAÇAS DE CASTRO DUARTE MENDES)

PORTARIA-GVP - 5412017
( relativo ao Processo 283602017 )
Código de validação: A14FAE4755

A VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais, em
conformidade com o artigo 147 da Lei n.º 6.107/94, combinado com o artigo 119, da Lei Complementar n.º 014/91, com a redação
dada pela Lei Complementar n° 068, de 23.12.2003,

R E S O L V E:
Conceder a FRANKLENE DE ARAUJO PINHEIRO, Técnica Judiciária - Apoio Téc. Administrativo, matrícula n°

102087, lotada no 2º Juizado Especial Cível e das Relações de Consumo de São Luís, 03 (três) dias de licença por motivo de
doença em pessoa da família, no período de 19.06.2017 a 21.06.2017.

DÊ-SE CIÊNCIA. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE.
PALÁCIO DA JUSTIÇA “CLÓVIS BEVILÁCQUA” DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís, 28 de junho de

2017.

MARIA DAS GRAÇAS DE CASTRO DUARTE MENDES
Vice-presidente do Tribunal de Justiça

Gabinete da Vice-presidência
Matrícula 3731

Documento assinado. SÃO LUÍS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 28/06/2017 10:20 (MARIA DAS GRAÇAS DE CASTRO DUARTE MENDES)

PORTARIA-GVP - 5422017
( relativo ao Processo 282162017 )
Código de validação: 02C9D5A980
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A VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais, em
conformidade com o artigo 147 da Lei n.º 6.107/94, combinado com o artigo 119, da Lei Complementar n.º 014/91, com a redação
dada pela Lei Complementar n° 068, de 23.12.2003,

R E S O L V E:
Conceder a JOSÉ WELSON SOUSA BEZERRA, Auxiliar Judiciário - Apoio Administrativo, matrícula nº. 165399,

lotado na 3ª Vara da Comarca de Caxias, licença por motivo de doença em pessoa da família, no dia 20.06.2017.
DÊ-SE CIÊNCIA. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE.
PALÁCIO DA JUSTIÇA “CLÓVIS BEVILÁCQUA” DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís, 28 de junho de

2017.

MARIA DAS GRAÇAS DE CASTRO DUARTE MENDES
Vice-presidente do Tribunal de Justiça

Gabinete da Vice-presidência
Matrícula 3731

Documento assinado. SÃO LUÍS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 28/06/2017 10:25 (MARIA DAS GRAÇAS DE CASTRO DUARTE MENDES)

PORTARIA-GP - 5432017
( relativo ao Processo 274752017 )
Código de validação: 540B87427D

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais, em conformidade
com o artigo 81, IV, § 4º e 7º da Lei Complementar n.º 014/91, e artigo 25, XII, do Regimento Interno deste Tribunal,

R E S O L V E:
Conceder a IRAN KURBAN FILHO, Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Barra do Corda, matrícula n.°

144105, o gozo de 45 (quarenta e cinco) dias de licença-prêmio por assiduidade, referente ao 1º quinquênio, no período de
26.06.2017 a 09.08.2017, tendo em vista decisão constante do Processo nº. 27475/2017-TJ.

DÊ-SE CIÊNCIA. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE.
PALÁCIO DA JUSTIÇA “CLÓVIS BEVILÁCQUA” DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís, 26 de junho de 2017.

Desembargador CLEONES CARVALHO CUNHA
Presidente do Tribunal de Justiça

Matrícula 13557

Documento assinado. SÃO LUÍS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 27/06/2017 14:21 (CLEONES CARVALHO CUNHA)

PORTARIA-GVP - 5432017
( relativo ao Processo 283432017 )
Código de validação: 216F5B3DC6

A VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais, em
conformidade com o artigo 147 da Lei n.º 6.107/94, combinado com o artigo 119, da Lei Complementar n.º 014/91, com a redação
dada pela Lei Complementar n° 068, de 23.12.2003,

R E S O L V E:
Conceder a GERSON OLIVEIRA NEPOMUCENO JUNIOR, Analista Judiciário - Anal. Sist. Suporte e Rede,

matrícula nº. 102145, lotado na Divisão de Serviços de TI, 05 (cinco) dias de licença por motivo de doença em pessoa da família,
no período de 19.06.2017 a 23.06.2017.

DÊ-SE CIÊNCIA. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE.
PALÁCIO DA JUSTIÇA “CLÓVIS BEVILÁCQUA” DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís, 28 de junho de

2017.

MARIA DAS GRAÇAS DE CASTRO DUARTE MENDES
Vice-presidente do Tribunal de Justiça

Gabinete da Vice-presidência
Matrícula 3731

Documento assinado. SÃO LUÍS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 28/06/2017 10:34 (MARIA DAS GRAÇAS DE CASTRO DUARTE MENDES)

PORTARIA-GVP - 5442017
( relativo ao Processo 283162017 )
Código de validação: D22DEFEA09

A VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais, em
conformidade com o artigo 147 da Lei n.º 6.107/94, combinado com o artigo 119, da Lei Complementar n.º 014/91, com a redação
dada pela Lei Complementar n° 068, de 23.12.2003,

R E S O L V E:
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Conceder a DJENANE COIMBRA TEIXEIRA MENDES, Técnica Judiciária - Apoio Téc. Administrativo, matrícula n°
132100, lotada no 8º Juizado Especial Cível e das Relações de Consumo de São Luís, licença por motivo de doença em pessoa da
família, no dia 20.06.2017.

DÊ-SE CIÊNCIA. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE.
PALÁCIO DA JUSTIÇA “CLÓVIS BEVILÁCQUA” DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís, 28 de junho de

2017.

MARIA DAS GRAÇAS DE CASTRO DUARTE MENDES
Vice-presidente do Tribunal de Justiça

Gabinete da Vice-presidência
Matrícula 3731

Documento assinado. SÃO LUÍS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 28/06/2017 10:12 (MARIA DAS GRAÇAS DE CASTRO DUARTE MENDES)

PORTARIA-GP - 5442017
( relativo ao Processo 205222017 )
Código de validação: 5F7C0EB8AA

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais,
R E S O L V E:

Designar o servidor ANTONILSON LELIS FRANÇA, Técnico Judiciário - Apoio Téc. Administrativo, matrícula n° 117408, para
exercer a função gratificada de Conciliador, FG-03, do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Pinheiro, tendo em vista o
que consta do Processo nº 20522/2017-TJ.
DÊ-SE CIÊNCIA. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE.
PALÁCIO DA JUSTIÇA “CLÓVIS BEVILÁCQUA” DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís, 27 de junho de 2017.

Desembargador CLEONES CARVALHO CUNHA
Presidente do Tribunal de Justiça

Matrícula 13557

Documento assinado. SÃO LUÍS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 28/06/2017 13:16 (CLEONES CARVALHO CUNHA)

PORTARIA-GVP - 5452017
( relativo ao Processo 285642017 )
Código de validação: A9CC2720D6

A VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais, em
conformidade com o artigo 147 da Lei n.º 6.107/94, combinado com o artigo 119, da Lei Complementar n.º 014/91, com a redação
dada pela Lei Complementar n° 068, de 23.12.2003,

R E S O L V E:
Conceder a FRANKLENE DE ARAUJO PINHEIRO, Técnica Judiciária - Apoio Téc. Administrativo, matrícula nº.

102087, lotada no 2º Juizado Especial Cível e das Relações de Consumo de São Luís, 11 (onze) dias de licença por motivo de
doença em pessoa da família, no período de 22.06.2017 a 02.07.2017.

DÊ-SE CIÊNCIA. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE.
PALÁCIO DA JUSTIÇA “CLÓVIS BEVILÁCQUA” DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís, 28 de junho de

2017.

MARIA DAS GRAÇAS DE CASTRO DUARTE MENDES
Vice-presidente do Tribunal de Justiça

Gabinete da Vice-presidência
Matrícula 3731

Documento assinado. SÃO LUÍS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 28/06/2017 10:35 (MARIA DAS GRAÇAS DE CASTRO DUARTE MENDES)

PORTARIA-GP - 5452017
( relativo ao Processo 279202017 )
Código de validação: E522E9DE40

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais,
R E S O L V E:

Relotar a servidora MARCELA COELHO RAPOSO SOUZA, Analista Judiciária - Psicóloga, matrícula n.º 177378, do
3º Juizado Especial Criminal de São Luís para a Coordenadoria Especial da Infância e Juventude, tendo em vista o que
consta do Processo nº. 27920/2017-TJ.

DÊ-SE CIÊNCIA. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE.
PALÁCIO DA JUSTIÇA “CLÓVIS BEVILÁCQUA” DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís, 27 de junho de
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2017.

Desembargador CLEONES CARVALHO CUNHA
Presidente do Tribunal de Justiça

Matrícula 13557

Documento assinado. SÃO LUÍS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 28/06/2017 13:16 (CLEONES CARVALHO CUNHA)

PORTARIA-GVP - 5462017
( relativo ao Processo 266322017 )
Código de validação: CE953388DE

A VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais, em
conformidade com o artigo 119, da Lei Complementar n° 014/91, com a redação dada pela Lei Complementar n° 068, de
23.12.2003,

R E S O L V E:
Conceder à servidora LUCÉLIA SOBREIRA CARVALHO, Oficiala de Justiça, matrícula nº 74245, lotada na Central

de Cumprimento de Mandados do Fórum Des. Sarney Costa, licença-prêmio por assiduidade, referente ao 3º quinquênio, bem
como o gozo de 90 (noventa) dias do referido quinquênio, no período de 10.07.2017 a 07.10.2017.

DÊ-SE CIÊNCIA. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE.
PALÁCIO DA JUSTIÇA “CLÓVIS BEVILÁCQUA” DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís, 28 de junho de

2017.

MARIA DAS GRAÇAS DE CASTRO DUARTE MENDES
Vice-presidente do Tribunal de Justiça

Gabinete da Vice-presidência
Matrícula 3731

Documento assinado. SÃO LUÍS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 28/06/2017 10:14 (MARIA DAS GRAÇAS DE CASTRO DUARTE MENDES)

PORTARIA-GVP - 5472017
( relativo ao Processo 280102017 )
Código de validação: BC7E0A9AC9

A VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais, em
conformidade com o artigo 119, da Lei Complementar n° 014/91, com a redação dada pela Lei Complementar n° 068, de
23.12.2003,

R E S O L V E:
Conceder à servidora PRISCILLA LOPES MARQUES, Técnica Judiciária - Apoio Téc. Administrativo, matrícula nº

120063, lotada na 8ª Vara da Fazenda Pública de São Luís, licença-prêmio por assiduidade, referente ao 1º quinquênio, bem como
o gozo de 30 (trinta) dias do referido quinquênio, no período de 01.08.2017 a 30.08.2017.

DÊ-SE CIÊNCIA. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE.
PALÁCIO DA JUSTIÇA “CLÓVIS BEVILÁCQUA” DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís, 28 de junho de

2017.

MARIA DAS GRAÇAS DE CASTRO DUARTE MENDES
Vice-presidente do Tribunal de Justiça

Gabinete da Vice-presidência
Matrícula 3731

Documento assinado. SÃO LUÍS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 28/06/2017 11:52 (MARIA DAS GRAÇAS DE CASTRO DUARTE MENDES)

PORTARIA-GVP - 5482017
( relativo ao Processo 259112017 )
Código de validação: 7BA1AA1A9B

A VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais, em
conformidade com o artigo 119, da Lei Complementar n° 014/91, com a redação dada pela Lei Complementar n° 068, de
23.12.2003,

R E S O L V E:
Conceder ao servidor LUIS CARLOS CUNHA LOBATO, Técnico Judiciário – Agente Judiciário Administrativo, matrícula nº 2352,
lotado no 8ºJuizado Especial Cível e das Relações de Consumo de São Luís, licença-prêmio por assiduidade, referente ao 8º
quinquênio, bem como o gozo de 30 (trinta) dias do referido quinquênio, no período de 11.09.2017 a 10.10.2017.
DÊ-SE CIÊNCIA. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE.
PALÁCIO DA JUSTIÇA “CLÓVIS BEVILÁCQUA” DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís, 28 de junho de 2017.

MARIA DAS GRAÇAS DE CASTRO DUARTE MENDES
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Vice-presidente do Tribunal de Justiça
Gabinete da Vice-presidência

Matrícula 3731

Documento assinado. SÃO LUÍS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 28/06/2017 10:42 (MARIA DAS GRAÇAS DE CASTRO DUARTE MENDES)

Diretoria Financeira
PORTARIA-TJ - 51092017
( relativo ao Processo 272052017 )
Código de validação: 5385B98336

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais,
R E S O L V E:

ARBITRAR diária(s) e AUTORIZAR o afastamento, em razão do deslocamento para atendimento das finalidades especificadas abaixo, conforme solicitação
protocolizada sob o n.º 27205/2017.

Beneficiário Cargo / função Localidade Período
Diárias

Finalidade
Qt. Unitário Desc.Aux. Total

Anildes de Jesus
Bernardes Chaves
Cruz
Mat: 3640

Desembargador /
Corregedora-geral da
Justiça

Belo
Horizonte-MG

28/06 a
30/06/2017

3.0
700,00

109,65 1.990,35
Participar do 75º ENCOGE, em Belo
Horizonte/MG, no período de 28 a
30.06.2017.

São Luís-MA
01/07 a

01/07/2017
0.5 0,00 350,00

Totais 3,50 2.340,35
Dê-se ciência, publique-se, cumpra-se.
PALÁCIO DA JUSTIÇA "CLÓVIS BEVILÁCQUA" DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís, 22 de junho de 2017.

Desembargador CLEONES CARVALHO CUNHA
Presidente do Tribunal de Justiça

Matrícula 13557

Documento assinado. SÃO LUÍS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 28/06/2017 13:50 (CLEONES CARVALHO CUNHA)

PORTARIA-TJ - 52162017
( relativo ao Processo 286122017 )
Código de validação: 7F8CB37C78

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais,
R E S O L V E:

ARBITRAR diária(s) e AUTORIZAR o afastamento, em razão do deslocamento para atendimento das finalidades especificadas abaixo, conforme solicitação
protocolizada sob o n.º 28612/2017.

Beneficiário Cargo / função Localidade Período
Diárias

Finalidade
Qt. Unitário Total

Epifanio Souza
Costa
Mat: 9472

Auxiliar Judiciário -
Motorista Ant. A 1988

Tuntum-
MA

28/06 a
30/06/2017

2.5 180,00 340,35 Conduzir servidores para participar de Casamento Comunitário na
Comarca de Tuntum, no período de 28 a 30/06/ 2017.

Totais 2,50 340,35
Dê-se ciência, publique-se, cumpra-se.
PALÁCIO DA JUSTIÇA "CLÓVIS BEVILÁCQUA" DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís, 26 de junho de 2017.

Desembargador CLEONES CARVALHO CUNHA
Presidente do Tribunal de Justiça

Matrícula 13557

Documento assinado. SÃO LUÍS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 27/06/2017 14:20 (CLEONES CARVALHO CUNHA)

PORTARIA-TJ - 52172017
( relativo ao Processo 282692017 )
Código de validação: 6C3BCDEF4F

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais,
R E S O L V E:
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ARBITRAR diária(s) e AUTORIZAR o afastamento, em razão do deslocamento para atendimento das finalidades especificadas abaixo, conforme solicitação
protocolizada sob o n.º 28269/2017.

Beneficiário Cargo / função Localidade Período
Diárias

Finalidade
Qt. Unitário Total

Márcia Maria Fernandes
Ribeiro Banhos
Mat: 65318

Taquigrafo Iii / Chefe do
Cerimonial

Tuntum-
MA

28/06 a
30/06/2017

2.5 300,00 640,35

Organizar casamento comunitário na Comarca de
Tuntum, no período de 28 a 30/06/2017.

Totais 2,50 640,35

Isabel Candida Aquino
Serra
Mat: 144485

Auxiliar Judiciário - Apoio
Administrativo

Tuntum-
MA

28/06 a
30/06/2017

2.5 180,00 340,35

Totais 2,50 340,35
Dê-se ciência, publique-se, cumpra-se.
PALÁCIO DA JUSTIÇA "CLÓVIS BEVILÁCQUA" DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís, 26 de junho de 2017.

Desembargador CLEONES CARVALHO CUNHA
Presidente do Tribunal de Justiça

Matrícula 13557

Documento assinado. SÃO LUÍS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 27/06/2017 14:20 (CLEONES CARVALHO CUNHA)

PORTARIA-TJ - 52172017
( relativo ao Processo 282692017 )
Código de validação: 6C3BCDEF4F

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais,
R E S O L V E:

ARBITRAR diária(s) e AUTORIZAR o afastamento, em razão do deslocamento para atendimento das finalidades especificadas abaixo, conforme solicitação
protocolizada sob o n.º 28269/2017.

Beneficiário Cargo / função Localidade Período
Diárias

Finalidade
Qt. Unitário Total

Márcia Maria Fernandes
Ribeiro Banhos
Mat: 65318

Taquigrafo Iii / Chefe do
Cerimonial

Tuntum-
MA

28/06 a
30/06/2017

2.5 300,00 640,35

Organizar casamento comunitário na Comarca de
Tuntum, no período de 28 a 30/06/2017.

Totais 2,50 640,35

Isabel Candida Aquino
Serra
Mat: 144485

Auxiliar Judiciário - Apoio
Administrativo

Tuntum-
MA

28/06 a
30/06/2017

2.5 180,00 340,35

Totais 2,50 340,35
Dê-se ciência, publique-se, cumpra-se.
PALÁCIO DA JUSTIÇA "CLÓVIS BEVILÁCQUA" DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís, 26 de junho de 2017.

Desembargador CLEONES CARVALHO CUNHA
Presidente do Tribunal de Justiça

Matrícula 13557

Documento assinado. SÃO LUÍS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 27/06/2017 14:20 (CLEONES CARVALHO CUNHA)

PORTARIA-TJ - 52192017
( relativo ao Processo 279542017 )
Código de validação: 164394E0FD

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais,
R E S O L V E:

ARBITRAR diária(s) e AUTORIZAR o afastamento, em razão do deslocamento para atendimento das finalidades especificadas abaixo, conforme solicitação
protocolizada sob o n.º 27954/2017.

Beneficiário Cargo / função Localidade Período
Diárias

Finalidade
Qt. Unitário Total

Ariston Chagas
Apoliano Junior
Mat: 100255

Técnico Judiciário - Apoio Téc. Administrativo /
Coordenador de Monitoramento, Acomp.
Aperf. e Fiscalização do Sistema Carcerário

Pinheiro-
MA

22/06 a
23/06/2017

1.5 300,00 376,90
Inspeção na Penitenciária de Pinheiro,
conforme ofício da 1ª VARA DE PINHEIRO,
(OFC-1VPI – 252017), no período de 22 a
23/06/2017.Totais 1,50 376,90

Gerson Lelis
Costa
Mat: 108472

Auxiliar Judiciário - Apoio Administrativo /
Secretário Administ. da Unid.de Monit. Acomp.
Aperf. e Fiscal. do Sistema Carcerário

Pinheiro-
MA

22/06 a
23/06/2017

1.5 180,00 196,90
Inspeção na Penitenciária de Pinheiro,
conforme ofício da 1ª VARA DE PINHEIRO
(OFC-1VPI - 252017), no período de 22 a

Totais 1,50 196,90
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23/06/2017.

Dê-se ciência, publique-se, cumpra-se.
PALÁCIO DA JUSTIÇA "CLÓVIS BEVILÁCQUA" DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís, 26 de junho de 2017.

Desembargador CLEONES CARVALHO CUNHA
Presidente do Tribunal de Justiça

Matrícula 13557

Documento assinado. SÃO LUÍS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 27/06/2017 14:20 (CLEONES CARVALHO CUNHA)

PORTARIA-TJ - 52202017
( relativo ao Processo 285172017 )
Código de validação: 46190327E6

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais,
R E S O L V E:

ARBITRAR diária(s) e AUTORIZAR o afastamento, em razão do deslocamento para atendimento das finalidades especificadas
abaixo, conforme solicitação protocolizada sob o n.º 28517/2017.

Beneficiário Cargo /
função Localidade Período

Diárias
Finalidade

Qt. Unitário Total

Domingos Santos
Rodrigues
Mat: 27870

2º Sargento
Alto Parnaíba-
MA

23/06 a
02/07/2017

9.5 230,00 1.965,70 Prestar segurança pessoal à Juíza do Fórum de Alto Parnaíba, Magistrada Nuza Maria
Oliveira Lima, no período de 23/06 a 02/07/2017.

Totais 9,50 1.965,70

Dê-se ciência, publique-se, cumpra-se.
PALÁCIO DA JUSTIÇA "CLÓVIS BEVILÁCQUA" DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís, 26 de junho de 2017.

Desembargador CLEONES CARVALHO CUNHA
Presidente do Tribunal de Justiça

Matrícula 13557

Documento assinado. SÃO LUÍS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 27/06/2017 14:19 (CLEONES CARVALHO CUNHA)

PORTARIA-TJ - 52212017
( relativo ao Processo 286572017 )
Código de validação: 0D628897C6

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais,
R E S O L V E:

ARBITRAR diária(s) e AUTORIZAR o afastamento, em razão do deslocamento para atendimento das finalidades especificadas abaixo, conforme solicitação
protocolizada sob o n.º 28657/2017.

Beneficiário
Cargo /
função

Localidade Período
Diárias

Finalidade
Qt. Unitário Total

Joseli
Nascimento
Mat: 128710

Oficial de
Justiça

Paulo
Ramos-MA

26/06 a
28/06/2017

2.5 230,00 465,35
Entrega dos autos do Processo (PIC 49259/2015), acompanhado de objetos
apreendidos na Comarca de Paulo Ramos; receber na citada Comarca, um
processo em que a Juíza de Direito pede que o mesmo seja escoltado ate este
TJMA, no período de 26 a 28/06/ 2017.Totais 2,50 465,35

Rodrigo Christian
Rodrigues Serra
Mat: 184705

Capitão
Paulo
Ramos-MA

26/06 a
28/06/2017

2.5 300,00 640,35
Acompanhar oficial de justiça, para entrega dos autos do processo (PIC
49259/2015) e de objetos apreendidos na Comarca de Paulo Ramos; receber na
citada Comarca, um processo em que a Juíza de Direito pede que o mesmo seja
escoltado ate este TJMA, no período de 26 a 28/06/ 2017.

Totais 2,50 640,35

Gesinaldo
Welligton Costa
Mat: 180554

3º
Sargento

Paulo
Ramos-MA

26/06 a
28/06/2017

2.5 230,00 465,35

Totais 2,50 465,35
Dê-se ciência, publique-se, cumpra-se.
PALÁCIO DA JUSTIÇA "CLÓVIS BEVILÁCQUA" DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís, 26 de junho de 2017.

Desembargador CLEONES CARVALHO CUNHA
Presidente do Tribunal de Justiça

Matrícula 13557

Documento assinado. SÃO LUÍS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 27/06/2017 14:19 (CLEONES CARVALHO CUNHA)
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PORTARIA-TJ - 52662017
( relativo ao Processo 268192017 )
Código de validação: F9028F9E06

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais,
R E S O L V E:

ARBITRAR diária(s) e AUTORIZAR o afastamento, em razão do deslocamento para atendimento das finalidades especificadas abaixo, conforme solicitação
protocolizada sob o n.º 26819/2017.

Beneficiário Cargo / função Localidade Período
Diárias

Finalidade
Qt. Unitário Desc.Aux. Total

Raimundo Ferreira
Pereira Filho
Mat: 102822

Analista
Judiciário -
Psicólogo

Belém-PA
03/07 a

07/07/2017
4.5 420,00 182,75 1.707,25 Apresentar trabalho aprovado no II Congresso Internacional

de Psicologia Jurídica, em Belém – PA, nos dias 03,04,05,
e 06/07/2017.Totais 4,50 1.707,25

Dê-se ciência, publique-se, cumpra-se.
PALÁCIO DA JUSTIÇA "CLÓVIS BEVILÁCQUA" DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís, 27 de junho de 2017.

Desembargador CLEONES CARVALHO CUNHA
Presidente do Tribunal de Justiça

Matrícula 13557

Documento assinado. SÃO LUÍS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 27/06/2017 14:22 (CLEONES CARVALHO CUNHA)

PORTARIA-TJ - 52952017
( relativo ao Processo 234372017 )
Código de validação: 5052DE9542

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais,
R E S O L V E:

ARBITRAR diária(s) e AUTORIZAR o afastamento, em razão do deslocamento para atendimento das finalidades especificadas abaixo, conforme solicitação
protocolizada sob o n.º 23437/2017.

Beneficiário Cargo / função Localidade Período
Diárias

Finalidade
Qt. Unitário Desc.Aux. Total

João Santana
Sousa
Mat: 11510

Desembargador

São Paulo-
SP

28/08 a
28/08/2017

0.5

700,00

36,55 313,45

Participação no 23º Seminário Internacional de Ciências
Criminais, a ser realizado entre os dias 29/08 e 01/09/2017, na
cidade de São Paulo/SP.

São Paulo-
SP

29/08 a
01/09/2017

4.0 146,20 2.653,80

São Luís-
MA

02/09 a
02/09/2017

0.5 0,00 350,00

Totais 5,00 3.317,25
Dê-se ciência, publique-se, cumpra-se.
PALÁCIO DA JUSTIÇA "CLÓVIS BEVILÁCQUA" DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís, 28 de junho de 2017.

Desembargador CLEONES CARVALHO CUNHA
Presidente do Tribunal de Justiça

Matrícula 13557

Documento assinado. SÃO LUÍS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 28/06/2017 13:51 (CLEONES CARVALHO CUNHA)

PORTARIA-TJ - 53002017
( relativo ao Processo 161702017 )
Código de validação: 734401ECC2

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais,
R E S O L V E:

ARBITRAR diária(s) e AUTORIZAR, para atendimento das finalidades especificadas abaixo, conforme solicitação protocolizada sob o n.º 16170/2017.

Beneficiário
Cargo /
função

Localidade Período
Diárias

Finalidade
Qt. Unitário Desc.Aux. Total

FELIPPE
FIGUEIREDO

Colaborador

São Luís-
MA

06/07 a
08/07/2017

2.5 300,00
750,
00

Concessão de diárias ao colaborador eventual Felippe Figueiredo
Lattanzio em razão de seu deslocamento à cidade de São Luís-MA
para ministrar palestra no II Seminário Estadual de Valorização da
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FIGUEIREDO
LATTANZIO Eventual Mulher, promovido pela ESMAM, a realizar-se nos dias 06 e 07 de

julho de 2017. Valor Unit. Da Diária (equivalente ao cargo de
Analista Judiciário – Viagem dentro do Estado): R$ 300,00. Desloc.:
06 a 08/07/2017. Trecho: CNF/SLZ/CNF.

Totais 2,50 750,00

Dê-se ciência, publique-se, cumpra-se.
PALÁCIO DA JUSTIÇA "CLÓVIS BEVILÁCQUA" DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís, 28 de junho de 2017.

Desembargador CLEONES CARVALHO CUNHA
Presidente do Tribunal de Justiça

Matrícula 13557

Documento assinado. SÃO LUÍS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 28/06/2017 13:51 (CLEONES CARVALHO CUNHA)

PORTARIA-TJ - 53092017
( relativo ao Processo 256282017 )
Código de validação: 2338DEDEE8

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais,
R E S O L V E:

ARBITRAR diária(s) e AUTORIZAR o afastamento, em razão do deslocamento para atendimento das finalidades especificadas abaixo, conforme solicitação
protocolizada sob o n.º 25628/2017.

Beneficiário Cargo / função Localidade Período
Diárias

Finalidade
Qt. Unitário Desc.Aux. Total

Renan Leite do
Nascimento
Mat: 178269

Chefe de
Divisão de
Inteligência

Brasília-
DF

24/09 a
07/10/2017

13.5 420,00 365,50 5.304,50
Participar do 54º Estágio Especial de Inteligência para Órgãos
Civis, a ser realizado no período de 25 de setembro a 06 de
outubro de 2017, na Escola de Inteligência Militar do Exército,
em Brasília – DF.Totais 13,50 5.304,50

Dê-se ciência, publique-se, cumpra-se.
PALÁCIO DA JUSTIÇA "CLÓVIS BEVILÁCQUA" DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís, 28 de junho de 2017.

Desembargador CLEONES CARVALHO CUNHA
Presidente do Tribunal de Justiça

Matrícula 13557

Documento assinado. SÃO LUÍS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 28/06/2017 13:52 (CLEONES CARVALHO CUNHA)

PORTARIA-TJ - 53102017
( relativo ao Processo 253712017 )
Código de validação: 8A468ADD0D

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais,
R E S O L V E:

ARBITRAR diária(s) e AUTORIZAR o afastamento, em razão do deslocamento para atendimento das finalidades especificadas abaixo, conforme solicitação
protocolizada sob o n.º 25371/2017.

Beneficiário Cargo / função Localidade Período
Diárias

Finalidade
Qt. Unitário Desc.Aux. Total

José Bernardo
Silva Rodrigues
Mat: 10280

Desembargador

São Paulo-
SP

28/08 a
02/09/2017

5.5 700,00 182,75 3.667,25
Participar do 23º Seminário Internacional de Ciências
Criminais, promovido pelo IBCCRIM, a realizar-se na cidade de
São Paulo – SP, no período de 29 de agosto a 01 de setembro
de 2017.Totais 5,50 3.667,25

Dê-se ciência, publique-se, cumpra-se.
PALÁCIO DA JUSTIÇA "CLÓVIS BEVILÁCQUA" DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís, 28 de junho de 2017.

Desembargador CLEONES CARVALHO CUNHA
Presidente do Tribunal de Justiça

Matrícula 13557

Documento assinado. SÃO LUÍS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 28/06/2017 13:52 (CLEONES CARVALHO CUNHA)

PORTARIA-TJ - 53302017
( relativo ao Processo 291572017 )
Código de validação: 5A28F1F5D1
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O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais,
R E S O L V E:

ARBITRAR diária(s) e AUTORIZAR o afastamento, em razão do deslocamento para atendimento das finalidades especificadas abaixo, conforme solicitação
protocolizada sob o n.º 29157/2017.

Beneficiário Cargo / função Localidade Período
Diárias

Finalidade
Qt. Unitário Desc.Aux. Total

Epifanio Souza
Costa
Mat: 9472

Auxiliar Judiciário -
Motorista Ant. A
1988

Caxias-MA
03/07 a

03/07/2017
1.0

180,00

36,55 143,45

Conduzir servidor da Assessoria de Gestão Estratégica e
Modernização do TJ/Ma, para as Comarcas de: Caxias e
Bacabal, no período de 03 a 05/07/2017.

Bacabal-
MA

04/07 a
04/07/2017

1.0 36,55 143,45

São Luís-
MA

05/07 a
05/07/2017

0.5 36,55 53,45

Totais 2,50 340,35
Dê-se ciência, publique-se, cumpra-se.
PALÁCIO DA JUSTIÇA "CLÓVIS BEVILÁCQUA" DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís, 28 de junho de 2017.

Desembargador CLEONES CARVALHO CUNHA
Presidente do Tribunal de Justiça

Matrícula 13557

Documento assinado. SÃO LUÍS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 28/06/2017 13:50 (CLEONES CARVALHO CUNHA)

PORTARIA-TJ - 53312017
( relativo ao Processo 290672017 )
Código de validação: 42E0082C0E

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais,
R E S O L V E:

ARBITRAR diária(s) e AUTORIZAR o afastamento, em razão do deslocamento para atendimento das finalidades especificadas abaixo, conforme solicitação
protocolizada sob o n.º 29067/2017.

Beneficiário
Cargo /
função

Localidade Período
Diárias

Finalidade
Qt. Unitário Desc.Aux. Total

Gideon França
Sousa
Mat: 178673

1º Sargento
Balsas-MA

03/07 a
05/07/2017

2.5 230,00 109,65 465,35 Prestar esclarecimentos em autos de sindicância na cidade de
Balsas, em 04/07/2017.

Totais 2,50 465,35
Dê-se ciência, publique-se, cumpra-se.
PALÁCIO DA JUSTIÇA "CLÓVIS BEVILÁCQUA" DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís, 28 de junho de 2017.

Desembargador CLEONES CARVALHO CUNHA
Presidente do Tribunal de Justiça

Matrícula 13557

Documento assinado. SÃO LUÍS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 28/06/2017 13:52 (CLEONES CARVALHO CUNHA)

PORTARIA-TJ - 53312017
( relativo ao Processo 290672017 )
Código de validação: 42E0082C0E

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais,
R E S O L V E:

ARBITRAR diária(s) e AUTORIZAR o afastamento, em razão do deslocamento para atendimento das finalidades especificadas abaixo, conforme solicitação
protocolizada sob o n.º 29067/2017.

Beneficiário
Cargo /
função

Localidade Período
Diárias

Finalidade
Qt. Unitário Desc.Aux. Total

Gideon França
Sousa
Mat: 178673

1º Sargento
Balsas-MA

03/07 a
05/07/2017

2.5 230,00 109,65 465,35 Prestar esclarecimentos em autos de sindicância na cidade de
Balsas, em 04/07/2017.

Totais 2,50 465,35
Dê-se ciência, publique-se, cumpra-se.
PALÁCIO DA JUSTIÇA "CLÓVIS BEVILÁCQUA" DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís, 28 de junho de 2017.
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Desembargador CLEONES CARVALHO CUNHA
Presidente do Tribunal de Justiça

Matrícula 13557

Documento assinado. SÃO LUÍS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 28/06/2017 13:52 (CLEONES CARVALHO CUNHA)

PORTARIA-TJ - 53332017
( relativo ao Processo 290692017 )
Código de validação: FC93542428

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais,
R E S O L V E:

ARBITRAR diária(s) e AUTORIZAR o afastamento, em razão do deslocamento para atendimento das finalidades especificadas abaixo, conforme solicitação
protocolizada sob o n.º 29069/2017.

Beneficiário
Cargo /
função

Localidade Período
Diárias

Finalidade
Qt. Unitário Desc.Aux. Total

Ronald de Jesus
Coelho Diniz
Mat: 185694

2º
Sargento

Presidente
Dutra-MA

17/07 a
21/07/2017

4.5 230,00 182,75 852,25 Prestar segurança à equipe de auditoria em inspeção no
Cartório Extrajudicial na cidade de Presidente Dutra, no período
de 17 a 21/07/2017.Totais 4,50 852,25

Dê-se ciência, publique-se, cumpra-se.
PALÁCIO DA JUSTIÇA "CLÓVIS BEVILÁCQUA" DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís, 28 de junho de 2017.

Desembargador CLEONES CARVALHO CUNHA
Presidente do Tribunal de Justiça

Matrícula 13557

Documento assinado. SÃO LUÍS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 28/06/2017 13:58 (CLEONES CARVALHO CUNHA)

PORTARIA-TJ - 53342017
( relativo ao Processo 289082017 )
Código de validação: 9E80CBEE96

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais,
R E S O L V E:

ARBITRAR diária(s) e AUTORIZAR o afastamento, em razão do deslocamento para atendimento das finalidades especificadas abaixo, conforme solicitação
protocolizada sob o n.º 28908/2017.

Beneficiário Cargo / função Localidade Período
Diárias

Finalidade
Qt. Unitário Desc.Aux. Total

Layane Reis
Nascimento da
Silva
Mat: 108092

Técnico Judiciário - Apoio Téc.
Administrativo / Membro da Comissão
Permanente de Processo Administrativos
Disciplinares e Sindicância

Imperatriz-
MA

11/07 a
14/07/2017

3.5 230,00 146,20 658,80

Realizar oitivas e diligências na
Comarca de Imperatriz referentes à
Sindicância nº. 23810/2017, no
período de 11 a 14/07/ 2017.

Totais 3,50 658,80

Silvia Maria
Oliveira de Melo
Mat: 18978

Técnico Judiciário - Ag. Jud. Adm. Anterior
A 1988 / Membro da Comissão Permanente
de Processo Administrativos Disciplinares e
Sindicância

Imperatriz-
MA

11/07 a
14/07/2017

3.5 230,00 146,20 658,80

Totais 3,50 658,80

Petronio de
Aguiar Pereira
Júnior
Mat: 140491

Analista Judiciário - Direito / Membro da
Comissão Permanente de Processo
Administrativos Disciplinares e Sindicância

Imperatriz-
MA

11/07 a
14/07/2017

3.5 300,00 146,20 903,80

Totais 3,50 903,80

Dê-se ciência, publique-se, cumpra-se.
PALÁCIO DA JUSTIÇA "CLÓVIS BEVILÁCQUA" DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís, 28 de junho de 2017.

Desembargador CLEONES CARVALHO CUNHA
Presidente do Tribunal de Justiça

Matrícula 13557

Documento assinado. SÃO LUÍS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 28/06/2017 13:59 (CLEONES CARVALHO CUNHA)

Diretoria do Ferj
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EDT-DFERJ - 162017
Código de validação: 58CAFE9CE7

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO PARA PAGAMENTO DE CUSTAS FINAIS

A Diretora do Fundo Especial de Modernização e Reaparelhamento do Poder Judiciário do Estado do Maranhão – FERJ, no uso de suas

atribuições legais, por meio do presente Edital, NOTIFICA os devedores abaixo relacionados, para a liquidação das custas finais processuais, no prazo de 30

(trinta) dias, através de boleto bancário, disponibilizado na sede do Anexo VII do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, sito à Rua do Egito, 144, Centro,

São Luis – Maranhãoou através do e-mail dirferj@tjma.jus.br.

Não havendo pagamento das custas, conforme disposto no art. 26 da Lei Estadual nº. 9.109/2009, Resolução nº. 29/2009 do Tribunal de Justiça

do Maranhão e Provimento 04/2012 da Corregedoria Geral da Justiça, o FERJ encaminhará a Certidão de Débito, com todos os requisitos exigidos pela

legislação tributária, à Secretaria de Estado da Fazenda do Maranhão para a devida inscrição na Dívida Ativa e no Cartório de Protesto.

CONTR COMARCA DEVEDOR(ES) ADVOGADO PROCESSO DÉBITO

28789
SANTA
INÊS

ADMINISTRADORA DE
CONSORCIO NACIONAL
HONDA LTDA 25482015 R$ 32,40

28828 SÃO LUÍS

ADMINISTRADORA DE
CONSORCIO NACIONAL
HONDA LTDA

231747 -
EDEMILSON KOJI
MOTODA

28149962013
8.10001 R$ 229,60

28783 TIMON

ADMINISTRADORA DE
CONSORCIO NACIONAL
HONDA LTDA

108911-SP -
NELSON
PASCHOALOTTO

2319-43.2016
8
10.0060 R$ 83,80

28797 TIMON

ADMINISTRADORA DE
CONSORCIO NACIONAL
HONDA LTDA

9976-A-MA -
AMANDIO
FERREIRA
TERESO JUNIOR

933-75.2016
8.10.0060 R$ 84,70

28857 CODÓ ALMIR FIALHO
2446 - DOMINGOS
SOARES DOS REIS 16322012 R$ 155,00

28870 CODÓ
ANGELICA ALVES DA
SILVA 17392015 R$ 126,90

28804 IMPERATRIZ
ANTONIO ANASTACIO DE
OLIVEIRA FILHO 145812014 R$ 241,50

28837 CAXIAS
ANTONIO DA CONCEIÇÃO
PEREIRA

199142002
8100029 R$ 331,02

28814
AÇAILÂNDIA
-JEC

ANTONIO FELIPE DA
SILVA

0801125-86.
2016.8
10.0023 R$ 891,40

28835 SÃO LUÍS

AYMORE CREDITO
FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO S/A

7248 - ALLAN
RODRIGUES
FERREIRA 19957432014 R$ 64,80

28802 IMPERATRIZ
BANCO ABN AMRO REAL
S/A 154092001 R$ 96,20

28801 IMPERATRIZ BANCO BMG S/A 119842011 R$ 367,15

28819

OLHO
D'ÁGUA DAS
CUNHÃS

BANCO BRADESCARD
S.A.

119859-SP -
RUBENS GASPAR
SERRA

75462015
8100103 R$ 145,28

28851 CAXIAS
BANCO BRADESCO
FINANCIAMENTOS S/A

894 - PAULO
HENRIQUE
FERREIRA

9667552009
8.100029 R$ 276,41

28796 TIMON
BANCO BRADESCO
FINANCIAMENTOS S/A

119859-SP -
RUBENS GASPAR
SERRA

1532142016
8.100060 R$ 291,47

28860 IMPERATRIZ BANCO BRADESCO S/A 105352016 R$ 887,97

28834 SÃO LUÍS BANCO BRADESCO S/A
11099-A - WILSON
SALES BELCHIOR

46977092014
8.10001 R$ 1.520,10

28858 IMPERATRIZ
BANCO CRUZEIRO DO
SUL S/A 27912014 R$ 143,67

28855 IMPERATRIZ BANCO DA AMAZONIA S/A 27592005 R$ 109,80

28852 IMPERATRIZ BANCO GE CAPITAL S/A 21902015 R$ 548,84

28838 ZÉ DOCA BANCO GMAC S/A
10422-CE - HIRAN
LEÃO DUARTE

2515042016
8.100063 R$ 48,50

28862 IMPERATRIZ
BANCO ITAU BMG
CONSIGNADO S/A 174452015 R$ 1.687,72

28794 TIMON
BANCO ITAU BMG
CONSIGNADO S/A

392-A/RN - JOSÉ
ALMIR DA ROCHA
MENDES JÚNIOR
OAB/RN -392-A

2102972016
8.100060 R$ 1.523,99

28825 SÃO LUÍS BANCO ITAUCARD S/A 17712015 R$ 96,60

28791
SANTA
INÊS

BANCO PANAMERICANO
S/A 32272013 R$ 32,40

28853 IMPERATRIZ BANCO SANTANDER S/A 21642013 R$ 257,30

28867 CODÓ
BANCO YAMAHA MATOR
DO BRASIL S/A

7932 - MAURO
SERGIO FRANCO
PEREIRA 3132016 R$ 48,50

BV FINANCEIRA S/A - 10530-A - MARINA
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28859 BACABAL

CREDITO,
FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO

BASTOS DA
PORCIUNCULA
BENGHI 2812015 R$ 198,62

28788 SÃO LUÍS CEUMA

5193 - KARINE
KELLY QUEIROZ
PAIXAO

8751952015
8.10001 R$ 281,00

28812 CAXIAS

COMPANHIA DE
SANEAMENTO
AMBIENTAL DO
MARANHÃO

1325162013
8.100029 R$ 189,50

28778
JOÃO
LISBOA

COMPANHIA DE
SANEAMENTO
AMBIENTAL DO
MARANHÃO

3251 - ANTONIO
CANTANHEDE

91982015
8100038 R$ 1.372,89

28795 LORETO

COMPANHIA DE
SANEAMENTO
AMBIENTAL DO
MARANHÃO

196092012
8100094 R$ 84,50

28780
JOÃO
LISBOA

COMPANHIA
ENERGÉTICA DO
MARANHÃO

4914 - GILBERTO
COSTA SOARES

1391612016
8.100038 R$ 402,60

28832

SÃO JOSÉ
DE
RIBAMAR –
JEC

COMPANHIA
ENERGÉTICA DO
MARANHÃO

2201102
80480

R$
62.400,00

28865 CODÓ
CONSORCIO NACIONAL
HONDA LTDA.

7932 - MAURO
SERGIO FRANCO
PEREIRA 32112015 R$ 54,00

28818
COELHO
NETO

CONSORCIO NACIONAL
HONDA LTDA.

7932 - MAURO
SERGIO FRANCO
PEREIRA 10332014 R$ 118,20

28815

SÃO JOSÉ
DE
RIBAMAR

CURTUMES DO
NORDESTE S/A

2240412014
8.100058 R$ 863,89

28836 SÃO LUÍS

CYRELA BRAZIL REALTY
S/A EMPREENDIMENTOS
E PARTICIPAÇÕES

6680 - ANTONIO
GONCALVES
FIGUEIREDO NETO

38032672013
8.10001 R$ 91,90

28848 CAXIAS
DIVANILDA MARIA SILVA
ALMADA

1979372012
8.100029 R$ 291,27

28841

SÃO JOSÉ
DE
RIBAMAR

ECONTRADING S/A
COMERCIO EXTERIOR

2059-PE -
EVERARDO
RIBEIRO GUEIROS

613222002
8100058 R$ 53,40

28811
AÇAILÂNDIA
-JEC

EDILEUZA ALVES DA
CONCEIÇÃO

0800238
05.2016
8.10.0023 R$ 799,90

28790 TIMON
ELANE CRISTINA DA
SILVA SANTOS

0800100
24.2016.8
10.0060 R$ 64,20

28799 ROSÁRIO
ELIZABETH DE FATIMA
PEREIRA MENDES

9147 - DIOGO
DUALIBE
FURTADO

731352013
8100115 R$ 126,20

28792

SÃO JOSÉ
DE
RIBAMAR

EZEQUIAS SALES
RIBEIRO

4038372014
8.100058 R$ 32,40

28869 CODÓ F C MOTOS LTDA

5780-PI - KELSON
MARQUES DA
SILVA 27392016 R$ 48,50

28863 IMPERATRIZ F M DE SOUZA 15732012 R$ 520,25

28808

OLINDA
NOVA DO
MARANHÃO

FÁBIO LUÍS DOS SANTOS
COSTA

286282016
8.100142 R$ 1.873,10

28821 AÇAILÂNDIA FABIO SANTOS LEITE 17402014 R$ 408,92

28868 CODÓ
FLAVIO VINICIUS CABRAL
DOS SANTOS 19712016 R$ 54,00

28829 AÇAILÂNDIA
FRANCISCA VIEIRA
FERNANDES 56772016 R$ 95,70

28793 TIMON
FRANCISCO RODRIGUES
DE SOUSA

6070 - JONILTON
SANTOS LEMOS
JUNIOR

2215372005
8.100060 R$ 2.013,98

28854 IMPERATRIZ GUAMÁ VEICULOS LTDA 152702014 R$ 74,40

28846
AÇAILÂNDIA
-JEC HELIO LEMES DA SILVA

0801196
88.2016.8
10.0023 R$ 294,80

28826 AÇAILÂNDIA
HILDEBRANDO LIMA DE
CASTRO 17742015 R$ 201,25

28803 IMPERATRIZ
HILDO FERREIRA DE
SOUSA 142912016 R$ 3.230,30

973 - ADALBERTO
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28827 SÃO LUÍS ILVA SALAZAR ELISEU

RIBAMAR
BARBOSA
GONCALVES

2424823
2013
8.10001 R$ 2.368,90

28798

SÃO JOSÉ
DE
RIBAMAR

IMOBILIARIA SANTANA
LTDA

1399852010
8.100058 R$ 6.819,20

28833 SÃO LUÍS
ITAPICURU AGRO
INDUSTRIAL S/A

5376 - FABIA
CRISTINA
TEIXEIRA DE
ARAUJO

2571736
2015
8.10001 R$ 75,80

28776
JOÃO
LISBOA

IZABEL RODRIGUES DA
SILVA

4091 - SILVIO
AUGUSTO GOMES
COSTA

1788912014
8.100038 R$ 1.468,10

28843
AÇAILÂNDIA
-JEC

JOAO ANGELO DE
ANDRADE

0800432
-05.2016.8
.10.0023 R$ 479,50

28850 CAXIAS
JOÃO APOLONIO
BARBOSA

9498 - SILVANA
CHAVES DE
OLIVEIRA

290262010
8100029 R$ 184,10

28866 CODÓ JOÃO BUZAR NETO

3906 - BENEDITO
JOSé BORGES
DUAILIB 20782016 R$ 56,20

28849

OLINDA
NOVA DO
MARANHÃO

JOÃO FRANCISCO
ARAÚJO SILVA

407902015
8100142 R$ 244,06

28775
JOÃO
LISBOA JOSE MIRANDA SOUSA

44698-MG -
SÉRVIO TÚLIO DE
BARCELOS

194712016
8100038 R$ 688,70

28820 AÇAILÂNDIA LINA DE JESUS DA SILVA
10314 - ADJAKSON
RODRIGUES 44422016 R$ 32,40

28809

OLINDA
NOVA DO
MARANHÃO

LUCAS DOS SANTOS
PEREIRA

297912015
8100142 R$ 488,80

28842
AÇAILÂNDIA
-JEC

M. CRUZ DA SILVA
CONFECCOES

0800462
40.2016.8
10.0023 R$ 698,18

28840 ZÉ DOCA
MARANHÃO MOTOS ZÉ
DOCA LTDA

5208-A - IRANDY
GARCIA DA SILVA

727862015
8100063 R$ 80,30

28830 SÃO LUÍS
MARCIO HENRIQUE DA
SILVA SOUZA

10019 - FáBIO
AUGUSTO VIDIGAL
CANTANHEDE

40670732013
8.10001 R$ 1.616,00

28784 CODÓ
MAURICIO HENRIQUE
AMORIM DE SOUSA

4216-A -
FRANCISCO
ANTONIO RIBEIRO
ASSUNCAO
MACHADO 16292015 R$ 231,90

28845
AÇAILÂNDIA
-JEC MORIA PNEUS LTDA

0800423
43.2016.8
10.0023 R$ 277,68

28787 ROSÁRIO

OLGA MARIA DOS
SANTOS PEREIRA
CALVET

6205 - LUCIANO
ALLAN CARVALHO
DE MATOS

555512016
8100115 R$ 706,92

28800 CAXIAS
PABLO RODRIGUES DA
SILVA

109252010
8100029 R$ 214,80

28820 AÇAILÂNDIA
PAULO LIMA DA
CONCEIÇÃO

10314 - ADJAKSON
RODRIGUES 44422016 R$ 32,40

28810
AÇAILÂNDIA
-JEC

PLINIO ALVES COSTA
JUNIOR

0800634
16.2015.8
10.0023 R$ 428,70

28861 IMPERATRIZ RAFAEL ARAUJO SOUSA 128802015 R$ 430,60

28864 CODÓ
RAIMUNDO ANDRE
MACHADO COELHO 11472016 R$ 54,00

28803 IMPERATRIZ
RAQUEL SILVA DE
SOUSA 142912016 R$ 3.230,30

28856 IMPERATRIZ
SEBASTIÃO DE SÁ
PINHEIRO 43532012 R$ 270,70

28779
JOÃO
LISBOA

SEGURADORA LIDER
DOS CONSORCIOS DO
SEGURO DPVAT S/A

11735-A - ÁLVARO
LUIZ DA COSTA
FERNANDES

119647
2014
8.100038 R$ 721,90

28813
AÇAILÂNDIA
-JEC

SERGIO ROBERTO
GARCIA DOS SANTOS

0800229
43.2016
8.10.002 R$ 1.247,70

28831 SÃO LUÍS
SPE CONSTRUTORA SA
CAVALCANTE LIV LTDA

4292 - ITALO FABIO
GOMES DE
AZEVEDO

6116422
2014 R$ 70,80

28847 IMPERATRIZ
SULINA SEGURADORA
S/A 35452005 R$ 7.177,10

28816 IMPERATRIZ TELEFONICA BRASIL S/A 82002015 R$ 166,20
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28785 IMPERATRIZ
TEREZINHA DOS SANTOS
GELENO 35322011 R$ 231,30

28786 BACABAL
THAMIRES SOUSA
CARDOSO

6648 - MARIA
AUXILIADORA
MEDEIROS BRAGA

1221202005
8.100024 R$ 190,02

28822

OLHO
D'ÁGUA DAS
CUNHÃS TIM CELULAR S/A

20335 -PE -
CHRISTIANNE
GOMES DA ROCHA
- OAB/PE 20335

78982015
8100103 R$ 107,40

28824 SÃO LUÍS

VALE GRANDE
INDUSTRIA E COMERCIO
DE ALIMENTOS SA

3625831
2015
8.10001 R$ 110,60

28847 IMPERATRIZ VIAÇÃO CATALÃO 35452005 R$ 7.177,10

28781
JOÃO
LISBOA VIVO S/A

6798 - BRUNO
CALDAS SIQUEIRA
FREIRE

1752152015
8.100038 R$ 1.507,05

28782
JOÃO
LISBOA VIVO S/A

6798 - BRUNO
CALDAS SIQUEIRA
FREIRE

331872015
8100038 R$ 970,20

28823 AÇAILÂNDIA
WANDERSON ROCHA
FERNANDES 32672015 R$ 231,53

Informamos ainda que, após a inscrição em Dívida Ativa, o pagamento do principal estará sujeito a atualização monetária, a partir da data do

cálculo, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês e multa de 50% (cinquenta por cento), nos termos do Art. 4º-B, da Lei Complementar nº. 18/2000,

alterada pela Lei Complementar nº. 124/2009, do Código Tributário Estadual.

São Luis (MA), 26 de junho de 2017.

CELERITA DINORAH SOARES DE CARVALHO SILVA
Diretor do Ferj

Diretoria do Ferj
Matrícula 113399

Documento assinado. SÃO LUÍS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 28/06/2017 10:17 (CELERITA DINORAH SOARES DE CARVALHO SILVA)

Supervisão dos Juizados Especiais
PORTARIA-CGJ - 27392017
( relativo ao Processo 287672017 )
Código de validação: 4FD555E331

A CORREGEDORA GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo Art.

60-A da Lei Complementar n.º 14, de 17 de dezembro de 1991 (Código de Divisão e Organização Judiciárias do Maranhão), com a

redação dada pela Lei Complementar n.º 119 de 1º de julho de 2008, etc;
R E S O L V E,

Designar a Juíza de Direito LEWMAN DE MOURA SILVA- 60038, Auxiliar de Entrância Final, para responder, cumulativamente, pelo 2º Juizado

Especial Cível e das Relações de Consumo do Termo Judiciário de São Luís, da Comarca da Ilha de São Luís, durante o afastamento do Juiz de

Direito ADINALDO ATAÍDES CAVALCANTE, a considerar o período de 23 a 30/06/17.

Dê-se ciência, publique-se, registre-se e cumpra-se.

GABINETE DA CORREGEDORA-GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís, 27 de junho de 2017.

Desembargadora ANILDES DE JESUS BERNARDES CHAVES CRUZ
Corregedora-geral da Justiça

Matrícula 3640

Documento assinado. SÃO LUÍS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 27/06/2017 17:37 (ANILDES DE JESUS BERNARDES CHAVES CRUZ )

PORTARIA-CGJ - 27412017
Código de validação: 32DE56AE59

A CORREGEDORA GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo Art.

60-A da Lei Complementar n.º 14, de 17 de dezembro de 1991 (Código de Divisão e Organização Judiciárias do Maranhão), com a

redação dada pela Lei Complementar n.º 119 de 1º de julho de 2008, etc;
R E S O L V E,

Designar o Juiz de Direito DELVAN TAVARES OLIVEIRA-53447, Titular da Vara da Infância e da Juventude da Comarca de Imperatriz/MA, para

responder, cumulativamente, pelo 1º Juizado Especial Cível da mesma Comarca, durante o afastamento do Juiz de Direito JOSCELMO SOUSA

GOMES, a considerar o período de 26 a 30/06/17.
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Dê-se ciência, publique-se, registre-se e cumpra-se.

GABINETE DA CORREGEDORA-GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís, 27 de junho de 2017.

Desembargadora ANILDES DE JESUS BERNARDES CHAVES CRUZ
Matrícula 3640

Documento assinado. SÃO LUÍS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 27/06/2017 17:37 (ANILDES DE JESUS BERNARDES CHAVES CRUZ )

PORTARIA-CGJ - 27432017
Código de validação: CCAC39712A

A CORREGEDORA GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo Art.

60-A da Lei Complementar n.º 14, de 17 de dezembro de 1991 (Código de Divisão e Organização Judiciárias do Maranhão), com a

redação dada pela Lei Complementar n.º 119 de 1º de julho de 2008, etc;
R E S O L V E,

Designar a Juíza de Direito ANA PAULA SILVA ARAÚJO-51151, Titular da Vara Especial da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da

Comarca de Imperatriz, para responder, cumulativamente, pelo 2º Juizado Especial Cível da mesma Comarca, durante o afastamento do Juiz de

Direito JOSCELMO SOUSA GOMES, a considerar o período de 26 a 30/06/17.

Dê-se ciência, publique-se, registre-se e cumpra-se.

GABINETE DA CORREGEDORA-GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís, 27 de junho de 2017.

Desembargadora ANILDES DE JESUS BERNARDES CHAVES CRUZ
Corregedora-geral da Justiça

Matrícula 3640

Documento assinado. SÃO LUÍS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 27/06/2017 17:37 (ANILDES DE JESUS BERNARDES CHAVES CRUZ )

PORTARIA-CGJ - 27432017
Código de validação: CCAC39712A

A CORREGEDORA GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo Art.

60-A da Lei Complementar n.º 14, de 17 de dezembro de 1991 (Código de Divisão e Organização Judiciárias do Maranhão), com a

redação dada pela Lei Complementar n.º 119 de 1º de julho de 2008, etc;
R E S O L V E,

Designar a Juíza de Direito ANA PAULA SILVA ARAÚJO-51151, Titular da Vara Especial da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da

Comarca de Imperatriz, para responder, cumulativamente, pelo 2º Juizado Especial Cível da mesma Comarca, durante o afastamento do Juiz de

Direito JOSCELMO SOUSA GOMES, a considerar o período de 26 a 30/06/17.

Dê-se ciência, publique-se, registre-se e cumpra-se.

GABINETE DA CORREGEDORA-GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís, 27 de junho de 2017.

Desembargadora ANILDES DE JESUS BERNARDES CHAVES CRUZ
Corregedora-geral da Justiça

Matrícula 3640

Documento assinado. SÃO LUÍS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 27/06/2017 17:37 (ANILDES DE JESUS BERNARDES CHAVES CRUZ )

PORTARIA-CGJ - 27482017
Código de validação: 3BC038BE17

A CORREGEDORA GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo Art.

60-A da Lei Complementar n.º 14, de 17 de dezembro de 1991 (Código de Divisão e Organização Judiciárias do Maranhão), com a

redação dada pela Lei Complementar n.º 119 de 1º de julho de 2008, etc;
R E S O L V E,

Designar a Juíza de Direito LUCIANY CRISTINA DE SOUSA FERREIRA

-115022, Titular da 2ª Vara da Comarca de Santa Inês/MA, para responder, cumulativamente, pelo Juizado Especial Cível e Criminal da mesma

Comarca, durante as férias do Juiz de Direito ALESSANDRO BANDEIRA FIGUEIRÊDO, no período de 03/07/17 a 31/08/17. 

Dê-se ciência, publique-se, registre-se e cumpra-se.

GABINETE DA CORREGEDORA-GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís, 27 de junho de 2017.

Desembargadora ANILDES DE JESUS BERNARDES CHAVES CRUZ
Corregedora-geral da Justiça
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Matrícula 3640

Documento assinado. SÃO LUÍS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 27/06/2017 17:34 (ANILDES DE JESUS BERNARDES CHAVES CRUZ )

PORTARIA-CGJ - 27512017
Código de validação: 7D92FFDFE8

A CORREGEDORA GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo Art.

60-A da Lei Complementar n.º 14, de 17 de dezembro de 1991 (Código de Divisão e Organização Judiciárias do Maranhão), com a

redação dada pela Lei Complementar n.º 119 de 1º de julho de 2008, etc;
R E S O L V E,

Designar o Juiz de Direito LUIZ CARLOS LICAR PEREIRA-60178, Auxiliar de Entrância Final, para responder, cumulativamente, pelo 2º Juizado

Especial Cível e das Relações de Consumo do Termo Judiciário de São Luís, da Comarca da Ilha de São Luís, durante as férias do Juiz de Direito

ADINALDO ATAIDES CAVALCANTE, no período de 03/07/17 a 31/08/17.

Dê-se ciência, publique-se, registre-se e cumpra-se.

GABINETE DA CORREGEDORA-GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís, 27 de junho de 2017.

Desembargadora ANILDES DE JESUS BERNARDES CHAVES CRUZ
Corregedora-geral da Justiça

Matrícula 3640

Documento assinado. SÃO LUÍS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 27/06/2017 17:34 (ANILDES DE JESUS BERNARDES CHAVES CRUZ )

PORTARIA-CGJ - 27522017
Código de validação: FF0FE24886

A CORREGEDORA GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo Art.

60-A da Lei Complementar n.º 14, de 17 de dezembro de 1991 (Código de Divisão e Organização Judiciárias do Maranhão), com a

redação dada pela Lei Complementar n.º 119 de 1º de julho de 2008, etc;
R E S O L V E,

Designar a Juíza de Direito MARIA EUNICE DO NASCIMENTO SERRA - 65169, Titular do 2º Juizado Especial Criminal do Termo Judiciário de São

Luís, da Comarca da Ilha de São Luís, para responder, cumulativamente, pelo Juizado Especial de Trânsito do Termo Judiciário de São Luís, da

Comarca da Ilha de São Luís, durante as férias do Juiz de Direito JOSÉ EULÁLIO FIGUEIREDO DE ALMEIDA, no período de 03/07/17 a 01/08/17.

Dê-se ciência, publique-se, registre-se e cumpra-se.

GABINETE DA CORREGEDORA-GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís, 27 de junho de 2017.

Desembargadora ANILDES DE JESUS BERNARDES CHAVES CRUZ
Corregedora-geral da Justiça

Matrícula 3640

Documento assinado. SÃO LUÍS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 27/06/2017 17:34 (ANILDES DE JESUS BERNARDES CHAVES CRUZ )

PORTARIA-CGJ - 27532017
( relativo ao Processo 286962017 )
Código de validação: DDD9609C68

A CORREGEDORA GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo Art.

60-A da Lei Complementar n.º 14, de 17 de dezembro de 1991 (Código de Divisão e Organização Judiciárias do Maranhão), com a

redação dada pela Lei Complementar n.º 119 de 1º de julho de 2008, etc;
R E S O L V E,

Designar o Juiz de Direito MÁRCIO JOSÉ DO CARMO MATOS COSTA-060210, Titular da 3ª Vara Cível do Termo Judiciário de São José de

Ribamar, da Comarca da Ilha de São Luís/MA, para responder cumulativamente pelo Juizado Especial Cível e Criminal do Termo Judiciário de São

José de Ribamar, da mesma Comarca, durante as férias do Juiz de Direito MARCELO JOSÉ AMADO LIBÉRIO, no período de 13 a 27/07/17.

Dê-se ciência, publique-se, registre-se e cumpra-se.

GABINETE DA CORREGEDORA-GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís, 27 de junho de 2017.

Desembargadora ANILDES DE JESUS BERNARDES CHAVES CRUZ
Corregedora-geral da Justiça

Matrícula 3640

Documento assinado. SÃO LUÍS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 27/06/2017 17:35 (ANILDES DE JESUS BERNARDES CHAVES CRUZ )
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PORTARIA-CGJ - 27542017
Código de validação: 8679990459

A CORREGEDORA GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo Art.

60-A da Lei Complementar n.º 14, de 17 de dezembro de 1991 (Código de Divisão e Organização Judiciárias do Maranhão), com a

redação dada pela Lei Complementar n.º 119 de 1º de julho de 2008, etc;
R E S O L V E,

Designar o Juiz de Direito PAULO AFONSO VIEIRA GOMES – 036590, Titular da 3ª Vara da Comarca de Caxias/MA, para responder,

cumulativamente, pelo Juizado Especial Cível e Criminal da mesma Comarca, durante as férias do Juiz de Direito JOÃO PEREIRA NETO, no

período de 03/07/17 a 01/08/17.

Dê-se ciência, publique-se, registre-se e cumpra-se.

GABINETE DA CORREGEDORA-GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís, 27 de junho de 2017.

Desembargadora ANILDES DE JESUS BERNARDES CHAVES CRUZ
Corregedora-geral da Justiça

Matrícula 3640

Documento assinado. SÃO LUÍS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 27/06/2017 17:35 (ANILDES DE JESUS BERNARDES CHAVES CRUZ )

PORTARIA-CGJ - 27552017
( relativo ao Processo 285652017 )
Código de validação: A44D507AF8

A CORREGEDORA GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo Art.

60-A da Lei Complementar n.º 14, de 17 de dezembro de 1991 (Código de Divisão e Organização Judiciárias do Maranhão), com a

redação dada pela Lei Complementar n.º 119 de 1º de julho de 2008, etc;
R E S O L V E,

Designar o Juiz de Direito AILTON GUTEMBERG CARVALHO LIMA–93781, Titular da 3ª Vara da Comarca Codó/MA, para responder,

cumulativamente, pelo Juizado Especial Cível e Criminal da mesma Comarca, durante as férias da Juíza de Direito GISELE RIBEIRO RONDON, no

período de 02 a 31/07/17.

Dê-se ciência, publique-se, registre-se e cumpra-se.

GABINETE DA CORREGEDORA-GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís, 27 de junho de 2017.

Desembargadora ANILDES DE JESUS BERNARDES CHAVES CRUZ
Corregedora-geral da Justiça

Matrícula 3640

Documento assinado. SÃO LUÍS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 27/06/2017 17:36 (ANILDES DE JESUS BERNARDES CHAVES CRUZ )

PORTARIA-CGJ - 27582017
Código de validação: EEAC01C456

A CORREGEDORA GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo Art.

60-A da Lei Complementar n.º 14, de 17 de dezembro de 1991 (Código de Divisão e Organização Judiciárias do Maranhão), com a

redação dada pela Lei Complementar n.º 119 de 1º de julho de 2008, etc;
R E S O L V E,

Designar a Juíza de Direito LÚCIA HELENA BARROS HELUY DA SILVA-51367, Auxiliar de Entrância Final, para responder, cumulativamente,

pelo 8º Juizado Especial Cível e das Relações de Consumo do Termo Judiciário de São Luís, da Comarca da Ilha de São Luís/MA, durante as férias

do Juiz de Direito MANOEL AURELIANO FERREIRA NETO, no período de 03/07/17 a 31/08/17.

Dê-se ciência, publique-se, registre-se e cumpra-se.

GABINETE DA CORREGEDORA-GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís, 27 de junho de 2017.

Desembargadora ANILDES DE JESUS BERNARDES CHAVES CRUZ
Corregedora-geral da Justiça

Matrícula 3640

Documento assinado. SÃO LUÍS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 27/06/2017 17:36 (ANILDES DE JESUS BERNARDES CHAVES CRUZ )

PORTARIA-CGJ - 27602017
Código de validação: 154269E910

A CORREGEDORA GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo Art.

60-A da Lei Complementar n.º 14, de 17 de dezembro de 1991 (Código de Divisão e Organização Judiciárias do Maranhão), com a

Página 596 de 2382 Diário da Justiça Eletrônico Disponibilização: 30/06/2017
Edição nº 114/2017 Publicação: 03/07/2017

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO - Praça Dom Pedro II, s/n Centro - CEP 65010-905 - São Luis-MA - Fone: (98) 2106-9000 - www.tjma.jus.br
Diário da Justiça Eletrônico - Diretoria Judiciária - Coordenadoria de Jurisprudência e Publicações - Fone: (98) 2106 9805 / 9810 / 9896 / 9897 - publicacoes@tj.ma.gov.br



redação dada pela Lei Complementar n.º 119 de 1º de julho de 2008, etc;
R E S O L V E,

Designar a Juíza de Direito LÚCIA HELENA BARROS HELUY DA SILVA-51367, Auxiliar de Entrância Final, para responder, cumulativamente,

pelo 3º Juizado Especial Cível e das Relações de Consumo do Termo Judiciário de São Luís, da Comarca da Ilha de São Luís, durante a licença-

prêmio por assiduidade do Juiz de Direito MÁRIO PRAZERES NETO, no período de 03/07/17 a 01/08/17.

Dê-se ciência, publique-se, registre-se e cumpra-se.

GABINETE DA CORREGEDORA-GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís, 27 de junho de 2017.

Desembargadora ANILDES DE JESUS BERNARDES CHAVES CRUZ
Corregedora-geral da Justiça

Matrícula 3640

Documento assinado. SÃO LUÍS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 27/06/2017 17:36 (ANILDES DE JESUS BERNARDES CHAVES CRUZ )

PORTARIA-CGJ - 27622017
( relativo ao Processo 222392017 )
Código de validação: E7FFC04ED7

A CORREGEDORA GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo Art.

60-A da Lei Complementar n.º 14, de 17 de dezembro de 1991 (Código de Divisão e Organização Judiciárias do Maranhão), com a

redação dada pela Lei Complementar n.º 119 de 1º de julho de 2008, etc;
R E S O L V E,

Designar o Juiz de Direito JOAQUIM DA SILVA FILHO-27565, Titular da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Imperatriz/MA, para

responder, cumulativamente, pelo Juizado Especial Criminal da mesma Comarca, durante o afastamento da Juíza de Direito DÉBORA JANSEN

CASTRO TROVÃO, no período de 03 a 07/07/17.

Dê-se ciência, publique-se, registre-se e cumpra-se.

GABINETE DA CORREGEDORA-GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís, 27 de junho de 2017.

Desembargadora ANILDES DE JESUS BERNARDES CHAVES CRUZ
Corregedora-geral da Justiça

Matrícula 3640

Documento assinado. SÃO LUÍS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 27/06/2017 17:38 (ANILDES DE JESUS BERNARDES CHAVES CRUZ )

PORTARIA-CGJ - 27662017
( relativo ao Processo 290082017 )
Código de validação: 24A7652937

O DECANO DESTE TRIBUNAL, NO EXERCÍCIO DA CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO, e no

uso de suas atribuições legais,
R E S O L V E,

Designar o Juíza de Direito RAQUEL ARAÚJO CASTRO TELES DE MENEZES–146464, Titular da 1ª Vara Cível da Comarca de

Timon/MA,, para presidir os Processos abaixo relacionados, em trâmite no Juizado Especial Cível e Criminal da mesma Comarca, em razão da

suspeição do Juiz de Direito ROGÉRIO MONTELES DA COSTA, conforme consta no OFC-JECECT-6752017.

0800984-34.2017.8.10.0152 0801066-02.2016.8.10.0152

0801201-77.2017.8.10.0152 0800947-07.2017.8.10.0152

0800952-29.2017.8.10.0152 0800942-82.2017.8.10.0152

0800959-21.2017.8.10.0152 0800169-71.2016.8.10.0152

0800981-79.2017.8.10.0152 0800982-64.2017.8.10.0152

0800751-37.2017.8.10.0152 0800753-07.2017.8.10.0152

0800784-27.2017.8.10.0152 0800787-79.2017.8.10.0152

0801284-93.2017.8.10.0152 0801256-28.2017.8.10.0152

0800805-03.2017.8.10.0152 0800805-03.2017.8.10.0152

0800894-26.2017.8.10.0152 0801309-09.2017.8.10.0152

0801119-46.2017.8.10.0152 0801085-71.2017.8.10.0152

0801307-39.2017.8.10.0152 0801336-89.2017.8.10.0152

0801346-36.2017.8.10.0152

Dê-se ciência, publique-se, registre-se e cumpra-se.

GABINETE DO CORREGEDOR GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís, 28 de junho de 2017.

Página 597 de 2382 Diário da Justiça Eletrônico Disponibilização: 30/06/2017
Edição nº 114/2017 Publicação: 03/07/2017

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO - Praça Dom Pedro II, s/n Centro - CEP 65010-905 - São Luis-MA - Fone: (98) 2106-9000 - www.tjma.jus.br
Diário da Justiça Eletrônico - Diretoria Judiciária - Coordenadoria de Jurisprudência e Publicações - Fone: (98) 2106 9805 / 9810 / 9896 / 9897 - publicacoes@tj.ma.gov.br



Desembargador ANTONIO FERNANDO BAYMA ARAUJO
Decano, No Exercício da Corregedoria-geral da Justiça.

Matrícula 27110

Documento assinado. SÃO LUÍS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 28/06/2017 12:03 (ANTONIO FERNANDO BAYMA ARAUJO)

PORTARIA-CGJ - 27692017
Código de validação: 107C0DE8C7

O DECANO DESTE TRIBUNAL, NO EXERCÍCIO DA CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO, e no

uso de suas atribuições legais,
R E S O L V E,

Cessar os efeitos, a partir do dia 28/06/17, da PORTARIA-CGJ-13412016, de 07/04/16, que designou o Juiz de Direito PAULO

ROBERTO BRASIL TELES DE MENEZES-144063, Titular da 1ª Vara Cível da Comarca de Timon/MA, para presidir o Processo

0800412-49.2015.810.0152, em trâmite no Juizado Especial Cível e Criminal da mesma Comarca, em razão da suspeição do Juiz de Direito

ROGÉRIO MONTELES DA COSTA, conforme consta no OFC-JECECT-5892016.

Dê-se ciência, publique-se, registre-se e cumpra-se.

GABINETE DO CORREGEDOR GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís, 28 de junho de 2017.

Desembargador ANTONIO FERNANDO BAYMA ARAUJO
Decano, No Exercício da Corregedoria-geral da Justiça.

Matrícula 27110

Documento assinado. SÃO LUÍS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 28/06/2017 12:05 (ANTONIO FERNANDO BAYMA ARAUJO)

PORTARIA-CGJ - 27702017
Código de validação: CC614BAE1C

O DECANO DESTE TRIBUNAL, NO EXERCÍCIO DA CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO, e no

uso de suas atribuições legais,
R E S O L V E,

Designar o Juíza de Direito RAQUEL ARAÚJO CASTRO TELES DE MENEZES–146464, Titular da 1ª Vara Cível da Comarca de

Timon/MA, para presidir o Processo 0800-412-49.2015.8.10.0152, em trâmite no Juizado Especial Cível e Criminal da mesma Comarca, em face do

impedimento/suspeição do Juiz de Direito ROGÉRIO MONTELES DA COSTA, conforme OFC.JECECT-6742017.

Dê-se ciência, publique-se, registre-se e cumpra-se.

GABINETE DO CORREGEDOR-GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís, 28 de junho de 2017.

Desembargador ANTONIO FERNANDO BAYMA ARAUJO
Decano, No Exercício da Corregedoria Geral da Justiça

Matrícula 27110

Documento assinado. SÃO LUÍS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 28/06/2017 12:07 (ANTONIO FERNANDO BAYMA ARAUJO)

PORTARIA-CGJ - 27712017
Código de validação: 9497DFAC2E

O DECANO DESTE TRIBUNAL, NO EXERCÍCIO DA CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO, e no

uso de suas atribuições legais,
R E S O L V E,
Retificar a PORTARIA-CGJ-19822017, de 12/05/17, quanto ao teor, para passar a constar a seguinte redação:

Designar o Juiz de Direito ANDERSON SOBRAL DE AZEVEDO–93658, Titular da 2ª Vara da Comarca de Caxias/MA, para

responder, cumulativamente, pelo Juizado Especial Cível e Criminal da mesma Comarca, em face do afastamento do Juiz de

Direito JOÃO PEREIRA NETO, para participar do curso “Aspectos atuais do Direito dos Contratos“, no período de 11 a

12/05/2017.

Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
GABINETE DO CORREGEDOR GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís, 28 de junho de 2017.

Desembargador ANTONIO FERNANDO BAYMA ARAUJO
Decano, No Exercício da Corregedoria Geral da Justiça

Matrícula 27110
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Documento assinado. SÃO LUÍS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 28/06/2017 12:08 (ANTONIO FERNANDO BAYMA ARAUJO)

Fórum da Comarca de São Luís

Varas Cíveis

Primeira Vara Cível do Fórum Des. Sarney Costa

PROCESSO Nº 0009146-87.2015.8.10.0001 (99182015)
AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
AUTOR: IVANALDO LOPES SILVA
ADVOGADO: JÂNIO PEREIRA DA SILVA FILHO ( OAB 9811-MA ) e RAIMUNDO RAMOS CAVALCANTE BACELAR ( OAB
7172-MA )
REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
ADVOGADO: ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES ( OAB 11735A-MA )
D E C I S Ã O DE FLS 76:
Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a quantia de R$ 10.315,44 (dez mil trezentos e
quinze reais e quarenta e quatro centavos) foi devidamente depositada em juízo, conforme bem se vê à fl. 52, para fins de
cumprimento da obrigação estabelecida na sentença, por conseguinte, o credor pugna pela expedição de alvará judicial para
levantamento dos referidos valores.Vieram-me os autos conclusos.No presente caso, não há controvérsias a serem dirimidas, uma
vez que o valor corresponde ao cumprimento da obrigação, em razão do que, determino a expedição do Alvará Judicial, nos
termos requeridos, observadas as cautelas legais.Por fim, DECRETO EXTINTO o processo com esteio no art. 924, II, do CPC,
para que tal decisão produza seus legais e jurídicos efeitos.Publique-se. Registre-se e intimem-se.São Luís/MA, 11 de maio de
2017.Josemar Lopes SantosJuiz de Direito da 1ª Vara Civel.

PROCESSO Nº 0019197-94.2014.8.10.0001 (208352014)
AÇÃO: CAUTELAR INOMINADA
REQUERENTE: FLAVIO RODRIGUES CAVALCANTE
ADVOGADO: EDSON GOMES MARTINS DA COSTA ( OAB 8967-MA )
REQUERIDO: BRADESCO SAÚDE e HOSPITAL SAO DOMINGOS LTDA.
ADVOGADO: ANA AMELIA FIGUEIREDO DINO ( OAB 5517MA-MA ) e REINALDO LUIS TADEU RONDINA MANDALITI ( OAB
11706A-MA ) e RENATO TADEU RONDINA MANDALITI ( OAB 115762-SP ) e ROSALIA AZEVEDO RIBEIRO PINHO ( OAB
9416-MA ) e SÁLVIO DINO DE CASTRO E COSTA JUNIOR ( OAB 5227MA-MA ) e VALÉRIA LAUANDE CARVALHO COSTA (
OAB 4749-MA )
D E C I S Ã O DE FLS 178:
Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto pela BRADESCO SAÚDE S.A., sob o argumento de que, ao extinguir o
processo, a decisão deixou de registrar que o acordo entabulado entre as partes teve a anuência do membro do Ministério Público,
uma vez que a ação versava sobre direito de menor. Por esta razão, pugna pela reforma do decisum neste sentido.Instada a se
manifestar a ré manteve-se silente, deixando transcorrer in albis o prazo que lhe fora ofertado, conforme atestado na certidão de fl.
176. Vieram-me os autos conclusos.DECIDO.Assiste razão ao embargante. Esclareço que o acordo firmado entre as partes nos
autos da ação principal, autuado sob o número 24690-52.2014.8.10.0001, contou, conforme previsão legal, com a anuência do
membro do Ministério Público. Logo, considerando que se trata do mesmo acordo homologado nestes autos, este também foi,
consequentemente, anuído pelo Parquet.ANTE O EXPOSTO, conheço dos embargos, e acolho-os, visto que, realmente, foi
omissa a decisão quando deixou de consignar a participação/anuência dos termos do acordo estabelecido entre as partes, em
razão do que, suprindo a omissão apontada, consigno que o Membro do Mistério Público foi devidamente ouvido e se manifestou
pela concordância da homologação do acordo no processo em apenso.P. e intimem-se.São Luís, 11 de maio de 2017. Josemar
Lopes Santos. Juiz de Direito da 1ª Vara Civel.

PROCESSO Nº 0019622-49.1999.8.10.0001 (196221999)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA/DECISÃO | IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

REQUERENTE: ASSOCIACAO DE DEFESA DOS MICRO EMPRESARIOS DE CONF
ADVOGADOS: BENNER ROBERTO RANZAN DE BRITTO (OAB 13881A-MA), EDMUNDO DOS REIS LUZ (OAB 4394-MA),
JOAO ULISSES DE BRITTO AZÊDO (OAB 7631A-MA), ROSECLEINE FLORIANA DE BARÃO E FONTES (OAB 4646-MA) e
JURANDIR RIBEIRO SILVA (OAB 9.525A-MA)

REQUERIDO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A - BNB
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ADVOGADOS: ANA GABRIELA MENDES CUNHA E COSTA (OAB 84822-MG), CHARLES AUGUSTO DE FARIA MENDES
(OAB 18927-DF), GILMAR PEREIRA SANTOS (OAB 4119-MA), JAIRO CAVALCANTI VIEIRA (OAB 6200-MA), JOSE
RIBAMAR BARROS JUNIOR (OAB 8109-MA), LUCAS FERNANDES RIBEIRO BANHOS (OAB 09629-MA), LUCIANO COSTA
NOGUEIRA (OAB 6593-MA), MARIA GABRIELA SILVA PORTELA (OAB 5741-MA), NATHALIA SANTOS PIMENTEL
CARVALHO (OAB 8908-MA), OSVALDO PAIVA MARTINS (OAB 6279-MA), ISAEL BERNARDO DE OLIVEIRA (OAB 6814-CE),
THAIS MARIA MARIA BARROS DE OLIVEIRA (OAB 8.962-MA), PABLO HENRIQUE BEZERRA REIS (OAB 12.694-MA),
DANIEL SOUZA VOLPE (OAB 214490-SP) e THIAGO GONZALEZ BOUCINHAS (OAB 9251-MA)

DECISÃO DE FLS. 19.434-19.443: Vistos, etc. BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A ajuizou Impugnação ao Cumprimento de
Sentença em desfavor ASSOCIAÇÃO DE DEFESA DOS MICROEMPRESÁRIOS DE CONFECÇÕES DO ESTADO DO
MARANHÃO - ADEMECEMA, alegando, em síntese, preliminarmente, a necessidade de liquidação imprópria, por se tratar de
cumprimento de sentença genérica proferida em ação coletiva; necessidade de quantificar quantos associados, dos 786
(setecentos e oitenta e seis), de fato, são atingidos pelo título judicial, uma vez que apenas 12 (doze) pessoas fundaram a
associação e que nem todos contrataram com o impugnante; e, no mérito, inexigibilidade de título fundando em interpretação
constitucional divergente do STF ao tempo que fora proferida a decisão, nos termos do Art. 525, §1º, III e §12, do CPC;
inexigibilidade do título judicial em relação aos não associados quando da propositura da ação; ilegitimidade da associação
impugnada para representar os exequentes face a ausência de autorização expressa para o ajuizamento da ação de conhecimento
e para o cumprimento de sentença; ausência de compatibilidade entre os associados apresentados para fim de cumprimento de
sentença para aqueles indicados no início da ação de conhecimento; ausência de demonstração da contratação ou do efetivo
recebimento do objeto financiado por parte dos associados, já que, dos doze fundadores, onze tem vínculo com o impugnante,
sendo que a associada fundadora Maria Filomena Lages Souza não teve nenhuma relação com o banco impugnante; necessidade
de delimitar quem de fato fez parte do Projeto Grande São Luís, eis que há 17 (dezessete) pessoas que não possuem vínculo com
o impugnante; necessidade de delimitar quais e quantos associados detêm domicílio no âmbito da competência territorial do órgão
prolator à época da propositura da ação, nos termos do Art. 2º-A, da Lei nº. 9494/97; necessidade de provas coerentes e
verossimilhantes da qualidade de associado, já que há 394 (trezentos e noventa e quatro) pessoas que se associaram no dia da
fundação, 229 (duzentos e vinte e nove) pessoas se associaram após o ajuizamento da ação de conhecimento, 03 (três) pessoas
não tem informação da data de associação e 141 (cento e quarenta e um) não tem qualquer identificação; excesso de execução,
traduzido no fato de apenas 11 (onze) associados se associaram antes do ajuizamento da inicial e tiveram relação com o
impugnante, sendo devidos o importe de R$ 112.155,89 (cento e doze mil, cento e cinquenta e cinco reais e oitenta e nove
centavos) para cada associado, totalizando em R$ 1.233.714,79 (um milhão, duzentos e trinta e três mil e setecentos e quatorze
reais e setenta e nove centavos) e R$ 15.587,11 (quinze mil e quinhentos e oitenta e sete reais e onze centavos) de verba
honorária, totalizando em R$ 1.249,301,90 (um milhão, duzentos e quarenta e nove mil e trezentos e um reais e noventa
centavos); que inexiste solidariedade na condenação em honorários de sucumbência, sendo devido apenas 2,5% (dois vírgula
cinco por cento) de verba honorária e não 10% (dez por cento), ou seja, apenas R$ 15.587,11 (quinze mil e quinhentos e oitenta e
sete reais e onze centavos); que o termo inicial dos encargos em relação aos honorários advocatícios é a data da fixação;
incidente de falsidade das declarações de filiação de fls. 18.635/18.833; e, por fim, necessidade de atribuição de efeito
suspensivo.Ao final, vindicou: rejeição liminar da execução ante a necessidade de liquidação; procedência da impugnação,
declarando a nulidade da execução; reconhecimento do excesso de execução declarando como valor devido o importe de R$
1.249,301,90 (um milhão, duzentos e quarenta e nove mil e trezentos e um reais e noventa centavos); caso não seja o
entendimento adotado, que sejam reconhecidos apenas as pessoas que se associaram antes do ajuizamento da inicial; determinar
caução idônea para eventual levantamento do valor depositado; instauração do incidente de falsidade; e, atribuição de efeito
suspensivo.Intimada, a impugnada apresentou resposta à impugnação, alegando, em síntese, preliminarmente, a intempestividade
da impugnação, e, no mérito, a desnecessidade de liquidação, porquanto o valor é exequendo se alcança com simples cálculos
aritméticos; regularidade da representação processual, já que no momento do ajuizamento da ação de conhecimento bastava a
autorização estatutária; inaplicabilidade do Art. 2-A, da Lei 9.494/97, posto que entrou em vigor após o ajuizamento da inicial;
inexistência de excesso na execução; descabimento da arguição de falsidade por ser intempestiva; má-fé processual; incidência da
multa de 10% (dez por cento) ante ao não pagamento voluntário no prazo legal; que os honorários são devidos pelos réus
solidariamente; descabimento de concessão de efeito suspensivo, por ausência do preenchimento dos requisitos autorizadores; e,
por fim, que há provas que todos os beneficiários possuem vínculo com o projeto e que todos são filiados à impugnada. Ao final,
pugnou pela rejeição total da impugnação; rejeição do incidente de falsidade; que se proceda, de imediato, às medidas constritivas
e executivos do saldo remanescente com acréscimo de multa de 10% (dez por cento) e honorários em 10% (dez por cento); além
da condenação da impugnante a pagar multa por litigância de má-fé.Por fim, o impugnante atravessou a petição de fls.
19.415/19.428, através da qual, alegando que ajuizou exceção de suspeição em desfavor do signatário perante a 8ª Vara Cível
deste termo judiciário, apenso ao processo nº 3597-53.2002.8.10.0001, vindica que o subscritor se abstenha de julgar a demanda
sob análise, positivando que essa exceção ajuizada se estende aos demais processos em que o Banco do Nordeste do Brasil S/A
figurar com parte. Brevemente relatados, decido.Em primazia, cumpre demonstrar que o pedido do impugnante, fundado na
extensão da suspeição do signatário ao demais processos em que o devedor funcionar como parte, padece de ausência de
juridicidade. Efetivamente, da dicção do inciso II, §2º, do Art. 146, do CPC, que determina que, quando o incidente for recebido no
efeito suspensivo, o processo ficará suspenso até o julgamento do incidente. Da exegese literal deste dispositivo, conclui-se, sem
maiores esforços interpretativos, que o efeito suspensivo se limita aos autos no qual a exceção fora oposta, ou seja, o efeito
suspensivo é intra autos, não se estendendo a outros processos, notadamente, no caso apresentado pelo impugnante, eis que a
exceção ajuizada no processo nº 3597-53.2002.8.10.0001, junto à 8ª Vara Cível deste termo judiciário, versa sobre partes e fatos
totalmente diferentes da presente demanda. Portanto, inviável a extensão de eventuais efeitos, pendentes de apreciação pelo juízo
ad quem, no presente processo, sendo força indeferir o pedido de não atuação do signatário na presente demanda. Nesse sentido,
in verbis: A suspeição reconhecida por magistrado, em face de sua participação direta e pessoal em diligência da qual resulte ação
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proposta contra candidatos de determinada coligação partidária, não tem o condão de se estender a outros feitos presididos pela
autoridade judicial excepta, nas quais a coligação excipiente vier a figurar no pólo passivo, uma vez constatado que tais ações
apuram fatos inteiramente diversos daqueles que geraram a exceção e nos quais não tenha havido participação alguma do juiz
excepto na produção de provas. (EXCECAO DE SUSPEICAO nº 34, Acórdão nº 19000 de 15/02/2005, Relator(a) ANGELA
SERRA SALES, Publicação: DOE - Diario Oficial do Estado, Volume CJ 1, Data 21/02/2005, Página 15 )O impugnado, em sua
peça de resistência, arguiu a extemporaneidade da impugnação fundado no fato de que o cumprimento de sentença foi ajuizado
somente contra o Banco do Nordeste do Brasil S/A, não havendo aplicabilidade do §3º, do Art. 525, do CPC, que estatui prazo em
dobro para apresentação de impugnação quando os litisconsortes tiverem procuradores diferentes.Na espécie, a responsabilidade
exarada no título exequendo é solidária, ou seja, o impugnado pode exigir o cumprimento da obrigação em face quaisquer dos
devedores, em conjunto ou unitariamente, conforme estatui o Art. 275, CC, in verbis: Art. 275. O credor tem direito a exigir e
receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os
demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto. Acerca dos requisitos do pedido de cumprimento de sentença
dispõe o Art. 524, I, do CPC, ipsis litteris:Art. 524. O requerimento previsto no art. 523 será instruído com demonstrativo
discriminado e atualizado do crédito, devendo a petição conter: I - o nome completo, o número de inscrição no Cadastro de
Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do exequente e do executado, observado o disposto no art. 319, §§
1o a 3o; (grifamos)Da exegese harmônica dos dispositivos acima transcritos, dessume-se que, havendo devedores solidários, o
credor pode ajuizar, ao seu livre arbítrio, cumprimento de sentença contra qualquer um deles, parte deles ou contra todos
eles.Consoante se depreende dos cumprimentos de sentença de fls. 17.380/18.252, 18.254/18.505 e 18.507/19.186 e publicação
da intimação do despacho de fls. 19.190, o cumprimento de sentença fora ajuizado tão somente contra o Banco do Nordeste do
Brasil S/A, deixando o impugnado, ao seu alvedrio, de ajuizar cumprimento de sentença contra os demais devedores, o que é
perfeitamente permitido, donde se infere que na presente demanda executória não há litisconsortes, não havendo, por
conseguinte, aplicabilidade do permissivo de concessão de prazo em dobro para a apresentação da impugnação, nos termos do
Art. 525, §3º e Art. 229 do CPC. No caso vertente, o impugnante fora intimado, em 08/03/2017, do despacho de fls.19.190,
conforme publicação DJE a ser juntado pelo Secretário Judicial. Contando-se os prazos para pagamento espontâneo e
apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença, ambos com 15 (quinze) dias úteis, conclui-se que o prazo para
pagamento espontâneo findou no dia 29/03/2017 e o prazo para apresentação de impugnação exauriu no dia 25/04/2017.
Considerando que a impugnação ao cumprimento de sentença somente fora ajuizada em 15/05/2017, conforme faz certo protocolo
de fls. 19.215, conclui-se, indubitavelmente, que referida peça de resistência fora ajuizada extemporaneamente, cujo corolário é a
sua não apreciação. Nesse sentido, a jurisprudência pátria já esposou seu entendimento, litteris: PROCESSO CIVIL.
INTEMPESTIVIDADE. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO APRECIAÇÃO. 1. Não demonstrado que o
movimento paredista tenha gerado qualquer prejuízo na juntada de peças ao processo, bem como que não recebido o fax, como
alega a parte, referente à impugnação ao cumprimento de sentença, remanesce a constatação da intempestividade dessa peça,
não cabendo a sua apreciação. 2. Agravo não provido.(Acórdão n.891596, 20150020175089AGI, Relator: FLAVIO ROSTIROLA 3ª
TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/09/2015, Publicado no DJE: 08/09/2015. Pág.: 176) Dessa forma, corroborado que a
impugnação fora ajuizada em tempo inábil, imperioso o acolhimento da preliminar de intempestividade arguida pelo impugnado,
não se apreciando o teor de referida peça processual, convindo esclarecer que a certidão de fls. 19.278 incorreu em equívoco no
tocante à tempestividade da impugnação ao cumprimento de sentença porque considerou que o prazo seria em dobro ? quando
jamais o fora ?, bem como que a decisão de fls. 19.208/19.209, apenas esclareceu, de sorte abstrata ? e não para o caso em
apreço ?, que o prazo para impugnação é de 30 (trinta) dias na hipótese do cumprimento de sentença ser ajuizado em desfavor de
mais de um devedor, havendo, assim, litisconsortes, conforme norma incerta nos Art. 229 e Art. 525, §3º, ambos do CPC, além do
que referida decisão não é concessiva de dilatação de prazo e tampouco de prazo em dobro em favor do impugnante. Sem
embargo da reconhecida intempestividade da impugnação ao cumprimento de sentença, cumpre ao juízo, por se tratar de
cumprimento de sentença coletiva, estabelecer o valor e a titularidade do crédito exequendos. Para tanto, sem embargo de não
conhecer a impugnação e considerando a efetividade do cumprimento de sentença, que inclui a prática de atos executivos,
inclusive os de expropriação e satisfação do crédito do exequente, conforme normais incertas no §3º, do Art. 523, e §6º, do Art.
525, ambos do CPC, não se pode ignorar o depósito efetivado pela impugnante, representativo do valor que entende devido. Para
o estabelecimento do valor correto da execução, há que se respeitar o Princípio da Fidelidade ao Título Executivo, consagrado no
§4º, do Art. 509, do CPC/2015, que estabelece que a atividade liquidatória ou o cumprimento de sentença se realizem em estrita
observância aos limites estabelecidos na sentença, sem inovar, sendo defeso rediscussão acerca de questões já decididas em
sentença, de modo de que se configura inapropriado, em sede liquidatória ou de cumprimento de sentença, a inserção de qualquer
verba, critérios ou parâmetros não contemplados pelo título exequendo. Nesse sentido, o entendimento pacificado do STJ, verbis:
AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BRASIL
TELECOM. CARÁTER INFRINGENTE DOS ACLARATÓRIOS. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. INCLUSÃO DE JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO. DESCABIMENTO. PRINCÍPIO DA FIDELIDADE AO TÍTULO.
1. Em homenagem ao princípio da economia processual e com autorização do princípio da fungibilidade, devem ser recebidos
como agravo regimental os embargos de declaração que contenham exclusivo intuito infringente. 2. Limitação do cumprimento ou
liquidação de sentença ao exato comando expresso no título executivo (princípio da fidelidade ao título). 3. Descabimento da
inclusão de juros sobre capital próprio na fase de cumprimento de sentença sem amparo no título executivo. 4. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO CONHECIDOS COMO Agravo Regimental E DESPROVIDO. (EDcl no AREsp 270.971/RS, Rel. Ministro PAULO
DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/11/2013, DJe 28/11/2013)Na espécie, o título exequendo
condenou, solidariamente, o impugnante e as empresas Almeida Consultoria, São Luís Administradora de Produção e
Comercialização LTDA e COTEMAR - Serviços de Modelagens e Corte LTDA ao pagamento de indenização por danos morais em
favor dos associados da impugnada no importe de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), acrescidos de correção monetária
segundo o índice INPC-IBGE e juros de mora de 01% (um por cento) ao mês a contar da prolação da sentença, assim como ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. A título de
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valor incontroverso, representado pelo depósito de fls. 19.263/19.264, o impugnante reconhece como valor principal atualizado
devido por associado o importe de R$ 112.155,89 (cento e doze mil, cento e cinquenta e cinco reais e oitenta e nove centavos),
valor este que a impugnada concorda como valor devido em sua manifestação às fls. 19.430/19.432, donde se conclui que não
mais existe qualquer controvérsia acerca do valor devido por credor, ou seja, o valor principal exequendo para cada credor importa
em R$ 112.155,89 (cento e doze mil, cento e cinquenta e cinco reais e oitenta e nove centavos) acrescido de 10% (dez por cento)
de honorários da fase de conhecimento, totalizando o valor exequendo, por credor, o importe de R$ 123.371,47 (cento e vinte e
três mil e trezentos e setenta e um reais e quarenta e sete centavos).Para estabelecer a titularidade do crédito exequendo,
outrossim tem-se que valer do comando sentencial que representa o título exequendo. Segundo o teor do título exequendo, a
obrigação da impugnante se constitui no pagamento aos associados da impugnada no importe de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil
reais) a título de danos morais decorrentes do fracasso do Projeto Grande São Luís, de responsabilidade do impugnante. Dessarte,
a qualidade de credor requer a conjugação de dois requisitos subjetivos, quais sejam: a) que o substituído seja associado da
impugnada até o ajuizamento da ação; e b) que o substituído tenha relação jurídica com o impugnante derivada do Projeto Grande
São Luís. Satisfeitos os dois requisitos acima elencados, o substituído faz jus à condição de credor. Após exaustiva e detida
análise dos extensos autos, conclui-se que, em relação aos substituídos relacionados nas fls. 17.473/17.490, 18.367 e
18.320/18.628, ainda no processo de conhecimento, restou comprovado o preenchimento dos requisitos de credor alhures referido,
devendo-se ressaltar que a qualidade de associado através de ficha de sócios ou declaração firmada pela presidente da
impugnada, assim como a relação jurídica do substituído com o impugnante oriundo do Projeto Grande São Luís está devidamente
corroborada por meio de relatório de acompanhamento emitidos pelo impugnante, recibos, notas fiscais, contratos de prestação de
assessoria empresarial e técnica, instrumento particular de contrato e autorização e cédula de crédito industrial firmada entre os
substituídos e o Banco do Nordeste do Brasil S/A, que repousam às fls. 1.235/16.510, valendo relevar que esses documentos
foram carreados aos autos pelo próprio impugnante, segundo comprova ata de audiência de instrução e julgamento de
1.225/1.234-D.Como mencionado alhures, o prazo assinado ao impugnante para pagamento voluntário escoou-se em 29/03/2017,
todavia, o impugnante somente fez o depósito do valor incontroverso, que representa valor parcial devido, apenas em 11/05/2017,
donde se conclui que o impugnante não efetuou o pagamento voluntário em tempo hábil, incidindo em multa de 10% (dez por
cento) e também honorários de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, nos termos do §1º, do Art. 523, do CPC. Com base
nas argumentações supra, para se definir o total do crédito exequendo, basta multiplicar o número de substituídos/exequentes
constantes das relações de fls. 17.473/17.490, 18.367 e 18.320/18.628, pelo valor de R$ 123.371,47 (cento e vinte e três mil e
trezentos e setenta e um reais e quarenta e sete centavos), acrescido de multa de 10% (dez por cento) e também honorários de
10% (dez por cento), ou seja, R$ 123.371,47+ 10% de multa + 10% de honorários de execução, totalizando o importe de R$
148.045,75 (cento e quarenta e oito mil e quarenta e cinco reais e setenta e cinco centavos) por credor.Em atendimento ao pedido
de fls. 19.329/19.333 e 19.384/19.413, que versam acerca de liberação de valor incontroverso, verifica-se que realmente o valor de
R$ 112.155,89 (cento e doze mil, cento e cinquenta e cinco reais e oitenta e nove centavos) reconhecido pelo impugnante como
valor devido, constitui-se de valor incontroverso, sobre o qual as partes não mais discutem, ou seja, inexiste resistência na relação
processual, não havendo óbice ao seu levantamento por parte dos credores, bem como sobre o valor de R$ 15.587,11 (quinze mil
e quinhentos e oitenta e sete reais e onze centavos) correspondentes a ¼ (um quarto) dos honorários de sucumbência da fase de
conhecimento. Nesse sentido, a orientação jurisprudencial pátria já esposou seu entendimento, verbis:AGRAVO DE
INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO DO VALOR INCONTROVERSO. LEVANTAMENTO DO VALOR
PELO EXEQUENTE. POSSIBILIDADE. 1. Se o agravado reconheceu parte do débito exequendo, alegou apenas excesso de
execução e depositou em juízo esse valor, tornando-o incontroverso, afigura-se cabível o seu levantamento pelo exequente, ainda
que pendente o julgamento de mérito do agravo de instrumento interposto contra a decisão que rejeitou a impugnação ao
cumprimento de sentença.2. Agravo provido. (Acórdão n.888110, 20150020122718AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4ª
TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/08/2015, Publicado no DJE: 18/09/2015. Pág.: 136)Configurado o valor incontroverso, é
lícito autorizar o levantamento da importância de R$ 112.155,89 (cento e doze mil, cento e cinquenta e cinco reais e oitenta e nove
centavos) para cada um dos seguintes credores: Flaviano Rosa Caldas Filho, Marly Oliveira Mesquita, Antônio Ribamar Marinho
Dutra, Francisco das Chagas Souza, Wellington do Nascimento Viana, Maria de Jesus Ferreira Cardoso, Aires Campos Garcia,
Josias Marques da Silva Pereira, Luza Maria Silva Santos e Ana Maria Dutra Sousa. Ressalta-se que se deixa de autorizar o
levantamento desse valor em favor de Antônio Costa Rocha, haja vista que o mesmo não se insere entre os
substituídos/exequentes. Com base na mesma fundamentação supra, autoriza-se o levantamento dos honorários de sucumbência
no importe de R$ 15.587,11 (quinze mil e quinhentos e oitenta e sete reais e onze centavos), após prévia ouvida dos advogados
que militaram e militam no processo em favor da impugnada e posterior deliberação acerca do percentual que cabe a cada
causídico. Tomando por base que o valor exequendo definido, nesta ocasião, por credor importa em R$ 148.045,75 (cento e
quarenta e oito mil e quarenta e cinco reais e setenta e cinco centavos), em relação aos credores Flaviano Rosa Caldas Filho,
Marly Oliveira Mesquita, Antônio Ribamar Marinho Dutra, Francisco das Chagas Souza, Wellington do Nascimento Viana, Maria de
Jesus Ferreira Cardoso, Aires Campos Garcia, Josias Marques da Silva Pereira, Luza Maria Silva Santos e Ana Maria Dutra
Sousa, aos quais fica autorizado o levantamento do importe incontroverso de R$ 112.155,89 (cento e doze mil, cento e cinquenta e
cinco reais e oitenta e nove centavos), acrescidos dos honorários sucumbenciais no montante de R$ 1.417,01 (um mil,
quatrocentos e dezessete reais e um centavo) a ser posteriormente liberado, remanesce em relação aos mesmos o direito ao
crédito no importe de R$ 34.472,85 (trinta e quatro mil e quatrocentos e setenta e dois reais e oitenta e cinco
centavos).Rematando, o valor total da presente execução, deduzido o valor incontroverso reconhecido aos credores acima
nominados (em número de dez credores), importa no crédito relativo a 776 (setecentos e setenta e seis) credores/substituídos
enumerado às fls. 17.473/17.490, 18.367 e 18.320/18.63.28. Assim, multiplicando-se o valor exequendo ora definido (R$
148.045,75) pelo número de credores (776), totaliza-se o valor de R$ 114.883.502,00 (cento e quatorze milhões, oitocentos e
oitenta e três mil e quinhentos e dois reais), ao qual deve ser acrescido o remanescente dos credores incontroversos no importe de
R$ 344.728,50 (trezentos e quarenta e quatro mil e setecentos e vinte e oito reais e cinquenta centavos), e deduzindo o valor do
depósito correspondente ao suposto credor Antônio Costa Rocha (R$ 113.572,90), que remanesce em conta judicial em disposição
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do juízo, totalizando, definitivamente, a presente execução, em R$ 115.114.657,60 (cento e quinze milhões, cento e quatorze mil,
seiscentos e cinquenta e sete reais e sessenta centavos). Ante o exposto, deixo de apreciar a impugnação ao cumprimento de
sentença ajuizado pelo Banco do Nordeste do Brasil S/A, face a sua intempestividade. Dando continuidade ao cumprimento de
sentença e em atenção ao pedido de fls. 19.430/19.432, determino o bloqueio de valores mobiliários disponíveis (letras financeiras
do tesouro, debentures, cédulas de crédito bancário, notas promissórias, dentro outros) em favor do Banco do Nordeste S/A
perante o Banco Central do Brasil no valor de até R$ 115.114.657,60 (cento e quinze milhões, cento e quatorze mil, seiscentos e
cinquenta e sete reais e sessenta centavos) que, após a liquidação, deverá ser creditada em conta judicial, na agência nº 3846 do
Banco do Brasil S/A à disposição deste juízo, determinando, para tanto, a expedição do competente ofício ao BACEN para
efetivação da constrição. Em atenção aos pedidos constantes das petições de fls. 19.196/19.204, 19.329/19.333 e 19.384/19.413,
expeçam-se alvarás, autorizando Flaviano Rosa Caldas Filho e Wellington do Nascimento Viana e/ou seus advogados Edmundo
dos Reis Luz e Rosecleine Floriana de Barão e Fontes a levantarem o importe de R$ 89.724,71 (oitenta e nove mil e setecentos e
vinte e quatro reais e setenta e um centavos) para cada um dos credores, bem como expeçam-se alvarás, autorizando Marly
Oliveira Mesquita, Antônio Ribamar Marinho Dutra, Francisco das Chagas Souza, Maria de Jesus Ferreira Cardoso, Aires Campos
Garcia, Josias Marques da Silva Pereira, Luza Maria Silva Santos e Ana Maria Dutra Sousa e/ou seu advogado Jurandir Ribeiro
Silva a levantarem o importe de R$ 89.724,71 (oitenta e nove mil e setecentos e vinte e quatro reais e setenta e um centavos) para
cada um. A título de honorários contratuais, expeçam-se alvarás, autorizando os advogados Edmundo dos Reis Luz e Rosecleine
Floriana de Barão e Fontes a levantarem o importe de R$ 134.587,06 (cento e trinta e quatro mil e quinhentos e oitenta e sete reais
e seis centavos), correspondente aos honorários contratuais em 12% (doze por cento) sobre o valor do crédito, conforme contrato
de honorários de fls. 19.203/19.204; e expeça-se alvará, autorizando o advogado Jurandir Ribeiro Silva a levantar o importe de R$
89.724,71 (oitenta e nove mil e setecentos e vinte e quatro reais e setenta e um centavos) correspondente aos honorários
contratuais em 08% (oito por cento) sobre o valor do crédito, conforme contrato de honorários de fls. 19.411/19.413. P.R.I. São
Luís (MA), 28 de junho de 2017. Juiz SIDNEY CARDOSO RAMOS - Auxiliar funcionando junto à 1ª Vara Cível da Capital.

PROCESSO Nº 0047039-54.2011.8.10.0001 (472602011)
AÇÃO: ORDINÁRIO
AUTOR: SILVIAN KENIA DE OLIVEIRA RABELO
ADVOGADO: JOEL OLIVEIRA AGUIAR ( OAB 10295-MA )
REU: BANCO ITAUCARD S/A
ADVOGADO: DRA. SUELEN GONÇALVES BIRINO, OAB/MA 8544 ( OAB 8544-MA ) e ERISÂNGELA ARAÚJO TRAVASSOS (
OAB 8256-MA ) e LAIS COSTA DE JESUS ( OAB 10485-MA )
CONCLUSAO DA DECISAO DE FLS 101/107:
Os juros remuneratórios não sofrem as limitações da Lei de Usura. Quem recebe pagamento indevido deve restituído para obviar o
enriquecimento indevido. Não incide a sanção do Art. 42, parágrafo único, do CDC, atuando o encargo considerado indevido e
objeto de controvérsia jurisprudencial e não está configurada a má-fé do credor". (AgRg no Resp 856.486/RS, Terceira Turma,
Relator Ministro Humberto Gomes de Barros, DJ de 09/10/2006).Esclarece-se, ainda, que o pedido de repetição em dobro do
indébito, que encontra amparo no art. 42, parágrafo único, do CDC, não deve proceder, pois ausente está um dos requisitos que
configuram este instituto, qual seja, a má-fé. Em vista disso, não vislumbro qualquer nulidade nas cláusulas contratuais.ISTO
POSTO, com fulcro nos fatos e fundamentos acima citados, à luz dos dispositivos legais acima citados e transcritos, CONVOLO
em definitiva a tutela antecipada indeferida nos termos da decisão de fls. 34-38 e JULGO IMPROCEDENTE a presente ação,
ficando o feito extinto com resolução mérito (art. 487, inciso I, do CPC).Condeno a Autora no pagamento das custas e despesas
processuais, bem como no pagamento de verba honorária que fixo, por equidade, em R$ 2.000,00 (dois mil reais), atualizada a
partir desta data, observadas as regras e condições da Justiça Gratuita, da qual é beneficiária. Publique-se. Registre-se. Intimem-
se. São Luís (MA), 25 de maio de 2017.Josemar Lopes Santos. Juiz de Direito da 1ª Vara Civel.

PROCESSO Nº 0000679-37.2006.8.10.0001 (6792006)
AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
REQUERENTE: ASSUNÇÃO DE MARIA MIRANDA DOS SANTOS
ADVOGADO: MATIAS MACHADO ( OAB 3053-MA )
REQUERIDO: JAYRO GOMES DE MESQUITA e LUCIMARY GALVAO LEONARDO
ADVOGADO: FLAVIA LUCENA VEIGA FERNANDES ( OAB 6845-MA ) e LUANA CRISTINE MACIEL DA SILVA ( OAB 9080-
MA ) e LUCIMARY GALVÃO LEONARDO GARCÊS ( OAB 6100-MA ) e WELLEN SANDRA SANTOS COQUEIRO ( OAB 8555-
MA )
DESPACHO DE FLS 327:
Defiro parcialmente a postulação de fls. 325/326, por conseguinte, determino que se solicite a Receita Federal, através do sistema
Infojud, as três últimas declarações de imposto de renda do(s) devedores(s) para os fins requeridos na aludida postulação, ordeno,
ainda, que se oficie ao Serviço de Proteção ao Crédito, SPC, e a Centralização dos Serviços Bancários, SERASA, para que, no
prazo de 05 (cinco) dias, proceda a inclusão do(s) executado(s) no cadastro de devedores (782, § 3º, CPC). Todavia, quanto ao
pedido consignado no item 2 da referida petição, indefiro-o, haja vista que tal ato é responsabilidade do credor. Sabe-se que
iniciado o cumprimento de sentença, o devedor é intimado para adimplir a obrigação no prazo de 15 dias. Não ocorrendo o
cumprimento voluntário da decisão, o credor poderá levá-la a protesto perante o Tabelionato competente. Para lavratura do
protesto, o credor deverá apresentar certidão de teor da decisão. O cartório da vara fornecerá no prazo de 3 dias a certidão de teor
da decisão, que indicará o nome e a qualificação do credor e do devedor, o número do processo, o valor da dívida e a data de
decurso do prazo para pagamento voluntário. Intime-se. Cumpra-se.São Luís (MA), 09 de maio de 2017.Josemar Lopes Santos
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Juiz de Direito da 1ª Vara Civel.

PROCESSO Nº 0002946-93.2017.8.10.0001 (40172017)
AÇÃO: EMBARGOS À EXECUÇÃO
EMBARGANTE: ULISSES MALTA SALES
ADVOGADO: GABRIEL FURTADO ( OAB DEFENSOR-MA )
EMBARGADO: BANCO ITAÚ
ADVOGADO: MAURICIO COIMBRA GUILHERME FERREIRA ( OAB 151056-MG )
DESPACHO DE FLS 05:
Conforme prevê o art. 702 do Código de Processo Civil, independentemente de prévia segurança do juízo, o réu poderá opor, nos
próprios autos, embargos a ação monitória.Por força da disposição legal, determino a juntada da petição que inaugurou estes
autos ao processo em apenso, n.º 33048-74.2012.8.10.0001, Ação Monitória proposta pelo Banco Itaú em face de Ulisses Malta
Sales e, por conseguinte, a baixa destes autos na distribuição.Feito isso, considerando que foram ofertados os embargos,
suspendo a eficácia do mandado inicial (art. 702, § 4º, NCPC) e ordeno a intimação da parte autora para, no prazo de 15 (quinze)
dias, responder aos embargos.À réplica pelo prazo legal (art. 702, § 5º, NCPC).Cumpra-se.São Luís (MA), 07 de junho de 2017.
Josemar Lopes Santos Juiz de Direito da 1ª Vara Civel.

PROCESSO Nº 0004669-60.2011.8.10.0001 (44952011)
AÇÃO: BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
AUTOR: BANCO PSA FINANCE BRASIL S/A
ADVOGADO: ALLAN RODRIGUES FERREIRA ( OAB 7248-MA ) e MARIA SOCORRO ARAUJO SANTIAGO ( OAB 1870-CE ) e
ROSEANY ARAUJO VIANA ALVES ( OAB 10952-CE )
REU: ISMAEL OLIVEIRA SILVA
ADVOGADO: MAYARA LETICIA FREITAS DA SILVA ( OAB 11107-MA )
DESPACHO DE FLS 83:
Consoante estabelece o art. 357 do Código de Processo Civil, não ocorrendo nenhuma das hipóteses previstas no Capítulo X - DO
JULGAMENTO CONFORME O ESTADO DO PROCESSO -, deverá o juiz sanear o feito, contudo, no caso específico deste
processo, antes do saneamento e organização, imperioso se faz que as partes especifiquem e esclareçam as provas que
pretendem produzir, observado o art. 373 do referido diploma legal, estabelecendo-se, para tanto, o prazo de 10 (dez) dias.
Intimem-se.São Luís (MA), 11 de maio de 2017.Josemar Lopes SantosJuiz de Direito da 1ª Vara Civel.

PROCESSO Nº 0007944-95.2003.8.10.0001 (79442003)
AÇÃO: IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
REQUERENTE: SILVANA GAERTNER MURAD MOUCHREK
ADVOGADO: WERTHER DE MORAES LIMA JUNIOR ( OAB 5253-MA )
REQUERIDO: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS- FUNCEF
ADVOGADO: ANA AMELIA FIGUEIREDO DINO ( OAB 5517MA-MA ) e ANNALISA SOUSA SILVA CORREIA ( OAB 7179-MA )
e JESSICA SILVA DE JESUS ( OAB 14227-MA ) e MIZZI GOMES GEDEON ( OAB 14371-MA ) e RUY EDUARDO DA SILVA
ALMEIDA LIMA ( OAB 2041-MA ) e SOLANGE CAVALCANTI FIGUEIREDO ( OAB 05053-MA )
D E S P A C H O DE FLS 283:
Deferindo a postulação de fl. 278, determino que se procedam com as anotações necessárias e, feito isso, em atenção ao princípio
do contraditório e ampla defesa previsto no art. 9º do Código de Processo Civil, intime-se a parte credora para, no prazo de 05
(cinco) dias, manifestar-se acerca da postulação de fls. 464-467.Cumpra-se. São Luís (MA), 11 de maio de 2017.Josemar Lopes
Santos. Juiz de Direito da 1ª Vara Civel.

PROCESSO Nº 0008407-51.2014.8.10.0001 (92682014)
AÇÃO: ORDINÁRIO
AUTOR: JOSE RENATO SILVA FREIRE
ADVOGADO: JORGE LUIS HAIDAR EWERTON ( OAB 4151-MA ) e MARIA JOSÉ DIAS SANTIAGO ( OAB 2772-MA )
REU: COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO-CEMAR
ADVOGADO: GLAUBER COQUEIRO PEREIRA ( OAB 8457-MA ) e LUCIMARY GALVÃO LEONARDO GARCÊS ( OAB 6100-
MA ) e THALISSA NEVES COSTA ( OAB 9645-MA ) e TIAGO LUCENA VEIGA ( OAB 11593-MA )
DESPACHO DE FLS 110:
Em face da manifestação de fl. 106, intime-se a requerida para especificar, de forma clara, as provas que pretende produzir em
audiência, no prazo de 5 (cinco) dias, observado o art. 373 do Código de Processo Civil.Intime-se. São Luís (MA), 05 de junho de
2017. Josemar Lopes Santos Juiz de Direito da 1ª Vara Civel.

PROCESSO Nº 0009705-79.1994.8.10.0001 (97051994)
AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
REQUERENTE: DEUZANETE CAVALCANTE DE CASTRO MOREIRA
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ADVOGADO: JOÃO DA SILVA MACIEL ( OAB 940-MA ) e MAGNO DE MORAES ( OAB 4498-MA )
REQUERIDO: TRANSMAR TRANSPORTES E TURISMO DO MARANHAO LTDA
D E S P A C H O DE FLS 214:
Considerando o longo período de paralisação do feito (maio de 2016), sem qualquer manifestação da parte interessada, determino,
com fulcro no § 2º, do art. 921, do Código de Processo Civil, o ARQUIVAMENTO dos autos, observadas as cautelas
legais.Cumpra-se. São Luís (MA), 30 de maio de 2017.Josemar Lopes SantosJuiz de Direito da 1ª Vara Civel.

PROCESSO Nº 0014843-46.2002.8.10.0001 (148432002)
AÇÃO: MONITÓRIA
AUTOR: CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DO MARANHÃO - CEUMA
ADVOGADO: MIRELLA PARADA MARTINS ( OAB 4915-MA )
REQUERIDO: FATIMA BERTULINA DUARTE ABREU
ADVOGADO: FRANCISCO CASTRO CONCEIÇÃO ( OAB 812-MA )
DESPACHO DE FLS 152:
Recebi hoje. Processo em ordem. Estando devidamente comunicado os autos o cumprimento do acordo entabulado entre as
partes (fl. 151) e não dependendo este processo de quaisquer providências jurisdicionais, ARQUIVEM-SE os autos com as
cautelas de costume e a respectiva baixa na distribuição. Cumpra-se. São Luís (MA), 05 de junho de 2017. Josemar Lopes Santos
Juiz de Direito da 1ª Vara Civel.

PROCESSO Nº 0019184-95.2014.8.10.0001 (208212014)
AÇÃO: ORDINÁRIO
AUTOR: CLEUDILENE REZENDE BARROS
ADVOGADO: FELIPE ABREU DE CARVALHO ( OAB 11177A-MA )
REU: BANCO AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
ADVOGADO: JOAO DE FARIAS PIMENTEL NETO ( OAB 18104-PB ) e RAFAEL PORDEUS COSTA LIMA FILHO ( OAB 3432-
MA )
DESPACHO DE FLS 85:
Consoante estabelece o art. 357 do Código de Processo Civil, não ocorrendo nenhuma das hipóteses previstas no Capítulo X - DO
JULGAMENTO CONFORME O ESTADO DO PROCESSO -, deverá o juiz sanear o feito, contudo, no caso específico deste
processo, antes do saneamento e organização, imperioso se faz que as partes especifiquem e esclareçam as provas que
pretendem produzir, observado o art. 373 do referido diploma legal, estabelecendo-se, para tanto, o prazo de 10 (dez) dias.
Intimem-se.São Luís (MA), 11 de maio de 2017.Josemar Lopes SantosJuiz de Direito da 1ª Vara Civel.

PROCESSO Nº 0020147-16.2008.8.10.0001 (201472008)
AÇÃO: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQUENTE: FACCHINI S/A
ADVOGADO: BRUNO RAMPIM CASSIMIRO ( OAB 218164-SP ) e FRANCISCA DAS CHAGAS ARAÚJO CARVALHO
CAPISTRANO ( OAB 9034-MA ) e MARCO ANTONIO CAIS ( OAB 97584-SP )
EXECUTADO: FABIANA BORGNETH DE ARAUJO SILVA
D E S P A C H O DE FLS 93:
Atendida a ordem exarada à fl. 82, determino que se intime a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se
requerendo o que lhe julgar de direito. Cumpra-se. São Luís (MA), 06 de junho de 2017.Josemar Lopes SantosJuiz de Direito da 1ª
Vara Civel.

PROCESSO Nº 0021529-05.2012.8.10.0001 (229922012)
AÇÃO: BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
AUTOR: AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A e FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS
CREDITÓRIOS - FIDC NPL I
ADVOGADO: CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES ( OAB 08784A-MA ) e GILBERTO BORGES DA SILVA ( OAB 058647-PR
) e OUTROS
REU: LUIS INACIO GUIMARES RODRIGUES
D E S P A C H O DE FLS 82:
Considerando que é possível a solicitação do endereço do réu, através do sistema INFOJUD, o que viabiliza, inclusive, a
celeridade processual, DEFIRO a petição de fls. 95/96, pelo que determino que se requeira tal informação por esse sistema
eletrônico.Após a juntada de referida informação, determino a intimação da parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias,
requerer o que entender de direito. Intime-se.São Luís (MA), 09 de dezembro de 2016.Josemar Lopes SantosJuiz de Direito da
1ª Vara Civel.

PROCESSO Nº 0024690-52.2014.8.10.0001 (268402014)
AÇÃO: ORDINÁRIO
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AUTOR: FLAVIO RODRIGUES CAVALCANTE
ADVOGADO: EDSON GOMES MARTINS DA COSTA ( OAB 8967-MA )
REU: BRADESCO SAUDE e HOSPITAL SAO DOMINGOS
ADVOGADO: BRUNO TOME FONSECA ( OAB 6457-MA ) e PAULA RODRIGUES DA SILVA ( OAB 9590-MA ) e ROSALIA
AZEVEDO RIBEIRO PINHO ( OAB 9416-MA ) e SÁLVIO DINO DE CASTRO E COSTA JUNIOR ( OAB 5227MA-MA ) e
SOLANGE CAVALCANTI FIGUEIREDO ( OAB 05053-MA )
DESPACHO DE FLS 52:
Intime-se o executado, através do seu advogado, para pagar a quantia de R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais), no prazo de 15
(quinze) dias, sob pena de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da execução, bem como fixação de honorários advocatícios,
nesta fase, em 10% (dez por cento), conforme dispõe o § 1º do art. 523 do Código de Processo Civil.Cumpra-se.São Luís (MA), 11
de maio de 2017.Josemar Lopes SantosJuiz de Direito da 1ª Vara Civel.

PROCESSO Nº 0027359-78.2014.8.10.0001 (296532014)
AÇÃO: BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
AUTOR: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A
ADVOGADO: ALLAN RODRIGUES FERREIRA ( OAB 7248-MA ) e WEBERTH DE SOUSA E SILVA ( OAB 10643-MA )
REU: CLEUDILENE REZENDE BARROS
ADVOGADO: FELIPE ABREU DE CARVALHO ( OAB 11177A-MA )
D E S P A C H O DE FLS 86:
Em face da certidão de fl. 84 e, considerando os termos do art. 485, § 1º, do CPC, intime-se, pessoalmente, a parte autora para,
em 05 (cinco) dias, dizer se ainda tem interesse no andamento do feito, sob pena de extinção.Cumpra-se. Uma via deste despacho
será utilizada como CARTA DE INTIMAÇÃO, que deverá ser enviada com aviso de recebimento.São Luís (MA), 11 de maio de
2017.Josemar Lopes SantosJuiz de Direito da 1ª Vara Civel.

PROCESSO Nº 0028048-98.2009.8.10.0001 (280482009)
AÇÃO: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQUENTE: BANCO BRADESCO SA
ADVOGADO: FLÁVIO GERALDO FERREIRA DA SILVA ( OAB 9117A-MA ); RAILSY CRISTINA ASSUNÇÃO PINTO (OAB
13025); CLAYTON MOLLER (OAB 21483) E OUTROS
EXECUTADO: FRANCISCO JEFERSON CUNHA e IGUARA VEICULOS LTDA
DESPACHO DE FLS 60:
Atendida a referida ordem, intime-se o exequente para se manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, podendo requerer o que lhe for
de direito.Publique-se. Cumpra-se.São Luís (MA), 06 de junho de2017. Josemar Lopes Santos Juiz de Direito da 1ª Vara Civel.

PROCESSO Nº 0031884-79.2009.8.10.0001 (318842009)
AÇÃO: MONITÓRIA
AUTOR: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA
ADVOGADO: ITALLO GUSTAVO ALMEIDA LEITE ( OAB 7413-MT )
REU: SAPOTI SERVIÇOS ASSESSORIA E PROJETOS
DESPACHO DE FLS 154:
Defiro o pedido de fl. 152, para tanto, suspendo o andamento do feito pelo prazo de 30 (trinta) dias.Transcorrido o referido prazo,
sem manifestação da Autora, intime-se-lhe para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar interesse no prosseguimento da ação, sob
pena de extinção. (art. 485, III, § 1º, do CPC/2015)Publique-se. Cumpra-se.Uma via deste DESPACHO será utilizada como
MANDADO/CARTA DE INTIMAÇÃO.São Luís (MA), 5 de junho de 2017Josemar Lopes SantosJuiz de Direito da 1ª Vara Civel.

PROCESSO Nº 0036397-56.2010.8.10.0001 (354342010)
AÇÃO: BUSCA E APREENSÃO
REQUERENTE: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS SAO LUCAS
ADVOGADO: WLADIMIR CARVALHO DE ABREU ( OAB 2723-MA )
REQUERIDO: ANTONIO TAVARES DOS SANTOS
ADVOGADO: EDUARDO AIRES CASTRO ( OAB 5378-MA )
DESPACHO DE FLS 109:
Indefiro a postulação de fl. 108, uma vez que não há nos autos qualquer documento original do bem objeto da lide.Desse modo,
considerando que este processo não depende de nenhuma providência jurisdicional, determino o seu arquivamento, observadas
as cautelas legais.Após, façam-se os autos conclusos.Cumpra-se.São Luís (MA), 25 de maio de 2017.Josemar Lopes SantosJuiz
de Direito da 1ª Vara Civel.

PROCESSO Nº 0039378-58.2010.8.10.0001 (384262010)
AÇÃO: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL S/A
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ADVOGADO: CLEMES MOTA LIMA FILHO ( OAB 9144-MA ) e GUSTAVO AMATO PISSINI ( OAB 9698A-MA ) e JOSE
ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA ( OAB 14501A-MA ) e MONNARA RODRIGUES PORFIRO ( OAB 14374-MA ) e RICARDO
DE CASTRO DIAS ( OAB 10341-MA ) e SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS ( OAB 14009A-MA )
EXECUTADO: FERNANDO ANTONIO PEREIRA MENESES e NINA CARVALHO MENESES e POWERTECH LTDA
ADVOGADO: ALEX NORONHA DE CASTRO MONTE ( OAB 7366-PI )
DESPACHO DE FLS 73:
Atendida a ordem exarada à fl. 72, determino que se intime a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se
requerendo o que lhe julgar de direito. Cumpra-se. São Luís (MA), 25 de maio de 2017.Josemar Lopes SantosJuiz de Direito da 1ª
Vara Civel.

PROCESSO Nº 0041356-70.2010.8.10.0001 (403652010)
AÇÃO: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
AUTOR: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
ADVOGADO: DEBORA MARCIA SOARES VERAS ( OAB 5544-PA ) e EDMAR DE OLIVEIRA NABARRO ( OAB 8875-MA ) e
GILMAR PEREIRA SANTOS ( OAB 4119-MA ) e OSVALDO PAIVA MARTINS ( OAB 6279-MA )
REU: GILMAR COSTA MARTINS e LUIS CLAUDIO FERREIRA BORGES e MARIA DO SOCORRO SA MARTINS e MARTINHO
FROIS TEIXEIRA
DESPACHO DE FLS 68:
Deferindo o pedido de fls. 63, SUSPENDO o andamento do feito até 29 de dezembro de 2017, nos termos do inciso I, do art. 101,
da Lei n.º 13.340/20162.Transcorrido o referido prazo, intime-se PESSOALMENTE a parte autora para, no prazo de 05 (cinco)
dias, manifestar interesse no prosseguimento do feito, requerendo o que for de direito, sob pena de extinção. (art. 485, III, do
CPC/2015)Publique-se. Cumpra-se.São Luís (MA), 06 de junho de 2017.Josemar Lopes Santos Juiz de Direito da 1ª Vara Civel.

Segunda Vara Cível do Fórum Des. Sarney Costa

0801568-40.2015.8.10.0001
FRANCISCA CAVALCANTE MOREIRA1.

SENTENÇA1.

FRANCISCA CAVALCANTE MOREIRA, já qualificada nos autos, requer a restauração do seu registro de NASCIMENTO.
A postulante informa a necessidade de possuir uma nova carteira de identidade, mas a mesma não possui mais a Certidão de Nascimento original.
A requerente fez busca em todos os Cartórios da Comarca de São Luís, Cratéus e Amarante no Piauí, mas não conseguiu a segunda via do documento, no mais,
acostou aos autos certidões negativas dos ferentes Cartórios e cópias de documentos pessoais, a saber: RG, cartão de idoso, Título de Eleitor, CTPS e certidão
de nascimento dos filhos, conforme comprovam-se em documentos anexados.
Colacionou documentos de fls. 03/09.
É o que cabia relatar. Decido.
Apesar do registro de nascimento ter sido emitido há bastante, a requerente precisa da restauração do referido documento. A pretensão do requerente encontra
guarida no artigo 109, da Lei n. 6.015/73 que prevê a possibilidade da restauração de assentamento no registro civil desde que cumpridas as exigências
constantes no referido artigo.
Ante isso e dado a prova documental produzida, DEFIRO O PEDIDO, para, com fundamento no art. 109 da Lei nº. 6.015/73, determinar ao Cartório de Registro
Civil da 3ª Zona de São Luís/MA, que proceda a Restauração do Registro de Nascimento de FRANCISCA CAVALCANTE MOREIRA, com as seguintes
informações: nascida em 14 de fevereiro de 1937, em Cratéus – CE, sexo feminino; cor parda, filha de Lourival Moreira e Joana Cavalcante Moreira, avós
maternos; Francisco Martins de Araújo e Ana Cavalcante, avós paternos; Rita Perpétua Bonfim e Luciano Moreira.
Sem custas.
Transitado em julgado, baixem-se na distribuição e arquivem-se.
CÓPIA DESTA DECISÃO SERVIRÁ COMO MANDADO RESTAURAÇÃO a ser enviado ao Cartório respectivo, com a cópia da inicial.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
São Luís (MA), 21 de Junho de 2017.

CLÉSIO COELHO CUNHA
Juiz de Direito Auxiliar

Designado para funcionar na Comissão Sentenciante Itinerante
Portaria CGJ n.º 19252017
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805473-82.2017.8.10.0001
MARIA DE FATIMA PINHEIRO1.

SENTENÇA1.

MARIA DE FÁTIMA PINHEIRO, já qualificada nos autos, requer a restauração do seu registro de NASCIMENTO.
A postulante informa a necessidade de possuir a sua Certidão de Nascimento original pois decorrente ao Programa Minha Casa minha Vida, só lhe é possível
adquirir o imóvel com a Certidão de Nascimento original.
A requerente acostou aos autos a certidão negativa do Cartório de Registro Civil da 1ª Zona de São Luís onde fora registrada, e as certidões negativas dos
demais Cartórios da Comarca, conforme comprovam-se em documentos anexados.
Colacionou documentos de fls. 06/22.
É o que cabia relatar. Decido.
Apesar do registro de nascimento ter sido emitido há bastante, a requerente precisa da restauração do referido documento. A pretensão do requerente encontra
guarida no artigo 109, da Lei n. 6.015/73 que prevê a possibilidade da restauração de assentamento no registro civil desde que cumpridas as exigências
constantes no referido artigo.
Ante isso e dado a prova documental produzida, DEFIRO O PEDIDO, para, com fundamento no art. 109 da Lei nº. 6.015/73, determinar ao Cartório de Registro
Civil da 1ª Zona de São Luís/MA, que proceda a Restauração do Registro de Nascimento de MARIA DE FÁTIMA PINHEIRO, com as seguintes informações:
nascida em 28/03/1954 em São luís/MA, sexo feminino, cor branca, tendo como genitores, Osvaldo Belo Pinheiro e Apolônia de Jesus Pinheiro, avós paternos,
Franklin Pinheiro e Camila Belo Pinheiro, e avós maternos, Pedro Alexandre Gusmão e Gestrudes Gusmão.
Sem custas.
Transitado em julgado, baixem-se na distribuição e arquivem-se.
CÓPIA DESTA DECISÃO SERVIRÁ COMO MANDADO RESTAURAÇÃO a ser enviado ao Cartório respectivo, com a cópia da inicial.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
São Luís (MA), 28 de Junho de 2017.

CLÉSIO COELHO CUNHA
Juiz de Direito Auxiliar

Designado para funcionar na Comissão Sentenciante Itinerante
Portaria CGJ n.º 19252017

Processo nº 0818462-23.2017.8.10.0001
Autor: IRACI SILVA DOS SANTOS
Advogado(s) do reclamante: LETICIA FERNANDA LOPES SILVA OAB/MA 13.860

DECISÃO
A existência permanente, com plena atuação, nesta comarca, da Defensoria Pública do Estado do Maranhão assiste aos
necessitados, na forma da lei, os quais terão pleno acesso à justiça, via o ente estatal já mencionado, responsável por tal
assistência, sem descartar, todavia, que o advogado particular pode patrocinar causa de seus eventuais assistidos.
A Lei nº. 13.105/15 exige os pressupostos legais da parte para o deferimento da gratuidade da justiça, e o inciso LXXIV, do art. 5º,
da Constituição Federal dispõe que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de
recursos.
Entretanto, a gratuidade da justiça, quando requerida por advogado particular, deve ser relativizada. Desse modo, havendo o
mínimo indício nos autos de que a parte tem condições de arcar com o pagamento das custas e honorários, sem prejuízo da
própria mantença, cessa a presunção juris tantum da declaração de pobreza, cabendo, então, à parte fazer prova de sua
hipossuficiência financeira.
Nelson Nery Júnior reporta que “A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se
exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o
juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte
invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio.” (em Código de Processo Civil Comentado, 9. ed. revista. Atual. e
ampl. São Paulo: RT, 2006. p. 1184).
O STJ também ressalta que a presunção de hipossuficiência é relativa, permitindo-se ao juiz determinar a comprovação da
ausência de condições financeiras da parte que requer os benefícios.
Quanto ao acesso à Justiça, derivado da Lei n.º 1060/50, ainda em voga, cita-se, por oportuno, o teor da decisão monocrática
oriunda do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, de relatoria do ilustre Desembargador Raimundo José Barros de
Sousa, Agravo de Instrumento nº 07.555/2016, a saber:
DECISÃO MONOCRÁTICA. Antes de adentrar no cerne da demanda, destaco que a questão encontra-se pacificada no âmbito
desta 5ª Câmara Cível, razão pela qual, analiso e julgo monocraticamente o recurso interposto, nos termos do art. 557 caput do
Código de Processo Civil autoriza o relator analisar monocraticamente o recurso interposto, in verbis: "Art. 557. O relator negará
seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou com jurisprudência
dominante do respectivo tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior. Inicialmente, esclareço que não se trata
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de hipótese de conversão do agravo de instrumento em retido, em face do interesse recursal na imediata apreciação da legalidade
da decisão agravada, bem como por se tratar de decisão suscetível de causar à parte lesão grave e de difícil reparação, nos
precisos termos do art. 522 do CPC, na redação dada pela Lei n.º 11.187/2005. Assim, presentes os requisitos de admissibilidade
recursal, conheço do recurso e passo à análise do mérito. A presente demanda versa sobre presunção de pobreza, haja vista que
o juízo a quo indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita, com o fundamento que o agravante não preencheu os requisitos
estabelecidos em lei. De acordo com a Lei 1.060/1950 que estabelece normas para a concessão de assistência judiciária aos
necessitados, a concessão do benefício da gratuidade seria automática, bastando para tanto, a declaração da parte de que não
está em condições de pagar as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família.Todavia,
entendo que esse entendimento não deve preponderar, pois o espírito da norma e do Constituinte de 1988 é garantir o acesso à
Justiça aos litigantes que efetivamente não tenham condições econômicas para arcar com as despesas processuais, em
cumprimento ao princípio da igualdade. Analisando os autos processuais, verifico que o caso em tela não se enquadra como
assistência judiciária gratuita, haja vista que os agravantes não se enquadram como necessitados na forma do art. 2º, parágrafo
único da Lei nº 1.060/50, eis que adquiriu uma TV LED, 50 3D Smart Full KDL-50W805B Sony Preto 50), no valor de R$ 3.998,96
(três mil, novecentos e noventa e oito reais e noventa e seis centavos). Tanto é verdade, que estão ajuizado a ação de indenização
em face da empresa que lhe vendeu o referido aparelho eletrônico. Logo, o pagamento das custas processuais, que giram em
torno de R$ 220,00 (duzentos e vinte reais),e dos honorários advocatícios não causaria prejuízo ao sustento do agravante, bem
como de sua família, visto que o mesmo não pode ser enquadrado como hipossuficiente na forma lei, como já decidiu por diversas
vezes a 5ª Câmara Cível desta Corte. Ademais, vislumbro que o recorrente não juntou sequer a declaração de hipossuficiência, ou
seja, não ficou demonstrada a verossimilhança das alegações e a prova inequívoca da insuficiência monetária para pagamentos
das custas processuais. Assim entendo, que a simples declaração de pobreza não é suficiente para a demonstração inequívoca do
estado de hipossuficiência, diante da disposição constante na Carta Magna, "art. 5º, LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica
integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". Deste modo, o benefício da assistência judiciária gratuita será
concedido somente aos que preencham os requisitos legais, destarte a presunção que milita em favor daquele que pede a
concessão do benefício de justiça gratuita é relativa, devendo ser analisando de acordo com o caso concreto. Nesse sentido
menciono precedentes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Maranhão de minha relatoria: DIREITO CONSTITUCIONAL E
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE
IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. OBRIGATORIEDADE DA CONCESSÃO RELATIVA.
ANÁLISE DO CASO CONCRETO. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DO AMPLO ACESSO À JUSTIÇA. I. Em regra, a parte gozará
do benefício da assistência judiciária gratuita mediante simples afirmação de que não está em condições de pagar as custas
processuais e os honorários advocatícios, sem prejuízo do seu sustento ou da sua família. II. Todavia, o espírito da norma e do
Constituinte de 1988 é garantir o acesso à Justiça aos litigantes que efetivamente não tenham condições econômicas para arcar
com as despesas processuais, em cumprimento ao princípio da igualdade. III. Juridicamente o agravante não se enquadra dentro
da abrangência conceitual da expressão "pobre", razões pelas quais, pelo menos por ora, não preenche os requisitos necessários
para fazer jus aos benefícios da justiça gratuita pleiteada. IV. Agravo conhecido e improvido. (TJ/MA, 5ª Câmara Cível, Agravo de
Instrumento nº 30142/2012, Relator: Des. Raimundo Barros, julgado em 04/10/2012) A respeito da matéria, leciona o mestre
ARAKEN DE ASSIS [1]: "À concessão do benefício da justiça gratuita, nos termos postos na Lei 1.060/50, fundamentalmente
interessa que a situação econômica da parte não lhe permita atender às despesas do processo." Ante o exposto, nos termos do
art. 557, caput do CPC, conheço e nego provimento ao agravo de instrumento (nego seguimento), mantendo in tottum a decisão do
juízo a quo. Oficie-se o douto magistrado de base sobre o teor da presente decisão. (TJ-MA – Agravo de Instrumento nº:
07555/2016 - MA 001369-20.2016.8.10.0000, Relator: Raimundo José Barros de Sousa, Data de Julgamento: 29/02/2016, 5ª
Câmara Cível, Data de Publicação: 11/03/2016).
Do mesmo modo, traz-se à baila o entendimento da lavra da eminente Desembargadora Ângela Maria Moraes Salazar, o qual fora
voto vencedor na sessão da 1ª Câmara Cível, do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.
INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVAS DO ESTADO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DA AGRAVANTE. RECURSO NÃO
PROVIDO. A agravante, em suas razões recursais de fls. 05-12, requer a concessão de efeito suspensivo ativo, por entender que
faz jus ao aludido benefício, com fundamento no artigo 4º da Lei nº. 1.060/50. No mérito, pugna pelo provimento do recurso.
Acompanham a inicial os documentos de fls. 13-24. É o escorço relatório. Decido. O presente Agravo comporta julgamento
monocrático, com fundamento no artigo 557 do CPC. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. Com efeito,
a Lei nº. 1.060/50, em seu artigo 4º, garante os benefícios da assistência gratuita aos presumivelmente pobres, nos seguintes
termos: "a parte gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição inicial". O artigo 2º,
parágrafo único, da mesma Lei, por sua vez, preleciona que: "considera-se necessitado, para os fins legais, todo aquele cuja
situação econômica não lhe permita pagar as custas do processo e os honorários do advogado, sem prejuízo do sustento próprio
ou da família". A interpretação desses dispositivos conduz a conclusão de que basta a afirmação, na petição inicial, da insuficiência
de recursos, para que o Magistrado defira o pedido de assistência judiciária gratuita. Todavia, essa ideia tem conduzido a abusos,
subvertendo a finalidade do instituto da assistência judiciária, que é de garantir a todo cidadão, humilde ou abastado, o irrestrito
acesso à justiça. Acredito, desta forma, que se deve perquirir o exato alcance de tais dispositivos. Nesse sentido, convém
esclarecer que a Constituição Federal se preocupou em garantir o acesso à justiça, sem incentivar o demandismo, tanto que
dispõe, em seu art. 5º LXXIV, o seguinte: "o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem
insuficiência de recursos". Destarte, há que se interpretar teleologicamente a lei, devendo prevalecer, a toda evidência, o texto
Constitucional. Nessa esteira, a comprovação de insuficiência de recursos não pode ser entendida como "simples afirmação"
preceituada pelo artigo 4º da Lei 1.060/50. Afinal, fatos comprovados são aqueles integralmente demonstrados ou postos em
evidência. É certo que os parâmetros utilizados para averiguar a hipossuficiência jurídica são relativos, mormente quando se
cotejam os padrões de vida de cada cidadão e os aspectos socioculturais. Assim, esse benefício deve ser deferido àqueles que
comprovam o seu estado de hipossuficiência, não sendo suficiente para tal a simples declaração infirmada pelo postulante, por se
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tratar de presunção juris tantum. A propósito, trago orientação jurisprudencial recente sobre o assunto: "AGRAVO REGIMENTAL.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO.
PREPARO DO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA. DESERÇÃO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). 1. Indeferido pela Corte de origem o pleito de justiça gratuita, necessário o recolhimento do
preparo do recurso especial (em que discutido o indeferimento) ou a renovação do pedido nos termos do artigo 6º da Lei
1.060/1950. Precedentes. 2. A presunção de pobreza, para efeito de concessão da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter
relativo, podendo o magistrado indeferir o pedido se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. Incide a
Súmula 83 do STJ. 3. O acórdão recorrido baseou-se na interpretação de fatos e provas para confirmar o indeferimento da
assistência judiciária gratuita. A apreciação dessa matéria em recurso especial esbarra na Súmula 7 do STJ. 4. Agravo regimental
a que se nega provimento." (AgRg no AREsp 671.060/MS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em
17/09/2015, DJe 28/09/2015). "PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535, II, DO CPC. INOCORRÊNCIA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
GRATUITA. LEI 1.060/1950. CONCESSÃO. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. NECESSÁRIO
REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO. [...] 2. É firme a orientação do STJ no sentido de que a declaração de hipossuficiência detém
presunção juris tantum de veracidade, podendo a autoridade judiciária indeferir a benesse quando convencida acerca da
capacidade econômica do postulante. [...] (STJ, AgRg no AREsp 488.555/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES,
Segunda Turma, julgado em 08/05/2014, DJe 14/05/2014)." "AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DEFERIMENTO. RECURSO PROVIDO. 1. Com efeito, entendo que a
simples declaração de pobreza não é suficiente para a demonstração inequívoca do estado de hipossuficiência, diante da
disposição constante na Carta Magna, "art. 5º, LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que
comprovarem insuficiência de recursos". 2. Destarte, o benefício da assistência judiciária gratuita será concedido somente aos que
preencham os requisitos legais, destarte a presunção que milita em favor daquele que pede a concessão do benefício de justiça
gratuita é relativa, devendo ser analisando de acordo com o caso concreto. 3. In casu, existem elementos que comprovam que o
agravante não possui condições financeiras de arcar com o pagamento das custas processuais, sem prejuízo do seu próprio
sustento ou de sua família, portanto, deve ser beneficiário da justiça gratuita. 4. Recurso conhecido e provido." (TJMA; AGRAVO
DE INSTRUMENTO Nº 8159/2014; Rela. DESª. ANGELA MARIA MORAES SALAZAR; Julgado na SESSÃO DO DIA 18 DE
DEZEMBRO DE 2014). "AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE
VEÍCULO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO. RECURSO IMPROVIDO. 1. O benefício da Justiça
Gratuita deve ser indeferido àqueles que não comprovam o seu estado de hipossuficiência, não sendo suficiente para tal a simples
declaração infirmada pelo postulante, por se tratar de presunção juris tantum. 2. In casu, a natureza da relação jurídica controvertida
e o fato de a parte está assistida por advogado particular, autoriza o julgador a presumir que ela possui condições financeiras de
arcar com o pagamento das custas processuais. 3. Recurso conhecido e não provido. (TJMA, AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
18.713/2014 - IMPERATRIZ/MA, RELATORA: Desembargadora Ângela Maria Moraes Salazar, julgado na SESSÃO DO DIA 14 DE
AGOSTO DE 2014). No presente caso, não me parecem plausíveis os fundamentos utilizados pelo Juízo a quo na decisão
agravada, pois o fato da parte estar representada por advogado particular não é capaz de, por si só, conduzir ao indeferimento do
benefício em questão, especialmente porque a remuneração do causídico pode ser efetivada apenas ao final da demanda, no caso
de êxito. Todavia, a manutenção do indeferimento do pedido é medida que se impõe, mas por outro fundamento, uma vez que a
agravante não comprovou, quantum satis, que não tem condições de arcar com as despesas processuais, tendo jungido apenas
em declarações vagas na exordial, o que, no meu entender, não comprova a situação de pobreza, como visto alhures. É
importante registrar que existem nos autos elementos que apontam no sentido de que a agravante possui condições de arcar com
o pagamento das custas, tendo em vista que a demanda originária versa sobre atraso injustificado de voo em desfavor de
companhia aérea que, reconhecidamente, opera apenas em trechos internacionais no Brasil. Ademais, a recorrente cursa
Faculdade de Odontologia em instituição privada de São Luís/MA (fls. 19), cuja mensalidade corresponde a elevada quantia de R$
2.801,64 (dois mil oitocentos e um reais e sessenta e quatro centavos), conforme se vê no site:
http://www.vestibularceuma.com.br/cursos-e-valores. Pelo exposto, com fundamento no artigo 557 do CPC, nego provimento ao
presente recurso monocraticamente. Notifique-se o Magistrado a quo acerca do conteúdo desta decisão. (TJ-MA – Agravo de
Instrumento nº: 007899/2016 - MA 0000902-41.2016.8.10.0000, Relatora: Ângela Maria Moraes Salazar, unânime, Data de
Julgamento: 03/03/2016, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 08/03/2016).
Em arremate final ao entendimento deste Juízo, cabe demonstrar que o embasamento para indeferir o pedido de gratuidade da
justiça encontra-se ainda coadunado com a decisão da lavra do não menos eminente Desembargador Jorge Rachid Mubárack
Maluf, conforme colacionado abaixo:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE NECESSIDADE ELIDIDA
POR ELEMENTOS DO PROCESSO. INDEFERIMENTO. A questão nos presentes autos cinge-se em analisar se o agravante deve
ter deferido em seu favor o benefício da justiça gratuita. Para o deferimento do referido benefício deve o Magistrado analisar a
presunção de hipossuficiência alegada pela parte. É certo que a exigência para a concessão do referido benefício é a simples
afirmação, constante na própria petição inicial, de que os gastos com o pagamento das custas processuais e honorários
advocatícios acarretariam prejuízo ao sustento do requerente e de sua família, conforme o que determina o art. 4º, da Lei nº
1.060/50, com a redação dada pela Lei nº 7.510/86: "Art. 4º. A parte gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante
simples afirmação, na própria petição inicial, de que não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários de
advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família". No entanto, essa presunção é relativa e é elidida por elementos existentes nos
autos. No caso em questão em que pese às alegações do recorrente, entendo que a decisão que indeferiu o pedido de assistência
judiciária deve ser mantida, já que aquele exerce atividade de produtor rural, contratou advogado particular, além do que discute
em juízo a exigibilidade de crédito representado através de cheques no importe de aproximadamente R$ 28.000,00 (vinte e oito mil
reais), o que, a princípio, afasta a presunção prevista na lei, de modo que deve ser mantido o indeferimento do pedido de
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assistência gratuita. Vejamos o entendimento da jurisprudência pátria sobre o tema, in verbis: ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
GRATUITA. INDEFERIMENTO. I - É possível o indeferimento da Assistência Judiciária Gratuita se o magistrado verificar, com
base nos elementos constantes dos autos, que o postulante não necessita do benefício. II - A impugnação afasta a presunção da
falta de capacidade econômica do beneficiário, que a partir de então passa a ter o ônus de provar o seu estado de hipossuficiência.
III - Apelo conhecido e provido. Unanimidade. (TJMA. REc 0001995-89.2011.8.10.0040. Ac 121610/2012. 4ª CC. Rel. Des. Paulo
Sérgio Velten Pereira. Julgado em 30/10/12). Dessa forma, mostra-se incabível a concessão do benefício, sob pena de dar à
assistência judiciária uma amplitude que ela não detém, pela concessão da benesse a quem dela não faz jus, com a indevida
ampliação das hipóteses de não recolhimento das custas processuais para o FERJ (Fundo Especial de Modernização e
Reaparelhamento do Judiciário), em prejuízo ao erário. Logo, é possível o indeferimento do benefício, caso haja, no mínimo,
indícios veementes de que a parte interessada possui condições financeiras que a habilite a pagar as despesas processuais, como
no presente caso. Ante o exposto, voto pelo improvimento do recurso. (TJ-MA – Agravo de Instrumento nº: 45.073/2015 - MA
0008165-61.2015.8.10.0000, Relator: Jorge Rachid Mubárack Maluf, unânime, Data de Julgamento: 04/02/2016, 1ª Câmara Cível,
Data de Publicação: 19/02/2016).
O recolhimento das custas judiciais ao Fundo de Reaparelhamento contribui incisivamente para o melhoramento do Poder
Judiciário, máxime do Estado do Maranhão, que tem enfrentado constantes dificuldades orçamentárias em suas gestões. Logo, o
jurisdicionado que pode arcar com as custas do processo deve fazê-lo, sem titubeio, para assim obter a prestação jurisdicional
pretendida.
A advocacia de assistência pretendida, IN CASU, deve observar itens que recomendem a assistência judiciária gratuita, quais
sejam, além do trabalho não renumerado, cingir-se a consultas, assessoria, excepcionalmente jurisdicional e para pessoas físicas
e jurídicas comprovadamente desprovidas do mínimo recurso financeiro para custear as despesas procedimentais, judiciais ou
extrajudiciais.
Compete ainda observar, que “ a prática da advocacia voluntária e gratuita cria uma competição injusta no mercado, prejudicando
milhares de advogados que dependem de cada possível cliente” ( Vieira, 2008).
Assim, intime-se o Autor(a), para comprovar, no que lhe for possível, a necessidade de assistência judiciária gratuita. Ao
contrário, alternativamente, recolha as custas na forma do artigo 82, do CPC, em sua totalidade, ou proponha o
parcelamento de acordo com o artigo 98, §6º, pena de cancelamento da distribuição e/ou extinção da ação, conforme
artigo 290, todos do mesmo código, no prazo de 15 (quinze) dias (fundamentada de acordo com o artigo 93, inciso IX da
CF/88 e art. 11, do CPC/2015).
Adianta-se que, no caso da parte optar por parcelamento, de já concedo seja feito em duas parcelas iguais, a primeira
imediatamente e a segunda em 30 (trinta) dias, tudo sob a mesma condição imposta pelos artigos de Lei já citado (CPC, 98, §6º e
290).

Intime-se.
São Luís/MA,20 de junho de 2017

Wilson Manoel de Freitas Filho
Juiz de Direito respondendo pela 2ª Vara Cível

Processo nº 0817846-48.2017.8.10.0001

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Exequente: ARISMAR FONSECA SANTOS

Advogada: Dr.ª Jachelyne Ferreira Azevedo, OAB/MA 11.241

Executado: BANCO FINASA BMC

Advogado: Dr. Flávio Geraldo Ferreira da Silva, OAB/MA 9.117 -
A

DESPACHO
R. hoje.
Observa-se que a inicial da execução atravessada pelo Exequente atendeu às exigências contidas no art. 2º da
Portaria Conjunta 05/2017, da Presidência do Tribunal de Justiça do Maranhão e da Corregedoria-Geral da Justiça.
Desta feita, cite-se a parte Executada, como requerido, por meio de seu advogado, via DJE, para, no prazo
de 15 (quinze) dias efetuar o pagamento referente à condenação, no valor de R$ 31.009,00 (trinta e um mil e nove
reais centavos), conforme petição (ID 6461218).
Decorrido o prazo sem pagamento voluntário, acresça-se multa de 10% (dez por cento) sobre a importância
reclamada, bem como os honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento), sobre o valor da
execução, sujeitando-se a penhora e consequente avaliação de bens necessários ao pagamento do débito em
execução (CPC, art. 523 e parágrafos).
A parte Executada, querendo, poderá oferecer Impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 525).
Decorrido o prazo, com ou sem oferecimento de Impugnação, certifique a Secretaria Judicial e voltem conclusos os
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autos para deliberação (fundamentado conforme o art. 93, inciso IX, da CF/88 e o artigo 11, do CPC).
Publique-se no Diário de Justiça Eletrônico (DJE).
São Luís (MA), 27 de junho de 2017.

Wilson Manoel de Freitas Filho
Juiz Auxiliar respondendo pela 2ª Vara Cível

Processo nº 0831124-53.2016.8.10.0001
AÇÃO DE RESTAURAÇÃO DE REGISTROS PÚBLICOS
Requerente: MARCIA TERESA FERREIRA DA COSTA
Advogado: DR. YURI DA COSTA VALE, OAB/MA 11898
Vistos, etc.
Trata-se de pedido de retificação de erro material em sentença proferida por este Juízo, que, ao dar provimento à presente ação de restauração de assento de
nascimento, referiu-se ao nome de casada da requerente, quando na verdade deveria ter feito constar o nome de solteira, qual seja, MARCIA TERESA
FERREIRA DA COSTA. Por essa razão, vem a interessada requerer a correção do erro material apontado (petição ID n. 5919296).
Vieram conclusos os autos.
DECIDO.
O erro material pode ser corrigido a qualquer tempo pelo Juízo (art. 494, I, CPC), de sorte que, observado o equívoco do decisum
prolatado, a sua correção pelo magistrado é medida que se impõe.
No caso presente, por erro, foi grafado na sentença que o nome da requerente - e registranda - seria MARCIA TERESA DA COSTA VALE, quando na realidade
esse era o seu nome de casada e, como se trate de restauração de assento de nascimento, correto seria que fosse lançado o seu nome de solteira, aquele
que ela recebeu ao nascer: no caso, MARCIA TERESA FERREIRA DA COSTA.
Sendo assim, deve a sentença ser alterada para correção da inexatidão material apontada, conforme permissivo legal inserto no artigo 494, inciso I, do Código
de Processo Civil.
Desta feita, corrijo o decisum de ID. n. 5069653, tão somente no que se refere ao nome da requerente, para que passe a constar MARCIA TERESA
FERREIRA DA COSTA em lugar de MARCIA TERESA DA COSTA VALE , especificamente:

Na linha 01 do relatório, onde se lê MARCIA TERESA DA COSTA VALE, já qualificada nos autos, leia-se MARCIA TERESA FERREIRA DA COSTA, já
qualificada nos autos ;

1.

Nas linhas 02 e 03 do dispositivo, onde se lê que proceda Restauração do Registro de Nascimento de MARCIA TERESA DA COSTA VALE, leia-se que
proceda Restauração do Registro de Nascimento de MARCIA TERESA FERREIRA DA COSTA.

2.

Mantenho incólumes os demais termos a sentença.
Advirta-se o Cartório de que no assento deverá ser averbado o número do protocolo e a data da sentença.
Uma via desta decisão servirá como CARTA DE INTIMAÇÃO E MANDADO, a ser remetida mediante Aviso de Recebimento, acompanhada da sentença
.
P. R. I.
Cumpra-se.
São Luis/MA, 19 de junho de 2017

Wilson Manoel de Freitas Filho
Juiz de Direito respondendo pela da 2ª Vara Cível

ATO ORDINATÓRIO
(Conforme Provimento nº 001/2007 - COGER/Maranhão)

Processo nº 0838631-65.2016.8.10.0001
Autor(a): BANCO BRADESCO SA
Adv. do Autor(a): Dr.Mauricio Gomes Alves Oab/Ma:11397.
Ré(u):ALINE DOS SANTOS COSTA 60351492356
Intime-se a parte AUTORA para, no prazo de 15 (quinze) dias manifestar-se sobre certidão de oficial de justiça de Id:5817492
em 24/04/2017.
São Luís (MA), 28 de junho de 2017
Gilson Tavares da Silva
Tec.Jud-Mat:105.460
(Prov. 22/2009 - CGJ/MA)
Assinado eletronicamente por: GILSON TAVARES DA SILVA
https://pje.tjma.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam
ID do documento: 6712813 

17062810111213800000006477708

Processo nº 0865635-77.2016.8.10.0001
AÇÃO SOB O PROCEDIMENTO COMUM
Parte Autora: REACOL REPRESENTACOES LTDA
Advogado(a): DR. RAUL CAMPOS SILVA, OAB/MA 12212 – Publicação
Parte Ré: GERMED FARMACEUTICA LTDA, com endereço na Rodovia Jornalista Francisco Aguirre Proença, km 08, Hortolândia (SP), CEP: 13.186-901 –
Carta de Citação e Intimação

DESPACHO/CITAÇÃO/ INTIMAÇÃO
Ao exame dos autos, logo se vê, à luz do artigo 334 do Código de Processo Civil, a necessidade de se tentar solução do litígio via composição entre as partes.
Assim, designo audiência de tentativa de conciliação para o dia 12/09/2017, às 11 :00 horas, na sala 01 do CENTRO JUDICIÁRIO PARA SOLUÇÃO DE
CONFLITOS deste Fórum (sita à Avenida Prof.º Carlos Cunha, s/n, térreo, Calhau, São Luís/MA).
Cite-se o(a) requerido(a), com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à referida audiência, devendo fazer-se acompanhar de advogado ou
defensor público.
Intime-se a parte autora, através de seu advogado.
Cientifique-se as partes quanto às consequências do não comparecimento injustificado ao ato judicial em espécie, do que poderá advir sanção de multa de
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até dois por cento do valor da causa ou vantagem econômica pretendida (§8º, art. 334, CPC/2015), por se tratar de ato atentatório à dignidade da Justiça, cuja
verba será destinada ao Fundo Especial de Reaparelhamento de Modernização e Reaparelhamento do Judiciário - FERJ/MA.
Cientifique-se mais que, não havendo solução do conflito pelas partes, poderá a ré apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 335), sob
pena de revelia (não apresentada a defesa, presumir-se-ão aceitos pela parte Ré como verdadeiros os fatos articulados pelo Autor - CPC, art. 344).
Após, com ou sem defesa, concluam-se os autos para julgamento antecipado da lide ou, se for o caso, saneamento, hipótese em que deverá a parte Autora
antes replicar a contestação, se necessário.
Façam-se as intimações/citações necessárias.
Uma via deste DESPACHO será utilizada como CARTA DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO, devendo ser enviada mediante Aviso de Recebimento.
São Luís (MA), 20 de Junho de 2017

Wilson Manoel de Freitas Filho
Juiz de Direito respondendo pela 2ª Vara Cível

OBSERVAÇÃO - Pelo presente, comunico que perante este Juízo tramita a ação em epígrafe, da qual fica Vossa Senhoria CITADO(A) de todo o
conteúdo da petição inicial e da decisão, disponibilizadas na internet. A visualização da petição inicial, dos documentos e da decisão que determina a
citação (CPC, art. 246, V) poderá ocorrer mediante acesso ao sítio do Tribunal de Justiça do Maranhão, na internet, no endereço
https://pje.tjma.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam (Número do documento: 16113017033603400000004319821), sendo considerado vista
pessoal (art. 9º, §1º, da Lei Federal nº 11.419/2006) que desobriga a anexação. Petições, procurações, contestações etc, devem ser trazidos ao Juízo por
peticionamento eletrônico.

Processo nº 0868335-26.2016.8.10.0001
Autor: RAIMUNDA NONATA FERREIRA
Advogado(s) do reclamante: CLAUDIO HENRIQUE TRINTA DOS SANTOS OAB/MA 2956
Réu: CANOPUS CONSTRUCOES LTDA

DECISÃO
A existência permanente, com plena atuação, nesta comarca, da Defensoria Pública do Estado do Maranhão, assiste aos
necessitados, na forma da lei, os quais terão pleno acesso à justiça, via o ente estatal já mencionado, responsável por tal
assistência, sem descartar, todavia, que o advogado particular pode patrocinar causa de seus eventuais assistidos.
A Lei nº. 13.105/15 exige os pressupostos legais da parte para o deferimento da gratuidade da justiça, e o inciso LXXIV, do art. 5º,
da Constituição Federal dispõe que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de
recursos.
Entretanto, a gratuidade da justiça, quando requerida por advogado particular, deve ser relativizada. Desse modo, havendo o
mínimo indício nos autos de que a parte tem condições de arcar com o pagamento das custas e honorários, sem prejuízo da
própria mantença, cessa a presunção juris tantum da declaração de pobreza, cabendo, então, à parte fazer prova de sua
hipossuficiência financeira.
Nelson Nery Júnior reporta que “A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se
exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o
juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte
invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio.” (em Código de Processo Civil Comentado, 9. ed. revista. Atual. e
ampl. São Paulo: RT, 2006. p. 1184).
O STJ também ressalta que a presunção de hipossuficiência é relativa, permitindo-se ao juiz determinar a comprovação da
ausência de condições financeiras da parte que requer os benefícios.
Quanto ao acesso à Justiça, derivado da Lei n.º 1060/50, ainda em voga, cita-se, por oportuno, o teor da decisão monocrática
oriunda do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, de relatoria do ilustre Desembargador Raimundo José Barros de
Sousa, Agravo de Instrumento nº 07.555/2016, a saber:
DECISÃO MONOCRÁTICA. Antes de adentrar no cerne da demanda, destaco que a questão encontra-se pacificada no âmbito
desta 5ª Câmara Cível, razão pela qual, analiso e julgo monocraticamente o recurso interposto, nos termos do art. 557 caput do
Código de Processo Civil autoriza o relator analisar monocraticamente o recurso interposto, in verbis: "Art. 557. O relator negará
seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou com jurisprudência
dominante do respectivo tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior. Inicialmente, esclareço que não se trata
de hipótese de conversão do agravo de instrumento em retido, em face do interesse recursal na imediata apreciação da legalidade
da decisão agravada, bem como por se tratar de decisão suscetível de causar à parte lesão grave e de difícil reparação, nos
precisos termos do art. 522 do CPC, na redação dada pela Lei n.º 11.187/2005. Assim, presentes os requisitos de admissibilidade
recursal, conheço do recurso e passo à análise do mérito. A presente demanda versa sobre presunção de pobreza, haja vista que
o juízo a quo indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita, com o fundamento que o agravante não preencheu os requisitos
estabelecidos em lei. De acordo com a Lei 1.060/1950 que estabelece normas para a concessão de assistência judiciária aos
necessitados, a concessão do benefício da gratuidade seria automática, bastando para tanto, a declaração da parte de que não
está em condições de pagar as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família.Todavia,
entendo que esse entendimento não deve preponderar, pois o espírito da norma e do Constituinte de 1988 é garantir o acesso à
Justiça aos litigantes que efetivamente não tenham condições econômicas para arcar com as despesas processuais, em
cumprimento ao princípio da igualdade. Analisando os autos processuais, verifico que o caso em tela não se enquadra como
assistência judiciária gratuita, haja vista que os agravantes não se enquadram como necessitados na forma do art. 2º, parágrafo
único da Lei nº 1.060/50, eis que adquiriu uma TV LED, 50 3D Smart Full KDL-50W805B Sony Preto 50), no valor de R$ 3.998,96
(três mil, novecentos e noventa e oito reais e noventa e seis centavos). Tanto é verdade, que estão ajuizado a ação de indenização
em face da empresa que lhe vendeu o referido aparelho eletrônico. Logo, o pagamento das custas processuais, que giram em
torno de R$ 220,00 (duzentos e vinte reais),e dos honorários advocatícios não causaria prejuízo ao sustento do agravante, bem
como de sua família, visto que o mesmo não pode ser enquadrado como hipossuficiente na forma lei, como já decidiu por diversas
vezes a 5ª Câmara Cível desta Corte. Ademais, vislumbro que o recorrente não juntou sequer a declaração de hipossuficiência, ou
seja, não ficou demonstrada a verossimilhança das alegações e a prova inequívoca da insuficiência monetária para pagamentos
das custas processuais. Assim entendo, que a simples declaração de pobreza não é suficiente para a demonstração inequívoca do
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estado de hipossuficiência, diante da disposição constante na Carta Magna, "art. 5º, LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica
integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". Deste modo, o benefício da assistência judiciária gratuita será
concedido somente aos que preencham os requisitos legais, destarte a presunção que milita em favor daquele que pede a
concessão do benefício de justiça gratuita é relativa, devendo ser analisando de acordo com o caso concreto. Nesse sentido
menciono precedentes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Maranhão de minha relatoria: DIREITO CONSTITUCIONAL E
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE
IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. OBRIGATORIEDADE DA CONCESSÃO RELATIVA.
ANÁLISE DO CASO CONCRETO. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DO AMPLO ACESSO À JUSTIÇA. I. Em regra, a parte gozará
do benefício da assistência judiciária gratuita mediante simples afirmação de que não está em condições de pagar as custas
processuais e os honorários advocatícios, sem prejuízo do seu sustento ou da sua família. II. Todavia, o espírito da norma e do
Constituinte de 1988 é garantir o acesso à Justiça aos litigantes que efetivamente não tenham condições econômicas para arcar
com as despesas processuais, em cumprimento ao princípio da igualdade. III. Juridicamente o agravante não se enquadra dentro
da abrangência conceitual da expressão "pobre", razões pelas quais, pelo menos por ora, não preenche os requisitos necessários
para fazer jus aos benefícios da justiça gratuita pleiteada. IV. Agravo conhecido e improvido. (TJ/MA, 5ª Câmara Cível, Agravo de
Instrumento nº 30142/2012, Relator: Des. Raimundo Barros, julgado em 04/10/2012) A respeito da matéria, leciona o mestre
ARAKEN DE ASSIS [1]: "À concessão do benefício da justiça gratuita, nos termos postos na Lei 1.060/50, fundamentalmente
interessa que a situação econômica da parte não lhe permita atender às despesas do processo." Ante o exposto, nos termos do
art. 557, caput do CPC, conheço e nego provimento ao agravo de instrumento (nego seguimento), mantendo in tottum a decisão do
juízo a quo. Oficie-se o douto magistrado de base sobre o teor da presente decisão. (TJ-MA – Agravo de Instrumento nº:
07555/2016 - MA 001369-20.2016.8.10.0000, Relator: Raimundo José Barros de Sousa, Data de Julgamento: 29/02/2016, 5ª
Câmara Cível, Data de Publicação: 11/03/2016).
Do mesmo modo, traz-se à baila o entendimento da lavra da eminente Desembargadora Ângela Maria Moraes Salazar, o qual fora
voto vencedor na sessão da 1ª Câmara Cível, do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.
INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVAS DO ESTADO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DA AGRAVANTE. RECURSO NÃO
PROVIDO. A agravante, em suas razões recursais de fls. 05-12, requer a concessão de efeito suspensivo ativo, por entender que
faz jus ao aludido benefício, com fundamento no artigo 4º da Lei nº. 1.060/50. No mérito, pugna pelo provimento do recurso.
Acompanham a inicial os documentos de fls. 13-24. É o escorço relatório. Decido. O presente Agravo comporta julgamento
monocrático, com fundamento no artigo 557 do CPC. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. Com efeito,
a Lei nº. 1.060/50, em seu artigo 4º, garante os benefícios da assistência gratuita aos presumivelmente pobres, nos seguintes
termos: "a parte gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição inicial". O artigo 2º,
parágrafo único, da mesma Lei, por sua vez, preleciona que: "considera-se necessitado, para os fins legais, todo aquele cuja
situação econômica não lhe permita pagar as custas do processo e os honorários do advogado, sem prejuízo do sustento próprio
ou da família". A interpretação desses dispositivos conduz a conclusão de que basta a afirmação, na petição inicial, da insuficiência
de recursos, para que o Magistrado defira o pedido de assistência judiciária gratuita. Todavia, essa ideia tem conduzido a abusos,
subvertendo a finalidade do instituto da assistência judiciária, que é de garantir a todo cidadão, humilde ou abastado, o irrestrito
acesso à justiça. Acredito, desta forma, que se deve perquirir o exato alcance de tais dispositivos. Nesse sentido, convém
esclarecer que a Constituição Federal se preocupou em garantir o acesso à justiça, sem incentivar o demandismo, tanto que
dispõe, em seu art. 5º LXXIV, o seguinte: "o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem
insuficiência de recursos". Destarte, há que se interpretar teleologicamente a lei, devendo prevalecer, a toda evidência, o texto
Constitucional. Nessa esteira, a comprovação de insuficiência de recursos não pode ser entendida como "simples afirmação"
preceituada pelo artigo 4º da Lei 1.060/50. Afinal, fatos comprovados são aqueles integralmente demonstrados ou postos em
evidência. É certo que os parâmetros utilizados para averiguar a hipossuficiência jurídica são relativos, mormente quando se
cotejam os padrões de vida de cada cidadão e os aspectos socioculturais. Assim, esse benefício deve ser deferido àqueles que
comprovam o seu estado de hipossuficiência, não sendo suficiente para tal a simples declaração infirmada pelo postulante, por se
tratar de presunção juris tantum. A propósito, trago orientação jurisprudencial recente sobre o assunto: "AGRAVO REGIMENTAL.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO.
PREPARO DO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA. DESERÇÃO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). 1. Indeferido pela Corte de origem o pleito de justiça gratuita, necessário o recolhimento do
preparo do recurso especial (em que discutido o indeferimento) ou a renovação do pedido nos termos do artigo 6º da Lei
1.060/1950. Precedentes. 2. A presunção de pobreza, para efeito de concessão da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter
relativo, podendo o magistrado indeferir o pedido se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. Incide a
Súmula 83 do STJ. 3. O acórdão recorrido baseou-se na interpretação de fatos e provas para confirmar o indeferimento da
assistência judiciária gratuita. A apreciação dessa matéria em recurso especial esbarra na Súmula 7 do STJ. 4. Agravo regimental
a que se nega provimento." (AgRg no AREsp 671.060/MS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em
17/09/2015, DJe 28/09/2015). "PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535, II, DO CPC. INOCORRÊNCIA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
GRATUITA. LEI 1.060/1950. CONCESSÃO. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. NECESSÁRIO
REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO. [...] 2. É firme a orientação do STJ no sentido de que a declaração de hipossuficiência detém
presunção juris tantum de veracidade, podendo a autoridade judiciária indeferir a benesse quando convencida acerca da
capacidade econômica do postulante. [...] (STJ, AgRg no AREsp 488.555/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES,
Segunda Turma, julgado em 08/05/2014, DJe 14/05/2014)." "AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DEFERIMENTO. RECURSO PROVIDO. 1. Com efeito, entendo que a
simples declaração de pobreza não é suficiente para a demonstração inequívoca do estado de hipossuficiência, diante da
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disposição constante na Carta Magna, "art. 5º, LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que
comprovarem insuficiência de recursos". 2. Destarte, o benefício da assistência judiciária gratuita será concedido somente aos que
preencham os requisitos legais, destarte a presunção que milita em favor daquele que pede a concessão do benefício de justiça
gratuita é relativa, devendo ser analisando de acordo com o caso concreto. 3. In casu, existem elementos que comprovam que o
agravante não possui condições financeiras de arcar com o pagamento das custas processuais, sem prejuízo do seu próprio
sustento ou de sua família, portanto, deve ser beneficiário da justiça gratuita. 4. Recurso conhecido e provido." (TJMA; AGRAVO
DE INSTRUMENTO Nº 8159/2014; Rela. DESª. ANGELA MARIA MORAES SALAZAR; Julgado na SESSÃO DO DIA 18 DE
DEZEMBRO DE 2014). "AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE
VEÍCULO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO. RECURSO IMPROVIDO. 1. O benefício da Justiça
Gratuita deve ser indeferido àqueles que não comprovam o seu estado de hipossuficiência, não sendo suficiente para tal a simples
declaração infirmada pelo postulante, por se tratar de presunção juris tantum. 2. In casu, a natureza da relação jurídica controvertida
e o fato de a parte está assistida por advogado particular, autoriza o julgador a presumir que ela possui condições financeiras de
arcar com o pagamento das custas processuais. 3. Recurso conhecido e não provido. (TJMA, AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
18.713/2014 - IMPERATRIZ/MA, RELATORA: Desembargadora Ângela Maria Moraes Salazar, julgado na SESSÃO DO DIA 14 DE
AGOSTO DE 2014). No presente caso, não me parecem plausíveis os fundamentos utilizados pelo Juízo a quo na decisão
agravada, pois o fato da parte estar representada por advogado particular não é capaz de, por si só, conduzir ao indeferimento do
benefício em questão, especialmente porque a remuneração do causídico pode ser efetivada apenas ao final da demanda, no caso
de êxito. Todavia, a manutenção do indeferimento do pedido é medida que se impõe, mas por outro fundamento, uma vez que a
agravante não comprovou, quantum satis, que não tem condições de arcar com as despesas processuais, tendo jungido apenas
em declarações vagas na exordial, o que, no meu entender, não comprova a situação de pobreza, como visto alhures. É
importante registrar que existem nos autos elementos que apontam no sentido de que a agravante possui condições de arcar com
o pagamento das custas, tendo em vista que a demanda originária versa sobre atraso injustificado de voo em desfavor de
companhia aérea que, reconhecidamente, opera apenas em trechos internacionais no Brasil. Ademais, a recorrente cursa
Faculdade de Odontologia em instituição privada de São Luís/MA (fls. 19), cuja mensalidade corresponde a elevada quantia de R$
2.801,64 (dois mil oitocentos e um reais e sessenta e quatro centavos), conforme se vê no site:
http://www.vestibularceuma.com.br/cursos-e-valores. Pelo exposto, com fundamento no artigo 557 do CPC, nego provimento ao
presente recurso monocraticamente. Notifique-se o Magistrado a quo acerca do conteúdo desta decisão. (TJ-MA – Agravo de
Instrumento nº: 007899/2016 - MA 0000902-41.2016.8.10.0000, Relatora: Ângela Maria Moraes Salazar, unânime, Data de
Julgamento: 03/03/2016, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 08/03/2016).
Em arremate final ao entendimento deste Juízo, cabe demonstrar que o embasamento para indeferir o pedido de gratuidade da
justiça encontra-se ainda coadunado com a decisão da lavra do não menos eminente Desembargador Jorge Rachid Mubárack
Maluf, conforme colacionado abaixo:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE NECESSIDADE ELIDIDA
POR ELEMENTOS DO PROCESSO. INDEFERIMENTO. A questão nos presentes autos cinge-se em analisar se o agravante deve
ter deferido em seu favor o benefício da justiça gratuita. Para o deferimento do referido benefício deve o Magistrado analisar a
presunção de hipossuficiência alegada pela parte. É certo que a exigência para a concessão do referido benefício é a simples
afirmação, constante na própria petição inicial, de que os gastos com o pagamento das custas processuais e honorários
advocatícios acarretariam prejuízo ao sustento do requerente e de sua família, conforme o que determina o art. 4º, da Lei nº
1.060/50, com a redação dada pela Lei nº 7.510/86: "Art. 4º. A parte gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante
simples afirmação, na própria petição inicial, de que não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários de
advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família". No entanto, essa presunção é relativa e é elidida por elementos existentes nos
autos. No caso em questão em que pese às alegações do recorrente, entendo que a decisão que indeferiu o pedido de assistência
judiciária deve ser mantida, já que aquele exerce atividade de produtor rural, contratou advogado particular, além do que discute
em juízo a exigibilidade de crédito representado através de cheques no importe de aproximadamente R$ 28.000,00 (vinte e oito mil
reais), o que, a princípio, afasta a presunção prevista na lei, de modo que deve ser mantido o indeferimento do pedido de
assistência gratuita. Vejamos o entendimento da jurisprudência pátria sobre o tema, in verbis: ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
GRATUITA. INDEFERIMENTO. I - É possível o indeferimento da Assistência Judiciária Gratuita se o magistrado verificar, com
base nos elementos constantes dos autos, que o postulante não necessita do benefício. II - A impugnação afasta a presunção da
falta de capacidade econômica do beneficiário, que a partir de então passa a ter o ônus de provar o seu estado de hipossuficiência.
III - Apelo conhecido e provido. Unanimidade. (TJMA. REc 0001995-89.2011.8.10.0040. Ac 121610/2012. 4ª CC. Rel. Des. Paulo
Sérgio Velten Pereira. Julgado em 30/10/12). Dessa forma, mostra-se incabível a concessão do benefício, sob pena de dar à
assistência judiciária uma amplitude que ela não detém, pela concessão da benesse a quem dela não faz jus, com a indevida
ampliação das hipóteses de não recolhimento das custas processuais para o FERJ (Fundo Especial de Modernização e
Reaparelhamento do Judiciário), em prejuízo ao erário. Logo, é possível o indeferimento do benefício, caso haja, no mínimo,
indícios veementes de que a parte interessada possui condições financeiras que a habilite a pagar as despesas processuais, como
no presente caso. Ante o exposto, voto pelo improvimento do recurso. (TJ-MA – Agravo de Instrumento nº: 45.073/2015 - MA
0008165-61.2015.8.10.0000, Relator: Jorge Rachid Mubárack Maluf, unânime, Data de Julgamento: 04/02/2016, 1ª Câmara Cível,
Data de Publicação: 19/02/2016).
O recolhimento das custas judiciais, ao Fundo de Reaparelhamento, contribui incisivamente para o melhoramento do Poder
Judiciário, máxime do Estado do Maranhão, que tem enfrentado constantes dificuldades orçamentárias em suas gestões. Logo, o
jurisdicionado que pode arcar com as custas do processo deve fazê-lo, sem titubeio, para assim obter a prestação jurisdicional
pretendida.
A advocacia de assistência pretendida, IN CASU, deve observar itens que recomendem a assistência judiciária gratuita, quais
sejam, além do trabalho não renumerado, cingir-se a consultas, assessoria, excepcionalmente jurisdicional e para pessoas físicas
e jurídicas comprovadamente desprovidas do mínimo recurso financeiro para custear as despesas procedimentais, judiciais ou
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extrajudiciais.
Compete ainda observar, que “ a prática da advocacia voluntária e gratuita cria uma competição injusta no mercado, prejudicando
milhares de advogados que dependem de cada possível cliente” ( Vieira, 2008).
Assim, intime-se o Autor(a), para comprovar, no que lhe for possível, a necessidade de assistência judiciária gratuita. Ao contrário,
alternativamente, recolha as custas na forma do artigo 82, do CPC, em sua totalidade, ou proponha o parcelamento de acordo com
o artigo 98, §6º, pena de cancelamento da distribuição e/ou extinção da ação, conforme artigo 290, todos do mesmo código
(fundamentada de acordo com o artigo 93, inciso IX da CF/88 e art. 11, do CPC/2015).
Adianta-se que, no caso da parte optar por parcelamento, de já concedo seja feito em duas parcelas iguais, a primeira
imediatamente e a segunda em 30 (trinta) dias, tudo sob a mesma condição imposta pelos artigos de Lei já citado (CPC, 98, §6º e
290).
Intime-se.

São Luís/MA, 05 de maiode 2017.
Luiz de França Belchior Silva
Juiz de Direito da 2ª Vara Cível

Terceira Vara Cível do Fórum Des. Sarney Costa

PROCESSO Nº 0005640-40.2014.8.10.0001 (63382014)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

AUTOR: MARIA DA GRAÇA NOGUEIRA BATISTA
ADVOGADO: FERNANDO JOSE ANDRADE SALDANHA ( OAB 9899-MA )

REU: BANCO BONSUCESSO S/A
ADVOGADO: FLAIDA BEATRIZ NUNES DE CARVALHO ( OAB 96864-MG )

DESPACHOÀ Secretaria Judicial para que cumpra integralmente o despacho de fls. 248 e remeta os autos à Contadoria
Judicial.Expeça-se Alvará.Cumpra-se.São Luís/MA, 27 de junho de 2017.MARCELO ELIAS MATOS E OKAJuiz de Direito Auxiliar -
Entrância FinalDesignado para funcionar junto à Comissão Sentenciante, Termo Judiciário da Comarca da Ilha de São Luís. Resp:
65177

PROCESSO Nº 0034133-03.2009.8.10.0001 (341332009)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

AUTOR: RAIMUNDO EMERSON DUQUE BACELAR
ADVOGADO: AUGUSTO AFONSO BARBALHO DUQUE BACELAR ( OAB 7774-MA ) e JULIANA BARBALHO DESTERRO E
SILVA ( OAB 7806-MA )

REU: COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO-CEMAR e D IMOVEIS e MARIA INES SEREJO SANTOS JACINTO
ADVOGADO: JOANA DAMASCENO PINTO LIMA ( OAB 3815-MA ) e LUCIMARY GALVÃO LEONARDO GARCÊS ( OAB
6100-MA ) e MARIA DO PERPETUO SOCORRO MACIEL DE CARVALHO ( OAB 3983-MA ) e THALES DA COSTA LOPES (
OAB 6512-MA )

DESPACHODefiro o pedido de fls. 269. Sendo Assim, expeça-se alvará em nome do autor e do seu advogado constituído,
conforme valores depositado às fls. 267.Certifique-se nos autos, o decurso do prazo para pagamento, em relação a requerida
Maria Inês Serejo Santos Jacinto.Cumpra-se.São Luís/MA, 27 de junho de 2017.MARCELO ELIAS MATOS E OKAJuiz de Direito
Auxiliar - Entrância FinalDesignado para funcionar junto à Comissão Sentenciante, Termo Judiciário da Comarca da Ilha de São
Luís. Resp: 65177

PROCESSO Nº 0001499-85.2008.8.10.0001 (14992008)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

REQUERENTE: JULIA FLAVIA MALTY ABOUD PERIQUITO
ADVOGADO: MARCELLO RAMOS PIRES LEAL ( OAB 7126-MA )

REQUERIDO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL S/A - CASSI
ADVOGADO: JOSÉ MANUEL DE MACEDO COSTA FILHO ( OAB 5715-MA )

Processo n.º : 1499-85.2008.8.10.0001Classe : Ação ordinária (em fase de cumprimento de sentença) Autor(A) : júlia flávia malty
aboud periquitoRé(u) : cassiS E N T E N Ç AVISTOS ETC.Homologo, por sentença, para que produza seus jurídicos e legais
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efeitos, o acordo noticiado às fls. 333/334, celebrado nestes autos de Ação Ordinária em fase de Cumprimento de Sentença entre
júlia flávia malty aboud periquito e CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL - CASSI.Em
consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as partes, julgo extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos
do art. 487, inciso III, alínea "b" do CPC/2015, já distribuídas entre as partes, na transação, custas, despesas processuais e
honorários advocatícios.Nesse mesmo ato, determino seja expedido o competente alvará judicial, em nome da Autora e/ou seu
patrono, para levantamento da importância depositada à fl. 339.Cumprida essa e as demais formalidades legais, arquivem-
se.P.R.I.São Luís (MA), 13 de junho de 2017.Dr. Douglas Airton Ferreira AmorimJuiz de Direito Titular da 3ª Vara Cível da Capital
Resp: 102137

Quarta Vara Cível do Fórum Des. Sarney Costa

Poder Judiciário do Maranhão
Tribunal de Justiça

Comarca da Ilha de São Luís

0821110-73.2017.8.10.0001
AUTOR: JOAO LUCAS FERREIRA CORDEIRO
RÉU: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

Vistos, etc.

Diz O Autor, em sua exordial de fls. que em 16/04/2012, aderiu a um grupo de consórcio de veículo administrado pela Mega Fácil –

Plano Super Legal do CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA (doc. n. anexo): 2. O bem consiste em um TRX 420 FOUR TRAX (doc. n.

anexo): Diz mais. Por conseguinte, que o Demandante cumpriu com suas obrigações contratuais, adimplindo religiosamente todas as parcelas

mensais de R$ 646,84 (seiscentos e quarenta e seis reais e oitenta e quatro centavos), a contar do dia 19/04/2017 até a data vigente (doc. n.

anexo). 4. Ato contínuo, em 27/04 de 2017, ao ser contemplado, pagou o lance de R$ 14.636,99 (quatorze mil seiscentos e trinta e seis reais e

noventa e nove centavos) (doc. n. anexo).

Após a contemplação encaminhou à administradora toda a documentação solicitada, preenchendo, a rigor, os requisitos necessários. 5. No

ato, demonstrou: a) sua aptidão financeira - mediante declaração de imposto de Renda; b) bem como atestou a inexistência de quaisquer

inscrições de seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito (doc. n. anexo). 6. Outrossim, indicou avalista hábil, consoante (doc. n. anexo). 7.

Sucede, Exª, que, a despeito de cumprir todos os requisitos exigidos, o Requerente, entrou em contato incontáveis vezes com a administradora do

consórcio para receber o bem, conforme conversas em anexo.

DO DIREITO

Tem-se por aplicável no caso sob análise, aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078/90, visto que a requerida é

fornecedora de produtos a destinatários finais, o que se encontra inseto nos arts. 2º e 3º do CDC.

No caso em tela, observa-se claramente que houve violação à boa-fé e a lealdade e informações precisas, pois é sabido que quando da

oferta d o produto o vendedor vende vantagens e na hora que mais precisa o consumidor só se depara com dificuldades, o que leva crer que os

lucros dos vendedores redunda sempre em prejuízo aos consumidores . e Vê-se que a fornecedora do produto vem obstaculando a entrega do bem

prometido em venda, onde reside a violação da boa-fé. daí a pretensão do autor, face a recusa na entrega da coisa o que viola o disposto no artigo

35,I. do CDC. que dispõe:

35. Se o fornecedor de produtos ou serviços recusar cumprimento à oferta, apresentação ou publicidade, o consumidor poderá,

alternativamente e à sua livre escolha: I - exigir o cumprimento forçado da obrigação, nos termos da oferta, apresentação ou publicidade.

Aplica-se também o disposto no art. 84 do mesmo diploma, no que se refere à obrigatoriedade do cumprimento da obrigação. Art. 84 - Na

ação que tenha por objeto o cumprimento da obrigação de fazer ou não fazer, o Juiz concederá a tutela específica da obrigação ou determinará

providências que assegurem o resultado prático equivalente ao do adimplemento.

Desta feita deve ser entregue o veículo objeto do contrato.

A jurisprudência é iterativa.

TJ-PR - PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO Recursos Recurso Inominado RI 000468189201381601780 PR

0004681- 89.2013.8.16.0178/0 (Acórdão) (TJ-PR). Data de publicação: 20/07/2015. Ementa: Cuidam os autos de ação

de rescisão contratual, ajuizada por JUAREZ BORBA em face de CONSORCIO NACIONAL HONDA. A ação pleiteia

entrega de uma moto adquirida via pagamento de consórcio, o qual se encontra quitado. Ante o exposto, esta Turma

Recursal resolve, por unanimidade de votos, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO aos recursos interpostos, nos

exatos termos deste vot (TJPR - 1ª Turma Recursal - 0004681-89.2013.8.16.0178/0 - Curitiba - Rel.: Rodrigo Luiz Berti

- - J. 30.06.2015). Encontrado em: Recorrente: JUAREZ BORBA Recorrido: CONSORCIO NACIONAL HONDA

Relator: Juiz Rodrigo Luiz Berti Cuidam... os autos de ação de rescisão contratual, ajuizada por JUAREZ BORBA em

face de CONSORCIO NACIONAL HONDA TJ-SP - Apelação APL10148693620158260224 SP 1014869-36.2015.8.26.0224 (TJ-SP).

Página 617 de 2382 Diário da Justiça Eletrônico Disponibilização: 30/06/2017
Edição nº 114/2017 Publicação: 03/07/2017

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO - Praça Dom Pedro II, s/n Centro - CEP 65010-905 - São Luis-MA - Fone: (98) 2106-9000 - www.tjma.jus.br
Diário da Justiça Eletrônico - Diretoria Judiciária - Coordenadoria de Jurisprudência e Publicações - Fone: (98) 2106 9805 / 9810 / 9896 / 9897 - publicacoes@tj.ma.gov.br



DA TUTELA DE URGÊNCIA:

O art. 300 do CPC assegura ao juiz a possibilidade de “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso sob comento vislumbra-se os requisitos acima dispostos que justificam a concessão da medida pleiteada, bem como a

verossimilhança do pleito. Pelo que defiro a ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, devendo ser entregue o bem constante de um TRX 420 FOUR

TRAX, nas condições insertas no contrato, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de pagamento de multa diária no valor de r. 500 (quinhentos

reais.), por estarem evidentes os requisitos para concessão da medida sob pena de não o fazendo, resultar em prejuízo ao resultado útil do

processo.

Designo audiência de conciliação para o dia 16 de agosto às 15:30 sala 03. CEJUSC NO FÓRUM LOCAL.

Intime-se o autor, via PJE, cite-se o réu com prazo de 20 dias de antecedência. O prazo pra contestação será de 15 dias a partir da

realização da audiência (art. 335, inciso II do CPC. ou no caso de pedido de cancelamento pela parte ré (apresentado com 10 dias de antecedência

contados da data da audiência), do protocolo do pedido (art. 335., inciso II do CPC.

Não contestada a ação implicará em revelia e presunção de veracidade dos fatos articulados na inicial.

Justificar a impossibilidade de comparecimento em audiência sob pena de ato atentatório art. art. 340. CPC.
Expeça-se mandado liminar. 

Efetivada a medida, cite-se o réu para, querendo, contestar a presente ação. no prazo legal de 15 dias. sob pena de

revelia.10.931/2004.

.Esta decisão serve como MANDADO DE CITAÇÃO.

Cite-se. Intime-se o requerente, por seu advogado, via PJE.

Cumpra-se.

São Luís, 27 de junho de 2017

José Afonso Bezerra de Lima

Juiz de Direito da 4ª Vara Cível

ESTADO DO MARANHÃO - PODER JUDICIÁRIO
JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA CÍVEL

COMARCA DE SÃO LUÍS - MA
0862366-30.2016.8.10.0001
AUTOR: CARLIANY BARROS DA SILVA
RÉU: CENTRO DE ENSINO ATENAS MARANHENSE LTDA

Vistos etc.
Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais com pedido de Tutela em que a requerente

Carliany Barros da Silva pede que seja concedida a medida de urgência para que a Faculdade Pitágoras de São

Luis, ora ré, efetive a rematrícula sem custo nenhum à autora, para o primeiro semestre de 2017, no 10º período do

curso de Psicologia Noturno, assim que o período de matrícula fosse aberto.

É o breve relatório. Decido.

Inicialmente, defiro os benefícios da justiça gratuita, salvo impugnação procedente, nos termos do art. 4º

da Lei nº. 1.060/50.

Tendo em vista já ter transcorrido o prazo para efetivação da matrícula e, consequentemente, ter perdido o

objeto do pedido da Antecipação de Tutela, deixo de analisá-la.

DESIGNO O DIA 08/08/2017, ÀS 15:00H, para audiência de conciliação, NA SALA (05 )DO 1º CEJUSC

DE SÃO LUIS/MA , nos termos do art. 334, do CPC/2015.

Intime-se a parte requerida para, querendo, manifestar o desinteresse na realização da audiência retro, no

prazo indicado no art. 334, § 5° do CPC/2015. Fiquem advertidas as partes de que o não comparecimento

injustificado à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, § 8° do CPC/2015).

Tome ciência a parte ré de que, caso não se obtenha conciliação na audiência acima designada, deverá

apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) dias após a sua realização, sob pena de revelia. Fique ciente a

parte autora de que, após a juntada da contestação, terá o prazo de 15 (quinze) dias para réplica.

CITE-SE. INTIME-SE. SERVE O PRESENTE COMO CARTA/MANDADO DE INTIMAÇÃO E CITAÇÃO.

Publique-se. Cumpra-se por AR.
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São Luis, 06.06.2017

José Afonso Bezerra de Lima

Juiz Titular da 4ª Vara Cível da Comarca de São Luis.

Nº. 0863162-21.2016.8.10.0001
Requerente: MANOEL DA ASSENCAO DE ASSUNCAO
Requerido: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Vistos etc.
Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais, em que o requerente alega que adquiriu um veículo Fieta Street,

ano 2005, palca XPX 4552, Ford, no valor de 15.000,00 (quinze mil reais) a ser pago em 60 prestações, mas que não pode arcar
com o pagamento, levando-o a devolução amigável do veículo.

Aduz que com a devolução do carro, acreditou fielmente que a dívida estaria quitada e que nunca houve qualquer
notificação formal do valor a ser pago e somente descobriu que seu nome estava inserido nos órgãos de proteção ao crédito
porque tentou financiar outro veículo em 2013.

Por essa razão, requer tutela antecipada para exclusão de seu nome dos Órgãos de Proteção ao Crédito.
É o que cabe relatar.
Inicialmente, defiro os pedidos de inversão do ônus da prova e de justiça gratuita.
Quanto à tutela de urgência, dispõe o Novo Código de Processo Civil em seu artigo 300 que:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
No caso dos autos, os documentos juntados evidenciam a probabilidade do direito e são conducentes à

verossimilhança das alegações, uma vez demonstrada a inclusão do nome do autor nos Órgãos de Proteção ao Crédito,
promovidos pelo Banco réu, de forma que, em sede de cognição sumária, entendo como plausível o que afirma o requerente.
Além disso, a inclusão, se porventura indevida, tem o condão de gerar sérios prejuízos ao requerente, cristalizando o perigo de
dano ou risco ao resultado útil do processo.

Por fim, importa destacar que é característica inerente à tutela antecipada de urgência sua revogabilidade, podendo,
portanto, ser modificada a qualquer momento, caso o contraditório conduza a esse entendimento. Logo, se o réu comprovar a
legalidade da inclusão, não haverá entraves para a reversibilidade da medida.

Ante o exposto, com fulcro no artigo 300 do CPC/2015, DEFIRO a antecipação da tutela de urgência pretendida,
determinando a a retirada do nome do autor dos Órgãos de Proteção ao Crédito que a parte requerida tenha incluído, pelo
contrato em comento, até ulterior deliberação ou solução definitiva da lide, sob pena de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem
reais), caso descumpra esta decisão, limitada à importância de R$2.000,00 (dois mil reais).

DESIGNO O DIA DE 09/08/2017, ÀS 15:30H, para audiência de conciliação, NA SALA (05) DO 1º CEJUSC DE
SÃO LUIS/MA nos termos do art. 334, do CPC/2015.

Intimem-se as partes para, querendo, manifestarem o desinteresse na realização da audiência retro, no prazo indicado
no art. 334, § 5° do CPC/2015. Fiquem advertidas de que o não comparecimento injustificado à audiência de conciliação é
considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem econômica
pretendida ou do valor da causa (art. 334, § 8° do CPC/2015).

Haja vista já constar nos autos Contestação, intime-se a parte autora para Réplica no prazo de 15 dias.
CITE-SE E INTIME-SE. SERVE O PRESENTE COMO CARTA/MANDADO DE INTIMAÇÃO E CITAÇÃO.
Publique-se. Cumpra-se.

São Luis, 6 de junho de 2017.
José Afonso Bezerra de Lima

Juiz de Direito da 4ª Vara Cível

Poder Judiciário do Maranhão
Tribunal de Justiça

Comarca da Ilha de São Luís
0863374-42.2016.8.10.0001
AUTOR: KATIA REGINA DE PAULA GARCIA
RÉU: BANCO ITAU S.A.

Vistos, etc.
Trata-se de Ação Cautelar de Exibição com Pedido de Tutela de Urgência que a requerente Katia Regina de Paula Garcia promove em

face do requerido Banco Itaú S.A.
Alega que firmou contrato de Arrendamento Mercantil nº 82602/30540314 com o requerido, para aquisição de um veículço Fiat, modelo

Uno Mille Fire, cor prata, fab/mod 2007/2008, pelo preço de R$33.004,00 (trinta e três mil e quatro reais) a ser pago em 60 parcelas de R$
956,71 (novecentos e cinquenta e seis reais e setenta e um centavos), mas que o banco recusa-se a exibir o contrato, alegando ter remetido por
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carta registrada cópia do mesmo.
Diz a parte autora nunca ter recebido quaisquer correspondências do requerido, ficando impossibilitada de verificar as condições que se

realizaram as operações e cobranças de juros do financiamento.
É o relatório. Decido.
Defiro o Pedido de Assistência Judiciária Gratuita.
Quanto ao pedido liminar de exibição de documentos, passo a analisá-lo.
O CPC/2015, ao tratar de Exibição de Documento ou Coisa, diz que o juiz pode ordenar que a parte exiba documento ou coisa que se

encontre em seu poder (Art. 396).
Diz, ainda, que o pedido formulado pela parte conterá (Art. 397):
I – a individuação, tão completa quanto possível, do documento ou da coisa;
II – A finalidade da prova, indicando os fatos que se relacionam com o documento ou com a coisa;
III – as circunstâncias em que se funda o requerente para afirmar que o documento ou a coisa existe e se acha em poder da parte contrária.
Ao analisar os autos, vislumbro que os requisitos solicitados no artigo 397 estão preenchidos. Portanto, defiro o pedido liminar de

exibição de documento, qual seja, o CONTRATO ASSINADO da parte autora com o requerido referente ao Arrendamento Mercantil nº
82602/30540314.

A resposta do requerido deverá ser apresentada no prazo de 5 dias subsequentes à sua intimação, conforme preceitua o artigo
398, CPC/2015.
Cite-se e Intime-se.
Cumpra-se.

São Luís, 07 de junho de 2017
José Afonso Bezerra de Lima

Juiz de Direito da 4ª Vara Cível

ESTADO DO MARANHÃO - PODER JUDICIÁRIO
JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA CÍVEL

COMARCA DE SÃO LUÍS - MA
0863713-98.2016.8.10.0001
AUTOR: TELMARIO TORRES
RÉU: BV FINANCEIRA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS I
Vistos etc.

Nos presentes autos, a parte autora pretende a revisão de cláusulas constantes em Contrato de Financiamento de

Veículo marca/modelo VW/Nova Saveiro CE CROSS, ano 2014, cor branca, Placa OJQ3467, garantido por Alienação

Fiduciária, no valor de R$39.700,00 (trinta e nove mil e setecentos reais) e requer, por tutela antecipada, que se determine ao

requerido depositar em conta judicial a quantia de R$ 573,30 (quinhentos e setenta e três reais e trinta centavos).

É o breve relatório. Decido.

Inicialmente, defiro os benefícios da justiça gratuita, salvo impugnação procedente, nos termos do art. 4º da Lei nº.

1.060/50.

Quanto à Tutela de Urgência, o artigo 300 do CPC/2015, garante que para que haja sua concessão é necessário

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Entretanto, não

vislumbro, à priori, tais requisitos, além da causa carecer de maior análise e do contraditório, o que resulta em

INDEFERIMENTO DA TUTELA.

Ademais, verifico que a parte autora, em sua petição inicial, demonstrou desinteresse pela realização da audiência de

conciliação. Então, diante dessa informação, bem como das especificidades da causa e de modo a adequar o rito processual às

necessidades do conflito, deixo para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação, com fundamento

no art. 139, VI do CPC/2015 e Enunciado nº. 35 da ENFAM.

Cite-se e intime-se o requerido para apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, advertindo-o de que, se

não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor.

CITE-SE. INTIME-SE. SERVE O PRESENTE COMO CARTA/MANDADO DE INTIMAÇÃO E CITAÇÃO.

Publique-se. Cumpra-se por AR.

São Luis, 08.06.2017

José Afonso Bezerra de Lima

Juiz Titular da 4ª Vara Cível da Comarca de São Luis.

ESTADO DO MARANHÃO - PODER JUDICIÁRIO
JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA CÍVEL

COMARCA DE SÃO LUÍS - MA

0864125-29.2016.8.10.0001
AUTOR: JOAO CAPISTRANO DE S JUNIOR
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RÉU: BANCO BONSUCESSO S.A.
Vistos etc.

Afirma a parte autora que desde o ano de 2009 vem sendo descontado o cartão benefício Banco Bonsucesso e que se

trata de um cartão com reserva de margem consignada sem previsão para fins de desconto.

Alega que só se deu conta da irregularidade, após anos de pagamento e que não foi esse o tipo de contratação

solicitada, porque acreditava que tinha feito um empréstimo consignado a ser pago em 36 parcelas.

Pelo relatado, pede em sede de Tutela de Urgência, que haja a suspensão do desconto em seu contracheque.

É o breve relatório. Decido.

Inicialmente, defiro os benefícios da justiça gratuita, salvo impugnação procedente, nos termos do art. 4º da Lei nº.

1.060/50.

No caso dos autos, os documentos juntados evidenciam a probabilidade do direito e são conducentes à

verossimilhança das alegações, uma vez demonstrada a existência dos descontos sucessivos no contracheque da parte autora,

promovidos pelo Banco réu, de forma que, em sede de cognição sumária, entendo como plausível o que afirma o requerente.

Convém destacar, ainda, que a verba salarial tem natureza eminentemente alimentar e que os descontos, porventura

indevidos, malferem os princípios da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial, deixando assim, por vezes, aquele

que os sofre em situação desconfortável, cristalizando o perigo de dano.

Por fim, importa destacar que é característica inerente à tutela antecipada de urgência sua revogabilidade, podendo,

portanto, ser modificada a qualquer momento, caso o contraditório conduza a esse entendimento. Logo, se o réu comprovar a

legalidade da relação jurídica e, por conseguinte, a pertinência dos descontos, não haverá entraves para a reversibilidade da

medida, com o retorno dos multicitados descontos.
Ante o exposto, com fulcro no artigo 300 do CPC/2015, DEFIRO a antecipação da tutela de urgência pretendida, determinando
a suspensão pelo banco réu, dos descontos das prestações registradas diretamente no contracheque da parte autora e referentes ao
Cartão Bonsucesso, até ulterior deliberação ou solução definitiva da lide, sob pena de multa no valor de R$ 500,00 (quinhentos
reais), a cada ato que caracterize descumprimento desta decisão, limitada à importância de R$10.000,00 (dez mil reais).

Verifico que a parte autora, em sua petição inicial, demonstrou desinteresse pela realização da audiência de

conciliação. Então, diante dessa informação, bem como das especificidades da causa e de modo a adequar o rito processual às

necessidades do conflito, deixo para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação, com fundamento

no art. 139, VI do CPC/2015 e Enunciado nº. 35 da ENFAM.

Cite-se e intime-se o requerido para apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, advertindo-o de que,

se não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor.

SERVE O PRESENTE COMO CARTA/MANDADO DE INTIMAÇÃO E CITAÇÃO.

Publique-se. Cumpra-se por AR.

São Luis, 08 de junho de 2017

José Afonso Bezerra de Lima

Juiz Titular da 4ª Vara Cível da Comarca de São Luis.

ESTADO DO MARANHÃO - PODER JUDICIÁRIO
JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA CÍVEL

COMARCA DE SÃO LUÍS - MA

0864710-81.2016.8.10.0001
REQUERENTE: CRISTINA LIMA DA SILVA
REQUERIDO: COMPANHIA DE BEBIDAS BRASIL KIRIN

Vistos etc.
Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer e Indenização por Danos

Morais, em que a autora informa que quando possuía um restaurante e entre os meses de março e abril de 2016,

recebeu a visita de um funcionário da Companhia de bebidas Brasil Kirin, ora requerida, momento em que foi
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efetuado um cadastro com os seus dados, para ser analisado e possivelmente fornecido os produtos da Brasil Kirin.

Alega que passado alguns meses, tomou conhecimento que o seu cadastro não teria sido aprovado e que

não poderia comprar produtos, porém, posteriormente, recebeu um telefonema da requerida, com a informação

sobre um débito em seu nome, mesmo sem ter feito nenhuma compra, além de ter tido seu nome incluído nos

Órgãos de Proteção ao Crédito.

Requer, então, por Tutela Antecipada, a exclusão de seu nome do SERASA, bem como o respectivo

débito e a juntada aos autos da suposta prestação do serviço, sob pena de multa.

É o breve relatório. Decido.

Inicialmente, defiro os benefícios da justiça gratuita, salvo impugnação procedente, nos termos do art. 4º

da Lei nº. 1.060/50. Defiro, ainda, o pedido de inversão do ônus da prova.

No caso dos autos, os documentos juntados evidenciam a probabilidade do direito e são conducentes à

verossimilhança das alegações, uma vez demonstrada a cobrança e a respectiva inclusão do nome da autora no

SERASA.

Convém destacar que a inclusão do nome da autora nos Órgãos de Proteção ao Crédito, se indevida,

causa infortúnios na vida financeira, deixando assim, por vezes, aquele que os sofre em situação desconfortável,

cristalizando perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo,

Por fim, importa destacar que é característica inerente à tutela antecipada de urgência sua revogabilidade,

podendo, portanto, ser modificada a qualquer momento, caso o contraditório conduza a esse entendimento. Logo,

se o réu comprovar a legalidade da relação jurídica e, por conseguinte, a pertinência dos descontos, não haverá

entraves para a reversibilidade da medida, com o retorno dos multicitados descontos.

Ante o exposto, com fulcro no art 300 do CPC/2015, DEFIRO a antecipação da tutela de urgência

pretendida, nos seguintes termos: Determino que a requerida retire o nome da autora dos cadastros restritivos de

crédito em que o tenha incluído e referente ao débito questionado. Estabeleço multa diária de R$ 200,00 (duzentos

reais), em caso de descumprimento da presente decisão, limitada à R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

DESIGNO O DIA 11/08/2017, ÀS 10:00H, para audiência de conciliação, NA SALA (04) DO 1º CEJUSC

DE SÃO LUIS/MA , nos termos do art. 334, do CPC/2015.

Intimem-se as partes para, querendo, manifestarem o desinteresse na realização da audiência retro, no

prazo indicado no art. 334, § 5° do CPC/2015. Fiquem advertidas de que o não comparecimento injustificado à

audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até

dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, § 8° do CPC/2015).

Tome ciência a parte ré de que, caso não se obtenha conciliação na audiência acima designada, deverá

apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) dias após a sua realização, sob pena de revelia. Fique ciente a

parte autora de que, após a juntada da contestação, terá o prazo de 15 (quinze) dias para réplica.

CITE-SE. INTIME-SE. SERVE O PRESENTE COMO CARTA/MANDADO DE INTIMAÇÃO E CITAÇÃO.

Publique-se. Cumpra-se por AR.

São Luis, 09 de junho de 2017

José Afonso Bezerra de Lima

Juiz Titular da 4ª Vara Cível da Comarca de São Luis.

ESTADO DO MARANHÃO - PODER JUDICIÁRIO
JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA CÍVEL

COMARCA DE SÃO LUÍS - MA

0866519-09.2016.8.10.0001
REQUERENTE: CONCEICAO DE MARIA PEREIRA REIS
REQUERIDO: INVESTPREV SEGUROS E PREVIDENCIA S.A
Vistos etc.

Trata-se de Ação de Inexistência de Dívida, Repetição de Indébitos e Indenização por Danos Morais, com
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pedido de Tutela de Urgência em que a parte autora alega ter celebrado um contrato nº 846709 de empréstimo

consignado em sua folha, mas que para sua surpresa, apareceram descontos desde janeiro de 2008, sobre a

rubrica “Investprev Peculio”, no valor de R$ 1,08 (um real e oito centavos).

Diz que já tentou solucionar o problema, mas foi sem êxito. Requer, portanto, por Tutela de Urgência, que

haja a suspensão dos descontos tidos como indevidos, bem como a não inclusão de seu nome nos Órgãos de

Proteção ao Crédito, sob pena de multa.

É o breve relatório. Decido.

Inicialmente, defiro os benefícios da justiça gratuita, salvo impugnação procedente, nos termos do art. 4º

da Lei nº. 1.060/50. Defiro, ainda, o pedido de inversão do ônus da prova.

Quanto à Tutela de Urgência, o novo CPC, em seu artigo 300, diz que para concedê-la é necessário, além

dos elementos que evidenciam a probabilidade do direito, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Entretanto, à priori, esse último requisito, não vislumbrei preenchido no caso dos presentes autos, pois o desconto

tido como indevido pela parte autora, está incorporado ao seu orçamento mensal desde o ano de 2008, ou seja, há

quase 10 anos e, esse valor de R$ 1,08 (um real e oito centavos) não aparenta ter o condão de gerar sérios

prejuízos ao requerente. Portanto, INDEFIRO a Tutela de Urgência pretendida.

DESIGNO O DIA 16/08/2017, ÀS 11:00H, para audiência de conciliação, NA SALA 02 DO 1º CEJUSC DE

SÃO LUIS/MA , nos termos do art. 334, do CPC/2015.

Intimem-se as partes para, querendo, manifestarem o desinteresse na realização da audiência retro, no

prazo indicado no art. 334, § 5° do CPC/2015. Fiquem advertidas de que o não comparecimento injustificado à

audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até

dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, § 8° do CPC/2015).

Tome ciência a parte ré de que, caso não se obtenha conciliação na audiência acima designada, deverá

apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) dias após a sua realização, sob pena de revelia. Fique ciente a

parte autora de que, após a juntada da contestação, terá o prazo de 15 (quinze) dias para réplica.

CITE-SE. INTIME-SE. SERVE O PRESENTE COMO CARTA/MANDADO DE INTIMAÇÃO E CITAÇÃO.

Publique-se. Cumpra-se por AR.

São Luis, 27.06.2017

José Afonso Bezerra de Lima

Juiz Titular da 4ª Vara Cível da Comarca de São Luis.

Quinta Vara Cível do Fórum Des. Sarney Costa

PROCESSO Nº 0020651-17.2011.8.10.0001 (202832011)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
AUTOR: FRANCISCA DE ASSIS DE SOUSA CARVALHO 
ADVOGADO: JULIO CESAR OLIVEIRA GUIMARAES ( OAB 7216-MA )
REU: BANCO GMAC S/A e CAUÊ VEICULOS LTDA e GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA 
ADVOGADO: BRUNO NOVAES BEZERRA CAVALCANTI ( OAB 19353-PE ) e NEY BATISTA LEITE FERNANDES ( OAB 5983-
MA ) e ROSÂNGELA DE FÁTIMA ARAÚJO GOULART ( OAB 2728-MA ) e SÁLVIO DINO DE CASTRO E COSTA JUNIOR (
OAB 5227-MA )
Intimem-se as partes, via Diário da Justiça, da perícia agendada pelo perito RODRIGO NASCIMENTO LOBO, a realizar-se na data
de 27/07/2017, na concessionária CAUÊ/DALCAR VEÍCULOS, na avenida Daniel de La Touche, nº 1502, São Luís-MA, às 09:00
horas. O referido é verdade e dou fé. São Luís, 28/06/2017 Lúcio Roberto Viana Garcez Servidor da 5ª Vara Cível

PROCESSO: 0816703-24.2017.8.10.0001
AÇÃO: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
AUTOR: JANETE GONÇALVES
ADVOGADOS:LUCIANA B. SALDANHA, OAB/MA 9060-A; JOSÉ AFONSO BEZERRA DE L. JUNIOR, OAB/MA 11.549
JOSÉ GUSTAVO GONÇALVES B. DE LIMA, OAB/MA 11.634
RÉU: BANCO DO BRASIL S/A

SENTENÇA
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Trata-se de ação reparatória por danos materiais e moraisajuizada por Janete Gonçalvesem face de Banco
do Brasil S/Aambosdevidamente qualificados nos autos.
Na petição de id.6773710, a autora requereu a desistência da presente ação.
É o relatório. Decido.
A autora requereu a desistência da presente ação, conforme o teor da petição de id.6373710. Nesse contexto, o § 6º, do art. 485,
do CPC/2015 que o recebimento da desistência do promovente é condicionada ao consentimento do réu, caso este já tenha
ciência da ação.
No caso dos autos que até o momento o réu não foi citado, não havendo assim qualquer óbice para a homologação do pedido de
desistência em tela.
Diante do exposto, havendo o requerimento da extinção do feito, com respaldo no artigo 485, VIII, da Lei nº 13.105/2015(CPC),
homologo o pedido de desistência formulado pelo autoraJanete Gonçalvesconforme id.6373710 e, por conseguinte, julgo
extinto o processo sem resolução do mérito.
Sem honorários (CPC/2015, art. 90). Sem custas. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, observadas as formalidades
legais e de estilo.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
São Luís (MA), 07 de junho de 2017.

ALICE DE SOUSA ROCHA
Juíza Titular da 5ª Vara Cível da Capital

Oitava Vara Cível do Fórum Des. Sarney Costa

PROCESSO Nº 575-64.2014.8.10.0001 (6872014)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA/DECISÃO | CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
AUTOR: CEUMA - ASSOCIACAO DE ENSINO SUPERIOR
ADVOGADO: MIRELLA PARADA MARTINS ( OAB 4915-MA )
REU: LUIZ NOGUEIRA DE FARIA JUNIOR
ATO ORDINATÓRIO
Manifeste-se a parte Exequente, no prazo de 10 (dez) dias; sobre a consulta de fls. 78/79; São Luís, 20/06/2017. MARCELLO
JOSÉ MARTINS OLIVEIRA, Secretário Judicial Substituto da 8ª Vara Cível da Capital. Resp: 105379

PROCESSO Nº 2534-70.2014.8.10.0001 (29252014)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA/DECISÃO | CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
AUTOR: CEUMA - ASSOCIACAO DE ENSINO SUPERIOR
ADVOGADO: MIRELLA PARADA MARTINS ( OAB 4915-MA )
REU: ALAN MELO LISBOA
ATO ORDINATÓRIO
Manifeste-se a parte Exequente, no prazo de 10 (dez) dias; sobre a consulta de fls. 84; São Luís, 20/06/2017. MARCELLO JOSÉ
MARTINS OLIVEIRA, Secretário Judicial Substituto da 8ª Vara Cível da Capital. Resp: 105379

PROCESSO Nº 5694-69.2015.8.10.0001 (61992015)
AÇÃO: PROCESSO DE EXECUÇÃO | EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQUENTE: HSBC BANK BRASIL S.A - BANCO MÚLTIPLO
ADVOGADO: ANTONIO BRAZ DA SILVA ( OAB 14660A-MA )
EXECUTADO: JANIO CAVALCANTE ARANHA
ATO ORDINATÓRIO
Manifeste-se a parte Exequente, no prazo de 10 (dez) dias; sobre a consulta de fls. 98/99; São Luís, 20/06/2017. MARCELLO
JOSÉ MARTINS OLIVEIRA, Secretário Judicial Substituto da 8ª Vara Cível da Capital. Resp: 105379

PROCESSO Nº 8948-21.2013.8.10.0001 (97972013)
AÇÃO: PROCESSO DE EXECUÇÃO | EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO: CLAYTON MÖLLER ( OAB 21483-RS )
EXECUTADO: DANIELA DE CASSIA MESQUITA SILVA COUTO
ATO ORDINATÓRIO
Manifeste-se a parte autora, sobre a certidão do Sr. Oficial de Justiça de fls., no prazo de 10 (dez) dias; São Luís, 27/06/2017.
MARCELLO JOSÉ MARTINS OLIVEIRA, Secretário Judicial Substituto da 8ª Vara Cível da Capital. Resp: 105379

PROCESSO Nº 10548-14.2012.8.10.0001 (112282012)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA/DECISÃO | CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
AUTOR: UNICEUMA - CENTRO UNIVERSITARIO DO MARANHAO
ADVOGADO: MIRELLA PARADA MARTINS ( OAB 4915-MA )
REU: ADRIANA RACHEL FRAGA DA SILVA
ATO ORDINATÓRIO
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Manifeste-se a parte Exequente, no prazo de 10 (dez) dias; sobre a consulta de fls. 95/96; São Luís, 20/06/2017. MARCELLO
JOSÉ MARTINS OLIVEIRA, Secretário Judicial Substituto da 8ª Vara Cível da Capital. Resp: 105379

PROCESSO Nº 12270-83.2012.8.10.0001 (130522012)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA/DECISÃO | CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
AUTOR: UNICEUMA - CENTRO UNIVERSITARIO DO MARANHAO
ADVOGADO: MIRELLA PARADA MARTINS ( OAB 4915-MA )
REU: KLAUSS JEMMESON DOS SANTOS FARIAS
ADVOGADO: MARIA IRAN LAGO MESQUITA ( OAB 8737-MA )
ATO ORDINATÓRIO
Manifeste-se a parte Exequente, no prazo de 10 (dez) dias; sobre a consulta de fls. 99/100; São Luís, 20/06/2017. MARCELLO
JOSÉ MARTINS OLIVEIRA, Secretário Judicial Substituto da 8ª Vara Cível da Capital. Resp: 105379

PROCESSO Nº 14864-02.2014.8.10.0001 (161792014)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA/DECISÃO | CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
AUTOR: BANCO BRADESCARD S/A
ADVOGADO: JOSÉ EDGARD DA CUNHA BUENO FILHO ( OAB 9588A-MA )
REU: JORGE LUIS BRAGA RIBEIRO
ATO ORDINATÓRIO
Manifeste-se a parte Exequente, no prazo de 10 (dez) dias; sobre a consulta de fls. 73; São Luís, 20/06/2017. MARCELLO JOSÉ
MARTINS OLIVEIRA, Secretário Judicial Substituto da 8ª Vara Cível da Capital. Resp: 105379

PROCESSO Nº 15252-36.2013.8.10.0001 (164912013)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA/DECISÃO | CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
AUTOR: CEUMA - ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR
ADVOGADO: MIRELLA PARADA MARTINS ( OAB 4915-MA )
REU: DENIO SEBASTIAO CARVALHO DE AQUINO JUNIOR
ATO ORDINATÓRIO
Manifeste-se a parte Exequente, no prazo de 10 (dez) dias; sobre a consulta de fls. 100; São Luís, 20/06/2017. MARCELLO JOSÉ
MARTINS OLIVEIRA, Secretário Judicial Substituto da 8ª Vara Cível da Capital. Resp: 105379

PROCESSO Nº 15543-51.2004.8.10.0001 (155432004)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA/DECISÃO | CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
REQUERENTE: EDNA MARIA PORTELA NUNES CARVALHO
ADVOGADO: PRISCILLA MARIA CARVALHO VERÍSSIMO ( OAB 7793-MA ) e SAULO JOSÉ PORTELA NUNES CARVALHO (
OAB 6520-MA )
REQUERIDO: AERO SUPORTE LTDA
ADVOGADO: ANTÔNIO ERNANE CACIQUE DE NEW-YORK ( OAB 5172-MA ) e FARNEY DOUGLAS FERREIRA FERRAZ (
OAB 7775-MA )
ATO ORDINATÓRIO
Manifeste-se a parte autora, sobre a certidão do Sr. Oficial de Justiça de fls., no prazo de 10 (dez) dias; São Luís, 27/06/2017.
MARCELLO JOSÉ MARTINS OLIVEIRA, Secretário Judicial Substituto da 8ª Vara Cível da Capital. Resp: 105379

PROCESSO Nº 22585-68.2015.8.10.0001 (242772015)
AÇÃO: PROCEDIMENTOS REGIDOS POR OUTROS CÓDIGOS, LEIS ESPARSAS E REGIMENTOS | DESPEJO POR FALTA
DE PAGAMENTO
AUTOR: CARLOS MOACIR LOPES FERNANDES
ADVOGADO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES ( OAB 9348A-MA )
REU: VILMA DE JESUS CUTRIM SERRA ALMEIDA
ATO ORDINATÓRIO
Manifeste-se a parte autora, sobre a certidão do Sr. Oficial de Justiça de fls., no prazo de 10 (dez) dias; São Luís, 27/06/2017.
MARCELLO JOSÉ MARTINS OLIVEIRA, Secretário Judicial Substituto da 8ª Vara Cível da Capital. Resp: 105379

PROCESSO Nº 23021-61.2014.8.10.0001 (249232014)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA/DECISÃO | CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
AUTOR: CEUMA - ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR
ADVOGADO: MIRELLA PARADA MARTINS ( OAB 4915-MA )
REU: ELENILDO LIMA DOURADO
ATO ORDINATÓRIO
Manifeste-se a parte Exequente, no prazo de 10 (dez) dias; sobre a consulta de fls. 66/67; São Luís, 20/06/2017. MARCELLO
JOSÉ MARTINS OLIVEIRA, Secretário Judicial Substituto da 8ª Vara Cível da Capital. Resp: 105379

PROCESSO Nº 24643-49.2012.8.10.0001 (263692012)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA/DECISÃO | CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
AUTOR: CEUMA - ASSOCIACAO DE ENSINO SUPERIOR
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ADVOGADO: MIRELLA PARADA MARTINS ( OAB 4915-MA )
REU: DAYSE DE MARIA SOUSA RABELO
ATO ORDINATÓRIO
Manifeste-se a parte Exequente, no prazo de 10 (dez) dias; sobre a consulta de fls. 88/89; São Luís, 20/06/2017. MARCELLO
JOSÉ MARTINS OLIVEIRA, Secretário Judicial Substituto da 8ª Vara Cível da Capital. Resp: 105379

PROCESSO Nº 24844-41.2012.8.10.0001 (265852012)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA/DECISÃO | CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
AUTOR: UNICEUMA - CENTRO UNIVERSITARIO DO MARANHAO
ADVOGADO: MIRELLA PARADA MARTINS ( OAB 4915-MA )
REU: ZENITE SILVA DE CARVALHO
ADVOGADO: ANTONIO AURELIANO DE OLIVEIRA ( OAB 7900-MA )
ATO ORDINATÓRIO
Manifeste-se a parte Exequente, no prazo de 10 (dez) dias; sobre a consulta de fls. 86; São Luís, 20/06/2017. MARCELLO JOSÉ
MARTINS OLIVEIRA, Secretário Judicial Substituto da 8ª Vara Cível da Capital. Resp: 105379

PROCESSO Nº 27561-94.2010.8.10.0001 (266802010)
AÇÃO: PROCEDIMENTOS ESPECIAIS DE JURISDIÇÃO CONTENCIOSA | REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE
AUTOR: SANTANDER LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL
ADVOGADO: ALLAN RODRIGUES FERREIRA ( OAB 7248-MA )
REU: PATRICIA RIBEIRO SILVA
ATO ORDINATÓRIO
Manifeste-se a parte Exequente, no prazo de 10 (dez) dias; sobre a consulta de fls. 110/111; São Luís, 20/06/2017. MARCELLO
JOSÉ MARTINS OLIVEIRA, Secretário Judicial Substituto da 8ª Vara Cível da Capital. Resp: 105379

PROCESSO Nº 27921-58.2012.8.10.0001 (298252012)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
AUTOR: ROSANGELA MARQUES COLINS SANTOS
ADVOGADO: BRUNO HENRIQUE CARVALHO ROMÃO ( OAB 12138-MA ) e GUILHERME AVELLAR DE CARVALHO NUNES
( OAB 13299-MA )
REU: PLAMONT ENGENHARIA PLANEJAMENTO E MONTAGEM LTDA
ADVOGADO: JULIANA PAES ANDRADE ( OAB 9460-ES )
DENUNCIADA A LIDE: ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S/A
ATO ORDINATÓRIO
Forneça o interessado, no prazo de 10 (dez) dias, novo endereço da parte denunciada ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA
S/A; São Luís, 20/06/2017. MARCELLO JOSÉ MARTINS OLIVEIRA, Secretário Judicial Substituto da 8ª Vara Cível da Capital.
Resp: 105379

PROCESSO Nº 28212-29.2010.8.10.0001 (272602010)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA/DECISÃO | CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
AUTOR: CEUMA - ASSOCIACAO DE ENSINO SUPERIOR
ADVOGADO: MIRELLA PARADA MARTINS ( OAB 4915-MA )
REU: FLAVIANA DE JESUS DOS CARDOSOS
ATO ORDINATÓRIO
Manifeste-se a parte autora, sobre a certidão do Sr. Oficial de Justiça de fls., no prazo de 10 (dez) dias; São Luís, 27/06/2017.
MARCELLO JOSÉ MARTINS OLIVEIRA, Secretário Judicial Substituto da 8ª Vara Cível da Capital. Resp: 105379

PROCESSO Nº 28829-86.2010.8.10.0001 (278602010)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA/DECISÃO | CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
AUTOR: CEUMA - ASSOCIACAO DE ENSINO SUPERIOR
ADVOGADO: MIRELLA PARADA MARTINS ( OAB 4915-MA )
REU: ANA CAROLINE CARVALHO ALVES
ADVOGADO: LUANNA BEZERRA LIMA ( OAB 8950-MA ) e MANOEL MENDES FILHO ( OAB 960-TO )
ATO ORDINATÓRIO
Manifeste-se a parte autora, sobre a certidão do Sr. Oficial de Justiça de fls., no prazo de 10 (dez) dias; São Luís, 27/06/2017.
MARCELLO JOSÉ MARTINS OLIVEIRA, Secretário Judicial Substituto da 8ª Vara Cível da Capital. Resp: 105379

PROCESSO Nº 29985-75.2011.8.10.0001 (294582011)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA/DECISÃO | CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
AUTOR: CENTRO UNIVERSITARIO DO MARANHAO - UNICEUMA
ADVOGADO: ELVACI REBELO MATOS ( OAB 6551-MA )
REU: FERNANDA COSTA DE ALMEIDA
ATO ORDINATÓRIO
Manifeste-se a parte Exequente, no prazo de 10 (dez) dias; sobre a consulta de fls. 99; São Luís, 20/06/2017. MARCELLO JOSÉ
MARTINS OLIVEIRA, Secretário Judicial Substituto da 8ª Vara Cível da Capital. Resp: 105379

Página 626 de 2382 Diário da Justiça Eletrônico Disponibilização: 30/06/2017
Edição nº 114/2017 Publicação: 03/07/2017

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO - Praça Dom Pedro II, s/n Centro - CEP 65010-905 - São Luis-MA - Fone: (98) 2106-9000 - www.tjma.jus.br
Diário da Justiça Eletrônico - Diretoria Judiciária - Coordenadoria de Jurisprudência e Publicações - Fone: (98) 2106 9805 / 9810 / 9896 / 9897 - publicacoes@tj.ma.gov.br



PROCESSO Nº 39908-91.2012.8.10.0001 (426862012)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA/DECISÃO | CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
AUTOR: CEUMA - ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR
ADVOGADO: MIRELLA PARADA MARTINS ( OAB 4915-MA )
REU: SELMA MACIEL SANTOS
ADVOGADO: ALEXANDRE MAGNO LIMA ( OAB 5617-MA )
ATO ORDINATÓRIO
Manifeste-se a parte Exequente, no prazo de 10 (dez) dias; sobre a consulta de fls. 88; São Luís, 20/06/2017. MARCELLO JOSÉ
MARTINS OLIVEIRA, Secretário Judicial Substituto da 8ª Vara Cível da Capital. Resp: 105379

PROCESSO Nº 40483-02.2012.8.10.0001 (432792012)
AÇÃO: PROCESSO DE EXECUÇÃO | EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQUENTE: SOTREQ S/A sucessora de MARCOSA S.A MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
ADVOGADO: FABIANA OLIVEIRA RAMOS GONDIM ( OAB 26632-CE ) e JOÃO RAFAEL DE FARIAS FURTADO NOBREGA (
OAB 017739-CE )
EXECUTADO: HILDA MARIA DIAS DE ARAUJO
ATO ORDINATÓRIO
Manifeste-se a parte Exequente, no prazo de 10 (dez) dias; sobre a consulta de fls. 233; São Luís, 20/06/2017. MARCELLO JOSÉ
MARTINS OLIVEIRA, Secretário Judicial Substituto da 8ª Vara Cível da Capital. Resp: 105379

PROCESSO Nº 44235-79.2012.8.10.0001 (473692012)
AÇÃO: PROCESSO DE EXECUÇÃO | EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQUENTE: E M BACCIN
ADVOGADO: PABLO ALVES NAUE ( OAB 10197-MA ) e WALNEY ABREU OLIVEIRA ( OAB 4378-MA )
EXECUTADO: CRUZ VERMELHA BRASILEIRA FILIAL NO MARANHAO
ADVOGADO: MARCOS ANTONIO CANARIO CAMINHA ( OAB 12879-MA )
ATO ORDINATÓRIO
Manifeste-se a parte Exequente, no prazo de 10 (dez) dias; sobre a consulta de fls. 172; São Luís, 20/06/2017. MARCELLO JOSÉ
MARTINS OLIVEIRA, Secretário Judicial Substituto da 8ª Vara Cível da Capital. Resp: 105379

PROCESSO Nº 45546-42.2011.8.10.0001 (456872011)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA/DECISÃO | CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
AUTOR: CEUMA - ASSOCIACAO DE ENSINO SUPERIOR
ADVOGADO: MIRELLA PARADA MARTINS ( OAB 4915-MA )
REU: FLAVIA RACHEL PINHEIRO MAGALHAES
ATO ORDINATÓRIO
Manifeste-se a parte Exequente, no prazo de 10 (dez) dias; sobre a consulta de fls. 110; São Luís, 20/06/2017. MARCELLO JOSÉ
MARTINS OLIVEIRA, Secretário Judicial Substituto da 8ª Vara Cível da Capital. Resp: 105379

PROCESSO Nº 49973-43.2015.8.10.0001 (534482015)
AÇÃO: PROCESSO DE EXECUÇÃO | EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQUENTE: BANCO ITAU / UNIBANCO
ADVOGADO: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI ( OAB 21678-PE )
EXECUTADO: J W M MOTA E CIA LTDA ME
ATO ORDINATÓRIO
Manifeste-se a parte autora, sobre a certidão do Sr. Oficial de Justiça de fls., no prazo de 10 (dez) dias; São Luís, 27/06/2017.
MARCELLO JOSÉ MARTINS OLIVEIRA, Secretário Judicial Substituto da 8ª Vara Cível da Capital. Resp: 105379

PROCESSO Nº 52884-62.2014.8.10.0001 (564032014)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA/DECISÃO | CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
AUTOR: CEUMA - ASSOCIACAO DE ENSINO SUPERIOR
ADVOGADO: MIRELLA PARADA MARTINS ( OAB 4915-MA )
REU: VERA LUCIA MELO DO NASCIMENTO
ATO ORDINATÓRIO
Manifeste-se a parte Exequente, no prazo de 10 (dez) dias; sobre a consulta de fls. 64; São Luís, 20/06/2017. MARCELLO JOSÉ
MARTINS OLIVEIRA, Secretário Judicial Substituto da 8ª Vara Cível da Capital. Resp: 105379

PROCESSO Nº 14542-02.2002.8.10.0001 (145422002)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA/DECISÃO | CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
EMBARGANTE: ERIKO JOSÉ DOMINGUES DA SILVA RIBEIRO e LILIAN DIAS ALVES
ADVOGADO: ERIKO JOSÉ DOMINGUES DA SILVA RIBEIRO ( OAB 4835-MA )
EMBARGADO: BANCO BRADESCO S/A sucessor do BANCO DO ESTADO DO MARANHAO S/A - BEM
ADVOGADO: CLAYTON MÖLLER ( OAB 21483-RS )
DECISÃO
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Em substituição a perita anteriormente designado, chamo o feito à ordem para nomear perito o contador FLÁVIO LEANDRO DE
ALMEIDA BRUSACA, inscrito no CRC - MA sob o nº. 13331/O, com endereço na Rua 36, Qd. 42, nº. 02, Cohapan - Jardim São
Cristóvão, nesta Capital, endereço eletrônico: brusaca.flavio@gmail.com, fone: (98) 9.8884-2049 e 9.8130-0312, a quem arbitro
honorários no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), cujo valor encontra-se depositado às fls. 557. Faculto às partes o direito de
apresentar quesitos e indicar assistentes técnicos, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 465, § 1º, II e III, NCPC). O perito deverá
indicar, caso haja necessidade, a data e local da realização da perícia, para que as partes, se desejarem, acompanhem a
realização dos trabalhos, lhe facultando, ainda, o direito de levantar 50% (cinquenta por cento) do valor e o remanescente somente
após a entrega do laudo.Realização os trabalhos, o expert terá o prazo de 20 (vinte) dias para apresentação do laudo
pericial.Publique-se e intime-se o perito.São Luís-MA, 23 de junho de 2017.Dr. LUIZ GONZAGA ALMEIDA FILHOJuiz de Direito da
8ª Vara Cível da Capital Resp: 141473

PROCESSO Nº 96-23.2004.8.10.0001 (962004)
AÇÃO: PROCEDIMENTOS ESPECIAIS DE JURISDIÇÃO CONTENCIOSA | MONITÓRIA
REQUERENTE: BANCO DO BRASIL S/A
ADVOGADO: JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA ( OAB 14501A-MA ) e SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS ( OAB 14009A-
MA )
REQUERIDO: MARCELO MONTEIRO DO REGO
ADVOGADO: ROBERTO DE ALMEIDA COQUEIRO ( OAB 2737-MA )
DESPACHO
Manifeste-se a parte interessada em 15 (quinze) dias, pena de retorno dos autos ao arquivo. Publique-se. São Luís (MA), 23 de
junho de 2017. Dr. LUIZ GONZAGA ALMEIDA FILHO. Juiz de Direito da 8ª Vara Cível da Capital Resp: 141473

PROCESSO Nº 488-50.2010.8.10.0001 (4882010)
AÇÃO: PROCEDIMENTOS REGIDOS POR OUTROS CÓDIGOS, LEIS ESPARSAS E REGIMENTOS | BUSCA E APREENSÃO
EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
AUTOR: BANCO DO BRASIL S/A
ADVOGADO: CLAUDIO KAZUYOSHI KAWASAKI ( OAB 135480-MG )
REU: MANOEL CANDIDO PEREIRA DE ANDRADE FILHO
DESPACHO
Manifeste-se a parte interessada em 15 (quinze) dias, pena de retorno dos autos ao arquivo. Publique-se. São Luís (MA), 23 de
junho de 2017. Dr. LUIZ GONZAGA ALMEIDA FILHO. Juiz de Direito da 8ª Vara Cível da Capital Resp: 141473

PROCESSO Nº 658-17.2013.8.10.0001 (7202013)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA/DECISÃO | CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
AUTOR: MARIA DE FATIMA FONSECA MARTINS
ADVOGADO: ANTONIO EDUARDO SILVA MENDES ( OAB 7371-MA )
REU: A RENOVAR
ADVOGADO: NEIF LOUREIRO MATHIAS ( OAB 10897-MA )
DESPACHO
Sobre o valor depositado às fls. 98, diga a parte exequente em 5 (cinco) dias, na forma prevista do art. 526, § 1º e do § 3º,
CPC/2015. Publique-se.São Luís (MA), 23 de junho de 2017. Dr. LUIZ GONZAGA ALMEIDA FILHOJuiz de Direito da 8ª Vara Cível
da Capital . Resp: 141473

PROCESSO Nº 3726-38.2014.8.10.0001 (42112014)
AÇÃO: PROCESSO DE EXECUÇÃO | EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL S/A
ADVOGADO: JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA ( OAB 14501A-MA ) e SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS ( OAB 14009A-
MA )
EXECUTADO: MAR DE OURO JOIAS E RELOGIOS LTDA e MARYLENE DE JESUS PONTES NOGUEIRA e UENES CARLOS
DE CASTRO NOGUEIRA
DESPACHO
Tendo em vista a ausência de bens e de valores passíveis de penhora capaz de satisfazer a obrigação, com fulcro no artigo 921,
III, § 1º do Novo Código de Processo Civil, suspendo o curso do processo e determino o arquivamento dos autos pelo prazo de 1
(um) ano. Intime-se via DJe. São Luís, 22 de junho de 2017. Dr. LUIZ GONZAGA ALMEIDA FILHO. Juiz de Direito da 8ª Vara Cível
da Capital Resp: 141473

PROCESSO Nº 10280-86.2014.8.10.0001 (113352014)
AÇÃO: PROCESSO DE EXECUÇÃO | EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQUENTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
ADVOGADO: OSVALDO PAIVA MARTINS ( OAB 6279-MA )
EXECUTADO: L DOMINGOS CORREA ME
DESPACHO
Tendo em vista a ausência de bens e de valores passíveis de penhora capaz de satisfazer a obrigação, com fulcro no artigo 921,
III, § 1º do Novo Código de Processo Civil, suspendo o curso do processo e determino o arquivamento dos autos. Intime-se via
DJe. São Luís, 23 de junho de 2017. Dr. LUIZ GONZAGA ALMEIDA FILHO. Juiz de Direito da 8ª Vara Cível da Capital Resp:
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141473

PROCESSO Nº 13257-56.2011.8.10.0001 (130452011)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO SUMÁRIO
AUTOR: CEUMA - ASSOCIACAO DE ENSINO SUPERIOR
ADVOGADO: MIRELLA PARADA MARTINS ( OAB 4915-MA )
REU: SHEYLA YARA RIBEIRO DE BRITO
CURADOR ESPECIAL: FABIO MAGALHAES PINTO
DESPACHO
Tendo em vista a ausência de bens e de valores passíveis de penhora capaz de satisfazer a obrigação, com fulcro no artigo 921,
III, § 1º do Novo Código de Processo Civil, suspendo o curso do processo e determino o arquivamento dos autos. Intime-se via
DJe. São Luís, 22 de junho de 2017. Dr. LUIZ GONZAGA ALMEIDA FILHO. Juiz de Direito da 8ª Vara Cível da Capital Resp:
141473

PROCESSO Nº 14627-51.2003.8.10.0001 (146272003)
AÇÃO: PROCESSO DE EXECUÇÃO | EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQUENTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
ADVOGADO: OSVALDO PAIVA MARTINS ( OAB 6279-MA )
EXECUTADO: ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA E APOIO AOS PESCADORES DA RAPOSA E PACO DO LUMIAR e
DOMINGOS CABRAL BARBOSA e INALDO CASTRO REIS e JOAO DOS SANTOS ARAUJO e RAIMUNDO NONATO
SANTOS ARAUJO e VALBER OLIVEIRA DA SILVA
DESPACHO
Tendo em vista a ausência de bens e de valores passíveis de penhora capaz de satisfazer a obrigação, com fulcro no artigo 921,
III, § 1º do Novo Código de Processo Civil, suspendo o curso do processo e determino o arquivamento dos autos pelo prazo de 1
(um) ano. Intime-se via DJe. São Luís, 22 de junho de 2017. Dr. LUIZ GONZAGA ALMEIDA FILHO. Juiz de Direito da 8ª Vara Cível
da Capital Resp: 141473

PROCESSO Nº 19775-23.2015.8.10.0001 (212612015)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
AUTOR: LUIZ GONZAGA MARTINS e TANIA COSTA DE ALMEIDA MARTINS
ADVOGADO: GLYCIA DE ALMEIDA MARTINS RAPOSO ( OAB 5453-MA ) e HUGO GEDEON CARDOSO ( OAB 8891-MA ) e
JOSE DE RIBAMAR CARDOSO FILHO ( OAB 2666-MA )
REU: API SPE20 - PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADO: FERNANDA ALICE VILELA BRANDÃO ( OAB 5766-MA ) e FRANCISCO JOSÉ RAMOS ROCHA ( OAB 2814-MA
)
DESPACHO
Manifeste-se a parte interessada em 15 (quinze) dias, pena de retorno dos autos ao arquivo. Publique-se. São Luís (MA), 23 de
junho de 2017. Dr. LUIZ GONZAGA ALMEIDA FILHO. Juiz de Direito da 8ª Vara Cível da Capital Resp: 141473

PROCESSO Nº 21405-27.2009.8.10.0001 (214052009)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA/DECISÃO | CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
AUTOR: JOSE FRANCISCO TEIXEIRA SOUSA
ADVOGADO: KEILA KARLA COSTA AMORIM ( OAB 6336-MA )
REU: BANCO PANAMERICANO S/A
ADVOGADO: GILVAN MELO SOUSA ( OAB 16383-CE )
DESPACHO
Manifeste-se a parte interessada em 15 (quinze) dias, pena de retorno dos autos ao arquivo. Publique-se. São Luís (MA), 23 de
junho de 2017. Dr. LUIZ GONZAGA ALMEIDA FILHO. Juiz de Direito da 8ª Vara Cível da Capital Resp: 141473

PROCESSO Nº 28844-84.2012.8.10.0001 (308062012)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA/DECISÃO | CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
AUTOR: BARBARA DE JESUS PEREIRA ARAUJO e GALDENCIO CORREA PEREIRA
ADVOGADO: JOSE ALENCAR DE OLIVEIRA ( OAB 6186-MA ) e MÁRCIO DOMINICI ABREU SOARES ( OAB 6433-MA )
REU: COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO-CEMAR
ADVOGADO: ANNALISA SOUSA SILVA CORREIA ( OAB 7179-MA ) e SÁLVIO DINO DE CASTRO E COSTA JUNIOR ( OAB
5227-MA ) e VALÉRIA LAUANDE CARVALHO COSTA ( OAB 4749-MA )
DESPACHO
Intime-se a parte devedora, através de seu representante judicial, para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar o montante da dívida
no valor de R$ 501.502,43 (quinhentos e um mil, quinhentos e dois reais, quarenta e três centavos), pena de ser acrescida de 10%
(dez por cento) e, também, de honorários de advogado de 10% (dez por cento), na forma prevista no art. 523, caput e § 1º,
NCPC.Transcorrido o prazo sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado,
independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação, na forma do art. 525, caput,
NCPC.Publique-se.São Luís, 23 de junho de 2017.Dr. LUIZ GONZAGA ALMEIDA FILHOJuiz de Direito da 8ª Vara Cível da Capital
Resp: 141473
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PROCESSO Nº 37580-91.2012.8.10.0001 (402202012)
AÇÃO: PROCEDIMENTOS ESPECIAIS DE JURISDIÇÃO CONTENCIOSA | DEPÓSITO
AUTOR: BV FINANCEIRA S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
ADVOGADO: GUILHERME MARINHO SOARES ( OAB 18556B-CE ) e TERESA CRISTINA PITTA PINHEIRO FABRICIO ( OAB
14694-CE )
REU: GISELLE DOS SANTOS
ADVOGADO: SILÊDA LOPES ARAÚJO BEZERRA ( OAB 7444-MA )
DESPACHO
Tendo em vista a ausência de bens e de valores passíveis de penhora capaz de satisfazer a obrigação, com fulcro no artigo 921,
III, § 1º do Novo Código de Processo Civil, suspendo o curso do processo e determino o arquivamento dos autos pelo prazo de 1
(um) ano. Intime-se via DJe. São Luís, 22 de junho de 2017. Dr. LUIZ GONZAGA ALMEIDA FILHO. Juiz de Direito da 8ª Vara Cível
da Capital Resp: 141473

PROCESSO Nº 37770-25.2010.8.10.0001 (367982010)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA/DECISÃO | CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
AUTOR: CONSTRUTORA URANO LTDA
ADVOGADO: ANA MARGARIDA DINIZ RIBEIRO ( OAB 8585-MA ) e EMERSON JORGE ARAUJO DA SILVA ( OAB 9207-MA )
REU: TIM CELULAR S.A
ADVOGADO: CARLOS ROBERTO SIQUEIRA CASTRO ( OAB 8882A-MA ) e GABRIEL SILVA PINTO ( OAB 11742A-MA )
DESPACHO
Sobre a indisposição do ativo financeiro, intime-se o executado na forma do § 2º do art. 854 do CPC/2015. Publique-se. São
Luís,23/06/2017. DR. LUIZ GONZAGA ALMEIDA FILHO, Juiz de Direito da 8ª Vara Cível da Capital. Resp: 141473

PROCESSO Nº 48522-85.2012.8.10.0001 (519452012)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA/DECISÃO | CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
AUTOR: LEONARDO SOARES PINHEIRO
ADVOGADO: RAIMUNDO NONATO GUALBERTO ( OAB 5889-MA )
REU: BANCO BRADESCO SA
ADVOGADO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES ( OAB 128341-SP )
DESPACHO
Manifeste-se a parte interessada em 15 (quinze) dias, pena de retorno dos autos ao arquivo. Publique-se. São Luís (MA), 23 de
junho de 2017. Dr. LUIZ GONZAGA ALMEIDA FILHO. Juiz de Direito da 8ª Vara Cível da Capital Resp: 141473

PROCESSO Nº 51851-42.2011.8.10.0001 (523032011)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA/DECISÃO | CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
CREDORA: HOSPITAL SAO DOMINGOS LTDA.
ADVOGADO: ANA AMÉLIA FIGUEIREDO DINO DE CASTRO E COSTA ( OAB 5517-MA ) e SÁLVIO DINO DE CASTRO E
COSTA JUNIOR ( OAB 5227-MA ) e VALÉRIA LAUANDE CARVALHO COSTA ( OAB 4749-MA )
DEVEDORA: TRANSBRASILIANA TRANSPORTES E TURISMO LTDA
ADVOGADO: THIAGO BAZILIO ROSA D OLIVEIRA ( OAB 19712-GO )
DESPACHO
Sobre a petição de fls. 233-239, manifeste-se a parte credora em 15 (quinze) dias. Após, voltem-me conclusos. Publique-se. São
Luís (MA), 23 de junho de 2017. Dr. LUIZ GONZAGA ALMEIDA FILHO. Juiz de Direito da 8ª Vara Cível da Capital Resp: 141473

PROCESSO Nº 61018-78.2014.8.10.0001 (651882014)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
AUTOR: MARIA ALVES DA SILVA MARTINS e PEDRO CELESTINO MARTINS FILHO
ADVOGADO: ROMUALDO SILVA MARQUINHO ( OAB 9166-MA )
REU: CYBRA DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO LTDA
ADVOGADO: CHRISTIAN OMETTO CARREIRA PAULO ( OAB 9125-MA )
REU: TORRE BRISAS DO JARDIM CONDOMINIO RESIDENCIAL BRISAS LIFE
ADVOGADO: HUGO ASSIS PASSOS ( OAB 7118-MA )
DESPACHO
Para audiência de conciliação designo o dia 14/09/2017, às 09:00 horas, a ser realizada na sala de audiência da 8ª Vara Cível.
Intimem-se as partes somente através de seus representantes judiciais, via Diário da Justiça - DJE.São Luís - MA, 23 de junho de
2017.DR. LUIZ GONZAGA ALMEIDA FILHOJuiz de Direito da 8ª Vara Cível da Capital Resp: 141473

PROCESSO Nº 0805730-10.2017.8.10.0001
AÇÃO: BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA (81)
AUTOR: ITAU UNIBANCO S.A.
Advogado(s) do reclamante: ANTONIO BRAZ DA SILVA
RÉU: CONSTRUTORA JATOBA SERVICOS LTDA - EPP

SENTENÇA

Trata-se de BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA promovida por BANCO ITAÚ S/A –
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ITAUCRED, em face de CONSTRUTORA JATOBÁ SERVIÇOS LTDA – EPP.

Às fls. 42 – 43 (ID Num. 5226572 - Pág. 1 - 2) consta petição da parte autora requerendo a desistência da ação.

Sequer houve citação, não se aperfeiçoando a relação processual, inexistindo réu na demanda, pelo que inaplicável o § 4º do

art. 485 do CPC. Desnecessário, pois, o consentimento da parte requerida nesse sentido.

Isto posto, HOMOLOGO por sentença, a desistência requerida pela parte autora, nos termos do art. 200, parágrafo único do

CPC e, em consequência, EXTINGO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no art. 485, inciso VIII, do referido

diploma legal.

Recolha-se sem cumprimento eventual mandado de busca e apreensão.

Custas como já recolhidas.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Após transitado em julgado, dê-se baixa na estatística forense e arquivem-se.

São Luís - MA, 04 de março de 2017

DR. LUIZ GONZAGA ALMEIDA FILHO

Juiz de Direito Titular da 8ª Vara Cível da Capital

PROCESSO Nº 0812032-55.2017.8.10.0001
AÇÃO: RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL (1682)
AUTOR: SEVERINA LEONARDA PEREIRA

SENTENÇA

SEVERINA LEONARDA PEREIRA, devidamente qualificada nos autos, requer a restauração do seu Registro de Casamento

lavrado sob o nº193, Livro B-16, fls. 17 na Serventia Extrajudicial de Alcântara – MA.

Relata em síntese a interessada que se casou com o Sr. Luiz Gonzaga Pereira, no dia 17 de setembro de 1960, às 22h, com

regime de comunhão de bens. Ocorre que ao solicitar segunda via de sua certidão de casamento, foi informada que não seria possível devido a

deterioração desta pelo decurso do tempo. Assim, requer a restauração de sua Certidão de Casamento.

Apresentou sob o expediente de Num. 5030569 - Pág. 15, a Certidão Negativa da Serventia Extrajudicial de Alcântara – MA,

onde afirma que não foi possível localizar o assento de casamento da interessada.

Com a inicial, documentos de Id. Num. 5030569 - Pág. 1-17, apresentou a cópia da referida Certidão (Num. 5030569 - Pág.

10), bem como a certidão de óbito do Sr. Luiz Gonzaga Pereira (Num. 5030569 - Pág. 11).

Relatados, decido.

No presente caso o órgão ministerial deixou de ser ouvido, tendo em vista que, reiteradamente, o representante do Ministério

Público com atuação nesta Vara, invocando o teor das Recomendações nº. 16/2010 e 34/2016, do Conselho Nacional do Ministério Público –

CNMP, tem se manifestado pela desnecessidade de sua intervenção, por não existir interesse de incapaz.

Pleiteia a parte interessada a restauração de seu assento do registro de casamento, tendo em vista não haver localizado no

Cartório onde este foi originalmente registrado, fazendo prova do alegado com a Certidão Negativa da Serventia Extrajudicial de Alcântara –

MA (Num. 5030569 - Pág. 15, bem como com a cópia do referido registro (Num. 5030569 - Pág. 10).

Em vista disso, observa-se necessária a restauração do assento de casamento da interessada, razão pela qual a utilização deste

procedimento. Tais situações se fazem comum no Estado do Maranhão, tanto que o Provimento nº 06, retificado pelo de nº 11/2010, do

Corregedor Geral de Justiça do Maranhão, já prevê a restauração em casos análogos, in verbis:

Art. 1º - Retificar o parágrafo 1º, do artigo 1o, do Provimento n.° 06/2006, que passa a vigorar nos seguintes termos:

Art. 1° - (omissis)

§ 1o - “O pedido de restauração, distribuído a uma das Varas de Registros Públicos do local de onde foi originado o registro,

será instruído, obrigatoriamente, com fotocópia da certidão em poder do interessado, e sendo deferido, os dados do assento

serão as informações contidas nesse documento.”

Art. 2º. - Este Provimento entrará, em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Com efeito, mostra-se viável autorizar a restauração do registro de casamento da autora em face de prova robusta a comprovar

os fatos alegados em sede de exordial.

Ante isso e dado a prova documental produzida, DEFIRO O PEDIDO, para determinar que seja expedido mandado a

Serventia Extrajudicial de Alcântara – MA, para que proceda com a restauração do assento do registro de casamento de SEVERINA

LEONARDA PEREIRA e LUIZ GONZAGA PEREIRA, lavrado sob o nº193, Livro B-16, fls. 17, realizado no dia 17 de setembro de 1960,

em Alcântara – MA.

Ele, nascido no dia 21 de junho de 1932, em Alcântara – MA, filho de GABRIEL PERERIA DE ABREU e ANTONIA

BASILIA PEREIRA.

Página 631 de 2382 Diário da Justiça Eletrônico Disponibilização: 30/06/2017
Edição nº 114/2017 Publicação: 03/07/2017

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO - Praça Dom Pedro II, s/n Centro - CEP 65010-905 - São Luis-MA - Fone: (98) 2106-9000 - www.tjma.jus.br
Diário da Justiça Eletrônico - Diretoria Judiciária - Coordenadoria de Jurisprudência e Publicações - Fone: (98) 2106 9805 / 9810 / 9896 / 9897 - publicacoes@tj.ma.gov.br



Ela, nascida no dia 06 de novembro de 1939, em Alcântara – MA, é filha de RAIMUNDO NONATO PEREIRA e ANA

PEREIRA.

O casamento foi realizado sob o regime de comunhão de bens.

Sem custas.

Transitado em julgado, baixem-se na distribuição e arquivem-se.

CÓPIA DESTA DECISÃO SERVIRÁ COMO MANDADO.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

São Luís, 27 de junho de 2017.
Juiz SIDNEY CARDOSO RAMOS
Auxiliar em exercício na 8ª Vara Cível da Capital

PROCESSO Nº 0856966-35.2016.8.10.0001
AÇÃO: BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA (81)
AUTOR: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
Advogado(s) do reclamante: TOME RODRIGUES LEAO DE CARVALHO GAMA
RÉU: LICIA DE FATIMA LEITE CERQUEIRA DOVERA

Vistos e etc.
Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, movida por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E

INVESTIMENTO S/A em face de LICIA DE FÁTIMA LEITE CERQUEIRA DOVERA, objetivando reaver um veículo marca/modelo
Volkswagen Gol City 1.0 MI, ano 2010, de cor prata, placa de nº NNE-2863, Chassi 9BWAA05U4AP138068, gravado em ônus no
contrato de financiamento com alienação fiduciária, contrato de fls. 18/21, com o qual encontrava-se em débito, frustrando a
pretensão do autor.

Instruíram a inicial os documentos de fls. 08-31.
Comprovados o contrato escrito e a mora, através da notificação extrajudicial com aviso de recebimento, foi

deferida a liminar de fls. 32/33, devidamente cumprida conforme auto de busca, apreensão e depósito, às fls. 36, estando o veículo
em mãos de seu depositário fiel.

Devidamente citada, deixou a parte ré decorrer livremente o prazo sem apresentação de contestação e/ou
purgação da mora.

É o relatório. Decido.
A ação comporta julgamento antecipado, eis que incide na espécie o artigo 355, inciso II, do Código de

Processo Civil.
A parte ré devidamente citada não contestou o feito, hipótese em que a revelia opera seus efeitos legais,

fazendo presumir como verdadeiros os fatos articulados pela parte autora, nos termos do art. 344 do Código de Processo Civil.
Além disso, mesmo se tratando de presunção relativa, o autor comprovou o fato constitutivo de seu direito

através do contrato firmado entre as partes, pela constatação do atraso no pagamento das prestações, bem como pela
configuração da mora através da notificação extrajudicial do demandado.

Saliento, ainda, que segundo a certidão do Oficial de Justiça encarregado do feito, verifico que o veículo objeto
da demanda já foi apreendido e se encontra depositado em mãos do representante legal da parte autora.

Ante o exposto e por mais que dos autos constam, julgo PROCEDENTE A AÇÃO, para consolidar na parte
autora a posse e a propriedade do bem acima descrito, valendo a presente sentença como título hábil para a transferência de
eventuais certificados de propriedade, tudo nos termos do § 5º do Decreto-lei nº 911/69.

Condeno a parte ré ao pagamento de custas processuais e honorários de sucumbência, que ora arbitro em 10%
(dez por cento) sobre o valor da ação.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Transitado em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com as baixas de estilo.
São Luís, 06 de fevereiro de 2017.
DR. LUIZ GONZAGA ALMEIDA FILHO
Juiz de Direito da 8ª Vara Cível da Capital

Nona Vara Cível do Fórum Des. Sarney Costa

Processo nº. 13483-95.2010.8.10.0001
Autor(es): SILVIA FERNANDA SOUSA REIS
Defensor Público:Dr. Fábio Magalhães Pinto
Réu(s): LABORATORIO PRO VIDA
Advogado(a): Dra. Suelma Ambrósio Brito - OAB/MA nº 9.539
ATO ORDINATÓRIO DE FL. 164– Intimem-se as partes sobre a conversão dos autos físicos em processo eletrônico como
certificado às fls.162: "CERTIFICOque face ao despacho de fls. 158, procedi a conversão dos autos físicos para o processo
eletrônico, a partir da fase de cumprimento de sentença, sendo registrado sob o número 0822135-24.2017.8.10.0001,conforme
minuta em anexo, para onde deverão ser dirigidas todas as petições referentes à mencionada fase de cumprimento da sentença".
São Luís- MA, 28 de junho de 2017.

Ana Priscila Costa Andrade
Secretária Judicial

Processo nº. 20800-76.2012.8.10.0001
Autor(es): Marcio Pereira Ferreira
Advogado(a): Dra Márcia Regina dos Reis Luz - OAB/MA nº 6.974
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Réu(s): Potencial Segurança e Vigilância Ltda
Advogado(a): Dr. Ivson Brito Maniçoba - OAB/MA nº 7.486
ATO ORDINATÓRIO DE FL. 95– Intimem-se as partes sobre a conversão dos autos físicos em processo eletrônico
como certificado às fls. 93 (CERTIFICO que face ao despacho de fls. 90, procedi a conversão dos autos físicos para o processo
eletrônico, a partir da fase de cumprimento de sentença, sendo registrado sob o número 0821979-36.2017.8.10.0001, conforme
minuta em anexo, para onde deverão ser dirigidas todas as petições referentes à mencionada fase de cumprimento da sentença.).
São Luis, 28 de junho de 2017.

ANA PRISCILA COSTA ANDRADE, Secretária Judicial da 9ª Vara Cível.

Processo nº. 47693-41.2011.8.10.0001
Autor(es): JARDEL FERRAZ RIBEIRO
Advogado(a): Dr. José Kleber Neves Sobrinho - OAB/MA nº 2.800
Réu(s): BARDELLA SAÚDE
Advogado(a): Dr. Sandro Abraão Silva Santana - OAB/MA nº 8.676
ATO ORDINATÓRIO DE FL. 215– Intimem-se as partes sobre a conversão dos autos físicos em processo eletrônico
como certificado às fls. 213. (CERTIFICO que face ao despacho de fls. 209, procedi a conversão dos autos físicos para o processo
eletrônico, a partir da fase de cumprimento de sentença, sendo registrado sob o número 0822079-88.2017.8.10.0001, conforme
minuta em anexo, para onde deverão ser dirigidas todas as petições referentes à mencionada fase de cumprimento da sentença.
São Luís, 28 de junho de 2017. Tereza Maria Ferreira Serrão, Auxiliar Judiciário)
São Luis, 28 de junho de 2017.

ANA PRISCILA COSTA ANDRADE, Secretária Judicial da 9ª Vara Cível.

Processo nº. 15963-46.2010.8.10.0001
Autor(es): ALAN PETRUS DE JESUS FERREIRA
Advogado(a): Dr. José dos Santos Ferreira Sobrinho - OAB/MA nº 8.085
Réu(s): UNIMED - ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA
Advogado(a): Dr. André de Sousa Gomes Gonçalves - OAB/MA nº 12.131
DESPACHO DE FL. 267– Intime-se a exequente para, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentar planilha atualizada de débitos, sob
pena de arquivamento provisório dos autos, até ulterior manifestação.
São Luís, 6 de junho de 2017.

DR RAIMUNDO MORAES BOGEA, Juiz de Direito Titular da 9ª Vara Cível

Processo nº. 17784-90.2007.8.10.0001
Autor(es): JOSÉ RENATO SILVA FREIRE
Advogado(a): Dr. José Marques de Carvalho Neto - OAB/MA nº 5.945
Réu(s): CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL S/A - CASSI
Advogado(a): Dr. José Manuel de Macedo Costa Filho - OAB/MA nº 5.715
DESPACHO DE FL. 435– Intime-se a parte autora sobre os documentos acostados às fls. 249/433.
São Luís, 5 de junho de 2017.

DR RAIMUNDO MORAES BOGEA, Juiz de Direito Titular da 9ª Vara Cível

Intimação de Advogados para devolução dos autos
Processo nº. 9594-56.1998.8.10.0001
Advogado(a): Dra. Milena Furtado Amorim - OAB/MA nº 13134
Autor(es): UDI HOSPITAL - EMPREENDIMENTOS MÉDICO HOSPITALARES DO MARANHÃO LTDA
Réu(s): SERVIMAR INST. E MANUT. MARITIMAS LTDA
ATO ORDINATÓRIO– Em cumprimento ao provimento nº 01/2007 em seu art. 1º, inc. XXI, intimo o advogado acima nomeado a
restituir no prazo de 48 horas, o(s) processo(s) que está(ão) em seu poder.

ANA PRISCILA COSTA ANDRADE, Secretária Judicial da 9ª Vara Cível
Processo nº. 18279-76.2003.8.10.0001
Advogado(a): Dr. Francisco de Assis Souza Coêlho Filho - OAB/MA nº 3810
Autor(es): EXPRESSO CONTINENTAL LTDA
Réu(s): PAULO LISBOA, ADEVALDO MORAES, FABRICIANO CAMARA, UNIÃO DOS MORADORES DO RESIDENCIAL
SENADOR JOÃO ALBERTO DE SOUZA
ATO ORDINATÓRIO– Em cumprimento ao provimento nº 01/2007 em seu art. 1º, inc. XXI, intimo o advogado acima nomeado a
restituir no prazo de 48 horas, o(s) processo(s) que está(ão) em seu poder.

ANA PRISCILA COSTA ANDRADE, Secretária Judicial da 9ª Vara Cível
Processo nº. 3838-37.1996.8.10.0001
Advogado(a): Dra. Adriana Silva Rabelo - OAB/MA nº 16068-A
Autor(es): BANCO DA AMAZÔNIA S/A
Réu(s): JOSÉRAIMUNDO TROVÃO, MARLENE SILVA AMARAL TROVÃO
ATO ORDINATÓRIO– Em cumprimento ao provimento nº 01/2007 em seu art. 1º, inc. XXI, intimo o advogado acima nomeado a
restituir no prazo de 48 horas, o(s) processo(s) que está(ão) em seu poder.

ANA PRISCILA COSTA ANDRADE, Secretária Judicial da 9ª Vara Cível
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Processo nº. 44556-17.2012.8.10.0001
Advogado(a): Dr. Sirgenê Rodrigues Sousa - OAB/MA nº 5323
Autor(es): ANTONIO FERREIRA LIMA
Réu(s): FASSINCRA - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO INCRA, UDI HOSPITAL - EMPREENDIMENTOS
MEDICO HOSPITALARES DO MARANHAO LTDA, HOSPITAL SÃO DOMINGOS
ATO ORDINATÓRIO– Em cumprimento ao provimento nº 01/2007 em seu art. 1º, inc. XXI, intimo o advogado acima nomeado a
restituir no prazo de 48 horas, o(s) processo(s) que está(ão) em seu poder.

ANA PRISCILA COSTA ANDRADE, Secretária Judicial da 9ª Vara Cível
Processo nº. 14153-94.2014.8.10.0001
Advogado(a): Dra. Maíra de Jesus Freitas Passos - OAB/MA nº 8139
Autor(es): MARCO AURÉLIO SOUSA COSTA
Réu(s): BANCO DO BRASIL S. A.
ATO ORDINATÓRIO– Em cumprimento ao provimento nº 01/2007 em seu art. 1º, inc. XXI, intimo o advogado acima nomeado a
restituir no prazo de 48 horas, o(s) processo(s) que está(ão) em seu poder.

ANA PRISCILA COSTA ANDRADE, Secretária Judicial da 9ª Vara Cível
Processo nº. 15680-47.2015.8.10.0001
Advogado(a): Dr. Antonio Luiz Ewerton Ramos Neto - OAB/MA nº 13653
Autor(es): MARIA RAIMUNDA ALVES NAUE
Réu(s): CARLOS GOMES LUIZ
ATO ORDINATÓRIO– Em cumprimento ao provimento nº 01/2007 em seu art. 1º, inc. XXI, intimo o advogado acima nomeado a
restituir no prazo de 48 horas, o(s) processo(s) que está(ão) em seu poder.

ANA PRISCILA COSTA ANDRADE, Secretária Judicial da 9ª Vara Cível
Processo nº. 13295-39.2009.8.10.0001
Advogado(a): Dr. Marcello Ramos Pires Leal - OAB/MA nº 7126
Autor(es): BANCO FINASA S/A
Réu(s): TRANSKLEIN TRANSPORTES E CARGA LTDA - EPP
ATO ORDINATÓRIO– Em cumprimento ao provimento nº 01/2007 em seu art. 1º, inc. XXI, intimo o advogado acima nomeado a
restituir no prazo de 48 horas, o(s) processo(s) que está(ão) em seu poder.

ANA PRISCILA COSTA ANDRADE, Secretária Judicial da 9ª Vara Cível
Processo nº. 1204-14.2009.8.10.0001
Advogado(a): Dr. Jurandy Silva - OAB/MA nº 12436
Autor(es): SUELI BORGES PEREIRA DOS SANTOS
Réu(s): SERGIO RICARDO SANDES BASTOS, ROBERTA SANDES BASTOS
ATO ORDINATÓRIO– Em cumprimento ao provimento nº 01/2007 em seu art. 1º, inc. XXI, intimo o advogado acima nomeado a
restituir no prazo de 48 horas, o(s) processo(s) que está(ão) em seu poder.

ANA PRISCILA COSTA ANDRADE, Secretária Judicial da 9ª Vara Cível
Processo nº. 14277-19.2010.8.10.0001
Advogado(a): Dr. Kleicy Luiz Reis e Silva - OAB/MA nº 5860
Autor(es): VERA LOURDES RAPOSO SEBA, ABRAHÃO BARROS RODRIGUES NETO
Réu(s): FLAVIO MORAES ESTRELA, ANA GORETH DUTRA CUTRIM
ATO ORDINATÓRIO– Em cumprimento ao provimento nº 01/2007 em seu art. 1º, inc. XXI, intimo o advogado acima nomeado a
restituir no prazo de 48 horas, o(s) processo(s) que está(ão) em seu poder.

ANA PRISCILA COSTA ANDRADE, Secretária Judicial da 9ª Vara Cível
Processo nº. 26718-37.2007.8.10.0001
Advogado(a): Dr. Cristiano Duailibe Costa - OAB/MA nº 14611
Autor(es): NICOLAU COMERCIO CONSTRUÇÃO E AGROPECUÁRIA LTDA
Réu(s): GRAFICA E EDITORA AQUARELA LTDA, CRIARE MOVEIS E SERVICOS LTDA, ROBERTO CARLOS MOREIRA,
MARCIA MARIA FALCAO MOREIRA
ATO ORDINATÓRIO– Em cumprimento ao provimento nº 01/2007 em seu art. 1º, inc. XXI, intimo o advogado acima nomeado a
restituir no prazo de 48 horas, o(s) processo(s) que está(ão) em seu poder.

ANA PRISCILA COSTA ANDRADE, Secretária Judicial da 9ª Vara Cível
Processo nº. 10004-65.2008.8.10.0001
Advogado(a): Dr. Alexandre Magno Lima - OAB/MA nº 5617
Autor(es): CLAUDIO HENRIQUE CARDOSO DA COSTA
Réu(s): BANCO ABN AMRO REAL S/A
ATO ORDINATÓRIO– Em cumprimento ao provimento nº 01/2007 em seu art. 1º, inc. XXI, intimo o advogado acima nomeado a
restituir no prazo de 48 horas, o(s) processo(s) que está(ão) em seu poder.

ANA PRISCILA COSTA ANDRADE, Secretária Judicial da 9ª Vara Cível
Processo nº. 4237-85.2004.8.10.0001
Advogado(a): Dr. Lairson Rocha Júnior - OAB/MA nº 19877
Autor(es): JUNIOR REPRESENTAÇÕES LTDA
Réu(s): V A S INDUSTRIA E COMERCIO
ATO ORDINATÓRIO– Em cumprimento ao provimento nº 01/2007 em seu art. 1º, inc. XXI, intimo o advogado acima nomeado a
restituir no prazo de 48 horas, o(s) processo(s) que está(ão) em seu poder.
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ANA PRISCILA COSTA ANDRADE, Secretária Judicial da 9ª Vara Cível
Processo nº. 4829-08.1999.8.10.0001
Advogado(a): Dr. Gutemberg Braga - OAB/MA nº 6456
Autor(es): MERCEDES BENZ LEASING ARRENDAMENTO MERCANTIL SA
Réu(s): DBA - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA
ATO ORDINATÓRIO– Em cumprimento ao provimento nº 01/2007 em seu art. 1º, inc. XXI, intimo o advogado acima nomeado a
restituir no prazo de 48 horas, o(s) processo(s) que está(ão) em seu poder.

ANA PRISCILA COSTA ANDRADE, Secretária Judicial da 9ª Vara Cível
Processo nº. 35017-23.1995.8.10.0001
Advogado(a): Dr. Marcos Aurélio Barros Serra - OAB/MA nº 8181
Autor(es): BANCO DESENVOLVIMENTO DO EST.DO MARANHAO S/A-BDM, BANCO BRADESCO
Réu(s): GRANDES MARCAS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA
ATO ORDINATÓRIO– Em cumprimento ao provimento nº 01/2007 em seu art. 1º, inc. XXI, intimo o advogado acima nomeado a
restituir no prazo de 48 horas, o(s) processo(s) que está(ão) em seu poder.

ANA PRISCILA COSTA ANDRADE, Secretária Judicial da 9ª Vara Cível
Processo nº. 15695-60.2008.8.10.0001
Advogado(a): Dra. Dilma Maria Careira Furtado - OAB/MA nº 2727-E
Autor(es): MELO PRODUÇÕES LTDA
Réu(s): ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃOE DISTRIBUIÇÃO ECAD
ATO ORDINATÓRIO– Em cumprimento ao provimento nº 01/2007 em seu art. 1º, inc. XXI, intimo o advogado acima nomeado a
restituir no prazo de 48 horas, o(s) processo(s) que está(ão) em seu poder.

ANA PRISCILA COSTA ANDRADE, Secretária Judicial da 9ª Vara Cível
Processo nº. 2216-39.2004.8.10.0001
Advogado(a): Dr. José Maria Diniz - OAB/MA nº 3738
Autor(es): MERCADINHO O CORINGAO LTDA
Réu(s): BRASIL TELECOM S/A
ATO ORDINATÓRIO– Em cumprimento ao provimento nº 01/2007 em seu art. 1º, inc. XXI, intimo o advogado acima nomeado a
restituir no prazo de 48 horas, o(s) processo(s) que está(ão) em seu poder.

ANA PRISCILA COSTA ANDRADE, Secretária Judicial da 9ª Vara Cível
Processo nº. 5659-22.2009.8.10.0001
Advogado(a): Dra. Samira Abreu Duailibe - OAB/MA nº 9418
Autor(es): ANA TERESA CARVALHO DUAILIBE
Réu(s): FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA, DUVEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS LTDA
ATO ORDINATÓRIO– Em cumprimento ao provimento nº 01/2007 em seu art. 1º, inc. XXI, intimo o advogado acima nomeado a
restituir no prazo de 48 horas, o(s) processo(s) que está(ão) em seu poder.

ANA PRISCILA COSTA ANDRADE, Secretária Judicial da 9ª Vara Cível

Processo nº. 2409-25.2002.8.10.0001
Autor(es): FRANCISCO XAVIER DE SOUSA FILHO
Advogado(a): Dr. Francisco Xavier de Sousa Filho - OAB/MA nº 3080-A
Réu(s): BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A - BNB
Advogado(a): Dra. Maria Gabriela Silva Portela - OAB/MA nº 5.741
DECISÃO DE FL. 370– Acolho a impugnação ofertada pelo executado unicamente em relação ao alegado excesso de execução,
haja vista que as demais matérias analisam questões da fase de conhecimento, já suplantadas, tanto pela sentença, quanto pelas
demais decisões decorrentes de recursos interpostos pleo executado.
Intime-se o exequente, para se manifestar sobre a impugnação, unicamente no que respeita à impugnação aos cálculos de
liquidação. Intime-se o executado.
São Luís, 8 de junho de 2017.

DR. RAIMUNDO MORAES BOGEA, Juiz de Direito Titular da 9ª Vara Cível
Processo nº. 28960-90.2012.8.10.0001
Autor(es): EDVANA CRISTINA GOMES SANTOS
Advogado(a): Dr. Joseany Helizabeth Dias de Sousa Carvalho - OAB/MA nº 6.938
Réu(s): GAFISA S/A
Advogado(a): Dr. Saulo Gonzalez Boucinhas - OAB/MA nº 6.247
Réu(s): GAFISA SPE
Advogado(a): Dr. Saulo Gonzalez Boucinhas - OAB/MA nº 6.247
Réu(s): FRANERE COMÉRCIO CONSTRUÇÕESE IMOBILIÁRIA LTDA
Advogado(a): Dr. Saulo Gonzalez Boucinhas - OAB/MA nº 6.247
DECISÃO DE FL. 341– Verifico que o procedimento tramita com regularidade e não há vícios ou imperfeições que possam
inquiná-lo, tampouco matéria de natureza processual pendente de apreciação. Não havendo outras questões processuais para
serem dirimidas, declaro saneado o processo.
Compreendo que o feito comporta sentença no estado em que se encontra. Todavia, a fim de evitar eventual alegação de
cerceamento de defesa, intimem-se as partes para que informem se desejam produzir alguma prova em audiência de
instrução e julgamento para esta finalidade designada. Em caso positivo, indiquem o tipo de prova e o ponto
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controvertido que essa prova deverá esclarecer.
Transcorrido o prazo, sem qualquer manifestação das partes, restará preclusa o direito à prova conforme jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça (Agravo Regimental improvido" (STJ, AgRg no REsp 1.376.551/RS, Rel. Ministro HUMBERTO
MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 28/06/2013).
São Luís, 20 de junho de 2017.

Dr. Silvio Suzart dos Santos
Juiz Auxiliar de Entrância Final, respondendo pela 9ª Vara Cível da Capital

Processo nº. 1818-82.2010.8.10.0001
Autor(es): JACILANE PIRES NASCIMENTO
Advogado(a): Dra. Kate Guerreiro Teixeira Melo - OAB/MA nº 7.205
Réu(s): ATECAP - ASSOCIAÇÃO DOS TÉCNICOS EM CIÊNCIAS AGRÁRIAS E PECUÁRIA DE GRAJAÚ- MA
Advogado(a): Dr. Raimundo da Silva Costa - OAB/MA nº 8.537
Réu(s): ROSA MARIA DE SOUSA SANTOS
Advogado(a): Dr. Raimundo da Silva Costa - OAB/MA nº 8.537
DECISÃO DE FL. 196– Intime-se a parte recorrida para querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, ofertar contrarrazões. Com ou
sem apresentação das contrarrazões, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, com os
nossos cumprimentos.
São Luis, 29 de maio de 2017.

DR. RAIMUNDO MORAES BOGEA, Juiz de Direito Titular da 9ª Vara Cível
Processo nº. 22097-60.2008.8.10.0001
Autor(es): REGINA CELIA CARVALHO DE DEUS E OUTROS.
Advogado(a): Dra. Cyntia de Jesus Costa Bezerra - OAB/MA nº 7.509
Réu(s): MARIA DE LOURDES MOTA CARVALHO
Advogado(a): Dr. Felipe Vidigal Cantanhede - OAB/MA nº 8.209
DECISÃO DE FL. 155– Intime-se a parte recorrida para querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, ofertar contrarrazões. Com ou
sem apresentação das contrarrazões, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, com os
nossos cumprimentos.
São Luís, 9 de junho de 2017.

DR. RAIMUNDO MORAES BOGEA, Juiz de Direito Titular da 9ª Vara Cível

Décima Primeira Vara Cível do Fórum Des. Sarney Costa

PROCESSO Nº 0015831-13.2015.8.10.0001 (170242015)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

AUTOR: JULIO CESAR SILVA GONCALVES e TEREZA MONICA DE ARAGAO RODRIGUES GONÇALVES
ADVOGADO: ARTHUR VITORIO BRINGEL GUIMARAES ( OAB 10183-MA ) e CAIO VICTOR VIEIRA MATTOS ( OAB 10575-
MA )

REU: SÁ CAVALCANTE INCORPORAÇÕES IMOBILIÁRIAS MA LTDA.
ADVOGADO: CHRISTIAN OMETTO CARREIRA PAULO ( OAB 9125-MA )
DECISÃO Trata-se de pedido de cumprimento de sentença aforado pela parte autora, onde seguindo as determinações
estabelecidas na Portaria Conjunta no. 5/2107 TJMA, que regulamenta as fases de liquidação e/ou cumprimento provisório ou
definitivo de sentença prolatada nos processos autuados em suporte físico nas unidades jurisdicionais que utilizem o Sistema
Processo Judicial Eletrônico (Pje), comunicou a este Juízo o peticionamento eletrônico do cumprimento definitivo de sentença,
segundo petição de fls. 335-336. Desse modo, com base no art. 5o, da Portaria Conjunta no. 5/2107-TJMA, intime-se a parte ré,
através de seu advogado, para tomar conhecimento da interposição do processo eletrônico tombado sob n.
0821136-71.2017.8.10.0001, junto ao sistema PJe - TJMA, ficando desde já cientificado que a fase de cumprimento de sentença
alusiva a estes autos correrá exclusivamente naquela plataforma eletrônica, devendo, para tanto, o advogado da parte ré
providenciar seu credenciamento, caso ainda não seja cadastrado para acesso e uso do sistema. Determino, ainda, que a
Secretaria desta Unidade Jurisdicional certifique nestes autos a adoção do suporte eletrônico para as fases seguintes desta
demanda judicial. Outrossim, nos termos do art. 8o, da Portaria Conjunta no. 5/2107-TJMA, remetam-se os autos à Contadoria
Judicial para apuração das custas pendentes de pagamento da fase de conhecimento. Com seu retorno, intime-se a parte ré,
através de ato ordinatório, para promover seu recolhimento, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de inscrição da dívida ativa.
Efetivado o pagamento, dê-se baixa no Sistema THEMISPG, arquivando-se os autos. Não havendo o pagamento, inscreva-se o
débito em dívida ativa, onde deverá a Secretária Judicial deste Juízo cadastrar os dados do devedor no Sistema SIAFERJ (opção
Cadastros ).

PROCESSO Nº 0031462-65.2013.8.10.0001 (343682013)
AÇÃO: PROCESSO DE EXECUÇÃO | EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
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EXEQUENTE: FUNDACAO VALE DO RIO DOCE DE SEGURIDADE SOCIAL VALIA
ADVOGADO: JOAO JOAQUIM MARTINELLI ( OAB 1796A-MG )

EXECUTADO: MANUEL RICARDO DE JESUS COSTA

DECISÃO Trata-se de petição aforada pelo executado MANUEL RICARDO DE JESUS COSTA, às fls. 114-120, na qual, em
síntese, requer a liberação dos valores bloqueados por intermédio do sistema BACENJUD para revogar medida constritiva de
penhora sobre numerário alusivo ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, sob argumento de impenhorabilidade.É o
relatório. Decido. O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) foi criado com o objetivo de proteger o trabalhador demitido
sem justa causa, mediante a abertura de uma conta vinculada ao contrato de trabalho, cujos valores pertencem aos empregados
que, em algumas situações, podem dispor do total depositado, o qual goza de impenhorabilidade, segundo o § 2º, do art. 2º, da lei
8.036/90, verbis:"Art. 2º O FGTS é constituído pelos saldos das contas vinculadas a que se refere esta lei e outros recursos a ele
incorporados, devendo ser aplicados com atualização monetária e juros, de modo a assegurar a cobertura de suas obrigações.
(...)§ 2º As contas vinculadas em nome dos trabalhadores são absolutamente impenhoráveis". (Negritei). Destarte, o FGTS possui
natureza de verba indenizatória. Assim, o crédito trabalhista, seja a título de salários, indenização, FGTS ou qualquer outro, não
pode ser objeto de penhora. Com efeito, denota-se do documento de fl. 117 (extrato emitido pela Caixa Econômica Federal), que
os valores de R$ 5.116,89 (cinco mil, cento e dezesseis reais e oitenta e nove centavos), são originários de créditos decorrentes de
FGTS. Portanto, prevalece a impenhorabilidade das verbas declinadas na petição retro, competindo ao exequente diligenciar em
busca de outros meios para receber o seu crédito, haja vista que posicionamento diverso poderia causar prejuízos à subsistência
da embargante e de sua família. Todavia, no que se refere à importância de R$ 115,91 (cento e quinze reais e noventa e um
centavos), inexiste qualquer substrato probatório que tais valores correspondem a quantias impenhoráveis, nos moldes
estampados no art. 833, do CPC/2015, ou, se trata de crédito oriundo do FGTS, onde a demonstração deveria ser demonstrada de
plano. Dito isto, merece, nesse ponto, rejeição o pedido de saque. Ante o exposto, defiro parcialmente o pedido de fls. 114-120 e,
por consequência, determino o desbloqueio da quantia de R$ 5.116,89 (cinco mil, cento e dezesseis reais e oitenta e nove
centavos). Desse modo, expeça-se alvará, com ônus, em favor da parte executada e/ou seu procurador para levantamento da
quantia acima mencionada, bem como de seus acréscimos legais. Outrossim, indefiro o saque do valor de R$ 115,91 (cento e
quinze reais e noventa e um centavos), conforme fundamentação alinhavado no bojo desta decisão. Cumpra-se, imediatamente, o
presente provimento jurisdicional. Após, intime-se a parte exequente, através de seu advogado, para indicar bens passíveis de
penhora, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de suspensão do feito executivo, nos termos do art. 921, inciso III, do
CPC/2015.Publique-se, via DJe.São Luís (MA), 21 de junho de 2.017.Lorena de Sales Rodrigues BrandãoJuíza respondendo pela
11ª Vara Cível da Capital

PROCESSO Nº 0003740-22.2014.8.10.0001 (42252014)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

AUTOR: BANCO DO BRASIL S/A
ADVOGADO: GUSTAVO AMATO PISSINI ( OAB 9698A-MA )

REU: CELINA URCULINA DE MELO LOPES e R M ASSESSORIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
DESPACHO Autorizo o Banco do Brasil a resgatar o valor de R$ 41.301,04 (quarenta e um mil, trezentos e um reais e quatro
centavos) com seus acréscimos legais que se encontra na Conta Judicial nº1100102954627, devendo ser este Juízo comunicado,
no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, e até encaminhar por email: secciv11_slz@tjma.jus.br.São Luís (MA), 29 de Maio de 2017.
Raimundo Ferreira NetoJuiz de Direito - Titular da 11ª Vara Cível

PROCESSO Nº 0033214-72.2013.8.10.0001 (362192013)
AÇÃO: PROCEDIMENTOS REGIDOS POR OUTROS CÓDIGOS, LEIS ESPARSAS E REGIMENTOS | DESPEJO POR FALTA
DE PAGAMENTO CUMULADO COM COBRANÇA

AUTOR: LUIS HENRIQUE CHIDIAK REIS
ADVOGADO: ADALBERTO FLÁVIO ARAUJO DA SILVEIRA LEITE ( OAB 3102-MA )

REU: JOSE MARIA COELHO
ADVOGADO: CHRISTIAN BARROS PINTO ( OAB 7063-MA ) e ROBERTO DE OLIVEIRA ALMEIDA ( OAB 9569-MA )
DECISÃO Cuidam-se de embargos de declaração aforados por JOSÉ MARIA COELHO, na qual afirmou que a decisão de fl. 168 é
omissa, pois não ter sido devidamente fundamentada, para determinar a imissão na posse, pelo autor, no bem imóvel debatido nos
autos, requerendo, assim, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, até seu julgamento definitivo por este Juízo. É o
relatório. Decido. Com efeito, o pedido de concessão de efeito suspensivo aos aclaratórios encontra óbice na legislação processual
vigente, conforme previsão estabelecida no art. 1.026, do CPC/2015, verbis: "Art. 1.026. Os embargos de declaração não possuem
efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso". (Negritei). Dito isto, impossível acolhimento do pedido
formulado no recurso ora examinado, inviabilizando, por consequência, a suspensão dos efeitos daquele decisum, motivo pelo qual
rejeito essa pretensão. Outrossim, tendo em vista a possibilidade de se atribuir efeitos infringentes aos embargos de declaração
(fls. 128-131), nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC/2015, intime-se a parte embargada, LUÍS HENRIQUE CHIDIAK REIS,
através de seu advogado, para manifestar-se a respeito do recurso, no prazo de 5 (cinco) dias. Escorrido tal prazo, com ou sem
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manifestação, voltem-me os autos conclusos. Publique-se, via DJe. São Luís (MA), 13 de junho de 2.017.Lorena de Sales
Rodrigues BrandãoJuíza respondendo pela 11ª Vara Cível da Capital

PROCESSO Nº 0033543-84.2013.8.10.0001 (365552013)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

AUTOR: GENIVALDO FERREIRA COSTA
ADVOGADO: ROSÂNGELA DE FÁTIMA ARAÚJO GOULART ( OAB 2728-MA )

REU: FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA e TAGUATUR VEICULOS LTDA
ADVOGADO: ADELM0 DA SILVA EMERENCIANO ( OAB 91916-SP ) e ERICK ABDALLA BRITTO ( OAB 11376-MA ) e FELIPE
GAZOLA VIEIRA MARQUES ( OAB 11442A-MA ) e GIZETH RODRIGUES CANTANHEDE ( OAB 9411-MA ) e LARISSA
ABDALLA BRITTO FIALHO ( OAB 4282-MA ) e MILENA SOUSA LIMA ( OAB 7395-MA )

DECISÃO Examinando os autos verifica-se que as partes postularam a produção de prova pericial, o qual, diga-se de passagem,
restou devidamente confeccionada, conforme laudo acostado às fls. 225-244. Em seguida, abriu-se vistas aos litigantes para
manifestação, tendo a empresa requerida TAGUATUR VEÍCULOS LTDA sustentado que o expert deixou de responder aos
quesitos formulados às fls. 144-145, bem como postulou a complementação da presente perícia (fl. 260). De início, indefiro o
pedido de complementação da presente perícia, pois as conclusões do laudo somente poderão ser recusadas pelo órgão julgador
se nos autos houver elementos objetivos e convincentes em sentido contrário, o que aqui não ocorre. In casu, o perito averiguou a
existência dos vícios no veículo elaborando laudo minucioso, examinando o bem, esclarecendo de maneira prática e objetiva as
questões travadas, razão pela qual se torna despicienda a alegação de necessidade da conversão do feito em diligência para a
realização de nova perícia. Dessa forma, INDEFIRO o pedido de complementação da perícia manejado no item a (fl. 260). Em
relação ao pedido de resposta aos quesitos, merece acolhimento. É que, nos termos do art. 473, inciso IV, do CPC/2015,
verbis:"Art. 473. O laudo pericial deverá conter:I - a exposição do objeto da perícia;II - a análise técnica ou científica realizada pelo
perito;III - a indicação do método utilizado, esclarecendo-o e demonstrando ser predominantemente aceito pelos especialistas da
área do conhecimento da qual se originou;IV - resposta conclusiva a todos os quesitos apresentados pelo juiz, pelas partes e pelo
órgão do Ministério Público". (Negritei). Desse modo, cabe ao perito ao elaborar laudo pericial responder aos quesitos
apresentados pelas partes, mormente quando tais indagações são essenciais a resolução do litígio, além do risco de se violar o
princípio basilar da ampla defesa. Sendo assim, tendo em vista que o expert nomeado nos autos deixou de responder as
indagações, acolho o pedido deduzido na petição de fls. 258-260 e, via de consequência, determino a intimação do perito MILTON
DE SOUSA MACHADO JUNIOR para responder, fundamentadamente, aos quesitos apresentados pela ré TAGUATUR VEÍCULOS
LTDA elaborados às fls. 144-145, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de imposição de multa, a ser fixada com base no valor da
causa, sem prejuízo de comunicação à corporação profissional a que pertence o expert, conforme previsão estampada no art. 468,
§1o, do CPC/2015, podendo, a Secretaria desta Unidade Jurisdicional, se lhe aprouver, efetivar a intimação por mecanismos de
rápida comunicação (e-mail, telefone), indicados à fl. 197. Cumpra-se. Publique-se, via DJe, para conhecimento das partes. São
Luís (MA), 14 de junho de 2.017.Lorena de Sales Rodrigues BrandãoJuíza respondendo pela 11ª Vara Cível da Capital

PROCESSO Nº 0040784-12.2013.8.10.0001 (446172013)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

AUTOR: ASSOCIACAO DO PES.DA CAIXA ECONOMICA FED.-APCEF-MA
ADVOGADO: LUIZ FRANCISCO MARTINS FRANÇA JUNIOR ( OAB 7701-MA )

REU: J LOPES FERREIRA
ADVOGADO: CLAUDIOMAR DOMINICI DE LIMA ( OAB 8809-MA )

DESPACHO Examinando os autos verifica-se que as partes postularam a produção de prova pericial, a qual, diga-se de
passagem, restou devidamente confeccionada, conforme laudo acostado às fls. 260-276. Impende salientar que os litigantes foram
intimados para se manifestarem sobre as conclusões do expert, cujas razões restaram aforadas tão somente pelo autor,
acompanhado de parecer elaborado por assistente técnico (fls. 286-323). Registre-se, ainda, que as partes não pugnaram pela
designação de audiência para eventual oitiva do perito nomeado ou impugnação do laudo elaborado, não havendo, portanto,
necessidade de esclarecimentos ou produção de outras provas, motivo pelo qual declaro encerrada a fase instrutória. Desse modo,
intimem-se as partes, através de seus procuradores, para, querendo, apresentarem suas razões finais escritas, no prazo sucessivo
de 15 (quinze) dias úteis, primeiro o autor (art. 364, § 2º, do CPC/2015), logo depois o réu, independentemente de nova decisão.
Escorridos os prazos estipulados no parágrafo antecedente, com ou sem manifestação, voltem-me os autos conclusos para
prolação de sentença definitiva de mérito. Publique-se, via DJe. São Luís (MA), 21 de junho de 2.017.Lorena de Sales Rodrigues
BrandãoJuíza respondendo pela 11ª Vara Cível da Capital

PROCESSO Nº 0043631-84.2013.8.10.0001 (476792013)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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AUTOR: CARLINDO BARROS CHAVES
ADVOGADO: PEDRO EMANNOEL SOUZA DE LIMA ( OAB 12075-MA ) e PEDRO INACIO SOUZA DE LIMA ( OAB 11953-MA )

REU: FIAT AUTOMOVEIS S/A e SADIF COMERCIO DE VEICULOS LTDA
ADVOGADO: ADELMO DA SILVA EMERENCIANO ( OAB 91916-RJ ) e ALMIR FRANCISCO DUTRA NETO ( OAB 8922-MA ) e
ANA CAROLINE SOUSA AGEME DUTRA ( OAB 10731-MA ) e FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES ( OAB 11442A-MA ) e
GIZETH RODRIGUES CANTANHEDE ( OAB 9411-MA )

DESPACHO Examinando os autos verifica-se que as partes postularam a produção de prova pericial, a qual, diga-se de
passagem, restou devidamente confeccionada, conforme laudo acostado às fls. 294-301. Impende salientar que os litigantes foram
intimados para se manifestarem sobre as conclusões do expert, cujas razões restaram aforadas pelo autor (fls. 327-328), assim
como pelas requeridas, SADIF COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA (fls. 311-313) e FIAT AUTOMÓVEIS S.A (fls. 315-323). Registre-
se, ainda, que as partes não pugnaram pela designação de audiência para eventual oitiva do perito nomeado ou impugnação do
laudo elaborado, não havendo, portanto, necessidade de esclarecimentos ou produção de outras provas, motivo pelo qual declaro
encerrada a fase instrutória. Desse modo, intimem-se as partes, através de seus procuradores, para, querendo, apresentarem
suas razões finais escritas, no prazo sucessivo de 15 (quinze) dias úteis, primeiro o autor (art. 364, § 2º, do CPC/2015), logo
depois os réus, independentemente de nova decisão. Escorridos os prazos estipulados no parágrafo antecedente, com ou sem
manifestação, voltem-me os autos conclusos para prolação de sentença definitiva de mérito. Publique-se, via DJe. São Luís (MA),
21 de junho de 2.017.Lorena de Sales Rodrigues BrandãoJuíza respondendo pela 11ª Vara Cível da Capital

PROCESSO Nº 0052276-98.2013.8.10.0001 (571822013)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO SUMÁRIO

AUTOR: THOMAZ DE SOUSA OLIVEIRA
ADVOGADO: FLÁVIO HENRIQUE AIRES PINTO ( OAB 8672-MA )

REU: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A
ADVOGADO: MARIA AUXILIADORA GARCIA DURAN ALVAREZ ( OAB 12259A-MA )

DESPACHO Examinando os autos verifica-se que restou determinada perícia médica para aferir a suposta existência de lesões
físicas decorrentes de acidente com veículo automotor, com vistas à concessão ou não de seguro DPVAT, o qual, diga-se de
passagem, restou devidamente confeccionada, segundo laudo elaborado pelo Instituto Médico Legal, acostado às fls. 172-173.
Impende salientar que os litigantes foram intimados para se manifestarem sobre as conclusões do expert. Registre-se, ainda, que
as partes não pugnaram pela designação de audiência para eventual oitiva do perito nomeado ou impugnação do laudo elaborado,
não havendo, portanto, necessidade de esclarecimentos ou produção de outras provas, motivo pelo qual declaro encerrada a fase
instrutória. Desse modo, intimem-se as partes, através de seus procuradores, para, querendo, apresentarem suas razões finais
escritas, no prazo sucessivo de 15 (quinze) dias úteis, primeiro o autor (art. 364, § 2º, do CPC/2015), logo depois o réu,
independentemente de nova decisão. Escorridos os prazos estipulados no parágrafo antecedente, com ou sem manifestação,
voltem-me os autos conclusos para prolação de sentença definitiva de mérito. Publique-se, via DJe. São Luís (MA), 14 de junho de
2.017.Lorena de Sales Rodrigues BrandãoJuíza respondendo pela 11ª Vara Cível da Capital

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
TERMO JUDICIÁRIO DE SÃO LUÍS – COMARCA DA ILHA DE SÃO LUÍS

JUÍZO DE DIREITO DA 11ª VARA CÍVEL
Pje
Processo 0813531-11.2016.8.10.0001
Autor : ANA ELYS SANTOS ALVES
Autor : MARIA DE FATIMA DE CARVALHO SILVA
Advogado : Amira Ferreira Aboud OAB/MA 13.988
Réu : C. A. CARVALHO – ME
Réu : SKY BRASIL SERVICOS LTDA
Advogado : EVANDRO TAJRA HIDD FILHO OAB/MA 12084-A

DESPACHO
Inicialmente, verifico que a Ré C. A. CARVALHO – ME não apresentou contestação, ainda que devidamente citada (id. 4059027).
Contudo, não incidem os efeitos da revelia no presente caso, visto que a corré SKY BRASIL SERVICOS LTDA apresentou defesa,
portanto, aplica-se o disposto no art. 345, I do Código de Processo Civil.
Dito isto, antes de passar à fase de saneamento, entendo necessário, com base no princípio da cooperação processual, examinar
se os litigantes possuem interesse na instrução do feito, de modo a evitar o prolongamento desnecessário deste litígio.
Considerando a natureza da causa, intimem-se as partes para informar se ainda têm provas a produzir, fundamentando
detalhadamente os respectivos pedidos, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão, e por consequência, julgamento da lide
no estado em que se encontra.
Advirta-se que, caso haja protesto pela produção de provas, o presente feito será submetido ao saneamento nos moldes previstos
no art. 357 do CPC/15.
São Luís (MA), 21 de junho de 2017.

Página 639 de 2382 Diário da Justiça Eletrônico Disponibilização: 30/06/2017
Edição nº 114/2017 Publicação: 03/07/2017

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO - Praça Dom Pedro II, s/n Centro - CEP 65010-905 - São Luis-MA - Fone: (98) 2106-9000 - www.tjma.jus.br
Diário da Justiça Eletrônico - Diretoria Judiciária - Coordenadoria de Jurisprudência e Publicações - Fone: (98) 2106 9805 / 9810 / 9896 / 9897 - publicacoes@tj.ma.gov.br



Lorena de Sales Rodrigues Brandão
Juíza de Direito Auxiliar respondendo pela 11ª Vara Cível

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
TERMO JUDICIÁRIO DE SÃO LUÍS – COMARCA DA ILHA DE SÃO LUÍS

JUÍZO DE DIREITO DA 11ª VARA CÍVEL
Pje
Processo 0813531-11.2016.8.10.0001
Autor : ANA ELYS SANTOS ALVES
Autor : MARIA DE FATIMA DE CARVALHO SILVA
Advogado : Amira Ferreira Aboud OAB/MA 13.988
Réu : C. A. CARVALHO – ME
Réu : SKY BRASIL SERVICOS LTDA
Advogado : EVANDRO TAJRA HIDD FILHO OAB/MA 12084-A

DESPACHO
Inicialmente, verifico que a Ré C. A. CARVALHO – ME não apresentou contestação, ainda que devidamente citada (id. 4059027).
Contudo, não incidem os efeitos da revelia no presente caso, visto que a corré SKY BRASIL SERVICOS LTDA apresentou defesa,
portanto, aplica-se o disposto no art. 345, I do Código de Processo Civil.
Dito isto, antes de passar à fase de saneamento, entendo necessário, com base no princípio da cooperação processual, examinar
se os litigantes possuem interesse na instrução do feito, de modo a evitar o prolongamento desnecessário deste litígio.
Considerando a natureza da causa, intimem-se as partes para informar se ainda têm provas a produzir, fundamentando
detalhadamente os respectivos pedidos, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão, e por consequência, julgamento da lide
no estado em que se encontra.
Advirta-se que, caso haja protesto pela produção de provas, o presente feito será submetido ao saneamento nos moldes previstos
no art. 357 do CPC/15.
São Luís (MA), 21 de junho de 2017.

Lorena de Sales Rodrigues Brandão
Juíza de Direito Auxiliar respondendo pela 11ª Vara Cível

Processo : 0821136-71.2017.8.10.0001
Autor : JULIO CÉSAR SILVA GONÇALVES
Advogado : Caio Victor Vieira Mattos OAB/MA: 10575
Réu : SÁ CAVALCANTE IMOBILIÁRIA MA LTDA
Advogado : Christian Ometto Carreira Paulo OAB/MA: 9125

DECISÃO
Inicialmente, determino que a Secretaria cadastre o advogado da empresa requerida Christian Ometto Carreira Paulo OAB/MA
9125, tendo em vista a existência de seu cadastro junto ao sistema PJe, devendo, pois, todas as intimações processuais oriundas
deste processo eletrônico, serem direcionadas a ele, via comunicação eletrônica.
Trata-se de pedido de cumprimento de sentença aforado pela parte autora, onde seguindo as determinações estabelecidas na
Portaria Conjunta no. 5/2107 TJMA, que regulamenta as fases de liquidação e/ou cumprimento provisório ou definitivo de sentença
prolatada nos processos autuados em suporte físico nas unidades jurisdicionais que utilizem o Sistema Processo Judicial
Eletrônico (Pje), ajuizou formulação visando a satisfação de seu crédito oriundo de título executivo judicial, tendo, inclusive,
acostados todos os documentos necessários, conforme previsão estampada no § 1° do art. 2° da Portaria Conjunta 5/2017 do
TJ/MA c/c art. 524, do Código de Processo Civil.
Intime-se o devedor SÁ CAVALCANTE IMOBILIÁRIA MA LTDA, através de seu procurador, para que no prazo de 15 (quinze) dias
úteis efetue o pagamento da importância de R$ 37.032,84 (trinta e sete mil, trinta e dois reais e oitenta e quatro centavos),
acrescido de correção juros e correção monetária até a data do pagamento, indicada na petição id. 6620696, sob pena de
multa de 10% bem como honorários advocatícios no mesmo patamar sobre o valor do débito, na forma do §1º do artigo 523 do
Código de Processo Civil.
Cientifico, desde logo, a parte executada de que, transcorrido o prazo sem o pagamento voluntário, iniciam-se os 15 (quinze) dias
para que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, caso desejar, nos próprios autos, sua impugnação, na
forma do artigo 525 do CPC/2015, que somente poderá versar sobre as hipóteses elencadas em seu parágrafo primeiro.
Caso ocorra pagamento, intime-se o advogado do exequente, via ato ordinatório, para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, dizer se
dá quitação do débito, possibilitando a resolução da fase de cumprimento de sentença, com advertência de que seu silêncio
importará em anuência em relação à satisfação integral do débito.
Caso não haja pagamento ou a quantia não seja suficiente para a quitação, caberá ao credor trazer, no mesmo prazo, planilha
discriminada e atualizada do débito, já abatido o valor depositado (no segundo caso), acrescida da multa e dos honorários (sobre o
remanescente, no segundo caso) na forma do artigo 523, § 2º, do CPC/2015.
Intimem-se.
São Luís (MA), 23 de junho de 2.017.

Lorena de Sales Rodrigues Brandão
Juíza respondendo pela 11ª Vara Cível da Capital

Processo n.º 0834494-40.2016.8.10.0001
Autor: Antônio Martins dos Santos
Advogado: Elson Araújo dos Santos Costa 0AB/MA 12.038
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Réu: Irineu Dias Costa
Advogado: Dêvide Bernardo Brandão Araújo OAB 11.980
Ação de reparação por danos morais
DESPACHO
Tendo em vista a juntada de documentos novos aos autos pelo autor, intime-se a parte demandada, para, querendo, manifestar-se, no prazo de 15 (quinze) dias,
nos termos do art. 437, § 1.º do CPC.
São Luís, 23 de junho de 2017.
LORENA DE SALES RODRIGUES BRANDÃO
JUÍZA RESPONDENDO PELA 11.ª VARA CÍVEL

Décima Segunda Vara Cível do Fórum Des. Sarney Costa

PROCESSO Nº 0021568-94.2015.8.10.0001 (231772015)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

AUTOR: BANCO BONSUCESSO
ADVOGADO: FLAIDA BEATRIZ NUNES DE CARVALHO ( OAB 96864-MG )

REU: ROSSANA CRISTINA DA CUNHA ALVES
ADVOGADO: THIAGO AFONSO BARBOSA DE AZEVEDO GUEDES ( OAB 10106A-MA )

Dando cumprimento ao provimento n.º001/2007 da Corregedoria Geral de Justiça e em atenção ao que dispõe o seu art. 3º, XV, o
qual preceitua: "Retornando os autos da instância superior, intimar as partes para requererem o que entendam de direito, em 15
(quinze) dias ", submeti intimação ao Diário de Justiça para que as partes, caso queiram, se manifestem neste sentido.São
Luís/MA, 28 de junho de 2017.Lais Rodrigues e RodriguesAuxiliar Judiciário - Mat. 16615712ª Unidade Jurisdional Civel Resp:
166157

PROCESSO Nº 0000726-93.2015.8.10.0001 (8442015)
AÇÃO: PROCESSO DE EXECUÇÃO | EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

EXEQUENTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A
ADVOGADO: ANA SOFIA CAVALCANTE PINHEIRO ( OAB 12654A-MA )

EXECUTADO: JORGE LUÍS RODRIGUES DUAILIBE e MARIA ISABEL COSTA DUAILIBE e REPUBLICA DAS MALHAS LTDA

Processo n° 726-93.2015.8.10.0001/ 8442015Exequente: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.AExecutados: REPUBLICA DAS
MALHAS LTDA, JORGE LUÍS RODRIGUES DUAILIBE, MARIA ISABEL COSTA DUAILIBEAção: ExecuçãoDESPACHO Intime-se
a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, atualizar o valor do débito, bem como requerer o que entender de direito.
Intime-se. Cumpra-se. São Luís (MA), 23 de junho de 2017JUIZ Hélio de Araujo Carvalho Filho Funcionando pela 12ª Vara
CívelJM Resp: 166157

PROCESSO Nº 0009607-59.2015.8.10.0001 (103972015)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

AUTOR: JORGE HENRIQUE NOGUEIRA ROSA
ADVOGADO: SAMIRA ABREU DUAILIBE ( OAB 9418-MA )

REU: DUVEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS LTDA e FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA
ADVOGADO: CELSO DE FARIA MONTEIRO ( OAB 138436-SP ) e JOSE CALDAS GOIS ( OAB 609-PA ) e JOSÉ CALDAS
GOIS ( OAB 609-MA ) e JOSÉ CALDAS GOIS JUNIOR ( OAB 4540-MA ) e LUCAS ARRUDA MARTINS CALIXTO ( OAB 12955-
MA )

Processo nº 9607-59.2015.8.10.0001 (103972015)Ação: AÇÃO OBRIGACIONAL DE FAZER c/c INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO DE LIMINAR inaudita altera parsDemandante: JORGE HENRIQUE NOGUEIRA ROSA
Demandado: FORD MOTOR COMPANY DO BRASIL LTDA E DUVEL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDACuida-se
de AÇÃO OBRIGACIONAL DE FAZER c/c INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS (COM PEDIDO DE LIMINAR,
inaudita altera pars) proposta por JORGE HENRIQUE NOGUEIRA ROSA em face de FORD MOTOR COMPANY DO BRASIL
LTDA e DUVEL - DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA.Na exordial, afirma o autor ter adquirido na empresa
requerida, na filial de Imperatriz, em abril de 2012 um veículo novo, tipo Van, placa NXN 9191, São Luís-MA, no valor de R$
96.000,00 (noventa e seis mil reais) para transporte de passageiros, com a finalidade de fazer linha São Luís - Matinha todos os
dias pela manhã.Informa que a partir de dezembro de 2013 o carro apresentou diversos defeitos como problemas de caixa de
macha, hidráulico, elétricos, embreagem e vazamento constante de óleo no motor e motor fumaçando, fazendo com que o autor se
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dirigisse à segunda requerida para que solucionasse o problema ou realizasse a troca do veículo, sem lograr êxito.O autor
esclarece que em junho de 2014 o referido veículo "parou de vez, no meio da BR" fazendo com que a requerida enviasse um
reboque para o transporte da Van até a Duvel.Após vistoria, o requerente fora informado que deveria pagar pelo motor, assim
como de outras peças a fim de resolver o problema. Com isso, emitiu-se uma ordem de serviço no valor de R$ 12.500,00 (Doc.
01), além de outras despesas extras com reparos. Conforme relata o autor, o prazo estipulado para entrega seria de 30 dias,
contudo, somente o recebeu após 7 meses, sob a alegação de que estavam faltando alguns reparos.Sustenta o Requerente que,
desde então, vem suportando diversos prejuízos materiais e morais devido às falhas na mecânica do veículo de forma que o teria
impossibilitado de realizar as viagens, prejudicando inclusive o sustento de sua família.Assim requereu, ao final, a pedido de
concessão, liminarmente, da tutela antecipada requisitando a entrega imediata de uma Van nova, e, no mérito, pugnou por
pagamento de danos morais e materiais. Contestação da primeira ré apresentada às fls. 58/91, em que suscitou preliminarmente a
ilegitimidade do Demandante para figurar no pólo ativo da ação, uma vez que o autor pleiteia lucros cessantes, entretanto não teria
juntado conteúdo probatório suficiente para comprovar a existência de rendimentos que efetivamente deixou de perceber.Ademais,
sustenta a decadência do direito do autor, tendo em vista que a ação fora ajuizada após o prazo estipulado no art. 26 do CDC. No
mérito, afirma que não houve a violação do art.18 do CDC e, ainda, que restou comprovada a ausência dos elementos essenciais
para a configuração da responsabilidade civil; postulando, por conseguinte, a total improcedência da pretensão autoral.Oferecida
resposta pela segunda ré, às fls. 228/252, em que alegou, preliminarmente, a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da
demanda ao argumento de que fora a primeira ré quem comercializou e efetivou a venda do veículo objeto desta contenda; além
do que, sustentou que em caso de eventuais defeitos do veículo dentro da garantia ou fora dele, a responsabilidade seria da
fábrica e não do comerciante vendedor.No mérito, relatou a inaplicabilidade do código de defesa do consumidor no que diz respeito
à possibilidade de inversão do ônus da prova e o cancelamento da garantia do veículo por negligência, quanto as revisões
preventivas e periódicas obrigatórias.Por fim, relata que após o primeiro concerto do veículo, foi concedida garantia do serviço pro
um ano, condicionada a revisões obrigatórias a cada 5 kms, o que não foi observado pelo Requerente. Aberto prazo para
manifestação da parte Autora acerca das defesas apresentadas, a mesma ofereceu réplica, às fls. 287/289, em que, em suma,
ratificou os termos trazidos na exordial.Realizada audiência de instrução e julgamento conforme assentada de fls. 313/318, em
que, colhido os depoimentos pessoais das partes e ouvidas as testemunhas. Encerrado o ato, foi concedido prazo de 10 dias para
a apresentação de alegações finais em forma de memoriais. Apresentadas as manifestações das partes, vieram-me os autos
conclusos para sentença.Era o que cabia relatar. Decido.Antes de enfrentar o mérito, cabe, nesse primeiro momento, apreciar as
questões prejudiciais levantadas pelas partes.1 DAS PRELIMINARES1.1 DAS ILEGITIMIDADES1.1.1 Da ilegitimidade ativa do
Demandante para pleitear os lucros cessantes Assento que a legitimidade ad causam trata-se de requisito de ordem processual,
caracterizada como um dos pressupostos processuais da ação. Refere-se à titularidade do direito de ação, sendo a ativa relativa a
quem pode postular em juízo o direito material em contenso, enquanto a legitimidade passiva corresponde a quem o interesse se
opõe ou resiste à pretensão. #Esclarecido esse ponto, quanto à alegada ilegitimidade ativa do Autor para pleitear os lucros
cessantes, verifico que, conforme deduzido do depoimento do próprio demandante, o veículo ora em apreço nunca foi utilizado por
ele durante as viagens a que era submetido diariamente entre dois municípios do Maranhão, sendo o responsável pelo trajeto o
cunhado do autor; sendo, portanto, a pessoa a quem, efetivamente, a falta do automóvel em questão tenha causado algum
prejuízo.No tocante ao lucro cessante, Sergio Cavalieri Filho (Programa de Responsabilidade Civil, 9ª Ed., 2010, p. 75) o conceitua
como aPerda do ganho esperável, na frustração da expectativa de lucro, na diminuição potencial do patrimônio da vítima. Pode
decorrer não só da paralisação da atividade lucrativa ou produtiva da vítima, como, por exemplo, a cessação dos rendimentos que
alguém já vinha obtendo da sua profissão, como, também, da frustração daquilo que era razoavelmente esperado.Não obstante,
ressalto que, conforme dispõe o artigo 373, I do CPC, cabe ao autor provar os atos constitutivos do seu direito; ou seja, incumbe a
ele demonstrar a efetiva existência de rendimentos aos quais deixou de perceber pelo fato narrado.Nesta senda, verifico que o
autor não colacionou ao conjunto dos autos prova de que o Sr. Roberto Amorim Coelho Júnior trabalhe em favor dele, sendo seu
funcionário ou dividindo com ele os lucros das viagens; da mesma forma, não trouxe arcabouço probatório suficiente a ponto de
comprovar os valores trazidos na inicial, não podendo os mesmos serem arbitrados por este juízo baseados em mera dedução, ou
na simples alegação autoral.Para tanto, mister trazer à baila o depoimento do autor:Que não tem certeza seu veículo passou por
todas as revisões, tendo em vista que o veículo era utilizado por seu cunhado, razão pela qual tais informações somente poderão
ser dadas por este; (.) Que nunca fez o trajeto São Luís-Matinha;(.) Que da renda auferida pelo veículo, apenas uma parte, ou seja,
referente à prestação do consignado era repassado para o depoente, ficando os demais valores com o cunhado.Dessa forma,
certo estou, ainda que houvesse lucro cessante a ser reparado, o autor não teria legitimidade para pleiteá-lo, haja vista que restou
demonstrado não haver qualquer relação econômico-financeira do mesmo com a atividade de transporte de pessoas, isso porque,
conforme afirmado pelo próprio autor, o veículo, a despeito de ter adquirido o veículo, foi destinado exclusivamente para a
atividade laboral do seu cunhado, o sr. Roberto Amorim.Com efeito, carecendo o Autor de legitimidade quanto a esta causa de
pedir, acolho a preliminar levantada.Por oportuno, ressalto que a ilegitimidade ora arguida, e acolhida, somente atinge o pedido de
lucros cessantes, uma vez que, em relação aos demais pedidos, legítimo é o autor, considerando que, conforme consulta efetuada
por este Magistrado em busca no sistema RENAJUD, o automóvel em questão é de fato de propriedade do Requerente, se
encontrando nessa situação desde o ano de 2011, razão pela qual não há que se falar em ilegitimidade ativa acerca dos demais
pedidos narrados na inicial.1.1.2 Da ilegitimidade passiva das Demandadas pra figurar na açãoDestaco, de pronto, que a relação
jurídica objeto do feito encontra-se regida pelas normas do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que as partes enquadram-
se no conceito legal de consumidor e fornecedor elencados nos arts. 2º e 3º deste diploma legal.Dito isto, sem delongas, pontuo
que, em relação a preliminar levantada de ilegitimidade passiva das Demandadas, esta não merece prosperar. Explico.O referido
diploma traz em seu artigo 3° o conceito de fornecedor, no qual estão insertas as ora requeridas. No tocante à primeira
demandada, a empresa FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA, verifico se tratar da fabricante do automóvel sobre o qual o
autor alega a existência de vícios ocultos de fabricação. Nesta senda, esclarecedora é a disposição do CDC no sentido da
responsabilidade do fabricante, produtor ou construtor, acerca da reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos
decorrentes de projeto, fabricação, construção, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou acondicionamento de seus
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produtos, a qual, diga-se de passagem, independe de culpa; de modo que, a montadora/fabricante deve responder pelos veículos
de sua produção em caso de supostos defeitos apresentados.Igualmente não deve prosperar a alegação da ilegitimidade da parte
DUVEL VEÍCULOS para constar no pólo passivo da Demanda, esta também não merece prosperar. A DUVEL DISTRIBUIDORA
DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA, enquanto concessionária que efetuou a venda do veículo automotor, se encaixa no conceito legal
de fornecedora, tendo por dever zelar pela entrega de um produto de qualidade e averiguar a situação do veículo que pôs a venda.
Portanto, ressalto a existência de compatibilidade entre a causa de pedir e a conduta da ré DUVEL, motivo pelo qual se mostra
imperiosa a necessidade de ser analisada a sua eventual responsabilidade acerca dos fatos narrados pelo Requerente.Neste
sentido é a inteligência do seguinte aresto:APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. DEFEITO DO PRODUTO. VEÍCULO. PROBLEMA
NA CAIXA DE CÂMBIO. FABRICANTE E CONCESSIONÁRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA. CARÊNCIA DE AÇÃO.
CERCEAMENTO DE DEFESA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVER DE INDENIZAR. CONSERTO REALIZADO FORA DO
TRINTÍDIO LEGAL. INCIDÊNCIA DO DISPOSTO NO § 1º, DO ART. 18, DO CDC. 1. Legitimidade passiva da concessionária: Em
se tratando de vício do produto, tanto a fabricante como a concessionária têm responsabilidade perante o consumidor quanto à
garantia de qualidade dos produtos; e já que respondem objetivamente pelo defeito no produto, nos termos do art. 12 do CDC,
ambos podem ser acionados judicialmente. (Apelação Cível Nº 70057959660, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do
RS, Relator: Liege Puricelli Pires, Julgado em 20/03/2014)(TJ-RS - AC: 70057959660 RS, Relator: Liege Puricelli Pires, Data de
Julgamento: 20/03/2014, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 28/03/2014, grifei) Nesta
senda, a responsabilização sobre possível defeito recai tanto sobre a fabricante, quem efetivamente desenvolveu o produto,
quanto à concessionaria, quem efetuou a venda e tinha por dever assegurar a qualidade do produto. Assim, pelos motivos
expostos, afasto as preliminares de ilegitimidade das Rés para figurar no pólo passivo da Demanda.1.2 DA DECADÊNCIANo
tocante à alegação de ter sido extrapolado o prazo decadencial de 90 dias da constatação do vício trazido pelo artigo 26 do CDC,
sem maiores delongas, entendo que este não merece guarida.Da letra da lei, extrai-se que o prazo supramencionado se refere ao
direito a reclamar a existência dos vícios. Entendo que essa reclamação, contudo, não se refere apenas as vias judicias, mas
também se estende às vias administrativas. Ora, não é plausível admitir que o consumidor, buscando a resolução do vício junto ao
fabricante ou vendedor, ao ver seu prazo extrapolado sem uma devida solução, perca o direito de postular em juízo a resolução do
mesmo. Tal ótica feriria gravemente as noções hermenêuticas trazidas pelo próprio CDC, haja vista pôr o consumidor em situação
extremamente desvantajosa quanto ao fornecedor.Assim, conforme demonstrado na exordial, o autor, nas repetidas vezes em que
relatou ter problemas no veículo, acionou a concessionaria, conforme docs. de fls. 28, 31, 38, 39 e 42. Sendo assim, o mesmo
reclamou da existência dos vícios por via administrativa, dentro do prazo legal, motivo porquê, deixando de existência de fruição in
albis do prazo decadencial, rejeito tal preliminar.Superada tal análise e afastada as preliminares, passo ao enfrentamento do
mérito.2. DO MÉRITO2.1 DA OBRIGAÇÃO DE FAZERPrimeiramente, cumpre destacar que, conforme alega a Ré Duvel e
confirma o depoimento do próprio autor, o veículo passou a apresentar defeitos após findo o prazo de garantia. Nesse diapasão,
na audiência de instrução e julgamento juntada às fls.313/318, afirmou o Demandante: "Que quando o veículo foi para o oficina da
DUVEL, não estava mais em garantia de fábrica".A meu juízo, contudo, o falecimento do prazo de garantia não exime, por si só, o
fabricante ou fornecedor de responsabilidade pela existência de vícios oculto no produto. Isso, pois, trata-se aqui de garantia
contratual, que é ofertada deliberadamente pelo fornecedor com o fim de afirmar o produto no mercado de consumo. A mesma não
exclui a incidência da garantia legal, que é obrigatória e decorre de lei, referida como o prazo decadencial que passa a ser contado
a partir da ciência da existência de vício de fabricação oculto no produto.Neste sentido é o entendimento do Superior Tribunal de
Justiça:EMENTA: Quarta Turma - DIREITO DO CONSUMIDOR. VÍCIO OCULTO. DEFEITO MANIFESTADO APÓS O TÉRMINO
DA GARANTIA CONTRATUAL. OBSERVÂNCIA DA VIDA ÚTIL DO PRODUTO.O fornecedor responde por vício oculto de produto
durável decorrente da própria fabricação e não do desgaste natural gerado pela fruição ordinária, desde que haja reclamação
dentro do prazo decadencial de noventa dias após evidenciado o defeito, ainda que o vício se manifeste somente após o término
do prazo de garantia contratual, devendo ser observado como limite temporal para o surgimento do defeito o critério de vida útil do
bem. O fornecedor não é, ad aeternum, responsável pelos produtos colocados em circulação, mas sua responsabilidade não se
limita, pura e simplesmente, ao prazo contratual de garantia, o qual é estipulado unilateralmente por ele próprio. Cumpre ressaltar
que, mesmo na hipótese de existência de prazo legal de garantia, causaria estranheza afirmar que o fornecedor estaria sempre
isento de responsabilidade em relação aos vícios que se tornaram evidentes depois desse interregno(...) Nessa categoria de vício
intrínseco, certamente se inserem os defeitos de fabricação relativos a projeto, cálculo estrutural, resistência de materiais, entre
outros, os quais, em não raras vezes, somente se tornam conhecidos depois de algum tempo de uso, todavia não decorrem
diretamente da fruição do bem, e sim de uma característica oculta que esteve latente até então.(...) em se tratando de vício oculto
não decorrente do desgaste natural gerado pela fruição ordinária do produto, mas da própria fabricação, o prazo para reclamar a
reparação se inicia no momento em que ficar evidenciado o defeito, mesmo depois de expirado o prazo contratual de garantia,
devendo ter-se sempre em vista o critério da vida útil do bem, que se pretende "durável". A doutrina consumerista - sem
desconsiderar a existência de entendimento contrário - tem entendido que o CDC, no § 3º do art. 26, no que concerne à disciplina
do vício oculto, adotou o critério da vida útil do bem, e não o critério da garantia, podendo o fornecedor se responsabilizar pelo
vício em um espaço largo de tempo, mesmo depois de expirada a garantia contratual. Assim, independentemente do prazo
contratual de garantia, a venda de um bem tido por durável com vida útil inferior àquela que legitimamente se esperava, além de
configurar um defeito de adequação (art. 18 do CDC), evidencia uma quebra da boa-fé objetiva, que deve nortear as relações
contratuais, sejam elas de consumo, sejam elas regidas pelo direito comum. Constitui, em outras palavras, descumprimento do
dever de informação e a não realização do próprio objeto do contrato, que era a compra de um bem cujo ciclo vital se esperava, de
forma legítima e razoável, fosse mais longo. Os deveres anexos, como o de informação, revelam-se como uma das faces de
atuação ou 'operatividade' do princípio da boa-fé objetiva, sendo quebrados com o perecimento ou a danificação de bem durável
de forma prematura e causada por vício de fabricação. (Precedente citado: REsp 1.123.004-DF, DJe 9/12/2011. REsp 984.106-SC,
Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 4/10/2012, original sem destaque)Dessa forma, na hipótese de constatação de vícios
ocultos presentes no veículo mesmo após findo o prazo da garantia, latente é a responsabilização dos fornecedores pela
reparação.Acontece que, no caso em questão, não vislumbro a existência de vícios ocultos no produto, uma vez que os problemas
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relatados no veículo decorreram exclusivamente do mau uso do mesmo.Conforme se observa, o automóvel era usado pelo
cunhado do Demandante, que realizava diariamente o trajeto entre Matinha e São Luís. Considerando que o veículo era utilizado
em linha, há um consequente desgaste natural do mesmo, ainda mais ante a desídia quanto a uma correta manutenção, levando,
portanto, a uma deterioração acelerada do produto por conta do uso extremado.Não obstante, o Requerente não comprovou ter
realizado as revisões conforme especificações do fabricante; tanto assim que, em 2014, ocorreu o sinistro em que teve o motor
"batido", em termos técnicos, "fundido", que, conforme é cediço, só ocorre devido à incorreta ou inexistente manutenção do veículo
e não por defeito de fábrica. Neste diapasão, não restando caracterizada a responsabilidade das fornecedoras no que tange os
sinistros relatados, imperioso é o julgamento improcedente do pedido de dnaos materiais consistente na substituição do produto.
2.2 DO DANO MORALQuanto ao pleito de indenização por danos morais, destaco que este pode ser considerado como a conduta
ensejadora de dano de natureza imaterial toda aquela que ocasione um desgaste emocional, psicológico, ou afete o interior do
indivíduo em sua honra ou sua imagem, de tal forma que lhe cause perturbação, angústia e sofrimento.No caso em questão, ainda
que tenha havido uma situação que, em tese, poderia dar ensejo a existência de dano de cunho imaterial ao indivíduo, verifico que
a mesma se deu em virtude da desídia do próprio autor na correta manutenção do veículo.Também não se sustenta a alegação de
que o carro tenho sido redito na concessionária por culpa desta, visto que, como se demonstrou, isto ocorreu devido à falta do
pagamento do conserto por parte do Autor. Desta feita, não verificando suporte para justificar o acolhimento do pedido de
condenação por danos morais, convicto estou de que não deve prosperar.3- DISPOSITIVOAnte o exposto, não tendo o autor
comprovado o fato constitutivo do seu direito, com fundamento no art. 487, inciso I do NCPC julgo IMPROCEDENTES os pedidos
formulados na inicial. Condeno o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez
por cento) sobre o valor da causa, dos quais suspendo a exigibilidade, ante a concessão da gratuidade da justiça.No caso de
interposição de apelação, intime-se o apelado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias (art. 1010, §1° do
CPC).Caso o apelado interponha Recurso Adesivo, intime-se o apelante para contrarrazões, no mesmo prazo acima assinalado
(art. 1010, §2° do CPC).Após as formalidades previstas nos parágrafos anteriores, independentemente de juízo de admissibilidade,
remetam-se os autos ao Tribunal de Justiça.Não havendo recurso, após o trânsito em julgado, arquive-se com as formalidades de
praxe.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.São Luís/MA, 22 de junho de 2017Juiz Helio de Araújo Carvalho FilhoAuxiliar
respondendo pela 12ª Vara Cíveltba Resp: 166157

PROCESSO Nº 0014740-19.2014.8.10.0001 (160512014)
AÇÃO: PROCESSO DE EXECUÇÃO | EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

EXEQUENTE: DALON ALIMENTOS LTDA
ADVOGADO: ROSÁLIO GOMES CARVALHO ( OAB 3905-MA )

EXECUTADO: FABIO AUGUSTO DE ARAUJO

Processo n° 14740-19.2014.8.10.0001Exequente: DALON ALIMENTOS LTDAExecutado: FABIO AUGUSTO DE ARAUJOAção:
Execução por título extrajudicialSENTENÇADALON ALIMENTOS LTDA já devidamente qualificado nos autos, propôs a presente
Ação de Execução por Título Extrajudicial em face de FABIO AUGUSTO DE ARAUJO.Em breve resumo, verifico que, determinada
a citação do Demandado, esta restou infrutífera, conforme certidão à fl. 22. Assim, foi intimada a parte autora para se manifestar no
prazo de 10 dias acerca da devolução do referido mandado.Tendo a Requerida permanecido inerte, foi intimada para, no prazo de
5 dias, dar prosseguimento ao feito, sob pena de ocorrer a suspensão da execução; entretanto, deixou transcorrer o prazo in
albis.Desta feita, foi determinada a intimação da parte Autora para dar prosseguimento ao feito no prazo de 5 dias, sob pena de
extinção do processo sem resolução de mérito, conforme despacho de fl. 39. Mais uma vez, mesmo devidamente intimada, esta
não se manifestou.Após, vieram-me os autos conclusos para sentença.Era o que cabia relatar. Decido.O Código de Processo Civil,
em seu art. 485, III, preconiza que:O juiz não resolverá o mérito quando:III - por não promover os atos e as diligências que lhe
incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; Cumpre destacar que, em obediência ao que dispõe o § 1º do
mesmo dispositivo, ainda com intimação pessoal da parte, esta não se manifestou.De efeito, EXTINGO o processo, sem resolução
do mérito, na forma do art. 485, III, do CPC. Fica autorizado o desentranhamento dos documentos que instruem a inicial, mediante
recibo e cópia nos autos, a ser realizado no prazo de 05 (cinco) dias.Custas como recolhidas. Sem honorários. Transitado em
julgado, arquivem-se os autos com as baixas de praxe.P. R. I. São Luís, 20 de junho de 2017Juiz Hélio de Araújo Carvalho
FilhoFuncionando na 12ª Vara Cível tba Resp: 153247

PROCESSO Nº 0016014-18.2014.8.10.0001 (174222014)
AÇÃO: PROCESSO CAUTELAR | CAUTELAR INOMINADA

REQUERENTE: CARDIOMAR
ADVOGADO: ELI DOS SANTOS MEDEIROS ( OAB 3069-MA ) e WISON CABRAL HOSSOE JÚNIOR ( OAB 7435-MA )

REQUERIDO: ILANA RACHEL SILVA NAKATA e MHE REPRESENTACOES LTDA
ADVOGADO: BRUNO SANTOS CARVALHO ( OAB 6753-MA ) e JOSÉ MARIA DINIZ ( OAB 3738-MA ) e WILSON CABRAL
HOSSOE JUNIOR ( OAB 7435-MA )

DESPACHOProcesso n.º 174222014Intime-se o patrono da parte autora para, no prazo de 05 dias, comprovar que comunicou a
renúncia ao mandante, consoante exigência do art. 112 do NCPC.Provada a comunicação, intime-se pessoalmente a autora para
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constituir novo advogado em 10 dias, sob pena de extinção do feito sem resolução do mérito. São Luís, 21 de junho de 2017.Juiz
Hélio de Araújo Carvalho FilhoFuncionando na12ª Vara Cível Resp: 153247

PROCESSO Nº 0019359-55.2015.8.10.0001 (208332015)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

AUTOR: MARILENE AIRES PINTO DE CARVALHO e PEDRO LEONEL PINTO DE CARVALHO
ADVOGADO: ATHOS BARBOSA LIMA ( OAB 7696-MA ) e ATHOS BARBOSA LIMA ( OAB 7696-MA ) e DR. PEDRO LEONEL
PINTO DE CARVALHO ( OAB 417-MA ) e DR. PEDRO LEONEL PINTO DE CARVALHO ( OAB 417-MA )

REU: COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO-CEMAR
ADVOGADO: LUCIMARY GALVAO LEONARDO GARCES ( OAB 06100-MA )

Processo 19359-55.2015.8.10.0001 /208332015Autor: PEDRO LEONEL PINTO DE CARVALHO, MARILENE AIRES PINTO DE
CARVALHORéu: COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO-CEMAR EMBARGOS DE DECLARAÇÃODECISÃOTrata-se de
Embargos de Declaração opostos pela parte demandante, visando modificar o decisum prolatado às fls. 80/85, nos autos da ação
em epígrafe.Os embargantes, em apertada síntese, aduzem que houve omissão no pronunciamento judicial quando, no
dispositivo, não levou em consideração tratar-se de uma ação sobre direito do consumidor, bem como não discutiu as práticas
abusivas praticadas pela parte embargada. Entendendo imprestável os embargos para implicar em modificação da decisão
embargada, deixo de determinar a intimação do embargado. Era o que cabia relatar. DECIDO.Sabido é que os Embargos de
Declaração são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição ou omissão, com o escopo de obter o esclarecimento
ou a integração da decisão judicial impugnada.Assim, a finalidade precípua dos embargos de declaração, portanto, é corrigir
defeitos porventura existentes nas decisões proferidas pelo magistrado, sendo excepcionalmente aceitável os efeitos modificativos
ou infringentes de tal recurso.Desta feita, da revisão minuciosa da decisão, certo estou de que a pretensão dos embargantes não
merece guarida. Importa clarificar que a insatisfação dos recorrentes com a conclusão da decisão resistida por si só não autoriza a
interposição do instrumento dissecado, haja vista que inexistem omissões, dúvidas ou contradições objetivas que resultem
internamente do julgado. De todo modo, hei por bem enfatizar que o provimento consistiu na improcedência de todos os pedidos
formulados na peça exordial, nos termos da decisão concedida às fls. 80/85. Não por menos, verifico que a sentença meritória
abarcou todos os pontos essenciais para a resolução do conflito, estando em perfeita consonância com os ditames do Código de
Defesa do Consumidor, assim como com as normas processuais vigentes. Pontuo, nesse diapasão, que dúvida subjetiva da parte,
ou resultante de sua própria interpretação jurídica, não autoriza o emprego de declaratórios, sendo certo que a embargante deverá
se valer das vias recursais próprias, caso deseje rediscutir a matéria enfrentada.ANTE O EXPOSTO, e pelo que mais consta dos
autos, conheço dos embargos de declaração, porém, para REJEITÁ-LOS, mantendo o inteiro teor do decisum embargado.Intimem-
se. São Luís (MA), 13 de junho de 2017Juiz Hélio de Araujo Carvalho FilhoFuncionando pela 12ª Vara CívelJM Resp: 153247

PROCESSO Nº 0020735-47.2013.8.10.0001 (227372013)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

AUTOR: FRANCISCA DE FÁTIMA RIBEIRO MORAES
ADVOGADO: ELSON JANUÁRIO FAGUNDES ( OAB 7641-MA ) e ZENILTON VIEIRA ( OAB 9845-MA )

REU: CONSTRUTORA SA CAVALCANTE
ADVOGADO: CHRISTIAN OMETTO CARREIRA PAULO ( OAB 9125-MA ) e FERNANDA ALICE VILELA BRANDÃO ( OAB
5766-MA ) e MARIA GABRIELLA RODRIGUES COOPER DOS SANTOS ( OAB 12313-MA )

Processo n° 227372013DECISÃOTrata de impugnação ao cumprimento de sentença oposta pela parte executada, na qual suscita,
em suma, excesso de execução no valor de R$ 13.121,58, conforme apurado em cálculo elaborado em sua peça de
irresignação.Em manifestação, o impugnado ratifica seus cálculos. Ademais, na oportunidade, requereu o prosseguimento da
execução em relação à obrigação de fazer.Eis o sucinto relatório. Decido.Do compulsar detido dos autos, notadamente os cálculos
apresentados pela executada, verifico que estase equivoca na medida em que deixa de computar as custas adiantadas pelo autor,
que foram na ordem de R$ 6.741,00; razão pela qual não merece guarida a presente impugnação.Com efeito, sem qualquer
delonga, assento assistirrazão ao demandante, posto que as condenações estão atualizadas segundo o comando sentencial, de
modo que homologo os cálculos de fl. 352.Por fim, cumpre registrar que, garantido o juízo no valor exequendo, não há falar em
multa e honorários do art. 523, §1º, do CPC.Ante o exposto, julgo improcedente a presente impugnação.Honorários de R$ 800,00
(oitocentos reais).Preclusa a decisão, fica autorizado o levantamento da diferença, devendo ser expedidos os competentes alvarás
em apartado, sendo um em favor da parte autora e de seu advogado, no valor de R$ 12.597,90, e outro, em favor unicamente do
causídico no importe de R$ 523,68, ambos mediante recolhimento de custas.Doutra banda, em relação a obrigação de fazer,
constato que a sentença estabelece a sua liquidação por artigo, procedimento esse extinto pelo novo Código, de sorte que
aplicável agora a liquidação por procedimento comum, na forma do art. 509, inc. II.Com efeito, intime-se a parte demandada, por
seu advogado, para, querendo, contestar no prazo de 15 dias.São Luís, 21 de junho de 2017.JuizHélio de Araújo Carvalho
FilhoFuncionando na 12ª Vara Cível Resp: 153247
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PROCESSO Nº 0022942-19.2013.8.10.0001 (251862013)
AÇÃO: PROCESSO DE EXECUÇÃO | EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

EXEQUENTE: ITAU UNIBANCO S/A
ADVOGADO: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI ( OAB 21678-PE )

EXECUTADO: FRIGO SOUZA LTDA e MARIA BENEDITA MARQUES SIQUEIRA e RAIMUNDO NONATO SOUSA FILHO

ESTADO DO MARANHÃOPODER JUDICIÁRIOFÓRUM DES. SARNEY COSTA12ª VARA CÍVELProcesso nº
251862013Demandante: ITAU UNIBANCO S/ADemandado: FRIGO SOUZA LTDA-ME E OUTROSRecebi hoje, É sabido que a
execução pode ser suspensa quando o devedor não possuir bens penhoráveis, nos termos do art. 921, inciso III do NCPC. Defiro o
pedido de fls. 179 e por conseguinte SUSPENDO a presente execução pelo prazo de 01 ano durante o qual se suspenderá a
prescrição. Entretanto, visando evitar que o feito permaneça parado na Secretaria como que por inércia do juízo, determino o
arquivamento deste processo, podendo a qualquer tempo, mediante simples requerimento, ser retomado o seu prosseguimento.
São Luís/MA, 14 de junho de 2017. Juiz HÉLIO DE ARAUJO CARVALHO FILHOAuxiliar funcionando pela 12ª Vara Cível MCF
Resp: 153247

PROCESSO Nº 0023213-57.2015.8.10.0001 (249302015)
AÇÃO: PROCEDIMENTOS REGIDOS POR OUTROS CÓDIGOS, LEIS ESPARSAS E REGIMENTOS | BUSCA E APREENSÃO
EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA

AUTOR: BANCO ITAU
ADVOGADO: BIANCA MARINA BARROS JANSEN DE MELO ( OAB 10321-MA ) e FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ (
OAB 206339-SP ) e RUANA SILVA COIMBRA ( OAB 14434-MA )

REU: NEANDRO PIMENTA DE ARAUJO
ADVOGADO: RANIERE DE SOUSA BARROS ( OAB 15565-CE )

Processo n° 23213-57.2015.8.10.0001/ 249302015Autor: BANCO ITAURéus: NEANDRO PIMENTA DE ARAUJOAção: Execução
de Título ExtrajudicialDESPACHOIntime-se o autor para, no prazo de 05 (cinco) dias, providenciar o prosseguimento do feito, sob
pena de suspensão da execução , nos termos do art. 921, inciso III do NCPC. Cumpra-se.São Luís, 14 de junho de 2017JUIZ Hélio
de Araújo Carvalho Filho Funcionando junto a 12ª Vara Cívellrr Resp: 153247

PROCESSO Nº 0027607-78.2013.8.10.0001 (302012013)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

AUTOR: BANCO DO BRASIL S/A
ADVOGADO: RAFAEL SGANZERLA DURAND ( OAB 211648-SP ) e RAFAEL SGANZERLA DURAND ( OAB 10348A-MA )

REU: CRISTINA MERCES DUTRA MORENO e GILVAN LEITE DA SILVA e MADEIRARTE MADEIRA E MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA - EPP

Processo n° 27607-78.2013.8.10.0001/ 302012013Autor: BANCO DO BRASIL S/ARéus: MADEIRARTE MADEIRA E MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA - EPP, CRISTINA MERCES DUTRA MORENO, GILVAN LEITE DA SILVAAção:
COBRANÇADESPACHO Defiro o petitório de fl. 205, no tocante às consultas aos sistemas afetos ao Judiciário (BACENJUD,
INFOJUD E RENAJUD), com o objetivo de localizar o endereço dos demandados: Gilvan Leite da Silva e Madeirart Madeira e
Material de Construção LTDA-EPP.Caso as pesquisas forneçam endereço diverso dos constantes nos autos, expeça-se mandado
de citação, nos termos do despacho de fl. 71. Em se tratando de múltiplos endereços intime-se a parte autora para indicar em qual
deverá ser enviado o mandado. Na hipótese das pesquisas serem infrutíferas, determino a intimação do autor, via DJE, para, no
prazo de 10 (dez) dias, apresentar endereço ou requerer o que entender de direito para fins de citação dos réus, sob pena de
extinção do feito, nos termos do art. 485, inciso IV do CPC. Intimem-se. Cumpra-se. São Luís, 29 de maio de 2017JUIZ Sebastião
Joaquim Lima Bonfim Titular da 12ª Vara Cívellrr Resp: 153247

PROCESSO Nº 0027781-87.2013.8.10.0001 (303842013)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

AUTOR: MARIA DE FATIMA SANTOS PINTO
ADVOGADO: MOISES DA SILVA SERRA ( OAB 11043-MA )

REU: RAIMUNDO NONATO JANSEN TRINDADE
ADVOGADO: ELIZANGELA ALVES LIMA ( OAB 10367-MA ) e FRANCISCO RENO SILVA GOMES ( OAB 7998-MA ) e
MARLLA FABIANA DE SOUSA CORRÊA GOMES ( OAB 11849-MA )
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Processo n° 27781-87.2013.8.10.0001/ 303842013Autor: MARIA DE FATIMA SANTOS PINTORéus: RAIMUNDO NONATO
JANSEN TRINDADEAção: Reinvindicatória c/c Perdas e DanosDESPACHO Considerando o que dispõe o art. 1023, § 2º do
NCPC, intime-se o embargado para, querendo, manifestar-se sobre os presentes embargos no prazo de 05 (cinco) dias. Após,
com ou sem manifestação, voltem-me os autos conclusos para decisão. São Luís (MA), 13 de junho de 2017JUIZ Hélio de Araujo
Carvalho Filho Funcionando 12ª Vara CívelJM Resp: 153247

PROCESSO Nº 0028852-27.2013.8.10.0001 (315552013)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

AUTOR: CEUMA - ASSOCIACAO DE ENSINO SUPERIOR
ADVOGADO: MARIANA GUIMARAES DOS SANTOS ( OAB 10221-MA ) e MIRELLA PARADA MARTINS ( OAB 4915-MA )

REU: CAIO HENRIQUE BUHATEM NORONHA
ADVOGADO: DARTANHAN LUIS REIS MENEZES ( OAB 2998-MA )

Processo n° 28852-27.2013.8.10.0001/ 315552013Autor: CEUMA - ASSOCIACAO DE ENSINO SUPERIORRéus: CAIO
HENRIQUE BUHATEM NORONHAAção: Cobrança Vistos etc...Como reconhecido pela parte exequente, para a presunção da
insolvência civil, necessário que restem esgotadas as tentativas de localização de bens do executado, o que ainda não ocorreu no
caso presente, uma vez que foram tão somente realizadas consultas junto às instituições financeiras (BACEJUD) e DETRAN
(RENAJUD).Ademais disso, cumpre notar que, a despeito de entendimento jurisprudencial em sentido diverso, os arts. 754 e ss do
CPC/73 (ainda aplicáveis à situação por força do que disciplina o art. 1052 do CPC/15) apontam para a necessidade de
instauração de um processo autônomo, ainda que fundado no título judicial, devendo, portanto, ser instrumentalizado por petição
inicial, com todos os seus requisitos.Assim, indefiro, por ora, o requerimento de fls. 154/157, e determino seja a parte autora
intimada para, no prazo de 05 (cinco) dias, requerer o que mais entender de direito, sob pena de suspensão do processo, ex vi do
art. 921, III e 771, ambos do CPC/15.Caso não haja manifestaçã no prazo concedido, proceda-se à suspensão do presente feito,
inclusive junto ao sistema THEMIS PG, pelo prazo de 01 (um) ano, ex vi do art. 921, §§1º e 2º do CPC.Intimem-se. Cumpra-se.São
Luís, 14 de junho de 2017JUIZ Hélio de Araujo Carvalho Filho Funcionando pela 12ª Vara Cível/rsm Resp: 153247

PROCESSO Nº 0035971-68.2015.8.10.0001 (384392015)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO SUMÁRIO

AUTOR: LUISA CARACAS DE ALMADA LIMA e MARIA DAS GRAÇAS CARACAS DE ALMADA LIMA e RUY EDUARDO DA
SILVA ALMADA LIMA
ADVOGADO: ALFREDO LIMA GOES ( OAB 12942-MA ) e ALFREDO LIMA GOES ( OAB 12942-MA ) e ALFREDO LIMA GOES
( OAB 12942-MA )

REU: MOTA MACHADO & OREGON SPE VIII CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA
ADVOGADO: BRUNO ROCIO ROCHA ( OAB 14608-MA )

DESPACHOProcessos n.º599542015 e 384392015Tendo em vista que as partes pugnaram pela produção de prova oral, designo
o dia 1º/08/2017, às 09h30min, para a realização da audiência de instrução e julgamento.Intimem-se as partes, advertido-as de
que as testemunhas deverão comparecer à sessão independentemente de intimação.São Luís, 21 de junho de 2017.Juiz Hélio de
Araújo Carvalho FilhoFuncionando na12ª Vara Cível Resp: 153247

PROCESSO Nº 0047340-59.2015.8.10.0001 (504752015)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

AUTOR: FABIO JOSE GABRIEL XAVIER
ADVOGADO: FABIANO ZANELLA DUARTE ( OAB 7061A-MA )

REU: VARANDAS GRAND PARK EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA
ADVOGADO: GISELLE DE SOUSA FONTES MARTINS ( OAB 10799-MA )

Processo n° 47340-59.2015.8.10.0001 (504752015)Embargado: FABIO JOSE GABRIEL XAVIEREmbargante: VARANDAS
GRAND PARK EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDAAção: Ação de rescisão contratual c/c repetição de indébito,
indenização por danos morais e pedido de tutela antecipadaDECISÃOTrata-se de recurso de Embargos de Declaração interposto
por VARANDAS GRAND PARK EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA em face da decisão liminar proferida por este
juízo à fl. 83, que indeferiu o pedido de restituição de prazo efetuado pela Embargante à fls. 63/64.Sustenta a embargada omissão
da decisão, consistente na eventual ausência de fundamentação quando do indeferimento da restituição de prazo recursal.Em
manifestação aos embargos de declaração às fls. 105/106, a parte Autora pleiteia o não acolhimento, visto que o embargante se
dispõe apenas a tentar rediscutir a decisão proferida; de modo que, suscitando ser protelatório, requer a aplicação de multa ao
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Embargante. É o relatório. Decido.Os Embargos de Declaração constituem-se em meio de impugnação cabível quando houver
vícios, que, de tão graves, inviabilizem a prestação jurisdicional. Com efeito, o recurso acima comentado se presta a combater
obscuridade, contradição ou omissão existente nos provimentos jurisdicionais de cunho decisório, consoante dispõe o artigo 1022
do Código de Processo Civil.Neste sentido, os presentes embargos buscam impugnar a decisão de indeferimento da petição de
restituição de prazo, prolatada nos seguintes termos, ipsis literis:Indefiro o pedido de restituição de prazo, tendo em vista que o
mandado de intimação e citação foi juntado aos autos dia 17/02/2016 findando o prazo para resposta em 03/05/2016. Portanto,
verifica-se que quando o demandado deu entrada na petição de fls. 63-64 ele ainda estava dentro do prazo de oferecimento de
defesa.Pois bem. Nota-se que a irresignação do embargante não merece prosperar, pois não há na decisão vergastada qualquer
omissão, contradição ou obscuridade. Dessa forma, verifica-se que os argumentos do embargante manifestam seu inconformismo,
com fito de modificar o julgado, não prestando os embargos de declaração para tal desiderato.Frisa-se, eventual inconformismo
dos embargantes deve ser veiculado por intermédio de recurso próprio, tendo em vista que os embargos de declaração não
constituem via adequada para rediscussão de matéria já decidida.Nesta linha se coaduna a inteligência dos seguintes
arestos:Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE INJUNÇÃO. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. QUESTÃO DEVIDAMENTE ANALISADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIOS. APLICAÇÃO DE MULTA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I - Ausência dos pressupostos do art. 535, I e II, do Código de Processo Civil. II -
A questão suscitada pelo embargante foi devidamente analisada no acórdão embargado. III- Os embargos de declaração não
constituem meio processual adequado para a reforma do decisium, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em
situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão. IV - Aplicação da multa prevista no art. 538, parágrafo único, do
CPC, ante a verificação do manifesto caráter protelatório dos embargos declaratórios. V - Embargos de declaração rejeitados.
(STF - MI: 2527 DF , Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 29/02/2012, Tribunal Pleno, Data de
Publicação: ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-055 DIVULG 15-03-2012 PUBLIC 16-03-2012, original sem destaque)EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA CAUSA. INADMISSÍVEL. MATÉRIA DEVIDAMENTE APRECIADA. EMBARGOS
PROTELATÓRIOS. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 538, § ÚNICO, CPC. 1- Os embargos de declaração não se prestam à
rediscussão da causa, pois visam à integração da decisão embargada e não à sua substituição, não se prestando, assim, a discutir
o acerto ou não da referida decisão. 2- Tendo sido devidamente analisada a matéria na decisão embargada, os embargos são
considerados protelatórios, incidindo a multa prevista no parágrafo único, do artigo 538, do Código de Processo Civil. 3- Embargos
de declaração conhecidos e rejeitados. (TJ-PR - EMBDECCV: 579579701 PR 0579579-7/01, Relator: José Carlos Dalacqua, Data
de Julgamento: 09/09/2009, 18ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 237, grifo nosso)Ante ao exposto, não acolho os Embargos
de Declaração e, tendo em vista que a matéria discutida nos autos foi tratada expressamente na decisão embargada, entendo que
os aclaratórios possuem caráter meramente protelatório, razão pela qual aplico multa de 1% sobre o valor da causa em favor do
autor, nos termos do artigo 1026, § 2° do CPC. Intimem-se.São Luís, 20 de junho de 2017Juiz Hélio de Araujo Carvalho
FilhoFuncionando na 12ª Vara Cível tba Resp: 153247

PROCESSO Nº 0052492-59.2013.8.10.0001 (574282013)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

AUTOR: NICANOR OLIVEIRA MOURA
ADVOGADO: FRANCISCO DE ASSIS PINHEIRO ABREU ( OAB 2368-MA ) e FRANCISCO DE ASSIS PINHEIRO ABREU (
OAB 2368-MA )

REU: M GOMES DE OLIVEIRA E CIA LTDA
ADVOGADO: DAVID FONSECA DE ARAÚJO ( OAB 9687-MA ) e ESTÁCIO LOBO DA SILVA GUIMARÃES NETO ( OAB
17539-PE )

Processo n° 52492-59.2013.8.10.0001/ 574282013Autor: NICANOR OLIVEIRA MOURARéus: M GOMES DE OLIVEIRA E CIA
LTDAAção: INDENIZAÇÃODESPACHO Indefiro o pedido de fl. 208, pois trata-se de medida que só deve ser concedida após
deconsideração de personalidade jurídica, fato que não ocorreu nos autos.Ademais, cumpre salientar que a Desconsideração de
Personalidade Jurídica possui arcabolço normativo no CPC ( art. 133-137), que estabelece o procedimento a ser seguido com a
instauração do incidente para a desconsideração da personalidade jurídica, sendo que ele deve ser manejado, preferencialmente,
nos próprios autos, assim como precisa preencher os pressupostos legais específicos (art. 134, §4° CPC), somente proferindo-se
decisão após instrução do incidente, com a observância das garantias do contraditório e ampla defesa.Intime-se o exequente para
, no prazo de 10 (dez) dias, requerer o que entender cabível, sob pena de suspensão do processo e arquivamento dos
autos.Intime-se. Cumpra-se.São Luís, 14 de junho de 2017JUIZ Hélio de Araújo Carvalho Filho Funcionando junto a 12ª Vara
Cívellrr Resp: 153247

PROCESSO Nº 0052688-58.2015.8.10.0001 (563832015)
AÇÃO: INCIDENTES | IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA

IMPUGNANTE: MOTA MACHADO OREGON SPE XXV CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA
ADVOGADO: LUCIANA SARNEY ALVES DE ARAÚJO COSTA ( OAB 13980-MA )

IMPUGNADO: LUISA CARACAS DE ALMADA LIMA e MARIA DAS GRAÇAS CARACAS DE ALMADA LIMA e RUY EDUARDO
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DA SILVA ALMADA LIMA
ADVOGADO: ALFREDO LIMA GOES ( OAB 12942-MA ) e ALFREDO LIMA GOES ( OAB 12942-MA ) e ALFREDO LIMA GOES
( OAB 12942-MA )

Processo n° 563832015SENTENÇAIncidentalmente à demanda que lhes promoveu LAISA CARACAS DE ALMADA LIMA E
OUTROS, MOTA MACHADO E OREGON SPE XXV CONSTRUÇÕES ofertou impugnação ao valor da causa atribuído a demanda
principal.Na inicial o impugnante assevera que o valor da causa deve corresponder ao valor do contrato, em estrito cumprimento
ao que dispõe o art. 259, V, do CPC revogado, além da somatória das demais pretensões.Desse modo, requer o julgamento de
procedência da presente impugnação, alterando o valor da causa.Intimados os impugnados para responder, se manifestaram às
fls. 55/58; pugnando, em caso de procedência, pelo diferimento do pagamento das custa para o final da demanda.É o relatório.
Decido.Não obstante o disposto no art. 259, V, do CPC vigente quando do ajuizamento do presente incidente, que atribuia à causa
o valor do contrato quando o litígio tiver por objeto a existência, validade, cumprimento, modificação ou rescisão do negócio
jurídico; comundo do entendimento firme na jurisprudência pátria, notadamente do STJ, no sentido de que deve o valor da causa
corresponder ao valor econômico pretendido. Veja:PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. VALOR DA CAUSA.
COMPATIBILIDADE COM O CONTEÚDO ECONÔMICO DA DEMANDA. SÚMULA 83/STJ. OFENSA AO ART. 535 DO CPC.
DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. 1. Hipótese em que o Tribunal de origem manteve a decisão que fixou
o valor da causa com base no conteúdo econômico da demanda (R$ 988.877,29). 2. Não se conhece do Recurso Especial em
relação à ofensa ao art. 535 do CPC quando a parte não aponta, de forma clara, o vício em que teria incorrido o acórdão
impugnado. Aplicação, por analogia, da Súmula 284/STF. 3. É pacífico o entendimento do STJ de que o valor da causa deve
corresponder ao conteúdo econômico da demanda, ou seja, ao êxito material perseguido pelo autor da ação, inclusive nas Ações
Declaratórias. Aplicação da Súmula 83/STJ. 4. Agravo Regimental não provido. (AgRg no AREsp 285536 / MG) original sem
destaqueNo caso em apreço, conquanto haja pedido de condenação em danos morais a ser arbitrado pelo magistrado, entendo
que a pretensão autoral se encontra parcialmente liquidada, uma vez que postula multa e lucros cessantes; de modo que a sua
somatória deve corresponder o valor atribuído à causa.Com efeito, sem maiores delongas, embora a pretensão aludir sobre
imóvel, desarrazoável a aplicação do disposto no art. 259, inc. V, do CPC, de modo que, ao meu juízo, deve o valor da causa ter
por base tão somente o montante equivalente a somatória dos pedidos já liquidados na exordial.Ante ao exposto, julgo, em parte,
procedente a presente impugnação para fixar o valor da causa, na ação tombada sob o número de processo 384392015, no
importe de R$ 21.740,40 (vinte e um mil, setecentos e quarenta reais e quarenta centavos).Ademais, considerando que processo
principal tramita regulamente, inclusive com decisão antecipatória de tutela confirmada em sede recursal, hei por bem diferir a
complementação das custas para o fim da demanda.Junte-se cópia desta sentença nos autos principais.Custas como já
recolhidas.Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.São Luís, 21 de junho de 2017.JuizHélio de Araújo Carvalho
FilhoFuncionando na12ª Vara Cível Resp: 153247

PROCESSO Nº 0053806-06.2014.8.10.0001 (573762014)
AÇÃO: PROCESSO DE EXECUÇÃO | EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

EXEQUENTE: BANCO RURAL S/A
ADVOGADO: LEONARDO NASCIMENTO GONÇALVES DRUMOND ( OAB 768-PE ) e LOURENÇO GOMES GADÊLHA DE
MOURA ( OAB 21233-PE )

EXECUTADO: COBRACO SERVICOS E MONTAGENS LTDA e DJALMA PEDROSA LEITE e RAIMUNDO JOSE ALVES MELO
e TONY ANDERSSON SILVA OLIVEIRA
ADVOGADO: ROBERTO TAVARES DE SOUZA ( OAB 3991-MA )

Processo n° 53806-06.2014.8.10.0001/ 573762014Autor: BANCO RURAL S/ARéus: DJALMA PEDROSA LEITE, COBRACO
SERVICOS E MONTAGENS LTDA, TONY ANDERSSON SILVA OLIVEIRA, RAIMUNDO JOSE ALVES MELOAção: Execução de
Título ExtrajudicialDESPACHO De saída, considerando o pedido de habilitação de fl. 76, retifique-se o registro dos autos para
passar a constar os advogados ali indicados.Ainda, ao que se vê do caderno processual, o bem indicado pela COBRAÇO
SERVICOS E MONTAGENS LTDA (devidamente citada - v. fl. 49 e procuração de fl. 40) não foi localizado para avaliação e
penhora por não mais funcionar no local apontado na inicial (e no mandado), encontrando-se naquele lugar a São Sebastião Ferro
e Aço (v. fl. 103).Intimada, por intermédio de seu patrono, para informar o local onde atualmente exerce a empresa, a executada
não se manifestou.Ocorrendo que a procuração apresentada à fl. 40 já informava endereço da Cobraço diverso da peça de
ingresso, sendo esse o mesmo apontado à fl. 125, determino que se reexpeça o mandado de avaliação e penhora do bem descrito
à fl. 39.No tocante ao réus ainda não citados, a saber, Tony Anderson Silva Oliveira e Djalma Pedrosa Leite, expeçam-se os
respectivos mandados de citação observando, inicialmente, os endereços de fls. 131/132.Cumpra-se integralmente.São Luís, 14
de junho de 2017JUIZ Hélio de Araújo Carvalho Filho Funcionando pela 12ª Vara Cível/rsm Resp: 153247

PROCESSO Nº 0055872-22.2015.8.10.0001 (599542015)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

AUTOR: LUISA CARACAS DE ALMADA LIMA e MARIA DAS GRAÇAS CARACAS DE ALMADA LIMA e RUY EDUARDO DA
SILVA ALMADA LIMA
ADVOGADO: ALFREDO LIMA GOES ( OAB 12942-MA ) e ALFREDO LIMA GOES ( OAB 12942-MA ) e ALFREDO LIMA GOES
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( OAB 12942-MA ) e MARCELA PELUCIO DOMINICI ( OAB 14341-MA ) e MARCELA PELUCIO DOMINICI ( OAB 14341-MA ) e
MARCELA PELUCIO DOMINICI ( OAB 14341-MA )

REU: MOTA MACHADO OREGON SPE XXV CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA
ADVOGADO: BRUNO ROCIO ROCHA ( OAB 14608-MA )

DESPACHOProcessos n.º599542015 e 384392015Tendo em vista que as partes pugnaram pela produção de prova oral, designo
o dia 1º/08/2017, às 09h30min, para a realização da audiência de instrução e julgamento.Intimem-se as partes, advertido-as de
que as testemunhas deverão comparecer à sessão independentemente de intimação.São Luís, 21 de junho de 2017.Juiz Hélio de
Araújo Carvalho FilhoFuncionando na12ª Vara Cível Resp: 153247

Décima Terceira Vara Cível do Fórum Des. Sarney Costa

Processo nº. 0801691-67.2017.8.10.0001
AUTOR: BANCO ITAUCARD S/A
ADVOGADO: ANTONIO BRAZ DA SILVA (OAB/MA 14.660-A)
RÉU: MINERVINA SOUZA DA SILVA

SENTENÇA
(...)Diante disso, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA e, por consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM
RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do art. 485, VIII, do CPC.
Custas pelo autor. Sem honorários advocatícios, haja vista que não houve angularização processual.
Após o trânsito em julgado, arquive-se e providencie-se a baixa na distribuição.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.

São Luís-MA, 09 de maio de 2017.
Ariane Mendes Castro Pinheiro

Juíza de Direito Titular da 13ª Vara Cível

Processo n.º 0801805-06.2017.8.10.0001
Ação: CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO (32)
Requerente: MARIA DE FATIMA BORGES ARAUJO
Advogado: FELIPE THIAGO SERRA NETO (OAB/MA - 15.718)
Requerido: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
SENTENÇA
(...) Diante disso, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIAe, por consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM
RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do art. 485, VIII do CPC.
Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita em favor da parteautora, pelo que fica suspensa a exigibilidade das custas. Sem
honorários advocatícios, haja vista que não houve angularização processual.
Após o trânsito em julgado, arquive-se e providencie-se a baixa na distribuição.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.

São Luís, 16de maiode 2017.
Ariane Mendes Castro Pinheiro

Juíza de Direito Titular da 13ª Vara Cível

Processo n.º 0804054-27.2017.8.10.0001
Ação: BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
Requerente: BANCO GMAC S.A.
Advogado: MAURO SERGIO FRANCO PEREIRA (OAB 7932-MA)
Requerido: MARINEUZA ALMEIDA DOS SANTOS
SENTENÇA
Diante disso, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA e, por consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM
RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do art. 485, VIII, do CPC.
Custas já recolhidas. Sem honorários advocatícios, haja vista que não houve angularização processual. Após o trânsito em
julgado, arquive-se e providencie-se a baixa na distribuição.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.

São Luís-MA, 10 de maio de 2017.
Ariane Mendes Castro Pinheiro

Juíza de Direito Titular da 13ª Vara Cível

Processo nº. 0806951-62.2016.8.10.0001
Autor: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A
Advogado: Allan Rodrigues Ferreira (OAB/MA 7.248)
Réu: CREUSA HELENA SILVA ROCHA FREITAS
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SENTENÇA

(...) Diante disso, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA e, por consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM
RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do art. 485, VIII do CPC.
Considerando que por este Juízo não foi informado a qualquer órgão acerca de restrição judicial sobre o bem em questão, deixo de
determinar a expedição de ofício ao DETRAN.
Custas, já recolhidas. Sem honorários advocatícios, haja vista que não houve angularização processual.
Após o trânsito em julgado, arquive-se e providencie-se a baixa na distribuição.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.

São Luís, 16 de maio de 2017.
Ariane Mendes Castro Pinheiro

Juíza de Direito Titular da 13ª Vara Cível

Processo nº. 0853925-60.2016.8.10.0001
Autor: AYMORÉ CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
Advogado: Allan Rodrigues Ferreira (OAB/MA n.º 7.248)
Réu: WILLIAN PEREIRA CARVALHO

SENTENÇA

(...) Diante disso, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIAe, por consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM
RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do art. 485, VIII do CPC.
Considerando que por este Juízo não foi informado a qualquer órgão acerca de restrição judicial sobre o bem em questão, deixo de
determinar a expedição de ofício ao DETRAN.
Custas, já recolhidas. Sem honorários advocatícios, haja vista que não houve angularização processual.
Após o trânsito em julgado, arquive-se e providencie-se a baixa na distribuição.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.

São Luís, 16 de maio de 2017.
Ariane Mendes Castro Pinheiro

Juíza de Direito Titular da 13ª Vara Cível

Processo n.º 0854685-09.2016.8.10.0001
Ação: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
Requerente: JOSÉ RIBAMAR PINHO RABELO
Advogado: BRUNO LEONARDO LIMA CRUZ (OAB/MA nº 7.952)
Requerido: COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃO - CEMAR
Advogado: LUANA OLIVEIRA VIEIRA (OAB/MA 8.437), VALERIA LAUANDE CARVALHO COSTA (OAB/MA 4.749)
SENTENÇA

(...) Assim, em decorrência da avença firmada, homologo o acordo convolado pelas partes, conforme cláusulas constantes do
documento de Id n° 6540013, dando fim à demanda, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, e em consequência, julgo
extinto o processo, com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, III, b, do Código de Processo Civil.
Sem custas, nos termos do art. 90, §3° do CPC. Condeno as partes igualmente, em honorários advocatícios (Art. 90, §2º, do CPC),
ficando sob condição suspensiva de exigibilidade para a parte autora, no termos do art. 98, §3º, do CPC, face à assistência
judiciária deferida em seu favor.
Após, certifique-se o trânsito em julgado, e arquivem-se os autos com a devida baixa na distribuição.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

São Luís, 27 de junho de 2017.
Lorena de Sales Rodrigues Brandão

Juíza de Direito Auxiliar respondendo pela 13ª Vara Cível

Processo nº.0856348-90.2016 .8.10.0001
Autor: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
Advogado: CELSO MARCON (OAB/MA 8104-A)
Réu: VITORIA REGIA MASTRANGGY PINHEIRO CUTRIM

SENTENÇA

(...) Diante disso, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIAe, por consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM
RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do art. 485, VIII do CPC.
Considerando que por este Juízo não foi informado a qualquer órgão acerca de restrição judicial sobre o bem em questão, deixo de
determinar a expedição de ofício ao DETRAN.
Custas, já recolhidas. Sem honorários advocatícios, haja vista que não houve angularização processual.
Após o trânsito em julgado, arquive-se e providencie-se a baixa na distribuição.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.

São Luís, 16 de maiode 2017.
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Ariane Mendes Castro Pinheiro
Juíza de Direito Titular da 13ª Vara Cível

Décima Quarta Vara Cível do Fórum Des. Sarney Costa

PROCESSO Nº 0012425-81.2015.8.10.0001 (134142015)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

AUTOR: VIRGINIA DE AZEVEDO NEVES SALDANHA
ADVOGADO: CARINE DE SOUSA FARIAS ( OAB 12642-MA ) e NATHALIA SANTOS PIMENTEL CARVALHO ( OAB 08908-
MA )

REU: MOTA MACHADO & OREGON SPE XVI CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA
ADVOGADO: BRUNO ROCIO ROCHA ( OAB 14608-MA ) e LUCIANA SARNEY ALVES DE ARAÚJO COSTA ( OAB 13980-MA
)

ATO ORDINATÓRIODe ordem do MM Juiz de Direito, conforme delegação prevista na PORTARIA-TJ - 31072016 e nos termos do
art. 1010 do CPC, fica INTIMADA a parte apelada MOTA MACHADO & OREGON SPE XVI CONSTRUÇÕES E
INCORPORAÇÕES LTDA para apresentar contrarrazões a Apelação Adesiva juntada às fls. 330/343, no prazo de 15 dias. São
Luís, 28 de junho de 2017Jeannine Soares CardosoServidora da 14ª Cível da Capital Resp: 166371

Décima Quinta Vara Cível do Fórum Des. Sarney Costa

Processo n.º 0808553-54.2017.8.10.0001
AUTOR: FRANCISCO DAS CHAGAS CORREIA DA SILVA
Advogado do(a) AUTOR: FABIO AUGUSTO VIDIGAL CANTANHEDE - MA10019
RÉU: BANCO GMAC S.A.

DESPACHO
Considerando-se o atendimento aos respectivos pressupostos legais (CPC/2015, art. 98 e ss), defiro à parte autora o direito à gratuidade da
justiça.
Cuida-se de demanda judicial em que informa a parte autora haver firmado com a parte ré contrato de financiamento bancário, cuja cópia do
respectivo instrumento contratual nunca teria sido fornecida ao consumidor, razão pela qual requer a concessão liminar de exibição cautelar do
documento.
Era o que cumpria relatar. Decido.
Consoante acima relatado, a presente demanda judicial tem por objetivo compelir a parte ré à exibição de documentos, motivo pelo qual deve a
parte autora comprovar, em especial, o atendimento da condição da ação denominada interesse de agir, segundo entendimento jurisprudencial
consolidado no REsp n.º 1.349.453-MS (Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 02/02/2015), submetido ao disposto no art. 543-C, do Código
de Processo Civil.
Por ocasião daquele julgado, ficou estabelecido que o interesse de agir em ação cautelar de exibição de documentos encontra-se atendido quando
a parte autora demonstrar existir relação jurídica com a parte ré, comprovar prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo
razoável, além de efetuar o pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária.
Por ora, sem parâmetros para aferir o custo do serviço ora em questão, bem como pelo atendimento do requisito atinente à demonstração de
relação jurídica entre as partes ora litigantes, não existe, em contrapartida, prova de que a parte autora tenha promovido prévio requerimento à
parte ré, restando ausente, portanto, a condição da ação acima nominada.
Ante o exposto, determino a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu patrono, para que comprove haver realizado prévia solicitação dos
documentos à referida instituição financeira, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito (CPC/2015,
art. 330, inciso III c/c art. 485, inciso VI).
Remetam conclusos os autos processuais logo depois do cumprimento da determinação judicial, ou, caso não o seja, logo depois do transcurso do
prazo acima mencionado.
Publique-se. Cumpra-se.
São Luís/MA, 22 de março de 2017.

Alexandre Lopes de Abreu
Juiz Titular da 15ª Vara Cível

PROCESSO Nº 0035373-85.2013.8.10.0001 (386142013)
AÇÃO: PROCEDIMENTOS ESPECIAIS DE JURISDIÇÃO CONTENCIOSA | REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

AUTOR: BANCO ITAULEASING S/A
ADVOGADO: LAIS COSTA DE JESUS ( OAB 10485-MA )
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REU: KARINELLE LIMA DE FIGUEIREDO GOMES DA COSTA

Autos. nº 35373-85.2013.8.10.0001 Demandante: Advogado(a): Demandado(a): BANCO ITAULEASING S/A Dr. Lais Costa de
Jesus OAB 10.485Karinelle Lima de Figueiredo SENTENÇACuida-se de Ação de busca e apreensão em que a parte autora vem
aos autos requerer a desistência do presente feito, sob o argumento de não haver interesse no prosseguimento da demanda.É o
relatório. DECIDO.Não havendo mais, pela parte autora, interesse no seguimento da demanda instaurada, conforme petição
colacionada aos autos (fl. 67), JULGO EXTINTA A DEMANDA, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 485, VIII do
CPC/2015.INDEFIRO o pedido de expedição de ofício ao DETRAN para que este efetue a baixa de restrição do veículo, por não
haver nos autos nenhuma comprovação de que foi procedido a bloqueio judicial do bem.Com o trânsito em julgado, arquivem-
se.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.São Luís - MA, 14 de março de 2017.Alexandre Lopes de AbreuJuiz Titular da 15ª Vara
Cível Resp: 186718

Décima Sexta Vara Cível do Fórum Des. Sarney Costa

PROCESSO Nº 0040177-62.2014.8.10.0001 (431782014)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO SUMÁRIO

AUTOR: INSTITUTO DE MEDICINA DE SÃO LUIS LTDA - IMMA
ADVOGADO: PAULLO ROBERTO SILVA PEDROSA ( OAB 15760-MA )

REU: GOOD LIFE SAUDE S A
ADVOGADO: LUCAS SILVA PEDRA MARTINS ( OAB 110150-MG )

ATO ORDINATÓRIODe ordem do MM Juiz de Direito e nos termos do §3º do art. 331 da Lei 13.105/2015 (Novo CPC), ficam
intimadas as partes do trânsito em julgado da sentença proferida nos autos acima identificados, para requerer o que entender de
direito, no prazo de 30 dias, sob pena de arquivamento dos autos.São Luís (MA), 13 de junho de 2017.Grasielle Aragão
AraujoTécnica JudiciáriaMatrícula n° 173989 Resp: 173989

PROCESSO Nº 0042887-89.2013.8.10.0001 (469002013)
AÇÃO: PROCESSO DE EXECUÇÃO | EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

EXEQUENTE: SC2 MARANHAO LOCAÇÃO DE CENTROS COMERCIAIS LTDA
ADVOGADO: FRANCISCO JOSÉ RAMOS ROCHA ( OAB 2814-MA )

EXECUTADO: RODRIGUES MODAS LTDA

ATO ORDINATÓRIOCom fundamento no Provimento nº 001/2007-CGJMA, manifeste-se a parte autora sobre a certidão de fl. 162
e documentos de fls. 163/164 (restrição de veículo via RENAJUD), no prazo de 15 (quinze) dias.São Luis(MA), 13 de junho de
2017.JOSÉ GERVÁSIO MACIEL NETOSecretário Judicial Resp: 111237

PROCESSO Nº 0046281-07.2013.8.10.0001 (505862013)
AÇÃO: PROCEDIMENTOS ESPECIAIS DE JURISDIÇÃO CONTENCIOSA | REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

AUTOR: MARIA DA LUZ ARAUJO DOS SANTOS
ADVOGADO: JOSÉ DE RIBAMAR TORREÃO SMITH JUNIOR ( OAB 6124-MA ) e NEIF LOUREIRO MATHIAS ( OAB 10897-
MA )

REU: DANIELE DOS SANTOS e LINA ROSA ARAUJO DOS SANTOS e ROSELIA DOS SANTOS DA COSTA
ADVOGADO: ADAILTON DE JESUS BEZERRA CHAVES ( OAB 10229-MA )

ATO ORDINATÓRIODe ordem do MM Juiz de Direito e nos termos do §3º do art. 331 da Lei 13.105/2015 (Novo CPC), ficam
intimadas as partes do trânsito em julgado da sentença proferida nos autos acima identificados, para requerer o que entender de
direito, no prazo de 30 dias, sob pena de arquivamento dos autos.São Luís (MA), 13 de junho de 2017.Grasielle Aragão
AraujoTécnica JudiciáriaMatrícula n° 173989 Resp: 173989

PROCESSO Nº 0048091-80.2014.8.10.0001 (514052014)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO SUMÁRIO

AUTOR: FERNANDA LIMA DANTAS
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REU: PHILCO ELETRONICOS S A e TV ELETRONICA LTDA e UNIVERSAL INFORMÁTICA
ADVOGADO: GUILHERME TEUBL FERREIRA ( OAB 211481-SP ) e MÁRCIO IRINEU DA SILVA ( OAB 306306-SP ) e
RICARDO SILVA NASCIMENTO ( OAB 10602-MA )

ATO ORDINATÓRIO(Fundamentação legal: § 4º do Art. 203 do CPC c/c Provimento nº 001/2007 - CGJ/MA)Que as partes rés TV
ELETRÔNICA e PHILCO ELETRÔNICOS S/A, façam juntada aos autos do comprovante de pagamento das custas finais no valor
de R$ 343,98 (trezentos e quarenta e três reais e noventa e oito centavos), conforme determinado na sentença de fls.120/128, no
prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de expedição de certidão de dívida, observando-se que o boleto para pagamento deverá ser
solicitado junto à Contadoria Judicial deste fórum.São Luis (MA), 13 de junho de 2017.Grasielle Aragão AraujoTécnica
JudiciáriaMatrícula n° 173989 Resp: 173989

PROCESSO Nº 0052407-39.2014.8.10.0001 (558892014)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

AUTOR: SAANE DE JESUS DIAS RAMOS
ADVOGADO: DIOGO DUAILIBE FURTADO ( OAB 9147-MA )

REU: C & A MODAS LTDA

ATO ORDINATÓRIO(Fundamentação legal: § 4º do Art. 203 do CPC c/c Provimento nº 001/2007 - CGJ/MA)Que a parte ré, faça
juntada aos autos do comprovante de pagamento das custas finais no valor de R$ 377,91 (trezentos e setenta e sete reais e
noventa e hum centavos ), conforme determinado na sentença de fls. 38/41, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de expedição de
certidão de dívida, observando-se que o boleto para pagamento deverá ser solicitado junto à Contadoria Judicial deste fórum.São
Luis (MA), 13 de junho de 2017.Grasielle Aragão AraujoTécnica JudiciáriaMatrícula n° 173989 Resp: 173989

PROCESSO Nº 0053497-19.2013.8.10.0001 (585372013)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

AUTOR: MARCONI CLAUDIO DE CAMPOS SANTOS
ADVOGADO: FILIPE AUGUSTO ROCHA E SILVA ( OAB 10787-MA )

REU: SPE SA CAVALCANTE INCORPORAÇOES IMOBILIARIAS MA X LTDA
ADVOGADO: CHRISTIAN OMETTO CARREIRA PAULO ( OAB 9125-MA )

ATO ORDINATÓRIODe ordem do MM Juiz de Direito e nos termos do §3º do art. 331 da Lei 13.105/2015 (Novo CPC), ficam
intimadas as partes do trânsito em julgado da sentença proferida nos autos acima identificados, para requerer o que entender de
direito, no prazo de 30 dias, sob pena de arquivamento dos autos.São Luís (MA), 09 de junho de 2017.Grasielle Aragão
AraujoTécnica JudiciáriaMatrícula: 173989 Resp: 173989

PROCESSO Nº 0030051-16.2015.8.10.0001 (321562015)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

AUTOR: MARINALVA SOUSA BALICA
ADVOGADO: RAFAELA NASCIMENTO DUTRA ( OAB 14405-MA )

REU: BANCO BMG
ADVOGADO: MARINA BASTOS DA PORCIUNCULA BENGHI ( OAB 10530A-MA )

Processo n°30051-16.2015.8.10.0001 Autor: MARINALVA SOUSA BALICA Réu: BANCO BMG MARINALVA SOUSA BALICA
opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO da sentença deste Juízo que se encontra às fls.106-113.DECIDO.Presentes os
pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos. Insurge-se a embargante por entender que a análise do processo e
sentença cingiu-se a um contrato, quando na inicial referiu-se a dois contratos.O relatório da sentença foi especifico em delimitar a
questão posta em análise, com referência expressa a assertiva feita pela parte autora de ter firmado dois contratos de cartão de
crédito. E assim fez pois detentora de dois vínculos de relação de emprego, um. mat. 683193 (fl.35) e o outro, mat. 1032119
(fl.55).Contudo, embora se cuide de instrumentos contratuais distintos, as relações jurídicas firmadas entre as partes contratantes
são as mesmas, com a liberação de valor e pagamento de parcelas mensais, de trato sucessivo, em que é debitado em conta o
valor mínimo permitido do débito mensal, como são todos os cartões de crédito, de uso comum e corriqueiro.O que difere dos
cartões de crédito com débito consignado da parcela mínima do pagamento, é que a taxa de juros é de 4% e reserva de margem
consignável de 10%. Nos comprovantes depagamento juntados aos autos observa-se destacado o percentual de 30%, que é
destinado ao comprometimento de empréstimos consignados de prazo certo e parcela fixa, e o de 10%, destinado ao uso exclusivo
para cartão de crédito consignado.Desta feita, a fundamentação jurídica que alicerça o indeferimento do pedido da autora é o
mesmo para os dois contratos, já que os contratos foram firmados de forma regular, com manifestação de vontade válida e
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observadas as obrigações conforme pactuadas.Diante do exposto, mantendo a decisão nos mesmos termos.Intimem-se.São Luís,
20 de junho de 2017Juíza Alice Prazeres Rodrigues16ª Vara Cível Resp: 180703

PROCESSO Nº 0033185-85.2014.8.10.0001 (359032014)
AÇÃO: CARTAS | CARTA PRECATÓRIA

REQUERENTE: BANCO DO NORDESTE e BELINO JOSE DA SILVA
ADVOGADO: GUSTAVO HENRIQUE ZANON AIELLO ( OAB 326219-SP ) e JOSÉ RICARDO LEMOS NETTO ( OAB 69741-SP
) e LUCAS FERANDES RIBEIRO BANHOS ( OAB 9629-MA ) e SARAH MARIA SAMPAIO GONÇALVES ( OAB 7040-MA )

REQUERIDO: JOSE MIGUEL MOHANA PINHEIRO e SHALOM S.A INDUSTRIA E COMERCIO
ADVOGADO: CECILIA PLESSMAN BEZERRA DA SILVA ( OAB 177655-SP ) e LUIS FERNANDO DOMINICE CASTELO
BRANCO ( OAB 2191-MA )

Processo n° 33185-85.2014.8.10.0001Requerente: BELINO JOSÉ DA SILVARequerido: SHALOM S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO
e outroTrata-se de carta precatória com a finalidade de expropriação de bens, recebida nesta comarca em 1º de agosto de 2014 e
ainda se encontra em tramitação. Laudo de Avaliação às fls. 10/13, do imóvel constituído do domínio útil do terreno encravado na
área Tibiri/Pedrinhas, lote nº 1, Quadra 1, do Distrito Industrial de São Luís, com área de 26.600,00m², objeto da mat. nº 7.382,
R.2, do Cartório de Registro de Imóveis, de propriedade de SHALOM S/A INDÚSTRIA MADEIREIRA.O Oficial Avaliador verificou
que tem edificado no terreno imóvel com finalidade de construção de portas de madeira, provido de infraestrutura, e analisado o
valor do imóvel, benfeitorias, máquinas e equipamentos, conforme descrito no referido laudo, em que foram relacionadas as
máquinas/equipamentos e atribuído valor. Ao final, em resumo dos bens avaliados, especificou o valor para as construções de
R$11.639.547,07; terrenos e benfeitorias, R$6.242.010,44; e máquinas e equipamentos, R$2.254.366,4, com valor total da
avaliação em R$20.135.923,96 (vinte milhões, cento e trinta e cinco mil, novecentos e vinte e três reais e noventa e seis centavos),
em data de 1º de junho de 2010.Ante a paralisação do processo, sem a intimação do executado para manifestar-se acerca do valor
da avaliação, foi determinada a atualização da avaliação e a intimação do executado, em 3 de dezembro de 2104. Por meio do
despacho de fl. 65, datado de 4 de fevereiro de 2016, foi determinada a realização da diligência, sob pena de apuração de eventual
infração administrativa e, se necessário, autorizada a utilização de força policial, em caso de obstrução ao cumprimento da ordem.
Laudo de avaliação às fls. 69/72, com avaliação do imóvel, conforme descrição feita no referido laudo, no valor de
R$10.550.000,00 (dez milhões, quinhentos e cinquenta mil reais). O exequente se manifestou pela homologação dos laudos, com
aceitação dos valores neles insertos, no total de R$20.135.923,96, e designação de data para praceamento (fl.85/87).A executada
se manifestou, por meio de petição de fls. 100/101, pela atualização monetária dos valores contidos no laudo, para que passe a ser
de R$30.456.414.99 (trinta milhões, quatrocentos e cinquenta e seis mil, quatrocentos e quatorze reais e noventa e nove
centavos), e pede a intimação do credor hipotecário Banco do Nordeste do Brasil S/A. Indeferido o pedido de mera atualização
monetária, posto que o objeto de avaliação trata também de máquinas e equipamentos, que pelo decurso do tempo apresentam
depreciação de valor, com a aplicação do disposto no art. 873, II, CPC - que admite nova avaliação quando se verificar,
posteriormente à avaliação, que houve majoração ou diminuição do valor dos bens, foi determinada a reavaliação dos bens
elencados no laudo de fls.10/13, dos autos.Laudo de Avaliação dos bens (máquinas e equipamentos) às fls.115/117, com a
observação de que tais bens encontram-se sem uso, no valor de R$1.578.056,35.Determinada a intimação das partes para ciência
do valor da avaliação, a executada se insurge e pondera que o laudo de fls 69/70 os imóveis foram avaliados no valor de
R$10.550.000,00, representou uma injustificável e desmesurada diminuição de 70% do valor dos bens imóveis; que o laudo de
avaliação sobre os bens móveis no importe de R$1.578.000,00, comparado à primeira avaliação de R$2.254.000,00, demonstra
desvalorização expressiva e que deveria ser justificada a desvalorização, com pedido de que fosse procedida a outra avaliação.O
credor anui ao valor da avaliação dos bens móveis, no valor total de R$1.578.056,35 (fl. 130). Por meio do despacho de fl. 135, foi
esclarecido que a renovação da avaliação se fez necessária em razão do tempo transcorrido, por se encontrarem os bens sem
uso, o que justifica a alteração do valor da avaliação, e marcada data para saneamento, de modo a permitir a negociação
processual entre as partes e ultimar o procedimento expropriatório.O exequente disse que não tem interesse na adjudicação dos
bens e nem na alienação por iniciativa particular, com pedido de leilão judicial. O executado ficou de apresentar laudo de
avaliação, firmado por técnico especializado, para subsidiar na fixação do valor dos bens imóveis para o fim de leilão.Laudo de
Avaliação às fls. 152/161 - com valor do terreno de R$1.912.336,23; fls.162/167 - máquinas e equipamentos em R$1.286.455,41;
fls. 168/182 - consolidação de avaliação de todos os itens, no total de R$20.204.887,38.O executado se manifesta pela
manutenção da avaliação dos bens móveis realizado pelo perito judicial. Assim, analisados os parâmetros apresentados, inclusive
em relação ao valor atribuído aos bens por meio de diligência de avaliador judicial, homologo a avaliação dos bens (máquinas e
equipamentos) conforme o laudo às fls.115/117, no valor total de R$1.578.056,35, e do terreno e acessões/benfeitorias os valores
de R$11.639.547,07, e terreno e benfeitorias, R$6.242.010,44, no valor total de R$19.459.613,86 (dezenove mil, quatrocentos e
cinquenta e nove mil, seiscentos e treze reais e oitenta e seis centavos). O exequente já declarou que não tem interesse na
adjudicação dos bens e nem na alienação por iniciativa particular, com pedido de leilão judicial. Remetam-se os autos para a
realização do leilão (art.875), por meio do Leiloeiro Oficial, que deve observar queo imóvel é objeto de garantia hipotecária ao
Banco do Nordeste do Brasil S/A, que deverá ser cientificado da aleiençaão, com pelo menos 5 (cinco) dias de antecedência (art.
889, V, CPC).São Luis-MA, 26 de junho de 2017Juíza Alice Prazeres Rodrigues16ª Vara Cível Resp: 180703

PROCESSO Nº 0012881-31.2015.8.10.0001 (139152015)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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AUTOR: JOSE RAIMUNDO DO ROSARIO JUNIOR
ADVOGADO: FERNANDO HENRIQUE LOPES VERAS ( OAB 4467-MA )

REU: BANCO BMG
ADVOGADO: MARINA BASTOS DA PORCIUNCULA BENGHI ( OAB 10530A-MA )

12881-31.2015.8.10.0001Demandante: José Raimundo do Rosário Junior Demandado: Banco BMGTrata-se de cumprimento da
sentença que homologou o acordo firmado entre as partes, conforme termo aos autos (fl.31/32), em que a requerida restituirá na
forma os valores descontados nos contracheques do autor, a contar da 25ª parcela até o mês de junho de 2015, e o pagamento do
valor de R$3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais.O demonstrativo de débito deveria ser apresentado pelo autor em
cinco dias e o requerido efetuar o pagamento em 20 dias.O autor apresentou fichas financeiras e postulou o pagamento do valor
de R$37.760,08. Posteriormente, pede o cumprimento da sentença, conforme cálculos indicados à fl. 56, no total de
R$44.836,08.O banco efetua depósito no valor de R$24.784,76, em 04.11.2015, como cumprimento do acordo, sem estar
acompanhado do demonstrativo de cálculo.O autor pede o prosseguimento para pagamento do valor faltante de R$20.051,32.O
banco ingressa com impugnação e, desta feita, informa a apuração dos valores, referente às parcelas debitadas a partir do nº 25
(01.01.2013), sendo que no ano de 2013 foi debitado R$ 9.591,60; no ano de 2014, R$8.065,20; e no perído de janeiro a junho de
2015, o valor de R$4.127,96, o que equivale a R$21.784,76.Que o valor correspondente a dano moral é de R$3.000,00.Pede o
autor a expedição de ofício ao empregador para que não seja efetuado descontos referente a rubrica Cartão BMG.Expeça-se ofício
para a Secretária de Gestão e Previdência do Estado do Maranhão e a Superintendência de Folha de Pagamento, afim de que se
abstenham de realizar descontos dos proventos de José Raimundo do Rosário Junior, CPF n° 242.724.773-15, referente ao Cartão
de Cédito BMG, referente ao contrato objeto da solicitação de nº 670478, feita em 04/01/2011, autorizadoa e 06/10/2011, cod.
evento 770.Por outro lado, verifico a convergência dos valores indicados pela parte requerida com os constantes no campo total
das fichas financeiras do servidor, acostada às fls. 48/50, pelo que determino que a parte autora explicite, no prazo de 15 dias,
mediante a juntada de demonstrativo de débito, o cálculo para apuração dos valores que deram base para o pedido de
cumprimento de sentença no valor total de R$44.836.08.São Luís, 23 de junho de 2016Juíza Alice Prazeres Rodrigues16ª Vara
Cível Resp: 180703

PROCESSO Nº 0016141-19.2015.8.10.0001 (173522015)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO SUMÁRIO

AUTOR: THIAGO BRHANNER GARCES COSTA
ADVOGADO: PEDRO LEONEL PINTO DE CARVALHO ( OAB 417-MA )

REU: AMERICAN EXPRESS S.A (BANCO BANKPAR S.A)
ADVOGADO: WILSON SALES BELCHIOR ( OAB 11099A-MA )

Processo n° 16141-19.2015.8.10.0001 Requerente: THIAGO BRHANNER GARCES COSTA Requerido: AMERICAN EXPRESS
S.A (BANCO BANKPAR S.A) Deferido o pedido de antecipação de tutela com a finalidade de liberação de uso de cartão de crédito
platinum internacional, American Express em nome do autor Thiago Brhanner Garces Costa, foi expedida a intimação para a parte
requerida American Express S/A (Banco Bankpar S/A), em agosto de 2015.Em fevereiro de 2016, informa o autor que a decisão
que deferiu o pedido liminar não foi cumprida.Nos termos do art. 537, procedo à exclusão do valor da multa, pois em razão do
tempo transcorrido e do valor fixado se mostra excessiva.Nos autos, cópia do plástico do referido cartão, em que se identifica que
se trata de Ourocard Planinum, Banco do Braisl, com bandeira da Amercian Express.Assim, determino que seja oficiado ao Banco
do Brasil para que, no prazo de 10 dias, informe a este juízo a situação do cartão de crédito nº 3764-917027-12495, no período de
agosto de 2015 até esta data, assim como indique os procedimento colocados à disposição do consumidor para solucionar
pendências relacionadas ao uso de cartão de cédito, em caso de extravio, bloqueio ou de recusa de autorização de
pagamento.Intime-se a requerida AMERICAN EXPRESS S.A. (BANCO BANKPAR S.A.) para que se manifeste quanto ao alegado
descumprimento da ordem que deferiu o pedido de tutela, para a liberação do citado cartão de nº 3764-917027-12495, no prazo de
15 dias. Inclua-se o processo em pauta para julgamento, observado o dispsoto no art. 12 do CPC, com data da petição de fl. 82,
fevereiro de 2016. São Luis-MA, 21 de junho de 2017Juíza Alice Prazeres Rodrigues16ª Vara Cível Resp: 180703

PROCESSO Nº 0025581-10.2013.8.10.0001 (280362013)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

AUTOR: MARY LUCIA BOGEA DE ASSIS
ADVOGADO: GIULIANA PARADA NAGEM ( OAB 16426-MA )

REU: HIPER BOM PRECO e MABE BRASIL ELETRODOMESTICOS LTDA e REFRILAV LTDA
ADVOGADO: CINTIA ITAPARY ALBUQUERQUE ( OAB 6226-MA ) e CYBELE ALMEIDA DE FREITAS ( OAB 10527-MA ) e
JULIANA GUIMARÃES VIEIRA ALVES ( OAB 273584-SP )

Processo n° 25581-10.2013.8.10.0001Requerente: MARY LUCIA BOGEA DE ASSISRequerido: MABE BRASIL
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ELETRODOMESTICOS LTDA e outrosIntime-se a requerente Mary Lucia Bogéa de Assis, por meio de seu advogado, para
apresentar demonstrativo de débito atualizado do valor da condenação, no prazo de 5 dias, para o fim de efetivação de constrição
judicial, como requerido.São Luis-MA, 13 de junho de 2017Juíza Alice Prazeres Rodrigues16ª Vara Cível Resp: 173989

PROCESSO Nº 0034017-21.2014.8.10.0001 (367552014)
AÇÃO: PROCEDIMENTOS ESPECIAIS DE JURISDIÇÃO CONTENCIOSA | MONITÓRIA

AUTOR: CEUMA - ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR
ADVOGADO: MIRELLA PARADA MARTINS ( OAB 4915-MA )

REU: RAIMUNDO SALOMAO FONSECA

Processo n° 34017-21.2014.8.10.0001 Embargante: CEUMA - ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR Embargado: RAIMUNDO
SALOMAO FONSECA DESPACHO:Intime-se a parte Embargada, por meio do seu advogado para, querendo, no prazo de 15
(quinze) dias, manifestar-se sobre os embargos monitórios. São Luís, 22 de junho de 2017. Juíza Alice Prazeres Rodrigues16ª
Vara Cível Resp: 180703

PROCESSO Nº 0041677-03.2013.8.10.0001 (455892013)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO SUMÁRIO

AUTOR: CEUMA - ASSOCIACAO DE ENSINO SUPERIOR
ADVOGADO: MIRELLA PARADA MARTINS ( OAB 4915-MA )

REU: PAULO BERNARDINO MARTINS AMARAL
ADVOGADO: EDNO PEREIRA MARQUES ( OAB 3643-MA ) e GIBETON MARTINS AMARAL ( OAB 16862-MA ) e JOÃO
COIMBRA DE MELO ( OAB 3520-MA )

Processo n° 41677-03.2013.8.10.0001 Autor: CEUMA - ASSOCIACAO DE ENSINO SUPERIOR Réu: PAULO BERNARDINO
MARTINS AMARAL A parte requerida informou às fls. 92/100 que a penhora on line se deu em conta-salário de sua titularidade,
cujos recursos são provenientes de seus rendimentos.Dessa forma, determino o desbloqueio do valor penhorado na conta-salário
da parte requerida, PAULO BERNARDINO MARTINS AMARAL, no importe de R$ 803,53 (oitocentos e três reais e cinquenta e
três centavos). Intime-se o exequente para para promover o andamento regular do processo, com a indicação de bens passíveis
de expropriação, sob pena de suspensão do processo, nos termos do art. 921, CPC.Intime-se. São Luís, 25 de abril de 2017. Juíza
Alice Prazeres Rodrigues16ª Vara Cível Resp: 121210

PROCESSO Nº 0044791-47.2013.8.10.0001 (489182013)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO SUMÁRIO

AUTOR: OSWALDO COELHO DE SOUSA FILHO
ADVOGADO: FRANCISCO RIBEIRO RIBEIRINHO DA SILVA JÚNIOR ( OAB 5964-MA )

REU: JOAO DA CRUZ LIMA FILHO e RODRIGO ARAUJO LIMA

Processo n° 44791-47.2013.8.10.0001 Requerente: OSWALDO COELHO DE SOUSA FILHO Requerido: RODRIGO ARAUJO
LIMA, JOAO DA CRUZ LIMA FILHO Proceda-se à consulta do endereço das partes requeridas via sistema de dados nos órgãos
públicos (INFOJUD e RENAJUD), conforme art. 256, §3º do CPC.Encontrado endereço diverso dos que foram apresentados nos
autos, expeça-se mandado/carta de citação. Caso infrutífera a consulta, manifeste-se a parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias
sobre a teor contestação de fls. 657/659-v.São Luís, 5 de junho de 2017Juíza Alice Prazeres Rodrigues16ª Vara Cível Resp:
180703

PROCESSO Nº 0046017-87.2013.8.10.0001 (502792013)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO SUMÁRIO

AUTOR: LUIZ HENRIQUE CARNEIRO DE AMORIM
ADVOGADO: ALESSANDRA MARIA VIRGÍNIA FREIRE CUNHA HERMANO ( OAB 9979-MA )

REU: BANCO BONSUCESSO S/A
ADVOGADO: CELSO HENRIQUE DOS SANTOS ( OAB 12643A-MA ) e IVAN MERCÊDO DE ANDRADE MOREIRA ( OAB
59382-MG ) e SUELLEN PONCELL DO NASCIMENTO DUARTE ( OAB 28490-PE ) e WILLIAM BATISTA NÉSIO ( OAB
12650A-MA )
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Processo n° 46017-87.2013.8.10.0001 Requerente: LUIZ HENRIQUE CARNEIRO DE AMORIM Requerido: BANCO
BONSUCESSO S/A Defiro o pedido de dilação de prazo para a apresentação do demonstrativo de débito por mais 30 dias, a
contar da intimação deste despacho.Apresentada a planilha, intime-se o autor para se manifestar a respeito dos cálculos, no prazo
de 30 dias.São Luis-MA, 7 de junho de 2017Juíza Alice Prazeres Rodrigues16ª Vara Cível Resp: 180703

PROCESSO Nº 0048755-48.2013.8.10.0001 (533942013)
AÇÃO: PROCEDIMENTOS REGIDOS POR OUTROS CÓDIGOS, LEIS ESPARSAS E REGIMENTOS | BUSCA E APREENSÃO
EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA

AUTOR: BANCO GMAC S/A
ADVOGADO: CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES ( OAB 08784A-MA )

REU: JOACY RAMOS PONTES
ADVOGADO: BARBARA RUSCELLI REVIL TORRES FERREIRA ( OAB 13669-MA )

Processo:48755-48.2013.8.10.0001Autor: Banco Gmac S/ARéu: Joacy Ramos PontesO veículo, objeto da ação de busca e
apreensão não foi localizado e, portanto, encontra-se o processo paralisado por esse motivo.Trata-se de ação de rito especial,
regulado pelo Decreto-lei nº 911/69, ajuizada em 6 de novembro de 2013, e até esta data sem apreensão do bem, por não indicar
a requerente onde se encontra e nem promove a adequação procedimental adequada a tal situação. Intime-se a parte autora, via
carta com AR, e o seu advogado, mediante publicação, para que, no prazo de 5 dias, indique o local onde se encontra o bem para
a realização da diligência de busca e apreensão ou promova o andamento do processo com pedido adequado ao procedimento
especial, sob pena de extinção sem julgamento do mérito, com apoio no arts. 485, III e § 1º, do CPC. Serve este de Carta de
Intimação.São Luís, 28 de junho de 2017.Juíza Alice Prazeres Rodrigues16ª Vara Cível Resp: 111237

PROCESSO Nº 0021862-83.2014.8.10.0001 (236942014)
AÇÃO: INCIDENTES | IMPUGNAÇÃO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA

IMPUGNANTE: LEONOR DE MARIA FALCÃO VIANA
ADVOGADO: DAIANA FALCAO VIANA ( OAB 10545-MA ) e JUSSIAN FALCÃO VIANA ( OAB 9079-MA )

IMPUGNADO: RAIMUNDO INACIO SOUZA ARAUJO e WENYR DE FATIMA PINHEIRO MARTINS
ADVOGADO: VIVIANNY CARVALHO TEIXEIRA LUZ ( OAB 9302-MA ) e VIVIANNY CARVALHO TEIXEIRA LUZ ( OAB 9302-
MA )

PROCESSO Nº : 21862-83.2014.8.10.0001 (236942014)CLASSE : IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA IMPUGNADA :
RAIMUNDO INÁCIO SOUZA ARAUJOIMPUGNANTE : LEONOR DE MARIA FALCÃO VIANASENTENÇALEONOR DE MARIA
FALCÃO VIANA apresentou impugnação ao benefício da gratuidade de justiça, concedido pelo juízo à RAIMUNDO INÁCIO DE
SOUZA ARAÚJO e WENYR DE FÁTIMA PINHEIRO MARTINS, sob o argumento de que são pessoas com padrão de vida
elevado, imóvel próprio de alto padrão, bem como auferem juntos uma renda superior a R$ 7.300,00 (sete mil e trezentos reais).
Assim, aduz ser incongruente a declaração de pobreza constante nos autos, razão pela qual pede a revogação do benefício
concedido.Decido.O benefício da gratuidade de justiça está previsto no artigo 98 e seguintes, do Código de Processo Civil, como
corolário do princípio de direito de ação, no intuito de propiciar o acesso à justiça àqueles que efetivamente não possam prover o
pagamento das despesas processuais.Assim, o diploma legal estabelece no seu §3º que "presume-se verdadeira a alegação de
insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural".Contudo, sabe-se que tal presunção é relativa e, logo, o juiz pode (e
deve) averiguar o real estado de pobreza afirmado, restringindo o benefício exclusivamente aos necessitados, de modo que
aqueles que possam arcar com as custas do processo não sobrecarreguem o Estado, inviabilizando a prestação jurisdicional ou,
no mínimo, a sua qualidade.Com efeito, nos autos da ação principal, a parte autora pediu a concessão do benefício de gratuidade
da justiça sob o pálio de ser incapaz de prover os custos do acionamento judicial, visto não possuir, naquele momento, renda
suficiente para tanto. Diz que o pagamento a título de custas processuais sacrificaria o seu sustento e de sua família. O
impugnante, por sua vez, alega que a impugnada possui condições financeiras suficientes para arcar com as custas iniciais do
processo e auferir renda mensal superior a R$ 7.300,00. Sendo assim, note-se que além da simples afirmação de hipossuficiência,
há nos autos elementos que corroboram com a assertiva da autora de que não possui condições de arcar com o custo do processo
sem prejuízo de sua subsistência. Com efeito, a declaração de hipossuficiência faz presunção relativa de veracidade, sendo elidida
apenas quando houver provas em contrário. Não é o caso dos autos.A renda auferida pelos autores não é de todo vultosa,
considerando a necessidade de se sustentar uma família, formada pelo casal e ainda duas filhas pequenas, as quais estudam em
escola particular.Sendo assim, entendo que a situação econômica demonstrada pela parte autora é suficiente para que faça jus ao
benefício concedido.Ante o exposto, julgo improcedente a impugnação ao benefício de gratuidade.São Luís, 7 de junho de
2017.Juíza Alice Prazeres Rodrigues16ª Vara Cível Resp: 175166

PROCESSO Nº 0033021-57.2013.8.10.0001 (360202013)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO SUMÁRIO
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AUTOR: NEIRY JANNE DE SOUSA PINHEIRO
ADVOGADO: CHRISTIAN COSTA ( OAB 9522A-MA )

REU: UNIDADE DE PEDIATRIA E CIRURGIA LTDA e UNIMED DE SAO LUIS - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
ADVOGADO: ANDRÉ DE SOUSA GOMES GONÇALVES ( OAB 12131-MA ) e ANTONIO JOSE GARCIA PINHEIRO ( OAB
5511-MA )

PROCESSO Nº : 33021-57.2013.8.10.0001 (360202013)AUTORA : L. P. C. - REP. POR NEIRY JANNE DE SOUSA PINHEIRO
RÉUS : UNIMED SÃO LUÍS E OUTROSENTENÇAL. P. C., menor impúbere representada por sua mãe, NEIRY JANNE DE
SOUSA PINHEIRO, ambas qualificadas nos autos, ajuizou a presente ação em face de UNIMED SÃO LUÍS e UPC - UNIDADE DE
PEDIATRIA E CIRURGIA SC LTDA, igualmente identificadas, objetivando a reparação por danos morais sofridos em razão de
negativa de atendimento médico-hospitalar de urgência.No pormenor, sustenta a autora - criança portadora de síndrome de Down -
ter sofrido um acidente em 02.08.2013, no interior do Shoppingda Ilha, nesta capital, ao colidir contra uma coluna de sustentação
do prédio, acarretando-lhe desmaio e inchaço na região da testa e das proximidades do olho direito.Prossegue por narrar ter sido
socorrida pela equipe de bombeiros do referido centro comercial que a encaminhou de ambulância ao hospital UPC, segundo
requerido, onde costumeiramente era atendida, por ser credenciado pela UNIMED SÃO LUÍS, primeiro requerido, plano de saúde a
que era usuária.Aduz, entretanto, ter sido surpreendida com a recusa de atendimento de urgência/emergência por parte do hospital
requerido, que justificou a negativa em razão do descredenciamento do plano de saúde réu, que não teria realizado qualquer tipo
de comunicação sobre o rompimento da relação contratual.Alega, por fim, que, em razão de seu quadro, foi deslocada para outro
hospital, onde foi regularmente atendida.Instruem a inicial os documentos de fls. 13-29.Despacho de fl. 30 deferiu a assistência
judiciária gratuita e designou audiência de conciliação pelo rito sumário. Na ocasião, determinou-se ainda a citação e intimação dos
réus.Regularmente citado, o segundo requerido apresentou contestação às fls. 39-45 - acompanhada dos documentos de fls.
46-53 - em cujo teor suscita preliminar de impossibilidade jurídica do pedido, ao argumento de que menor impúbere não sofre
danos morais, por não ter capacidade de assimilar fatos. Aponta, ainda, vício de representação da parte autora.No mérito, alega
que o descredenciamento do plano de saúde atendeu aos requisitos legais, com a notificação prévia de 60 (sessenta) dias, e que
no dia do fato em questão, não mais existia relação contratual com o hospital.Acrescenta que o atendimento se resumiu à
informação ao paramédico que acompanhava a menor de que não estavam mais atendendo usuários do plano de saúde em
questão, pelo que se dirigiram a outro hospital.Aduz que não houve atendimento à autora pois não estava caracterizado estado de
urgência ou emergência, vindo a frisar que a criança chegou caminhando e conversando com sua responsável.Certo de que agiu
no exercício regular de um direito, pugna pela improcedência do pedido.O primeiro requerido, por sua vez, apresentou sua peça de
defesa às fls. 54-64 - acompanhada dos documentos de fls. 66-89 - em que alega preliminar de ilegitimidade passiva ad causam,
porquanto não teria negado atendimento à parte autora, ao passo que esta teria se dado unicamente pelo hospital requerido.No
mérito, sustenta que a relação contratual entre o plano de saúde e o hospital estava plenamente em vigor à época do fato, tendo
em vista não ter havido qualquer comunicado de descredenciamento, pelo que a responsabilidade deve recair exclusivamente
sobre o segundo réu, que se negou a prestar o atendimento médico-hospitalar.Requer, ao final, sua exclusão do polo passivo e,
subsidiariamente, a improcedência do pedido.Audiência de conciliação levada a efeito em 10.12.2013 sem acordo entre as partes
(fls. 90/90-v).Na ocasião foi indeferida a inversão do ônus da prova. Designou-se, em seguida, audiência para oitiva de
testemunhas e deferiu-se a expedição de ofício à Unidade de Pronto Atendimento - UPA Vinhais e à administração do Shopping da
ilha para prestarem esclarecimentos sobre os fatos.Malograda a realização da audiência de instrução por não ter sido intimado o
Ministério Público para atuar no feito na qualidade de custos legis(fl. 105).Réplica às fls. 114-119.Em seu parecer de fls. 122-125, o
Ministério Público pugnou pela improcedência do pedido em relação ao hospital requerido e pela suspensão do processo no
pertinente ao plano de saúde réu.Transcorridos mais de 180 (cento e oitenta) dias de suspensão, determinou-se o prosseguimento
do feito, com a intimação das partes para apresentarem provas que porventura entendessem necessárias.Audiência de instrução
realizada em 22.06.2016 com a oitiva das testemunhas Leonardo Bruno Rodrigues Maia, arrolada pela autora, Edilson dos Santos
Neres e Hirlana Paixão Carvalho, arroladas pelo segundo requerido (fls. 144/145), com registro audiovisual ínsito no compact
discde fl. 146.Alegações finais da parte autora às fls. 150-170.Os requeridos, por outro lado, deixaram de apresentaram suas
derradeiras alegações (cf. certidões de fls. 176 e 177).Parecer final do órgão ministerial, às fls. 179-185, pela condenação à
reparação por danos morais, tão somente, do primeiro requerido.Vieram os autos conclusos para prolação de sentença.É o
relatório. Decido.Reporto-me, inicialmente, à preliminar de impossibilidade jurídica do pedido, arguida pelo segundo requerido, e o
faço para rejeitá-la.Com efeito, segundo disposição expressa do art. 3º do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº
8.069/1990), os menores gozam de todos os direitos fundamentais à pessoa humana, de forma que as crianças ou adolescentes
tem plena capacidade jurídica para pleitear reparação por danos morais, desde que regularmente representados ou
assistidos.Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, em voto da lavra da Ministra Nancy Andrighi, decidiu que as crianças,
mesmo da mais tenra idade, fazem jus à proteção irrestrita dos direitos da personalidade, entre os quais se inclui o direito à
integridade mental, assegurada a indenização pelo dano moral decorrente de sua violação, nos termos dos arts. 5º, X, in fine, da
CF e 12, caput, do CC/02. Segundo a magistrada, "ainda que tenha uma percepção diferente do mundo e uma maneira peculiar de
se expressar, a criança não permanece alheia à realidade que a cerca, estando igualmente sujeita a sentimentos como o medo, a
aflição e a angústia" (REsp 1037759 / RJ RECURSO ESPECIAL 2008/0051031-5; Terceira Turma; DJe 05.03.2010).Outrossim,
não prospera a alegação de irregularidade na procuração de fl. 28, tendo em vista que subscrita pela representante legal da menor
requerente.É cediço, neste caso, que o menor representado em juízo sequer pode firmar instrumento de procuração, o que deve
ser feito por seu representante. No que tange à alegada ilegitimidade passiva do plano de saúde requerido, ao argumento de que
não houve recusa de atendimento de sua parte, igualmente afasto-a, tendo em vista que o fato contra si veiculado consiste, na
verdade, em falha de caráter omissivo, ao passo que não teria efetivado qualquer tipo de comunicação à parte autora, por sua
genitora, sobre o descredenciamento perante o hospital réu.Superadas as questões preliminares, passo a analisar o meritum
causae.A lide em questão cinge-se à análise acerca da recusa de atendimento médico-hospitalar efetuada pelo hospital requerido,
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bem como da alegada falha do plano de saúde réu ao deixar de comunicar a rescisão contratual à parte autora, e, nessas
hipóteses, se cabível indenização por danos morais.Cumpre observar que a demanda deve ser solvida à luz do Código de Defesa
do Consumidor, pois as partes que a compõem são consumidor e fornecedor de serviços, nos termos dos artigos 2º e 3º, do
referido diploma. Além de se aplicar ao caso a Lei nº 9.656/1998, por se tratar de plano de saúde privado de assistência médica,
sem prejuízo da aplicação do Código Civil, tudo em observância ao diálogo das fontes.Dito isso, tem-se que a relação jurídica da
autora com os requeridos deriva de um contrato firmado no modo de assistência médica, que se materializa pela prestação de
serviços mediante profissionais, internações em hospitais credenciados ao plano de saúde e reembolso, sendo de
responsabilidade desta arcar com os respectivos custos. Em contrapartida, o associado paga, mediante contribuição mensal, os
riscos que transfere à empresa contratada. Note-se, portanto, que a natureza jurídica do contrato é bilateral, por meio do qual
ambos ficam vinculados ao cumprimento de suas obrigações. Nesse contexto, tem-se que o artigo 17 da Lei nº 9.656/1998 e
modificado pela Medida Provisória nº 2177-44 determina que o credenciamento dos profissionais e institutos médicos deve estar
expresso no contrato firmado entre o consumidor e a operadora do plano e implica no compromisso com os consumidores quanto
à manutenção ao longo de toda sua vigência, permitindo-se sua substituição, desde que seja por outro prestador equivalente e
mediante comunicação aos consumidores com 30 (trinta) dias de antecedência.In casu, restou demonstrado, pelos documentos
acostados pelo segundo requerido - hospital pediátrico desta capital -, ter havido a regular comunicação ao primeiro requerido -
plano de saúde que passava por grave crise financeira - sobre a rescisão do contrato no prazo de 60 (sessenta) dias, contados de
sua ciência, esta efetivada em 22.03.2013, com a aposição de assinatura da administradora do plano de saúde (fls. 46/47).Assim,
eis que, cumprido o prazo assinalado, expediu-se novo comunicado que a partir de 22.07.2013 o hospital requerido não mais
prestaria serviços, a qualquer título, aos conveniados do plano de saúde réu, vindo a assinalar que a operadora "providenciasse
contrato com entidade hospitalar substituta e comunicar tal mudança a seus usuários" (fl. 47).Por seu turno, observo que o fato em
análise se deu em 02.08.2013, quando o hospital requerido já não era mais credenciado perante o plano de saúde réu, o que está
a indicar, prima facie, ausência de conduta abusiva por parte daquele.Entretanto, é cediço que quando o atendimento envolva
situação de urgência ou emergência, com risco de vida ao paciente, não pode o estabelecimento hospitalar e/ou o profissional
hábil se negar, a qualquer título, a prestar atendimento, de modo que a recusa injustificada configura, além de ofensa ao Código de
Ética Médica (art. 33 da Resolução CFM nº 1931/2009, ato ilícito passível de reparação.Assim, para que exsurja a
responsabilidade do segundo requerido faz-se necessário analisarmos se a situação fática configurou urgência ou emergência.Da
análise detalhada da narrativa da inicial em comparativo com as provais coligidas aos autos, sejam elas documentais ou
testemunhais, convenço-me que o estado de saúde da autora não era grave, pelo que o atendimento não poderia ser classificado
como de urgência ou emergência. Senão vejamos.Segundo se apurou, a autora, criança portadora de síndrome de Down, colidiu
contra uma coluna de sustentação interna do Shoppingda Ilha, causando-lhe um inchaço na região frontal da cabeça, nas
proximidades do supercílio direito, conforme está a evidenciar as fotografias de fls. 13/14.A testemunha Leonardo Bruno Rodrigues
Maia, profissional que chefiava a equipe de atendimento ambulatorial do shopping, afirmou em juízo, sob o crivo do contraditório,
que não tinha como identificar a existência ou não de fratura, e que na dúvida, por não ter um serviço de pré-atendimento no local,
conduziram a criança até a unidade de saúde indicada por sua responsável para que fosse submetida a exames.Por sua vez,
Edilson dos Santos Neres, recepcionista do hospital requerido, compromissado da verdade, relatou que o paramédico da
ambulância perguntou se o nosocômio estava "recebendo" Unimed São Luís, e que diante da resposta negativa, se dirigiram, em
ato contínuo, a outro estabelecimento hospitalar. Acrescentou que a autora chegou andando, acompanhada de sua avó, com quem
conversava. Esclareceu, assim, que além de não ter sido informado se tratar de um caso que envolvesse urgência ou emergência,
a criança aparentava estar bem.Hirlana Paixão Carvalho, profissional de saúde do hospital réu, relatou que apesar de não ter
examinado a criança, teria sido informada pelo atendente que ela não apresentava nenhum sinal que indicasse se tratar de
urgência ou emergência. Aduziu que nos casos de maior gravidade o atendimento se dá na sala de reanimação ou na sala de
urgência/emergência, em que se faz uma triagem do risco, somente após o que os responsáveis fazem a parte
burocrática.Ademais, o efetivo atendimento ocorrido na Unidade de Pronto Atendimento - UPA Vinhais confirmou, através do
receituário médico e das radiografias da cabeça, que não se tratava de atendimento de urgência ou emergência.Ademais, o
prontuário médico, apresentado às fls. 98/99, registrou como diagnóstico primário um traumatismo superficial do couro cabeludo e,
apesar da classificação amarela (urgência), a autora permaneceu pouco mais de 1h no local (21h47 a 23h11), quando recebeu alta
médica.Nesse cenário, a recusa de atendimento promovida pelo hospital requerido, reitere-se, não restou configurada como ato
ilícito, tendo agido, na verdade, no exercício regular de direito, porquanto não havia mais relação contratual com o plano de saúde
a que era usuária a requerente.Sem embargo, remanesce analisar a falha apontada ao plano de saúde requerido, que, segundo a
inicial, não teria informado à parte autora sobre o descredenciamento da unidade hospitalar a que costumeiramente recorria.Para
tanto, necessário volver ao art. 17 da Lei nº 9.856/1998, verbis:"Art. 17. A inclusão de qualquer prestador de serviço de saúde
como contratado, referenciado ou credenciado dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei implica
compromisso com os consumidores quanto à sua manutenção ao longo da vigência dos contratos, permitindo-se sua substituição,
desde que seja por outro prestador equivalente e mediante comunicação aos consumidores com 30 (trinta) dias de
antecedência."(grifei)Da análise detida dos autos, tenho que o plano de saúde réu não se desincumbiu de seu ônus de demonstrar
a referida notificação. Do contrário, além de não apresentar qualquer prova documental nesse sentido, afirma categoricamente que
o contrato com o segundo requerido estava vigente ao tempo da recusa de atendimento, sem, no entanto, desconstituir os
documentos apresentados por este, que, como já analisados, confirmam a regular comunicação da rescisão contratual, inclusive,
com anterioridade mínima de 60 (sessenta) dias.Nesse cenário, considero que a parte autora não teve qualquer notícia prévia
acerca da impossibilidade de ser atendida perante o Hospital UPC, o que, além de ir frontalmente de encontro ao dispositivo legal
supratranscrito, alveja diretamente o princípio da confiança, o qual deve ser inerente à relação de consumo.Note-se que conforme
o relatório de utilização do plano de saúde pela requerente (fls. 88/89), esta recorria com frequência ao Hospital UPC, tendo sido a
última vez em 27.05.2013, ou seja, pouco mais de 2 (dois) meses antes do fato em comento, o que delineia com mais propriedade
o dano a que suportou ao ser surpreendida com a recusa de atendimento.Vale lembrar que a responsabilidade do fornecedor de
serviços é de cunho objetivo, sendo suficiente a existência do fato, do dano e do nexo causal entre ambos. No caso em apreço,
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restou devidamente configurada a falha na prestação dos serviços prometidos pelo primeiro requerido. A ausência de notificação e
a respectiva frustração da expectativa do consumidor, por si, caracterizam fatos hábeis a configurar o dever de indenizar. Sabe-se
que as regras e princípios esculpidos no Código de Defesa do Consumidor são, conforme preceitua o seu artigo 1º, de ordem
pública, interesse social e de observância imediata.Neste caso, o dano moral exsurge dos próprios fatos narrados e, sobretudo, do
desrespeito aos direitos do consumidor. Note-se que a condenação tem o escopo não só de reparar a dor suportada pelo
consumidor mas, sobretudo, tem caráter punitivo-pedagógico a fim de conter a repetição de atos desse jaez. É cristalina a
infringência da lei de regência, bem como o menoscabo aos princípios basilares do sistema protetivo constitucional (CDC). No
caso, a falha do plano de saúde de proceder à notificação da autora do descredenciamento do prestador de serviço de saúde não
causou dor psíquica extrema, ante a imediata condução a outra unidade mediante o auxílio de terceiro, onde foi prestado o serviço
médico, mas causou desconforto e insegurança quanto ao atendimento buscado, que para a autora tinha o contorno de
emergencial. Ante o exposto, julgo procedente o pedido em relação ao réu UNIMED SÃO LUÍS para condená-lo ao pagamento de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescido de juros de mora de 1% ao mês, contado a da
data da citação e corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta sentença.Julgo improcedente o pedido, todavia, em relação
ao réu UPC - UNIDADE DE PEDIATRIA E CIRURGIA SC LTDA.Condeno a parte autora e o réu UNIMED SÃO LUÍS à meação das
custas.Honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, devidos pelo réu UNIMED SÃO
LUÍS ao patrono da requerenteHonorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação e devidos
pela autora em favor dopatrono do réu UPC - UNIDADE DE PEDIATRIA E CIRURGIA SC LTDA.Parte autora beneficiária da
gratuidade da justiça e isenta de pagamento, nos termos do art. 98, § 2º e § 3º, do CPC.Registre-se e intimem-se. Dê-se ciência ao
MP.São Luís/MA, 22 de junho de 2017.Juíza Alice Prazeres Rodrigues16ª Vara Cível Resp: 180703

PROCESSO Nº 0049891-12.2015.8.10.0001 (533612015)
AÇÃO: PROCEDIMENTOS REGIDOS POR OUTROS CÓDIGOS, LEIS ESPARSAS E REGIMENTOS | BUSCA E APREENSÃO
EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA

AUTOR: BANCO ITAUCARD S. A.
ADVOGADO: ANTONIO BRAZ DA SILVA ( OAB 14660A-MA ) e ARIANA RIBEIRO SOUSA ( OAB 10540-MA )

REU: JAIME OLIVEIRA

PROCESSO Nº : 49891-12.2015.10.0001 (533612015)AUTOR : BANCO ITAUCARD S/ARÉU : JAIME
OLIVEIRASENTENÇABANCO ITAUCARD S.A., qualificado e representado nos autos, moveu ação, com pedido de liminar, em
desfavor de JAIME OLIVEIRA, objetivando a busca e apreensão do veículo CHEVROLET CLASSIC LIFE 1.0 VHC, 2005, cor azul,
placas HPZ-9259, chassi 9BGSA19X06B130759, e posterior consolidação da posse, em face da inadimplência da parte requerida
em contrato de financiamento sob alienação fiduciária.No pormenor, sustenta ter celebrado com a parte ré, em 05.11.2013, o
contrato de nº 250076007, no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser pago em 48 (quarenta e oito) parcelas de R$ 392,25
(trezentos e noventa e dois reais e vinte e cinco centavos).Alega que o requerido deixou de efetuar o pagamento da parcela de nº
20, com vencimento em 05.07.2015 e seguintes, o que lhe fez surgir, no seu entender, o direito de execução da busca e apreensão
do veículo dado como garantia do negócio.Instruem a inicial os documentos de fls. 6-35.Liminar de busca e apreensão foi deferida
(cf. fl. 37) e, após diversas tentativas frustradas de localização do veículo, foi ela efetivamente cumprida, ocasião em que a parte ré
foi citada e informada que poderia pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor
fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe seria restituído livre do ônus (fls. 84/85).Transcorridos os prazos legais, certificou-se
que a parte requerida, além de não efetuar o pagamento da dívida, deixou de apresentar contestação (fl. 91).É o relatório.
Decido.Segundo o regramento processual a revelia implica no julgamento antecipado da lide e o juiz conhecer diretamente do
pedido, proferindo sentença. É o que se faz.In casu, a parte ré, embora regularmente citada, deixou de apresentar defesa, pelo que
decreto a revelia e seus efeitos jurídicos e legais, presumindo-se como verdadeiros os fatos veiculados na inicial.Ainda assim, cabe
verificar se o direito vindicado pelo autor está patentemente configurado.Com efeito, trata-se de pedido de busca e apreensão de
veículo - pautada no Decreto-Lei nº 911/1969 - em razão do vencimento antecipado da dívida pelo inadimplemento do
devedor.Compulsando-se os autos, constata-se que o autor comprovou o fato constitutivo de seu direito, por meio do contrato
firmado entre as partes, a inadimplência representada pelo não pagamento das prestações e a configuração da mora, através da
notificação extrajudicial do demandado, e obteve a liminar para a busca e apreensão do veículo, conforme previsão legal.Cumpre
observar que, conforme o disposto no artigo 3º, parágrafos 1º e 2º, da lei de regência, apreendido o bem e não paga a
integralidade da dívida no prazo de 5 (cinco) dias, contados do cumprimento da medida, consolidar-se-ão a propriedade e a posse
plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário.Ante o exposto, confirmando a liminar concedida initio litis, julgo
procedente o pedido formulado na petição inicial para consolidar, em definitivo, ao autor o domínio e a posse plena do veículo
apreendido, que servirá para o pagamento total ou parcial do débito, a depender do valor auferido com a venda do bem. Condeno
a parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez
por cento) do valor da causa.Registre-se e intimem-se.São Luís/MA, 2 de junho de 2017.Juíza Alice Prazeres Rodrigues16ª Vara
Cível Resp: 111237

PROCESSO Nº 0050807-17.2013.8.10.0001 (556042013)
AÇÃO: PROCEDIMENTOS REGIDOS POR OUTROS CÓDIGOS, LEIS ESPARSAS E REGIMENTOS | DISSOLUÇÃO E
LIQUIDAÇÃO DE SOCIEDADE
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AUTOR: FABRICIO DOS REIS SANTOS PIMENTA
ADVOGADO: SOCORRO DO CARMO MACEDO VASQUEZ ( OAB 11308-MA )

REU: IRANI DE JESUS SANTOS PIMENTA

PROCESSO Nº : 50807-17.2013.8.10.0001 (556042013)CLASSE : AÇÃO ORDINÁRIA AUTOR : FABRÍCIO DOS REIS SANTOS
PIMENTARÉ : IRANI DE JESUS SANTOS PIMENTASENTENÇAFABRÍCIO DOS REIS SANTOS PIMENTA, qualificado e
representado nos autos, ajuizou a presente ação em face de IRANI DE JESUS SANTOS PIMENTA, igualmente identificada e
representada, objetivando a dissolução de sociedade empresária com a consequente apuração de haveres.Narra que, em
04.12.2012, junto com a ré, constituiu a sociedade limitada de nome empresarial F DOS SANTOS PIMENTA E CIA LTDA, cujo
capital social nominal possui valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), em cem mil quotas de valor nominal de R$ 1,00 (um real),
cada sócio com metade das quotas (50%).Aduz o autor que, passados alguns meses da formação societária, ocorreram diversos
desentendimentos e discussões que tornaram impossível a regular continuação da atividade em conjunto, que culminou com a sua
retirada de fato da sociedade em agosto de 2013.Obtempera, ainda, que não logrou uma solução amigável à questão por conta do
desinteresse da requerida, e bem assim por discordar quanto aos valores por ela atribuídos quanto às dívidas da pessoa jurídica
empresarial.Apresenta o autor demonstração da situação atual da sociedade, contabilizando como passivo (total de dívidas) o
valor de R$ 31.094,38 (trinta e um mil e noventa e quatro reais e trinta e oito centavos), ao lado de um patrimônio composto de três
máquinas de lavar, duas máquinas seladoras, uma secadora rotativa e uma máquina de passar. Instruem a inicial os documentos
de fls. 12-26.Em despacho de fl. 27, o presente juízo deferiu o pedido de gratuidade de justiça. Na mesma ocasião determinou a
citação da parte requerida, entregando-lhe cópia para que, no prazo de 15 dias, oferecesse resposta.Regularmente citada, a ré
apresentou contestação às fls. 36-47, acompanhada dos documentos de fls. 48-64. Preliminarmente, pugnou pela citação da
sociedade limitada para composição da lide, por entender tratar-se de hipótese de litisconsórcio necessário, uma vez que os seus
interesses devem ser salvaguardados, enquanto pessoa distinta de seus sócios. No mérito, sustenta que fatos de natureza pessoal
ocasionaram a quebra da affectio societatis, dificultando a gerência conjunta das atividades entre os sócios.Alega também que, por
ideia do autor, diversas compras relacionadas ao exercício da atividade empresária foram feitas em cartões de crédito dela e de
sua amiga, Vânia Torres de Neves.Enfim, argumenta que, em meio ao desgaste entre os sócios, divergências quanto à distribuição
dos ônus sociais inviabilizaram a dissolução extrajudicial da pessoa jurídica. Para tanto, juntou demonstrativo de débitos com
valores dissonantes dos contidos na inicial, assim como informou que os bens outrora discriminados como patrimônio da
sociedade, em verdade, pertencem à Vânia Torres de Neves, que os emprestou.Em réplica (fls. 67-71), a parte autora afirma
responsabilizar-se pelas dívidas contraídas até sua retirada de fato da sociedade (agosto de 2013), bem como ratifica os
argumentos apresentados na inicial, não corroborando com os valores apresentados a título de ativo e passivo pela requerida. Em
audiência preliminar realizada em 26/12/2015 (fl.83), restou prejudicada a tentativa de conciliação, eis que a parte requerida não
ofereceu proposta. Na mesma alçada, analisou-se a questão preliminar suscitada pela ré, que não mereceu acolhida por não está
configurado o interesse da sociedade, como pessoa jurídica (defendendo interesse próprio), para o deslinde da causa, não se
reconhecendo a legitimidade do alegado litisconsórcio passivo necessário. No mais, com relação à produção de provas, pediu a
requerida pela tomada de depoimento do autor e oitiva de testemunhas, no que foi de plano deferido. Audiência de instrução
levada a efeito em 28.05.2015, para tomada do depoimento pessoal da parte autora e oitiva das testemunhas Sandra Regina
Pimenta Farias e Vânia Torres Neves.Alegações finais da parte autora às fls. 104-106.A requerida, por sua vez, apresentou
memoriais às fls. 108-109.Vieram-me os autos conclusos (termo à fl. 110). É o relatório. Decido.Já superadas as preliminares,
analiso diretamente o meritum causae.A demanda em questão gravita em torno da possibilidade de dissolução total de sociedade
limitada firmada entre as partes, por violação da affectio societatis.Narra o autor que, em 04.12.2012, junto com a ré, constituiu a
sociedade limitada de nome empresarial F DOS SANTOS PIMENTA E CIA LTDA, cujo capital social nominal possui valor de R$
100.000,00 (cem mil reais), divididas em cem mil quotas de valor nominal de R$ 1,00 (um real), distribuídas na razão de metade
para cada sócio, e que passados alguns meses da formação societária ocorreram diversos desentendimentos e discussões que
tornaram impossível a regular continuação da atividade em conjunto, que culminou com a sua retirada de fato da sociedade em
agosto de 2013.A sociedade empresária, espécie do gênero empresário, representa uma união de pessoas que tem como objetivo
exercer profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou circulação de bens ou serviços, visando o lucro,
que deve ser compartilhado.Para a constituição, mister se faz a satisfação dos seguintes requisitos: consenso, licitude e
possibilidade do objeto, forma prescrita ou não defesa em lei, contribuição dos sócios para formação do capital social, participação
nos lucros e perdas e, por último, nas ditas sociedades de pessoas, a affectio societatis, representativa da vontade de cooperação
ativa dos sócios, o desejo de atingir um fim comum.Nesse diapasão, é cediço que, para a regular formalização de uma sociedade
empresarial de natureza pessoal#, não basta apenas a união de duas pessoas para a constituição da sociedade, sendo também
necessário que o resultado seja perseguido e atingido conjuntamente. Constatando-se quebra da affectio societatis, haverá (i) a
exclusão do sócio que não mais possui essa vontade comum ou (ii) a dissolução da sociedade. In casu, conforme o acervo
probatório dos autos, vislumbro ser incontroversa a perda desse sentimento de cooperação ativa dos sócios (inclusive ratificado
pela ré), que imbuídos em um contexto de atritos, permitiram que as sequelas de suas relações pessoais reverberasse sobre o
regular exercício da atividade empresarial, tornando inviável a sua continuidade.A controvérsia, por conseguinte, cinge-se à esfera
contábil e patrimonial da apuração de haveres entre os sócios, vez que as partes claramente divergiram quanto aos valores dos
débitos atribuídos à sociedade e aos bens constantes do estabelecimento empresarial. Ressalto que o uso de cartões de créditos
pessoais para compras relacionadas à atividade empresarial acirra esse debate acerca do patrimônio ou valores remanescentes, a
serem divididos entre os sócios, após liquidação.No entanto, a apuração dos haveres deverá ser feita por liquidação de sentença e
na forma do contrato social, mediante a apuração do ativo, do passivo, dos lucros e das dívidas pendentes, assegurando-se a cada
parte o que lhe for efetivamente devido.Vale lembrar que o patrimônio da sociedade é considerado como o conjunto de valores de
que dispõe, compreendendo as obrigações ativas e passivas, e o capital, a seu turno, é o valor nominal integralizado pelos sócios,
cuja finalidade única é mensurar a responsabilidade do sócio pelo aporte de capitais na sociedade e definir o grau do seu poder de
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controle quanto ao direcionamento das atividades sociais, não traduzindo o valor patrimonial ostentado pela sociedade.Assim, essa
operação de determinação dos haveres dos sócios depende da realização de balanço patrimonial real, que deverá levar em
consideração não o capital da empresa ou os valores negocial, econômico ou nominal das cotas do sócio dissidente, mas o valor
real da cota no mercado, tendo como paradigma o patrimônio da sociedade, composto de bens tangíveis e intangíveis, de ativos e
passivos.Nesse contexto, dúvidas não restam quanto à necessidade de dissolução da sociedade limitada firmada pelas partes,
tendo em vista a real perda da affectio societatis. Todo o acervo probatório aponta neste sentido, figurando as controvérsias entre
as partes apenas no que tange aos haveres e responsabilidades dos sócios, tendo em conta balanços patrimoniais divergentes.
Ante o exposto, julgo procedente o pedido de dissolução de sociedade e, em consequência, DECRETO A DISSOLUÇÃO da
sociedade empresária F DOS SANTOS PIMENTA E CIA LTDA, reconhecida como cessadas de fato as atividades em setembro de
2013, que fixo para a apuração dos haveres, com base na situação patrimonial da sociedade a ser verificada mediante balanço
contábil, conforme disposto na cláusula décima segunda do contrato social. No que diz respeito a sucumbência, por não haver
oposição da ré quanto ao pedido de dissolução, nos termos do art. 603, §1°, do CPC/15, não há condenação em honorários
advocatícios e as custas serão rateadas pelas partes segundo a participação das partes no capital social, em proporção.Ambas as
partes são beneficiárias da assistência judiciária gratuita e isentas de pagamento das custas, nos termos do art. 98, §3º,
CPC.Registre-se e intimem-se.São Luís/MA, 13 de junho de 2017.Juíza Alice Prazeres Rodrigues16ª Vara Cível Resp: 111237

PROCESSO Nº 0055847-77.2013.8.10.0001 (610262013)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

AUTOR: RAIMUNDO INACIO SOUZA ARAUJO e WENYR DE FATIMA PINHEIRO MARTINS
ADVOGADO: VIVIANNY CARVALHO TEIXEIRA LUZ ( OAB 9302-MA ) e VIVIANNY CARVALHO TEIXEIRA LUZ ( OAB 9302-
MA )

REU: LEONOR DE MARIA FALCÃO VIANA
ADVOGADO: DAIANA FALCAO VIANA ( OAB 10545-MA ) e JUSSIAN FALCÃO VIANA ( OAB 9079-MA ) e RUSSIAN FALCAO
VIANA ( OAB 7990-MA )

PROCESSO Nº : 55847-77.2013.8.10.0001CLASSE : AÇÃO ORDINÁRIAAUTOR : RAIMUNDO INÁCIO SOUZA ARAÚJO e
WENYR DE FÁTIMA PINHEIRO MARTINS.RÉU : LEONOR DE MARIA FALCÃO VIANASENTENÇARAIMUNDO INÁCIO SOUZA
ARAÚJO e WENYR DE FÁTIMA PINHEIRO MARTINS ajuizaram a presente demanda em face de LEONOR DE MARIA FALCÃO
VIANA, com pedido de indenização por danos morais e danos materiais, sob o argumento de que tiveram a sua paz espiritual e
tranquilidade atingidas pela conduta perseguidora da ré.Os autores narram que, em outubro de 2012, mudaram-se para o edifício
Bahrein, apto 1304, Renascença, onde residiram com as duas filhas pequenas. Ocorre que, segundo eles, ganharam
instantaneamente a antipatia dos vizinhos moradores do apartamento 1305, sobretudo, da ré. Esta teria registrado com os
requerentes reiteradas reclamações no livro de ocorrências do condomínio, imputando-lhes toda a perturbação que diz
sofrer.Assim, afirmam que a ré passou a preencher o livro do condomínio com anotações unilaterais, ocorrências infundadas, de
modo irresponsável e imprudente, já que não existiriam provas ou indícios de provas das violações imputadas. Aduzem ainda que
a ré empreendeu uma perturbação psicológica contra os autores, que não puderam mais receber seus amigos em casa e nem ter
uma vida normal.Nesse contexto, os demandantes narram ainda que foram molestados por reclamações infundadas e inverídicas
efetuadas pela ré, que interfonava ao seu apartamento proferindo xingamentos e agressões verbais, profundamente vexatórias e
sem cabimento, além de bater com violência na parede comum dos apartamentos, a qualquer hora do dia ou da noite.Além do
mais, a ré teria registrado uma ocorrência policial contra o autor, imputando-lhe a contravenção penal de perturbação da
tranquilidade, o que o fez ir três vezes à delegacia.Por fim, em apertada síntese, os autores afirmam que a perseguição
empreendida pela ré foi tamanha que culminou na desocupação do imóvel próprio e mudança para outro apartamento, desta vez
alugado, já que não teriam suportado mais a situação.Com efeito, dizem ainda os autores que tiveram que contratar os serviços de
uma advogada para acompanhá-los às reuniões de condomínio e à delegacia, pelos quais dispenderam valores, os quais
entendem dever ser reparados.Em despacho de fls. 83-85, foi determinada a comprovação da alegada hipossuficiência econômica
para o fim de análise do pedido de gratuidade de justiça.A parte autora juntou aos autos comprovantes de renda e descritivos de
despesas, o que convenceu o juízo acerca do preenchimento dos requisitos para a concessão do benefício (fl. 109). Por fim, foi
determinada a citação da parte ré para que apresentasse contestação ao pedido dentro do prazo legal.A parte ré apresentou
contestação ao pedido, por meio da qual sustenta preliminarmente a sua ilegitimidade passiva, a ausência de interesse de agir e a
inépcia da petição inicial. No mérito, afirma que agiu em exercício regular de um direito, razão pela qual não lhe pode ser imputada
qualquer responsabilidade. Afirma ainda serem inexistentes os alegados danos morais e materiais.No dia 30 de julho de 2014, foi
declarada aberta a audiência de instrução. Frustrada a tentativa de conciliação, estiveram presentes as testemunhas arroladas
pela parte autora e ausente a indicada pela ré. Assim, considerando a ausência da referida testemunha, o juízo redesignou a
audiência de instrução e julgamento para o dia 14 de outubro de 2014, às 10 horas.Na data acima indicada, foi declarada aberta a
audiência, a qual estiveram presentes ambas as partes, acompanhadas de seus advogados e ainda as testemunhas arroladas. Foi
tomado o depoimento do Sr. Reno Leite Zamignan e da Sra. Edilene Pereira. O advogado da ré contraditou a testemunha, sob o
argumento de que esta foi síndica do prédio e inimiga da demandada. O juízo determinou a tomada de depoimento da testemunha
arrolada e consignou que a aferição quanto ao grau de credibilidade será aferido quando do julgamento.Todavia, em razão do
tumulto causado pelos advogados da ré, não houve mais condições de prosseguir com a audiência. Assim, o magistrado deu-se
por impedido para conduzir a instrução do processo. Em despacho de fl.203, foi determinada a remessa dos autos para a
Secretaria de Distribuição do Fórum de São Luís, a fim de que seja redistribuído a uma das Varas Cíveis do Termo Judiciário de
São Luís. Distribuído o processo à 5ª Vara Cível, a juíza Alice de Sousa Rocha declarou, de ofício, a sua suspeição para conduzir
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o processo, determinando a redistribuição dos autos.Redistribuídos por sorteio os autos, o juízo da 16ª Vara Cível marcou para o
dia 12 de abril de 2016 a audiência de instrução, na qual seriam ouvidas as testemunhas: Edilene Pereira, Railson de Oliveira
Rodrigues e Manoel Bastos.Em petição de fl. 229, a parte autora pediu a juntada de parecer ministerial e de sentença extintiva da
punibilidade do autor do fato, por ausência de elementos probatórios a embasar uma condenação penal. Declarada aberta a
audiência de instrução de julgamento, foi frustrada a tentativa de conciliação. Considerando a impossibilidade de a ré estar
pessoalmente presente na audiência, o seu advogado pediu o adiamento do ato. Todavia, este juízo entendeu não ser
indispensável a sua presença, logo, indeferiu o pedido. Assim, na ocasião, foram ouvidas as testemunhas arroladas pela autora e
pelo réu, e os depoimentos foram gravados por meio do sistema de áudio vídeo. As preliminares foram analisadas e rejeitadas nos
termos gravados pelo sistema. Encerrada a instrução processual, as partes pediram prazo para a apresentação de alegações
finais escritas.A parte autora apresentou alegações finais às fls. 248-257, por meio da qual ratifica seus argumentos e analisa o
depoimento das testemunhas de modo a requerer a procedência do pedido.A parte ré também apresentou alegações finais, por
meio da qual, sustenta que os depoimentos das testemunhas arroladas pelos autores não podem ser considerados, pois seriam
suspeitas, já que afirmaram possuir amizade íntima com aqueles. No mérito, ratifica a ré que agiu em exercício regular de um
direito. Afirma não existir dever de indenizar, já que a simples informação uma conduta aparentemente delituosa, por si só, não
gera responsabilidade civil, mesmo que sobrevenha a absolvição do investigado. Processo pronto para julgamento.Decido.A
demanda em questão cinge-se à análise acerca do dever da parte ré de indenizar a autora pelos danos morais e materiais que
esta diz ter suportado, por ocasião de uma perseguição psicológica e perturbadora empreendida por aquela. Afinal, os autores
dizem que tiveram sua paz de espírito maculada, uma vez que a ré teria se voltado a importunar a vida daqueles com inúmeras
reclamações, anotações desabonadoras no livro de registro do condomínio e ainda ligações e discussões com palavras de baixo
calão e xingamentos.Já a ré limita-se a afirmar que agiu em exercício regular de um direito, razão pela qual não teria incorrido em
ato ilícito. Em seguida, afirma inexistirem danos morais indenizáveis, uma vez que a provocação da autoridade policial para que
fosse apurada suposta prática de infração penal é um direito de qualquer pessoa e, por si só, não ensejaria o dever de
indenizar.Nesse sentido, note-se que a parte ré não nega a conduta ativa de provocar reiteradamente os autores, imputando-lhes a
responsabilidade por barulhos e incômodos da vizinhança. Logo, o ponto fulcral desta demanda repousa exatamente sobre os
limites desta incursão, ou seja, se a conduta da ré desbordou da razoabilidade e atingiu a esfera extrapatrimonial dos autores,
trazendo-lhes uma perturbação desmedida.A propósito, o artigo 373, do Código de Processo Civil estabelece que é dever do autor
provar os fatos constitutivos do seu direito e do réu, os fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor.Com efeito, a
parte autora colacionou aos autos cópias do livro de registros condominial, no qual foram apostas reiteradas reclamações e
anotações desabonadoras dos autores, inclusive, alegando-se que estes não sabem "controlar ou melhor educar uma filha de 3
anos, que grita o dia todo".Da instrução processual, percebe-se que a ré â?" moradora de apartamentos contíguo ao dos autores
â?" incomoda-se com a presença de crianças, as quais naturalmente possuem uma rotina adequada a sua idade.Assim, os autos
se desincumbiram do ônus de demonstrar os excessos cometidos pela vizinha que incomodava-se com a presença deles em um
alto grau, razão pela qual dedicou-se a perturba-lhes o sossego.Nesse sentido, considerando a narrativa fática dos autores, os
elementos documentais trazidos aos autos e as provas testemunhais produzidas, considero que há lógica interna capaz de lastrear
a tese autoral. Em contrapartida, a ré não se desincumbiu de seu ônus de demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou
extintivos do direito do autor. Afinal, além de não impugnar a versão trazida, afirmou exercer um direito regular seu e ainda não
trouxe provas que demonstrem a razoabilidade e a serenidade de sua conduta.Além do mais, de fato, as acusações da ré â?" de
que os autores perturbam-lhe a tranquilidade, com a emissão de barulhos e gritos de crianças â?" estão desacompanhadas de
provas, sequer testemunhais. Logo, não vislumbrei elementos suficientes para justificar o dito "exercício regular de um direito".Pelo
contrário. Nos autos, fica demonstrado que a conduta da ré é deveras desproporcional aos fatos alegados. Afinal, os próprios
autores narram um episódio em que uma criança â?" filha de seus amigos visitantes â?" chorou e gritou demasiadamente. A este
fato, a ré teria reagido de maneira desproporcional, xingando-lhes e reclamando efusivamente do desconforto. Ora, sabe-se que o
choro e o grito são comportamentos naturais da referida idade, o que foge dos limites e controle dos pais. Contudo, trata-se de um
fato episódico, que não perdura por muito tempo.Assim, após a instrução processual, concluo que a conduta da ré desbordou de
qualquer razoabilidade, transformando um direito que poderia ser regular em ato ilícito.Note-se que a responsabilidade civil ora
imputada a ré não exsurge apenas do registro de ocorrência policial, mas sim e, sobretudo, do conjunto fático no qual estiveram
inseridos os autores.Ora, é cristalina a perturbação espiritual e extrapatrimonial suportada pelos demandantes diante de tantas
incursões da ré. Não é razoável que cidadãos tenham a sua paz de espírito maculada dentro de seu próprio lar â?" o qual é
protegido pelo ordenamento jurídico pátrio, bem como a privacidade e a intimidade dos autores.Assim, o dano moral restou
devidamente comprovado, inclusive, porque os autores tiveram que mudar de imóvel próprio para viver de aluguel, já que não
suportavam mais a desconfortável situação. Sendo assim, entendo cristalino o dever de reparação. Quanto ao pedido de
indenização por danos materiais referentes às despesas com serviços advocatícios e com sessões de psicoterapia, tenho que, à
luz da teoria da reparação integral, as primeiras devem ser ressarcidas, porque decorridas logicamente do fato. Já os gastos com
assistência médica, apesar de comprovados, não resta demonstrado que decorram apenasdo ato ilícito ora imputado, com a
exclusão de outras causas. Deste modo, apesar de estar devidamente provadasa existência das consultas e sessões médicas,
inexiste de forma cabal o nexo de causalidade entre o fato (conduta perseguidora) da ré e o dano (pagamento das sessões de
psicoterapia). Afinal, não posso afirmar com convicção que este só ocorreu por conta do ato da ré.Quanto ao pedido de
ressarcimento dos valores pagos a título de honorários advocatícios contratuais, observo que este é consectário lógico do princípio
da reparação integral estipulado expressamente tanto no Código Civil. Explico.A responsabilidade civil da ré é subjetiva, sendo
suficiente a existência do fato, do dano, do nexo causal entre ambos e da culpa. Logo, sabe-se que aquela deve reparar ao autor
todos os danos exsurgidos de sua conduta. Nesse sentido, a análise repousa sobre a linha de causalidade do dano alegado. Ora,
o que se deve questionar para responder a contento a demanda é: se suprimida a conduta do réu o dano sofrido pelo autor
permaneceria? No caso em apreço não. Note-se que a necessidade dos autores de contratar serviços advocatícios nasceu
exatamente da inevitabilidade do ajuizamento desta ação ante os danos perpetrados pela ré. Sendo assim, pontuo que o dano
alegado é reflexo direto do ato cometido por aquela, logo, é patente o nexo de causalidade que os envolve.Vale lembrar que caso
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o réu não tivesse cometidos o ato ilícito, a ação e o acompanhamento jurídico seriam desnecessários.Portanto, destaco que é
cristalino o dever de reparação integral da ré quanto aos danos patrimoniais sofridos pelos autores quando do pagamento dos
honorários advocatícios, quer seja por expressa determinação legal, quer seja pela lógica do instituto da responsabilidade
civil.Nesse sentido, seria desarrazoado imputar aos autores a necessária intervenção judicial para a solução do seu problema sem
que lhe seja reparado integralmente os danos que suportaram. Sabe-se que aqueles não possuem capacidade postulatória, razão
pela qual o dispêndio do pugnado valor foi necessário e requer a sua devida reparação. Com efeito, entendo que os comprovantes
de transferência juntados às fls. 79/80 são suficientes para demonstrar o dano patrimonial sofrido pelos autores, uma vez que
provama sua existência â?" conta de titularidade da advogada que subscreve a peça inicial â?" bem como quantifica a sua
extensão, nos termos do artigo 944 do Código Civil. Ante o exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados pela
parte autora e condeno a ré â?" LEONOR DE MARIA FALCÃO VIANA â?" ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a título
de indenização por danos morais, que devem ser acrescido de juros de mora de 1% ao mês, contados da data do evento danoso,
e corrigidos monetariamente pelo INPC, a partir deste arbitramento.Condeno ainda ao pagamento de R$ 3.000,000 (três mil reais),
pelos danos materiais infligidos aos autores â?" RAIMUNDO INÁCIO SOUZA ARAÚJO e WENYR DE FÁTIMA PINHEIRO
MARTINS â?" que devem ser acrescido de juros de mora de 1% ao mês, contados da data da citação e corrigidos monetariamente
a partir do efetivo prejuízo. Por fim, considerando a sucumbência mínima da parte autora, condeno a parte ré ao pagamento das
custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação. Registre-se e intimem-
se.São Luís, 7 de junho de 2017.Juíza Alice Prazeres Rodriguesª Vara Cível Resp: 175166

0807842-83.2016.8.10.0001
AUTOR: BV FINANCEIRA S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
ADV: Dra. CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES, OAB/MA 8.784-A
RÉU: CLAUDIANE GOMES COSTA
Sentença
BV FINANCEIRA S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO moveu ação de busca e apreensão de bem dado em
garantia em face de CLAUDIANE GOMES COSTA e o veículo não foi localizado pelo oficial de justiça encarregado da diligência.
Intimada a parte autora, por meio do seu advogado, para promover o andamento do processo com pedido de providência
adequada ao procedimento adotado e prevista no ordenamento jurídico processual, no prazo de 5 dias, sob pena de extinção por
injustificada paralisação, nos termos do art. 485, III, do CPC, transcorreu em branco o referido prazo.
Decido.
Cabe à parte promover o andamento do processo, com a prática dos atos que lhe são pertinentes, pois o juiz não pode agir de
ofício.
O veículo objeto da busca e apreensão não foi localizado e instada a parte autora a se manifestar a respeito, de modo a promover
o andamento regular do processo, nada fez.
A regra, no direito processual civil é no sentido de que recai sobre a parte autora o ônus de trazer aos autos o endereço do réu,
para que se possa efetivar sua citação, notificação e intimações, de modo a se estabelecer a angularização do processo, ciência
dos atos e chamar para praticar outros, se o desejar
. Neste rito especial cabe indicar o local onde se encontra o bem para a realização da diligência de busca e apreensão e, se não
encontrado o bem alienado, pode requerer, nos mesmos autos, a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva
(art. 4º. do Decreto-Lei nº 911, de 1° de outubro de 1969).
Contudo, devidamente intimada, a parte autora manteve-se inerte e a ela cabe praticar os atos necessários para o andamento
regular do processo, com a observância do disposto no referido decreto, regulador do do rito especial.
Ante ao exposto, considerando que a parte autora autor não cumpriu ônus que lhe cabia, nos termos do inciso III, do art.485 do
Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO, sem resolução de MÉRITO o processo.
REVOGO a liminar concedida.
Custas como já recolhidas.
Registre-se. Intime-se. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se, com baixa definitiva.
São Luís, 26 de junho de 2017
Juíza Alice Prazeres Rodrigues
16ª Vara Cível

0811545-85.2017.8.10.0001
AUTOR: ROSEANE DOS SANTOS SOUSA
ADV: Thiago de Melo Cavalcante OAB/MA 11.592
RÉU: BANCO PAN S/A
Sentença
Diz a parte autora que firmou um contrato de empréstimo para financiamento de veículo, em 36 parcelas no valor mensal de
R$328,27.
Afirma não dispor de cópia do instrumento contratual, posto que ainda não foi disponibilizado pela parte requerida, que disse para
que esperasse em sua residência, não o tendo recebido, motivo pelo qual encontra-se impossibilitado de apresentar a planilha de
cálculo, pelo que pede a inversão do ônus da prova para a juntada do instrumento contratual e posterior abertura de prazo para a
juntada da planilha de cálculo.
Diz que no contrato foram agregados inúmeros encargos moratórios ilegais proveniente de relação contratual anterior, em uma
conhecida operação “mata-mata” e que na última avença não ouve qualquer concessão de mútuo.
Assevera a necessidade de revisão de cláusulas contratuais, para afastar a cobrança de juros capitalizados mensais; reduzir os
juros remuneratórios, que ultrapassa a média do mercado; excluir encargos moratórios, pois não se encontra em mora e foram
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cobrados ilegalmente nesse período.
E mais que isso, que pretende que seja revisada as condições excessivas e abusivas impostas pelo Banco: Juros capitalizados
(anatocismo), reduzir juros remuneratórios, excluir encargos moratórios etc.
Por entender presentes os requisitos (probabilidade do direito alegado e perigo de dano) pede tutela antecipada para que seja
determinada a exclusão do nome da parte autora dos órgãos de proteção ao crédito.
Atribui à causa o valor do contrato (R$7.000,00)
DECIDO.
Nas ações em que se pretende rever cláusulas contratuais é imperiosa a apresentação do contrato firmado entre as partes, uma
vez que se trata de documento indispensável à propositura da ação, conforme dispõe o artigo 330, § 2º, do Código de Processo
Civil.
Art. 330, §2º. Nas ações que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo, de financiamento ou de
alienação de bens, o autor terá de, sob pena de inépcia, discriminar na petição inicial, dentre as obrigações contratuais, aquelas
que pretende controverter, além de quantificar o valor incontroverso do débito.
Há que se destacar que, por se tratar de documento essencial à propositura da ação, é inviável o pedido incidental de exibição ou
mesmo de inversão de ônus da prova. Nesses casos, a medida a ser tomada é a propositura de ação de exibição de documentos
que proporcionará a posse do instrumento contratual e a possibilidade de ajuizamento da ação revisional.
Sendo assim, no caso em tela, em que se reputa a existência de cláusulas abusivas, o exame da causa de pedir e fundamentação
jurídica para que a ação prossiga em seus ulteriores atos depende da análise das condições estipuladas no contrato, que a parte
declara não possuir, pelo que inviável se torna a possibilidade de determinar a emenda da inicial.
E por isso, em razão de não dispor a parte autora o instrumento contratual de modo a permitir a indicação de forma específica as
obrigações firmadas entre as partes e que reputa de abusivas, padece a petição inicial de causa de pedir genérica.
Noutro ponto, a questão de direito material que pretende ver debatida nestes autos foi objeto de julgamento pelo STJ, RECURSO
ESPECIAL Nº 1.061.530 - RS (2008/0119992-4), RELATORA: MINISTRA NANCY ANDRIGHI, em sede de incidente de processo
repetitivo referente aos contratos bancários subordinados ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos da ADI n.º 2.591-1,
oportunidade em que foram verificadas, dentre outras, às questões referidas a juros remuneratórios; configuração da mora; juros
moratórios; inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes e disposições de ofício, que serve de paradigma para as demais
instâncias, como forma de uniformização de decisões e ao princípio da segurança jurídica.
Do referido julgamento foram extraídas as seguintes orientações:
ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS
a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33),
Súmula 596/STF;
b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;
c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;
d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de
consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1º, do CDC) fique
cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto.
ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA MORA
a) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e
capitalização) descaracteriza a mora;
b) Não descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação revisional, nem mesmo quando o reconhecimento de abusividade
incidir sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência contratual.
ORIENTAÇÃO 3 - JUROS MORATÓRIOS
Nos contratos bancários, não regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1%
ao mês.
ORIENTAÇÃO 4 - INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES
a) A abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes, requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar,
somente será deferida se, cumulativamente: I) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito; II) houver
demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ;
III) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz;
b) A inscrição/manutenção do nome do devedor em cadastro de inadimplentes decidida na sentença ou no acórdão observará o
que for decidido no mérito do processo. Caracterizada a mora, correta a inscrição/manutenção.
No caso, quanto a matéria de direito substancial, autorizado se encontra o julgamento pela improcedência liminar do pedido por
contrariar incidente de resolução de demandas repetitivas (art. 332. III, CPC).
Ainda cabe registrar que não foi atribuído valor a todos os pedidos, conforme a pretensão econômica buscada pela parte autora
com o ajuizamento da ação, pois mesmo em caso de pedidos cumulados deve corresponder ao valor da soma de todos os pedidos
formulados, nos termos do art. 292, VI, CPC.
A parte autora formula vários pedidos e a eles deve estabelecer valor, indicando para isso o valor do contrato, que não representa
a pretensão econômica buscada.
Além do que, para que seja estabelecida uma taxa de juros dentro dos parâmetros da proporcionalidade apta a remunerar o
capital, deve ser indicada a taxa média praticada no mercado e a que a parte autora pretende seja fixada para aplicação no
contrato, conforme exigido no art. 330, § 2º, CPC. E para isso deve acompanhar a inicial a planilha de cálculo com a utilização da
taxa que entende correta, apuração do valor devido e já pago e saldo remanesce, objeto do pedido de devolução em dobro ou da
forma simples.
Cabe pontuar ainda que cada um dos pedidos será julgado e aplicado a cada um deles os efeitos econômicos decorrentes da
sucumbência, parcial ou total, que serão suportados pelas partes, conforme o disposto no art. 85, § 14º, CPC – Os honorários
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constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do
trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial.
E na fixação do valor devido a título de honorários deve-se observar o disposto no art. 85, § 2º, onde é estabelecido que serão
fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não
sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos o grau de zelo do profissional; o lugar de prestação do
serviço, a natureza e a importância da causa; e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
Ora, para que a petição inicial seja recebida tem de atender aos requisitos formais de validade, dentre eles o pedido, com as suas
especificações, e o valor dele (art. 319, IV, V, CPC), que serve de base para cálculo para taxa judiciária ou das custas; do valor de
multa imposta ao litigante de má-fé (art. 81/CPC); limite da indenização e também para a fixação de valor decorrente dos ônus da
sucumbência.
DIANTE DO EXPOSTO, com esteio nos arts. 330, §2º, e 485, I, e VI, ambos do Código de Processo Civil, indefiro a inicial e
JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem julgamento do mérito.
Sem custas, ante o pedido de assistência judiciária.
Registre-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado desta decisão, arquivem-se os autos
São Luís, 19 de junho de 2017
Juíza Alice Prazeres Rodrigues
16ª Vara Cível

Processo nº 0867872-84.2016.8.10.0001
Autor(a): AUTOR: BANCO PAN S/A
ADV:DRA.ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB/MA 16.843-A e DR. JOSÉ LÍDIO ALVESDOS SANTOS - OAB/MA
16.844-A
Réu: JURANDIR RIBEIRO SILVA
ADV: PAULO AFONSO CARDOSO OAB/MA: 3930
SENTENÇA
BANCO PAN S/A, qualificado e representado nos autos, ajuizou a presente ação, com pedido de liminar, em face de JURANDIR
RIBEIRO SILVA, igualmente identificada e representada, objetivando a busca e apreensão do veículo marca CHEVROLET,
modelo CRUZE ECOTEC6 LT 1.8 16v Flexp, chassi n.º 9BGPB69M0CB283404, ano de fabricação 2012 e modelo 2012, cor
PRETA, placa OIT1808, renavam 483754137, e posterior consolidação da posse e da propriedade, em face da inadimplência do
requerido em contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária.
Alega o autor que a parte requerida deixou de efetuar o pagamento da parcela com vencimento em 01/11/2016 e seguintes, o que
lhe fez surgir, no seu entender, além do vencimento antecipado da dívida, esta no montante de R$ 12.150,15 (doze mil, cento e
cinquenta reais e quinze centavos), o direito de execução da busca e apreensão do veículo dado como garantia do negócio.
Instrui a inicial com diversos documentos, dentre os quais cópia do contrato, notificação extrajudicial da devedora e planilha de
cálculo.
Deferida a liminar, por meio da decisão prolatada sob o ID nº 4640054, foi o veículo apreendido em 23/03/2017 (cf. auto de busca e
apreensão e depósito constante nos autos). Na ocasião, foi a ré citada e intimada da decisão (ID nº 5508208).
Em seguida, dentro do prazo legal, a requerida apresentou petição de ID nº 5514777, por meio da qual juntou o comprovante de
depósito judicial no valor de R$ 12.150,15 (doze mil, cento e cinquenta reais e cinquenta centavos).
Através da decisão de ID nº 5520458 foi determinada a devolução do veículo em razão do depósito judicial do valor cobrado na
inicial efetuado pela parte demandada.
A parte autora informa no ID nº 5698491 que restituiu o veículo à parte demandada.
Vieram os autos conclusos.
É o relatório. Decido.
Antecipo o julgamento conforme permissivo legal.
A parte requerida reconheceu a procedência do pedido e efetuou o depósito do valor reclamado na inicial.
O Superior Tribunal de Justiça, por meio de sua 2ª Seção, no julgamento do REsp nº 1.418.593, em sede de recursos repetitivos,
sedimentou o entendimento segundo o qual nos contratos de alienação fiduciária, firmados a partir da vigência da Lei nº
10.931/2004, que alterou o art. 3º do Dec. Lei nº 911/1969, compete ao devedor, no prazo de cinco dias a contar da execução da
liminar de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida, que compreende as parcelas vencidas e vincendas, segundo os
cálculos apresentados pelo autor em sua inicial.
In casu, observo dos autos que o autor, em sua inicial, assinalou como o valor da dívida a quantia de R$ 12.150,15 (doze mil, cento
e cinquenta reais e cinquenta centavos) e a requerida, dentro do quinquídio legal, a quantia de R$ 12.150,15(doze mil, cento e
cinquenta reais e cinquenta centavos), de modo que sustada a consolidação da propriedade do bem apreendido com o credor
fiduciário.
Mediante o depósito do valor, foi determinada a devolução da posse do bem, que foi cumprido.
Ante o exposto, julgo procedente o pedido para condenar o requerido ao pagamento da quantia de R$ 11.466,69 (onze mil
quatrocentos e sessenta e seis reais e sessenta a nove centavos), com os acréscimos devidos a contar da data do ajuizamento,
com a dedução do valor já depositado.
Custas e honorários advocatícios devidos pelo réu, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor do débito.
Expeça-se alvará em favor do BANCO PAN S/A da quantia depositada, R$ 12.150,15(doze mil, cento e cinquenta reais e
cinquenta centavos), conforme ID 6002750, por sua advogada ANA LÍDIA PALHANO SILVA – OAB/MA nº 13.392.
Registre-se e intimem-se.
São Luís/MA, 2 de junho de 2017.

Juíza Alice Prazeres Rodrigues
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16ª Vara Cível

Varas Criminais

Segunda Vara Criminal do Fórum Des. Sarney Costa

Processo n.º 18721-85.2016.8.10.0001
Acusado: WERBETH MATOS OLIVEIRA
Vítima:O ESTADO

Tipo de Matéria: INTIMAÇÃO

FINALIDADE: INTIMAÇÃO do Dr. DANILO MESQUITA MORAES, OAB/MA 10.987, advogado do acusado acima mencionado,
para apresentar ALEAÇÕES FINAIS, no prazo máximo de cinco dias, nos autos em epígrafe. Juiz: José Ribamar D'Oliveira Costa
Júnior, Titular da 2ª Vara Criminal da Capital. São Luis - MA, 28 de junho de 2017.

Terceira Vara Criminal do Fórum Des. Sarney Costa

Ação Penal n.º 3690-93.2014.8.10.0001
Promotor (a) de Justiça: Dr.(ª) Justino da Silva Guimarães.

INTIMAR ADVOGADO PARA TOMAR CONHECIMENTO

Advogado (a): Dr (ª). VICTORIO DE OLIVEIRA RICCI, OAB/MA 900, advogado(a)s do réu JORGE ELIAS CASTRO
SENTENÇA: "... Julgo procedente a denúncia para CONDENAR o acusado JORGE ELIAS CASTRO e MARIA DE LOURDES
ARAUJO OLIVEIRA, pela prática, nessa ordem, das condutas previstas nos art. 171 do C.P. e 171, § 2º, II, do mesmo Estatuto
Legal, à pena definitiva de UM ano e SEIS meses de reclusão, e ONZE dias-multa. Regime ABERTO. Promovo a substituição da
pena privativa de liberdade, com base nos arts 44 e 46 do C.P. ...". São Luís, 29/03/17, Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal, JOSÉ
GONÇALO DE SOUSA FILHO.

Quarta Vara Criminal do Fórum Des. Sarney Costa

Proc. Nº 12281-10.2015.8.10.0001 (132552015)
Acusado(s): JOAO DE SOUSA LEAL NETO
Advogado(s): REGINO LUSTROSO DE QUEIROZ NETO, OAB/PI 9046
FINALIDADE: Apresentar Alegações Finais, em forma de memoriais, no prazo de Lei. Dado e passado o presente mandado nesta
cidade de São Luís, Capital do Estado do Maranhão, nesta Secretaria Criminal, ao meu cargo, 28 de junho de 2017.
PATRICIA MARQUES BARBOSA
Juíza de Direito da 4ª Vara Criminal

PROCESSO Nº 0053932-22.2015.8.10.0001 (577632015)
AÇÃO: PROCESSO COMUM | AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO MARANHÃO

ACUSADO: RODRIGO FROES PONTES

PROCESSO Nº 53932-22.2015.8.10.0001 (577632015)AÇÃO PENAL â?" ART. 12 DA LEI Nº 10.826/2003ACUSADO: RODRIGO
FROES PONTESSENTENÇA:A representante do Ministério Público, baseado em Inquérito Policial, ofereceu denúncia em
desfavor de RODRIGO FROES PONTES, como incurso nas penas do art. 12 da Lei 10.826/2003, por crime de posse irregular de
arma de fogo de uso permitido.Narra à denúncia que no dia 25 de novembro do 2015, por volta das 09h00min, na Rua Pavão
Filho, n° 103, bairro Janaína, nesta cidade, a equipe da Força Nacional flagrou o ora denunciado RODRIGO FROES PONTES na
posse de 17 (dezessete) munições calibre 12, tipo elastômero, 04 (quatro) munições calibre 12, marca CBC, e 01 (um) coldre de
couro, marca e modelo PT 640, sem a devida autorização de porte.Na ocasião, a equipe da Força Nacional, composta pelo agente
Raul de Albuquerque Cavalcante Neto (condutor) acompanhado de outros agentes policiais, se deslocou até o imóvel onde reside
o incriminado com o fito de um cumprir um mandado de prisão preventiva em desfavor daquele, bem como um mandado de busca
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domiciliar e ao chegar ao imóvel indicado, a equipe se identificou para uma irmã do incriminado, a senhora Elzimary Froes Pontes,
e após efetuarem a leitura dos mandados, expedidos pela Juíza da 2ª Vara do Júri desta capital, passaram a efetuar a revista no
imóvel, apreendendo diversas munições.Registra-se que as 17(dezessete) munições, calibre .12, tipo elastômero foram
encontradas na sala, enquanto que as outras 04 (quatro) munições, calibre .12, foram encontradas no quarto da senhora Elzimary
Froes Pontes, a qual afirmou que as encontrou na sua sala e as guardou em seu quarto.No interrogatório do acusado na
delegacia, o mesmo confessou ser dono do artefato, conforme fls. 08.Auto de Apreensão de arma de fogo, fls. 15. As fls. 21, termo
de arbitramento de fiança, não recolhido, as fls. 17/18.Audiência de custódia, as fls. 49/50, oportunidade em que a sua prisão em
flagrante foi homologada e concedida a liberdade provisória.A denúncia foi recebida, e o réu citado, fls. 58 e 61/62. Apresentou
resposta escrita à denúncia, fls. 72/73.Não sendo caso de absolvição sumária, foi designada audiência de instrução e julgamento,
fls. 75.Realizada a audiência, oportunidade em que procedeu-se a oitiva da informante Elzimary Vieira Froes, irmã do ora acusado
(fls. 88). sendo que o Órgão Ministerial insistiu na oitiva da testemunha Raul de Albuquerque Cavalcante Neto e requereu a
requisição da testemunha Alcir Mário ao Comando do Corpo de Bombeiros. Desse modo, a audiência foi redesignada para o dia
04.10.2016, bem como foi deferido e expedido ofício requisitando a testemunha Alcir Mário.Após vistas, o Órgão Ministerial
apresentou manifestação, requerendo expedição de carta precatória deprecando Juízo da Comarca de Maceió/Alagoas, a fim de
intimar o policial civil Raul de Albuquerque Cavalcante Neto (fls. 94), requerimento que foi deferido, as fls. 96.Na audiência de
continuação de instrução, foi ouvido o informante Alci Mário de Jesus Souza Costa, cunhado do ora incriminado (fls. 105), Em
seguida, foi determinado o aguardo da devolução da Carta Precatória expedida à Maceió/Alagoas para a oitiva da testemunha
Raul de Albuquerque Cavalcante Neto.Em manifestação de fls. 129, o Ministério Público, se manifestou pela desistência da oitiva
da testemunha Raul de Albuquerque Cavalcante Neto, tendo em vista sua não localização.Na continuação da Instrução, passou-se
ao interrogatório do réu. Na fase do art. 402 do CPP, foi requerido a expedição de ofício ao ICRIM quanto ao laudo de exame das
munições apreendidas, o que foi deferido. Às partes foi deferido a apresentação das alegações finais por meio de memoriais,
conforme fls. 142.Laudo de exame em arma de fogo e munições, as fls. 155/157.O Ministério Público apresentou suas alegações
finais de fls. 162/167, em que ratificou os termos da denúncia, fez o relato e análise do processo. Fundamentou seu ponto de vista
com citação de jurisprudência. Ao final, requereu a ABSOLVIÇÃO do acusado nos termos do art. 386, VII do CPP.A defesa ofertou
razões finais de fls. 173/176, oportunidade que pugnou pela absolvição do acusado.É o relatório.Passo a decidir:Da análise detida
dos autos, apesar de demonstrada a materialidade do delito, através da apreensão da arma de fogo, vê-se que assiste razão as
alegações finais do Ministério Público e da defesa, tendo em vista que não há provas suficientes nos autos que comprovem a
autoria do acusado quanto ao delito tipificado na denuncia. Senão vejamos:A testemunha ELZIMARY VIEIRA FROES, irmã do
acusado, foi ouvida como informante, conforme se extrai do DVD de fls. 91, em síntese informou "que estava presente no dia e
local dos fatos, ocasião em que uma equipe policial da Força Nacional, deram-lhe ciência da existência de um mandado de busca
e apreensão, em razão da suspeita de tráfico de drogas. Que não tinha conhecimento acerca de mandado de prisão em face do
acusado RODRIGO FROES PONTES, seu irmão. Que em decorrência da busca, os policias encontraram muitas munições em
cima de uma estante e nesta oportunidade, a declarante estava em casa na companhia apenas de sua mãe, vez que o seu irmão
RODRIGO FROES PONTES não estava presente. Quando o armamento foi encontrado, a declarante informou aos policiais que
não tinha conhecimento que estes objetos lã estavam. Que o imóvel pertence à sua mãe e atualmente reside em tal endereço com
ela e que apenas algumas vezes o seu irmão dormia no local, sendo residente de outro bairro. Que a propriedade de tais munições
não era de seu irmão, mas de seu cunhado Alci Mário de Jesus Souza Costa, morador do bairro Maiobão, o qual é tenente-coronel
e também costuma dormir na casa da declarante aos fins de semana. Que no momento em que os policiais chegaram na sua
casa, pela manhã, ficou muito nervosa e sua mãe, de 66 anos de idade, começou a passar mal. Que na delegacia foi questionada
acerca da acusação de que seus irmãos RODRIGO FROES PONTES E MARCELO FROES PONTES E ELCIO BARROS,
praticaram um homicídio contra Américo Moraes Sousa. Por fim, que durante a busca em sua casa, nada foi levantado acerca
desta acusação específica. Que não conhece a suposta vítima do homicídio e que o crime teria se dado na Vila Esperança. Que
não sabe informar se já existe processo sobre este fato contra seus irmãos, bem como não sabe responder porque o seu cunhado
Alcir Mário de Jesus Souza Costa, não se apresentou para esclarecer a possibilidade da propriedade das munições apreendidas
serem suas e não de seu irmão RODRIGO FROES PONTES. Que o local em que as munições foram encontradas (em cima de
uma estante) não é de fácil visibilidade ou acesso.O informante Alci Mário de Jesus Souza Costa, cunhado do acusado, conforme
se extrai do DVD de fls. 91, em síntese informou "que as munições encontradas na casa de sua sogra no dia dos fatos, são de sua
propriedade e sabia que as mesmas se encontravam na referida localidade. Que apenas não se recordava a quantidade. Que no
decorrer do ano de 2014, a cidade passava por muitas manifestações populares e rebeliões em presídios e, por isso, passava
muitos dias na casa da sogra, com a esposa e os dois filhos, deixando, ao final do referido ano, as munições guardadas no quarto
em que dormia na casa da sogra. Que as munições eram de sal e de borracha, estando a maioria já fora da validade. Que na
ocasião em sua esposa foi chamada a depor, tentou se apresentar ao delegado para esclarecer a situação, mas não foi autorizado
a falar com a referida autoridade policial. Que não existe um controle acerca das munições recebidas e das efetivamente gastas
pelos policiais. Que sabia que seu cunhado RODRIGO FROES PONTES, já respondia a um processo, mas não se recorda qual.
Não soube justificar o fato de algumas das munições terem sido encontradas na sala, vez que tinha guardado todas juntas apenas
no quarto. Não soube informar se seu cunhado (ora acusado) teve acesso às referidas munições".No interrogatório do acusado
RODRIGO FROES PONTES, conforme se extrai do DVD de fls. 91, em síntese disse "que NÃO é verdadeira a acusação que lhe é
feita. Que não recebeu e nem guardou nenhuma das munições, embora já as tivesse visto pela casa, tendo ciência que lá
estavam, pois as mesmas foram foram deixadas pelo seu cunhado Alci Mário de Jesus Souza Costa, que é policial, pois este
costuma ir a casa de sua mãe, que é sogra daquele. Que o local da apreensão é a casa de sua mãe. Que seu cunhado não
recuperou as munições, pois já se encontravam fora da validade. Que no dia dos fatos, morava em uma quitinete, próxima à casa
de sua mãe. Que era comum que seu cunhado Alci Mário de Jesus, chegar armado e fardado na referida casa de sua mãe e que
nunca teve acesso ao armamento utilizado por aquele. Que só assumiu a propriedade das munições, no momento da abordagem
policial, pois foi informado pelos mesmos de que se a propriedade não fosse assumida por ele, sua irmã seria Elzimary Vieira
Froes, seria conduzida à Delegacia e autuada em flagrante, para evitar que sua irmã, que é quem cuida de sua mãe, fosse presa.
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Quando a investigação de que o interrogado e seus irmãos eram investigados, foram na casa de cada um dos irmãos para busca e
apreensão, por conta disso acharam as munições".Conforme se depreende-se dos autos, apesar da materialidade delitiva esta
comprovada, através do auto de apreensão e laudo de exame em municções, a autoria não foi comprovada, pois apesar de
haverem indícios de que o ora acusado RODRIGO FROES PONTES, seja o autor do delito em análise, tendo em vista que na fase
investigativa, este assumiu a propriedade das munições apreendidas, todavia em juízo o acusado não confirmou seu depoimento,
alegando que as munições em questão, eram de propriedade de seu cunhado ALCI MÁRIO DE JESUS SOUZA COSTA, policial
militar, o qual as teria deixado na casa de sua mãe, versão esta confirmada por sua irmã, Elzimary Vieira Froes, e pelo próprio
policial, ALCI MÁRIO DE JESUS SOUZA COSTA, em Juízo, somados ainda ao fato que o acusado ter afirmando em juízo, que
apenas assumiu a autoria delitiva na Delegacia em defesa de sua irmã, pois teria sido informado pelos policias, que se a autoria
não fosse por ele assumida, sua irmã seria autuada em flagrante, sendo a esta atribuída a responsabilidade do delito. Portanto, as
provas não foram contundentes em revelar que o acusado realmente tinha as munições em seu poder, haja a vista que o policial
Raul de Albuquerque Cavalcante Neto, não foi ouvido em Juízo, em razão de não ter sido localizado, pois faz parte da Força
Nacional, e encontra-se lotado em Maceió/Alagoas e seu testemunho seria de fundamental importância para os esclarecimentos
dos fatos. Por tais razões, pelas provas colacionadas, não se mostrarem viável a condenação, porque se sustentaria em
conjecturas, presunções, suposições, o que não se admite no direito penal, sob pena de haver condenação de inocentes, dessa
forma, o melhor caminho a se adotar é o da absolvição por insuficiência de provas, conforme comando do art. 386, VII, do CPP.O
direito penal deve ser focado como ultima ratio a infligir sanções punitivas, só cabendo sua intervenção, a escopo de preservar
direitos fundamentais, reconhecidos pelo nosso Estado Democrático de Direito, em situações extremadas. Frisa-se que os
elementos probatórios dos autos não são firmes e claros para fundamentar a prolação de uma sentença condenatória, o que,
destaque-se, já foi sobejamente expendido. Cabível, pois, in casu, o princípio in dubio pro reo. A condenação, por imperativo legal
e constitucional, deve resultar de prova inequívoca e convincente.Para reforçar o entendimento, colacionam-se os seguintes
excertos de jurisprudência:APELAÇÃO CRIME. PORTE ILEGAL DE ARMA DE USO RESTRITO. ARTIGO 16, CAPUT, DA LEI Nº
10.826/03. ESTATUTO DO DESARMAMENTO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS NO TOCANTE À AUTORIA. IN DUBIO PRO REO.
MANTIVERAM A ABSOLVIÇÃO EM SEGUNDA INSTÂNCIA. ARTIGO 386, INCISO VII, DO CPP. A PROVA DOS AUTOS É
FRACA PARA FUNDAMENTAR JUÍZO CONDENATÓRIO. A CONDENAÇÃO EM MATÉRIA DE DIREITO PENAL SÓ É
POSSÍVEL QUANDO BASEADA EM PROVA SEGURA E LIVRE DE QUALQUER DÚVIDA. NEGARAM PROVIMENTO AO APELO
DO MINISTÉRIO PÚBLICO. (Apelação Crime Nº 70046673240, Primeira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator:...
(TJ-RS - ACR: 70046673240 RS , Relator: Marcel Esquivel Hoppe, Data de Julgamento: 09/05/2012, Primeira Câmara Criminal,
Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 24/05/2012)"Aplicação do princípio in dubio pro reo. Autoria pelo apelante sinalizada
como mera possibilidade. Tal não é bastante para condenação criminal, exigente de certeza plena. Como afirmou Carrara, `a
prova, para condenar, deve ser certa como a lógica e exata como a matemáticaÂ´. Deram parcial provimento. Unânime"
(RJTJERGS 177/136).Ante o exposto, e tudo mais que dos autos consta, julgo improcedente a ação penal e absolvo o réu
RODRIGO FROES PONTES, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.Isento de custas.P.R.I e C.São Luís, 27 de
junho de 2017.PATRÍCIA MARQUES BARBOSAJuíza de Direito Titular da 4ª Vara Criminal desta capital Resp: 171413

Quinta Vara Criminal do Fórum Des. Sarney Costa

ESTADO DO MARANHÃO
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE SÃO LUÍS - 5ª VARA CRIMINAL

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS

Processo nº 258-95.2016.8.10.0001 (4332016)
INDICIADO(S): MARCOS ALEXANDRE AGUIAR DE SOUZA
VÍTIMA: EDUARDO DE MORAES LOBAO NETO

A Juíza de Direito ANA CÉLIA SANTANA, Titular da 5ª Vara Criminal da Comarca de São Luis, Estado do Maranhão FAZ SABER
a todos quantos o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, que neste Juízo tramita a ação penal acima epigrafada que
o Ministério Público Estadual move em desfavor do(s) indiciado(s) MARCOS ALEXANDRE AGUIAR DE SOUZA. E, por não
ter(em) sido encontrada(s) e desconhecido o paradeiro da(s) vítima(s) EDUARDO DE MORAES LOBAO NETO, brasileiro, natural
de Caxias/MA, solteiro, motorista, nascido aos 03/06/1978, filho de Francisco Almeida Lima e Maria Lúcia Lobão Lima, não sendo
possível intimá-la pessoalmente, NOTIFIQUE-SE por EDITAL, com prazo de 15 (quinze) dias, para que tome conhecimento da
DECISÃO DE ARQUIVAMENTO prolatada por este Juízo, às fls. 74, dos autos do processo acima epigrafado, cujo dispositivo
(parte final), passa o transcrever da seguinte forma: [...] Desta forma, verifica-se que restou demonstrado a incidência da extinção
da punibilidade, nos termos do artigo 107, IV do CPB, fato que inviabiliza a propositura de eventual ação penal, conforme ressaltou
o membro do Ministério Público. Nesse sentido, e de acordo com o parecer do Ministério Público, determino o arquivamento destes
autos de inquérito, com fundamento no art. 107, IV, do Código Penal Brasileiro. Procedam-se as baixas necessárias, a seguir
arquivem-se estes autos. Registre-se. Intimem-se. São Luís, 28 de abril de 2016. Juíza ANA CÉLIA SANTANA, Titular da 5.ª Vara
Criminal. Para conhecimento de todos é passado o presente EDITAL de NOTIFICAÇÃO, cuja publicação ocorrerá no Diário
Eletrônico da Justiça, e a 2ª via será afixada no lugar de costume. O que se CUMPRA nos termos e na forma da Lei. Dado e
passado o presente Edital na 5ª Secretaria Judicial a meu cargo, situada no Anexo do Fórum Des. Sarney Costa, Calhau 3ª Andar,
nesta Cidade de São Luís, Capital do Estado do Maranhão, aos 26 de junho de 2017. Expedido por Celso da Silva Santana Neto,
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matrícula 140376, servidor(a) desta serventia.

Juíza Ana Célia Santana
Titular da 5ª Vara Criminal da Capital

ESTADO DO MARANHÃO
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE SÃO LUÍS - 5ª VARA CRIMINAL

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS

Processo nº 6958-87.2016.8.10.0001 (85012016)
INDICIADO(S): IGNORADO
VÍTIMA: ILDIANE DE OLIVEIRA FONSECA

A Juíza de Direito ANA CÉLIA SANTANA, Titular da 5ª Vara Criminal da Comarca de São Luís, Estado do Maranhão, FAZ SABER
a todos quantos o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, que neste Juízo tramita a ação penal acima epigrafada
promovida Ministério Público Estadual. E, por não ter(em) sido encontrada(s) e desconhecido o paradeiro da(s) vítima(s) ILDIANE
DE OLIVEIRA FONSECA, brasileira, solteira, nascida aos 01/12/1986, doméstica, filha de José Mario Silva Fonseca e Maria do
Nascimento de Oliveira Fonseca, não sendo possível notificá-la pessoalmente, NOTIFIQUE-SE por EDITAL, com prazo de 15
(quinze) dias, para que tome conhecimento da DECISÃO DE ARQUIVAMENTO prolatada por este Juízo, às fls. 26/26v, dos autos
do processo acima epigrafado, cujo dispositivo (parte final), passa o transcrever da seguinte forma: [...] No caso em apreço,
segundo o própria Ministério Público, não foi possível obter elementos que justifiquem a movimentação da máquina estatal, uma
vez que não foi possível colher informações acerca da autoria do crime em analise, de modo a justificar o recebimento da
denúncia. Desta forma, e não havendo mais linhas investigativas a serem seguidas, e de acordo com o parecer do Ministério
Público, determino o arquivamento destes autos de inquérito, com fundamento no art. 28 do Código de Processo Penal Brasileiro.
Procedam-se as baixas nacessárias, a seguir, arquivem-se estes autos. Intimação Necessárias. Notifiquem-se. São Luís/MA, 05 de
Maio de 2016. Juíza ANA CÉLIA SANTANA Titular da 5ª Vara Criminal da Capital. Para conhecimento de todos é passado o
presente EDITAL de NOTIFICAÇÃO, cuja publicação ocorrerá no Diário Eletrônico da Justiça, e a 2ª via será afixada no lugar de
costume. O que se CUMPRA nos termos e na forma da Lei. Dado e passado o presente Edital na 5ª Secretaria Judicial a meu
cargo, situada no Anexo do Fórum Des. Sarney Costa, Calhau 3ª Andar, nesta Cidade de São Luís, Capital do Estado do
Maranhão, aos 26 de junho de 2017. Expedido por Celso da Silva Santana Neto, matrícula 140376, servidor(a) desta serventia.

Juíza Ana Célia Santana
Titular da 5ª Vara Criminal da Capital

Sexta Vara Criminal do Fórum Des. Sarney Costa

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA JUIZA DE DIREITO, CRISTIANA DE SOUSA FERRAZ LEITE, AUXILIAR DE ENTRÂNCIA
FINAL, RESPONDENDO PELA 6ª UNIDADE JURISDICIONAL CRIMINAL DO TERMO JUDICIÁRIO DE SÃO LUÍS, DA
COMARCA DA ILHA DE SÃO LUÍS - MA, NA FORMA DA LEI. ETC.
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS
FAZ saber a todos que o presente Edital de Intimação com prazo de 15 (quinze) dias, virem ou dele conhecimento tiverem, que
neste Juízo tramita, um processo de n.º 283-45.2015.8.10.0001 (3282015), em que figura como acusado (a) MISSILENY RAMOS
MATOS SAIBEL. É o presente para INTIMAR a vítima, WASHINGTON LUIS CASTELO BRANCO TORREÃO, brasileiro, servidor
público federal, divorciado, residente e domiciliado á rua Nova, n° 3.250, Condomino Tupinambá, casa 24, Turu, nesta cidade, por
seu advogado in fine assinado, nos autos n° 37322-13.2014.8.10.0001., para tomar conhecimento da SENTENÇA, a seguir
transcrita"[...]Processo n°283-45.2015.8.10.0001 (3282015)Ação Penal PrivadaQuerelante: Washington Luis Castelo Branco
TorreaoQuerelada: Missileny Ramos Matos SaibelSENTENÇAO querelante WASHIGTON LUIS CASTELO BRANCO TORREAO,
ofertou queixa-crime contra MISSILENY RAMOS MATOS SAIBEL, brasileira, divorciada, fisioterapeuta, residente e domiciliada à
rua Lisboa, nº 108, residencial Jardim Europa, Turu, nesta capital, imputando-lhe a prática, em tese, do delito tipificado no art. 139
do Código Penal Brasileiro.Queixa-crime, fls. 01/07, acompanhada dos documentos de fls. 08/54; determinação para que o autor
saneasse o vício da representação, fls. 55; apresentação de novo mandato procuratório, fls 63; Despacho designando audiência de
conciliação de que trata o art. 520 do CPP, fls. 65;Termo de audiência na qual ocorreu a tentativa de conciliação, que restou
infrutífera, recebimento da queixa-crime e citação da querelada, fls. 82.Resposta à acusação, alegando, em síntese, a
incompetência do juízo e requerendo a absolvição sumária, em razão do fato narrado na inicial não constituir crime, com fulcro no
art. 397, III, do CPP, fls. 88/91. Manifestação do Ministério Público Estadual, pugnando pela absolvição sumária, com fulcro no art.
397, III, do CPP, e, subsidiariamente, pela remessa dos autos ao juizado especial criminal, fls. 98/102.Após, vieram-me os autos
conclusos.Eis o sucinto relatório. Decido.Preliminarmente cumpre analisar a alegação de incompetência deste Juízo, sob a
afirmação de que o crime descrito no art.139 do Código Penal Brasileiro (difamação) seria da competência dos juizados especiais,
em razão da pena máxima ser de 01(um) ano de detenção. Ocorre que no processo penal o réu se defende dos fatos narrados e
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não da tipificação dada pelo autor, no caso o querelante. Desta feita, a competência do Juízo Criminal é determinada pelo delito
narrado na inicial que, em tese, teria sido cometido pelo réu e não pelo enquadramento típico realizado pelo dominus litis.
Exemplificando: narrando a inicial um delito de homicídio, mesmo que o tipificando como latrocínio, a competência seria do júri e
não do juízo comum. Este é o entendimento da jurisprudência,HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO AO
RECURSO PREVISTO NO ORDENAMENTO JURÍDICO. 1. NÃO CABIMENTO. MODIFICAÇÃO DE ENTENDIMENTO
JURISPRUDENCIAL. RESTRIÇÃO DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. EXAME EXCEPCIONAL QUE VISA PRIVILEGIAR A
AMPLA DEFESA E O DEVIDO PROCESSO LEGAL. 2. QUADRILHA ARMADA, ESTELIONATOS, FURTOS E FALSIFICAÇÕES.
INÉPCIA DA INICIAL ACUSATÓRIA. NÃO VERIFICAÇÃO. DESCRIÇÃO PORMENORIZADA DOS FATOS. DINÂMICA DELITIVA
E DIVISÃO DE TAREFAS APRESENTADAS DE FORMA CLARA. AMPLA DEFESA DEVIDAMENTE RESGUARDADA. 3.
EQUÍVOCO NA CAPITULAÇÃO DAS CONDUTAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE PATENTE. AJUSTE DA TIPIFICAÇÃO.
MOMENTO APROPRIADO NA SENTENÇA. EMENDATIO LIBELLI. ART. 383 DO CPP. INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA QUANTO À
COMPETÊNCIA PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA LEI Nº 9.099/1995. SÚMULA 243/STJ. 4. HABEAS CORPUS
NÃO CONHECIDO.1. Omissis 2. omissis3. Quanto à capitulação atribuída às condutas, não é possível verificar, de plano, a
existência de equívoco possível de ser sanado na via eleita. Como é cediço, o réu se defende dos fatos e não da capitulação legal,
cabendo ao juiz, ao final da instrução criminal, adequar a tipificação, caso verifique que os fatos narrados na denúncia se ajustam
melhor a fato típico diverso, conforme disciplina o art. 383 do Código de Processo Penal. A correção da classificação da conduta
pelo juiz, ao receber a denúncia, só é possível caso seja evidente o equívoco e esteja interferindo na competência criminal ou na
obtenção de benefícios legais. No entanto, ainda que ao final se constate a prática apenas de estelionatos em continuidade
delitiva, não haverá interferência na competência nem na possibilidade de aplicação dos benefícios da Lei nº 9.099/1995, pois, no
concurso de crimes, a pena mínima é acrescida do quantum de exasperação, não sendo possível, portanto, o benefício legal da
suspensão condicional do processo.4. Habeas corpus não conhecido. (STJ- Quinta Turma- HC 232978 / RJ, DJe 11/11/2013,
Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE)No presente caso, o fato narrado na queixa crime, como será mais bem explicado à
frente, é atípico, ou seja, não encontra tipificação em nenhum dispositivo da legislação penal incriminadora, possuindo, assim,
qualquer Juiz Criminal competência para absolver sumariamente o réu. Razão pela qual rejeito a preliminar de
incompetência.Prosseguindo, o Código de Processo Penal determina que após o oferecimento da resposta por escrito à acusação,
o juiz absolverá sumariamente o réu caso esteja presente qualquer das hipóteses descritas no art. 397 de referido diploma legal. In
casu, verifica-se que o fato descrito na inicial é atípico, devendo, assim, a querelada ser absolvida sumariamente com fulcro no art.
397, III, do CPP, conforme se passa a demonstrar.O fato objeto do presente processo é o testemunho prestado pela ré, senhora
Missileny Ramos Matos Saibel, perante a autoridade policial nos autos do procedimento investigativo nº 411/2014 da Delegacia da
Mulher, que apurava o crime de ameaça do autor contra sua esposa, no qual a querelada afirmou, ipsi literis, "que é amiga da
vítima Sr. ILNA SANTOS JACINTO TORREAO; que a depoente não presenciou os fatos narrados no BO 2385/2014-DEM; que no
dia 09/08/2014, por volta das 19h 30min a depoente estava nesta especializada quando encontrou ILNA e a vítima deu uma carona
para a depoente e elas foram conversando no caminho. Que a vítima contou para MISSILENY que WASHINGTON havia agredido
ela mais de uma vez no dia anterior, 08/06/2014, Que a vítima não entrou em muitos detalhes sobre o fato; que ela estava com os
braços e a mãe lesionada. Que ela contou que estava na casa da irmã, VILCEMAR. Que não é a primeira vez que a depoente
toma conhecimento de situações assim; Que o autor é uma pessoamuito agressiva. Que ele a trata mal na frente de qualquer
pessoa; Que muitas pessoas tem medo dele; Que as pessoas falam que ele sempre anda armado; Que ele é usuário de drogas;
Que ele está colocando CAROLINA contra a mãe"É cediço que o cidadão, salvo as exceções, tem a obrigação legal de exercer o
múnus público de ser testemunha, não podendo se eximir da obrigação de depor, conforme dispõe o art. 206 do CPP. Nesta
senda, o que se verifica dos autos é que a querelada foi ouvida na qualidade de testemunha perante a autoridade policial, se
limitando a expor, sob a sua ótica, o que fora perguntado pelo delegado, externando apenas o animus narrendi, sem a intenção de
ofender a honra do querelante. Noutra senda, o tipo subjetivo do delito de difamação exige o dolo específico, presente na intenção
de ofender a honra alheia, o animus diffamandi. Neste sentido o entendimento da doutrina, por todos Mirabete:"o dolo do crime de
difamação é imputar, por qualquer forma (pela palavra escrita, oral, por meio simbólico etc) fato desonroso a alguém, seja ele
verdadeiro ou não. É indispensável, porém, o animus diffamandi, que indica o fim de ofender a honra alheia. Não atua com esse
elemento subjetivo do tipo quem pratica o fato com animus jocandi, narrandi, consulendi, defendendi etc" (Mirabete, Júlio Fabbrini;
Fabbrini, Renato N., Código Penal Interpretado, Ed. Atlas, 8ªedição)A jurisprudência segue o mesmo caminho, vejamos:"QUEIXA-
CRIME. CRIMES CONTRA A HONRA. AUSÊNCIA DO ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO. ANIMUS NARRANDI. AUSÊNCIA DE
JUSTA CAUSA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. 1. Segundo a jurisprudência, não há falar em crime de calúnia, injúria ou
difamação, se perceptível primus ictus oculi que a vontade do querelado "está desacompanhada da intenção de ofender, elemento
subjetivo do tipo, vale dizer, se praticou o fato ora com animus narrandi, ora com animus criticandi". (RHC n. 15.941/PR, Relator
Ministro Hamilton Carvalhido, DJ de 1º/2/2005). 2. Há até precedente da Corte Especial, consoante o qual "a manifestação
considerada ofensiva, feita com o propósito de informar possíveis irregularidades, sem a intenção de ofender, descaracteriza o tipo
subjetivo nos crimes contra a honra" (Apn n. 347/PA, Relator Ministro Antônio de Pádua Ribeiro, DJ de 14/3/2005). 3. No caso, a
estudante, ao final do licenciamento para realização de curso no exterior, buscando se desligar antecipadamente do escritório de
advocacia no qual estagiava, narrou fato envolvendo seu supervisor ao sócio do escritório. Pelo que se tem dos autos, sem alarde,
mostrou as mensagens constantes de seu aparelho de telefone móvel, enviadas do celular do querelante, apenas com o objetivo
de justificar o fim prematuro do estágio. 4. Tais fatos estão destituídos de tipicidade penal. 5. Ordem concedida para trancar a ação
penal. (HC 173.881/SP, Rel. Ministro CELSO LIMONGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), SEXTA TURMA, julgado
em 17/05/2011, DJe 25/05/2011) Crime de Calúnia - Art. 138 do Código Penal. Rejeição da Queixa Crime, sob a alegação de
atipicidade da conduta, em razão da ausência do dolo específico de atribuir ao Querelante fato definido como crime. Declarações
prestadas pela Querelada em processo judicial, na qualidade de testemunha, que revelam mero animus narrandi. Sentença
escorreita, que não merece qualquer reforma. Desprovimento do recurso (ESTADO DO RIO DE JANEIRO PODER JUDICIÁRIO
CONSELHO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS PRIMEIRA TURMA RECURSAL CRIMINAL Apelação nº
0385381-41.2013.8.19.0202 Apelante: Julio Cesar Martins Apelado: Regina Lucia Rangel da Silva Relatora: Juíza NEARIS DOS S.
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CARVALHO ARCE)Desta forma, conclui-se que a querelada apenas cumpriu o seu dever público de prestar testemunho quando
requisitada, não agindo com o objetivo de atingir a honra do querelante, não se subsumindo assim, tal conduta, a nenhum dos
tipos incriminadores previstos no ordenamento penal pátrio, razão pela qual deve a mesma ser absolvida com base no art. 397, III,
vez que o fato narrado na inicial não constitui crime. Neste sentido a jurisprudência,QUEIXA-CRIME. CALUNIA E DIFAMAÇÃO.
REJEIÇÃO. FATO NARRADO NÃO CONSTITUIR CRIME. PRELIMINAR. NULIDADE. SENTENÇA FUNDAMENTADA NO
ARTIGO 43, INCISO I, CPP, REVOGADO PELA LEI Nº 11.719/08. Inocorrência. Oferecida a resposta, o Juiz poderá absolver
sumariamente o acusado quando verificar que o fato não constitui infração penal (artigo 397, inciso III, com a redação dada pela
Lei nº 11.719/08. O artigo 43, do Código de Processo Penal, revogado pela Lei n"11.719/08, dispunha que,"a denúncia ou queixa
será rejeitada quando o fato narrado evidentemente não constituir crime". Conforme se observa, o artigo 43 do Código de Processo
Penal foi reproduzido no artigo 397 da Lei nº 11.719/08. Entendendo Magistrado que o fato narrado na inicial não constitui infração,
não há que falar que a r. Sentença foi prolatada em dispositivo legal revogado. MÉRITO. ELEMENTOS A COMPROVAR A
OCORRÊNCIA DOS CRIMES CONTRA A HONRA. Inocorrência. Querelante contratado pelos querelados para prestação de
serviços advocatícios. Revogação dos poderes a ele conferidos. Entendimento de existência de débito por parte do querelante.
Expedição de notificação extrajudicial. Querelados que em caráter de resposta enviaram ao querelante uma notificação
demonstrando indignação quanto aos valores cobrados. Fatos que não implicam em ilegalidade a configurar crimes contra a honra.
Opinião pessoal dos querelados que não pode ser considerada crime contra a honra. Ausência de dolo. PRELIMINAR
REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO (TJ-SP - RECSENSES: 990092537008 SP , Relator: Machado de Andrade, Data de
Julgamento: 05/08/2010, 6ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 17/08/2010)Assim sendo, julgo improcedente a
queixa crime e, ato contínuo, absolvo sumariamente a querelada MISSILENY RAMOS MATOS SAIBEL, já qualificada nos autos,
da imputação que lhe está sendo feita neste processo, o fazendo com supedâneo no artigo 397, III, do Código de Processo
Penal.Condeno o querelante nas custas processuais.Notifique-se o Ministério Público Estadual e a Defensoria Pública
pessoalmente, nos termos das respectivas Leis Orgânicas.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Transitado em julgado, arquive-se
após as cautelas legaisSão Luís/MA, 03 de junho de 2015.LUÍS CARLOS DUTRA DOS SANTOSJuiz de Direito Titular da 6ª Vara
Criminal de São Luís[...]". Para conhecimento de todos é passado o presente Edital, cuja 2ª (segunda) via fica afixada no lugar de
costume. Dado e passado nesta cidade de São Luís, Capital do estado do Maranhão, aos 18 de Março de 2016.
Juiza CRISTIANA DE SOUSA FERRAZ LEITE
Auxiliar de Entrância Final, respondendo pela 6ª Vara Criminal da Capital

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO, LUÍS CARLOS DUTRA DOS SANTOS, TITULAR DA 6ª UNIDADE
JURISDICIONAL CRIMINAL DO TERMO JUDICIÁRIO DE SÃO LUÍS, DA COMARCA DA ILHA DE SÃO LUÍS - MA, NA FORMA
DA LEI. ETC.
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS
FAZ saber a todos que o presente Edital de Intimação com prazo de 60 (sessenta) dias, virem ou dele conhecimento tiverem, que
neste Juízo tramita o processo n.º 59626-06.2014.8.10.0001 (636712014), em que figura como acusados WHERLEM THIAGO LUZ
SILVA, brasileiro, solteiro, natural de Santa Ines/MA, nascido em 24/10/1985, filho de Maria das Dores Luz da Silva, residente na
Rua José Sarney nº 25, bairro Mauro Fecury II, e WILLEMBERG DA SILVA MOURA, brasileiro, solteiro, sem profissão definida,
natural de São Luís/MA, nascido em 06/11/1987, filho de Gutemberg Gomes de Jesus Moura e de Francinete Frazão da Silva,
residente na Rua 13, casa 17, Quadra 18, bairro Mauro Fecury II, ambos nesta capital. É o presente para INTIMAR os acusados
citados para tomarem conhecimento da SENTENÇA ABSOLUTÓRIA a seguir transcrita: "[...] O MINISTÉRIO PÚBLICO
ESTADUAL, através da douta Promotora de Justiça com exercício nesta Unidade Jurisdicional, lastreado em Inquérito Policial
ofereceu denúncia contra WHERLEM THIAGO LUZ DA SILVA, brasileiro, solteiro, representante comercial, natural de Santa
Inês/MA, nascido em 24/10/1985, filho de Maria das Dores Luz da Silva, residente na Rua José Sarney, n.º 25, bairro Mauro
Fecury II, São Luís/MA e WILLEMBERG DA SILVA MOURA, brasileiro, solteiro, sem profissão definida, natural de São Luís/MA,
nascido em 06/11/87, filho de Gutemberg Gomes de Jesus Moura e Francinete Frazão da Silva, residente na Rua 13, casa 17,
quadra 18, bairro Mauro Fecury II, São Luís/MA, como incursos no crime previsto no art. 155, § 4º, inciso IV, c/c art. 14, II, ambos
do Código Penal. Narra a denúncia que no dia 11/05/2013, por volta das 02h40min, na Av. Moçambique, bairro Mauro Fecury, os
denunciados, em companhia de LUÍS HENRIQUE REIS PEREIRA, tentaram furtar o comercial Max Construções e Ferramentas,
de propriedade de MAGNO PEREIRA FRANÇA, todavia foram impedidos de consumar o delito pela ação de policiais que
flagraram a ação delitiva e fizeram a prisão em flagrante (fls. 02/03). Auto de exibição e apreensão (fls. 16/17) e termo de entrega
(fl. 34). Os acusados foram postos em liberdade em 13/05/2013 (fls. 57-v e 60-v). A denúncia foi recebida em 08/07/2013 (fl. 64).
Os acusados foram citados por edital (fls. 103/106), mas não compareceram aos autos, nem constituíram advogado, razão pela
qual foi determinado o desmembramento dos autos em relação aos acusados, seguindo o principal com o réu LUÍS HENRIQUE
REIS PEREIRA (fls. 123/126). Os acusados foram devidamente citados (fls. 186/187 e fls. 204/205), apresentando resposta à
acusação conjunta, através da Defensoria Pública (fls. 210/211). Na audiência de instrução e julgamento foram ouvidas a vítima e
duas testemunhas, em seguida o réu WHERLEM foi qualificado e interrogado. O acusado WILLEMBERG foi declarado ausente
(fls. 230/231 e fls. 239/242). Em suas manifestações derradeiras o Ministério Público opinou pela condenação dos acusados nas
penas art. 155, § 1º, § 2º e § 4º, inciso IV, c/c art. 14, II, do Código Penal (fls. 247/251). Enquanto a defesa pleiteou a absolvição
dos réus, nos termos do art. 386, III, do CPP e em caso de condenação, desconsideração da causa de aumento da pena contida
no parágrafo § 1º, do art. 155, do Código Penal, aplicação da atenuante pela tentativa e conversão da pena privativa de liberdade
em restritiva de direitos (fls. 256/265). Eis o sucinto relatório. Decido. A materialidade do delito está comprovada através do Auto
de exibição e apreensão (fls. 16/17) e termo de entrega (fl. 34). A autoria não ficou devidamente demonstrada pelos depoimentos,
cujos principais trechos estão abaixo colacionados. A vítima MAGNO PEREIRA FRANÇA declarou: QUE tomou conhecimento
através da ligação de um conhecido; QUE seu celular estava descarregado e só ficou sabendo pela manhã; QUE não arrombaram,
nem quebraram cadeado; QUE o cadeado só pega uma das portas, as demais tinham pino por dentro; QUE a última porta era
trancada no cadeado; QUE não sabe ao certo por qual das portas entraram porque só chegou no dia seguinte e as portas já
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estavam abertas e havia um vigia tomando conta; QUE foi levada massa, facão e um balde, mas não lembra a quantidade; QUE
tudo foi recuperado; QUE foi a primeira vez que arrombaram o comércio; QUE não chegou a olhar os presos ou fazer
reconhecimento; QUE na audiência foi o primeiro contato que teve com o acusado. A primeira testemunha arrolada pela acusação,
o policial WERBETH PEREIRA DA SILVA aduziu: QUE era madrugada e o portão estava semiaberto; QUE eles estavam do lado
de fora; QUE desceram para fazer a abordagem e viram que tinha mais dois; QUE não lembra se tinham armas ou ferramentas;
QUE tinha material do lado de fora; QUE os conduziu ao plantão. Que entraram em contato com o dono da loja; QUE a porta
estava empenada; QUE só lembra de WHERLEM, mas não sabe dizer se estava do lado de dentro ou de fora; QUE já havia um
material separado para ser levado. A segunda testemunha arrolada pela acusação, o policial RONALDO BALDEZ DA SILVA
narrou: QUE avistaram um portão de rolo, já com materiais separados do lado de fora; QUE encontraram os acusados lá; QUE
eles estavam saindo para colocar material no carro de mão; QUE eram três, mas todos negaram participação no delito; QUE o
cadeado estava quebrado; QUE tinha uma menina na avenida, com aparência de drogada; QUE ela não estava junto com eles;
QUE perto da loja havia apenas os três homens; QUE eles não tinham arma ou ferramentas; QUE deram voz de prisão e os
levaram ao plantão; QUE chamaram o dono da loja; QUE olhava muito os acusados por lá, mas foi a primeira vez que estiveram
envolvidos com ocorrências; QUE devido ao lapso de tempo decorrido desde o crime, não lembra de alguns detalhes, mas acha
que era WHERLEM quem estava de fora e nada foi encontrado com ele. O acusado WHERLEM THIAGO LUZ DA SILVA contou:
QUE trabalha vendendo capa de celular; QUE encostou numa parada onde ficou conversando com uma amiga e escutou um
barulho de portão atrás da parada, quando foi olhar o policial já saiu da viatura dando voz de prisão; QUE os policiais perguntaram
para os dois envolvidos se o acusado também estava participando e eles responderam negativamente; QUE ligaram para o dono
da loja; QUE ele disse que fazia tempo que queria lhe pegar, mas o chamou de "Júnior"; QUE ele lhe acusou de ser contumaz em
roubar a loja; QUE negou participação no crime; QUE os assaltantes disseram que o interrogando não estava participando; QUE
na delegacia o acusado menor falou que o interrogado tinha participado; QUE conhecia ambos os envolvidos "de vista", do tempo
de videogame; QUE era cerca de 11h40min da noite; QUE quando olhou o barulho do portão eles já estavam do lado de fora e o
portão aberto; QUE nunca tinha sido preso ou processado. O acusado WHERLEM THIAGO desde a fase extraprocessual nega a
autoria do crime com veemência. O réu WILLEMBERG não foi ouvido em Juízo, posto que não compareceu na audiência de
instrução e julgamento, motivo pelo qual foi declarado ausente. E na delegacia exerceu seu direito ao silêncio. Os depoimentos dos
policias foram superficiais. Eles não souberam individualizar as condutas de cada acusado, falaram que nenhum deles foi achado
com arma, ferramenta ou mercadoria. Acrescentando que os prendeu por estarem próximo ao local onde havia um comércio
arrombado e mercadorias separadas para serem levadas. As circunstâncias em que os acusados foram presos são indícios de que
eles eram autores do delito, no entanto, para que haja condenação, indícios não são suficientes. Necessário se faz que hajam
provas firmes e robustas do delito e de quem o cometeu. Por conseguinte, o arcabouço probatório, inclusive testemunhal, colhido
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa não oferece base segura para se concluir que os acusados, efetivamente,
praticaram o delito em alusão, o que, ao meu sentir, soa temerário e inviabiliza um decreto condenatório. Ora, se não existe acervo
probatório robusto acerca da autoria do fato em relação aos acusados não se pode condená-los escorado em parcos indícios, sob
risco de se incorrer em odiosa Injustiça. Destarte, não se está afirmando que o fato inexistiu, mas, que o fato pode não ter se dado
como narrado na peça denunciatória, o que se nos revela in casu, é a insuficiência de conteúdo probatório sólido contra os réus.
No que respeita ao assunto trago à colação a brilhante lição do festejado autor Guilherme de Souza Nucci, ao comentar o item VII,
do artigo 386, do Código de Processo Penal, in verbis: "Prova insuficiente para a condenação: é outra consagração do princípio da
prevalência do interesse do réu - in dubio pro reo. Se o juiz não possui provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem
poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição. Logicamente, neste caso, há possibilidade
de se propor ação indenizatória na esfera cível". In, Código de Processo Penal Comentado, 10ª ed. rev., atual., ampl. São Paulo,
Revista dos Tribunais, 2011, p. 732. No vertente caso, ante a ausência de verdade estreme de dúvidas e a insuficiência de prova
contida nos autos acerca da autoria dos acusados na prática do delito do artigo 155, § 4º, IV c/c art. 14, II, do CPB, não vislumbro
outra medida a ser tomada senão a absolvição de ambos. Assim sendo, julgo improcedente a denúncia e ato contínuo, absolvo os
acusados WHERLEM THIAGO LUZ DA SILVA e WILLEMBERG DA SILVA MOURA da prática do delito do artigo 155, § 4º, IV c/c
art. 14, II, ambos do CP, o fazendo com supedâneo no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal. Sem custas. Notifique-se o
Ministério Público Estadual. Publique-se. Registre-se. Intimem-se, inclusive a vítima. Transitada em julgado, arquivem-se estes
autos após as cautelas legais. São Luís-MA, 20 de Abril de 2017. Juiz LUÍS CARLOS DUTRA DOS SANTOS. Titular da 6ª Vara
Criminal [...]". Dado e passado nesta cidade de São Luís, Capital do estado do Maranhão, aos 28 de junho de 2017.
Juiz LUÍS CARLOS DUTRA DOS SANTOS
Titular da 6ª Vara Criminal da Capital

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR, LUÍS CARLOS DUTRA DOS SANTOS, JUIZ DE DIREITO TITULAR DA 6ª VARA CRIMINAL DO
TERMOS JUDICIÁRIO DE SÃO LUÍS, DA COMARCA DA ILHA DE SÃO LUIS, ESTADO DO MARANHÃO, NA FORMA DA LEI.
ETC.
Processo n.º 21056-77.2016.8.10.0001 (259742016)
Autor: MINISTÉRIO PÚBLICO
Réu: LEONARDO SANTOS VIEIRA
Advogada: SUZANE RAMOS RABELO, OAB/MA 10.225
FINALIDADE: Intimar a advogada do acusado Leonardo Santos Vieira, Dra. SUZANE RAMOS RABELO - OAB/MA 10.225, para
apresentar resposta à acusação, no prazo de 10 (dez) dias. São Luís/MA, 28 de junho de 2017.
Fabíola Moreira Cruz Lopes
Secretária Judicial da 6ª Vara Criminal da Capital
Assinado de ordem do MM. Juiz de Direito, LUÍS CARLOS DUTRA DOS SANTOS, Titular da 6ª Unidade Jurisdicional
Criminal do Termo Judiciário de São Luís, da Comarca da Ilha de São Luís/MA, nos termos do art. 3º, XXV, III, do
Provimento n.º 1/2007/CGJ/MA.
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O EXCELENTÍSSIMO JUIZ DE DIREITO, Luis Carlos Dutra dos Santos, TITULAR DA 6ª UNIDADE JURISDICIONAL CRIMINAL
DO TERMO JUDICIÁRIO DE SÃO LUÍS, DA COMARCA DA ILHA DE SÃO LUÍS CAPITAL DO ESTADO DO MARANHÃO, ETC.
Processo n.º 40493-75.2014.8.10.0001 (435192014)
Autor: MINISTÉRIO PÚBLICO
Réu (s): JOÃO DOMINGOS MARTINS ROSA,
Advogado (s): EZEQUIAS SOUSA DE CARVALHO, OAB/MA 2949
Finalidade: Intimar o advogado do acusado, Dr. Ezequias Sousa de Carvalho, OAB/MA 2649 e tornar pública a sentença
prolatada nos autos do processo n.º 40493-75.2014.8.10.0001 (435192014) em que é (são) acusado (a) (s) JOÃO DOMINGOS
MARTINS ROSA, que tramita na 6ª Unidade Jurisdicional, parte dispositiva da sentença a seguir transcrita: Vistos, etc. O
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, através do douto Promotor de Justiça com exercício nesta Unidade Jurisdicional, lastreado
em Inquérito Policial ofereceu denúncia contra JOÃO DOMINGOS MARTINS ROSA, brasileiro, cobrador, natural de Anajatuba/MA,
nascido em 11/09/1977, RG n.º 291252940 SSP/MA e CPF n. 001.770.133-38, filho de João Herculano da Silva Rosa e Severa
Leocádia Martins, residente na Avenida São José de Ribamar, n. 55, São Sebastião, bairro Coroadinho, nesta Capital, como
incurso nas penas do art. 14, da Lei n. 10.826/2003. Narra a denúncia que no dia 04/09/2014, por volta das 23h50min, na via
pública, Alto São Sebastião, o denunciado João Domingos Martins Rosa foi preso em flagrante, após ser surpreendido por policiais
militares que estavam fazendo ronda no local, portando revólver calibre .38 e quatro munições intactas. Auto de exibição e
apreensão (fl. 08). Termo de fiança e certidão de recolhimento de fiança no valor R$ 350,00 (fls. 11/12). Alvará de soltura cumprido
em 05/09/2014 (fl. 13). A denúncia foi recebida em 17/11/2014 (fl. 45). O acusado foi citado (fl. 87), tendo apresentado resposta
escrita à acusação com rol de testemunhas, por intermédio de advogado constituído (fls. 90/93). O laudo pericial n.º 1299/2014
INT/BAL concluiu que "o revólver em apêndice encontrava-se com seu respectivo mecanismo eficiente para a realização de
disparos com produção de tiros" e "os cartuchos .38 SPL +P+ encaminhados, cuja espoleta não apresentou-se percutida no
momento dos exames, tiveram percussão e deflagração normal com expulsão regular de projétil" (fls. 75/78). Na audiência de
instrução e julgamento, foram ouvidas duas testemunhas arroladas pelo Ministério Público e uma testemunha arrolada pela defesa.
O acusado foi qualificado e interrogado (fls. 112/116). Em alegações finais escritas, o Ministério Público requereu a condenação do
acusado nas penas do artigo 16, parágrafo único, IV, da Lei 10.826/03 (fls. 124/127), enquanto a defesa pleiteou a absolvição do
denunciado (fls. 133/136). Eis o relatório. Decido. A materialidade do crime está comprovada através do auto de exibição e
apreensão (fl. 08) e laudo pericial realizado em arma de fogo e cartuchos (fls. 75/78). A autoria ficou demonstrada através dos
depoimentos das testemunhas arroladas pela acusação, pela confissão do acusado e por sua prisão em flagrante delito. A primeira
testemunha arrolada pelo MPE, LUÍS CARLOS VERAS BARBOSA disse: QUE estava fazendo uma ronda pelas imediações do
bairro do Coroadinho, quando avistou uma motocicleta com dois indivíduos, a qual seguiram; QUE um dos homens que estava na
motocicleta entrou em casa e rapidamente saiu; QUE seu companheiro de ronda entrou na casa e realizou uma busca,
conseguindo encontrar um revólver escondido embaixo do travesseiro; QUE o acusado afirmou ter comprado o revólver porque
estava sendo ameaçado de morte; QUE a arma estava com quatro munições; QUE o outro homem foi liberado por não ter sido
encontrado nada com ele; QUE o acusado não apresentou nenhum documento que o autorizasse a estar com o revólver; QUE já
conhecia o acusado por trabalhar como cabeleireiro no bairro; QUE o acusado não apresentava sinais de embriaguez ou uso de
drogas. A segunda testemunha arrolada pelo MPE, o policial SHERPHERD FULVIO SOUZA BARROS, aduziu: QUE estavam em
patrulhamento pela área, pois anteriormente receberam um chamado de disparo de arma de fogo; QUE avistaram dois indivíduos
em uma motocicleta e deram ordem para parar, mas eles desobedeceram; QUE na segunda vez em que fizeram o pedido, os
homens pararam na porta da residência do acusado, que adentrou no recinto e correu em direção ao primeiro quarto; QUE o
depoente seguiu o acusado até o interior da residência, logrando êxito em encontrar um revólver calibre .38 municiado embaixo do
travesseiro; QUE o acusado assumiu a propriedade da arma e não apresentou nenhum documento que o habilitasse a portar a
arma de forma legal; QUE o homem que estava com o réu foi revistado, mas nada foi encontrado com ele; QUE não conhecia o
acusado; QUE o denunciado só estava exaltado pelo nervosismo da situação, mas não aparentava estar embriagado ou drogado;
QUE não recorda de quem era a moto. A testemunha de defesa, KEILA RAQUEL SANTOS DO CARMO, afirmou: QUE estava no
momento da prisão do acusado; QUE o réu não estava usando a arma e já se encontrava em casa; QUE o acusado é uma pessoa
legal e trabalhadora; QUE nunca tinha visto o acusado envolvido em confusão; QUE nunca o viu armado; QUE não conversou com
o acusado sobre o motivo da sua prisão. O acusado JOÃO DOMINGOS MARTINS ROSA respondeu: QUE estava na casa de um
colega, e, no momento em que voltava para sua residência com este, viu policiais próximos à sua casa; QUE entrou em casa para
esconder o revólver que lá estava; QUE o motivo de ter adquirido a arma foram ameaças que vinha sofrendo do assassino de seu
vizinho; QUE não deu tempo de esconder a arma, pois os policiais entraram junto na casa; QUE a arma estava municiada com
quatro projéteis; QUE a adquiriu por R$ 1.000,00; QUE possui três filhos; QUE trabalha como cobrador de produtos e possui
carteira assinada; QUE já conhecia os policiais, mas não tem nada contra os mesmos. As provas colhidas no decorrer da instrução
processual são robustas e demonstram que o réu, sem permissão ou autorização legal, portava um revólver calibre .38, com 04
(quatro) munições intactas. Não obstante tal fato, a confissão do acusado e os depoimentos dos policiais também corroboram as
provas materiais. A arma de fogo e as munições apreendidas são de calibre .38, previstas no art. 17, do Decreto Lei n. 3.665/2000,
como aparatos de uso permitido. Todavia, o laudo pericial demonstrou que o revólver encontrado em poder do acusado possui
numeração propositalmente suprimida, enquadrando-se nos crime previsto no artigo 16, parágrafo único, IV da Lei 10. 826/2003.
Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a denúncia para, nos termos do art. 383 do CPP, condenar o acusado JOÃO
DOMINGOS MARTINS ROSA, supraqualificado, como incurso nas sanções aflitivas do artigo 16, parágrafo único, IV da Lei
10.826/2003. Passo a dosar a pena do condenado, atento às diretrizes do art. 59, do Código Penal. O réu agiu com culpabilidade
normal à espécie, não tendo o que valorar. O réu é possuidor de bons antecedentes. Os elementos coletados sobre a conduta
social são favoráveis, demonstrando que o réu é trabalhador e possui bom conceito no meio em que vive. Os dados sobre a
personalidade são insuficientes. O motivo, segundo o acusado, foi o fato de estar sendo ameaçado de morte, porém, tal fato não
restou comprovado. As circunstâncias estão relatadas nos autos, não havendo o que se valorar, bem como não houve
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consequências extraordinárias. Assim, fixo-lhe a pena base em 03 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO E 10 (DEZ) DIAS-MULTA. Incide
a circunstância atenuante pela confissão e não se encontra presente nenhuma agravante. No entanto, deixo de efetuar diminuição
da pena, ante o disposto na Súmula n.º 231 do STJ, que veda a aplicação da pena base abaixo do mínimo legal. Não concorrem
causas de diminuição ou aumento de pena, pelo que torno definitiva a reprimenda acima dosada, a qual deverá ser cumprida em
regime aberto, em Casa de Albergado, nos moldes do art. 33, do Código Penal. Fixo o valor do dia-multa em 1/30 (um trinta avos)
do salário mínimo, atento a situação financeira do acusado, devendo ser recolhido ao Fundo Penitenciário Estadual. Por preencher
os requisitos objetivos e subjetivos do art. 44 do Código Penal, promovo a substituição da pena privativa de liberdade por duas
restritivas de direitos, na modalidade restrição de fim de semana e prestação de serviços à comunidade ou entidade pública,
ressaltando ao acusado que em caso de descumprimento injustificado da restrição imposta, a pena converter-se-á novamente em
privativa de liberdade, conforme prevê o § 4º do artigo supramencionado. Nos termos do art. 15, III, da Constituição Federal e art.
71, § 2º, do Código Eleitoral, suspendo os direitos políticos do sentenciado pelo prazo do transcurso da pena de reclusão. Com o
trânsito em julgado desta, o nome do réu deverá ser inscrito no Livro Rol dos Culpados, calculada a pena de multa e este intimado
para pagamento, oficiando-se ao TRE para as providências quanto a sua situação eleitoral, bem como seja expedida carta de guia.
Concedo ao acusado a faculdade de recorrer em liberdade, visto que não se encontram presentes os requisitos para a decretação
da prisão preventiva. No que se refere à fiança, a pena de multa deverá ser descontada deste valor e caso haja remanescente,
este somente será devolvido ao condenado após o início do cumprimento da pena imposta, visto que o art. 344, do CPP prevê a
perda da totalidade da fiança caso o condenado não se apresente para o início do cumprimento da reprimenda fixada
definitivamente. Decreto a perda do revólver e munições apreendidas em favor da União Federal, devendo estes ser
encaminhados ao Exército Nacional para os devidos fins. Sem custas, visto que beneficiário da Justiça Gratuita. Notifique-se o
MPE. P. R. I. Cumpra-se. São Luís-MA, 07 de junho de 2016. Juiz LUÍS CARLOS DUTRA DOS SANTOS Titular da 6ª Vara
Criminal. São Luís/MA, 28 de junho de 2017.
Juiz Luis Carlos Dutra dos Santos
Titular da 6ª Vara Criminal desta Capital

Sétima Vara Criminal do Fórum Des. Sarney Costa

EDITAL DE SENTENÇA - COM PRAZO DE 60(sessenta) DIAS
JUIZ DE DIREITO DA 7ª VARA CRIMINAL - FERNANDO LUIZ MENDES CRUZ; SECRETÁRIA JUDICIAL - KAROLINA MARINHO
S. DE ALMEIDA - PROCESSO N°: 19923-68.2014.8.10.0001 (215802014) - AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL -
INTIMANDO(S) - ACUSADO: Rosemberg Veras Lopes, Brasileiro(a), Natural de Morros/ma, Solteiro(a), Nascido em 22/11/1986,
Filho de Luis Carlos de Jesus Sousa Lopes e Marinete Veras Lopes, INCURSO(S) NO(S) ARTIGO(S) 158 § 1º do CPB. Por
intermédio do presente, a(s) pessoa(s) acima identificada(s), atualmente em local incerto ou não sabido, não sendo possível
intimá-lo(s) pessoalmente, fica intimado(a) para tomar conhecimento da SENTENÇA de fls. 446/451, na Ação Penal acima
referenciada, prolatada pelo Juiz de Direito FERNANDO LUIZ MENDES CRUZ, nos termos seguintes: "(...) No dia 21/09/2010, por
volta das 16:00horas, na Rua 04, Qd. 30, casa 44, no bairro do Cohatrac II, nesta cidade, os denunciados constrangeram,
mediante grave ameaça ELIENE MARIA MALHEIROS CARVALHO e ROGÉRIO DOS SANTOS GUAYANAZ. Verificou-se que os
denunciados JOÃO BATISTA SOUSA, ANTONIO CARLOS OLIVEIRA CHAVES, apresentaram-se como funcionários da CEMAR,
chegaram à casa da vítima ELIENE MARIA para realizarem serviço de inspeção ao registro de luz, momento em que pediram que
essa assinasse autorização por escrito, o que de plano foi aceito pela vítima. Em seguida, os denunciados João Batista e Antonio
Carlos alegaram que para realizar o serviço precisavam quebrar a parede onde o registro estava acoplado, o que de imediato foi
negado pela vítima. No entanto, os denunciados João Batista e Antonio Carlos disseram que como ela já havia assinado a
realização de serviço, o fariam mesmo sem a sua autorização, momento em que começaram a quebrar a parede da casa da
vítima. A vítima Eliene muito nervosa, tratou de ligar imediatamente para seu marido, Rogério dos Santos, para comunicar todo
ocorrido, fazendo como que este viesse para casa para averiguar sobre os fatos. Passados alguns minutos, os denunciados João
Batista e Antonio Carlos ligaram para os denunciados Julio César, quando então este dirigiu-se à casa das vítimas. Ao chegar Júlio
Cesar constrangeu as vítimas Eliene Maria e Rogério dos Santos, a pagar uma quantia de R$1.000,00(mil reais) para que os
denunciados João Batista e Antoio Carlos consertassem a parede, colocassem o medidor e religassem a energia. Nesse momento,
a vítimas sem terem o dinheiro para entregar aos denunciados, conseguiram com um amigo, Claudenir, somente a importância de
R$500,00(quinhentos reais), ficando o restante para ser entregue no dia seguinte. No dia seguinte ., o acusado Rosembreg através
de contato telefônico, via celular, disse à vítima Eline Maria que queria o dinheiro ainda naquele dia, e passariam por volta das 17h;
para buscar o restante. Desta feita, por volta das 17h, o denunciado Rosemberg chegou à casa da vítima, quando então Nívea,
filha da vítima, entregou o restante do dinheiro ao denunciado, que saiu conduzindo um veículo Gol, cor chumbo, placas NHS
5853.(...)"A denúncia foi recebida em 02 de julho de 2012(fls. 99). Resposta escrita à fl. 190-196, por advogado constituído e
citação à fl. 210, verso. Autos desmembrados à fl. 362. Declarações das vítimas, inquirição de testemunhas e depoimento do
acusado, todos via recuspo áudio visual. Em sede de alegações finais o Ministério Público pugnou pela absolvição do acusado por
insuficiência probatória. (fls.406-409). Rosemberg Veras Lopes, por Defensor Público, de igual modo requereu absolvição, por
atipicidade da conduta e ausência de dolo; e, subsidiariamente por insuficiência probatória. Por fim, pugnou pela aplicação de
multa ao advogado e que este valor fosse revertido ao Fundo Manuntenção e Aparelhamento da Defensoria Pública(fls. 434-444).
É o relatório. Decido. Trata-se de ação penal incondicionada ajuizada para apurar a conduta dos acusados, já qualificados nos
autos, como descrita no art. 158, §1º, do Código Penal Brasileiro. Em suas declarações a vítima Eline Maria Carvalho Guayanaz
narrou: "Que estava em casa se preparando para ir para casa da minha mãe, quando a campainha tocou. Eram duas pessoas se
dizendo funcionários da CEMAR. Narraram que queriam fazer uma vistoria em meu registro, ocasião em que disse para eles que o
registro esta do lado de fora e que poderiam fazer o que bem entendesse, entrei, eles tornaram a tocar a campainha. Dessa vez
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disseram que era preciso a autorização da vítima para tal vistoria, situação em que ela, com pressa, assinou. Depois de um tempo,
mais uma vez, acionaram a campainha e disseram que iriam quebrar o registro, sendo que a vítima logo, disse que não poderia
fazer eu deveria assinar um documento, eu assinei o documento. Quando voltei, eles falaram que ia quebrar a parede da minha
casa. Então eles falaram que iam chamar o coordenador. Eu liguei meu esposo, porém ele demorou a chegar. O Júlio César
chegou e disse que queria conversar com ela. Disse que se houver qualquer coisa eles resolveriam por lá mesmo. Esperaram o
esposa da ré chegar e quando ele chegou, eu ja estava em uma crise de nervos pois me senti pressionada. Júlio César ainda
conversou com o marido, falou que para consetar teria que dar a importância de mil reais. Eu estava totalmente no escuro. Eles
cortaram minha luz e registro abaixado. Disse que acabou dando quinhentos reais. Narrou que o Júlio César com o crachá. Depois
de alguns dias, o Julio Cesar foi em sua residência, porém não levou o dinheiro, pedindo, a depoente, para que o mesmo pudesse
pegar mais tarde ás 17horas, ocasião que o Julio Cesar pediu que ela falasse com um rapaz ao telefone. Ao atender o telefone, o
rapaz se identificou como Rosemberg e disse que era para ela dar o dinheiro e que ele iria pegar, sob pena de que eles cortariam
a energia. Na hora marcada que compareceu foi o Rosemberg, sendo que este pegou o dinheiro e logo saiu, mas a frente Os três
acusados aqui presente foram os que foram a minha casa.." A outra vítima Rogério disse que em relação ao Rosemberg, quando
chegou em casa todos já estavam na Delegacia. A senhora Nivea Regina Carvalho, disse, em suma, que o denunciado
Rosemberg apareceu no horário de 17horas da tarde para apanhar o dinheiro que na verdade era para ser dado ao Julio Cesar,
porém este havia mandado o Rosemberg, que falou ao celular com Julio Cesar e este ordenou o pagamento ao Rosemberg. Disse
que nunca tinha visto o Rosemberg e reafirmou que o dinheiro era para ser dado ao Julio Cesar. Depois de algumas horas a policia
pegou o Rosemberg mais a frente, estando ele com o dinheiro. Narrou que, na ocasião, o Rosemberg havia dito aos policiais que o
dinheiro era seu. A testemunha Valdemiro Barbosa Veras Junior, disse que Rosemberg é seu sobrinho e que no dia dos fatos,
recebeu uma ligação do Julio Cesar pedindo que fizesse um favor para ele, que era para pegar um dinheiro na casa de uyma
senhora no Cohatrac, porém não pode fazê-lo pois estava realizando uma atividade, mas que o seu sobrinho Rosemberg poderia
fazer, já que estava na casa de sua tia. Disse que Julio Cesar pediu para o Rosemberg ir à casa da senhora vítima pegar
R$500,00. Em seu interrogatório, Rosemberg confirmou que´havia recebido da Nivea a quantia de R$500,00, porém o fez porque
tinha ido fazer um favor ao Julio Cesar, narrando que pediu para ir na casa da vítima no Cohatrac pegar esses R$500,00. Disse
que não sabia de que se tratava e muito menos sabia que se tratava de suposta infração criminal. In casu, os elementos colhidos
na fase investigativa não foram confirmados em juízo, já que ficou assente que o réu não extorquiu a vítima, muito menos usou de
interposta pessoa para extorquir. Estou convencido que, no caso dos autos, o réu apenas foi fazer um favor para um amigo, no
sentido de buscar um dinheiro na casa da vítima. Outrossim, as próprias vítimas disseram que quem havia tratado com elas eram
os réus Julio Cesar e outras duas pessoas. Ora as vítimas não confirmaram que o autor da extorsão foi o Rosemberg, porém
apenas relataram que Julio Cesar foi o que por várias vezes havia pedido o dinheiro. Por outro lado, o depoimento da testemunha
Tânia Maria foi o único a apontar indícios que pelo menos dois indiciados tenham praticado a extorsão, contudo, não foi hábil a
gerar a certeza absoluta quanto ao Rosemberg, afirmando que ele foi apenas buscar o dinheiro dias depois do ocorrido, de forma
que não há provas e não há elementos contundentes a imputar a responsabilidade penal ao acusado. Como se vê, a instrução não
demonstrou se efetivamente se o acusado foi autor das condutas delituosas descritas na peça acusatória, uma vez que as provas
judicializadas não foram aptas a embasar o édito condenatório, padecem de consistência para apontá-los com autores. No caso
em tela, não houve confirmação dos elementos colhidos na fase inquisitorial, e como sói sabido por expressa disposição legal, a
condenação penal não se basear exclusivamente dos elementos colhidos na peça informativa, pois lhes faltam à obediência ao
principio do contraditório. Com o advento da reforma pela Lei n° 11.690 de 2008, O art. 155 do Código de Processo Penal
estabelece tal vedação, senão vejamos: Art.155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em
contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação,
ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas. (grifei e negritei) Neste sentido, colacionam-se julgados, in verbis:
APELAÇÃO CRIMINAL -ROUBO QUALIFICADO -ABSOLVIÇÃO -INSUFICIÊNCIA DE PROVAS -AUTORIA DUVIDOSA -PROVAS
APURADAS EM SEDE DE INQUÉRITO POLICIAL NÃO CONFIRMADAS EM JUÍZO -CONDENAÇÃO FUNDADA EM EXCLUSIVA
PROVA INDICIÁRIA -IMPOSSIBILIDADE -APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. 1. A decisão condenatória apoiada
exclusivamente no Inquérito Policial, contraria o princípio constitucional do contraditório. 2. A condenação deve sempre resultar de
prova certa, segura, tranquila e convincente. Havendo dúvida, decide-se em favor do réu. 3. Apelo provido. (110279520088010001
AC 0011027-95.2008.8.01.0001, Relator: Feliciano Vasconcelos de Oliveira, Data de Julgamento: 01/09/2011, Câmara Criminal,
Data de Publicação: 22/09/2011 ) APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO - PROVA EXCLUSIVA DO INQUÉRITO
POLICIAL - CONTRADITÓRIO - CONDENAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE. Se as provas sobre a culpabilidade do agente são colhidas
apenas na fase do inquérito policial, sem renovação em juízo, não há como se condenar o acusado nas sanções respectivas, sob
pena de mitigação do princípio constitucional do contraditório. Apelo provido. (200000041609850001 MG
2.0000.00.416098-5/000(1), Relator: EDIWAL JOSÉ DE MORAIS, Data de Julgamento: 26/11/2003, Data de Publicação:
10/12/2003, Neste sentido, é abalizada doutrina de Fernando da Costa Tourinho, que ensina: "Se não existir prova de ter o réu
concorrido para a infração penal, o Juiz penal proferirá sentença absolutória, mas a vítima poderá, no cível, pleitear o
ressarcimento, pois, nesse caso, o Juiz penal não negou, peremptoriamente, a autoria (CC, art. 1.525) nem a existência de
materialidade delitiva foi negada categoricamente. O fato ocorreu. Entretanto, no Processo Penal, não encontrou o Juiz prova de
haver o réu concorrido para aquele fato (...)." (Processo Penal, vol. 2, Saraiva, 7a ed. 1.984, pág. 29). De acordo com o art. 386 do
Código de Processo Penal, a absolvição poderá ocorrer por vários motivos, tais como, estar provada a inexistência do fato, não
haver prova da existência do fato, não constituir o fato infração penal, estar provado que o réu não concorreu para a infração penal,
não existir prova de ter o réu concorrido para a infração penal, existirem circunstâncias que excluam o crime ou isentem o réu de
pena, ou mesmo se houver fundada dúvida sobre sua existência, não existir prova suficiente para a condenação. (grifo nosso)
Desse modo, absolvo o acusado ROSEMBERG VERAS LOPES, com fulcro no art. 386, inciso V e VII, do Código de Processo
Penal. Dou esta por publicada com a entrega nos autos em cartório. Registre-se. Intime-se o Ministério Público, o Defensor Público
e o acusado, pessoalmente. São Luís, 19 de abril de 2017. Clesio Coelho Cunha - Juiz Auxiliar respondendo pela 7ª Vara
Criminal". E, para que chegue ao conhecimento de todos, foi expedido o presente EDITAL, o qual será afixado no local de costume
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e publicado na forma da lei. São Luis, 28 de junho de 2017. Eu, Secretária Judicial, o fiz digitar.
FERNANDO LUIZ MENDES CRUZ
Juiz de Direito da 7ª Vara Criminal

EDITAL DE SENTENÇA - COM PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS
JUIZ DE DIREITO DA 7ª VARA CRIMINAL - FERNANDO LUIZ MENDES CRUZ; SECRETÁRIA JUDICIAL - KAROLINA MARINHO
S. DE ALMEIDA - PROCESSO N°: 44035-43.2010.8.10.0001(429592010) - AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL -
INTIMANDO(S) - ACUSADA: LUCICLEIDE BELFORT CUTRIM, brasileira, natural de Viana/MA, filha Lucimar Mendonça Belfort,
INCURSO(S) NO(S) ARTIGO(S) ARTIGO 129 do CPB. Por intermédio do presente, a(s) pessoa(s) acima identificada(s),
atualmente em local incerto ou não sabido, não sendo possível intimá-lo(s) pessoalmente, fica intimado(a) para tomar
conhecimento da SENTENÇA de fls. 98, na Ação Penal acima referenciada, prolatada pelo Juiz de Direito FERNANDO LUIZ
MENDES CRUZ, nos termos seguintes: "(...) Trata-se de Ação Penal para apurar o cometimento do delito descrito no art.129,
caput, do Código Penal Brasileiro em desfavor do acusado LUCICLEIDE BELFORT CUTRIM. Ocorre que ao compulsar os autos,
entendo que não há necessidade de movimentação da máquina judiciária para prosseguimento do feito. Explico: É que, em se
tratando de crime supostamente cometido é o capitulado no art. 129, caput do Código Penal Brasileiro, temos que a pena máxima
ali cominada no delito mais gravoso, in abstrato, correspondente a 01(um) ano de reclusão prescrevendo, portanto, em 04 (quatro)
anos, segundo dita a norma transcrita no art.109, inc.V também do Código Penal. A denuncia foi recebida em 25 de março de
2011, o processo se alastra até a presente data 22 de junho de 2017. Cabe ressaltar que no caso houve suspensão condicional do
processo em 26 de agosto de 2013, sendo revogado em 06 de novembro de 2013 e renovada em 2016, qual seja, 03(três) anos
depois. Por fim, ressalta-se que, da data de recebimento de denúncia em 25 de março de 2011 (um ano), data da revogação 06 de
novembro de 2013 e renovação em 2016 (três) anos. Desta forma, tem-se prescrito, passando-se assim lapso temporal superior a
04 (quatro) anos, como consignado alhures, forçoso inferir que o direito de punir do Estado há muito se esvaiu, não mais
encontrando amparo legal o seguimento do presente feito. Face às fundamentações sobreditas e com fulcro no art. 107, inciso IV
c/c art. 109, inciso III, todos do Código Penal, por sentença para que produza seus legais e jurídicos efeitos, declaro extinta a
punibilidade (jus puniendi) do acusadoLUCICLEIDE BELFORT CUTRIM. Intimem-se aacusada, por edital,e o representante do
Ministério Público e a Defensoria Pública, pessoalmente. Transitado em julgado, certificado pelo Secretário Judicial, arquivem-se
os autos, com baixa nos arquivos deste cartório e naqueles do Cartório da Distribuição.Cumpra-se". E, para que chegue ao
conhecimento de todos, foi expedido o presente EDITAL, o qual será afixado no local de costume e publicado na forma da lei. São
Luis, 28 de junho de 2017. Eu, Secretária Judicial, o fiz digitar.
FERNANDO LUIZ MENDES CRUZ
Juiz de Direito da 7ª Vara Criminal

INTIMAÇÃO DO DESPACHO
JUIZ DE DIREITO RESPONDENDO DA 7ª VARA CRIMINAL - FERNANDO LUIZ MENDES CRUZ - SECRETÁRIA JUDICIAL
KAROLINA MARINHO S. DE ALMEIDA - PROC. Nº 2729-84.2016.8.10.0001 (35162016) - Acusado(s): RICARDO JORGE MURAD
, ROSANE CAMPOS DA SILVA MELO, GARDENIA BALUZ COUTO, FERNANDO NEVES DA COSTA E SILVA, ANTONIO
GUALBERTO BARBOSA BELO, JOSE MARCIO SOARES LEITE, SERGIO SENA DE CARVALHO, OZORIO GUTERRES DE
ABREU, OSVALDINO MARTINS DE PINHO, ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA NETO, JOSE ORLANDO SOARES LEITE FILHO,
MARCELINA SOFIA COSTA LEITE, ANTONIO BARBOSA DE ALENCAR, MIRELLA PALACIO DE ALENCAR, JEFERSON
NEPOMUCENO DA SILVA, DELCI APARECIDA TOLEDO MISSIAGIA NEPOMUCENO DA SILVA INCURSO(S) NO(S)
ARTIGO(S) ART. 89 DA LEI Nº 8.666/93, com advogado(s): DRA. SAMIRA TEREZA DUAILIBE MURAD - OAB/MA 15670 e DR.
MARCOS ALESSANDRO COUTINHO PASSOS LOBO - OAB/MA 5166, assistido RICARDO JORGE MURAD; DR. LUCAS
AURÉLIO FURTADO BALDEZ - OAB/MA 14311, DR. CRISTIANO ALVES FERNANDES RIBEIRO - OAB/MA 6146 e DR. CARLOS
JOSÉ LUNA DOS SANTOS PINHEIRO - OAB/MA 7452, assistida ROSANE CAMPOS DA SILVA MELO; DR. AGENOR XAVIER
VALADARES - OAB/BA 5275, DR. FERNANDO SANTANA ROCHA - OAB/BA 3.124, DR. VITOR SANTANA - OAB/BA 35.706,
DRA. MARIA DE JESUS P. VALADARES - OAB/BA 12.604, DR. RAFAEL SANTANA - OAB/BA 20.225, DRA. LIZ ROCHA -
OAB/BA 20.930, DRA. ISABELA ROCHA - OAB/BA 18.391 e DRA. AMANDA WOLAK - OAB/BA 43.512, assisitida GARDENIA
BALUZ COUTO; DR. GUSTAVO ARAUJO VILAS BOAS - OAB/MA 7.506, assistido FERNANDO NEVES DA COSTA E SILVA; DR.
FABIANO ZANELLA DUARTE - OAB/MA N.º 7.061-A e DR. FABRÍCIO ZANELLA DUARTE - OAB/DF N.º 24.563, assistidos
ANTONIO GUALBERTO BARBOSA BELO e SÉRGIO SENA DE CARVALHO; DRA. MARIA DE FÁTIMA GONZALEZ LEITE -
OAB/MA 3.985, assistido JOSÉ MÁRCIO SOARES LEITE; DR. EDIMAR DE OLIVEIRA NABARRO - OAB/MA 8875, assistido
OZÓRIO GUTERRES DE ABREU; DR. WINDSOR SILVA DOS SANTOS, OAB/MA N.º 4214, assistidos ANTONIO BARBOSA DE
ALENCAR, MIRELLA PALÁCIO DE ALENCAR e OSVALDINO MARTINS DE PINHO; DRA. ALICE MARIA FURTADO MUNIZ
BORGES - OAB/MA 11.330, assistido ANTONIO JOSÉ DE OLIVEIRA NETO; e DR. JOSÉ MARQUES DE RIBAMAR JUNIOR -
OAB/MA 9.004, DRA. MARIANA MARQUES LEITE - OAB/MA 13.082 e DR. JOSÉ MAGNO MORAES DE SOUSA - OAB/MA 4226,
assistido JOSÉ ORLANDO SOARES LEITE FILHO, conforme Despacho/Decisão nos autos - Intime(m)-se o(s) advogado(s)
constituído(s) pelo(s) acusado(s) acima nominado(s), para tomar ciência do DESPACHO: Recebo os recursos em sentido estrito
formulada pelas defesas dos réus Feranndo Neves da Costa E Silva, Antônio Gualberto Barbosa Belo, Sérgio Sena de Carvalho e
Ricardo Jorge Murad, por ser a via tempestiva, adequada e cabível ao caso, determinando que seja dado vista as defesas dos três
últimos para que junte as razões, bem como indique as peças que pretende realizar o traslado.Da mesma forma o primeiro
recorrente, dever, em petição descrever a peça que pretende realizar o traslado. Assino o prazo de cinco dias para todos. Após, o
prazo acima, determino que seja dado vista ao Ministério Público para apresentar as Contrarrazões. Com a juntada das razões e
contrarrazões, volte-me concluso. Cumpra-se. São Luís (MA), 19 de junho de 2017. FERNANDO LUIZ MENDES CRUZ, Juiz de
Direito da 7ª Vara Criminal. São Luís, 28 de junho de 2017. Eu, Secretária Judicial, o fiz digitar e subscrevi. FERNANDO LUIZ
MENDES CRUZ, Juiz de Direito da 7ª Vara Criminal
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INTIMAÇÃO DO DESPACHO
JUIZ DE DIREITO DA 7ª VARA CRIMINAL- FERNANDO LUIZ MENDES CRUZ - SECRETÁRIA JUDICIAL KAROLINA MARINHO
DE S. ALMEIDA, PROC. N.º 6674-45.2017.8.10.0001 (88312017) ACUSADO(S): ANTONIO CARLOS DA SILVA INCURSO(S)
NO(S) ARTIGO(S) Art. 2º, § 2º e 3º , da Lei Nº 10.826/2003 c/c Art. 69 do CPB., com advogado(s): DR. RAY SHANDY CAMPELO
LOPES - OAB/PI 12063 e OAB/MA 15266-A e DR. RAIMUNDO JOSÉ ARAÚJO DE LIMA JÚNIOR - OAB/PI 10780, conforme
despacho/decisão judicial, intime(m)-se o(s) advogado(s) constituído(s) pelo(s) acusado(s) acima nominado(s), para comparecer
na AUDIÊNCIA designada para o DIA 12/07/2017 às 09:30 HORAS, na sala de audiências deste juízo. São Luís, 28 de junho de
2017.
FERNANDO LUIZ MENDES CRUZ
Juiz de Direito da 7ª Vara Criminal

Nona Vara Criminal do Fórum Des. Sarney Costa

INTIMAÇÃO DE ADVOGADO - AUDIÊNCIA
AÇÃO PENAL N° 17436-57.2016.8.10.0001
INCIDÊNCIA PENAL: ART. 157, § 2º, I e II c/c. Art. 71, § Ùnico CP e Art. 244-B do ECA C/C Art. 70 do CP
AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
ACUSADO(S): JOSÉ WILKER LENNON GUSMÃO, FELIPE DA SILVA PEREIRA
ADVOGADO(S): ÉVELYN MARIA MOUCHREK, OAB-MA 5451
FINALIDADE: Intimar o(a) advogado(a) do(a) acusado(a) do autos supra,ÉVELYN MARIA MOUCHREK-OAB-MA 5451, para
comparecer à Audiência de Instrução e Julgamento a ser realizada dia 21 de julho de 2017 às 10h00, na sala de audiências da
9ª Vara Criminal, situada no Fórum Des. Sarney Costa, sito à Avenida Carlos Cunha, s/n, Calhau, nesta. São Luís/MA, 28 de junho
de 2017. (As.) Reinaldo de Jesus Araujo Juiz de Direito da 9ª Vara Criminal.

AÇÃO PENAL N° 21542-62.2016.8.10.0001 (Dist. 266102016)
INCIDÊNCIA PENAL: 157, §2º, II, Código Penal.
AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
ACUSADO(S): WANDERSON DA SILVA ANCHIETA

FINALIDADE: Intimar o advogado do acusado supra, Dr. SAMIR QUINTANILHA GERUDE - OAB/MA 3902, da decisão de fls.
191/192 proferida pelo MM. Juiz de Direito Titular da 9ª Vara Criminal, Dr. Reinaldo de Jesus Araújo, conforme excerto a seguir
(parte final): ....Desse modo, visando a garantia da ordem pública, a conveniência da instrução criminal e para assegurar a
aplicação da lei penal, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva, por estarem presentes os pressupostos
autorizadores da manutenção da custódia cautelar, nos termos do artigo 312 do CPP. Intimações e requisições necessárias. Dê-se
ciência ao Ministério Público após, retornem os autos conclusos para sentença. São Luís, 9 de junho de 2017. Reinaldo de Jesus
Araújo. Juiz de Direito Titular da 9ª Vara Criminal. São Luís/MA, 28 de junho de 2017. Dr. Reinaldo de Jesus Araujo Juiz de Direito
Titular da 9ª Vara Criminal.

AÇÃO PENAL N° 2987-60.2017.8.10.0001 (Dist. 40702017)
INCIDÊNCIA PENAL: 157, §, 2º, II, CPB .
AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
ACUSADO(S): ÍTALO DOS SANTOS COSTA e outro
ADVOGADOS: DR. RIQUINEI DA SILVA MORAIS, OAB/MA Nº 16.343
DR. IGOR LEANDRO M.V. MEIRELES, OAB/MA Nº 7.571

FINALIDADE: Publicar e intimar os advogados DR. RIQUINEI DA SILVA MORAIS, OAB/MA Nº 16.343 e DR. IGOR LEANDRO
M.V. MEIRELES, OAB/MA Nº 7.571 do acusado ÍTALO DOS SANTOS COSTA da decisão de fls. 159/162A proferida pelo MM.
Juiz de Direito Titular da 9ª Vara Criminal, Dr. Reinaldo de Jesus Araújo, conforme excerto a seguir (parte final): ......No presente
caso, o crime praticado por ITALO DOS SANTOS COSTA é grave e atenta contra a ordem pública e a paz social. Aliado a isso, o
fato do acusado responder a outra ação penal deve ser ponderao, de forma que ratifica os indícios de periculosidade do agente.
Desse modo, visando a garantia da ordem pública, a conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal,
INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva, por estarem presentes os pressupostos autorizadores da manutenção da
custódia cautelar, nos termos do artigo 312 do CPP. Já designada a audiência de instrução, após intimações necessárias,
retornem os autos para a realização do ato. Intimações e requisições necessárias. Dê-se ciência ao Ministério Público e à
Defensoria Pública. São Luís, 27 de junho de 2017. Reinaldo de Jesus Araújo. Juiz de Direito Titular da 9ª Vara Criminal. São
Luís/MA, 28 de junho de 2017. Dr. Reinaldo de Jesus Araújo Juiz de Direito Titular da 9ª Vara Criminal.

Varas da Família
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Primeira Vara da Família do Fórum Des. Sarney Costa

ESTADO DO MARANHÃO
PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DA ILHA DE SAO LUIS - MA
1ª VARA FAMILIA DO TERMO JUDICIÁRIO DE SÃO LUIS

FÓRUM DESEMBARGADOR "SARNEY COSTA"
End.: Av. Prof. Carlos Cunha, s/n, Calhau – 4º andar - CEP: 65076-820

Fone: (98)3194-5574 E-mail: secfam1_slz@tjma.jus.br

PROCESSO nº 0812008-27.2017.8.10.0001
PARTE REQUERENTE: JACILENE REIS FIRMINO
PARTE REQUERIDA: IVANILSON RIBEIRO DA SILVA
NATUREZA: AÇÃO DE ALIMENTOS E GUARDA C/C PEDIDO ALIMENTOS PROVISÓRIOS

DECISÃO

Processe-se em segredo de justiça (art. 189, II do CPC).

Defiro, por ora, o pedido de assistência judiciária gratuita, com advertência, todavia, de que esta decisão

poderá ser modificada, se no curso do processo houver mudança na situação econômico-financeira da parte autora ou

prova em sentido contrário.

DESIGNO o dia 10 DE AGOSTO DE 2017, ÀS 10H, na sala de audiências deste juízo, para a audiência de

Conciliação e Julgamento, ocasião em que as partes deverão comparecer à audiência acompanhadas de seus advogados ou de

defensores públicos e, se assim desejarem, de testemunhas, até o máximo de três para cada parte.

Considerando as alegações expendidas e do acervo probatório produzido nos autos, comprovado o grau de

parentesco entre as partes mediante a certidão de nascimento do filho DAVISON IURY FIRMINO DA SILVA e levando-se em conta

que foi mencionado na inicial que o requerido IVANILSON RIBEIRO DA SILVA não possui vínculo empregatício, arbitro os

alimentos provisórios no percentual de 20% (VINTE por cento), do salário-mínimo nacional, em favor do filho menor, devendo o

valor ser creditado até o quinto dia útil de cada mês na conta bancária nº 00014613-4, agência 1083, OP. 013, Caixa Econômica

Federal, titularidade de JACILENE REIS FIRMINO.

Contestação em audiência.

Tendo em vista a experiência quanto à ausência de efetividade do art. 5o, § 2o da Lei 5.478/68, CITE-SE a parte

requerida por CARTA PRECATÓRIA

CITE-SE E INTIME-SE as partes desta decisão, bem como para comparecer à audiência acima designada,

advertindo-as de que o não comparecimento da representante legal da parte requerente determina o arquivamento do pedido e a

ausência do réu importa em revelia (art. 7º da Lei 5478/68).

INTIME-SE a parte requerente, por seu advogado/defensor.

ADVIRTAM-SE as partes de que o não comparecimento da representante legal do autor/da autora determina o

arquivamento do pedido e a ausência do réu importa em revelia (art. 7º da Lei 5.478/68).

NOTIFIQUE-SE o Ministério Público.

Expeçam-se os expedientes necessários.

Citem-se. Intimem-se. Publique-se.

São Luís, 31 de maio de 2017.

JUIZ AILTON CASTRO AIRES

Titular da 1ª Vara de Família do Termo Judiciário de São Luís

Segunda Vara da Família do Fórum Des. Sarney Costa

PROCESSO Nº 0001191-34.2017.8.10.0001 (18112017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA/DECISÃO | CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
AUTOR: Processo em Segredo de Justiça 
ADVOGADO: JOSANIEL KLEBER FERNANDES SOUSA ( OAB 10977-MA )
REU: Processo em Segredo de Justiça 
ADVOGADO: RONDINELI ROCHA DA LUZ ( OAB 14003-MA )
Processo nº 1191-34.2017.8.10.0001 (18112017)DECISÃOEm que pese a manifestação do executado às fls. 105/116, a
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contestação é peça incompatível com o rito dos presentes autos, ou seja, o cumprimento de sentença que reconhece a
exigibilidade de pagar quantia certa. Ainda que se recebesse a referida peça como impugnação, o executado não acostou qualquer
documento que comprovasse suas alegações, a não ser a cópia do depósito judicial de fls. 118, cuja via original se refere a
cumprimento de sentença apenso sob o nº 1189-64.2017, já extinto, ajuizado sob um rito diverso.Posteriormente, o executado se
manifestou às fls. 122, juntando original de depósito judicial às fls. 123, que merece ser deduzido do valor total executado.A
exequente se manifestou ainda às fls. 128/134.O Ministério Público requereu a aplicação de multa e realização de penhora on line
da dívida executada nas contas bancárias do executado (fls. 136/138).Vieram-me conclusos.Remetam-se os autos à Contadoria
Judicial para apuração do valor devido pelo executado, considerando o depósito parcial de fls. 123, e após, voltem
conclusos.Sobre a dívida remanescente aplico multa e honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) cada um, nos
termos do art. 523, § 2º, do CPC, que deverão incidir nos cálculos da Contadoria.Em razão da alegação do executado de que a
conta bancária repassada pela genitora da alimentanda está em nome de outra pessoa, registro que a parte exequente informou o
número da conta bancária para os depósitos às fls. 134, ou seja, ag. 0487-1, conta nº 0094303-7, Banco Bradesco.Expeça-se
alvará em favor da exequente (fls. 123).Intimem-se as partes, por seus advogados, desta decisão.São Luís/MA, 20 de junho de
2017.LUCAS DA COSTA RIBEIRO NETOJuiz de Direito Titular da 2ª Vara de Família.

PROCESSO Nº 0002057-23.2009.8.10.0001 (20572009)
AÇÃO: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL | EXECUÇÃO DE ALIMENTOS
EXEQUENTE: APOLLIANI GIANNE ALMEIDA FONTELES e MARIA EDUARDA FONTELLES DE LACERDA 
ADVOGADO: ALYSSON MENDES COSTA ( OAB 6429-MA ) e ALYSSON MENDES COSTA ( OAB 6429-MA ) e FERNANDO
GOMES GERUDE ( OAB 10786-MA ) e JOSIVALDO OLIVEIRA LOPES ( OAB 5338-MA ) e LUANA FERREIRA FARIAS COSTA
( OAB 8483-MA )
EXECUTADO: JUSSIE LOPES DE LACERDA 
ADVOGADO: ALEXANDRE ARAÚJO DE SOUZA ( OAB 21399-PB ) e LUCINALDO CARVALHO DA SILVA ( OAB 12459-MA )
Ouça-se a exequente no prazo de 48 (quarenta e oito) horas quanto a certidão de fls. 312.Após, dê-se vista ao Ministério
Público.Cumpra-se. Intime-se. São Luís, 22 de junho de 2017.Lucas da Costa Ribeiro NetoJuiz de Direito Titular da 2ª Vara de
Família.

PROCESSO Nº 0004542-25.2011.8.10.0001 (43522011)
AÇÃO: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL | EXECUÇÃO DE ALIMENTOS
EXEQUENTE: Processo em Segredo de Justiça e Processo em Segredo de Justiça e Processo em Segredo de Justiça 
ADVOGADO: LEIDYANE MARIA SILVA LINS ( OAB 9066-MA ) e LEIDYANE MARIA SILVA LINS ( OAB 9066-MA )
EXECUTADO: Processo em Segredo de Justiça
Face a certidão de fls. 212, intime-se a exequente pessoalmente e por seu patrono para no prazo de 48 (quarenta e oito) horas,
manifestar interesse no prosseguimento do feito, sobretudo informar a este Juízo o domicílio atualizado do executado para fins de
concretização do decreto prisional, e oportunamente apresentar o quadro atualizado da verba alimentar em atraso, sob pena de
extinção do processo sem resolução do mérito. Cumpra-se. Intime-se.São Luís, 20 de junho de 2017.Lucas da Costa Ribeiro
NetoJuiz de Direito Titular da 2ª Vara de Família.

PROCESSO Nº 0014450-33.2016.8.10.0001 (172842016)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA/DECISÃO | CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
AUTOR: Processo em Segredo de Justiça 
ADVOGADO: MARIA DO PERPETUO SOCORRO MACIEL DE CARVALHO ( OAB 3983-MA )
REU: Processo em Segredo de Justiça 
ADVOGADO: JOSÉ RIBAMAR BOTÃO FRANÇA ( OAB 2762-MA )
Intime-se a exequente pessoalmente, e por seu patrono, para em 48 (quarenta e oito) horas, dizer de seu interesse no feito,
fornecendo elementos, para o regular prosseguimento, sobretudo, quanto a certidão de fls. 59, sob pena de extinção.Cumpra-se.
São Luís, 26 de junho de 2017 Lucas da Costa Ribeiro Neto Juiz de Direito Titular da 2ª Vara da Família.

PROCESSO Nº 0039187-08.2013.8.10.0001 (428582013)
AÇÃO: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL | EXECUÇÃO DE ALIMENTOS
EXEQUENTE: Processo em Segredo de Justiça 
ADVOGADO: TAIANA POTIRA PENHA DIAS ( OAB 9781-MA )
EXECUTADO: Processo em Segredo de Justiça
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO
Em que pese a manifestação da exequente às fls. 260, diante do fato notório noticiado nos meios de comunicação locais, de que o
executado teria falecido, determino nos termos do artigo 374, I, do Código de Processo Civil, a intimação da exequente pessoal e
por seu patrono, para manifestação em 48 (quarenta e oito) horas, sobre o ocorrido, e ainda, requerer o que entender pertinente,
sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito. Cumpra-se. Intime-se.São Luís, 22 de junho de 2017.Lucas da Costa
Ribeiro NetoJuiz de Direito Titular da 2ª Vara de Família.

PROCESSO Nº 0058749-66.2014.8.10.0001 (626632014)
AÇÃO: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL | EXECUÇÃO DE ALIMENTOS
EXEQUENTE: Processo em Segredo de Justiça 
ADVOGADO: CAROLINA DOS SANTOS MENDONÇA LIMA ( OAB 9211-MA )
EXECUTADO: Processo em Segredo de Justiça
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Intime-se a exequente pessoalmente, e por seu patrono, para em 48 (quarenta e oito) horas, dizer de seu interesse no feito,
fornecendo elementos, para o regular prosseguimento, sobretudo, quanto a certidão de fls. 58, sob pena de extinção.Cumpra-se.
São Luís, 26 de junho de 2017 Lucas da Costa Ribeiro Neto Juiz de Direito Titular da 2ª Vara da Família.

PROCESSO Nº 0058750-51.2014.8.10.0001 (626642014)
AÇÃO: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL | EXECUÇÃO DE ALIMENTOS
EXEQUENTE: Processo em Segredo de Justiça 
ADVOGADO: CAROLINA DOS SANTOS MENDONÇA LIMA ( OAB 9211-MA ) e LISIA MARIA PEREIRA GOMES BOTÃO (
OAB 3984-MA )
EXECUTADO: Processo em Segredo de Justiça
Intime-se a exequente pessoalmente, e por seu patrono, para em 48 (quarenta e oito) horas, dizer de seu interesse no feito,
fornecendo elementos, para o regular prosseguimento, sobretudo, quanto a certidão de fls. 58, sob pena de extinção.Cumpra-se.
São Luís, 26 de junho de 2017 Lucas da Costa Ribeiro Neto Juiz de Direito Titular da 2ª Vara da Família

PROCESSO Nº 0001189-64.2017.8.10.0001 (18092017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA/DECISÃO | CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
AUTOR: Processo em Segredo de Justiça 
ADVOGADO: JOSANIEL KLEBER FERNANDES SOUSA ( OAB 10977-MA )
REU: Processo em Segredo de Justiça 
ADVOGADO: RONDINELI ROCHA DA LUZ ( OAB 14003-MA )
Processo: nº: 1189-64.2017.8.10.0001 (18092017)SENTENÇATrata-se de Ação de Execução de Alimentos, proposta por J.P.L.,
representando a menor T. L. N., em desfavor de J.R.N.M., todos devidamente qualificados.Alega a exequente que o executado
está em débito alimentar referente à pensão alimentícia fixada no bojo do processo nº 46914-81.2014, no importe de 48%
(quarenta e cinco por cento) do salário mínimo (fls. 87).Devidamente citado, o executado se justificou às fls. 108/119, apresentando
comprovante de depósito judicial às fls. 121.Instada a se manifestar, a exequente reconheceu o pagamento das parcelas cobradas
nos autos (fls. 128/130).O Ministério Público se manifestou pela extinção da execução por satisfação da obrigação (fls.
132/134)Vieram-me conclusos.É o breve relatório.Decido.Conforme dispõe o art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil,
extingue-se a execução quando a obrigação for satisfeita.Logo, tendo em vista que foram adimplidos pelo executado os valores
que correspondem ao objeto da presente ação, nada mais há o que se executar.Diante do exposto, com base no art. 924, inciso II,
do Código de Processo Civil, julgo EXTINTA a presente execução.Expeça-se alvará em favor da exequente (fls. 121).Sem
custas.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Notifique-se o Ministério Público.Após, arquivem-se, com as cautelas de praxe.São
Luís/MA, 20 de junho de 2017.LUCAS DA COSTA RIBEIRO NETOJuiz de Direito Titular da 2ª Vara de Família.

PROCESSO Nº 0009047-11.2001.8.10.0001 (90472001)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQUERENTE: CONCEICAO DE MARIA RIBEIRO MOUTA 
ADVOGADO: FÁBIO PEREIRA SCHALCHER ( OAB 6310-MA )
REQUERIDO: JOSE AMERICO ARRUDA MOUTA 
ADVOGADO: LARISSE BARROS LIMA ( OAB 8763-MA ) e PAULO AFONSO CARDOSO ( OAB 3930-MA )
Processo: n.º: 9047-11.2001Ação: Obrigação de FazerExequente: C.M.R.M. Executado: J.A.A.M. Sentença Trata-se de Ação de
Obrigação de Fazer, promovida por C.M.R.M., através de Advogado constituído nos autos, em face de J.A.A.M., todos já
qualificados nos autos.Tramitando regularmente o feito, verifica-se que o processo foi julgado extinto sem resolução do mérito com
fulcro então vigente Código de Processo Civil de 1973, em seu artigo 267, VI, do Código de Processo Civil.Contudo, a exequente,
interpôs recurso de apelação (fls. 241/246), sendo recebido o apelo na vigência do CPC/73, sendo atribuído ao recurso o duplo
efeito (fls. 248).Contrarrazões de fls. 252/259. Remetido ao Tribunal de Justiça do Maranhão (fls. 260).Decisão proferida pela 1ª.
Câmara Cível às fls.277/279, onde deu provimento ao recurso e declarou nula a sentença vergastada, determinando o retorno dos
autos este Juízo de origem.No despacho de fls.281, dando prosseguimento ao feito, determinou-se a intimação da parte autora
para no prazo de 05 (cinco) dias, pleitear o que lhe for conveniente junto a demanda.No entanto, embora intimada por seu patrono
(fls.282), não houve manifestação nos autos, pelo que se determinou a intimação pessoal da autora para manifestar interesse no
prosseguimento do feito, sob pena de extinção, porém, o Oficial de Justiça, executor da diligência, certificou a impossibilidade de
intimar pessoalmente a exequente, tendo em vista que esta mudou-se, estando em local incerto e não sabido (fls. 288).Vieram-me
conclusos.É o relatório. Decido.Sem mais delongas, observa-se dos autos a impossibilidade da intimação pessoal da autora, pois
segundo consta da certidão de fls.289, a mesma não mais reside no endereço por ela fornecido nos autos, aliás, é até
desconhecida no local.Contudo, resta configurada, a situação prevista no artigo 274, parágrafo único do Código de Processo Civil,
o que torna-se válida a intimação da exequente, inclusive, como é sabido, caberia a parte autora, comunicar ao juízo qualquer
alteração de seu endereço, o que não fora realizado, frustrando o deslinde da demanda.Ressalte-se que fora oportunizado à
mesma o prosseguimento do feito, inclusive com o julgamento proferido pela 1ª. Câmara Cível, o que anulou a decisão que julgou
extinto este feito sem resolução do mérito, contudo, ainda sim, a mesma não promoveu os atos e diligências que competia, embora
devidamente intimada, até por seu patrono. Frustrada a tentativa de intimação pessoal da parte, por descumprimento de seu dever
de comunicar alteração do endereço indicado na exordial para sua intimação, reputa-se válido o ato endereçado ao local apontado
na exordial.Assim se encontrando válida a intimação pessoal da autora para dar regular andamento ao feito e mantida a inércia da
parte, deve-se decretar a extinção do feito por abandono. Nesta ordem, haverá uma presunção de que a intimação foi válida,
conforme preceitua o artigo 274, § único, do CPC.Nesse sentido, consigna-se precedente jurisprudencial: PROCESSO CIVIL.
APELAÇÃO. ALVARÁ JUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL. MUDANÇA DE
ENDEREÇO. ÔNUS DA PARTE DE INFORMAR AO JUÍZO. ART. 238, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. IMPROVIMENTO I -
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Afigura-se obrigação das partes atualizarem endereços nos autos, ex vi do art. 238, parágrafo único, do CPC; II - a intimação
pessoal para promover o andamento do feito, conforme determinação do art. 267, § 1º, do CPC, pressupõe a existência de
endereço atualizado da autora nos autos; III - se o recorrente não forneceu elementos que permitissem-lhe a localização, responde
pela omissão, porquanto a intimação pessoal, prevista na sistemática processual, pressupõe a localização da parte; IV - apelação
não provida". (TJMA, Apelação Cível n. 54952009, Relator Desembargador Cleones Carvalho Cunha, j. em 7-4-2009).Face ao
exposto, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito (CPC, artigos, 274, § único e 485, III), considerando o abandono de
causa pela parte autora, sendo evidente sua falta de seu interesse no prosseguimento do feito, pois deixou de promover os atos e
diligências cabíveis, e ainda ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. Arquive-se,
oportunamente. Sem custas.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. São Luís, 26 de junho de 2017.Lucas da Costa Ribeiro NetoJuiz
de Direito - 2ª Vara de Família.

PROCESSO Nº 0037161-37.2013.8.10.0001 (406072013)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
AUTOR: Processo em Segredo de Justiça e Processo em Segredo de Justiça 
ADVOGADO: RAIMUNDO PEREIRA DOS SANTOS SILVA ( OAB 12944-MA ) e RAIMUNDO PEREIRA DOS SANTOS SILVA (
OAB 12944-MA )
REU: Processo em Segredo de Justiça e Processo em Segredo de Justiça e Processo em Segredo de Justiça e Processo
em Segredo de Justiça 
ADVOGADO: IGO ALVES LACERDA DE LIMA ( OAB 10812-MA ) e JOSÉ LACERDA DE LIMA SOBRINHO ( OAB 2622-MA ) e
YURI BATISTA RODRIGUES ( OAB 11793-PI ) e YURI BATISTA RODRIGUES ( OAB 11793-PI ) e YURI BATISTA RODRIGUES
( OAB 11793-PI )
Processo nº: 37161-37.2013.8.10.0001 (406072013)DECISÃOTrata-se de Ação de Investigação de Paternidade c/c Indenização
por Abandono Afetivo, ajuizada por F.A.S.O. e A.S.O.V., em face de I.L.R., É.R.L.R. e E.B.R., todos devidamente
qualificados.Conforme fls. 25/31, o até então requerido E.C.R. foi devidamente citado, apresentando contestação às fls. 54/61. No
decorrer da ação, o mesmo faleceu, conforme certidão de óbito às fls. 112, e seus filhos se habilitaram nos autos, substituindo-o
(fls. 105).Conforme fls. 190, uma parte dos envolvidos já efetuaram a coleta de material necessário para exame de D.N.A., sendo
designada data para as coletas pendentes (fls. 188).Foi dado vista às partes se manifestarem sobre a intransmissibilidade da ação
no que concerne ao pedido de indenização por abandono afetivo (fls. 188 e verso), sendo que somente a parte requerida se
manifestou (fls. 192/193 e 195).Pois bem.Estabelece o art. 354, caput e § único, do CPC, que ocorrendo qualquer das hipóteses
previstas no art. 485, do mesmo diploma, o juiz proferirá sentença, podendo essa decisão dizer respeito a apenas parcela do
processo.O art. 485, caput e inciso IX, do CPC, dispõe que o juiz não resolverá o mérito em caso de morte da parte e a ação for
intransmissível.Essa matéria pode ser conhecida de ofício e em qualquer tempo e grau de jurisdição, ao teor do que dispõe o § 3,
do mesmo artigo.A responsabilidade civil por abandono afetivo é imputada ao indivíduo que efetivamente causar o sofrimento
mental por um ato negligente ou espontâneo, portanto, não pode ser atribuído aos filhos do de cujus E.C.R., que atualmente
compõem o polo passivo da presente ação, já que seu genitor faleceu no decorrer da ação.Assim, com fulcro no art. 354 c/c 485,
inciso IX, ambos do Código de Processo Civil, julgo EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, quanto ao pedido de
indenização por abandono afetivo.Publique-se. Registre-se. Intime-se.Aguardem-se o exame de D.N.A. e o laudo competente para
apreciação do pedido de reconhecimento de paternidade.São Luís/MA, 19 de junho de 2017.LUCAS DA COSTA RIBEIRO
NETOJuiz de Direito Titular da 2ª Vara de Família.

PROCESSO Nº 0049986-42.2015.8.10.0001 (534642015)
AÇÃO: PROCEDIMENTOS REGIDOS POR OUTROS CÓDIGOS, LEIS ESPARSAS E REGIMENTOS | ALIMENTOS - LEI
ESPECIAL Nº 5.478/68
AUTOR: Processo em Segredo de Justiça 
ADVOGADO: HERONICE DO CARMO FRANÇA ( OAB 2705-MA )
REU: Processo em Segredo de Justiça
Processo nº: 49986-42.2015.8.10.0001 (534642015)SENTENÇATrata-se de Ação de Alimentos, ajuizada por A.C.C.C.,
representando seus filhos menores, em face de P.S.L.S., todos devidamente qualificados.Às fls. 14, foram fixados alimentos
provisórios e determinada a citação do requerido, o que não logrou êxito em razão do que consta na certidão de fls.
22.Devidamente intimada a parte autora, através de sua advogada, para se manifestar, manteve-se inerte (fls. 23/25).Expedida
intimação pessoal à requerente, em um dos endereços constantes nos autos seu endereço não foi localizado (fls. 34), e em outro a
genitora da mesma afirmou que a autora não reside no local, não sabendo precisar seu endereço exato (fls. 34).Novamente sua
advogada foi intimada via Diário Eletrônico e nada disse (fls. 35/37).Vieram-me conclusos.É o relatório. Decido.Verifica-se que a
parte requerente não atendeu aos chamamentos deste juízo, e não foi possível a localização da autora nos endereços fornecidos
por ela própria.Ressalte-se que compete à parte autora envidar esforços para que o processo atinja sua finalidade, indicando os
endereços corretos para as diligências, atendendo aos chamados judiciais, o que macula os pressupostos de desenvolvimento
regular do processo, ensejando a extinção do feito.Os pressupostos de desenvolvimento são aqueles que devem ser atendidos
após o estabelecimento regular do processo, a fim de que possa ter curso também regular, até a providência jurisdicional
definitiva.Nesse mesmo sentido (grifou-se):PROCESSO DE EXECUÇÃO - EXTINÇÃO - ENDEREÇO DA AUTORA INCOMPLETO
- FRUSTRAÇÃO DE DILIGÊNCIA PARA QUE PROMOVESSE O ANDAMENTO DO FEITO. 1. CORRETA SE MOSTRA A
SENTENÇA QUE JULGA EXTINTO PROCESSO DE EXECUÇÃO, EIS QUE, DIANTE DA INSUFICIÊNCIA DE DADOS DO
ENDEREÇO DA APELANTE, RESTOU FRUSTRADA A SUA INTIMAÇÃO PESSOAL PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO. 2. É
DEVER DAS PARTES DECLINAR NOS AUTOS O SEU ENDEREÇO COM TODOS OS DADOS POSSÍVEIS PARA VIABILIZAR O
EFICAZ CUMPRIMENTO DAS DILIGÊNCIAS QUE LHE SÃO ENDEREÇADAS. (TJ-DF - AC: 19980110732899 DF, Relator: J.J.
COSTA CARVALHO, Data de Julgamento: 28/02/2005, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: DJU 17/05/2005 Pág: 127)Diante do
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exposto, com fulcro no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, julgo EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de
mérito.Torno sem efeito a decisão de fls. 14.Sem custas. Publique-se. Registre-se. Intime-se.Notifique-se o Ministério
Público.Após, arquivem-se, com as cautelas de praxe.São Luís/MA, 05 de junho de 2017.LUCAS DA COSTA RIBEIRO NETOJuiz
de Direito Titular da 2ª Vara de Família.

Terceira Vara da Família do Fórum Des. Sarney Costa

Processo n. º0802841-83.2017.8.10.0001
Homologação de Acordo - Reconhecimento de Paternidade c/c Guarda
Requerentes: LUIS AFONSO FONSECA DOS SANTOS e BRENDA LAYANE FRÓES BOÁS

SENTENÇA
Trata-se de PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL intentada por L. A. F. D. S. e B. L. F. B., tendo ambos
comparecido, espontaneamente, ao 2º CEJUSC de São Luis - Centro, nesta Capital.
As partes informaram que tiverem um relacionamento ocasional e desta relação nasceu a menor M. L. F. B., e requereram homologação do
presente acordo, reconhecendo voluntariamente a paternidade, com a guarda compartilhada, sendo a residência fixa na casa do pai, ficando este
responsável pelos vestuários e alimentos, e a genitora da menor convivência livre.
Quanto à pensão alimentícia, a menor ficará sob a responsabilidade do genitor, arcando este com todas as despesas, incluindo material
escolar, plano de saúde e remédios, e a genitora com as despesas eventuais, quando a menor estiver sob a sua guarda.
Pugnaram, assim, pela averbação junto ao Cartório do Registro da Pessoas Naturais do 2º Ofício Extrajudicial da Comarca de Santa Helena -
MA, fazendo constar o nome do pai L. A. F. D. S. e dos avós paternos, A. A. d. S. e T. de J. F. d. S., passando a menor a chamar-se M. L. B. F.
D. S..
Parecer Ministerial (ID nº 5377580), manifestando-se se favorável à homologação do acordo.
É o relatório.
Decido.
Havendo acordo extrajudicial firmado pelas partes, nada há o que discutir, vez que se trata de declarações de vontade inconteste.
Sendo manifestação de vontade das partes, HOMOLOGO o acordo firmado entre as partes para declarar a paternidade alegada, nos termos da
Lei 8.560/92 e dos artigos 27 da lei 8.069/90, 1.607 e seguintes do Código Civil, determinando, assim, a averbação nos registros de nascimento
de M. L. F. B., acrescentando ao seu nome, o patronímico do pai, L. A. F. d. S., bem como de seus avós paternos A. A. d. S. e T. de J. F. d. S.,
passando a menor a chamar-se M. L. B. F. D. S..
Expeça-se o competente Mandado de Averbação ao Cartório do Registro da Pessoas Naturais do 2º Ofício Extrajudicial da Comarca de Santa
Helena – MA..
Sem custas.
Oportunamente, e sob as cautelas legais, arquive-se, fazendo-se as anotações necessárias.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
São Luís, 29 de maio de 2017.

Lívia Maria da Graça Costa Aguiar
Juíza de Direito respondendo pela 3ª Vara da Família

Processo n. º 0802841-83.2017.8.10.0001
Homologação de Acordo - Reconhecimento de Paternidade c/c Guarda
Requerentes: Processo em Segredo de Justiça
Trata-se de PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL intentada por L. A. F. D. S. e B. L. F. B., tendo ambos
comparecido, espontaneamente, ao 2º CEJUSC de São Luis - Centro, nesta Capital.
As partes informaram que tiverem um relacionamento ocasional e desta relação nasceu a menor M. L. F. B., e requereram homologação do
presente acordo, reconhecendo voluntariamente a paternidade, com a guarda compartilhada, sendo a residência fixa na casa do pai, ficando este
responsável pelos vestuários e alimentos, e a genitora da menor convivência livre.
Quanto à pensão alimentícia, a menor ficará sob a responsabilidade do genitor, arcando este com todas as despesas, incluindo material
escolar, plano de saúde e remédios, e a genitora com as despesas eventuais, quando a menor estiver sob a sua guarda.
Pugnaram, assim, pela averbação junto ao Cartório do Registro da Pessoas Naturais do 2º Ofício Extrajudicial da Comarca de Santa Helena -
MA, fazendo constar o nome do pai L. A. F. D. S. e dos avós paternos, A. A. d. S. e T. de J. F. d. S., passando a menor a chamar-se M. L. B. F.
D. S..
Parecer Ministerial (ID nº 5377580), manifestando-se se favorável à homologação do acordo.
É o relatório.
Decido.
Havendo acordo extrajudicial firmado pelas partes, nada há o que discutir, vez que se trata de declarações de vontade inconteste.
Sendo manifestação de vontade das partes, HOMOLOGO o acordo firmado entre as partes para declarar a paternidade alegada, nos termos da
Lei 8.560/92 e dos artigos 27 da lei 8.069/90, 1.607 e seguintes do Código Civil, determinando, assim, a averbação nos registros de nascimento
de M. L. F. B., acrescentando ao seu nome, o patronímico do pai, L. A. F. d. S., bem como de seus avós paternos A. A. d. S. e T. de J. F. d. S.,
passando a menor a chamar-se M. L. B. F. D. S..
Expeça-se o competente Mandado de Averbação ao Cartório do Registro da Pessoas Naturais do 2º Ofício Extrajudicial da Comarca de Santa
Helena – MA..
Sem custas.
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Oportunamente, e sob as cautelas legais, arquive-se, fazendo-se as anotações necessárias.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
São Luís, 29 de maio de 2017.

Lívia Maria da Graça Costa Aguiar
Juíza de Direito respondendo pela 3ª Vara da Família

Processo n. º0802841-83.2017.8.10.0001
Homologação de Acordo - Reconhecimento de Paternidade c/c Guarda
Requerentes: LUIS AFONSO FONSECA DOS SANTOS e BRENDA LAYANE FRÓES BOÁS

SENTENÇA
Trata-se de PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL intentada por L. A. F. D. S. e B. L. F. B., tendo ambos
comparecido, espontaneamente, ao 2º CEJUSC de São Luis - Centro, nesta Capital.
As partes informaram que tiverem um relacionamento ocasional e desta relação nasceu a menor M. L. F. B., e requereram homologação do
presente acordo, reconhecendo voluntariamente a paternidade, com a guarda compartilhada, sendo a residência fixa na casa do pai, ficando este
responsável pelos vestuários e alimentos, e a genitora da menor convivência livre.
Quanto à pensão alimentícia, a menor ficará sob a responsabilidade do genitor, arcando este com todas as despesas, incluindo material
escolar, plano de saúde e remédios, e a genitora com as despesas eventuais, quando a menor estiver sob a sua guarda.
Pugnaram, assim, pela averbação junto ao Cartório do Registro da Pessoas Naturais do 2º Ofício Extrajudicial da Comarca de Santa Helena -
MA, fazendo constar o nome do pai L. A. F. D. S. e dos avós paternos, A. A. d. S. e T. de J. F. d. S., passando a menor a chamar-se M. L. B. F.
D. S..
Parecer Ministerial (ID nº 5377580), manifestando-se se favorável à homologação do acordo.
É o relatório.
Decido.
Havendo acordo extrajudicial firmado pelas partes, nada há o que discutir, vez que se trata de declarações de vontade inconteste.
Sendo manifestação de vontade das partes, HOMOLOGO o acordo firmado entre as partes para declarar a paternidade alegada, nos termos da
Lei 8.560/92 e dos artigos 27 da lei 8.069/90, 1.607 e seguintes do Código Civil, determinando, assim, a averbação nos registros de nascimento
de M. L. F. B., acrescentando ao seu nome, o patronímico do pai, L. A. F. d. S., bem como de seus avós paternos A. A. d. S. e T. de J. F. d. S.,
passando a menor a chamar-se M. L. B. F. D. S..
Expeça-se o competente Mandado de Averbação ao Cartório do Registro da Pessoas Naturais do 2º Ofício Extrajudicial da Comarca de Santa
Helena – MA..
Sem custas.
Oportunamente, e sob as cautelas legais, arquive-se, fazendo-se as anotações necessárias.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
São Luís, 29 de maio de 2017.

Lívia Maria da Graça Costa Aguiar
Juíza de Direito respondendo pela 3ª Vara da Família

Quarta Vara da Família do Fórum Des. Sarney Costa

PROCESSO Nº 0019215-18.2014.8.10.0001 (208542014)
AÇÃO: EXECUÇÃO DE ALIMENTOS
EXEQUENTE: Processo em Segredo de Justiça
ADVOGADO: JOANA DAMASCENO PINTO LIMA (OAB/MA 3815), LISIA MARIA PEREIRA GOMES (OAB/MA 3984), MARIA
DO PERPÉTUO SOCORRO MACIEL DE CARVALHO (OAB/MA 3983), E OUTROS, ESCRITORIO ESCOLA CEST
EXECUTADO: Processo em Segredo de Justiça
DESPACHO: Intime-se a Representante do Exequente, através dos seus Advogados, para, no prazo de 10 (dez) dias, se
manifestar sobre a certidão de fls. 101, devendo informar o correto endereço do Executado (art. 218, § 1º do Código de Processo
Civil/2015). Intime-se. Cumpra-se.São Luís - MA, 27 de junho de 2017. MARIA FRANCISCA GUALBERTO DE GALIZA, Juíza
Titular da 4ª Vara de Família do Termo Judiciário de São Luís da Comarca da Ilha.

PROCESSO Nº 0054145-96.2013.8.10.0001 (592302013)
AÇÃO: EXECUÇÃO DE ALIMENTOS
EXEQUENTE: Processo em Segredo de Justiça
ADVOGADO: RAPHAEL SILVA E SILVA (OAB/MA 11046) E ALFREDO NEWTON FELÍCIO LIRA (OAB/MA 11901)
EXECUTADO: Processo em Segredo de Justiça
ADVOGADO: FERNANDA MENDES BEZERRA GOMES (OAB/MA 8052)

SENTENÇA: Desta forma, extingo o processo de execução nos moldes do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, dando
por quitado os valores referentes à verba alimentícia executada no valor de R$ 10.679,39 (dez mil seiscentos e setenta e nove
reais e trinta e nove centavos).Determino a retirada do bloqueio judicial realizado às fls. 130/132. Sem custas em face da
Assistência Judiciária Gratuita, que defiro neste ato. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as formalidades
legais. P.R.I. São Luís, 26 de junho de 2017. Maria Francisca Gualberto de Galiza, Juíza Titular da 4ª Vara de Família da Comarca
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da Ilha.

Quinta Vara da Família do Fórum Des. Sarney Costa

PROCESSO Nº 48750-26.2013.8.10.0001
AÇÃO: Declaratória de União Estável c/Pedido de Antecipação da Tutela
ADVOGADO: Antônio Carlos Araújo Ferreira OABMA 5113
CURADORA ESPECIAL: Isabel Cristina Araújo Sousa

CERTIDÃO - ATO ORDINATÓRIO

Nos termos do art. 3º, inciso IV do Provimento n. 001/2007 da CGJ-MA, intime-se a parte autora, através do seu advogado, para
que, no prazo de lei, se manifeste sobre os termos da contestação de fls. 272/277.

São Luís, 27 de junho de 2017.
Bianca Joseh Bezerra

Secretária Judicial Substituta da 5ª Vara de Família

PROCESSO Nº. 49292-73.2015.8.10.0001
AÇÃO: Reconhecimento de União Estável post mortem
DEFENSORIA PUBLICA: Isabel Cristina Araujo Sousa do Vale

CERTIDÃO - ATO ORDINATÓRIO

Nos termos do art. 3º, inciso IV do Provimento n. 001/2007 da CGJ-MA, intime-se a parte autora, através da sua Defensora
Pública, para que, no prazo de lei, se manifeste sobre os termos da contestação de fls. 107/107v.

São Luís, 27 de junho de 2017.
Bianca Joseh Bezerra

Secretária Judicial Substituta da 5ª Vara de Família

PROCESSO Nº 11350-70.2016.8.10.0001
AÇÃO: Guarda
DEFENSORIA PÚBLICA: Mariana Albano de Almeida
CURADOR ESPECIAL: Heider Silva Santos

EDITAL DE CITAÇÃO
(PRAZO DE 20 DIAS)

FINALIDADE: Citar WANDERLEY DOS SANTOS BALDEZ, brasileiro, natural de Belem-PA, nascido em 01/10/1977 filho de
Manoel Vanderil Silva Baldez e Neusa dos Santos Baldez, RG 041085672010-3 SSPMA, CPF 38691071384, atualmente residente
em lugar incerto e não sabido, para tomar conhecimento da Ação Guarda proposta por ALZIRA MARIA SILVA DOS SANTOS e
para apresentar resposta, nos termos do art. 335 do CPC, no prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir do término do período de
dilação, sob pena de ser decretada a sua revelia nos autos da Ação em epígrafe.
PERÍODO DE DILAÇÃO: vinte (20) dias.
E para que ninguém possa alegar ignorância, foi expedido o presente EDITAL, que será publicado uma vez na imprensa oficial
(Diário da Justiça), nesta cidade, na forma da lei, e afixado no lugar de costume.

São Luís (MA), 07 de junho de 2016
MARIA DO SOCORRO MENDONÇA CARNEIRO

JUÍZA TITULAR DA 5ª VARA DA FAMÍLIA

PROCESSO Nº 15710-48.2016.8.10.0001
AÇÃO: Execução de Alimentos
REQUERENTE: Rosângela Pereira
DEFENSORIA PÚBLICA: Mariana Albano de Almeida
REQUERIDO: Marco Antônio Ribeiro Vieira

EDITAL DE CITAÇÃO
(PRAZO DE 20 DIAS)

FINALIDADE: Citar MARCO ANTÔNIO RIBEIRO VIEIRA, brasileiro, solteiro, vigilante, nascido em 03/11/1979, filho de Cristiano
Francisco Ewerton e Celestina Militina Ribeiro Vieira, CPF nº 62586110334, atualmente residente em lugar incerto e não sabido, a
fim de que o mesmo efetue, no prazo de 03 (três dias), o pagamento da dívida alimentícia no valor de R$ 660,00 (seiscentos e
sessenta reais), referente aos meses de abril a junho de 2016 e demais parcelas vincendas até o efetivo pagamento do débito,
provar que o fez ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo, sob pena de pronunciamento judicial e de ser-lhe decretada prisão, nos
termos do art. 528, §§ 1º e 3º do CPC/2015.
PERÍODO DE DILAÇÃO: vinte (20) dias.
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E para que ninguém possa alegar ignorância, foi expedido o presente EDITAL, que será publicado uma vez na imprensa oficial
(Diário da Justiça), nesta cidade, na forma da lei, e afixado no lugar de costume.

São Luís(MA), 26 de junho de 2017
MARIA DO SOCORRO MENDONÇA CARNEIRO

JUÍZA TITULAR DA 5ª VARA DA FAMÍLIA

PROCESSO Nº 0802415-71.2017.8.10.0001
AÇÃO: REGULAMENTAÇÃO DE GUARDA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
ADVOGADOS: Ana Karine Cruz Ribeiro OAB/MA 16.294
DECISÃO
Trata-se de Ação de Regulamentação de Guarda com Pedido de Tutela de Urgência ajuizada por M. A. R. dos S. em face de S. W.
S. F., objetivando, em sede de cognição sumária, a concessão para si da guarda provisória da filha menor W. G. F. dos S., sob a
alegação de a mesma está sob sua responsabilidade há quase seis anos.
Com vistas dos autos, a representante do Parquet manifestou-se pela concessão da guarda provisória ao genitor, ao tempo em
que solicitou o envio dos autos ao Setor Psicossocial e a designação de audiência de instrução e julgamento, conforme se vê na
movimentação 5595867.
Instado a juntar documento do colégio da menor referente ao ano eletivo em curso, o requerente o fez na movimentação 5907534.
Pois bem. Passo, agora, a analisar o pedido de tutela de urgência supracitado
No caso em tela, vislumbro que a menor Wiana Gabriela Ferreira dos Santos está sob a responsabilidade do genitor desde a
separação dos pais (há 06 anos) e o pedido de guarda provisória visa apenas regularizar uma situação fática já existente.
Desse modo, em uma análise perfunctória dos fatos, tem-se que o requerente revela, por ora, melhores condições de exercer a
guarda da infante, especialmente pelo fato da genitora se encontrar em local incerto e não sabido, conforme se infere das certidões
de movimentações 5225635 e 5942291, bem como da informação contida na petição de movimentação 6471691.
Logo, entendo razoável que a guarda provisória da criança seja concedida ao genitor, ficando resguardado à requerida o direito de
visitas.
Ante o exposto, defiro o pedido de liminar formulado, regulamentando a guarda da menor W. G. F. dos S. em favor do seu genitor.
Fica assegurado à requerida o direito de visitar e ter consigo a filha em feriados e finais de semana alternados, buscando-as no lar
paterno as 09:00 do sábado e devolvendo-as as 20:00 do domingo, bem como dia das mães e metade das férias escolares,
enquanto não houver definição da guarda definitiva.
Intimem-se as partes.
Cite-se a requerida, por edital, para contestar a ação, no prazo de 15 dias.

São Luís, 27 de junho de 2017.
MARIA DO SOCORRO MENDONÇA CARNEIRO

Juíza de Direito Titular da 5ª Vara de Família

PROCESSO: 0809233-39.2017.8.10.0001
AÇÃO: Revisão de Alimentos
ADVOGADA: Milca Brito Pinheiro Nascimento OAB/MA n0 15.971
ADVOGADOS: Franad Nascimento Rocha, OAB/MA 17.002 (e-mail: oliveiraadvocacia516@gmail.com)
DESPACHO
Inicialmente, observa-se que a representante legal da requerida, que também atua como advogada na presente demanda,
compareceu à audiência de conciliação acompanhada de outros dois patronos, Hilton Henrique Souza Oliveira - OAB/MA 14.206 e
Thaisa Lorena Da Silva Costa Oliveira - OAB/MA 17.101, os quais inclusive, junto a ela, assinaram a peça de defesa.
No entanto, não se vislumbra nos autos o instrumento procuratório outorgando aos causídicos acima nominados poderes para
defenderem os interesses da menor em juízo. Assim, determino a intimação da representante legal da requerida para que
regularize tal situação em 05 dias.
Outrossim, com o escopo de sanear o presente feito, conforme previsão contida no art. 357, §3º, CPC, designo audiência para o
dia 28 de agosto de 2017, às 10:00, no local de costume.
Intimem-se as partes e seus respectivos advogados para comparecerem à sessão.
Uma via deste despacho será utilizada como MANDADO DE INTIMAÇÃO, a ser cumprido por Oficial de Justiça.

São Luís, 27 de junho de 2017.
MARIA DO SOCORRO MENDONÇA CARNEIRO

Juíza de Direito da 5ª Vara de Família

PROCESSO Nº 0810834-80.2017.8.10.0001
AÇÃO: Exoneração de Alimentos
ADVOGADA: Raquel Alves de Almeida Nogueira OAB/MA 13.911
SENTENÇA
Vistos, etc...
Trata-se de Ação de Exoneração de Alimentos proposta por H. S. da S. A. em face de D. O. M. A., E. G. O. M. A., M. P. M. A. e B.
O. M. A., todos devidamente qualificados na inicial.
Em síntese, o autor aduz que ficou estabelecida pensão alimentícia no valor equivalente a 40% (quarenta por cento) dos seus
rendimentos em favor dos filhos, ora requeridos.
Sustenta, ainda, que os alimentados já alcançaram a maioridade civil, não mais necessitando dos alimentos prestados.
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Por fim, pleiteia que seja exonerado do encargo alimentar.
Devidamente citados, os requeridos compareceram nesta Unidade Jurisdicional, oportunidade em que afirmaram concordar com o
pleito inicial, conforme se observa das movimentações de n. 6084033, 6398839 e 6599481.
É o relatório. Decido.
H. S. da S. A. propôs a presente demanda com o desiderato de se ver desobrigado do encargo alimentar devido aos requeridos D.
O. M. A., E. G. O. M. A., M. P. M. A. e B. O. M. A., em razão de já terem atingindo a maioridade civil e poderem prover o próprio
sustento.
No caso em análise, os requeridos acima identificados anuíram expressamente com o pleito exoneratório, conforme se observa no
ID n. 6084033, 6398839 e 6599481.
Aplicável ao caso, portanto, o art. 355, I do CPC, o qual prevê a possibilidade de o juiz julgar o pedido, de forma antecipada,
quando não houver necessidade de se produzir outras provas. Isto porque não há questão controvertida a ser discutida,
encontrando-se a causa madura para imediato julgamento.
Ante o exposto, julgo, procedente o pedido formulado na inicial, nos termos do art. 487, I, do CPC, para exonerar o autor Hélio
Sobrinho da Silva Azevedo do encargo do pagamento de pensão alimentícia em favor de D. O. M. A., E. G. O. M. A., M. P. M. A. e
B. O. M. A.
Oficie-se ao órgão empregador do requerente, a fim de que suspenda dos descontos realizados no contracheque do mesmo a
título de alimentos em favor dos requeridos.
P.R.I.C.

São Luís, 27 de junho de 2017.
MARIA DO SOCORRO MENDONÇA CARNEIRO

Juíza de Direito Titular da 5ª Vara de Família

PROCESSO Nº: 0812642-23.2017.8.10.0001
AÇÃO: Cumprimento de Sentença
ADVOGADOS: Alberto Castelo Branco Filho - OAB/MA 10.477, Álvaro Abrantes dos Reis – OAB/MA 8174, Clara Teresa Barros
Leda Carvalho - OAB/MA 10.364, Hilza Maria Feitosa Paixão - OAB/MA 6479, Jeanne Brito Balby Cordeiro – OAB/MA 6409,
Jéssica Costa Pires – OAB/MA 12.499, José Nijar Sauaia Neto – OAB/MA 7983, Kleyton Henrique Bandeira Paes, OAB – MA
14605, Márcia Silva Rêgo, OAB/MA 6.786, Rafaella Cardoso Almada Lima – OAB/MA 8034, Salvador João da Cruz Júnior,
OAB/MA 8655, Sormani Kenji Ericeira Tanaka – OAB/MA 4442, Taiana Potira Penha Dias – OAB/MA 9781, Viviane de Jesus
Serrão Magalhães, OAB/MA 13.126
Vistos, etc…
G. G. C. e H. G. C., representados por A. B. G., ajuizaram o presente pedido de Cumprimento de Sentença em desfavor de G. P.
C., todos já qualificados nestes autos.
Em suma, alegou a parte exequente que o executado encontrava-se inadimplente com os alimentos referentes aos meses de
janeiro a março de 2017, bem como material escolar e gastos com a cuidadora.
Facultada a emenda à inicial, fora retificada a planilha de débito.
Designada audiência de conciliação na movimentação de n. 6188201.
Contudo, a parte autora peticionou aos autos (ID n. 6594733), oportunidade em que informou a quitação do débito exequendo (ID
n. 6594733).
Em sede de audiência de conciliação previamente agendada, compareceu apenas a advogada da parte exequente e o executado,
os quais ratificaram a informação supracitada. Na mesma oportunidade, a representante do Ministério Público manifestou-se pela
extinção do feito (ID n. 6658492).
Pois bem.
Consoante disposição legal contida no art. 924, II do CPC extingue-se a execução quando a obrigação for satisfeita, o que,
conforme exposto acima, ocorreu de fato no presente caso.
Isto posto, dou como satisfeita o cumprimento da obrigação alimentar executada nestes autos, por conseguinte, nos termos do art.
924, II, do CPC, extingo a presente execução.
Sem custas. P.R.I.C.

São Luís, 27 de junho de 2017.
MARIA DO SOCORRO MENDONÇA CARNEIRO

Juíza de Direito da 5ª Vara de Família

PROCESSO Nº 0821154-92.2017.8.10.0001
AÇÃO: Cumprimento de Sentença
ADVOGADOS: Joana Damasceno Pinto Lima OAB/MA 3.815, Lísia Maria Pereira Gomes OAB/MA 3.984, José Rodrigues Júnior
OAB/MA 7.979 e Gláucia Fernanda Oliveira Martins Batalha OAB/MA 10.329
DESPACHO
Compulsando os presentes autos, verifica-se que consta na planilha de débito os meses de dezembro de 2016 a fevereiro de
2017, contudo, em seu pedido (‘d”), a parte exequente informa o inadimplemento das parcelas de setembro a novembro de 2016.
Dessa forma, intime-se a parte autora, através dos seus advogados, a fim de que, no prazo de 15 (quinze) dias, sane a divergência
supracitada.
Cumpra-se.

São Luís, 27 de junho de 2017.
MARIA DO SOCORRO MENDONÇA CARNEIRO

Juíza de Direito Titular da 5ª Vara de Família
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PROCESSO Nº: 1269-28.2017.8.10.0001
AÇÃO: Cumprimento de Sentença
DEFENSORA PÚBLICA: Mariana Albano de Almeida

SENTENÇA

Vistos etc...
Trata-se de Cumprimento de Sentença manejado por K N em face de G P S, visando a imediata busca e apreensão da menor K N
S.
Instruiu a inicial com os documentos de fls. 05/17.
Com vistas dos autos, a representante do Ministério Público solicitou a intimação da requerente, a fim de que a mesma informasse
sobre a atual situação da criança (fls. 22/23), o que fora acolhido.
Contudo, a requerente comparecera nesta Unidade Jurisdicional, oportunidade em que manifestou seu interesse em desistir da
demanda, eis que a menor já se encontra sob seus cuidados desde o mês de fevereiro do corrente ano (fls. 32).
Pois bem.
Considerando a informação supracitada, não há como prosseguir a presente demanda, tendo em vista a perda do objeto.
Ante o exposto, Julgo Extinto o Processo sem resolução, nos termos do art. 485, incisos IV e VI, CPC.
Sem Custas.
P.R.I.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.

São Luís, 27de junho de 2017.
MARIA DO SOCORRO MENDONÇA CARNEIRO

Juíza de Direito da 5ª Vara de Família

PROCESSO Nº 9546-67.2016.8.10.0001
AÇÃO: Declaratória de Reconhecimento e Dissolução de União Estável Post Mortem
ADVOGADOS: Joana Damasceno Pinto Lima OAB/MA 3.815, Lísia Maria Pereira Gomes OAB/MA 3.984, Thales da Costa Lopes
OAB/MA 6.512, José Rodrigues Júnior OAB/MA 7.979, Maria do Perpétuo Socorro Maciel de Carvalho OAB/MA 3.983, Marcos
George Andrade OAB/MA 6.635, Gláucia Fernanda Oliveira Martins Batalha OAB/MA 10.329
Vistos, etc.
Trata-se de Ação Declaratória de Reconhecimento e Dissolução de União Estável Post Mortem movida por K N em face de M D S.
Em síntese, a requerente pleiteou o reconhecimento da união estável havida entre ela e o de cujus J M S da C.
Instruiu a inicial com os documentos de fls. 07/18.
Determinada a citação da requerida, o Sr. Oficial de Justiça apresentou certidão às fls. 38v., porém a mesma não viera
devidamente assinada, razão pela qual oficiou-se ao Douto Juízo Deprecado para sanar tal falha (fls. 40/41).
Contudo, a requerente compareceu nesta Unidade Jurisdicional, oportunidade em que pleiteou a desistência da presente demanda
(fls. 44).
Pois bem.
Inicialmente, impende destacar que de acordo com o § 4º do art. 485 do CPC, "oferecida a contestação, o autor não poderá, sem o
consentimento do réu, desistir da ação".
No presente caso, verifica-se que a parte requerida não apresentara resposta.
Dessa forma, homologo por sentença, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos a desistência formulada às fls. 44, nos
seus termos. Por conseguinte, com fundamento no art. 485, VII, do Código de Processo Civil, resta não resolvido o mérito desta
demanda.
Sem custas.
P.R.I.C.

São Luís, 27 de junho de 2017.
MARIA DO SOCORRO MENDONÇA CARNEIRO

Juíza de Direito da 5ª Vara de Família

Sétima Vara da Família do Fórum Des. Sarney Costa

PROCESSO Nº 0013019-61.2016.8.10.0001 (155882016)
AÇÃO: PROCESSO CAUTELAR | OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS
REQUERENTE: Processo em Segredo de Justiça 
ADVOGADO: THIAGO JOSINO CARRILHO DE ARRUDA (DEFENSOR PUBLICO-MA)
REQUERIDO: Processo em Segredo de Justiça 

DECISÃO: Compulsando os autos, observo que o feito fora distribuído por dependência a esta Vara de Família, em conexão ao
Processo nº 43132-03.2013.8.10.0001.Com efeito, a distribuição deste, por dependência, contraria o entendimento sumulado pelo
Superior Tribunal de Justiça que, sob o nº 235, dispõe: A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi
julgado.A ação originária, a saber, Ação de Divórcio Consensual, encontra-se julgada e arquivada e, assim, não há que se falar em
conexão com a demanda sob análise, que versa sobre guarda e alimentos.Nesse sentido:CONFLITO DE COMPETÊNCIA
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NEGATIVO. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. AÇÃO DE ALIMENTOS JÁ JULGADA. CONEXÃO E PREVENÇÃO NÃO
VERIFICADAS. LIVRE DISTRIBUIÇÃO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O
JUÍZO A QUEM FOI O FEITO INICIALMENTE DISTRIBUÍDO POR SORTEIO. 1. Relação de acessoriedade entre a ação de
alimentos e a ação revisional não verificada, uma vez que esta última é autônoma, não possuindo vínculo de dependência com a
primeira; ela possui sustento próprio e está fundamentada em novos fatos, que no momento estipulação da pensão sequer eram
previsíveis. 2. A ação de alimentos e ação revisional de alimentos não possuem relação de conexão, uma vez que a revisional
encerra nova causa de pedir e outro pedido. 3. Ausência de conexão ou outra causa a ensejar a distribuição do feito por
dependência. 4. Conflito de competência conhecido para declarar competente o juízo da 7ª Vara da Família de São Luís, a quem
foi o feito inicialmente distribuído por sorteio. (CC 22111/2014, TJ/MA, Rel. Des. Lourival Serejo)Dito isso, defiro o pedido
constante no parecer de fls. 55/56 e, assim, declaro a ausência de conexão entre o presente feito e o de nº
43132-03.2013.8.10.0001. Ato contínuo, determino a remessa dos autos ao setor competente, para que realize sua distribuição por
sorteio.São Luís (MA), 26 de junho de 2017. Rommel Cruz ViégasJuiz de Direito Respondendo pela 7ª Vara de Família.

PROCESSO Nº 0013750-57.2016.8.10.0001 (165032016)
AÇÃO: PROCEDIMENTOS REGIDOS POR OUTROS CÓDIGOS, LEIS ESPARSAS E REGIMENTOS | DIVÓRCIO LITIGIOSO
REQUERENTE: Processo em Segredo de Justiça 
ADVOGADO: ANA LOURENA MONIZ COSTA ( DEFENSORA PÚBLICA-MA ), ISABEL CRISTINA ARAUJO SOUSA
(DEFENSORA PÚBLICA - MA)
REQUERIDO: Processo em Segredo de Justiça 
ADVOGADO: CARLOS ZELVANE CARNEIRO FREITAS (OAB/MA 15284)
DECISÃO DE FL. 23: Trata-se de pedido juridicamente possível, achando-se presentes os pressupostos processuais.Não há
nulidades para declarar, nem preliminares a serem analisadas. Compulsando os autos, observo que as partes compareceram à
audiência de tentativa de conciliação, entretanto não transigiram. A parte requerida deixou transcorrer o prazo para apresentar
contestação sem nenhuma manifestação (fls.22), motivo pelo qual declaro a sua revelia. Dando continuidade ao feito, designo
audiência de instrução e julgamento para o dia 03 de agosto de 2017 às 09:00 horas, para oitiva de testemunhas e depoimento
pessoal.Ainda, nos termos do §4° do art. 357 CPC/2015, fixo o prazo comum de 15 (quinze) dias para as partes apresentarem rol
de testemunhas, sendo, no máximo, o número de 03 (três).Intimem-se e cumpra-se. São Luís (MA), 26 de junho de 2017.Rommel
Cruz Viégas - Juiz de Direito respondendo pela 7ª Vara da Família.

PROCESSO Nº 0014676-38.2016.8.10.0001 (175922016)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA/DECISÃO | CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
AUTOR: Processo em Segredo de Justiça 
ADVOGADO: CLAUDIOMAR DOMINICI DE LIMA ( OAB 8809-MA )
REU: Processo em Segredo de Justiça 
ADVOGADO: WELLINGTON FERREIRA DE AMURIM ( OAB 14007-MA )

DECISÃO: Vistos etc Considerando que o executado, em sua justificativa de fls. 20/21, não apresentou quaisquer argumentos
suficientemente robustos a ponto de legitimar a sua inadimplência que, inclusive, se protrai por vários meses, e tampouco trouxe
aos autos documentos hábeis a afastar o decreto da prisão, tenho por justificável a medida coercitiva requerida, e, assim,
DECRETO-LHE A PRISÃO, pelo prazo de 01 (um) mês, a teor do art. 528, §3º do CPC/2015, a ser cumprida na CAAE - Casa de
Assistência do Albergado e Egresso, em regime fechado, devendo o preso ficar separado dos presos comuns, que ficará
condicionada ao pagamento das 3 (três) prestações anteriores ao ajuizamento da presente execução e as que vieram a vencer no
curso da presente ação, a teor do art. 528, § 7º do CPC/2015. Para tanto, intime-se o procurador responsável pela assistência da
autora/exequente para apresentação de planilha atualizada e discriminada mês a mês do débito - cuja diligência condicionará a
expedição do competente mandado de prisão, devendo cópia (da planilha atualizada do débito) seguir anexa ao mandado.
Determino ainda a inclusão do nome executado no Serviço de Proteção ao Crédito (SPC) e SERASA, caso reste frustrada a
coerção física acima determinada. Cumpra-se.Destaque-se que o cumprimento da pena não exime o executado do pagamento das
prestações vencidas e vincendas.Cumprido o mandado e esgotado o prazo prisional, expeça-se alvará de soltura. Anote-se, que o
único dia da semana que é considerado feriado forense é o domingo, de sorte que aos sábados podem ser praticados atos
processuais#, motivo pelo qual, desde já, autorizo o Sr. Oficial de justiça a cumprir o mandado de prisão, entre as 6 (seis) horas e
20 (vinte) horas dos dias úteis, bem como a utilizar o auxílio policial, se necessário.São Luís (MA), 26 de junho de 2017.Rommel
Cruz ViégasJuiz de Direito Respondendo pela 7ª Vara de Família.

PROCESSO Nº 0010315-75.2016.8.10.0001 (123522016)
AÇÃO: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL | EXECUÇÃO DE ALIMENTOS
EXEQUENTE: Processo em Segredo de Justiça 
ADVOGADO: EVA BIANNCA FERNANDES CRUZ LOPES ( OAB 12790-MA )
EXECUTADO: Processo em Segredo de Justiça 
ADVOGADO: CRISTIANO MATOS DE SANTANA (DEFENSORIA PÚBLICA)
DESPACHO - Intime-se a parte autora, por seu procurador, para, no prazo legal, se manifestar sobre a justificativa de fls.
34/36.Após, com ou sem manifestação, encaminhem-se os autos ao Ministério Público.São Luís (MA), 26 de junho de
2017.Rommel Cruz ViégasJuiz de Direito Respondendo pela 7ª Vara de Família Resp: 104067
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PROCESSO Nº 0011060-55.2016.8.10.0001 (132152016)
AÇÃO: PROCEDIMENTOS REGIDOS POR OUTROS CÓDIGOS, LEIS ESPARSAS E REGIMENTOS | ALIMENTOS - LEI
ESPECIAL Nº 5.478/68
AUTOR: Processo em Segredo de Justiça 
ADVOGADO: DARIO ANDRE CUTRIM CASTRO ( DEFENSOR PÚBLICO-MA ), ISABEL CRISTINA ARAUJO SOUSA
(DEFENSORA PÚBLICA-MA)
REU: Processo em Segredo de Justiça
DESPACHO DE FL. 27: Compulsando os autos, observo que a requerida, mesmo citada/intimada não apresentou contestação,
conforme certidão de fl. 26.Assim, consoante disposto no art. 344 do CPC/2015, decreto de logo sua revelia e designo audiência
de instrução e Julgamento para o dia 15/08/2017 às 10:00 horas. Intimem-se a parte requerente e seu defensor, para
comparecerem juntamente com suas testemunhas, independentemente de intimação.No tocante ao pedido de tutela provisória de
urgência para redução da pensão alimentícia, verifico sumariamente que não estão presentes os elementos que evidenciem a
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, uma vez que não visualizo, nas provas
juntadas nos autos, uma alteração substancial na realidade financeira do requerente.Assim, mantenho o encargo alimentar,
estabelecido em acordo (fls. 12), até porque a criação de um menor exige cuidados especiais, dentre os quais, uma boa educação
escolar, saúde, lazer e alimentação adequados. Ademais, o binômio necessidade/possibilidade indica a sustentação do
atendimento às necessidades do alimentando e a possibilidade do alimentado prestá-la.São Luís (MA), 22 de junho de 2017.
Rommel Cruz Viégas - Juiz de Direito Respondendo pela 7ª Vara de Família.

PROCESSO Nº 0011289-15.2016.8.10.0001 (134672016)
AÇÃO: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL | EXECUÇÃO DE ALIMENTOS
EXEQUENTE: Processo em Segredo de Justiça 
ADVOGADO: LISIA MARIA PEREIRA GOMES BOTÃO ( OAB 3984-MA CEST )
EXECUTADO: Processo em Segredo de Justiça 

DESPACHO: Intime-se a exequente para atualizar o cálculo dos alimentos devidos, no prazo de 05 (cinco) dias.Após a juntada da
planilha atualizada, intime-se o executado João Antônio Torres da Silva, cuja diligência deverá ser perpetrada em diferentes dias e
horários, para, no prazo de 03 (três) dias, pagar o débito1 (fl. 38), provar que o fez ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo, sob
pena da decisão judicial ser levada a protesto, bem como ter decretada sua prisão, nos termos dos §§ 1º e 3º, do art. 528 do
Código de Processo Civil. Extraiam-se cópias da petição e do presente despacho a serem utilizadas como MANDADOS, devendo
ser cumprido por oficial de justiça. São Luís (MA), 20 de junho de 2017.Rommel Cruz Viégas Juiz de Direito.

PROCESSO Nº 0015619-55.2016.8.10.0001 (188192016)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA/DECISÃO | CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
AUTOR: Processo em Segredo de Justiça 
ADVOGADO: JOSINALDO PEREIRA ALMEIDA ( OAB 11031-MA )
REU: Processo em Segredo de Justiça
ADVOGADO: IVALDO DE OLIVEIRA RICCI ( OAB 871-MA ) E IVALDO DE OLIVEIRA RICCI JÚNIOR ( OAB 14830-MA )

DESPACHO: Cumpra-se a penúltima parte da decisão de fl. 20, intimando-se a parte requerente, via procurador, para se
manifestar acerca do alegado às fls. 29/45. São Luís (MA), 21 de junho de 2017. Rommel Cruz ViegasJuiz de Direito respondendo
pela 7ª Vara de Família.

PROCESSO Nº 0055025-54.2014.8.10.0001 (586842014)
AÇÃO: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL | EXECUÇÃO DE ALIMENTOS
EXEQUENTE: Processo em Segredo de Justiça 
ADVOGADO: THALES DA COSTA LOPES (CEST OAB 6512-MA ), JOANA DAMASCENO PINTO LIMA (CEST OAB 3815-MA),
LISIA MARIA PEREIRA GOMES (CEST OAB 3984-MA)
EXECUTADO: Processo em Segredo de Justiça 
DESPACHO: Cumpra-se novamente o despacho de fl. 42, intimando-se a representante legal da parte exequente, pessoalmente e
por meio do seu procurador, sob pena de, em caso de inércia, ocorrer a extinção do feito. São Luís (MA), 21 de junho de 2017.
Rommel Cruz ViegasJuiz de Direito respondendo pela 7ª Vara de Família.

PROCESSO Nº 0002025-08.2015.8.10.0001 (22102015)
AÇÃO: PROCEDIMENTOS REGIDOS POR OUTROS CÓDIGOS, LEIS ESPARSAS E REGIMENTOS | ALIMENTOS - LEI
ESPECIAL Nº 5.478/68
AUTOR: Processo em Segredo de Justiça 
ADVOGADO: ELIZABETH DE JESUS SANTOS ( OAB 4301-MA )
RÉU: 

SENTENÇA: Vistos, etc.Trata-se de ação de exoneração de alimentos interposta por Segredo de Justiça, em desfavor dos seus
filhos menores, todos qualificados à fl. 19.Postula o autor o cancelamento/exoneração da pensão alimentícia que paga em favor
dos seus três filhos menores, em razão destes estarem sob sua guarda de fato, ante o falecimento de sua genitora.Nomeada a
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Defensoria Pública para atuar no feito como curadora dos menores, esta apresentou contestação às fls. 44/47, requerendo a
remessa dos autos para a comarca do domicílio dos menores, entendimento este que foi ratificado pelo Representante do
Ministério Público em seu parecer de fl. 49.Era o que cabia relatar. Fundamento e decido:O ordenamento jurídico pátrio prevê que
a competência das ações em que se pedem alimentos é do foro do domicilio do alimentando.É que se vê do art. 53, II do CPC, a
saber:Art. 53. É competente o foro:II - do domicílio ou da residência do alimentando, para a ação em que se pedem alimentos;
Todavia, apesar de não restar claro no dispositivo acima citado, a jurisprudência pátria aplica-o também nos casos de ações de
exoneração de alimentos, conforme julgado colacionado abaixo:PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO
DE INCOMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. COMPETÊNCIA. LOCAL DO DOMICÍLIO OU DA
RESIDÊNCIA DO ALIMENTANDO. PARTE HIPOSSUFICIENTE NO PROCESSO. 1. O foro competente para processar e julgar a
ação de exoneração de alimentos é o do local do domicílio ou da residência do alimentando, mesmo que a ação em que fixados os
alimentos tenha tramitado em juízo diverso, pois prepondera o interesse do alimentando, considerado hipossuficiente, na forma do
artigo 100, II, do CPC. 2. Recurso não provido. (TJ-DF - AGI: 20140020309696, Relator: CRUZ MACEDO, Data de Julgamento:
29/04/2015, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 19/05/2015 . Pág.: 269)Destaca-se que apesar da
jurisprudência acima ter sido proferida anteriormente ao novo Código de Processo Civil, cabe aqui ser mencionada, pois não houve
nenhuma alteração no que era previsto sobre competência para ação de alimentos.No caso em apreço, verifica-se que o domicílio
dos requeridos, ora alimentandos, é na Cidade de João Pessoaâ?" PB, onde inclusive reside o autor, conforme informado por sua
advogada à fl. 42.Dessa forma, vê-se que a presente ação de exoneração de alimentos deverá ter seu curso na Comarca em que
a excipiente reside, o que foi aceito até mesmo pela parte contraria.Diante do exposto, e com fulcro no art. 53, inciso II do Código
de Processo Civil/2015, declino da competência para julgar e processar a presente demanda à Vara competente da Comarca de
João Pessoa- PB.Remetam-se os autos para a Comarca acima determinada. Dê-se baixa na distribuição.São Luís (MA), 20 de
março de 2017.Jesus Guanaré de Sousa BorgesJuiz de Direito titular da 7ª Vara de Família.

PROCESSO Nº 0002197-76.2017.8.10.0001 (30872017)
AÇÃO: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL | EXECUÇÃO DE ALIMENTOS
ADVOGADO: LUIS OTAVIO RODRIGUES DE MORAES FILHO ( DEFENSOR ESTADUAL-MA ) e LUIS OTAVIO RODRIGUES
DE MORAES FILHO ( DEFENSOR ESTADUAL-MA )
EXECUTADO: Processo em Segredo de Justiça
ADVOGADO: PAULO AFONSO CARDOSO (OAB 3930 - MA)

SENTENÇA:Vistos,Trata-se a presente ação de Execução de Pensão Alimentícia, proposta por processo em segredo de justiça e
A.V.R.P., sendo esta representada por sua genitora, processo em segredo de justiça, em face de processo em segredo de justiça,
todos devidamente qualificados aos autos, fl. 02.Despacho à fl. 31 deferindo o pedido de assistência judiciária gratuita e intimando
o executado para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pagasse o débito, sob pena de penhora.Petição do executado às fls. 35/36,
sendo juntado comprovante de quitação do débito.Sendo assim, ato ordinatório de fl. 37 determinou a intimação da requerente,
através de sua defensora, para que ratificasse o adimplemento da dívida, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de presunção de
quitação da dívida.Devidamente intimada, a parte autora apresentou petições às fls. 39 e 41 confirmando o adimplemento total do
débito alimentar, requerendo a extinção do processo nos termos do art. 924, II do Código de Processo Civil/2015.Era o que cabia
relatar. Fundamento e decido:Isto posto, declaro extinta a presente execução com resolução de mérito, nos termos dos arts. 487, I
c.c 924, II, do Código de Processo Civil/2015. Custas pela parte autora, que deverão ser recolhidas conforme o art. 98, §3º do
CPC/2015, face o pedido de assistência judiciária, já deferido. Publique-se. Registre-se e intimem-se. Certificado o trânsito em
julgado, proceda-se baixa na distribuição e arquive-se, observadas as formalidades legais.São Luís (MA), 20 de junho de
2017.Rommel Cruz ViégasJuiz de Direito Auxiliar respondendo pela 7ª Vara de Família.

PROCESSO Nº 0002586-61.2017.8.10.0001 (35982017)
AÇÃO: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL | EXECUÇÃO DE ALIMENTOS
EXEQUENTE: Processo em Segredo de Justiça e Processo em Segredo de Justiça 
ADVOGADO: LUIS OTAVIO RODRIGUES DE MORAES FILHO ( DEFENSOR ESTADUAL-MA ) e LUIS OTAVIO RODRIGUES
DE MORAES FILHO ( DEFENSOR ESTADUAL-MA )
EXECUTADO: Processo em Segredo de Justiça
ADVOGADO: PAULO AFONSO CARDOSO (OAB 3930 - MA)

SENTENÇA: Vistos,Trata-se a presente ação de Execução de Pensão Alimentícia, proposta por processo em segredo de justiça e
A.V.R.P., sendo esta representada por sua genitora, processo em segredo de justiça, em face de processo em segredo de justiça,
todos devidamente qualificados aos autos, fl. 02.Despacho à fl. 29 deferindo o pedido de assistência judiciária gratuita e intimando
o executado para que, no prazo de 03 (três) dias, pagasse o débito, provasse que o fez ou justificasse a impossibilidade de efetuá-
lo, sob pena de prisão.Petição do executado às fls. 33/35, sendo juntado comprovante de quitação do débito.Sendo assim, ato
ordinatório de fl. 36 determinou a intimação da requerente, através de sua defensora, para que ratificasse o adimplemento da
dívida, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de presunção de quitação da dívida.Devidamente intimada, a parte autora apresentou
petições às fls. 38 e 40 confirmando o adimplemento total do débito alimentar, requerendo a extinção do processo nos termos do
art. 924, II do Código de Processo Civil/2015.Era o que cabia relatar. Fundamento e decido:Isto posto, declaro extinta a presente
execução com resolução de mérito, nos termos dos arts. 487, I c.c 924, II, do Código de Processo Civil/2015. Custas pela parte
autora, que deverão ser recolhidas conforme o art. 98, §3º do CPC/2015, face o pedido de assistência judiciária, já deferido.
Publique-se. Registre-se e intimem-se. Certificado o trânsito em julgado, proceda-se baixa na distribuição e arquive-se, observadas
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as formalidades legais.São Luís (MA), 20 de junho de 2017.Rommel Cruz ViégasJuiz de Direito Auxiliar respondendo pela 7ª Vara
de Família.

PROCESSO Nº 0004197-49.2017.8.10.0001 (56512017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA/DECISÃO | CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
AUTOR: Processo em Segredo de Justiça 
ADVOGADO: THALES DA COSTA LOPES ( OAB 6512-MA CEST)
REU: Processo em Segredo de Justiça 

SENTENÇA: Vistos etc.,Trata-se de Ação de Execução de Alimentos ajuizada por A.S.M. e R.S.M., neste ato representados por
sua genitora, processo em segredo de justiça, em face de processo em segredo de justiça, ambos devidamente qualificados à fl.
02 dos autos em epígrafe.À fl. 19, consta requerimento da demandante de desistência da ação, nos termos do art. 485, inciso VIII
do Código de Processo Civil/2015.Pois bem, considerando que a parte autora requereu a desistência da presente ação, não vejo
óbice em acolher tal pedido, haja vista que o exequente tem a faculdade de desistir de toda a execução ou de apenas algumas
medidas executivas, conforme preleciona o art. 775 do CPC. Ademais, desnecessária a concordância do demandado com a
aduzida pretensão, pois o mesmo não apresentou contestação (art. 485, §4º do CPC/2015).Ante o exposto, julgo extinto o
processo sem apreciação do mérito, com fulcro no art. 485, VIII, do Código de Processo Civil, determinando o arquivamento dos
autos com as baixas de estilo. Defiro o pedido da autora de desentranhamento dos documentos que instruem a inicial, devendo
manter-se em seu lugar, as devidas cópias. Custas pela parte autora, que deverão ser recolhidas conforme o art. 98, § 3º do
CPC/2015, face o pedido de assistência judiciária, que ora defiro. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Certificado o trânsito em
julgado, proceda-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais.São Luís (MA), 22 de junho
de 2017.Rommel Cruz ViégasJuiz de Direito Auxiliar respondendo pela 7ª Vara de Família.

PROCESSO Nº 0012219-33.2016.8.10.0001 (146482016)
AÇÃO: PROCEDIMENTOS REGIDOS POR OUTROS CÓDIGOS, LEIS ESPARSAS E REGIMENTOS | ALIMENTOS - LEI
ESPECIAL Nº 5.478/68
AUTOR: Processo em Segredo de Justiça 
ADVOGADO: DIEGO FERREIRA DE OLIVEIRA ( DEFENSOR PÚBLICO - MA )
REU: Processo em Segredo de Justiça 

SENTENÇA: Vistos,Trata-se de Ação de Alimentos, proposta por V.L.B., representada por sua genitora, processo em segredo de
justiça, em desfavor de processo em segredo de justiça, todos devidamente qualificados aos autos, fl. 02.Decisão à fl. 22 deferindo
o benefício de assistência judiciária gratuita e designando data para audiência de Conciliação, Instrução e Julgamento (Audiência
Una), bem como fixando alimentos provisórios no valor equivalente a 20% (vinte por cento) do salário-mínimo vigente.Porém, na
ocasião da audiência designada, verificou-se que o requerido não fora citado no endereço informado na inicial, haja vista sua
mudança para a cidade de São Paulo, o que foi confirmado pela autora. Em seguida, a defensora pública, representando a autora,
requereu a expedição de ofício para a rede INFOSEG, sistema SIEL e INSS para que consulte o CNIS a fim de localizar o atual
endereço do requerido, o que de pronto foi deferido. Em seguida, redesignou-se data para realização da Audiência Una.Certidão
de fl. 29 informando os endereços encontrados na pesquisa nos sistemas INFOSEG e SIEL.Informação prestada pelo INSS à fl. 38
trazendo o endereço cadastrado no CNIS referente ao requerido.Na oportunidade da segunda audiência de conciliação, esta não
foi realizada em virtude do não comparecimento das partes (certidão de fl. 41).Em virtude disso, despacho à fl. 42 determinou a
intimação pessoal da autora para que manifestasse seu interesse em continuar com o feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena
de arquivamento do feito sem resolução do mérito. Todavia, mesmo devidamente intimada (certidão de fl. 46), não houve
manifestação até o presente momento (certidão de fl. 47).Era o que cabia relatar. Fundamento e decido:Ab initio, cabe destacar
que o presente feito encontra-se paralisado, deixando a demandante de promover os atos do processo que lhe competiam por
mais de trinta dias. Devidamente intimada a requerente para manifestar-se acerca de seu interesse no prosseguimento da
demanda, esta permaneceu inerte. Nesta esteira, patente o desinteresse desta ao regular prosseguimento do feito, caracterizando,
pois, a hipótese de abandono de causa. Isto posto, configurada a contumácia da requerente em promover os atos do processo,
mesmo já tendo diligenciado nesse sentido (CPC/2015, art. 485, §1º), nos termos do artigo 485, III, do Código de Processo
Civil/2015, JULGO EXTINTO O PROCESSO sem resolução do mérito, revogando todas as decisões proferidas nos autos,
determinando seu arquivamento. Custas pela parte autora, que deverão ser recolhidas conforme o art. 98, §3º do CPC/2015, face
o pedido de assistência judiciária, já deferido. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Certificado o trânsito em julgado, proceda-se
baixa na distribuição e arquive-se. São Luís (MA), 21 de junho de 2017.Rommel Cruz ViégasJuiz de Direito Auxiliar respondendo
pela 7ª Vara de Família.

PROCESSO Nº 0013824-14.2016.8.10.0001 (165842016)
AÇÃO: PROCEDIMENTOS REGIDOS POR OUTROS CÓDIGOS, LEIS ESPARSAS E REGIMENTOS | ALIMENTOS - LEI
ESPECIAL Nº 5.478/68
AUTOR: Processo em Segredo de Justiça
ADVOGADO(A): LISIA MARIA PEREIRA GOMES BOTÃO (CEST OAB 3.984-MA)
REU: Processo em Segredo de Justiça
SENTENÇA: Vistos,Trata-se de ação de execução de pensão alimentícia proposta por M.A.L.M., representada neste ato por sua
genitora, Segredo de Justiça , em desfavor de Segredo de Justiça , todos devidamente qualificados aos autos, fl. 02.Decisão à fl.
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15 deferindo o benefício de assistência judiciária gratuita e designando data para Audiência preliminar de Conciliação e
Julgamento, bem como fixando alimentos provisórios em favor da menor, no valor equivalente a 20% (vinte por cento) do salário-
mínimo vigente.Porém, conforme certidão de fl. 22, a parte autora não foi encontrada, motivo pelo qual ato ordinatório de fl. 23
determinou a intimação da parte requerente por meio de seu procurador para manifestar-se no prazo de 10 dias sobre tal
certidão.Devidamente intimada, a parte requerente se manifestou através de sua procuradora para informar a dificuldade de
contato com a parte autora, requerendo que fossem tomadas as medidas cabíveis.Termo de audiência a fl. 28, na qual
compareceu somente a procuradora da requerente, informando na ocasião que esta mudou de endereço e não comunicou, bem
como que o telefone fornecido pela mesma não estava recebendo ligações, apesar das constantes tentativas. Desta forma, em
virtude da contumácia da requerente, foi determinada a intimação por edital da autora para que esta se manifestasse em 5 (cinco)
dias sobre seu interesse em continuar com a tramitação do processo, sob pena de extinção do feito sem apreciação do mérito.
Publicado o edital de intimação (fl. 32), a requerente não se manifestou até o presente momento.Era o que cabia relatar.
Fundamento e decido:Ab initio, cabe destacar que o presente feito encontra-se paralisado, deixando a demandante de promover
os atos do processo que lhe competiam por mais de trinta dias. Devidamente intimada a requerente para manifestar-se acerca de
seu interesse no prosseguimento da demanda, esta permaneceu inerte. Nesta esteira, patente o desinteresse desta ao regular
prosseguimento do feito, caracterizando, pois, a hipótese de abandono de causa. Isto posto, configurada a contumácia da
requerente em promover os atos do processo, mesmo já tendo diligenciado nesse sentido (CPC/2015, art. 485, §1º), nos termos do
artigo 485, III, do Código de Processo Civil/2015, JULGO EXTINTO O PROCESSO sem resolução do mérito, determinando seu
arquivamento. Custas pela parte autora, que deverão ser recolhidas conforme o art. 98, §3º do CPC/2015, face o pedido de
assistência judiciária, já deferido. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Certificado o trânsito em julgado, proceda-se baixa na
distribuição e arquive-se. São Luís (MA), 06 de junho de 2017.Livia Maria da Graça Costa AguiarJuíza de Direito Auxiliar
respondendo pela 7ª Vara de Família Resp: 55101415

PROCESSO Nº 0017265-03.2016.8.10.0001 (209602016)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA/DECISÃO | CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
AUTOR: Processo em Segredo de Justiça
ADVOGADO: LUCIANA DOS SANTOS LIMA (DEFENSORIA PÚBLICA)
REU: Processo em Segredo de Justiça
SENTENÇA: Vistos,Trata-se a presente ação de pedido de Execução de Pensão Alimentícia, proposta por D.D.P., representado
neste ato por sua genitora, Segredo de Justiça, em desfavor de Segredo de Justiça, todos devidamente qualificados aos autos, à
fl. 02.Despacho à fl. 22 deferindo o pedido de assistência judiciária gratuita e citando o executado para que, no prazo de 03 (três)
dias, pagasse o débito, provasse que o fez ou justificasse a impossibilidade de efetuá-lo, sob pena de prisão.Quando intimado do
despacho, o executado disponibilizou quatro cópias de comprovante de depósito (às fls. 29/30) que, segundo informou,
comprovariam o adimplimento da prestação de alimentos, conforme certidão de fl. 31. Sendo assim, Ato Ordinatório de fl. 34
determinou a intimação da requerente, pessoalmente, para se manifestar através de sua Defensora sobre as cópias de
comprovante apresentadas, no prazo de 10 (dez) dias.Devidamente intimada (fl. 37), a parte autora apresentou petição à fl. 39
confirmando o adimplemento total do débito alimentar, requerendo a extinção do feito, nos termos do art. 924, II, do Código de
Processo Civil/2015.Era o que cabia relatar. Fundamento e decido:Isto posto, declaro extinta a presente execução com resolução
de mérito, nos termos dos arts. 487, I c.c 924, II, do Código de Processo Civil/2015. Custas pela parte autora, que deverão ser
recolhidas conforme o art. 98, §3º do CPC/2015, face o pedido de assistência judiciária, que ora defiro. Publique-se. Registre-se e
intimem-se. Certificado o trânsito em julgado, proceda-se baixa na distribuição e arquive-se, observadas as formalidades
legais.São Luís (MA), 25 de maio de 2017. Jesus Guanaré de Sousa Borges Juiz de Direito Titular da 7ª Vara de Família.

PROCESSO Nº 0034876-03.2015.8.10.0001 (372752015)
AÇÃO: PROCEDIMENTOS REGIDOS POR OUTROS CÓDIGOS, LEIS ESPARSAS E REGIMENTOS | ALIMENTOS - LEI
ESPECIAL Nº 5.478/68
AUTOR: Processo em Segredo de Justiça 
ADVOGADO: JOANA DAMASCENO PINTO LIMA ( OAB 3815-MA CEST)
REU: Processo em Segredo de Justiça 
ADVOGADO: THIAGO JOSÉ CARRILHO DE ARRUDA MACEDO (DEFENSOR PÚBLICO - MA)

SENTENÇA: Trata-se de Ação de Oferecimento de Alimentos c/c Regulamentação de Visitas proposta por processo em segredo
de justiça em beneficio de seu filho menor Y.L.S.C., neste ato representado por sua genitora, processo em segredo de justiça,
todos devidamente qualificados, fl. 03.Petição inicial, fls. 03/08. Documentos, fls. 09/13. Nesta, o autor ofertou o equivalente a 15%
(quinze por cento) do salário-mínimo a título de alimentos e propôs que seu direito de visitação fosse exercido em datas
comemorativas, fins de semana alternados e durante metade das férias escolares.Conforme Termo Audiência de Conciliação à fl.
23, a tentativa conciliatória não logrou êxito. Contestação às fls. 29/32, requerendo o reconhecimento de conexão entre a presente
ação e a de nº 35034-58.2015.8.10.0001, a qual foi proposta pela representante legal do menor a fim de fixar alimentos. Havendo
este Juízo despachado primeiramente no bojo do processo de nº 35034-58.2015.8.10.0001, requereu-se o reconhecimento da
prevenção desta Vara para o julgamento de ambas as ações. Além disso, a parte demandada também requereu que os alimentos
fossem fixados no valor de 35% (trinta e cinco por cento) dos rendimentos do demandante e anuiu com a proposta de
regulamentação de visitas. Documentos às fls. 33/41.Réplica às fls. 44/46, em que o autor também se manifestou a favor do
reconhecimento da prevenção deste Juízo.Desta feita, através da decisão de fls. 48/49 foi determinada a remessa do presente
feito ao Juízo da 7ª Vara da Família.Levando em conta que, no que tange aos alimentos, estes já estavam sendo discutidos em
fase de sentença, os autos foram remetidos ao Ministério Público à fl.54 para a elaboração de parecer, no qual o parquet se
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manifestou favorável à proposta do autor quanto à regulamentação de visitas, bem como ratificou o parecer emitido no processo nº
35034-58.2015.8.10.0001, no qual manifestou-se pela fixação da obrigação alimentícia no valor de 15% (quinze por cento) do
salário-mínimo.Era o que cabia relatar. Fundamento:Compulsando-se os autos, observa-se que à fl. 30 a parte requerida
manifestou sua anuência com a proposta do autor quanto à regulamentação de visitas, desta forma, quanto a este assunto, as
partes celebraram, livremente e de forma idônea, acordo com o fito de solucionar a presente lide, mostrando-se o Ministério
Público Estadual favorável à homologação deste, visto que foram preservados os interesses do menor, não remanescendo, assim,
qualquer óbice para o deferimento da tutela jurisdicional pretendida.Quanto aos Alimentos, cabe destacar que os mesmos já foram
fixados por sentença no processo de nº 35034-58.2015.8.10.0001, determinando que o Sr. processo em segredo de justiça pague
a título de alimentos em favor de seu filho menor o valor equivalente a 15% (quinze por cento) dos seus vencimentos mensais
brutos, incidentes sobre horas extras, férias, 13º salário e verbas rescisórias, excetuando-se apenas os descontos legais (IRRF e
INSS), e, em caso de desemprego, o valor de 15% (quinze por cento) do salário-mínimo, bem como a obrigação do genitor a arcar
com metade das despesas com fardamento e material escolar no início de cada ano letivo. Decido: Isso posto, em relação à
regulamentação de visitas, HOMOLOGO os termos do acordo celebrado entre as partes nos autos, com fulcro no art. 487, III, b, do
Código de Processo Civil/2015, e concedo ao requerente o direito de visitação ao seu filho menor, a ser realizado em datas
comemorativas, fins de semana alternados e durante metade das férias escolares. Em relação aos alimentos, ratifico os termos da
sentença do processo de nº 35034-58.2015.8.10.0001, quais sejam, de que o requerente pagará a título de alimentos em favor de
seu filho menor o valor equivalente a 15% (quinze por cento) dos seus vencimentos mensais brutos, incidentes sobre horas extras,
férias, 13º salário e verbas rescisórias, excetuando-se apenas os descontos legais (IRRF e INSS) e, em caso de desemprego, o
valor de 15% (quinze por cento) do salário-mínimo, bem como arcará com metade das despesas com fardamento e material
escolar no início de cada ano letivo. Custas a serem recolhidas conforme o art. 98, §3º do CPC/2015, face o pedido de assistência
judiciária, que ora defiro. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Certificado o trânsito em julgado, proceda-se baixa na distribuição e
arquive-se.São Luís/MA, 20 de junho de 2017.Rommel Cruz Viégas, Juiz de Direito Auxiliar respondendo pela 7ª Vara de Família.

PROCESSO Nº 0040124-81.2014.8.10.0001 (431272014)
AÇÃO: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL | EXECUÇÃO DE ALIMENTOS
EXEQUENTE: Processo em Segredo de Justiça
ADVOGADA: DENISE SILVA MIRANDA DANTAS (DEFENSORIA PÚBLICA)
EXECUTADO: Processo em Segredo de Justiça
SENTENÇA: Vistos etc.,Trata-se de Ação de Execução de Pensão Alimentícia ajuizada por V.R.A.B. e V.R.A.B, neste ato
representadas por sua genitora, Segredo de Justiça, em face de Segredo de Justiça, ambos devidamente qualificados à fl. 02
dos autos em epígrafe. À fl. 78, consta requerimento da demandante de desistência da ação, nos termos do art. 485, inciso VIII do
CPC/2015 (antigo art. 267, VIII do CPC/1973).Pois bem, considerando que a parte autora requereu a desistência da presente
ação, não vejo óbice em acolher tal pedido, haja vista que o exequente tem a faculdade de desistir de toda a execução ou de
apenas algumas medidas executivas, conforme preleciona o art. 775 do CPC. Ademais, desnecessária a concordância do
demandado com a aduzida pretensão, pois o mesmo não apresentou contestação (art. 485, §4º do CPC/2015).Ante o exposto,
julgo extinto o processo sem apreciação do mérito, com fulcro no art. 485, VIII, do Código de Processo Civil, determinando o
arquivamento dos autos com as baixas de estilo. Custas pela parte autora, que deverão ser recolhidas conforme o art. 98, § 3º do
CPC/2015, face o pedido de assistência judiciária que ora defiro. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Certificado o trânsito em
julgado, proceda-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais.São Luís (MA), 26 de maio de
2017.Jesus Guanaré de Sousa BorgesJuiz de Direito titular da 7ª Vara de Família.

PROCESSO Nº 0047657-57.2015.8.10.0001 (508142015)
AÇÃO: PROCEDIMENTOS REGIDOS POR OUTROS CÓDIGOS, LEIS ESPARSAS E REGIMENTOS | ALIMENTOS - LEI
ESPECIAL Nº 5.478/68
AUTOR: Processo em Segredo de Justiça
ADVOGADO: ANTONIO MONTELES VIANA ( OAB 21834-GO ) e THAINARA CRISTINY SOUSA ALMEIDA ( OAB 8252-MA )
REU: Processo em Segredo de Justiça
ADVOGADO: LEVERRIHER ALENCAR DE OLIVEIRA JUNIOR ( OAB 7782-MA )

SENTENÇA:Vistos, etc.Trata-se de Ação Revisional de Pensão Alimentícia distribuída originariamente para a 1º Vara de Família,
proposta por A.G. M.C., neste ato representado por sua genitora, SEGREDO DE JUSTIÇA, em face de SEGREDO DE JUSTIÇA,
todos devidamente qualificados nos autos, à fl. 03.Petição inicial às fls. 03/11, requerendo-se, em síntese, a majoração do quantum
fixado a títulos de alimentos. Documentos às fls. 12/64.Às fls. 66/68, decisão da 1º Vara de Família. Nesta, determinou-se a
remessa dos autos para a distribuição, de modo que este fosse distribuído aleatoriamente a uma das Varas de Família da capital,
vez que não se tratava de hipótese de distribuição por dependência.Às fls. 76, recebimento dos autos nesta Unidade Jurisdicional,
onde se designou audiência preliminar de Conciliação e Julgamento por este Juízo, a qual restou frustrada em razão da ausência
da requerente (fls. 84/84-v).Petição da parte autora à fl. 91 com pedido de designação de nova data de audiência, o qual foi
deferido pelo despacho de fl. 92.Termo de Audiência de Conciliação à fl. 102, em que o requerido propôs o aumento do valor da
pensão alimentícia para o quantum de 27% (vinte e sete por cento) dos seus rendimentos, acrescido do pagamento do plano de
saúde do infante, todavia, a requerente contrapropôs que o pagamento fosse de, no mínimo, de 30% (trinta por cento) dos
rendimentos do requerido, mais o plano de saúde. Ambos não chegaram a um acordo. Frisa-se, ainda, que a parte requerida
apresentou comprovante de despesa em relação ao apartamento e ao condomínio do qual efetua o pagamento e a parte autora
apresentou boletos atualizados dos gastos com o menor e a planilha com evolução dos referidos gastos, ressalvando-se que os
referentes ao ensino especializado foram cancelados. Documentos às fls. 103/115.Na ocasião da Audiência de Instrução de
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Julgamento (fl. 129), o requerido ratificou a proposta anterior, a qual novamente não foi aceita pela requerente.Contestação às fls.
146/149, com documentos às fls. 150/152.Alegações Finais do requerido apresentadas sob a forma de memorial às fls.155/159.
Sendo também apresentadas Alegações Finais sob esta forma pela parte autora (fls. 161/163), a qual, nesta oportunidade,
concordou com a proposta do requerido, começando a incidir a partir do mês de agosto/2016. A demandante também requereu a
designação de nova data de audiência para a homologação do acordo e impugnou a contestação e os documentos a ela
juntados.Parecer Ministerial às fls. 167/168, opinando pela fixação dos alimentos definitivos no percentual de 27% (vinte e sete por
cento) dos rendimentos brutos mensais do demandado, excetuados os descontos legais obrigatórios, mantendo-se a forma de
pagamento (desconto em folha) e conservando-se a obrigação do genitor de arcar com o plano de saúde do infante.Era o que
cabia relatar. Fundamento e decido:In casu, as partes celebraram livremente e de forma idônea, acordo com o fito de solucionar a
presente lide, mostrando-se o Ministério Público Estadual favorável à homologação deste, visto que foram preservados os
interesses do menor, não remanescendo, assim, qualquer óbice para o deferimento da tutela jurisdicional pretendida.Diante do
exposto, com fulcro no art. 487, III, b, do Código de Processo Civil/2015, extingo o processo com resolução de mérito e
HOMOLOGO os termos do acordo celebrado entre as partes nos autos, os quaispassarão a integrar esta decisão, para que
produza seus efeitos legais e jurídicos: o requerido pagará a título de pensão alimentícia a seu filho menor o valor equivalente a
27% (vinte e sete por cento) dos seus rendimentos brutos mensais, excetuados os descontos legais obrigatórios (imposto de renda
e INSS), conservando-se a obrigação do genitor de arcar com o plano de saúde do infante e mantendo-se a forma de pagamento
(mediante desconto em folha de pagamento). Custas a serem recolhidas, conforme o art. 98, §3º do CPC/2015, face o pedido de
assistência judiciária, que ora defiro. Oficie-se ao órgão empregador do requerido para os devidos descontos.Publique-se.
Registre-se e intimem-se. Certificado o trânsito em julgado, proceda-se baixa na Distribuição e arquive-se.São Luís/MA, 24 de
maio de 2017.Jesus Guanaré de Sousa BorgesJuiz de Direito Titular da 7ª Vara de Família Resp: 55101415

PROCESSO Nº 0048705-85.2014.8.10.0001 (520492014)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
AUTOR: Processo em Segredo de Justiça 
ADVOGADO: GILBERTO DE SOUSA PINHEIRO ( OAB 11124-MA )
REU: Processo em Segredo de Justiça e Processo em Segredo de Justiça e Processo em Segredo de Justiça 
ADVOGADO: DIEGO JOSE FRANCO FERRES ( OAB 10768-MA ) e JANIO NUNES QUEIROZ ( OAB 12719-MA )

SENTENÇA: Vistos, etc.Trata-se de pedido de declaração de união estável proposto por Segredo de Justiça contra Segredo de
Justiça, no que pretende a declaração da existência de união estável empreendida com Segredo de Justiça filho da requerida, até
a data de seu falecimento, ocorrida no dia 04/08/2014.Petição inicial, fls. 02/04. Documentos, fls. 05/11. Nesta a autora afirma
conviveu em união estável com o de cujus, por aproximadamente 02 anos, findando tal união somente na circunstância do
falecimento deste, que o correu no dia 04 de agosto de 2014. Informa que não tiveram filhos e que constituiu durante a união
estável com o de cujus alguns bens móveis, uma motocicleta Honda, um imóvel residencial localizado na Rua Principal, n. 01,
Bairro Arraial, São Luis/MA, um terreno localizado no Bairro Salinas e uma quantia em dinheiro depositada na conta corrente da
irmã do falecido.Despacho inicial designando audiência de conciliação à fl. 14.Audiência de conciliação à fl. 22, onde fixou-se
prazo para a emenda a inicial, diante da informação da existência dos genitores do de cujus.À fl. 24, a parte autora emendou a
inicial incluindo no polo passivo da demanda os genitores do Sr. Osvaldo Ferreira.À fl. 29, o Senhor Raimundo Nonato foi excluído
do polo passivo da ação, já que o mesmo não é o pai registral do falecido.Citação por edital da requerida Segredo de Justiça, que
apresentou contestação ás fls. 55/59, com documentos em anexo às fls. 60/69, declarando que o seu filho não viveu em união
estável com a autora, se tratando tal relacionamento somente de um namoro, vivendo cada um em sua casa.À fl. 72, foi excluída
do polo passivo da ação a Sra. Marcia Ferreira, já que Segredo de Justiça é a única herdeira do de cujus.Audiência de Instrução e
Julgamento às fls. 99/105, onde foram colhidos os depoimentos pessoais das partes, uma testemunha e duas informantes, tendo a
autora e a requerida reafirmado suas teses da petição inicial e da contestação em sede de alegações finais.Era o que cabia relatar.
Fundamento:Ab initio, cabe destacar que o reconhecimento da união estável indica um relacionamento duradouro mantido entre os
companheiros, estendendo-se no tempo, além do que, malgrado a lei não estabeleça um prazo determinado de duração, para a
configuração da entidade familiar, a estabilidade da relação é indispensável, em situação similar as das pessoas casadas.Nestes
termos, disciplina o art. 1.723, caput, do Código Civil, in verbis:Art. 1.723. É reconhecida como entidade familiar a união estável
entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição
de família.Diferente do casamento, em que o vínculo conjugal é formalmente documentado, a união estável é um fato jurídico, uma
conduta, um comportamento. Além do que, é absolutamente necessário que haja entre os conviventes, além do afeto, o elemento
espiritual caracterizado pelo ânimo, a intenção, o firme propósito de constituição de uma família.No caso em apreço, em seu
depoimento, a autora informou que conviveu em união estável com o de cujus por um ano e três meses. Declara ainda que o
falecido vendeu uma casa de sua propriedade e com o valor adquirido comprou um outro imóvel, colocando-o em seu nome, sendo
que tal casa servia de residência do casal.Em contrapartida, em seu depoimento, a genitora do de cujus, Segredo de Justiça,
declarou que o seu filho morava em sua casa, onde possuía um bar, de onde tirava o seu sustento e a autora morava em outro
imóvel de sua propriedade.No que tange a prova testemunhal, a Sra. Segredo de Justiça, informou que é vizinha da autora e que
esta residia em união estável com o falecido na casa que este comprou e colocou no nome da requerente.Em análise das provas
existentes nos autos, pode-se concluir que não restou demonstrada a existência de união estável constituída entre a autora e o de
cujus.Sobre aos documentos acostados, observa-se que consta uma conta de luz em nome da requerente (fl. 08), cujo endereço
constante é diverso do endereço em que a autora afirma ter vivido em união estável com o falecido.Consta ainda atestado de óbito
do Sr. Osvaldo Ferreira (fl. 09), onde a declarante foi a sua irmã.Junta também um recibo de compra e venda de um imóvel em que
figura como compradora, tendo como vendedor o Sr. Augusto Carlos Machado Almeida Filho (fl. 10), não havendo nenhum indício
de que se trata de uma casa comprada pelo falecido em favor da requerente, conforme esta alegou em seu depoimento.Por fim,
anexa um comprovante de transferência bancária efetuado por terceira pessoa para a conta da irmã do de cujus (fl. 11), que assim
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como os outros documentos juntados, em nada auxiliam para reconhecimento da união estável aqui pretendida.Ressalta-se que
não existem nos autos fotos da autora com o falecido, bilhetes, cartas, dentre outros documentos que demonstrem o interesse dos
envolvidos em constituir família, nem tampouco algo que ateste a publicidade da união estável, situação esta que não nos permite
classificar qual o tipo de relacionamento vivido entre a autora e o Sr. Osvaldo.Neste sentido se posicionou o Tribunal de Justiça de
Minas Gerais, conforme julgado abaixo:"DIREITO DE FAMÍLIA. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL. IMPOSSIBILIDADE.
RELACIONAMENTO AFETIVO QUE SE CARACTERIZA COMO NAMORO. AUSÊNCIA DE OBJETIVO DE CONSTITUIÇÃO DE
FAMÍLIA. RECURSO NÃO PROVIDO. Não é qualquer relacionamento amoroso que se caracteriza em união estável, sob pena de
banalização e desvirtuamento de um importante instituto jurídico. Se a união estável se difere do casamento civil, em razão da
informalidade, a união estável vai diferir do namoro, pelo fato de aquele relacionamento afetivo visar a constituição de família.
Assim, um relacionamento afetivo, ainda que público, contínuo e duradouro não será união estável, caso não tenha o objetivo de
constituir família. Será apenas e tão apenas um namoro. Este traço distintivo é fundamental dado ao fato de que as formas
modernas de relacionamento afetivo envolvem convivência pública, contínua, às vezes duradoura, com os parceiros, muitas vezes,
dormindo juntos, mas com projetos paralelos de vida, em que cada uma das partes não abre mão de sua individualidade e
liberdade pelo outro. O que há é um EU e um OUTRO e não um NÓS. Não há nesse tipo de relacionamento qualquer objetivo de
constituir família, pois para haver família o EU cede espaço para o NÓS. Os projetos pessoais caminham em prol do benefício da
união. Os vínculos são mais sólidos, não se limitando a uma questão afetiva ou sexual ou financeira. O que há é um projeto de
vida em comum, em que cada um dos parceiros age pensando no proveito da relação. Pode até não dar certo, mas não por falta
de vontade. Os namoros, a princípio, não têm isso. Podem até evoluir para uma união estável ou casamento civil, mas, muitas
vezes, se estagnam, não passando de um mero relacionamento pessoal, fundados em outros interesses, como sexual, afetivo,
pessoal e financeiro. Um supre a carência e o desejo do outro. Na linguagem dos jovens, os parceiros se curtem."(AC n.º
1.0145.05.280647-1/001, 5ª CCív/TJMG, rel.ª Des.ª Segredo de Justiça, DJ 18/12/2008)No que tange o pedido de direito real de
habitação, destaca-se que este restou prejudicado ante o não reconhecimento da união estável. Ademais, observa-se também que
se trata de imóvel sem escritura pública, cujo recibo de compra e venda consta como compradora somente a parte autora,
devendo qualquer pendência quanto ao referido imóvel ser dirimida na Vara competente.Decido:Isso posto, nos termos dos arts.
1.723, do Código Civil c.c arts. 19, I, e 487, I, do Código de Processo Civil/2015, julgo improcedente o pedido proposto, não
reconhecendo a existência de união estável mantida pela autora e o de cujus Osvaldo Ferreira. Indefiro o pedido de decretação do
direito real de habitação, pelos motivos acima expostos. Custas pela autora, que deverão ser recolhidas conforme o art. 98, §3º do
CPC, face o pedido de assistência judiciária, já deferido. Publique-se. Registre-se e intimem-se. Certificado o trânsito em julgado,
proceda-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos, observado aos termos do art. 475-J, §5º, do CPC.São Luís (MA), 22 de
junho de 2017.Rommel Cruz ViégasJuiz de Direito Auxiliar respondendo 7ª Vara de Família.

PROCESSO Nº 0050296-48.2015.8.10.0001 (538012015)
AÇÃO: PROCEDIMENTOS REGIDOS POR OUTROS CÓDIGOS, LEIS ESPARSAS E REGIMENTOS | DIVÓRCIO LITIGIOSO
REQUERENTE: Processo em Segredo de Justiça 
ADVOGADO: MARIA DO PERPETUO SOCORRO MACIEL DE CARVALHO ( OAB 3983-MA CEST)
REQUERIDO: Processo em Segredo de Justiça 

SENTENÇA: Vistos, etc.Trata-se o presente de pedido de Divórcio proposto por processo em segredo de justiça, em desfavor de
processo em segredo de justiça, todos devidamente qualificados, fl. 02.Petição inicial, fls. 02/04. Documentos 05/10. Nesta, aduz o
autor que é casado com a requerida sob o regime de comunhão parcial de bens e que se encontram separados de fato,
renunciando o autor aos bens móveis que foram comprados por ambos para compor a casa da requerida. Declara que da união
não nasceram filhos e que renuncia aos alimentos para si, afirmando também que a demandada tem condições para se manter,
pois ambos possuem a mesma profissão. Além disso, o requerente opta para que a requerida volte a usar seu nome de
solteira.Despacho inicial à fl. 13, deferindo o pedido de assistência judiciária gratuita e determinando a citação da requerida para
que apresentasse defesa escrita, no prazo de 15 (quinze) dias, por meio de seu advogado, sob pena de serem presumidos como
verdadeiros os fatos articulados pelo autor, conforme o disposto no art. 285 do CPC/73, vigente à época do despacho. Face à
certidão de fl. 17, a qual informa que não foi possível proceder com a citação da requerida, ato ordinatório de fl. 18 determinou a
intimação do requerente, através de seu procurador, para manifestar-se, no prazo de 10 (dez) dias, sobre tal certidão.Petição da
parte autora à fl. 21 requerendo sua procuradora, a expedição de mandado para fins de intimação pessoal do requerente, tendo
em vista a dificuldade de contato com o mesmo.Certidões negativas às fls. 24 e 28, ambas com a informação de que o requerente
mora no Estado do Pará.Sendo assim, determinou-se a intimação do autor pela via editalícia, para, no prazo de 05 (cinco) dias,
manifestar-se sobre seu interesse no prosseguimento do feito, sob pena de extinção do feito, nos termos do §1º do art. 485 do
Código de Processo Civil/2015.À fl. 32, certidão atestando que a requerida compareceu na Secretaria deste Juízo e tomou ciência
do presente processo e na oportunidade levou consigo cópia da petição inicial e do despacho de fl. 13. Além disso, a requerida
informou que concorda com todos os termos da petição inicial e atualizou seu endereço.Era o que cabia relatar.
Fundamento:Compulsando-se os autos, observa-se ser desnecessária maior dilação probatória para instrução do processo,
ensejando, por seu turno, o julgamento antecipado da lide, conforme Código de Processo Civil/2015, art. 355, I, in verbis:Art. 355.
O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando: I - não houver necessidade de
produção de outras provas; (grifo nosso)Pois bem, com o advento da EC n. 66/2010, não subsiste mais qualquer requisito para
decretação do divórcio do casal, conforme redação do art. 266, §6º da Constituição Federal, in verbis: "o casamento civil pode ser
dissolvido pelo divórcio".Deste modo, o deferimento da pretensão perpetrada pelo autor prescinde da verificação dos requisitos
então exigidos na norma infraconstitucional. Ressalte-se, também, que é desnecessária a concordância do outro cônjuge para a
decretação do divórcio, por se tratar de direito potestativo. Dessa forma, verifica-se que não remanesce qualquer óbice para o
deferimento da tutela jurisdicional pretendida.No caso em apreço, o casal se encontra separado de fato, não subsistindo qualquer
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possibilidade de recomposição da vida em comum. Não existem bens a serem compartilhados ou filhos resultantes desta união.
Decido:Isso posto, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil c.c art. 226, § 6º da Constituição Federal, julgo
PROCEDENTE o pedido para decretar o divórcio de processo em segredo de justiça e processo em segredo de justiça, bem como
determino que a requerida volte a usar o nome de solteira, a saber: processo em segredo de justiça. Custas pela parte autora, a
serem recolhidas conforme art. 98, §3º do CPC/2015, face o pedido de assistência judiciária formulado, já deferido. ESTE
DOCUMENTO É VÁLIDO COMO MANDADO DE AVERBAÇÃO E PARA TAL FIM INFORMO OS SEGUINTES DADOS
CONSTANTES NA CERTIDÃO DE CASAMENTO DAS PARTES, A SABER: Cartório de Registro Civil da 1ª Zona, em São Luís,
Estado do Maranhão, sob a matrícula nº 0310470155 2013 2 00001 033 0000033 08. Certificado o trânsito em julgado, proceda-se
baixa na distribuição e arquive-se. São Luís (MA), 26 de junho de 2017.Rommel Cruz ViégasJuiz de Direito Auxiliar respondendo
pela 7ª Vara de Família.

Secretaria de Interdição, Sucessão e Alvará

PROCESSO Nº 0024050-83.2013.8.10.0001 (263632013)
AÇÃO: PROCEDIMENTOS ESPECIAIS DE JURISDIÇÃO CONTENCIOSA | INVENTÁRIO
PARTES: LUANA MARIA BASTOS MESQUITA (INVENTARIANTE), MARIA DE LOURDES BASTOS MESQUITA
INVENTARIADO: LUIZ CARLOS MESQUITA
ADVOGADO: LIDIA HELENA FIGUEIREDO DE ALMEIDA SILVA - OAB/MA 4594
DESPACHO DE FL(S). 144: Devolvidos os autos, intimem-se as partes, por seus advogados, para, no prazo comum de 05(cinco)
dias, apresentarem manifestação sobre o cálculo do imposto.Após, proceda-se à intimação da Fazenda Pública Estadual, com a
mesma finalidade e por igual prazo.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.São Luís/MA, 7 de junho de 2017.ITAÉRCIO PAULINO DA
SILVAJuiz de Direito Titular Vara de Interdição, Sucessão e Alvará.

Nº PROCESSO: 47270-13.2013.8.10.0001 (516832013)
AÇÃO: Sobrepartilha
REQUERENTE: RICARDO CORDEIRO GONCALVES
ADVOGADO(S): ANDERSON BESEKE- OAB/SC N° 23.062; DANIELA VIER BOTH- OAB/SC N° 22.395; IVO BOTH OAB/SC-
21.994; PEDRO HENRIQUE GONÇALVES BARROS- 11.952
DECISÃO DE FL(S). 272: Revisando os autos, verifica-se que o presente feito trata-se de sobrepartilha dos bens deixados por
Giselle da Fonseca Galvão Gonçalves.Reza o artigo 670, do Código de Processo Civil"Art. 670. Na sobrepartilha dos bens,
observar-se-á o processo de inventário e de partilha.Parágrafo único. A sobrepartilha correrá nos autos do inventário do autor da
herança."(GRIFOU-SE)"Assim, em estrita observância ao dispositivo legal acima transcrito, chamo o feito à ordem para determinar
o cancelamento do registro n° 47270-13.2013.8.10.0001 (51683/2013).Após, proceda-se ao desarquivamento do Inventário do
espólio Giselle da Fonseca Galvão Gonçalves (Processo n° 0030795-84.2010.8.10.0001/298182010).E, em ato contínuo,
translade-se todas as peças integrantes dos presentes autos para os autos de n° 0030795-84.2010.8.10.0001(298182010),onde
deverá prosseguir a sobrepartilha.Publique-se. Cumpra-se.São Luís/MA, 28 de junho de 2017.ITAÉRCIO PAULINO DA SILVA Juiz
de Direito Titular Vara de Interdição, Sucessão e Alvará.

Nº PROCESSO: 3935-36.2016.8.10.0001 (49602016)
AÇÃO: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQUERENTE(S): EDUARDO JOAQUIM FONTOURA FILGUEIRAS
REQUERIDO(S): MARIA EUGENIA FONTOURA FILGUEIRAS
ADVOGADO(S): Aldenor Cunha Rebouças Júnior, OAB/MA 6.755
DESPACHO DE FL(S). 103: Intime-se a peticionária para apresentar cópias autenticadas dos documentos devidamente
organizadas, pois da forma apresentada inviabiliza a verificação e a facilidade dos valores impressos nos documentos apagarem
com o decurso do tempo. Concedo o prazo de cinco dias para cumprimento da diligência. São Luis, 28/06/2017. Itaércio Paulino da
Silva. Juiz de Direito Titular.

AÇÃO: ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80 (74)
PJE Nº 0803553-73.2017.8.10.0001
REQUERENTE: MAURICEA CARLA CHAGAS COSTA LEITE
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO
SENTENÇA: Assim, nos termos do art. 487, inciso I, do NCPC, julgo procedente o pedido, autorizando o(a) Sr(a). MAURICEA CARLA CHAGAS COSTA
LEITE (RG n. 000044792995-0 SSP/MA / CPF n. 909.963.133-20) a levantar(em) junto ao(à) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, agência 1649, conta poupança
n. 23318-1 no valor de R$ 886,19 (oitocentos e oitenta e seis reais e dezenove centavos), não recebido em vida pelo titular o(a) Sr(a). Ana Flávia Martins
(CPF n. 658.928.603-53), tudo com os devidos acréscimos legais.Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita. P. R. I. Por fim, fica a parte ciente de que,
decorrido o prazo de 30 (trinta) dias da prolatação da sentença sem que compareça em Secretaria para o seu recebimento, os autos serão arquivados
automaticamente. Cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os autos. Serve a cópia da presente sentença como ALVARÁ JUDICIAL. São Luís/MA, 22
de junho de 2017. ITAERCIO PAULINO DA SILVA. Juiz de Direito da 1ª Vara de Interdição, Sucessão e Alvará.

AÇÃO: ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80 (74)
PJE Nº 0805296-21.2017.8.10.0001
REQUERENTE: SEBASTIAO ALVES DA SILVA e outros (2)
ADVOGADO: JOSE MARQUES DE RIBAMAR JUNIOR OAB: MA9004
SENTENÇA:

Página 698 de 2382 Diário da Justiça Eletrônico Disponibilização: 30/06/2017
Edição nº 114/2017 Publicação: 03/07/2017

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO - Praça Dom Pedro II, s/n Centro - CEP 65010-905 - São Luis-MA - Fone: (98) 2106-9000 - www.tjma.jus.br
Diário da Justiça Eletrônico - Diretoria Judiciária - Coordenadoria de Jurisprudência e Publicações - Fone: (98) 2106 9805 / 9810 / 9896 / 9897 - publicacoes@tj.ma.gov.br



Assim, determino que seja oficiado ao Gerente do BANCO DO BRASIL, agência 4323, para que proceda imediatamente a devolução do valor de R$ 32.784,14
(trinta e dois mil, setecentos e oitenta e quatro reais e quatorze centavos), depositados na conta corrente nº 27.426-7, de titularidade do(a) de cujus
LUZIMAR DOS SANTOS PENHA (CPF Nº 405.560.693-15) a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS-SEMFAZ, ficando de já intimado o gerente, para, no
prazo de 10 (dez) dias juntar aos autos cópia do documento de transferência. Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita. P. R. I. Por fim, fica a parte ciente
de que, decorrido o prazo de 30 (trinta) dias da prolação da sentença sem que compareça em Secretaria para o seu recebimento, os autos serão arquivados
automaticamente. Cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os autos. Serve a cópia da presente sentença como ALVARÁ JUDICIAL. São Luís/MA, 26
de Junho de 2017. Juiz Itaércio Paulino da Silva. Titular da 1ª Vara de Interdição, Sucessão e Alvará.

AÇÃO: ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80 (74)
PJE Nº 0805487-66.2017.8.10.0001
REQUERENTE: FERNANDA DA SILVA SANTANA DE CARVALHO e outros
ADVOGADO: JACHELYNE FERREIRA AZEVEDO OAB: MA11241
SENTENÇA: Vistos etc. Considerando a petição (ID nº 6619457), verifico um equívoco na decisão prolatada, no tocante à grafia do sobrenome de uma das
requerentes. Na oportunidade, ao compulsar os autos, observou-se existe inexatidão material na decisão (ID nº 6538586), uma vez que se faz constar LEONISA
DA SILVA SANTANA DE CARVALHO NETA, ao passo que no documento da mesma (ID nº 5072133) faz-se menção à LEONISA SANTANA DE CARVALHO
NETA. Pelas razões expostas, acolho o pedido constante dos autos (ID nº 6619457), autorizando FERNANDA DA SILVA SANTANA DE CARVALHO (RG nº
014008832000-0 / CPF nº 012.270.383-99) e LEONISA SANTANA DE CARVALHO NETA (RG nº 027474772004-5 / CPF nº 038.794.253-02) a levantarem em
quotas iguais (1/2 cada uma) junto ao BANCO DO BRASIL, agência n. 1613-6, conta n. 30.088-8, o valor de R$ 2.323,87 (dois mil, trezentos e vinte e três reais e
oitenta e sete centavos) e conta poupança nº 10.030.088-X, no valor de R$ 210,10 (duzentos e dez reais e dez centavos), não recebido em vida pelo titular
JOÃO SANTANA DE CARVALHO (CPF nº 064.265.493-04), tudo com os devidos acréscimos e decréscimos legais. SERVE A CÓPIA DA PRESENTE DECISÃO
COMO ALVARÁ JUDICIAL. Em seguida, arquivem-se os autos, dando baixa. São Luís (MA), 27 de junho de 2017. ITAÉRCIO PAULINO DA SILVA. Juiz de
Direito Titular. Vara de Interdição, Sucessão e Alvará.

AÇÃO: INTERDIÇÃO (58)
PJE Nº 0818983-65.2017.8.10.0001
REQUERENTE: MARIA DA CONCEICAO SILVA PIRES
CURATELA DE: VITORIO PEREIRA DA SILVA
ADVOGADO: JOSE NUNES DE OLIVEIRA JUNIOR OAB: SP347635
DESPACHO:R. hoje. Considerando o teor do(a) petição (ID nº 6479273), redesigno a audiência para o dia 12/07/2017, às 11h30, a ser realizada na Sala de
Audiências desta Vara, no 4º Andar do Forum. Cite-se o(a) curatelando(a), por oficial de justiça, no endereço acima mencionado, com advertência de que poderá
impugnar o pedido, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da audiência (art. 752, do NCPC). Dê-se ciência da audiência à parte requerente, por meio do seu
Advogado/Defensor. Notifique-se o Ministério Público. Serve cópia do presente despacho como mandado. Publique-se. Intimem-se. São Luís (MA),
Segunda-feira, 26 de Junho de 2017. ITAÉRCIO PAULINO DA SILVA. Juiz de Direito Titular da 1ª Vara de Interdição, Sucessão e Alvará.

AÇÃO: ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80 (74)
PJE Nº 0821098-59.2017.8.10.0001
REQUERENTE: MARIA FRANCINETE FERREIRA LOPES e outros
ADVOGADO: MARIA DE JESUS LIMA SOUZA OAB: MA5538
SENTENÇA: Assim, nos termos do art. 487, inciso I, do NCPC, julgo procedente o pedido, autorizando o(a) Sr(a). MARIA FRANCINETE FERREIRA LOPES
(RG n. 458.752 - SSP/MA / CPF n. 225.185.253-00) e TAYNARA FERREIRA LOPES (RG n. 0278487220041 - SSP/MA / CPF n. 052.689.773-26) a
levantar(em) em quotas iguais (1/2 cada uma) em qualquer agência da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, o saldo de quotas do PIS nº 107.26037.39-4 no valor
de R$ 1.740.30 (um mil setecentos e quarenta reais e trinta centavos), não recebido em vida pelo titular o Sr. ANTONIO ALVES LOPES FILHO (CPF n.
225.700.633-04), tudo com os devidos acréscimos legais. Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita. P. R. I. Por fim, fica a parte ciente de que, decorrido o
prazo de 30 (trinta) dias da prolação da sentença sem que compareça em Secretaria para o seu recebimento, os autos serão arquivados automaticamente.
Cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os autos. Serve a cópia da presente sentença como ALVARÁ JUDICIAL. São Luís/MA, Segunda-feira, 26 de
Junho de 2017. Juiz Itaércio Paulino da Silva. Titular da 1ª Vara de Interdição, Sucessão e Alvará.

AÇÃO: TUTELA E CURATELA - NOMEAÇÃO (61)
PJE Nº 0821528-11.2017.8.10.0001
REQUERENTE: RITA DE CASSIA PENHA DA SILVA
CURATELA DE: CARLOS MAGNO PENHA DA SILVA
ADVOGADO: ANDREIA FERREIRA DE ASSIS SAUAIA OAB: MA7015
DESPACHO: Designo o dia 20/07/2017 às 8h30, para a realização da audiência de exame e entrevista do(a) curatelando(a), a ser realizada na sala de
audiências do Fórum, oportunidade em a requerente/interditante deverá juntar aos autos declaração de anuência com o pedido de curatela do seu cônjugue .
Cite-se o(a) curatelando(a), por oficial de justiça, no endereço acima mencionado, com advertência de que poderá impugnar o pedido, no prazo de 15 (quinze)
dias, a contar da audiência (art. 752, do NCPC). Dê-se ciência da audiência à parte requerente, por meio do seu Advogado/Defensor. Defiro o pedido de justiça
gratuita. Notifique-se o Ministério Público. Serve cópia do presente despacho como mandado. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. São Luís (MA), Segunda-
feira, 26 de Junho de 2017. Juiz ITAÉRCIO PAULINO DA SILVA. Titular da 1ª Vara de Interdição, Sucessão e Alvará.

AÇÃO: ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80 (74)
PJE Nº 0853881-41.2016.8.10.0001
REQUERENTE: CERCELINA DE OLIVEIRA
ADVOGADO: MARIA DO PERPETUO SOCORRO MACIEL DE CARVALHO OAB: MA3983 e outros
SENTENÇA: Assim, nos termos do art. 487, inciso I, do NCPC, julgo procedente o pedido, autorizando o(a) Sr(a). CERCELINA DE OLIVEIRA (RG n.
1.255.840 - SSP/MA / CPF n. 737.871.833-53) a levantar(em) junto ao(à) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, agência 1307, operação 013, conta poupança n.
6.376-6 no valor de R$ 6.919,45 (seis mil, novecentos e dezenove reais e quarenta e cinco centavos), não recebido em vida pelo titular o Sr. JOSÉ DE
RIBAMAR OLIVEIRA (CPF n. 716.740.043-20), tudo com os devidos acréscimos legais. Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita. P. R. I. Por fim, fica a
parte ciente de que, decorrido o prazo de 30 (trinta) dias da prolação da sentença sem que compareça em Secretaria para o seu recebimento, os autos serão
arquivados automaticamente. Cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os autos. Serve a cópia da presente sentença como ALVARÁ JUDICIAL. São
Luís/MA, Segunda-feira, 26 de Junho de 2017. Juiz Itaércio Paulino da Silva. Titular da 1ª Vara de Interdição, Sucessão e Alvará.
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PROCESSO Nº 0003407-80.2008.8.10.0001 (34072008)
AÇÃO: PROCEDIMENTOS REGIDOS POR OUTROS CÓDIGOS, LEIS ESPARSAS E REGIMENTOS | AÇÃO CIVIL PÚBLICA

REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
ADVOGADO: LUIS FERNANDO CABRAL BARRETO JUNIOR ( OAB PROMOTORDEJUSTIÇA-MA )

REQUERIDO: ESTADO DO MARANHAO

AÇÃO CIVIL PÚBLICA 0003407-80.2008.8.10.0001 (3407/2008)AUTOR MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUALPROMOTOR DE
JUSTIÇA LUÍS FERNANDO CABRAL BARRETO JÚNIORRÉU: ESTADO DO MARANHÃOPROCURADORES: FLÁVIA PATRICIA
SOARES RODRIGUESDESPACHOEncaminhem-se estes autos ao Tribunal de Justiça para julgamento do recurso de apelação de
fls. 651-676 interposto pelo Estado do Maranhão.CUMPRA-SE.São Luís, 12 de junho de 2017.Dr. Douglas de Melo MartinsJuiz
Titular da Vara de Interesses Difusos e Coletivos Resp: 121038

PROCESSO Nº 0007763-45.2013.8.10.0001 (85222013)
AÇÃO: PROCEDIMENTOS REGIDOS POR OUTROS CÓDIGOS, LEIS ESPARSAS E REGIMENTOS | AÇÃO POPULAR
AUTOR: ARISTOTELES DUARTE RIBEIRO 
ADVOGADO: ARISTOTELES DUARTE RIBEIRO ( OAB 10035-MA )
REU: ESTADO DO MARANHAO
Procurador Carlos Santana Lopes
Réu 2 ROSEANA SARNEY MURAD Réu 3 SÉRGIO ANTÔNIO MESQUITA MACEDO Advogada OABRJ 113.595 Fabíola
Medeiros Mouchrek Réu 4 AB PROPAGANDA E MARKETING LTDA.Réu 5 PHOCUS PROPAGANDA E MARKETING
LTDAAdvogado OABMA 12.804 Igor Manoel Sousa RochaRéu 6 ENTER PROPAGANDA E MARKETING LTDA.Réu 7 VCR
PRODUÇÕES E PUBLICIDADE LTDA.Advogado José Leonilio Almeida Nava Alves
AÇÃO POPULAR 7763-45.2013.8.10.0001 (85222/2013)AUTOR ARISTÓTELES DUARTE RIBEIRO Advogado OABMA 10035
Aristóteles Duarte Ribeiro Réu 1 ESTADO DO MARANHÃO Procurador Carlos Santana Lopes Réu 2 ROSEANA SARNEY MURAD
Réu 3 SÉRGIO ANTÔNIO MESQUITA MACEDO Advogada OABRJ 113.595 Fabíola Medeiros Mouchrek Réu 4 AB
PROPAGANDA E MARKETING LTDA.Réu 5 PHOCUS PROPAGANDA E MARKETING LTDAAdvogado OABMA 12.804 Igor
Manoel Sousa RochaRéu 6 ENTER PROPAGANDA E MARKETING LTDA.Réu 7 VCR PRODUÇÕES E PUBLICIDADE
LTDA.Advogado José Leonilio Almeida Nava AlvesDESPACHO DEFIRO a pesquisa no sistema INFOJUD do endereço da ré
ROSEANA SARNEY MURAD, após CITE-SE a requerida no endereço encontrado. CUMPRA-SE.São Luís, 25 de maio de
2017.DOUGLAS DE MELO MARTINSJuiz Titular da Vara de Interesses Difusos e Coletivos

PROCESSO Nº 0011664-26.2010.8.10.0001 (113582010)
AÇÃO: PROCEDIMENTOS REGIDOS POR OUTROS CÓDIGOS, LEIS ESPARSAS E REGIMENTOS | AÇÃO CIVIL PÚBLICA
AUTOR: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO 
ADVOGADO: ALBERTO GUILHERME TAVARES DE ARAUJO E SILVA ( OAB DEFENSORPUBLICO-MA )
REU: ESTADO DO MARANHAO e MUNICIPIO DE SAO LUIS 
ADVOGADO: FRANCISCO JOMAR CAMARA ( OAB PROCURADORESTADUAL-MA ) e JOSE BORRALHO RIBEIRO FILHO (
OAB PROCURADORMUNICIPAL-MA )
AÇÃO CIVIL PÚBLICA 11664-26.2010.8.10.0001 (11.358/2010)AUTOR DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL DEFENSOR
PÚBLICO Alberto Guilherme Tavares de Araújo e Silva RÉU ESTADO DO MARANHÃO PROCURADOR Francisco Edilton Lima de
OliveiraRÉU MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS/MAPROCURADOR José Borralho Ribeiro Filho RÉU MARIA VERAS DA
SILVEIRAADVOGADO João da Silva Maciel OABMA 940RÉU MARIA SOARES RAPOSO BRAGA Citada por Edital (fls.
164-165)DESPACHOTendo em vista a certidão de fls. 264, INTIME-SE a Defensoria Pública do Estado para nomear curador
especial (Art. 72,II, do CPC) e apresentar manifestação, no prazo de 30 (trinta) dias, em favor da ré Maria Soares Raposo
Braga.INTIME-SE. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE.São Luís, 3 de junho de 2017Juiz Douglas de Melo MartinsTitular da Vara de
Interesses Difusos e Coletivos

PROCESSO Nº 0014780-64.2015.8.10.0001 (159262015)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA/DECISÃO | CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

AUTOR: INSTITUTO NACIONAL DOS INVESTIDORES EM CADERNETA DE POUPANÇA E PREVIDENCIA INCPP
ADVOGADO: DENYS BLINDER ( OAB 12661A-MA ) e DR. PEDRO LEONEL PINTO DE CARVALHO ( OAB 417-MA )

REU: BANCO DO BRASIL S/A
ADVOGADO: ALOISIO HENRIQUE MAZZAROLO ( OAB 5239B-TO ) e JULIANO CASSOLI MARANHO ( OAB 7387-MA ) e
LEONARDO KENDGE LEITE CHICAR ( OAB 8974-MA ) e MARCIO DIOGENES PEREIRA DA SILVA ( OAB 9318A-MA ) e
NAJARA BARROS FONSECA ( OAB 8102-MA ) e TATIANA DINIZ COSTA ( OAB 8170-MA ) e VOLNEI ROQUE ZANCHETTA (
OAB 11464-SC )

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA 14780-64.2015.8.10.0001EXEQUENTE INSTITUTO NACIONAL DOS INVESTIDORES EM
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CADERNETA DE POUPANÇA E PREVIDENCIA INCPP ADVOGADO MA12661A - Denys BlinderEXECUTADO BANDO DO
BRASILADVOGADO MA9318 - Márcio Diógenes Pereira da Silva OABTO 5.239-B Aloisio Henrique
MazzaroloDESPACHOConsiderando que a apelação de fls. 16.920/16.935 e às contrarrazões de fls. 16.967/16.989 (volume 85)
são tempestivas, ENCAMINHEM-SE os autos ao Tribunal de Justiça para julgamento do recurso de apelação interposto por
INSTITUTO NACIONAL DOS INVESTIDORES EM CADERNETA DE POUPANÇA E PREVIDENCIA - INCPP. PUBLIQUE-
SE.CUMPRA-SE.São Luís, 14 de junho de 2017.Douglas de Melo MartinsJuiz Titular da Vara de Interesses Difusos e Coletivos
Resp: 175257

PROCESSO Nº 0035508-05.2010.8.10.0001 (345472010)
AÇÃO: PROCEDIMENTOS REGIDOS POR OUTROS CÓDIGOS, LEIS ESPARSAS E REGIMENTOS | AÇÃO CIVIL PÚBLICA

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
ADVOGADO: LUIS FERNANDO CABRAL BARRETO JUNIOR ( OAB PROMOTORDEJUSTIÇA-MA )

REU: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHAO - CAEMA
ADVOGADO: ALFREDO NEWTON FELICIO LIRA ( OAB 11901-MA ) e ANTONIO FERNANDES CAVALCANTE JUNIOR ( OAB
6843-MA ) e LUANE LEMOS FELÍCIO AGOSTINHO ( OAB 6641-MA ) e MARIA INES SILVA CARDOSO ( OAB 11949-MA ) e
PEDRO IGOR NASCIMENTO DA SILVA ( OAB 13489-MA ) e TÉSSIA VIRGINIA MARTINS REIS ( OAB 6805-MA )

AÇÃO CIVIL PÚBLICA 0035508-05.2010.8.10.0001 (345472010)AUTOR MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃOPromotor
HAROLDO PAIVA DE BRITORÉU COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO - CAEMAAdvogado LUANE
LEMOS F AGOSTINHO OABMA 6641DESPACHOENCAMINHEM-SE os autos ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA para julgamento do
recurso de apelação.CUMPRA-SE.São Luís/MA, 02 de maio de 2017.Juiz MANOEL MATOS DE ARAUJO CHAVESRespondendo
pela Vara de Interesses Difusos e ColetivosPortaria CGJ/MA 1410/2017 Resp: 166355

PROCESSO Nº 0053399-97.2014.8.10.0001 (569322014)
AÇÃO: PROCEDIMENTOS REGIDOS POR OUTROS CÓDIGOS, LEIS ESPARSAS E REGIMENTOS | AÇÃO CIVIL PÚBLICA
AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
REU: MUNICIPIO DE SAO LUIS
Procurador Daniel de Faria Jerônimo Leite
AÇÃO CIVIL PÚBLICA 0053399-97.2014.8.10.0001 (569322014)AUTOR MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL Promotora de
Justiça Luis Fernando Cabral Barreto Junior RÉU MUNICÍPIO DE SÃO LUIS Procurador Daniel de Faria Jerônimo Leite
DESPACHOO Ministério Público ajuizou Ação Civil Pública em desfavor do Município de São Luís alegando que o licenciamento e
aprovação do empreendimento MAC Center contraria a legislação urbanística.Em Contestação, o réu informa que o projeto foi
executado de forma diversa da aprovada, requerendo o chamamento da empresa responsável ao processo.Da síntese exposta,
DEFIRO o pedido de fls. 379.CITE-SE a empresa CONSTRUTORA JOÃO VICENTE LTDA., na Avenida dos Holandeses, nº 7,
Quadra 28, Edifício Toquinho, Loja 18, Calhau, para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar Contestação.PUBLIQUE-SE.
INTIMEM-SE. São Luís, 21 de março de 2017.Juiz DOUGLAS DE MELO MARTINSTitular da Vara de Interesses Difusos e
Coletivos

ATA DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO
AÇÃO CIVIL PÚBLICA 0027556-33.2014.8.10.0001
DATA/HORÁRIO: 28/06/2017, às 10:00h,
LOCAL DA AUDIÊNCIA: Sala de audiência da VARA DE INTERESSES DIFUSOS E COLETIVOS
PRESENTES:
JUIZ DE DIREITO: DR. DOUGLAS DE MELO MARTINS
RÉU: FRANCISCO DE ASSIS MARQUES
ADVOGADA: JACHELYNE FERREIRA AZEVEDO OABMA11241
PROMOTOR DE JUSTIÇA: Haroldo Paiva de Brito
AUSENTES:
AUTOR:ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO MARACUJÁ
ADVOGADO: NAGIP QUEIROZ MOREIRA LIMA NETO OABMA 8058
ITERMA
Conciliação frustrada em face da ausência do autor.
DESPACHO: Voltem os autos conclusos para decisão.
Todos intimados em audiência. Nada mais havendo, mandou o Juiz lavrar o presente termo que, lido e achado conforme, vai
devidamente assinado. Do que para contar, eu Georlinda Ferro, mat.121038, subscrevo.

Dr. Douglas de Melo Martins
Juiz Titular da Vara de Interesses Difusos e Coletivos

Varas da Fazenda Pública

Página 701 de 2382 Diário da Justiça Eletrônico Disponibilização: 30/06/2017
Edição nº 114/2017 Publicação: 03/07/2017

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO - Praça Dom Pedro II, s/n Centro - CEP 65010-905 - São Luis-MA - Fone: (98) 2106-9000 - www.tjma.jus.br
Diário da Justiça Eletrônico - Diretoria Judiciária - Coordenadoria de Jurisprudência e Publicações - Fone: (98) 2106 9805 / 9810 / 9896 / 9897 - publicacoes@tj.ma.gov.br



Primeira Vara da Fazenda Pública do Fórum Des. Sarney Costa

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
(PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO POR PRETERIÇÃO)
Processo n.º: 2165-42.2015.8.10.0001
Autor: Benedito Silva Soares
Advogado: Luís Henrique Terças de Almeida (OAB/MA 11882)
Réu: Estado do Maranhão
Procurador: Carlos Santana Lopes
(...) intime-se à parte apelada para, querendo, apresentar contrarrazões, com o prazo de 15 (quinze) dias. Em seguida, subam os
autos ao e. Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão. Publique-se. Registre-se. Intime-se São Luís, 27 de janeiro de 2017. Luzia
Madeiro Neponucena Juíza de Direito da 1.ª Vara da Fazenda Pública_

PROCESSO Nº 0004944-43.2010.8.10.0001 (48722010)
AÇÃO: PROCEDIMENTOS REGIDOS POR OUTROS CÓDIGOS, LEIS ESPARSAS E REGIMENTOS | MANDADO DE
SEGURANÇA
IMPETRANTE: MARIA VALNEIDE GOMES ANDRADE 
ADVOGADO: FRANCISCO DAS CHAGAS DE OLIVEIRA BISPO ( OAB 6259-MA )
IMPETRADO: ATO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE SÃO LUIS e ATO DO PREFEITO DE SAO LUIS
EDIVALDO HOLANDA JUNIOR
PROCURADOR: ALEXSANDRO RAHBANI
DESPACHOS Aguarde-se em Secretaria pelo prazo de 30 (trinta) dias a manifestação da parte interessada. Sem manifestação,
arquive-se. Publique-se. . São Luís, 17 de maio de 2016. Luzia Madeiro Neponucena Juíza de Direito da 1ª Vara da Fazenda
Pública_

PROCESSO Nº 0011673-95.2004.8.10.0001 (116732004)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQUERENTE: ANNA NERY FONTENELE DE CASTRO e MATTEUS FONTENELE DE CASTRO e VICENTE BEZERRA DE
CASTRO NETO 
ADVOGADO: VALÉRIA LAUANDE CARVALHO COSTA ( OAB 4749-MA ) e VALÉRIA LAUANDE CARVALHO COSTA ( OAB
4749-MA ) e VALÉRIA LAUANDE CARVALHO COSTA ( OAB 4749-MA )
REQUERIDO: ESTADO DO MARANHAO 
ADVOGADO: SERGIO TAVARES ( OAB PROCURADORDOESTADO-MA )
DESPACHOS Aguarde-se em Secretaria pelo prazo de 30 (trinta) dias a manifestação da parte interessada. Sem manifestação,
arquive-se. Publique-se. . São Luís, 20 de junho de 2016. Luzia Madeiro Neponucena Juíza de Direito da 1ª Vara da Fazenda
Pública_

PROCESSO Nº 0046966-14.2013.8.10.0001 (513622013)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
AUTOR: JADER CAVALCANTE DE ARAUJO 
ADVOGADO: ALCEBIADES TAVARES DANTAS ( OAB 12369-MA )
REU: ANTONIO MENDONÇA BARBOSA FILHO e ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHAO e
CLAUBERSON CORREA CARVALHO e DANIELLE CASTRO DA SILVA e EDUARDO JORGE TABOSA BATISTA e ELISBETH
NOZOZA DE ALENCAR e ESTADO DO MARANHAO
PROCURADOR: CARLOS HENRIQUE FALCÃO DE LIMA
DESPACHO Para os fins da certidão de fls. 152, intime-se o autor para promover a citação dos demais requeridos fazendo,
inclusive, constar o endereço onde os requerido poderão ser encontrados, consignando o prazo de 10 dias, sob pena de extinção
do processo sem julgamento do mérito.São Luís, 06 de maio de 2016.Luzia Madeiro NeponucenaJuíza de Direito da 1.ª Vara da
Fazenda Pública_

PROCESSO: 0800016-06.2016.8.10.0001
AÇÃO: [Sucessão Provisória]
AUTOR: WELLINGTON BORGES DA FONSECA e outros (5)
ADVOGADO: Advogado do(a) REQUERENTE: LUIZ VIANA DA FONSECA FILHO - MA7227 Advogado do(a) REQUERENTE:
LUIZ VIANA DA FONSECA FILHO - MA7227 Advogado do(a) REQUERENTE: LUIZ VIANA DA FONSECA FILHO - MA7227
Advogado do(a) REQUERENTE: LUIZ VIANA DA FONSECA FILHO - MA7227 Advogado do(a) REQUERENTE: LUIZ VIANA
DA FONSECA FILHO - MA7227 Advogado do(a) REQUERENTE: LUIZ VIANA DA FONSECA FILHO - MA7227
RÉU:

SENTENÇA

Homologo por sentença, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, o pedido de desistência formulado pela
parte autora, WELLINGTON BORGES DA FONSECA E OUTROS nos autos do ALVARÁ JUDICIAL.

Em consequência, julgo extinto o processo, sem resolução de mérito, na forma do art. 267, VIII, do CPC.
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Sem custas e sem honorários.

P.R.I. e, certificado o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquive-se.

São Luís, 28 de janeiro de 2016.

Luzia Madeiro Neponucena

Juíza de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública

PROCESSO: 0800367-76.2016.8.10.0001
AÇÃO: [Classificação e/ou Preterição]
AUTOR: FABRICIO DANIEL MAIA CARDOSO e outros
ADVOGADO: Advogado do(a) AUTOR: DARKSON ALMEIDA DA PONTE MOTA - MA10231 Advogado do(a) AUTOR:
DARKSON ALMEIDA DA PONTE MOTA - MA10231
RÉU: ESTADO DO MARANHAO(CNPJ=06.354.468/0001-60) e outros
ADVOGADO:

SENTENÇA
Homologo por sentença, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, o pedido de desistência formulado pelos autores, FABRICIO
DANNIEL MAIA CARDOSO, nos autos da AÇÃO ORDINARIA ajuizado em face do ESTADO DO MARANHÃO E FUNDAÇÃO
SOUSANDRADE DE APOIO AO DESENVOL DA UFMA Processo nº 0800367-76.2016.8.10.0001.
Julgo, em conseqüência, extinto o processo, sem resolução de mérito, ex-vi do disposto no artigo 267, inciso VIII do Código de
Processo Civil.
Sem honorários por não cabíveis na espécie.
Publique-se. Registre-se. E, certificado o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquive-se.
São Luís, 11 de janeiro de 2016.

Luzia Madeiro Neponucena
Juíza de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública

PROCESSO: 0800834-89.2015.8.10.0001
AÇÃO: [Administração de Herança]
AUTOR: ULYSSES CORREA MACEDO e outros (2)
ADVOGADO: Advogado do(a) REQUERENTE: ULYSSES CORREA MACEDO - MA12454 Advogado do(a) REQUERENTE:
ULYSSES CORREA MACEDO - MA12454 Advogado do(a) REQUERENTE: ULYSSES CORREA MACEDO - MA12454
RÉU: BANCO BRADESCO SA
ADVOGADO:

DECISÃO

Trata-se de ALVARÁ JUDICIAL, ajuizada por ULYSSES CORREA MACEDO E OUTROS em face do BANCO DO
BRADESCO SA, ambos devidamente qualificados na inicial.

Compulsando os autos, vislumbro que tanto o autor, quanto o requerido, não detém foro privativo nesta Vara Fazendária,
pelo que DECLINO da competência para o processo e julgamento do feito, ao tempo em que determino a remessa dos autos para
uma das Varas Cíveis da Capital, via distribuição.

Dê-se baixa nos registros respectivos.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se.

São Luís (MA), 28 de janeiro de 2016.

LUZIA MADEIRO NEPONUCENA

Juíza de Direito da 1.ª Vara da Fazenda Pública

PROCESSO: 0808684-63.2016.8.10.0001
AÇÃO: [Antecipação de Tutela / Tutela Específica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
AUTOR: FRANCISCO MENDONCA SILVA
ADVOGADO: Advogados do(a) AUTOR: MIGUEL NOJOSA VIEGAS - MA15457, RAFAEL CORREA MACIEL - MA15479,
RICHARD LAZARO SANTOS DOS SANTOS - MA15482
RÉU: ESTADO DE SAO PAULO e outros (2)
ADVOGADO:

SENTENÇA
Homologo por sentença, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, o pedido de desistência formulado pelos autores,
FRANCISCO MENDONCA SILVA, nos autos da AÇÃO ORDINARIA ajuizado em face do ESTADO DE SAO PAULO e outros (2)
Processo nº 0808684-63.2016.8.10.0001.
Julgo, em conseqüência, extinto o processo, sem resolução de mérito, ex-vi do disposto no artigo 485, inciso VIII do Código de
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Processo Civil.
Sem honorários por não cabíveis na espécie.
Publique-se. Registre-se. E, certificado o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquive-se.
São Luís, 2 de maio de 2016.

Luzia Madeiro Neponucena
Juíza de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública

PROCESSO: 0809041-43.2016.8.10.0001
AÇÃO: [Perdas e Danos, Curso de Formação, Curso de Formação, Classificação e/ou Preterição]
AUTOR: THAINA CONDE EVANGELISTA
ADVOGADO: Advogado do(a) AUTOR: JOABSON COSTA PINHEIRO JUNIOR - MA13074
RÉU: ESTADO DO MARANHAO(CNPJ=06.354.468/0001-60) e outros
ADVOGADO:

DECISÃO
Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA,com pedido de tutela antecipada ajuizada por:THAINA CONDE EVANGELISTA, em face do
Estado do Maranhão e outros, na qual requereu, em sede de tutela antecipada, que os réus fossem compelidos a convocá-lo para
a realização da 2ª etapa do certame, consubstanciada no Teste de Aptidão Física.
Alegou que prestou concurso regido pelo Edital 03/2012 – Secretaria de Estado da Gestão e Previdência para o cargo de Soldado
Combatente – SÃO LUIS, sendo aprovado na 1ª etapa do certame por ter alcançado o total de 25 acertos na prova objetiva.
Aduziu, ainda, que, nos termos do edital, a nota mínima para aprovação na 1ª etapa era de 24 (vinte e quatro) questões, mas que
ele, apesar de ter superado o referido patamar, não foi convocado para participar da 2ª etapa, pelo que entendeu violado seu
direito a prosseguir nas etapas posteriores do certame.
Relatado, passo à fundamentação.

Por estas razões, face à ausência do requisito de prova inequívoca da verossimilhança da alegação, nego o pedido de tutela
pleiteado.
Cientifique-se o autor dessa decisão
[...]
Cite-se o Estado do Maranhão, na pessoa de seu Procurador- Geral, para contestar o pedido, querendo, no prazo de 60 (sessenta)
dias. Bem com, cite-se a Fundação Sousandrade, para querendo, ofertar contestação no prazo de 15 (quinze) dias.
Em seguida, com o prazo de 10 (dez) dias, intime-se o autor para réplica, e, após, dê-se vista ao Ministério Público Estadual.
Intimem-se as partes desta decisão.
Uma via da presente decisão servirá como MANDADO, que deverá ser cumprido por Oficial de Justiça.
São Luis, 21 de março de 2016

Luzia Madeiro Neponucena
Juíza de Direito da 1.ª Vara da Fazenda Pública

PROCESSO: 0812343-80.2016.8.10.0001
AÇÃO: [Tutela e Curatela]
AUTOR: ROSEANNE SILVEIRA FURTADO
ADVOGADO: Advogado do(a) REQUERENTE: SILVIA CRISTINA ALVES MUNIZ - MA14980
RÉU: MARIA MADALENA DA SILVEIRA NETA
ADVOGADO:

SENTENÇA
Homologo por sentença, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, o pedido de desistência formulado pelos autores,
ROSEANNE SILVEIRA FURTADO, nos autos da AÇÃO ORDINARIA ajuizado em face do MARIA MADALENA DA SILVEIRA
NETA Processo nº 0812343-80.2016.8.10.0001.
Julgo, em conseqüência, extinto o processo, sem resolução de mérito, ex-vi do disposto no artigo 485, inciso VIII do Código de
Processo Civil.
Sem honorários por não cabíveis na espécie.
Publique-se. Registre-se. E, certificado o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquive-se.
São Luís, 2 de maio de 2016.

Luzia Madeiro Neponucena
Juíza de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública

PROCESSO: 0813777-07.2016.8.10.0001
AUTOR: ELEUSIS MARIA DE BRITTO
ADVOGADO: KALLY EDUARDO CORREIA LIMA NUNES - MA9821, LUANNA GEORGIA NASCIMENTO AZEVEDO -
MA10560, FERNANDA MEDEIROS PESTANA - MA10551, THIAGO HENRIQUE DE SOUSA TEIXEIRA - MA10012, CARLOS
THADEU DINIZ OLIVEIRA - MA11507
RÉU: ESTADO DO MARANHAO
SENTENÇA: Trata-se de Ação Ordinária com pedido de tutela antecipada, movida por ELEUSIS MARIA DE BRITO em face do
ESTADO DO MARANHÃO, ambos qualificados nos autos, na qual se formula pedido de antecipação de tutela para que seja
determinada a retificação nos proventos da autora, com o devido enquadramento da mesma na referência devida ao cargo, ou
seja, Professor III, Classe C, Referência 6, cf. determinado pelo atual estatuto do magistério. Alega para tanto, a autora, que foi
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servidora do Estado exercendo a função do magistério desde 21 de maio de 1992, data em que tomou posse, no entanto, quando
da concessão da aposentadoria voluntária, com proventos integrais, em dezembro de 2011, foi constatado que houve um erro na
concessão dos proventos da autora, uma vez que foi aposentada em uma referência inferior à devida, visto que a mesma se
aposentou-se com Professora MAG-IV, referência 21, quando deveria ter sido enquadrada na referência 24, o que pelo atual
estatuto corresponde ao cargo de Professor III, Classe C, Referência 6, cf. demonstrado pela cópia dos documentos colacionados
aos autos. Ao final, requer a antecipação de tutela para compelir o Estado a proceder o devido enquadramento da autora na
referência devida ao cargo, ou seja, Professor III, Classe C, Referência 6, cf. determinado pelo atual estatuto do magistério, e no
mérito, requer o acolhimento final do referido pedido com o pagamento retroativo, mês a mês, da diferença salarial desde a data da
referida supressão até o momento da efetiva incorporação das vantagens aos proventos de aposentadoria da autora. Juntou os
documentos de fls. retro, com os quais pretende demonstrar as referidas alegações. Em Decisão este Juízo indeferiu o pedido de
antecipação de tutela antecipada, oportunidade em que determinou a intimação da autora para que procedesse a citação do
Instituto de Previdência do Estado do Maranhão – IPEM, no prazo de 15 (quinze) dias, na condição de litisconsorte necessário, sob
pena de extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 115, parágrafo único, do Novo CPC. Assim, tendo
em vista que a parte autora, embora devidamente intimada para que procedesse a referida citação do Instituto de Previdência do
Estado do Maranhão – IPEM, quedou-se inerte, JULGO extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 115,
parágrafo único, do Novo CPC. Sem custas e sem honorários. P.R.I. e, certificado o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquive-se.
São Luís, 07 de junho de 2017. Luzia Madeiro Neponucena Juíza da 1ª Vara da Fazenda Pública

PROCESSO: 0819983-37.2016.8.10.0001
AÇÃO: [Exoneração]
AUTOR: LUIZ CLAUDIO DE LIMA
Advogado do(a) AUTOR: DIEGO AURELIO DA PENHA SANTOS - MA11359
RÉU: LUIZ CLAUDIO DE LIMA FILHO

SENTENÇA

Homologo por sentença, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, o pedido de desistência formulado pela
parte autora, LUIZ CLAUDIO DE LIMA nos autos da ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68 (69), ajuizado contra o LUIZ
CLAUDIO DE LIMA FILHO, Processo nº. 0819983-37.2016.8.10.0001.

Em consequência, julgo extinto o processo, sem resolução de mérito, na forma do art. 485, VIII, do CPC.

Sem custas e sem honorários.

P.R.I. e, certificado o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquive-se.

São Luís, 29 de agosto de 2016.

Luzia Madeiro Neponucena

Juíza de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública

PROCESSO: 0822700-22.2016.8.10.0001
AÇÃO: [Causas Supervenientes à Sentença]
AUTOR: IVONATTO FELIX DA COSTA
ADVOGADO: Advogados do(a) EXEQUENTE: LUANNA GEORGIA NASCIMENTO AZEVEDO - MA10560, CARLOS THADEU
DINIZ OLIVEIRA - MA11507, THIAGO HENRIQUE DE SOUSA TEIXEIRA - MA10012, FERNANDA MEDEIROS PESTANA -
MA10551, KALLY EDUARDO CORREIA LIMA NUNES - MA9821
RÉU: ESTADO DO MARANHAO - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita (art. 4º da Lei nº 1.060/1950). Defiro o percentual de 10% (dez por cento) a título de honorários
advocatícios sobre o valor da execução. Intime-se o executado, na pessoa de seu representante legal, para, querendo, ofertar impugnação, no
prazo de 30 (trinta) dias. Intime-se o exequente para, querendo, se manifestar acerca da Impugnação, caso apresentada, no prazo de 10 (dez) dias.
São Luís, Quarta-feira, 27 de Julho de 2016 Luzia Madeiro Neponucena Juíza de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública

PROCESSO: 0847667-34.2016.8.10.0001
AÇÃO: [Causas Supervenientes à Sentença]
AUTOR: MARIA DA GRACA DOS SANTOS
ADVOGADO: Advogado do(a) EXEQUENTE: RICARDO DE CASTRO DIAS - MA10341
RÉU: ESTADO DO MARANHAO
DECISÃO Defiro o pedido de Assistência Judiciária Gratuita, com base nos artigos 4º e 5° da Lei n° 1.060/1950 e considerando a
presunção juris tantum de veracidade da afirmação formulada na inicial, bem assim o de prioridade de tramitação, conforme o art.
71, da Lei nº 10.741/2003 (Estatuto do Idoso). Em relação ao pleito de honorários advocatícios, defiro sua concessão, uma vez que
a hipótese dos autos se trata de execução individual em ação coletiva, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
senão vejamos: ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO INDIVIDUALDE SENTENÇA GENÉRICA ORIUNDA DE
AÇÃO COLETIVAMOVIDA POR SINDICATO. ARTS. 20 E 21 DO CPC. CUMULAÇÃO DE HONORÁRIOSNA EXECUÇÃOE NOS
EMBARGOS. SÚMULA 345/STJ. POSSIBILIDADE. AUTONOMIA RELATIVA. FIXAÇÃO NA EXECUÇÃO.CARÁTER
PROVISÓRIO. 1. Nas execuções individuaisprocedentes de sentença genérica prolatada em ação coletivapromovida por sindicato
ou entidade de classe, é cabível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honoráriosadvocatícios, ainda que não
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embargada a execução. Incidência da Súmula 345 do STJ. 2. É cabível a cumulação dos honoráriosadvocatícios fixados na
açãode execuçãocom aqueles arbitrados nos embargos, haja vista a natureza autônoma destes. Contudo, essa autonomia não é
absoluta, pois "o sucesso dos embargos do devedor importa a desconstituição do título exequendo e, consequentemente, interfere
na respectiva verba honorária. Isso significa que, apesar de a condenação ao pagamento de honoráriosna execuçãonão estar
condicionada à oposição dos embargos, a sorte desses influencia no resultado daqueles, de modo que a fixação inicial dessa
quantia tem caráter provisório" (AgRg no AgRg no REsp 1216219/RS, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, julgado
em14/8/2012, DJe 24/8/2012). 3.Assim, nos casos de procedência parcial ou integral dos embargos, a verba honorária será fixada
de acordo com a sucumbência aferida em cada um dos feitos, sendo, portanto, provisória a verba fixa na execução. Agravo
regimental parcialmente provido. AgRg no REsp 1350456 / RS AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL
2012/0224490-6 Relator(a) Ministro HUMBERTO MARTINS (1130) Órgão Julgador T2 - SEGUNDA TURMA Data do Julgamento
27/11/2012 Data da Publicação/Fonte DJe 04/12/2012 Isto posto, defiro o percentual de 10% (dez por cento) a título de honorários
advocatícios sobre o valor da execução. Ato contínuo intime-se o Estado do Maranhão, na pessoa de seu representante legal,
para, querendo, ofertar impugnação, no prazo de 30 (trinta) dias em relação ao pedido de execução formulado pela requerente,
conforme prescreve o art.535 do novo CPC. Por fim, em caso de oferecimento de impugnação pelo requerido, dê-se ciência
à parte requerente, para querendo, apresentar sua manifestação, com o prazo de 10 (dez) dias. Uma via da presente Decisão
servirá como MANDADO que deverá ser cumprido por Oficial de Justiça. São Luís, 4 de agosto de 2016 Luzia Madeiro
Neponucena Juíza da 1.ª Vara da Fazenda Pública

PROCESSO: 0852215-05.2016.8.10.0001
AÇÃO: [Índice da URV Lei 8.880/1994]
AUTOR: MARIA DA GRACA GOMES SILVA
ADVOGADO: Advogados do(a) AUTOR: CARLOS THADEU DINIZ OLIVEIRA - MA11507, THIAGO HENRIQUE DE SOUSA
TEIXEIRA - MA10012
RÉU: ESTADO DO MARANHAO - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
ADVOGADO:

D E S P A C H O
Compulsando os autos, verifico que a parte autora atribuiu à causa o valor que não ultrapassa 60 (sessenta) salários mínimos, o
que torna este juízo incompetente para processar e julgar a ação, nos termos da Lei n.º 12.153/09.
Assim, intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, adequar o valor da causa, sob pena de encaminhamento dos
autos ao Juizado da Fazenda Pública.
Intime-se.
São Luís/MA, 14 de março de 2017.

CLÉSIO COELHO CUNHA
Juiz de Direito Auxiliar

Designado para funcionar junto a 1º Vara da Fazenda Pública

PROCESSO: 0853918-68.2016.8.10.0001
AUTOR: MARIA DA GRACA ARAUJO ALVES
ADVOGADO: IARA SORHAYA SOARES CAVALCANTE - MA14209
RÉU: SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS e outros
DESPACHO: Intime-se a parte autora para que no prazo de 15 (quinze) dias adite a petição inicial, complementando sua
argumentação, junte novos documentos e confirme o pedido de tutela final, sob pena de extinção do processo sem julgamento do
mérito, nos termos do art. 303, §1º, inciso I e §2º do Código de processo Civil. São Luís, 14 de setembro de 2016. Luzia Madeiro
Neponucena Juíza da 1ª Vara da Fazenda Pública

PROCESSO Nº 0014264-30.2004.8.10.0001 (142642004)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQUERENTE: HOSTILIO CAIO PEREIRA DA COSTA 
ADVOGADO: ERIK JANSON VIEIRA MONTEIRO MARINHO ( OAB 6757-MA )
REQUERIDO: CARLOS TADHEU DÁGUIAR SILVA PALACIO e EPITACIO CAFETEIRA AFONSO PEREIRA e MARIA ISABEL
CAFETEIRA AFONSO PEREIRA e MUNICIPIO DE SAO LUIS 
ADVOGADO: VIVIANE GOMES DE BRITO
SENTENÇA Trata-se de AÇÃO POPULAR, com pedido de liminar, ajuizada por HOSTÍLIO CAIO PEREIRA DA COSTA e
OUTROS em face do MUNICÍPIO DE SÃO LUIS, CARLOS THADEU D'AGUIAR SILVA PALÁCIO, EPITÁCIO CAFETEIRA
AFONSO PEREIRA e MARIA ISABEL CAFETEIRA AFOSNO PEREIRA, objetivando a anulação do contrato de compra e venda do
imóvel situado na Quadra N, Avenida João Pessoa, Antigo Sítio Filipinho, edificado nos lotes n.ºs 15, 16, 17, 18, 19 e 20, celebrado
entre a municipalidade e os dois últimos requeridos, sob o pretexto de malferimento dos princípios constitucionais da moralidade
administrativa, da legalidade e da impessoalidade. A inicial veio acompanhada dos documentos de fls.13/17.Decisão deferindo o
pedido liminar às fls.19/22.Decisão de Agravo de Instrumento de fls.25/28, prolatada pela Segunda Câmara Cível, concedendo
efeito suspensivo ao recurso interposto.Petição de Agravo de Instrumento às fls.35/46.Regularmente citado, o Município de São
Luis ofertou contestação ao feito às fls.61/76. Juntou documentos às fls.77/145.Despacho de fls.148 dando vista dos autos ao
Ministério Público Estadual, este opinou pelo saneamento do feito.Despacho de fls.152 determinando a intimação da parte autora,
para informar a este juízo o seu interesse no prosseguimento do feito, sob pena de extinção e arquivamento nos termos do art.267,
§ 1.º do CPC.Devidamente intimado, o autor não se manifestara nos presentes autos, conforme Certidão de fls.163.Os autos
vieram à conclusão.É a síntese necessária. DECIDO.Compulsando os autos, verifico que constam, às fls.152 e 159160, despachos
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deste Juízo determinando a intimação pessoal da parte autora, para se manifestar acerca de seu interesse no feito.Ocorre que, de
acordo com a Certidão de fls. 163, o autor fora devidamente intimado, contudo não manifestou interesse no prosseguimento do
feito Nesse passo, uma vez reconhecido o desinteresse da parte requerente no andamento da causa, não há se olvidar que
desencadeado vício explícito na própria condição da ação, por falta de interesse processual. Em casos como esse, em que a parte
interessada explicita a inexistência de seu interesse de agir, é obstacularizado ao magistrado, por expressa cominação legal, o
desenvolvimento meritório do feito. De sorte que, mediante a observância do binômio necessidade-adequação, caberá meramente
a este a extinção do processo, sem resolução do mérito.Nesse sentir tem sido o entendimento do e. Superior Tribunal de Justiça,
colacionado verbis: "PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO E COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA.
AJUIZAMENTO DE DUAS AÇÕES COM IDÊNTICAS PARTES, CAUSA DE PEDIR E PEDIDO. TRÂNSITO EM JULGADO DA
PRIMEIRA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. 1. O interesse processual caracteriza-se no binômio necessidade e utilidade da via
jurisdicional.(...)5. O interesse em recorrer é instituto ontologicamente semelhante ao interesse de agir como condição da ação, e é
mensurado à luz do benefício prático que o recurso pode proporcionar ao recorrente. Amaral Santos, in "Primeiras Linhas de
Direito Processual Civil", 4.ª ed., v. IV, n.º 697, verbis: "O que justifica o recurso é o prejuízo, ou gravame, que a parte sofreu com a
sentença"." (AgRg no REsp 902458 / SP - T1 - PRIMEIRA TURMA - rel. Min. LUIZ FUX - DJe 30/03/2009 - Disponível em
www.stj.jus.br )"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO - REFIS - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - VIOLAÇÃO DO ART. 535
DO CPC - NÃO CONFIGURADA - INOCORRÊNCIA DE DESISTÊNCIA OU RENÚNCIA - FALTA DE INTERESSE DE AGIR -
EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO - IMPOSSIBILIDADE.1. Não há falar em violação do art. 535 do CPC
quando o Tribunal de origem rejeita a tese do recorrente, ainda que implicitamente.2. Inexistindo pedido expresso de desistência
ou de renúncia ao direito em que se funda a ação é inviável a extinção do processo sem julgamento do mérito, de ofício, pela
adesão da embargante a parcelamento fiscal. Precedentes do STJ.3. Recurso especial provido para determinar o prosseguimento
do julgamento da apelação." (REsp 1073486 / RS - T2 - SEGUNDA TURMA - rel. Minª. ELIANA CALMON - DJe 15/12/2008 -
Disponível em www.stj.jus.br )Esse posicionamento é o adotado também pelo e. Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, o
qual faço constar verbis:"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA de SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT. NULIDADE POR
COISA JULGADA. DESCABIMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO FEITO SEM
APRECIAÇÃO DO MÉRITO. ART. 267, IV, DO CPC. PROVIMENTO. I - As condições da ação devem estar presentes não só no
momento do ajuizamento da demanda, mas também no julgamento do mérito; II - Restando evidenciada a perda do objeto por fato
superveniente ocorrido no curso da demanda, deve-se julgar extinto o feito, sem análise do mérito, nos termos do art. 267, VI, do
Código de Processo Civil; III - apelação provida; sentença reformada; extinção do feito sem apreciação do mérito." (Acórdão n.
800462009 - processo n.3924/2009 - Des. Cleones Carvalho Cunha - Data: 25.03.2009 - Disponível em www.tjma.jus.br )Destarte,
fica enfatizado pela jurisprudência supra que não há qualquer vedação à apreciação pelo magistrado das condições da ação
durante o interregno compreendido entre o ajuizamento da demanda e o julgamento da lide.No vertente caso, tal mensuração,
pugnando pela inexistência de condição da ação, resta convalidada mediante a expressa ausência de interesse processual da
parte autora - por reiteradamente intimada para se manifestar sobre seu interesse no feito e ausente qualquer manifestação nesse
sentir. Assim, outra alternativa não resta senão extinguir o presente feito, pela inexistência de interesse processual da parte
requerente em sua tramitação. Do exposto, julgo extinto o processo sem julgamento do mérito, em razão da perda do objeto in
casu, considerando a falta de interesse-necessidade da atividade jurisdicional, com fulcro no art. 485, VI do novo CPC.Sem custas
e honorários advocatícios.Publique-se. Registre-se. Intime-se.Certificado o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquive-se.São Luís,
31 de maio de 2016. Luzia Madeiro NeponucenaJuíza de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública_

PROCESSO Nº 0030430-98.2008.8.10.0001 (304302008)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
AUTOR: AMADEUS ELIAS MACHADO e FRANCISCA ASSUNCAO CASTELO BRANCO COSTA e LUCIANA CASTRO e
RONIVALDO CASTRO PACHECO e SIDNEY DA SILVA SANTOS 
ADVOGADO: RANILTON ARAUJO DINIZ ( OAB 7679-MA ) e RANILTON ARAUJO DINIZ ( OAB 7679-MA ) e RANILTON
ARAUJO DINIZ ( OAB 7679-MA ) e RANILTON ARAUJO DINIZ ( OAB 7679-MA ) e RANILTON ARAUJO DINIZ ( OAB 7679-MA
REU: ESTADO DO MARANHAO 
ADVOGADO: MARIA DE FATIMA LEONOR CAVALCANTE ( OAB PROCURADORADOESTAD-MA )
SENTENÇA Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA proposta por FRANCISCA ASSUNÇÃO CASTELO BRANCO COSTA e OUTROS,
qualificados nos autos, em face do ESTADO DO MARANHÃO. Aduzem os autores, em síntese, que são servidores públicos
pertencentes aos quadros do Poder Executivo Estadual e que seus vencimentos ou proventos foram convertidos de Cruzeiro Real
para Unidade Real de Valor (URV), em razão do que dispunha a Medida Provisória nº. 434, de 27 de fevereiro de 1994,
posteriormente transformada na Lei Federal nº. 8.880, de 27 de maio de 1994.Alegam, também, que o requerido usou como critério
de conversão a URV do começo do mês subsequente, ocasionando perda significativa do valor real da remuneração dos
suplicantes, vez que deveria ter sido considerada, para os efeitos da aludida conversão, a data do efetivo pagamento. Por fim,
após citarem legislação e jurisprudência pátrias, requereram a condenação do requerido a proceder à implantação dos percentuais
de 11,98% e 3,17% sobre as remunerações ou proventos dos autores pelo atentado à norma dos arts. 28 e 29 da Lei n.º 8.880/94,
bem assim ao pagamento das parcelas vencidas dos aludidos percentuais, desde o mês de março de 1994, observando-se o
prazo prescricional de 05 (cinco) anos, além de custas processuais e honorários advocatícios.A inicial veio acompanhada dos
documentos de fls.14/38.Regularmente citado, o réu contestou o feito (fls. 45/59), aduzindo preliminarmente inépcia da petição
inicial, além de prescrição do fundo de direito e prescrição quinquenal. No mérito, ressaltou ainda, que a situação é diversa da que
se observa em relação aos servidores dos Poderes Legislativo e Judiciário e do Ministério Público, possuindo estes o direito ao
reajuste de 11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento), vez que recebiam seus salários em torno do dia 20 de cada mês.
Alegou que os servidores não possuem direito à pretendida reposição, pois tiveram seus vencimentos pagos, na época da
conversão, entre os dias 23 e 30 de cada mês. Em seguida, salientou que, dada a inexistência de redutibilidade de vencimentos
quando da conversão, mostra-se incabível o aumento dos vencimentos sem lei autorizativa, sob pena de confronto com a Súmula
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339 do Supremo Tribunal Federal.Requereu por fim a total improcedência da ação, pedindo a condenação dos autores em custas
processuais e honorários advocatícios. Juntou documentos de fls.60/110.Às fls. 113/118, os autores se manifestaram sobre a
contestação, rechaçando os argumentos suscitados pelo réu e reiterando os expendidos na inicial. Com vista dos autos, o
Ministério Público emitiu o parecer às fls. 132/135, abstendo-se de intervir no presente feito.Despacho de fls.137 convertendo o
feito em diligência para que a parte autora comprove a data que começaram a exercer suas atividades.Petição da parte autora de
fls.139 juntando documentos requisitados, conforme documentação de fls.140/143.Decisão de fls.145/147 designando perícia
contábil.Petição do Estado do Maranhão indicando assistente técnico.Despacho de fls.105 determinando a intimação do requerido
para depósito dos honorários do perito.Devidamente intimado, o Estado não se manifestara nos autos, conforme Certidão de
fls.111.Petição de fls.151 juntando termo de posse de fls.152.Petição do Estado do Maranhão indicando assistente técnico,
conforme requerimento de fls.157. Despacho de fls.159 designando perito contábil.Despacho de fls.166-v determinando intimação
do requerido para efetuar o depósito dos honorários periciais.Certidão de fls.170 atestando ausência de manifestação do
requerido.Despacho de fls.170 determinando a expedição de mandado requisitório.Expedido mandado de sequestro para bloqueio
do valor de R$ 120,00 (cento e vinte reais) referente aos honorários periciais, tendo o bloqueio da referida quantia sido informado
às fls.176/177.Certidão de fls.180 atestando a ausência de comparecimento do perito judicial para recebimento do alvará.Os autos
vieram à conclusão.É o breve relatório.DECIDOInicialmente, cumpre observar que o ordenamento jurídico brasileiro permite que o
juiz conheça diretamente do pedido, proferindo sentença, nos casos em que a controvérsia gravite em torno de questão
eminentemente de direito ou sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova em audiência. Desse modo,
cabível é o julgamento antecipado da lide (art.355, inciso I do CPC), o que ora faço, em atenção aos princípios da economia e da
celeridade processuais.Ademais, chamo o processo à ordem para tornar sem efeito a decisão de fls.145/147, haja vista que este
juízo fazendário já proferiu várias decisões reconhecendo o direito dos servidores do Poder Executivo Estadual ao pagamento e
incorporação do percentual da URV.Ressalto a necessidade de apreciar as questões preliminares suscitadas pelo réu em sua peça
de defesa, quais sejam: inépcia da petição inicial; prescrição do fundo de direito e prescrição quinquenal.No que diz respeito às
preliminares arguidas pelo réu em sua peça de bloqueio, razão não assiste ao requerido quanto à preliminar de inépcia da petição
inicial. Com efeito, de acordo com a dicção do parágrafo único do art. 295 do CPC, a petição é considerada inepta quando: lhe
faltar o pedido ou causa de pedir (inciso I); da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão (inciso II); o pedido for
juridicamente impossível (inciso III); ou, contiver pedidos incompatíveis entre si (inciso IV). Ocorre que, pelo que se observa da
presente exordial, a mesma não se insere em nenhuma dessas hipóteses legais; ao reverso, a peça inaugural retrata, com clareza
cristalina, a pretensão perseguida pelos autores, narrando os elementos fáticos e os fundamentos jurídicos considerados
essenciais à pretensão deduzida em juízo; tanto isso é verdade, que o réu exerceu amplamente o seu direito de defesa. Nesse
passo, não há que se falar em inépcia da inicial. Demais disso, a inicial encontra-se devidamente instruída com documental que
atesta o vínculo jurídico existente entre os demandantes e o Estado do Maranhão, conforme faz prova documento acostado às
fls.14/36. Dito isto, não há falar em extinção do processo, sem resolução do mérito. Em consequência, rejeito essa preliminar por
inconsistência.No que diz respeito à preliminar de prescrição de fundo de direito, esta não merece prosperar, vez que o Excelso
Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 110.419, ocorrido em 8.3.89, elucidou a questão aqui posta em discussão,
conforme trecho do voto do eminente Min. Moreira Alves, segundo o qual:Fundo de direito é a expressão utilizada para significar o
direito de ser funcionário (situação jurídica fundamental) ou os direitos a modificações que se admitem com relação a essa
situação jurídica fundamental, como reclassificações, reenquadramentos, direitos a adicionais por tempo de serviço, direito a
gratificação por prestação de serviços de natureza especial, etc. A pretensão ao fundo do direito prescreve, em Direito
Administrativo, em cinco anos, a partir da data da violação dele pelo seu não reconhecimento inequívoco. Já o direito a perceber
as vantagens pecuniárias decorrentes dessa situação jurídica fundamental ou de suas modificações ulteriores é mera
conseqüência daquele, de sua pretensão, que diz respeito ao quantum, renasce cada vez em que este é devido (dia a dia, mês a
mês, ano a ano, conforme a periodicidade em que é devido seu pagamento) e, por isso se restringe às prestações vencidas há
mais de cinco anos, nos exatos termos do art. 3º do Dec. nº 20.910/32. (Disponível em: , Acórdão 0881952010 ANTONIO
GUERREIRO JÚNIOR 21/01/2010 SÃO LUÍS)Nessa linha de entendimento, analisando o caso em apreço, observo que os
suplicantes são servidores públicos municipais do Poder Executivo, com vencimentos e proventos pagos no final de cada
mês.Diante disso, verificando que o pagamento dos demandantes obedecia à tabela móvel oficial fixada pelo Executivo Estadual,
e, tendo em vista que, no cálculo de conversão dos vencimentos em epígrafe, não foi levada em consideração a data do efetivo
pagamento desses servidores, conclui-se que ocorreu, in casu, defasagem remuneratória. À evidência, finalmente, impõe-se
reconhecer o direito da autora à conversão de seus vencimentos e proventos, com a apuração do percentual devido pela
Administração Direta, em sede de liquidação de sentença, de acordo com a data do efetivo pagamento dos servidores, ora
demandante, constante da tabela oficial do Estado, de forma a garantir aos mesmos a irredutibilidade de vencimentos (art. 37,
inciso XV, da CF/88). Em suma, repise-se, a situação posta nos autos não foi elidida, sequer especificamente impugnada, quanto a
não existência de datas diferenciadas do pagamento salarial dos requerentes na ocasião em que se efetivou a conversão salarial
em discussão.Desta feita, não há como prosperar as teses agitadas pelo demandado. Assim, em consonância com farta
jurisprudência, entendo que não resta qualquer dúvida acerca do direito invocado pela parte autora. Quanto à condenação em
honorários advocatícios, nos casos em que a Fazenda Pública for vencida, o C. Superior Tribunal de Justiça, em julgado de
relatoria do E. Ministro José Delgado, manifestou-se pela possibilidade de fixação da verba honorária entre o mínimo de 10% (dez
por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento), estabelecidos no § 3.º, do art. 20, do CPC, de acordo com a apreciação equitativa
do juiz, mesmo que haja a incidência do § 4.º, do supracitado artigo, do CPC; portanto, os dois parágrafos podem ser aplicados
conjuntamente, sem que haja afronta à norma legal (AgRg no REsp 961199/SE Agravo Regimental no Recurso Especial
2007/0137491-6; DJe 04/08/2008). Do exposto, e considerando o que mais dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido dos
autores para o fim de condenar o Estado do Maranhão a implantar e a pagar aos demandantes as perdas salariais que
efetivamente tenham sofrido em decorrência da conversão de Cruzeiro Real para URV, no percentual a ser apurado em liquidação
de sentença, desde a data de 19/11/2003, observadas as datas dos efetivos pagamentos constantes da tabela oficial do Estado do
Maranhão, repercutindo, ainda, a reposição sobre as parcelas vencidas (incluindo 13º salário, adicionais de férias e demais
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reflexos salariais), limitadas pela prescrição, até a data efetiva da incorporação remuneratória, acrescidos de correção monetária
pelo INPC, incidente desde o vencimento de cada parcela.Tendo em vista que a referida ação foi intentada em 19/11/2008, os
juros de mora deverão incidir com base no percentual de 6% ao ano, em observância ao art. 1º-F da Lei nº. 9.494/1997. Diante da
sucumbência, com base no artigo 85, parágrafo 2º e 8º do Novo Código de Processo Civil, apreciando equitativamente (atendendo
ao grau de zelo do profissional, ao lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa), e, ainda, em consonância
com a jurisprudência pátria, condeno o Estado do Maranhão em honorários advocatícios que fixo no percentual de 10% (dez por
cento) sobre o valor da condenação, a serem pagos aos advogados da parte autora.Publique-se. Registre-se. Intime-se.São Luís,
25 de maio de 2016.Luzia Madeiro NeponucenaJuíza de Direito da 1.ª Vara da Fazenda Pública_

Terceira Vara da Fazenda Pública do Fórum Des. Sarney Costa

PROCESSO Nº 0017112-67.2016.8.10.0001 (207432016)
AÇÃO: EMBARGOS | EMBARGOS À EXECUÇÃO

EMBARGANTE: ESTADO DO MARANHÃO
ADVOGADO: OSMAR CAVALCANTE OLIVEIRA ( OAB PROCURADOR-MA )

EMBARGADO: IVALDECI ROLIM MENDONCA e NERVAL LEBRE SANTIAGO FILHO
ADVOGADO: DORIANA DOS SANTOS CAMÊLLO ( OAB 6170-MA ) e DORIANA DOS SANTOS CAMÊLLO ( OAB 6170-MA )

DECISÃODefiro o pedido de fls. 32/35. Com isso, expeçam-se os competentes ofícios requisitórios de Precatório ao Presidente do
Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão para pagamento dos valores incontroversos, correspondentes a R$ 578.659,71
(quinhentos e setenta e oito mil seiscentos e cinquenta e nove reais e setenta e um centavos) em favor da exequente e de R$
115.731,94 (cento e quinze mil setecentos e trinta e um reais e noventa e quatro centavos) em favor da sociedade Duailibe
Mascarenhas e Advogados Associados, correspondentes aos honorários sucumbenciais e contratuais.Frise-se que é possível o
destaque dos honorários advocatícios contratuais, não havendo falar em fracionamento de precatório.Nesse sentido, colhe-se o
seguinte precedente de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:AGRAVO REGIMENTAL. EXECUÇÃO EM MANDADO DE
SEGURANÇA. EMBARGOS NOS QUAIS SE ALEGA APENAS EXCESSO DE EXECUÇÃO. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE
PRECATÓRIO DO VALOR INCONTROVERSO, COM DESTAQUE DOS HONORÁRIOS CONTRATUAIS. POSSIBILIDADE.
RECURSO IMPROVIDO.1. Opostos embargos à execução impugnando apenas os cálculos apresentados pelos exequentes,
admite-se a expedição de precatório correspondente à parte incontroversa, com destaque dos honorários advocatícios
contratuais.2. Agravo regimental a que se nega provimento (AgRg no ExeMS 7497 DF 2005/0209624-5, Relator Min. Jorge Mussi,
Publi. 04/03/2015).Assim, após o cumprimento deste despacho, voltem os autos conclusos.Publique-se. Cumpra-se.São Luís (MA),
28 de junho de 2017 Juiz JOSÉ JORGE FIGUEIREDO DOS ANJOS Titular da 3ª Vara da Fazenda Pública Resp: 171835

PROCESSO Nº 0047695-69.2015.8.10.0001 (508582015)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA/DECISÃO | CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

AUTOR: DUAILIBE MASCARENHAS & ADVOGADOS ASSOCIADOS e PALMERIO CESAR MACIEL DE CAMPOS JUNIOR e
RAIMUNDO NONATO GONÇALVES
ADVOGADO: PEDRO DUAILIBE MASCARENHAS ( OAB 4632-MA ) e PEDRO DUAILIBE MASCARENHAS ( OAB 4632-MA ) e
PEDRO DUAILIBE MASCARENHAS ( OAB 4632-MA )

REU: ESTADO DO MARANHÃO
ADVOGADO: RODRIGO MAIA ROCHA ( OAB PROCURADORESTADUAL-MA )

DECISÃODefiro o pedido de fls. 169/172. Com isso, expeçam-se os competentes ofícios requisitórios de Precatório ao Presidente
do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão para pagamento dos valores incontroversos, correspondentes a R$ 820.761,17
(oitocentos e vinte mil setecentos e sessenta e um reais e dezessete centavos) em favor dos exequentes Palmerio Cesar Maciel de
Campos Júnior e Raimundo Nonato Gonçalves e de R$ 182.391,37 (cento e oitenta e dois mil trezentos e noventa e um reais e
trinta e sete centavos) em favor da sociedade Duailibe Mascarenhas & Advogados Associados, correspondentes aos honorários
sucumbenciais e contratuais.Frise-se que é possível o destaque dos honorários advocatícios contratuais, não havendo falar em
fracionamento de precatório.Nesse sentido, colhe-se o seguinte precedente de jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça:AGRAVO REGIMENTAL. EXECUÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. EMBARGOS NOS QUAIS SE ALEGA APENAS
EXCESSO DE EXECUÇÃO. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO DO VALOR INCONTROVERSO, COM DESTAQUE
DOS HONORÁRIOS CONTRATUAIS. POSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.1. Opostos embargos à execução impugnando
apenas os cálculos apresentados pelos exequentes, admite-se a expedição de precatório correspondente à parte incontroversa,
com destaque dos honorários advocatícios contratuais.2. Agravo regimental a que se nega provimento (AgRg no ExeMS 7497 DF
2005/0209624-5, Relator Min. Jorge Mussi, Publi. 04/03/2015).Assim, após o cumprimento deste despacho, voltem os autos
conclusos.Publique-se. Cumpra-se.São Luís (MA), 28 de junho de 2017 Juiz JOSÉ JORGE FIGUEIREDO DOS ANJOS Titular da
3ª Vara da Fazenda Pública Resp: 171835
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PROCESSO: 0806922-75.2017.8.10.0001
AÇÃO: [Indenização por Dano Moral, Descontos Indevidos]
AUTOR: FRANCISCA JOSELIA MIRANDA DA SILVA
Advogado do(a) AUTOR: BENEDITO JORGE GONCALVES DE LIRA - MA9561
RÉU: ESTADO DO MARANHAO - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

DECISÃO

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE NÃO INCIDÊNCIA DO FUNBEN C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C

TUTELA ANTECIPADA proposta por FRANCISCA JOSELIA MIRANDA DA SILVA em face do ESTADO DO MARANHÃO, ambos

devidamente qualificados nos autos.
Alega a parte autora, em suma, que é servidor público estadual do Estado do Maranhão, conforme fichas financeiras e

contracheques em anexo e que vem sendo descontado de seu contracheque de forma ilegal e abusiva a contribuição a título de FUNBEN.
Pugna o(a) autor(a) pela concessão de tutela de urgência inaudita altera pars para que seja determinado ao requerido que se

abstenha de proceder aos descontos da contribuição do FUNBEN em seus vencimentos.
Com a inicial, colacionou os documentos.
Relatado, passo à decisão.
A tutela provisória de urgência (antecipada ou cautelar), nos termos do art. 300, caput, do Código de Processo Civil, tem

cabimento quando presentes os seguintes requisitos: 1) a probabilidade do direito, compreendida como a plausibilidade do direito alegado, em
cognição superficial, a partir dos elementos de prova apresentados; 2) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, caso a prestação
jurisdicional não seja concedida de imediato.

O FUNBEN foi instituído pela Lei n.º 7.374/99, a qual, no seu bojo, criou a contribuição obrigatória, de natureza tributária,
para fazer face à sua sustentação.

Entretanto, referida contribuição acarretou uma violação ao art. 146, inciso III, da Constituição Federal, uma vez que a
instituição de tributos somente tem lugar mediante lei complementar.

Desse modo, fica afastada completamente a prática adotada pelo Estado do Maranhão, resultando na conclusão de que o
autor não estava obrigado a recolher ou a ter descontado de sua remuneração valores destinados a este fundo.

Além disso, a redação original do art. 2º, da Lei n.º 7.374/99 – alterada pela Lei n.º 7.846, de 31/01/03 e,

posteriormente, pela Lei n.º 8.045, de 19/12/03 – inclui como obrigações principais do FUNBEN a “ assistência médica a que fazem jus os

servidores públicos civis e militares” do Estado do Maranhão, bem como arcar com todas as “ despesas devidas a partir de janeiro de 1999,

decorrentes do Contrato de Serviços de Administração do Complexo Ambulatorial e Hospitalar Dr. Carlos Macieira, Credenciamento de

Serviço na Área de Assistência Médica e os benefícios constantes deste artigo, inclusive pecúlio”.

Como se vê, os servidores públicos estaduais foram obrigados a financiar e pagar assistência à saúde, a qual, nos termos do

art. 196 da Constituição Federal, “ é direito de todos e dever do Estado”, portanto, gratuita.

Ora, quisesse o Estado instituir um plano de saúde para dar melhor atendimento aos seus servidores poderia fazê-lo,

contudo, sua relação com eles teria que ser contratual. É dizer, deveria haver manifestação de vontade de cada servidor em aderir ou não ao

referido plano estatal.

Logo, da forma como foram obrigados a aderir a este plano com contribuição compulsória, ficou flagrante a

incompatibilidade desta obrigação com o dispositivo constitucional acima mencionado.

A esse respeito já houve manifestação do Supremo Tribunal Federal, como se vê na ADI-MC 1920/BA, de relatoria do

Ministro Nelson Jobin, publicada no DJ em 20/09/02, pg. 88, in verbis:

“ CONSTITUCIONAL. LEI 7.249/98 DO ESTADO DA BAHIA. CRIA SISTEMA PRÓPRIO DE SEGURIDADE SOCIAL

QUE COMPREENDE PREVIDÊNCIA, ASSISTÊNCIA SOCIAL E ASSISTÊNCIA À SAÚDE. INSTITUI CONTRIBUIÇÃO

COMPULSÓRIA DOS SERVIDORES DO ESTADO PARA A SAÚDE. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART.

149, PARÁGRAFO ÚNICO DA CF. REGRA DE EXCEÇÃO QUE SE INTERPRETA RESTRITIVAMENTE. INATACÁVEL

O ART. 5º, POIS APENAS RELACIONA OS SEGURADOS OBRIGATÓRIOS, NÃO QUALIFICA A CONTRIBUIÇÃO.

LIMINAR DEFERIDA EM PARTE” .

Ao fundamentar o seu voto, o ilustre relator foi bem claro na fl. 12 do acórdão, ao asseverar que “ ... o Estado não pode

instituir contribuição para o custeio da assistência à saúde...” . É importante anotar que este julgamento foi feito pelo Pleno e em votação

unânime. Presente, pois, o primeiro requisito da probabilidade do direito.

Quanto ao perigo de dano, este também se encontra evidenciado no caso em comento, uma vez que estão sendo efetuados

descontos mensais nos vencimentos do(a) requerente, ressaltando-se que tais verbas têm caráter alimentar.

Por fim, cabe registrar que com a entrada em vigor da Lei Complementar nº 166, no mês de maio de 2014, a natureza da

contribuição deixou de ser compulsória para ser facultativa, o que não obriga o Estado a prestar o serviço no Hospital do Servidor, acaso o

servidor não tenha feito a opção pelo pagamento da contribuição.
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Desse modo, concedo parcialmente a tutela PROVISÓRIA DE URGÊNCIA (ANTECIPADA) requerida para determinar
que o Estado do Maranhão se abstenha de proceder aos descontos da contribuição do FUNBEN nos vencimentos do(a) autor(a) pois a natureza
atualmente não é mais compulsória e sim facultativa, nos termos da Lei Complementar 166/2014 em vigor desde maio de 2014.

Considerando que a inicial é completa quanto a confirmação da tutela e ao pedido de mérito, razão não há para sua emenda em
15 (quinze) dias conforme dispõe o art. 303, § 3º, CPC.

Tratando-se de pessoa pobre na acepção jurídica do art. 98, caput, CPC, defiro a gratuidade da justiça, conforme as isenções
estabelecidas no §1º do art. 98, CPC.

Deixo de designar audiência de conciliação e ou de mediação prevista no art. 334, do CPC, tendo em vista que o Estado do
Maranhão, por meio do ofício nº 170/2016 – GAB/PGE dirigido ao juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública de São Luís, já manifestou seu
desinteresse e o de suas autarquias em conciliar, devendo ser citados para apresentar contestação.

Cite-se o ESTADO DO MARANHÃO, na pessoa do seu Procurador-Geral, para, querendo, contestar a presente ação no prazo
de 30 (trinta) dias úteis, conforme o disposto no artigo 183 do Código de Processo Civil.

Esta decisão servirá como mandado, devendo ser cumprida por Oficial de Justiça.
Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

São Luís (MA), 17 de abril de 2017.
Juíza ALESSANDRA COSTA ARCANGELI

Respondendo pela 3ª Vara da Fazenda Pública.

PROCESSO: 0807032-74.2017.8.10.0001
AÇÃO: [Indenização por Dano Moral, Descontos Indevidos]
AUTOR: MARIA DILCE PEREIRA ROCHA
Advogado do(a) AUTOR: BENEDITO JORGE GONCALVES DE LIRA - MA9561
RÉU: ESTADO DO MARANHAO - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

DECISÃO

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE NÃO INCIDÊNCIA DO FUNBEN C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C

TUTELA ANTECIPADA proposta por MARIA DILCE PEREIRA ROCHA em face do ESTADO DO MARANHÃO, ambos devidamente

qualificados nos autos.
Alega a parte autora, em suma, que é servidor público estadual do Estado do Maranhão, conforme fichas financeiras e

contracheques em anexo e que vem sendo descontado de seu contracheque de forma ilegal e abusiva a contribuição a título de FUNBEN.
Pugna o(a) autor(a) pela concessão de tutela de urgência inaudita altera pars para que seja determinado ao requerido que se

abstenha de proceder aos descontos da contribuição do FUNBEN em seus vencimentos.
Com a inicial, colacionou os documentos.
Relatado, passo à decisão.
A tutela provisória de urgência (antecipada ou cautelar), nos termos do art. 300, caput, do Código de Processo Civil, tem

cabimento quando presentes os seguintes requisitos: 1) a probabilidade do direito, compreendida como a plausibilidade do direito alegado, em
cognição superficial, a partir dos elementos de prova apresentados; 2) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, caso a prestação
jurisdicional não seja concedida de imediato.

O FUNBEN foi instituído pela Lei n.º 7.374/99, a qual, no seu bojo, criou a contribuição obrigatória, de natureza tributária,
para fazer face à sua sustentação.

Entretanto, referida contribuição acarretou uma violação ao art. 146, inciso III, da Constituição Federal, uma vez que a
instituição de tributos somente tem lugar mediante lei complementar.

Desse modo, fica afastada completamente a prática adotada pelo Estado do Maranhão, resultando na conclusão de que o
autor não estava obrigado a recolher ou a ter descontado de sua remuneração valores destinados a este fundo.

Além disso, a redação original do art. 2º, da Lei n.º 7.374/99 – alterada pela Lei n.º 7.846, de 31/01/03 e,

posteriormente, pela Lei n.º 8.045, de 19/12/03 – inclui como obrigações principais do FUNBEN a “ assistência médica a que fazem jus os

servidores públicos civis e militares” do Estado do Maranhão, bem como arcar com todas as “ despesas devidas a partir de janeiro de 1999,

decorrentes do Contrato de Serviços de Administração do Complexo Ambulatorial e Hospitalar Dr. Carlos Macieira, Credenciamento de

Serviço na Área de Assistência Médica e os benefícios constantes deste artigo, inclusive pecúlio”.

Como se vê, os servidores públicos estaduais foram obrigados a financiar e pagar assistência à saúde, a qual, nos termos do

art. 196 da Constituição Federal, “ é direito de todos e dever do Estado”, portanto, gratuita.

Ora, quisesse o Estado instituir um plano de saúde para dar melhor atendimento aos seus servidores poderia fazê-lo,

contudo, sua relação com eles teria que ser contratual. É dizer, deveria haver manifestação de vontade de cada servidor em aderir ou não ao

referido plano estatal.

Logo, da forma como foram obrigados a aderir a este plano com contribuição compulsória, ficou flagrante a

incompatibilidade desta obrigação com o dispositivo constitucional acima mencionado.

A esse respeito já houve manifestação do Supremo Tribunal Federal, como se vê na ADI-MC 1920/BA, de relatoria do

Ministro Nelson Jobin, publicada no DJ em 20/09/02, pg. 88, in verbis:

“ CONSTITUCIONAL. LEI 7.249/98 DO ESTADO DA BAHIA. CRIA SISTEMA PRÓPRIO DE SEGURIDADE SOCIAL
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QUE COMPREENDE PREVIDÊNCIA, ASSISTÊNCIA SOCIAL E ASSISTÊNCIA À SAÚDE. INSTITUI CONTRIBUIÇÃO

COMPULSÓRIA DOS SERVIDORES DO ESTADO PARA A SAÚDE. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART.

149, PARÁGRAFO ÚNICO DA CF. REGRA DE EXCEÇÃO QUE SE INTERPRETA RESTRITIVAMENTE. INATACÁVEL

O ART. 5º, POIS APENAS RELACIONA OS SEGURADOS OBRIGATÓRIOS, NÃO QUALIFICA A CONTRIBUIÇÃO.

LIMINAR DEFERIDA EM PARTE” .

Ao fundamentar o seu voto, o ilustre relator foi bem claro na fl. 12 do acórdão, ao asseverar que “ ... o Estado não pode

instituir contribuição para o custeio da assistência à saúde...” . É importante anotar que este julgamento foi feito pelo Pleno e em votação

unânime. Presente, pois, o primeiro requisito da probabilidade do direito.

Quanto ao perigo de dano, este também se encontra evidenciado no caso em comento, uma vez que estão sendo efetuados

descontos mensais nos vencimentos do(a) requerente, ressaltando-se que tais verbas têm caráter alimentar.

Por fim, cabe registrar que com a entrada em vigor da Lei Complementar nº 166, no mês de maio de 2014, a natureza da

contribuição deixou de ser compulsória para ser facultativa, o que não obriga o Estado a prestar o serviço no Hospital do Servidor, acaso o

servidor não tenha feito a opção pelo pagamento da contribuição.

Desse modo, concedo parcialmente a tutela PROVISÓRIA DE URGÊNCIA (ANTECIPADA) requerida para determinar
que o Estado do Maranhão se abstenha de proceder aos descontos da contribuição do FUNBEN nos vencimentos do(a) autor(a) pois a natureza
atualmente não é mais compulsória e sim facultativa, nos termos da Lei Complementar 166/2014 em vigor desde maio de 2014.

Considerando que a inicial é completa quanto a confirmação da tutela e ao pedido de mérito, razão não há para sua emenda em
15 (quinze) dias conforme dispõe o art. 303, § 3º, CPC.

Tratando-se de pessoa pobre na acepção jurídica do art. 98, caput, CPC, defiro a gratuidade da justiça, conforme as isenções
estabelecidas no §1º do art. 98, CPC.

Deixo de designar audiência de conciliação e ou de mediação prevista no art. 334, do CPC, tendo em vista que o Estado do
Maranhão, por meio do ofício nº 170/2016 – GAB/PGE dirigido ao juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública de São Luís, já manifestou seu
desinteresse e o de suas autarquias em conciliar, devendo ser citados para apresentar contestação.

Cite-se o ESTADO DO MARANHÃO, na pessoa do seu Procurador-Geral, para, querendo, contestar a presente ação no prazo
de 30 (trinta) dias úteis, conforme o disposto no artigo 183 do Código de Processo Civil.

Esta decisão servirá como mandado, devendo ser cumprida por Oficial de Justiça.
Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

São Luís (MA), 17 de abril de 2017.
Juíza ALESSANDRA COSTA ARCANGELI

Respondendo pela 3ª Vara da Fazenda Pública.

PROCESSO: 0807122-82.2017.8.10.0001
AÇÃO: [Indenização por Dano Moral, Descontos Indevidos]
AUTOR: SEBASTIANA DOS SANTOS GUIMARAES
Advogado do(a) AUTOR: BENEDITO JORGE GONCALVES DE LIRA - MA9561
RÉU: ESTADO DO MARANHAO - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

DECISÃO

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE NÃO INCIDÊNCIA DO FUNBEN C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C

TUTELA ANTECIPADA proposta por SEBASTIANA DOS SANTOS GUIMARAES em face do ESTADO DO MARANHÃO, ambos

devidamente qualificados nos autos.
Alega a parte autora, em suma, que é servidor público estadual do Estado do Maranhão, conforme fichas financeiras e

contracheques em anexo e que vem sendo descontado de seu contracheque de forma ilegal e abusiva a contribuição a título de FUNBEN.
Pugna o(a) autor(a) pela concessão de tutela de urgência inaudita altera pars para que seja determinado ao requerido que se

abstenha de proceder aos descontos da contribuição do FUNBEN em seus vencimentos.
Com a inicial, colacionou os documentos.
Relatado, passo à decisão.
A tutela provisória de urgência (antecipada ou cautelar), nos termos do art. 300, caput, do Código de Processo Civil, tem

cabimento quando presentes os seguintes requisitos: 1) a probabilidade do direito, compreendida como a plausibilidade do direito alegado, em
cognição superficial, a partir dos elementos de prova apresentados; 2) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, caso a prestação
jurisdicional não seja concedida de imediato.

O FUNBEN foi instituído pela Lei n.º 7.374/99, a qual, no seu bojo, criou a contribuição obrigatória, de natureza tributária,
para fazer face à sua sustentação.

Entretanto, referida contribuição acarretou uma violação ao art. 146, inciso III, da Constituição Federal, uma vez que a
instituição de tributos somente tem lugar mediante lei complementar.

Desse modo, fica afastada completamente a prática adotada pelo Estado do Maranhão, resultando na conclusão de que o
autor não estava obrigado a recolher ou a ter descontado de sua remuneração valores destinados a este fundo.

Além disso, a redação original do art. 2º, da Lei n.º 7.374/99 – alterada pela Lei n.º 7.846, de 31/01/03 e,

posteriormente, pela Lei n.º 8.045, de 19/12/03 – inclui como obrigações principais do FUNBEN a “ assistência médica a que fazem jus os
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servidores públicos civis e militares” do Estado do Maranhão, bem como arcar com todas as “ despesas devidas a partir de janeiro de 1999,

decorrentes do Contrato de Serviços de Administração do Complexo Ambulatorial e Hospitalar Dr. Carlos Macieira, Credenciamento de

Serviço na Área de Assistência Médica e os benefícios constantes deste artigo, inclusive pecúlio”.

Como se vê, os servidores públicos estaduais foram obrigados a financiar e pagar assistência à saúde, a qual, nos termos do

art. 196 da Constituição Federal, “ é direito de todos e dever do Estado”, portanto, gratuita.

Ora, quisesse o Estado instituir um plano de saúde para dar melhor atendimento aos seus servidores poderia fazê-lo,

contudo, sua relação com eles teria que ser contratual. É dizer, deveria haver manifestação de vontade de cada servidor em aderir ou não ao

referido plano estatal.

Logo, da forma como foram obrigados a aderir a este plano com contribuição compulsória, ficou flagrante a

incompatibilidade desta obrigação com o dispositivo constitucional acima mencionado.

A esse respeito já houve manifestação do Supremo Tribunal Federal, como se vê na ADI-MC 1920/BA, de relatoria do

Ministro Nelson Jobin, publicada no DJ em 20/09/02, pg. 88, in verbis:

“ CONSTITUCIONAL. LEI 7.249/98 DO ESTADO DA BAHIA. CRIA SISTEMA PRÓPRIO DE SEGURIDADE SOCIAL

QUE COMPREENDE PREVIDÊNCIA, ASSISTÊNCIA SOCIAL E ASSISTÊNCIA À SAÚDE. INSTITUI CONTRIBUIÇÃO

COMPULSÓRIA DOS SERVIDORES DO ESTADO PARA A SAÚDE. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART.

149, PARÁGRAFO ÚNICO DA CF. REGRA DE EXCEÇÃO QUE SE INTERPRETA RESTRITIVAMENTE. INATACÁVEL

O ART. 5º, POIS APENAS RELACIONA OS SEGURADOS OBRIGATÓRIOS, NÃO QUALIFICA A CONTRIBUIÇÃO.

LIMINAR DEFERIDA EM PARTE” .

Ao fundamentar o seu voto, o ilustre relator foi bem claro na fl. 12 do acórdão, ao asseverar que “ ... o Estado não pode

instituir contribuição para o custeio da assistência à saúde...” . É importante anotar que este julgamento foi feito pelo Pleno e em votação

unânime. Presente, pois, o primeiro requisito da probabilidade do direito.

Quanto ao perigo de dano, este também se encontra evidenciado no caso em comento, uma vez que estão sendo efetuados

descontos mensais nos vencimentos do(a) requerente, ressaltando-se que tais verbas têm caráter alimentar.

Por fim, cabe registrar que com a entrada em vigor da Lei Complementar nº 166, no mês de maio de 2014, a natureza da

contribuição deixou de ser compulsória para ser facultativa, o que não obriga o Estado a prestar o serviço no Hospital do Servidor, acaso o

servidor não tenha feito a opção pelo pagamento da contribuição.

Desse modo, concedo parcialmente a tutela PROVISÓRIA DE URGÊNCIA (ANTECIPADA) requerida para determinar
que o Estado do Maranhão se abstenha de proceder aos descontos da contribuição do FUNBEN nos vencimentos do(a) autor(a) pois a natureza
atualmente não é mais compulsória e sim facultativa, nos termos da Lei Complementar 166/2014 em vigor desde maio de 2014.

Considerando que a inicial é completa quanto a confirmação da tutela e ao pedido de mérito, razão não há para sua emenda em
15 (quinze) dias conforme dispõe o art. 303, § 3º, CPC.

Tratando-se de pessoa pobre na acepção jurídica do art. 98, caput, CPC, defiro a gratuidade da justiça, conforme as isenções
estabelecidas no §1º do art. 98, CPC.

Deixo de designar audiência de conciliação e ou de mediação prevista no art. 334, do CPC, tendo em vista que o Estado do
Maranhão, por meio do ofício nº 170/2016 – GAB/PGE dirigido ao juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública de São Luís, já manifestou seu
desinteresse e o de suas autarquias em conciliar, devendo ser citados para apresentar contestação.

Cite-se o ESTADO DO MARANHÃO, na pessoa do seu Procurador-Geral, para, querendo, contestar a presente ação no prazo
de 30 (trinta) dias úteis, conforme o disposto no artigo 183 do Código de Processo Civil.

Esta decisão servirá como mandado, devendo ser cumprida por Oficial de Justiça.
Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

São Luís (MA), 17 de abril de 2017.
Juíza ALESSANDRA COSTA ARCANGELI

Respondendo pela 3ª Vara da Fazenda Pública.

PROCESSO: 0808167-24.2017.8.10.0001
AÇÃO: [Indenização por Dano Moral, Descontos Indevidos]
AUTOR: MARIA DA CONCEICAO PAZ CARVALHO
Advogado do(a) AUTOR: BENEDITO JORGE GONCALVES DE LIRA - MA9561
RÉU: ESTADO DO MARANHAO - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

DECISÃO

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE NÃO INCIDÊNCIA DO FUNBEN C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C

TUTELA ANTECIPADA proposta por MARIA DA CONCEICAO PAZ CARVALHO em face do ESTADO DO MARANHÃO, ambos

devidamente qualificados nos autos.
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Alega a parte autora, em suma, que é servidor público estadual do Estado do Maranhão, conforme fichas financeiras e
contracheques em anexo e que vem sendo descontado de seu contracheque de forma ilegal e abusiva a contribuição a título de FUNBEN.

Pugna o(a) autor(a) pela concessão de tutela de urgência inaudita altera pars para que seja determinado ao requerido que se
abstenha de proceder aos descontos da contribuição do FUNBEN em seus vencimentos.

Com a inicial, colacionou os documentos.
Relatado, passo à decisão.
A tutela provisória de urgência (antecipada ou cautelar), nos termos do art. 300, caput, do Código de Processo Civil, tem

cabimento quando presentes os seguintes requisitos: 1) a probabilidade do direito, compreendida como a plausibilidade do direito alegado, em
cognição superficial, a partir dos elementos de prova apresentados; 2) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, caso a prestação
jurisdicional não seja concedida de imediato.

O FUNBEN foi instituído pela Lei n.º 7.374/99, a qual, no seu bojo, criou a contribuição obrigatória, de natureza tributária,
para fazer face à sua sustentação.

Entretanto, referida contribuição acarretou uma violação ao art. 146, inciso III, da Constituição Federal, uma vez que a
instituição de tributos somente tem lugar mediante lei complementar.

Desse modo, fica afastada completamente a prática adotada pelo Estado do Maranhão, resultando na conclusão de que o
autor não estava obrigado a recolher ou a ter descontado de sua remuneração valores destinados a este fundo.

Além disso, a redação original do art. 2º, da Lei n.º 7.374/99 – alterada pela Lei n.º 7.846, de 31/01/03 e,

posteriormente, pela Lei n.º 8.045, de 19/12/03 – inclui como obrigações principais do FUNBEN a “ assistência médica a que fazem jus os

servidores públicos civis e militares” do Estado do Maranhão, bem como arcar com todas as “ despesas devidas a partir de janeiro de 1999,

decorrentes do Contrato de Serviços de Administração do Complexo Ambulatorial e Hospitalar Dr. Carlos Macieira, Credenciamento de

Serviço na Área de Assistência Médica e os benefícios constantes deste artigo, inclusive pecúlio”.

Como se vê, os servidores públicos estaduais foram obrigados a financiar e pagar assistência à saúde, a qual, nos termos do

art. 196 da Constituição Federal, “ é direito de todos e dever do Estado”, portanto, gratuita.

Ora, quisesse o Estado instituir um plano de saúde para dar melhor atendimento aos seus servidores poderia fazê-lo,

contudo, sua relação com eles teria que ser contratual. É dizer, deveria haver manifestação de vontade de cada servidor em aderir ou não ao

referido plano estatal.

Logo, da forma como foram obrigados a aderir a este plano com contribuição compulsória, ficou flagrante a

incompatibilidade desta obrigação com o dispositivo constitucional acima mencionado.

A esse respeito já houve manifestação do Supremo Tribunal Federal, como se vê na ADI-MC 1920/BA, de relatoria do

Ministro Nelson Jobin, publicada no DJ em 20/09/02, pg. 88, in verbis:

“ CONSTITUCIONAL. LEI 7.249/98 DO ESTADO DA BAHIA. CRIA SISTEMA PRÓPRIO DE SEGURIDADE SOCIAL

QUE COMPREENDE PREVIDÊNCIA, ASSISTÊNCIA SOCIAL E ASSISTÊNCIA À SAÚDE. INSTITUI CONTRIBUIÇÃO

COMPULSÓRIA DOS SERVIDORES DO ESTADO PARA A SAÚDE. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART.

149, PARÁGRAFO ÚNICO DA CF. REGRA DE EXCEÇÃO QUE SE INTERPRETA RESTRITIVAMENTE. INATACÁVEL

O ART. 5º, POIS APENAS RELACIONA OS SEGURADOS OBRIGATÓRIOS, NÃO QUALIFICA A CONTRIBUIÇÃO.

LIMINAR DEFERIDA EM PARTE” .

Ao fundamentar o seu voto, o ilustre relator foi bem claro na fl. 12 do acórdão, ao asseverar que “ ... o Estado não pode

instituir contribuição para o custeio da assistência à saúde...” . É importante anotar que este julgamento foi feito pelo Pleno e em votação

unânime. Presente, pois, o primeiro requisito da probabilidade do direito.

Quanto ao perigo de dano, este também se encontra evidenciado no caso em comento, uma vez que estão sendo efetuados

descontos mensais nos vencimentos do(a) requerente, ressaltando-se que tais verbas têm caráter alimentar.

Por fim, cabe registrar que com a entrada em vigor da Lei Complementar nº 166, no mês de maio de 2014, a natureza da

contribuição deixou de ser compulsória para ser facultativa, o que não obriga o Estado a prestar o serviço no Hospital do Servidor, acaso o

servidor não tenha feito a opção pelo pagamento da contribuição.

Desse modo, concedo parcialmente a tutela PROVISÓRIA DE URGÊNCIA (ANTECIPADA) requerida para determinar
que o Estado do Maranhão se abstenha de proceder aos descontos da contribuição do FUNBEN nos vencimentos do(a) autor(a) pois a natureza
atualmente não é mais compulsória e sim facultativa, nos termos da Lei Complementar 166/2014 em vigor desde maio de 2014.

Considerando que a inicial é completa quanto a confirmação da tutela e ao pedido de mérito, razão não há para sua emenda em
15 (quinze) dias conforme dispõe o art. 303, § 3º, CPC.

Tratando-se de pessoa pobre na acepção jurídica do art. 98, caput, CPC, defiro a gratuidade da justiça, conforme as isenções
estabelecidas no §1º do art. 98, CPC.

Deixo de designar audiência de conciliação e ou de mediação prevista no art. 334, do CPC, tendo em vista que o Estado do
Maranhão, por meio do ofício nº 170/2016 – GAB/PGE dirigido ao juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública de São Luís, já manifestou seu
desinteresse e o de suas autarquias em conciliar, devendo ser citados para apresentar contestação.
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Cite-se o ESTADO DO MARANHÃO, na pessoa do seu Procurador-Geral, para, querendo, contestar a presente ação no prazo
de 30 (trinta) dias úteis, conforme o disposto no artigo 183 do Código de Processo Civil.

Esta decisão servirá como mandado, devendo ser cumprida por Oficial de Justiça.
Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

São Luís (MA), 17 de abril de 2017.
Juíza ALESSANDRA COSTA ARCANGELI

Respondendo pela 3ª Vara da Fazenda Pública.

PROCESSO: 0808766-60.2017.8.10.0001
AÇÃO: [Indenização por Dano Moral, Descontos Indevidos]
AUTOR: MARIA DE JESUS SILVA
Advogado do(a) AUTOR: BENEDITO JORGE GONCALVES DE LIRA - MA9561
RÉU: ESTADO DO MARANHAO - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

DECISÃO

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE NÃO INCIDÊNCIA DO FUNBEN C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C

TUTELA ANTECIPADA proposta por MARIA DE JESUS SILVA em face do ESTADO DO MARANHÃO, ambos devidamente

qualificados nos autos.
Alega a parte autora, em suma, que é servidor público estadual do Estado do Maranhão, conforme fichas financeiras e

contracheques em anexo e que vem sendo descontado de seu contracheque de forma ilegal e abusiva a contribuição a título de FUNBEN.
Pugna o(a) autor(a) pela concessão de tutela de urgência inaudita altera pars para que seja determinado ao requerido que se

abstenha de proceder aos descontos da contribuição do FUNBEN em seus vencimentos.
Com a inicial, colacionou os documentos.
Relatado, passo à decisão.
A tutela provisória de urgência (antecipada ou cautelar), nos termos do art. 300, caput, do Código de Processo Civil, tem

cabimento quando presentes os seguintes requisitos: 1) a probabilidade do direito, compreendida como a plausibilidade do direito alegado, em
cognição superficial, a partir dos elementos de prova apresentados; 2) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, caso a prestação
jurisdicional não seja concedida de imediato.

O FUNBEN foi instituído pela Lei n.º 7.374/99, a qual, no seu bojo, criou a contribuição obrigatória, de natureza tributária,
para fazer face à sua sustentação.

Entretanto, referida contribuição acarretou uma violação ao art. 146, inciso III, da Constituição Federal, uma vez que a
instituição de tributos somente tem lugar mediante lei complementar.

Desse modo, fica afastada completamente a prática adotada pelo Estado do Maranhão, resultando na conclusão de que o
autor não estava obrigado a recolher ou a ter descontado de sua remuneração valores destinados a este fundo.

Além disso, a redação original do art. 2º, da Lei n.º 7.374/99 – alterada pela Lei n.º 7.846, de 31/01/03 e,

posteriormente, pela Lei n.º 8.045, de 19/12/03 – inclui como obrigações principais do FUNBEN a “ assistência médica a que fazem jus os

servidores públicos civis e militares” do Estado do Maranhão, bem como arcar com todas as “ despesas devidas a partir de janeiro de 1999,

decorrentes do Contrato de Serviços de Administração do Complexo Ambulatorial e Hospitalar Dr. Carlos Macieira, Credenciamento de

Serviço na Área de Assistência Médica e os benefícios constantes deste artigo, inclusive pecúlio”.

Como se vê, os servidores públicos estaduais foram obrigados a financiar e pagar assistência à saúde, a qual, nos termos do

art. 196 da Constituição Federal, “ é direito de todos e dever do Estado”, portanto, gratuita.

Ora, quisesse o Estado instituir um plano de saúde para dar melhor atendimento aos seus servidores poderia fazê-lo,

contudo, sua relação com eles teria que ser contratual. É dizer, deveria haver manifestação de vontade de cada servidor em aderir ou não ao

referido plano estatal.

Logo, da forma como foram obrigados a aderir a este plano com contribuição compulsória, ficou flagrante a

incompatibilidade desta obrigação com o dispositivo constitucional acima mencionado.

A esse respeito já houve manifestação do Supremo Tribunal Federal, como se vê na ADI-MC 1920/BA, de relatoria do

Ministro Nelson Jobin, publicada no DJ em 20/09/02, pg. 88, in verbis:

“ CONSTITUCIONAL. LEI 7.249/98 DO ESTADO DA BAHIA. CRIA SISTEMA PRÓPRIO DE SEGURIDADE SOCIAL

QUE COMPREENDE PREVIDÊNCIA, ASSISTÊNCIA SOCIAL E ASSISTÊNCIA À SAÚDE. INSTITUI CONTRIBUIÇÃO

COMPULSÓRIA DOS SERVIDORES DO ESTADO PARA A SAÚDE. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART.

149, PARÁGRAFO ÚNICO DA CF. REGRA DE EXCEÇÃO QUE SE INTERPRETA RESTRITIVAMENTE. INATACÁVEL

O ART. 5º, POIS APENAS RELACIONA OS SEGURADOS OBRIGATÓRIOS, NÃO QUALIFICA A CONTRIBUIÇÃO.

LIMINAR DEFERIDA EM PARTE” .

Ao fundamentar o seu voto, o ilustre relator foi bem claro na fl. 12 do acórdão, ao asseverar que “ ... o Estado não pode

instituir contribuição para o custeio da assistência à saúde...” . É importante anotar que este julgamento foi feito pelo Pleno e em votação
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unânime. Presente, pois, o primeiro requisito da probabilidade do direito.

Quanto ao perigo de dano, este também se encontra evidenciado no caso em comento, uma vez que estão sendo efetuados

descontos mensais nos vencimentos do(a) requerente, ressaltando-se que tais verbas têm caráter alimentar.

Por fim, cabe registrar que com a entrada em vigor da Lei Complementar nº 166, no mês de maio de 2014, a natureza da

contribuição deixou de ser compulsória para ser facultativa, o que não obriga o Estado a prestar o serviço no Hospital do Servidor, acaso o

servidor não tenha feito a opção pelo pagamento da contribuição.

Desse modo, concedo parcialmente a tutela PROVISÓRIA DE URGÊNCIA (ANTECIPADA) requerida para determinar
que o Estado do Maranhão se abstenha de proceder aos descontos da contribuição do FUNBEN nos vencimentos do(a) autor(a) pois a natureza
atualmente não é mais compulsória e sim facultativa, nos termos da Lei Complementar 166/2014 em vigor desde maio de 2014.

Considerando que a inicial é completa quanto a confirmação da tutela e ao pedido de mérito, razão não há para sua emenda em
15 (quinze) dias conforme dispõe o art. 303, § 3º, CPC.

Tratando-se de pessoa pobre na acepção jurídica do art. 98, caput, CPC, defiro a gratuidade da justiça, conforme as isenções
estabelecidas no §1º do art. 98, CPC.

Deixo de designar audiência de conciliação e ou de mediação prevista no art. 334, do CPC, tendo em vista que o Estado do
Maranhão, por meio do ofício nº 170/2016 – GAB/PGE dirigido ao juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública de São Luís, já manifestou seu
desinteresse e o de suas autarquias em conciliar, devendo ser citados para apresentar contestação.

Cite-se o ESTADO DO MARANHÃO, na pessoa do seu Procurador-Geral, para, querendo, contestar a presente ação no prazo
de 30 (trinta) dias úteis, conforme o disposto no artigo 183 do Código de Processo Civil.

Esta decisão servirá como mandado, devendo ser cumprida por Oficial de Justiça.
Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

São Luís (MA), 17 de abril de 2017.
Juíza ALESSANDRA COSTA ARCANGELI

Respondendo pela 3ª Vara da Fazenda Pública.

PROCESSO: 0853292-49.2016.8.10.0001
AÇÃO: [Classificação e/ou Preterição]
AUTOR: JAFE DE JESUS REIS PEREIRA
Advogado do(a) AUTOR: RAIMUNDO ERRE RODRIGUES NETO - MA10599
RÉU: ESTADO DO MARANHAO e outros

DECISÃO
Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ajuizada por JAFE DE JESUS REIS PEREIRA em face
do ESTADO DO MARANHÃO e OUTRO, todo devidamente qualificados nos autos.

Alega o requerente que prestou concurso para o cargo de Soldado Combatente da Polícia Militar com lotação em São

Luís.

Afirma que acertou 25 (vinte e cinco) questões alcançando o coeficiente mínimo superior correspondente a 40%

(quarenta por cento) estando, portanto, habilitado segundo o que regula o Edital nº 03/2012 do certame para figurar na etapa subsequente.

Assevera que, apesar de ter sido aprovado, o seu nome não figurou na lista dos aprovados e convocados para a etapa do

teste de aptidão física.

Pugna pela concessão da tutela de urgência para que seja convocado para realizar a segunda etapa do certame, qual seja o

Teste de Aptidão Física – TAF, garantindo por conseguinte, no caso de aprovação, a sua participação nas demais fases do certame.

Juntou documentos com a inicial.

Despacho de Id 3926673 determinou a intimação do autor para emendar a inicial, informando qual a localidade para

concorreu.

Em petição de Id 4362214, o requerente informou e comprovou a localidade, a saber, São Luís - MA.

Relatados. DECIDO.

Não há dúvida de que a concessão de tutela antecipada, em qualquer de suas modalidades (urgência ou evidência) é

medida de exceção, cabível quando da concorrência dos requisitos elencados nos artigos 300 ou 311 do novo Código de Processo Civil. No caso

dos autos, tratando-se de medida visada por urgência, devem restar, de início, demonstrados elementos que evidenciem a probabilidade do

direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Na verdade, a tutela antecipada é aceita nos casos em que os elementos constantes dos autos mostrarem-se

suficientemente convincentes, de modo a permitir, ao menos, que se vislumbrem indícios de plausibilidade do direito alegado.

O risco de dano, por sua vez, não deve ser proveniente de simples temor subjetivo, mas sim oriundo de fatos precisos,

intensos, seguros, que sejam objeto suficiente de prova da grande probabilidade em torno da ocorrência do tal risco. Nesse sentido, aplicável o
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que leciona o preclaro doutrinador Humberto Theodoro Júnior:

Os simples inconvenientes da demora processual, aliás, inevitáveis dentro do sistema do contraditório e ampla
defesa, não podem, só por si, justificar a antecipação da tutela. É indispensável a ocorrência do risco de dano
anormal cuja consumação possa comprometer, substancialmente, a satisfação do direito subjetivo da parte.

A probabilidade do direito alegado representa a plausibilidade da pretensão, a real possibilidade de que o direito

reclamado seja albergado pelo ordenamento tal qual sugerido na inicial.

Pois bem.

O Edital nº 03/2012, de 10/10/2012 previa inicialmente o seguinte:

Item 7.1 (...)
(...)
SEGUNDA ETAPA: será constituída de Teste de Aptidão Física, de caráter eliminatório, somente para os candidatos aprovados na Primeira
etapa, de acordo com a Lei nº 6.513, art. 9º, VIII, alínea “b”; (...)

8.6 - O candidato que alcançar o mínimo de 40% de acertos na prova objetiva, que equivalem a 24 (vinte e quatro)

questões e o mínimo de 01 (um) acerto em cada disciplina estará aprovado na prova escrita objetiva. O candidato

ausente estará automaticamente eliminado.

9 – DA SEGUNDA ETAPA: TESTE DE APTIDÃO FÍSICA (TAF) (PARA TODOS OS CARGOS).

9.1 Serão submetidos ao Teste de Aptidão Física, de caráter eliminatório, somente os candidatos aprovados na

Primeira Etapa, até 3.000a colocação para o cargo de Soldado PM Combatente e 03 (três) vezes o número de vagas

para os cargos de QPPM – Músico, Soldado Bombeiro Militar e Soldado Musico Bombeiro.

9.1.1 O Teste de Aptidão Física será realizado únicamente em São Luís – MA.

Em 17/10/2012, antes da prova objetiva (02/12/2012), foi acrescido ao edital o subitem 9.1.2 o qual estabeleceu apenas a

distribuição por localidade do número de vagas, sem contudo alterar a “linha de corte”. Senão vejamos:

9.1.2 para o cargo de Soldado PM Combatente serão convocados até 3.000 candidatos, discriminados na tabela a

seguir:

O requerente alegou que não obteve nota zero nas disciplinas, bem como atingiu a pontuação exigida, estando aprovado

na primeira fase do certame, o que de acordo com as regras originais asseguraria sua convocação para a segunda etapa (TAF).

Ocorre que, antes da realização da primeira fase, já havia sido determinado o número limite de candidatos que seriam

convocados por localidade, dentre os 3.000 (três mil) que sempre foram previstos no edital caso não fossem modificadas as regras do edital, ou

seja, não há que se falar em alteração do Edital, o que se vê é que houve, tão somente, esclarecimento com o fito de evitar interpretação errônea

pelos candidatos.

Sobre modificação de regras de edital durante a realização de concurso público, o STF possui o seguinte entendimento, in

verbis:

EMENTA: AGRAVO INTERNO. EDITAL. CONCURSO PÚBLICO. MAGISTRATURA FEDERAL. ALTERAÇÃO DE
CLÁUSULA EDITALÍCIA NO DECORRER DO CERTAME. OBEDIÊNCIA A DELIBERAÇÃO FORMALIZADA EM
MOMENTO ANTERIOR À PUBLICAÇÃO DO EDITAL. LEGITIMIDADE. RECURSO QUE NÃO IMPUGNA A
OCORRÊNCIA E A PUBLICIDADE DA MENCIONADA DELIBERAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE
ELEMENTOS CONCRETOS QUE DEMONSTREM A LEGÍTIMA EXPECTATIVA DOS CANDIDATOS. APLICAÇÃO
DOS ENUNCIADOS 279 E 283, COM AS DEVIDAS ADAPTAÇÕES. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal
firmou-se no sentido de que os editais de concursos públicos são inalteráveis no decorrer dos certames, salvo quando
alguma alteração se fizer necessária por imposição de lei ou para sanar erro material contido no texto. Permite-se
ainda a correção de ambiguidade textual, nos termos da jurisprudência firmada acerca dos erros meramente
materiais, desde que o sentido adotado tenha por base deliberação tomada prévia e publicamente pela comissão
organizadora, em momento anterior ao início do próprio certame. À falta de elementos probatórios favoráveis à alegada
boa-fé dos agravantes e de questionamento específico do ponto referido, considero aplicáveis, mutatis mutandi, os
enunciados 279 e 283 da Súmula/STF. Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental. (AgRg. nº. 332312-DF.
Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA - julg. 1º/3/2011 - Segunda Turma - pub. 6/4/2011).

Como já mencionado, consultando o edital e todo o seu contexto, entendo nesse primeiro momento, que a referida

alteração não modificou o certame, nem tampouco causou prejuízos aos candidatos, uma vez que a “linha de corte” já havia sido prevista desde

o primeiro edital, sendo que no segundo foi apenas discriminado, dentre o total de 3.000 (três mil) convocados para todo o Estado, a quantidade
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por localidade, sendo tal retificação esclarecedora.

A despeito das duas convocações nos meses de março e junho de 2015, através dos editais 001/2015 e 003/2015, nas

quais foram convocados inicialmente 1.004 candidatos e depois mais 2.303, respectivamente, sobreveio o entendimento de que a nota de corte

previamente estabelecida perdeu seu sentido, sendo considerado aprovados e aptos para seguir no certame, os candidatos que acertassem 40%

(quarenta por cento) da prova objetiva, com 24 pontos no mínimo, sem zerar as disciplinas cobradas.

Ocorre que, analisando detidamente o caso, bem como o número de demandas com o mesmo objeto, entendeu este juízo

em atenção aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e da cooperação processual oficiar o Estado do Maranhão, a

Secretaria de Estado da Gestão e Previdência e a Fundação Sousândrade (Ofício nº 304/2016-SJFP) para que apresentassem a lista de todos os

candidatos aprovados na primeira etapa do concurso juntamente com a lista dos convocados pelos editais 001/2015 e 003/2015, destacando a

lotação, número de pontos e classificação pela localidade.

Em resposta ao acenado Ofício, a Fundação Sousândrade por meio do Ofício nº 071/2016, de 09 de agosto de 2016

apresentou a relação dos convocados para o Teste de Aptidão Física nos editais de números 001/2013 e 003/2015, e a Secretaria de Estado da

Gestão e Previdência, através do Ofício nº 2631/2016-GAB/SEGEP de 03 de agosto de 2016, apresentou o resultado detalhado de todos os

candidatos aprovados na primeira fase do certame.

Diante dessas informações se pode constatar que as convocações se deram por necessidade de um maior contingente de

policiais, sendo ampliado o número de vagas em todo o Estado do Maranhão, contudo, esse fato não deu ensejo para se chamar todos os

aprovados na prova objetiva para o TAF, ou seja, foram convocados mais candidatos, porém atendendo a ordem de classificação e pontuação, de

modo que não se observou preterição.

Nesse aspecto, é de bom alvitre registrar que caberia ao Autor demonstrar a preterição, porém, não o fez, de modo que

não se observa da documentação recebida por este Juízo que fora efetivamente preterido.

Foi possível notar também que houve a alteração quanto a nota de corte, porém ela não chegou ao patamar de 24 (vinte e

quatro) pontos conforme alega o autor.

Na espécie, o requerente se inscreveu no cargo de soldado combatente para São Luís, e aduz ter direito de ser convocado

para segunda etapa por ter alcançando o coeficiente mínimo superior correspondente a 40% (quarenta por cento).

Analisando o resultado detalhado da primeira etapa do concurso e as convocações que se deram por necessidade da

Administração nos meses de março e junho de 2015, verifico que o último convocado para São Luís fez 30 pontos e sua classificação é a 3.657ª,

sendo esta a nota de corte a ser exigida aos candidatos aptos para a segunda etapa do certame, qual seja, o TAF -Teste de Aptidão Física.

Não obstante, verifico pelo documento acostado a peça inaugural, que o Autor alcançou apenas 25 pontos na primeira

etapa do concurso, ou seja, pontuação menor que a do último convocado, portanto, não poderia ser considerado apto para realização da segunda

etapa do certame, sob pena de afrontar o princípio da vinculação ao edital do concurso e o da isonomia entre os candidatos.

Assim, não há plausibilidade na alegação de preterição apontada pelo Autor na exordial, inexistindo, portanto, direito

líquido à sua convocação.

Compartilha desse entendimento, o Egrégio Tribunal de Justiça do Maranhão:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE TUTELA
ANTECIPADA. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO MARANHÃO. SOLDADO
COMBATENTE. CONVOCAÇÃO PARA O TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. NOTA DE CORTE NÃO ATINGIDA.
IMPROVIMENTO.

1. A aprovação do candidato na primeira etapa do concurso não confere direito líquido à convocação para
próxima etapa, se o edital prevê expressamente que somente serão convocados os aprovados e classificados até a
posição prevista, e o candidato não está entre esses classificados. Trata-se do conhecido instrumento da nota de
corte. 2. Eventual redução da cláusula de barreira deve ser demonstrada caso a caso, discriminando-se a
pontuação obtida pelo candidato requerente na primeira fase do certame, bem como a quantidade de acertos
obtida pelo último candidato convocado para a localidade pretendida pelo postulante, sob pena de, ilegitimamente,
se impor à administração pública o dever de convocar, para o teste físico, todos os candidatos que não tenham sido
reprovados na primeira etapa do concurso indistintamente. 3. In casu, a convocação pressupõe a combinação de dois
requisitos, a saber, a aprovação na primeira etapa e a obtenção de desempenho suficiente para transpor a barreira da nota
de corte, não se afigurando, no entanto, ter sido o último requisito preenchido pelo requerente. 4. Agravo improvido. (AI
0228862016, Rel. Desembargador(a) KLEBER COSTA CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, julgado em
28/07/2016, DJe 04/08/2016) (grifei)

A propósito, transcrevo trecho do Acórdão proferido no Agravo de Instrumento nº 23.839/2016 – São Luís/MA, julgado

pela 1ª Câmara Cível em 01/08/2016, da Relatoria da Des. Angela Maria Moraes Salazar que bem elucida a questão, verbis:
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“ (...)

Todavia, mesmo diante da redução na nota de corte, deve o candidato comprovar na sua demanda que possui nota igual

ou superior as alcançadas pelos candidatos excedentes chamados para o TAF, ou seja, que houve redução da nota de

corte para localidade em que realizou o concurso.”

De mais a mais, a título de informação, foi encaminhado a este juízo, o Ofício nº 695/2016-SP informando o deferimento

da Suspensão de Liminar nº 016063/2016 bem como a extensão dos seus efeitos aos processos nºs: 0813288-67.2016.8.10.0001;

0807934-64.2016.8.10.0001; 0808230-83.2016.8.10.0001; 0806922-12.2016.8.10.0001; 0809721-28.2016.8.10.0001;

0803957-61.2016.8.10.0001; 0806390-38.2016.8.10.0001; 0805037-60.2016.8.10.0001; 0804398-42.2016.8.10.0001;

0804398-42.2016.8.10.0001; 0807601-12.2016.8.10.0001; 0809516-96.2016.8.10.0001 que tramitam neste juízo e que possuem identidade de

objeto, qual seja, prosseguir no certame com a realização do teste de aptidão física.

Por todo os fundamentos esposados e não tendo sido demonstrados pelo autor os requisitos ensejadores da concessão da

tutela de urgência a saber: probabilidade do direito e risco de dano irreparável, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA, nos

termos da fundamentação supra.

Defiro a gratuidade da justiça, conforme as isenções estabelecidas no artigo 98, § 1º, do Código de Processo Civil.

Deixo de designar audiência de conciliação e ou de mediação prevista no art. 334, do CPC, tendo em vista que o Estado

do Maranhão, por meio do ofício nº 170/2016 – GAB/PGE dirigido ao juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública de São Luís, já manifestou seu

desinteresse e o de suas autarquias em conciliar, devendo serem citados para apresentar contestação.

Cite-se o ESTADO DO MARANHÃO, na pessoa do Procurador-Geral para, querendo, contestar a presente ação no

prazo de 30 (trinta) dias, conforme o disposto no artigo 183 do Código de Processo Civil.

Cite-se a FUNDAÇÃO SOUSÂNDRADE DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UFMA para, querendo,

contestar a presente ação, no prazo de 15 dias úteis, conforme o disposto no art. 229, §2º do Código de Processo Civil

Cientifiquem-se as partes desta decisão.

Esta decisão servirá como MANDADO.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

São Luís (MA), 5 de abril de 2017
Juíza ALESSANDRA COSTA ARCANGELI

Auxiliar da Capital – respondendo pela 3ª Vara da Fazenda Pública

PROCESSO: 0854897-30.2016.8.10.0001
AÇÃO: [Classificação e/ou Preterição]
AUTOR: ALDENIR DE JESUS COSTA PINHEIRO e outros (2)
Advogado do(a) AUTOR: DANIELLY RAMOS VIEIRA - MA9076 Advogado do(a) AUTOR: DANIELLY RAMOS VIEIRA - MA9076
Advogado do(a) AUTOR: DANIELLY RAMOS VIEIRA - MA9076
RÉU: ESTADO DO MARANHAO

DECISÃO
Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE LIMINAR ajuizada por

ALDENIR DE JESUS COSTA PINHEIRO, PAULO HENRIQUE AGUIAR SILVA e RENATA DE ARAUJO MELO em face do ESTADO DO
MARANHÃO , todos devidamente qualificados nos autos.

Alegam os requerentes que prestaram concurso para o cargo de Soldado da Polícia Militar do Estado Maranhão .

Afirmam que acertaram as seguintes pontuações:

ALDENIR DE JESUS COSTA PINHEIRO, localidade Pinheiro - 29 (vinte e nove), pontos;

PAULO HENRIQUE AGUIAR SILVA, localidade São Luís - 28 (vinte e oito ), pontos;

RENATA DE ARAUJO MELO, localidade São Luís - 34 (trinta e quatro) pontos.

Aduzem que alcançaram o coeficiente mínimo superior correspondente a 40% (quarenta por cento), bem como que

obtiveram ao menos 1(um) acerto em cada disciplina, estando, portanto, habilitados segundo o que regula o Edital nº 03/2012 do certame para

figurarem nas etapas subsequentes.

Asseveram que, apesar de terem sido aprovados, seus nomes não figuraram na lista dos aprovados e convocados para a

etapa do teste de aptidão física.

Pugnam pelo deferimento da medida liminar para realizarem a segunda etapa do certame, qual seja o Teste de Aptidão
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Física – TAF e, caso obtenham êxito, participem das demais fases do certame.

Juntaram documentos com a inicial.

Relatados. DECIDO.

Não há dúvida de que a concessão de tutela antecipada, em qualquer de suas modalidades (urgência ou evidência) é

medida de exceção, cabível quando da concorrência dos requisitos elencados nos artigos 300 ou 311 do novo Código de Processo Civil. No caso

dos autos, tratando-se de medida visada por urgência, devem restar, de início, demonstrados elementos que evidenciem a probabilidade do

direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Na verdade, a tutela antecipada é aceita nos casos em que os elementos constantes dos autos mostrarem-se

suficientemente convincentes, de modo a permitir, ao menos, que se vislumbrem indícios de plausibilidade do direito alegado.

O risco de dano, por sua vez, não deve ser proveniente de simples temor subjetivo, mas sim oriundo de fatos precisos,

intensos, seguros, que sejam objeto suficiente de prova da grande probabilidade em torno da ocorrência do tal risco. Nesse sentido, aplicável o

que leciona o preclaro doutrinador Humberto Theodoro Júnior:

Os simples inconvenientes da demora processual, aliás, inevitáveis dentro do sistema do contraditório e ampla
defesa, não podem, só por si, justificar a antecipação da tutela. É indispensável a ocorrência do risco de dano
anormal cuja consumação possa comprometer, substancialmente, a satisfação do direito subjetivo da parte.

A probabilidade do direito alegado representa a plausibilidade da pretensão, a real possibilidade de que o direito

reclamado seja albergado pelo ordenamento tal qual sugerido na inicial.

Pois bem.

O Edital nº 03/2012, de 10/10/2012 previa inicialmente o seguinte:

Item 7.1 (...)
(...)
SEGUNDA ETAPA: será constituída de Teste de Aptidão Física, de caráter eliminatório, somente para os candidatos aprovados na Primeira
etapa, de acordo com a Lei nº 6.513, art. 9º, VIII, alínea “b”; (...)

8.6 - O candidato que alcançar o mínimo de 40% de acertos na prova objetiva, que equivalem a 24 (vinte e quatro)

questões e o mínimo de 01 (um) acerto em cada disciplina estará aprovado na prova escrita objetiva. O candidato

ausente estará automaticamente eliminado.

9 – DA SEGUNDA ETAPA: TESTE DE APTIDÃO FÍSICA (TAF) (PARA TODOS OS CARGOS).

9.1 Serão submetidos ao Teste de Aptidão Física, de caráter eliminatório, somente os candidatos aprovados na Primeira

Etapa, sendo que:

9.1.1 Para os cargos de QPPM – Músico, Soldado Bombeiro Militar serão convocados serão convocados até três vezes

o número o número de vagas.

Em 02/01/2013, após a prova objetiva, foi acrescido ao edital o subitem 9.1.2 o qual estabeleceu apenas a distribuição por

localidade o número de vagas, sem contudo alterar a “linha de corte”. Senão vejamos:

9.1.2 para o cargo de Soldado PM Combatente serão convocados até 3.000 candidatos, discriminados na tabela.

Os requerentes alegaram que não obtiveram nota zero nas disciplinas, bem como atingiram a pontuação mínima exigida,

estando aprovados na primeira fase do certame, o que de acordo com as regras originais asseguraria suas convocações para a segunda etapa

(TAF).

Ocorre que, antes da realização da primeira fase, já havia sido determinado o número limite de candidatos que seriam

convocados por localidade, dentre os 3.000 (três mil) que sempre foram previstos no edital, ou seja, não há que se falar em alteração do Edital, o

que se vê é que houve, tão somente, esclarecimento com o fito de evitar interpretação errônea pelos candidatos.

Sobre modificação de regras de edital durante a realização de concurso público, o STF possui o seguinte entendimento, in

verbis:

EMENTA: AGRAVO INTERNO. EDITAL. CONCURSO PÚBLICO. MAGISTRATURA FEDERAL. ALTERAÇÃO DE
CLÁUSULA EDITALÍCIA NO DECORRER DO CERTAME. OBEDIÊNCIA A DELIBERAÇÃO FORMALIZADA EM
MOMENTO ANTERIOR À PUBLICAÇÃO DO EDITAL. LEGITIMIDADE. RECURSO QUE NÃO IMPUGNA A
OCORRÊNCIA E A PUBLICIDADE DA MENCIONADA DELIBERAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE
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ELEMENTOS CONCRETOS QUE DEMONSTREM A LEGÍTIMA EXPECTATIVA DOS CANDIDATOS. APLICAÇÃO
DOS ENUNCIADOS 279 E 283, COM AS DEVIDAS ADAPTAÇÕES. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal
firmou-se no sentido de que os editais de concursos públicos são inalteráveis no decorrer dos certames, salvo quando
alguma alteração se fizer necessária por imposição de lei ou para sanar erro material contido no texto. Permite-se
ainda a correção de ambiguidade textual, nos termos da jurisprudência firmada acerca dos erros meramente
materiais, desde que o sentido adotado tenha por base deliberação tomada prévia e publicamente pela comissão
organizadora, em momento anterior ao início do próprio certame. À falta de elementos probatórios favoráveis à alegada
boa-fé dos agravantes e de questionamento específico do ponto referido, considero aplicáveis, mutatis mutandi, os
enunciados 279 e 283 da Súmula/STF. Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental. (AgRg. nº. 332312-DF.
Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA - julg. 1º/3/2011 - Segunda Turma - pub. 6/4/2011).

Como já mencionado, consultando o edital e todo o seu contexto, entendo nesse primeiro momento, que a referido

esclarecimento não modificou o certame, nem tampouco causou prejuízos aos candidatos, uma vez que a “linha de corte” já havia sido prevista

desde o primeiro edital, sendo que no segundo foi apenas discriminado, dentre o total de 3.000 (três mil) convocados para todo o Estado, a

quantidade por localidade, sendo tal retificação esclarecedora.

A despeito das duas convocações nos meses de março e junho de 2015, através dos editais 001/2015 e 003/2015, nas

quais foram convocados inicialmente 1.004 candidatos e depois mais 2.303, respectivamente, sobreveio o entendimento de que a nota de corte

previamente estabelecida perdeu seu sentido, sendo considerado aprovados e aptos para seguir no certame, os candidatos que acertassem 40%

(quarenta por cento) da prova objetiva, com 24 pontos no mínimo, sem zerar as disciplinas cobradas.

Ocorre que, analisando detidamente o caso, bem como o número de demandas com o mesmo objeto, entendeu este juízo

em atenção aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e da cooperação processual oficiar o Estado do Maranhão, a

Secretaria de Estado da Gestão e Previdência e a Fundação Sousândrade (Ofício nº 304/2016-SJFP) para que apresentassem a lista de todos os

candidatos aprovados na primeira etapa do concurso juntamente com a lista dos convocados pelos editais 001/2015 e 003/2015, destacando a

lotação, número de pontos e classificação pela localidade.

Em resposta ao acenado Ofício, a Fundação Sousândrade por meio do Ofício nº 071/2016, de 09 de agosto de 2016

apresentou a relação dos convocados para o Teste de Aptidão Física nos editais de números 001/2013 e 003/2015, e a Secretaria de Estado da

Gestão e Previdência, através do Ofício nº 2631/2016-GAB/SEGEP de 03 de agosto de 2016, apresentou o resultado detalhado de todos os

candidatos aprovados na primeira fase do certame.

Diante dessas informações se pode constatar que as convocações se deram por necessidade de um maior contingente de

policiais, sendo ampliado o número de vagas em todo o Estado do Maranhão, contudo, esse fato não deu ensejo para se chamar todos os

aprovados na prova objetiva para o TAF, ou seja, foram convocados mais candidatos, porém atendendo a ordem de classificação e pontuação, de

modo que não se observou preterição.

Nesse aspecto, é de bom alvitre registrar que caberia aos Autores, se fosse o caso, demonstrarem possível preterição,

porém, não o fizeram, de modo que não se observa da documentação recebida por este Juízo que foram preteridos.

Foi possível notar também que houve a alteração quanto a nota de corte, porém ela não chegou ao patamar de 24 (vinte e

quatro) pontos conforme alegam os autores.

Compulsando os autos, verifica-se que vários candidatos com pontuação igual ou inferior a dos requerentes foram

convocados para as etapas seguintes, porém, por força de decisão judicial, logo são sub judice, não havendo que se falar em preterição, pois

foram convocados em listagem separada, não integrando, em momento algum, a lista de convocação dos Editais 001/2015 de 03/03/2015 e

003/2015 de 25/06/2015.

A jurisprudência é nesse sentido:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. DELEGADO DA POLÍCIA FEDERAL
(EDITAL Nº 001/93). NOMEAÇÃO DE CANDIDATOS COM CLASSIFICAÇÃO INFERIOR. DESPACHO DE
MINISTRO DE ESTADO. APOSTILAMENTO DA SITUAÇÃO FUNCIONAL DE POLICIAIS FEDERAIS QUE
EXERCIAM SEUS CARGOS NA CONDIÇÃO SUB JUDICE. CANDIDATOS NÃO-CLASSIFICADOS DENTRO DO
NÚMERO DE VAGAS. AUSÊNCIA DE PRETERIÇÃO.
I - "Os despachos do Ministro de Estado da Justiça que apostilaram a situação funcional dos policiais federais que há
longa data exercem seus cargos na condição sub judice detêm natureza interna corporis. Visam solucionar problema
interno da Administração. Assim, não albergam candidatos não-nomeados, tal como a impetrante, não-classificada dentro
do número de vagas previsto no concurso público para provimento do cargo de Delgado da Polícia Federal, regido pelo
Edital 001-ANP."Com efeito,"O Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão segundo a qual não há falar em
preterição de candidato aprovado em concurso público nos casos em que a Administração, por força de decisão judicial,
procede à nomeação de outros em classificação inferior à sua." (MS 13.166/DF, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES
LIMA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 12/11/2008, DJe 27/04/2009).
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II - Apelação desprovida. (TRF1. AC AC 00245339620074013400. QUINTA TURMA. Relator: JUIZ FEDERAL
FRANCISCO NEVES DA CUNHA (CONV.). Julgamento: 04/02/2015)

Analisando o resultado detalhado da primeira etapa do concurso e as convocações que se deram por necessidade da

Administração nos meses de março e junho de 2015, verifico que o último convocado para São Luís - masculino fez 30 pontos e sua

classificação é a 3.657ª; o último convocado para Pinheiro masculinofez 30 pontos e sua classificação é a 225º e a última convocada para

São Luís feminino fez 37 pontos e sua classificação é a 595º, sendo estas as notas de corte a serem exigida aos candidatos aptos para a segunda

etapa do certame, qual seja, o TAF -Teste de Aptidão Física.

Não obstante, verifico pelos fatos alegados pelos Autores na peça inaugural e pelos documentos acostados,

que alcançaram as seguintes pontuações por localidade na primeira etapa do concurso:

-ALDENIR DE JESUS COSTA PINHEIRO Pinheiro - 29 pontos;

- PAULO HENRIQUE AGUIAR SILVA, São Luís, 28 pontos;

-RENATA DE ARAUJO MELO São Luís, 34 pontos.

Ou seja, os autores alcançaram pontuações menores que a dos últimos convocados, portanto, não poderiam ser

considerados aptos para realização da segunda etapa do certame, sob pena de afrontarem o princípio da vinculação ao edital do concurso e o da

isonomia entre os candidatos.

Assim, não vislumbrando preterição, do mesmo modo entendo não existir plausibilidade nas alegações apontadas pelos

Autores na exordial, inexistindo, portanto, direito líquido às suas convocações.

Compartilha desse entendimento, o Egrégio Tribunal de Justiça do Maranhão:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE TUTELA
ANTECIPADA. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO MARANHÃO. SOLDADO
COMBATENTE. CONVOCAÇÃO PARA O TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. NOTA DE CORTE NÃO ATINGIDA.
IMPROVIMENTO.

1. A aprovação do candidato na primeira etapa do concurso não confere direito líquido à convocação para
próxima etapa, se o edital prevê expressamente que somente serão convocados os aprovados e classificados até a
posição prevista, e o candidato não está entre esses classificados. Trata-se do conhecido instrumento da nota de
corte. 2. Eventual redução da cláusula de barreira deve ser demonstrada caso a caso, discriminando-se a
pontuação obtida pelo candidato requerente na primeira fase do certame, bem como a quantidade de acertos
obtida pelo último candidato convocado para a localidade pretendida pelo postulante, sob pena de, ilegitimamente,
se impor à administração pública o dever de convocar, para o teste físico, todos os candidatos que não tenham sido
reprovados na primeira etapa do concurso indistintamente. 3. In casu, a convocação pressupõe a combinação de dois
requisitos, a saber, a aprovação na primeira etapa e a obtenção de desempenho suficiente para transpor a barreira da nota
de corte, não se afigurando, no entanto, ter sido o último requisito preenchido pelo requerente. 4. Agravo improvido. (AI
0228862016, Rel. Desembargador(a) KLEBER COSTA CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, julgado em
28/07/2016, DJe 04/08/2016) (grifei)

A propósito, transcrevo trecho do Acórdão proferido no Agravo de Instrumento nº 23.839/2016 – São Luís/MA, julgado

pela 1ª Câmara Cível em 01/08/2016, da Relatoria da Des. Angela Maria Moraes Salazar que bem elucida a questão, verbis:

“ (...)

Todavia, mesmo diante da redução na nota de corte, deve o candidato comprovar na sua demanda que possui nota igual

ou superior as alcançadas pelos candidatos excedentes chamados para o TAF, ou seja, que houve redução da nota de

corte para localidade em que realizou o concurso.”

De mais a mais, a título de informação, foi encaminhado a este juízo, o Ofício nº 695/2016-SP informando o deferimento

da Suspensão de Liminar nº 016063/2016 bem como a extensão dos seus efeitos aos processos nºs: 0813288-67.2016.8.10.0001;

0807934-64.2016.8.10.0001; 0808230-83.2016.8.10.0001; 0806922-12.2016.8.10.0001; 0809721-28.2016.8.10.0001;

0803957-61.2016.8.10.0001; 0806390-38.2016.8.10.0001; 0805037-60.2016.8.10.0001; 0804398-42.2016.8.10.0001;

0804398-42.2016.8.10.0001; 0807601-12.2016.8.10.0001; 0809516-96.2016.8.10.0001 que tramitam neste juízo e que possuem identidade de

objeto, qual seja, prosseguir no certame com a realização do teste de aptidão física.

Por todo os fundamentos esposados e não tendo sido demonstrados pelo autor os requisitos ensejadores da concessão da

tutela de urgência a saber: probabilidade do direito e risco de dano irreparável, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA, nos

termos da fundamentação supra.

Defiro a gratuidade da justiça, conforme as isenções estabelecidas no artigo 98, § 1º, do Código de Processo Civil.

Deixo de designar audiência de conciliação e ou de mediação prevista no art. 334, do CPC, tendo em vista que o Estado
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do Maranhão, por meio do ofício nº 170/2016 – GAB/PGE dirigido ao juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública de São Luís, já manifestou seu

desinteresse e o de suas autarquias em conciliar, devendo serem citados para apresentar contestação.

Cite-se o ESTADO DO MARANHÃO, na pessoa do Procurador-Geral para, querendo, contestar a presente ação no

prazo de 30 (trinta) dias, conforme o disposto no artigo 183 do Código de Processo Civil.

Cientifiquem-se as partes desta decisão.

Esta decisão servirá como MANDADO.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

São Luís (MA), 04 de abril de 2017.

Juíza ALESSANDRA COSTA ARCANGELI

Auxiliar da Capital – respondendo pela 3ª Vara da Fazenda Pública.

PROCESSO: 0855947-91.2016.8.10.0001
AÇÃO: [Classificação e/ou Preterição]
AUTOR: ANTONIO MARCOS OLIVEIRA DA SILVA
Advogado do(a) AUTOR: MARCELLA MARQUEZ MACHADO - MA11436
RÉU: ESTADO DO MARANHAO(CNPJ=06.354.468/0001-60) e outros

DECISÃO

Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE LIMINAR ajuizada por

ANTONIO MARCOS OLIVEIRA DA SILVA em face do ESTADO DO MARANHÃO e FUNDAÇÃO SOUSÂNDRADE, todos devidamente

qualificados nos autos.

Alega o requerente que prestou concurso para o cargo de Soldado Combatente da Polícia Militar com lotação em Barra

do Corda.

Afirma que acertou 26 (vinte e seis) questões alcançando o coeficiente mínimo superior correspondente a 40% (quarenta

por cento), bem como que obteve ao menos 1(um) acerto em cada disciplina, estando, portanto, habilitado segundo o que regula o Edital nº

03/2012 do certame para figurar na etapa subsequente.

Assevera que, apesar de ter sido aprovado, o seu nome não figurou na lista dos aprovados e convocados para a etapa do

teste de aptidão física, apesar de vários candidatos com pontuação inferior a sua terem sido incluídos nas etapas seguintes, sendo por essa razão

preterido.

Pugna pelo deferimento da medida liminar para realizar a segunda etapa do certame, qual seja o Teste de Aptidão Física

– TAF e, caso tenha êxito, participe das demais fases do certame.

Juntou documentos com a inicial.

Relatados. DECIDO.

Não há dúvida de que a concessão de tutela antecipada, em qualquer de suas modalidades (urgência ou evidência) é

medida de exceção, cabível quando da concorrência dos requisitos elencados nos artigos 300 ou 311 do novo Código de Processo Civil. No caso

dos autos, tratando-se de medida visada por urgência, devem restar, de início, demonstrados elementos que evidenciem a probabilidade do

direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Na verdade, a tutela antecipada é aceita nos casos em que os elementos constantes dos autos mostrarem-se

suficientemente convincentes, de modo a permitir, ao menos, que se vislumbrem indícios de plausibilidade do direito alegado.

O risco de dano, por sua vez, não deve ser proveniente de simples temor subjetivo, mas sim oriundo de fatos precisos,

intensos, seguros, que sejam objeto suficiente de prova da grande probabilidade em torno da ocorrência do tal risco. Nesse sentido, aplicável o

que leciona o preclaro doutrinador Humberto Theodoro Júnior:

Os simples inconvenientes da demora processual, aliás, inevitáveis dentro do sistema do contraditório e ampla
defesa, não podem, só por si, justificar a antecipação da tutela. É indispensável a ocorrência do risco de dano
anormal cuja consumação possa comprometer, substancialmente, a satisfação do direito subjetivo da parte.

A probabilidade do direito alegado representa a plausibilidade da pretensão, a real possibilidade de que o direito

reclamado seja albergado pelo ordenamento tal qual sugerido na inicial.

Pois bem.
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O Edital nº 03/2012, de 10/10/2012 previa inicialmente o seguinte:

Item 7.1 (...)
(...)
SEGUNDA ETAPA: será constituída de Teste de Aptidão Física, de caráter eliminatório, somente para os candidatos aprovados na Primeira
etapa, de acordo com a Lei nº 6.513, art. 9º, VIII, alínea “b”; (...)

8.6 - O candidato que alcançar o mínimo de 40% de acertos na prova objetiva, que equivalem a 24 (vinte e quatro)

questões e o mínimo de 01 (um) acerto em cada disciplina estará aprovado na prova escrita objetiva. O candidato

ausente estará automaticamente eliminado.

9 – DA SEGUNDA ETAPA: TESTE DE APTIDÃO FÍSICA (TAF) (PARA TODOS OS CARGOS).

9.1 Serão submetidos ao Teste de Aptidão Física, de caráter eliminatório, somente os candidatos aprovados na Primeira

Etapa, sendo que:

9.1.1 Para os cargos de QPPM – Músico, Soldado Bombeiro Militar serão convocados serão convocados até três vezes

o número o número de vagas.

Em 02/01/2013, após a prova objetiva, foi acrescido ao edital o subitem 9.1.2 o qual estabeleceu apenas a distribuição por

localidade o número de vagas, sem contudo alterar a “linha de corte”. Senão vejamos:

9.1.2 para o cargo de Soldado PM Combatente serão convocados até 3.000 candidatos, discriminados na tabela.

O requerente alegou que não obteve nota zero nas disciplinas, bem como atingiu a pontuação exigida, estando aprovado

na primeira fase do certame, o que de acordo com as regras originais asseguraria sua convocação para a segunda etapa (TAF).

Ocorre que, antes da realização da primeira fase, já havia sido determinado o número limite de candidatos que seriam

convocados por localidade, dentre os 3.000 (três mil) que sempre foram previstos no edital, ou seja, não há que se falar em alteração do Edital, o

que se vê é que houve, tão somente, esclarecimento com o fito de evitar interpretação errônea pelos candidatos.

Sobre modificação de regras de edital durante a realização de concurso público, o STF possui o seguinte entendimento, in

verbis:

EMENTA: AGRAVO INTERNO. EDITAL. CONCURSO PÚBLICO. MAGISTRATURA FEDERAL. ALTERAÇÃO DE
CLÁUSULA EDITALÍCIA NO DECORRER DO CERTAME. OBEDIÊNCIA A DELIBERAÇÃO FORMALIZADA EM
MOMENTO ANTERIOR À PUBLICAÇÃO DO EDITAL. LEGITIMIDADE. RECURSO QUE NÃO IMPUGNA A
OCORRÊNCIA E A PUBLICIDADE DA MENCIONADA DELIBERAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE
ELEMENTOS CONCRETOS QUE DEMONSTREM A LEGÍTIMA EXPECTATIVA DOS CANDIDATOS. APLICAÇÃO
DOS ENUNCIADOS 279 E 283, COM AS DEVIDAS ADAPTAÇÕES. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal
firmou-se no sentido de que os editais de concursos públicos são inalteráveis no decorrer dos certames, salvo quando
alguma alteração se fizer necessária por imposição de lei ou para sanar erro material contido no texto. Permite-se
ainda a correção de ambiguidade textual, nos termos da jurisprudência firmada acerca dos erros meramente
materiais, desde que o sentido adotado tenha por base deliberação tomada prévia e publicamente pela comissão
organizadora, em momento anterior ao início do próprio certame. À falta de elementos probatórios favoráveis à alegada
boa-fé dos agravantes e de questionamento específico do ponto referido, considero aplicáveis, mutatis mutandi, os
enunciados 279 e 283 da Súmula/STF. Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental. (AgRg. nº. 332312-DF.
Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA - julg. 1º/3/2011 - Segunda Turma - pub. 6/4/2011).

Como já mencionado, consultando o edital e todo o seu contexto, entendo nesse primeiro momento, que o referido

esclarecimento não modificou o certame, nem tampouco causou prejuízos aos candidatos, uma vez que a “linha de corte” já havia sido prevista

desde o primeiro edital, sendo que no segundo foi apenas discriminado, dentre o total de 3.000 (três mil) convocados para todo o Estado, a

quantidade por localidade, sendo tal retificação esclarecedora.

A despeito das duas convocações nos meses de março e junho de 2015, através dos editais 001/2015 e 003/2015, nas

quais foram convocados inicialmente 1.004 candidatos e depois mais 2.303, respectivamente, sobreveio o entendimento de que a nota de corte

previamente estabelecida perdeu seu sentido, sendo considerado aprovados e aptos para seguir no certame, os candidatos que acertassem 40%

(quarenta por cento) da prova objetiva, com 24 pontos no mínimo, sem zerar as disciplinas cobradas.

Ocorre que, analisando detidamente o caso, bem como o número de demandas com o mesmo objeto, entendeu este juízo

em atenção aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e da cooperação processual oficiar o Estado do Maranhão, a

Secretaria de Estado da Gestão e Previdência e a Fundação Sousândrade (Ofício nº 304/2016-SJFP) para que apresentassem a lista de todos os

candidatos aprovados na primeira etapa do concurso juntamente com a lista dos convocados pelos editais 001/2015 e 003/2015, destacando a

lotação, número de pontos e classificação pela localidade.
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Em resposta ao acenado Ofício, a Fundação Sousândrade por meio do Ofício nº 071/2016, de 09 de agosto de 2016

apresentou a relação dos convocados para o Teste de Aptidão Física nos editais de números 001/2013 e 003/2015, e a Secretaria de Estado da

Gestão e Previdência, através do Ofício nº 2631/2016-GAB/SEGEP de 03 de agosto de 2016, apresentou o resultado detalhado de todos os

candidatos aprovados na primeira fase do certame.

Diante dessas informações se pode constatar que as convocações se deram por necessidade de um maior contingente de

policiais, sendo ampliado o número de vagas em todo o Estado do Maranhão, contudo, esse fato não deu ensejo para se chamar todos os

aprovados na prova objetiva para o TAF, ou seja, foram convocados mais candidatos, porém atendendo a ordem de classificação e pontuação, de

modo que não se observou preterição.

Nesse aspecto, é de bom alvitre registrar que caberia ao Autor demonstrar a preterição, porém, não o fez, de modo que

não se observa da documentação recebida por este Juízo que fora efetivamente preterido.

Foi possível notar também que houve a alteração quanto a nota de corte, porém ela não chegou ao patamar de 24 (vinte e

quatro) pontos conforme alega o autor.

Na espécie, o requerente se inscreveu no cargo de soldado combatente para Barra do Corda São Luís, e aduz ter sido

preterido, pois outros candidatos com pontuações inferiores a sua fora convocado para o TAF.

Compulsando os autos, verifica-se que os candidatos apontados pelo autor em sua inicial com pontuação igual ou inferior

a sua, foram convocados para as etapas seguintes por força de decisão judicial, logo são sub judice, não havendo que se falar em preterição, pois

foram convocados em listagem separada, não integrando, em momento algum, a lista de convocação dos Editais 001/2015 de 03/03/2015 e

003/2015 de 25/06/2015.

A jurisprudência é nesse sentido:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. DELEGADO DA POLÍCIA FEDERAL
(EDITAL Nº 001/93). NOMEAÇÃO DE CANDIDATOS COM CLASSIFICAÇÃO INFERIOR. DESPACHO DE
MINISTRO DE ESTADO. APOSTILAMENTO DA SITUAÇÃO FUNCIONAL DE POLICIAIS FEDERAIS QUE
EXERCIAM SEUS CARGOS NA CONDIÇÃO SUB JUDICE. CANDIDATOS NÃO-CLASSIFICADOS DENTRO DO
NÚMERO DE VAGAS. AUSÊNCIA DE PRETERIÇÃO.
I - "Os despachos do Ministro de Estado da Justiça que apostilaram a situação funcional dos policiais federais que há
longa data exercem seus cargos na condição sub judice detêm natureza interna corporis. Visam solucionar problema
interno da Administração. Assim, não albergam candidatos não-nomeados, tal como a impetrante, não-classificada dentro
do número de vagas previsto no concurso público para provimento do cargo de Delgado da Polícia Federal, regido pelo
Edital 001-ANP."Com efeito,"O Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão segundo a qual não há falar em
preterição de candidato aprovado em concurso público nos casos em que a Administração, por força de decisão judicial,
procede à nomeação de outros em classificação inferior à sua." (MS 13.166/DF, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES
LIMA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 12/11/2008, DJe 27/04/2009).
II - Apelação desprovida. (TRF1. AC AC 00245339620074013400. QUINTA TURMA. Relator: JUIZ FEDERAL
FRANCISCO NEVES DA CUNHA (CONV.). Julgamento: 04/02/2015)

Analisando o resultado detalhado da primeira etapa do concurso e as convocações que se deram por necessidade da

Administração nos meses de março e junho de 2015, verifico que o último convocado para Barra do Corda masculino fez 33 pontos e sua

classificação é a 258º, sendo esta a nota de corte a ser exigida aos candidatos aptos para a segunda etapa do certame, qual seja, o TAF -Teste de

Aptidão Física.

Não obstante, verifico pelos fatos alegados na peça inaugural/pelos documentos acostados, que o autor alcançou apenas 2

6 pontos na primeira etapa do concurso, ou seja, pontuação menor que a do último convocado, portanto, não poderia ser considerado apto para

realização da segunda etapa do certame, sob pena de afrontar o princípio da vinculação ao edital do concurso e o da isonomia entre os candidatos.

Assim, não há plausibilidade na alegação de preterição apontada pelo Autor na exordial, inexistindo, portanto, direito

líquido à sua convocação.

Compartilha desse entendimento, o Egrégio Tribunal de Justiça do Maranhão:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE TUTELA
ANTECIPADA. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO MARANHÃO. SOLDADO
COMBATENTE. CONVOCAÇÃO PARA O TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. NOTA DE CORTE NÃO ATINGIDA.
IMPROVIMENTO.

1. A aprovação do candidato na primeira etapa do concurso não confere direito líquido à convocação para
próxima etapa, se o edital prevê expressamente que somente serão convocados os aprovados e classificados até a
posição prevista, e o candidato não está entre esses classificados. Trata-se do conhecido instrumento da nota de
corte. 2. Eventual redução da cláusula de barreira deve ser demonstrada caso a caso, discriminando-se a
pontuação obtida pelo candidato requerente na primeira fase do certame, bem como a quantidade de acertos
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obtida pelo último candidato convocado para a localidade pretendida pelo postulante, sob pena de, ilegitimamente,
se impor à administração pública o dever de convocar, para o teste físico, todos os candidatos que não tenham sido
reprovados na primeira etapa do concurso indistintamente. 3. In casu, a convocação pressupõe a combinação de dois
requisitos, a saber, a aprovação na primeira etapa e a obtenção de desempenho suficiente para transpor a barreira da nota
de corte, não se afigurando, no entanto, ter sido o último requisito preenchido pelo requerente. 4. Agravo improvido. (AI
0228862016, Rel. Desembargador(a) KLEBER COSTA CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, julgado em
28/07/2016, DJe 04/08/2016) (grifei)

A propósito, transcrevo trecho do Acórdão proferido no Agravo de Instrumento nº 23.839/2016 – São Luís/MA, julgado

pela 1ª Câmara Cível em 01/08/2016, da Relatoria da Des. Angela Maria Moraes Salazar que bem elucida a questão, verbis:

“ (...)

Todavia, mesmo diante da redução na nota de corte, deve o candidato comprovar na sua demanda que possui nota igual

ou superior as alcançadas pelos candidatos excedentes chamados para o TAF, ou seja, que houve redução da nota de

corte para localidade em que realizou o concurso.”

De mais a mais, a título de informação, foi encaminhado a este juízo, o Ofício nº 695/2016-SP informando o deferimento

da Suspensão de Liminar nº 016063/2016 bem como a extensão dos seus efeitos aos processos nºs: 0813288-67.2016.8.10.0001;

0807934-64.2016.8.10.0001; 0808230-83.2016.8.10.0001; 0806922-12.2016.8.10.0001; 0809721-28.2016.8.10.0001;

0803957-61.2016.8.10.0001; 0806390-38.2016.8.10.0001; 0805037-60.2016.8.10.0001; 0804398-42.2016.8.10.0001;

0804398-42.2016.8.10.0001; 0807601-12.2016.8.10.0001; 0809516-96.2016.8.10.0001 que tramitam neste juízo e que possuem identidade de

objeto, qual seja, prosseguir no certame com a realização do teste de aptidão física.

Por todo os fundamentos esposados e não tendo sido demonstrados pelo autor os requisitos ensejadores da concessão da

tutela de urgência a saber: probabilidade do direito e risco de dano irreparável, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA, nos

termos da fundamentação supra.

Defiro a gratuidade da justiça, conforme as isenções estabelecidas no artigo 98, § 1º, do Código de Processo Civil.

Deixo de designar audiência de conciliação e ou de mediação prevista no art. 334, do CPC, tendo em vista que o Estado

do Maranhão, por meio do ofício nº 170/2016 – GAB/PGE dirigido ao juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública de São Luís, já manifestou seu

desinteresse e o de suas autarquias em conciliar, devendo serem citados para apresentar contestação.

Cite-se o ESTADO DO MARANHÃO, na pessoa do Procurador-Geral para, querendo, contestar a presente ação no

prazo de 30 (trinta) dias, conforme o disposto no artigo 183 do Código de Processo Civil.

Cite-se a FUNDAÇÃO SOUSÂNDRADE DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UFMA para, querendo,

contestar a presente ação, no prazo de 15 dias úteis, conforme o disposto no art. 229, §2º do Código de Processo Civil

Cientifiquem-se as partes desta decisão.

Esta decisão servirá como MANDADO.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

São Luís (MA), 06 de abril de 2017.

Juíza ALESSANDRA COSTA ARCANGELI

Auxiliar da Capital – respondendo pela 3ª Vara da Fazenda Pública

PROCESSO: 0858234-27.2016.8.10.0001
AÇÃO: [Exame de Saúde e/ou Aptidão Física]
AUTOR: EDSON DE JESUS PAVAO JUNIOR
Advogado do(a) AUTOR: ELIANE EFIGENIA CAMPELO COSTA - MA13687
RÉU: ESTADO DO MARANHAO(CNPJ=06.354.468/0001-60) e outros

DECISÃO

Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE LIMINAR ajuizada por

EDSON DE JESUS PAVAO JUNIOR em face do ESTADO DO MARANHÃO e FUNDAÇÃO SOUSÂNDRADE, todos devidamente

qualificados nos autos.

Alega o requerente que prestou concurso para o cargo de Soldado Combatente da Polícia Militar com lotação em

Pinheiro.

Afirma que acertou 24 (vinte e seis) questões alcançando o coeficiente mínimo superior correspondente a 40% (quarenta
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por cento), bem como que obteve ao menos 1(um) acerto em cada disciplina, estando, portanto, habilitado segundo o que regula o Edital nº

03/2012 do certame para figurar na etapa subsequente.

Assevera que, apesar de ter sido aprovado, o seu nome não figurou na lista dos aprovados e convocados para a etapa do

teste de aptidão física, apesar de vários candidatos com pontuação inferiores a sua terem sido incluídos nas etapas seguintes, por força de

decisões liminares ou de tutelas antecipadas, inclusive com classificação final e nomeação após a última etapa, que é o curso de formação, tendo

citado o caso do candidato FÁBIO DA CUNHA FREIRE que realizou 25 pontos; FRANCISCO PAULO NOGUEIRA, que fez 24 (vinte e

quatro) em razão de sentença de mérito que julgou procedente a ação nº 24094-05.2013.8.10.0001, nomeado em 23 de dezembro de 2015 e

outros.

Pugna pelo deferimento da medida liminar para realizar a segunda etapa do certame, qual seja o Teste de Aptidão Física

– TAF e, caso tenha êxito, participe das demais fases do certame.

Juntou documentos com a inicial.

Relatados. DECIDO.

Não há dúvida de que a concessão de tutela antecipada, em qualquer de suas modalidades (urgência ou evidência) é

medida de exceção, cabível quando da concorrência dos requisitos elencados nos artigos 300 ou 311 do novo Código de Processo Civil. No caso

dos autos, tratando-se de medida visada por urgência, devem restar, de início, demonstrados elementos que evidenciem a probabilidade do

direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Na verdade, a tutela antecipada é aceita nos casos em que os elementos constantes dos autos mostrarem-se

suficientemente convincentes, de modo a permitir, ao menos, que se vislumbrem indícios de plausibilidade do direito alegado.

O risco de dano, por sua vez, não deve ser proveniente de simples temor subjetivo, mas sim oriundo de fatos precisos,

intensos, seguros, que sejam objeto suficiente de prova da grande probabilidade em torno da ocorrência do tal risco. Nesse sentido, aplicável o

que leciona o preclaro doutrinador Humberto Theodoro Júnior:

Os simples inconvenientes da demora processual, aliás, inevitáveis dentro do sistema do contraditório e ampla
defesa, não podem, só por si, justificar a antecipação da tutela. É indispensável a ocorrência do risco de dano
anormal cuja consumação possa comprometer, substancialmente, a satisfação do direito subjetivo da parte.

A probabilidade do direito alegado representa a plausibilidade da pretensão, a real possibilidade de que o direito

reclamado seja albergado pelo ordenamento tal qual sugerido na inicial.

Pois bem.

O Edital nº 03/2012, de 10/10/2012 previa inicialmente o seguinte:

Item 7.1 (...)
(...)
SEGUNDA ETAPA: será constituída de Teste de Aptidão Física, de caráter eliminatório, somente para os candidatos aprovados na Primeira
etapa, de acordo com a Lei nº 6.513, art. 9º, VIII, alínea “b”; (...)

8.6 - O candidato que alcançar o mínimo de 40% de acertos na prova objetiva, que equivalem a 24 (vinte e quatro)

questões e o mínimo de 01 (um) acerto em cada disciplina estará aprovado na prova escrita objetiva. O candidato

ausente estará automaticamente eliminado.

9 – DA SEGUNDA ETAPA: TESTE DE APTIDÃO FÍSICA (TAF) (PARA TODOS OS CARGOS).

9.1 Serão submetidos ao Teste de Aptidão Física, de caráter eliminatório, somente os candidatos aprovados na Primeira

Etapa, sendo que:

9.1.1 Para os cargos de QPPM – Músico, Soldado Bombeiro Militar serão convocados serão convocados até três vezes

o número o número de vagas.

Em 02/01/2013, após a prova objetiva, foi acrescido ao edital o subitem 9.1.2 o qual estabeleceu apenas a distribuição por

localidade o número de vagas, sem contudo alterar a “linha de corte”. Senão vejamos:

9.1.2 para o cargo de Soldado PM Combatente serão convocados até 3.000 candidatos, discriminados na tabela.

O requerente alegou que não obteve nota zero nas disciplinas, bem como atingiu a pontuação exigida, estando aprovado

na primeira fase do certame, o que de acordo com as regras originais asseguraria sua convocação para a segunda etapa (TAF).
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Ocorre que, antes da realização da primeira fase, já havia sido determinado o número limite de candidatos que seriam

convocados por localidade, dentre os 3.000 (três mil) que sempre foram previstos no edital, ou seja, não há que se falar em alteração do Edital, o

que se vê é que houve, tão somente, esclarecimento com o fito de evitar interpretação errônea pelos candidatos.

Sobre modificação de regras de edital durante a realização de concurso público, o STF possui o seguinte entendimento, in

verbis:

EMENTA: AGRAVO INTERNO. EDITAL. CONCURSO PÚBLICO. MAGISTRATURA FEDERAL. ALTERAÇÃO DE
CLÁUSULA EDITALÍCIA NO DECORRER DO CERTAME. OBEDIÊNCIA A DELIBERAÇÃO FORMALIZADA EM
MOMENTO ANTERIOR À PUBLICAÇÃO DO EDITAL. LEGITIMIDADE. RECURSO QUE NÃO IMPUGNA A
OCORRÊNCIA E A PUBLICIDADE DA MENCIONADA DELIBERAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE
ELEMENTOS CONCRETOS QUE DEMONSTREM A LEGÍTIMA EXPECTATIVA DOS CANDIDATOS. APLICAÇÃO
DOS ENUNCIADOS 279 E 283, COM AS DEVIDAS ADAPTAÇÕES. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal
firmou-se no sentido de que os editais de concursos públicos são inalteráveis no decorrer dos certames, salvo quando
alguma alteração se fizer necessária por imposição de lei ou para sanar erro material contido no texto. Permite-se
ainda a correção de ambiguidade textual, nos termos da jurisprudência firmada acerca dos erros meramente
materiais, desde que o sentido adotado tenha por base deliberação tomada prévia e publicamente pela comissão
organizadora, em momento anterior ao início do próprio certame. À falta de elementos probatórios favoráveis à alegada
boa-fé dos agravantes e de questionamento específico do ponto referido, considero aplicáveis, mutatis mutandi, os
enunciados 279 e 283 da Súmula/STF. Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental. (AgRg. nº. 332312-DF.
Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA - julg. 1º/3/2011 - Segunda Turma - pub. 6/4/2011).

Como já mencionado, consultando o edital e todo o seu contexto, entendo nesse primeiro momento, que o referido

esclarecimento não modificou o certame, nem tampouco causou prejuízos aos candidatos, uma vez que a “linha de corte” já havia sido prevista

desde o primeiro edital, sendo que no segundo foi apenas discriminado, dentre o total de 3.000 (três mil) convocados para todo o Estado, a

quantidade por localidade, sendo tal retificação esclarecedora.

A despeito das duas convocações nos meses de março e junho de 2015, através dos editais 001/2015 e 003/2015, nas

quais foram convocados inicialmente 1.004 candidatos e depois mais 2.303, respectivamente, sobreveio o entendimento de que a nota de corte

previamente estabelecida perdeu seu sentido, sendo considerado aprovados e aptos para seguir no certame, os candidatos que acertassem 40%

(quarenta por cento) da prova objetiva, com 24 pontos no mínimo, sem zerar as disciplinas cobradas.

Ocorre que, analisando detidamente o caso, bem como o número de demandas com o mesmo objeto, entendeu este juízo

em atenção aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e da cooperação processual oficiar o Estado do Maranhão, a

Secretaria de Estado da Gestão e Previdência e a Fundação Sousândrade (Ofício nº 304/2016-SJFP) para que apresentassem a lista de todos os

candidatos aprovados na primeira etapa do concurso juntamente com a lista dos convocados pelos editais 001/2015 e 003/2015, destacando a

lotação, número de pontos e classificação pela localidade.

Em resposta ao acenado Ofício, a Fundação Sousândrade por meio do Ofício nº 071/2016, de 09 de agosto de 2016

apresentou a relação dos convocados para o Teste de Aptidão Física nos editais de números 001/2013 e 003/2015, e a Secretaria de Estado da

Gestão e Previdência, através do Ofício nº 2631/2016-GAB/SEGEP de 03 de agosto de 2016, apresentou o resultado detalhado de todos os

candidatos aprovados na primeira fase do certame.

Diante dessas informações se pode constatar que as convocações se deram por necessidade de um maior contingente de

policiais, sendo ampliado o número de vagas em todo o Estado do Maranhão, contudo, esse fato não deu ensejo para se chamar todos os

aprovados na prova objetiva para o TAF, ou seja, foram convocados mais candidatos, porém atendendo a ordem de classificação e pontuação, de

modo que não se observou preterição.

Nesse aspecto, é de bom alvitre registrar que caberia ao Autor demonstrar a preterição, porém, não o fez, de modo que

não se observa da documentação recebida por este Juízo que fora efetivamente preterido.

Foi possível notar também que houve a alteração quanto a nota de corte, porém ela não chegou ao patamar de 24 (vinte e

quatro) pontos conforme alega o autor.

Na espécie, o requerente se inscreveu no cargo de soldado combatente para Pinheiro, e aduz ter sido preterido, pois

outros candidatos com pontuações inferiores a sua foram convocados para o TAF em razão de liminares, tutelas e sentenças. 

Compulsando os autos, verifica-se que os candidatos apontados pelo autor em sua inicial com pontuação igual ou inferior

a sua, foram convocados para as etapas seguintes por força de decisão judicial, logo são sub judice, não havendo que se falar em preterição, pois

foram convocados em listagem separada, não integrando, em momento algum, a lista de convocação dos Editais 001/2015 de 03/03/2015 e

003/2015 de 25/06/2015.
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A jurisprudência é nesse sentido:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. DELEGADO DA POLÍCIA FEDERAL
(EDITAL Nº 001/93). NOMEAÇÃO DE CANDIDATOS COM CLASSIFICAÇÃO INFERIOR. DESPACHO DE
MINISTRO DE ESTADO. APOSTILAMENTO DA SITUAÇÃO FUNCIONAL DE POLICIAIS FEDERAIS QUE
EXERCIAM SEUS CARGOS NA CONDIÇÃO SUB JUDICE. CANDIDATOS NÃO-CLASSIFICADOS DENTRO DO
NÚMERO DE VAGAS. AUSÊNCIA DE PRETERIÇÃO.
I - "Os despachos do Ministro de Estado da Justiça que apostilaram a situação funcional dos policiais federais que há
longa data exercem seus cargos na condição sub judice detêm natureza interna corporis. Visam solucionar problema
interno da Administração. Assim, não albergam candidatos não-nomeados, tal como a impetrante, não-classificada dentro
do número de vagas previsto no concurso público para provimento do cargo de Delgado da Polícia Federal, regido pelo
Edital 001-ANP."Com efeito,"O Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão segundo a qual não há falar em
preterição de candidato aprovado em concurso público nos casos em que a Administração, por força de decisão judicial,
procede à nomeação de outros em classificação inferior à sua." (MS 13.166/DF, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES
LIMA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 12/11/2008, DJe 27/04/2009).
II - Apelação desprovida. (TRF1. AC AC 00245339620074013400. QUINTA TURMA. Relator: JUIZ FEDERAL
FRANCISCO NEVES DA CUNHA (CONV.). Julgamento: 04/02/2015)

Analisando o resultado detalhado da primeira etapa do concurso e as convocações que se deram por necessidade da

Administração nos meses de março e junho de 2015, verifico que o último convocado para Pinheiro masculino fez 30 pontos e sua classificação

é a 225º, sendo esta a nota de corte a ser exigida aos candidatos aptos para a segunda etapa do certame, qual seja, o TAF -Teste de Aptidão

Física.

Não obstante, verifico pelos fatos alegados na peça inaugural/pelos documentos acostados, que o autor alcançou apenas 2

4 pontos na primeira etapa do concurso, ou seja, pontuação menor que a do último convocado, portanto, não poderia ser considerado apto para

realização da segunda etapa do certame, sob pena de afrontar o princípio da vinculação ao edital do concurso e o da isonomia entre os candidatos.

Assim, não há plausibilidade na alegação de preterição apontada pelo Autor na exordial, inexistindo, portanto, direito

líquido à sua convocação.

Compartilha desse entendimento, o Egrégio Tribunal de Justiça do Maranhão:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE TUTELA
ANTECIPADA. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO MARANHÃO. SOLDADO
COMBATENTE. CONVOCAÇÃO PARA O TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. NOTA DE CORTE NÃO ATINGIDA.
IMPROVIMENTO.

1. A aprovação do candidato na primeira etapa do concurso não confere direito líquido à convocação para
próxima etapa, se o edital prevê expressamente que somente serão convocados os aprovados e classificados até a
posição prevista, e o candidato não está entre esses classificados. Trata-se do conhecido instrumento da nota de
corte. 2. Eventual redução da cláusula de barreira deve ser demonstrada caso a caso, discriminando-se a
pontuação obtida pelo candidato requerente na primeira fase do certame, bem como a quantidade de acertos
obtida pelo último candidato convocado para a localidade pretendida pelo postulante, sob pena de, ilegitimamente,
se impor à administração pública o dever de convocar, para o teste físico, todos os candidatos que não tenham sido
reprovados na primeira etapa do concurso indistintamente. 3. In casu, a convocação pressupõe a combinação de dois
requisitos, a saber, a aprovação na primeira etapa e a obtenção de desempenho suficiente para transpor a barreira da nota
de corte, não se afigurando, no entanto, ter sido o último requisito preenchido pelo requerente. 4. Agravo improvido. (AI
0228862016, Rel. Desembargador(a) KLEBER COSTA CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, julgado em
28/07/2016, DJe 04/08/2016) (grifei)

A propósito, transcrevo trecho do Acórdão proferido no Agravo de Instrumento nº 23.839/2016 – São Luís/MA, julgado

pela 1ª Câmara Cível em 01/08/2016, da Relatoria da Des. Angela Maria Moraes Salazar que bem elucida a questão, verbis:

“ (...)

Todavia, mesmo diante da redução na nota de corte, deve o candidato comprovar na sua demanda que possui nota igual

ou superior as alcançadas pelos candidatos excedentes chamados para o TAF, ou seja, que houve redução da nota de

corte para localidade em que realizou o concurso.”

De mais a mais, a título de informação, foi encaminhado a este juízo, o Ofício nº 695/2016-SP informando o deferimento

da Suspensão de Liminar nº 016063/2016 bem como a extensão dos seus efeitos aos processos nºs: 0813288-67.2016.8.10.0001;

0807934-64.2016.8.10.0001; 0808230-83.2016.8.10.0001; 0806922-12.2016.8.10.0001; 0809721-28.2016.8.10.0001;

0803957-61.2016.8.10.0001; 0806390-38.2016.8.10.0001; 0805037-60.2016.8.10.0001; 0804398-42.2016.8.10.0001;

0804398-42.2016.8.10.0001; 0807601-12.2016.8.10.0001; 0809516-96.2016.8.10.0001 que tramitam neste juízo e que possuem identidade de

objeto, qual seja, prosseguir no certame com a realização do teste de aptidão física.

Por todo os fundamentos esposados e não tendo sido demonstrados pelo autor os requisitos ensejadores da concessão da
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tutela de urgência a saber: probabilidade do direito e risco de dano irreparável, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA, nos

termos da fundamentação supra.

Defiro a gratuidade da justiça, conforme as isenções estabelecidas no artigo 98, § 1º, do Código de Processo Civil.

Deixo de designar audiência de conciliação e ou de mediação prevista no art. 334, do CPC, tendo em vista que o Estado

do Maranhão, por meio do ofício nº 170/2016 – GAB/PGE dirigido ao juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública de São Luís, já manifestou seu

desinteresse e o de suas autarquias em conciliar, devendo serem citados para apresentar contestação.

Cite-se o ESTADO DO MARANHÃO, na pessoa do Procurador-Geral para, querendo, contestar a presente ação no

prazo de 30 (trinta) dias, conforme o disposto no artigo 183 do Código de Processo Civil.

Cite-se a FUNDAÇÃO SOUSÂNDRADE DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UFMA para, querendo,

contestar a presente ação, no prazo de 15 dias úteis, conforme o disposto no art. 229, §2º do Código de Processo Civil

Cientifiquem-se as partes desta decisão.

Esta decisão servirá como MANDADO.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

São Luís (MA), 06 de abril de 2017.
Juíza ALESSANDRA COSTA ARCANGELI

Auxiliar da Capital – respondendo pela 3ª Vara da Fazenda Pública

PROCESSO: 0860962-41.2016.8.10.0001
AÇÃO: [Limite de Idade]
AUTOR: VALTERLINO SANTOS NETO e outros (4)
Advogados do(a) AUTOR: EDILSON MAXIMO ARAUJO DA SILVA - MA8657, KAROLINE BEZERRA MAIA - MA13008 A
RÉU: ESTADO DO MARANHAO
RELATÓRIO
Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA proposta por VALTERLINO SANTOS NETO e outros (4)
em desfavor do ESTADO DO MARANHÃO, todos qualificados na inicial.
Em petição, os autores solicitam a desistência da presente ação.
FUNDAMENTAÇÃO

A desistência da ação, conforme ensina pacífica jurisprudência do Supremo, poderá ser requerida e homologada até a prolação da sentença em
primeira instância, podendo ser dispensado o consentimento do réu quando ainda não tenha sido oferecida a contestação.
Nesse passo, tenho que não existe óbice ao acolhimento do pedido de desistência formulado pelo autor, tendo em vista que sequer foi o requerido
citado.
A teor do que dispõe o inciso VIII, do art. 485, do Novo Código de Processo Civil, a desistência da ação importa, em verdade, na extinção do
processo sem resolução de mérito, litteris: “Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...) VIII– homologar a desistência da ação ;”
(Grifos nosso)
Assim, considerando que ninguém poderia ser obrigado a demandar contra outrem, impõe-se ao órgão jurisdicional o dever de observância do
preceito legal retro, com a consequente homologação do pedido de desistência.
DISPOSITIVO
ANTE AO EXPOSTO, em consonância com o que dispõe o art. 485, VIII, do Novo Código de Processo Civil, HOMOLOGO o pedido de
DESISTÊNCIA e JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas legais e de praxe.
Sem custas. Sem honorários advocatícios.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.
São Luís (MA),16 de abril de 2017

Juíza ALESSANDRA COSTA ARCANGELI
Respondendo pela 3ª Vara da Fazenda Pública

PROCESSO: 0862500-57.2016.8.10.0001
AÇÃO: [Promoção]
AUTOR: WENDEL TULYSMAR SA MENEZES CAVALCANTE
Advogado do(a) IMPETRANTE: LUANA MENEZES FONSECA - MA11558
RÉU: ESTADO DO MARANHAO(CNPJ=06.354.468/0001-60) e outros

DECISÃO

Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA com pedido de liminar, impetrado por WENDEL TULYSMAR SA

MENEZES CAVALCANTE contra ato reputado ilegal atribuído ao SECRETARIO DE SEGURANÇA PUBLICA DO ESTADO DO

MARANHÃO DO MARANHÃO, pelos fatos e fundamentos relatados na inicial.
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Como questão prejudicial ao prosseguimento do presente feito perante esta vara especializada, verifico, prima facie, que

uma das autoridades apontada como coatora é, em verdade, Secretário de Estado.

Em casos tais, preveem o art. 30, I, “f”, da Lei Complementar n° 014/91 (Código de Divisão e Organização Judiciárias

do Estado do Maranhão); art. 81, inciso VI, da Constituição Estadual; bem como o art. 11, inc. I, “f” do Regimento Interno do Tribunal de

Justiça, que a competência do Tribunal de Justiça para processar e julgar o presente Mandado de Segurança contra atos de Secretários de Estado

é originária, o que torna este juízo absolutamente incompetente para processar e julgar o presente writ, senão vejamos:

“ Art. 30. Compete ao Tribunal de Justiça:
I – processar e julgar originariamente:
(...)
f) O Habeas Data e o Mandado de Segurança contra atos do Governador do Estado, da Mesa da
Assembléia Legislativa, dos Tribunais de Contas do Estado e dos Municípios, dos Procuradores-Gerais, dos
Secretários de Estado, do próprio Tribunal, do seu Presidente ou de suas Câmaras, do Presidente destas, do
Corregedor-Geral da Justiça, e de Desembargador.”
(Código de Divisão e Organização Judiciárias do Estado do Maranhão). (grifos nosso)

“ Art. 81. Compete ao Tribunal de Justiça processar e julgar, originariamente:
(...)
VI – o habeas-corpus e o mandado de segurança contra atos do Governador do Estado, da Mesa da
Assembléia Legislativa, do Tribunal de Contas do Estado dos Procuradores-Gerais, dos Secretários de
Estado e do próprio Tribunal de Justiça.”
(Constituição Estadual). (grifos nosso)

“ Art. 11. Compete às Câmaras Cíveis Reunidas:
I-: processar e julgar:
(...)
f) mandados de segurança quando autoridade apontada como coatora for secretário de Estado, o
procurador-geral do Estado, o defensor público-geral ou conselheiro do Tribunal de Contas.”
(Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão). (grifos nosso)

Assim, o caso sub examine corresponde à hipótese de incompetência absoluta deste Juízo, matéria que deve ser conhecida

ex officio pelo magistrado, trazendo como consequência a necessária remessa dos autos ao Juízo competente, qual seja, o Tribunal de Justiça do

Estado do Maranhão.

Ante ao exposto, DECLINO da competência para o processamento e julgamento da presente ação e determino a remessa

dos autos para o Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, com a baixa na distribuição para este órgão jurisdicional.

Tendo em vista que o Processo Judicial Eletrônico não fora implantado totalmente no segundo grau, faz-se

necessário que o impetrante materialize os autos a fim de remetê-los para o Tribunal de Justiça do Maranhão, órgão competente para o

julgamento do presente writ.

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

São Luís (MA), 5 de abril de 2017

Juíza ALESSANDRA COSTA ARCANGELI
Respondendo pela 3ª Vara da Fazenda Pública

PROCESSO: 0864338-35.2016.8.10.0001
AÇÃO: [Abono de Permanência]
AUTOR: FABIO HENRIQUE FERREIRA RODRIGUES
Advogado do(a) REQUERENTE: THIAGO AFONSO BARBOSA DE AZEVEDO GUEDES - PE26487-D
RÉU: ESTADO DO MARANHAO

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE NÃO INCIDÊNCIA DO FUNBEN C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C TUTELA
ANTECIPADA proposta por FABIO HENRIQUE FERREIRA RODRIGUES em face do ESTADO DO MARANHÃO, ambos devidamente
qualificados nos autos.
Alega o requerente, em suma, que é servidor público estadual do Estado do Maranhão, conforme fichas financeiras e contracheques em anexo e
que vem sendo descontado de seu contracheque de forma ilegal e abusiva a contribuição a título de FUNBEN.
Pugna o autor pela concessão de tutela de urgência inaudita altera pars para que seja determinado ao requerido que se abstenha de proceder aos
descontos da contribuição do FUNBEN em seus vencimentos.
Com a inicial, colacionou os documentos.
Relatado, passo à decisão.
A tutela provisória de urgência (antecipada ou cautelar), nos termos do art. 300, caput, do Código de Processo Civil, tem cabimento quando
presentes os seguintes requisitos: 1) a probabilidade do direito, compreendida como a plausibilidade do direito alegado, em cognição
superficial, a partir dos elementos de prova apresentados; 2) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, caso a prestação
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jurisdicional não seja concedida de imediato.
O FUNBEN foi instituído pela Lei n.º 7.374/99, a qual, no seu bojo, criou a contribuição obrigatória, de natureza tributária, para fazer face à sua
sustentação.
Entretanto, referida contribuição acarretou uma violação ao art. 146, inciso III, da Constituição Federal, uma vez que a instituição de tributos
somente tem lugar mediante lei complementar.
Desse modo, fica afastada completamente a prática adotada pelo Estado do Maranhão, resultando na conclusão de que o autor não estava
obrigado a recolher ou a ter descontado de sua remuneração valores destinados a este fundo.

Além disso, a redação original do art. 2º, da Lei n.º 7.374/99 – alterada pela Lei n.º 7.846, de 31/01/03 e,

posteriormente, pela Lei n.º 8.045, de 19/12/03 – inclui como obrigações principais do FUNBEN a “ assistência médica a que fazem jus os

servidores públicos civis e militares” do Estado do Maranhão, bem como arcar com todas as “ despesas devidas a partir de janeiro de 1999,

decorrentes do Contrato de Serviços de Administração do Complexo Ambulatorial e Hospitalar Dr. Carlos Macieira, Credenciamento de

Serviço na Área de Assistência Médica e os benefícios constantes deste artigo, inclusive pecúlio”.

Como se vê, os servidores públicos estaduais foram obrigados a financiar e pagar assistência à saúde, a qual, nos termos do

art. 196 da Constituição Federal, “ é direito de todos e dever do Estado”, portanto, gratuita.

Ora, quisesse o Estado instituir um plano de saúde para dar melhor atendimento aos seus servidores poderia fazê-lo,

contudo, sua relação com eles teria que ser contratual. É dizer, deveria haver manifestação de vontade de cada servidor em aderir ou não ao

referido plano estatal.

Logo, da forma como foram obrigados a aderir a este plano com contribuição compulsória, ficou flagrante a

incompatibilidade desta obrigação com o dispositivo constitucional acima mencionado.

A esse respeito já houve manifestação do Supremo Tribunal Federal, como se vê na ADI-MC 1920/BA, de relatoria do

Ministro Nelson Jobin, publicada no DJ em 20/09/02, pg. 88, in verbis:

“ CONSTITUCIONAL. LEI 7.249/98 DO ESTADO DA BAHIA. CRIA SISTEMA PRÓPRIO DE SEGURIDADE SOCIAL

QUE COMPREENDE PREVIDÊNCIA, ASSISTÊNCIA SOCIAL E ASSISTÊNCIA À SAÚDE. INSTITUI CONTRIBUIÇÃO

COMPULSÓRIA DOS SERVIDORES DO ESTADO PARA A SAÚDE. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART.

149, PARÁGRAFO ÚNICO DA CF. REGRA DE EXCEÇÃO QUE SE INTERPRETA RESTRITIVAMENTE. INATACÁVEL

O ART. 5º, POIS APENAS RELACIONA OS SEGURADOS OBRIGATÓRIOS, NÃO QUALIFICA A CONTRIBUIÇÃO.

LIMINAR DEFERIDA EM PARTE”.

Ao fundamentar o seu voto, o ilustre relator foi bem claro na fl. 12 do acórdão, ao asseverar que “ ... o Estado não pode

instituir contribuição para o custeio da assistência à saúde...”. É importante anotar que este julgamento foi feito pelo Pleno e em votação

unânime. Presente, pois, o primeiro requisito da probabilidade do direito.

Quanto ao perigo de dano, este também se encontra evidenciado no caso em comento, uma vez que estão sendo efetuados

descontos mensais nos vencimentos do(a) requerente, ressaltando-se que tais verbas têm caráter alimentar.

Por fim, cabe registrar que com a entrada em vigor da Lei Complementar nº 166, no mês de maio de 2014, a natureza da

contribuição deixou de ser compulsória para ser facultativa, o que não obriga o Estado a prestar o serviço no Hospital do Servidor, acaso o

servidor não tenha feito a opção pelo pagamento da contribuição.

Desse modo, concedo parcialmente a tutela PROVISÓRIA DE URGÊNCIA (ANTECIPADA) requerida para determinar que o Estado do
Maranhão se abstenha de proceder aos descontos da contribuição do FUNBEN nos vencimentos do(a) autor(a). pois a natureza atualmente não é
mais compulsória e sim facultativa, nos termos da Lei Complementar 166/2014 em vigor desde maio de 2014.
Considerando que a inicial é completa quanto a confirmação da tutela e ao pedido de mérito, razão não há para sua emenda em 15 (quinze) dias
conforme dispõe o art. 303, § 3º, CPC.
Tratando-se de pessoa pobre na acepção jurídica do art. 98, caput, CPC, defiro a gratuidade da justiça, conforme as isenções estabelecidas no §1º
do art. 98, CPC.
Deixo de designar audiência de conciliação e ou de mediação prevista no art. 334, do CPC, tendo em vista que o Estado do Maranhão, por meio
do ofício nº 170/2016 – GAB/PGE dirigido ao juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública de São Luís, já manifestou seu desinteresse e o de suas
autarquias em conciliar, devendo ser citados para apresentar contestação.
Cite-se o ESTADO DO MARANHÃO, na pessoa do seu Procurador-Geral, para, querendo, contestar a presente ação no prazo de 30 (trinta)
dias úteis, conforme o disposto no artigo 183 do Código de Processo Civil.
Esta decisão servirá como mandado, devendo ser cumprida por Oficial de Justiça.
Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.
São Luís (MA), 17 de abril de 2017.

Juíza ALESSANDRA COSTA ARCANGELI
Respondendo pela 3ª Vara da Fazenda Pública.

PROCESSO: 0864455-26.2016.8.10.0001
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AÇÃO: [Contribuição sobre a folha de salários]
AUTOR: LUZINETE ASSIS GONCALVES DE JESUS
Advogado do(a) AUTOR: THIAGO AFONSO BARBOSA DE AZEVEDO GUEDES - PE26487-D
RÉU: ESTADO DO MARANHAO(CNPJ=06.354.468/0001-60)

DECISÃO
Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE NÃO INCIDÊNCIA DO FUNBEN C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C TUTELA
ANTECIPADA proposta por LUZINETE ASSIS GONCALVES DE JESUS em face do ESTADO DO MARANHÃO, ambos devidamente
qualificados nos autos.
Alega o requerente, em suma, que é servidor público estadual do Estado do Maranhão, conforme fichas financeiras e contracheques em anexo e
que vem sendo descontado de seu contracheque de forma ilegal e abusiva a contribuição a título de FUNBEN.
Pugna o autor pela concessão de tutela de urgência inaudita altera pars para que seja determinado ao requerido que se abstenha de proceder aos
descontos da contribuição do FUNBEN em seus vencimentos.
Com a inicial, colacionou os documentos.
Relatado, passo à decisão.
A tutela provisória de urgência (antecipada ou cautelar), nos termos do art. 300, caput, do Código de Processo Civil, tem cabimento quando
presentes os seguintes requisitos: 1) a probabilidade do direito, compreendida como a plausibilidade do direito alegado, em cognição
superficial, a partir dos elementos de prova apresentados; 2) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, caso a prestação
jurisdicional não seja concedida de imediato.
O FUNBEN foi instituído pela Lei n.º 7.374/99, a qual, no seu bojo, criou a contribuição obrigatória, de natureza tributária, para fazer face à sua
sustentação.
Entretanto, referida contribuição acarretou uma violação ao art. 146, inciso III, da Constituição Federal, uma vez que a instituição de tributos
somente tem lugar mediante lei complementar.
Desse modo, fica afastada completamente a prática adotada pelo Estado do Maranhão, resultando na conclusão de que o autor não estava
obrigado a recolher ou a ter descontado de sua remuneração valores destinados a este fundo.

Além disso, a redação original do art. 2º, da Lei n.º 7.374/99 – alterada pela Lei n.º 7.846, de 31/01/03 e,

posteriormente, pela Lei n.º 8.045, de 19/12/03 – inclui como obrigações principais do FUNBEN a “ assistência médica a que fazem jus os

servidores públicos civis e militares” do Estado do Maranhão, bem como arcar com todas as “ despesas devidas a partir de janeiro de 1999,

decorrentes do Contrato de Serviços de Administração do Complexo Ambulatorial e Hospitalar Dr. Carlos Macieira, Credenciamento de

Serviço na Área de Assistência Médica e os benefícios constantes deste artigo, inclusive pecúlio”.

Como se vê, os servidores públicos estaduais foram obrigados a financiar e pagar assistência à saúde, a qual, nos termos do

art. 196 da Constituição Federal, “ é direito de todos e dever do Estado”, portanto, gratuita.

Ora, quisesse o Estado instituir um plano de saúde para dar melhor atendimento aos seus servidores poderia fazê-lo,

contudo, sua relação com eles teria que ser contratual. É dizer, deveria haver manifestação de vontade de cada servidor em aderir ou não ao

referido plano estatal.

Logo, da forma como foram obrigados a aderir a este plano com contribuição compulsória, ficou flagrante a

incompatibilidade desta obrigação com o dispositivo constitucional acima mencionado.

A esse respeito já houve manifestação do Supremo Tribunal Federal, como se vê na ADI-MC 1920/BA, de relatoria do

Ministro Nelson Jobin, publicada no DJ em 20/09/02, pg. 88, in verbis:

“ CONSTITUCIONAL. LEI 7.249/98 DO ESTADO DA BAHIA. CRIA SISTEMA PRÓPRIO DE SEGURIDADE SOCIAL

QUE COMPREENDE PREVIDÊNCIA, ASSISTÊNCIA SOCIAL E ASSISTÊNCIA À SAÚDE. INSTITUI CONTRIBUIÇÃO

COMPULSÓRIA DOS SERVIDORES DO ESTADO PARA A SAÚDE. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART.

149, PARÁGRAFO ÚNICO DA CF. REGRA DE EXCEÇÃO QUE SE INTERPRETA RESTRITIVAMENTE. INATACÁVEL

O ART. 5º, POIS APENAS RELACIONA OS SEGURADOS OBRIGATÓRIOS, NÃO QUALIFICA A CONTRIBUIÇÃO.

LIMINAR DEFERIDA EM PARTE”.

Ao fundamentar o seu voto, o ilustre relator foi bem claro na fl. 12 do acórdão, ao asseverar que “ ... o Estado não pode

instituir contribuição para o custeio da assistência à saúde...”. É importante anotar que este julgamento foi feito pelo Pleno e em votação

unânime. Presente, pois, o primeiro requisito da probabilidade do direito.

Quanto ao perigo de dano, este também se encontra evidenciado no caso em comento, uma vez que estão sendo efetuados

descontos mensais nos vencimentos do(a) requerente, ressaltando-se que tais verbas têm caráter alimentar.

Por fim, cabe registrar que com a entrada em vigor da Lei Complementar nº 166, no mês de maio de 2014, a natureza da

contribuição deixou de ser compulsória para ser facultativa, o que não obriga o Estado a prestar o serviço no Hospital do Servidor, acaso o

servidor não tenha feito a opção pelo pagamento da contribuição.

Desse modo, concedo parcialmente a tutela PROVISÓRIA DE URGÊNCIA (ANTECIPADA) requerida para determinar que o Estado do
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Maranhão se abstenha de proceder aos descontos da contribuição do FUNBEN nos vencimentos do(a) autor(a). pois a natureza atualmente não é
mais compulsória e sim facultativa, nos termos da Lei Complementar 166/2014 em vigor desde maio de 2014.
Considerando que a inicial é completa quanto a confirmação da tutela e ao pedido de mérito, razão não há para sua emenda em 15 (quinze) dias
conforme dispõe o art. 303, § 3º, CPC.
Tratando-se de pessoa pobre na acepção jurídica do art. 98, caput, CPC, defiro a gratuidade da justiça, conforme as isenções estabelecidas no §1º
do art. 98, CPC.
Deixo de designar audiência de conciliação e ou de mediação prevista no art. 334, do CPC, tendo em vista que o Estado do Maranhão, por meio
do ofício nº 170/2016 – GAB/PGE dirigido ao juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública de São Luís, já manifestou seu desinteresse e o de suas
autarquias em conciliar, devendo ser citados para apresentar contestação.
Cite-se o ESTADO DO MARANHÃO, na pessoa do seu Procurador-Geral, para, querendo, contestar a presente ação no prazo de 30 (trinta)
dias úteis, conforme o disposto no artigo 183 do Código de Processo Civil.
Esta decisão servirá como mandado, devendo ser cumprida por Oficial de Justiça.
Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.
São Luís (MA), 17 de abril de 2017.

Juíza ALESSANDRA COSTA ARCANGELI
Respondendo pela 3ª Vara da Fazenda Pública.

PROCESSO: 0864603-37.2016.8.10.0001
AÇÃO: [Contribuição sobre a folha de salários]
AUTOR: ANA CELIA PINHEIRO SOUZA
Advogado do(a) AUTOR: THIAGO AFONSO BARBOSA DE AZEVEDO GUEDES - PE26487-D
RÉU: ESTADO DO MARANHAO(CNPJ=06.354.468/0001-60)

DECISÃO
Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE NÃO INCIDÊNCIA DO FUNBEN C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C TUTELA
ANTECIPADA proposta por LUZINETE ASSIS GONCALVES DE JESUS em face do ESTADO DO MARANHÃO, ambos devidamente
qualificados nos autos.
Alega o requerente, em suma, que é servidor público estadual do Estado do Maranhão, conforme fichas financeiras e contracheques em anexo e
que vem sendo descontado de seu contracheque de forma ilegal e abusiva a contribuição a título de FUNBEN.
Pugna o autor pela concessão de tutela de urgência inaudita altera pars para que seja determinado ao requerido que se abstenha de proceder aos
descontos da contribuição do FUNBEN em seus vencimentos.
Com a inicial, colacionou os documentos.
Relatado, passo à decisão.
A tutela provisória de urgência (antecipada ou cautelar), nos termos do art. 300, caput, do Código de Processo Civil, tem cabimento quando
presentes os seguintes requisitos: 1) a probabilidade do direito, compreendida como a plausibilidade do direito alegado, em cognição
superficial, a partir dos elementos de prova apresentados; 2) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, caso a prestação
jurisdicional não seja concedida de imediato.
O FUNBEN foi instituído pela Lei n.º 7.374/99, a qual, no seu bojo, criou a contribuição obrigatória, de natureza tributária, para fazer face à sua
sustentação.
Entretanto, referida contribuição acarretou uma violação ao art. 146, inciso III, da Constituição Federal, uma vez que a instituição de tributos
somente tem lugar mediante lei complementar.
Desse modo, fica afastada completamente a prática adotada pelo Estado do Maranhão, resultando na conclusão de que o autor não estava
obrigado a recolher ou a ter descontado de sua remuneração valores destinados a este fundo.

Além disso, a redação original do art. 2º, da Lei n.º 7.374/99 – alterada pela Lei n.º 7.846, de 31/01/03 e,

posteriormente, pela Lei n.º 8.045, de 19/12/03 – inclui como obrigações principais do FUNBEN a “ assistência médica a que fazem jus os

servidores públicos civis e militares” do Estado do Maranhão, bem como arcar com todas as “ despesas devidas a partir de janeiro de 1999,

decorrentes do Contrato de Serviços de Administração do Complexo Ambulatorial e Hospitalar Dr. Carlos Macieira, Credenciamento de

Serviço na Área de Assistência Médica e os benefícios constantes deste artigo, inclusive pecúlio”.

Como se vê, os servidores públicos estaduais foram obrigados a financiar e pagar assistência à saúde, a qual, nos termos do

art. 196 da Constituição Federal, “ é direito de todos e dever do Estado”, portanto, gratuita.

Ora, quisesse o Estado instituir um plano de saúde para dar melhor atendimento aos seus servidores poderia fazê-lo,

contudo, sua relação com eles teria que ser contratual. É dizer, deveria haver manifestação de vontade de cada servidor em aderir ou não ao

referido plano estatal.

Logo, da forma como foram obrigados a aderir a este plano com contribuição compulsória, ficou flagrante a

incompatibilidade desta obrigação com o dispositivo constitucional acima mencionado.

A esse respeito já houve manifestação do Supremo Tribunal Federal, como se vê na ADI-MC 1920/BA, de relatoria do

Ministro Nelson Jobin, publicada no DJ em 20/09/02, pg. 88, in verbis:

“ CONSTITUCIONAL. LEI 7.249/98 DO ESTADO DA BAHIA. CRIA SISTEMA PRÓPRIO DE SEGURIDADE SOCIAL

QUE COMPREENDE PREVIDÊNCIA, ASSISTÊNCIA SOCIAL E ASSISTÊNCIA À SAÚDE. INSTITUI CONTRIBUIÇÃO
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COMPULSÓRIA DOS SERVIDORES DO ESTADO PARA A SAÚDE. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART.

149, PARÁGRAFO ÚNICO DA CF. REGRA DE EXCEÇÃO QUE SE INTERPRETA RESTRITIVAMENTE. INATACÁVEL

O ART. 5º, POIS APENAS RELACIONA OS SEGURADOS OBRIGATÓRIOS, NÃO QUALIFICA A CONTRIBUIÇÃO.

LIMINAR DEFERIDA EM PARTE”.

Ao fundamentar o seu voto, o ilustre relator foi bem claro na fl. 12 do acórdão, ao asseverar que “ ... o Estado não pode

instituir contribuição para o custeio da assistência à saúde...”. É importante anotar que este julgamento foi feito pelo Pleno e em votação

unânime. Presente, pois, o primeiro requisito da probabilidade do direito.

Quanto ao perigo de dano, este também se encontra evidenciado no caso em comento, uma vez que estão sendo efetuados

descontos mensais nos vencimentos do(a) requerente, ressaltando-se que tais verbas têm caráter alimentar.

Por fim, cabe registrar que com a entrada em vigor da Lei Complementar nº 166, no mês de maio de 2014, a natureza da

contribuição deixou de ser compulsória para ser facultativa, o que não obriga o Estado a prestar o serviço no Hospital do Servidor, acaso o

servidor não tenha feito a opção pelo pagamento da contribuição.

Desse modo, concedo parcialmente a tutela PROVISÓRIA DE URGÊNCIA (ANTECIPADA) requerida para determinar que o Estado do
Maranhão se abstenha de proceder aos descontos da contribuição do FUNBEN nos vencimentos do(a) autor(a). pois a natureza atualmente não é
mais compulsória e sim facultativa, nos termos da Lei Complementar 166/2014 em vigor desde maio de 2014.
Considerando que a inicial é completa quanto a confirmação da tutela e ao pedido de mérito, razão não há para sua emenda em 15 (quinze) dias
conforme dispõe o art. 303, § 3º, CPC.
Tratando-se de pessoa pobre na acepção jurídica do art. 98, caput, CPC, defiro a gratuidade da justiça, conforme as isenções estabelecidas no §1º
do art. 98, CPC.
Deixo de designar audiência de conciliação e ou de mediação prevista no art. 334, do CPC, tendo em vista que o Estado do Maranhão, por meio
do ofício nº 170/2016 – GAB/PGE dirigido ao juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública de São Luís, já manifestou seu desinteresse e o de suas
autarquias em conciliar, devendo ser citados para apresentar contestação.
Cite-se o ESTADO DO MARANHÃO, na pessoa do seu Procurador-Geral, para, querendo, contestar a presente ação no prazo de 30 (trinta)
dias úteis, conforme o disposto no artigo 183 do Código de Processo Civil.
Esta decisão servirá como mandado, devendo ser cumprida por Oficial de Justiça.
Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.
São Luís (MA), 17 de abril de 2017.

Juíza ALESSANDRA COSTA ARCANGELI
Respondendo pela 3ª Vara da Fazenda Pública.

PROCESSO: 0864717-73.2016.8.10.0001
AÇÃO: [Contribuição sobre a folha de salários]
AUTOR: ANTONIA DOS SANTOS NAZARE
Advogado do(a) AUTOR: THIAGO AFONSO BARBOSA DE AZEVEDO GUEDES - PE26487-D
RÉU: ESTADO DO MARANHAO(CNPJ=06.354.468/0001-60)

DECISÃO
Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE NÃO INCIDÊNCIA DO FUNBEN C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C TUTELA
ANTECIPADA proposta por ANTONIA DOS SANTOS NAZARE em face do ESTADO DO MARANHÃO, ambos devidamente qualificados
nos autos.
Alega o requerente, em suma, que é servidor público estadual do Estado do Maranhão, conforme fichas financeiras e contracheques em anexo e
que vem sendo descontado de seu contracheque de forma ilegal e abusiva a contribuição a título de FUNBEN.
Pugna o autor pela concessão de tutela de urgência inaudita altera pars para que seja determinado ao requerido que se abstenha de proceder aos
descontos da contribuição do FUNBEN em seus vencimentos.
Com a inicial, colacionou os documentos.
Relatado, passo à decisão.
A tutela provisória de urgência (antecipada ou cautelar), nos termos do art. 300, caput, do Código de Processo Civil, tem cabimento quando
presentes os seguintes requisitos: 1) a probabilidade do direito, compreendida como a plausibilidade do direito alegado, em cognição
superficial, a partir dos elementos de prova apresentados; 2) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, caso a prestação
jurisdicional não seja concedida de imediato.
O FUNBEN foi instituído pela Lei n.º 7.374/99, a qual, no seu bojo, criou a contribuição obrigatória, de natureza tributária, para fazer face à sua
sustentação.
Entretanto, referida contribuição acarretou uma violação ao art. 146, inciso III, da Constituição Federal, uma vez que a instituição de tributos
somente tem lugar mediante lei complementar.
Desse modo, fica afastada completamente a prática adotada pelo Estado do Maranhão, resultando na conclusão de que o autor não estava
obrigado a recolher ou a ter descontado de sua remuneração valores destinados a este fundo.

Além disso, a redação original do art. 2º, da Lei n.º 7.374/99 – alterada pela Lei n.º 7.846, de 31/01/03 e,

posteriormente, pela Lei n.º 8.045, de 19/12/03 – inclui como obrigações principais do FUNBEN a “ assistência médica a que fazem jus os

servidores públicos civis e militares” do Estado do Maranhão, bem como arcar com todas as “ despesas devidas a partir de janeiro de 1999,

decorrentes do Contrato de Serviços de Administração do Complexo Ambulatorial e Hospitalar Dr. Carlos Macieira, Credenciamento de
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Serviço na Área de Assistência Médica e os benefícios constantes deste artigo, inclusive pecúlio”.

Como se vê, os servidores públicos estaduais foram obrigados a financiar e pagar assistência à saúde, a qual, nos termos do

art. 196 da Constituição Federal, “ é direito de todos e dever do Estado”, portanto, gratuita.

Ora, quisesse o Estado instituir um plano de saúde para dar melhor atendimento aos seus servidores poderia fazê-lo,

contudo, sua relação com eles teria que ser contratual. É dizer, deveria haver manifestação de vontade de cada servidor em aderir ou não ao

referido plano estatal.

Logo, da forma como foram obrigados a aderir a este plano com contribuição compulsória, ficou flagrante a

incompatibilidade desta obrigação com o dispositivo constitucional acima mencionado.

A esse respeito já houve manifestação do Supremo Tribunal Federal, como se vê na ADI-MC 1920/BA, de relatoria do

Ministro Nelson Jobin, publicada no DJ em 20/09/02, pg. 88, in verbis:

“ CONSTITUCIONAL. LEI 7.249/98 DO ESTADO DA BAHIA. CRIA SISTEMA PRÓPRIO DE SEGURIDADE SOCIAL

QUE COMPREENDE PREVIDÊNCIA, ASSISTÊNCIA SOCIAL E ASSISTÊNCIA À SAÚDE. INSTITUI CONTRIBUIÇÃO

COMPULSÓRIA DOS SERVIDORES DO ESTADO PARA A SAÚDE. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART.

149, PARÁGRAFO ÚNICO DA CF. REGRA DE EXCEÇÃO QUE SE INTERPRETA RESTRITIVAMENTE. INATACÁVEL

O ART. 5º, POIS APENAS RELACIONA OS SEGURADOS OBRIGATÓRIOS, NÃO QUALIFICA A CONTRIBUIÇÃO.

LIMINAR DEFERIDA EM PARTE”.

Ao fundamentar o seu voto, o ilustre relator foi bem claro na fl. 12 do acórdão, ao asseverar que “ ... o Estado não pode

instituir contribuição para o custeio da assistência à saúde...”. É importante anotar que este julgamento foi feito pelo Pleno e em votação

unânime. Presente, pois, o primeiro requisito da probabilidade do direito.

Quanto ao perigo de dano, este também se encontra evidenciado no caso em comento, uma vez que estão sendo efetuados

descontos mensais nos vencimentos do(a) requerente, ressaltando-se que tais verbas têm caráter alimentar.

Por fim, cabe registrar que com a entrada em vigor da Lei Complementar nº 166, no mês de maio de 2014, a natureza da

contribuição deixou de ser compulsória para ser facultativa, o que não obriga o Estado a prestar o serviço no Hospital do Servidor, acaso o

servidor não tenha feito a opção pelo pagamento da contribuição.

Desse modo, concedo parcialmente a tutela PROVISÓRIA DE URGÊNCIA (ANTECIPADA) requerida para determinar que o Estado do
Maranhão se abstenha de proceder aos descontos da contribuição do FUNBEN nos vencimentos do(a) autor(a). pois a natureza atualmente não é
mais compulsória e sim facultativa, nos termos da Lei Complementar 166/2014 em vigor desde maio de 2014.
Considerando que a inicial é completa quanto a confirmação da tutela e ao pedido de mérito, razão não há para sua emenda em 15 (quinze) dias
conforme dispõe o art. 303, § 3º, CPC.
Tratando-se de pessoa pobre na acepção jurídica do art. 98, caput, CPC, defiro a gratuidade da justiça, conforme as isenções estabelecidas no §1º
do art. 98, CPC.
Deixo de designar audiência de conciliação e ou de mediação prevista no art. 334, do CPC, tendo em vista que o Estado do Maranhão, por meio
do ofício nº 170/2016 – GAB/PGE dirigido ao juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública de São Luís, já manifestou seu desinteresse e o de suas
autarquias em conciliar, devendo ser citados para apresentar contestação.
Cite-se o ESTADO DO MARANHÃO, na pessoa do seu Procurador-Geral, para, querendo, contestar a presente ação no prazo de 30 (trinta)
dias úteis, conforme o disposto no artigo 183 do Código de Processo Civil.
Esta decisão servirá como mandado, devendo ser cumprida por Oficial de Justiça.
Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.
São Luís (MA), 17 de abril de 2017.

Juíza ALESSANDRA COSTA ARCANGELI
Respondendo pela 3ª Vara da Fazenda Pública.

PROCESSO: 0864786-08.2016.8.10.0001
AÇÃO: [Contribuição sobre a folha de salários]
AUTOR: ALAN KARDEC PINTO GOMES
Advogado do(a) REQUERENTE: THIAGO AFONSO BARBOSA DE AZEVEDO GUEDES - PE26487-D
RÉU: ESTADO DO MARANHAO

DECISÃO

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE NÃO INCIDÊNCIA DO FUNBEN C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C

TUTELA ANTECIPADA proposta por ALAN KARDEC PINTO GOMES em face do ESTADO DO MARANHÃO, ambos devidamente

qualificados nos autos.
Alega a parte autora, em suma, que é servidor público estadual do Estado do Maranhão, conforme fichas financeiras e

contracheques em anexo e que vem sendo descontado de seu contracheque de forma ilegal e abusiva a contribuição a título de FUNBEN.
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Pugna o(a) autor(a) pela concessão de tutela de urgência inaudita altera pars para que seja determinado ao requerido que se
abstenha de proceder aos descontos da contribuição do FUNBEN em seus vencimentos.

Com a inicial, colacionou os documentos.
Relatado, passo à decisão.
A tutela provisória de urgência (antecipada ou cautelar), nos termos do art. 300, caput, do Código de Processo Civil, tem

cabimento quando presentes os seguintes requisitos: 1) a probabilidade do direito, compreendida como a plausibilidade do direito alegado, em
cognição superficial, a partir dos elementos de prova apresentados; 2) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, caso a prestação
jurisdicional não seja concedida de imediato.

O FUNBEN foi instituído pela Lei n.º 7.374/99, a qual, no seu bojo, criou a contribuição obrigatória, de natureza tributária,
para fazer face à sua sustentação.

Entretanto, referida contribuição acarretou uma violação ao art. 146, inciso III, da Constituição Federal, uma vez que a
instituição de tributos somente tem lugar mediante lei complementar.

Desse modo, fica afastada completamente a prática adotada pelo Estado do Maranhão, resultando na conclusão de que o
autor não estava obrigado a recolher ou a ter descontado de sua remuneração valores destinados a este fundo.

Além disso, a redação original do art. 2º, da Lei n.º 7.374/99 – alterada pela Lei n.º 7.846, de 31/01/03 e,

posteriormente, pela Lei n.º 8.045, de 19/12/03 – inclui como obrigações principais do FUNBEN a “ assistência médica a que fazem jus os

servidores públicos civis e militares” do Estado do Maranhão, bem como arcar com todas as “ despesas devidas a partir de janeiro de 1999,

decorrentes do Contrato de Serviços de Administração do Complexo Ambulatorial e Hospitalar Dr. Carlos Macieira, Credenciamento de

Serviço na Área de Assistência Médica e os benefícios constantes deste artigo, inclusive pecúlio”.

Como se vê, os servidores públicos estaduais foram obrigados a financiar e pagar assistência à saúde, a qual, nos termos do

art. 196 da Constituição Federal, “ é direito de todos e dever do Estado”, portanto, gratuita.

Ora, quisesse o Estado instituir um plano de saúde para dar melhor atendimento aos seus servidores poderia fazê-lo,

contudo, sua relação com eles teria que ser contratual. É dizer, deveria haver manifestação de vontade de cada servidor em aderir ou não ao

referido plano estatal.

Logo, da forma como foram obrigados a aderir a este plano com contribuição compulsória, ficou flagrante a

incompatibilidade desta obrigação com o dispositivo constitucional acima mencionado.

A esse respeito já houve manifestação do Supremo Tribunal Federal, como se vê na ADI-MC 1920/BA, de relatoria do

Ministro Nelson Jobin, publicada no DJ em 20/09/02, pg. 88, in verbis:

“ CONSTITUCIONAL. LEI 7.249/98 DO ESTADO DA BAHIA. CRIA SISTEMA PRÓPRIO DE SEGURIDADE SOCIAL

QUE COMPREENDE PREVIDÊNCIA, ASSISTÊNCIA SOCIAL E ASSISTÊNCIA À SAÚDE. INSTITUI CONTRIBUIÇÃO

COMPULSÓRIA DOS SERVIDORES DO ESTADO PARA A SAÚDE. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART.

149, PARÁGRAFO ÚNICO DA CF. REGRA DE EXCEÇÃO QUE SE INTERPRETA RESTRITIVAMENTE. INATACÁVEL

O ART. 5º, POIS APENAS RELACIONA OS SEGURADOS OBRIGATÓRIOS, NÃO QUALIFICA A CONTRIBUIÇÃO.

LIMINAR DEFERIDA EM PARTE” .

Ao fundamentar o seu voto, o ilustre relator foi bem claro na fl. 12 do acórdão, ao asseverar que “ ... o Estado não pode

instituir contribuição para o custeio da assistência à saúde...” . É importante anotar que este julgamento foi feito pelo Pleno e em votação

unânime. Presente, pois, o primeiro requisito da probabilidade do direito.

Quanto ao perigo de dano, este também se encontra evidenciado no caso em comento, uma vez que estão sendo efetuados

descontos mensais nos vencimentos do(a) requerente, ressaltando-se que tais verbas têm caráter alimentar.

Por fim, cabe registrar que com a entrada em vigor da Lei Complementar nº 166, no mês de maio de 2014, a natureza da

contribuição deixou de ser compulsória para ser facultativa, o que não obriga o Estado a prestar o serviço no Hospital do Servidor, acaso o

servidor não tenha feito a opção pelo pagamento da contribuição.

Desse modo, concedo parcialmente a tutela PROVISÓRIA DE URGÊNCIA (ANTECIPADA) requerida para determinar
que o Estado do Maranhão se abstenha de proceder aos descontos da contribuição do FUNBEN nos vencimentos do(a) autor(a) pois a natureza
atualmente não é mais compulsória e sim facultativa, nos termos da Lei Complementar 166/2014 em vigor desde maio de 2014.

Considerando que a inicial é completa quanto a confirmação da tutela e ao pedido de mérito, razão não há para sua emenda em
15 (quinze) dias conforme dispõe o art. 303, § 3º, CPC.

Tratando-se de pessoa pobre na acepção jurídica do art. 98, caput, CPC, defiro a gratuidade da justiça, conforme as isenções
estabelecidas no §1º do art. 98, CPC.

Deixo de designar audiência de conciliação e ou de mediação prevista no art. 334, do CPC, tendo em vista que o Estado do
Maranhão, por meio do ofício nº 170/2016 – GAB/PGE dirigido ao juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública de São Luís, já manifestou seu
desinteresse e o de suas autarquias em conciliar, devendo ser citados para apresentar contestação.

Cite-se o ESTADO DO MARANHÃO, na pessoa do seu Procurador-Geral, para, querendo, contestar a presente ação no prazo
de 30 (trinta) dias úteis, conforme o disposto no artigo 183 do Código de Processo Civil.
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Esta decisão servirá como mandado, devendo ser cumprida por Oficial de Justiça.
Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

São Luís (MA), 17 de abril de 2017.
Juíza ALESSANDRA COSTA ARCANGELI

Respondendo pela 3ª Vara da Fazenda Pública.

PROCESSO: 0865082-30.2016.8.10.0001
AÇÃO: [Contribuição sobre a folha de salários]
AUTOR: MARIA DE FATIMA LEBRE FERREIRA
Advogado do(a) AUTOR: THIAGO AFONSO BARBOSA DE AZEVEDO GUEDES - PE26487-D
RÉU: ESTADO DO MARANHAO(CNPJ=06.354.468/0001-60)

DECISÃO

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE NÃO INCIDÊNCIA DO FUNBEN C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C

TUTELA ANTECIPADA proposta por MARIA DE FATIMA LEBRE FERREIRA em face do ESTADO DO MARANHÃO, ambos

devidamente qualificados nos autos.
Alega a parte autora, em suma, que é servidor público estadual do Estado do Maranhão, conforme fichas financeiras e

contracheques em anexo e que vem sendo descontado de seu contracheque de forma ilegal e abusiva a contribuição a título de FUNBEN.
Pugna o(a) autor(a) pela concessão de tutela de urgência inaudita altera pars para que seja determinado ao requerido que se

abstenha de proceder aos descontos da contribuição do FUNBEN em seus vencimentos.
Com a inicial, colacionou os documentos.
Relatado, passo à decisão.
A tutela provisória de urgência (antecipada ou cautelar), nos termos do art. 300, caput, do Código de Processo Civil, tem

cabimento quando presentes os seguintes requisitos: 1) a probabilidade do direito, compreendida como a plausibilidade do direito alegado, em
cognição superficial, a partir dos elementos de prova apresentados; 2) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, caso a prestação
jurisdicional não seja concedida de imediato.

O FUNBEN foi instituído pela Lei n.º 7.374/99, a qual, no seu bojo, criou a contribuição obrigatória, de natureza tributária,
para fazer face à sua sustentação.

Entretanto, referida contribuição acarretou uma violação ao art. 146, inciso III, da Constituição Federal, uma vez que a
instituição de tributos somente tem lugar mediante lei complementar.

Desse modo, fica afastada completamente a prática adotada pelo Estado do Maranhão, resultando na conclusão de que o
autor não estava obrigado a recolher ou a ter descontado de sua remuneração valores destinados a este fundo.

Além disso, a redação original do art. 2º, da Lei n.º 7.374/99 – alterada pela Lei n.º 7.846, de 31/01/03 e,

posteriormente, pela Lei n.º 8.045, de 19/12/03 – inclui como obrigações principais do FUNBEN a “ assistência médica a que fazem jus os

servidores públicos civis e militares” do Estado do Maranhão, bem como arcar com todas as “ despesas devidas a partir de janeiro de 1999,

decorrentes do Contrato de Serviços de Administração do Complexo Ambulatorial e Hospitalar Dr. Carlos Macieira, Credenciamento de

Serviço na Área de Assistência Médica e os benefícios constantes deste artigo, inclusive pecúlio”.

Como se vê, os servidores públicos estaduais foram obrigados a financiar e pagar assistência à saúde, a qual, nos termos do

art. 196 da Constituição Federal, “ é direito de todos e dever do Estado”, portanto, gratuita.

Ora, quisesse o Estado instituir um plano de saúde para dar melhor atendimento aos seus servidores poderia fazê-lo,

contudo, sua relação com eles teria que ser contratual. É dizer, deveria haver manifestação de vontade de cada servidor em aderir ou não ao

referido plano estatal.

Logo, da forma como foram obrigados a aderir a este plano com contribuição compulsória, ficou flagrante a

incompatibilidade desta obrigação com o dispositivo constitucional acima mencionado.

A esse respeito já houve manifestação do Supremo Tribunal Federal, como se vê na ADI-MC 1920/BA, de relatoria do

Ministro Nelson Jobin, publicada no DJ em 20/09/02, pg. 88, in verbis:

“ CONSTITUCIONAL. LEI 7.249/98 DO ESTADO DA BAHIA. CRIA SISTEMA PRÓPRIO DE SEGURIDADE SOCIAL

QUE COMPREENDE PREVIDÊNCIA, ASSISTÊNCIA SOCIAL E ASSISTÊNCIA À SAÚDE. INSTITUI CONTRIBUIÇÃO

COMPULSÓRIA DOS SERVIDORES DO ESTADO PARA A SAÚDE. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART.

149, PARÁGRAFO ÚNICO DA CF. REGRA DE EXCEÇÃO QUE SE INTERPRETA RESTRITIVAMENTE. INATACÁVEL

O ART. 5º, POIS APENAS RELACIONA OS SEGURADOS OBRIGATÓRIOS, NÃO QUALIFICA A CONTRIBUIÇÃO.

LIMINAR DEFERIDA EM PARTE” .

Ao fundamentar o seu voto, o ilustre relator foi bem claro na fl. 12 do acórdão, ao asseverar que “ ... o Estado não pode

instituir contribuição para o custeio da assistência à saúde...” . É importante anotar que este julgamento foi feito pelo Pleno e em votação

unânime. Presente, pois, o primeiro requisito da probabilidade do direito.

Quanto ao perigo de dano, este também se encontra evidenciado no caso em comento, uma vez que estão sendo efetuados
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descontos mensais nos vencimentos do(a) requerente, ressaltando-se que tais verbas têm caráter alimentar.

Por fim, cabe registrar que com a entrada em vigor da Lei Complementar nº 166, no mês de maio de 2014, a natureza da

contribuição deixou de ser compulsória para ser facultativa, o que não obriga o Estado a prestar o serviço no Hospital do Servidor, acaso o

servidor não tenha feito a opção pelo pagamento da contribuição.

Desse modo, concedo parcialmente a tutela PROVISÓRIA DE URGÊNCIA (ANTECIPADA) requerida para determinar
que o Estado do Maranhão se abstenha de proceder aos descontos da contribuição do FUNBEN nos vencimentos do(a) autor(a) pois a natureza
atualmente não é mais compulsória e sim facultativa, nos termos da Lei Complementar 166/2014 em vigor desde maio de 2014.

Considerando que a inicial é completa quanto a confirmação da tutela e ao pedido de mérito, razão não há para sua emenda em
15 (quinze) dias conforme dispõe o art. 303, § 3º, CPC.

Tratando-se de pessoa pobre na acepção jurídica do art. 98, caput, CPC, defiro a gratuidade da justiça, conforme as isenções
estabelecidas no §1º do art. 98, CPC.

Deixo de designar audiência de conciliação e ou de mediação prevista no art. 334, do CPC, tendo em vista que o Estado do
Maranhão, por meio do ofício nº 170/2016 – GAB/PGE dirigido ao juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública de São Luís, já manifestou seu
desinteresse e o de suas autarquias em conciliar, devendo ser citados para apresentar contestação.

Cite-se o ESTADO DO MARANHÃO, na pessoa do seu Procurador-Geral, para, querendo, contestar a presente ação no prazo
de 30 (trinta) dias úteis, conforme o disposto no artigo 183 do Código de Processo Civil.

Esta decisão servirá como mandado, devendo ser cumprida por Oficial de Justiça.
Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

São Luís (MA), 17 de abril de 2017.
Juíza ALESSANDRA COSTA ARCANGELI

Respondendo pela 3ª Vara da Fazenda Pública.

PROCESSO: 0865116-05.2016.8.10.0001
AÇÃO: [Contribuição sobre a folha de salários]
AUTOR: JOSE LUIZ FERREIRA CUTRIM
Advogado do(a) AUTOR: THIAGO AFONSO BARBOSA DE AZEVEDO GUEDES - PE26487-D
RÉU: ESTADO DO MARANHAO(CNPJ=06.354.468/0001-60)

DECISÃO

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE NÃO INCIDÊNCIA DO FUNBEN C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C

TUTELA ANTECIPADA proposta por JOSE LUIZ FERREIRA CUTRIM em face do ESTADO DO MARANHÃO, ambos devidamente

qualificados nos autos.
Alega a parte autora, em suma, que é servidor público estadual do Estado do Maranhão, conforme fichas financeiras e

contracheques em anexo e que vem sendo descontado de seu contracheque de forma ilegal e abusiva a contribuição a título de FUNBEN.
Pugna o(a) autor(a) pela concessão de tutela de urgência inaudita altera pars para que seja determinado ao requerido que se

abstenha de proceder aos descontos da contribuição do FUNBEN em seus vencimentos.
Com a inicial, colacionou os documentos.
Relatado, passo à decisão.
A tutela provisória de urgência (antecipada ou cautelar), nos termos do art. 300, caput, do Código de Processo Civil, tem

cabimento quando presentes os seguintes requisitos: 1) a probabilidade do direito, compreendida como a plausibilidade do direito alegado, em
cognição superficial, a partir dos elementos de prova apresentados; 2) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, caso a prestação
jurisdicional não seja concedida de imediato.

O FUNBEN foi instituído pela Lei n.º 7.374/99, a qual, no seu bojo, criou a contribuição obrigatória, de natureza tributária,
para fazer face à sua sustentação.

Entretanto, referida contribuição acarretou uma violação ao art. 146, inciso III, da Constituição Federal, uma vez que a
instituição de tributos somente tem lugar mediante lei complementar.

Desse modo, fica afastada completamente a prática adotada pelo Estado do Maranhão, resultando na conclusão de que o
autor não estava obrigado a recolher ou a ter descontado de sua remuneração valores destinados a este fundo.

Além disso, a redação original do art. 2º, da Lei n.º 7.374/99 – alterada pela Lei n.º 7.846, de 31/01/03 e,

posteriormente, pela Lei n.º 8.045, de 19/12/03 – inclui como obrigações principais do FUNBEN a “ assistência médica a que fazem jus os

servidores públicos civis e militares” do Estado do Maranhão, bem como arcar com todas as “ despesas devidas a partir de janeiro de 1999,

decorrentes do Contrato de Serviços de Administração do Complexo Ambulatorial e Hospitalar Dr. Carlos Macieira, Credenciamento de

Serviço na Área de Assistência Médica e os benefícios constantes deste artigo, inclusive pecúlio”.

Como se vê, os servidores públicos estaduais foram obrigados a financiar e pagar assistência à saúde, a qual, nos termos do

art. 196 da Constituição Federal, “ é direito de todos e dever do Estado”, portanto, gratuita.

Ora, quisesse o Estado instituir um plano de saúde para dar melhor atendimento aos seus servidores poderia fazê-lo,

contudo, sua relação com eles teria que ser contratual. É dizer, deveria haver manifestação de vontade de cada servidor em aderir ou não ao

referido plano estatal.

Logo, da forma como foram obrigados a aderir a este plano com contribuição compulsória, ficou flagrante a
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incompatibilidade desta obrigação com o dispositivo constitucional acima mencionado.

A esse respeito já houve manifestação do Supremo Tribunal Federal, como se vê na ADI-MC 1920/BA, de relatoria do

Ministro Nelson Jobin, publicada no DJ em 20/09/02, pg. 88, in verbis:

“ CONSTITUCIONAL. LEI 7.249/98 DO ESTADO DA BAHIA. CRIA SISTEMA PRÓPRIO DE SEGURIDADE SOCIAL

QUE COMPREENDE PREVIDÊNCIA, ASSISTÊNCIA SOCIAL E ASSISTÊNCIA À SAÚDE. INSTITUI CONTRIBUIÇÃO

COMPULSÓRIA DOS SERVIDORES DO ESTADO PARA A SAÚDE. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART.

149, PARÁGRAFO ÚNICO DA CF. REGRA DE EXCEÇÃO QUE SE INTERPRETA RESTRITIVAMENTE. INATACÁVEL

O ART. 5º, POIS APENAS RELACIONA OS SEGURADOS OBRIGATÓRIOS, NÃO QUALIFICA A CONTRIBUIÇÃO.

LIMINAR DEFERIDA EM PARTE” .

Ao fundamentar o seu voto, o ilustre relator foi bem claro na fl. 12 do acórdão, ao asseverar que “ ... o Estado não pode

instituir contribuição para o custeio da assistência à saúde...” . É importante anotar que este julgamento foi feito pelo Pleno e em votação

unânime. Presente, pois, o primeiro requisito da probabilidade do direito.

Quanto ao perigo de dano, este também se encontra evidenciado no caso em comento, uma vez que estão sendo efetuados

descontos mensais nos vencimentos do(a) requerente, ressaltando-se que tais verbas têm caráter alimentar.

Por fim, cabe registrar que com a entrada em vigor da Lei Complementar nº 166, no mês de maio de 2014, a natureza da

contribuição deixou de ser compulsória para ser facultativa, o que não obriga o Estado a prestar o serviço no Hospital do Servidor, acaso o

servidor não tenha feito a opção pelo pagamento da contribuição.

Desse modo, concedo parcialmente a tutela PROVISÓRIA DE URGÊNCIA (ANTECIPADA) requerida para determinar
que o Estado do Maranhão se abstenha de proceder aos descontos da contribuição do FUNBEN nos vencimentos do(a) autor(a) pois a natureza
atualmente não é mais compulsória e sim facultativa, nos termos da Lei Complementar 166/2014 em vigor desde maio de 2014.

Considerando que a inicial é completa quanto a confirmação da tutela e ao pedido de mérito, razão não há para sua emenda em
15 (quinze) dias conforme dispõe o art. 303, § 3º, CPC.

Tratando-se de pessoa pobre na acepção jurídica do art. 98, caput, CPC, defiro a gratuidade da justiça, conforme as isenções
estabelecidas no §1º do art. 98, CPC.

Deixo de designar audiência de conciliação e ou de mediação prevista no art. 334, do CPC, tendo em vista que o Estado do
Maranhão, por meio do ofício nº 170/2016 – GAB/PGE dirigido ao juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública de São Luís, já manifestou seu
desinteresse e o de suas autarquias em conciliar, devendo ser citados para apresentar contestação.

Cite-se o ESTADO DO MARANHÃO, na pessoa do seu Procurador-Geral, para, querendo, contestar a presente ação no prazo
de 30 (trinta) dias úteis, conforme o disposto no artigo 183 do Código de Processo Civil.

Esta decisão servirá como mandado, devendo ser cumprida por Oficial de Justiça.
Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

São Luís (MA), 17 de abril de 2017.
Juíza ALESSANDRA COSTA ARCANGELI

Respondendo pela 3ª Vara da Fazenda Pública.

PROCESSO: 0865185-37.2016.8.10.0001
AÇÃO: [Contribuição sobre a folha de salários]
AUTOR: MARIA CLEONICE RAMOS PIRES
Advogado do(a) AUTOR: THIAGO AFONSO BARBOSA DE AZEVEDO GUEDES - PE26487-D
RÉU: ESTADO DO MARANHAO(CNPJ=06.354.468/0001-60)

DECISÃO

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE NÃO INCIDÊNCIA DO FUNBEN C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C

TUTELA ANTECIPADA proposta por MARIA CLEONICE RAMOS PIRES em face do ESTADO DO MARANHÃO, ambos devidamente

qualificados nos autos.
Alega a parte autora, em suma, que é servidor público estadual do Estado do Maranhão, conforme fichas financeiras e

contracheques em anexo e que vem sendo descontado de seu contracheque de forma ilegal e abusiva a contribuição a título de FUNBEN.
Pugna o(a) autor(a) pela concessão de tutela de urgência inaudita altera pars para que seja determinado ao requerido que se

abstenha de proceder aos descontos da contribuição do FUNBEN em seus vencimentos.
Com a inicial, colacionou os documentos.
Relatado, passo à decisão.
A tutela provisória de urgência (antecipada ou cautelar), nos termos do art. 300, caput, do Código de Processo Civil, tem

cabimento quando presentes os seguintes requisitos: 1) a probabilidade do direito, compreendida como a plausibilidade do direito alegado, em
cognição superficial, a partir dos elementos de prova apresentados; 2) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, caso a prestação
jurisdicional não seja concedida de imediato.

O FUNBEN foi instituído pela Lei n.º 7.374/99, a qual, no seu bojo, criou a contribuição obrigatória, de natureza tributária,
para fazer face à sua sustentação.

Entretanto, referida contribuição acarretou uma violação ao art. 146, inciso III, da Constituição Federal, uma vez que a
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instituição de tributos somente tem lugar mediante lei complementar.
Desse modo, fica afastada completamente a prática adotada pelo Estado do Maranhão, resultando na conclusão de que o

autor não estava obrigado a recolher ou a ter descontado de sua remuneração valores destinados a este fundo.

Além disso, a redação original do art. 2º, da Lei n.º 7.374/99 – alterada pela Lei n.º 7.846, de 31/01/03 e,

posteriormente, pela Lei n.º 8.045, de 19/12/03 – inclui como obrigações principais do FUNBEN a “ assistência médica a que fazem jus os

servidores públicos civis e militares” do Estado do Maranhão, bem como arcar com todas as “ despesas devidas a partir de janeiro de 1999,

decorrentes do Contrato de Serviços de Administração do Complexo Ambulatorial e Hospitalar Dr. Carlos Macieira, Credenciamento de

Serviço na Área de Assistência Médica e os benefícios constantes deste artigo, inclusive pecúlio”.

Como se vê, os servidores públicos estaduais foram obrigados a financiar e pagar assistência à saúde, a qual, nos termos do

art. 196 da Constituição Federal, “ é direito de todos e dever do Estado”, portanto, gratuita.

Ora, quisesse o Estado instituir um plano de saúde para dar melhor atendimento aos seus servidores poderia fazê-lo,

contudo, sua relação com eles teria que ser contratual. É dizer, deveria haver manifestação de vontade de cada servidor em aderir ou não ao

referido plano estatal.

Logo, da forma como foram obrigados a aderir a este plano com contribuição compulsória, ficou flagrante a

incompatibilidade desta obrigação com o dispositivo constitucional acima mencionado.

A esse respeito já houve manifestação do Supremo Tribunal Federal, como se vê na ADI-MC 1920/BA, de relatoria do

Ministro Nelson Jobin, publicada no DJ em 20/09/02, pg. 88, in verbis:

“ CONSTITUCIONAL. LEI 7.249/98 DO ESTADO DA BAHIA. CRIA SISTEMA PRÓPRIO DE SEGURIDADE SOCIAL

QUE COMPREENDE PREVIDÊNCIA, ASSISTÊNCIA SOCIAL E ASSISTÊNCIA À SAÚDE. INSTITUI CONTRIBUIÇÃO

COMPULSÓRIA DOS SERVIDORES DO ESTADO PARA A SAÚDE. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART.

149, PARÁGRAFO ÚNICO DA CF. REGRA DE EXCEÇÃO QUE SE INTERPRETA RESTRITIVAMENTE. INATACÁVEL

O ART. 5º, POIS APENAS RELACIONA OS SEGURADOS OBRIGATÓRIOS, NÃO QUALIFICA A CONTRIBUIÇÃO.

LIMINAR DEFERIDA EM PARTE” .

Ao fundamentar o seu voto, o ilustre relator foi bem claro na fl. 12 do acórdão, ao asseverar que “ ... o Estado não pode

instituir contribuição para o custeio da assistência à saúde...” . É importante anotar que este julgamento foi feito pelo Pleno e em votação

unânime. Presente, pois, o primeiro requisito da probabilidade do direito.

Quanto ao perigo de dano, este também se encontra evidenciado no caso em comento, uma vez que estão sendo efetuados

descontos mensais nos vencimentos do(a) requerente, ressaltando-se que tais verbas têm caráter alimentar.

Por fim, cabe registrar que com a entrada em vigor da Lei Complementar nº 166, no mês de maio de 2014, a natureza da

contribuição deixou de ser compulsória para ser facultativa, o que não obriga o Estado a prestar o serviço no Hospital do Servidor, acaso o

servidor não tenha feito a opção pelo pagamento da contribuição.

Desse modo, concedo parcialmente a tutela PROVISÓRIA DE URGÊNCIA (ANTECIPADA) requerida para determinar
que o Estado do Maranhão se abstenha de proceder aos descontos da contribuição do FUNBEN nos vencimentos do(a) autor(a) pois a natureza
atualmente não é mais compulsória e sim facultativa, nos termos da Lei Complementar 166/2014 em vigor desde maio de 2014.

Considerando que a inicial é completa quanto a confirmação da tutela e ao pedido de mérito, razão não há para sua emenda em
15 (quinze) dias conforme dispõe o art. 303, § 3º, CPC.

Tratando-se de pessoa pobre na acepção jurídica do art. 98, caput, CPC, defiro a gratuidade da justiça, conforme as isenções
estabelecidas no §1º do art. 98, CPC.

Deixo de designar audiência de conciliação e ou de mediação prevista no art. 334, do CPC, tendo em vista que o Estado do
Maranhão, por meio do ofício nº 170/2016 – GAB/PGE dirigido ao juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública de São Luís, já manifestou seu
desinteresse e o de suas autarquias em conciliar, devendo ser citados para apresentar contestação.

Cite-se o ESTADO DO MARANHÃO, na pessoa do seu Procurador-Geral, para, querendo, contestar a presente ação no prazo
de 30 (trinta) dias úteis, conforme o disposto no artigo 183 do Código de Processo Civil.

Esta decisão servirá como mandado, devendo ser cumprida por Oficial de Justiça.
Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

São Luís (MA), 17 de abril de 2017.
Juíza ALESSANDRA COSTA ARCANGELI

Respondendo pela 3ª Vara da Fazenda Pública.

PROCESSO: 0865233-93.2016.8.10.0001
AÇÃO: [Contribuição sobre a folha de salários]
AUTOR: LUIS JANSEN FONSECA
Advogado do(a) AUTOR: THIAGO AFONSO BARBOSA DE AZEVEDO GUEDES - PE26487-D
RÉU: ESTADO DO MARANHAO(CNPJ=06.354.468/0001-60)
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DECISÃO

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE NÃO INCIDÊNCIA DO FUNBEN C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C

TUTELA ANTECIPADA proposta por LUIS JANSEN FONSECA em face do ESTADO DO MARANHÃO, ambos devidamente

qualificados nos autos.
Alega a parte autora, em suma, que é servidor público estadual do Estado do Maranhão, conforme fichas financeiras e

contracheques em anexo e que vem sendo descontado de seu contracheque de forma ilegal e abusiva a contribuição a título de FUNBEN.
Pugna o(a) autor(a) pela concessão de tutela de urgência inaudita altera pars para que seja determinado ao requerido que se

abstenha de proceder aos descontos da contribuição do FUNBEN em seus vencimentos.
Com a inicial, colacionou os documentos.
Relatado, passo à decisão.
A tutela provisória de urgência (antecipada ou cautelar), nos termos do art. 300, caput, do Código de Processo Civil, tem

cabimento quando presentes os seguintes requisitos: 1) a probabilidade do direito, compreendida como a plausibilidade do direito alegado, em
cognição superficial, a partir dos elementos de prova apresentados; 2) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, caso a prestação
jurisdicional não seja concedida de imediato.

O FUNBEN foi instituído pela Lei n.º 7.374/99, a qual, no seu bojo, criou a contribuição obrigatória, de natureza tributária,
para fazer face à sua sustentação.

Entretanto, referida contribuição acarretou uma violação ao art. 146, inciso III, da Constituição Federal, uma vez que a
instituição de tributos somente tem lugar mediante lei complementar.

Desse modo, fica afastada completamente a prática adotada pelo Estado do Maranhão, resultando na conclusão de que o
autor não estava obrigado a recolher ou a ter descontado de sua remuneração valores destinados a este fundo.

Além disso, a redação original do art. 2º, da Lei n.º 7.374/99 – alterada pela Lei n.º 7.846, de 31/01/03 e,

posteriormente, pela Lei n.º 8.045, de 19/12/03 – inclui como obrigações principais do FUNBEN a “ assistência médica a que fazem jus os

servidores públicos civis e militares” do Estado do Maranhão, bem como arcar com todas as “ despesas devidas a partir de janeiro de 1999,

decorrentes do Contrato de Serviços de Administração do Complexo Ambulatorial e Hospitalar Dr. Carlos Macieira, Credenciamento de

Serviço na Área de Assistência Médica e os benefícios constantes deste artigo, inclusive pecúlio”.

Como se vê, os servidores públicos estaduais foram obrigados a financiar e pagar assistência à saúde, a qual, nos termos do

art. 196 da Constituição Federal, “ é direito de todos e dever do Estado”, portanto, gratuita.

Ora, quisesse o Estado instituir um plano de saúde para dar melhor atendimento aos seus servidores poderia fazê-lo,

contudo, sua relação com eles teria que ser contratual. É dizer, deveria haver manifestação de vontade de cada servidor em aderir ou não ao

referido plano estatal.

Logo, da forma como foram obrigados a aderir a este plano com contribuição compulsória, ficou flagrante a

incompatibilidade desta obrigação com o dispositivo constitucional acima mencionado.

A esse respeito já houve manifestação do Supremo Tribunal Federal, como se vê na ADI-MC 1920/BA, de relatoria do

Ministro Nelson Jobin, publicada no DJ em 20/09/02, pg. 88, in verbis:

“ CONSTITUCIONAL. LEI 7.249/98 DO ESTADO DA BAHIA. CRIA SISTEMA PRÓPRIO DE SEGURIDADE SOCIAL

QUE COMPREENDE PREVIDÊNCIA, ASSISTÊNCIA SOCIAL E ASSISTÊNCIA À SAÚDE. INSTITUI CONTRIBUIÇÃO

COMPULSÓRIA DOS SERVIDORES DO ESTADO PARA A SAÚDE. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART.

149, PARÁGRAFO ÚNICO DA CF. REGRA DE EXCEÇÃO QUE SE INTERPRETA RESTRITIVAMENTE. INATACÁVEL

O ART. 5º, POIS APENAS RELACIONA OS SEGURADOS OBRIGATÓRIOS, NÃO QUALIFICA A CONTRIBUIÇÃO.

LIMINAR DEFERIDA EM PARTE” .

Ao fundamentar o seu voto, o ilustre relator foi bem claro na fl. 12 do acórdão, ao asseverar que “ ... o Estado não pode

instituir contribuição para o custeio da assistência à saúde...” . É importante anotar que este julgamento foi feito pelo Pleno e em votação

unânime. Presente, pois, o primeiro requisito da probabilidade do direito.

Quanto ao perigo de dano, este também se encontra evidenciado no caso em comento, uma vez que estão sendo efetuados

descontos mensais nos vencimentos do(a) requerente, ressaltando-se que tais verbas têm caráter alimentar.

Por fim, cabe registrar que com a entrada em vigor da Lei Complementar nº 166, no mês de maio de 2014, a natureza da

contribuição deixou de ser compulsória para ser facultativa, o que não obriga o Estado a prestar o serviço no Hospital do Servidor, acaso o

servidor não tenha feito a opção pelo pagamento da contribuição.

Desse modo, concedo parcialmente a tutela PROVISÓRIA DE URGÊNCIA (ANTECIPADA) requerida para determinar
que o Estado do Maranhão se abstenha de proceder aos descontos da contribuição do FUNBEN nos vencimentos do(a) autor(a) pois a natureza
atualmente não é mais compulsória e sim facultativa, nos termos da Lei Complementar 166/2014 em vigor desde maio de 2014.

Considerando que a inicial é completa quanto a confirmação da tutela e ao pedido de mérito, razão não há para sua emenda em
15 (quinze) dias conforme dispõe o art. 303, § 3º, CPC.
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Tratando-se de pessoa pobre na acepção jurídica do art. 98, caput, CPC, defiro a gratuidade da justiça, conforme as isenções
estabelecidas no §1º do art. 98, CPC.

Deixo de designar audiência de conciliação e ou de mediação prevista no art. 334, do CPC, tendo em vista que o Estado do
Maranhão, por meio do ofício nº 170/2016 – GAB/PGE dirigido ao juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública de São Luís, já manifestou seu
desinteresse e o de suas autarquias em conciliar, devendo ser citados para apresentar contestação.

Cite-se o ESTADO DO MARANHÃO, na pessoa do seu Procurador-Geral, para, querendo, contestar a presente ação no prazo
de 30 (trinta) dias úteis, conforme o disposto no artigo 183 do Código de Processo Civil.

Esta decisão servirá como mandado, devendo ser cumprida por Oficial de Justiça.
Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

São Luís (MA), 17 de abril de 2017.
Juíza ALESSANDRA COSTA ARCANGELI

Respondendo pela 3ª Vara da Fazenda Pública.

PROCESSO: 0865405-35.2016.8.10.0001
AÇÃO: [Contribuição sobre a folha de salários]
AUTOR: EDILSON CASTELO GOMES FERRES
Advogado do(a) REQUERENTE: THIAGO AFONSO BARBOSA DE AZEVEDO GUEDES - PE26487-D
RÉU: ESTADO DO MARANHAO

DECISÃO

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE NÃO INCIDÊNCIA DO FUNBEN C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C

TUTELA ANTECIPADA proposta por EDILSON CASTELO GOMES FERRES em face do ESTADO DO MARANHÃO, ambos

devidamente qualificados nos autos.
Alega a parte autora, em suma, que é servidor público estadual do Estado do Maranhão, conforme fichas financeiras e

contracheques em anexo e que vem sendo descontado de seu contracheque de forma ilegal e abusiva a contribuição a título de FUNBEN.
Pugna o(a) autor(a) pela concessão de tutela de urgência inaudita altera pars para que seja determinado ao requerido que se

abstenha de proceder aos descontos da contribuição do FUNBEN em seus vencimentos.
Com a inicial, colacionou os documentos.
Relatado, passo à decisão.
A tutela provisória de urgência (antecipada ou cautelar), nos termos do art. 300, caput, do Código de Processo Civil, tem

cabimento quando presentes os seguintes requisitos: 1) a probabilidade do direito, compreendida como a plausibilidade do direito alegado, em
cognição superficial, a partir dos elementos de prova apresentados; 2) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, caso a prestação
jurisdicional não seja concedida de imediato.

O FUNBEN foi instituído pela Lei n.º 7.374/99, a qual, no seu bojo, criou a contribuição obrigatória, de natureza tributária,
para fazer face à sua sustentação.

Entretanto, referida contribuição acarretou uma violação ao art. 146, inciso III, da Constituição Federal, uma vez que a
instituição de tributos somente tem lugar mediante lei complementar.

Desse modo, fica afastada completamente a prática adotada pelo Estado do Maranhão, resultando na conclusão de que o
autor não estava obrigado a recolher ou a ter descontado de sua remuneração valores destinados a este fundo.

Além disso, a redação original do art. 2º, da Lei n.º 7.374/99 – alterada pela Lei n.º 7.846, de 31/01/03 e,

posteriormente, pela Lei n.º 8.045, de 19/12/03 – inclui como obrigações principais do FUNBEN a “ assistência médica a que fazem jus os

servidores públicos civis e militares” do Estado do Maranhão, bem como arcar com todas as “ despesas devidas a partir de janeiro de 1999,

decorrentes do Contrato de Serviços de Administração do Complexo Ambulatorial e Hospitalar Dr. Carlos Macieira, Credenciamento de

Serviço na Área de Assistência Médica e os benefícios constantes deste artigo, inclusive pecúlio”.

Como se vê, os servidores públicos estaduais foram obrigados a financiar e pagar assistência à saúde, a qual, nos termos do

art. 196 da Constituição Federal, “ é direito de todos e dever do Estado”, portanto, gratuita.

Ora, quisesse o Estado instituir um plano de saúde para dar melhor atendimento aos seus servidores poderia fazê-lo,

contudo, sua relação com eles teria que ser contratual. É dizer, deveria haver manifestação de vontade de cada servidor em aderir ou não ao

referido plano estatal.

Logo, da forma como foram obrigados a aderir a este plano com contribuição compulsória, ficou flagrante a

incompatibilidade desta obrigação com o dispositivo constitucional acima mencionado.

A esse respeito já houve manifestação do Supremo Tribunal Federal, como se vê na ADI-MC 1920/BA, de relatoria do

Ministro Nelson Jobin, publicada no DJ em 20/09/02, pg. 88, in verbis:

“ CONSTITUCIONAL. LEI 7.249/98 DO ESTADO DA BAHIA. CRIA SISTEMA PRÓPRIO DE SEGURIDADE SOCIAL

QUE COMPREENDE PREVIDÊNCIA, ASSISTÊNCIA SOCIAL E ASSISTÊNCIA À SAÚDE. INSTITUI CONTRIBUIÇÃO

COMPULSÓRIA DOS SERVIDORES DO ESTADO PARA A SAÚDE. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART.

149, PARÁGRAFO ÚNICO DA CF. REGRA DE EXCEÇÃO QUE SE INTERPRETA RESTRITIVAMENTE. INATACÁVEL
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O ART. 5º, POIS APENAS RELACIONA OS SEGURADOS OBRIGATÓRIOS, NÃO QUALIFICA A CONTRIBUIÇÃO.

LIMINAR DEFERIDA EM PARTE” .

Ao fundamentar o seu voto, o ilustre relator foi bem claro na fl. 12 do acórdão, ao asseverar que “ ... o Estado não pode

instituir contribuição para o custeio da assistência à saúde...” . É importante anotar que este julgamento foi feito pelo Pleno e em votação

unânime. Presente, pois, o primeiro requisito da probabilidade do direito.

Quanto ao perigo de dano, este também se encontra evidenciado no caso em comento, uma vez que estão sendo efetuados

descontos mensais nos vencimentos do(a) requerente, ressaltando-se que tais verbas têm caráter alimentar.

Por fim, cabe registrar que com a entrada em vigor da Lei Complementar nº 166, no mês de maio de 2014, a natureza da

contribuição deixou de ser compulsória para ser facultativa, o que não obriga o Estado a prestar o serviço no Hospital do Servidor, acaso o

servidor não tenha feito a opção pelo pagamento da contribuição.

Desse modo, concedo parcialmente a tutela PROVISÓRIA DE URGÊNCIA (ANTECIPADA) requerida para determinar
que o Estado do Maranhão se abstenha de proceder aos descontos da contribuição do FUNBEN nos vencimentos do(a) autor(a) pois a natureza
atualmente não é mais compulsória e sim facultativa, nos termos da Lei Complementar 166/2014 em vigor desde maio de 2014.

Considerando que a inicial é completa quanto a confirmação da tutela e ao pedido de mérito, razão não há para sua emenda em
15 (quinze) dias conforme dispõe o art. 303, § 3º, CPC.

Tratando-se de pessoa pobre na acepção jurídica do art. 98, caput, CPC, defiro a gratuidade da justiça, conforme as isenções
estabelecidas no §1º do art. 98, CPC.

Deixo de designar audiência de conciliação e ou de mediação prevista no art. 334, do CPC, tendo em vista que o Estado do
Maranhão, por meio do ofício nº 170/2016 – GAB/PGE dirigido ao juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública de São Luís, já manifestou seu
desinteresse e o de suas autarquias em conciliar, devendo ser citados para apresentar contestação.

Cite-se o ESTADO DO MARANHÃO, na pessoa do seu Procurador-Geral, para, querendo, contestar a presente ação no prazo
de 30 (trinta) dias úteis, conforme o disposto no artigo 183 do Código de Processo Civil.

Esta decisão servirá como mandado, devendo ser cumprida por Oficial de Justiça.
Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

São Luís (MA), 17 de abril de 2017.
Juíza ALESSANDRA COSTA ARCANGELI

Respondendo pela 3ª Vara da Fazenda Pública.

PROCESSO: 0867038-81.2016.8.10.0001
AÇÃO: [Contribuição sobre a folha de salários]
AUTOR: ATAIDES GOMES COSTA FILHO
Advogado do(a) AUTOR: THIAGO AFONSO BARBOSA DE AZEVEDO GUEDES - PE26487-D
RÉU: ESTADO DO MARANHAO(CNPJ=06.354.468/0001-60)

DECISÃO

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE NÃO INCIDÊNCIA DO FUNBEN C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C

TUTELA ANTECIPADA proposta por ATAIDES GOMES COSTA FILHO em face do ESTADO DO MARANHÃO, ambos devidamente

qualificados nos autos.
Alega a parte autora, em suma, que é servidor público estadual do Estado do Maranhão, conforme fichas financeiras e

contracheques em anexo e que vem sendo descontado de seu contracheque de forma ilegal e abusiva a contribuição a título de FUNBEN.
Pugna o(a) autor(a) pela concessão de tutela de urgência inaudita altera pars para que seja determinado ao requerido que se

abstenha de proceder aos descontos da contribuição do FUNBEN em seus vencimentos.
Com a inicial, colacionou os documentos.
Relatado, passo à decisão.
A tutela provisória de urgência (antecipada ou cautelar), nos termos do art. 300, caput, do Código de Processo Civil, tem

cabimento quando presentes os seguintes requisitos: 1) a probabilidade do direito, compreendida como a plausibilidade do direito alegado, em
cognição superficial, a partir dos elementos de prova apresentados; 2) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, caso a prestação
jurisdicional não seja concedida de imediato.

O FUNBEN foi instituído pela Lei n.º 7.374/99, a qual, no seu bojo, criou a contribuição obrigatória, de natureza tributária,
para fazer face à sua sustentação.

Entretanto, referida contribuição acarretou uma violação ao art. 146, inciso III, da Constituição Federal, uma vez que a
instituição de tributos somente tem lugar mediante lei complementar.

Desse modo, fica afastada completamente a prática adotada pelo Estado do Maranhão, resultando na conclusão de que o
autor não estava obrigado a recolher ou a ter descontado de sua remuneração valores destinados a este fundo.

Além disso, a redação original do art. 2º, da Lei n.º 7.374/99 – alterada pela Lei n.º 7.846, de 31/01/03 e,

posteriormente, pela Lei n.º 8.045, de 19/12/03 – inclui como obrigações principais do FUNBEN a “ assistência médica a que fazem jus os

servidores públicos civis e militares” do Estado do Maranhão, bem como arcar com todas as “ despesas devidas a partir de janeiro de 1999,

decorrentes do Contrato de Serviços de Administração do Complexo Ambulatorial e Hospitalar Dr. Carlos Macieira, Credenciamento de

Serviço na Área de Assistência Médica e os benefícios constantes deste artigo, inclusive pecúlio”.
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Como se vê, os servidores públicos estaduais foram obrigados a financiar e pagar assistência à saúde, a qual, nos termos do

art. 196 da Constituição Federal, “ é direito de todos e dever do Estado”, portanto, gratuita.

Ora, quisesse o Estado instituir um plano de saúde para dar melhor atendimento aos seus servidores poderia fazê-lo,

contudo, sua relação com eles teria que ser contratual. É dizer, deveria haver manifestação de vontade de cada servidor em aderir ou não ao

referido plano estatal.

Logo, da forma como foram obrigados a aderir a este plano com contribuição compulsória, ficou flagrante a

incompatibilidade desta obrigação com o dispositivo constitucional acima mencionado.

A esse respeito já houve manifestação do Supremo Tribunal Federal, como se vê na ADI-MC 1920/BA, de relatoria do

Ministro Nelson Jobin, publicada no DJ em 20/09/02, pg. 88, in verbis:

“ CONSTITUCIONAL. LEI 7.249/98 DO ESTADO DA BAHIA. CRIA SISTEMA PRÓPRIO DE SEGURIDADE SOCIAL

QUE COMPREENDE PREVIDÊNCIA, ASSISTÊNCIA SOCIAL E ASSISTÊNCIA À SAÚDE. INSTITUI CONTRIBUIÇÃO

COMPULSÓRIA DOS SERVIDORES DO ESTADO PARA A SAÚDE. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART.

149, PARÁGRAFO ÚNICO DA CF. REGRA DE EXCEÇÃO QUE SE INTERPRETA RESTRITIVAMENTE. INATACÁVEL

O ART. 5º, POIS APENAS RELACIONA OS SEGURADOS OBRIGATÓRIOS, NÃO QUALIFICA A CONTRIBUIÇÃO.

LIMINAR DEFERIDA EM PARTE” .

Ao fundamentar o seu voto, o ilustre relator foi bem claro na fl. 12 do acórdão, ao asseverar que “ ... o Estado não pode

instituir contribuição para o custeio da assistência à saúde...” . É importante anotar que este julgamento foi feito pelo Pleno e em votação

unânime. Presente, pois, o primeiro requisito da probabilidade do direito.

Quanto ao perigo de dano, este também se encontra evidenciado no caso em comento, uma vez que estão sendo efetuados

descontos mensais nos vencimentos do(a) requerente, ressaltando-se que tais verbas têm caráter alimentar.

Por fim, cabe registrar que com a entrada em vigor da Lei Complementar nº 166, no mês de maio de 2014, a natureza da

contribuição deixou de ser compulsória para ser facultativa, o que não obriga o Estado a prestar o serviço no Hospital do Servidor, acaso o

servidor não tenha feito a opção pelo pagamento da contribuição.

Desse modo, concedo parcialmente a tutela PROVISÓRIA DE URGÊNCIA (ANTECIPADA) requerida para determinar
que o Estado do Maranhão se abstenha de proceder aos descontos da contribuição do FUNBEN nos vencimentos do(a) autor(a) pois a natureza
atualmente não é mais compulsória e sim facultativa, nos termos da Lei Complementar 166/2014 em vigor desde maio de 2014.

Considerando que a inicial é completa quanto a confirmação da tutela e ao pedido de mérito, razão não há para sua emenda em
15 (quinze) dias conforme dispõe o art. 303, § 3º, CPC.

Tratando-se de pessoa pobre na acepção jurídica do art. 98, caput, CPC, defiro a gratuidade da justiça, conforme as isenções
estabelecidas no §1º do art. 98, CPC.

Deixo de designar audiência de conciliação e ou de mediação prevista no art. 334, do CPC, tendo em vista que o Estado do
Maranhão, por meio do ofício nº 170/2016 – GAB/PGE dirigido ao juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública de São Luís, já manifestou seu
desinteresse e o de suas autarquias em conciliar, devendo ser citados para apresentar contestação.

Cite-se o ESTADO DO MARANHÃO, na pessoa do seu Procurador-Geral, para, querendo, contestar a presente ação no prazo
de 30 (trinta) dias úteis, conforme o disposto no artigo 183 do Código de Processo Civil.

Esta decisão servirá como mandado, devendo ser cumprida por Oficial de Justiça.
Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

São Luís (MA), 17 de abril de 2017.
Juíza ALESSANDRA COSTA ARCANGELI

Respondendo pela 3ª Vara da Fazenda Pública.

PROCESSO: 0867922-13.2016.8.10.0001
AÇÃO: [Contribuição sobre a folha de salários]
AUTOR: REGINALDO BARBOSA SANTOS
Advogado do(a) AUTOR: THIAGO AFONSO BARBOSA DE AZEVEDO GUEDES - PE26487-D
RÉU: ESTADO DO MARANHAO(CNPJ=06.354.468/0001-60)

DECISÃO

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE NÃO INCIDÊNCIA DO FUNBEN C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C

TUTELA ANTECIPADA proposta por REGINALDO BARBOSA SANTOS em face do ESTADO DO MARANHÃO, ambos devidamente

qualificados nos autos.
Alega a parte autora, em suma, que é servidor público estadual do Estado do Maranhão, conforme fichas financeiras e

contracheques em anexo e que vem sendo descontado de seu contracheque de forma ilegal e abusiva a contribuição a título de FUNBEN.
Pugna o(a) autor(a) pela concessão de tutela de urgência inaudita altera pars para que seja determinado ao requerido que se

abstenha de proceder aos descontos da contribuição do FUNBEN em seus vencimentos.
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Com a inicial, colacionou os documentos.
Relatado, passo à decisão.
A tutela provisória de urgência (antecipada ou cautelar), nos termos do art. 300, caput, do Código de Processo Civil, tem

cabimento quando presentes os seguintes requisitos: 1) a probabilidade do direito, compreendida como a plausibilidade do direito alegado, em
cognição superficial, a partir dos elementos de prova apresentados; 2) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, caso a prestação
jurisdicional não seja concedida de imediato.

O FUNBEN foi instituído pela Lei n.º 7.374/99, a qual, no seu bojo, criou a contribuição obrigatória, de natureza tributária,
para fazer face à sua sustentação.

Entretanto, referida contribuição acarretou uma violação ao art. 146, inciso III, da Constituição Federal, uma vez que a
instituição de tributos somente tem lugar mediante lei complementar.

Desse modo, fica afastada completamente a prática adotada pelo Estado do Maranhão, resultando na conclusão de que o
autor não estava obrigado a recolher ou a ter descontado de sua remuneração valores destinados a este fundo.

Além disso, a redação original do art. 2º, da Lei n.º 7.374/99 – alterada pela Lei n.º 7.846, de 31/01/03 e,

posteriormente, pela Lei n.º 8.045, de 19/12/03 – inclui como obrigações principais do FUNBEN a “ assistência médica a que fazem jus os

servidores públicos civis e militares” do Estado do Maranhão, bem como arcar com todas as “ despesas devidas a partir de janeiro de 1999,

decorrentes do Contrato de Serviços de Administração do Complexo Ambulatorial e Hospitalar Dr. Carlos Macieira, Credenciamento de

Serviço na Área de Assistência Médica e os benefícios constantes deste artigo, inclusive pecúlio”.

Como se vê, os servidores públicos estaduais foram obrigados a financiar e pagar assistência à saúde, a qual, nos termos do

art. 196 da Constituição Federal, “ é direito de todos e dever do Estado”, portanto, gratuita.

Ora, quisesse o Estado instituir um plano de saúde para dar melhor atendimento aos seus servidores poderia fazê-lo,

contudo, sua relação com eles teria que ser contratual. É dizer, deveria haver manifestação de vontade de cada servidor em aderir ou não ao

referido plano estatal.

Logo, da forma como foram obrigados a aderir a este plano com contribuição compulsória, ficou flagrante a

incompatibilidade desta obrigação com o dispositivo constitucional acima mencionado.

A esse respeito já houve manifestação do Supremo Tribunal Federal, como se vê na ADI-MC 1920/BA, de relatoria do

Ministro Nelson Jobin, publicada no DJ em 20/09/02, pg. 88, in verbis:

“ CONSTITUCIONAL. LEI 7.249/98 DO ESTADO DA BAHIA. CRIA SISTEMA PRÓPRIO DE SEGURIDADE SOCIAL

QUE COMPREENDE PREVIDÊNCIA, ASSISTÊNCIA SOCIAL E ASSISTÊNCIA À SAÚDE. INSTITUI CONTRIBUIÇÃO

COMPULSÓRIA DOS SERVIDORES DO ESTADO PARA A SAÚDE. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART.

149, PARÁGRAFO ÚNICO DA CF. REGRA DE EXCEÇÃO QUE SE INTERPRETA RESTRITIVAMENTE. INATACÁVEL

O ART. 5º, POIS APENAS RELACIONA OS SEGURADOS OBRIGATÓRIOS, NÃO QUALIFICA A CONTRIBUIÇÃO.

LIMINAR DEFERIDA EM PARTE” .

Ao fundamentar o seu voto, o ilustre relator foi bem claro na fl. 12 do acórdão, ao asseverar que “ ... o Estado não pode

instituir contribuição para o custeio da assistência à saúde...” . É importante anotar que este julgamento foi feito pelo Pleno e em votação

unânime. Presente, pois, o primeiro requisito da probabilidade do direito.

Quanto ao perigo de dano, este também se encontra evidenciado no caso em comento, uma vez que estão sendo efetuados

descontos mensais nos vencimentos do(a) requerente, ressaltando-se que tais verbas têm caráter alimentar.

Por fim, cabe registrar que com a entrada em vigor da Lei Complementar nº 166, no mês de maio de 2014, a natureza da

contribuição deixou de ser compulsória para ser facultativa, o que não obriga o Estado a prestar o serviço no Hospital do Servidor, acaso o

servidor não tenha feito a opção pelo pagamento da contribuição.

Desse modo, concedo parcialmente a tutela PROVISÓRIA DE URGÊNCIA (ANTECIPADA) requerida para determinar
que o Estado do Maranhão se abstenha de proceder aos descontos da contribuição do FUNBEN nos vencimentos do(a) autor(a) pois a natureza
atualmente não é mais compulsória e sim facultativa, nos termos da Lei Complementar 166/2014 em vigor desde maio de 2014.

Considerando que a inicial é completa quanto a confirmação da tutela e ao pedido de mérito, razão não há para sua emenda em
15 (quinze) dias conforme dispõe o art. 303, § 3º, CPC.

Tratando-se de pessoa pobre na acepção jurídica do art. 98, caput, CPC, defiro a gratuidade da justiça, conforme as isenções
estabelecidas no §1º do art. 98, CPC.

Deixo de designar audiência de conciliação e ou de mediação prevista no art. 334, do CPC, tendo em vista que o Estado do
Maranhão, por meio do ofício nº 170/2016 – GAB/PGE dirigido ao juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública de São Luís, já manifestou seu
desinteresse e o de suas autarquias em conciliar, devendo ser citados para apresentar contestação.

Cite-se o ESTADO DO MARANHÃO, na pessoa do seu Procurador-Geral, para, querendo, contestar a presente ação no prazo
de 30 (trinta) dias úteis, conforme o disposto no artigo 183 do Código de Processo Civil.

Esta decisão servirá como mandado, devendo ser cumprida por Oficial de Justiça.
Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.
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São Luís (MA), 17 de abril de 2017.
Juíza ALESSANDRA COSTA ARCANGELI

Respondendo pela 3ª Vara da Fazenda Pública.

PROCESSO: 0801499-71.2016.8.10.0001
AÇÃO: [Aposentadoria]
AUTOR: CARLOS SERRA MARTINS
Advogado do(a) AUTOR: MANOEL ANTONIO XAVIER - MA4444
RÉU: ESTADO DO MARANHAO(CNPJ=06.354.468/0001-60)

DECISÃO

Na espécie, verifico que o autor em petições de Id’s 4924535, 5373875, 61413535 requereu a produção de prova pericial

para melhor instrução do feito.

Assim, defiro o pedido e nomeio como perita do Juízo a Dra. MARILENE MENDES COSTA, Médica Psiquiatra -

CRM: 3046/MA, com endereço profissional na Avenida Colares Moreira, Ed. Planta Tower, sala 601, Renascença II, São Luís-MA, para

realizar exame pericial para dirimir as controvérsias acerca real estado de saúde mental do autor para o exercício do honroso Cargo de Promotor

de Justiça.

As partes poderão indicar assistentes técnicos e formular quesitos, no prazo de 15 (quinze) dias, ex vi do §1º do art. 465

do Código de Processo Civil.

Registre-se que o laudo pericial deve conter a exposição do objeto da perícia; a análise técnica ou científica realizada pela

perita; a indicação do método utilizado, esclarecendo-o e demonstrando ser predominantemente aceito pelos especialistas da área do

conhecimento da qual se originou; e, resposta conclusiva a todos os quesitos apresentados pelo juiz, pelas partes, inteligência do art. 473, caput

do Código de Processo de Civil.

Ademais, a perita judicial ora nomeada, no exercício de suas funções, ostenta os poderes atribuídos pelo artigo 473, §3º

do Código de Processo Civil, sendo assim, determino o seguinte:

a) Intime-se a perita nomeada por este juízo para que, ofereça sua proposta de honorários, no prazo de 05 (cinco) dias,

que será custeada pelo requerente, assim como, para, no mesmo prazo, indicar o dia e local em que irá iniciar os trabalhos para que, querendo, os

assistentes técnicos compareçam ao ato.

b) Fixo o prazo de 30 (trinta) dias para a entrega do laudo.

Esta decisão servirá como MANDADO, devendo ser cumprido por Oficial de Justiça.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.
São Luís (MA), 20 de junho de 2017.

Juiz JOSÉ JORGE FIGUEIREDO DOS ANJOS
Titular da 3ª Vara da Fazenda Pública

Quarta Vara da Fazenda Pública do Fórum Des. Sarney Costa

PROCESSO Nº 0004588-72.2015.8.10.0001 (50012015)
AÇÃO: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
AUTOR: MARIA AUGUSTA DA COSTA 
ADVOGADO: KALLY EDUARDO CORREIA LIMA NUNES (OAB 9821-MA)
PROCURADOR DO ESTADO DO MARANHÃO: JOÃO RICARDO GOMES DE OLIVEIRA
REU: ESTADO DO MARANHAO
ATO ORDINATÓRIO DE FLS 54
Diga a parte autora sobre a contestação e documentos, no prazo de 15 (quinze) dias, com a juntada da réplica, remetam-se os
autos ao Ministério Público. São Luis, 15 de março de 2017.Urubatan Dias RibeiroSecretário Judicial da 4ª Vara de Fazenda
Pública

PROCESSO Nº 0035437-03.2010.8.10.0001 (344752010)
AÇÃO: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
AUTOR: RODRIGO ALEXANDRE FERREIRA 
ADVOGADO: GABRIEL AHID COSTA (OAB 7569-MA)
PROCURADOR DO ESTADO DO MARANHÃO: MARCELO APOLO VIEIRA FRANKLIN
REU: ESTADO DO MARANHAO
ATO ORDINATÓRIO DE FLS 208
Tendo em vista o retorno dos autos da instância superior, contendo 207 folhas, numeradas e rubricadas, intime-se a parte
vencedora para, no prazo de 15 (quinze) dias, requerer o que entender o de direito. São Luís - Ma, 15 de março de 2017.Urubatan
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Dias RibeiroSecretário Judicial da 4ª Vara de Fazenda Pública.

PROCESSO Nº. 0813477-11.2017.8.10.0001
AUTOR: EVANITA DA ROCHA LUZ
Advogado do(a) REQUERENTE: ADRIANA MARTINS DANTAS - MA5116
RÉU(S): ESTADO DO MARANHÃO - PGE e outros

ATO ORDINATÓRIO
Face a apresentação de contestação, INTIME-SE a parte autora para, querendo, apresentar réplica no prazo de 15 (quinze) dias.
Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, INTIME-SE o Ministério Público para, querendo, intervir no feito no prazo de 30
(trinta) dias.

São Luís, 28 de junho de 2017.
ELIANA DE JESUS COSTA NUNES DOS SANTOS

Secretaria Judicial Única Digital
Ato expedido com base no art. 203, § 4º do CPC c/c Provimento nº 001/2007-CGJ/MA

Quinta Vara da Fazenda Pública do Fórum Des. Sarney Costa

PROCESSO Nº 0060529-41.2014.8.10.0001 (647212014)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA/DECISÃO | CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

AUTOR: ROSE MARY DINIZ
ADVOGADO: ANA CELESTE COSTA ERICEIRA ( OAB 11494-MA ) e ITAMAR PEREIRA SANTOS ( OAB 11540-MA ) e
NANCY RAQUEL PINTO CHAVES ( OAB 11674-MA )

REU: ESTADO DO MARANHAO

Intimem-se as partes para que se manifestem sobre os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, no prazo de 10 (dez) dias.
São Luís, 16 de março de 2017.Daniele Figueiredo AlvesTécnica Judiciária Resp: 103093

PROCESSO Nº 0002746-23.2016.8.10.0001 (35372016)
AÇÃO: EMBARGOS | EMBARGOS À EXECUÇÃO

EMBARGANTE: ESTADO DO MARANHÃO
ADVOGADO: RAIMUNDO HENRIQUES NASCIMENTO SOARES ( OAB PROCURADORDOESTADO-MA )

EMBARGADO: ANA MARLENE REZENDE BEZERRA
ADVOGADO: LUIZ HENRIQUE FALCÃO TEIXEIRA ( OAB 3827-MA )

Processo nº 2746-23.2016.8.10.0001DESPACHO Intime-se os embargados para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestarem-se
acerca dos presentes embargos.São Luís, 21 de junho de 2017 MARCO ANTONIO NETTO TEIXEIRA JUIZ DE DIREITO Resp:
133439

PROCESSO Nº 0006482-20.2014.8.10.0001 (72472014)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

AUTOR: Processo em Segredo de Justiça
ADVOGADO: FABIO ROBERTO VIANA SOUZA ( OAB 8968-MA )

REU: Processo em Segredo de Justiça

PROCESSO Nº 6482-20.2014.8.10.0001DESPACHOTendo em vista o lapso temporal decorrido desde a última manifestação das
partes, intime-se a autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, informar acerca da atual situação do demandado James Muller
Garcia Gouveia, no que tange à necessidade da renovação da internação compulsória, além de promover a citação do ente
responsável, sob pena de extinção do feito.São Luís, 19 de junho de 2017MARCO ANTONIO NETTO TEIXEIRA JUIZ DE DIREITO
Resp: 133439

PROCESSO Nº 0007640-81.2012.8.10.0001 (80752012)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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AUTOR: RISOMAR SILVA PEREIRA
ADVOGADO: ANTÔNIO CARLOS ARAÚJO FERREIRA ( OAB 5113-MA )

REU: MUNICIPIO DE SAO LUIS
ADVOGADO: ANNE KAROLE SILVA FONTENELLE DE BRITTO ( OAB PROCURADORAMUNICIPA-MA )

Processo nº 7640-81.2012.8.10.0001 DESPACHORedesigno a audiência de instrução para o dia 15/08/2017, às 10:00 horas, na
sala de audiência da 5ª Vara da Fazenda Pública, devendo as partes observarem, quanto as testemunhas arroladas, o disposto no
art. 455 do CPC.Intimem-se as partes.São Luis, 31 de maio de 2017 MARCO ANTONIO NETTO TEIXEIRA JUIZ DE DIREITO
Resp: 133439

PROCESSO Nº 0017394-76.2014.8.10.0001 (189022014)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA/DECISÃO | CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

AUTOR: MARILENE SILVA RIBEIRO
ADVOGADO: ARISTOTELES DUARTE RIBEIRO ( OAB 10035-MA )

REU: MUNICIPIO DE SAO LUIS

PROC. N.º : 17394-76.2014.8.10.0001AUTOR(A): MARILENE SILVA RIBEIROADV.: ARISTÓTELES DUARTE RIBEIRO -
OAB/MA 10035 RÉU: ESTADO DO MARANHÃOVistos etc.Intime-se a parte autora, por seu advogado para, no prazo de quinze
dias, junte prova da liquidação da sentença nos autos da ação originária, sob pena de extinção do feito.São Luís, MA 22 de junho
de 2017MARCO ANTONIO NETTO TEIXEIRAJUIZ DE DIREITO Resp: 100180

PROCESSO Nº 0020982-96.2011.8.10.0001 (205982011)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

AUTOR: ADALBERTO COTRIM CAMPOS e ADONIAS PEREIRA SILVA e ALICE RIBEIRO DA SILVA e ANA RITA CAMPOS
GONCALVES e ANGELINO SANTANA MARTINS e ANTONIO JOSE PEREIRA DE ARAUJO e ANTONIO MELO DOS SANTOS
e ANTONIO SANTOS SERRA e ANTONIO SEVERINO F PEREIRA
ADVOGADO: CHRISTIAN BARROS PINTO ( OAB 7063-MA )

REU: ESTADO DO MARANHAO

Processo nº 20982-96.2011.8.10.0001DESPACHO Intimem-se os autores para, querendo, promover o cumprimento de sentença,
nos termos do art. 534 do CPC, no prazo de 30 (trinta) dias, haja vista a informação quanto ao cumprimento da decisão judicial, no
que tange à implantação do percentual de 21,7% no vencimento dos autores, conforme ofício de fl. 463.São Luís, 01 de junho de
2017 MARCO ANTONIO NETTO TEIXEIRA JUIZ DE DIREITO Resp: 133439

PROCESSO Nº 0026089-87.2012.8.10.0001 (279142012)
AÇÃO: PROCESSO CAUTELAR | JUSTIFICAÇÃO

REQUERENTE: TEREZA DE JESUS BRITO CORREA
ADVOGADO: MAYRONILDE GONÇALVES MEDEIROS PEREIRA ( OAB 7351-MA )

RÉU:

Processo nº 26089-87.2012.8.10.0001 - Justificação Trata-se de Ação de Justificação ajuizada por TEREZA DE JESUS BRITO
CORRÊA em face do MUNICÍPIO DE ITAPECURÚ-MIRIM, objetivando justificar judicialmente o tempo de serviço prestado junto à
Prefeitura Municipal para fins de contagem de tempo em aposentadoria.Relatados os fatos. Decido.Analisando os autos, concluo
que é o caso de declinar a competência para processamento e julgamento da demanda para o Municipio de São de Itapecuru-
Mirim.Segundo o Tribunal de Justiça do Maranhão, por decisão de sua 2.ª Câmara Cível, é vedado o ajuizamento de ação
referente à Fazenda Pública de qualquer município do interior nas Varas da Fazenda Pública da Capital, em face da restrição
imposta pelo Código de Divisão e Organização Judiciárias, que somente admite a distribuição na Capital para os feitos que
envolvam matéria de interesse do Município de São Luís e do Estado do Maranhão.Disse o eminente relator na Apelação Cível
15.681/2008, julgada na sessão de 27 de janeiro de 2009:Verificando a aludida Lei Complementar Estadual pode-se perceber
círculos de competência: o Estado do Maranhão pode ser demandado em qualquer Comarca, havendo na Capital apenas Varas
especializadas que não se confundem com foro privilegiado. Mas tal regra não atinge as fazendas Publicas Municipais, que
somente podem ser demandadas em suas Comarcas.Com efeito, dispõe o Código de Divisão e Organização Judiciárias do Estado
do Maranhão (Lei Complementar Estadual n° 14, de 17 de dezembro de 1991), que compete às Varas da Fazenda Pública da
Capital processar e julgar demanda de que participe entidade estatal do Estado do Maranhão ou do Município da Capital. Veja-
se:Em seu artigo 9º, a mencionada Lei assim estabelece:"Art. 9º Os serviços judiciários da Comarca de São Luís serão distribuídos
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da seguinte forma:XXXI a XXXV - Vara da Fazenda Pública: Fazenda Estadual, Fazenda Municipal e Saúde Pública. Improbidade
administrativa;" (Grifei).Assim, havendo restrição de distribuição para as Varas da Fazenda Pública da Capital de demandas que
tratam de questões exclusivas do Município de São Luis ou do Estado do Maranhão, a distribuição da presente demanda não
poderia ter ocorrido nesta Vara da Fazenda Pública, considerando-se que o Município demandado não possui foro especializado
nesta Comarca.Desse modo, seguindo a orientação da E. Corte local, declaro a incompetência deste Juízo para processamento da
ação, determinando a remessa dos autos à Comarca de Itapecuru-Mirim, para processamento do feito.Intimem-se.Providencie-se
junto ao Serviço de Distribuição.São Luís, 21 de junho de 2017MARCO ANTONIO NETTO TEIXEIRA JUIZ DE DIREITO Resp:
133439

PROCESSO Nº 0046574-11.2012.8.10.0001 (498602012)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

AUTOR: JUVENAL MORAIS DOS SANTOS
ADVOGADO: AMÉRICO LOBATO NETO ( OAB 7803-MA )

REU: ESTADO DO MARANHAO e MUNICIPIO DE SAO LUIS
ADVOGADO: NATACHA VELOSO CERQUEIRA ( OAB PROCURADORAMUNICIPA-MA )

Processo nº 46574-11.2012.8.10.0001 DESPACHOTendo em vista a manifestação do Réu à fl. 115-116, defiro a produção de
prova pleiteada, e por conseguinte, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 08/08/2017, às 10:00 horas, na sala de
audiências da 5ª Vara da Fazenda Pública, devendo as partes apresentarem o rol de testemunhas no prazo de 15 (quinze) dias,
observando-se o disposto no art. 455 do CPC.Intimem-se. São Luís/MA, 31 de maio de 2017MARCO ANTONIO NETTO TEIXEIRA
JUIZ DE DIREITO Resp: 133439

PROCESSO Nº 0049504-36.2011.8.10.0001 (498472011)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

AUTOR: Processo em Segredo de Justiça
ADVOGADO: EDUARDO FLORIANO DE CARVALHO FILHO ( OAB 8633-MA ) e JOSINALDO PEREIRA ALMEIDA ( OAB
11031-MA ) e MARISETE SILVA MALHEIROS ( OAB 3243-MA ) e RAFAELLA CARDOSO ALMADA LIMA ( OAB 8034-MA ) e
RICARDO LUIS COSTA MENDES ( OAB 10922-MA )

REU: Processo em Segredo de Justiça e Processo em Segredo de Justiça
ADVOGADO: JOÃO DA SILVA SANTIAGO FILHO ( OAB 2690-MA )

Processo nº 49504-36.2011.8.10.0001 DESPACHOEm análise dos autos, verifico que consta a MATERNIDADE BENEDITO LEITE
no pólo passivo da ação, não se obstante se tratar de órgão sem personalidade jurídica.Assim, ante a necessidade de
regularização do feito, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, promover a citação do ente público responsável,
sob pena de extinção em relação ao segundo requerido, nos termos do art. 485, VI do CPC.São Luís, 07 de junho de 2017MARCO
ANTONIO NETTO TEIXEIRA JUIZ DE DIREITO Resp: 133439

PROCESSO: 0800622-68.2015.8.10.0001
REQUERENTE: ALEX DA CONCEICAO CABRAL (e OUTROS)
Advogado(s) do reclamante: LUCIANA SILVA DE CARVALHO OAB/MA: 8027
REQUERIDO: ESTADO DO MARANHAO(CNPJ=06.354.468/0001-60)

SENTENÇA Analisando-se os autos verifica-se que parte autora requereu a desistência do feito (após a citação). Desse modo, intime-se o
requerido, nos termos do art. 485, § 4º do CPC, para no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se no sentido de dizer se concorda com o pedido de
desistência. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, conclusos. Intimem-se. São Luís, data do sistema. MARCO ANTONIO NETTO
TEIXEIRA JUIZ DE DIREITO

PROCESSO: 0814485-23.2017.8.10.0001
REQUERENTE: ANDERSON ARAUJO BAZOLA (e OUTROS)
Advogado(s) do reclamante: CARLOS EUGENIO SOARES RODRIGUES OAB/MA: 14.086
REQUERIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
DECISÃO Examinando a questão posta em debate, vejo tratar-se de ação incluída no rol daquelas cujo processamento compete
ao Juizado Especial da Fazenda Pública, eis que, pela natureza da condenação exigida, bem como do valor dado à causa pela
parte suplicante, é certo que não se trata de nenhuma das exceções previstas no art. 2º, § 1º, inc. I a III e §2º da Lei nº
12.153/2009. Segundo o disposto no art. 2º, § 4º, da lei acima citada, no foro onde estiver instalado Juizado Especial da
Fazenda Pública, sua competência é absoluta, inexistindo a possibilidade de escolha pela conveniência da parte ou seu
advogado. Ademais, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento 24/2015, por meio do qual tornou sem efeito a
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limitação da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública que fora estabelecida pela Resolução GP 70/2013, senão
vejamos: Art. 1º Fica sem efeito, a considerar do dia 24 de junho de 2015, a limitação da competência do Juizado Especial da
Fazenda Pública do Termo Judiciário de São Luís da Comarca da Ilha de São Luís, estabelecida nos termos do artigo 1º da
Resolução GP 702013, devendo ser aplicada a Lei nº 12.153, de 22 de dezembro de 2009, em sua plenitude. Art. 2º Os feitos
distribuídos, a considerar do dia 24 de junho de 2015, às Varas da Fazenda Pública do Termo Judiciário de São Luís da Comarca
da Ilha de São Luís, e que se submetem às normas da Lei nº 12.153, de 22 de dezembro de 2009, deverão ser encaminhados ao
Juizado Especial da Fazenda Pública do Termo Judiciário de São Luís da Comarca da Ilha de São Luís. Assim, declino da
competência deste juízo, devendo os autos serem redistribuídos ao Juizado Especial da Fazenda Pública, o qual tem competência
absoluta para processamento do feito. São Luís/MA, data do sistema. MARCO ANTONIO NETTO TEIXEIRA JUIZ DE
DIREITO

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
TERMO JUDICIÁRIO DA COMARCA DA ILHA DE SÃO LUÍS/MA

5.ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA

Processo nº 0829614-05.2016.8.10.0001 – Cumprimento de Sentença
Exequente: Luiz Henrique Falcão Teixeira
Adv. JOSE HELIAS SEKEFF DO LAGO OAB-MA 7744
Executado: Estado do Maranhão

SENTENÇA

Trata-se de Ação de Execução ajuizada por Luiz Henrique Falcão Teixeira em desfavor do Estado

do Maranhão, visando a execução individual autônoma da condenação em honorários de sucumbência, contida na

sentença transitada em julgado proferida no processo coletivo n. 14.440/2000, que tramitou na 3ª Vara da Fazenda

Pública.

É o que cabia relatar. Decido.

Conforme aduz o próprio exequente, a presente execução é oriunda de uma ação coletiva, movida

pelo Sindicato dos Trabalhadores em Educação Básica das Redes Públicas Estadual e Municipal do Estado do

Maranhão (SINPROESEMMA) em face do Estado do Maranhão, na qual foram fixados os honorários sucumbenciais

no percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor da condenação.

Nesta hipótese, não obstante seja atribuída ao advogado a faculdade de executar a verba nos

mesmos autos, ou optar pelo ajuizamento de execução autônoma, na forma da Lei 8.906/94, cumpre esclarecer que

os honorários fixados na ação de conhecimento constitui crédito uno e indivisível, não podendo ser fracionado

proporcionalmente nas execuções movidas por cada substituído.

Além disso, importa ressaltar que, embora o artigo 87 da ADCT não estabeleça vedações às

execuções individuais, tal norma impede que um determinado credor possa se valer dos dois critérios de pagamento

para recebimento do crédito, ou seja, parte por meio de requisição de pequeno valor RPV e parte por precatório.

Inclusive tal vedação consta de forma expressa no artigo 100, § 8º da Constituição Federal, in verbis:
"Art. 100. Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipal, em virtude

de sentença judiciária, far-se-á exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios a à conta

dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos

créditos adicionais abertos para este fim.

(...)

§ 8º. É vedada a expedição de precatórios complementares ou suplementares de valor pago, bem como o

fracionamento, repartição ou quebra do valor da execução para fins de enquadramento de parcela do valor da

execução para fins de enquadramento de parcela no total ao que dispõe o § 3º deste artigo".

Neste aspecto, por representar afronta ao comando constitucional, conclui-se que a execução dos

honorários de sucumbência divididos em várias execuções, conforme se vê no caso presente, configura

fracionamento indevido, uma vez que a condenação em honorários de sucumbência fixada na ação de

conhecimento se trata de verba pertencente a um único credor.

Nesse sentido, forçoso colacionar precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça e Supremo

Tribunal Federal, bem como do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão:

Página 751 de 2382 Diário da Justiça Eletrônico Disponibilização: 30/06/2017
Edição nº 114/2017 Publicação: 03/07/2017

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO - Praça Dom Pedro II, s/n Centro - CEP 65010-905 - São Luis-MA - Fone: (98) 2106-9000 - www.tjma.jus.br
Diário da Justiça Eletrônico - Diretoria Judiciária - Coordenadoria de Jurisprudência e Publicações - Fone: (98) 2106 9805 / 9810 / 9896 / 9897 - publicacoes@tj.ma.gov.br



"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO

FRACIONADA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM AÇÃO COLETIVA: IMPOSSIBILIDADE.

PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO". (STF, Ag. Reg. No Recurso

Extraordinário 949.383/RS, Segunda Turma, Min. Cármen Lúcia, Julg. 03/05/2016).

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE 2%. AÇÃO

COLETIVA AJUIZADA PELO SINDICATO DOS SERVIDORES DA CAIXA ECONÔMICA ESTADUAL -

SINDICAIXA.

Apesar de deter o advogado substabelecido sem reservas legitimidade para executar os honorários advocatícios

sucumbenciais, à inteligência do art. 26 da Lei nº 8.906/94, não é possível cobrar parcela de sua verba em cada

uma das execuções Propostas pelos litisconsortes/filiados substituídos pela entidade de classe. Hipótese que

configura indevido fracionamento, vedado pelo art 100, § 4º da CF, pois a verba honorária fixada na ação é

única. RECURSO PROVIDO." (Agravo de Instrumento Nº 70034194829, Terceira Câmara Especial Cível,

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Almir Porto da Rocha Filho, Julgado em 18/05/2010).

"APELAÇÃO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA

EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 345/STJ. CARÁTER DEFINITIVO. PRECEDENTE DO STJ.

IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NA AÇÃO COLETIVA.

FRACIONAMENTO. VEDAÇÃO. 1. "São devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública nas execuções

individuais de sentença proferida em ações coletivas, ainda que não embargadas"(Súmula 345/STJ). 2. O STJ

assentou o entendimento de que, "constituindo-se os embargos do devedor verdadeira ação de conhecimento,

que não se confunde com a de execução, os honorários advocatícios devem ser fixados de forma autônoma e

independente em cada uma das referidas ações, sendo descabido o condicionamento da verba honorária na

execução à eventual propositura dos embargos à execução" (AgRg AG 1.148.591/RS , Rel. Min. CELSO

LIMONGI, SextaTurma, DJe 18/5/11). Sentença reformada neste ponto. 3. Não obstante ser direito do

procurador da parte executar verba honorária sucumbencial de forma autônoma na forma dos arts. 23 e 24 da

Lei nº 8.906 /94, lhe é defeso o fracionamento desta verba honorária para fins de possibilitar a execução. 4. O

crédito referente aos honorários advocatícios fixado em ação coletiva é uno, devendo ser considerado em sua

integralidade, sendo vedada a execução individual de parcela proporcional com cada substituído. 5. No caso, os

honorários que pretende executar decorrem de decisão judicial proferida em ação coletiva, o que impõe,

consequentemente, seja executada em sua totalidade e não individualmente para cada substituído, sob pena de

afronta ao disposto no § 8º do art. 100 da CF . 6. Apelo conhecido e parcialmente provido". (TJMA, APL

0531402015 MA 0001115-80.2014.8.10.0044, Terceira Câmara Cível, Rel. Des. Jamil de Miranda Gedeon Neto,

julg. 08/03/2016).

Destarte, não pode o autor se valer de dois sistemas de satisfação de crédito: o do precatório, para

uma parte da dívida, ou do pagamento imediato, sem expedição do precatório, para as execuções individuais, cujos

valores não excedam o teto do RPV. Admitir tal situação seria o mesmo que burlar o próprio sistema de precatórios,

já que privilegiaria o autor em detrimento dos demais credores do Poder Público, violando os princípios da isonomia,

da impessoalidade e da moralidade.

Desse modo, tal verba deve ser pleiteada, na sua integralidade, e no juízo que decidiu a ação de

conhecimento e não de forma individualizada, e incidente sobre a parcela proporcional com cada substituído, sendo

manifesta a inadequação da via utilizada pelo autor, e por conseguinte, ausente o interesse processual.

Nesses casos, em que não se mostra possível a adequação da via, ou a mera remessa dos autos

ao juízo da ação de conhecimento, o indeferimento da peça inicial é medida que se impõe, nos termos do art. 330,

inc. III do CPC, com a consequente extinção do feito sem resolução do mérito.

Diante do exposto, indefiro a petição inicial e, por conseguinte, julgo o feito extinto, sem

resolução do mérito, ante a ausência de interesse processual, nos termos do art. 330. inc. III e 485, VI do CPC.

Tendo em vista que o autor não preenche os requisitos para a concessão da Justiça Gratuita, uma

vez que se trata de advogado que patrocina diversas demandas perante este foro, inclusive com recebimento de

vultosos valores, condeno o mesmo ao pagamento das custas processuais, na forma da lei.

Após o trânsito em julgado, e adotadas as providências para cobrança das custas processuais,
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arquivem-se os autos com observância das formalidades legais.

Intimem-se.

São Luís, data do sistema.

MARCO ANTONIO NETTO TEIXEIRA

JUIZ DE DIREITO

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
TERMO JUDICIÁRIODA COMARCA DAILHA DE SÃO LUÍS/MA

5.ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA
Processo nº 0829615-87.2016.8.10.0001 – Cumprimento de Sentença
Exequente: Luiz Henrique Falcão Teixeira
Adv.FREDERICO DE ABREU SILVA CAMPOS OAB-MA 12425
Executado: Estado do Maranhão
SENTENÇA
Trata-se de Ação de Execução ajuizada por Luiz Henrique Falcão Teixeira em desfavor do Estado do Maranhão, visando a
execução individual autônoma da condenação em honorários de sucumbência, contida na sentença transitada em julgado proferida
no processo coletivo n. 14.440/2000, que tramitou na 3ª Vara da Fazenda Pública.
É o que cabia relatar. Decido.
Conforme aduzo próprio exequente, a presente execução é oriunda de uma ação coletiva, movida pelo Sindicato dos
Trabalhadores em Educação Básica das Redes Públicas Estadual e Municipal do Estado do Maranhão (SINPROESEMMA) em
face do Estado do Maranhão, na qual foram fixados os honorários sucumbenciais no percentual de 5% (cinco por cento) sobre o
valor da condenação.
Nesta hipótese, não obstante seja atribuída ao advogado a faculdade de executar a verba nos mesmos autos, ou optar pelo
ajuizamento de execução autônoma, na forma da Lei 8.906/94, cumpre esclarecer que os honorários fixados na ação de
conhecimento constitui crédito uno e indivisível, não podendo ser fracionado proporcionalmente nas execuções movidas por cada
substituído.
Além disso, importa ressaltar que, embora o artigo 87 da ADCT não estabeleça vedações às execuções individuais, tal norma
impede que um determinado credor possa se valer dos dois critérios de pagamento para recebimento do crédito, ou seja, parte por
meio de requisição de pequeno valor RPV e parte por precatório. Inclusive tal vedação consta de forma expressa no artigo 100, §
8º da Constituição Federal, in verbis:
"Art. 100. Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipal, em virtude de sentença
judiciária, far-se-á exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios a à conta dos créditos respectivos,
proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim.
(...)
§ 8º. É vedada a expedição de precatórios complementares ou suplementares de valor pago, bem como o fracionamento,
repartição ou quebra do valor da execução para fins de enquadramento de parcela do valor da execução para fins de
enquadramento de parcela no total ao que dispõe o § 3º deste artigo".
Neste aspecto, por representar afronta ao comando constitucional, conclui-se que a execução dos honorários de sucumbência
divididos em várias execuções, conforme se vê no caso presente, configura fracionamento indevido, uma vez que a condenação
em honorários de sucumbência fixada na ação de conhecimento se trata de verba pertencente a um único credor.
Nesse sentido, forçoso colacionar precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal, bem como do
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão:
"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FRACIONADA DE
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM AÇÃO COLETIVA: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO
QUAL SE NEGA PROVIMENTO". (STF, Ag. Reg. No Recurso Extraordinário 949.383/RS, Segunda Turma, Min. Cármen
Lúcia, Julg. 03/05/2016).
"AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE 2%. AÇÃO COLETIVA AJUIZADA
PELO SINDICATO DOS SERVIDORES DA CAIXA ECONÔMICA ESTADUAL - SINDICAIXA.
Apesar de deter o advogado substabelecido sem reservas legitimidade para executar os honorários advocatícios sucumbenciais, à
inteligência do art. 26 da Lei nº 8.906/94, não é possível cobrar parcela de sua verba em cada uma das execuções Propostas pelos
litisconsortes/filiados substituídos pela entidade de classe. Hipótese que configura indevido fracionamento, vedado pelo art 100, §
4º da CF, pois a verba honorária fixada na ação é única. RECURSO PROVIDO." (Agravo de Instrumento Nº 70034194829,
Terceira Câmara Especial Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Almir Porto da Rocha Filho, Julgado em 18/05/2010).
"APELAÇÃO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA EXECUÇÃO.
POSSIBILIDADE. SÚMULA 345/STJ. CARÁTER DEFINITIVO. PRECEDENTE DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO DE
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NA AÇÃO COLETIVA. FRACIONAMENTO. VEDAÇÃO. 1. "São devidos honorários
advocatícios pela Fazenda Pública nas execuções individuais de sentença proferida em ações coletivas, ainda que não
embargadas"(Súmula 345/STJ). 2. O STJ assentou o entendimento de que, "constituindo-se os embargos do devedor verdadeira
ação de conhecimento, que não se confunde com a de execução, os honorários advocatícios devem ser fixados de forma
autônoma e independente em cada uma das referidas ações, sendo descabido o condicionamento da verba honorária na execução
à eventual propositura dos embargos à execução" (AgRg AG 1.148.591/RS , Rel. Min. CELSO LIMONGI, SextaTurma, DJe
18/5/11). Sentença reformada neste ponto. 3. Não obstante ser direito do procurador da parte executar verba honorária
sucumbencial de forma autônoma na forma dos arts. 23 e 24 da Lei nº 8.906 /94, lhe é defeso o fracionamento desta verba
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honorária para fins de possibilitar a execução. 4. O crédito referente aos honorários advocatícios fixado em ação coletiva é uno,
devendo ser considerado em sua integralidade, sendo vedada a execução individual de parcela proporcional com cada substituído.
5. No caso, os honorários que pretende executar decorrem de decisão judicial proferida em ação coletiva, o que impõe,
consequentemente, seja executada em sua totalidade e não individualmente para cada substituído, sob pena de afronta ao
disposto no § 8º do art. 100 da CF . 6. Apelo conhecido e parcialmente provido". (TJMA, APL 0531402015 MA
0001115-80.2014.8.10.0044, Terceira Câmara Cível, Rel. Des. Jamil de Miranda Gedeon Neto, julg. 08/03/2016).
Destarte, não pode o autor se valer de dois sistemas de satisfação de crédito: o do precatório, para uma parte da dívida, ou do
pagamento imediato, sem expedição do precatório, para as execuções individuais, cujos valores não excedam o teto do RPV.
Admitir tal situação seria o mesmo que burlar o próprio sistema de precatórios, já que privilegiaria o autor em detrimento dos
demais credores do Poder Público, violando os princípios da isonomia, da impessoalidade e da moralidade.
Desse modo, tal verba deve ser pleiteada, na sua integralidade, e no juízo que decidiu a ação de conhecimento e não de forma
individualizada, e incidente sobre a parcela proporcional com cada substituído, sendo manifesta a inadequação da via utilizada
pelo autor, e por conseguinte, ausente o interesse processual.
Nesses casos, em que não se mostra possível a adequação da via, ou a mera remessa dos autos ao juízo da ação de
conhecimento, o indeferimento da peça inicial é medida que se impõe, nos termos do art. 330, inc. III do CPC, com a consequente
extinção do feito sem resolução do mérito.
Diante do exposto, indefiro a petição inicial e, por conseguinte, julgo o feito extinto, sem resolução do mérito, ante a ausência de
interesse processual, nos termos do art. 330. inc. III e 485, VI do CPC.
Tendo em vista que o autor não preenche os requisitos para a concessão da Justiça Gratuita, uma vez que se trata de advogado
que patrocina diversas demandas perante este foro, inclusive com recebimento de vultosos valores, condeno o mesmo ao
pagamento das custas processuais, na forma da lei.
Após o trânsito em julgado, e adotadas as providências para cobrança das custas processuais, arquivem-se os autos com
observância das formalidades legais.
Intimem-se.
São Luís, data do sistema.
MARCO ANTONIO NETTO TEIXEIRA
JUIZ DE DIREITO

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
TERMO JUDICIÁRIODA COMARCA DAILHA DE SÃO LUÍS/MA

5.ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA
Processo nº 0830292-20.2016.8.10.0001 – Cumprimento de Sentença
Exequente: Luiz Henrique Falcão Teixeira
Adv.:
SEBASTIÃO MOREIRA MARANHÃO NETO - OAB/MA 6297
Executado: Estado do Maranhão
SENTENÇA
Trata-se de Ação de Execução ajuizada por Luiz Henrique Falcão Teixeira em desfavor do Estado do Maranhão, visando a
execução individual autônoma da condenação em honorários de sucumbência, contida na sentença transitada em julgado proferida
no processo coletivo n. 14.440/2000, que tramitou na 3ª Vara da Fazenda Pública.
É o que cabia relatar. Decido.
Conforme aduzo próprio exequente, a presente execução é oriunda de uma ação coletiva, movida pelo Sindicato dos
Trabalhadores em Educação Básica das Redes Públicas Estadual e Municipal do Estado do Maranhão (SINPROESEMMA) em
face do Estado do Maranhão, na qual foram fixados os honorários sucumbenciais no percentual de 5% (cinco por cento) sobre o
valor da condenação.
Nesta hipótese, não obstante seja atribuída ao advogado a faculdade de executar a verba nos mesmos autos, ou optar pelo
ajuizamento de execução autônoma, na forma da Lei 8.906/94, cumpre esclarecer que os honorários fixados na ação de
conhecimento constitui crédito uno e indivisível, não podendo ser fracionado proporcionalmente nas execuções movidas por cada
substituído.
Além disso, importa ressaltar que, embora o artigo 87 da ADCT não estabeleça vedações às execuções individuais, tal norma
impede que um determinado credor possa se valer dos dois critérios de pagamento para recebimento do crédito, ou seja, parte por
meio de requisição de pequeno valor RPV e parte por precatório. Inclusive tal vedação consta de forma expressa no artigo 100, §
8º da Constituição Federal, in verbis:
"Art. 100. Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipal, em virtude de sentença
judiciária, far-se-á exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios a à conta dos créditos respectivos,
proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim.
(...)
§ 8º. É vedada a expedição de precatórios complementares ou suplementares de valor pago, bem como o fracionamento,
repartição ou quebra do valor da execução para fins de enquadramento de parcela do valor da execução para fins de
enquadramento de parcela no total ao que dispõe o § 3º deste artigo".
Neste aspecto, por representar afronta ao comando constitucional, conclui-se que a execução dos honorários de sucumbência
divididos em várias execuções, conforme se vê no caso presente, configura fracionamento indevido, uma vez que a condenação
em honorários de sucumbência fixada na ação de conhecimento se trata de verba pertencente a um único credor.
Nesse sentido, forçoso colacionar precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal, bem como do
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão:
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"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FRACIONADA DE
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM AÇÃO COLETIVA: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO
QUAL SE NEGA PROVIMENTO". (STF, Ag. Reg. No Recurso Extraordinário 949.383/RS, Segunda Turma, Min. Cármen
Lúcia, Julg. 03/05/2016).
"AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE 2%. AÇÃO COLETIVA AJUIZADA
PELO SINDICATO DOS SERVIDORES DA CAIXA ECONÔMICA ESTADUAL - SINDICAIXA.
Apesar de deter o advogado substabelecido sem reservas legitimidade para executar os honorários advocatícios sucumbenciais, à
inteligência do art. 26 da Lei nº 8.906/94, não é possível cobrar parcela de sua verba em cada uma das execuções Propostas pelos
litisconsortes/filiados substituídos pela entidade de classe. Hipótese que configura indevido fracionamento, vedado pelo art 100, §
4º da CF, pois a verba honorária fixada na ação é única. RECURSO PROVIDO." (Agravo de Instrumento Nº 70034194829,
Terceira Câmara Especial Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Almir Porto da Rocha Filho, Julgado em 18/05/2010).
"APELAÇÃO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA EXECUÇÃO.
POSSIBILIDADE. SÚMULA 345/STJ. CARÁTER DEFINITIVO. PRECEDENTE DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO DE
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NA AÇÃO COLETIVA. FRACIONAMENTO. VEDAÇÃO. 1. "São devidos honorários
advocatícios pela Fazenda Pública nas execuções individuais de sentença proferida em ações coletivas, ainda que não
embargadas"(Súmula 345/STJ). 2. O STJ assentou o entendimento de que, "constituindo-se os embargos do devedor verdadeira
ação de conhecimento, que não se confunde com a de execução, os honorários advocatícios devem ser fixados de forma
autônoma e independente em cada uma das referidas ações, sendo descabido o condicionamento da verba honorária na execução
à eventual propositura dos embargos à execução" (AgRg AG 1.148.591/RS , Rel. Min. CELSO LIMONGI, SextaTurma, DJe
18/5/11). Sentença reformada neste ponto. 3. Não obstante ser direito do procurador da parte executar verba honorária
sucumbencial de forma autônoma na forma dos arts. 23 e 24 da Lei nº 8.906 /94, lhe é defeso o fracionamento desta verba
honorária para fins de possibilitar a execução. 4. O crédito referente aos honorários advocatícios fixado em ação coletiva é uno,
devendo ser considerado em sua integralidade, sendo vedada a execução individual de parcela proporcional com cada substituído.
5. No caso, os honorários que pretende executar decorrem de decisão judicial proferida em ação coletiva, o que impõe,
consequentemente, seja executada em sua totalidade e não individualmente para cada substituído, sob pena de afronta ao
disposto no § 8º do art. 100 da CF . 6. Apelo conhecido e parcialmente provido". (TJMA, APL 0531402015 MA
0001115-80.2014.8.10.0044, Terceira Câmara Cível, Rel. Des. Jamil de Miranda Gedeon Neto, julg. 08/03/2016).
Destarte, não pode o autor se valer de dois sistemas de satisfação de crédito: o do precatório, para uma parte da dívida, ou do
pagamento imediato, sem expedição do precatório, para as execuções individuais, cujos valores não excedam o teto do RPV.
Admitir tal situação seria o mesmo que burlar o próprio sistema de precatórios, já que privilegiaria o autor em detrimento dos
demais credores do Poder Público, violando os princípios da isonomia, da impessoalidade e da moralidade.
Desse modo, tal verba deve ser pleiteada, na sua integralidade, e no juízo que decidiu a ação de conhecimento e não de forma
individualizada, e incidente sobre a parcela proporcional com cada substituído, sendo manifesta a inadequação da via utilizada
pelo autor, e por conseguinte, ausente o interesse processual.
Nesses casos, em que não se mostra possível a adequação da via, ou a mera remessa dos autos ao juízo da ação de
conhecimento, o indeferimento da peça inicial é medida que se impõe, nos termos do art. 330, inc. III do CPC, com a consequente
extinção do feito sem resolução do mérito.
Diante do exposto, indefiro a petição inicial e, por conseguinte, julgo o feito extinto, sem resolução do mérito, ante a ausência de
interesse processual, nos termos do art. 330. inc. III e 485, VI do CPC.
Tendo em vista que o autor não preenche os requisitos para a concessão da Justiça Gratuita, uma vez que se trata de advogado
que patrocina diversas demandas perante este foro, inclusive com recebimento de vultosos valores, condeno o mesmo ao
pagamento das custas processuais, na forma da lei.
Após o trânsito em julgado, e adotadas as providências para cobrança das custas processuais, arquivem-se os autos com
observância das formalidades legais.
Intimem-se.
São Luís, data do sistema.
MARCO ANTONIO NETTO TEIXEIRA
JUIZ DE DIREITO

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
TERMO JUDICIÁRIODA COMARCA DAILHA DE SÃO LUÍS/MA

5.ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA
Processo nº 0830306-04.2016.8.10.0001 – Cumprimento de Sentença
Exequente: Luiz Henrique Falcão Teixeira
Adv.: FREDERICO DE ABREU SILVA CAMPOS OAB-MA 11681
Executado: Estado do Maranhão
SENTENÇA
Trata-se de Ação de Execução ajuizada por Luiz Henrique Falcão Teixeira em desfavor do Estado do Maranhão, visando a
execução individual autônoma da condenação em honorários de sucumbência, contida na sentença transitada em julgado proferida
no processo coletivo n. 14.440/2000, que tramitou na 3ª Vara da Fazenda Pública.
É o que cabia relatar. Decido.
Conforme aduzo próprio exequente, a presente execução é oriunda de uma ação coletiva, movida pelo Sindicato dos
Trabalhadores em Educação Básica das Redes Públicas Estadual e Municipal do Estado do Maranhão (SINPROESEMMA) em
face do Estado do Maranhão, na qual foram fixados os honorários sucumbenciais no percentual de 5% (cinco por cento) sobre o
valor da condenação.
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Nesta hipótese, não obstante seja atribuída ao advogado a faculdade de executar a verba nos mesmos autos, ou optar pelo
ajuizamento de execução autônoma, na forma da Lei 8.906/94, cumpre esclarecer que os honorários fixados na ação de
conhecimento constitui crédito uno e indivisível, não podendo ser fracionado proporcionalmente nas execuções movidas por cada
substituído.
Além disso, importa ressaltar que, embora o artigo 87 da ADCT não estabeleça vedações às execuções individuais, tal norma
impede que um determinado credor possa se valer dos dois critérios de pagamento para recebimento do crédito, ou seja, parte por
meio de requisição de pequeno valor RPV e parte por precatório. Inclusive tal vedação consta de forma expressa no artigo 100, §
8º da Constituição Federal, in verbis:
"Art. 100. Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipal, em virtude de sentença
judiciária, far-se-á exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios a à conta dos créditos respectivos,
proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim.
(...)
§ 8º. É vedada a expedição de precatórios complementares ou suplementares de valor pago, bem como o fracionamento,
repartição ou quebra do valor da execução para fins de enquadramento de parcela do valor da execução para fins de
enquadramento de parcela no total ao que dispõe o § 3º deste artigo".
Neste aspecto, por representar afronta ao comando constitucional, conclui-se que a execução dos honorários de sucumbência
divididos em várias execuções, conforme se vê no caso presente, configura fracionamento indevido, uma vez que a condenação
em honorários de sucumbência fixada na ação de conhecimento se trata de verba pertencente a um único credor.
Nesse sentido, forçoso colacionar precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal, bem como do
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão:
"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FRACIONADA DE
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM AÇÃO COLETIVA: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO
QUAL SE NEGA PROVIMENTO". (STF, Ag. Reg. No Recurso Extraordinário 949.383/RS, Segunda Turma, Min. Cármen
Lúcia, Julg. 03/05/2016).
"AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE 2%. AÇÃO COLETIVA AJUIZADA
PELO SINDICATO DOS SERVIDORES DA CAIXA ECONÔMICA ESTADUAL - SINDICAIXA.
Apesar de deter o advogado substabelecido sem reservas legitimidade para executar os honorários advocatícios sucumbenciais, à
inteligência do art. 26 da Lei nº 8.906/94, não é possível cobrar parcela de sua verba em cada uma das execuções Propostas pelos
litisconsortes/filiados substituídos pela entidade de classe. Hipótese que configura indevido fracionamento, vedado pelo art 100, §
4º da CF, pois a verba honorária fixada na ação é única. RECURSO PROVIDO." (Agravo de Instrumento Nº 70034194829,
Terceira Câmara Especial Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Almir Porto da Rocha Filho, Julgado em 18/05/2010).
"APELAÇÃO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA EXECUÇÃO.
POSSIBILIDADE. SÚMULA 345/STJ. CARÁTER DEFINITIVO. PRECEDENTE DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO DE
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NA AÇÃO COLETIVA. FRACIONAMENTO. VEDAÇÃO. 1. "São devidos honorários
advocatícios pela Fazenda Pública nas execuções individuais de sentença proferida em ações coletivas, ainda que não
embargadas"(Súmula 345/STJ). 2. O STJ assentou o entendimento de que, "constituindo-se os embargos do devedor verdadeira
ação de conhecimento, que não se confunde com a de execução, os honorários advocatícios devem ser fixados de forma
autônoma e independente em cada uma das referidas ações, sendo descabido o condicionamento da verba honorária na execução
à eventual propositura dos embargos à execução" (AgRg AG 1.148.591/RS , Rel. Min. CELSO LIMONGI, SextaTurma, DJe
18/5/11). Sentença reformada neste ponto. 3. Não obstante ser direito do procurador da parte executar verba honorária
sucumbencial de forma autônoma na forma dos arts. 23 e 24 da Lei nº 8.906 /94, lhe é defeso o fracionamento desta verba
honorária para fins de possibilitar a execução. 4. O crédito referente aos honorários advocatícios fixado em ação coletiva é uno,
devendo ser considerado em sua integralidade, sendo vedada a execução individual de parcela proporcional com cada substituído.
5. No caso, os honorários que pretende executar decorrem de decisão judicial proferida em ação coletiva, o que impõe,
consequentemente, seja executada em sua totalidade e não individualmente para cada substituído, sob pena de afronta ao
disposto no § 8º do art. 100 da CF . 6. Apelo conhecido e parcialmente provido". (TJMA, APL 0531402015 MA
0001115-80.2014.8.10.0044, Terceira Câmara Cível, Rel. Des. Jamil de Miranda Gedeon Neto, julg. 08/03/2016).
Destarte, não pode o autor se valer de dois sistemas de satisfação de crédito: o do precatório, para uma parte da dívida, ou do
pagamento imediato, sem expedição do precatório, para as execuções individuais, cujos valores não excedam o teto do RPV.
Admitir tal situação seria o mesmo que burlar o próprio sistema de precatórios, já que privilegiaria o autor em detrimento dos
demais credores do Poder Público, violando os princípios da isonomia, da impessoalidade e da moralidade.
Desse modo, tal verba deve ser pleiteada, na sua integralidade, e no juízo que decidiu a ação de conhecimento e não de forma
individualizada, e incidente sobre a parcela proporcional com cada substituído, sendo manifesta a inadequação da via utilizada
pelo autor, e por conseguinte, ausente o interesse processual.
Nesses casos, em que não se mostra possível a adequação da via, ou a mera remessa dos autos ao juízo da ação de
conhecimento, o indeferimento da peça inicial é medida que se impõe, nos termos do art. 330, inc. III do CPC, com a consequente
extinção do feito sem resolução do mérito.
Diante do exposto, indefiro a petição inicial e, por conseguinte, julgo o feito extinto, sem resolução do mérito, ante a ausência de
interesse processual, nos termos do art. 330. inc. III e 485, VI do CPC.
Tendo em vista que o autor não preenche os requisitos para a concessão da Justiça Gratuita, uma vez que se trata de advogado
que patrocina diversas demandas perante este foro, inclusive com recebimento de vultosos valores, condeno o mesmo ao
pagamento das custas processuais, na forma da lei.
Após o trânsito em julgado, e adotadas as providências para cobrança das custas processuais, arquivem-se os autos com
observância das formalidades legais.
Intimem-se.
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São Luís, data do sistema.
MARCO ANTONIO NETTO TEIXEIRA
JUIZ DE DIREITO

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
TERMO JUDICIÁRIODA COMARCA DAILHA DE SÃO LUÍS/MA

5.ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA
Processo nº 0830312-11.2016.8.10.0001 – Cumprimento de Sentença
Exequente: Luiz Henrique Falcão Teixeira
Adv.: LUCAS AURELIO FURTADO BALDEZ OAB-MA 14311
Executado: Estado do Maranhão
SENTENÇA
Trata-se de Ação de Execução ajuizada por Luiz Henrique Falcão Teixeira em desfavor do Estado do Maranhão, visando a
execução individual autônoma da condenação em honorários de sucumbência, contida na sentença transitada em julgado proferida
no processo coletivo n. 14.440/2000, que tramitou na 3ª Vara da Fazenda Pública.
É o que cabia relatar. Decido.
Conforme aduzo próprio exequente, a presente execução é oriunda de uma ação coletiva, movida pelo Sindicato dos
Trabalhadores em Educação Básica das Redes Públicas Estadual e Municipal do Estado do Maranhão (SINPROESEMMA) em
face do Estado do Maranhão, na qual foram fixados os honorários sucumbenciais no percentual de 5% (cinco por cento) sobre o
valor da condenação.
Nesta hipótese, não obstante seja atribuída ao advogado a faculdade de executar a verba nos mesmos autos, ou optar pelo
ajuizamento de execução autônoma, na forma da Lei 8.906/94, cumpre esclarecer que os honorários fixados na ação de
conhecimento constitui crédito uno e indivisível, não podendo ser fracionado proporcionalmente nas execuções movidas por cada
substituído.
Além disso, importa ressaltar que, embora o artigo 87 da ADCT não estabeleça vedações às execuções individuais, tal norma
impede que um determinado credor possa se valer dos dois critérios de pagamento para recebimento do crédito, ou seja, parte por
meio de requisição de pequeno valor RPV e parte por precatório. Inclusive tal vedação consta de forma expressa no artigo 100, §
8º da Constituição Federal, in verbis:
"Art. 100. Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipal, em virtude de sentença
judiciária, far-se-á exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios a à conta dos créditos respectivos,
proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim.
(...)
§ 8º. É vedada a expedição de precatórios complementares ou suplementares de valor pago, bem como o fracionamento,
repartição ou quebra do valor da execução para fins de enquadramento de parcela do valor da execução para fins de
enquadramento de parcela no total ao que dispõe o § 3º deste artigo".
Neste aspecto, por representar afronta ao comando constitucional, conclui-se que a execução dos honorários de sucumbência
divididos em várias execuções, conforme se vê no caso presente, configura fracionamento indevido, uma vez que a condenação
em honorários de sucumbência fixada na ação de conhecimento se trata de verba pertencente a um único credor.
Nesse sentido, forçoso colacionar precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal, bem como do
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão:
"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FRACIONADA DE
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM AÇÃO COLETIVA: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO
QUAL SE NEGA PROVIMENTO". (STF, Ag. Reg. No Recurso Extraordinário 949.383/RS, Segunda Turma, Min. Cármen
Lúcia, Julg. 03/05/2016).
"AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE 2%. AÇÃO COLETIVA AJUIZADA
PELO SINDICATO DOS SERVIDORES DA CAIXA ECONÔMICA ESTADUAL - SINDICAIXA.
Apesar de deter o advogado substabelecido sem reservas legitimidade para executar os honorários advocatícios sucumbenciais, à
inteligência do art. 26 da Lei nº 8.906/94, não é possível cobrar parcela de sua verba em cada uma das execuções Propostas pelos
litisconsortes/filiados substituídos pela entidade de classe. Hipótese que configura indevido fracionamento, vedado pelo art 100, §
4º da CF, pois a verba honorária fixada na ação é única. RECURSO PROVIDO." (Agravo de Instrumento Nº 70034194829,
Terceira Câmara Especial Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Almir Porto da Rocha Filho, Julgado em 18/05/2010).
"APELAÇÃO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA EXECUÇÃO.
POSSIBILIDADE. SÚMULA 345/STJ. CARÁTER DEFINITIVO. PRECEDENTE DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO DE
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NA AÇÃO COLETIVA. FRACIONAMENTO. VEDAÇÃO. 1. "São devidos honorários
advocatícios pela Fazenda Pública nas execuções individuais de sentença proferida em ações coletivas, ainda que não
embargadas"(Súmula 345/STJ). 2. O STJ assentou o entendimento de que, "constituindo-se os embargos do devedor verdadeira
ação de conhecimento, que não se confunde com a de execução, os honorários advocatícios devem ser fixados de forma
autônoma e independente em cada uma das referidas ações, sendo descabido o condicionamento da verba honorária na execução
à eventual propositura dos embargos à execução" (AgRg AG 1.148.591/RS , Rel. Min. CELSO LIMONGI, SextaTurma, DJe
18/5/11). Sentença reformada neste ponto. 3. Não obstante ser direito do procurador da parte executar verba honorária
sucumbencial de forma autônoma na forma dos arts. 23 e 24 da Lei nº 8.906 /94, lhe é defeso o fracionamento desta verba
honorária para fins de possibilitar a execução. 4. O crédito referente aos honorários advocatícios fixado em ação coletiva é uno,
devendo ser considerado em sua integralidade, sendo vedada a execução individual de parcela proporcional com cada substituído.
5. No caso, os honorários que pretende executar decorrem de decisão judicial proferida em ação coletiva, o que impõe,
consequentemente, seja executada em sua totalidade e não individualmente para cada substituído, sob pena de afronta ao
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disposto no § 8º do art. 100 da CF . 6. Apelo conhecido e parcialmente provido". (TJMA, APL 0531402015 MA
0001115-80.2014.8.10.0044, Terceira Câmara Cível, Rel. Des. Jamil de Miranda Gedeon Neto, julg. 08/03/2016).
Destarte, não pode o autor se valer de dois sistemas de satisfação de crédito: o do precatório, para uma parte da dívida, ou do
pagamento imediato, sem expedição do precatório, para as execuções individuais, cujos valores não excedam o teto do RPV.
Admitir tal situação seria o mesmo que burlar o próprio sistema de precatórios, já que privilegiaria o autor em detrimento dos
demais credores do Poder Público, violando os princípios da isonomia, da impessoalidade e da moralidade.
Desse modo, tal verba deve ser pleiteada, na sua integralidade, e no juízo que decidiu a ação de conhecimento e não de forma
individualizada, e incidente sobre a parcela proporcional com cada substituído, sendo manifesta a inadequação da via utilizada
pelo autor, e por conseguinte, ausente o interesse processual.
Nesses casos, em que não se mostra possível a adequação da via, ou a mera remessa dos autos ao juízo da ação de
conhecimento, o indeferimento da peça inicial é medida que se impõe, nos termos do art. 330, inc. III do CPC, com a consequente
extinção do feito sem resolução do mérito.
Diante do exposto, indefiro a petição inicial e, por conseguinte, julgo o feito extinto, sem resolução do mérito, ante a ausência de
interesse processual, nos termos do art. 330. inc. III e 485, VI do CPC.
Tendo em vista que o autor não preenche os requisitos para a concessão da Justiça Gratuita, uma vez que se trata de advogado
que patrocina diversas demandas perante este foro, inclusive com recebimento de vultosos valores, condeno o mesmo ao
pagamento das custas processuais, na forma da lei.
Após o trânsito em julgado, e adotadas as providências para cobrança das custas processuais, arquivem-se os autos com
observância das formalidades legais.
Intimem-se.
São Luís, data do sistema.
MARCO ANTONIO NETTO TEIXEIRA
JUIZ DE DIREITO

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
TERMO JUDICIÁRIODA COMARCA DAILHA DE SÃO LUÍS/MA

5.ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA
Processo nº 0830320-85.2016.8.10.0001 – Cumprimento de Sentença
Exequente: Luiz Henrique Falcão Teixeira
Adv.: JOSE HELIAS SEKEFF DO LAGO OAB-MA 7744
Executado: Estado do Maranhão
SENTENÇA
Trata-se de Ação de Execução ajuizada por Luiz Henrique Falcão Teixeira em desfavor do Estado do Maranhão, visando a
execução individual autônoma da condenação em honorários de sucumbência, contida na sentença transitada em julgado proferida
no processo coletivo n. 14.440/2000, que tramitou na 3ª Vara da Fazenda Pública.
É o que cabia relatar. Decido.
Conforme aduzo próprio exequente, a presente execução é oriunda de uma ação coletiva, movida pelo Sindicato dos
Trabalhadores em Educação Básica das Redes Públicas Estadual e Municipal do Estado do Maranhão (SINPROESEMMA) em
face do Estado do Maranhão, na qual foram fixados os honorários sucumbenciais no percentual de 5% (cinco por cento) sobre o
valor da condenação.
Nesta hipótese, não obstante seja atribuída ao advogado a faculdade de executar a verba nos mesmos autos, ou optar pelo
ajuizamento de execução autônoma, na forma da Lei 8.906/94, cumpre esclarecer que os honorários fixados na ação de
conhecimento constitui crédito uno e indivisível, não podendo ser fracionado proporcionalmente nas execuções movidas por cada
substituído.
Além disso, importa ressaltar que, embora o artigo 87 da ADCT não estabeleça vedações às execuções individuais, tal norma
impede que um determinado credor possa se valer dos dois critérios de pagamento para recebimento do crédito, ou seja, parte por
meio de requisição de pequeno valor RPV e parte por precatório. Inclusive tal vedação consta de forma expressa no artigo 100, §
8º da Constituição Federal, in verbis:
"Art. 100. Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipal, em virtude de sentença
judiciária, far-se-á exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios a à conta dos créditos respectivos,
proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim.
(...)
§ 8º. É vedada a expedição de precatórios complementares ou suplementares de valor pago, bem como o fracionamento,
repartição ou quebra do valor da execução para fins de enquadramento de parcela do valor da execução para fins de
enquadramento de parcela no total ao que dispõe o § 3º deste artigo".
Neste aspecto, por representar afronta ao comando constitucional, conclui-se que a execução dos honorários de sucumbência
divididos em várias execuções, conforme se vê no caso presente, configura fracionamento indevido, uma vez que a condenação
em honorários de sucumbência fixada na ação de conhecimento se trata de verba pertencente a um único credor.
Nesse sentido, forçoso colacionar precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal, bem como do
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão:
"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FRACIONADA DE
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM AÇÃO COLETIVA: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO
QUAL SE NEGA PROVIMENTO". (STF, Ag. Reg. No Recurso Extraordinário 949.383/RS, Segunda Turma, Min. Cármen
Lúcia, Julg. 03/05/2016).
"AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE 2%. AÇÃO COLETIVA AJUIZADA
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PELO SINDICATO DOS SERVIDORES DA CAIXA ECONÔMICA ESTADUAL - SINDICAIXA.
Apesar de deter o advogado substabelecido sem reservas legitimidade para executar os honorários advocatícios sucumbenciais, à
inteligência do art. 26 da Lei nº 8.906/94, não é possível cobrar parcela de sua verba em cada uma das execuções Propostas pelos
litisconsortes/filiados substituídos pela entidade de classe. Hipótese que configura indevido fracionamento, vedado pelo art 100, §
4º da CF, pois a verba honorária fixada na ação é única. RECURSO PROVIDO." (Agravo de Instrumento Nº 70034194829,
Terceira Câmara Especial Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Almir Porto da Rocha Filho, Julgado em 18/05/2010).
"APELAÇÃO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA EXECUÇÃO.
POSSIBILIDADE. SÚMULA 345/STJ. CARÁTER DEFINITIVO. PRECEDENTE DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO DE
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NA AÇÃO COLETIVA. FRACIONAMENTO. VEDAÇÃO. 1. "São devidos honorários
advocatícios pela Fazenda Pública nas execuções individuais de sentença proferida em ações coletivas, ainda que não
embargadas"(Súmula 345/STJ). 2. O STJ assentou o entendimento de que, "constituindo-se os embargos do devedor verdadeira
ação de conhecimento, que não se confunde com a de execução, os honorários advocatícios devem ser fixados de forma
autônoma e independente em cada uma das referidas ações, sendo descabido o condicionamento da verba honorária na execução
à eventual propositura dos embargos à execução" (AgRg AG 1.148.591/RS , Rel. Min. CELSO LIMONGI, SextaTurma, DJe
18/5/11). Sentença reformada neste ponto. 3. Não obstante ser direito do procurador da parte executar verba honorária
sucumbencial de forma autônoma na forma dos arts. 23 e 24 da Lei nº 8.906 /94, lhe é defeso o fracionamento desta verba
honorária para fins de possibilitar a execução. 4. O crédito referente aos honorários advocatícios fixado em ação coletiva é uno,
devendo ser considerado em sua integralidade, sendo vedada a execução individual de parcela proporcional com cada substituído.
5. No caso, os honorários que pretende executar decorrem de decisão judicial proferida em ação coletiva, o que impõe,
consequentemente, seja executada em sua totalidade e não individualmente para cada substituído, sob pena de afronta ao
disposto no § 8º do art. 100 da CF . 6. Apelo conhecido e parcialmente provido". (TJMA, APL 0531402015 MA
0001115-80.2014.8.10.0044, Terceira Câmara Cível, Rel. Des. Jamil de Miranda Gedeon Neto, julg. 08/03/2016).
Destarte, não pode o autor se valer de dois sistemas de satisfação de crédito: o do precatório, para uma parte da dívida, ou do
pagamento imediato, sem expedição do precatório, para as execuções individuais, cujos valores não excedam o teto do RPV.
Admitir tal situação seria o mesmo que burlar o próprio sistema de precatórios, já que privilegiaria o autor em detrimento dos
demais credores do Poder Público, violando os princípios da isonomia, da impessoalidade e da moralidade.
Desse modo, tal verba deve ser pleiteada, na sua integralidade, e no juízo que decidiu a ação de conhecimento e não de forma
individualizada, e incidente sobre a parcela proporcional com cada substituído, sendo manifesta a inadequação da via utilizada
pelo autor, e por conseguinte, ausente o interesse processual.
Nesses casos, em que não se mostra possível a adequação da via, ou a mera remessa dos autos ao juízo da ação de
conhecimento, o indeferimento da peça inicial é medida que se impõe, nos termos do art. 330, inc. III do CPC, com a consequente
extinção do feito sem resolução do mérito.
Diante do exposto, indefiro a petição inicial e, por conseguinte, julgo o feito extinto, sem resolução do mérito, ante a ausência de
interesse processual, nos termos do art. 330. inc. III e 485, VI do CPC.
Tendo em vista que o autor não preenche os requisitos para a concessão da Justiça Gratuita, uma vez que se trata de advogado
que patrocina diversas demandas perante este foro, inclusive com recebimento de vultosos valores, condeno o mesmo ao
pagamento das custas processuais, na forma da lei.
Após o trânsito em julgado, e adotadas as providências para cobrança das custas processuais, arquivem-se os autos com
observância das formalidades legais.
Intimem-se.
São Luís, data do sistema.
MARCO ANTONIO NETTO TEIXEIRA
JUIZ DE DIREITO

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
TERMO JUDICIÁRIODA COMARCA DAILHA DE SÃO LUÍS/MA

5.ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA
Processo nº 0846423-70.2016.8.10.0001 – Cumprimento de Sentença
Exequente: Luiz Henrique Falcão Teixeira
Adv.: Sebastião Moreira Maranhão Neto OAB/MA 6.297
Executado: Estado do Maranhão
SENTENÇA
Trata-se de Ação de Execução ajuizada por Luiz Henrique Falcão Teixeira em desfavor do Estado do Maranhão, visando a
execução individual autônoma da condenação em honorários de sucumbência, contida na sentença transitada em julgado proferida
no processo coletivo n. 14.440/2000, que tramitou na 3ª Vara da Fazenda Pública.
É o que cabia relatar. Decido.
Conforme aduzo próprio exequente, a presente execução é oriunda de uma ação coletiva, movida pelo Sindicato dos
Trabalhadores em Educação Básica das Redes Públicas Estadual e Municipal do Estado do Maranhão (SINPROESEMMA) em
face do Estado do Maranhão, na qual foram fixados os honorários sucumbenciais no percentual de 5% (cinco por cento) sobre o
valor da condenação.
Nesta hipótese, não obstante seja atribuída ao advogado a faculdade de executar a verba nos mesmos autos, ou optar pelo
ajuizamento de execução autônoma, na forma da Lei 8.906/94, cumpre esclarecer que os honorários fixados na ação de
conhecimento constitui crédito uno e indivisível, não podendo ser fracionado proporcionalmente nas execuções movidas por cada
substituído.
Além disso, importa ressaltar que, embora o artigo 87 da ADCT não estabeleça vedações às execuções individuais, tal norma
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impede que um determinado credor possa se valer dos dois critérios de pagamento para recebimento do crédito, ou seja, parte por
meio de requisição de pequeno valor RPV e parte por precatório. Inclusive tal vedação consta de forma expressa no artigo 100, §
8º da Constituição Federal, in verbis:
"Art. 100. Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipal, em virtude de sentença
judiciária, far-se-á exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios a à conta dos créditos respectivos,
proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim.
(...)
§ 8º. É vedada a expedição de precatórios complementares ou suplementares de valor pago, bem como o fracionamento,
repartição ou quebra do valor da execução para fins de enquadramento de parcela do valor da execução para fins de
enquadramento de parcela no total ao que dispõe o § 3º deste artigo".
Neste aspecto, por representar afronta ao comando constitucional, conclui-se que a execução dos honorários de sucumbência
divididos em várias execuções, conforme se vê no caso presente, configura fracionamento indevido, uma vez que a condenação
em honorários de sucumbência fixada na ação de conhecimento se trata de verba pertencente a um único credor.
Nesse sentido, forçoso colacionar precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal, bem como do
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão:
"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FRACIONADA DE
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM AÇÃO COLETIVA: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO
QUAL SE NEGA PROVIMENTO". (STF, Ag. Reg. No Recurso Extraordinário 949.383/RS, Segunda Turma, Min. Cármen
Lúcia, Julg. 03/05/2016).
"AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE 2%. AÇÃO COLETIVA AJUIZADA
PELO SINDICATO DOS SERVIDORES DA CAIXA ECONÔMICA ESTADUAL - SINDICAIXA.
Apesar de deter o advogado substabelecido sem reservas legitimidade para executar os honorários advocatícios sucumbenciais, à
inteligência do art. 26 da Lei nº 8.906/94, não é possível cobrar parcela de sua verba em cada uma das execuções Propostas pelos
litisconsortes/filiados substituídos pela entidade de classe. Hipótese que configura indevido fracionamento, vedado pelo art 100, §
4º da CF, pois a verba honorária fixada na ação é única. RECURSO PROVIDO." (Agravo de Instrumento Nº 70034194829,
Terceira Câmara Especial Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Almir Porto da Rocha Filho, Julgado em 18/05/2010).
"APELAÇÃO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA EXECUÇÃO.
POSSIBILIDADE. SÚMULA 345/STJ. CARÁTER DEFINITIVO. PRECEDENTE DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO DE
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NA AÇÃO COLETIVA. FRACIONAMENTO. VEDAÇÃO. 1. "São devidos honorários
advocatícios pela Fazenda Pública nas execuções individuais de sentença proferida em ações coletivas, ainda que não
embargadas"(Súmula 345/STJ). 2. O STJ assentou o entendimento de que, "constituindo-se os embargos do devedor verdadeira
ação de conhecimento, que não se confunde com a de execução, os honorários advocatícios devem ser fixados de forma
autônoma e independente em cada uma das referidas ações, sendo descabido o condicionamento da verba honorária na execução
à eventual propositura dos embargos à execução" (AgRg AG 1.148.591/RS , Rel. Min. CELSO LIMONGI, SextaTurma, DJe
18/5/11). Sentença reformada neste ponto. 3. Não obstante ser direito do procurador da parte executar verba honorária
sucumbencial de forma autônoma na forma dos arts. 23 e 24 da Lei nº 8.906 /94, lhe é defeso o fracionamento desta verba
honorária para fins de possibilitar a execução. 4. O crédito referente aos honorários advocatícios fixado em ação coletiva é uno,
devendo ser considerado em sua integralidade, sendo vedada a execução individual de parcela proporcional com cada substituído.
5. No caso, os honorários que pretende executar decorrem de decisão judicial proferida em ação coletiva, o que impõe,
consequentemente, seja executada em sua totalidade e não individualmente para cada substituído, sob pena de afronta ao
disposto no § 8º do art. 100 da CF . 6. Apelo conhecido e parcialmente provido". (TJMA, APL 0531402015 MA
0001115-80.2014.8.10.0044, Terceira Câmara Cível, Rel. Des. Jamil de Miranda Gedeon Neto, julg. 08/03/2016).
Destarte, não pode o autor se valer de dois sistemas de satisfação de crédito: o do precatório, para uma parte da dívida, ou do
pagamento imediato, sem expedição do precatório, para as execuções individuais, cujos valores não excedam o teto do RPV.
Admitir tal situação seria o mesmo que burlar o próprio sistema de precatórios, já que privilegiaria o autor em detrimento dos
demais credores do Poder Público, violando os princípios da isonomia, da impessoalidade e da moralidade.
Desse modo, tal verba deve ser pleiteada, na sua integralidade, e no juízo que decidiu a ação de conhecimento e não de forma
individualizada, e incidente sobre a parcela proporcional com cada substituído, sendo manifesta a inadequação da via utilizada
pelo autor, e por conseguinte, ausente o interesse processual.
Nesses casos, em que não se mostra possível a adequação da via, ou a mera remessa dos autos ao juízo da ação de
conhecimento, o indeferimento da peça inicial é medida que se impõe, nos termos do art. 330, inc. III do CPC, com a consequente
extinção do feito sem resolução do mérito.
Diante do exposto, indefiro a petição inicial e, por conseguinte, julgo o feito extinto, sem resolução do mérito, ante a ausência de
interesse processual, nos termos do art. 330. inc. III e 485, VI do CPC.
Tendo em vista que o autor não preenche os requisitos para a concessão da Justiça Gratuita, uma vez que se trata de advogado
que patrocina diversas demandas perante este foro, inclusive com recebimento de vultosos valores, condeno o mesmo ao
pagamento das custas processuais, na forma da lei.
Após o trânsito em julgado, e adotadas as providências para cobrança das custas processuais, arquivem-se os autos com
observância das formalidades legais.
Intimem-se.
São Luís, data do sistema.
MARCO ANTONIO NETTO TEIXEIRA
JUIZ DE DIREITO

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO

Página 760 de 2382 Diário da Justiça Eletrônico Disponibilização: 30/06/2017
Edição nº 114/2017 Publicação: 03/07/2017

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO - Praça Dom Pedro II, s/n Centro - CEP 65010-905 - São Luis-MA - Fone: (98) 2106-9000 - www.tjma.jus.br
Diário da Justiça Eletrônico - Diretoria Judiciária - Coordenadoria de Jurisprudência e Publicações - Fone: (98) 2106 9805 / 9810 / 9896 / 9897 - publicacoes@tj.ma.gov.br



TERMO JUDICIÁRIODA COMARCA DAILHA DE SÃO LUÍS/MA
5.ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA

Processo nº 0846441-91.2016.8.10.0001 – Cumprimento de Sentença
Exequente: Luiz Henrique Falcão Teixeira
Adv.: Sebastião Moreira Maranhão Neto OAB/MA 6.297
Executado: Estado do Maranhão
SENTENÇA
Trata-se de Ação de Execução ajuizada por Luiz Henrique Falcão Teixeira em desfavor do Estado do Maranhão, visando a
execução individual autônoma da condenação em honorários de sucumbência, contida na sentença transitada em julgado proferida
no processo coletivo n. 14.440/2000, que tramitou na 3ª Vara da Fazenda Pública.
É o que cabia relatar. Decido.
Conforme aduzo próprio exequente, a presente execução é oriunda de uma ação coletiva, movida pelo Sindicato dos
Trabalhadores em Educação Básica das Redes Públicas Estadual e Municipal do Estado do Maranhão (SINPROESEMMA) em
face do Estado do Maranhão, na qual foram fixados os honorários sucumbenciais no percentual de 5% (cinco por cento) sobre o
valor da condenação.
Nesta hipótese, não obstante seja atribuída ao advogado a faculdade de executar a verba nos mesmos autos, ou optar pelo
ajuizamento de execução autônoma, na forma da Lei 8.906/94, cumpre esclarecer que os honorários fixados na ação de
conhecimento constitui crédito uno e indivisível, não podendo ser fracionado proporcionalmente nas execuções movidas por cada
substituído.
Além disso, importa ressaltar que, embora o artigo 87 da ADCT não estabeleça vedações às execuções individuais, tal norma
impede que um determinado credor possa se valer dos dois critérios de pagamento para recebimento do crédito, ou seja, parte por
meio de requisição de pequeno valor RPV e parte por precatório. Inclusive tal vedação consta de forma expressa no artigo 100, §
8º da Constituição Federal, in verbis:
"Art. 100. Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipal, em virtude de sentença
judiciária, far-se-á exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios a à conta dos créditos respectivos,
proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim.
(...)
§ 8º. É vedada a expedição de precatórios complementares ou suplementares de valor pago, bem como o fracionamento,
repartição ou quebra do valor da execução para fins de enquadramento de parcela do valor da execução para fins de
enquadramento de parcela no total ao que dispõe o § 3º deste artigo".
Neste aspecto, por representar afronta ao comando constitucional, conclui-se que a execução dos honorários de sucumbência
divididos em várias execuções, conforme se vê no caso presente, configura fracionamento indevido, uma vez que a condenação
em honorários de sucumbência fixada na ação de conhecimento se trata de verba pertencente a um único credor.
Nesse sentido, forçoso colacionar precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal, bem como do
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão:
"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FRACIONADA DE
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM AÇÃO COLETIVA: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO
QUAL SE NEGA PROVIMENTO". (STF, Ag. Reg. No Recurso Extraordinário 949.383/RS, Segunda Turma, Min. Cármen
Lúcia, Julg. 03/05/2016).
"AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE 2%. AÇÃO COLETIVA AJUIZADA
PELO SINDICATO DOS SERVIDORES DA CAIXA ECONÔMICA ESTADUAL - SINDICAIXA.
Apesar de deter o advogado substabelecido sem reservas legitimidade para executar os honorários advocatícios sucumbenciais, à
inteligência do art. 26 da Lei nº 8.906/94, não é possível cobrar parcela de sua verba em cada uma das execuções Propostas pelos
litisconsortes/filiados substituídos pela entidade de classe. Hipótese que configura indevido fracionamento, vedado pelo art 100, §
4º da CF, pois a verba honorária fixada na ação é única. RECURSO PROVIDO." (Agravo de Instrumento Nº 70034194829,
Terceira Câmara Especial Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Almir Porto da Rocha Filho, Julgado em 18/05/2010).
"APELAÇÃO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA EXECUÇÃO.
POSSIBILIDADE. SÚMULA 345/STJ. CARÁTER DEFINITIVO. PRECEDENTE DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO DE
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NA AÇÃO COLETIVA. FRACIONAMENTO. VEDAÇÃO. 1. "São devidos honorários
advocatícios pela Fazenda Pública nas execuções individuais de sentença proferida em ações coletivas, ainda que não
embargadas"(Súmula 345/STJ). 2. O STJ assentou o entendimento de que, "constituindo-se os embargos do devedor verdadeira
ação de conhecimento, que não se confunde com a de execução, os honorários advocatícios devem ser fixados de forma
autônoma e independente em cada uma das referidas ações, sendo descabido o condicionamento da verba honorária na execução
à eventual propositura dos embargos à execução" (AgRg AG 1.148.591/RS , Rel. Min. CELSO LIMONGI, SextaTurma, DJe
18/5/11). Sentença reformada neste ponto. 3. Não obstante ser direito do procurador da parte executar verba honorária
sucumbencial de forma autônoma na forma dos arts. 23 e 24 da Lei nº 8.906 /94, lhe é defeso o fracionamento desta verba
honorária para fins de possibilitar a execução. 4. O crédito referente aos honorários advocatícios fixado em ação coletiva é uno,
devendo ser considerado em sua integralidade, sendo vedada a execução individual de parcela proporcional com cada substituído.
5. No caso, os honorários que pretende executar decorrem de decisão judicial proferida em ação coletiva, o que impõe,
consequentemente, seja executada em sua totalidade e não individualmente para cada substituído, sob pena de afronta ao
disposto no § 8º do art. 100 da CF . 6. Apelo conhecido e parcialmente provido". (TJMA, APL 0531402015 MA
0001115-80.2014.8.10.0044, Terceira Câmara Cível, Rel. Des. Jamil de Miranda Gedeon Neto, julg. 08/03/2016).
Destarte, não pode o autor se valer de dois sistemas de satisfação de crédito: o do precatório, para uma parte da dívida, ou do
pagamento imediato, sem expedição do precatório, para as execuções individuais, cujos valores não excedam o teto do RPV.
Admitir tal situação seria o mesmo que burlar o próprio sistema de precatórios, já que privilegiaria o autor em detrimento dos
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demais credores do Poder Público, violando os princípios da isonomia, da impessoalidade e da moralidade.
Desse modo, tal verba deve ser pleiteada, na sua integralidade, e no juízo que decidiu a ação de conhecimento e não de forma
individualizada, e incidente sobre a parcela proporcional com cada substituído, sendo manifesta a inadequação da via utilizada
pelo autor, e por conseguinte, ausente o interesse processual.
Nesses casos, em que não se mostra possível a adequação da via, ou a mera remessa dos autos ao juízo da ação de
conhecimento, o indeferimento da peça inicial é medida que se impõe, nos termos do art. 330, inc. III do CPC, com a consequente
extinção do feito sem resolução do mérito.
Diante do exposto, indefiro a petição inicial e, por conseguinte, julgo o feito extinto, sem resolução do mérito, ante a ausência de
interesse processual, nos termos do art. 330. inc. III e 485, VI do CPC.
Tendo em vista que o autor não preenche os requisitos para a concessão da Justiça Gratuita, uma vez que se trata de advogado
que patrocina diversas demandas perante este foro, inclusive com recebimento de vultosos valores, condeno o mesmo ao
pagamento das custas processuais, na forma da lei.
Após o trânsito em julgado, e adotadas as providências para cobrança das custas processuais, arquivem-se os autos com
observância das formalidades legais.
Intimem-se.
São Luís, data do sistema.
MARCO ANTONIO NETTO TEIXEIRA
JUIZ DE DIREITO

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
TERMO JUDICIÁRIO DA COMARCA DA ILHA DE SÃO LUÍS/MA

5.ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA

Processo nº 0846476-51.2016.8.10.0001 – Cumprimento de Sentença
Exequente: Luiz Henrique Falcão Teixeira
Adv.: Sebastião Moreira Maranhão Neto OAB/MA 6.297
Executado: Estado do Maranhão

SENTENÇA

Trata-se de Ação de Execução ajuizada por Luiz Henrique Falcão Teixeira em desfavor do Estado

do Maranhão, visando a execução individual autônoma da condenação em honorários de sucumbência, contida na

sentença transitada em julgado proferida no processo coletivo n. 14.440/2000, que tramitou na 3ª Vara da Fazenda

Pública.

É o que cabia relatar. Decido.

Conforme aduz o próprio exequente, a presente execução é oriunda de uma ação coletiva, movida

pelo Sindicato dos Trabalhadores em Educação Básica das Redes Públicas Estadual e Municipal do Estado do

Maranhão (SINPROESEMMA) em face do Estado do Maranhão, na qual foram fixados os honorários sucumbenciais

no percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor da condenação.

Nesta hipótese, não obstante seja atribuída ao advogado a faculdade de executar a verba nos

mesmos autos, ou optar pelo ajuizamento de execução autônoma, na forma da Lei 8.906/94, cumpre esclarecer que

os honorários fixados na ação de conhecimento constitui crédito uno e indivisível, não podendo ser fracionado

proporcionalmente nas execuções movidas por cada substituído.

Além disso, importa ressaltar que, embora o artigo 87 da ADCT não estabeleça vedações às

execuções individuais, tal norma impede que um determinado credor possa se valer dos dois critérios de pagamento

para recebimento do crédito, ou seja, parte por meio de requisição de pequeno valor RPV e parte por precatório.

Inclusive tal vedação consta de forma expressa no artigo 100, § 8º da Constituição Federal, in verbis:
"Art. 100. Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipal, em virtude

de sentença judiciária, far-se-á exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios a à conta

dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos

créditos adicionais abertos para este fim.

(...)

§ 8º. É vedada a expedição de precatórios complementares ou suplementares de valor pago, bem como o

fracionamento, repartição ou quebra do valor da execução para fins de enquadramento de parcela do valor da

execução para fins de enquadramento de parcela no total ao que dispõe o § 3º deste artigo".

Neste aspecto, por representar afronta ao comando constitucional, conclui-se que a execução dos
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honorários de sucumbência divididos em várias execuções, conforme se vê no caso presente, configura

fracionamento indevido, uma vez que a condenação em honorários de sucumbência fixada na ação de

conhecimento se trata de verba pertencente a um único credor.

Nesse sentido, forçoso colacionar precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça e Supremo

Tribunal Federal, bem como do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão:
"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO

FRACIONADA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM AÇÃO COLETIVA: IMPOSSIBILIDADE.

PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO". (STF, Ag. Reg. No Recurso

Extraordinário 949.383/RS, Segunda Turma, Min. Cármen Lúcia, Julg. 03/05/2016).

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE 2%. AÇÃO

COLETIVA AJUIZADA PELO SINDICATO DOS SERVIDORES DA CAIXA ECONÔMICA ESTADUAL -

SINDICAIXA.

Apesar de deter o advogado substabelecido sem reservas legitimidade para executar os honorários advocatícios

sucumbenciais, à inteligência do art. 26 da Lei nº 8.906/94, não é possível cobrar parcela de sua verba em cada

uma das execuções Propostas pelos litisconsortes/filiados substituídos pela entidade de classe. Hipótese que

configura indevido fracionamento, vedado pelo art 100, § 4º da CF, pois a verba honorária fixada na ação é

única. RECURSO PROVIDO." (Agravo de Instrumento Nº 70034194829, Terceira Câmara Especial Cível,

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Almir Porto da Rocha Filho, Julgado em 18/05/2010).

"APELAÇÃO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA

EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 345/STJ. CARÁTER DEFINITIVO. PRECEDENTE DO STJ.

IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NA AÇÃO COLETIVA.

FRACIONAMENTO. VEDAÇÃO. 1. "São devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública nas execuções

individuais de sentença proferida em ações coletivas, ainda que não embargadas"(Súmula 345/STJ). 2. O STJ

assentou o entendimento de que, "constituindo-se os embargos do devedor verdadeira ação de conhecimento,

que não se confunde com a de execução, os honorários advocatícios devem ser fixados de forma autônoma e

independente em cada uma das referidas ações, sendo descabido o condicionamento da verba honorária na

execução à eventual propositura dos embargos à execução" (AgRg AG 1.148.591/RS , Rel. Min. CELSO

LIMONGI, SextaTurma, DJe 18/5/11). Sentença reformada neste ponto. 3. Não obstante ser direito do

procurador da parte executar verba honorária sucumbencial de forma autônoma na forma dos arts. 23 e 24 da

Lei nº 8.906 /94, lhe é defeso o fracionamento desta verba honorária para fins de possibilitar a execução. 4. O

crédito referente aos honorários advocatícios fixado em ação coletiva é uno, devendo ser considerado em sua

integralidade, sendo vedada a execução individual de parcela proporcional com cada substituído. 5. No caso, os

honorários que pretende executar decorrem de decisão judicial proferida em ação coletiva, o que impõe,

consequentemente, seja executada em sua totalidade e não individualmente para cada substituído, sob pena de

afronta ao disposto no § 8º do art. 100 da CF . 6. Apelo conhecido e parcialmente provido". (TJMA, APL

0531402015 MA 0001115-80.2014.8.10.0044, Terceira Câmara Cível, Rel. Des. Jamil de Miranda Gedeon Neto,

julg. 08/03/2016).

Destarte, não pode o autor se valer de dois sistemas de satisfação de crédito: o do precatório, para

uma parte da dívida, ou do pagamento imediato, sem expedição do precatório, para as execuções individuais, cujos

valores não excedam o teto do RPV. Admitir tal situação seria o mesmo que burlar o próprio sistema de precatórios,

já que privilegiaria o autor em detrimento dos demais credores do Poder Público, violando os princípios da isonomia,

da impessoalidade e da moralidade.

Desse modo, tal verba deve ser pleiteada, na sua integralidade, e no juízo que decidiu a ação de

conhecimento e não de forma individualizada, e incidente sobre a parcela proporcional com cada substituído, sendo

manifesta a inadequação da via utilizada pelo autor, e por conseguinte, ausente o interesse processual.

Nesses casos, em que não se mostra possível a adequação da via, ou a mera remessa dos autos

ao juízo da ação de conhecimento, o indeferimento da peça inicial é medida que se impõe, nos termos do art. 330,

inc. III do CPC, com a consequente extinção do feito sem resolução do mérito.

Diante do exposto, indefiro a petição inicial e, por conseguinte, julgo o feito extinto, sem
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resolução do mérito, ante a ausência de interesse processual, nos termos do art. 330. inc. III e 485, VI do CPC.

Tendo em vista que o autor não preenche os requisitos para a concessão da Justiça Gratuita, uma

vez que se trata de advogado que patrocina diversas demandas perante este foro, inclusive com recebimento de

vultosos valores, condeno o mesmo ao pagamento das custas processuais, na forma da lei.

Após o trânsito em julgado, e adotadas as providências para cobrança das custas processuais,

arquivem-se os autos com observância das formalidades legais.

Intimem-se.

São Luís, data do sistema.

MARCO ANTONIO NETTO TEIXEIRA

JUIZ DE DIREITO

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
TERMO JUDICIÁRIODA COMARCA DAILHA DE SÃO LUÍS/MA

5.ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA
Processo nº 0846642-83.2016.8.10.0001 – Cumprimento de Sentença
Exequente: Luiz Henrique Falcão Teixeira
Adv.: Sebastião Moreira Maranhão Neto OAB/MA 6.297
Executado: Estado do Maranhão
SENTENÇA
Trata-se de Ação de Execução ajuizada por Luiz Henrique Falcão Teixeira em desfavor do Estado do Maranhão, visando a
execução individual autônoma da condenação em honorários de sucumbência, contida na sentença transitada em julgado proferida
no processo coletivo n. 14.440/2000, que tramitou na 3ª Vara da Fazenda Pública.
É o que cabia relatar. Decido.
Conforme aduzo próprio exequente, a presente execução é oriunda de uma ação coletiva, movida pelo Sindicato dos
Trabalhadores em Educação Básica das Redes Públicas Estadual e Municipal do Estado do Maranhão (SINPROESEMMA) em
face do Estado do Maranhão, na qual foram fixados os honorários sucumbenciais no percentual de 5% (cinco por cento) sobre o
valor da condenação.
Nesta hipótese, não obstante seja atribuída ao advogado a faculdade de executar a verba nos mesmos autos, ou optar pelo
ajuizamento de execução autônoma, na forma da Lei 8.906/94, cumpre esclarecer que os honorários fixados na ação de
conhecimento constitui crédito uno e indivisível, não podendo ser fracionado proporcionalmente nas execuções movidas por cada
substituído.
Além disso, importa ressaltar que, embora o artigo 87 da ADCT não estabeleça vedações às execuções individuais, tal norma
impede que um determinado credor possa se valer dos dois critérios de pagamento para recebimento do crédito, ou seja, parte por
meio de requisição de pequeno valor RPV e parte por precatório. Inclusive tal vedação consta de forma expressa no artigo 100, §
8º da Constituição Federal, in verbis:
"Art. 100. Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipal, em virtude de sentença
judiciária, far-se-á exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios a à conta dos créditos respectivos,
proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim.
(...)
§ 8º. É vedada a expedição de precatórios complementares ou suplementares de valor pago, bem como o fracionamento,
repartição ou quebra do valor da execução para fins de enquadramento de parcela do valor da execução para fins de
enquadramento de parcela no total ao que dispõe o § 3º deste artigo".
Neste aspecto, por representar afronta ao comando constitucional, conclui-se que a execução dos honorários de sucumbência
divididos em várias execuções, conforme se vê no caso presente, configura fracionamento indevido, uma vez que a condenação
em honorários de sucumbência fixada na ação de conhecimento se trata de verba pertencente a um único credor.
Nesse sentido, forçoso colacionar precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal, bem como do
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão:
"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FRACIONADA DE
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM AÇÃO COLETIVA: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO
QUAL SE NEGA PROVIMENTO". (STF, Ag. Reg. No Recurso Extraordinário 949.383/RS, Segunda Turma, Min. Cármen
Lúcia, Julg. 03/05/2016).
"AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE 2%. AÇÃO COLETIVA AJUIZADA
PELO SINDICATO DOS SERVIDORES DA CAIXA ECONÔMICA ESTADUAL - SINDICAIXA.
Apesar de deter o advogado substabelecido sem reservas legitimidade para executar os honorários advocatícios sucumbenciais, à
inteligência do art. 26 da Lei nº 8.906/94, não é possível cobrar parcela de sua verba em cada uma das execuções Propostas pelos
litisconsortes/filiados substituídos pela entidade de classe. Hipótese que configura indevido fracionamento, vedado pelo art 100, §
4º da CF, pois a verba honorária fixada na ação é única. RECURSO PROVIDO." (Agravo de Instrumento Nº 70034194829,
Terceira Câmara Especial Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Almir Porto da Rocha Filho, Julgado em 18/05/2010).
"APELAÇÃO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA EXECUÇÃO.
POSSIBILIDADE. SÚMULA 345/STJ. CARÁTER DEFINITIVO. PRECEDENTE DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO DE
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NA AÇÃO COLETIVA. FRACIONAMENTO. VEDAÇÃO. 1. "São devidos honorários
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advocatícios pela Fazenda Pública nas execuções individuais de sentença proferida em ações coletivas, ainda que não
embargadas"(Súmula 345/STJ). 2. O STJ assentou o entendimento de que, "constituindo-se os embargos do devedor verdadeira
ação de conhecimento, que não se confunde com a de execução, os honorários advocatícios devem ser fixados de forma
autônoma e independente em cada uma das referidas ações, sendo descabido o condicionamento da verba honorária na execução
à eventual propositura dos embargos à execução" (AgRg AG 1.148.591/RS , Rel. Min. CELSO LIMONGI, SextaTurma, DJe
18/5/11). Sentença reformada neste ponto. 3. Não obstante ser direito do procurador da parte executar verba honorária
sucumbencial de forma autônoma na forma dos arts. 23 e 24 da Lei nº 8.906 /94, lhe é defeso o fracionamento desta verba
honorária para fins de possibilitar a execução. 4. O crédito referente aos honorários advocatícios fixado em ação coletiva é uno,
devendo ser considerado em sua integralidade, sendo vedada a execução individual de parcela proporcional com cada substituído.
5. No caso, os honorários que pretende executar decorrem de decisão judicial proferida em ação coletiva, o que impõe,
consequentemente, seja executada em sua totalidade e não individualmente para cada substituído, sob pena de afronta ao
disposto no § 8º do art. 100 da CF . 6. Apelo conhecido e parcialmente provido". (TJMA, APL 0531402015 MA
0001115-80.2014.8.10.0044, Terceira Câmara Cível, Rel. Des. Jamil de Miranda Gedeon Neto, julg. 08/03/2016).
Destarte, não pode o autor se valer de dois sistemas de satisfação de crédito: o do precatório, para uma parte da dívida, ou do
pagamento imediato, sem expedição do precatório, para as execuções individuais, cujos valores não excedam o teto do RPV.
Admitir tal situação seria o mesmo que burlar o próprio sistema de precatórios, já que privilegiaria o autor em detrimento dos
demais credores do Poder Público, violando os princípios da isonomia, da impessoalidade e da moralidade.
Desse modo, tal verba deve ser pleiteada, na sua integralidade, e no juízo que decidiu a ação de conhecimento e não de forma
individualizada, e incidente sobre a parcela proporcional com cada substituído, sendo manifesta a inadequação da via utilizada
pelo autor, e por conseguinte, ausente o interesse processual.
Nesses casos, em que não se mostra possível a adequação da via, ou a mera remessa dos autos ao juízo da ação de
conhecimento, o indeferimento da peça inicial é medida que se impõe, nos termos do art. 330, inc. III do CPC, com a consequente
extinção do feito sem resolução do mérito.
Diante do exposto, indefiro a petição inicial e, por conseguinte, julgo o feito extinto, sem resolução do mérito, ante a ausência de
interesse processual, nos termos do art. 330. inc. III e 485, VI do CPC.
Tendo em vista que o autor não preenche os requisitos para a concessão da Justiça Gratuita, uma vez que se trata de advogado
que patrocina diversas demandas perante este foro, inclusive com recebimento de vultosos valores, condeno o mesmo ao
pagamento das custas processuais, na forma da lei.
Após o trânsito em julgado, e adotadas as providências para cobrança das custas processuais, arquivem-se os autos com
observância das formalidades legais.
Intimem-se.
São Luís, data do sistema.
MARCO ANTONIO NETTO TEIXEIRA
JUIZ DE DIREITO

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
TERMO JUDICIÁRIODA COMARCA DAILHA DE SÃO LUÍS/MA

5.ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA
Processo nº 0846688-72.2016.8.10.0001 – Cumprimento de Sentença
Exequente: Luiz Henrique Falcão Teixeira
Adv.: Sebastião Moreira Maranhão Neto OAB/MA 6.297
Executado: Estado do Maranhão
SENTENÇA
Trata-se de Ação de Execução ajuizada por Luiz Henrique Falcão Teixeira em desfavor do Estado do Maranhão, visando a
execução individual autônoma da condenação em honorários de sucumbência, contida na sentença transitada em julgado proferida
no processo coletivo n. 14.440/2000, que tramitou na 3ª Vara da Fazenda Pública.
É o que cabia relatar. Decido.
Conforme aduzo próprio exequente, a presente execução é oriunda de uma ação coletiva, movida pelo Sindicato dos
Trabalhadores em Educação Básica das Redes Públicas Estadual e Municipal do Estado do Maranhão (SINPROESEMMA) em
face do Estado do Maranhão, na qual foram fixados os honorários sucumbenciais no percentual de 5% (cinco por cento) sobre o
valor da condenação.
Nesta hipótese, não obstante seja atribuída ao advogado a faculdade de executar a verba nos mesmos autos, ou optar pelo
ajuizamento de execução autônoma, na forma da Lei 8.906/94, cumpre esclarecer que os honorários fixados na ação de
conhecimento constitui crédito uno e indivisível, não podendo ser fracionado proporcionalmente nas execuções movidas por cada
substituído.
Além disso, importa ressaltar que, embora o artigo 87 da ADCT não estabeleça vedações às execuções individuais, tal norma
impede que um determinado credor possa se valer dos dois critérios de pagamento para recebimento do crédito, ou seja, parte por
meio de requisição de pequeno valor RPV e parte por precatório. Inclusive tal vedação consta de forma expressa no artigo 100, §
8º da Constituição Federal, in verbis:
"Art. 100. Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipal, em virtude de sentença
judiciária, far-se-á exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios a à conta dos créditos respectivos,
proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim.
(...)
§ 8º. É vedada a expedição de precatórios complementares ou suplementares de valor pago, bem como o fracionamento,
repartição ou quebra do valor da execução para fins de enquadramento de parcela do valor da execução para fins de
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enquadramento de parcela no total ao que dispõe o § 3º deste artigo".
Neste aspecto, por representar afronta ao comando constitucional, conclui-se que a execução dos honorários de sucumbência
divididos em várias execuções, conforme se vê no caso presente, configura fracionamento indevido, uma vez que a condenação
em honorários de sucumbência fixada na ação de conhecimento se trata de verba pertencente a um único credor.
Nesse sentido, forçoso colacionar precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal, bem como do
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão:
"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FRACIONADA DE
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM AÇÃO COLETIVA: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO
QUAL SE NEGA PROVIMENTO". (STF, Ag. Reg. No Recurso Extraordinário 949.383/RS, Segunda Turma, Min. Cármen
Lúcia, Julg. 03/05/2016).
"AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE 2%. AÇÃO COLETIVA AJUIZADA
PELO SINDICATO DOS SERVIDORES DA CAIXA ECONÔMICA ESTADUAL - SINDICAIXA.
Apesar de deter o advogado substabelecido sem reservas legitimidade para executar os honorários advocatícios sucumbenciais, à
inteligência do art. 26 da Lei nº 8.906/94, não é possível cobrar parcela de sua verba em cada uma das execuções Propostas pelos
litisconsortes/filiados substituídos pela entidade de classe. Hipótese que configura indevido fracionamento, vedado pelo art 100, §
4º da CF, pois a verba honorária fixada na ação é única. RECURSO PROVIDO." (Agravo de Instrumento Nº 70034194829,
Terceira Câmara Especial Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Almir Porto da Rocha Filho, Julgado em 18/05/2010).
"APELAÇÃO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA EXECUÇÃO.
POSSIBILIDADE. SÚMULA 345/STJ. CARÁTER DEFINITIVO. PRECEDENTE DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO DE
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NA AÇÃO COLETIVA. FRACIONAMENTO. VEDAÇÃO. 1. "São devidos honorários
advocatícios pela Fazenda Pública nas execuções individuais de sentença proferida em ações coletivas, ainda que não
embargadas"(Súmula 345/STJ). 2. O STJ assentou o entendimento de que, "constituindo-se os embargos do devedor verdadeira
ação de conhecimento, que não se confunde com a de execução, os honorários advocatícios devem ser fixados de forma
autônoma e independente em cada uma das referidas ações, sendo descabido o condicionamento da verba honorária na execução
à eventual propositura dos embargos à execução" (AgRg AG 1.148.591/RS , Rel. Min. CELSO LIMONGI, SextaTurma, DJe
18/5/11). Sentença reformada neste ponto. 3. Não obstante ser direito do procurador da parte executar verba honorária
sucumbencial de forma autônoma na forma dos arts. 23 e 24 da Lei nº 8.906 /94, lhe é defeso o fracionamento desta verba
honorária para fins de possibilitar a execução. 4. O crédito referente aos honorários advocatícios fixado em ação coletiva é uno,
devendo ser considerado em sua integralidade, sendo vedada a execução individual de parcela proporcional com cada substituído.
5. No caso, os honorários que pretende executar decorrem de decisão judicial proferida em ação coletiva, o que impõe,
consequentemente, seja executada em sua totalidade e não individualmente para cada substituído, sob pena de afronta ao
disposto no § 8º do art. 100 da CF . 6. Apelo conhecido e parcialmente provido". (TJMA, APL 0531402015 MA
0001115-80.2014.8.10.0044, Terceira Câmara Cível, Rel. Des. Jamil de Miranda Gedeon Neto, julg. 08/03/2016).
Destarte, não pode o autor se valer de dois sistemas de satisfação de crédito: o do precatório, para uma parte da dívida, ou do
pagamento imediato, sem expedição do precatório, para as execuções individuais, cujos valores não excedam o teto do RPV.
Admitir tal situação seria o mesmo que burlar o próprio sistema de precatórios, já que privilegiaria o autor em detrimento dos
demais credores do Poder Público, violando os princípios da isonomia, da impessoalidade e da moralidade.
Desse modo, tal verba deve ser pleiteada, na sua integralidade, e no juízo que decidiu a ação de conhecimento e não de forma
individualizada, e incidente sobre a parcela proporcional com cada substituído, sendo manifesta a inadequação da via utilizada
pelo autor, e por conseguinte, ausente o interesse processual.
Nesses casos, em que não se mostra possível a adequação da via, ou a mera remessa dos autos ao juízo da ação de
conhecimento, o indeferimento da peça inicial é medida que se impõe, nos termos do art. 330, inc. III do CPC, com a consequente
extinção do feito sem resolução do mérito.
Diante do exposto, indefiro a petição inicial e, por conseguinte, julgo o feito extinto, sem resolução do mérito, ante a ausência de
interesse processual, nos termos do art. 330. inc. III e 485, VI do CPC.
Tendo em vista que o autor não preenche os requisitos para a concessão da Justiça Gratuita, uma vez que se trata de advogado
que patrocina diversas demandas perante este foro, inclusive com recebimento de vultosos valores, condeno o mesmo ao
pagamento das custas processuais, na forma da lei.
Após o trânsito em julgado, e adotadas as providências para cobrança das custas processuais, arquivem-se os autos com
observância das formalidades legais.
Intimem-se.
São Luís, data do sistema.
MARCO ANTONIO NETTO TEIXEIRA
JUIZ DE DIREITO

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
TERMO JUDICIÁRIODA COMARCA DAILHA DE SÃO LUÍS/MA

5.ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA
Processo nº 0846698-19.2016.8.10.0001 – Cumprimento de Sentença
Exequente: Luiz Henrique Falcão Teixeira
Adv.: Sebastião Moreira Maranhão Neto OAB/MA 6.297
Executado: Estado do Maranhão
SENTENÇA
Trata-se de Ação de Execução ajuizada por Luiz Henrique Falcão Teixeira em desfavor do Estado do Maranhão, visando a
execução individual autônoma da condenação em honorários de sucumbência, contida na sentença transitada em julgado proferida
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no processo coletivo n. 14.440/2000, que tramitou na 3ª Vara da Fazenda Pública.
É o que cabia relatar. Decido.
Conforme aduzo próprio exequente, a presente execução é oriunda de uma ação coletiva, movida pelo Sindicato dos
Trabalhadores em Educação Básica das Redes Públicas Estadual e Municipal do Estado do Maranhão (SINPROESEMMA) em
face do Estado do Maranhão, na qual foram fixados os honorários sucumbenciais no percentual de 5% (cinco por cento) sobre o
valor da condenação.
Nesta hipótese, não obstante seja atribuída ao advogado a faculdade de executar a verba nos mesmos autos, ou optar pelo
ajuizamento de execução autônoma, na forma da Lei 8.906/94, cumpre esclarecer que os honorários fixados na ação de
conhecimento constitui crédito uno e indivisível, não podendo ser fracionado proporcionalmente nas execuções movidas por cada
substituído.
Além disso, importa ressaltar que, embora o artigo 87 da ADCT não estabeleça vedações às execuções individuais, tal norma
impede que um determinado credor possa se valer dos dois critérios de pagamento para recebimento do crédito, ou seja, parte por
meio de requisição de pequeno valor RPV e parte por precatório. Inclusive tal vedação consta de forma expressa no artigo 100, §
8º da Constituição Federal, in verbis:
"Art. 100. Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipal, em virtude de sentença
judiciária, far-se-á exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios a à conta dos créditos respectivos,
proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim.
(...)
§ 8º. É vedada a expedição de precatórios complementares ou suplementares de valor pago, bem como o fracionamento,
repartição ou quebra do valor da execução para fins de enquadramento de parcela do valor da execução para fins de
enquadramento de parcela no total ao que dispõe o § 3º deste artigo".
Neste aspecto, por representar afronta ao comando constitucional, conclui-se que a execução dos honorários de sucumbência
divididos em várias execuções, conforme se vê no caso presente, configura fracionamento indevido, uma vez que a condenação
em honorários de sucumbência fixada na ação de conhecimento se trata de verba pertencente a um único credor.
Nesse sentido, forçoso colacionar precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal, bem como do
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão:
"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FRACIONADA DE
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM AÇÃO COLETIVA: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO
QUAL SE NEGA PROVIMENTO". (STF, Ag. Reg. No Recurso Extraordinário 949.383/RS, Segunda Turma, Min. Cármen
Lúcia, Julg. 03/05/2016).
"AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE 2%. AÇÃO COLETIVA AJUIZADA
PELO SINDICATO DOS SERVIDORES DA CAIXA ECONÔMICA ESTADUAL - SINDICAIXA.
Apesar de deter o advogado substabelecido sem reservas legitimidade para executar os honorários advocatícios sucumbenciais, à
inteligência do art. 26 da Lei nº 8.906/94, não é possível cobrar parcela de sua verba em cada uma das execuções Propostas pelos
litisconsortes/filiados substituídos pela entidade de classe. Hipótese que configura indevido fracionamento, vedado pelo art 100, §
4º da CF, pois a verba honorária fixada na ação é única. RECURSO PROVIDO." (Agravo de Instrumento Nº 70034194829,
Terceira Câmara Especial Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Almir Porto da Rocha Filho, Julgado em 18/05/2010).
"APELAÇÃO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA EXECUÇÃO.
POSSIBILIDADE. SÚMULA 345/STJ. CARÁTER DEFINITIVO. PRECEDENTE DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO DE
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NA AÇÃO COLETIVA. FRACIONAMENTO. VEDAÇÃO. 1. "São devidos honorários
advocatícios pela Fazenda Pública nas execuções individuais de sentença proferida em ações coletivas, ainda que não
embargadas"(Súmula 345/STJ). 2. O STJ assentou o entendimento de que, "constituindo-se os embargos do devedor verdadeira
ação de conhecimento, que não se confunde com a de execução, os honorários advocatícios devem ser fixados de forma
autônoma e independente em cada uma das referidas ações, sendo descabido o condicionamento da verba honorária na execução
à eventual propositura dos embargos à execução" (AgRg AG 1.148.591/RS , Rel. Min. CELSO LIMONGI, SextaTurma, DJe
18/5/11). Sentença reformada neste ponto. 3. Não obstante ser direito do procurador da parte executar verba honorária
sucumbencial de forma autônoma na forma dos arts. 23 e 24 da Lei nº 8.906 /94, lhe é defeso o fracionamento desta verba
honorária para fins de possibilitar a execução. 4. O crédito referente aos honorários advocatícios fixado em ação coletiva é uno,
devendo ser considerado em sua integralidade, sendo vedada a execução individual de parcela proporcional com cada substituído.
5. No caso, os honorários que pretende executar decorrem de decisão judicial proferida em ação coletiva, o que impõe,
consequentemente, seja executada em sua totalidade e não individualmente para cada substituído, sob pena de afronta ao
disposto no § 8º do art. 100 da CF . 6. Apelo conhecido e parcialmente provido". (TJMA, APL 0531402015 MA
0001115-80.2014.8.10.0044, Terceira Câmara Cível, Rel. Des. Jamil de Miranda Gedeon Neto, julg. 08/03/2016).
Destarte, não pode o autor se valer de dois sistemas de satisfação de crédito: o do precatório, para uma parte da dívida, ou do
pagamento imediato, sem expedição do precatório, para as execuções individuais, cujos valores não excedam o teto do RPV.
Admitir tal situação seria o mesmo que burlar o próprio sistema de precatórios, já que privilegiaria o autor em detrimento dos
demais credores do Poder Público, violando os princípios da isonomia, da impessoalidade e da moralidade.
Desse modo, tal verba deve ser pleiteada, na sua integralidade, e no juízo que decidiu a ação de conhecimento e não de forma
individualizada, e incidente sobre a parcela proporcional com cada substituído, sendo manifesta a inadequação da via utilizada
pelo autor, e por conseguinte, ausente o interesse processual.
Nesses casos, em que não se mostra possível a adequação da via, ou a mera remessa dos autos ao juízo da ação de
conhecimento, o indeferimento da peça inicial é medida que se impõe, nos termos do art. 330, inc. III do CPC, com a consequente
extinção do feito sem resolução do mérito.
Diante do exposto, indefiro a petição inicial e, por conseguinte, julgo o feito extinto, sem resolução do mérito, ante a ausência de
interesse processual, nos termos do art. 330. inc. III e 485, VI do CPC.
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Tendo em vista que o autor não preenche os requisitos para a concessão da Justiça Gratuita, uma vez que se trata de advogado
que patrocina diversas demandas perante este foro, inclusive com recebimento de vultosos valores, condeno o mesmo ao
pagamento das custas processuais, na forma da lei.
Após o trânsito em julgado, e adotadas as providências para cobrança das custas processuais, arquivem-se os autos com
observância das formalidades legais.
Intimem-se.
São Luís, data do sistema.
MARCO ANTONIO NETTO TEIXEIRA
JUIZ DE DIREITO

Décima Vara da Fazenda Pública - Execuções Fiscais

MANDADO DE INTIMAÇÃO

COMARCA DA ILHA DE SÃO LUÍS - 10ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA

PROCESSO Nº: 0803208-44.2016.8.10.0001

EXEQUENTE: ESTADO DO MARANHÃO (CNPJ=06.354.468/0001-60)

EXECUTADOS: EXECUTADO: V PILATI EMPRESA DE TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA, VALDOMIRO

PILATTI, VILSON PILATI, IVETE MARIA DANI, JOSE ALCIONI DE SOUZA

ADVOGADO: MÁRIO FERREIRA DE OLIVEIRA JÚNIOR (OAB/PR 57.093)

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 10ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE SÃO LUÍS,

MANOEL MATOS DE ARAÚJO CHAVES, MANDA que se proceda à:

INTIMAÇÃO dos EXECUTADOS: EXECUTADO: V PILATI EMPRESA DE TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA,

VALDOMIRO PILATTI, VILSON PILATI, IVETE MARIA DANI, JOSE ALCIONI DE SOUZA, por seu advogado, acerca

do Decisão Judicial proferida nos autos do processo nº 0803208-44.2016.8.10.0001, nos seguintes termos:

"PJE 0803208-44.2016.8.10.0001 - EXECUÇÃO FISCAL. EXEQUENTE: ESTADO DO MARANHÃO. Procuradores:

Luciana Carvalho Marques e João Batista de Oliveira Filho. EXECUTADA: V PILATI EMPRESA DE TRANSPORTES

RODOVIÁRIOS LTDA. CORRESPONSÁVEL 1:: VALDOMIRO PILATI. CORRESPONSÁVEL 2: VILSON PILATTI.

CORRESPONSÁVEL 3: IVETE MARIA DANI. CORRESPONSÁVEL 4: JOSÉ ALCIONI DE SOUZA. Advogado da

Corresponsável 3: PR57093 – Mário Ferreira de Oliveira Júnior. DECISÃO JUDICIAL EM EXCEÇÃO DE PRÉ-

EXECUTIVIDADE: EMENTA. 1. Exclui, a pedido, Ivete Maria Dani e, de ofício, Valdomiro Pilatti do polo passivo da

execução, tendo em vista que ambos se retiraram da sociedade empresarial devedora em data anterior à constituição

dos créditos tributários que ora se pretende resgatar judicialmente. 2. Condena Estado do Maranhão ao pagamento da

importância de R$ 4.500,00 ao advogado da excipiente Ivete Maria Dani. 3. Determina o prosseguimento da execução,

mediante a intimação do Estado do Maranhão para que complemente o endereço ou requeira o que achar necessário

quanto à citação da empresa executada e do corresponsável José Alcioni de Souza. 1. RELATÓRIO. 1.1. Data da

distribuição: 01/02/2016. 1.2. 03 CDA’s, no valor total de R$ 476.219,80, na seguinte conformidade: - Nº 107265/2014

(originada do Auto de Infração 11364000031; emissão 22/02/2013; ciência 22/02/2013), emitida em 27/03/2013, pela

Secretaria de Estado da Fazenda do Maranhão, no valor de R$ 170.472,55 (cento e setenta mil, quatrocentos e setenta

e dois reais e cinquenta e cinco centavos), em desfavor de V. Pilati Empresa de Transportes Rodoviários Ltda, tendo

como corresponsáveis: Valdomiro Pilatti; Vilson Pilati; Ivete Maria Dani, e; José Alcioni de Souza; - Nº 107266/2014

(originada do Auto de Infração 11364000177; emissão 09/12/2013; ciência 09/12/2013), emitida em 24/06/2014, pela

Secretaria de Estado da Fazenda do Maranhão, no valor de R$ 192.419,36 (cento e noventa e dois mil, quatrocentos e

dezenove reais e trinta e seis centavos), em desfavor de V. Pilati Empresa de Transportes Rodoviários Ltda, tendo

como corresponsáveis: Valdomiro Pilati; Vilson Pilati; Ivete Maria Dani, e; José Alcioni de Souza; - Nº 107267/2014

(originada do Auto de Infração 400264002255; emissão 08/03/2012; ciência 26/03/2012), emitida em 24/06/2014, pela

Secretaria de Estado da Fazenda do Maranhão, no valor de R$ 113.327,89 (cento e treze mil, trezentos e vinte e sete

reais e oitenta e nove centavos), em desfavor de V. Pilati Empresa de Transportes Rodoviários Ltda, tendo como

corresponsáveis: Valdomiro Pilati; Vilson Pilati; Ivete Maria Dani, e; José Alcioni de Souza. 1.3.. Do resultado das

citações pelos correios: (a) frustrada quanto à executada V. Pilati Empresa de Transportes Rodoviários Ltda e ao

corresponsável José Alcioni de Souza; (b) exitosa com relação aos corresponsáveis Valdomiro Pilatti, Vilson Pilati e

Ivete Maria Dani. 1.4. Da exceção de pré-executividade da corresponsável 3, Ivete Maria Dani, oposta em

01/08/2017. A excipiente, com fundamento na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (AgRG no REsp nº
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1.265.515/AP; j. 14/02/2012; DJe 23/02/2012), alega a sua ilegitimidade passiva para figurar no polo passivo da

vertente execução, tendo em vista que “ desde o ano de 2006, ou seja, mais de meia década antes do fato gerador

mais remoto em que se baseia a CDAs, a Executada IVETE MARIA DANO já não era mais sócia da empresa V.

PILATI EMPRESA DE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA, conforme documento de cessão de quotas em anexo

(Doc. 04), que originou a vigésima alteração contratual da referida empresa (Doc. 05)”. Requer, ao final: (i) “seja

reconhecida a ilegitimidade passiva e determinando a exclusão da lide da Executada IVETE MARIA DANI, na forma do

artigo 485, inciso VI do Código de Processo Civil, por evidente falta de legitimidade para com o débito ora exequendo,

questão essa de ordem pública; (ii) “a condenação da exequente aos ônus da sucumbência, com o pagamento das

custas processuais e honorários advocatícios a serem arbitrados por Vossa Excelência”. 1.5. Da impugnação de

Estado do Maranhão à exceção de pré-executividade oposta pela corresponsável 3, Ivete Maria Dani. O

exequente/excepto alega: (i) o descabimento da exceção de pré-executividade para a discussão da ilegitimidade

passiva, com fundamento em precedente do Superior Tribunal de Justiça, do ano de 2005, (Agravo Regimental no REsp

nº 708255/SP; j. 26/04/2005; DJU 06/06/2005); (ii) o descumprimento da obrigação acessória, com fundamento no

artigo 65 do Código Tributário do Maranhão, bem como em suposto precedente do Tribunal de Justiça do Estado de

Minas Gerais, sem indicar, no entanto, o número do processo e a data do julgamento. O exequente/excepto pede, ao

final: (i) o reconhecimento do não cabimento da exceção de pré-executividade à espécie; (ii) a falta de cumprimento,

por parte da excipiente, do disposto no artigo 65 do Código Tributário do Maranhão, como justificativa suficiente para a

inclusão da excipiente no polo passivo da presente execução. Requer, ainda, a condenação da excipiente ao

pagamento de honorários fixados pelo Juízo. 2. DOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS. 2.1. Da admissibilidade da

exceção de pré-executividade para a arguição de matéria de ordem pública. A Súmula 393 do Superior Tribunal de

Justiça estabelece a admissão jurisprudencial da exceção de pré-executividade na execução fiscal com relação às

matérias que podem ser conhecidas de ofício pelo juiz e não demandem dilação probatória: “A exceção de pré-

executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem

dilação probatória”. Em consonância ao entendimento consolidado no STJ, o Código de Processo Civil, em seu artigo

803, parágrafo único, também admite a declaração judicial de nulidade da execução, de ofício ou a requerimento da

parte, independentemente de embargos à execução. A exceção de pré-executividade, portanto, é perfeitamente cabível

para a alegação das matérias de ordem pública, aptas a serem conhecidas de ofício pelo Juiz e relacionadas à

viabilidade da execução (liquidez e exigibilidade do título, condições da ação e pressupostos processuais), sem

necessidade de embargos ou qualquer garantia do juízo para a sua apreciação. Assim, não merece prosperar a tese do

exequente/excepto no sentido de descabimento da exceção de pré-executividade com relação à alegada ilegitimidade

passiva, vez que se trata de matéria relativa às condições da ação, que tanto pode ser conhecida de ofício pelo juiz

como pode ser comprovada sem necessidade de dilação probatória. 2.2. Da existência de prova documental pré-

constituída e idônea de retirada da excipiente IVETE MARIA DANI e do corresponsável VALDOMIRO PILATTI da

empresa devedora em momento anterior à constituição da dívida. De acordo com a documentação acostada aos

autos (Id: 3377936 e 3377941), devidamente registrada, em 06/06/2007, na Junta Comercial do Paraná, a excipiente

Ivete Maria Dani e o corresponsável Valdomiro Pilatti retiraram-se da sociedade empresarial V. PILATI EMPRESA DE

TRANSPOTES RODOVIÁRIOS LTDA, ora executada, quando da Vigésima Alteração Contratual, datada de 27/03/2006.

A vertente execução busca resgatar três créditos fiscais originários de Autos de Infração datados dos anos de 2012 e

2013, posteriores, portanto, à data da retirada da sociedade empresarial tanto da excipiente quanto do corresponsável

Valdomiro Pilatti. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é no sentido da exclusão da

responsabilidade tributária do sócio que se retirou da empresa, ficando o(s) cessionário(s) responsável integralmente

pelas dívidas da sociedade. Nesse sentido: EDcl no AgRg no REsp 1285121/DF. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL: 2011/0239373-0. Relator: Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA.

Órgão Julgador: PRIMEIRA TURMA. Data do Julgamento: 05/03/2013. Data da Publicação/Fonte: DJe 12/03/2013.

Ementa: TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.

RETIRADA DO SÓCIO DA SOCIEDADE. ALIENAÇÃO DA COTA-PARTE. ART. 133 DO CTN. RESPONSABILIDADE

DO ADQUIRENTE PELAS DÍVIDAS DA SOCIEDADE. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. SÓCIO-

GERENTE. ART. 135 DO CTN. NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS. EMBARGOS DE CARLOS HENRIQUE

DANTAS ROCHA ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS DO DISTRITO FEDERAL

PARCIALMENTE ACOLHIDOS. 1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, havendo sucessão,

nos termos do art. 133, I, do CTN, fica o cessionário responsável integralmente pelas dívidas da sociedade, devendo
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ser excluído da CDA o nome do sócio-gerente que se retirou da sociedade. 2. Quanto ao período em que o sócio ainda

exercia a gerência da sociedade, apesar de seu nome constar da CDA, entendeu o Tribunal de origem não haver

provas de que tenha agido com excesso de poderes ou infração à lei, o que afasta sua responsabilidade subsidiária. 3.

Embargos de declaração opostos por CARLOS HENRIQUE DANTAS ROCHA acolhidos, com efeitos infringentes, para

afastar sua responsabilidade pelas dívidas da sociedade, anteriores a 2006. Embargos de declaração opostos pelo

Distrito Federal parcialmente acolhidos tão somente para afastar a contradição apontada, quanto à responsabilidade do

sócio pelas dívidas da sociedade anteriores a 2006. Embora o nome da excipiente constasse como corresponsável na

CDA juntada aos autos, à época da ocorrência do fato gerador do tributo, constata-se que ela não mais fazia parte da

sociedade, assim como o Corresponsável Valdomiro Pilatti. Conclui-se, portanto, que tanto a excipiente quanto o

Corresponsável 1 são partes ilegítimas para responder ao feito executivo, conforme, suficiente e seguramente, se

depreende dos documentos acostados à petição da vertente exceção de pré-executividade. Não merece prosperar a

alegação da Fazenda Pública no sentido de ser a excipiente responsável pela obrigação tributária acessória de efetuar

a alteração dos dados declarados da inscrição da empresa. A obrigação prevista no artigo 52 do Código Tributário do

Estado do Maranhão de comunicar à Fazenda Pública a alteração contratual havida na sociedade é imposta ao

contribuinte (empresa que continuou suas atividades), e não ao sócio retirante, não se podendo exigir deste a

conduta imposta a outrem. Tampouco merece prosperar qualquer alegação do exequente/excepto quanto a suposto

desconhecimento da alteração da sociedade empresarial devedora, considerando que todos os atos foram objeto de

registro público na Junta Comercial do Paraná. 3. DO DISPOSITIVO. 3.1. Da decisão sobre o mérito da exceção de

pré-executividade. Ante o exposto, acolho a Exceção de Pré-Executividade e, por conseguinte, EXCLUO, a pedido, a

excipiente IVETE MARIA DANI e, de ofício, o corresponsável VALDOMIRO PILATTI do polo passivo da vertente

execução fiscal, considerando a ilegitimidade passiva de ambos para figurarem como devedores dos créditos fiscais

que ora se pretende resgatar judicialmente. 3.2. Da condenação da Fazenda Pública Estadual ao pagamento de

honorários advocatícios: princípio da causalidade (CPC, artigo 85, &10). Condeno Estado do Maranhão ao

pagamento de honorários ao advogado da excipiente IVETE MARIA DANI, considerando que “nos casos de perda do

objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo”, e que “a precedência do incidente de exceção

de pré-executividade, ainda que resulte apenas na extinção parcial da execução fiscal, acarreta a condenação na verba

honorária” (STJ, AgRg no AREsp 154.225/MG). (a) Do reconhecimento de valor excessivamente elevado para a

fixação dos honorários devidos, em extinção parcial de execução fiscal por ilegitimidade passiva de um dos

corresponsáveis, na hipótese de aplicação das regras do Código de Processo Civil. A aplicação das regras previstas no

artigo 85, parágrafos 2º, 3º, 4º, 5º e 6º, do Código de Processo Civil, implicaria, em decorrência do valor da causa (R$

R$ 476.219,80), a condenação do Estado do Maranhão ao pagamento de importância excessivamente elevada, ainda

se fixados nos percentuais mínimos de cada faixa disposta no CPC, conforme o seguinte demonstrativo:

FAIXA CPC:

Artigo 85, &3º

BASE DE CÁLCULO
(R$)

Artigo 85, &5º

PERCENTUAL
APLICADO

RESULTADO
PARCIAL (R$)

I. (até 200
S.M.)

187.400,00 10% 18.740,00

II. (acima 200
até 2.000 S.M)

288819,80 8% 23.105,58

VALOR TOTAL (R$) 41.845,58

Igualmente resultaria em valor excessivamente elevado, para a condenação da Fazenda Pública Municipal no

vertente caso, cuja atuação profissional consistiu em singela petição de exceção de pré-executividade, caso seja

aplicado diretamente o percentual mínimo de 8% sobre o valor da causa, previsto no artigo 85, parágrafo 3º, II, do CPC:

8% de R$ 476.219,80 = R$ 38.097,58. (b) Da expressa previsão no CPC para a aplicação do critério da equidade para a

fixação de honorários advocatícios nas causas inestimáveis ou quando o proveito econômico obtido ou o valor da causa

for muito baixo. O CPC/2015, em seu artigo 85, parágrafo 8º, atento à indispensabilidade constitucional da advocacia

para a administração da justiça (CF, artigo 133) E com a finalidade de evitar a condenação de honorários em

valores ínfimos, nas causas inestimáveis, de irrisório proveito econômico ou de valor de causa muito baixo, determina

ao juiz estabeleça o valor dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, com a observância do disposto no

parágrafo 2º” (grau de zelo do profissional; lugar de prestação do serviço; natureza e importância da causa; trabalho
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realizado pelo advogado e tempo exigido para o seu serviço). Assim disposto, mesmo na hipótese em que o percentual

máximo de 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor atualizado da causa, os

honorários correspondam a um valor irrisório, não digno ao exercício da advocacia, o próprio CPC autoriza o juiz a fixá-

lo por apreciação equitativa. Nesses casos, o julgador poderá, por exemplo, fixar os honorários em importância

correspondente a um salário mínimo vigente ou mesmo no menor valor da tabela regional da Ordem dos Advogados do

Brasil, conforme adequação concreta dos critérios do parágrafo 2º do artigo 85 do CPC. (c) Da lacuna no CPC para a

fixação de honorários advocatícios quando o proveito econômico ou o valor da causa for muito alto: aplicação dos

princípios gerais do direito, nos termos do artigo 4º da Lei de Introdução às Normas Gerais do Direito Brasileiro. O

CPC/2015, conforme observado no subitem anterior, autoriza ao juiz a aplicação do critério da equidade na fixação dos

honorários advocatícios, nas causas em que a Fazenda Pública for parte, quando o valor a ser pago ao profissional

possa resultar em quantia irrisória à relevância social da função. Sem embargo de assegurar ao advogado da parte

vencedora o recebimento de valores razoáveis (não irrisórios), nas referidas demandas, mediante a aplicação do critério

da equidade, em detrimento às regras do artigo 85, o CPC/2015 revela-se omisso, do ponto de vista axiológico, na

proteção da parte (seja a Fazenda Pública, seja o particular) para as hipóteses em que o valor a ser pago, a título de

honorários, com base na aplicação dos parâmetros legais, possa resultar em montante que proporcione manifesta

violação ao princípio geral do direito que veda o enriquecimento sem causa[1], e se encontre em desconformidade

com os princípios constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade, notadamente, quando se tratar, como

no vertente caso, de decisão de extinção parcial da execução fiscal. Não exclui o reconhecimento judicial da omissão

legal a existência de norma para a fixação dos honorários advocatícios nas demandas em que a Fazenda Pública seja

parte, considerando tratar-se a espécie de lacuna axiológica, caracterizada pela “ausência de norma justa, isto é,

existe um preceito normativo, mas, se for aplicado, sua solução será insatisfatória ou injusta” [2]. (d) Dos critérios

adotados para a fixação dos honorários advocatícios em virtude do acolhimento de exceção de pré-executividade de

extingue parcialmente a execução fiscal. Desse modo, afasto a aplicação das regras do artigo 85, parágrafos 2º, 3º, 4º,

5º e 6º, do CPC, para fins de fixação dos honorários advocatícios devidos em decorrência do acolhimento da vertente

exceção de pré-executividade, vez que essa solução, conforme acima demonstrado revela-se insatisfatória, por não

corresponder à melhor decisão, exatamente por ser violadora do princípio geral do direito que veda o enriquecimento

sem justa causa, bem como dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Ademais de tudo já considerado,

na hipótese de acolhimento de nova exceção de pré-executividade ou de embargos dos demais executados, poderá

implicar a sujeição da Fazenda Pública a pagar, mais de uma vez, honorários advocatícios pela mesma execução

fiscal (mesmo processo), o que também apresenta contornos de injustiça. Com essas considerações e em atenção ao

grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado

pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, FIXO o valor dos honorários sucumbenciais, devidos pelo Estado

do Maranhão ao advogado da excipiente IVETE MARIA DANI, no montante de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos

reais), que corresponde ao mínimo previsto na Tabela da OAB/MA para a Exceção de Pré-Executividade, na Advocacia

em Matéria Fiscal e Tributária, acrescido de 50% (cinquenta por cento). 3.3. Da isenção de custas. Exceção de pré-

executividade com isenção de custas, considerando a sucumbência da Fazenda Pública. 3.4. Do prosseguimento da

execução fiscal. DETERMINO o prosseguimento da execução fiscal, mediante a intimação do Estado do Maranhão

para que complemente o endereço ou requeira o que achar necessário quanto à citação da empresa executada e do

corresponsável José Alcioni de Souza. Intime-se. Publique-se. Cumpra-se. São Luís, 25 de janeiro de 2017.

Manoel Matos de Araújo Chaves. Juiz de Direito. [1] Conforme leciona MELLO, o “enriquecimento sem causa é o

incremento do patrimônio de alguém em detrimento do patrimônio de outrem, sem que, para supeditar tal evento, exista

uma causa juridicamente idônea. É perfeitamente assente que sua proscrição constitui-se em um princípio geral do

direito”. MELO, Celso Antônio Bandeira de. “O princípio do enriquecimento sem causa em Direito Administrativo”. In:

Revista Eletrônica de Direito Administrativo Econômico, Número 5, fev/mar/abr/2006. Disponível em:

http://www.direitodoestado.com.br/redae/edicao/05; data da consulta: 18.01.2017. [2] Segundo DINIZ, “três são as

principais espécies de lacunas: 1ª) normativa, quando se tiver ausência de norma sobre determinado caso; 2ª)

ontológica, se houver norma, mas ela não corresponder as fatos sociais: quando, p. ex., o grande desenvolvimento das

relações sociais e o progresso técnico acarretaram o ancilosamento da norma positiva; 3ª) axiológica, ausência de

norma justa, isto é, existe um preceito normativo, mas, se for aplicado, sua solução será insatisfatória ou injusta”.

DINIZ, Maria Helena. Lei de introdução às normas do direito brasileiro interpretada. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 123"
cujo inteiro teor encontra-se disponível no Portal do TJMA no endereço http://www.pje.tjma.jus.br/.
SÃO LUÍS (MA), 27 de junho de 2017. Eu, EDILSON FERREIRA MENDES, 10ª Vara da Fazenda Pública de São Luís,
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expedi o presente mandado judicial, por ordem do MM. Juiz de Direito desta Vara Judicial.

EDILSON FERREIRA MENDES

Secretário Judicial

MANDADO DE INTIMAÇÃO

COMARCA DA ILHA DE SÃO LUÍS - 10ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA

PROCESSO Nº: 0803233-57.2016.8.10.0001

EXEQUENTE: ESTADO DO MARANHÃO (CNPJ=06.354.468/0001-60)

PROCURADORA: LUCIANA CARVALHO MARQUES.

EXECUTADO: M. J. SERRA SOUSA - EPP

CORRESPONSÁVEL: MARIA JOSÉ SERRA SOUSA

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 10ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE SÃO LUÍS,

MANOEL MATOS DE ARAÚJO CHAVES, MANDA que se proceda à:

INTIMAÇÃO do EXEQUENTE, ESTADO DO MARANHÃO, acerca do Ato Ordinatório expedido nos autos do processo

nº 0803233-57.2016.8.10.0001, inteiro teor disponível no endereço eletrônico http://www.pje.tjma.jus.br/. (Portal do

TJMA)

SÃO LUÍS (MA), 27 de junho de 2017. Eu, JÚLIO CÉSAR FERREIRA JÚNIOR, Assessor de Administração da 10ª Vara

da Fazenda Pública de São Luís, expedi o presente mandado judicial, por ordem do MM. Juiz de Direito desta Vara

Judicial.

JÚLIO CÉSAR FERREIRA JÚNIOR – Matrícula 183301

Assessor de Administração - 10ª Vara da Fazenda Pública de São Luís

MANDADO DE INTIMAÇÃO

COMARCA DA ILHA DE SÃO LUÍS - 10ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA

PROCESSO Nº: 0809270-03.2016.8.10.0001

EXEQUENTE: ESTADO DO MARANHÃO (CNPJ=06.354.468/0001-60)

PROCURADORA: LUCIANA CARVALHO MARQUES.

EXECUTADO: MULTILUX COMERCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO EIRELI - EPP

CORRESPONSÁVEIS: FRANCISCO ALVES GUEDES; RUY ADRIANO CAVALCANTE GUEDES

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 10ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE SÃO LUÍS,

MANOEL MATOS DE ARAÚJO CHAVES, MANDA que se proceda à:

INTIMAÇÃO do EXEQUENTE, ESTADO DO MARANHÃO, acerca do Ato Ordinatório expedido nos autos do processo

nº 0809270-03.2016.8.10.0001, inteiro teor disponível no endereço eletrônico http://www.pje.tjma.jus.br/. (Portal do

TJMA)

SÃO LUÍS (MA), 27 de junho de 2017. Eu, JÚLIO CÉSAR FERREIRA JÚNIOR, Assessor de Administração da 10ª Vara

da Fazenda Pública de São Luís, expedi o presente mandado judicial, por ordem do MM. Juiz de Direito desta Vara

Judicial.

JÚLIO CÉSAR FERREIRA JÚNIOR – Matrícula 183301

Assessor de Administração - 10ª Vara da Fazenda Pública de São Luís
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MANDADO DE INTIMAÇÃO

COMARCA DA ILHA DE SÃO LUÍS - 10ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA

PROCESSO Nº: 0809631-20.2016.8.10.0001

EXEQUENTE: ESTADO DO MARANHÃO (CNPJ=06.354.468/0001-60)

PROCURADORA: LUCIANA CARVALHO MARQUES.

EXECUTADO: DIBRASMED - DISTRIBUIDORA BRASIL DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP

CORRESPONSÁVEIS: JOSÉ MARIA SERRA; FREDERICO ADSON ALCÂNTARA AMORIM

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 10ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE SÃO LUÍS,

MANOEL MATOS DE ARAÚJO CHAVES, MANDA que se proceda à:

INTIMAÇÃO do EXEQUENTE, ESTADO DO MARANHÃO, acerca do Ato Ordinatório expedido nos autos do processo

nº 0809631-20.2016.8.10.0001, inteiro teor disponível no endereço eletrônico http://www.pje.tjma.jus.br/. (Portal do

TJMA)

SÃO LUÍS (MA), 27 de junho de 2017. Eu, JÚLIO CÉSAR FERREIRA JÚNIOR, Assessor de Administração da 10ª Vara

da Fazenda Pública de São Luís, expedi o presente mandado judicial, por ordem do MM. Juiz de Direito desta Vara

Judicial.

JÚLIO CÉSAR FERREIRA JÚNIOR – Matrícula 183301

Assessor de Administração - 10ª Vara da Fazenda Pública de São Luís

MANDADO DE INTIMAÇÃO

COMARCA DA ILHA DE SÃO LUÍS - 10ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA

PROCESSO Nº: 0815308-31.2016.8.10.0001

EXEQUENTE: ESTADO DO MARANHÃO (CNPJ=06.354.468/0001-60)

EXECUTADO: EXECUTADO: GIUZILENE CRUZ DA SILVA

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 10ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE SÃO LUÍS,

MANOEL MATOS DE ARAÚJO CHAVES, MANDA que se proceda à:

INTIMAÇÃO de EXECUTADA: GIUZILENE CRUZ DA SILVA, acerca da Sentença Judicial prolatada nos autos do

processo nº 0815308-31.2016.8.10.0001, nos seguintes termos:

EXECUÇÃO FISCAL: 0815308-31.2016.8.10.0001. EXEQUENTE: ESTADO DO MARANHÃO

(CNPJ=06.354.468/0001-60). EXECUTADO(A): GIUZILENE CRUZ DA SILVA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM

RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INDEFERIMENTO DA INICIAL: NÃO CUMPRIMENTO DE DILIGÊNCIA JUDICIAL. 1.

Natureza jurídica da ação: Execução Fiscal. 2. Resumo da demanda. 2.1. Trata-se de Execução Fiscal promovida por

ESTADO DO MARANHAO (CNPJ=06.354.468/0001-60), em desfavor de GIUZILENE CRUZ DA SILVA. 2. 2. Ao instruir

a presente Execução fiscal o Exequente deixou de anexar o título executivo (CDA), conforme se observa da petição

inicial (id 2435544). 2.3. O Juízo de Direito da 10ª Vara da Fazenda Pública de São Luís proferiu despacho judicial em

15/06/2016 (id.2729153), determinou que a exequente emendasse/complementasse a inicial no prazo de 15 dias, sob

pena de indeferimento da inicial. 3. Do não cumprimento da diligência judicial. O Exequente, decorrido o prazo

fixado, não cumpriu a diligência judicial determinada através da Intimação (id. 3162981 - expediente 334212). 4. Da

fundamentação jurídica para extinção do processo sem julgamento do mérito. O artigo 321 do Código de Processo

Civil estabelece que: “O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que

apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado” . E o

respectivo parágrafo único determina que “se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial” . 5.

Dispositivo. Ante o exposto, INDEFIRO a petição inicial e, com fundamento no artigo 485, I, do Código de Processo
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Civil, EXTINGO, sem resolução de mérito, a presente Execução Fiscal proposta por ESTADO DO MARANHAO em face

de GIUZILENE CRUZ DA SILVA, considerando que a Exequente não cumpriu a diligência judicial relativa

à emenda da inicial imprescindível ao regular prosseguimento do feito. 6.1. Das demais disposições. Sem condenação

em custas e sem honorários. Após o trânsito em julgado desta sentença, arquivem-se. Publique-se. Registre-se. Intime-

se. São Luís, 14 de março de 2017. Manoel Matos de Araújo. Juiz de Direito. Cujo inteiro teor encontra-se disponível

no Portal do TJMA no endereço http://www.pje.tjma.jus.br/.
SÃO LUÍS (MA), 28 de junho de 2017. Eu, EDILSON FERREIRA MENDES, Secretário Judicial, expedi o presente
mandado judicial, por ordem do MM. Juiz de Direito desta Vara Judicial.

EDILSON FERREIRA MENDES

Secretário Judicial

MANDADO DE INTIMAÇÃO

COMARCA DA ILHA DE SÃO LUÍS - 10ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA

PROCESSO Nº: 0849476-59.2016.8.10.0001

EXEQUENTE: ESTADO DO MARANHÃO (CNPJ=06.354.468/0001-60)

PROCURADORA: ANA SILVIA FIQUENE LUSTOSA DE OLIVEIRA.

EXECUTADO: BANCO ITAUCARD S.A

ADVOGADA: SP196.162 – ADRIANA SERRANO CAVASSANI

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 10ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE SÃO LUÍS,

MANOEL MATOS DE ARAÚJO CHAVES, MANDA que se proceda à:

INTIMAÇÃO do EXEQUENTE, ESTADO DO MARANHÃO, acerca do Ato Ordinatório expedido nos autos do processo

nº 0849476-59.2016.8.10.0001, inteiro teor disponível no endereço eletrônico http://www.pje.tjma.jus.br/. (Portal do

TJMA)

SÃO LUÍS (MA), 27 de junho de 2017. Eu, JÚLIO CÉSAR FERREIRA JÚNIOR, Assessor de Administração da 10ª Vara

da Fazenda Pública de São Luís, expedi o presente mandado judicial, por ordem do MM. Juiz de Direito desta Vara

Judicial.

JÚLIO CÉSAR FERREIRA JÚNIOR – Matrícula 183301

Assessor de Administração - 10ª Vara da Fazenda Pública de São Luís

Nona Vara da Fazenda Pública e Execuções Fiscais

PROCESSO Nº 0000897-94.2008.8.10.0001 (8972008)
AÇÃO: PROCESSO DE EXECUÇÃO | EXECUÇÃO FISCAL
EXEQUENTE: MUNICIPIO DE SÃO LUIS
PROCURADOR: FERNANDO DA ROCHA SANTOS RAMOS
EXECUTADA: MARIA DA GRAÇA SILVA
SENTENÇA DE FLS. 62
Vistos etc.Trata-se de execução fiscal movida pelo MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS contra MARIA DA GRAÇA SILVA, objetivando o
recebimento da quantia apontada na CDA juntada aos autos.Consta dos autos que após a citação da parte devedora não houve
qualquer informação de pagamento da dívida, o que resultou no prosseguimento da execução e no bloqueio de ativos através do
sistema BACENJUD (penhora on line).Regularmente intimado, a executada não opôs embargos e pediu a conversão do bloqueio
em pagamento (fl. 60).Dessa forma, haja vista que o débito já fora devidamente quitado, DECLARO satisfeita a obrigação, julgando
extinto o processo, com fundamento no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil.Providencie-se a imediata transferência do
valor bloqueado para a conta judicial e, posteriormente, oficie-se ao Banco do Brasil para que proceda à transferência do valor
para a conta tributo da prefeitura municipal de São Luís - Banco do Brasil Agência 3846-6, Conta n.º 73143-9.Condeno o
executado ao pagamento das custas judiciais, já calculadas pela Secretaria Judicial (fl. 59), e honorários advocatícios em 20% do
valor da execução, conforme fixado na decisão de fl. 10. Proceda-se como determinado pela Resolução 29/2009 do TJMA e pela
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Lei de Custas (Lei Estadual nº. 9.109/2009).Publique-se. Registre-se. Intimem-se.São Luís/MA, 12 de junho de 2017.RAIMUNDO
NONATO NERIS FERREIRAJuiz de Direito da 9ª Vara da Fazenda Pública

Varas do Tribunal do Juri

Primeira Vara do Tribunal do Juri do Fórum Des. Sarney Costa

Processo nº 18970-36.2016.8.10.0001 (23226/2016)
AÇÃO PENAL
Acusado: Marcos Daudt Freires Pontes
Advogado: Dr. José Luis J. L. Santos, OAB/MA 6398
Vítima: Flamine Rutyele dos Santos
FINALIDADE: INTIMAR O ADVOGADO PARA TOMAR CIÊNCIA DA DECISÃO DE PRONÚNCIA DE FLS. 96/105

DECISÃO
...Por fim, diante de tudo que foi exposto, julgo parcialmente admissível a acusação para PRONUNCIAR o acusado MARCOS
DAUDT FREIRES PONTES, qualificado nos autos, para ser submetida a julgamento perante o Tribunal do Júri como incurso no
tipo previsto no art. 121, §2º, II e IV c/c art. 14, II, do Código Penal, em face da vítima FLAMINE RUTYELE DOS SANTOS.
Concedo o benefício de aguardar em liberdade a data do julgamento, pois ausentes os requisitos da custódia preventiva.
Caso não haja recurso interposto pelas partes, deverá ser certificada a preclusão da presente decisão, para em seguida, serem
notificados o Ministério Público e o advogado constituído, para os fins do art. 422 do CPP.
P.R.I.

São Luís/MA, 09 de Junho de 2017.
Juiz OSMAR GOMES dos Santos

Titular da Primeira Vara do Tribunal do Júri

Processo nº 52067-32.2013.8.10.0001 (56953/2013)
AÇÃO PENAL
Acusado: Lucas Vinicius Silva Monteiro
Advogado: Dr. Raimundo da Silva Santos, OAB/MA 6086
Vítima: Emanoel Pereira Magalhães
FINALIDADE: INTIMAR O ADVOGADO PARA TOMAR CIÊNCIA DA DECISÃO DE FLS. 444/446

DECISÃO
...Sendo assim, em razão do conjunto probatório não demonstrar suficientemente os indícios de autoria, não se pode submeter o
réu a julgamento perante o Tribunal do Júri.
Ante o exposto, PROCEDO AO JUÍZO DE RETRATAÇÃO PARA REFORMAR A DECISÃO, e com fundamento no art. 414 e 589
do Código de Processo Penal, IMPRONUNCIAR LUCAS VINÍCIUS SILVA MONTEIRO, relativamente à acusação da prática do
delito do artigo 121, caput do Código Penal contra a vítima Emanoel Pereira Magalhães, vulgo "Pom pom".
Dê-se ciência ao Ministério Público, ao réu, ao Advogado e aos familiares da vítima, nos termos do art. 201, §2º, CPP.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

São Luís/MA, 05 de junho de 2017.
Juiz OSMAR GOMES dos Santos

Titular da Primeira Vara do Tribunal do Júri

Processo nº 15897-27.2014.8.10.0001 (17311/2014)
AÇÃO PENAL
Acusado: Iandro de Jesus Silva
Advogado: Dr. Raimundo Nonato Assunção Lemos Filho, OAB/MA 11142 e Dr. Flávio Jomar Soares Penha Câmara,
OAB/MA 8813
Vítima: Claudemir Ribeiro Lopes
FINALIDADE: INTIMAR O ADVOGADO PARA APRESENTAR ROL DE TESTEMUNHAS (ART. 422 DO CPP)

DESPACHO
1. Intime-se as partes para que se manifestem nos termos do art. 422 do CPP.
2. Cumpra-se.

São Luís/MA, 13.06.2017.
Juiz OSMAR GOMES dos Santos

Titular da 1ª Vara do Tribunal do Júri

2º ADITAMENTO A PAUTA DE JULGAMENTO DA 2ªSESSÃO ORDINÁRIA DA 1.ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI PARA O
EXERCÍCIO DE 2017.

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR OSMAR GOMES DOS SANTOS, JUIZ TITULAR DA 1ª VARA DO TRIBUNAL DO
JÚRI DA COMARCA DE SÃO LUÍS, CAPITAL DO ESTADO DO MARANHÃO.
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FAZ SABER, a quem o presente EDITAL tiver conhecimento, que este Juízo, aditou a Pauta da 2ª Sessão Ordinária da 1.ª Vara do
Tribunal do Júri, para INCLUIR as datas e os processos abaixo relacionados:
01) - PROCESSO N.º 8314/2017
Acusado(s): Reginaldo Mendes (1) e Moacir Figueiredo (2)
Situação do(s) Acusado(s): Solto
Vítima(s): Antonio Gregório da Conceição e Raimundo Aquino Filho
Promotor de Justiça: Dr. Luis Carlos C. Duarte
Defensor(s)/Advogado(s): Dr. Dagoberto Nava da Silva Filho, OAB/MA 9217 (Advogado Dativo) - 1 e Dr. Antonio da Silva Costa
Sobrinho, OAB/MA 4527(Advogado Dativo) – 2
Assistentes de Acusação: Dr. Luis Antônio Pedrosa, OAB/MA 4354, Dr. Diogo Diniz Ribeiro Cabral, OAB/MA 9355 e Drª Eveline
Dina dos Santos, OAB/MA 4579
Delito: Art. 121, §2º, I e IV c/c art. 29, todos do CPB
Data do Júri: 12/07/2017 (quarta-feira)
Local: Salão do Júri da 1ª Vara do Tribunal do Júri, localizado no Fórum Des. Sarney Costa – Calhau.
02) - PROCESSO N.º 8316/2017
Acusado(s): Robério de Oliveira Brígido
Situação do(s) Acusado(s): Solto
Vítima(s): Antonio Gregório da Conceição e Raimundo Aquino Filho
Promotor de Justiça: Dr. Luis Carlos C. Duarte
Defensor(s)/Advogado(s): Dr. Roberto Charles de Menezes Dias, OAB/MA 7823 (Advogado Constituído)
Assistentes de Acusação: Dr. Luis Antônio Pedrosa, OAB/MA 4354, Dr. Diogo Diniz Ribeiro Cabral, OAB/MA 9355 e Drª Eveline
Dina dos Santos, OAB/MA 4579
Delito: Art. 121, §2º, I e IV c/c art. 29, todos do CPB
Data do Júri: 19/07/2017 (quarta-feira)
Local: Salão do Júri da 1ª Vara do Tribunal do Júri, localizado no Fórum Des. Sarney Costa – Calhau.

São Luís - MA, 28 de junho de 2017.
Juiz OSMAR GOMES dos Santos

Titular da 1ª Vara do Tribunal do Júri

Processo nº 40291-64.2015.8.10.0001 (42935/2015)
AÇÃO PENAL
Acusado: Antonio Junior Aroucha Costa
Advogado: Dr. Bruno Santos Carvalho, OAB/MA 6753
Vítima: Hélio Moraes Costa
FINALIDADE: INTIMAR O ADVOGADO PARA TOMAR CIÊNCIA DA SENTENÇA DE FLS. 258/263

SENTENÇA
...Do exame das provas produzidas no sumário de culpa, junto com as declarações prestadas em fase de investigação, tem-se
comprovado que o réu agiu sob a excludente de ilicitude de legítima defesa de direito próprio, não devendo ser levado a
julgamento pelo Tribunal Popular.
Isto posto, acolhidas as teses da acusação e da defesa, para, nos termos do artigo 415, IV do CPP, ABSOLVER SUMARIAMENTE
o réu ANTÔNIO JÚNIOR AROUCHA COSTA, VULGO "JUNIOR BLAD", qualificado nos autos, relativamente à acusação da prática
do delito do art. 121, §2º, I e IV, do Código Penal, reconhecendo que agiu sob a excludente de legítima defesa.
Dê-se ciência ao acusado, Ministério Público, à Defesa e à vítima, nos termos do art. 201, §2º, CPP.
Com o trânsito em julgado da sentença, proceda à baixa na distribuição e nos registros. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

São Luís/MA, 30 de maio de 2017.
Juiz OSMAR GOMES dos Santos

Titular da 1ª Vara do Tribunal do Júri

Segunda Vara do Tribunal do Juri do Fórum Des. Sarney Costa

PROCESSO Nº 44279-93.2015.8.10.0001
AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA
ACUSADO: JAIRO SILAS DE BARROS SILVA
VÍTIMA: JORGE LUÍS PORTO DOS SANTOS
ADVOGADO: ELMANO FÚLVIO DE AZEVEDO ARAÚJO, OAB/PE 34.973
DECISÃO DE PRONÚNCIA
O Ministério Público Estadual denunciou Jairo Silas Barros Silva como incurso nas sanções do art.121, caput, do Código Penal
Brasileiro.
A conduta supostamente delitiva fora perpetrada da forma abaixo especificada, conforme narra o Ministério Público na inicial
acusatória (fl.0/1-0/3):
(...) Consta do incluso inquérito policial que no dia 09 de agosto de 2015, por volta das 16:20, nas localidades Porto Grande,
próximo ao bar do Limoeiro, localizado no bairro Vila Maranhão, nesta cidade, o denunciado JAIRO SILAS DE BARROS SILVA,
consciente e voluntariamente, imbuído do propósito de matar (animus necandi), armado de faca desferiu um golpe contra a vida da
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vítima JORGE LUIS PORTO DOS SANTOS, mediante golpe de arma branca. Segundo se logrou apurar, na hora, no dia e no local
supramencionado, o denunciado ao tentar sair do bar do limoeiro, dirigindo seu caminhão bateu no veículo Fiat punto e desceu
para olhar a dimensão dos danos quando travou luta corporal coma vítima. Ambos estavam embriagados e após o denunciado ter
dado o golpe fatal na vítima ele fugiu do local acompanhado por seu amigo GENALDO (...)"
. (...) (como no original.).
Às fls.0/1-03, o inquérito policial que subsidiou a denúncia.
Recebimento da denúncia no dia 25 de janeiro de 2016, conforme decisão de fls.94-95.
Iniciada a primeira fase (judicium accusationis) o acusado fora pessoalmente citado em 09 de março de 2016 (fls.103-104).
Resposta escrita à acusação nos termos da petição de fls.105-108.
Integralizada a relação processual, deu-se prosseguimento ao sumário com a oitiva das testemunhas de arroladas pelo Ministério
Público -Adelma Mendes dos Santos e Fábio Tavares Santos (mídia de áudio e vídeo fl.157), bem como da testemunha de
arrolada pela Defesa - Carlos Francisco de Brito (mídia de áudio e vídeo fl.26).
O acusado deixou de ser interrogado, porquanto, não se fez presente ao referido ato processual .
Em sede de alegações finais o Ministério Público requereu a inclusão delito de homicídio tentado em relação à vítima Adelma
Mendes dos Santos, bem como a inclusão das qualificadoras dos incisos II e IV do art. 121 do Código Penal. No mérito requer que
o acusado seja pronunciado nas penas do art.121 § º incisos II e IV e art.121, § 2º, incisos II e IV c/c art.14, inciso II ambos do
Código Penal (fls.199-202).
A defesa, por sua feita, propugnara pela absolvição sumária do acusado, sustentando que o acusado teria agido em legítima
defesa própria (fls.206-211).
É o que cumpre relatar. Fundamento e decido.
I - DA IMPOSSIBILIDADE INCLUSÃO DO CRIME TENTADO E DAS QUALIFICADORAS EM SEDE DE PRONÚNCIA - FATOS
NÃO CONSTANTES DA DENÚNCIA
Conforme consta dos autos o Ministério Público apresentou denúncia em face de Jairo Silas Barros Silva, como incurso nas
sanções do art.121, caput, do Código Penal Brasileiro (homicídio simples, em sua forma consumada, em relação à vítima Jorge
Luís Porto dos Santos).
Não obstante, após a conclusão da fase instrutória, sem que fosse aditada a denúncia, em sede de alegações finais, propugnou
pela pronúncia do acusado nas penas do art.121 § º incisos II e IV(em relação à vítima Jorge Luís Porto dos Santos) e art.121, §
2º, incisos II e IV c/c art.14, inciso II (em relação à vítima ambos do Código Penal (fls.199-202).
Como é cediço, o artigo 383 do CPP prevê a emendatio libelli, instituto que apenas pode ser aplicado quando a denúncia,
descrevendo perfeitamente o fato concreto de determinado crime, dá-lhe, equivocadamente, qualificação legal diversa.
Tendo o Ministério Público narrado na denúncia que "o denunciado ao tentar sair do bar do limoeiro, dirigindo seu caminhão bateu
no veículo Fiat punto e desceu para olhar a dimensão dos danos quando travou luta corporal coma vítima. Ambos estavam
embriagados e após o denunciado ter dado o golpe fatal na vítima ele fugiu do local acompanhado por seu amigo Genaldo", ou
seja, apresentando narrativa fática apenas em relação ao suposto delito de homicídio consumado, sem narrar qualquer
circunstância capaz de qualificar o delito ou fazer qualquer alusão ao fato relativo à tentativa de homicídio, não pode, nesse
momento processual, sem o indispensável aditamento, pleitear que o acusado seja pronunciado nos termos do art.121 § º incisos II
e IV(em relação à vítima Jorge Luís Porto dos Santos) e art.121, § 2º, incisos II e IV c/c art.14, inciso II (em relação à vítima ambos
do Código Penal.
Ora, se por um lado é certo que o acusado se defende dos fatos que lhe foram imputados, e não do tipo penal capitulado, ainda
que equivocadamente, na denúncia, por outro não pode o magistrado incluir na decisão de pronúncia, sem o devido contraditório,
delito ou circunstância qualificadora não descrita na inicial acusatória, sob pena de restar violado o princípio da correlação.
Nesse sentido é a lição de Paulo Rangel :
(...) A denúncia feita pelo Ministério Público tem um único pedido possível, em face do réu no rito dos crimes dolosos contra a vida:
a pronúncia. Ao elaborar a peça inicial de arquitetura do processo, o Ministério Público deve narrar o crime com todas as suas
circunstâncias, evitando deixar de fora qualquer elementar (provada no inquérito) ou causa de aumento de pena, a fim de que o
juiz, ao dar a prestação jurisdicional, possa julgar admissível ou não o pedido inicial. O que se quer evitar com este princípio é uma
(...) desconformidade entre o que se pediu e o que foi concedido.
(...) Se assim agir, estará julgando fora do que se pediu, em afronta ao princípio da congruência.- Negritou-se.
Veja-se que a descrição da conduta do acusado, na inicial acusatória, é indispensável à exata tipificação do delito. Não havendo
nenhuma descrição da incidência de qualificadoras ou mesmo do homicídio tentado, não haverá possibilidade de realizar-se
qualquer juízo de admissibilidade acerca de tais condutas, visto que o acusado se defende dos fatos, fatos estes que não constam
em uma linha sequer da inicial acusatória.
D´outra banda, poderia o Membro do Ministério Público, ter se valido do instituto mutatio libelli, mas, assim não o fez no momento
oportuno.
Pelas razões expostas, é de rigor consignar que o exame de admissibilidade do jus acusationis se limitará aos fatos descritos na
inicial, ou seja, quanto ao crime de homicídio simples na forma consumada, que teve como vítima Jorge Luís Porto dos Santos.
II - DO EXAME DE ADMISSIBILIDADE DO JUS ACUSATIONIS.
Não enxergando nos autos qualquer irregularidade que deva ser declarada ex officio, passo ao exame de admissibilidade do jus
acusationis.
Sabe-se que rito do Júri é conhecido como bifásico e, nesta primeira fase, de juízo de admissibilidade ou de prelibação, o juiz
admite ou rejeita a acusação, sem penetrar no exame de mérito.
Com efeito, dispõe o art. 5º, inciso XXXVIII, alínea "d", da Carta de 1988, que compete ao Tribunal do Júri o julgamento dos crimes
dolosos contra a vida, consumados ou tentados, preceito este complementado pelas regras infraconstitucionais encartadas no art.
74, § 1º do Código de Processo Penal, e no art. 78, inciso I do mesmo diploma, dispondo este último acerca da prevalência do foro
do Júri também para o julgamento dos crimes conexos.
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Nessa conjuntura, impende enfatizar a preleção do saudoso Ministro do Supremo Tribunal Federal, MENEZES DE DIREITO, ao
relatar o HC 94169, no que concerne às possíveis decisões a serem tomadas pelo juiz singular, ao final da fase do sumário de
culpa:
Habeas corpus. Processual penal. Sentença de pronúncia. Não-ocorrência de excesso de linguagem. 1. A fase processual
denominada sumário da culpa é reservada essencialmente à formação de um juízo positivo ou negativo sobre a existência de um
crime da competência do Tribunal do Júri. Ela se desenvolve perante o juiz singular que examinará a existência provável ou
possível de um crime doloso contra a vida e, ao final, decidirá (1) pela absolvição sumária, quando presente causa excludente de
ilicitude ou de culpabilidade; (2) pela desclassificação do crime, quando se convencer de que o crime praticado não é doloso e
contra a vida; (3) pela impronúncia, quando ausente a prova da materialidade ou de indícios de autoria; ou (4) pela pronúncia, se
reputar presente a prova e os indícios referidos. 2. (...) Omissis. 3. Habeas corpus denegado. (HC 94169, Relator: Min. MENEZES
DIREITO, Primeira Turma, julgado em 07/10/2008, DJe-236 DIVULG 11-12-2008 PUBLIC 12-12-2008 EMENT VOL-02345-01
PP-00178 RTJ VOL-00208-03 PP-01159 - Destacou-se)
Posta esta inflexão, cabe averiguar os fatos e as teses expendidas nos autos.
III - DA PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS QUE AUTORIZAM A ADMISSIBILIDADE DO JUS ACUSATIONIS E DA
IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA
É consabido que apenas quando comprovada a materialidade delitiva e havendo elementos indicativos de autoria (art. 413/CPP)
poderá ser proferida decisão de pronúncia, pois, se trata de um mero juízo de admissibilidade da denúncia, devendo-se, reservar o
exame mais apurado da acusação para o Soberano Tribunal Popular do Júri, cuja competência lhe é constitucionalmente
assegurada conforme dispõe o art. 5.° inciso XXXVIII, alínea ´d´, da nossa Lei Maior.
Oportuna é a lição de EUGÊNIO PACELLI DE OLIVEIRA :
Pronuncia-se alguém quando ao exame do material probatório levado aos autos se pode verificar a demonstração da provável
existência de um crime doloso contra a vida, bem como da respectiva e suposta autoria. Na decisão de pronúncia, o que o juiz
afirma, com efeito, é a existência de provas no sentido da materialidade e da autoria. Em relação à primeira, materialidade, a prova
há de ser segura quanto ao fato. Já em relação à autoria, bastará a presença de elementos indicativos, devendo o juiz, o tanto
quanto possível, abster-se de revelar um convencimento absoluto quanto a ela. É preciso ter em conta que a decisão de pronúncia
somente deve revelar um juízo de probabilidade e não o de certeza. (destacou-se).
Eis jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no qual se vislumbra o mesmo posicionamento:
Conforme a jurisprudência do STF, ´ofende a garantia constitucional do contraditório fundar-se a condenação exclusivamente em
testemunhos prestados no inquérito policial, sob o pretexto de não se haver provado, em juízo, que tivessem sido obtidos mediante
coação´ (RE 287.658, Primeira Turma, 16-9-2003, Pertence, DJ de 10-3-2003). O caso, porém, é de pronúncia, para a qual
contenta-se o art. 408 Código de Processo Penal com a existência do crime ´e de indícios de que o réu seja o seu autor´. Aí -
segundo o entendimento sedimentado indícios de autoria não têm o sentido de prova indiciária - que pode bastar à condenação -
mas, sim, de elementos bastantes a fundar suspeita contra o denunciado. Para esse fim de suportar a pronúncia - decisão de
efeitos meramente processuais, o testemunho no inquérito desmentido em juízo pode ser suficiente, sobretudo se a retratação é
expressamente vinculada à acusação de tortura sofrida pelo declarante e não se ofereceu sequer traço de plausibilidade da
alegação: aí, a reinquirição da testemunha no plenário do Júri e outras provas que ali se produzam podem ser relevantes." (HC
83.542, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, julgamento em 9-3-2004, Primeira Turma, DJ de 26-3-2004 - Destacou-se)
Mesmo entendimento professa o SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA:
Penal e processo penal. Recurso especial. Homicídio qualificado. Materialidade comprovada. Indícios de autoria. Elementos aptos
a fundamentar a sentença de pronúncia. Existência de crime. Competência do tribunal do júri. Recurso especial provido. 1.
Verifica-se, nos processos do Júri, a existência de duas fases distintas: o judicium accusationis e o judicium causae. A primeira
inicia-se com a denúncia e finda com a sentença de pronúncia (antigo art. 408 do CPP), começando, a partir de então, a segunda
fase, que chega ao final com o trânsito em julgado da sentença proferida pelo Juiz Presidente na sessão de julgamento realizada
pelo Tribunal do Júri. 2. A sentença de pronúncia deve, sob pena de nulidade, cingir-se, motivadamente, à materialidade e aos
indícios de autoria, visto se tratar de mero juízo de admissibilidade da acusação. De fato, uma incursão mais aprofundada no
mérito da causa seria capaz de influenciar a decisão do Conselho de Sentença, de modo a caracterizar usurpação da competência
constitucionalmente conferida ao Tribunal do Júri (excesso de linguagem). 3. Não pode o Tribunal estadual, sob pena de usurpar
competência do Conselho de Sentença, afastar a imputação dada pela Sentença de Pronúncia, ao fundamento de que não havia
prova da existência de crime, quando, conforme constate dos autos, há prova inequívoca da morte da vítima (materialidade) e
indícios de autoria em desfavor do acusado. 4. Recurso especial provido para restaurar a sentença de pronúncia. (STJ, 5ª Turma,
REsp 676.044/ES, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, v.u., j.19.02.2009, in DJe 16.03.2009). (negritou-se).
Fixadas tais premissas e voltando o olhar para o conjunto probatório que dos autos, depreende-se, pois, presentes ambos os
pressupostos para a admissibilidade da acusação, não havendo possibilidade de absolvição sumária.
Senão Vejamos.
A MATERIALIDADE do fato delituoso encontra-se sedimentada no exame cadavérico da vítima (fls.80-81), bem como nos
depoimentos orais judicializados.
Com relação à AUTORIA DELITIVA, é preciso ter em mente que, nessa fase processual, não se busca a certeza de que o acusado
é indubitavelmente o autor do fato delituoso, bastando que emane dos autos, suspeita jurídica decorrente dos indícios de autoria,
mesmo, porque, buscar a certeza seria precipitar um veredicto sobre o mérito da questão, imiscuindo-se o Magistrado
pronunciante, no âmbito de cognição exclusivo do Tribunal do Júri.
In casu, aos indícios de autoria aptos a autorizar a pronúncia do acusado encontram arrimo nas informações colhidas durante a
instrução criminal.
Senão vejamos.
As testemunhas Adelma Mendes dos Santos (mídia de áudio e vídeo fl.157); Fábio Tavares Santos (mídia de áudio e vídeo fl.157)
e Carlos Francisco de Brito (mídia de áudio e vídeo fl.177), quando ouvidas em juízo forneceram as seguintes informações acerca
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dos fatos:
(...) Que é pai da vítima; Que no dia dos fatos a vítima ligou para testemunha, parabenizou-a pelo dia dos pais e combinaram de ir
com as famílias ao Limoeiro, onde há um rio de água doce, bom para o banho das crianças; Que chegaram no Limoeiro por volta
de 16h00min; Que num determinado momento chegou a notícia que haviam batido no carro; Que a testemunha foi ao encontro da
confusão e passou pela carreta do rapaz que estava batida mais a frente; Que a testemunha passou pelo acusado; Que a vítima
estava atrás da testemunha; Que o acusado foi na carreta e pegou um punhal e tirou da bainha; Que a primeira pessoa que o
acusado viu foi a vítima; Que o acusado se agarrou com a vítima; Que a vítima não tinha nada a ver com aquela história porque o
carro que o acusado bateu não era o carro da vítima; Que quando a testemunha viu o acusado garrado com a vítima entrou na
briga porque sabia que o acusado estava armado; Que a vítima não estava armada e estava só de calção porque estava tomando
banho; Que quando a testemunha foi desapartar a briga só sentiu a pancada; Que a pancada foi também na testemunha; Que
quando acusado e vítima se desapartaram a vítima saiu andado e a testemunha foi atrás da vítima; Que a vítima logo foi caindo;
Que a testemunha caiu também e colocou a vítima em suas pernas e esta foi terminando de morrer; Que naquele momento tudo
acabou para testemunha e esta não sabe mais de nada; Que a testemunha reconhece a fotografia constante dos autos como
sendo a pessoa que desferiu facadas na testemunha e na vítima; Que a testemunha reconhece o acusado como sendo o autor dos
fatos por meio fotografia da CNH de fl.16; Que a testemunha foi atingida por uma facada na altura do quadril; Que a testemunha
compareceu ao IML; Que o carro não era da testemunha e sua família e nem a família da testemunha estava na confusão; Que a
testemunha subiu para perto da confusão e a vítima ao saber que a testemunha havia subido foi atrás da testemunha; Que o
acusado passou pela testemunha e, sem qualquer discussão, já foi furando a vítima; Que não houve discussão entre a vítima e o
acusado; Que a vítima não bebia e nem usava qualquer tipo de droga; Que a vítima não estava bêbada, até porque não bebia;
Que a vítima morreu de graça; Que a testemunha nunca tinha visto o acusado; Que a testemunha ficou com o filho morto nas
pernas até a chegada da polícia e da ambulância; Que suturaram a testemunha na ambulância da SAMU e depois a testemunha
foi para IML; Que na hora da batida o acusado tentou fugir para escapar da confusão; Que quando a testemunha e a vítima
chegaram ao local a confusão estava feita; Que então a vítima e a testemunha foram lá para frente; Que o carro envolvido na
confusão não era da família da vítima; Que ao tentar fugir o acusado teria batido em outro carro; Que o acusado teria saído no
"cavalo" e tentado fugir; Que soube que o acusado teria tentado fugir no "cavalo", mas não teria conseguido, pois, o "cavalo" não
teria conseguido passar pela areia; Que a testemunha não sabe se o acusado teria sido agredido; Que se o acusado foi agredido
foi na confusão, antes da testemunha e vítima chegarem ao local; Que a testemunha não viu o acusado levar facadas e pedradas
na cabeça; Que o acusado deu apenas uma facada na vítima; Que a facada dada na vítima foi embaixo do peito esquerdo.
(Informações prestadas pela testemunha Adelma Mendes dos Santos).
(...) Que a testemunha estava de serviço no dia dos fatos; Que a viatura da Vila Maranhão foi acionada pelo CIOPS e a viatura
onde a testemunha se encontrava foi com grupo tático de apoio; Que quando chegaram ao local a vítima estava no solo toda
ensaguentada; Que a testemunha verificou que, a princípio, o que seria uma tentativa de homicídio, aparentemente, teria se
transformado em homicídio; Que estavam só aguardando a chegada da SAMU para prestar socorro; Que o local dos fatos é a uma
área afastada da Avenida principal; Que o local é um bar onde as pessoas costumam se confraternizar nos finais de semanas; Que
há poucas casas no local; Que, segundo os populares, os autores dos fatos seriam homens que estavam em uma carreta; Que
esses dois homens teriam abandonado o "cavalo" da carreta e fugiram embrenhando o matagal que era muito extenso; Que os
populares informaram onde agressores teriam entrado no matagal e a equipe da testemunha entrou, fizeram buscas e
conseguiram encontrar apenas um dos homens; Que a pessoa encontrada foi o acusado; Que a testemunha reconhece a pessoa
na fotografia da CNH de fl.16 como sendo a pessoa encontrada no matagal no dia dos fatos; Que o acusado a avistar a guarnição
ainda tentou correr, mas não conseguiu; Que o acusado ao ser detido afirmou que o autor dos fatos era o outro colega dele e que
fugiu com medo da reação popular; Que quando prenderam o acusado ficaram com receio de retornar ao local porque a maioria
das pessoas que estavam no local eram familiares da vítima que havia sido morta; Que ficaram com medo dos familiares tentarem
contra a vida do acusado caso voltassem com ele ao local dos fatos; Que para evitar que tivessem que usar a força para evitar que
o acusado, que estava sob a sua custódia, viesse a sofrer algum dano, resolveram ir ao Posto de Gasolina onde ficam o resto das
carretas para verificar se o outro envolvido havia retornado para lá ou não; Que quando chegaram ao Posto de Gasolina os
próprios colegas dos caminhoneiros envolvidos já sabiam do acontecido e tentaram investir contra a guarnição para tentar liberar o
acusado, dizendo que ele era inocente; Que diante da investida dos colegas do acusado, para evitar um mal maior, o levaram logo
para a delegacia; Que na delegacia fizeram a apresentação do acusado e o entregaram ao Delegado de Polícia; Que depois os
parentes da vítima chegaram para fazer os procedimentos normais; Que os parentes da vítima reconheceram o acusado com
sendo a pessoa que estava junto com o outro caminhoneiro, mas a testemunha não se recorda se os familiares da vítima teriam
confirmado que seria o acusado que teria desferido o golpe; Que segundo a testemunha apurou no local a motivação dos fatos
teria sido em razão de uma discussão em virtude de um choque entre o veículo do acusado e o veículo da vítima; Que o choque
entre os veículos teria gerado uma contenda, uma via de fatos e até o pai da vítima teria sido golpeado; Que a testemunha não se
recorda do acusado ter dito que tentou separar a confusão; Que a testemunha não ouviu o depoimento prestado pelo acusado na
Delegacia de Polícia; Que a testemunha só presta suas declarações na Delegacia e sai; Que antes dessa ocorrência a testemunha
nunca havia visto o acusado, até porque o próprio acusado informou que não era do Maranhão e sim do Estado de Pernambuco.
(Informações prestadas pela testemunha Fábio Tavares Santos).
(...) Que o acusado trabalhava junto com a testemunha na empresa Saraiva; Que era colega de trabalho do acusado à época dos
fatos e o conhece há muito tempo; Que não conhecia a vítima; Que no dia dos fatos os motoristas resolveram fazer uma vaquinha
para comprar o almoço; Que o acusado Jairo propôs a irem tomar um banho na "bica"; Que Jairo não bebe e é evangelho; Que os
caminhoneiros estavam deitados quando chegou a notícia que o "menino" da Saraiva havia batido o caminhão e que estava um
"rolo" medonho; Que a testemunha foi para o local; Que quando chegaram já tinha o motorista de uma caçamba dando ré; Que a
caçamba bateu no caminhão; Que chegou um rapaz e disse para a testemunha que não fossem para lá senão morreriam; Que
então a testemunha só fez a volta; Que o "cara" da caçamba foi para frente e dava ré; Que foi por isso o pessoal da empresa
colocou ele para fora por justa causa; Que testemunha voltou para o posto; Que pouco tempo depois chegaram algumas viaturas
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procurando o rapaz da caçamba, mas só acharam o acusado; Que levaram os documentos do acusado; Que a testemunha só
sabe até aí; Que a testemunha chegou a prestar socorro para o acusado; Que o acusado estava esfaqueado na costa; Que o
acusado matou para não morrer; Que já estavam indo embora para almoçar quando o acusado Jairo estava dando ré na carreta e
como haviam vários carros pequenos a carreta acabou por bater no carro do dono do bar Limoeiro; Que o acusado Jairo pediu
desculpas, disse que ia pagar e apertou a mão do dono do carro; Que como almoçavam no restaurante do dono do carro este
disse que estava certo; Que o um carro era quatro portas e desceu de lá um homem chamando o acusado de negro safado e já foi
metendo a faca nele; Que o acusado pegou a faca que estava no carro e só deu uma; Que essa pessoa não tinha nada a ver com
a confusão era só o motorista do carro; Que o dono do veículo disse que não precisava ele ter feito aquilo já que o acusado disse
que pagaria o prejuízo do carro; Que todos foram a favor do acusado até os policiais que estava na viatura; Que a testemunha não
estava presente nesse momento, mas soube dos fatos pelo rapaz que estava com o acusado; Que todos contam uma conversa só;
Que a caçamba que a testemunha viu fazer zigue-zague já era outra pessoa; Que disseram que a pessoa que estava fazendo
zigue-zague com a caçamba era o irmão da vítima; Que a caçamba batia de frente com a carreta e por isso dizem que até
colocaram o irmão da vítima para fora da empresa por justa causa; Que a testemunha resolveu procurar o acusado para prestar
socorro a ele; Que o acusado só tinha a testemunha; Que a testemunha encontrou o acusado esfaqueado na testa e nas costas;
Que a testemunha levou o acusado para o hospital; Que no outro dia a empresa Saraiva mandou alguém para buscar a carreta
que ficou no local, pois ninguém tinha coragem de ir lá buscar o carro; Que o acusado era evangélico e não bebia; Que o acusado
não estava bebendo, mas tomando banho na bica; Que no local só tinha a carreta que o acusado dirigia; Que os demais motoristas
estavam todos no posto fazendo o almoço; Que Jairo foi com o outro motorista almoçar no bar; Que chegou a notícia no posto que
um carro da Saraiva estava no local e que o motorista da Saraiva havia matado um; Que quando avisaram para os motoristas que
estavam no posto os fatos já haviam acontecido; Que depois da morte da vítima foi que a testemunha viu a caçamba em zigue-
zague e batendo a "cara" do caminhão; Que havia muita gente e um rapaz disse para a testemunha: "Não vá para lá que eles vão
botar fogo no caminhão!"; Que então a testemunha fez a volta. (Informações prestadas pela testemunha Carlos Francisco de Brito).
No que concerne a alegação de legítima defesa, antes de analisar a referida tese, pontuo, precipuamente, que a possibilidade
nesta fase (iudicium accusationis) de se absolver sumariamente o acusado, sempre que o Magistrado se convencer da
configuração de excludente de ilicitude ou de punibilidade, apenas será acertada quando não sobreviverem quaisquer dúvidas a
respeito das mencionadas excludentes, sob pena de macular princípio da Soberania do Tribunal do Júri.
In casu, pela análise da prova produzida, concluo que a excludente da legítima defesa não se evidencia de modo transparente.
Por ora, não se pode afirmar, com certeza, se a vítima teria dado início a uma agressão, nem se esta seria iminente.
Deste modo, não vejo com reconhecer a absolvição sumária do acusado, não se podendo esquecer que, no âmbito da pronúncia,
não é aceitável uma fundamentação exauriente a respeito das circunstâncias do delito, sob pena de se incorrer no vício de
excesso de linguagem, imiscuindo-se na competência constitucional do Júri.
D´outra banda, do que se colhe da prova colhida nos autos, não se pode excluir, nesta fase, a possibilidade de que o acusado
tenha agido com dolo eventual, conforme se extrair das circunstâncias acima desfiladas.
Por tais razões, ao menos nesta análise perfunctória, não se pode deduzir da prova testemunhal a ocorrência, incólume de
qualquer dúvida, da excludente de legítima defesa, impondo-se, pois, o não acolhimento do pedido de absolvição sumária.
Assim sendo, deve, pois, o acusado ser submetido a julgamento popular para os Senhores Jurados apreciem, com profundidade e
soberania, todas as provas e teses produzidas.
IV- DO DISPOSITIVO
Ex positis, presentes a materialidade do fato e indícios de autoria e não restando evidenciada de forma inequívoca, na fase
instrutória do processo, qualquer das descriminantes a que se refere o art. 23 do Código Penal, ou, ainda, qualquer das hipóteses
previstas no art. 415 do CPP, não sendo também o caso de o MM. Juiz remeter o processo ao juízo competente (art. 419 do CPP),
acolho os termos da denúncia, para, por conseguinte, PRONUNCIAR o acusado JAIRO SILAS DE BARROS SILVA, pela prática
do delito capitulado no art.121, caput, do Código Penal Brasileiro, em conformidade ao que estabelece o art. 413 da Lei Adjetiva
Penal, a fim de que seja submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri (art. 5º, XXXVIII, alínea "d", CF).´
Intimem-se as partes, sendo o acusado (por precatória) e o Ministério Público, intimados pessoalmente da presente decisão de
pronúncia, conforme dispõe o Art. 420, inciso I do Código de Processo Penal .
Cientifique-se os familiares da vítima acerca da presente decisão, caso não sejam localizados, intime-se via edital.
Intime-se o advogado constituído pelo acusado (fl.212) via DJe.
Dou por publicada com a entrega dos autos na Secretaria. Registre-se.
São Luís/MA, 13 de junho de 2017.
Juiz GILBERTO DE MOURA LIMA
Titular da 2ª Unidade Jurisdicional do Tribunal do Júri

Terceira Vara do Tribunal do Juri do Fórum Des. Sarney Costa

EDITAL DE INTIMAÇÃO
15 DIAS
Processo nº. 54825-81.2013.8.10.0001 (599702013)
Natureza:Ação Penal de Competência do Júri
Parte Autora: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL
Parte acusada: KENNEDY DOS SANTOS CALDAS
A Excelentíssima Senhora Katia Coelho de Sousa Dias, Juíza Titular da 3ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca da Ilha de São
Luís, Capital do Estado do Maranhão, faz saber a todos que conhecimento tiverem do presente edital, que neste Juízo tramita a
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Ação Penal n.º 599702013, ajuizada em face do(a) acusado(a) KENNEDY DOS SANTOS CALDAS.
F I N A L I D A D E: INTIMAR Daniel Santos da Silva (irmão da vítima), natural de Niterói/RJ, CPF nº 952.915.603-30, nascido em
27/02/1981, filho de José Rodrigues da Silva e Ana Marly Santos Silva, residente na Av. General Artur Carvalho, Cond. Vivare, Ap.
104, Bloco 15, Turu, nesta cidade. Atualmente em local incerto e não sabido, do inteiro teor da Senten proferida às fls. 373/375,
nos seguintes termos: (...)"Por fim, nada restou comprovado quanto aos eventuais crimes conexos.O artigo 414 do Código Penal
prescreve que "não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação,
o juiz, fundamentadamente, impronunciará o acusado".Pelas razões expostas e com fulcro no artigo 414 do CPP, impronuncio o
denunciado KENNEDY DOS SANTOS CALDAS já qualificado nos presentes autos, das imputações que lhes foram atribuídas no
aditamento à denúncia.Impende anotar que, nos termos do artigo 414, parágrafo único, do CPP, a decisão de impronúncia não
impedirá nova investida acusatória, desde que ainda não extinta a punibilidade e que surjam novas provas acerca da autoria.
Comunique-se o teor da presente decisão aos familiares da vítima, por mandado ou qualquer outro meio idôneo, inclusive
eletrônico ou pela via editalícia, caso necessário, em atenção ao disposto no § 2º, art. 201, do CPP.Com o trânsito em julgado,
arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.Publique-se. Registre-se. Intime-se.São Luís/MA, 25 de abril de 2017.SAMIRA
BARROS HELUYJuíza de Direito Auxiliar da Entrância Final."
E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente, que será publicado do Diário Oficial do Estado e afixado
no lugar público de costume, na forma da lei. Dado e passado o presente Edital nesta 3ª Vara do Tribunal do Júri, ao meu cargo,
adiante assinado, nesta cidade de São Luís Capital do Estado do Maranhão, aos 26 de junho de 2017. Eu, , Orozimo Nonato Vale,
Secretário Judicial, o fiz digitar e subscrevo.
Katia Coelho de Sousa Dias
Juíza Titular da 3ª Vara do Tribunal do Júri

Processo:34939-96.2013.8.10.0001 (381072013)
Parte Autora: Ministério Público Estadual
Parte Acusada: WADSON DA SILVA ARAUJO
Advogado(a): Dr. MARCOS VINICIUS GOMES ARES, OAB/MA Nº 12571
Tomar ciência do(a) despacho/decisão proferido(a) à(s) fl(s). 277 dos autos, a seguir descrito(a): " Apresentar no prazo de 05
(cinco) dias as alegações finais, em forma de memoriais, do acusado WADSON DA SILVA ARAUJO. Juíza Katia Coelho de Sousa
Dias. Titular da 3ª Vara do Tribunal do Júri do Termo Judiciário da Comarca da Ilha de São Luís.
Confere com o original. Dou fé. Aos 28 de junho de 2017.
Orozimo Nonato Vale
Secretário Judicial da 3ª Vara do Tribunal do Júri

EDITAL E PAUTA DE JULGAMENTO DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 3ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI – 2017

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA JUÍZA KATIA COELHO DE SOUSA DIAS, TITULAR DA 3ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DA
COMARCA DA ILHA DE SÃO LUÍS (MA).
FAZ SABER, a quem do presente EDITAL tiver conhecimento, que este Juízo submeterá a julgamento na 2ª Reunião Ordinária do
ano de dois mil e dezessete (2017), os processos abaixo relacionados, perfazendo o total de (quarenta e três) processos. As
sessões de julgamento estão designadas para as datas 19, 21, 24, 26 e 31 de julho; 04, 07, 11, 23, 25 de 30 de agosto; 01, 04,
11, 15, 18, 22, 25, 29 de setembro; 02, 09, 16, 23 e 30 de outubro e 01, 06, 07, 08, 09, 10, 13, 14, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 27,
28, 29 e 30 de novembro do ano de dois e dezessete (2017), com início às 09 horas, no Salão da 3ª Vara do Tribunal do Júri,
Des. Carlos Wagner de Sousa Campos, 1º andar, no Fórum Des. Sarney Costa, nesta Cidade. E, em caso de adiamento, serão os
autos incluídos na próxima pauta.
01. Data do Júri: 19/07/2017 (quarta-feira) META ENASP – 2016/2017
Processo n.° 19306-79.2012.8.10.0001 (20539/2012)
Réu: VALMIR AMORIM SANTANA
Vítima(s): Daniel Barbosa Lopes
Promotor de Justiça: Washington Luis Maciel Cantanhede
Defensor Público: Bernardo Laurindo Santos Filho
Artigo: 121, § 2º, incisos II e IV, c/c art. 14, II, do CPB
Data do Fato: 14.05.2012 Oferecimento da Denúncia: 10.05.2012
Recebimento da Denúncia: 18.07.2012 Decisão de Pronúncia: 22.04.2014

02. Data do Júri: 21/07/2017 (sexta-feira)
Processo n.° 57425-41.2014.8.10.0001 (61207/2014)
Réu: RUBENS MENDES SOARES
Vítima: Enesio Martinho Gomes Filho
Promotor de Justiça: Washington Luis Maciel Cantanhede
Defensor Público: Bernardo Laurindo Santos Filho
Artigo: Art. 121, § 2º, IV, do CPB
Data do Fato: 03/09/2014 Oferecimento da Denúncia: 21/01/2015
Recebimento da Denúncia: 26/03/2015 Decisão de Pronúncia: 06/05/2016. Acórdão nº 194061/2016 manteve a pronúncia
Transitou em julgado em 14/02/2017.

03. Data do Júri: 24/07/2017 (segunda-feira) META ENASP – 2016/2017 RÉU PRESO
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Processo n.° 17868-82.2007.8.10.0001 (17868/2007)
Réu: WESLEY OLIVEIRA SOARES
Vítima(s): Jhonatan Ribeiro de Sousa
Promotor de Justiça Washington Luis Maciel Cantanhede
Defensor Público: Bernardo Laurindo Santos Filho
Artigo: Art. 121, § 2º, I e IV, do CPB
Data do Fato: 18/02/2007 Oferecimento da Denúncia: 01/06/2009
Recebimento da Denúncia: 16/07/2009 Decisão de Pronúncia: 16/02/2017.

04. Data do Júri: 26/07/2017 (quarta-feira) – REU PRESO POR OUTRA VARA
Processo n.° 33162-42.2014.8.10.0001 (35882/2014)
Réus: IGOR LEONARDO SODRE DURANS e LEONARDO DE OLIVEIRA SOUZA
Vítima(s): Carlos Alberto Pereira de Menezes
Promotor de Justiça Washington Luis Maciel Cantanhede
Defensor Público: Bernardo Laurindo Santos Filho
Artigo: 121, § 2º, IV c/c 29 do CPB.
Data do Fato: 19.01.2014 Oferecimento da Denúncia: 23.09.2014
Recebimento da Denúncia: 11.12.2014 Decisão de Pronúncia: 29.05.2015 

05. Data do Júri: 31/07/2017 (segunda-feira) 
Processo n.° 41876-25.2013.8.10.0001 (45799/2013)
Réu: JONILSON COSTA FERREIRA
Vítima(s): Renan Moraes Ribeiro e Rene Moraes Ribeiro
Promotor de Justiça: Washington Luis Maciel Cantanhede
Defensor Público: Bernardo Laurindo Santos Filho
Artigo: Art. 121, § 2º, inciso II c/c art. 14, II, todos do CPB
Data do Fato: 29/06/2012 Oferecimento da Denúncia: 01/10/2013
Recebimento da Denúncia: 14/11/2013 Decisão de Pronúncia: 15/04/2015. Acórdão nº 178.736/2016 manteve a pronúncia
Transitou em julgado em 12/04/2016.

06. Data do Júri: 04/08/2017 (sexta-feira) - META ENASP – 2016/2017
Processo n.° 17987-81.2009.8.10.0001 (17987/2009)
Réu: CLAUDIO EROTILDE DE JESUS PEREIRA FILHO
Vítima(s): Júlio César Silva Corrêa
Promotor de Justiça Washington Luis Maciel Cantanhede
Defensor Público: Bernardo Laurindo Santos Filho
Artigo: 121, § 2º, incisos II e IV, c/c 14 , inciso II, ambos do CPB
Data do Fato: 01.02.2009 Oferecimento da Denúncia: 28.01.2013
Recebimento da Denúncia: 18.04.2013 Decisão de Pronúncia: 27.01.2015

07. Data do Júri: 07/08/2017 (segunda-feira) META ENASP – 2016/2017
Processo n.° 13420-02.2012.8.10.0001 (14297/2012)
Réu: MARCONE MOTA EVERTON
Vítima: Edivan Barbosa
Promotor de Justiça: Washington Luis Maciel Cantanhede
Advogados: Jonilton Santos Lemos Junior OAB/MA 6070 e Jorge Ferreira de Almeida OAB/MA 8436
Artigo: Art. 121, § 2º, IV c/c Art. 14, II todos do CPB.
Data do Fato: 05/04/2012 Oferecimento da Denúncia: 20/04/2012
Recebimento da Denúncia: 25/04/2012 Decisão de Pronúncia: 04/05/2015. Acórdão nº 179.751/2016 manteve a pronúncia
Transitou em julgado em 09/12/2016.

08. Data do Júri: 11/08/2017 (sexta-feira)
Processo n.° 31805-27.2014.8.10.0001 (34442/2014)
Réu: LEANDRO PIMENTA NEVES
Vítima(s): Robson Carlos Andrade Nina
Promotor de Justiça: Washington Luis Maciel Cantanhede
Defensor Público: Bernardo Laurindo Santos Filho
Artigo: 121,§ 2º, inc. IV c/c 29, do CPB
Data do Fato: 31.03.2014 Oferecimento da Denúncia: 09.11.2014
Recebimento da Denúncia: 26.11.2014 Decisão de Pronúncia: 02/02/2016. Acórdão nº 195.678/2017 manteve a pronúncia
Transitou em julgado em 21/02/2017.

09. Data do Júri: 23/08/2017 (quarta-feira) CRIME CONTRA MULHER
Processo n.° 346-03.2011.8.10.0004 (49478/2011)
Réu: BENEDITO FRANCISCO DOS SANTOS LISBINO
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Vítima(s): Leticia Ferreira Lisbino
Promotor de Justiça: Washington Luis Maciel Cantanhede
Advogado: Erivelton Lago, OAB/MA 2017
Artigo: 121, § 2º, incs. I, III e IV c/c 14, II c/c 29; 213,, § 1º, segunda parte e 148, § 1º incs. IV e V, do CPB
Data do Fato: 21.10.2011 Oferecimento da Denúncia: 07.11.2013
Recebimento da Denúncia: 16.11.2011 Decisão de Pronúncia: 07.03.2016. Acórdão nº 199.325/2017 manteve a pronúncia
Transitou em julgado em 07/04/2017.

10. Data do Júri: 25/08/2017 (sexta-feira) SEMANA DA MULHER
Processo n.° 44796-35.2014.8.10.0001 (48002/2014)
Réu: MOISES DOS SANTOS FIGUEIREDO FILHO
Vítima(s): Francinilde Matos Pinheiro
Promotor de Justiça Washington Luis Maciel Cantanhede
Defensor Público: Bernardo Laurindo Santos Filho
Assistente do M. Público: Nonnato Masson Mendes dos Santos
Artigo: 121. § 2º, II e IV, do CPB
Data do Fato: 30.08.2014 Oferecimento da Denúncia: 10.11.2014
Recebimento da Denúncia: 07.01.2015 Decisão de Pronúncia: 08.07.2015

11. Data do Júri: 14/08/2017 (segunda-feira)
Processo n.° 17345-69.2013.8.10.0001 (18898/2013)
Réu: ADRIANO BATISTA SILVA 
Vítima(s): Luciano Alves Moraes
Promotor de Justiça: Washington Luis Maciel Cantanhede
Defensor Público: Bernardo Laurindo Santos Filho
Artigo: 121, § 2º, inciso IV c/c 29, todos do CPB
Data do Fato: 29.04.2013 Oferecimento da Denúncia: 19.08.2013
Recebimento da Denúncia: 07.10.2013 Decisão de Pronuncia: 08.05.2015. Acórdão nº 180.655/2016 manteve a pronúncia
Transitou em julgado em 01/06/2016.

12. Data do Júri: 01/09//2017 (sexta-feira)
Processo n.° 40274-96.2013.8.10.0001 (44056/2013)
Réu: FRANCISCO DAS CHAGAS MORAES JUNIOR, UBALDO ARAÚJO SILVA e WELLINGTON DE SOUSA SILVA.
Vítima(s): Wanderson Cantanhede Santos
Promotor de Justiça: Washington Luis Maciel Cantanhede
Advogado: Erivelton Lago, OAB/MA 4690 e Luanna Dalya Andrade Lago Campos, OAB/MA 12.020
Artigo: 121, caput, c/c art. 29, caput do CPB
Data do Fato: 19.05.2013 Oferecimento da Denúncia: 09.01.2014
Recebimento da Denúncia: 22.01.2014 - Decisão de Pronúncia: 28.06.2016. Acórdão nº 197.998/2017 manteve a pronúncia
Transitou em julgado em 17/03/2017.

13. Data do Júri: 04/09/2017 (segunda-feira) META ENASP – 2016/2017
Processo n.° 13274-88.2008.8.10.0001 (13274/2008)
Réu: WALLINSON LUIS RODRIGUES DOS SANTOS
Vítima(s): Edmilson Santos Rodrigues Junior
Promotor de Justiça Washington Luis Maciel Cantanhede
Defensor Público: Bernardo Laurindo Santos Filho
Artigo: 121, § 2º, IV, do CPB
Data do Fato: 24.04.2008 Oferecimento da Denúncia: 27.08.2008
Recebimento da Denúncia: 29.08.2008 Decisão de Pronúncia: 31.05.2016. Acórdão nº 198.651/2017 manteve a pronúncia
Transitou em julgado em 24/04/2017.

14. Data do Júri: 11/09/2017 (segunda-feira) META ENASP – 2016/2017
Processo n.° 59348-10.2011.8.10.0001 (59984/2011)
Réu: FRANCINALDO SOBREIRA DESOUSA, LEONARDO SOUSA CUTRIM e RENILSON SOARES FERREIRA
Vítima(s): Francisco Fabricio Cipião Prazeres
Promotor de Justiça: Washington Luis Maciel Cantanhede
Defensor Público: Bernardo Laurindo Santos Filho
Artigo: 121, § 2º, incs. II e IV CPB
Data do Fato: 25.09.2011 Oferecimento da Denúncia: 02.04.2012
Recebimento da Denúncia:10.04.2012 Decisão de Pronúncia: 03.06.2015

15. Data do Júri: 15/09/2017 (sexta-feira)
Processo n.° 44977-70.2013.8.10.0001 (49108/2013)
Réu: JOSÉ FERNANDO COSTA SANTOS e MARCELINO MACEDO SELLARES
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Vítima(s): Paulo Ricardo Paurar Vieira
Promotor de Justiça Washington Luis Maciel Cantanhede
Advogado e Defensor Público: Adriano VagnerAraujo Cunha OAB/MA 9345-A e Bernardo Laurindo Santos Filho.
Artigo: 121, § 2º, IV do CPB
Data do Fato: 14.10.2013 Oferecimento da Denúncia: 03.10.2013
Recebimento da Denúncia: 06.12.2013 Decisão de Pronúncia: 14.10.2015.

16. Data do Júri: 18/09/2017 (segunda-feira) META ENASP – 2016/2017
Processo n.° 15423-03.2007.8.10.0001 (15423/2007)
Réu: JOMAR ROBERTO FERREIRA DA CRUZ
Vítima: José Richardson Pinto Costa
Promotor de Justiça: Washington Luis Maciel Cantanhede
Defensor Público: Bernardo Laurindo Santos Filho
Assistente do M. Público: Carlinadila Chirle Pinto Costa OAB/MA 6604
Artigo: 121 c/c 14, inc. II do CPB
Data do Fato: .31.08.2006 Oferecimento da Denúncia: 22.08.2007
Recebimento da Denúncia: 29.08.2007 Decisão de Pronúncia: 12.09.2011. Acórdão nº 106.151/2011 pronúnciou o acusado.
Transitou em julgado em 10.05/2012.

17. Data do Júri: 22/09/2017 (sexta-feira)
Processo n° 29029-98.2007.8.10.0001 (29029/2007)
Réu: FRANCISCO DE ASSIS SANTOS MOREIRA
Vítima(s): Jean Sousa Costa
Promotor de Justiça Washington Luis Maciel Cantanhede
Defensor Público: Bernardo Laurindo Santos Filho
Artigo : 121, § 2º, inc. IV, do CPB
Data do Fato: 01/04/2008 Oferecimento da Denúncia: 19/10/2007
Recebimento da Denúncia: 17/04/2008 Decisão de Pronúncia: 14.01.2015

18. Data do Júri: 25/09/2017 (segunda-feira)
Processo n.° 30494-35.2013.8.10.0001 (33303/2013)
Réu: EDNEY JOANH PEREIRA
Vítima(s): Samuel Lima de Sousa
Promotor de Justiça: Washington Luis Maciel Cantanhede
Defensor Público: Bernardo Laurindo Santos Filho
Artigo: 121, caput, do CPB
Data do Fato: 21.07.2013 Oferecimento da Denúncia: 09.08.2013
Recebimento da Denúncia: 03.09.2013 Decisão de Pronúncia: 06.11.2014. Acórdão nº 167.566/2015, manteve a pronuncia.
Transitou em julgado em 12.08.2015.
Decisão de Pronúncia: 10.03.2015

19. Data do Júri: 29/09/2017 (sexta-feira) META ENASP – 2016/2017
Processo n.° 14354-62.2009.8.10.0001 (14354/2009)
Réus: MARCIO ARAÚJO DA SILVA
Vítima(s): Francisco José Rodrigues da Silva
Promotor de Justiça: Washington Luis Maciel Cantanhede
Advogados: Edilson Máximo Araújo da Silva, OAB/MA 8657 e Karoline Bezerra Maia, OAB/MA 13.008
Artigo: 121, caput do CPB
Data do Fato: 06.04.2009 Oferecimento da Denúncia: 29.10.2013
Recebimento da Denúncia: 18.04.2013 Decisão de Pronúncia: 24.05.2016

20. Data do Júri: 02/10/2017 (segunda-feira) META ENASP – 2016/2017
Processo n.° 17649-05.2012.8.10.0001 (18771/2012)
Réu: JOSÉ CARLOS GASPAR PAIVA
Vítima(s): Antonio Mario Braga dos Santos Filho e José Arnaldo Pereira de Azevedo Filho
Promotor de Justiça: Washington Luis Maciel Cantanhde
Defensor Público: Adriano Wagner Araujo Cunha
Artigo: 121, § 2º, inciso IV, do CPB e 121, § 2º, inciso IV, c/c 14 , inciso II, ambos do CPB
Data do Fato: 02.08.2009 Oferecimento da Denúncia: 06.10.2010
Recebimento da Denúncia: 14.10.2010 Decisão de Pronúncia: 28.05.2015

21. Data do Júri: 09/10/2017 (segunda-feira) META ENASP – 2016/2017
Processo n.° 8203-56.2004.8.10.0001 (8203/2004)
Réu: MAURO CÉSAR SANTANA SANTOS
Vítima(s): Edson Nonato Pereira Freire
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Promotor de Justiça: Washinton Luis Maciel Cantanhede
Defensor Público: Bernardo Laurindo Santos Filho
Artigo: 121, § 2º, inciso II e IV c/c 29, ambos do CPB
Data do Fato: 31/03/2004 Oferecimento da Denúncia: 08/06/2004
Recebimento da Denúncia: 14/06/2004. Decisão de Pronúncia: 16/09/2014

22. Data do Júri: 16/10/2017 (segunda-feira)
Processo n.° 37417-77.2013.8.10.0001 (40876/2013)
Réu: ANTONIO LUIS MENDES MACHADO e JARDEL SERRA ROCHA
Vítima(s): Marcio André Lemos Barbosa e Maxsell da Silva Barbosa
Promotor de Justiça: Washington Luis Maciel Cantanhede
Defensor Público: Bernardo Laurindo Santos Filho
Artigo: Art. 121, § 2º, IV, do CPB
Data do Fato: 06/05/2013 Oferecimento da Denúncia: 10/02/2014
Recebimento da Denúncia: 14/02/2014 Decisão de Pronúncia: 30/05/2014.

23 . Data do Júri: 23/10/2017 (segunda-feira)
Processo n.° 46455-16.2013.8.10.0001 (50791/2013)
Réu: CARLOS ANDRE EVERTON RAMOS e WILLAME REIS LOPES
Vítima(s): Wdson Mendonça Lobo
Promotor de Justiça Washington Luis Maciel Cantanhede
Defensor Público: Bernardo Laurindo Santos Filho
Artigo: Art. 121, § 2º, incs. I e IV, c/c 29, todos do CPB
Data do Fato: 25/09/2013 Oferecimento da Denúncia: 04/11/2013
Recebimento da Denúncia: 06/12/2013 Decisão de Pronúncia: 12/12/2014.

24. Data do Júri: 30/10/2017 (segunda-feira)
Processo n.° 662-45.2013.10.0004 (61362/2013) – 17323-06.2016.8.10.0001 (21036/20160
Réu: DIEGO RODRIGUES VIEGAS, JOSÉ MARIA SANTOS SILVA, JOSEILSON DE JESUS DE SOUSA CAMARA e
NALDIVAN RONDOALDO BORGES.
Vítima(s): Luis Davi Padilha de Oliveira e Thaylson Santos Sá.
Promotor de Justiça Washsington Luis Maciel Cantanhede
Defensor Público e Advogado: Bernardo Laurindo Santos Filho e Italo Gustavo e Silva Leite OAB/MA 7620
Artigo: Art. 121, § 2º, incs. I e IV e Art. 121, § 2º, incs. I e IV c/c 14, II, todos do CPB
Data do Fato: 21.12.2013 Oferecimento da Denúncia: 24.02.2014
Recebimento da Denúncia: 27.02.2014
Decisão de Pronúncia: 11.01.2016. Acórdão nº 194.950/2016, manteve a pronuncia. Transitou em julgado em 03.03.2017.

25. Data do Júri: 01/11/2017 (quarta-feira)
Processo n.° 19932-64.2013.8.10.0001 (21856/2013)
Réus: JULIO KLEIDSON MOREIRA MONTEIRO
Vítima(s): Claudeci Costa Sales
Promotor de Justiça Washington Luis Maciel Cantanhede
Defensor Público: Bernardo Laurindo Santos Filho
Artigo: 121, caput c/c 14, II, todos do CPB
Data do Fato: 14.08.2011 Oferecimento da Denúncia: 03.04.2014
Recebimento da Denúncia: 09.04.2014 Decisão de Pronúncia: 22.10.2014. Acórdão nº 165.345/2015, manteve a pronuncia.
Transitou em julgado em 01.07.2015.

26. Data do Júri: 06/11/2017 (segunda-feira)
Processo n.° 47357-66.2013.8.10.0001 (51779/2013)
Réus: JOHNATAN CANTANHEDE COSTA
Vítima(s): Luis Eduardo Ferreira Sousa
Promotor de Justiça Washington Luis Maciel Cantanhede
Advogado: Adriano Wagner Araujo Cunha, OAB/MA 9345-A
Artigo: 121, caput c/c 29 do CPB
Data do Fato: 18.09.2011 Oferecimento da Denúncia: 29.01.2013
Recebimento da Denúncia: 16.04.2013 Decisão de Pronúncia: 26.03.2015. Recurso Especial transitou em julgado em
03.10.2016.

27. Data do Júri: 07/11/2017 (terça-feira)
Processo n.° 52376-53.2013.8.10.0001 (57294/2013)
Réus: LUCAS PEREIRA DOS SANTOS
Vítima(s): Edson dos Santos Soares
Promotor de Justiça Washington Luis Maciel Cantanhede
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Defensor Público: Bernardo Laurindo Santos Filho
Artigo: 121, caput do CPB
Data do Fato: 21.04.2013 Oferecimento da Denúncia: 06.12.2013
Recebimento da Denúncia: 10.01.2014 Decisão de Pronúncia: 12.03.2015

28. Data do Júri: 08/11/2017 (quarta-feira)
Processo n.° 17989-12.2013.8.10.0001 (19655/2013)
Réus: LEANDRO SOUZA LOPES
Vítima(s): Antonio José Ferreira de Jesus
Promotor de Justiça Washington Luis Maciel Cantanhede
Defensor Público: Bernardo Laurindo Santos Filho
Artigo: 121, caput c/c 14, inc. II, do CPB
Data do Fato: 25.12.2012 Oferecimento da Denúncia: 19.11.2013
Recebimento da Denúncia: 06.12.2013 Decisão de Pronúncia: 11.03.2015

29. Data do Júri: 09/11/05/2017 (quinta-feira)
Processo n.° 20523-26.2013.8.10.0001 (22448/2013)
Réus: CARLOS PAIVA DUTRA
Vítima(s): Ezequiel Lopes dos Santos
Promotor de Justiça Washington Luis Maciel Cantanhede
Defensor Público: Bernardo Laurindo Santos Filho
Artigo: 121, caput do CPB
Data do Fato: 07.06.2012 Oferecimento da Denúncia: 20.08.2013
Recebimento da Denúncia: 07.10.2013 Decisão de Pronúncia: 08.05.2015

30. Data do Júri: 10/11/2017 (sexta-feira)
Processo n.° 9781-39.2013.8.10.0001 (10650/2013)
Réus: WANDERSON AURELIO CANTANHEDE SANTOS
Vítima(s): Zozimo Gomes
Promotor de Justiça Washington Luis Maciel Cantanhede
Advogada: Lizieny Leal Cerqueira
Artigo: 121, caput do CPB
Data do Fato: 05.12.2012 Oferecimento da Denúncia: 02.10.2013
Recebimento da Denúncia: 04.11.2013 Decisão de Pronúncia: 01.10.2014

31. Data do Júri: 13/11/2017 (segunda-feira)
Processo n.° 27155-34.2014.8.10.0001 (29432/2014)
Réus: REGIVALDO SALGADO SALAZAR
Vítima(s): José Francisco dos Santos Lima
Promotor de Justiça Washington Luis Maciel Cantanhede
Defensor Público: Bernardo Laurindo Santos Filho
Artigo: 121, caput do CPB
Data do Fato: 04.08.2013 Oferecimento da Denúncia: 03.09.2014
Recebimento da Denúncia: 14.11.2013 Decisão de Pronúncia: 01.06.2015

32. Data do Júri: 14/11/2017 (terça-feira)
Processo n.° 15-25.2014.8.10.0001 (19/2014)
Réus: JOBERTH SANTOS CARDOSO 
Vítima(s): Welber Santos dos Anjos
Promotor de Justiça: Washington Luis Maciel Cantanhede
Advogado: Leandro Santos Viana Neto OAB/MA 9134
Artigo: 121, caput do CPB
Data do Fato: 08.12.2013 Oferecimento da Denúncia: 06.01.2014
Recebimento da Denúncia: 23.01.2014 Decisão de Pronúncia: 15.10.2015

33. Data do Júri: 16/11/2017 (quinta-feira)
Processo n.° 37945-77.2014.8.10.0001 (40860/2014)
Réus: GILSON FERREIRA ALMEIDA
Vítima(s): Antonio Ibraim Oliveirade Almeida
Promotor de Justiça Washington Luis Maciel Cantanhede
Defensor Público: Bernardo Laurindo Santos Filho
Artigo: 121, caput c/c 14, II, todos do CPB
Data do Fato: .15.06.2014 Oferecimento da Denúncia: 16.09.2014
Recebimento da Denúncia: 14.11.2014 Decisão de Pronúncia: 08.06.2015
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34. Data do Júri: 17/11/2017 (sexta-feira)
Processo n° 20641-94.2016.8.10.0001 (25392/2016)
Réu: RAONE WERDELL VALE RIBEIRO
Vítima(s): Fernando Barbosa Ramos
Promotor de Justiça Washington Luis Maciel Cantanhede
Defensor Público: Bernardo Laurindo Santos Filho
Artigo : 121, caput do CPB
Data do Fato: 11/11/2016 Oferecimento da Denúncia: 15/12/2013
Recebimento da Denúncia: 19/12/2016 Decisão de Pronúncia: 13.03.2017

35. Data do Júri: 20/11/2017 (segunda-feira)
Processo n.° 30869-27.2014.8.10.0001 (30869/2014)
Réu: ELTON JORGE ALMEIDA ARAÚJO
Vítima(s): Fernanda Sousa Silva
Promotor de Justiça Washington Luis Maciel Cantanhede
Advogado: José Ribamar O. Lima
Artigo: 121, § 2º, inc. II do CPB
Data do Fato: 27.01.2014 Oferecimento da Denúncia: 17.09.2014
Recebimento da Denúncia: 24.11.2014 Decisão de Pronúncia: 27.07.2016

36. Data do Júri: 21/11/2017 (terça-feira)
Processo n.° 537-77.2013.8.10.0001 (50603/2013)
Réu: ALAN DAVID MEDEIROS DINIZ
Vítima(s): Carleyson Henrry Costa Silva
Promotor de Justiça Washington Luis Maciel Cantanhede
Advogado: Jorge Luis França Silva, OAB/MA 12.175
Artigo: 121, caput, do CPB
Data do Fato: 19.10.2011 Oferecimento da Denúncia: 28.11.2013
Recebimento da Denúncia: 09.12.2013 Decisão de Pronúncia: 21.02.2017

37. Data do Júri: 22/11/2017 (quarta-feira) META ENASP – 2016/2017
Processo n.° 6155-17.2010.8.10.0001 (6078/2010)
Réu: WILDER ARDELA MICHHUE
Vítima(s): Joaquim Felipe de Sousa Neto
Promotor de Justiça Washington Luis Maciel Cantanhede
Defensor Público: Bermardo Laurindo Santos Filho
Artigo: 121, § 2º, I, c/c 29, do CPB
Data do Fato: 29.10.2008 Oferecimento da Denúncia: 19.08.2009
Recebimento da Denúncia: 26.08.2009 Decisão de Pronúncia: 20.10.2015. Acórdão nº 200.512/2017, manteve a pronuncia.
Transitou em julgado em 25.05.2017.

38. Data do Júri: 23/11/2017 (quinta-feira) 
Processo n.° 413-06.2013.8.10.0001 (462/2013)
Réu: JOSÉ CLEBESON CUTRIM JANSEN
Vítima(s): Deusenilce Costa Pereira
Promotor de Justiça: Washington Luis Maciel Cantanhede
Advogado: Francisco Castro Conceição, OAB/MA 812 e Wellington Marcos Ferreira Conceição
Artigo: Art. 121, caput, do CPB
Data do Fato: 07/01//2013 Oferecimento da Denúncia: 02/10/2013
Recebimento da Denúncia: 04/11/2013 Decisão de Pronúncia: 17/11/2014. Recurso Especial 9018/2016, transitou em
julgado em 24/01/2017.

39. Data do Júri: 24/11/2017 (sexta-feira) META ENASP – 2016/2017
Processo n.° 75-13.2005.8.10.0001 (75/2005)
Réu: EVERALDO SOUSA RODRIGUES e GENILSON SOUSA RODRIGUES
Vítima(s): Ronaldo Santos da Rocha
Promotor de Justiça: Washington Luis Maciel Cantanhede
Advogado: Cicero Carlos de Medeiros, OAB/MA 6945
Artigo: 121, caput, do CPB
Data do Fato: 28.11.2004 Oferecimento da Denúncia: 10.04.2006
Recebimento da Denúncia: 18.04.2006 Decisão de Pronúncia: 01.02.2016. 

40. Data do Júri: 27/11/2017 (segunda-feira)
Processo n.° 46526-47.2015.8.10.0001 (49600/2015)
Réu: NERISVALDO SOUSA ROCHA
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Vítima(s): Wagner Sales Sampaio
Promotor de Justiça Washington Luis Maciel Cantanhede
Advogado: Raimundo da Silva Santos OAB/MA 6086
Artigo: 121, § 2º, IV do CPB
Data do Fato: 13.08.2011 Oferecimento da Denúncia: 26.08.2013
Recebimento da Denúncia: 07.10.2013 Decisão de Pronúncia: 08.05.2015

41 . Data do Júri: 28/11/2017 (terça-feira)
Processo n.° 21388-49.2013. 8.10.0001 (23515/2013)
Réu: NATANEL VIEIRA, RAIMUNDO JOSÉ CANTANHEDE e RAIMUNDO NONATO PEREIRA
Vítima(s): Valdeci Monteiro Leite
Promotor de Justiça Washington Luis Maciel Cantanhede
Advogado e Defensor Público: Valdeci Ferreirade Lima OAB/MA 4185 e Bernardo Laurindo Santos Filho
Artigo: 121, § 2º, inc. IV c/c 29 do CPB
Data do Fato: .26.05.2013 Oferecimento da Denúncia: 28.06.2013
Recebimento da Denúncia: 12.07.2013 Decisão de Pronúncia: 08.07.2014.

42 . Data do Júri: 29/11/2017 (quarta-feira)
Processo n.° 5312-08.2011. 8.10.0001 (7059/2017)
Réu: ELIANA SOUSA DOS SANTOS
Vítima(s): José Raimundo Penha Martins e Marcelo Barros Cangago
Promotor de Justiça Washington Luis Maciel Cantanhede
Defensor Público: Bernardo Laurindo Santos Filho
Artigo: 121, inc. IV c/c art. 14, II e art. 29 do CPB
Data do Fato: 18.06.2013 Oferecimento da Denúncia: 07.10.2014
Recebimento da Denúncia: 09.10.2014 Decisão de Pronúncia: 07.07.2016.

43 . Data do Júri: 30/11/2017 (quinta-feira) META ENASP – 2016/2017
Processo n.° 11312-39.2008. 8.10.0001 (11312/2008)
Réu: EUMAR COUTINHO JUNIOR
Vítima(s): Jamilson Tenorio Rodrigues
Promotor de Justiça Washington Luis Maciel Cantanhede
Advogado: João Damasceno Correa Moreira, OAB/MA 3189
Artigo: 121, caput, do CPB
Data do Fato: 15.11.2017 Oferecimento da Denúncia: 15.08.2008
Recebimento da Denúncia: 28.08.2008 Decisão de Pronúncia: 17.07.2014. Acórdão nº 195.310/2016, anulou o julgamento .
Transitou em julgado em 10.03.2017.

Dado e passado nesta Cidade e Foro, aos 28 (vinte e oito) dias do mês de junho do ano de dois mil e dezessete. Eu, Orozimo
Nonato Vale, ...................................., Secretário Judicial da 3ª Vara do Tribunal do Júri, que digitei e subscrevi.

KATIA COELHO DE SOUSA DIAS
Juíza de Direito Titular da 3ª Vara do Tribunal do Júri

Quarta Vara do Tribunal do Juri do Fórum Des. Sarney Costa

JUIZ DE DIREITO TITULAR DA 4ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI, JOSÉ RIBAMAR GOULART HELUY JÚNIOR, SECRETÁRIA
JUDICIAL, THAYS MACIEL DE MELO, PROC.: N.º 21001-29.2016.8.10.0001, acusado: JOERBETH REIS SANTOS - advogado:
Dr. RICARDO RICCO DE SOUZA, OAB/MA 6.239, conforme Despacho de fls. 144: "Juntar ofício onde são prestadas as
informações requisitadas no habeas corpus impetrado em favor do acusado. Trasladar da representação criminal em apenso o
instrumento de mandato. Intimar, por publicação, o Advogado do acusado para apresentar resposta escrita à acusação, no prazo
de dez dias". São Luís, 28 de junho de 2017.

JOSÉ RIBAMAR GOULART HELUY JÚNIOR
Juiz de Direito Titular da 4ª Vara do Tribunal do Júri

JUIZ DE DIREITO TITULAR DA 4ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI, JOSÉ RIBAMAR GOULART HELUY JÚNIOR, SECRETÁRIA
JUDICIAL, THAYS MACIEL DE MELO, PROC.: N.º 225-38.2012.8.10.0004, acusado: GERSON BATISTA RAMOS - advogados:
Dr. FRANKIE RAPOSO SEBA - OAB/MA 5.153, Dr. JOSÉ FRANKLIN SKEFF SEBA - OAB/MA 5.152, Dr.ª MÁRCIA BRINGEL DA
SILVA - OAB/MA 330 e Dr. WILSON CARLOS DE SOUSA - OAB/MA 11.600, conforme Despacho de fls. 286: "Defiro, em parte, o
requerimento ministerial de fls. 283. I - Em razão do acusado GERSON BATISTA RAMOS não ter sido intimado para audiência no
juízo deprecado, conforme certidão de fls. 277, não é caso de citação por edital, como requereu o Promotor de Justiça, pois o
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acusado já foi citado pessoalmente e apresentou resposta à acusação, como se vê às fls. 73 e 74, respectivamente; deve ser
aplicada a regra prevista no artigo 367 do mesmo diploma legal com o prosseguimento da ação penal na ausência do acusado
que, após citado pessoalmente e constituído Advogado, mudou de endereço sem comunicar ao juízo. II -Tendo em vista a
desistência de oitiva da testemunha ELIETE FERREIRA DE OLIVEIRA e estando o acusado em local desconhecido, dou por
encerrada a instrução criminal e concedo vista ao Promotor de Justiça para oferecimento das alegações finais, em forma de
memoriais, no prazo de cinco dias. Após, intime-se, por publicação, os Advogados constituídos pelo acusado para o mesmo fim e
pelo mesmo prazo. III - Reservo-me para apreciar o pedido de prisão preventiva (fls. 284) por ocasião da decisão de pronúncia".
São Luís, 28 de junho de 2017.

JOSÉ RIBAMAR GOULART HELUY JÚNIOR
Juiz de Direito Titular da 4ª Vara do Tribunal do Júri

JUIZ DE DIREITO TITULAR DA 4ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI, JOSÉ RIBAMAR GOULART HELUY JÚNIOR, SECRETÁRIA
JUDICIAL, THAYS MACIEL DE MELO, PROC.: N.º 343-47.2017.8.10.0001, acusado(s): JAILSON PEREIRA SOARES -
advogado(s): Dr. DARTANHAN LUIS REIS MENEZES, OAB/MA 2.998 e Dr. LEANDRO SILVA RANGEL DE MORAES, OAB/MA
17.286, conforme Despacho de fls. 202: "Considerando que o acusado JAILSON PEREIRA SOARES constituiu Advogado (fls.
185), reservo-me para apreciar o pedido de revogação de prisão após a apresentação da resposta à acusação. Intime-se o
advogado, por publicação." São Luís, 28 de junho de 2017.

JOSÉ RIBAMAR GOULART HELUY JÚNIOR
Juiz de Direito Titular da 4ª Vara do Tribunal do Júri

EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO : 15 (QUINZE) DIAS

PROCESSO : 13627-93.2015.8.10.0001

AUTOR : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO

ACUSADO : LUIS ALEXANDRE SOUZA

FINALIDADE : CITAÇÃO de LUIS ALEXANDRE SOUZA, brasileiro, natural de São Luís/MA, nascido em 20/06/1993, portador do
RG nº. 023880452003-1 SSP/MA e CPF nº. 038.278.123-64, filho de Lelia Regina do Carmo Souza, atualmente em local incerto e
não sabido, para responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do artigo 406 e seguintes do CPP, pela
suposta prática de crime previsto no art. 121, §2º, II, do CPB. Fica o réu ciente de que na ausência de resposta no prazo legal ou
na falta de condições financeiras para constituir advogado, sua defesa será patrocinada por Defensor Público, que terá vista dos
autos nos termos do art. 396-A, § 2º, do CPP.

SEDE DO JUÍZO: Fórum "Desembargador Sarney Costa", Avenida Professor Carlos Cunha, s/nº, Calhau, São Luís/MA, CEP:
65066-310, E-mail: secjur4_slz@tjma.jus.br, Fone: (098) 3194-5559.

E, para que chegue ao conhecimento de todos, foi expedido o presente Edital, cuja via impressa fica afixada no local de costume e
publicado na forma da Lei. Dado e passado o presente nesta 4ª Vara do Tribunal do Júri, aos 28 de junho de 2017. Eu, Secretária
Judicial __________ (Thays Maciel de Melo Costa), digitei e subscrevi.

JOSÉ RIBAMAR GOULART HELUY JÚNIOR
Juiz de Direito Titular da 4ª Vara do Tribunal do Júri

EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO : 15 (QUINZE) DIAS

PROCESSO : 4957-32.2016.8.10.0001

AUTOR : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO

ACUSADO : GEUCIMAR LIMA DUARTE JUNIOR " CAPOEIRA "

FINALIDADE : CITAÇÃO de GEUCIMAR LIMA DUARTE JÚNIOR, vulgo "Capoeira ou Juninho", brasileiro, Carregador(armazém),
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natural de São Luis/MA, nascido em 04/10/1985, filho de Geucimar Lima Duarte e Ana Cláudia Gomes Duarte , atualmente em
local incerto e não sabido, para responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do artigo 406 e seguintes
do CPP, pela suposta prática de crime previsto no art. 121, §2º, IV c/c Art. 14, ambos do CPB e art. 121, §2º, IV do CPB. Fica o réu
ciente de que na ausência de resposta no prazo legal ou na falta de condições financeiras para constituir advogado, sua defesa
será patrocinada por Defensor Público, que terá vista dos autos nos termos do art. 396-A, § 2º, do CPP.

SEDE DO JUÍZO: Fórum "Desembargador Sarney Costa", Avenida Professor Carlos Cunha, s/nº, Calhau, São Luís/MA, CEP:
65066-310, E-mail: secjur4_slz@tjma.jus.br, Fone: (098) 3194-5559.

E, para que chegue ao conhecimento de todos, foi expedido o presente Edital, cuja via impressa fica afixada no local de costume e
publicado na forma da Lei. Dado e passado o presente nesta 4ª Vara do Tribunal do Júri, aos 28 de junho de 2017. Eu, Secretária
Judicial __________ (Thays Maciel de Melo Costa), digitei e subscrevi.

JOSÉ RIBAMAR GOULART HELUY JÚNIOR
Juiz de Direito Titular da 4ª Vara do Tribunal do Júri

EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO : 90 (NOVENTA) DIAS

PROCESSO : 14647-56.2014.8.10.0001 (Ação Penal de Competência do Júri)

AUTOR : MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

SENTENCIADO : NILSON DE JESUS SOUZA BELFORT

FINALIDADE : INTIMAÇÃO de NILSON DE JESUS SOUZA BELFORT, vulgo "Bigodinho", brasileiro, natural de São Luís/MA,
nascido em 01/08/1978, filho de Maria José Sousa Belfort, para tomar ciência da Sentença proferida em Sessão do Tribunal do Júri
Popular às fls. 294/296: "[...]Em respeito à decisão soberana do Conselho de Sentença, DECLARO CONDENADO o acusado
NILSON DE JESUS SOUZA BELFORT pela prática do crime de homicídio simples, tipificado no caput do artigo 121 do Código
Penal. Em obediência à regra prevista no artigo 68 do Código Penal, passo a dosar a pena, iniciando pela fixação da pena-base,
analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do mesmo código, acrescentando um ano e nove meses por cada
circunstância judicial desfavorável ao acusado, que corresponde a um oitavo de catorze anos, que é o período entre o mínimo e o
máximo da pena prevista para o crime de homicídio simples.[...]Diante dessa análise, onde duas circunstância judiciais são
desfavoráveis ao acusado, fixo a pena-base em nove anos e seis meses de reclusão, que a torno definitiva em razão da ausência
de circunstâncias atenuantes ou agravantes e de causas de diminuição ou aumento de pena. A pena privativa de liberdade deverá
ser cumprida, inicialmente, em regime fechado no Complexo Penitenciário de Pedrinhas. [...] Isento o acusado do pagamento das
custas processuais por considerá-lo pobre na forma da lei. Com o trânsito em julgado desta sentença, lançar o nome do acusado
no rol dos culpados; comunicar à Justiça Eleitoral e ao Instituto de Identificação; expeça-se o mandado de prisão e, após o seu
cumprimento, a guia de execução definitiva, encaminhando-se ao juízo competente. [...]Lida em sessão, ficam as partes, de logo,
intimadas. Registre-se no livro próprio.São Luís, 15 de maio de 2017.JOSÉ RIBAMAR GOULART HELUY JÚNIOR Presidente do
Tribunal do Júri Popular".

SEDE DO JUÍZO : Fórum "Desembargador Sarney Costa", Avenida Professor Carlos Cunha, s/nº, Calhau, São Luís/MA, CEP:
65066-310, E-mail: secjur4_slz@tjma.jus.br, Fone: (098) 3194-5559/60.

E, para que chegue ao conhecimento de todos, foi expedido o presente Edital, cuja via impressa fica afixada no local de costume e
publicado na forma da Lei. Dado e passado o presente nesta 4ª Vara do Tribunal do Júri, aos 28 de junho de 2017. Eu, Secretária
Judicial ____________ (Belª Thays Maciel de Melo), mandei digitar e subscrevi.

JOSÉ RIBAMAR GOULART HELUY JÚNIOR
Juiz de Direito Titular da 4ª Vara do Tribunal do Júri

EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO : 15 (QUINZE) DIAS

PROCESSO : 173-17.2013.8.10.0001 (Inquérito Policial)

AUTOR : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO

ACUSADO : A APURAR
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VÍTIMA : ENNY CARLOS ABREU SANTOS

FINALIDADE : INTIMAÇÃO de ALGUM FAMILIAR DA VÍTIMA ENNY CARLOS ABREU SANTOS, para tomar ciência da Decisão
de Arquivamento, proferida às fls. 239/240: "[...] Trata-se de inquérito policial instaurado a fim de apurar a responsabilidade criminal
pela suposta prática de crime de homicídio simples cometido no dia 19 Novembro de 2012, por volta das 19h, nesta cidade, contra
a vítima ENNY CARLOS ABREU SANTOS. Com vista dos autos, o Ministério Público requereu o arquivamento dos autos às fls.
236/237. Estes os fatos que merecem relato. DECIDO. Após a Constituição de 1988, o Ministério Público alcançou legitimidade
privativa para propor ação penal (art. 129, I, da CF) e o juiz somente pode arquivar o inquérito policial mediante requerimento
ministerial. Extraem-se dos autos que no dia 19 de Novembro de 2012, por volta das 19h, ENNY CARLOS ABREU SANTOS, teria
sua integridade física fatalmente atingida por diversos disparos de arma de fogo (fls. 229/230) efetuados por pessoas não
identificadas.Iniciadas as investigações para apurar o fato delituoso, a autoridade policial realizou diligência para identificar a
autoria do crime em análise, porém não houve sucesso, pois as testemunhas inquiridas em nada puderam contribuir para
elucidação dos fatos ocorridos contra ENNY CARLOS ABREU SANTOS. Dentre as diligências, foi confeccionado o retrato falado
(fls.170/171), a partir de informações das testemunhas, contudo, não houve resultado na identificação dos possíveis autores do
delito. Por fim, a autoridade policial conclui em seu relatório que a vítima pode ter sido confundida com outra pessoa conhecida por
"Baleia", que morava na mesma rua de ENNY CARLOS, e que possuía função de "avião" dentro do tráfico de drogas naquela
região. Face ao exposto, com fundamento no artigo 28 do Código de Processo Penal combinado com o artigo 18 do referido
diploma, posto que não houvesse possibilidade de apurar com certidão à autoria do crime aqui relatado. Transitada em julgado
esta sentença, dê-se baixa na Distribuição e comunique-se ao Instituto de Identificação. Dê-se ciência aos familiares da vítima (Art.
201, § 2º, CPP). Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após, arquivem-se. São Luís, 10 de maio de 2016.JOSÉ RIBAMAR
GOULART HELUY JÚNIOR Juiz de Direito da 4ª Vara do Tribunal do Júri ".

SEDE DO JUÍZO : Fórum "Desembargador Sarney Costa", Avenida Professor Carlos Cunha, s/nº, Calhau, São Luís/MA, CEP:
65066-310, E-mail: secjur4_slz@tjma.jus.br, Fone: (098) 3194-5559.

E, para que chegue ao conhecimento de todos, foi expedido o presente Edital, cuja via impressa fica afixada no local de costume e
publicado na forma da Lei. Dado e passado o presente nesta 4ª Vara do Tribunal do Júri, aos 28 de junho de 2017. Eu, Secretária
Judicial ____________ (Thays Maciel de Melo Costa), digitei e subscrevi.

JOSÉ RIBAMAR GOULART HELUY JÚNIOR
Juiz de Direito Titular da 4ª Vara do Tribunal do Júri

EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO : 15 (QUINZE) DIAS

PROCESSO : 3800-24.2016.8.10.0001 (Ação Penal de Competência do Júri)

AUTOR : MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

SENTENCIADO : JAIOMAR PEREIRA MIRANDA

VÍTIMA : CARLOS HENRIQUE AMORIM DOS SANTOS

FINALIDADE : INTIMAÇÃO dos familiares da vítima Carlos Henrique Amorim dos Santos, para tomarem ciência da Sentença
proferida em Sessão do Tribunal do Júri Popular às fls. 342/343: "[...] Em respeito à decisão soberana do Conselho de Sentença,
DECLARO ABSOLVIDO o acusado JAIOMAR PEREIRA MIRANDA da acusação de ter cometido o crime de homicídio qualificado
por motivo torpe e uso de recurso que impossibilitou a defesa da vítima CARLOS HENRIQUE AMORIM DOS SANTOS e, por
consequência, revogo a prisão preventiva dele [...]. Para cumprimento do artigo 201, § 2º, do Código de Processo Penal, entregar
cópia desta sentença aos familiares da vítima ou publique-se edital, caso não sejam encontrados. Lida em sessão, ficam as partes,
de logo, intimadas. Registre-se no livro próprio. São Luís, 19 de maio de 2017. JOSÉ RIBAMAR GOULART HELUY JÚNIOR.
Presidente do Tribunal do Júri Popular".

SEDE DO JUÍZO : Fórum "Desembargador Sarney Costa", Avenida Professor Carlos Cunha, s/nº, Calhau, São Luís/MA, CEP:
65066-310, E-mail: secjur4_slz@tjma.jus.br, Fone: (098) 3194-5559/60.

E, para que chegue ao conhecimento de todos, foi expedido o presente Edital, cuja via impressa fica afixada no local de costume e
publicado na forma da Lei. Dado e passado o presente nesta 4ª Vara do Tribunal do Júri, aos 28 de junho de 2017. Eu, Secretária
Judicial ____________ (Belª Thays Maciel de Melo), mandei digitar e subscrevi.

JOSÉ RIBAMAR GOULART HELUY JÚNIOR
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Juiz de Direito Titular da 4ª Vara do Tribunal do Júri

EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO : 15 (QUINZE) DIAS

PROCESSO : 55913-86.2015.8.10.0001 (Inquérito Policial)

AUTOR : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO

VÍTIMA : AUGUSTO GOMES CORREIA

FINALIDADE : INTIMAÇÃO de ALGUM FAMILIAR DA VÍTIMA AUGUSTO GOMES CORREIA, para tomar ciência da Decisão de
Arquivamento, proferida às fls. 61/62: "[...] Trata-se de inquérito policial instaurado para apurar a responsabilidade pela suposta
prática de crime de homicídio qualificado, cometido no dia 20 abril de 2015, por na Galeria da Liberdade, nesta cidade, no qual
figurou como vítima AUGUSTO GOMES CORREIA. Com vista dos autos, o Ministério Público requereu o arquivamento às fls.
58/59. É o relatório. Decido. Extraem-se dos autos que, no dia 20 de abril de 2015, AUGUSTO GOMES CORREIA foi assassinado
com tiros de armas de fogo, consoante laudo de exame cadavérico, às fls. 5/7, figurando como principal suspeito um traficante de
drogas do bairro da Liberdade, cuja identificação não foi revelada. Iniciadas as investigações para apurar o fato delituoso, a
autoridade policial realizou diligência para identificar a autoria do crime em análise, sem obter sucesso, diante da ausência de
testemunhas oculares. No depoimento acostado às fls. 17/18, a irmã da vítima afirmou que AUGUSTO era viciado em drogas, e
que tinha tomado conhecimento, por parte de sua genitora, que um traficante do bairro da Liberdade estaria lhe cobrando o
pagamento de uma dívida decorrente do tráfico; contudo, a depoente não soube identificar a pessoa do traficante e nenhuma outra
testemunha foi ouvida perante a autoridade policial. Assim, diante da impossibilidade de identificação dos supostos autor(es) do
crime, determino o ARQUIVAMENTO do presente feito, na esteira do requerimento do Ministério Público. Transitada em julgado
esta sentença, dê-se baixa na Distribuição e comunique-se ao Instituto de Identificação. Dê-se ciência aos familiares da vítima (Art.
201, § 2º, CPP). Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após isso, arquivem-se os autos. São Luís/MA, 16 de março de 2016.".

SEDE DO JUÍZO : Fórum "Desembargador Sarney Costa", Avenida Professor Carlos Cunha, s/nº, Calhau, São Luís/MA, CEP:
65066-310, E-mail: secjur4_slz@tjma.jus.br, Fone: (098) 3194-5559.

E, para que chegue ao conhecimento de todos, foi expedido o presente Edital, cuja via impressa fica afixada no local de costume e
publicado na forma da Lei. Dado e passado o presente nesta 4ª Vara do Tribunal do Júri, aos 28 de junho de 2017. Eu, Secretária
Judicial ____________ (Thays Maciel de Melo Costa), digitei e subscrevi.

JOSÉ RIBAMAR GOULART HELUY JÚNIOR
Juiz de Direito Titular da 4ª Vara do Tribunal do Júri

Varas de Entorpecentes

Segunda Vara de Entorpecentes do Fórum Des. Sarney Costa

EDITAL DE INTIMAÇÃO
PRAZO: 60(SESSENTA) DIAS

Processo nº 17380-58.2015.8.10.0001 (186882015)- Ação Penal Pública
Conduta ilícita: art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006
Parte autora: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
Parte acusada:ROSI CLEIA FERNANDES OLIVEIRA
Data da prisão: 26.04.2015 (Nota de culpa de fl. 16); soltura:03.06.2015 (fl. 48/50)
O Exmo. Juiz Adelvam Nascimento Pereira, Juiz de Direito da 2ª Vara de Entorpecentes da Comarca de São Luís, Estado do
Maranhão, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER a todos quantos a presente Intimação virem e dela conhecimento tiverem, que por este Juízo e Secretaria Judicial se
processam os termos da Ação Penal acima mencionada, sendo o presente para:
INTIMAR a acusada ROSI CLEIA FERNANDES OLIVEIRA, RG 030505942006-4/SSPMA, maranhense de São Luis, nascida em
10.01.1991, filha de Biosmar de Souza oliveira e de Maria das Graças Lopes Fernandes, vendedora de lanches, residente na Rua
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São José, nº 20, Vila Nova República/Maracanã,, atualmente em lugar incerto e não sabido, para tomar conhecimento da
SENTENÇA, a seguir transcrita:Visto etc...

A representante do Ministério Público Estadual, com base em Inquérito Policial iniciado por Auto de prisão em Flagrante, ofereceu
denúncia em face de ROSI CLEIA FERNANDES OLIVEIRA, RG 030505942006-4/SSPMA, maranhense de São Luis, nascida em
10.01.1991, filha de Biosmar de Souza oliveira e de Maria das Graças Lopes Fernandes, vendedora de lanches, residente na Rua
São José, nº 20, Vila Nova República/Maracanã, nesta capital, pela prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006.
Para tanto, a inicial acusatória de fls. 02/04 noticia que “…na madrugada de 26/04/2015 militares realizavam patrulhamento pelo
bairro Vila Esperança e adjacências, desta capital, quando ao passarem por um bar localizado nas proximidades da BR-135,
observaram um rapaz adentrando rapidamente no estabelecimento e, em seguida, visualizaram ROSI CLEIA, proprietária do ponto
comercial, arremessando algo em direção ao quintal do vizinho, o que ensejou a abordagem policial. Em ato contínuo, o militar
José de Ribamar Lucena Júnior, arrecadou no quintal do vizinho uma sacola com 39 cabeças de crack, enquanto os demais
agentes públicos realizaram vistoria no local e nas pessoas presentes, apreendendo apenas um tubo de linha r a importância de
R$68,00…”.
Auto de exibição e apreensão de fls.11/12, discriminando a substância entorpecente, dinheiro e um pen drive, todos apreendidos
no estabelecimento.
Nãso há registro do depósito judicial da quantia em dinheiro apreendida.
Laudo de Constatação às fl.14, atestando provisoriamente que os 02 pacotes médios acondicionando substância vegetal com
massa líquida de 6,008 gramas é alcaloide cocaína.
Laudo de exame definitivo em substância amarela sólida de fls. 85/89, ratificando a natureza entorpecente e a quantidade da
substância já examinada pelo laudo de Constatação.
ROSI CLEIA foi presa no dia 26.04.2015 (nota de culpa de fl. 16) e posteriormente este Juízo substituiu a prisão pelas cautelares
dos incisos I e IV, do art. 319, do CPP, adquirindo a liberdade provisória no dia 03.06.2015 (alvará e auto de soltura de fls. 48/50).
Notificada, ROSI CLEIA FERNANDES OLIVIERA constituiu advogado e apresentou defesa preliminar às fls. 75/79. A denúncia foi
recebida em 01.07.2015(fl. 69).
Denúncia recebida em 13/08/2015 (fl.83).

A instrução iniciada em 03/11/2015 (fls.103/105), com a oitiva de uma testemunha de acusação, e concluída em 23/02/2015
(fls.115/116), com a oitiva de outra testemunha de acusação e uma da defesa, bem como tomado o interrogatório da acusada Rosi
Cleia.
Em sede de alegações finais (fls.118/120), o Ministério Público pede a procedência da denúncia e a consequente condenação da
acusada ROSI CLEIA nas penas do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 (tráfico de entorpecentes).
A defesa constituída de Rosi Cleia, em sede de alegações finais de fl.123, invocando o princípio in dúbio pro reo, por não restar
claro sua participação nos fatos, pede a absolvição.
É o relatório. Passo a fundamentar e decidir.
A prova pericial concluiu que a natureza entorpecente da substância apreendida no quintal do vizinho e que teria sido jogada ali
pela acusada ROSI CLEIA FERNANDES OLIVEIRA é alcaloide cocaína em quantidade de 6,008 gramas, residindo nesse
particular a materialidade do delito tipificado no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006.
No tocante a autoria, a mim não restou bem esclarecida, posto que as duas testemunhas de defesa informam que um rapaz,
depois identificado como BUIÚ, teriam adentrado correndo no Bar da acusada ao avistar os policiais e logo em seguida um dos
policias observou a denunciada ROSI CLEIA jogar para fora do estabelecimento um objeto, que depois de recolhido no quintal do
vizinho foi reconhecido como substância semelhante a crack.
Pois bem. Tanto no Inquérito Policial como em juízo as testemunhas informam que um rapaz adentrou correndo no bar de ROSI
CLEIA. Depois certificaram-se que esse rapaz seria BUIÚ, conhecido pela polícia como comandante do tráfico na região. Em
seguida a entrada de BUIÙ no Bar o policial Lucena observou ROSI CLEIA arremessar algo para o quintal do vizinho. Na busca no
quintal do vizinho a equipe de policiais encontrou uma sacola contendo as 6,008 gramas de crack embaladas em trouxinhas.
Perante a autoridade policial e em juízo a acusada ROSI CLEIA afirmou que BUIÚ teria fugido da vista dos policias pelo interior do
seu estabelecimento e na passagem jogou sobre uma das mesas um embrulho com drogas. Diante da situação a acusada jogou o
embrulho fora, indo cair no quintal do vizinho.
Os PMs não mais conseguiram localizar BUIÚ. A autoridade policial efetuou diligências no sentido de intimá-lo para prestar
declarações, mas tudo em vão (fls.28/30).
As duas testemunhas da denúncia informam que Buiú ao adentrar correndo no bar parecia que ia se desfazer de algo ou avisar da
chegada da polícia; além do mais ele comanda o tráfico naquela região onde o bar de Rosi Cleia era localizado. Portanto, essas
informações, somadas aos depoimentos de ROSI CLEIA nas esferas administrativa e judicial, me levam a concluir que aquela
substância entorpecente jogada pela denunciada no quintal do vizinho era de BUIÚ. Tenho que o simples ato da acusada de jogar
o material fora, ao perceber que se tratava de droga, não pode ser interpretado como participação no delito.

A testemunha José de Ribamar Lucena Júnior, policial militar, disse, em resumo: “… uma dessas pessoas do sexo masculino
adentrou de forma súbita no bar…eu tava na moto com o Cabo James e consegui chegar mais rápido, no momento em que vi ela
sair de traz do balcão e jogar ao lodo do quintal do vizinho…que não consegui identificar o rapaz que adentrou no bar correndo
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devido a quantidade de pessoas no bar. Ela esclareceu que era Buiú, e realmente é um traficante da região (mídia à fl. 116).

Portanto, não há informações precisas sobre a propriedade e nem sobre o responsável pela substância entorpecente apreendida.
Ante essa dúvida, não me parece razoável editar um decreto condenatório se não há a certeza da autoria, situação que me leva a
reconhecer a tese levantada pela defesa em sede de derradeiras alegações e decidir pela absolvição aplicando o princípio in dubio
pro reo.
Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE a denúncia e, em conseqüência, tomando por base o artigo 386, VII do CPP ABSOLVO a
acusada ROSI CLEIA FERNANDES OLIVIERA, antes qualificada, da acusação tipificada na denúncia.
Faço cessar as cautelares dos incisos I e IV do art. 319, do CPP, aplicadas ao acusado (fls.45/46), desobrigado-o do cumprimento.
Autorizo, por oportuno, a incineração da droga apreendida, devendo a autoridade policial encaminhar a este juízo cópia do auto de
incineração em dez (10) dias, nos termos dos artigos 50, 50-A e 72, todos da Lei 11.343/2006.
Determino a restituição à acusada ROSI CLEIA da quantia de R$68,00 (fls.21/22). Todavia, não havendo registro nos autos do
depósito desse valor, solicitar imediata informação da autoridade policial sobre o destino empregado daquela quantia. Após a
informação, expedir alvará de restituição.
Restituir à acusada o pen drive aprendido (fls.39).
Oficiar o Depositário Público para destruir os dois recipientes e o tubo de linhas, por entender que não possuem valor econômico
algum de interesse do acusado.
Publicar e registrar. Intimar o Ministério Público por vista nos autos, o acusado pessoalmente (caso não seja encontrado, que se
proceda a sua intimação por edital com prazo de 60 dias) e o defensor público. Após, certificar cada intimação e o respectivo
trânsito em julgado, se ocorrer.
Após tudo e com o trânsito em julgado, certificações de todos os atos e baixas de estilo, ARQUIVAR.
São Luís, 28 de junho de 2017.

JUIZ Adelvam Nascimento Pereira
Titular da 2ª Vara de Entorpecentes

Ação Penal n°. 21325-19.2016.8.10.0001
Denunciados:JOHN ROBERT AGUIAR DA SILVA,
Conduta ilícita: Art. 33, caput, e art. 35 c/c art. 40, VI, todos da Lei nº 11.343/2006
Data: 26/05/2017
O Exmo. Sr. Adelvam Nascimento Pereira, Juiz Titular da 2ª Vara de Entorpecentes da Comarca de São Luis, Estado do
Maranhão, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER a todos quantos a presente Intimação virem e dela conhecimento tiverem, que por este Juízo e Secretaria Judicial se
processam os termos da Ação Penal acima mencionada, sendo o presente para:
INTIMAR o advogado Romualdo Silva Marquinho, OAB/MA 9166 e Iracilda Syntia Ferreira Pereira, OAB/MA 9996 para
apresentarem ALEGAÇÕES FINAIS, no prazo de 05(cinco) dias. Eu, Themis N.Silva, secretária judicials digitei. São Luís/MA,
28/06/2017.

Juiz Adelvam Nascimento Pereira
Titular da 2ª Vara de Entorpecentes

Vara de Execuções Criminais

EDITAL DE INTIMAÇÃO COM O PRAZO DE 15 DIAS
FERNANDO MENDONÇA, JUIZ DE DIREITO TITULAR DA 2ª VARA DE EXECUÇÕES PENAIS, PENAS E MEDIDAS
ALTERNATIVAS DA COMARCA DE SÃO LUÍS, CAPITAL DO ESTADO DO MARANHÃO, NA FORMA DA LEI ETC.
FAZsaber a todos que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem que neste Juízo corre os tramites legais do Processo
de Execução Penal de n.º00017860-43.2011.810.0141 – VEP II,que a Justiça Pública move contra o apenadoALEX DE SOUZA
LOBATO, brasileiro, filho de MARIA DO ESPIRITO SANTO AMORIM LOBATO e de JOSE LUCIMAR OLIVEIRA LOBATO, antes
residente na RUA SÃO JOSÉ, 10 - JARDIM DAS OLIVEIRA - RAPOSA / MA, hoje em lugar incerto e não sabido, incurso na pena
do artigo 35 da Lei 11343/2006, a uma pena de 06anos e 06meses de reclusão,a fim de iniciar o cumprimento de sua pena,
no endereço acima.Para conhecimento de todos é passado o presente Edital de Intimação, cuja 3ª via ficará afixada no lugar de
costume. Dado e passado o presente na Secretaria da 2ª Vara de Execuções Penais, Penas e Medidas Alternativas, ao meu
cargo, nesta cidade de São Luís, Capital do Estado do Maranhão, aos vinte e oitodias do mês de junho do ano de dois mil e
dezessete(2017). Eu, Erly C. Santos, Tecnico da 2ª Vara de Execuçoes Penais.

Juiz FERNANDO MENDONÇA
Juiz de Direito Titular da 2ª VEP da Comarca de São Luis

Comarcas do Interior

Açailândia
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Primeira Vara de Açailândia

PROCESSO Nº 0001543-07.2009.8.10.0022 (15432009)
AÇÃO: PROCESSO DE EXECUÇÃO | EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQUENTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. 
ADVOGADO: BENEDITO NABARRO ( OAB 3796A-MA )
EXECUTADO: JEFFERSON DE JESUS ALMEIDA e L. MOREIRA DA COSTA E CIA LTDA-ME e LUCILENE MOREIRA COSTA
AÇÃO DE EXECUÇÃO - PROC. 1543.2009 Autor:L MOREIRA DA COSTA E CIA LTDARéu:BANCO DO NORDESTE DO BRASIL
S.ARito:DESPACHOIntime-se o exequente para dar seguimento ao procedimento executório, requerendo as medidas executivas
cabíveis e o que entender de direito.Publique-se. Intime-se.Açailândia-MA, 18 de Maio de 2017.José Ribamar Dias JuniorJuiz de
Direito Substituto, Respondendo 1ª Vara da Comarca de Açailândia(Portaria-CGJ n. 782/2017) Resp: 120048

PROCESSO Nº 0000113-44.2014.8.10.0022 (1132014)
AÇÃO: EMBARGOS | EMBARGOS À EXECUÇÃO
EMBARGANTE: LINDAS CONFECÇOES E ACESSORIOS 
ADVOGADO: BRUNO SOUZA ROSA ( OAB 12354-MA )
EMBARGADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
ADVOGADO: BENEDITO NABARRO OAB/MA 3796.

EMBARGOS À EXECUÇÃO - PROC. 113-44.2014.8.10.0022Embargante:Lindas Confecções e AcessóriosEmbargado:Banco do
Nordeste do BrasilRito:Embargos do devedorSENTENÇATrata-se de embargos à execução opostos por curador especial, na
forma de negativa geral.É o sucinto relatório, porque o caso é de rejeição liminar dos embargos.Nos termo do art. 739, do CPC/73,
o juiz rejeitará liminarmente os embargos: II - quando inepta a petição (art. 295).Ao curador especial é dado, na forma do art. 302,
do CPC/73 (aplicável ao caso) a faculdade de não impugnar especificamente os fatos narrados pelo autor.Todavia, in casu, está-se
diante de execução de título extrajudicial, o qual, em tese, possui certeza, liquidez e exigibilidade. Tanto é assim, que os embargos
do devedor tem natureza jurídica, não de contestação, mas de ação. Enquanto ação, portanto, cabe ao embargante indicar os
fundamentos de fato e de direito de sua pretensão.Portanto, enquanto curador, embora desconhecedor, em princípio, dos fatos
relacionados à relação creditícia, pode subsidiar a petição com fundamentos que sejam aplicáveis ao caso. Nos embargos à
execução, aliás, os fundamentos são elencados pela própria legislação, como se vê do art. 745, do CPC/73:Art. 745. Nos
embargos, poderá o executado alegar: (Redação dada pela Lei nº 11.382, de 2006).I - nulidade da execução, por não ser executivo
o título apresentado; (Incluído pela Lei nº 11.382, de 2006).II - penhora incorreta ou avaliação errônea; (Incluído pela Lei nº 11.382,
de 2006).III - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções; (Incluído pela Lei nº 11.382, de 2006).IV - retenção por
benfeitorias necessárias ou úteis, nos casos de título para entrega de coisa certa (art. 621); (Incluído pela Lei nº 11.382, de 2006).V
- qualquer matéria que lhe seria lícito deduzir como defesa em processo de conhecimentoPortanto, considero inepta a petição dos
embargos, por lhe faltar "causa de pedir". Ante o exposto, REJEITO LIMINARMENTE os embargos, por inépcia.Publique-se.
Intime-se.Intime-se o exequente para dar continuidade ao processo executivo.Transitado em julgado, arquivem-se os autos e dê-se
baixa no sistema THEMIS/PG.Açailândia-MA, 19 de maio de 2017José Ribamar Dias JuniorJuiz de Direito Substituto,
Respondendo 1ª Vara da Comarca de Açailândia(Portaria-CGJ n. 782/2017) Resp: 120048

PROCESSO Nº 0000128-57.2007.8.10.0022 (1282007)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQUERENTE: FRISAMA - FRIGORIFICO AÇAILANDIA LTDA 
ADVOGADO: ANTONIO BORGES NETO ( OAB 4657-MA ) ; JONAS TAVARES DIAS OAB/MA 4397; JOEL DANTAS DOS
SANTOS OAB/MA 4405
REQUERIDO: ESTADO DO MARANHAO
AÇÃO ANULATÓRIA FISCAL - PROC. 128-57.2007.8.10.0022 Autor : FRISAMA - FRIGORÍFICO INDUSTRIAL DE AÇAILÂNDIA
Réu : ESTADO DO MARANHÃO Rito : COMUM ORDINÁRIO SENTENÇA 1 RELATÓRIOTrata-se de Ação Anulatória de Dívida e
Auto de Infração com pedido de Antecipação de Tutela proposta por FRISAMA - Frigorífico Industrial de Açailândia em face do
Estado do Maranhão.Em síntese, alega-se, na exordial: a) que a empresa autora foi autuada pela autoridade fiscal em razão de
omissão do registro de vendas de mercadorias no LRS, bem como pela falta de registro de documentos fiscais no RSM; c) que a
autuação decorre do inadimplemento de obrigação tributária principal, resultantes da não escrituração de operações nos livros
fiscais; d) que o "pecado" da autoridade autuadora foi não capitular a obrigação principal; e) que não é suficiente a descrição por
extenso da infração cometida, pois seria necessária a capitulação legal da conduta. Assim, requer a declaração de nulidade dos
autos de infração n. 9156300090-0 e 9156300088-9.Guarnecem a petição inicial os documentos de fls. 17-55.O Estado do
Maranhão apresenta contestação, às fls. 63-72. Em suma, argumenta: a) que a autora não pode alegar que deixou de recolher o
ICMS por falta de capitulação da infração cometida, pois admite o débito concernente a 50% de multa sobre o tributo não
recolhido; b) que a apuração do ICMS é feita a partir dos livros fiscais da própria autora, onde são registradas as notas fiscais das
mercadorias; c) que os autos de infração têm presunção de legitimidade. Pugna pela improcedência dos pedidos.Réplica, à fl.
83.Despacho saneador, à fl. 91. Intimadas para falarem sobre a necessidade de audiência de instrução e julgamento, as partes
não se pronunciaram (certidão de fl. 101).Vieram os autos conclusos.É o relatório. 2 FUNDAMENTAÇÃONo caso vertente, as
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partes foram regularmente intimadas do despacho saneador, mas não manifestaram interesse na produção de provas em
audiência de instrução. Assim, passo ao julgamento do processo no estado em que se encontra, na forma do art. 355, I, do CPC.A
pretensão de anulação dos autos de infração está embasada no suposto desacerto da autoridade fiscal, que teria aplicado à
empresa autora multa pelo descumprimento de obrigação tributária (declaração e pagamento do ICMS e omissão de registros nos
livros fiscais), sem indicar a capitulação legal dessa obrigação.Para tentar demonstrar a sua tese, a requerente colige aos autos
tão-somente as decisões tomadas nos processos administrativos fiscais n. 2151/05, 2150-05, e 2149-05, nos quais a empresa
promoveu a impugnação dos autos de infração. As decisões de primeira instância e os acórdãos do Tribunal Administrativo
deRecursos Fiscais estão suficientemente fundamentadas, indicando a omissão de notas fiscais no Livro de Registro de Saídas de
Mercadorias da empresa e a ausência de declaração e pagamento do ICMS como infrações que ensejaram as autuações.A
demandante sequer apresenta, neste feito, os autos de infração cuja anulação pleiteia, tornando impossível conhecer diretamente
da irregularidade supostamente existente. A autuação procedida pela autoridade fazendária não está pautada na mera indicação
de dispositivos de lei, como quer fazer crer a petição inicial, mas sim em trabalho de auditoria, de confrontação de documentos e
averiguação in loco quanto à regularidade das declarações e pagamentos de tributos. Não seria possível, como base apenas em
alegações, desprovidas de suporte probatório, declarar a nulidade de atos administrativos.Os atos administrativos são providos de
presunção de veracidade e legitimidade. Embora essa presunção juris tantum possa ser desconstituída, o interessado que tenha
esse propósito deve apresentar argumentos e fatos (corroborados por suporte probatório) que confirme as suas alegações no
sentido da nulidade do ato.Nesse sentido:TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. OMISSÃO DE RECEITA.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL NÃO JUSTIFICADO. AUTO DE INFRAÇÃO. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. INEXISTÊNCIA DE
PROVA INEQUÍVOCA EM SENTIDO CONTRÁRIO. 1. O auto de infração fiscal goza de presunção de veracidade, que somente
pode ser ilidida mediante apresentação de prova em sentido contrário, o que, no caso, não ocorreu. 2. O lançamento por omissão
de receita, tendo em vista a variação patrimonial a descoberto, caracterizando sinais exteriores de riqueza, que evidenciam a renda
mensal auferida e não declarada, demonstrada pela aquisição do imóvel rural, não pode ser infirmado por meras declarações de
particular ou por notas fiscais inservíveis para comprovar que os valores adquiridos com a venda de gado foram, efetivamente,
utilizados na compra da propriedade rural no exercício fiscal considerado. 3. Apelação desprovida. (TRF-1 - AC: 199935000081343
GO 1999.35.00.008134-3, Relator: JUIZ FEDERAL WILSON ALVES DE SOUZA, Data de Julgamento: 08/10/2013, 5ª TURMA
SUPLEMENTAR, Data de Publicação: e-DJF1 p.155 de 30/10/2013)Dessarte, incumbe ao demandante o encargo de comprovar as
alegações de nulidade do ato administrativo, afastando as conclusões da autoridade fiscal. Todavia, como visto, a autora não se
desincumbiu do seu ônus processual (art. 373, I, do CPC), restringindo a sua argumentação à nulidade do auto em virtude da falta
de capitulação legal da obrigação tributária.Aliás, convém observar que a requerente sequer discute a ocorrência do fato gerador
do tributo; tampouco nega que tenha descumprido as obrigações relativas à escrituração, declaração e recolhimento do ICMS.
Infere-se que a contribuinte objetiva a anulação dos autos de infração com espeque em vícios meramente formais, cuja existência
não foi capaz de demonstrar.Com base nesses fundamentos, não prospera o pleito de anulação dos autos de infração, em vista da
ausência de suporte probatório. 3 DISPOSITIVOAnte o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos, e extingo o feito com
resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.Condeno a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios,
que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Transcorrido os prazos
recursais, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos com baixa no sistema THEMIS PG.Caso interposta apelação,
intime-se a parte contrária para apresentação de contrarrazões no prazo legal. Havendo recurso adesivo, intime-se a primeira
recorrente para, querendo, também apresentar contrarrazões. Após tais providências, remetam-se imediatamente os autos ao
Tribunal de Justiça, independentemente de juízo de admissibilidade, nos termos do art. 1.010, § 3º, do CPC.Cumpra-se.Açailândia,
MA, 27 de abril de 2017.José Ribamar Dias JuniorJuiz de Direito Substituto, Respondendo 1ª Vara da Comarca de
Açailândia(Portaria-CGJ n. 782/2017) Resp: 120048

PROCESSO Nº 0000300-43.2000.8.10.0022 (3002000)
AÇÃO: PROCESSO DE EXECUÇÃO | EXECUÇÃO FISCAL
EXEQUENTE: A UNIÃO
EXECUTADO: MADEIREIRA CARAJAS LTDA
ADVOGADO: ERNO SORVOS OAB/MA 3885-A
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL - PROC. 300-43.2000.8.10.0022Autor:UNIÃORéu:MADEREIRA CARAJAS
LTDARito:L.6830/80SENTENÇARELATÓRIOTratam-se os presentes autos de AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL, movida pela
UNIÃO, em face de MADEREIRA CARAJÁS LTDA.A parte exequente noticia nos autos o pagamento integral do débito pelo
executado, requerendo a extinção do feito. (ff.86)Eis o relatório.FUNDAMENTAÇÃOConsta dos autos petição da exeqüente
informando do pagamento integral do débito pelo executado.Trata-se o presente caso de típica situação de extinção da execução
por adimplemento, nos termos do artigo 924, inciso II do Código de Processo civil. DISPOSITIVOAssim, JULGO EXTINTA a
presente execução fiscal, nos termos do artigo 924, II do Código de Processo Civil.Publique-se. Registre-se. Intimem-se as
partes.Condeno a executada ao pagamento de custas e honorários, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da
causa.Transitada em julgado a presente sentença, proceda-se à baixa em qualquer penhora dos autos, e arquivem-se com os
registros e as cautelas necessárias.Açailândia/MA, 5 de junho de 2017.José Ribamar Dias JuniorJuiz de Direito Substituto,
Respondendo 1ª Vara da Comarca de Açailândia(Portaria-CGJ n. 782/2017) Resp: 120048

PROCESSO Nº 0000592-37.2014.8.10.0022 (5922014)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
AUTOR: ANTONIO PEREIRA MAGALHÃES FILHO 
ADVOGADO: ISRAEL DE OLIVEIRA E SILVA ( OAB 7092-MA )
REU: ESTADO DO MARANHAO
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AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - PROC. 592-37.2014.8.10.0022Autor:Antônio Pereira Magalhães FilhoRéu:Estado do
MaranhãoRito:ComumSENTENÇA1 RELATÓRIOTrata-se de Ação de Indenização por Danos Morais proposta por Antônio Pereira
Magalhães Filho em face do Estado do Maranhão.Em síntese, alega-se na exordial: a) que, na data de 28/08/2013, pela manhã, o
autor compareceu ao Viva Cidadão, nesta cidade, para obter atestado de conduta para fins profissionais; b) que teve de retornar à
repartição pública, no turno vespertino, devido à demora na emissão do documento; c) que, ao retornar, às 14h, foi abordado por
policiais militares em via pública, e recolhido preso, com uso de algemas; d) que foi conduzido para a Delegacia de Polícia, onde
permaneceu na cela destinada ao banho de sol dos presos; e) que, após a chegada do delegado plantonista, foi colocado em
liberdade, pois não havia nenhum mandado de prisão em expedido; f) que teve de assinar um termo de comparecimento à
delegacia, caso fosse intimado para tanto; g) que o autor responde a um processo criminal, mas não existe mandado de prisão
para cumprimento; h) que o Estado responde objetivamente pelos danos que causar; i) que sofreu danos morais. Assim, requer a
condenação do Estado ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).Guarnecem a
petição inicial os documentos de fls. 11-19.Devidamente citado (fl. 34), porém não apresentou contestação (certidão de fl.
35).Vieram os autos conclusos.É o relatório. Decido.2 FUNDAMENTAÇÃODevidamente citado, o demandado não apresentou
contestação. Logo, DECRETO a revelia do ente público, não descuidando que, contra a Fazenda Pública, não correm os efeitos
materiais da revelia processual. Assim, passo ao julgamento do processo no estado em que se encontra, na forma do art. 355, II,
do CPC.O requerente aduz que sofreu dano moral decorrente de sua prisão por policiais militares, mesmo diante da ausência de
mandado judicial.Para a configuração do dano moral, não é preciso que a parte demonstre o prejuízo. Mas deve comprovar o fato
que deu causa ao resultado danoso, assim atingindo os direitos da personalidade da vítima. Esse resultado danoso deve também
estar ligado a uma conduta praticada pelo requerido, configurando o nexo de causalidade. A partir do exame dessas provas, em
contexto, o juiz infere sobre a gravidade da lesão e sobre a configuração ou não dos danos morais.Os fatos narrados estão
sobejamente demonstrados no acervo probatório que acompanha a petição vestibular, formado por certidões expedidas pelas
autoridades policiais e outros documentos que consignam o ocorrido.A certidão de fl. 13, expedida pela Delegacia do 1º Distrito
Policial de Açailândia, especifica que o ora requerente "foi preso em virtude de mandado de prisão em aberto, expedido pelo Dr.
José Edilson Caridade Ribeiro, Juiz de Direito" e, em seguida, "foi posto em liberdade depois da confirmação da revogação do
mandado de prisão" por meio de contato telefônico com o Secretário Judicial da Vara Criminal desta Comarca.A ilegalidade da
prisão se confirma também pelo exame da Ficha Índice Criminal (fl. 15) que informa acerca do mandado de prisão expedido em
22/12/2008 como se ainda estivesse "em aberto", pendente de cumprimento.Na ocasião, ao se constatar a ausência de respaldo
legal para a prisão, o cidadão foi posto em liberdade pelo delegado de polícia, sob o compromisso de comparecimento quando
intimado (termo à fl. 14).O cotejo das provas demonstra que houve, sim, a prisão ilegal do demandante, na data de 28/10/2013,
devido à incorreção da informação constante no banco de dados da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Maranhão, no
que tange à existência de ordem de prisão (já revogada).É forçoso inferir que o erro das informações pertinentes ao autor, no
sistema informático de registro de mandados de prisão ocasionou a injusta prisão do cidadão, que sofreu, por conseguinte, o
menoscabo do seu patrimônio moral individual. Dessa forma, está demonstrado o nexo de causalidade entre a conduta ilícita
praticada pelo agente do Estado e o prejuízo sofrido pelo requerente.Dessarte, estão preenchidas as condições para que se
verifique o dever de indenizar (conduta, o dano e o nexo de causalidade), sendo desnecessária a demonstração de que os agentes
públicos envolvidos tenha agido com dolo ou culpa, pois o Estado responde objetivamente pelos danos que seus agentes, nessa
condição, causam aos administrados.A conduta comissiva do Estado do Maranhão consiste na prisão ilegal do autor, sem respaldo
em mandado expedido por autoridade judicial. A ação dos agentes públicos, ao privarem o cidadão do seu direito fundamental de ir
e vir, ainda que estivessem se baseando nos dados errôneos do sistema de informação, implica em incontestável humilhação e
angústia caracterizadoras de dano moral. Deve o Estado ressarcir o dano suportado pelo cidadão, com suporte no art. 37, § 6º, da
Constituição Federal.Nesse norte, precedentes:REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E
MATERIAIS. ALEGAÇÃO DE PRISÃO ILEGAL. ERRO JUDICIARIO EVIDENCIADO. PRISÃO SEM ORDEM JUDICIAL MANTIDA
POR DOZE DIAS. PROCESSO CRIMINAL ARQUIVAMETO A PEDIDO DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM RAZÃO AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DA AUTORIA DELITIVA. I - No presente caso, o requerente ajuizou contra o Estado do Maranhão a Ação de
Indenização por Danos Morais, ora reexaminada sob o fundamento de que foi preso sem qualquer mandado de prisão, bem como
espancado e torturado para que confesse um crime que não havia cometido. Relata que ficou preso indevidamente durante 12
(doze) dias, e que ao final do processo ficou comprovado que não era autor do delito em questão. II - Da análise detida dos autos,
entendo que a sentença de base não merece reforma, pois pelo que consta do caderno processual, o autor não foi pego em estado
de flagrância delitiva e inexistia qualquer mandado de prisão preventiva expedido seu desfavor. Logo, a prisão em questão, foi
ilegal, arbitrária e abusiva, o que sem dúvida gerou ofensa a dignidade do autor da demanda. III - No que tange ao valor fixado a
título de dano moral no patamar de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), entendo que este se mostra razoável e proporcional, uma vez
que o dano moral não serve para reparar o dano sofrido, mas tão somente para atenuar as consequências suportadas em razão da
conduta delituosa do causador. IV - No tocante aos danos materiais, também não merece reparo a sentença, tendo em vista, que
inexiste prova dos autos de prejuízo material suportado pelo autor. V - Remessa e improvida. (TJ-MA - REEX: 0016082015 MA
0041785-37.2010.8.10.0001, Relator: RAIMUNDO JOSÉ BARROS DE SOUSA, Data de Julgamento: 09/11/2015, QUINTA
CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/11/2015)APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E
MATERIAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PRISÃO ILEGAL. OFENSA MANIFESTA À LIBERDADE INDIVIDUAL.
ART. 5º, INCISOS LVII E LXI, DA CF. RESPONSABILIDADE OBJETIVA CARACTERIZADA. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS.
DANO MATERIAL. NÃO COMPROVADO. SENTENÇA REFORMADA. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Nos termos do § 6º
do art. 37 da CF, para que a Administração Pública responda objetivamente pelos danos que seus agentes, nessa qualidade,
causarem a terceiros, basta comprovação do dano, o nexo de causalidade com o funcionamento do serviço público e o prejuízo
sofrido pela vítima. II. O Estado deve responder por danos advindos de prisão ilegal de pessoa inocente, mantida sob custódia
policial, sem situação de flagrância ou mandado judicial, não se admitindo cogitar-se em estrito cumprimento do dever legal, pois a
legislação atual não permite a prisão para simples averiguação ou a agressão física ou verbal da pessoa custodiada. III. Cabe ao
prudente arbítrio dos juízes e tribunais a adoção de critérios e parâmetros que norteiem as indenizações por dano moral, buscando
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evitar que o ressarcimento se traduza em enriquecimento ilícito ou em reparação insuficiente, sempre em consonância com os
princípios da razoabilidade e proporcionalidade. IV. A comprovação do dano material, que é requisito inequívoco do dever de
indenizar, bem como de sua extensão, compete à parte autora, por se tratar de fato constitutivo de seu direito, conforme a regra
prevista no art. 333, I do CPC. V. Ante o exposto, conheço e dou provimento parcial ao apelo, para reformar a sentença recorrida,
tão somente para condenar o Estado do Maranhão a indenizar o apelante por danos morais no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil
reais), acrescidos de correção monetária e juros legais.(TJ-MA - APL: 0171862014 MA 0001924-49.2008.8.10.0022, Relator:
RAIMUNDO JOSÉ BARROS DE SOUSA, Data de Julgamento: 15/06/2015, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação:
16/06/2015)O valor da indenização pelos danos morais advindos do dano causado ao autor deve ser fixado dentro de padrões de
razoabilidade e proporcionalidade, para que possa compensar o dano sofrido e, ao mesmo tempo, inibir futura reincidência do ente
público, sem, contudo, gerar enriquecimento sem causa. Também tenho consideração que o requerente permaneceu poucas horas
sob custódia da polícia, e foi posto em liberdade assim que esclarecida a questão da revogação do mandado.Com base em arbítrio
prudente e moderado, atendo às circunstâncias do caso concreto, entendo que o quantum debeatur adequado e justo para os fins
a que se destina a indenização por dano moral deve ser fixada em R$ 10.000 (dez mil reais).3 DISPOSITIVOAnte o exposto,
JULGO PROCEDENTES os pedidos, e extingo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para
condenar o Estado do Maranhão a pagar ao autor indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais),
incidindo correção monetária pelo IPCA, a partir do arbitramento, e juros de mora, na forma do art. 1º-F, da Lei n. 9.494/97 (com a
redação dada pelo art. 5º da Lei n. 11.960/09), a partir da citação.Sem custas. Honorários pela parte requerida, que fixo em 10%
(dez por cento) do valor da condenação.Publique-se. Intimem-se.Caso interposta apelação, intime-se a parte contrária para
apresentação de contrarrazões no prazo legal. Havendo recurso adesivo, intime-se a primeira recorrente para, querendo, também
apresentar contrarrazões. Após tais providências, remetam-se imediatamente os autos ao Tribunal de Justiça, independentemente
de juízo de admissibilidade, nos termos do art. 1.010, § 3º, do CPC.Cumpra-se.Açailândia-MA, 18 de maio de 2017.José Ribamar
Dias JuniorJuiz de Direito Substituto, Respondendo 1ª Vara da Comarca de Açailândia(Portaria-CGJ n. 782/2017) Resp: 120048

PROCESSO Nº 0000628-45.2015.8.10.0022 (6282015)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
AUTOR: MARIA MARCEANA BARBOSA DOS SANTOS 
ADVOGADO: CARLOS ALUÍSIO DE OLIVEIRA VIANA ( OAB 9555-MA )
REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
AÇÃO CONCESSÃO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - PROC. 628-45.2015.8.10.0022Autor:MARIA MARCEANA BARBOSA DOS
SANTOSRéu:INSSRito:ComumSENTENÇA1 RelatórioTrata-se de Ação previdenciária para concessão de salário-maternidade,
movido por Maria Marceana Barbosa dos Santos em face do INSS. Alega a autora exercer atividade rural em regime de economia
familiar. Alega ter direito à concessão do benefício previdenciário de salário-maternidade visto preencher os requisitos legais. Junta
documentos.Citado, o requerido apresentou contestação (ff.21/26), pugnando pela improcedência dos pedidos, visto a parte autora
não comprovar os requisitos necessários para concessão do benefício pleiteado.Termo de audiência de instrução e julgamento em
que foi colhido depoimento da testemunha indicada pela autora, bem como concessão de prazo sucessivo para apresentação de
memoriais pelas partes.Petição do requerido fazendo alegações remissivas á contestação, (ff.43). A parte autora apesar de
devidamente intimada, não se manifestou.Vieram-me os autos conclusos. É o relatório. Decido.2 FundamentaçãoBusca a parte
autora a concessão do benefício previdenciário de salário-maternidade a segurado especial.Alega exercer a condição de
trabalhadora rural em regime familiar, para tanto junta aos autos certidão eleitoral data da de 20.01.2014, onde consta sua
profissão como sendo trabalhadora rural, bem como depoimento de testemunha que afirma sua condição de trabalhadora
rural.Inicialmente, cumpre ressaltar que é devido o salário-maternidade às seguradas especiais que fizerem prova do nascimento
dos filhos e do labor rural exercido no período de doze meses antecedentes ao início do benefício, ou nos dez meses precedentes
ao parto (artigo 25, inciso III, c/c artigo 39, parágrafo único, da Lei n.º 8.213/91). Portanto, para fazer jus ao benefício, a segurada
especial deve comprovar o exercício de atividade rural, ainda que de forma descontínua, pelo período de 12 meses anteriores ao
início do benefício (carência exigida), ou nos dez meses precedentes ao parto, consoante interpretação mais benéfica do próprio
INSS.De outra monta, a comprovação da atividade rural, no caso da segurada especial, pauta-se pelo disposto nos artigos 55, §
3º, e 106 da Lei nº 8.213/91, que dispõem: § 3º A comprovação do tempo de serviço para os efeitos desta Lei, inclusive mediante
justificação administrativa ou judicial, conforme o disposto no art. 108, só produzirá efeito quando baseada em início de prova
material, não sendo admitida prova exclusivamente testemunhal, salvo na ocorrência de motivo de força maior ou caso fortuito,
conforme disposto no Regulamento.Art. 106 - a comprovação do exercício de atividade rural será feita, alternativamente por meio
de :I - contrato individual de trabalho ou Carteira de Trabalho e Previdência Social; II - contrato de arrendamento, parceria ou
comodato rural; III - declaração fundamentada de sindicato que represente o trabalhador rural ou, quando for o caso, de sindicato
ou colônia de pescadores, desde que homologada pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS;IV - comprovante de cadastro
do INCRA, no caso de produtores em regime de economia familiar; V - bloco de notas do produtor rural. Não se exige prova plena
da atividade rural em relação a todo o período de carência, mas somente início de documentação, que, aliada à prova testemunhal,
viabilize a formação de conjunto probatório suficiente ao convencimento do Julgador. In casu, como não houve nem mesmo o
início de prova material, tornar-se-ia desnecessária a realização de audiência para ouvida de testemunhas, já que estas, por si só,
não bastam à comprovação do fato alegado.O que não se verifica no presente caso, a prova material trazida pela autora é muito
frágil para atestar sua condição de segurada especial, vez que a mesma junta aos autos apenas certidão declaração da Justiça
Eleitoral atestando sua profissão como trabalhadora rural, porém referida certidão é datada de aneiro de 2014, logo, posterior ao
nascimento de seu último filho que ocorreu em 27.07.2010, (ff.10). Inclusive, há precedentes nesse sentido,
vejamos:PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. SALÁRIO-MATERNIDADE. TRABALHADORA RURAL. AUSÊNCIA DE
INÍCIO DE PROVA MATERIAL. ECONOMIA E CELERIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. 1. O
salário-maternidade é devido à segurada especial, desde que comprove o exercício de atividade rural, ainda que de forma
descontínua, nos 10 (dez) meses imediatamente anteriores à data do parto ou do requerimento do beneficio, quando requerido
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antes do parto, mesmo que de forma descontínua (art. 93, §2º, do Decreto 3.048/99) 2. No caso concreto: Data de nascimento da
criança: 24/06/2014. Documentos apresentados: certidão de nascimento da filha da autora, sem qualificação profissional dos
genitores; certidão de nascimento da autora; ficha e carteira do sindicato dos trabalhadores na agricultura familiar, com data de
admissão em 2015. Prova testemunhal: não produzida. 3. Para que sirvam como início de prova material do labor rural alegado os
documentos apresentados pela parte autora devem ser dotados de integridade probante autorizadora de sua utilização, não se
enquadrando em tal situação aqueles documentos que, confeccionados em momento próximo ao ajuizamento da ação ou à DATA
DO PARTO, deixam antever a possibilidade de sua obtenção com a finalidade precípua de servirem como instrumento de prova
em ações de índole previdenciária. 4. Assim, estando desatendida a regra do art. 55, 3º, da Lei nº 8.213/91, não há razão para a
determinação da realização de prova testemunhal, medida que em tal circunstância seria atentatória aos princípios da economia e
celeridade processuais. 5. Esta Corte, bem como o STJ, sedimentou o entendimento de que não é admissível prova
exclusivamente testemunhal para comprovação do labor rural com fins previdenciários. (Súmulas 149 do STJ e 27 do TRF-1ª.
Região) 6. Coisa julgada secundum eventum litis, permitindo o ajuizamento de nova demanda pelo segurado na hipótese de
alteração das circunstâncias verificadas na causa. 7. Apelação da parte autora desprovida.(AC 0010886-48.2017.4.01.9199 / MA,
Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL FRANCISCO NEVES DA CUNHA, SEGUNDA TURMA, e-DJF1 de 07/04/2017) Destarte, da
análise do conjunto probatório, conclui-se que os documentos juntados não constituem início razoável de prova material, não
fazendo jus, portanto, a requerente ao benefício pleiteado. 3 DISPOSITIVO:Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido da
inicial.Condeno parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor total
da condenação, na forma do art. 85, § 2º, do CPC. Estas, contudo, ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente
poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor
demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se,
passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário (art. 98, § 3º, CPC).Transcorrido os prazos recursais, certifique-se o trânsito
em julgado e arquivem-se os autos com baixa no sistema THEMIS PG.Caso interposta apelação, intime-se a parte contrária para
apresentação de contrarrazões no prazo legal. Havendo recurso adesivo, intime-se a primeira recorrente para, querendo, também
apresentar contrarrazões. Após tais providências, remetam-se imediatamente os autos ao Tribunal de Justiça, independentemente
de juízo de admissibilidade, nos termos do art. 1.010, § 3º, do CPC.Publique-se. Intimem-se.Açailândia-MA, 5 de junho de
2017.José Ribamar Dias JuniorJuiz de Direito Substituto, Respondendo 1ª Vara da Comarca de Açailândia(Portaria-CGJ n.
782/2017) Resp: 120048

PROCESSO Nº 0000653-58.2015.8.10.0022 (6532015)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
AUTOR: SANDRA LIMA OLIVEIRA 
ADVOGADO: CARLOS ALUÍSIO DE OLIVEIRA VIANA ( OAB 9555-MA )
REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PROC. 653-58.2015.8.10.0022Requerente:Sandra Lima
OliveiraRequerido(a):INSSRito:ComumSENTENÇA1 RelatórioTrata-se de ação previdenciária em que a autora requer a concessão
do benefício previdenciário de salário-maternidade. Alega ser trabalhadora rural e que preencheu os requisitos legais para o
benefício.Em contestação, o requerido destaca que não foram demonstrados os requisitos legais, em especial a atividade rural,
que pressuporia início de prova documental.Realizada audiência de instrução.É o relatório.2 FundamentaçãoJuridicamente a
pretensão da requerente tem validade, pois como determina o art. 39, Lei 8213/91, parágrafo único. "para a segurada especial fica
garantida a concessão do salário-maternidade no valor de 1 (um) salário mínimo, desde que comprove o exercício de atividade
rural, ainda que de forma descontínua, nos 12 (doze) meses imediatamente anteriores ao do início do benefício". No campo fático,
a requerente comprovou satisfatoriamente o tempo de atividade rural. É que, nos termos do art. 55, § 3º, da lei supra, a prova
testemunhal nesse caso somente tem força probante quando acompanhada de início de prova documental. Foi o que vi nos autos.
Prevê o dispositivo:§ 3º A comprovação do tempo de serviço para os efeitos desta Lei, inclusive mediante justificação
administrativa ou judicial, conforme o disposto no art. 108, só produzirá efeito quando baseada em início de prova material, não
sendo admitida prova exclusivamente testemunhal, salvo na ocorrência de motivo de força maior ou caso fortuito, conforme
disposto no Regulamento.In casu, há início de prova documental às fls. 12. Por outro lado, a testemunha afirma, com convicção
que "conhece a autora desde a infância; que a autora sempre trabalhou na roça, no assentamento Bom Jesus, nas terras do Sr.
Francisco; que a autora tem 3 filhos"Como verifiquei início de prova documental e declarações compatíveis da testemunha, tenho
por comprovado o exercício da atividade rural pelo período necessário.3 DispositivoAnte o exposto, EXTINGO O PROCESSO
COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do art. 487, I, CPC e JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para reconhecer o direito ao
benefício do salário-maternidade à requerente, devendo o requerido pagar as verbas inadimplidas retroativamente.Sem custas.
Condeno a requerente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor atualizado da causa, ficando o crédito
sob condição suspensiva de exigibilidade, pelo prazo de cinco anos (art. 98, § 3º, do CPC).Publique-se. Intime-se.Transcorrido os
prazos recursais, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos com baixa no sistema THEMIS PG.Caso interposta
apelação, intime-se a parte contrária para apresentação de contrarrazões no prazo legal. Havendo recurso adesivo, intime-se a
primeira recorrente para, querendo, também apresentar contrarrazões. Após tais providências, remetam-se imediatamente os
autos ao Tribunal de Justiça, independentemente de juízo de admissibilidade, nos termos do art. 1.010, § 3º, do CPC.Açailândia-
MA, 19 de maio de 2017José Ribamar Dias JuniorJuiz de Direito Substituto, Respondendo 1ª Vara da Comarca de
Açailândia(Portaria-CGJ n. 782/2017) Resp: 120048

PROCESSO Nº 0000660-50.2015.8.10.0022 (6602015)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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AUTOR: MARLY MORAIS 
ADVOGADO: CARLOS ALUÍSIO DE OLIVEIRA VIANA ( OAB 9555-MA )
REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PROC. 660-50.2015.8.10.0022Requerente:Marly MoraisRequerido(a):INSSRito:ComumSENTENÇA1
RelatórioTrata-se de ação previdenciária em que a autora requer a concessão do benefício previdenciário de salário-maternidade.
Alega ser trabalhadora rural e que preencheu os requisitos legais para o benefício.Em contestação, o requerido destaca que não
foram demonstrados os requisitos legais, em especial a atividade rural, que pressuporia início de prova documental.Realizada
audiência de instrução.É o relatório.2 FundamentaçãoJuridicamente a pretensão da requerente tem validade, pois como determina
o art. 39, Lei 8213/91, parágrafo único. "para a segurada especial fica garantida a concessão do salário-maternidade no valor de 1
(um) salário mínimo, desde que comprove o exercício de atividade rural, ainda que de forma descontínua, nos 12 (doze) meses
imediatamente anteriores ao do início do benefício". No campo fático, a requerente comprovou satisfatoriamente o tempo de
atividade rural. É que, nos termos do art. 55, § 3º, da lei supra, a prova testemunhal nesse caso somente tem força probante
quando acompanhada de início de prova documental. Foi o que vi nos autos. Prevê o dispositivo:§ 3º A comprovação do tempo de
serviço para os efeitos desta Lei, inclusive mediante justificação administrativa ou judicial, conforme o disposto no art. 108, só
produzirá efeito quando baseada em início de prova material, não sendo admitida prova exclusivamente testemunhal, salvo na
ocorrência de motivo de força maior ou caso fortuito, conforme disposto no Regulamento.In casu, há início de prova documental às
fls. 14/15. Por outro lado, a testemunha afirma, com convicção que "conhece a autora há aproximadamente 20 anos; que a autora
sempre trabalhou na roça, na vila São Joaquim, na terra da Sra. Atnonia Moraes; que a autora trabalha com ajuda da mãe e dos
irmãos; que a autora bota em média 03 linhas;"Como verifiquei início de prova documental e declarações compatíveis da
testemunha, tenho por comprovado o exercício da atividade rural pelo período necessário.3 DispositivoAnte o exposto, EXTINGO
O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do art. 487, I, CPC e JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para
reconhecer o direito ao benefício do salário-maternidade à requerente, devendo o requerido pagar as verbas inadimplidas
retroativamente.Sem custas. Condeno a requerente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor
atualizado da causa, ficando o crédito sob condição suspensiva de exigibilidade, pelo prazo de cinco anos (art. 98, § 3º, do
CPC).Publique-se. Intime-se.Transcorrido os prazos recursais, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos com
baixa no sistema THEMIS PG.Caso interposta apelação, intime-se a parte contrária para apresentação de contrarrazões no prazo
legal. Havendo recurso adesivo, intime-se a primeira recorrente para, querendo, também apresentar contrarrazões. Após tais
providências, remetam-se imediatamente os autos ao Tribunal de Justiça, independentemente de juízo de admissibilidade, nos
termos do art. 1.010, § 3º, do CPC.Açailândia-MA, 19 de maio de 2017José Ribamar Dias JuniorJuiz de Direito Substituto,
Respondendo 1ª Vara da Comarca de Açailândia(Portaria-CGJ n. 782/2017) Resp: 120048

PROCESSO Nº 0000793-29.2014.8.10.0022 (7932014)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
AUTOR: THIAGO DANILLO RESENDE 
ADVOGADO: MICHELINE DIAS XAVIER ( OAB 12274-MA )
REU: BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A
ADVOGADO: WILSON SALES BELCHIOR OAB/MA 11099
PROC. 793-29.2014.8.10.0022Autor:Thiago Danilo ResendeRéu:Banco Bradesco FinanciamentosRito:Procedimento
ComumSENTENÇA1 RELATÓRIOTrata-se de ação de cancelamento de protesto com pedido de indenização por danos morais
proposta por Thiago Danilo Resende em face de Banco Bradesco Financiamentos S/A.Alega que possuía um débito referente ao
financiamento de um veículo Uno Mille. Contudo, afirma que efetuou seu pagamento integral, sendo-lhe enviada a carta de
quitação. Todavia, o protesto anteriormente realizado não teria sido cancelado. Imputa portanto falha na prestação do serviço ao
requerido.Pleito liminar indeferido às fls. 20/21.Contestação apresentada às fls. 34/47. O requerido alega que procedeu a retirada
do nome do autor do SPC/SERASA. Quanto ao protesto, informa que é devido, pois a inclusão se deu pelo motivo de
inadimplência e que o cancelamento é ônus do devedor nos termos da legislação. Sustenta que não houve prática de ato
ilegal.Audiência de instrução realizada, porém sem comparecimento da parte autora.Não foram apresentadas alegações finais.É o
relatório.2 FUNDAMENTAÇÃOCinge-se a questão em verificar se houve falha na prestação do serviço, devido ao não
cancelamento do protesto pelo fornecedor após a quitação total da dívida.Não assiste razão ao requerente.Em caso de quitação de
dívida anteriormente protestada, o ônus de providenciar o cancelamento é do devedor. Em que pese o credor possa também fazê-
lo, o fato de o devedor ter o poder de providenciar tal cancelamento afasta a caracterização do ato ilícito, indispensável à
imputação de responsabilidade civil.Infiro esse entendimento da lei de 9.492/97 que, no art. 26, estabelece que "o cancelamento do
registro do protesto será solicitado diretamente no Tabelionato de Protesto de Títulos, por qualquer interessado, mediante
apresentação do documento protestado, cuja cópia ficará arquivada".O STJ, inclusive, tem julgado, em sede de recurso repetitivo,
no sentido do entendimento aqui esposado. In verbis:TEMA 725: No regime próprio da Lei n. 9.492/1997, legitimamente protestado
o título de crédito ou outro documento de dívida, salvo inequívoca pactuação em sentido contrário, incumbe ao devedor, após a
quitação da dívida, providenciar o cancelamento do protesto.Ademais, a própria parte autora reconhece que lhe foi enviada a carta
de quitação (fls. 03)Por esses motivos, entendo ausente o requisito do ato ilícito ou falha na prestação do serviço.3
DISPOSITIVOAnte o exposto, EXTINGO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do art. 487, I, CPC e JULGO
IMPROCEDENTE o pedido inicial.Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais, bem como ao pagamento de
honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor atualizado da causa, ficando o crédito sob condição suspensiva de exigibilidade,
pelo prazo de cinco anos (art. 98, § 3º, do CPC).Publique-se. Intimem-se.Transcorrido os prazos recursais, certifique-se o trânsito
em julgado e arquivem-se os autos com baixa no sistema THEMIS PG.Caso interposta apelação, intime-se a parte contrária para
apresentação de contrarrazões no prazo legal. Havendo recurso adesivo, intime-se a primeira recorrente para, querendo, também
apresentar contrarrazões. Após tais providências, remetam-se imediatamente os autos ao Tribunal de Justiça, independentemente
de juízo de admissibilidade, nos termos do art. 1.010, § 3º, do CPC.Açailândia-MA, 23 de maio de 2017.José Ribamar Dias
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JuniorJuiz de Direito Substituto, Respondendo 1ª Vara da Comarca de Açailândia(Portaria-CGJ n. 782/2017) Resp: 120048

PROCESSO Nº 0001059-84.2012.8.10.0022 (10592012)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
AUTOR: RIVELINO RESENDE MARINHO 
ADVOGADO: JOSE RIBAMAR RODRIGUES MORAIS ( OAB 3423-MA )
REU: CLARO S/A
ADVOGADO: FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB/MA 11442-A
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - PROC. 1059-84.2012.8.10.0022Autor:RIVELINO RESENDE MARINHORéu:CLARO
S/ARito:Procedimento ComumSENTENÇA1 RELATÓRIO:Tratam-se os presentes autos de Ação Indenização por Danos Morais
com pedido de antecipação de tutela movida por Rivelino Resende Marinho em face de Claro S/a.Petição da parte ré informando
composição amigável. Requerem a homologação do acordo às fls. 50/51. A parte autora em nada se opôs.Vieram os autos
conclusos.Eis o relatório.2 FUNDAMENTAÇÃO:Compulsando os autos denoto a existência de composição entre as partes. Assim,
sem mais dilações se faz imperiosa a homologação da transação celebrada entre as partes, conforme artigo 487, inciso II, alínea
"b" do Código de Processo Civil.3 DISPOSITIVO:Ante ao exposto, HOMOLOGO a transação entre as partes de fls. 116/118, e
assim, JULGO EXTINTO o presente feito nos termos do artigo 487, inciso II, alínea ´b" do Código de Processo Civil.Custas pela
requerida. Publique-se. Intimem-se. Após os atos de praxe. ARQUIVEM-SE os autos com baixa no sistema.Açailândia/MA, 22 de
Maio de 2017 .José Ribamar Dias JuniorJuiz de Direito Substituto, Respondendo 1ª Vara da Comarca de Açailândia(Portaria-CGJ
n. 782/2017) Resp: 120048

PROCESSO Nº 0001112-31.2013.8.10.0022 (11122013)
AÇÃO: PROCEDIMENTOS ESPECIAIS DE JURISDIÇÃO CONTENCIOSA | MONITÓRIA
AUTOR: HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO 
ADVOGADO: ROSÂNGELA DA ROSA CORRÊA ( OAB 30820-RS ); ANTONIO BRAZ DA SILVA OAB/MA 14660-A; IVAN
WAGNER MELO DINIZ OAB/MA 8190.
REU: WANDERSON SOUSA PIMENTEL 
ADVOGADO: ISRAEL DE OLIVEIRA E SILVA OAB/MA 7092
SENTENÇARECEBIDOS HOJE.1 - RELATÓRIO:Tratam-se os presentes autos de Cumprimento de Sentença. Eis o
relatório.Vieram os autos conclusos. Decido.2 - FUNDAMENTAÇÃO:Compulsando os autos, denoto que ocorreu o adimplemento
da dívida, mediante depósito/pagamento/seqüestro do valor do débito.Trata-se o presente caso de típica situação de extinção da
execução por adimplemento, nos termos do artigo 924, inciso II do Código de Processo civil. 3 - DISPOSITIVO:Assim, JULGO
EXTINTO o presente Cumprimento de Sentença, nos termos do artigo 924, II do Código de Processo Civil. Expeça(m)-se os
respectivos alvarás.Publique-se. Registre-se. Intimem-se as partes.Sem custas.Transitada em julgado a presente sentença,
arquivem-se com os registros e as cautelas necessárias.Açailândia/MA, 24.01.2017André B. P. SantosJuiz de Direito,
Respondendo pela 1ª Vara Resp: 120048

PROCESSO Nº 0001404-79.2014.8.10.0022 (14042014)
AÇÃO: PROCESSO DE EXECUÇÃO | EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQUENTE: MILVOLTS PEÇAS LTDA - ME 
ADVOGADO: JOSE ANTONIO SILVA PEREIRA ( OAB 5797-MA )
EXECUTADO: MUNICIPIO DE CIDELANDIA-MA
AÇÃO DE EXECUÇÃO - PROC. 1404-79.2014Autor:MILVOLTS PEÇAS LTDARéu:MUNICÍPIO DE CIDELANDIA
MARito:Execução de título extrajudicialSENTENÇA1. RELATÓRIO:Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial proposta
por MILVOLTS PEÇAS LTDA em face do MUNICÍPIO DE CIDELÂNDIA-MA, em que busca a satisfação do crédito decorrente de
contrato para aquisição de peças automotivas.Junta aos autos contratos firmados com o executado, bem como notas fiscais dos
produtos entregues a este.(fls. 30/80).Citado, o executado opôs embargos no prazo legal.É o breve relatório. Decido.2.
FUNDAMENTAÇÃO:O autor acosta aos autos contratos e notas fiscais, as quais pretende a execução como título executivo
extrajudicial.Entretanto, não constituem título executivo extrajudicial os contratos trazidos pela exequente uma vez que os mesmos
encontram-se desprovidos de assinaturas de duas testemunhas conforme exigência legal.O inciso II do art. 585 do CPC/73
expressa a exigência de que, para terem eficácia executiva, os documentos particulares devem conter também a assinatura de
duas testemunhas. Assim, a ausência de assinatura de duas testemunhas no contrato lhe retira a força executiva.A existência de
título executivo é pressuposto de validade do processo de execução, matéria que pode e deve ser enfrentada de ofício pelo
julgador a qualquer tempo e grau de jurisdição por se tratar de questão de ordem pública. Para que seja considerado título
executivo extrajudicial, o documento particular deve ser assinado pelo devedor e por duas testemunhas, de sorte que, não
preenchido tal requisito, padece ao instrumento a condição de título executivo extrajudicial, hábil a embasar o processo executivo.
As notas apresentadas, por sua vez, não são documentos aptos a embasar a ação executiva, haja vista não terem natureza de
título executivo extrajudicial. O art. 585 do Código de Processo Civil, não prevê nota fiscal no rol taxativo de títulos executivos
extrajudiciais.Neste sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, conforme precedentes a seguir:PROCESSO CIVIL.
RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS. FALTA DE ASSINATURA NOS CONTRATOS DE
ABERTURA DE CRÉDITO FIXO PARA EXPORTAÇÃO. EXCEPCIONALIDADE NO CASO CONCRETO.EMENDA DA INICIAL.
QUESTÃO PREJUDICADA.1. Consoante jurisprudência iterativa da Casa, o documento particular, que não contenha a assinatura
de duas testemunhas, não preenche os requisitos do aludido dispositivo legal, não autorizando, portanto, a utilização da via
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executiva para a cobrança do crédito nele inscrito (art. 585, II, do CPC).2. A assinatura das testemunhas é um requisito extrínseco
à substância do ato, cujo escopo é o de aferir a existência e a validade do negócio jurídico; sendo certo que, em caráter
absolutamente excepcional, os pressupostos de existência e os de validade do contrato podem ser revelados por outros meios
idôneos e pelo próprio contexto dos autos, hipótese em que tal condição de eficácia executiva poderá ser suprida. Precedentes.3.
Prejudicada a análise da questão relativa à emenda da petição inicial ante o provimento do REsp 1.268.590/PR, em que foi
autorizado o prosseguimento do segundo feito executivo tendente à cobrança do crédito remanescente.4. Recurso especial da
Plásticos do Paraná e outros não provido, prejudicado o recurso da Finame.(REsp 1438399/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2015, DJe 05/05/2015)Assim, a ação de execução não é o meio adequado para a
pretensão da parte autora, o que acarreta o indeferimento da exordial.3. DISPOSITIVO:Ante o exposto, EXTINGO a execução,
haja vista ausente pressuposto de desenvolvimento válido do processo, concernente no título executivo, nos termos do art. 924, I,
do CPC.Custas pelo demandante. Sem honorários.Publique-se. Registre-se. Intime-se.Cumpra-se.José Ribamar Dias JuniorJuiz
de Direito Substituto, Respondendo 1ª Vara da Comarca de Açailândia(Portaria-CGJ n. 782/2017) Resp: 120048

PROCESSO Nº 0002141-14.2016.8.10.0022 (21412016)
AÇÃO: PROCEDIMENTOS ESPECIAIS DE JURISDIÇÃO CONTENCIOSA | MONITÓRIA
AUTOR: PRISCILLA MAYARA SOUZA DA SILVA 
ADVOGADO: LUIZ CARLOS FERREIRA CEZAR ( OAB 15573-MA )
REU: A V LINHARES COMERCIO - ME
AÇÃO MONITÓRIA - PROC. 2141.14.2016.8.10.0022 Autor : Priscilla Mayara Souza da Silva Réu : A.V. Linhares Comércio - ME
Rito : Arts. 700 e seguintes do CPC SENTENÇA. RELATÓRIOTrata-se de ação Monitória proposta por Priscilla Mayara Souza da
Silva em face de A.V. Linhares Comércio - ME.Conforme decisão de fl. 15, foi determinado o recolhimento de custas. Todavia,
conforme certificado às fls. 17, o prazo transcorrera in albis.É o breve relatório, porque o caso é de extinção sem resolução do
mérito.. FUNDAMENTAÇÃONos termos do art. 321, do CPC, a petição inicial será indeferida, caso a parte corrija a falha
processual identificada. Por outro lado, nos termos do art. 290 "será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na
pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias".Foi o que verifiquei
dos autos. A requerente não efetuou o pagamento das custas, nem obteve suspensão da decisão por meio de recurso. Logo, resta
ausente um pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo.. DISPOSITIVOAnte o exposto, determino cancelamento
da distribuição e EXTINGO O PROCESSO, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC. Publique-se, intimem-
se.Após o trânsito em julgado, arquive-se os autos e dê-se baixa no sistema THEMIS/PG.Açailândia/MA, 20 de março de
2017.José Ribamar Dias JuniorJuiz de Direito Substituto, Respondendo 1ª Vara da Comarca de Açailândia(Portaria-CGJ n.
782/2017) Resp: 120048

PROCESSO Nº 0002212-84.2014.8.10.0022 (22122014)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
AUTOR: ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA 
ADVOGADO: ADJACKSON RODRIGUES LIMA ( OAB 10314-MA )
REU: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
ADVOGADO: RUBENS GASPAR SERRA OAB/SP 119.859.
AÇÃO DE DECLARATÓRIA - PROC. 2212-84.2014.8.10.0022Autor:ANTÔNIO ALVES DE OLIVEIRARéu:BANCO BRADESCO
FINANCIAMENTOS S/ARito:ComumSENTENÇA1 RelatórioTrata-se de ação de indenização proposta por Antonio Alves de
Oliveira em face de Banco Bradesco Financiamento S/A pleiteando a declaração de inexistência de relação jurídica, bem como a
condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais e a restituição em dobro de todos descontos efetivados
no benefício da parte requerente.Relata a parte requerente que recebe benefício previdenciário. Aduz que foi realizado, sem
autorização sua, um contrato de empréstimo consignado com as seguintes características (fls. 10): ValorR$ 4.275,61Contrato
n.735214530Consignação01/2013Valor da parcelaR$ 130,62Total de parcelas60Início dos descontos07/03/2013Final dos
descontos07/03/2018Contestação apresentada às fls. 25/48. Nela, o Banco, em suma, alega que a contratação foi devidamente
realizada, seguindo as exigências burocráticas normais ao tipo do contrato. Defende ainda agiu em exercício regular do direito;
impossibilidade de declaração de nulidade de contrato válido; inaplicabilidade da repetição em dobro; ausência de comprovação do
dano moral. Fala ainda em impossibilidade de inversão do ônus da prova e requer seja julgado improcedente o pedido da parte
requerente.Audiência de conciliação realizada, porém sem êxito. Intimado para manifestar-se acerca da contestação (ff.79), a parte
autora deixou escoar o prazo assinado sem manifestação.Proferido despacho saneador para as partes manifestarem interesse na
realização e audiência e/ou produção de provas, ambas permaneceram inertes, apesar de devidamente intimadas, conforme
certidão de fls.87.Vieram os autos conclusos.2 FUNDAMENTAÇÃO2.1 Julgamento antecipado do méritoProcedo ao julgamento
antecipado do mérito, na forma do art. 355, I, porque a questão não demanda realização de audiência. As provas necessárias ao
esclarecimento da causa são eminentemente documentais, e as partes já tiveram a oportunidade processual para produzi-las. Até
porque, "incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações" (art.
434, CPC), sob pena de preclusão, ressalvado os documentos novos a que alude o art. 435 do CPC.O ponto controverso do
processo limita-se à existência do contrato e ao recebimento dos valores pelo consumidor. Tais fatos demandariam apenas ao
requerido a juntada do contrato assinado e a prova do pagamento.2.1 Questão jurídicaA existência do negócio jurídico pressupõe
por natureza a manifestação de vontade e um objeto. A validade, por sua vez, nos termos do art. 104 do CC, pressupõe que
aquela seja manifestada por pessoa capaz e este não seja ilícito, impossível, indeterminável ou indeterminado.A ausência total de
vontade implica inexistência de relação jurídica hábil a ensejar direitos e deveres às partes. A obrigação, como é consabido,
somente pode surgir da lei, do contrato ou do ato unilateral (este nas hipóteses previstas no CC). Fora de tais hipóteses, é

Página 802 de 2382 Diário da Justiça Eletrônico Disponibilização: 30/06/2017
Edição nº 114/2017 Publicação: 03/07/2017

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO - Praça Dom Pedro II, s/n Centro - CEP 65010-905 - São Luis-MA - Fone: (98) 2106-9000 - www.tjma.jus.br
Diário da Justiça Eletrônico - Diretoria Judiciária - Coordenadoria de Jurisprudência e Publicações - Fone: (98) 2106 9805 / 9810 / 9896 / 9897 - publicacoes@tj.ma.gov.br



incabível a imposição de obrigação civil a quem quer que seja. Sobre esse ponto representaria prolixidade desnecessária, trazer
outros fundamentos para demonstrar que quem não fez um negócio jurídico, não pode ser obrigado a pagar. Esse fato é cristalino
até mesmo ao leigo, pois deriva do princípio geral do direito da vedação ao enriquecimento sem causa.Acrescentaria apenas que o
STJ já sedimentou em sede de recurso repetitivo que "as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados
por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos
mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento,
caracterizando-se como fortuito interno" (TEMA 466, REsp 1197929 / PR, DJe 12/09/2011). O julgado, aliás, deu origem à súmula
479 do STJ.Sobre a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, também não vislumbro maiores dificuldades interpretativas. O
art. 17 estabelece expressamente que para os efeitos de responsabilidade pelo fato do produto e do serviço, "equiparam-se aos
consumidores todas as vítimas do evento". É a figura que a doutrina convencionou chamar de bystander. Embora, de fato, não seja
um consumidor, por não possuir relação jurídica, a ele deve ser equiparado para fins de proteção estatutária. Por isso, entendo
pela perfeita aplicabilidade do CDC à hipótese dos autos.A fixação dessa premissa é indispensável para apreciação de um dos
pedidos do autor: a repetição em dobro dos valores efetivamente pagos. É que nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC, "o
consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso,
acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável".Essa norma difere um pouco da constante no
art. 940 do CC, que regula as relações em geral em que há cobranças de dívidas já pagas. Nestas, a demonstração da má-fé é
elemento indispensável, conforme reconhecido jurisprudencialmente desde a vetusta súmula 159 do STF.Na relação consumerista,
entretanto, o que legislador exigiu foi, não apenas a cobrança de dívida paga, mas de qualquer quantia indevida; a situação é
notadamente mais ampla. Também no caso, não se exige a demonstração cristalina da má-fé, mas tão somente a
injustificabilidade do engano que levou à cobrança. O "engano justificável" é típico caso de termo jurídico indeterminado que exige
a ponderação do julgador no caso concreto.O engano justificável tratar-se-ia daquelas situações em que o fornecedor por conta
das nuances do mercado em que atua acaba por cobrar um valor indevido de alguém. Poder-se-ia conjecturar a hipótese de um
homônimo e outros casos que pudesse induzir a erro o fornecedor. Todavia, a criação de um contrato sem a participação do
devedor e a entrega do montante por ordem de pagamento a pessoa sem ao menos um recibo, não é algo a ser considerado
justificável, especialmente para uma empresa do porte da demandada. Não há nos autos, elementos que justifique o requerido não
ter tomado as cautelas na elaboração do contrato e na entrega do montante.Por isso entendo que a devolução em dobro é cabível
na hipótese dos autos.2.2 Questão fáticaSe o autor nega a existência de uma relação jurídica de empréstimo, o ônus de provar o
fato será por essência do credor. Isso porque sob a ótica inversa, o credor seria também devedor, já que teria o dever de entregar
a quantia "emprestada". Típica hipótese de obrigação bilateral; logo, "nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua
obrigação, pode exigir o implemento da do outro" (art. 476, CC). Enquanto detentor desse dever, o mutuante somente poderia
efetuar o pagamento ao portador da quitação (art. 311, CC).Na hipótese dos autos, a obrigação surgiria de contrato escrito e
entrega ou depósito de valores contratados. É minimamente razoável esperar que o fornecedor mutuante trouxesse aos autos tais
elementos de prova. Não o fez. E esse era seu ônus não por conta de inversão prevista no CDC, mas porque o próprio art. 434,
CPC prevê expressamente que incumbe à parte instruir "a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações".
Ora, se suas alegações presentes na contestação consistem em afirmar a existência do contrato e entrega do valor, deveria trazer
os respectivos documentos.Em que pese as alegações feitas pelo requerido, este não trouxe aos autos contrato escrito nem
tampouco provou a entrega do montante emprestado. Contudo, o requerido limitou-se apenas a alegar a legitimidade do contrato e
pagamento da requerente. Por óbvio, isso não prova nada em relação ao negócio, ficando apenas no campo das alegações. 2.3
Dano moralSobre o dano moral, a doutrina e jurisprudência dominante o definem como violação a direitos da personalidade.
Entendo que essa posição é a que mais condiz com a realidade, além de frear insegurança jurídica e incerteza quanto às
hipóteses de sua ocorrência. A definição nesses termos confere logicidade razoável às interpretações do caso concreto. No caso
dos autos, por exemplo, a instituição financeira utilizou o nome do requerente para fins de contratação, sem a devida permissão.
Logo, o dano moral cristaliza-se.A jurisprudência, inclusive, tem reconhecido a existência de danos morais, recorridamente nesses
casos de empréstimo consignado, contratado mediante fraude. Vejamos precedentes de nossa Corte Estadual, in verbis:EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EMPRÉSTIMO. CONTRATO INEXISTENTE. DEFEITO NA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. FALHA NA SEGURANÇA. REPETIÇÃO EM DOBRO DOS DESCONTOS INDEVIDOS. OBRIGAÇÃO
DE INDENIZAR. DANO MORAL IN RE IPSA. REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. REDUÇÃO DA MULTA POR
DESCUMPRIMENTO. APELO PROVIDO. Face à ausência de prova inequívoca da contratação de empréstimo, forçoso
reconhecer a inexistência de relação contratual entre as partes. Diante da inexistência de relação de consumo, incide o art. 17 do
CDC, que prevê a figura do consumidor por equiparação: todo aquele que, mesmo não sendo o destinatário final do produto ou
serviço (consumidor direto - art. 2º, CDC), sofre as consequências dos danos provocados pelos fornecedores. Verbete de súmula
estabelecendo que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes
e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias" (Súmula nº 479-STJ). Havendo a cobrança indevida e não
demonstrado escusável engano na exigência do débito, cabível a repetição em dobro dos valores descontados indevidamente dos
proventos do consumidor (art. 42, parágrafo único, do CDC). Identificação do dano moral com o vilipêndio aos direitos de
personalidade. Precedentes. STJ. Valor da indenização por danos morais reduzido para o montante de R$5.000,00, a fim de se
adequar aos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como aos critérios proclamados pela doutrina e
jurisprudência, notadamente a dupla finalidade da condenação (compensatória e pedagógica), o porte econômico e a conduta
desidiosa do apelante, as características da vítima e a repercussão do dano. Redução para R$1.000,00 do valor da multa em caso
de novo desconto. Apelação cível provida. (Ap 0004482017, Rel. Desembargador(a) KLEBER COSTA CARVALHO, PRIMEIRA
CÂMARA CÍVEL, julgado em 02/03/2017, DJe 09/03/2017) EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE
INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C COM PERDAS E DANOS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS
COM PEDIDO DE LIMINAR INAUDITA ALTERA PARS. ENUNCIADO 2 DO STJ. AUSÊNCIA DE PROVAS DA EXISTÊNCIA E
VALIDADE DO EMPRÉSTIMO. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CONFORME INCISO II DO ART. 333 DO CPC DE 1973.
DESCONTOS INDEVIDOS SENDO REALIZADOS NO BENEFÍCIO DO APELADO, DANDO ENSEJO A CONDENAÇÃO EM
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DANOS MORAIS. VALOR QUE DEVE ATENDER AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
DESCONTO INDEVIDO. DANO MATERIAL COMPROVADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO CONFORME ART. 42 DO CÓDIGO DE
DEFESA DO CONSUMIDOR. I - Nos termos da Súmula 479 do STJ, "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos
danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias"; II - Se a
instituição financeira, antes de abrir crédito ao consumidor, tem como praxe consultar todos os cadastros restritivos, a fim de
resguardar-se dos prejuízos de eventual inadimplência, deve, para evitar danos ao cliente, tomar igual ou maior cautela em relação
à confirmação da veracidade e autenticidade dos dados e documentos que recebe, mormente em operações de financiamento ou
empréstimo. Constatada a negligência, prevalece o dever de indenizar; III - Na fixação do quantum indenizatório por danos morais,
deve o magistrado tomar todas as cautelas para que a indenização não seja fonte de enriquecimento sem causa, ao mesmo tempo
em que não seja meramente simbólica; IV - No caso dos autos, o valor indenizatório a título de danos morais deve ser mantido em
R$ 3.152,00 (três mil cento e cinquenta e dois reais). V - O ressarcimento por dano material depende da comprovação dos
prejuízos, restituindo-se a quantia indevidamente descontada a título de empréstimo fraudulento contado em dobro, conforme
preconiza o art. 42 do CDC; VI - No cálculo do dano moral, a correção monetária conta-se da data do arbitramento e os juros
moratórios a partir do evento danoso. Quanto aos danos materiais, a correção monetária e os juros contam-se a partir do efetivo
prejuízo; VII - Recurso desprovido, de acordo com o parecer ministerial. (Ap 0572182016, Rel. Desembargador(a) MARCELO
CARVALHO SILVA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, julgado em 07/02/2017, DJe 21/02/2017)E M E N T A PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO. DESCONTO
INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL E MATERIAL CONFIGURADOS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO
DEVIDA. AGRAVO IMPROVIDO. I. Nos termos da súmula nº 479 do STJ, "as instituições financeiras respondem objetivamente
pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". II.
Os descontos indevidos na conta do benefício previdenciário devem ser restituídos em dobro, nos termos do parágrafo único do
art. 42 do CDC. III. Conforme entendimento dominante da jurisprudência para casos semelhantes é razoável e proporcional a
manutenção da condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais). IV. O
agravante não apresentou argumentos suficientes para desconstituir a decisão agravada. V. Agravo Interno improvido. (Rel.
Desembargador(a) ANTONIO GUERREIRO JÚNIOR, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, julgado em 07/02/2017, DJe 13/02/2017) Trato
desta feita sobre a quantificação do dano moral. Entendo que, em se tratando de ações que se repetem cotidianamente no
judiciário, e não havendo situação peculiar demonstrada nos autos, a fixação deve se dar com base nos valores normalmente
fixados nas Cortes de Justiça. Isso garante razoável segurança jurídica aos pronunciamentos judiciais. In casu, verificando vários
precedentes do STJ, a exemplo do AgRg no AREsp 406783 / SC ; AgRg no AREsp 465702 / MS ; AgRg no AREsp 745052 / MG ;
AgRg no AREsp 722226 / MG ; AgInt no AREsp 859739 / SP, os danos morais têm sido fixado em torno de 5 a 10 mil reais. A
Corte Estadual também tem fixado em torno de 3 a 10 mil reais.Considerando os precedentes, entendo razoável a fixação do dano
moral, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), como suficiente a reparar o dano e forçar a empresa a ter maiores cautelas na
realização de novos contratos.3 DispositivoAnte o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido da inicial, para DECLARAR
inexistente o débito referente ao contrato 735214530, bem como condenar o requerido a RESTITUIR em dobro os valores
efetivamente descontados do benefício do requerente, bem como PAGAR o valor de R$ 6.000,00 a título de danos
morais.Condeno-o também ao pagamento das custas processuais.Condeno, por fim, o requerido ao pagamento de honorários
advocatícios que fixo em 10% sobre o valor total da condenação, na forma do art. 85, § 2º, do CPC, em especial por não ter sido
necessário instrução processual.Caso interposta apelação, intime-se a parte contrária para apresentação de contrarrazões no
prazo legal. Havendo recurso adesivo, intime-se a primeira recorrente para, querendo, também apresentar contrarrazões. Após tais
providências, remetam-se imediatamente os autos ao Tribunal de Justiça, independentemente de juízo de admissibilidade, nos
termos do art. 1.010, § 3º, do CPC.Publique-se. Intimem-se.Açailândia-MA, 5 de junho 2017.José Ribamar Dias JuniorJuiz de
Direito Substituto, Respondendo 1ª Vara da Comarca de Açailândia(Portaria-CGJ n. 782/2017) Resp: 120048

PROCESSO Nº 0002654-84.2013.8.10.0022 (26542013)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
AUTOR: GRAN MEDH - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 
ADVOGADO: RAIMUNDO JOSE OLIVEIRA JUNOR ( OAB 9917-MA )
REU: MUNICIPIO DE AÇAILANDIA - MA

AÇÃO DE COBRANÇA - PROC. 2654-84.2013.8.10.0022 Autor : Gran Medh - Distribuidora de Medicamentos e Produtos Médicos
Hospitalares Ltda Réu : Município de Açailândia Rito : Comum SENTENÇA 1 RELATÓRIOTrata-se de Ação de Cobrança proposta
por Gran Medh Distribuidora de Medicamentos e Produtos Médicos Hospitalares Ltda em face do Município de Açailândia.Em
síntese, alega-se na exordial: a) que a autora foi vencedora no Pregão Presencial n. 024/2012-CCL, promovido pela Prefeitura de
Açailândia, em 05/02/2012, tendo como objeto a aquisição de materiais médico-hospitalares para a Secretaria Municipal de Saúde;
b) que celebrou o contrato com a Administração Pública e forneceu os medicamentos e equipamentos contratados, com a
apresentação das respectivas notas fiscais; c) que o Município deixou de pagar faturas relativas ao contrato; d) que os valores
devidos foram objeto de empenho, mas os pagamentos não foram realizados. Assim, requer seja o réu condenado ao pagamento
do valor de R$ 56.638,49, acrescido de juros e correção monetária.Guarnecem a petição inicial os documentos de fls. 09-103.O
requerido apresenta contestação, às fls. 113-115. Argumenta, em suma: a) que a demandante não trouxe aos autos todas as notas
de empenho, notas fiscais e documentos referentes às compras e entregas dos materiais; b) que, no setor de contas da Prefeitura,
não há registro de débitos com a empresa autora; c) que o contrato foi celebrado pela gestão municipal antecessora. Pugna pela
improcedência do pedido.Réplica, às fls. 118-120.Despacho saneador, à fl. 122. Intimadas do despacho, para se manifestarem
sobre o interesse na realização de audiência de instrução e julgamento, as partes permaneceram inertes (certidão de fl.
124).Vieram os autos conclusos.É o relatório. Decido. 2 FUNDAMENTAÇÃOAs partes foram intimadas para se pronunciarem
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sobre o interesse na produção de provas em audiência de instrução, todavia, ficaram silentes. Assim, passo ao julgamento do
processo no estado em que se encontra, na forma do art. 355, I, do CPC.A demandante pretende receber os valores devidos pelo
Município de Açailândia em decorrência do fornecimento de insumos hospitalares. O débito estaria consubstanciado em notas de
empenho e notas fiscais, alcançando a quantia de R$ 56.638,49 (cinquenta e seis mil e seiscentos e trinta e oito reais e quarenta e
nove centavos).Constam dos autos documentos comprobatórios de que a autora celebrou contrato para fornecimento de materiais
hospitalares para a Administração Pública, como se verifica da cópia do instrumento contratual, acostada às fls. 76-89 (contrato de
pregão presencial n. 024-D/2012-SEMUS).Assim, as requisições de compra (às fls. 93 e 96-99), emitidas em papel timbrado, sob
as ordens de Sandrelina Sousa, do Setor de Compras da Prefeitura, evidenciam a demanda do Poder Público para a aquisição da
lista de materiais hospitalares, dirigida à empresa Gran Medh.Com efeito, as Notas de Emprenho (às fls. 91 e 95) corroboram que
a Administração requisitou à empresa contratada o fornecimento dos materiais objeto do contrato. Nesse sentido, consta desses
documentos que o Empenho é "referente à aquisição de material hospitalar para ser usado no Hospital Municipal de Açailândia,
conforme lic. PP 024-D/2012-SEMUS".A Nota de Empenho n. 906014 indica o valor da despesa em R$ 12.380,00 (doze mil e
trezentos e oitenta reais). Por seu turno, a autora prova o fornecimento do material requisitado por meio do Documento de Auxílio
da Nota Fiscal Eletrônica (fl. 92), emitido para o Fundo Municipal de Saúde de Açailândia, e que ostenta o mesmo valor do
empenho e descrição detalhada das mercadorias. O recebimento pelo Poder Público é demonstrado pela assinatura aposta na
parte superior do documento.De igual modo, a Nota de Empenho n. 927009 reservou o valor de R$ 38.035,50 (trinta e oito mil e
trinta e cinco reais e cinquenta centavos) para pagamento das despesas autorizadas. O fornecimento dos materiais também é
demonstrado por meio de Documento Auxiliar de Nota Fiscal (às fl. 100-101 e reproduzido às fls. 102-103) com valor idêntico ao do
empenho, e com a aposição da assinatura do recebedor em nome da Prefeitura.As provas documentais carreadas aos autos
(notas de requisição, notas de empenho, e documentos fiscais) são dignas de credibilidade e corroboram a narrativa autoral,
permitindo concluir que houve demanda da Prefeitura para a entrega dos materiais hospitalares, nos termos do contrato
administrativo, e que as mercadorias foram efetivamente entregues pela empresa contratada.De outro lado, a contestação do ente
público não apresentou argumentos plausíveis, nem se fez acompanhar de elementos de prova capazes de demonstrar o
pagamento do valor cobrado, ou qualquer outro fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito afirmado.Assim, negar o
pagamento pelas mercadorias efetivamente fornecidas por parte da empresa contratada, que empreendeu recursos para adimplir
as suas obrigações contratuais, seria premiar com enriquecimento sem causa a Administração Municipal.Portanto, é de rigor o
reconhecimento do crédito da requerente no que tange às Notas de Empenho aludidas, as quais, somadas, alcançam a
importância de R$ 50.415,50 (cinquenta mil e quatrocentos e quinze reais e cinquenta centavos) sobre os quais incidem juros e
correção monetária. 3 DISPOSITIVOAnte o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado, com fulcro no art. 487, I, do
CPC, para condenar o Município de Açailândia a pagar para a empresa autora o importe de R$ 50.415,50 (cinquenta mil e
quatrocentos e quinze reais e cinquenta centavos), que deverão ser acrescidos de correção monetária pelo IPCA a partir do
inadimplemento, e de juros de mora, na forma estabelecida pelo art. 1º-F, da Lei n. 9.494/97, a partir da data da citação.Condeno o
réu no pagamento das custas e honorários advocatícios que, arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da
condenação.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Transcorrido os prazos recursais, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-
se os autos com baixa no sistema THEMIS PG, caso não haja requerimento de cumprimento de sentença.Caso interposta
apelação, intime-se a parte contrária para apresentação de contrarrazões no prazo legal. Havendo recurso adesivo, intime-se a
primeira recorrente para, querendo, também apresentar contrarrazões. Após tais providências, remetam-se imediatamente os
autos ao Tribunal de Justiça, independentemente de juízo de admissibilidade, nos termos do art. 1.010, § 3º, do CPC.Cumpra-
se.Açailândia, MA, 27 de abril de 2017.José Ribamar Dias JuniorJuiz de Direito Substituto, Respondendo 1ª Vara da Comarca de
Açailândia(Portaria-CGJ n. 782/2017) Resp: 120048

PROCESSO Nº 0002727-61.2010.8.10.0022 (26862010)
AÇÃO: PROCEDIMENTOS ESPECIAIS DE JURISDIÇÃO CONTENCIOSA | MONITÓRIA
AUTOR: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. 
ADVOGADO: BENEDITO NABARRO ( OAB 3796A-MA )
REU: CLEONICE BEZERRA DE MAGALHAES
AÇÃO MONITÓRIA (EMBARGOS) - PROC.2727.61.2010.8.10.0022 Autor : BANCO DO NORDESTE Réu : CLEONICE BEZERRA
DE MAGALHÃES Rito : MONITÓRIA - ART.700 CPC SENTENÇA 1 RELATÓRIOTrata-se de embargos a monitória opostos por
Cleonice Bezerra Magalhães em face de Banco do Nordeste do Brasil S.A, em que o embargante alega em síntese que: a) há
taxas de juros abusivas ; b) ilegalidade da Taxa de Juros a Longo Prazo e da cláusula "Del Credere";C) redução da taxa de juros
cobrados ao patamar da taxa média de mercado. Ao final, pugna pelo acolhimento dos presentes embargos para que sejam
reduzidos os juros ao patamar correto bem como seja afastada a Cláusula del Credere. Resposta aos embargos monitórios (fl.
61/70), alegando, em síntese a legalidade das cláusulas cobradas.Eis o relevante. Passo à decisão. 2 FUNDAMENTAÇÃONo
vertente caso, vislumbro que o processo se encontra apto para sentença, na forma do artigo 355, inciso I, do Código de Processo
Civil. Conquanto a questão de mérito versada nos autos ser de fato e de direito, não há necessidade de produção de outras
provas.No mérito, Busca a parte embargante reduzir o débito cobrado. Em momento algum a parte embargante impugna a
existência ou validade do respectivo contrato, limitando a defesa realizada em torno das cláusulas contratuais e aos encargos
cobrados, considerando-os abusivos.Inicialmente, sustenta a parte ré a ilegalidade da taxa de juros a longo prazo -TJLP,
entendendo ser devida a utilização da taxa média de mercado. Todavia, conforme entendimento sumulado, "a Taxa de Juros de
Longo Prazo (TJLP) pode ser utilizada como indexador de correção monetária nos contratos bancários" (Súmula nº 288 STJ).
Assim, as taxas de juros a longo prazo (TJLP) podem ser utilizadas como fatores de correção monetária em contratos bancários,
desde que expressamente pactuadas. O que ocorre no contrato objeto da presente demanda.Quanto a aplicabilidade da cláusula
Del Credere no contrato em questão, tenho que a mesma reveste de legalidade por expressa previsão na Lei 9.126/95, mais
precisamente em seu artigo 1º,§1º, que autoriza a cobrança de referida cláusula, senão vejamos:art. 1º - A partir de 1º de julho de
1995, os financiamentos concedidos com recursos dos Fundos Constitucionais de Financiamento das Regiões Norte, Nordeste e

Página 805 de 2382 Diário da Justiça Eletrônico Disponibilização: 30/06/2017
Edição nº 114/2017 Publicação: 03/07/2017

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO - Praça Dom Pedro II, s/n Centro - CEP 65010-905 - São Luis-MA - Fone: (98) 2106-9000 - www.tjma.jus.br
Diário da Justiça Eletrônico - Diretoria Judiciária - Coordenadoria de Jurisprudência e Publicações - Fone: (98) 2106 9805 / 9810 / 9896 / 9897 - publicacoes@tj.ma.gov.br



Centro-Oeste, de que trata a Lei 7.8227, de 27 de setembro de 1989, terão como custo básico a Taxa de Juros a Longo Prazo -
TJLP.§1º- Os bancos administradores dos Fundos de que trata este artigo poderão, nas operações contratadas a partir de 1º de
julho de 1995, cobrar del credere compatível com os riscos assumidos pelos financiamentos concedidos e adequados à função
social de cada tipo de operação, adicionalmente aos custos previstos no caput deste artigo, de até seis por cento ao ano.A matéria,
inclusive, encontra precedentes no Tribunal de Justiça do MA, vejamos:DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMERISTA -
EMBARGOS DE DEVEDOR - APELAÇÕES CÍVEIS - CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA - PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE
DO RECURSO ADESIVO - REJEITADA - APLICAÇÃO DO CDC - POSSIBILIDADE - MULTA CONTRATUAL - AUSÊNCIA DE
PREVISÃO EXPRESSA E CLARA NA CÉDULA - IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA - TARIFA DEL CREDERE - INCIDÊNCIA
ATÉ O LIMITE DE 6% (SEIS POR CENTO) AO ANO (ART. 1º, § 1º, DA LEI Nº 9.126/95)- COMISSÃO DE PERMANÊNCIA -
AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL - JUROS MORATÓRIOS - FIXAÇÃO EM 1% (UM POR CENTO) AO ANO (ART. 5º,
PARÁGRAFO ÚNICO, DO DECRETO-LEI Nº 167/67)- CAPITALIZAÇÃO DE JUROS - POSSIBILIDADE - PACTUAÇÃO
EXPRESSA SOB SUA MODALIDADE MENSAL - MANUTENÇÃO - CORREÇÃO MONETÁRIA - TAXA DE JUROS DE LONGO
PRAZO (TJLP) - APLICAÇÃO - INSCRIÇÃO DO DEVEDOR NOS CADASTROS DE INADIMPLÊNCIA - POSSIBILIDADE - MORA
CONFIGURADA - MULTA DO ART. 538, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC - EXCLUSÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS -
CORRETA FIXAÇÃO NOS TERMOS DO ART. 21, DO CPC.1º APELO (BANCO DO NORDESTE) PARCIALMENTE PROVIDO E
2º APELO (FERDINAND SILVEIRA) IMPROVIDO - UNÂNIME. I - Rejeita-se a preliminar de intempestividade do 2º apelo, quando,
in casu, verifica-se que sua interposição se deu dentro do prazo legal, à luz das disposições da Portaria Conjunta nº 002, de
07/10/2010.II - Aplicam-se as normas do Código de Defesa do Consumidor às cédulas rurais hipotecárias, ainda que para viabilizar
o trabalho como produtor rural. Precedentes do STJ e do TJ/MA.III - Não sendo expressa e claramente pactuada a multa
contratual, não há se falar em sua cobrança, como bem consignado na sentença fustigada.IV - E possível a cobrança da tarifa del
credere, com incidência até o limite de 6% (seis por cento) ao ano, nos termos do art. 1º, § 1º, da Lei nº 9.126/95. Precedentes do
TJ/MA.V - Indevida a cobrança de comissão de permanência, em razão da impossibilidade de ser cumulada com outros encargos,
conforme posicionamento do Superior Tribunal de Justiça (Súmulas nº 30 e 296).VI - Os juros moratórios devem observar o
patamar de 1% (um por cento) ao ano, com base no art. 5º, parágrafo único, do Decreto-Lei nº 167/67. Precedentes do STJ.VII - A
capitalização dos juros, quando pactuada expressamente sob sua modalidade "mensal", deve ser mantida, à luz da possibilidade
constante do art. 5º, do Decreto-Lei nº 167/67. Precedentes do TJ/MA.VIII - A Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP) pode ser
utilizada como indexador monetária nos contratos bancários (Súmula nº 288/STJ). Expressamente pactuada na cédula, deve ser
mantida. Precedentes do TJ/MA.IX - Uma vez que as cláusulas consideradas abusivas se referem ao período de inadimplência
contratual e não de "normalidade", a mora resta devidamente caracterizada e, assim, possível a inscrição dos dados do devedor
nos cadastros de inadimplência (STJ. 2ª Seção. REsp 1061530/RS. Relª, Minª. Nancy Andrighi. DJe de 10/03/2009).X - Inexistente
o caráter protelatório dos anteriores embargos de declaração interpostos pelo 1º apelante (Banco do Nordeste), não há se falar em
aplicação da multa constante do art. 538, parágrafo único, do CPC. XI - Os honorários advocatícios foram corretamente fixados à
luz das disposições do art. 21, do CPC, já que ambas as partes foram vencedoras e vencidas, aplicando-se o rateio proporcional.
XII - 1ª Apelação (Banco do Nordeste) parcialmente provida, para os fins de admitir a incidência da tarifa del credere, a
capitalização de juros sob sua forma mensal, permitir a inscrição dos dados do devedor nos cadastros de inadimplência e excluir a
multa constante do art. 538, parágrafo único, do CPC. 2ª Apelação (Ferdinand Silveira) improvida. Unânime.( Processo APL
0085582011MA 0001236-41.206.8.10.0060, órgão Julgador Quarta Câmara Cível, publicação 10/09/2013;julgamento 03/09/2013,
Relatora Anildes De Jesus Bernardes C Cruz; TJMA).Quanto a alegação da abusividade das taxas de juros cobradas pelo
embargado e suscitadas pelo embargante, tenho que o embargante em sua defesa, deixou de impugnar de forma específica e
precisa cada um dos fatos narrados pelo autor na inicial, limitando-se apenas alegar a abusividade dos índices cobrados no
contrato.Deste modo, não tendo o embargante logrado êxito em impugnar qualquer um dos fatos articulados pelo autor na inicial,
sobre aquele fato recairá a presunção de veracidade nos moldes do art.341 do CPC. Não sendo mais controvertido, não há porque
fazer prova do mesmo. E, se assim ocorrer com todos os fatos inicialmente narrados, a conseqüência lógica e processual será,
inevitavelmente, o julgamento antecipado, suprimindo-se a fase probatória. Com efeito, analisado o caso concreto e suas
particularidades, compreendo que devem ser rejeitados, os pedidos formulados pela parte embargante em sua inicial por falta de
amparo jurídico às pretensões manifestadas. Decidir de forma diversa, permitindo ao consumidor o direito de pagar apenas o que
entende devido e não aquele a que se obrigou sem que haja motivo ponderável do ponto de vista jurídico, representaria uma
afronta à ordem jurídica posta. 3 DISPOSITIVOAnte ao exposto, REJEITO os presentes embargos e declaro constituído o título
executivo judicial devidamente atualizado, nos moldes do artigo 702, §8º do Código de Processo Civil.Condeno a parte embargante
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios na ordem de 10% (dez por cento) sobre os valores atualizados
dos títulos executivos judiciais ora constituídos.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Açailândia/MA, 20 de março de 2017.José
Ribamar Dias JuniorJuiz de Direito Substituto, Respondendo 1ª Vara da Comarca de Açailândia(Portaria-CGJ n. 782/2017) Resp:
120048

PROCESSO Nº 0002783-84.2016.8.10.0022 (27832016)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
AUTOR: JOSE ALVES CAVALCANTE 
ADVOGADO: RENAN ALMEIDA FERREIRA ( OAB 13216-MA )
REU: BANCO VOTORANTIM S.A
ADVOGADO: MARINA BASTOS PORCIUNCULA BENGHI OAB/MA 10530-A
AÇÃO INDENIZAÇÃO - PROC. 2783-84.2016.8.10.0022Autor:JOSE ALVES CAVALCANTERéu:BANCO VOTORANTIM
S.ARito:Procedimento ComumSENTENÇA1 RELATÓRIOTrata-se de ação de Ação de Indenização por danos Morais c/c
Repetição de Indébito de partes acima mencionadas, visando a indenização por danos morais e materiais em razão de descontos
indevidos em seu benefício.Termo de audiência de conciliação (fls.17), sem realização de acordo. A parte autora requereu a
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extinção do feito. Consultada a parte ré, esta em nada se opôs, sendo os autos em seguida conclusos para sentença.Eis o
relatório.2 FUNDAMENTAÇÃOConforme consta do caderno processual, o autor apresentou pedido de extinção do feito. Acolho a
pretensão da parte autora como pedido de desistência da ação judicial. Assim, imperativa se faz a extinção do presente feito, nos
termos do artigo 485, VIII do Código de Processo Civil.3 DISPOSITIVO:Assim, JULGO EXTINTO O PROCESSO sem resolução do
mérito, ante a desistência da autora na presente ação, nos termos do artigo 485, VIII do Código de Processo Civil.Publique-se.
Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se e dê-se baixa na distribuição.Açailândia-MA, 18 Maio de 2017José Ribamar
Dias JuniorJuiz de Direito Substituto, Respondendo 1ª Vara da Comarca de Açailândia(Portaria-CGJ n. 782/2017) Resp: 120048

PROCESSO Nº 0003199-23.2014.8.10.0022 (31992014)
AÇÃO: EMBARGOS | EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
EMBARGANTE: MIL MONTAGEM INDUSTRIAL LTDA 
ADVOGADO: BRUNO SOUZA ROSA ( OAB 12354-MA )
EMBARGADO: UNIAO
AÇÃO DE EMBARGOS A EXECUÇÃO - PROC. 3199-23.2014.8.10.0022Autor:MIL MONTAGEM INDUSTRIAL
LTDARéu:UNIÃORito:L.6.830/80SENTENÇATrata-se de embargos à execução opostos por curador especial, na forma de negativa
geral.É o sucinto relatório, porque o caso é de rejeição liminar dos embargos.Nos termo do art. 739, do CPC/73, o juiz rejeitará
liminarmente os embargos: II - quando inepta a petição (art. 295).Ao curador especial é dado, na forma do art. 302, do CPC/73
(aplicável ao caso) a faculdade de não impugnar especificamente os fatos narrados pelo autor.Todavia, in casu, está-se diante de
execução de título extrajudicial, o qual, em tese, possui certeza, liquidez e exigibilidade. Tanto é assim, que os embargos do
devedor tem natureza jurídica, não de contestação, mas de ação. Enquanto ação, portanto, cabe ao embargante indicar os
fundamentos de fato e de direito de sua pretensão.Portanto, enquanto curador, embora desconhecedor, em princípio, dos fatos
relacionados à relação creditícia, ele pode subsidiar a petição com fundamentos que sejam aplicáveis juridicamente ao
caso.Ademais, na execução fiscal os embargos somente são cabíveis após garantido o juízo, conforme se verifica do art. 16 da
LEF.Portanto, considero inepta a petição dos embargos, por lhe faltar "causa de pedir" e garantia do juízo.Ante o exposto,
REJEITO LIMINARMENTE os embargos, por inépcia.Publique-se. Intime-se.Transitado em julgado, desapensem-se e arquivem-se
os autos e dê-se baixa no sistema THEMIS/PG.Açailândia-MA, 17 de Maio de 2017José Ribamar Dias JuniorJuiz de Direito
Substituto, Respondendo 1ª Vara da Comarca de Açailândia(Portaria-CGJ n. 782/2017) Resp: 120048

PROCESSO Nº 0003877-72.2013.8.10.0022 (38772013)
AÇÃO: PROCEDIMENTOS ESPECIAIS DE JURISDIÇÃO CONTENCIOSA | APREENSÃO E DEPÓSITO DE COISA VENDIDA
COM RESERVA DE DOMÍNIO
AUTOR: MOTOCA - MOTORES TOCANTINS LTDA 
ADVOGADO: GIOVANA COLAVITE DEITOS VILELA ( OAB 4659-MA )
REU: CHAIANE ARAUJO DOS SANTOS
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - PROC. 3877-72.2013.8.10.0022Autor:MOTOCA MOTORES TOCANTINS
LTDARéu:CHAIANE ARAUJO DOS SANTOSRito:DL. 911/69SENTENÇA1 RelatórioTrata-se de ação de Busca e apreensão
proposta por MOTOCA MOTORES TOCANTINS LTDA, em face de CHAIANE ARAUJO DOS SANTOS, visando a consolidação da
posse do bem objeto da demanda em seu favor.Pedido do autor, de extinção do feito (fls.36). A requerida não foi citada.Eis o
relatório.2 FUNDAMENTAÇÃOConforme consta do caderno processual, o autor apresentou pedido de extinção do feito. Como a
parte ré sequer foi citada, acolho a pretensão da parte autora como pedido de desistência da ação judicial. Assim, imperativa se
faz a extinção do presente feito, nos termos do artigo 485, VIII do Código de Processo Civil.3 DISPOSITIVOAssim, JULGO
EXTINTO O PROCESSO sem resolução do mérito, ante a desistência da autora na presente ação, nos termos do artigo 485, VIII
do Código de Processo Civil.Custas na forma da lei.Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se e dê-se baixa
na distribuição.Cumpra-se.Açailândia-MA, 02 de junho de 2017.José Ribamar Dias JuniorJuiz de Direito Substituto, Respondendo
1ª Vara da Comarca de Açailândia(Portaria-CGJ n. 782/2017) Resp: 120048

PROCESSO Nº 0004181-03.2015.8.10.0022 (41822015)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
AUTOR: FRANCISCA DE ASSIS FORTALEZA DE SOUSA 
ADVOGADO: WALTER RODRIGUES ( OAB 12035-MA )
REU: BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADOS S/A
ADVOGADO: JOSE ALMIR DA R MENDES JUNIOR OAB/RN 392-A.; CARLOS EDUARDO PEREIRA TEIXEIRA OAB/SP
327.026
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - PROC. 4181-03.2015.8.10.0022Autor:FRANCISCA DE ASSIS FORTALEZA DE SOUZARéu:BANCO
ITAU BMG CONSIGNADOS S/ARito:Procedimento ComumSENTENÇA1 RELATÓRIO:Tratam-se os presentes autos de Ação
Restituição de Valores c/c Perdas e Danos com pedido de antecipação de tutela movida por Francisca De Assis Fortaleza de
Sousa em face de Banco Itaú BMG Consignados S/A.Petição da parte ré informando composição amigável. Requerem a
homologação do acordo às fls. 116/117. A parte autora em nada se opôs.Vieram os autos conclusos.Eis o relatório.2
FUNDAMENTAÇÃO:Compulsando os autos denoto a existência de composição entre as partes. Assim, sem mais dilações se faz
imperiosa a homologação da transação celebrada entre as partes, conforme artigo 487, inciso II, alínea "b" do Código de Processo
Civil.3 DISPOSITIVO:Ante ao exposto, HOMOLOGO a transação entre as partes de fls. 116/118, e assim, JULGO EXTINTO o
presente feito nos termos do artigo 487, inciso II, alínea ´b" do Código de Processo Civil.Custas pela requerida. Publique-se.
Intimem-se. Após os atos de praxe. ARQUIVEM-SE os autos com baixa no sistema.Açailândia/MA, 18 de Maio de 2017 .José
Ribamar Dias JuniorJuiz de Direito Substituto, Respondendo 1ª Vara da Comarca de Açailândia(Portaria-CGJ n. 782/2017) Resp:
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PROCESSO Nº 0004244-62.2014.8.10.0022 (42442014)
AÇÃO: EMBARGOS | EMBARGOS À EXECUÇÃO
EMBARGANTE: MUNICIPIO DE CIDELANDIA-MA 
ADVOGADO: REURY GOMES SAMPAIO ( OAB 10277-MA )
EMBARGADO: MILVOLTS PEÇAS LTDA - ME
ADVOGADO: JOSE ANTONIO SILVA PEREIRA OAB/MA 13196
AÇÃO DE EMBARGOS EXECUÇÃO - PROC. 4244-62.2014.8.10.0022Autor:MUNICÍPIO DE CIDELANDIA-MARéu:MILVOLTS
PEÇAS LTDARito:Embargos à execuçãoSENTENÇA1 Relatório:Tratam-se de Embargos à Execução opostos pelo Município de
Cidelândia em face de Milvolts Peças Ltda.Em resumo, o embargante, argui preliminar a)ausência de interesse de agir em razão
do não cabimento de ação executiva em face da Fazenda Pública b) Denunciação da Lide c) ilegitimidade Passiva. No mérito,
alega excesso na execução promovida pela embargada nos autos principais. Afirma que o cálculo do montante devido considerou
juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, em afronta ao que dispõe o art. 1º-F da Lei n. 9.494/97.Aponta o demonstrativo de
cálculo do valor que entende devido (fl. 16/17), requerendo a procedência dos embargos.O embargado apresenta impugnação (fls.
20-21), argumentando que utilizou como parâmetros de cálculo os juros legais e a correção monetária pelo INPC. Ao final, pugna
pela improcedência dos embargos.É o relatório. Decido.2 Fundamentação:Trata-se de embargos à execução fundada em título
executivo extrajudicial, especificamente, nota contrato particular de fornecimento de produtos acompanhados de notas fiscais.
Compulsando os autos, verifico que a ação de principal (ação de execução nº1404/2014) foi extinta sem resolução do mérito por
ausência dos requisitos do artigo 585,II e 586 do CPC;Com efeito, vislumbro a ocorrência de perda do objeto, restando inconteste
a carência de ação por superveniente ausência de interesse processual. Assim, reputo presente o fenômeno da carência de ação,
traduzido na falta de interesse processual, em decorrência da perda superveniente do objeto processual. 3 Dispositivo:Ante o
exposto, julgo extinto o processo sem julgamento de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC. Após o trânsito em julgado e sem
manifestação das partes, certifique-se e arquivem-se os autos.Condeno o Embargado ao pagamento de custas processuais e
honorários advocatícios os quais fixo em R$ 1.000,00 (hum mil reais).Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Açailândia-MA, 23 de
Maio de 2017.José Ribamar Dias JuniorJuiz de Direito Substituto, Respondendo 1ª Vara da Comarca de Açailândia(Portaria-CGJ
n. 782/2017) Resp: 120048

PROCESSO Nº 0004274-63.2015.8.10.0022 (42752015)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
AUTOR: JERONILDE DE LIMA FREITAS SOUSA 
ADVOGADO: JAMILA FECURY CERQUEIRA ( OAB 12243-MA ); THIAGO SEBASTIÃO CAMPELO DANTAS OAB/MA 9487.
REU: PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAILANDIA/MA
AÇÃO DECLARATÓRIA - PROC. 4274-63.2015.8.10.0022Autor:Jeronilde de Lima Freitas SousaRéu:Município de
AçailândiaRito:Sumaríssimo - Lei n. 12.153/2009SENTENÇA1 RELATÓRIOTrata-se de Ação Declaratória c/c Cobrança proposta
por Jeronilde de Lima Freitas em face do Município de Açailândia.Em síntese, alega-se, na exordial: a) que a autora laborou para o
requerido na função de Professora contratada, por meio de contrato firmado em 01/02/2012; b) que percebia remuneração mensal
no valor de R$ 825,36; c) que, durante o contrato de trabalho, na data de 29/11/2012, comunicou à Administração que se
encontrava em estado gestacional, requerendo as providências relativas à licença-maternidade; d) que o requerido foi omisso em
relação ao requerimento, não se manifestando sobre o pleito; e) que a autora foi exonerada em dezembro de 2012; f) que recebeu
apenas quaisquer verbas de caráter indenizatório; g) que faz jus ao recebimento dos vencimentos do cargo, em razão da
estabilidade, mesmo vencido o contrato de trabalho. Assim, requer seja o réu condenado ao pagamento de R$ 5.364,84 (cinco mil
e trezentos e sessenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos), correspondentes às remunerações devidas entre o
encerramento do contrato (em 15/12/2012) e os cinco meses subsequentes ao parto (ocorrido em 29/06/2013); e ao pagamento de
indenização de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por danos morais.Guarnecem a petição inicial os documentos de fls. 10-16.Ata da
audiência, à fl. 44. Não foi possível conciliação e as partes se pronunciaram pela desnecessidade de produção de outras provas. O
advogado da requerente manifestou-se sobre a prescrição alegada pelo réu em contestação, alegando não se aplica ao caso a
prescrição bienal e que o pleito de danos morais está sujeito ao prazo prescricional quinquenal do Código Civil.Na contestação, às
fls. 45-49, o réu suscita questão prejudicial de prescrição; nada diz acerca dos pedidos; formula considerações acerca da
imposição de honorários à Fazenda Pública. Ao final, requer a improcedência dos pedidos.Vieram os autos conclusos.É o relatório.
Decido.2 FUNDAMENTAÇÃOPreliminarmente, REJEITO a questão prejudicial de prescrição suscitada pelo requerido. Como se
trata de demanda formulada contra a Fazenda Pública, todos os pedidos estão sujeitos à prescrição quinquenal, na forma do
Decreto n. 20.910/32. É o entendimento pacífico na jurisprudência do STJ:PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA
PROPOSTA POR SERVIDORES PÚBLICOS.. VERBA DENOMINADA ´ETAPA ALIMENTAÇÃO´. PRESCRIÇÃO CONTRA A
FAZENDA PÚBLICA. PRAZO DE CINCO ANOS. ART. 1º DO DECRETO. 20.910/1932. INAPLICABILIDADE DOS ARTS. 206, §
3º, DO CÓDIGO CIVIL E 10 DO DECRETO 20.910/32. 1. O entendimento do STJ é no sentido de que a prescrição quinquenal
prevista no art. 1º. do Decreto 20.910/1932 deve ser aplicada a todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, seja ela
federal, estadual ou municipal, independentemente da natureza da relação jurídica estabelecida entre a Administração Pública e o
particular. 2. Não incide, portanto, a prescrição bienal do art. 206, § 2º, do CC de 2002, uma vez que o conceito jurídico de
prestação alimentar nele previsto não se confunde com o de verbas remuneratórias de natureza alimentar. O Código Civil de 2002
faz referência às prestações alimentares de natureza civil e privada, incompatíveis com as percebidas em relação de Direito
Público. Inexiste, no caso, norma específica mais benéfica a ensejar a incidência do art. 10 do Decreto 20.910/32. 3. Agravo
Regimental não provido. (AgRg no AREsp 164.513/MS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em
16/08/2012, DJe 27/08/2012)Como os fatos que originaram o direito postulado ocorreram nos anos de 2012 e 2013, e a ação foi
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ajuizada na data de 13/10/2015, não havia ainda transcorrido o lapso temporal de cinco anos.Superada a preliminar, passo ao
exame do mérito.Compulsando os autos, verifico que a demanda merece prosperar. Diante da ausência de controvérsia sobre as
questões de fato, o litígio é facilmente solucionado à luz das disposições legais e da jurisprudência firmada sobre o tema.O caso
em apreço revela a patente violação ao direito fundamental da impetrante que, sendo ocupante de função pública (ainda que
temporária) e estando grávida, teve negado o direito ao gozo de licença-maternidade e à estabilidade provisória.O exame dos
documentos anexados à exordial revela a demandante exercia a função de Professora Seletivada junto à Prefeitura Municipal de
Açailândia (contracheques de fls. 15-16), desde a data de 01/02/2012.Ademais, restou incontroverso nos autos, que a requerente
estava em estado gestacional, quando do encerramento de seu contrato de trabalho - circunstância que foi comunicada à
Administração Pública, inclusive para o fim de requerer a licença-maternidade. O desencadeamento dos fatos está
consubstanciado nos documentos acostados às fls. 11-14.Como não houve decisão definitiva deferindo o pleito, ou, caso tenha
havido, o pedido não foi efetivamente atendido, está configurada a negativa/omissão do ente público, violadora dos direitos
constitucionais da autora.É consabido que a licença-maternidade e a estabilidade provisória no cargo (previstas, respectivamente,
no art. 7º, XVIII, da CF, e art. 10, II, b, da ADCT) são direitos reservados à gestante com vistas à proteção da maternidade. Tratam-
se, portanto, de medidas garantidoras da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, CF) no âmbito das relações de trabalho.A
Constituição Federal almeja, com tais normas, a proteção do nascituro, da vida que está sendo gerada, propiciando a mantença da
grávida ao longo dos primeiros meses de desenvolvimento do bebê.A Segunda Turma da Suprema Corte já teve a oportunidade de
apreciar a matéria no julgamento do RE 639786-SC, da relatoria do Ministro Celso de Mello, em que firmou o entendimento de que
o acesso da servidora pública e da trabalhadora gestante à estabilidade provisória e à licença-maternidade de 120 dias se qualifica
como inderrogável garantia social de índole constitucional. Veja-se a ementa do acórdão:SERVIDORA PÚBLICA GESTANTE
CONTRATADA EM CARÁTER TEMPORÁRIO - ESTABILIDADE PROVISÓRIA (ADCT/88, ART. 10, II, ?b?)- CONVENÇÃO OIT Nº
103/1952 - INCORPORAÇÃO FORMAL AO ORDENAMENTO POSITIVO BRASILEIRO (DECRETO Nº 58.821/66)- PROTEÇÃO À
MATERNIDADE E AO NASCITURO - DESNECESSIDADE DE PRÉVIA COMUNICAÇÃO DO ESTADO DE GRAVIDEZ AO
ÓRGÃO PÚBLICO COMPETENTE - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO . - O acesso da servidora pública e da trabalhadora
gestantes à estabilidade provisória, que se qualifica como inderrogável garantia social de índole constitucional, supõe a mera
confirmação objetiva do estado fisiológico de gravidez, independentemente, quanto a este, de sua prévia comunicação ao órgão
estatal competente ou, quando for o caso, ao empregador. Doutrina. Precedentes . - As gestantes - quer se trate de servidoras
públicas, quer se cuide de trabalhadoras, qualquer que seja o regime jurídico a elas aplicável, não importando se de caráter
administrativo ou de natureza contratual (CLT), mesmo aquelas ocupantes de cargo em comissão ou exercentes de função de
confiança ou, ainda, as contratadas por prazo determinado, inclusive na hipótese prevista no inciso IX do art. 37 da Constituição,
ou admitidas a título precário - têm direito público subjetivo à estabilidade provisória, desde a confirmação do estado fisiológico de
gravidez até cinco (5) meses após o parto (ADCT, art. 10, II, ?b?), e, também, à licença- -maternidade de 120 dias (CF, art. 7º,
XVIII, c/c o art. 39, § 3º), sendo-lhes preservada, em consequência, nesse período, a integridade do vínculo jurídico que as une à
Administração Pública ou ao empregador, sem prejuízo da integral percepção do estipêndio funcional ou da remuneração laboral.
Doutrina. Precedentes. Convenção OIT nº 103/1952 . - Se sobrevier, no entanto, em referido período, dispensa arbitrária ou sem
justa causa de que resulte a extinção do vínculo jurídico-administrativo ou da relação contratual da gestante (servidora pública ou
trabalhadora), assistir-lhe-á o direito a uma indenização correspondente aos valores que receberia até cinco (5) meses após o
parto, caso inocorresse tal dispensa. Precedentes. (STF - RE: 639786 SC , Relator: Min. CELSO DE MELLO, Data de Julgamento:
28/02/2012, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-058 DIVULG 20-03-2012 PUBLIC 21-03-2012)No mesmo sentido,
colaciono a seguir ementa de precedente oriundo do egrégio TJMA:CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL
CIVIL. REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. CARGO EM
COMISSÃO. COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO FUNCIONAL. PERÍODO DE GRAVIDEZ. ESTABILIDADE FUNCIONAL
TEMPORÁRIA. OBRIGAÇÃO DO ENTE FEDERADO DE EFETUAR O PAGAMENTO DURANTE O PERÍODO DE GRAVIDEZ E
LICENÇA-MATERNIDADE. PROCEDÊNCIA DA COBRANÇA. RITO DO PRECATÓRIO. POSSIBILIDADE DE NÃO
ATENDIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO DE OFÍCIO. PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.
REMESSA PARCIALMENTE PROVIDA. I - O Supremo tribunal Federal já fixou entendimento no sentido de que as servidoras
públicas empregadas gestantes, inclusive as contratadas a título precário, têm direito à estabilidade provisória desde a confirmação
da gravidez até cinco meses após o parto, nos moldes do artigo 7º, XVIII, da CF e do artigo 10, II, b, do ADCT. Precedente deste
egrégio Tribunal de Justiça (MS nº 0016906-66.2010.8.10.0000 - São Luís. Acórdão nº 101.627/2011. TRIBUNAL PLENO. Rela.
Desa. MARIA DOS REMÉDIOS BUNA COSTA MAGALHÃES. Julgamento em 27/4/2011). II - "Comprovado o vínculo funcional e,
por conseguinte, a prestação de serviços, impõe-se a procedência da ação de cobrança de salários e outras dotações devidas ao
servidor, sob pena de enriquecimento ilícito, mormente quando o ente público não se desincumbe do ônus de provar o fato
extintivo do direito do servidor" (Súmula nº 41 da 2a Câmara Cível do TJMA). III - A condenação da Fazenda Pública ao
pagamento de quantia certa, oriunda de título judicial, deve ser submetida, em regra, ao rito especial previsto no art. 100, da
constituição Federal, e nos arts. 730 e 731, ambos do Código de Processo Civil, ressalvada a possibilidade de pagamento direto,
em razão do pequeno valor, conforme Lei Estadual nº 8.112/04, com a redação dada pela Lei nº 8.202, de 21 de dezembro de
2004. IV - Fixado, de ofício, o percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, a título de honorários advocatícios de
sucumbência, que se mostra razoável e proporcional, à luz da especificidade dos autos e tendo em conta os ditames do art. 20, §
3o, do Código de Processo Civil. V - Remessa parcialmente provida. (TJ-MA - Não Informada: 117902011 MA , Relator: MARCELO
CARVALHO SILVA, Data de Julgamento: 30/06/2011, SAO LUIS)Portanto, em face da violação do direito a que fazia jus a
requerente, e em vista da impossibilidade de reintegração, é mister seja concedida a tutela jurisdicional com vistas a garantir-lhe o
pagamento das remunerações que deveria ter recebido em razão da estabilidade provisória, considerando o período que se inicia
com o encerramento do contrato de trabalho e se estende até o quinto mês subsequente ao parto.Ademais, também procede o
pedido de condenação ao pagamento de indenização por dano moral. A autora teve rompido o seu vínculo com a Administração
Pública ainda no meio da gestação, período em que, certamente, experimentava o aumento da sua sensibilidade e se encontrava
em situação de maior vulnerabilidade emocional e de maior risco social. O rompimento abrupto do contrato de trabalho é potencial
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causa de grave abalo emocional em qualquer indivíduo, e tem impacto ainda maior na mulher gestante que, tendo direito à
estabilidade provisória, se vê privada do seu sustento no momento de maior necessidade.Nesse sentido, precedente do
TJMA:CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE COBRANÇA.
SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. CARGO EM COMISSÃO. COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO FUNCIONAL. PERÍODO DE
GRAVIDEZ. ESTABILIDADE FUNCIONAL TEMPORÁRIA. OBRIGAÇÃO DO ENTE FEDERADO DE EFETUAR O PAGAMENTO
DURANTE O PERÍODO DE GRAVIDEZ E LICENÇA-MATERNIDADE. PROCEDÊNCIA DA COBRANÇA. DEPÓSITOS
PREVIDENCIÁRIOS. OBRIGATORIEDADE POR PARTE DO ENTE ESTATAL. CARGO EM COMISSÃO QUE SE SUJEITA AO
REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. VALOR CONDIZENTE COM OS PRINCÍPIOS
DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. I - O Supremo tribunal Federal já fixou entendimento no
sentido de que as servidoras públicas empregadas gestantes, inclusive as contratadas a título precário, têm direito à estabilidade
provisória desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto, nos moldes do artigo 7º, XVIII, da CF e do artigo 10, II,
b, do ADCT. Precedente deste egrégio Tribunal de Justiça (MS nº 0016906-66.2010.8.10.0000 - São Luís. Acórdão nº
101.627/2011. TRIBUNAL PLENO. Rela. Desa. MARIA DOS REMÉDIOS BUNA COSTA MAGALHÃES. Julgamento em
27/4/2011). II - Deve o ente estatal Estado ser compelido a efetuar os depósitos previdenciários perante o Instituto Nacional de
Seguridade Social - INSS, por se tratar de servidora ocupante de cargo em comissão, sujeitando-se, portanto, ao regime geral de
previdência, no termos do art. 6º da Lei Complementar nº 73/2004. III - É inegável que há dano moral indenizável decorrente da
indevida exoneração de servidora gestante, durante o período de estabilidade, por configurar situação que causa profundo abalo
psicológico, não se tratando de mero dissabor ou aborrecimento, o que torna possível a reparação. IV - A fixação do montante
indenizatório do dano moral deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além do caráter repressor da
medida, sem que isto configure enriquecimento ilícito, cabendo ao prudente arbítrio dos juízes a fixação do montante, para o qual
se faz cabível a revisão, quando a fixação de base for inferior ou excessiva. Circunstâncias do caso concreto que impõem a
manutenção do quantum indenizatório em R$ 10.000,00 (dez mil reais). V - Remessa improvida. (TJMA, Apelação Cível 25612012
MA, Rel. Marcelo Carvalho Silva, Julgamento: 28 de Março de 2012).Assim, o afastamento prematuro da funcionária pública
gestante da função pública que ocupava, ainda que em caráter temporário, e a consequente interrupção do pagamento dos
salários representam muito mais do que um simples aborrecimento, gerando danos morais passíveis de indenização.A indenização
pelos danos morais deve ser fixada dentro de padrões de razoabilidade e proporcionalidade, para que possa compensar o dano
sofrido, sem, contudo, gerar enriquecimento sem causa. Com base em arbítrio prudente e moderado, atento às circunstâncias do
caso concreto, entendo que o quantum debeatur adequado e justo para os fins a que se destina a indenização por dano moral
deve ser fixada em R$ 5.000 (cinco mil reais).3 DISPOSITIVOAnte o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados e
extingo o feito com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC, para condenar o Município de Açailândia a pagar para a
autora:a) R$ 5.364,84 (cinco mil e trezentos e sessenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos) correspondentes à remuneração
devida entre a data do encerramento do contrato e a data em que terminaria sua estabilidade provisória gestacional (29/06/2013);
sobre este valor incidem correção monetária pelo IPCA, e juros de mora, na forma do art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, ambos
calculados a partir de 15/12/2012;b) R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, que deverão ser
acrescidos de correção monetária pelo IPCA, a partir do arbitramento, e de juros de mora, na forma do art. 1º-F, da Lei n. 9.494/97,
a partir da citação.Sem custas e sem honorários (inteligência do art. 27 da Lei n. 12.153/09 c/c art. 55. da Lei n.
9.099/95).Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Cumpra-se.Açailândia-MA, 19 de maio de 2017.José Ribamar Dias JuniorJuiz de
Direito Substituto, Respondendo 1ª Vara da Comarca de Açailândia(Portaria-CGJ n. 782/2017) Resp: 120048

PROCESSO Nº 0004427-62.2016.8.10.0022 (44272016)
AÇÃO: PROCEDIMENTOS REGIDOS POR OUTROS CÓDIGOS, LEIS ESPARSAS E REGIMENTOS | BUSCA E APREENSÃO
EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
AUTOR: ITAU UNIBANCO VEICULOS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA 
ADVOGADO: IVAN WAGNER MELO DINIZ ( OAB 8190-MA ); ANTONIO BRAZ DA SILVA OAB/MA 14660.
REU: RAIMUNDO DE JESUS
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - PROC. 4427-62.2016.8.10.0022Autor:ITAU UNIBANCO VEICULOS ADM CONSORCIOS
LTDARéu:RAIMUNDO DE JESUSRito:DL 911/69SENTENÇA1 RELATÓRIOTrata-se de ação de Busca e Apreensão.Composição
celebrada entre as partes, conforme petição de fls. 43/45.2 FUNDAMENTAÇÃO: As partes realizaram composição, restando
apenas a este Juízo à análise do acordo celebrado e respectiva homologação.Não compulsando nenhuma ilegalidade no acordo,
tenho por imperiosa a homologação do mesmo com a respectiva extinção do feito nos termos do artigo 487, III, alínea "b" do
Código de Processo Civil.3 DISPOSITIVOAssim, HOMOLOGO o acordo de fls. 86/89, e por conseguinte, JULGO EXTINTO o
processo com resolução do mérito, nos termos dos artigos 487, inciso III,alínea "b" do Código de Processo Civil.Oficie-se ao
DETRAN/MA, para que retire o gravame do veículo apreendido nos autos da presente ação. (Dl. 911/69, art. 3º,§10,II).P.R.I. Após,
arquivem-se os autos.Cumpra-se.Acailândia-MA, 18 de Maio de 2017.José Ribamar Dias JuniorJuiz de Direito Substituto,
Respondendo 1ª Vara da Comarca de Açailândia(Portaria-CGJ n. 782/2017) Resp: 120048

PROCESSO Nº 0004453-94.2015.8.10.0022 (44542015)
AÇÃO: PROCEDIMENTOS REGIDOS POR OUTROS CÓDIGOS, LEIS ESPARSAS E REGIMENTOS | MANDADO DE
SEGURANÇA
IMPETRANTE: J SILVA COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA 
ADVOGADO: ILDEMAR MENDES DE SOUSA ( OAB 8057-MA )
IMPETRADO: JUSCELINO OLIVEIRA E SILVA e MARCIO GHEYSAN DA SILVA SOUZA
MANDADO DE SEGURANÇA - PROC. 4453-94.2015.8.10.0022 Autor : J SILVA COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA Réu :
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JUSCELINO OLIVEIRA E SILVA e MÁRCIO GHEYSAN DA SILVA SOUZA Rito : MANDADO DE SEGURANÇA SENTENÇA0
RELATÓRIOTrata-se de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por J SILVA COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA contra ato
reputado ilegal de JUSCELINO OLIVEIRA E SILVA (prefeito do Município de Açailândia) e MÁRCIO GHEYSAN DA SILVA SOUZA
(pregoeiro oficial do Município), todos já qualificados nos autos em epígrafe.Em síntese, a impetrante expõe: a) que o Pregão
presencial n. 061/2015, realizado pela Prefeitura Municipal de Açailândia, teria violado normas licitatórias relativas à publicidade do
certame, à ampla concorrência, e à isonomia; b) que as autoridades coatoras não teriam disponibilizado o edital do certame na
internet, nem teriam atendido ao requerimento para fornecerem as respectivas cópias; c) que a representante da empresa
impetrante dirigiu-se à Prefeitura algumas vezes, desde o dia 19/10/2015, tendo o seu direito à obtenção dos editais objetado pela
Comissão de Licitação.Assim, requer a medida liminar para suspender o certame e, no mérito, a concessão da segurança para
anular o pregão presencial n. 061/2015Instruem a inicial os documentos de fls. 16-141.A medida liminar foi concedida, às fls.
44-44v.O Município de Açailândia apresenta contestação (fls. 47-53). Argumenta: a) que a exordial não veio acompanhada de
prova do ato coator; b) que houve perda superveniente do objeto, pois o pregão objeto de impugnação já foi anulado, em virtude de
já existir um contrato vigente com o mesmo objeto; c) que inexiste o direito líquido e certo afirmado, pois o edital foi publicado no
sítio eletrônico do Município (fl. 52).Pugna pelo indeferimento da petição inicial, e, subsidiariamente, pela extinção do feito sem
resolução de mérito por perda superveniente do objeto, ou, ainda, pela denegação da segurança.Colige documentos, às fls.
54-65.O Parquet manifesta-se, às fls. 67-70, pela denegação da segurança.É o relatório. Decido.0 FUNDAMENTAÇÃOConforme
alegou o Município de Açailândia, ocorreu, na espécie, a perda superveniente do objeto, haja vista que o processo licitatório cuja
anulação se objetiva com o presente writ foi revogado pela Administração Pública, consoante se depreende do documento
acostado à fl. 65.O demandante objetiva tão-somente a obtenção de tutela jurisdicional que declare a nulidade do certame, não
subsistindo interesse de agir em vista da revogação referida.Nesse sentido:PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA.
LICITAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO. PREJUDICIALIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO
MÉRITO. ART. 267, VI, DO CPC. I - Ocorrida a homologação e adjudicação da licitação, objeto do mandamus, impõe-se o
reconhecimento da prejudicialidade do remédio heróico, posto que encerrado o procedimento licitatório; II - extinção do processo
sem julgamento de mérito, face à perda superveniente de interesse processual, nos termos do art. 267, VI, do CPC. (TJ-MA - MS:
0369372015 MA 0007102-98.2015.8.10.0000, Relator: CLEONES CARVALHO CUNHA, Data de Julgamento: 19/02/2016,
SEGUNDAS CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Publicação: 01/03/2016)Assim, diante da inexistência de interesse
processual, a extinção do feito é medida que se impõe.0 DISPOSITIVOPelo exposto, DENEGO A SEGURANÇA, sem resolver o
mérito da questão, ante a perda superveniente do interesse processual.Sem custas e sem honorários.Publique-se. Registre-se.
Intimem-se.Cientifique-se o MP.Cumpra-se.Açailândia, 09 de março de 2017.José Ribamar Dias JuniorJuiz de Direito Substituto,
Respondendo 1ª Vara da Comarca de Açailândia(Portaria-CGJ n. 782/2017) Resp: 120048

PROCESSO Nº 0004480-48.2013.8.10.0022 (44802013)
AÇÃO: EMBARGOS | EMBARGOS À EXECUÇÃO
EMBARGANTE: JOEL DA CONCEIÇAO MENDES e LEANDRO VIANA NEVES e MENDES E VIANA LTDA ME
ADVOGADO: DOUGLAS BARROS COSTA ( OAB 10304-MA ) e DOUGLAS BARROS COSTA ( OAB 10304-MA ) e DOUGLAS
BARROS COSTA ( OAB 10304-MA )
EMBARGADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A
ADVOGADO: BENEDITO NABARRO OAB/MA 3796
EMBARGOS À EXECUÇÃO - PROC. 4480-48.2013.8.10.0022Embargante:Joel da Conceição Mendes e outrosEmbargado:Banco
do Nordeste do BrasilRito:Embargos do devedorSENTENÇATrata-se de embargos à execução opostos por curador especial, na
forma de negativa geral.É o sucinto relatório, porque o caso é de rejeição liminar dos embargos.Nos termo do art. 739, do CPC/73,
o juiz rejeitará liminarmente os embargos: II - quando inepta a petição (art. 295).Ao curador especial é dado, na forma do art. 302,
do CPC/73 (aplicável ao caso) a faculdade de não impugnar especificamente os fatos narrados pelo autor.Todavia, in casu, está-se
diante de execução de título extrajudicial, o qual, em tese, possui certeza, liquidez e exigibilidade. Tanto é assim, que os embargos
do devedor tem natureza jurídica, não de contestação, mas de ação. Enquanto ação, portanto, cabe ao embargante indicar os
fundamentos de fato e de direito de sua pretensão.Portanto, enquanto curador, embora desconhecedor, em princípio, dos fatos
relacionados à relação creditícia, pode subsidiar a petição com fundamentos que sejam aplicáveis ao caso. Nos embargos à
execução, aliás, os fundamentos são elencados pela própria legislação, como se vê do art. 745, do CPC/73:Art. 745. Nos
embargos, poderá o executado alegar: (Redação dada pela Lei nº 11.382, de 2006).I - nulidade da execução, por não ser executivo
o título apresentado; (Incluído pela Lei nº 11.382, de 2006).II - penhora incorreta ou avaliação errônea; (Incluído pela Lei nº 11.382,
de 2006).III - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções; (Incluído pela Lei nº 11.382, de 2006).IV - retenção por
benfeitorias necessárias ou úteis, nos casos de título para entrega de coisa certa (art. 621); (Incluído pela Lei nº 11.382, de 2006).V
- qualquer matéria que lhe seria lícito deduzir como defesa em processo de conhecimentoPortanto, considero inepta a petição dos
embargos, por lhe faltar "causa de pedir". Ante o exposto, REJEITO LIMINARMENTE os embargos, por inépcia.Publique-se.
Intime-se.Intime-se o exequente para dar continuidade ao processo executivo.Transitado em julgado, arquivem-se os autos e dê-se
baixa no sistema THEMIS/PG.Açailândia-MA, 19 de maio de 2017José Ribamar Dias JuniorJuiz de Direito Substituto,
Respondendo 1ª Vara da Comarca de Açailândia(Portaria-CGJ n. 782/2017) Resp: 120048

PROCESSO Nº 0004594-79.2016.8.10.0022 (45942016)
AÇÃO: PROCEDIMENTOS REGIDOS POR OUTROS CÓDIGOS, LEIS ESPARSAS E REGIMENTOS | BUSCA E APREENSÃO
EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
AUTOR: BANCO TOYOTA DO BRASIL S. A. 
ADVOGADO: DANIELA MARIA ISABELA DA SILVA DINIZ ( OAB 16079-MA ); MARILI RIBEIRO TABORDA OAB/MA 10.108-
A.
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REU: WANDERSON DA SILVA RODRIGUES
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - PROC. 4594-79.2016.8.10.0022Autor:BANCO TOYOTA DO BRASIL S.ARéu:WANDERSON
DA SILVA RODRIGUESRito:DL 911/69SENTENÇA1 RELATÓRIOTrata-se de ação de Busca e apreensão proposta por BANCO
TOYOTA S.A, em face de Wanderson da Silva Rodrigues, visando a consolidação da posse do bem objeto da demanda em seu
favor.Pedido do autor, de extinção do feito (fls.38). A requerida não foi citada.Eis o relatório.2 FUNDAMENTAÇÃO:Conforme
consta do caderno processual, o autor apresentou pedido de extinção do feito. Como a parte ré sequer foi citada, acolho a
pretensão da parte autora como pedido de desistência da ação judicial. Assim, imperativa se faz a extinção do presente feito, nos
termos do artigo 485, VIII do Código de Processo Civil.3 DISPOSITIVO:Assim, JULGO EXTINTO O PROCESSO sem resolução do
mérito, ante a desistência da autora na presente ação, nos termos do artigo 485, VIII do Código de Processo Civil.Custas na forma
da lei.Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se e dê-se baixa na distribuição.Cumpra-se.Açailândia-MA, 22
de Maio de 2017José Ribamar Dias JuniorJuiz de Direito Substituto, Respondendo 1ª Vara da Comarca de Açailândia(Portaria-
CGJ n. 782/2017) Resp: 120048

PROCESSO Nº 0004890-72.2014.8.10.0022 (48902014)
AÇÃO: EMBARGOS | EMBARGOS À EXECUÇÃO
EMBARGANTE: JEFFERSON DE JESUS ALMEIDA e L. MOREIRA DA COSTA E CIA LTDA-ME e LUCILENE MOREIRA
COSTA 
ADVOGADO: BRUNO SOUZA ROSA ( OAB 12354-MA )
EMBARGADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
ADVOGADO: BENEDITO NABARRO OAB/MA 3796
AÇÃO EMBARGOS A EXECUÇÃO - PROC. 4890-72.2014.8.10.022Autor:L MOREIRA DA COSTA E CIA LTDA e
outrosRéu:BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.ARito:SENTENÇATrata-se de embargos à execução opostos por curador
especial, na forma de negativa geral.É o sucinto relatório, porque o caso é de rejeição liminar dos embargos.Nos termo do art. 739,
do CPC/73, o juiz rejeitará liminarmente os embargos: II - quando inepta a petição (art. 295).Ao curador especial é dado, na forma
do art. 302, do CPC/73 (aplicável ao caso) a faculdade de não impugnar especificamente os fatos narrados pelo autor.Todavia, in
casu, está-se diante de execução de título extrajudicial, o qual, em tese, possui certeza, liquidez e exigibilidade. Tanto é assim, que
os embargos do devedor tem natureza jurídica, não de contestação, mas de ação. Enquanto ação, portanto, cabe ao embargante
indicar os fundamentos de fato e de direito de sua pretensão.Portanto, enquanto curador, embora desconhecedor, em princípio,
dos fatos relacionados à relação creditícia, pode subsidiar a petição com fundamentos que sejam aplicáveis ao caso. Nos
embargos à execução, aliás, os fundamentos são elencados pela própria legislação, como se vê do art. 745, do CPC/73:Art. 745.
Nos embargos, poderá o executado alegar: (Redação dada pela Lei nº 11.382, de 2006).I - nulidade da execução, por não ser
executivo o título apresentado; (Incluído pela Lei nº 11.382, de 2006).II - penhora incorreta ou avaliação errônea; (Incluído pela Lei
nº 11.382, de 2006).III - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções; (Incluído pela Lei nº 11.382, de 2006).IV -
retenção por benfeitorias necessárias ou úteis, nos casos de título para entrega de coisa certa (art. 621); (Incluído pela Lei nº
11.382, de 2006).V - qualquer matéria que lhe seria lícito deduzir como defesa em processo de conhecimentoPortanto, considero
inepta a petição dos embargos, por lhe faltar "causa de pedir". Ante o exposto, REJEITO LIMINARMENTE os embargos, por
inépcia.Publique-se. Intime-se.Transitado em julgado, arquivem-se os autos e dê-se baixa no sistema THEMIS/PG.Açailândia-MA,
19 de Maio de 2017José Ribamar Dias JuniorJuiz de Direito Substituto, Respondendo 1ª Vara da Comarca de Açailândia(Portaria-
CGJ n. 782/2017) Resp: 120048

PROCESSO Nº 0004973-88.2014.8.10.0022 (49732014)
AÇÃO: EMBARGOS | EMBARGOS À EXECUÇÃO
EMBARGANTE: CREUSA DA CRUZ RODRIGUES e JOSE MARIA PEREIRA RODRIGUES 
ADVOGADO: JOSE WILSON CARDOSO DINIZ ( OAB 2523-PI ) e JOSE WILSON CARDOSO DINIZ ( OAB 2523-PI )
EMBARGADO: BANCO BRADESCO S.A
ADVOGADO: MARIO FERREIRA PEREIRA FILHO OAB/MA 9326
AÇÃO DE EMBARGOS A EXECUÇÃO - PROC. 4973-88.2014.8.10.0022Autor:CREUZA DA CRUZ RODRIGUES, JOSÉ MARIA
PEREIRA RODRIGUESRéu:BANCO BRADESCO S.ARito:Procedimento ComumSENTENÇA1 RELATÓRIOTrata-se de embargos
a execução opostos por Creuza da Cruz Rodrigues e José Maria Pereira Rodrigues em face de Banco Bradesco S.A, em que o
embargante alega em síntese que: a) há taxas de juros abusivas ; b) capitalização de juros; . Ao final, pugna pelo acolhimento dos
presentes embargos para que sejam rediscutidas as cláusulas contratuais Impugnação aos embargos (fl.12/27), alegando, em
síntese a legalidade das cláusulas cobradas.Eis o relevante. Passo à decisão.2 FUNDAMENTAÇÃONo vertente caso, vislumbro
que o processo se encontra apto para sentença, na forma do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. Conquanto a
questão de mérito versada nos autos ser de fato e de direito, não há necessidade de produção de outras provas.No mérito, busca
a parte embargante reduzir o débito cobrado. Em momento algum a parte embargante impugna a existência ou validade do
respectivo contrato, limitando a defesa realizada em torno das cláusulas contratuais e aos encargos cobrados, considerando-os
abusivos e visando a rediscussão das cláusulas contratuais.Quanto a alegação da abusividade das taxas de juros cobradas pelo
embargado e suscitadas pelo embargante, tenho que o embargante em sua defesa, deixou de impugnar de forma específica e
precisa cada um dos fatos ensejadores da execução, limitando-se apenas alegar a abusividade dos índices cobrados no
contrato.Deste modo, não tendo o embargante logrado êxito em impugnar qualquer um dos fatos articulados pelo autor na inicial,
sobre aquele fato recairá a presunção de veracidade nos moldes do art.341 do CPC. Não sendo mais controvertido, não há porque
fazer prova do mesmo. E, se assim ocorrer com todos os fatos inicialmente narrados, a consequência lógica e processual será,
inevitavelmente, o julgamento antecipado, suprimindo-se a fase probatória. Quanto à capitalização de juros, o STJ, inclusive, tem
entendimento pacífico quanto à sua legalidade. In verbis:A legislação sobre cédulas de crédito rural, comercial e industrial admite o
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pacto de capitalização de juros. (Súmula 93, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/10/1993, p.23187).Já quanto a tese de
rediscussão das cláusulas contratuais em sede de embargos, conforme pleiteia a parte embargante, tenho que mostra-se possível
a revisão judicial do contrato, com base na Constituição Federal e na legislação infraconstitucional, visando adequá-lo ao
ordenamento jurídico vigente e afastar eventuais abusividade e onerosidade excessivas. Entretanto, pretendendo a revisão do
contrato em sede de embargos à execução, deverá o executado indicar o valor que entende correto, com a respectiva memória de
cálculo, nos termos do artigo 917,§3º do CPC. Nesse sentido, o STJ já se manifestou, vejamos:APELAÇAO CÍVEL. NEGÓCIOS
JURÍDICOS BANCÁRIOS. EMBARGOS À EXECUÇAO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. ALEGAÇAO DE EXCESSO
DE EXECUÇAO. NECESSIDADE DE INDICAR O VALOR INCONTROVERSO. Mostra-se possível a revisão judicial do contrato,
com base na Constituição Federal e na legislação infraconstitucional, visando adequá-lo ao ordenamento jurídico vigente e afastar
eventuais abusividade e onerosidade excessiva. Entretanto, pretendendo a revisão do contrato em sede de embargos à execução,
deverá o executado indicar o valor que entende correto, com a respectiva memória de cálculo, nos termos do 5º do art. 739-a do
Código de Processo Civil. Descumprida essa exigência, impositiva a rejeição dos embargos. NEGARAM PROVIMENTO AO
RECURSO. UNÂNIME. (STJ-AgRg no Resp. 1278367RS2011/021962-0.Rel. Mins.Maria Isabel Galotti.)Com efeito, analisado o
caso concreto e suas particularidades, compreendo que devem ser rejeitados, os pedidos formulados pela parte embargante em
sua inicial por falta de amparo jurídico às pretensões manifestadas. 3 DISPOSITIVODo exposto, julgo improcedentes os pedidos
deduzidos nos embargos à execução, mantendo a execução, para que tenha seu regular prosseguimento.Por consequência,
condeno o embargante ao pagamento das custas processuais e dos honorários do(s) advogado(s) do embargado, esses últimos
arbitrados em R$ 1.000,00 (hum mil reais).Certifique-se nos autos da execução.Publique-se. Registre-se. Intimem-
se.Açailândia/MA, 18 de Maio de 2017.José Ribamar Dias JuniorJuiz de Direito Substituto, Respondendo 1ª Vara da Comarca de
Açailândia(Portaria-CGJ n. 782/2017) Resp: 120048

PROCESSO Nº 0005458-88.2014.8.10.0022 (54592014)
AÇÃO: PROCESSO CAUTELAR | PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS
REQUERENTE: SIMONE SOARES FERREIRA 
ADVOGADO: ENOQUE DA SILVA DINIZ ( OAB 4084-MA )
REQUERIDO: CONSTRUTORA L SOARES e ISAAC DA SILVA DIAS
ADVOGADA: MICHELINE DIAS XAVIER OAB/MA 12274
AÇÃO CAUTELAR PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS - PROC. 5458-88.2014.8.10.0022 Autor : SIMONE SOARES
FERREIRA Réu : CONSTRUTORA L SOARES, ISAAC DA SILVA DIAS SENTENÇA 1 RELATÓRIOTrata-se de Ação Cautelar de
Produção Antecipada de Provas, movida por Simone Soares Ferreira em face de Construtora L Soares e Isaac Da Silva Dias.
Alega que contratou com os requeridos para a construção de um imóvel residencial. Pretende a autora, com a presente demanda,
a realização de perícia técnica a fim de demonstrar as falhas na execução da obra, e consequentemente para embasar futura
ação. Pede a condenação do requerido, de forma solidária, em custas e honorários advocatícios.2 FUNDAMENTAÇÃOA parte
autora busca se valer da produção antecipada de prova (pericial) no imóvel de sua propriedade, construído pela parte ré.Sustenta
a autora que pretende se valer de prova pericial a fim comprovar a extensão dos danos provocados pela empresa requerida
quando da realização da obra, aduzindo que ingressará com competente ação indenizatória.Verifica-se que o rito do procedimento
cautelar para produção antecipada de provas foi devidamente observado, sendo garantido o contraditório e ampla defesa,
conforme se observa pela contestação apresentada pelo réu. (fls. 71/83), e intimação para conhecimento dos demais atos.Foi
deferida a produção da pretendida prova pericial, nomeando-se perito (engenheiro civil, fls. 100), para apresentação do
competente laudo pericial e posteriores manifestações das partes.(arts. 421 CPC/73).Manifestações apresentadas às fls. 15/164.3
DISPOSITIVOAnte o exposto considero a regularidade formal do processo para homologar a presente medida cautelar de
produção antecipada de provas, devendo os autos permanecer em cartório, pelo prazo de 1 (um) mês, para extração de cópias e
certidões pelo interessado. (art. 383CPC).Transcorrendo o prazo acima transcrito, proceda-se a entrega dos autos ao promovente
da medida, observando as cautelas de praxe.Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com baixa na
Distribuição.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Açailândia-MA, 17 de abril de 2017.José Ribamar Dias JuniorJuiz de Direito
Substituto, Respondendo 1ª Vara da Comarca de Açailândia(Portaria-CGJ n. 782/2017) Resp: 120048

Primeira Vara Criminal de Açailândia

PROCESSO Nº: 196-55.2017.8.10.0022 (57622016)
SECRETARIA JUDICIAL DA 1ª VARA CRIMINAL
AUTOR: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL
RÉU: BRENNO RODRIGO RODRIGUES MOREIRAE OUTROS
ADVOGADO: MARCUS SIQUEIRA CAMILO (OAB/MA 15575)
De Ordem do Excelentíssimo(a) Senhor(a), André Bezerra Ewerton Martins, Juiz(a) de Direito Titular da 1ª Vara Criminal da
Comarca de Açailândia, Estado do Maranhão, INTIMO o advogado supracitado, na qualidade de defesa constituída, a fim de que
apresente nos autos as alegações finais no prazo legal de 05 (cinco) dias.
Açailândia/MA, 8 de junho de 2017.

Guilherme Tobias Lima Costa
Secretário Judicial da 1ª Vara Criminal

PROCESSO Nº: 5762-19.2016.8.10.0022 (57622016)
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SECRETARIA JUDICIAL DA 1ª VARA CRIMINAL
AUTOR: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL
RÉU: FRANCISCO RONI AMADOR FRANCA E OUTRO
ADVOGADO: RODRIGO LIMA ARAUJO(OAB/MA 9564)
De Ordem do Excelentíssimo(a) Senhor(a), André Bezerra Ewerton Martins, Juiz(a) de Direito Titular da 1ª Vara Criminal da
Comarca de Açailândia, Estado do Maranhão, INTIMO o advogado supracitado, na qualidade de defesa constituída, a fim de que
apresente nos autos as alegações finais no prazo legal de 05 (cinco) dias.
Açailândia/MA, 8 de junho de 2017.

Guilherme Tobias Lima Costa
Secretário Judicial da 1ª Vara Criminal

Segunda Vara da Família de Açailândia

PROCESSO Nº 0002569-93.2016.8.10.0022 (25692016)
AÇÃO: PROCEDIMENTOS REGIDOS POR OUTROS CÓDIGOS, LEIS ESPARSAS E REGIMENTOS | ALIMENTOS - LEI
ESPECIAL Nº 5.478/68

AUTOR: W. DE S. P.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO ( OAB 0000000-MA )

REU: Y. DA S. P. E Y. DA S. P.
ADVOGADO: FRANCISCO ANTONIO DE ARAUJO VALE ( OAB 14519-MA )

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE REQUERIDA PARA APRESENTAR ALEGAÇÕES FINAIS - DELIBERAÇÃO: [...] 2- Intimem-
se as partes para apresentarem alegações finais, primeiro o autor, por meio da Defensoria Pública. 3- Após, dê-se vista
dos autos para parecer conclusivo 4- Ato contínuo, voltem os autos conclusos para sentença. Nada mais havendo mandou
a Juíza encerrar o presente termo que segue devidamente assinado. Eu, ______, Liliane Keyson da Silva Cruz, assessora
substituta da 2ª Vara da Família, subscrevi e assino. Açailândia/Ma, 26 de setembro de 2016.LIDIANE MELO DE SOUZA Juiz de
Direito - Respondendo Resp: 145599

PROCESSO Nº 0004026-05.2012.8.10.0022 (40272012)
AÇÃO: PROCEDIMENTOS ESPECIAIS DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA | ALVARÁ JUDICIAL

REQUERENTE: MARIA LEOPOLDINA MELO DOS REIS
ADVOGADO: ROBERTA PEREIRA SILVA ( OAB 8039-MA )

RÉU:

FINALIDADE: AUDIÊNCIA DESPACHO: [...] Intimem-se os filhos Edilson Melo dos Reis e Deliana Melo dos Reis,
para informar a este Juízo, todos os dependentes da falecida, haja vista a certidão de óbito constar que esta
deixou 4 filhos.Cumpra-se.Açailândia, 22 de março de 2017.DAYNA LEÃO TAJRA REIS TEIXEIRA Titular da 1ª Vara de Família -
Respondendo Resp: 133736

PROCESSO Nº 0004147-91.2016.8.10.0022 (41472016)
AÇÃO: PROCEDIMENTOS REGIDOS POR OUTROS CÓDIGOS, LEIS ESPARSAS E REGIMENTOS | DIVÓRCIO LITIGIOSO

REQUERENTE: M. P. DA S.
ADVOGADO: ELISANGELA CONCEICAO SILVA ( OAB 5424-MA ) E PAULO SERGIO PEREIRA DA SILVA ( OAB 7087-MA )

REQUERIDO: A. E. L. DA S.
ADVOGADO: THIAGO SEBASTIÃO CAMPELO DANTAS ( OAB 9487-MA ) E EDUARDO SANTOS LIMA ( OAB 8713-MA )

DELIBERAÇÃO: [...] 2 - Cabe à parte autora na inicial juntar os documentos indispensáveis à propositura da ação. A
relação dos bens a ser partilhado, bem como a sua avaliação deveriam ter sido trazidas pela autora na inicial. Dessa
forma, entendo precluso o pedido, razão pela qual INDEFIRO a avaliação formulada pela autora. 3 - Verifico dos autos a
ausência de documentos quanto à existência, propriedade, valor e período de aquisição dos imóveis mencionados na
inicial, fato que impede a imediata solução do litígio. Dessa forma, a fim de dar regular andamento ao feito, intime-se a
autora, através do seu advogado para, no prazo de 10 (dez) dias, juntar aos autos os documentos necessários e
indispensáveis quanto a aquisição e propriedade dos bens imóveis descritos na inicial. 4 - Decorrido o prazo, com ou sem a
juntada dos documentos, intimem-se as partes, através dos seus advogados, para no prazo de 10 (dez) dias, apresentar alegações
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finais, primeiro o autor. 5 - Realizado o julgamento parcial dos fatos incontroversos. As partes renunciam ao aprazo para oferece
recurso.6 - Ato contínuo, voltem os autos conclusos.1) Depoimento das testemunhas.Nada mais havendo mandou a Juíza encerrar
o presente termo que segue devidamente assinado. Eu, ______, Liliane Keyson da Silva Cruz, assessora substituta da 2ª Vara da
Família, subscrevi e assino. LIDIANE MELO DE SOUZA.Juiz de Direito. Resp: 133736

AÇÃO DE GUARDA

CADASTRO: 0801103-94.2017.8.10.0022

REQUERENTE: A. L. F. DE A. V.

ADVOGADO: DOUGLAS BARROS COSTA (OAB/MA 10.304)

REQUERIDA: A. C. F. DE A. DO N.

FINALIDADE: INTIMAR REQUERENTE POR SEU ADVOGADO

DESPACHO/DECISÃO
Defiro os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita nos termos do art. 98, do NCPC.
Trata-se de Ação de Guarda proposta por Ana Lúcia Ferreira de Araújo Viana em face de Ana Célia Ferreira de Araújo do
Nascimento para obtenção da guarda da criança Andressa de Araújo Nascimento, já qualificados nos autos.
Narra a inicial que a requerente é tia materna da criança Andressa, filha de Ana Célia Ferreira de Araújo Nascimento e Adriano
Lima do Nascimento, falecido em 28.062014. A genitora, ora requerida, entregou a criança aos cuidados da irmã quando do
falecimento do genitor e por estar acometida de transtorno mental.
Desta forma, defiro a guarda provisória de A. DE A. N. à requerente A. L. F. DE A. V., sem prejuízo de ulterior revogação, a
qualquer tempo. Lavre-se termo de guarda provisória.
Considerando que nas ações de família, todos os esforços devem ser empreendidos para solução consensual do litígio, designo
audiência de tentativa de conciliação para odia 12 de julho de 2017, às 10:40 horas, a se realizar na sala de audiências deste
Juízo, por conciliadores capacitados pelo TJ/MA, em atenção aos arts. 694 e 695 do NCPC.
Cite-se e intime-se a requerida para comparecimento à audiência de conciliação. O mandado deverá estar desacompanhado de
cópia da petição inicial, assegurado o direito de examinar seu conteúdo a qualquer tempo, nos termos do art. 695, § 1° do NCPC.
Nomeio curador especial à requerida a Defensoria Pública. Intime-se a Defensoria Pública para que tome ciência desta nomeação
e que compareça o douto Defensor Público para a audiência designada.
Intime-se a parte autora, por meio de seu advogado, da designação da audiência.
As partes devem estar acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos (art. 695, § 4° do NCPC).
Não realizado o acordo, ou se qualquer das partes não comparecer à audiência, conta-se o prazo de 15 (quinze) dias, para o réu,
querendo, oferecer contestação (arts. 697 c/c 335, I, ambos do NCPC). O prazo começa a fluir da audiência designada.
Havendo acordo, vistas ao Ministério Público.
Cumpra-se, servindo este como mandado
Açailândia/MA, 14 de junho de 2017.
LIDIANE MELO DE SOUZA
Titular da 2ª Vara de Família

CLASSE: DIVÓRCIO LITIGIOSO (99)
ASSUNTO: [Casamento]
PROCESSO: 0801212-11.2017.8.10.0022
PARTE REQUERENTE: L. A. DE S.
ADVOGADO: MARCOS AGUIAR SOUSA MOURA(OAB/MA 12.915)
PARTE REQUERIDA: V. R. DA S. S.
FINALIDADE: INTIMAR A PARTE REQUERENTE POR SEU ADVOGADO DO DESPACHO
Considerando que nas ações de família, todos os esforços devem ser empreendidos para solução consensual do litígio, designo
audiência de tentativa de conciliação para o dia 12 de julho de 2017, às 10:20 horas, a se realizar na sala de audiências deste
Juízo, por conciliadores capacitados pelo TJ/MA, em atenção aos arts. 694 e 695 do NCPC.
Cite-se e intime-se o réu para comparecimento à audiência de conciliação. O mandado deverá estar desacompanhado de cópia
da petição inicial, assegurado ao réu o direito de examinar seu conteúdo a qualquer tempo, nos termos do art. 695, § 1° do NCPC.
Intime-se a parte autora, por seu advogado, da designação da audiência.
As partes devem estar acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos (art. 695, § 4° do NCPC).
Não realizado o acordo, ou se qualquer das partes não comparecer à audiência, poderá o réu, no prazo de 15 (quinze) dias,
querendo, oferecer contestação (arts. 697 c/c 335, I, ambos do NCPC). O prazo começa a fluir da data da audiência antes
designada.
Havendo acordo, vistas ao Ministério Público.
Intimem-se. Cumpra-se.
Açailândia, Quarta-feira, 14 de Junho de 2017
LIDIANE MELO DE SOUZA
Titular da 2ª Vara de Família
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PROCESSO Nº 0001077-03.2015.8.10.0022 (10782015)
AÇÃO: PROCESSO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

AUTOR: NICOLLY CORREIA ARRUDA
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO ( OAB 0000000-MA )

REU: GLEIDE LIMA SANTOS e MUNICIPIO DE AÇAILANDIA - MA

SENTENÇA [...] O propósito é assegurar vida saudável, mínimo existencial que se amolda ao princípio da dignidade da pessoa
humana, fundamento do Estado democrático de direito. A doença que acomete o Apelante (hiperplasia prostática), obriga-o a
utilizar permanentemente sonda vesical pela retenção urinária, por isso recomendada urgente avaliação urológica, por já
apresentar quadro infeccioso. Em que pese a urgência, a marcação de consulta médica supõe prazo médio de 36 (trinta e seis)
meses. Três anos, como declara a Secretaria da Saúde do Município, sem nenhum pudor. Indaga-se possível aguardar tanto
tempo, com quadro grave e sabidamente sofrido? Aguardar o limiar da morte? E não há falar em "reserva do possível" ou
prosaicas limitações orçamentárias a converter o direito à saúde em "promessa constitucional inconseqüente" (RE 393.175/RS).
Nem se alegue partições de responsabilidades, tão ao sabor da burocracia. As ações de saúde supõem solidariedade entre os
entes federados. Apelo provido. Unânime. (Apelação Cível Nº 70038909594, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça
do RS, Relator: Genaro José Baroni Borges, Julgado em 13/07/2011, Data da publicação: Diário da Justiça do dia 18/08/2011)
(grifos meus)O ente público, seja ele União, Estado, Distrito Federal, ou Município, deve ser responsabilizado diretamente pela
execução de medidas que tornem os desideratos constitucionais eficazes, e ante a omissão destes, cabe ao Judiciário, como
guardião da Lei Maior, compelir o Poder Executivo para que proceda à execução de medidas assecuratórias dos direitos
fundamentais. As unidades federativas têm responsabilidade solidária quanto ao dever de prestar serviços de saúde e podem ser
demandadas isoladamente ou em litisconsórcio.No caso vertente, a inicial apresenta elementos probatórios da necessidade de que
o paciente receba o atendimento necessário para a recuperação/manutenção da sua saúde. Nesse sentido, acosta aos autos o
laudo médico recomendando a intervenção cirúrgica de urgência, que constituem fundamento para o atendimento da demanda
pelo Poder Público.Ademais, a despeito de terem sido instados a adotar providências para solucionar a questão, os requeridos
permaneceram inertes.Sendo incumbência constitucional do ente federativo, os tratamentos de saúde não podem ser negados,
suspensos ou interrompidos em prejuízo do cidadão hipossuficiente que depende inteiramente do Sistema Único de Saúde
(SUS).DISPOSITIVOAnte o exposto, confirmo a antecipação de tutela deferida, e JULGO PROCEDENTE o pedido, extinguindo o
feito com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC, para condenar o Município de Açailândia a fornecer para NICOLLY
CORREIA ARRUDA o que segue:a) consulta com médico otorrinolaringologista, exames pré e pós operatórios, procedimento
cirúrgico de amígdalas e adenóide, e todo e qualquer procedimento médico que seja necessário em decorrência de seu estado de
saúde, medicamentos, exames, tratamentos indicados pelos médicos, assim como eventual TFD, ajuda de custo, para si e para
um acompanhante, caso necessário.Mantenho a multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais) em favor do(a) paciente, em caso de
descumprimento.Condeno o vencido no pagamento das custas processuais e emolumentos, bem como no pagamento de
honorários advocatícios, que fixo no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.Publique-se. Registre-se. Intimem-
se.Cumpra-se.Açailândia, MA, 21 de junho de 2017.LIDIANE MELO DE SOUZAJuíza de Direito Titular da 2ª Vara de Família Resp:
65128

PROCESSO Nº 0001989-63.2016.8.10.0022 (19892016)
AÇÃO: PROCESSO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

AUTOR: DAVI LUCAS TEIXEIRA e MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO

REU: ESTADO DO MARANHÃO e MUNICIPIO DE AÇAILANDIA

FINALIDADE:INTIMAÇÃOSENTENÇA [...] No caso vertente, a inicial apresenta elementos probatórios da necessidade de que o
paciente Davi Lucas Teixeira receba o atendimento necessário para a recuperação/manutenção da sua saúde. Nesse sentido,
acosta aos autos diversos laudos médicos atestando que o menor possui doença genética chamada de Osteogênese Imperfeita
necessitando fazer uso do medicamento PAMIDRONATO DISSÓDICO 90 MG - PÓ LIÓFILO PARA SOLUÇÃO INJETÁVE, que
constituem fundamento para o atendimento da demanda pelo Poder Público.Sendo incumbência constitucional do ente federativo,
os tratamentos de saúde não podem ser negados, suspensos ou interrompidos em prejuízo do cidadão hipossuficiente que
depende inteiramente do Sistema Único de Saúde (SUS).DISPOSITIVOAnte o exposto, confirmo a antecipação de tutela deferida,
e JULGO PROCEDENTE o pedido, extinguindo o feito com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC, para condenar o
Estado do Maranhão e o Município de Açailândia a fornecer para DAVI LUCAS TEIXEIRA medicamento PAMIDRONATO
DISSÓDICO 90 MG LIÓFIOLO para solução injetável, de forma permanente e contínua enquanto perdurar o tratamento.Mantenho
a multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais) em favor do(a) paciente, em caso de descumprimento.Publique-se. Registre-se.
Intimem-se.Cumpra-se.Açailândia, MA, 30 de maio de 2017.LIDIANE MELO DE SOUZA Juíza de Direito Titular da 2ª Vara de
Família Resp: 133736

PROCESSO Nº 0002965-70.2016.8.10.0022 (29652016)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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AUTOR: VALDECI RAIMUNDA DA SILVA MARINHO
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO ( OAB 0000000-MA )

REU: ANTONIO FABIO SILVA DA SILVA e MUNICIPIO DE AÇAILANDIA - MA

FINALIDADE:INTIMAÇÃOSENTENÇA [...] No mérito, a demanda é procedente. A Constituição Federal, em seu art. 6º¸ dispõe que:
" São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a
proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição."Por outro lado, dispõe o art.
196, da Constituição Federal: "A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas
que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua
promoção, proteção e recuperação." O mandamento constitucional, introduzido pelo art. 196, não faz qualquer distinção entre
União, Estado ou Município. O amparo à saúde abarca todos os entes públicos e quando a norma constitucional assegura o direito
à saúde a todas as pessoas não faz qualquer distinção a respeito do ente público que deverá realizar o fornecimento.Aliás, a
competência material concorrente entre a União, Estados e Municípios para cuidar da saúde e assistência pública é prevista no
artigo 23, inciso II, da Constituição Federal. Portanto, cabe ao ente público que foi solicitado (Município) providenciar a internação
do requerido Antonio Fábio Silva da Silva para fins de tratamento de saúde destinado a pessoas portadoras de transtornos
mentais, que por incapacidade financeira, não têm condições para tanto, visando alcançar sua recuperação pela inserção na
família, no trabalho e na comunidade.No caso, a hipossuficiência da autora é patente, pois está assistida por Defensoria Pública do
Estado do Maranhão. A Lei nº10.216, de 6 de abril de 2001, que dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de
transtornos mentais, reza que: "Art. 3º É responsabilidade do Estado o desenvolvimento da política de saúde mental, a assistência
e a promoção de ações de saúde aos portadores de transtornos mentais, com a devida participação da sociedade e da família, a
qual será prestada em estabelecimento de saúde mental, assim entendidas as instituições ou unidades que ofereçam assistência
em saúde aos portadores de transtornos mentais."Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil
JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, tornando definitivo a tutela provisória concedida para CONDENAR o Município de
Açailândia a promover a internação compulsória de ANTONIO FABIO SILVA DA SILVA em um dos centro de atendimento
Psicossocial (CAPS) de São Luis ou, em clínica especializada particular, preferencialmente no Estado do Maranhão, pelo tempo
necessário a sua recuperação, incluindo medicamentos, exames, consultas, enxovais e transportes e tudo o mais que se fizer
necessário ao tratamento do requerido Antonio Fabio Silva da Silva.P. R. I.Cumpra-se, servindo a presente como mandado.
Açailândia/MA, 30 de maio de 2017.LIDIANE MELO DE SOUZA Juíza de Direito Titular da 2ª Vara de Família Resp: 133736

PROCESSO Nº 0002980-39.2016.8.10.0022 (29802016)
AÇÃO: PROCEDIMENTOS REGIDOS POR OUTROS CÓDIGOS, LEIS ESPARSAS E REGIMENTOS | ALIMENTOS - LEI
ESPECIAL Nº 5.478/68

AUTOR: D. DE J. G.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO ( OAB 0000000-MA )

REU: D. R. F. G.

SENTENÇA [...] E o alimentado, por sua vez, não veio aos autos para contrariar tais assertivas e muito menos para trazer qualquer
prova que pudesse justificar a manutenção da verba alimenta. Ou seja, o alimentado foi citado pessoalmente e silenciou, tornando-
se revel.Portanto, como o alimentado é maior e plenamente capaz, cabe a ele prover o seu próprio sustento, nada justificando a
eternização do encargo alimentar do genitor, sendo presumível que esteja trilhando o seu próprio caminho e seguindo o rumo da
sua própria vida, nada justificando a relação de dependência mantida pela sentença atacada. Ou seja, os alimentos até podem ser
convenientes para o requerido, mas imprescindíveis não são.Como o alimentante trouxe aos autos provas suficientes da alteração
em sua capacidade financeira e como não há qualquer indicativo de que o alimentado necessite dos alimentos, tenho que merece
prosperar o pleito autoral.Ante tais considerações, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido
formulado na inicial para exonerar, por definitivo, o Requerente da obrigação alimentar em relação ao Requerido D. R. F. G..Oficie-
se ao órgão empregador para que suspenda, imediatamente e em definitivo, o desconto em folha de pagamento do Autor referente
à pensão alimentícia ao Requerido.Condeno, ainda, o vencido ao pagamento de custas processuais, emolumentos e honorários
advocatícios, estes no valor do percentual de 10% sobre o valor da condenação.Publique-se. Registre-se. Intime-se.Com o trânsito
em julgado da sentença, arquive-se.Açailândia (MA), 14 de junho de 2017.LIDIANE MELO DE SOUZA Juíza de Direito Titular da 2ª
Vara de Família Resp: 65128

PROCESSO Nº 0003601-70.2015.8.10.0022 (36022015)
AÇÃO: PROCESSO DE EXECUÇÃO | MEDIDAS DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E ADOLESCENTE

REQUERENTE: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO

REQUERIDO: FRANCISCA ARCANJA MORAIS LIMA e FRANCISCO DE SOUSA FERREIRA

FINALIDADE:INTIMAR DE SENTENÇA [...] Primeiramente se deve investir na família de origem, através da aplicação de medidas
específicas previstas no art.129 da Lei nº 8.069/90 em caráter concomitante às medidas do art.101 do mesmo Diploma legal que
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serão aplicadas a crianças e adolescentes, de modo a manter, o quanto possível, a integridade familiar e preparar (através da
orientação, amparo e especialmente promoção social) os pais para o exercício responsável dos deveres inerentes ao poder
familiar.Quando os pais não tiverem condições de continuar exercendo o poder familiar sobre os filhos, deve-se então buscar junto
a família extensa, pessoas capazes e que tenham vínculos de afinidade e afetividade com os menores para proporcionar um
ambiente onde possam crescer seguros e longe de qualquer negligência e maus tratos.O artigo 227 da Constituição Federal
consagra a regra da proteção integral infanto-juvenil, in verbis:Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à
criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à
profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo
de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.No mesmo sentido o artigo 92, inciso I,
do Estatuto da Criança e do Adolescente, aduz que as entidade que desenvolvam programas de acolhimento familiar ou
institucional deverão adotar a preservação dos vínculos familiares e promoção da reintegração familiar.Com isso entendo que
atualmente a genitora, senhora Francisca Arcanja Morais Lima é a pessoa que tem condições para oferecer ao menor melhores
condições de vida.Diante do exposto, com fundamento no art. 99 e seguintes do Estatuto da Criança e do Adolescente, JULGO
PROCEDENTE a presente MEDIDA DE PROTEÇÃO para deferir a guarda definitiva do menor MARCIO LIMA FERREIRA à
genitora senhora FRANCISCA ARCANJA MORAIS LIMA.Ressalte-se que a medida de proteção poderá a qualquer tempo ser
substituída.Expeça-se termo de guarda definitiva.Intime-se o Ministério Público.P.R.I Cumpra-se, servindo cópia deste como
mandado.Açailândia/Ma, 30 de maio de 2017.LIDIANE MELO DE SOUZA Juíza de Direito Titular da 2ª Vara da Família Resp:
133736

PROCESSO Nº 0003612-65.2016.8.10.0022 (36122016)
AÇÃO: PROCEDIMENTOS REGIDOS POR OUTROS CÓDIGOS, LEIS ESPARSAS E REGIMENTOS | DIVÓRCIO LITIGIOSO

REQUERENTE: C. P. DA S. N.

REQUERIDO: F. J. R. N.

SENTENÇA [...] Considerando as circunstâncias, os fatos narrados e a documentação acostada à inicial, DEFIRO a guarda dos
menores V. M. S. N. e J. S. N. à requerente, ficando assegurado ao Requerido o direito de visitas de forma livre. A Requerente
dispensa alimentos para si. Quanto à pensão alimentícia aos filhos, entendo razoável o valor pretendido, no importe de 34% do
salário mínimo vigente. Ademais, não houve impugnação pelo Requerido a respeito do quantum pugnado na inicial.Ante do
exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pela Requerente, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I,
do Código de Processo Civil, para: 1) DECRETAR O DIVÓRCIO do casal, declarando extinto o casamento e a sociedade conjugal,
para DETERMINAR que a Requerente retorne à utilização do nome que possuía antes de contrair matrimônio, qual seja, C. P. DA
S., expedindo-se o competente mandado de averbação após o trânsito em julgado;2) DEFERIR a guarda unilateral dos filhos
menores V. M. S. N. e J. S. N. à requerente, ficando assegurado o direito de visitas ao Requerido na forma livre;3) Condeno o
requerido no pagamento das custas processuais e emolumentos, bem como no pagamento de honorários advocatícios, que fixo no
percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.Após o trânsito em julgado, expeça-se o competente
mandado de averbação e arquive-se.P.R.I.Açailândia, 14 de junho de 2017.LIDIANE MELO DE SOUZA Juíza de Direito Titular da
2ª Vara de Família Resp: 65128

PROCESSO Nº 0003635-21.2010.8.10.0022 (35822010)
AÇÃO: PROCEDIMENTOS ESPECIAIS DE JURISDIÇÃO CONTENCIOSA | ARROLAMENTO COMUM

AUTOR: AIANA BARRETO FIGUEIREDO
ADVOGADO: IDELMAR MENDES DE SOUSA ( OAB 8057-MA ), JOUSIANE ARAUJO MORAES ROCHA ( OAB 12016-MA ) E
JUSSARA ARAUJO DA SILVA ( OAB 11114A-MA )

REU: IVAN FIGUEIREDO BONJARDIM

FINALIDADE:INTIMAR DE SENTENÇA [...] FUNDAMENTO E DECIDO.Analisando os autos, verifica-se que o pedido encontra-se
instruído com a documentação necessária à comprovação do óbito, documentos dos herdeiros, registro imobiliário dos bens
inventariados, declaração de ausência de débitos fiscais e pagamento do imposto de transmissão causa mortis e doação.Pelo
plano de partilha, observa-se que aos herdeiros foram atribuídos os devidos quinhões dos bens deixado pelo falecido.O falecido
Ivan Figueiredo Bomjardim deixou esposa, a inventariante Aiana Barreto Figueiredo, e dois filhos Sabrina Barreto Figueiredo, maior
de idade, e João Pedro Barreto Figueiredo, menor.Assim, a senhora Aiana Barreto Figueiredo é meeira por ter sido casada sob o
regime de comunhão parcial de bens, conforme dispõe o artigo 1.829, I, do Código Civil, vejamos:"Art. 1.829. A sucessão legítima
defere-se na ordem seguinte:I - aos descendentes, em concorrência com o cônjuge sobrevivente, salvo se casado este com o
falecido no regime da comunhão universal, ou no da separação obrigatória de bens (art. 1.640, parágrafo único); ou se, no regime
da comunhão parcial, o autor da herança não houver deixado bens particulares;"Interpretando o presente artigo a contrario sensu
temos que a concorrência do cônjuge na herança somente se dará nos casos de ter sido o casamento celebrado nos regimes de
separação convencional de bens, de comunhão parcial, quando o falecido deixou bens particulares e no regime de participação
final nos aquestros.Com isso temos que o cônjuge casado sob o regime de comunhão parcial de bens somente irá concorrer com
os descendentes em quota sobre os bens particulares deixados pelo de cujus e não sobre a totalidade da herança.Esse também
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foi o entendimento do Enunciado 270, da III Jornada de Direito Civil do CFJ, in verbis:"O art. 1.829, inc. I, só assegura ao cônjuge
sobrevivente o direito de concorrência com os descendentes do autor da herança quando casados no regime da separação
convencional de bens ou se casados nos regimes da comunhão parcial ou participação final nos aquestros, o falecido possuísse
bens particulares, hipóteses em que a concorrência se restringe a tais bens, devendo os bens comuns (meação) ser partilhados
exclusivamente entre os descendentes".Quanto aos herdeiros, filhos do de cujus, a divisão da herança se dá por cabeça conforme
dispõe o artigo 1.835 do código civil, vejamos:"Art. 1.835. Na linha descendente, os filhos sucedem por cabeça ou por estirpe,
conforme se achem ou não no mesmo grau."Desta forma, ficará para cada herdeiro 25% (vinte e cinco por cento) da metade do
patrimônio, uma vez que a outra metade será para a meeira Aiana Barreto Figueiredo.Verifico portanto, que se encontram
presentes todas as exigências legais, razão pela qual HOMOLOGO por sentença, para que produza seus legítimos efeitos, a
partilha dos bens deixados pelo falecimento de Ivan Figueiredo Bonjardim, cujo esboço de partilha encontra-se às fls. 192/196 e
cálculo de partilha de bens apresentado pela contadoria às fls. 208 e verso, onde caberá a meeira Aiana Barreto Figueredo, 50%
do total equivalente a 140,7936 hectares, a herdeira Sabrina Barreto Figueredo, 25% do total equivalente a 70,3968 hectares e do
herdeiro João Pedro Barreto Figueredo, 25% do total equivalente a 70,3968 hectares, já que estão acautelados os interesses da
meeira e dos herdeiros, atribuindo aos herdeiros os seus respectivos quinhões, salvo erro ou omissão e ressalvados os direitos de
terceiros.Custas processuais na forma da Lei.P.R.I.Transitada em julgado a sentença, expeça-se o formal de partilha, após, intime-
se o fisco para lançamento administrativo do imposto de transmissão e de outros tributos porventura incidentes, tudo conforme
artigo 659, §2º do NCPC.Após arquive-se.Açailândia/Ma, 17 de maio de 2017. LIDIANE MELO DE SOUZA Juíza de Direito Titular
da 2ª Vara de Família Resp: 145599

PROCESSO Nº 0004847-04.2015.8.10.0022 (48482015)
AÇÃO: PROCEDIMENTOS REGIDOS POR OUTROS CÓDIGOS, LEIS ESPARSAS E REGIMENTOS | DIVÓRCIO LITIGIOSO

REQUERENTE: I. DA S. C. DOS S.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO ( OAB 0000000-MA )

REQUERIDO: J. P. DOS S.

SENTENÇA: [...] Com a nova emenda, passa a vigorar o princípio da ruptura do afeto como simples fundamento para o divórcio,
não havendo espaço para a discussão de lapso temporal de separação fática do casal, nem de imputação da culpa. Evidenciado o
desamor, é de se reconhecer tal fato e decretar o divórcio.No caso em tela, pela simples propositura da ação e pelo considerável
decurso do prazo da separação de fato, verifica-se a falência do afeto entre o casal, impondo-se, desse modo, a decretação do
divórcio.Ainda que não formulado o pedido de alteração do nome a fim de que retornasse a usar o de solteira, possui a Requerente
o direito de opção que lhe é legalmente garantido, a ser reconhecido na presente sentença (artigo 1.578, § 1º, CC e artigo 18, Lei
6.515/77). Dispensa-se a análise da partilha de bens, haja vista a inexistência deles. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O
PEDIDO INICIAL, com resolução de mérito, nos termos do artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil, para DECRETAR O
DIVÓRCIO do casal, declarando extinto o casamento e a sociedade conjugal, e para DETERMINAR que a Requerente retorne à
utilização do nome que possuía antes de contrair matrimônio, qual seja, I. DA S. C..Condeno o Requerido no pagamento das
custas processuais e emolumentos, bem como no pagamento de honorários advocatícios, que fixo no percentual de 10% (dez por
cento) sobre o valor atualizado da causa.Após o trânsito em julgado, expeça-se mandado de averbação. Em seguida, arquive-se
com as anotações de praxe.P.R.I.Açailândia, 20 de junho de 2017. LIDIANE MELO DE SOUZA Juíza de Direito Titular da 2ª Vara
de Família Resp: 65128

PROCESSO Nº 0005052-67.2014.8.10.0022 (50522014)
AÇÃO: PROCEDIMENTOS REGIDOS POR OUTROS CÓDIGOS, LEIS ESPARSAS E REGIMENTOS | ALIMENTOS - LEI
ESPECIAL Nº 5.478/68

AUTOR: Processo em Segredo de Justiça
ADVOGADO: DANIEL SILVA GALVAO ( OAB 7004-MA )

REU: Processo em Segredo de Justiça

SENTENÇA [...] Vieram os autos para sentença.É o relatório. DECIDO.Nos termos do artigo 924, II, do Código de Processo Civil,
extingue-se a execução quando o devedor satisfaz a obrigação.E, de acordo com o artigo 925 do mesmo Código, a extinção só
produz efeito quando declarada por sentença.Analisando os autos, verifica-se que o Executado adimpliu sua obrigação.Destarte, a
declaração de extinção da execução por sentença é medida que se impõe.Ante o exposto, considerando o cumprimento da
obrigação pelo requerido, DECLARO EXTINTO o processo, nos termos dos artigos 924, II, e 925, ambos do Código de Processo
Civil.Sem custas, emolumentos e honorários advocatícios.Após o trânsito em julgado, arquive-se.P.R.I.Açailândia, 14 de junho de
2017. LIDIANE MELO DE SOUZA Juíza de Direito Titular da 2ª Vara de Família Resp: 65128

PROCESSO Nº 0005112-69.2016.8.10.0022 (51122016)
AÇÃO: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL | EXECUÇÃO DE ALIMENTOS
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EXEQUENTE: J. B. M.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO ( OAB 0000000-MA )

EXECUTADO: J. S. M.

SENTENÇA [...] Com vista dos autos, o representante do Ministério Público pugnou pela extinção do processo.Vieram os autos
para sentença.É o relatório. DECIDO.Nos termos do artigo 924, II, do Código de Processo Civil, extingue-se a execução quando o
devedor satisfaz a obrigação.E, de acordo com o artigo 925 do mesmo Código, a extinção só produz efeito quando declarada por
sentença.Analisando os autos, verifica-se, pela certidão de fls. 19, que o Executado adimpliu sua obrigação.Destarte, a declaração
de extinção da execução por sentença é medida que se impõe.Ante o exposto, considerando o cumprimento da obrigação pelo
requerido, DECLARO EXTINTO o processo, nos termos dos artigos 924, II, e 925, ambos do Código de Processo Civil.Sem custas,
emolumentos e honorários advocatícios.Após o trânsito em julgado, arquive-se.P.R.I.Açailândia, 14 de junho de 2017. LIDIANE
MELO DE SOUZA Juíza de Direito Titular da 2ª Vara de Família Resp: 65128

PROCESSO Nº 0005286-78.2016.8.10.0022 (52862016)
AÇÃO: PROCEDIMENTOS REGIDOS POR OUTROS CÓDIGOS, LEIS ESPARSAS E REGIMENTOS | DIVÓRCIO LITIGIOSO

REQUERENTE: J. A. S. DE A.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO ( OAB 0000000-MA )

REQUERIDO: C. N. O. A.

SENTENÇA: No caso em tela, pela simples propositura da ação e pelo considerável decurso do prazo da separação de fato,
verifica-se a falência do afeto entre o casal, impondo-se, desse modo, a decretação do divórcio.Ainda que não formulado o pedido
de alteração do nome a fim de que retornasse a usar o de solteira, possui a Requerida o direito de opção que lhe é legalmente
garantido, a ser reconhecido na presente sentença (artigo 1.578, § 1º, CC e artigo 18, Lei 6.515/77). Dispensa-se a análise da
partilha de bens, haja vista a inexistência deles. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, com resolução de
mérito, nos termos do artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil, para DECRETAR O DIVÓRCIO do casal, declarando
extinto o casamento e a sociedade conjugal, e para DETERMINAR que a Requerida retorne à utilização do nome que possuía
antes de contrair matrimônio, qual seja, C. N. O. M., caso faça a opção.Condeno a Requerida no pagamento das custas
processuais e emolumentos, bem como no pagamento de honorários advocatícios, que fixo no percentual de 10% (dez por cento)
sobre o valor atualizado da causa.Após o trânsito em julgado, expeça-se mandado de averbação. Em seguida, arquive-se com as
anotações de praxe.P.R.I.Açailândia, 20 de junho de 2017. LIDIANE MELO DE SOUZA Juíza de Direito Titular da 2ª Vara de
Família Resp: 65128

PROCESSO Nº 0005526-67.2016.8.10.0022 (55262016)
AÇÃO: PROCEDIMENTOS REGIDOS POR OUTROS CÓDIGOS, LEIS ESPARSAS E REGIMENTOS | DIVÓRCIO LITIGIOSO

REQUERENTE: J. A. C.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO ( OAB 0000000-MA )

REQUERIDO: M. S. M. C.

SENTENÇA: [...] Evidenciado o desamor, é de se reconhecer tal fato e decretar o divórcio.No caso em tela, pela simples
propositura da ação e pelo considerável decurso do prazo da separação de fato, verifica-se a falência do afeto entre o casal,
impondo-se, desse modo, a decretação do divórcio.Ainda que não formulado o pedido de alteração do nome a fim de que
retornasse a usar o de solteira, possui a Requerida o direito de opção que lhe é legalmente garantido, a ser reconhecido na
presente sentença (artigo 1.578, § 1º, CC e artigo 18, Lei 6.515/77). Dispensa-se a análise da partilha de bens, haja vista a
inexistência deles. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, com resolução de mérito, nos termos do artigo
269, inciso I, do Código de Processo Civil, para DECRETAR O DIVÓRCIO do casal, declarando extinto o casamento e a sociedade
conjugal, e para DETERMINAR que a Requerida retorne à utilização do nome que possuía antes de contrair matrimônio, qual seja,
M. S. M., caso faça a opção.Condeno a Requerida no pagamento das custas processuais e emolumentos, bem como no
pagamento de honorários advocatícios, que fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.Após o
trânsito em julgado, expeça-se mandado de averbação. Em seguida, arquive-se com as anotações de praxe.P.R.I.Açailândia, 14
de junho de 2017. LIDIANE MELO DE SOUZA Juíza de Direito Titular da 2ª Vara de Família Resp: 65128

PROCESSO Nº 0005567-34.2016.8.10.0022 (55672016)
AÇÃO: PROCEDIMENTOS REGIDOS POR OUTROS CÓDIGOS, LEIS ESPARSAS E REGIMENTOS | DIVÓRCIO LITIGIOSO

REQUERENTE: I. C. DA S.
ADVOGADO: ANTONIO MALAQUIAS CHAVES JUNIOR ( OAB 8290-MA ) E RUA PABLO DE ARAUJO CHAVES ( OAB 11171-
MA )
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REQUERIDO: V. A. DA S. F.

SENTENÇA [...] Com a nova emenda, passa a vigorar o princípio da ruptura do afeto como simples fundamento para o divórcio,
não havendo espaço para a discussão de lapso temporal de separação fática do casal, nem de imputação da culpa. Evidenciado o
desamor, é de se reconhecer tal fato e decretar o divórcio.No caso em tela, pela simples propositura da ação e pelo considerável
decurso do prazo da separação de fato, verifica-se a falência do afeto entre o casal, impondo-se, desse modo, a decretação do
divórcio.Dispensa-se a análise da partilha de bens, haja vista a inexistência deles. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O
PEDIDO INICIAL, com resolução de mérito, nos termos do artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil, para DECRETAR O
DIVÓRCIO do casal, declarando extinto o casamento e a sociedade conjugal.Condeno o Requerido no pagamento das custas
processuais e emolumentos, bem como no pagamento de honorários advocatícios, que fixo no percentual de 10% (dez por cento)
sobre o valor atualizado da causa.Após o trânsito em julgado, expeça-se mandado de averbação. Em seguida, arquive-se com as
anotações de praxe.P.R.I.Açailândia, 14 de junho de 2017. LIDIANE MELO DE SOUZA Juíza de Direito Titular da 2ª Vara de
Família Resp: 65128

PROCESSO Nº 0005625-37.2016.8.10.0022 (56252016)
AÇÃO: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL | EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

EXEQUENTE: R. S. L.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO ( OAB 0000000-MA )

EXECUTADO: R. M. L.

SENTENÇA [...] DECIDO.Nos termos do artigo 924, II, do Código de Processo Civil, extingue-se a execução quando o devedor
satisfaz a obrigação.E, de acordo com o artigo 925 do mesmo Código, a extinção só produz efeito quando declarada por
sentença.Analisando os autos, verifica-se, pelos documentos de fls. 14, que o Executado adimpliu sua obrigação.Destarte, a
declaração de extinção da execução por sentença é medida que se impõe.Ante o exposto, considerando o cumprimento da
obrigação pelo requerido, DECLARO EXTINTO o processo, nos termos dos artigos 924, II, e 925, ambos do Código de Processo
Civil.Sem custas, emolumentos e honorários advocatícios.Após o trânsito em julgado, arquive-se.P.R.I.Açailândia, 14 de junho de
2017. LIDIANE MELO DE SOUZA Juíza de Direito Titular da 2ª Vara de Família Resp: 65128

PROCESSO Nº 0005908-60.2016.8.10.0022 (59082016)
AÇÃO: PROCEDIMENTOS REGIDOS POR OUTROS CÓDIGOS, LEIS ESPARSAS E REGIMENTOS | DIVÓRCIO LITIGIOSO

REQUERENTE: I. A. DO N.
ADVOGADO: ADJACKSON RODRIGUES LIMA ( OAB 10314-MA )

REQUERIDO: E. L. P.

SENTENÇA: [...] Com a nova emenda, passa a vigorar o princípio da ruptura do afeto como simples fundamento para o divórcio,
não havendo espaço para a discussão de lapso temporal de separação fática do casal, nem de imputação da culpa. Evidenciado o
desamor, é de se reconhecer tal fato e decretar o divórcio.No caso em tela, pela simples propositura da ação e pelo considerável
decurso do prazo da separação de fato, verifica-se a falência do afeto entre o casal, impondo-se, desse modo, a decretação do
divórcio.Dispensa-se a análise da partilha de bens, haja vista a inexistência deles. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O
PEDIDO INICIAL, com resolução de mérito, nos termos do artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil, para DECRETAR O
DIVÓRCIO do casal, declarando extinto o casamento e a sociedade conjugal.Condeno o Requerido no pagamento das custas
processuais e emolumentos, bem como no pagamento de honorários advocatícios, que fixo no percentual de 10% (dez por cento)
sobre o valor atualizado da causa.Após o trânsito em julgado, expeça-se mandado de averbação. Em seguida, arquive-se com as
anotações de praxe.P.R.I.Açailândia, 14 de junho de 2017. LIDIANE MELO DE SOUZA Juíza de Direito Titular da 2ª Vara de
Família Resp: 65128

PROCESSO Nº 0005986-54.2016.8.10.0022 (59862016)
AÇÃO: PROCEDIMENTOS REGIDOS POR OUTROS CÓDIGOS, LEIS ESPARSAS E REGIMENTOS | DIVÓRCIO LITIGIOSO

REQUERENTE: S. S. M.
ADVOGADO: PAULO ROBERTO SANTIAGO DE SOUZA ( OAB 9020-MA )

REQUERIDO: L. DA S. M.

SENTENÇA [...] Evidenciado o desamor, é de se reconhecer tal fato e decretar o divórcio.No caso em tela, pela simples
propositura da ação e pelo considerável decurso do prazo da separação de fato, verifica-se a falência do afeto entre o casal,
impondo-se, desse modo, a decretação do divórcio.Ainda que não formulado o pedido de alteração do nome a fim de que
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retornasse a usar o de solteira, possui a Requerida o direito de opção que lhe é legalmente garantido, a ser reconhecido na
presente sentença (artigo 1.578, § 1º, CC e artigo 18, Lei 6.515/77). Dispensa-se a análise da partilha de bens, haja vista a
inexistência deles. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, com resolução de mérito, nos termos do artigo
269, inciso I, do Código de Processo Civil, para DECRETAR O DIVÓRCIO do casal, declarando extinto o casamento e a sociedade
conjugal, e para DETERMINAR que a Requerida retorne à utilização do nome que possuía antes de contrair matrimônio, qual seja,
M. S. M., caso faça a opção.Condeno a Requerida no pagamento das custas processuais e emolumentos, bem como no
pagamento de honorários advocatícios, que fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.Após o
trânsito em julgado, expeça-se mandado de averbação. Em seguida, arquive-se com as anotações de praxe.P.R.I.Açailândia, 14
de junho de 2017. LIDIANE MELO DE SOUZA Juíza de Direito Titular da 2ª Vara de Família Resp: 65128

PROCESSO Nº 0005988-24.2016.8.10.0022 (59882016)
AÇÃO: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL | EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

EXEQUENTE: G. P. DE S.
ADVOGADO: ELBA FREITAS CLARINTINO SAMPAIO ( OAB 16582-MA ) E RODRIGO LIMA ARAUJO ( OAB 9564-MA )

EXECUTADO: F. N. DE S.

SENTENÇA: [...] Com vista dos autos, o representante do Ministério Público manifestou-se pela extinção do processo.Vieram os
autos para sentença.É o relatório. DECIDO.Nos termos do artigo 924, II, do Código de Processo Civil, extingue-se a execução
quando o devedor satisfaz a obrigação.E, de acordo com o artigo 925 do mesmo Código, a extinção só produz efeito quando
declarada por sentença.Analisando os autos, verifica-se que o Executado adimpliu sua obrigação.Destarte, a declaração de
extinção da execução por sentença é medida que se impõe.Ante o exposto, considerando o cumprimento da obrigação pelo
requerido, DECLARO EXTINTO o processo, nos termos dos artigos 924, II, e 925, ambos do Código de Processo Civil.Sem custas,
emolumentos e honorários advocatícios.Após o trânsito em julgado, arquive-se.P.R.I.Açailândia, 14 de junho de 2017. LIDIANE
MELO DE SOUZA Juíza de Direito Titular da 2ª Vara de Família Resp: 65128

PROCESSO Nº 0006033-28.2016.8.10.0022 (60332016)
AÇÃO: PROCESSO DE EXECUÇÃO | MEDIDAS DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E ADOLESCENTE

REQUERENTE: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO

REQUERIDO: MARINETE DE OLIVEIRA ARAUJO

FINALIDADE:INTIMAÇÃO DE SENTENÇA [...] No presente caso a genitora, Sra. Marinete, se fez passar por outra pessoa, de
forma criminosa, para que a declaração de nascido vivo do seu filho pudesse sair em nome desta terceira pessoa, tendo o fato sido
noticiado ao Conselho Tutelar e a criança acolhida no abrigo municipal.Diante da vasta documentação existente nos autos, resta
evidente o descaso da genitora em relação ao filho, restando demonstrado que negligenciou nos cuidados com o infante, o que
culminou com o acolhimento institucional do menor.Com efeito, flagrante o fenômeno do descuido e proteção da genitora para com
o menor, deve a genitora ser destituída do poder familiar, para que o infante tenha um desenvolvimento pleno e sadio, de acordo
com o melhor interesse deste, já que a genitora não possui condições de lhe proporcionar, amor, carinho, assistência material,
moral, educacional, consoante dispõe o ECA, em seu artigo 5°, faz-se impositiva a procedência da demanda.Ademais, as
testemunhas inquiridas em juízo declaram de forma uníssona que a Sra. Marinete se fez passar por terceira pessoa para que a
declaração de nascido vivo viesse a sair em nome de terceiro e a Sra. Marinte não possui condições psicológicas para cuidar de
um filho.Em síntese a primeira testemunha, Edna Maria Alves dos Santos, Conselheira Tutelar, declara (inquirição via audio-
visual): Que já conhecia a Sra. Marinete, por ter doado outros filhos. Que a Sra. Marinete certa vez disse que já teve 13 filhos e
que não cuida de nenhum dos filhos; Que viu o nome da genitora no nascido vivo de João Paulo e o nome da mãe era terceira
pessoa, não recordando o nome que constava na declaração; Que nenhum dos filhos da Sra. Marinete possui pai conhecido;
Quando o conselho Tutelar foi acionado e chegou ao hospital municipal a Sra. Marinete apenas dizia "este bebê o Conselho
Tutelar não tiraria dela"; Que a criança foi acolhida na Casa Abrigo por aproximadamente 05 meses, que o tio materno veio de
Goiânia para buscar o sobrinho João Paulo; Que esse tio cuida de outros dois irmãos de João Paulo; Que Marinete anda como se
estivesse alcoolizada e vive em situação de rua.A segunda testemunha, Sra. Maria Cláudia Carneiro Lima, técnica em
enfermagem, afirma que estava de plantão no hospital municipal; Que quando chegou no plantão, às 07:00 horas, sua colega tinha
suspeitado das atitudes da Sra. Marinete; Quando foi fazer a declaração de nascido vivo a Sra. Marinete entregou documento de
identificação em nome de terceira pessoa; Diante do ocorrido acionou o Conselho Tutelar para investigar o caso, que estava
presente no momento que o Conselho Tutelar chegou; Que o Conselho Tutelar já conhecia a Sra. Marinete por ter doado outros
filhos; Que esteve na Delegacia para registrar o BO; Que nenhum parente da Sra. Marinete se apresentou no hospital; Que visitou
a casa da Sra. Marinete, com o Conselho Tutelar, e não é um local apropriado para crianças pela concentração de usuários de
drogas.Diante de toda a documentação apresentada a este juízo não há outra medida a ser tomada se não a destituição do poder
familiar. Quanto a medida de proteção requerida pelo representante do Ministério Público vejo que nos autos o menor João Paulo
não está mais em situação de vulnerabilidade, eis que está sob os cuidados do tio materno senhor Franscisco de Oliveira Araújo
na cidade Aparecida de Goiânia-GO.Por todo o exposto, julgo procedente com fulcro no artigo 1.638 e seus incisos do Código Civil
e art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, o pedido na Ação de Destituição do Poder Familiar ajuizada pelo Ministério
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Público em face de MARINETE DE OLIVEIRA ARAUJO, para destituir o poder familiar da requerida em relação ao seu filho JOÃO
PAULO DE OLIVEIRA ARAUJO. Como medida de proteção, a teor do artigo 98 e seguinte do ECA, defiro a guarda da criança
JOÃO PAULO DE OLIVEIRA ao senhor FRANCISCO DE OLIVEIRA ARAUJO.Oficie-se o CRAS E CREAS de Aparecida de
Goiânia/GO, para que faça o acompanhamento da família da criança JOÃO PAULO DE OLIVEIRA ARAUJO, auxiliando no
fortalecimento dos vínculos familiares, pelo prazo de 06 (seis) meses, devendo apresentar relatórios bimestrais a este
juízo.Expeça-se termo de guarda definitiva.Publique-se Registre. Intime-se.Após trânsito em julgado, ARQUIVE-SE com as
anotações de praxe.Sem custas.Proceda-se as necessárias averbações.Cumpra-se.Açailândia/MA, 19 de junho de 2017.LIDIANE
MELO DE SOUZAJuíza Titular da 2ª Vara da Família Resp: 145599

Primeira Vara da Família de Açailândia

ATO ORDINATÓRIO
PROCESSO Nº 0001711-67.2013.8.10.0022 (17112013)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
AUTOR: Processo em Segredo de Justiça 
ADVOGADO: CILENE MELO DE SOUSA ( OAB 8851-MA ) e FRANCISCO RAIMUNDO CORREA ( OAB 5415-MA )
REU: Processo em Segredo de Justiça e Processo em Segredo de Justiça e Processo em Segredo de Justiça e Processo
em Segredo de Justiça e Processo em Segredo de Justiça
FAZ SABER A TODOS QUE VIREM OU DA PRESENTE PUBLICAÇÃO TIVEREM CONHECIMENTO, QUE FICA DEVIDAMENTE
INTIMADA A ADVOGADA, CILENE MELO DE SOUSA ( OAB 8851-MA ), DO ATO ORDINATÓRIO PRATICADO NOS AUTOS,
CUJO TEOR SEGUE TRANSCRITO ADIANTE: Em conformidade com as diretrizes instituídas pelo Provimento nº 11/2013 da
CGJ, pratiquei o seguinte ato ordinatório: CERTIFICO que decorreu o prazo assinalado no Ofício de fl. 121, sem qualquer resposta
até o momento. Fica intimada a Advogada da parte autora, Drª CILENE MELO DE SOUSA (OAB-MA 8.851), para, no prazo
máximo de 5 (cinco) dias, apresentar o Laudo Psicológico. Açailândia (MA), 28 de junho de 2017Sergio Kenio
RodriguesAuxiliar Judiciário mat. TJ/MA: 161570.

EDITAL DE CITAÇÃO(COM PRAZO DE 20 DIAS)
A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DAYNA LEÃO TAJRA REIS TEIXEIRA, JUIZA DE DIREITO TITULAR DA 1ª VARA DE
FAMÍLIA DA COMARCA DE AÇAILÂNDIA, ESTADO DO MARANHÃO, NA FORMA DA LEI ETC...
Ref.:
Processo nº 0800144-26.2017.8.10.0022
Ação de Alimentos
Requerente: E.S.L. e outros
FINALIDADE: Cite-se por Edital o requerido ELMO LEITE DA SILVA(prazo de 20 dias), bem como para o comparecimento
a audiencia designada parao dia 23/08/2017, ÀS 09:00 horas. DELIBERAÇÃO: Foi verificada a presença das partes acima
indicadas, e a ausência do requerido. Suspensa a audiência, a servidora judicial entrou em contato com o Juízo da comarca
de Estreito para saber informações referentes ao cumprimento da Carta Precatória de Citação e Intimação do requerido,
tendo a servidora I., daquela comarca, informado que o requerido não foi citado por não ter sido encontrado no endereço
informado nos autos. Realizada pesquisa no sistema SIEL, não foi obtido êxito, pois se trata do mesmo endereço onde a
genitora dos autores e requerido residiam durante o relacionamento.Dada palavra à advogada, foi requerida a citação por
edital, além de expedição de ofício à empresa, conforme deferido anteriormente.TERMO DE DELIBERAÇÃO: “Defiro o
pedido, considerando que o requerido não foi encontrado para ser citado pessoalmente. Cite-se por Edital o
requerido (prazo de 20 dias). Para nova audiência de Conciliação Instrução e Julgamento, designo o dia 23/08/2017,
ÀS 09:00 horas, dando desde já por intimados os presentes. Expeça-se o ofício ao órgão empregador, conforme
determinado no Termo de Audiência de ID nº 3406096 ”.Nada mais havendo para tratar, declarou a MM Juíza encerrada a
presente audiência. Do que, para constar, foi lavrado e digitado este termo que vai devidamente assinado pelos presentes.
Açailândia/MA, 07de junho de 2017. Juíza DAYNA LEÃO TAJRA REIS TEIXEIRA - Titular da 1ª Vara de Família. DESPACHO:
Defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos do artigo 1º, §§ 2º e 3º, da Lei nº 5.478, de 25 de julho de 1968. Considerando que
não existem provas dos ganhos do alimentante e, ainda que os receituários médicos juntados aos autos são de anos pretéritos, o
que não comprova as reais e atuais necessidades dos alimentandos, fixo os alimentos provisórios em 40% (quarenta por cento) do
salário mínimo atual, o que corresponde a R$ 374,80 (trezentos e setenta e quatro e oitenta centavos), a serem pagos a partir da
citação. Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia27 DE ABRIL DE 2017 , às 11:20 horas,na sala de
audiências deste Juízo. Cite-se o requerido (artigo 5º, §§ 2º e 8º, da Lei nº 5.478/68) para tomar conhecimento da presente ação e,
se quiser, contesta-la até a data ou na própria audiência, desde que o faça por intermédio de advogado. Cientifiquem-se as partes
que devem comparecer à audiência, acompanhados de seus advogados e de até 03 (três) testemunhas, independentemente de
prévio depósito do rol, podendo ainda apresentar as demais provas que tiverem, ressalvando-se que a ausência da autora
importará no arquivamento do processo e a do requerido em revelia e confissão quanto à matéria de fato. Na audiência, se não
houver acordo preliminar, seguir-se-á à instrução e julgamento da causa. Cite-se. Intimem-se. Ciência ao representante do
Ministério Público. Observe-se no mandado a alteração do endereço do requerido informado no evento id 5068622. Açailândia/MA,
05 de Março de 2017. Juíza DAYNA LEÃO TAJRA REIS TEIXEIRA Titular da 1ª Vara de Família.

EDITAL DE CITAÇÃO(COM PRAZO DE 20 DIAS)
A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DAYNA LEÃO TAJRA REIS TEIXEIRA, JUIZA DE DIREITO TITULAR DA 1ª VARA DE
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FAMÍLIA DA COMARCA DE AÇAILÂNDIA, ESTADO DO MARANHÃO, NA FORMA DA LEI ETC...
Ref.:
Processo Nº 0800690-81.2017.8.10.0022
Ação de Divórcio Litigioso
Requerente: J.V.S.C.
FINALIDADE:Cite-se requerida MARIA FRANCISCA DA CONCEICAO por edital com prazo de 20 (vinte) dias, observando-se as
formalidades legais contidas no art. 257 e seguintes do CPC. Na hipótese de ter sido a parte citada por edital, e não apresentada
contestação ou constituído advogado nos autos, restará caracterizada a revelia, e em consequência funcionará como CURADOR
À LIDE, o Defensor Público Estadual nos termos do artigo 72, II, e parágrafo único do CPC, devendo os autos serem
encaminhados para manifestação.D E S P A C H O. Recebo a petição inicial, tendo preenchido os requisitos constantes no artigo
318 e 319 do Código de Processo Civil. Considerando que a parte autora informou que o réu encontra-se em local incerto e não
sabido, determino à secretaria que realize a busca do endereço do réu, mediante uso dos sistemas SIEL e INFOSEG.Em sendo
encontrado resultado positivo na busca, voltem-me conclusos para designação de audiência de conciliação. Caso seja inexitosa a
diligência supracitada, cite-se por edital com prazo de 20 (vinte) dias, observando-se as formalidades legais contidas no art. 257 e
seguintes do CPC. Na hipótese de ter sido a parte citada por edital, e não apresentada contestação ou constituído advogado nos
autos, restará caracterizada a revelia, e em consequência funcionará como CURADOR À LIDE, o Defensor Público Estadual nos
termos do artigo 72, II, e parágrafo único do CPC, devendo os autos serem encaminhados para manifestação. Açailândia/MA,
Sexta-feira, 24 de Março de 2017. Juíza DAYNA LEÃO TAJRA REIS TEIXEIRA- Titular da 1ª Vara de Família.

EDITAL DE CITAÇÃO(COM PRAZO DE 20 DIAS)
A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DAYNA LEÃO TAJRA REIS TEIXEIRA, JUIZA DE DIREITO TITULAR DA 1ª VARA DE
FAMÍLIA DA COMARCA DE AÇAILÂNDIA, ESTADO DO MARANHÃO, NA FORMA DA LEI ETC...
Ref.:
Processo Nº 0800724-56.2017.8.10.0022
Ação de Divórcio Litigioso
Requerente: L. J. A. A.
FINALIDADE:Cite-se arequerida MARIA DOS AFLITOS DE LIMA por edital com prazo de 20 (vinte) dias, observando-se as
formalidades legais contidas no art. 257 e seguintes do CPC. Na hipótese de ter sido a parte citada por edital, e não apresentada
contestação ou constituído advogado nos autos, restará caracterizada a revelia, e em consequência funcionará como CURADOR À
LIDE, o Defensor Público Estadual nos termos do artigo 72, II, e parágrafo único do CPC, devendo os autos serem encaminhados
para manifestação. D E S P A C H O Defiro o pedido de justiça gratuita. Recebo a petição inicial, tendo preenchido os requisitos
constantes no artigo 318 e 319 do Código de Processo Civil.Considerando que a parte autora informou que o réu encontra-se em
local incerto e não sabido, determino à secretaria que realize a busca do endereço do réu, mediante uso dos sistemas SIEL e
INFOSEG.Em sendo encontrado resultado positivo na busca, voltem-me conclusos para designação de audiência de conciliação.
Caso seja inexitosa a diligência supracitada, cite-se por edital com prazo de 20 (vinte) dias, observando-se as formalidades legais
contidas no art. 257 e seguintes do CPC. Na hipótese de ter sido a parte citada por edital, e não apresentada contestação ou
constituído advogado nos autos, restará caracterizada a revelia, e em consequência funcionará como CURADOR À LIDE, o
Defensor Público Estadual nos termos do artigo 72, II, e parágrafo único do CPC, devendo os autos serem encaminhados para
manifestação. Açailândia/MA, Domingo, 26 de Março de 2017. Juíza DAYNA LEÃO TAJRA REIS TEIXEIRA - Titular da 1ª Vara de
Família -

EDITAL DE CITAÇÃO(COM PRAZO DE 20 DIAS)
A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DAYNA LEÃO TAJRA REIS TEIXEIRA, JUIZA DE DIREITO TITULAR DA 1ª VARA DE
FAMÍLIA DA COMARCA DE AÇAILÂNDIA, ESTADO DO MARANHÃO, NA FORMA DA LEI ETC...
Ref.:
Processo Nº 0800996-50.2017.8.10.0022
Ação de Divórcio Litigioso
Requerente: J.R.F.O.
FINALIDADE:Cite-se requerida MARIA MARGARIDA ALVESpor edital com prazo de 20 (vinte) dias, observando-se as
formalidades legais contidas no art. 257 e seguintes do CPC. Na hipótese de ter sido a parte citada por edital, e não apresentada
contestação ou constituído advogado nos autos, restará caracterizada a revelia, e em consequência funcionará como CURADOR À
LIDE, o Defensor Público Estadual nos termos do artigo 72, II, e parágrafo único do CPC, devendo os autos serem encaminhados
para manifestação. D E S P A C H ORecebo a petição inicial, tendo preenchido os requisitos constantes no artigo 318 e 319 do
Código de Processo Civil. Considerando que a parte autora informou que o réu encontra-se em local incerto e não sabido,
determino à secretaria que realize a busca do endereço do réu, mediante uso dos sistemas SIEL e INFOSEG. Em sendo
encontrado resultado positivo na busca, voltem-me conclusos para designação de audiência de conciliação. Caso seja inexitosa a
diligência supracitada, cite-se por edital com prazo de 20 (vinte) dias, observando-se as formalidades legais contidas no art. 257 e
seguintes do CPC.Na hipótese de ter sido a parte citada por edital, e não apresentada contestação ou constituído advogado nos
autos, restará caracterizada a revelia, e em consequência funcionará como CURADOR À LIDE, o Defensor Público Estadual nos
termos do artigo 72, II, e parágrafo único do CPC, devendo os autos serem encaminhados para manifestação. Açailândia/MA,
Segunda-feira, 08 de Maio de 2017. Juíza DAYNA LEÃO TAJRA REIS TEIXEIRA - Titular da 1ª Vara de Família.

PROCESSO Nº 0000764-52.2009.8.10.0022 (7642009)
AÇÃO: PROCEDIMENTOS REGIDOS POR OUTROS CÓDIGOS, LEIS ESPARSAS E REGIMENTOS | ALIMENTOS - LEI
ESPECIAL Nº 5.478/68
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AUTOR: A.S.S.
DE:MIRANILTON FERREIRA DA SILVA
FINALIDADE:intime-se o requerido MIRANILTON FERREIRA DA SILVA da sentença por edital, bem como notificá-lo para realizar
pagamento das custas processuais, no valor de R$ 465,60, sob pena de inscrição na dívida ativa. D E S P A C H O Considerando
que a carta de intimação de fls.161-v foi devolvida pelos correios sem que o endereço do requerido tenha sido procurado pelo
carteiro, intime-se o requerido da sentença por edital, bem como notificá-lo para realizar pagamento das custas processuais, sob
pena de inscrição na dívida ativa.Açailândia/MA, 17 de maio de 2017.Juíza DAYNA LEÃO TAJRA REIS TEIXEIRA- Titular da 1ª
Vara de Família. S E N T E N Ç ACuida-se de AÇÃO DE ALIMENTOS proposta por A.S.S., representada por A.F.S., contra
M.F.S.com fulcro na Lei. 5.478/68, pelos fundamentos que seguem adiante. RELATÓRIO Alega, em síntese que o requerido não
vem cumprido suas obrigações alimentares, deixando o filho desamparado, passando por privações relativas a cuidados médicos,
alimentícios, educacionais e relacionados a vestuário, dentre outras necessidades mínimas, que são atendidas somente pela mãe.
Com a inicial foram colacionados os documentos de fls. 03/04. Deferidos alimentos provisórios no valor de 25% (vinte e cinco por
cento) do salário mínimo (fls. 05).O requerido foi devidamente citado a comparecer em audiência designada para 22 de julho de
2015, conforme certidão de fl. 141. Em audiência de conciliação, instrução e julgamento (fl. 115), constatou-se a ausência do
requerido, e foi colhido o depoimento pessoal da genitora da autora.Alegações finais da requerente às fls. 146/147.O Ministério
Público pugnou pela procedência do pedido, com a fixação dos alimentos definitivos no valor equivalente a 25% do salário
mínimo.Sucintamente relatados. Decido.FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA Como ensina Y.S.C.(Dos Alimentos), com apoio em M., o
dever de alimentos tem como fundamento uma obrigação de caridade e solidariedade familiar. De fato, o direito a alimentos diz
com o direito mais fundamental e essencial de todos - o direito à vida, e à vida com dignidade. Quando se fala em direito a
alimentos está-se diante de princípio universal, não apenas moral, mas jurídico. Os alimentos estão relacionados com o sagrado
direito à vida, e representam um dever de subsistência que os parentes têm, uns em relação aos outros. No caso dos filhos, os
alimentos são devidos por intransponível presunção dos alimentários necessitarem suplantar seu natural processo fisiológico de
formação e preparo à vida profissional. São pressupostos para a concessão de alimentos: 1) a existência de um vínculo de
parentesco entre alimentando e alimentante; 2) a necessidade do alimentando; 3) a possibilidade econômica do alimentante e a
proporcionalidade, na sua fixação, entre as necessidades do alimentando e os recursos econômicos financeiros do alimentante.Na
situação ora em apreço, estão preenchidos todos os requisitos legais autorizadores da concessão de pensão alimentícia em favor
da figurante do polo ativo desta demanda.No caso dos autos, restou provado o parentesco biológico do requerido para com a filha,
conforme certidão de nascimento de fl. 04. No que tange as necessidades da alimentanda, verifica-se que a menor, atualmente
com cerca de 16 anos de idade, pelo própria idade é é evidente que não têm condições, ainda, de prover sua própria subsistência.
Pelo colhido durante a instrução processual, a mãe da menor é aposentada recebendo um salário mínimo, sendo que moram em
imóvel alugando, e sempre custeou sozinha a filha. O dever de sustento dos filhos não é só da mãe. Por expressa disposição legal,
trata-se de um encargo de ambos os cônjuges. E é o que vem ocorrendo no caso presente. Como demonstra a prova produzida, a
genitora da menor têm buscado, na medida do possível, prestar-lhe toda a assistência necessária. Quanto a possibilidade
econômica do alimentante, devo considerar que caberia ao mesmo fazer a prova de sua condição financeira, e da possibilidade de
pagamento ou não do requerido na petição inicial. Ocorre que o mesmo manteve-se inerte após sua citação, tendo se
desvencilhado deste ônus. As declarações prestadas pela genitora da menor noticiam que o requerido seria mecânico e possuiria
duas oficinas, não tendo trazido aos autos elementos probatórios nesse sentido. Nesse contexto, admitindo-se que nenhum
profissional brasileiro perceba remuneração inferior ao salário mínimo, por ser o quantum mínimo capaz de atender as
necessidades vitais básicas do profissional e de sua família com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene,
transporte e previdência social, nos termos da Carta Magna (art. 7º, IV), atribuo ao réu a remuneração de 01 salário mínimo
mensal.Assim, considerando que a menor atualmente é adolescente, estabeleço o valor de 25% do salário mínimo vigente,
atualmente equivalente a R$ 220,00 (duzentos e vinte reais), a título de pensão alimentícia para a menor, a contar da citação, por
considerar razoável.DISPOSITIVO Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para CONDENAR O REQUERIDO
M.F.S. ao pagamento de ALIMENTOS à filha A.S.S. que arbitro no valor correspondente ao percentual de 25% do salário mínimo
vigente, atualmente equivalente a R$ 220,00 (duzentos e vinte reais), e em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO com
resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC.Condeno o requerido no pagamento das custas processuais. Sem
honorários.Publique-se. Registre-se. Intimem-se, sendo o requerido por via postal no endereço de fls. 141. Ciência ao Ministério
Público Estadual. Após o trânsito em julgado, arquivem-se.Açailândia (MA), 10 de outubro de 2016. Juíza Dayna Leão Tajra Reis
Teixeira- Titular da 1ª Vara de Família.

EDITAL DE INTIMAÇÃO (COM PRAZO DE 20 DIAS)
A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DAYNA LEÃO TAJRA REIS TEIXEIRA, JUIZA DE DIREITO TITULAR DA 1ª VARA DE
FAMÍLIA DA COMARCA DE AÇAILÂNDIA, ESTADO DO MARANHÃO, NA FORMA DA LEI ETC...
Ref.:
PROCESSO Nº 0004212-23.2015.8.10.0022 (42132015)
AÇÃO: PROCEDIMENTOS REGIDOS POR OUTROS CÓDIGOS, LEIS ESPARSAS E REGIMENTOS | ALIMENTOS - LEI
ESPECIAL Nº 5.478/68
AUTOR: C.H.P.D
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO ( OAB 0000000-MA )
FINALIDADE: INTIMAR o requerido RAIMUNDO ALVES DOURO JUNIOR por edital de todo o teor da respeitável sentença
proferida nos autos, cujo teor segue adiante: ABERTA A AUDIÊNCIA: Verificada a presença da parte autora e a ausência do
requerido, que é revel. Dando continuidade, passou a MM Juíza a realizar a instrução processual mediante colheita do depoimento
pessoal da genitora do autor, C.C.P., brasileira, em união estável, empregada doméstica, portadora do RG nº 15401752000-8
SSPMA, residente à Rua S. Awat, Quadra 14, Lote 09, Vila J.,nesta cidade, nos moldes seguintes: QUE atualmente o filho possui
17 anos de idade; QUE o requerido nunca ajudou financeiramente o filho e nem tem contato com o mesmo; QUE o filho estuda em
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escola pública; QUE a depoente trabalha como empregada doméstica, tendo constituído nova família; Que soube que o requerido
trabalha como vendedor ambulante, não sabendo sua remuneração; QUE a depoente nunca morou com o requerido; QUE o
requerido constituiu nova família e possui outra filha; Que o requerido não tem contato com os filhos; QUE não sabe informar o
endereço do requerido; QUE os filho não possui problemas de saúde. Dada palavra ao curador à lide, sob perguntas respondeu:
QUE não época da distribuição da ação, o requerido trabalhava como autônomo/ vendedor ambulante; QUE as vezes o requerido
contribuia com a quantia de R$ 100,00 ao filho, quando este pedia. Dada palavra ao do Ministério Público, sob perguntas
respondeu: QUE atualmente não mais possui o contato telefônico do requerido. Dada palavra à parte autora para alegações finais
orais, o fez de forma remissiva à inicial. Após, dada palavra ao curador à lide, apresentou alegações finais orais de forma remissiva
à contestação, e considerando não ter sido demonstrada a capacidade financeira do requerido, e por se tratar de apenas um filho
requereu fossem fixados os alimentos em 15% do salário mínimo, por se tratar de apenas um filho de 17 anos. Dada palavra à
representante do Ministério Público, esta se manifestou: "Cuida-se de Ação de Alimentos ajuizada em face R.A.D.J., proposta por
seus filho com assistência da Defensoria Pública Estadual, requerendo seja arbitrado pensão alimentícia no valor de 30,08% do
salário mínimo. O requerido foi citado por edital e não apresentou contestação, pelo que foi decretada a sua revelia e nomeado
curador à lide. Em depoimento pessoal a autora logrou provar a necessidade dos filhos menores em audiência. Analisado o
binômio necessidade dos alimentandos e possibilidade do alimentante, verifica-se que o requerido trabalha como vendedor
autônomo, infelizmente, não há nos autos informações precisas sobre sua capacidade econômica, há notícia sobre a existência de
outra dependente. Ante o exposto é o Ministério Público parcialmente favorável ao pedido formulado". Passou a MM. Juíza a
proferir a seguinte SENTENÇA: "Trata-se de AÇÃO DE ALIMENTOS proposta por C.H.P.D., rep. por C.C.P., contra R.A.D.J,
visando o pagamento de pensão alimentícia ao filho, nos termos da Lei n° 5.678. Citado o requerido por edital às fls. 77/78.
Nomeado a Defensoria Pública curador à lide e apresentada contestação às fls. 84. Designada audiência de conciliação, instrução
e julgamento para esta data, foi colhido o depoimento pessoal da genitora do autor. As partes apresentaram alegações finais orais.
O Ministério Público emitiu parecer favorável em parte à pretensão autoral. É o relato do essencial. Decido. O cerne da questão em
apreço consiste na fixação dos alimentos em favor dos filhos do requerido. Como ensina y.s.c. (Dos Alimentos), com apoio em m, o
dever de alimentos tem como fundamento uma obrigação de caridade e solidariedade familiar. Está em sua base um dever ético
de assistência e socorro, resultante do vínculo familiar. De fato, o direito a alimentos diz com o direito mais fundamental e essencial
de todos - o direito à vida, e à vida com dignidade. Quando se fala em direito a alimentos está-se diante de princípio universal, não
apenas moral, mas jurídico. Os alimentos estão relacionados com o sagrado direito à vida, e representam um dever de
subsistência que os parentes têm, uns em relação aos outros, como estabelece o Código Civil Brasileiro: Art. 1.694. Podem os
parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com
a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação.§ 1º Os alimentos devem ser fixados na proporção
das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada. São pressupostos para a concessão de alimentos: 1) a
existência de um vínculo de parentesco entre alimentando e alimentante; 2) a necessidade do alimentando; 3) a possibilidade
econômica do alimentante e a proporcionalidade, na sua fixação, entre as necessidades do alimentando e os recursos econômicos
financeiros do alimentante. No caso dos autos, restou provado o parentesco do alimentante com o alimentando, conforme certidão
de fls. 35. Por outro lado, em razão da própria idade do autor, é evidente que não têm condições, ainda, de prover sua própria
subsistência (Código Civil (Art. 399 - São devidos os alimentos quando o parente que os pretende, não tem bens, nem pode
prover, pelo seu trabalho, à própria mantença, e o de quem se reclamam, pode fornecê-los, sem desfalque do necessário ao seu
sustento). No que tange à possibilidade econômica do alimentante, foi dito pela genitora do menor que o requerido trabalha como
vendedor autônomo, não sabendo informar sua remuneração. A respeito, devo destacar que o dever de sustento dos filhos não é
só da genitora. Por expressa disposição legal, trata-se de um encargo de ambos os cônjuges. No que tange as necessidades dos
alimentandos, a genitora informou que o filho estuda, sendo a mesma responsável pelo sustento dos menores. Quanto a
possibilidade financeira do alimentante, a genitora do menor informou que o requerido possui outra família, pouco sabendo dizer
sobre os seus rendimentos. Durante a audiência pouco se colheu que pudesse auxiliar na fixação do valor a ser arbitrado como
prestação alimentícia, notadamente em relação a se saber qual a remuneração efetiva do alimentante. Nesse contexto, admitindo-
se que nenhum profissional brasileiro perceba remuneração inferior ao salário mínimo, por ser o quantum mínimo capaz de atender
as necessidades vitais básicas do profissional e de sua família com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário,
higiene, transporte e previdência social, nos termos da Carta Magna (art. 7º, IV), atribuo ao réu a remuneração de 1 salário mínimo
mensal. Assim, pelas declarações colhidas acima, considerando que o requerido possui outro filho, entendo pertinente a fixação do
valor de 25% do salário mínimo vigente, atualmente equivalente a R$ 234,25 (duzentos e trinta e quatro reais e vinte e cinco
centavos), a título de pensão alimentícia ao menor, a contar desde a citação, por considerar razoável. Dessa maneira, JULGO
PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO PARA CONDENAR O REQUERIDO R.A.D.J., no pagamento de pensão alimentícia no
valor correspondente a 25% do salário mínimo vigente, atualmente equivalente a R$ 234,25 (duzentos e trinta e quatro reais e
vinte e cinco centavos), a ser depositado em conta poupança de titularidade da genitora do requerente, qual seja: Agência 1119,
Operação 023, Conta 14.613-6, Caixa Econômica Federal. Publicados e Intimados em audiência. Intime-se o requerido por edital.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos". Após a leitura da sentença as partes e Ministério Público renunciaram ao prazo
recursal, tendo a mesma transitado livremente em julgado nesta data. Nada mais havendo para tratar, declarou a MM Juíza
encerrada a presente audiência. Do que, para constar, foi lavrado e digitado este termo que vai devidamente assinado pelos
presentes. Eu, Rayanne C. O. Bonfim, Técnica Judiciária da 1ª Vara de Família, digitei e subscrevi. DAYNA LEÃO TAJRA REIS
TEIXEIRA Juíza de Direito.

Segunda Vara Cível de Açailândia

PROCESSO Nº 0004982-84.2013.8.10.0022 (49822013)

Página 826 de 2382 Diário da Justiça Eletrônico Disponibilização: 30/06/2017
Edição nº 114/2017 Publicação: 03/07/2017

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO - Praça Dom Pedro II, s/n Centro - CEP 65010-905 - São Luis-MA - Fone: (98) 2106-9000 - www.tjma.jus.br
Diário da Justiça Eletrônico - Diretoria Judiciária - Coordenadoria de Jurisprudência e Publicações - Fone: (98) 2106 9805 / 9810 / 9896 / 9897 - publicacoes@tj.ma.gov.br



AÇÃO: PROCEDIMENTOS ESPECIAIS DE JURISDIÇÃO CONTENCIOSA | USUCAPIÃO
AUTOR: ELIANE SANTOS DE CASTRO
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO (OAB 0000000-MA)
REU: DOMINGOS FRANCISCO NUNES
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO (OAB 0000000-MA)

DECISÃO DE F. 110: Consultadas as partes acerca da pretensão de produção de provas em audiência de instrução e julgamento,
a parte autora requereu a produção da prova testemunhal, juntando o respectivo rol, enquanto a parte ré quedou-se inerte (ff. 99,
102/103 e 109). Defiro o pedido da parte autora, designando audiência de instrução e julgamento para o dia 01/08/2017, às
08h30min, na sala de audiência este Juízo.Considerando que a parte autora é assistida pela Defensoria Pública, bem como que o
rol de testemunha já consta dos autos (ff. 102/103), determino suas intimações, via oficial de justiça, para comparecimento à
audiência de instrução e julgamento (art. 455, §4º, IV, do CPC). Intimem-se, com as advertências legais. Cumpra-se. Açailândia, 13
de junho de 2017.
André B. P. Santos
Juiz de Direito da 2ª Vara de Açailândia

PROCESSO Nº 0005851-42.2016.8.10.0022 (58512016)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
AUTOR: RITA COELHO DE OLIVEIRA
ADVOGADO: RENAN ALMEIDA FERREIRA ( OAB 13216-MA )
REU: BANCO VOTORANTIM S/A
ADVOGADO: MANUELA SARMENTO (OAB MA 12.883-A)

DESPACHO DE F. 107: Intime-se a parte ré para no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se sobre o pedido de
desistência.Açailândia, 28 de junho de 2017.
André B. P. Santos
Juiz de Direito da 2ª Vara Cível

PROCESSO Nº 0006383-16.2016.8.10.0022 (63832016)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
AUTOR: RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS
ADVOGADO: BRENO HANS LOIOLA ALMEIDA ( OAB 13877-MA ) IDELMAR MENDES DE SOUSA (OAB MA 8057) LUÍS
JAMES SILVA DA SILVA (OAB MA 14.698)
REU: PAULO A. BAZAM JUNIOR ME

DECISÃO DE F. 31: I. Parte autora forneceu novo endereço da parte ré (f. 29).II. Providencie a Secretaria Judicial o
agendamento da audiência de conciliação (data da audiência: 04/07/2017 às 10h30min), (art. 334, CPC), que apenas deixará de
ser realizada concorrendo as hipóteses legais (art. 334, §§ 4º, 5º e 6º, CPC).Parte(s) autora(s) deverá(ão) ser intimada(s) na
pessoa de seu advogado (art. 334, §3º, CPC). Parte(s) ré(s) deverá(ão) ser citada(s) e intimada(s) com pelo menos 20 (vinte) dias
de antecedência da data da audiência (art. 334, caput, e art. 303, §1º, II, CPC).III. Advertências.3.1. O não comparecimento
injustificado de qualquer das partes à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sendo passível
de multa (art. 334, §8º, CPC);3.2. As partes devem estar acompanhadas de seu(s) advogado(s) ou defensor(es) público(s) (art.
334, §9º, CPC);3.3. As partes poderão constituir representantes, por meio de procuração específica, com poderes para negociar e
transigir (art. 334, §10, CPC);3.4. Não havendo a solução consensual da lide, a(s) parte(s) ré(s) deverá(ão) oferecer contestação,
por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será a data (art. 303, §1º, III, e art. 335, I e II, CPC): I - da audiência de
conciliação, ou da última sessão de conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver
autocomposição; e II - do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação apresentado pela parte ré, quando
ocorrer a hipótese do art. 334, §4º, I, do CPC (se ambas as partes manifestarem, expressamente, desinteresse na composição
consensual).3.5. Caso a(s) parte(s) ré(s) não apresente(m) contestação, se dará a sua revelia, ou seja, serão consideradas
verdadeiras as alegações de fato formuladas pela(s) parte(s) autora(s) (art. 344, CPC).Açailândia, 16 de maio de 2017.
André B. P. Santos
Juiz de Direito da 2ª Vara Cível

PROCESSO Nº 0006383-16.2016.8.10.0022 (63832016)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
AUTOR: RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS
ADVOGADO: BRENO HANS LOIOLA ALMEIDA ( OAB 13877-MA ) ILDEMAR MENDES DE SOUSA (OAB MA 8.057) LUÍS
JAMES SILVA DA SILVA (OAB MA 14.698)
REU: PAULO A. BAZAM JUNIOR ME

DESPACHO DE F. 34: Ao exame dos autos, observo que a parte autora não apresentou mandato/substabelecimento para os
advogados, signatário da petição inicial (Dr. Breno Hans Loiola Almeida, OAB/MA13.877) e petição de f. 29 (Dr. Luís James Silva
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da Silva, OAB/MA14.698).Prescreve o art. 104, primeira parte, do CPC, que o advogado não será admitido a postular em Juízo
sem procuração, excepcionadas apenas as hipóteses de evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar ato
considerado urgente, o que a princípio, não ocorre nos autos.Determino, pois, a intimação da parte autora, por seu(s) advogado(s),
para que no prazo de 05 (cinco) dias, junte aos autos instrumento procuratório/substabelecimento.Cumpra-se. Intime-
se.Açailândia, 27 de junho de 2017.
André B. P. Santos
Juiz de Direito da 2ª Vara Cível

ESTADO DO MARANHÃO

PODER JUDICIÁRIO

JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE AÇAILÂNDIA

Processo n.º 0800028-54.2016.8.10.0022

Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO(7)

Parte Autora: MARLENE DA SILVA MORAIS

Advogado do(a) REQUERENTE: ROBERTA PEREIRA SILVA - MA8039

Parte Ré: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA

Advogado do(a) REQUERIDO: REINALDO LUIS TADEU RONDINA MANDALITI - MA11706-A
DECISÃO

I. Do saneamento e organização do processo. A causa não apresenta complexidade em matéria de fato ou de

direito, motivo por que cabe o pronto saneamento (art. 357, §3º, CPC).

1.1. Não há questões processuais pendentes de apreciação judicial (art. 357, I, CPC).

1.2. Fixo os seguintes pontos controvertidos (art. 357, II, CPC): a) a validade do contrato firmado entre as

partes; b) a disponibilização dos recursos financeiros à parte autora; c) a ação ou omissão ilícita praticada pela parte

ré; d) a ocorrência de dano moral à parte autora; e) a extensão do dano; e f) a responsabilidade civil da parte ré.

1.3. Do ônus da prova. Considero que a parte ré dispõe de meios mais eficazes de defesa, precisamente

porque detém ou deveria deter em seu poder a documentação afeta ao presente caso. Por outro lado, sobre a parte

autora – que integra o grupo majoritário nesta região, que é o de pessoas carentes, com pouca ou nenhuma

instrução – pesaria o ônus de provar fato negativo, o que induvidosamente vem em prejuízo do exercício de seu

direito de defesa. Por todo este contexto, imponho a inversão do ônus da prova, em favor da parte autora e em

prejuízo da parte ré, quanto à ocorrência da contratação (art. 6º, VIII, CDC; art. 373, §1º, e art. 357, III, CPC).

1.4. Não há questão de direito prejudicial ao mérito (art. 357, IV, CPC).

1.5. Não cabe a designação imediata de audiência de instrução e julgamento (art. 357, V, CPC), vez que as

partes ainda serão consultadas sobre eventual interesse em esclarecimentos ou ajustes (art. 357, §1º, CPC), bem

como na indicação de quais provas desejam a produção.

II. As partes terão o prazo comum de 05 (cinco) dias para se manifestarem (art. 357, §1º, CPC), inclusive sobre

o eventual interesse na produção de outras provas (além das que já constam dos autos) ou no julgamento

antecipado da lide (art. 355, I, CPC).

III. Havendo interesse na produção de outras provas além das que já constam dos autos, as partes deverão

expor sobre necessidade e objetivo das provas (art. 370, CPC).

IV. Após, com ou sem manifestações, autos conclusos.

V. Intimem-se.
Açailândia, data do sistema.

André B. P. Santos

Juiz de Direito da 2ª Vara Cível

(Assinado digitalmente)

ESTADO DO MARANHÃO

PODER JUDICIÁRIO

JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE AÇAILÂNDIA
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Processo n.º 0800028-54.2016.8.10.0022

Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO(7)

Parte Autora: MARLENE DA SILVA MORAIS

Advogado do(a) REQUERENTE: ROBERTA PEREIRA SILVA - MA8039

Parte Ré: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA

Advogado do(a) REQUERIDO: REINALDO LUIS TADEU RONDINA MANDALITI - MA11706-A
DECISÃO

I. Do saneamento e organização do processo. A causa não apresenta complexidade em matéria de fato ou de

direito, motivo por que cabe o pronto saneamento (art. 357, §3º, CPC).

1.1. Não há questões processuais pendentes de apreciação judicial (art. 357, I, CPC).

1.2. Fixo os seguintes pontos controvertidos (art. 357, II, CPC): a) a validade do contrato firmado entre as

partes; b) a disponibilização dos recursos financeiros à parte autora; c) a ação ou omissão ilícita praticada pela parte

ré; d) a ocorrência de dano moral à parte autora; e) a extensão do dano; e f) a responsabilidade civil da parte ré.

1.3. Do ônus da prova. Considero que a parte ré dispõe de meios mais eficazes de defesa, precisamente

porque detém ou deveria deter em seu poder a documentação afeta ao presente caso. Por outro lado, sobre a parte

autora – que integra o grupo majoritário nesta região, que é o de pessoas carentes, com pouca ou nenhuma

instrução – pesaria o ônus de provar fato negativo, o que induvidosamente vem em prejuízo do exercício de seu

direito de defesa. Por todo este contexto, imponho a inversão do ônus da prova, em favor da parte autora e em

prejuízo da parte ré, quanto à ocorrência da contratação (art. 6º, VIII, CDC; art. 373, §1º, e art. 357, III, CPC).

1.4. Não há questão de direito prejudicial ao mérito (art. 357, IV, CPC).

1.5. Não cabe a designação imediata de audiência de instrução e julgamento (art. 357, V, CPC), vez que as

partes ainda serão consultadas sobre eventual interesse em esclarecimentos ou ajustes (art. 357, §1º, CPC), bem

como na indicação de quais provas desejam a produção.

II. As partes terão o prazo comum de 05 (cinco) dias para se manifestarem (art. 357, §1º, CPC), inclusive sobre

o eventual interesse na produção de outras provas (além das que já constam dos autos) ou no julgamento

antecipado da lide (art. 355, I, CPC).

III. Havendo interesse na produção de outras provas além das que já constam dos autos, as partes deverão

expor sobre necessidade e objetivo das provas (art. 370, CPC).

IV. Após, com ou sem manifestações, autos conclusos.

V. Intimem-se.
Açailândia, data do sistema.

André B. P. Santos

Juiz de Direito da 2ª Vara Cível

(Assinado digitalmente)

ESTADO DO MARANHÃO

PODER JUDICIÁRIO

JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE AÇAILÂNDIA

Processo n.º 0800037-16.2016.8.10.0022

Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)

Parte Autora: MARLENE DA SILVA MORAIS

Advogado do(a) REQUERENTE: ROBERTA PEREIRA SILVA - MA8039

Parte Ré: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA

Advogado do(a) REQUERIDO: REINALDO LUIS TADEU RONDINA MANDALITI - MA11706-A
DECISÃO

I. Do saneamento e organização do processo. A causa não apresenta complexidade em matéria de fato ou de
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direito, motivo por que cabe o pronto saneamento (art. 357, §3º, CPC).

1.1. Não há questões processuais pendentes de apreciação judicial (art. 357, I, CPC).

1.2. Fixo os seguintes pontos controvertidos (art. 357, II, CPC): a) a validade do contrato firmado entre as

partes; b) a disponibilização dos recursos financeiros à parte autora; c) a ação ou omissão ilícita praticada pela parte

ré; d) a ocorrência de dano moral à parte autora; e) a extensão do dano; e f) a responsabilidade civil da parte ré.

1.3. Do ônus da prova. Considero que a parte ré dispõe de meios mais eficazes de defesa, precisamente

porque detém ou deveria deter em seu poder a documentação afeta ao presente caso. Por outro lado, sobre a parte

autora – que integra o grupo majoritário nesta região, que é o de pessoas carentes, com pouca ou nenhuma

instrução – pesaria o ônus de provar fato negativo, o que induvidosamente vem em prejuízo do exercício de seu

direito de defesa. Por todo este contexto, imponho a inversão do ônus da prova, em favor da parte autora e em

prejuízo da parte ré, quanto à ocorrência da contratação (art. 6º, VIII, CDC; art. 373, §1º, e art. 357, III, CPC).

1.4. Não há questão de direito prejudicial ao mérito (art. 357, IV, CPC).

1.5. Não cabe a designação imediata de audiência de instrução e julgamento (art. 357, V, CPC), vez que as

partes ainda serão consultadas sobre eventual interesse em esclarecimentos ou ajustes (art. 357, §1º, CPC), bem

como na indicação de quais provas desejam a produção.

II. As partes terão o prazo comum de 05 (cinco) dias para se manifestarem (art. 357, §1º, CPC), inclusive sobre

o eventual interesse na produção de outras provas (além das que já constam dos autos) ou no julgamento

antecipado da lide (art. 355, I, CPC).

III. Havendo interesse na produção de outras provas além das que já constam dos autos, as partes deverão

expor sobre necessidade e objetivo das provas (art. 370, CPC).

IV. Após, com ou sem manifestações, autos conclusos.

V. Intimem-se.
Açailândia, data do sistema.

André B. P. Santos

Juiz de Direito da 2ª Vara Cível

(Assinado digitalmente)

ESTADO DO MARANHÃO

PODER JUDICIÁRIO

JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE AÇAILÂNDIA

Processo n.º 0800037-16.2016.8.10.0022

Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)

Parte Autora: MARLENE DA SILVA MORAIS

Advogado do(a) REQUERENTE: ROBERTA PEREIRA SILVA - MA8039

Parte Ré: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA

Advogado do(a) REQUERIDO: REINALDO LUIS TADEU RONDINA MANDALITI - MA11706-A
DECISÃO

I. Do saneamento e organização do processo. A causa não apresenta complexidade em matéria de fato ou de

direito, motivo por que cabe o pronto saneamento (art. 357, §3º, CPC).

1.1. Não há questões processuais pendentes de apreciação judicial (art. 357, I, CPC).

1.2. Fixo os seguintes pontos controvertidos (art. 357, II, CPC): a) a validade do contrato firmado entre as

partes; b) a disponibilização dos recursos financeiros à parte autora; c) a ação ou omissão ilícita praticada pela parte

ré; d) a ocorrência de dano moral à parte autora; e) a extensão do dano; e f) a responsabilidade civil da parte ré.

1.3. Do ônus da prova. Considero que a parte ré dispõe de meios mais eficazes de defesa, precisamente

porque detém ou deveria deter em seu poder a documentação afeta ao presente caso. Por outro lado, sobre a parte

autora – que integra o grupo majoritário nesta região, que é o de pessoas carentes, com pouca ou nenhuma
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instrução – pesaria o ônus de provar fato negativo, o que induvidosamente vem em prejuízo do exercício de seu

direito de defesa. Por todo este contexto, imponho a inversão do ônus da prova, em favor da parte autora e em

prejuízo da parte ré, quanto à ocorrência da contratação (art. 6º, VIII, CDC; art. 373, §1º, e art. 357, III, CPC).

1.4. Não há questão de direito prejudicial ao mérito (art. 357, IV, CPC).

1.5. Não cabe a designação imediata de audiência de instrução e julgamento (art. 357, V, CPC), vez que as

partes ainda serão consultadas sobre eventual interesse em esclarecimentos ou ajustes (art. 357, §1º, CPC), bem

como na indicação de quais provas desejam a produção.

II. As partes terão o prazo comum de 05 (cinco) dias para se manifestarem (art. 357, §1º, CPC), inclusive sobre

o eventual interesse na produção de outras provas (além das que já constam dos autos) ou no julgamento

antecipado da lide (art. 355, I, CPC).

III. Havendo interesse na produção de outras provas além das que já constam dos autos, as partes deverão

expor sobre necessidade e objetivo das provas (art. 370, CPC).

IV. Após, com ou sem manifestações, autos conclusos.

V. Intimem-se.
Açailândia, data do sistema.

André B. P. Santos

Juiz de Direito da 2ª Vara Cível

(Assinado digitalmente)

PODER JUDICIÁRIO

ESTADO DO MARANHÃO

JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE AÇAILÂNDIA

Processo, n.º 0801587-12.2017.8.10.0022

Classe:BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA (81)

Parte Autora: BANCO JOHN DEERE S.A.

Advogado do(a) AUTOR: ANTONIO BRAZ DA SILVA - PE12450

Parte ré: LBB TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA

DECISÃO

Ao exame da pretensão liminar, tenho que, em casos como o da espécie, figuram como exigências ao intento as provas

documentais do negócio jurídico e da mora do devedor. Quanto ao negócio jurídico, acha-se comprovado pelo contrato de

financiamento garantido por alienação fiduciária envolvendo as partes, o qual ainda retrata a existência de uma dívida da

requerida para com o requerente. Já acerca do inadimplemento contratual e da respectiva notificação ao requerido, faz prova

bastante a notificação encaminhada e recebida no endereço da parte ré. Satisfeitas, pois, as imposições dos arts. 2°, § 2°, e art. 3°,

caput, do Decreto-lei n.° 911/1969, defiro liminarmente a medida de busca e apreensão do(a) veículo/motocicleta descrito(a)

na petição inicial.

Expeça-se mandado de busca, apreensão e avaliação, a ser cumprido por oficial de justiça, que desde já fica nomeado para

atuar como perito/avaliador, de forma que proceda com a vistoria e avaliação do bem, individualizando-lhe com todas as

características e descrevendo-lhe o estado de conservação. Fica desde já autorizado, se absolutamente necessário, o reforço

policial e arrombamento. Em seguida, proceda-se com a entrega do veículo ao requerente, na pessoa de seu representante legal

mencionado na petição inicial, devendo ser assinado o respectivo termo de compromisso, na condição de depositário judicial do

aludido bem, com a descrição pormenorizada de como recebeu o veículo.

Após a execução da liminar, cite-se a requerida, com a advertência constante do art. 344 do CPC, para, querendo, em 15
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(quinze) dias, oferecer resposta (art. 3º, §3º, Decreto-lei n.º 911/1969), consignando prazo de cinco dias para purgar a mora com

pagamento integral da dívida. Desde logo arbitro 10% de honorários advocatícios sobre o valor atualizado da causa, para fins de

purgação de mora (art. 85 do CPC).

Indefiro o pedido para atribuição do segredo de justiça, uma vez que o feito não envolve interesse público estrito (art. 189,

CPC).

Intimem-se.

Açailândia, data do sistema.
André B. P. Santos

Juiz de Direito da 2ª Vara Cível
(Assinado digitalmente)

PODER JUDICIÁRIO

ESTADO DO MARANHÃO

JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE AÇAILÂNDIA

Processo nº 0801604-48.2017.8.10.0022

Classe: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)

Parte(s) Autora(s): LUIZA CARNEIRO DA SILVA

Advogados do(a) AUTOR: RENATO DA SILVA ALMEIDA - MA9680 e RENAN ALMEIDA FERREIRA - MA13216

Parte(s) Ré(s):BANCO BRADESCO S/A
DECISÃO

I. Defiro o pedido de gratuidade judiciária (art. 98, CPC).

II. Petição inicial atende aos requisitos legais (arts. 319 e 320, CPC). Não se trata de caso de improcedência liminar do

pedido (art. 332, CPC).

III. Da tutela provisória.

3.1. Segundo a nova sistemática processual, a tutela provisória pode se fundamentar em urgência ou em evidência. Pode ter

natureza cautelar ou satisfativa, a qual pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental (art. 294, CPC).

Pelo regime geral das tutelas de urgência, restaram unificados os pressupostos fundamentais para a sua concessão (art. 300,

CPC): elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

3.2. Da probabilidade do direito. Verifico que não restaram prontamente demonstrados os requisitos indispensáveis à

concessão da tutela provisória pretendida. A mera alegação de fato negativo (inexistência de contrato que justifique os descontos

mensais sobre os rendimentos da parte autora) não deve ser de imediato equiparada – para efeito de tutela provisória – à

evidenciação da probabilidade do direito (art. 300, caput, CPC). Não consta dos autos elemento algum indicativo de que à parte

autora tenha sido negado, ou ao menos injustificadamente postergado o exame de, pedido de acesso ao suposto instrumento

contratual. Ademais, o procedimento de empréstimo, conforme imperativo legal, reclama a adoção de padrão mínio de

segurança, ainda que não indene de falhas. Tenho, pois, que não houve a evidenciação da probabilidade do direito alegado pela

parte autora.

3.3. Indefiro, pois, o pedido de tutela provisória.

IV. Providencie a Secretaria Judicial o agendamento da audiência de conciliação (art. 334, CPC).
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Parte(s) autora(s) deverá(ão) ser intimada(s) na pessoa de seu advogado (art. 334, §3º, CPC). Parte(s) ré(s) deverá(ão) ser

citada(s) com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência da data da audiência (art. 334, caput, CPC).

V. Advertências.

5.1. O não comparecimento injustificado de qualquer das partes à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à

dignidade da justiça, sendo passível de multa (art. 334, §8º, CPC);

5.2. As partes devem estar acompanhadas de seu(s) advogado(s) ou defensor(es) público(s) (art. 334, §9º, CPC);

5.3. As partes poderão constituir representantes, por meio de procuração específica, com poderes para negociar e transigir

(art. 334, §10, CPC);

5.4. Não havendo a solução consensual da lide, a(s) parte(s) ré(s) deverá(ão) oferecer contestação, por petição, no prazo

de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será a data (art. 335, I e II, CPC): I - da audiência de conciliação, ou da última sessão de

conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição; e II - do protocolo do

pedido de cancelamento da audiência de conciliação apresentado pela parte ré, quando ocorrer a hipótese do art. 334, §4º, I, do

CPC (se ambas as partes manifestarem, expressamente, desinteresse na composição consensual).

5.5. Caso a(s) parte(s) ré(s) não apresente(m) contestação, se dará a sua revelia, ou seja, serão consideradas verdadeiras as

alegações de fato formuladas pela(s) parte(s) autora(s) (art. 344, CPC).

Açailândia, data do sistema.

André B. P. Santos
Juiz de Direito da 2ª Vara Cível

(Assinado digitalmente)

PODER JUDICIÁRIO
ESTADO DO MARANHÃO

JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE AÇAILÂNDIA

Processo, n.º 0801648-67.2017.8.10.0022

Classe: BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA (81)

Parte Autora/Exequente: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.
Advogado do(a) AUTOR: AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - SP107414 e MARIA LUCILIA GOMES,
OAB/MA 5643-A
Parte ré/Executada: BRENO HANS LOIOLA ALMEIDA
Advogado do(a) RÉU: BRENO HANS LOIOLA ALMEIDA - MA13877

ATO ORDINATÓRIO

Provimento nº 001/2007, art. 3º, inciso V, da Corregedoria Geral de Justiça

Nos termos do Provimento supramencionado, fica intimada a parte autora/exequente, por seu(s) advogado(s), para que

se manifeste sobre os documentos juntados (ID Num 6684276 e 6684310.).

Observação: (Art. 218, § 3°, CPC). Inexistindo preceito legal ou prazo determinado pelo Juiz, será de 5(cinco) dias o

prazo para a prática de ato processual a cargo da parte.

Açailândia/MA, data do sistema.
Andréia Amaral Rodrigues

Diretora de Secretaria

PROCESSO Nº 0003725-58.2012.8.10.0022 (37252012)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO SUMÁRIO
AUTOR: ARLETE BORGES DE SOUSA e CAIO HENRIQUE DA SILVA CARNEIRO e CATIELIA SOUSA SILVA e CELIO
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ROBERTO TEIXEIRA DE MIRANDA e CHIROKATA CONCEIÇAO DA COSTA e CLAUDIO COELHO RODRIGUES e CLEIDE
DOS SANTOS MORAIS e DANIEL ALVES DOS SANTOS e DANIELLE MIRANDA DE SOUSA e DENILSON DO ESPIRITO
SANTO RODRIGUES
ADVOGADO: CHRISTIANO FERNANDES DE ASSIS FILHO ( OAB 8363-MA )
REU: CESARI EMPRESA MULTIMODAL MOVIMENTAÇAO DE MATERIAIS LTDA
ADVOGADO: MATHEUS PIGIONI HORTA HORTA FERNANDES (OAB 212.398-SP) PEDRO ANDRE DONATI (OAB 64.654-SP)

SENTENÇA DE F. 281: Trata-se de indenização por danos morais e de as partes as acima mencionadas. Anexos, documentos. As
partes, por seus advogados, informaram que puseram fim ao conflito por meio de acordo, cujos termos pedem a
homologação.Com vista dos autos a representante do Ministério Público se manifestou favoravelmente a homologação do acordo,
para que produza seus efeitos legais.É o relatório. Passo a decidir.As partes dispõem de capacidade civil plena. Os termos do
acordo/transação constam dos autos.Não há impedimento legal para o acolhimento do conteúdo e da forma dos termos do
acordo/transação.Do exposto, homologo o acordo formulado entre as partes e, por consequência, julgo extinto o processo, com
resolução do mérito, conforme o art. 487, III, alínea "b", do CPC.Honorários advocatícios conforme termos da transação.Expeça-se
alvará judicial em favor das partes autoras.Fica desde logo deferida a expedição de alvarás judiciais para levantamento dos valores
depositados judicialmente pela parte ré, referente as demais parcelas do acordo realizado, certificando-se nos autos.Determino a
suspensão do curso da execução (art. 313, II, do CPC) até cumprimento do acordo realizado entre as partes.Deixo de homologar o
pedido de acordo em relação a parte autora Cleide dos Santos Morais. Ao exame dos autos, constato que há depósito judicial de
indenização, por tais motivos, intime-se a parte autora, por seus advogados, para que no prazo de 15 (quinze) dias, emende sua
petição inicial (art. 321, CPC), declinando com precisão o endereço da parte autora ou mesmo requeira o que for de seu melhor
interesse, sob pena de indeferimento da petição inicial em relação àquela parte (art. 321, CPC).Custas ex lege. Publique-se.
Registre-se. Intimem-se.Após o trânsito em julgado, arquivem-se, com baixa na distribuição.Açailândia, 21 de junho de 2017.
André B. P. Santos
Juiz de Direito da 2ª Vara Cível

PROCESSO Nº 0003726-43.2012.8.10.0022 (37262012)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO SUMÁRIO
AUTOR: EDINALDO PEREIRA DE ALMEIDA e EDINALDO PINHEIRO DOS SANTOS e EDIVAN LINHARES DOS SANTOS e
ELISANGELA TAVARES DA SILVA e ELSON TAVARES DA SILVA e ERIKSON ALVES DE SOUSA e ERISVANIA TAVARES
DA SILVA e FAGNO DA SILVA FERREIRA e FELIPE SILVA PINHEIRO e FERNANDA DA SILVA
ADVOGADO: CHRISTIANO FERNANDES DE ASSIS FILHO ( OAB 8363-MA )
REU: CESARI EMPRESA MULTIMODAL MOVIMENTAÇAO DE MATERIAIS LTDA
ADVOGADO: DANIELLE ALVES FERREIRA (OAB 9728-MA) PEDRO ANDRÉ DONATI (OAB 64.654-SP)

SENTENÇA DE F. 280: Trata-se de indenização por danos morais e de as partes as acima mencionadas. Anexos, documentos. As
partes, por seus advogados, informaram que puseram fim ao conflito por meio de acordo, cujos termos pedem a homologação.É o
relatório. Passo a decidir.As partes dispõem de capacidade civil plena. Os termos do acordo/transação constam dos autos.Não há
impedimento legal para o acolhimento do conteúdo e da forma dos termos do acordo/transação.Do exposto, homologo o acordo
formulado entre as partes e, por consequência, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, conforme o art. 487, III, alínea
"b", do CPC.Honorários advocatícios conforme termos da transação.Caso as partes autoras requeiram alvarás judiciais para
levantamento dos valores dos depósitos judiciais efetuados pela parte ré, fica desde logo deferido, certificando-se nos
autos.Determino a suspensão do curso da execução (art. 313, II, do CPC) até cumprimento do acordo realizado entre as
partes.Custas ex lege. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Após o trânsito em julgado, arquivem-se, com baixa na
distribuição.Açailândia, 18 de maio de 2017.
André B. P. Santos
Juiz de Direito da 2ª Vara Cível

PROCESSO Nº 0003727-28.2012.8.10.0022 (37272012)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO SUMÁRIO
AUTOR: FRANCISCA ARQUIANE DE SOUSA CARVALHO e FRANCISCA DA SILVA CONCEIÇAO e FRANCISCA SILVA
CARVALHO e FRANCISCO DA CONCEIÇAO SANTOS e FRANCISCO JARLENO SOUSA DE OLIVEIRA e FRANCIVALDO
ALEXANDRE SILVA e GILBERTO SILVA SANTOS e GILVANETE PEREIRA DA SILVA e GLEISIO GOMES FERREIRA e
IZAQUEL XIMENDES DE CARVALHO GOMES
ADVOGADO: CHRISTIANO FERNANDES DE ASSIS FILHO (OAB 8363-MA)
REU: CESARI EMPRESA MULTIMODAL MOVIMENTAÇAO DE MATERIAIS LTDA
ADVOGADO: MATHEUS PIGIONI HORTA HORTA FERNANDES (OAB 212.398-SP) PEDRO ANDRE DONATI (OAB 64.654-SP)

SENTENÇA DE F. 289: Trata-se de indenização por danos morais e de as partes as acima mencionadas. Anexos, documentos. As
partes, por seus advogados, informaram que puseram fim ao conflito por meio de acordo, cujos termos pedem a
homologação.Com vista dos autos a representante do Ministério Público se manifestou favoravelmente a homologação do acordo,
para que produza seus efeitos legais.É o relatório. Passo a decidir.As partes dispõem de capacidade civil plena. Os termos do
acordo/transação constam dos autos.Não há impedimento legal para o acolhimento do conteúdo e da forma dos termos do
acordo/transação.Do exposto, homologo o acordo formulado entre as partes e, por consequência, julgo extinto o processo, com
resolução do mérito, conforme o art. 487, III, alínea "b", do CPC.Honorários advocatícios conforme termos da transação.Expeça-se
alvará judicial em favor das partes autoras.Fica desde logo deferida a expedição de alvarás judiciais para levantamento dos valores
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depositados judicialmente pela parte ré, referente as demais parcelas do acordo realizado, certificando-se nos autos.Determino a
suspensão do curso da execução (art. 313, II, do CPC) até cumprimento do acordo realizado entre as partes.Custas ex lege.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Após o trânsito em julgado, arquivem-se, com baixa na distribuição.Açailândia, 09 de junho
de 2017.
André B. P. Santos
Juiz de Direito da 2ª Vara Cível

PROCESSO Nº 0003730-80.2012.8.10.0022 (37302012)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO SUMÁRIO
AUTOR: MARIA LUCIA SOUSA DOS SANTOS e MARIA LUIZA CARVALHO DE SOUSA e MARIA NATIVIDADE MATOS DE
SOUSA e MARIA RAIMUNDA DE JESUS MATOS e MARIA RITA DOS SANTOS NASCIMENTO e MIDIA XIMENDES DE
CARVALHO e OZADINA FERREIRA DE SOUSA e PATRICIA ALVES PEREIRA e PATRICIA MAGNA FERREIRA DE SOUSA e
PAULO ROBERTO DE MIRANDA
ADVOGADO: CHRISTIANO FERNANDES DE ASSIS FILHO (OAB 8363-MA)
REU: CESARI EMPRESA MULTIMODAL MOVIMENTAÇAO DE MATERIAIS LTDA
ADVOGADO: MATHEUS PIGIONI HORTA HORTA FERNANDES (OAB 212.398-SP) PEDRO ANDRE DONATI (OAB 64.654-SP)

SENTENÇA DE F. 281: Trata-se de indenização por danos morais e de as partes as acima mencionadas. Anexos, documentos. As
partes, por seus advogados, informaram que puseram fim ao conflito por meio de acordo, cujos termos pedem a
homologação.Com vista dos autos a representante do Ministério Público se manifestou favoravelmente a homologação do acordo,
para que produza seus efeitos legais.É o relatório. Passo a decidir.As partes dispõem de capacidade civil plena. Os termos do
acordo/transação constam dos autos.Não há impedimento legal para o acolhimento do conteúdo e da forma dos termos do
acordo/transação.Do exposto, homologo o acordo formulado entre as partes e, por consequência, julgo extinto o processo, com
resolução do mérito, conforme o art. 487, III, alínea "b", do CPC.Honorários advocatícios conforme termos da transação.Expeça-se
alvará judicial em favor das partes autoras.Fica desde logo deferida a expedição de alvarás judiciais para levantamento dos valores
depositados judicialmente pela parte ré, referente as demais parcelas do acordo realizado, certificando-se nos autos.Determino a
suspensão do curso da execução (art. 313, II, do CPC) até cumprimento do acordo realizado entre as partes.Custas ex lege.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Após o trânsito em julgado, arquivem-se, com baixa na distribuição.Açailândia, 09 de junho
de 2017.
André B. P. Santos
Juiz de Direito da 2ª Vara Cível

PROCESSO Nº 0003731-65.2012.8.10.0022 (37312012)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO SUMÁRIO
AUTOR: PEDRO ALVES DA SILVA e POLLIANA CARVALHO DA SILVA e RAILMA DA SILVA REIS e RAIMUNDA DA SILVA
REIS e RARISSON BRENDO DE SOUSA CARVALHO e REGINALDO PINHEIRO DOS SANTOS e RIBAMAR PINHEIRO DOS
SANTOS FILHO e SABRINA DE SOUSA ALMEIDA e SHANAYA BARBOSA COSTA e SILVANA LIMA SILVA
ADVOGADO: CHRISTIANO FERNANDES DE ASSIS FILHO (OAB 8363-MA)
REU: CESARI EMPRESA MULTIMODAL MOVIMENTAÇAO DE MATERIAIS LTDA
ADVOGADO: MATHEUS PIGIONI HORTA HORTA FERNANDES (OAB 212.398-SP) PEDRO ANDRE DONATI (OAB 64.654-SP)

SENTENÇA DE F. 275: Trata-se de indenização por danos morais e de as partes as acima mencionadas. Anexos, documentos. As
partes, por seus advogados, informaram que puseram fim ao conflito por meio de acordo, cujos termos pedem a
homologação.Com vista dos autos a representante do Ministério Público se manifestou favoravelmente a homologação do acordo,
para que produza seus efeitos legais.É o relatório. Passo a decidir.As partes dispõem de capacidade civil plena. Os termos do
acordo/transação constam dos autos.Não há impedimento legal para o acolhimento do conteúdo e da forma dos termos do
acordo/transação.Do exposto, homologo o acordo formulado entre as partes e, por consequência, julgo extinto o processo, com
resolução do mérito, conforme o art. 487, III, alínea "b", do CPC.Honorários advocatícios conforme termos da transação.Expeça-se
alvará judicial em favor das partes autoras.Fica desde logo deferida a expedição de alvarás judiciais para levantamento dos valores
depositados judicialmente pela parte ré, referente as demais parcelas do acordo realizado, certificando-se nos autos.Determino a
suspensão do curso da execução (art. 313, II, do CPC) até cumprimento do acordo realizado entre as partes.Custas ex lege.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Após o trânsito em julgado, arquivem-se, com baixa na distribuição.Açailândia, 21 de junho
de 2017.
André B. P. Santos
Juiz de Direito da 2ª Vara Cível

Primeira Vara Cível de Açailândia

PROCESSO Nº 0000304-89.2014.8.10.0022 (3042014)
AÇÃO: PROCEDIMENTOS REGIDOS POR OUTROS CÓDIGOS, LEIS ESPARSAS E REGIMENTOS | BUSCA E APREENSÃO
EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
AUTOR: BANCO BRADESCO S.A. 
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ADVOGADO: MILENA FERNANDA MASSONI MOURA, OAB/MA 9697; MARIO FERREIRA PEREIRA FILHO, OAB/MA 9326
REU: VALDOMIRO NUNES DA SILVA 
Processo n.º 304-89.2014.8.10.0022Parte requerente: BANCO BRADESCO S/AParte requerido(a): VALDOMIRO NUNES DA
SILVADECISÃOTrata-se de AÇÃO AUTÔNOMA DE BUSCA E APREENSÃO entre as partes acima mencionadas, onde a parte
autora alega que celebrou com a parte ré um contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária incidente sobre o veículo
automotor, e que a parte ré incorreu em inadimplência, ensejando a presente demanda.A parte autora pediu o bloqueio online do
veículo via RENAJUD, bem como expedição de ofício ao DETRAN-MA, para proceder à restrição ao licenciamento, e à
transferência da garantia fiduciária para terceiros de boa-fé.DEFIRO parte dos pedidos da parte autora para que:a) determinar o
bloqueio online do veículo, via RENAJUD, e na impossibilidade deste;a) oficie-se ao DETRAN/MA para que efetue o bloqueio e
coloque em indisponibilidade toda a documentação do veículo caracterizado na petição inicial, inclusive vedando a possibilidade de
renovação do licenciamento anual, e;b) oficie-se à Polícia Rodoviária Federal e à Polícia Estadual de Trânsito, para que procedam
com a retenção do respectivo veículo, o que, caso eventualmente ocorra, façam a bastante comunicação a este Juízo.Ato
contínuo, observo que a parte autora até o presente momento não apresentou o endereço para citação da parte requerida.Assim,
INTIME-SE a parte autora através de seu advogado, para que, promova o que for necessário, no prazo de 05 (cinco) dias, após o
que, caso o mesmo não se manifeste, intime-se pessoalmente a parte autora, via AR, para que promova no prazo de 05 (cinco)
dias, sob pena de extinção do feito, nos termos do Artigo 485, inciso III, §1º, do Código de Processo Civil.Após, com ou sem
manifestação, voltem-me os autos conclusos.Intime-se. Cumpra-se.Açailândia/MA, 17/10/2016.André B. P. SantosJuiz de Direito
Respondendo pela 1ª Vara Cível Resp: 120048

PROCESSO Nº 0004486-84.2015.8.10.0022 (44872015)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
AUTOR: FRANCISCO BRAZ DE ARAUJO 
ADVOGADO: ADJACKSON RODRIGUES LIMA , OAB/MA 10314
REU: BANCO BRADESCO S/A 
DECISÃORECEBIDOS HOJE.Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita.Diante do pedido expresso de liminar feito pelo
autor, bem como em razão da relação consumerista e da hipossuficiência do requerente, com base na legislação especial, este
Juízo, analisará a possibilidade ou não da concessão de decisão liminar. Nesta esteira, narra à parte autora, em síntese, que
foi(foram) feito(s) empréstimo(s) em seu nome junto ao banco réu, gerando descontos mensais no seu benefício
previdenciário.Ademais, tal informação foi confirmada, mediante documentos às fls. 20/21.É o breve relatório. Decido.Estão
ocorrendo descontos no benefício previdenciário do requerente, sendo que este aduz que não firmou qualquer empréstimo válido
junto ao banco requerido. Eis o fumus boni juris.Presente, o periculum in mora, posto que poderão existir outros descontos, haja
vista, que o empréstimo foi perpetrado em parcelas mensais, o que inevitavelmente, continuará gerando danos.Neste
sentido:PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA. DESCONTO CONSIGNADO EM
BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 273, DO
CPC. OCORRÊNCIA. MULTA. RAZOABILIDADE. OBSERVÂNCIA. MANUTENÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 461, §§ 5º E 6º, DO
CPC. RECURSO DESPROVIDO. I - Não demonstrada pelo banco réu/agravante a origem lícita do empréstimo atribuído à
autora/agravada, segurada do INSS, impõe-se manter a decisão de primeiro grau que, em sede de antecipação de tutela,
determinou a suspensão imediata dos descontos consignados junto ao benefício previdenciário. II - A multa diária por
descumprimento de determinação judicial possui caráter coercitivo, que deve agir de modo a estimular positivamente o obrigado ao
cumprimento da ordem. Não poderá ser irrisória nem elevada, sob pena de não cumprir o seu escopo, somente devendo ser
alterada no juízo ad quem quando aplicada em patamares que fogem à razoabilidade, sem prejuízo de sua majoração, a posteriori,
em caso de recalcitrância ao atendimento do comando da decisão. Inteligência do art. 461, §§ 5º e 6º, do CPC. III - Agravo
desprovido. (Agravo de Instrumento nº 532/2011 (100739/2011), 2ª Câmara Cível do TJMA, Rel. Marcelo Carvalho Silva. j.
05.04.2011, unânime, DJe 13.04.2011).AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C PEDIDO DE
REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONVERSÃO EM AGRAVO RETIDO - IMPOSSIBILIDADE
- ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO - VEROSSIMILHANÇA
E FUNDADO RECEIO DE DANO IRREPARÁVEL DEMONSTRADO - TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA - MULTA DIÁRIA POR
DESCUMPRIMENTO - DECISÃO MANDAMENTAL - POSSIBILIDADE. O recurso cabível em face de decisão suscetível de causar
grave lesão ou de difícil reparação à parte é o agravo de instrumento e não o retido. A alegação de inexistência de relação jurídica
na inicial constitui fato negativo, cabendo à parte ré comprovar a contratação. Não demonstrado o alegado empréstimo bancário
com desconto em folha de benefício previdenciário, mostram-se presentes a verossimilhança das alegações e o perigo de dano
irreparável ou de difícil reparação, autorizando-se a concessão da antecipação da tutela para suspensão dos descontos. Para que
os provimentos mandamentais possam ter efetividade, é cabível a fixação de multa diária, como meio necessário para induzir o réu
ao cumprimento da ordem judicial, desde que fixado em montante razoável. (Agravo de Instrumento nº
0020878-89.2012.8.13.0000, 14ª Câmara Cível do TJMG, Rel. Valdez Leite Machado. j. 26.04.2012, unânime, Publ.
11.05.2012).Deste modo, com base no art. 84 caput e parágrafos 3º, 4º e 5º do CDC, defiro liminarmente, determinando ao
requerido que: a) no prazo de 48(quarenta e oito) horas da ciência desta decisão, proceda à imediata suspensão de descontos do
numerário correspondente ao benefício previdenciário do(a) autor(a), até o término da presente demanda, tomando inclusive as
providências necessárias, junto a Agência do INSS, sob pena de multa diária no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais),
em favor do(a) requerente; b) comunique e comprove a este Juízo no prazo de 5 dias, o cumprimento da determinação, exposta no
item 'A' desta decisão, sob pena de multa diária no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), em favor do(a)
requerente.Oficie-se ao INSS (Agência Imperatriz/MA e Açailândia/MA), do teor da presente decisão. Intimem-se as partes do teor
desta decisão, com urgência. Cite(m)-se ao(s) reclamado(s) para contestar(em), querendo, a presente ação, sob as advertências
legais, dando ciência a esta da inversão do ônus da prova, conforme art. 6º, VIII do CDC. Cumpra-se. Açailândia/MA, 19/11/2015.
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Angelo Antonio Alencar dos SantosJuiz de Direito Resp: 120048

PROCESSO Nº 0000156-78.2014.8.10.0022 (1562014)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO SUMÁRIO

AUTOR: EXPEDITO ANTONIO ALENCAR OLIVEIRA

REU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.
Advogado: Rodrigo Avres Martins de Oliveira, OAB/MA 13.569-A.

DESPACHORECEBIDOS HOJE.Diante da apresentação de apelação adesiva (art. 1010 §2, CPC), intime-se o apelante para
apresentação de contrarrazões no prazo de 15 dias.Sem manifestação do apelado ou após manifestação do apelante, autos ao
TJMA.Intimem-se. Cumpra-se.Açailândia/MA, 08/09/2016.Angelo Antonio Alencar dos SantosJuiz de Direito Resp: 120048

PROCESSO Nº 0000284-35.2013.8.10.0022 (2842013)
AÇÃO: EMBARGOS | EMBARGOS À EXECUÇÃO
EMBARGANTE: AGNELO ANTUNES FIGUEREDO e CLEMENCIA PEREIRA DE FIGUEREDO 
ADVOGADO: DAVI CARPEGIANE DE SOUSA, OAB/MA 9678
EMBARGADO: ANA PAULA MENEZES SILVA e MARQUIDOVES SEVERO SILVA
ADVOGADO: DERNIVAL GUIMARÃES DE SOUZA, OAB/MA 3882
PROC. 284-35.2013.8.10.00DESPACHOFixo como ponto controvertido a inclusão ou não do lote 42 no negócio de
compra e venda firmado entre as partes, em que pese constar expressamente no contrato.A distribuição do ônus da
prova se dará pela regra ordinária do art. 373 do CPC.Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 02/08/2017
às 10:00h.Fixo desde já o prazo comum de 15 dias para as partes, querendo, apresentarem o rol de testemunhas, observadas as
restrições do art. 450, do CPC (art. 357, § 4º, CPC), sob pena de preclusão.Cabe ao advogado da parte informar ou intimar a
testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo (art. 455,
CPC).No caso de testemunha arrolada pela Defensoria Pública, deverá haver intimação judicial, na forma do art. 455, § 4º, do
CPC.Publique-se. Intime-se.Cumpra-seAçailândia-MA, 08 de junho de 2017José Ribamar Dias JuniorJuiz de Direito Substituto,
Respondendo 1ª Vara da Comarca de Açailândia(Portaria-CGJ n. 782/2017) Resp: 120048

PROCESSO Nº 0000698-96.2014.8.10.0022 (6982014)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
AUTOR: LOPES E GALDINO LTDA - ME 
ADVOGADO: ALINE GOMES DA SILVA, OAB/GO 31239
REU: TELEMAR NORTE LESTE S/A
ADVOGADO: ANFRIZIO DE MORAIS MENESES FILHO, OAB/MA 11148
PROC. 698-96.2014.8.10.0022DESPACHOEm relação ao ponto controvertido fixado às fls. 108, a distribuição do ônus da
prova se dará pela regra ordinária do art. 373 do CPC.Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 02/08/2017
às 10:00h.Fixo desde já o prazo comum de 15 dias para as partes, querendo, apresentarem o rol de testemunhas, observadas as
restrições do art. 450, do CPC (art. 357, § 4º, CPC), sob pena de preclusão.Cabe ao advogado da parte informar ou intimar a
testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo (art. 455,
CPC).Publique-se. Intime-se.Cumpra-seAçailândia-MA, 5 de junho de 2017José Ribamar Dias JuniorJuiz de Direito Substituto,
Respondendo 1ª Vara da Comarca de Açailândia(Portaria-CGJ n. 782/2017) Resp: 120048

PROCESSO Nº 0000849-28.2015.8.10.0022 (8492015)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
AUTOR: MARIA CELIA PAIXAO FERNANDES 
ADVOGADO: EDSON BORBA MANOEL, OAB/MA 13617 ; FRANCISCO BARBOSA BANDEIRA, OAB/MA 3397 ;
REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 
PROC. 849-28.2015.8.10.0022DESPACHOEm relação ao ponto controvertido fixado às fls. 42, a distribuição do ônus da prova se
dará pela regra ordinária do art. 373 do CPC.Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 01/08/2017 às 10:00h.Fixo
desde já o prazo comum de 15 dias para as partes, querendo, apresentarem o rol de testemunhas, observadas as restrições do
art. 450, do CPC (art. 357, § 4º, CPC).Cabe ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da
hora e do local da audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo (art. 455, CPC).Publique-se. Intime-se.Cumpra-
seAçailândia-MA, 5 de junho de 2017José Ribamar Dias JuniorJuiz de Direito Substituto, Respondendo 1ª Vara da Comarca de
Açailândia(Portaria-CGJ n. 782/2017) Resp: 120048

PROCESSO Nº 0001587-50.2014.8.10.0022 (15872014)
AÇÃO: PROCEDIMENTOS ESPECIAIS DE JURISDIÇÃO CONTENCIOSA | MONITÓRIA
AUTOR: GASTROMED AÇAILANDIA LTDA 
ADVOGADO: WALTER RODRIGUES, OAB/MA 12035
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REU: CEFOR SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE MAO-DE-OBRA LTDA
ADVOGADO: STAVROS MESSINIS TALAGANIS, OAB/MA 6473 ; JOÃO FRANCISCO SERRA MUNIZ, OAB/MA 8186
PROC. DESPACHOAtendendo à observação indicada pelo requerido, acrescento que o ponto controvertido abrange a
verificação dos pressupostos da responsabilidade civil, o que inclui a existência do ato ilícito, o nexo e dano efetivo.A
distribuição do ônus da prova se dará pela regra ordinária do art. 373 do Código de Processo Civil.Designo audiência de
instrução e julgamento para o dia 09/08/2017 às 09:00h.Fixo desde já o prazo comum de 15 dias para as partes, querendo,
apresentarem o rol de testemunhas, observadas as restrições do art. 450, do CPC (art. 357, § 4º, CPC), sob pena de
preclusão.Cabe ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência
designada, dispensando-se a intimação do juízo (art. 455, CPC).Publique-se. Intime-se.Cumpra-seAçailândia-MA, 13 de junho de
2017José Ribamar Dias JuniorJuiz de Direito Substituto, Respondendo 1ª Vara da Comarca de Açailândia(Portaria-CGJ n.
782/2017) Resp: 120048

PROCESSO Nº 0002994-91.2014.8.10.0022 (29942014)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
AUTOR: ANTONIA BARBOSA TORRES 
ADVOGADO: REURY GOMES SAMPAIO, OAB/MA 10277
REU: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHAO - CAEMA
ADVOGADO: JUVENAL NUNES RIBEIRO, OAB/MA 4470
PROC. DESPACHOAtendendo à observação indicada pelo requerido, acrescento que o ponto controvertido abrange a
verificação dos pressupostos da responsabilidade civil, o que inclui a existência do ato ilícito, o nexo e dano efetivo.A
distribuição do ônus da prova se dará pela regra ordinária do art. 373 do Código de Processo Civil.Designo audiência de
instrução e julgamento para o dia 09/08/2017 às 10:00h.Fixo desde já o prazo comum de 15 dias para as partes, querendo,
apresentarem o rol de testemunhas, observadas as restrições do art. 450, do CPC (art. 357, § 4º, CPC), sob pena de
preclusão.Cabe ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência
designada, dispensando-se a intimação do juízo (art. 455, CPC).Publique-se. Intime-se.Cumpra-seAçailândia-MA, 13 de junho de
2017José Ribamar Dias JuniorJuiz de Direito Substituto, Respondendo 1ª Vara da Comarca de Açailândia (Portaria-CGJ n.
782/2017) Resp: 120048

PROCESSO Nº 0003096-55.2010.8.10.0022 (30542010)
AÇÃO: PROCEDIMENTOS ESPECIAIS DE JURISDIÇÃO CONTENCIOSA | USUCAPIÃO
AUTOR: ROSILENE SILVA PEREIRA 
ADVOGADO: MARCIO ANTONIO CORTEZ BARROS DIAS, OAB/MA 8029
REU: ETP EMPREENDIMENTOS, TURISMO E PARTICIPAÇOES LTDA
ADVOGADO: JULIETA LIMA QUINTAL, OAB/MA 11164
DESPACHORECEBIDOS HOJE.Intime-se a parte apelada, para apresentar resposta no prazo legal, se entender necessário (art.
1010 §1º do CPC).Caso o apelado, nas contrarrazões recorra de alguma interlocutória não agravável (art. 1009 §2, CPC), ou
apresente apelação adesiva (art. 1010 §2, CPC), intime-se o apelante para apresentação de contrarrazões no prazo de 15
dias.Sem manifestação do apelado ou após manifestação do apelante, autos ao TJMA.Intimem-se. Cumpra-se.Açailândia/MA,
19/08/2016.Angelo Antonio Alencar dos SantosJuiz de Direito Resp: 120048

PROCESSO Nº 0003343-31.2013.8.10.0022 (33432013)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
AUTOR: RITA DE CASSIA OLIVEIRA LIMA 
ADVOGADO: OZIEL VIEIRA DA SILVA, OAB/MA 3303
REU: MUNICIPIO DE AÇAILANDIA - MA 
PROC. DESPACHOAtendendo à observação indicada pelo requerido, acrescento que o ponto controvertido abrange a
verificação dos pressupostos da responsabilidade civil, o que inclui a existência do ato ilícito, o nexo e dano efetivo.A
distribuição do ônus da prova se dará pela regra ordinária do art. 373 do Código de Processo Civil.Designo audiência de
instrução e julgamento para o dia 08/08/2017 às 10:00h.Fixo desde já o prazo comum de 15 dias para as partes, querendo,
apresentarem o rol de testemunhas, observadas as restrições do art. 450, do CPC (art. 357, § 4º, CPC), sob pena de
preclusão.Cabe ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência
designada, dispensando-se a intimação do juízo (art. 455, CPC).Publique-se. Intime-se.Cumpra-seAçailândia-MA, 13 de junho de
2017José Ribamar Dias JuniorJuiz de Direito Substituto, Respondendo 1ª Vara da Comarca de Açailândia(Portaria-CGJ n.
782/2017) Resp: 120048

PROCESSO Nº 0003980-79.2013.8.10.0022 (39802013)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
AUTOR: ARLINDA ANGELICA AGUIAR 
ADVOGADO: ANTONIO TEIXEIRA RESENDE, OAB/MA 4803
REU: VALE S/A
ADVOGADO: DEYVISION DOS SANTOS PEREIRA, OAB/MA 9146
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PROC. 3980-79.2013.8.10.0022DESPACHOAtendendo à observação indicada pelo requerido, acrescento que o ponto
controvertido abrange a verificação dos pressupostos da responsabilidade civil, o que inclui a existência do ato ilícito, o
nexo e dano efetivo.A distribuição do ônus da prova se dará pela regra ordinária do art. 373 do Código de Processo Civil.
Designo audiência de instrução e julgamento para o dia08/08/2017 às 09:00h.Fixo desde já o prazo comum de 15 dias para as
partes, querendo, apresentarem o rol de testemunhas, observadas as restrições do art. 450, do CPC (art. 357, § 4º, CPC), sob
pena de preclusão.Cabe ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da
audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo (art. 455, CPC).Publique-se. Intime-se.Cumpra-seAçailândia-MA, 13 de
junho de 2017José Ribamar Dias JuniorJuiz de Direito Substituto, Respondendo 1ª Vara da Comarca de Açailândia(Portaria-CGJ
n. 782/2017) Resp: 120048

PROCESSO Nº 0004287-28.2016.8.10.0022 (42872016)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

AUTOR: ALDERICO COELHO DE OLIVEIRA
ADVOGADO: BRUNO SOUZA ROSA ( OAB 12354-MA )

REU: BANCO VOTORANTIM S./ BV FINANCEIRA S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
ADVOGADO: WILSON SALES BELCHIOR, OAB-MA 11.099-A

AÇÃO DECLARATÓRIA - PROC. 4287.2016 DESPACHOO requerido juntou contrato onde consta assinatura da parte
requerente.Todavia, às fls. 107, o autor impugnou a autenticidade do documento, alegando que a assinatura não é sua.Nos termos
do art. 428, II do CPC, cessa a fé do documento particular quando for impugnada sua autenticidade e enquanto não se comprovar
sua veracidade. Portanto fica suspensa a força probante do documento constante às fls. 43/57.Em tais casos, determina o art. 429,
II, do CPC, que o ônus da prova incumbe à parte que produziu o documento.Portanto, como nesse quesito centra-se o ponto
controvertido do processo, intime-se a parte requerida, a qual produziu o documento, para, em 15 dias especificar, em observância
ao art. 369, do CPC, as provas que pretende produzir a fim de demonstrar a autenticidade do documento juntado aos autos. Fica
advertida a parte demandada que, expirado o prazo sem qualquer manifestação, o documento particular não será considerado
autêntico (art. 411, III, CPC), perdendo sua eficácia probante.Após as providências acima, retornem os autos conclusos.Publique-
se. Intime-se.Açailândia-MA, 03 de maio de 2017José Ribamar Dias JuniorJuiz de Direito Substituto, Respondendo 1ª Vara da
Comarca de Açailândia(Portaria-CGJ n. 782/2017) Resp: 120048

ESTADO DO MARANHÃO
PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA VARA CÍVEL DA COMARCA DE AÇAILÂNDIA
Rua Dr. Edilson Caridade, 01, Jardim Tropical, CEP: 65930-000

Fone: (99) 3538-4842/e-mail: vara1_aca@tjma.jus.br
Processo: 0800008-63.2016.8.10.0022
Requerente: GENILSON DOS SANTOS SOUSA
Advogado: Advogado(s) do reclamante: ISRAEL DE OLIVEIRA E SILVA
Requerido: BCR COMERCIO E INDUSTRIA SA e outros

ATO ORDINATÓRIO
De ordem do MM Juiz de Direito, José Ribamar Dias Junior, Substituto, respondendo pela 1ª Vara Cível da Comarca de Açailandia-MA. Intimo Vosso Senhoria

para comparecer em audiência de conciliação designada para o dia 28/06/2017 10:45, a ser realizada na Sala de audiência desta secretaria de 1ª Vara

Cível, nos termos do(a) despacho/decisão ID 4663214, devendo observar o que neste(a) determinada.

Açailândia-MA Quinta-feira, 08 de Junho de 2017
ANA KARENINA GOMES FEITOSA

Secretário Judicial Substituta da 1ª vara cível
Matricula 120048

ESTADO DO MARANHÃO
PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA VARA CÍVEL DA COMARCA DE AÇAILÂNDIA
0800261-17.2017.8.10.0022.
Requerente: SILVIO RAFAEL DE OLIVEIRA
Advogado: Benedito Nabarro OAB/MA 3796-A e Idelmar Mendes de Sousa OAB/MA 8057
Requerido(a): ESTADO DO MARANHAO(CNPJ=06.354.468/0001-60)
Rito: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
DECISÃO
Cuida-se de Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais com pedido de antecipação de tutela proposta por Silvio Rafael de
Oliveira em face do Estado do Maranhão.
Em síntese, alega-se, na exordial: a) que o autor compareceu à delegacia de polícia, nesta comarca, em 02/05/2015, para prestar
depoimento como testemunha de um crime; b) que foi surpreendido ao receber voz de prisão do delegado de polícia; c) que a
prisão ocorreu em virtude de mandado de prisão preventiva expedido pela 10ª Vara Criminal de São Luís-MA; d) que permaneceu
encarcerado por cinco horas; e) que foi prolatada sentença de extinção da punibilidade, em 20/05/2010, determinando-se o
arquivamento do feito que originou o mandado de prisão; f) que o Estado do Maranhão ainda não procedeu à retirada do nome do
autor do sistema INFOSEG; g) que pode sofrer nova prisão em razão da permanência de seu nome no serviço nacional de
procurador da Justiça. Assim, requer a antecipação da tutela para que o réu seja compelido a retirar o nome do autor do cadastro
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de procurados da Justiça INFOSEG ou outros cadastros em que conste em razão do processo em que foi absolvido.
A inicial veio acompanhada de documentos.
Atendendo ao despacho de ID 5428983, o requerente apresenta emenda da inicial (ID 5978368), indicando a sua pretensão a título
de danos morais, no valor de R$ 46.850,00 (quarenta e seis mil e oitocentos e cinquenta reais).
Vieram os autos conclusos.
É o relatório. Passo a apreciar o pedido liminar, com esteio nos arts. 300 e seguintes do Código de Processo Civil.
Nos termos daquele dispositivo, “ a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade
do direito e o perigo de dano ou o riscoao resultado útil do processo”. Trata-se dos famigerados requisitos processuais do fumus
boni jurise do periculum in mora.
A probabilidade do direito, ou fumus boni juris, possui dois aspectos: um material-jurídico e um processual-probatório. O primeiro
consiste no fato de a narrativa possuir coerência e verossimilhança razoável, bem como teses jurídicas em certa consonância com
o ordenamento, ainda que o julgador não tenha condições, no momento emergencial, de fazer um juízo definitivo. O segundo, por
sua vez, consiste em o autor trazer provas concretas que permitam ao magistrado antever o fato narrado. Por óbvio, a prova não
precisa ser cabal, mas suficiente a fazer emergir os fatos, ainda que translúcidos, ao julgador.
Trata-se de exigência da tutela provisória, que deve ser meticulosamente observada, porque configura exceção aos princípios do
contraditório e devido processo legal (art. 5, LIV e LV, da CF). De fato, trata-se de situação em que o requerido será imposta
determinação judicial, sem a sua ouvida prévia.
Pois bem.
Analisando esses elementos na presente demanda, verifico que a petição atende ao aspecto material-jurídico do fumus boni juris.
Ela trata de direitos fundamentais do autor, relativos à imagem e à liberdade do cidadão, que encontram amparo no art. 5º, incisos
X e XV, da Constituição Federal. A injusta violação desses direitos por conduta comissiva do Estado implica em responsabilização
e deve ser repelida.
Quanto ao aspecto fático, o requerente apresenta elementos que permitem concluir, neste primeiro momento, pela plausibilidade
de suas alegações. Nesse sentido, junta aos autos a sentença que decretou a extinção da punibilidade (ID 4855538), o ofício
expedido pela Vara Criminal solicitando a revogação de quaisquer mandados de prisão junto à Polícia Federal e à Secretaria de
Estado de Segurança Pública (ID 4855547), e contramandado de prisão (ID 4855542; pág. 04) – indicando que não se justifica a
permanência do nome do autor no sistema INFOSEG.
Desse modo, verifica-se a presença do fumus boni juris.
Ademais, a persistência do Estado em manter o nome do autor no cadastro de procurados pode uma nova prisão ou agravar
possíveis prejuízos de ordem moral.
Demonstrado, portanto, o periculum in mora, haja vista tratar-se de risco à sua liberdade.
Ante o exposto, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA para compelir o Estado do Maranhão a retirar o nome do autor do cadastro de
procurados da Justiça INFOSEG ou outros cadastros em que conste em razão do processo em que foi absolvido (ação penal n.
34672-03.2008.8.10.0001, que tramitou na 10ª Vara Criminal de São Luís), no prazo de 72 horas a contar ciência desta decisão.
Defiro o pedido de justiça gratuita, haja vista satisfeito os requisitos do art. 99 do CPC, notadamente a presunção juris tantum(§ 3º)
que milita em favor da parte autora.
Proceda-se à alteração do valor causa no sistema PJe para o importe de R$ 46.850,00 (quarenta e seis mil e oitocentos e
cinquenta reais).
Na forma do artigo 334 § 4º, II do CPC, deixo de designar a audiência de conciliação a que alude o caput do art. 334 do Código de
Processual Civil, pois inadequada, em princípio, aos processos em que for parte a Fazenda Pública, à qual somente é permitida
autocomposição quando houver norma legal autorizadora.
CITE-SE o réu para, nos termos do art. 335 do CPC, oferecer contestação no prazo de 30 (trinta) dias – artigo 183 caput c/c artigo
335 caput, ambos do CPC, cujo termo inicial será a data prevista no art. 231, de acordo com o modo como for feita a citação (CPC,
artigo 335, III).
OFICIE-SE à Secretaria de Estado de Segurança Pública com cópia da decisão para imediato cumprimento.
Com ou sem contestação, voltem os autos conclusos.
Publique-se. Intimem-se.
Açailândia-MA, Terça-feira, 30 de Maio de 2017

José Ribamar Dias Junior
Juiz de Direito Substituto, Respondendo

1ª Vara da Comarca de Açailândia
(Portaria-CGJ n.782/2017)

ESTADO DO MARANHÃO
PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA VARA CÍVEL DA COMARCA DE AÇAILÂNDIA
Rua Dr. Edilson Caridade, 01, Jardim Tropical, CEP: 65930-000

Fone: (99) 3538-4842/e-mail: vara1_aca@tjma.jus.br
Processo: 0800932-40.2017.8.10.0022
Autor: BANCO DO BRASIL SA
Advodado(a): RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB SP 211648
Requerido(a): VISUAL COM E REPRESENTACAO LTDA - EPP e outros (2)

ATO ORDINATÓRIO
Nos termos do Art. 3º, IV do Provimento nº 01/2007 – CGJ. Intimo a parte autora para manifestação no prazo de 15 (quinze) dias
(Art. 350 CPC).
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Açailândia-MA Quarta-feira, 28 de Junho de 2017
Ana Karenina Gomes Feitosa

Secretária Judicial Substituta da 1ª vara cível
Matricula 120048

ESTADO DO MARANHÃO
PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA VARA CÍVEL DA COMARCA DE AÇAILÂNDIA
Rua Dr. Edilson Caridade, 01, Jardim Tropical, CEP: 65930-000

Fone: (99) 3538-4842/e-mail: vara1_aca@tjma.jus.br
Processo: 0801204-34.2017.8.10.0022
Autor: EZILDA ALVES SOUTO
Advodado(a): CAIO DOS SANTOS RIBEIRO Advogado OAB/MA 11.079
Requerido(a): ESTADO DO MARANHAO - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

ATO ORDINATÓRIO
Nos termos do Art. 3º, IV do Provimento nº 01/2007 – CGJ. Intimo a parte autora para manifestação no prazo de 15 (quinze) dias
(Art. 350 CPC).

Açailândia-MA Quarta-feira, 28 de Junho de 2017
Ana Karenina Gomes Feitosa

Secretária Judicial Substituta da 1ª vara cível
Matricula 120048

Alcântara

PROCESSO Nº 0000045-46.2006.8.10.0064 (602006)
AÇÃO: PROCESSO COMUM | AÇÃO PENAL DE COMPETÊNCIA DO JÚRI

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO

ACUSADO: JUVENCIO ARAUJO
ADVOGADO: LUIS SERGIO RIBEIRO FURTADO ( OAB 4763-MA )

FINALIDADE: Por meio deste Fica intimada a Defesa do réu para os fins do art. 422 do CPP. Alcântara, 28 de junho de 2017.
Tatiana Farias Gusmão Castro Secretária Judicial Substituta.

PROCESSO Nº 0000026-79.2002.8.10.0064 (1372002)
AÇÃO: PROCESSO COMUM | AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

AUTOR: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO

ACUSADO: ALBERTO DOS SANTOS PEREIRA
ADVOGADO: ANTONIO JOSE MARTINS ( OAB 5403-MA )

Tendo em vista que o advogado constituído do acusado não apresentou alegações finais, mesmo tendo sido devidamente
intimado, e com vistas a sanar qualquer irregularidade capaz de ensejar a nulidade do processo, INTIME-SE novamente o
advogado constituído do réu para que apresente suas alegações finais, em forma de memorais, no prazo legal, ou justifique
eventual abandono da causa no prazo acima, sob pena da multa prevista no artigo 265 do CPP.Transcorrido o prazo sem
resposta, INTIMEM-SE o réu para nomear advogado constituído no prazo de 10 (dez) dias ou informar a sua impossibilidade
financeira de fazê-lo.DE LOGO, para o caso de transcurso dos prazos acima consignados, encaminhem-se os autos à Defensoria
Pública para apresentação de alegações finais, no prazo legal.Cumprida a diligência, VOLTEM CONCLUSOS para
sentença.Cumpra-se. Resp: 160994

PROCESSO Nº 0000027-88.2007.8.10.0064 (282007)
AÇÃO: PROCESSO COMUM | AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO

ACUSADO: SIDNEY PEREIRA MORAES
ADVOGADO: NONNATO MASSON ( OAB 5356-MA )
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Tendo em vista que o advogado constituído do acusado Nonato Masson, não apresentou alegações finais, mesmo tendo sido
devidamente intimado, conforme certificado as fls. 173, e com vistas a sanar qualquer irregularidade capaz de ensejar a nulidade
do processo, INTIME-SE novamente o advogado constituído do réu para que apresente suas alegações finais, em forma de
memorais, no prazo legal, ou justifique eventual abandono da causa no prazo acima, sob pena da multa prevista no artigo 265 do
CPP.Transcorrido o prazo sem resposta, INTIMEM-SE o réu para nomear advogado constituído no prazo de 10 (dez) dias ou
informar a sua impossibilidade financeira de fazê-lo.DE LOGO, para o caso de transcurso dos prazos acima consignados,
encaminhem-se os autos à Defensoria Pública para apresentação de alegações finais, no prazo legal.Cumprida a diligência,
VOLTEM CONCLUSOS para sentença.Cumpra-se. Resp: 160994

PROCESSO Nº 0000060-39.2011.8.10.0064 (602011)
AÇÃO: PROCESSO COMUM | AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

VITIMA: Parte em Segredo de Justiça

DENUNCIADO: JOANA DE CASSIA SILVA E SILVA e JOSIVAN SOARES NERES
ADVOGADO: CIRO RAFAEL CALDAS OLIVEIRA ( OAB 7725-MA )

PROCESSO Nº. 60/2011D E S P A C H OCompulsando os autos, constato que o feito pende de conclusão da instrução, razão
pela qual DESIGNO o dia 24/07/2017, às 14:00 horas para a continuação da audiência de instrução e julgamento.PROCEDA-SE
às intimações e requisições necessárias.ADVIRTAM-SE as testemunhas que sua ausência injustificada, além de ensejar condução
coercitiva, ensejará aplicação de multa e condenação nas custas da audiência.ADVITAR-SE ao Advogado, Defensor e Ministério
Público atuantes do processo que possuem 05 (cinco) dias para comprovar a existência de audiências anteriormente designadas
ou comprovar documentalmente qualquer impedimento justificável em razão de compromisso anteriormente
firmado.TRANSCORRIDO tal prazo, o adiamento, por ausência, à audiência, só será considerado justificado em caso de doença,
afastamento ou outro fato superveniente comprovado até a abertura da mesma, respondendo cada um por sua omissão.DÊ-SE
ciência.DEMAIS DELIBERAÇÕESINTIME-SE o advogado do réu Josivan Soares Neto a fim de tomar ciência acerca da certidão
de fls. 72 a fim de que, no prazo de cinco dias, indique o correto endereço da testemunha Carlos Magno Silva Rodrigues ou
promova sua substituição, sob pena de preclusão do direito de oitiva do mesmo e de indicação de testemunha substituta.No
mesmo prazo acima, DEVE o advogado do sobredito réu, indicar o correto endereço deste, tendo em vista o teor da certidão de fls.
61, sob pena do mesmo ser considerado foragido da justiça e, por conseguinte ser-lhe decretada a prisão preventiva para garantia
da aplicação da lei penal.PROCEDA a intimação novamente da Sra. Flaviane Soares Neres para que forneça o endereço do seu
irmão, no prazo de 05 (cinco) dias, já que se recusou a fazê-lo conforme fls. 61, advertindo-a que o mesmo será considerado
foragido da justiça e terá a prisão decretada em caso de omissão.Alcântara (MA), 09 de Março de 2017. Rodrigo Otávio Terças
SantosJuiz de DireitoTitular da Comarca de Alcântara Resp: 149484

PROCESSO Nº 0000149-57.2014.8.10.0064 (1502014)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

AUTOR: CONSTRUTORA JANAN LTDA
ADVOGADO: ANTONIO AUGUSTO SOUSA ( OAB 4847-MA )

REU: MUNICIPIO DE ALCANTARA-MA
ADVOGADO: ESDRAS DA SILVA GUEDELHA ( OAB 5.542-MA )
D E S P A C H O: Compulsando os autos, constato que seu objeto refere-se a pedido de adjudicação referente à Construção do
Centro de Referência de Assistência Social do Município de Alcântara, orçado em R$ 291.624,72, e que teria supostamente se
sagrado vencedora a parte autora.Tal licitação ocorrera em 2013 e há informações nos autos de que a construção de tal centro
supostamente teria iniciado àquela época através de outra empresa.Sendo assim, ante o interregno transcorrido, a possibilidade
do objeto da licitação já ter sido executado e a mera expectativa que possui o vencedor da licitação a vir a contratar com o poder
público, sendo que o objeto do processo restringe-se ao pedido de adjudicação do objeto licitado, converto o julgamento em
diligência e DETERMINO a intimação da parte autora, através de seu advogado para, no prazo de 15 (quinze) dias, demonstrar se
ainda possui interesse processual, fazendo comprovação de suas alegações.Havendo suposto interesse, FICA a parte autora
intimada, no prazo acima, a retificar o valor atribuído à causa (R$ 3.000,00) ao objeto pretendido (licitação no importe de R$
291.624,72), bem como juntar o comprovante do pagamento das custas ou comprovar, de forma insofismável fazer jus ao pedido
de gratuidade, haja vista que os elementos dos autos, bem como o fato de tratar-se de pessoa jurídica, que esta pode arcar com
as custas integrais do processo ou, ao menos, requerer seu parcelamento ou redução.Vencido o prazo sem o atendimento das
determinações acima, fica advertida a parte quanto ao indeferimento da exordial, com a consequente extinção do feito.Cumpra-
se.Alcântara (MA), 26 de Junho de 2017. Rodrigo Otávio Terças Santos, Juiz de DireitoTitular da Comarca de Alcântara Resp:
149484

PROCESSO Nº 0000150-42.2014.8.10.0064 (1512014)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

AUTOR: CONSTRUTORA JANAN LTDA

Página 842 de 2382 Diário da Justiça Eletrônico Disponibilização: 30/06/2017
Edição nº 114/2017 Publicação: 03/07/2017

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO - Praça Dom Pedro II, s/n Centro - CEP 65010-905 - São Luis-MA - Fone: (98) 2106-9000 - www.tjma.jus.br
Diário da Justiça Eletrônico - Diretoria Judiciária - Coordenadoria de Jurisprudência e Publicações - Fone: (98) 2106 9805 / 9810 / 9896 / 9897 - publicacoes@tj.ma.gov.br



ADVOGADO: ANTONIO AUGUSTO SOUSA ( OAB 4847-MA ) e CRISTIAN FABIO ALMEIDA BORRALHO ( OAB 8310-MA )

REU: MUNICIPIO DE ALCANTARA-MA
ADVOGADO: ESDRAS DA SILVA GUEDELHA ( OAB 5.542-MA )
DESPACHO: Haja vista a impossibilidade de homologação de acordos decorrentes de obrigação de pagar, conforme orientação
do Trtibunal de Justiça e da Corregedoria Geral de Justiça, a fim de evitar burla ao sistema de precatórios e RPV, INDEFIRO o
pedido de fls. retro.Dês-se ciência e, após, conclusos para sentença, uma vez que a parte autora não manifestou interesse em
produzir provas. Alcântara, 12.06.2017, Rodrigo Otávio Terças Santos, Juiz Titular da Comarcade Alcântara.Resp: 149484

PROCESSO Nº 0000277-14.2013.8.10.0064 (2732013)
AÇÃO: PROCESSO COMUM | AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

AUTOR: Processo em Segredo de Justiça

ACUSADO: Processo em Segredo de Justiça
ADVOGADO: DR. NARDO ASSUNÇÃO DA CUNHA ( OAB 4613-MA )

Tendo em vista que o advogado constituído do acusado Nardo Assunção da Cunha, não apresentou alegações finais, mesmo
tendo sido devidamente intimado, conforme certificado as fls. 98, e com vistas a sanar qualquer irregularidade capaz de ensejar a
nulidade do processo, INTIME-SE novamente o advogado constituído do réu para que apresente suas alegações finais, em forma
de memorais, no prazo legal, ou justifique eventual abandono da causa no prazo acima, sob pena da multa prevista no artigo 265
do CPP.Transcorrido o prazo sem resposta, INTIMEM-SE o réu para nomear advogado constituído no prazo de 10 (dez) dias ou
informar a sua impossibilidade financeira de fazê-lo.DE LOGO, para o caso de transcurso dos prazos acima consignados,
encaminhem-se os autos à Defensoria Pública para apresentação de alegações finais, no prazo legal.Cumprida a diligência,
VOLTEM CONCLUSOS para sentença.Cumpra-se. Resp: 160994

PROCESSO Nº 0000430-42.2016.8.10.0064 (4332016)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

AUTOR: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO e LUDJERO ANTONIO PEREIRA

REU: COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHAO - CEMAR
ADVOGADO: LUCIMARY GALVÃO LEONARDO GARCÊS (OAB/MA 6.100)
D E S P A C H O: INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 10 (dez) dias, querendo, indicarem as questões de direito relevantes
para a decisão de mérito, bem como a delimitação das questões de fato sobre as quais recairá eventual atividade probatória.Com
base nestas questões de direito e de fato, ESPECIFIQUEM, no mesmo prazo, as provas que ainda desejem produzir, justificando
sua finalidade e não apenas meramente formulando indicação, conforme fls. 92.Decorrido o prazo acima, com ou sem
manifestação, certifique-se e façam os autos conclusos para decisão de saneamento e organização do processo, na forma do art.
357, do Código de Processo Civil.Cumpra-se.Alcântara (MA), 10 de Maio de 2017. Rodrigo Otávio Terças Santos, Juiz de
DireitoTitular da Comarca de Alcântara Resp: 149484

EDITAL DE INTIMAÇÃO
COM O PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS

PROCESSO Nº346-80.2012.8.10.0064
AÇÃO: Processo Criminal | Processo Comum | Ação Penal - Procedimento Ordinário
AUTOR: POLICIA JUDICIARIA
RÉU(S): ENLATWA MICHAEL KYOFFY
TIPICIFAÇÃO: Art. 33 da Lei 11.343/2006 _

O EXMO. SR. RODRIGO OTÁVIO TERÇAS SANTOS, MM JUIZ DE DIREITO TITULAR DESTA COMARCA DE ALCÂNTARA,
ESTADO MARANHÃO NA FORMA DA LEI ETC...

FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que tem curso nesta comarca, os autos
supracitados,
INTIMANDO
O(S) ACUSADO(S) ENLATWA MICHAEL KYOFFY, com residência em local incerto e não sabido, por este edital, para tomar
conhecimento do inteiro teor da sentença de fls. 59: SENTENÇA: "O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL ofereceu denúncia a este
juízo em desfavor de ENLATWA MICHAEL KYOFFY, devidamente qualificado nos autos, pela prática do crime capitulado no artigo
33 da Lei de Tráfico. Em audiência, o Ministério Público pugnou pela desclassificação do delito para o tipificado no art. 28 da Lei
n.º11.343/2006. Consta do processo que o fato ocorreu na data de 21.12.2012. Notificado, o acusado, através da Defensoria
Pública apresentou defesa. A denúncia fora recebida em 26.08.2013, coforme decisão de fls. 18. Eis o breve relatório. Após
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fundamentar, decido. Compulsando os autos, verifico que inexiste elementos para sustentar a tipificação do crime de tráfico, de
modo que a desclassificação para o consumo é medida que se impõe. Assim, constato que o crime imputado ao acusada
prescreve em 02 (dois), conforme previsto no art. 30, da Lei n.º 11.343/2006. Todavia, a última interrupção do lapso prescricional
ocorreu em 26.08.2013, quando do recebimento da denúncia às fls. 18, tendo transcorrido mais de 03 (três) anos desde então, não
tendo sido concluída, sequer, a instrução do processo. Desse modo, houve a total perda do direito estatal de punir em razão do
decurso do lapso temporal fixado para a conclusão da persecução penal quanto ao acusado ENLATWA MICHAEL KYOFFY. ANTE
O EXPOSTO, com supedâneo nos artigos 107, inciso IV, do Código Penal, JULGO EXTINTA a punibilidade do denunciado
ENLATWA MICHAEL KYOFFY em razão da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva. Após o trânsito em julgando, dê-se
baixa na distribuição e arquive-se. Dou por publicada em audiência. Partes presentes intimadas. Registre-se."
Para conhecimento de todos expediu-se o presente edital, que será publicado no Fórum, local de costume.
CUPRA-SE. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Alcântara, Estado do Maranhão aos 20 de junho de 2017 Eu
_______________, Luciana Mendes Dias, Técnico(a) Judiciário(a), digitei. Eu________________, Tatiana Farias Gusmão Castro,
Secretário Judicial Substituta, conferi.

RODRIGO OTÁVIO TERÇAS SANTOS
Juiz de Direito - Titular da Comarca

PROCESSO Nº 0000021-91.2001.8.10.0064 (1202001)
AÇÃO: PROCESSO COMUM | AÇÃO PENAL DE COMPETÊNCIA DO JÚRI

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO

ACUSADO: JOSENILSON LOPES PEREIRA
ADVOGADO: CATARINO RIBEIRO ( OAB 4183-MA )

Processo n° 120/2001 - AÇÃO PENALAutor: Ministério Público EstadualAcusado: Josenilson Lopes Pereira "Nilsinho"S E N T E N
Ç AO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL ofereceu denúncia a este juízo em desfavor de JOSENILSON LOPES PEREIRA
"NILSINHO", devidamente qualificado nos autos, pela prática do crime capitulado no artigo 121, §2, II c/c o artigo 14, ambos do
Código Penal.Consta do processo que o fato ocorreu em 28.02.2001.A denúncia fora recebida em 19.04.2001, coforme decisão de
fls. 33.Sentença de Pronúncia proferida na data de 20.02.2012Eis o breve relatório. Após fundamentar, decido.Compulsando os
autos, constato que os crimes imputados ao acusado previstos no artigo 121, §2, II c/c o artigo 14, ambos do Código Penal,
prescreve em 20 (vinte) anos, conforme previsto no art. 109, inciso I, do Código Penal, tendo em vista o quantum da pena
abstratamente capitulada.Todavia, segundo o art. 115 do Código Penal são reduzidos pela metade os prazos de prescrição
quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos, ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta)
anos.Vale ressaltar, que o acusado nasceu no dia 09.11.1980, ou seja, na data do crime em 28.02.2001, o mesmo não havia
completado 21 anos. Sendo assim, o prazo prescricional supracitado é reduzido pela metade, prescrevendo o crime no presente
caso, em 10 (dez) anos.A primeira interrupção do lapso prescricional ocorreu em 19.04.2001, quando do recebimento da denúncia
às fls. 33, o segundo marco interruptivo operou-se com a decisão de pronúncia proferida em 20.02.2012. Observo ter transcorrido
mais de 10 (dez) anos entre o recebimento da denúncia e a decisão de pronúncia, portanto, ficando clarificado que a prescrição do
referido crime ocorreu em 19.04.2011, momento anterior a pronúncia.Desse modo, houve a total perda do direito estatal de punir
em razão do decurso do lapso temporal fixado para a conclusão da persecução penal quanto ao acusado JOSENILSON LOPES
PEREIRA "NILSINHO"ANTE O EXPOSTO, com supedâneo nos artigos 107, inciso IV e 115, todos do Código Penal, JULGO
EXTINTA a punibilidade do denunciado JOSENILSON LOPES PEREIRA "NILSINHO" em razão da ocorrência da prescrição da
pretensão punitiva. Após o trânsito em julgando, dê-se baixa na distribuição e arquive-se.CANCELE-SE a sessão do Tribunal do
Júri designada, bem como os atos dela decorrentes. Noticie-se às pessoas que já foram intimadas quanto ao cancelamento do Júri
a fim de que se desloquem de forma inóqua.OFÍCIE-SE ao IFMA informando sobre a desnecessidade de utilização do seu
auditório em razão do cancelamento do júri.Publique-se. Registre-se. Intime-se.Alcântara (MA), 05 de Junho de 2017. Rodrigo
Otávio Terças SantosJuiz de DireitoTitular da Comarca de Alcântara Resp: 149484

PROCESSO Nº 0000042-91.2006.8.10.0064 (572006)
AÇÃO: PROCESSO COMUM | AÇÃO PENAL DE COMPETÊNCIA DO JÚRI

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO

ACUSADO: WALDNEY WAYSSON FERREIRA DA LUZ
ADVOGADO: CATARINO RIBEIRO ( OAB 4183-MA )

PROCESSO Nº. 57/2006D E S P A C H OCompulsando os autos, constato que o feito pende de conclusão da instrução, com oitiva
das testemunhas de defesa Joaquina Rodrigues e Josivaldo Ferreira Araújo e o interrogatório do réu, razão pela qual DESIGNO o
dia 21/08/2017, às 08:30 horas para a continuação da audiência de instrução e julgamento.PROCEDA-SE às intimações e
requisições necessárias. Os endereços da testemunha Josivaldo que foram encontrados são os seguintes: Povoado Pacuri,
Alcântara e Rua Padre Feijó, s/n, Alcântara.ADVIRTAM-SE as testemunhas que sua ausência injustificada, além de ensejar
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condução coercitiva, ensejará aplicação de multa e condenação nas custas da audiência.INTIME-SE tanto o advogado dativo
quanto ao Defensor Público, dado que foi instalado o núcleo da Defensoria Pública nesta Comarca para se fazerem presentes a
audiência, podendo o nobre defensor dativo, requerer sua dispensa do ato, no prazo de 05 (cinco) dias.ADVITAR-SE ao
Advogado, Defensor e Ministério Público atuantes do processo que possuem 05 (cinco) dias para comprovar a existência de
audiências anteriormente designadas ou comprovar documentalmente qualquer impedimento justificável em razão de compromisso
anteriormente firmado.TRANSCORRIDO tal prazo, o adiamento, por ausência, à audiência, só será considerado justificado em
caso de doença, afastamento ou outro fato superveniente comprovado até a abertura da mesma, respondendo cada um por sua
omissão.DÊ-SE ciência.DEMAIS DELIBERAÇÕESJUNTE-SE certidão de antecedentes atualizada do réu e de tempo de prisão
provisória.Alcântara (MA), 06 de Junho de 2017. Rodrigo Otávio Terças SantosJuiz de DireitoTitular da Comarca de Alcântara
Resp: 149484

PROCESSO Nº 0000102-78.2017.8.10.0064 (1032017)
AÇÃO: PROCEDIMENTOS REGIDOS POR OUTROS CÓDIGOS, LEIS ESPARSAS E REGIMENTOS | DIVÓRCIO LITIGIOSO

REQUERENTE: Processo em Segredo de Justiça e Processo em Segredo de Justiça
ADVOGADO: JEONYS CALDAS CARVALHO AGUIAR ( OAB 15851-MA )

REQUERIDO: Processo em Segredo de Justiça

PROCESSO Nº. 103/2017Requerente: Maciéle Gonçalves Rodrigues CostaEndereço: Povoado Oitiua, próximo ao Porto Antenor,
Alcântara/MARequerido: Inaldo de Jesus Vieira Costa "Zé Ivan"Endereço: Povoado Oitiua, próximo à Assembleia de Deus e atrás
da Caixa D´água, Alcântara/MAD E S P A C H OFORÇA DE MANDADO E CARTA DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃODefiro o pedido de
gratuidade da justiça formulado.Observando que a demanda possui condição de solução pela via da composição, bem como não
havendo recusa expressa na exordial quanto à realização de audiência de conciliação prévia, DESIGNO o dia 14.08.2017, às
09:00 horas, para a realização da sobredita audiência, a se realizar em uma das salas deste Fórum, na presença do conciliador.
INTIME-SE a parte REQUERENTE, por intermédio de seu Advogado(a) (art. 334, § 3º), advertindo-a que deverá comparecer ao
ato pessoalmente ou se fazer representar por pessoa habilitada, através de procuração específica, com poderes para negociar e
transigir, sob a pena de reconhecimento de ausência injustificada.CITE-SE a parte requerida, com antecedência mínima de 20
(VINTE) DIAS, para se fazer presente à sobredita audiência, advertindo-a que, na eventualidade de não solução do conflito,
durante a conciliação, deverá, a partir dessa data, apresentar contestação, no prazo de 15 (QUINZE) DIAS (art. 335 do CPC), sob
a pena de revelia.INFORME-SE a parte ré, ainda, que, para o caso em análise, como não houve expressa manifestação do autora
contra a possibilidade de conciliação, despicienda é a manifestação de seu desinteresse na autocomposição prevista no art. 334,
§5º, do CPC, posto que a não realização da audiência só ocorrerá quando AMBAS as partes manifestarem-se contrárias à mesma,
de modo que a parte demandada, para este caso, deve comparecer à audiência supradesignada sob pena de ausência
injustificada.ADVIRTAM-SE as partes que o não comparecimento injustificado à audiência de conciliação é considerado ato
atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de DOIS POR CENTO DA VANTAGEM ECONÔMICA
PRETENDIDA OU DO VALOR DA CAUSA (art. 334, §8º do CPC), a qual desde logo fica arbitrada a ser revertida ao FERJ e
cobrada pelo setor competente do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão.Para cobrança da multa, deve ser encaminhada
esta decisão, certidão de intimação e de não comparecimento injustificado.NOTIFIQUE-SE o Ministério Público uma vez que existe
interesse de menores.ADVITAR-SE ao Advogado e o Ministério Público atuantes do processo que possuem 05 (cinco) dias para
comprovar a existência de audiências anteriormente designadas ou comprovar documentalmente qualquer impedimento justificável
em razão de compromisso anteriormente firmado.TRANSCORRIDO tal prazo, o adiamento, por ausência, à audiência, só será
considerado justificado em caso de doença, afastamento ou outro fato superveniente comprovado até a abertura da mesma,
respondendo cada um por sua omissão.Cumpra-se.FORÇA DE MANDADO E CARTA DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃOAlcântara (MA),
23 de Maio de 2017. Rodrigo Otávio Terças SantosJuiz de DireitoTitular da Comarca de Alcântara Resp: 149484

PROCESSO Nº 0000102-88.2011.8.10.0064 (1022011)
AÇÃO: PROCEDIMENTOS REGIDOS POR OUTROS CÓDIGOS, LEIS ESPARSAS E REGIMENTOS | DIVÓRCIO LITIGIOSO

REQUERENTE: JHONNATHAN HONEY SANTOS ARAUJO
ADVOGADO: NARDO ASSUNÇAO DA CUNHA ( OAB 4613-MA )

REQUERIDO: PRISCILA SILVA ARAUJO

D E S P A C H OObservando que a demanda possui condição de solução pela via da composição, bem como não havendo recusa
expressa na exordial quanto à realização de audiência de conciliação prévia, DESIGNO o dia 14.08.2017, às 09:20 horas, para a
realização da sobredita audiência, a se realizar em uma das salas deste Fórum, na presença do conciliador. INTIME-SE a parte
REQUERENTE, por intermédio de seu Advogado(a) (art. 334, § 3º), advertindo-a que deverá comparecer ao ato pessoalmente ou
se fazer representar por pessoa habilitada, através de procuração específica, com poderes para negociar e transigir, sob a pena de
reconhecimento de ausência injustificada.INTIME-SE a parte requerida, para se fazer presente à sobredita audiência.ADVIRTAM-
SE as partes que o não comparecimento injustificado à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da
justiça e será sancionado com multa de DOIS POR CENTO DA VANTAGEM ECONÔMICA PRETENDIDA OU DO VALOR DA
CAUSA (art. 334, §8º do CPC), a qual desde logo fica arbitrada a ser revertida ao FERJ e cobrada pelo setor competente do
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Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão.Para cobrança da multa, deve ser encaminhada esta decisão, certidão de intimação e
de não comparecimento injustificado.ADVITAR-SE aos Advogados atuantes do processo que possuem 05 (cinco) dias para
comprovar a existência de audiências anteriormente designadas ou comprovar documentalmente qualquer impedimento justificável
em razão de compromisso anteriormente firmado.TRANSCORRIDO tal prazo, o adiamento, por ausência, à audiência, só será
considerado justificado em caso de doença, afastamento ou outro fato superveniente comprovado até a abertura da mesma,
respondendo cada um por sua omissão.DÊ-SE ciência ao Ministério Público, por existir interesse de menor.Cumpra-se.Alcântara
(MA), 12 de Junho de 2017. Rodrigo Otávio Terças SantosJuiz de DireitoTitular da Comarca de Alcântara Resp: 149484

PROCESSO Nº 0000011-66.2009.8.10.0064 (112009)
AÇÃO: PROCESSO COMUM | AÇÃO PENAL DE COMPETÊNCIA DO JÚRI
AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
DENUNCIADO: MOISES DE JESUS CARDOSO MENDES, e RAIMUNDO PACHECO,
ADVOGADO: LUIS SERGIO RIBEIRO FURTADO ( OAB 4763-MA )
INTIMAÇÃO do advogado Dr. Luis Sérgio Ribeiro Furtado OAB/MA 4763: Para audiência de instrução e julgamento, designada
para o o dia 21.08.2017, às 10:30 horas. Ficando advertido de que possui 05 (cinco) dias para comprovar a existência de
audiências anteriormente designadas ou comprovar documentalmente qualquer impedimento justificável em razão de compromisso
anteriormente. Alcântara, 28 de junho de 2017. Tatiana Farias Gusmão Castro, Secretária Judicial Substituta. Resp 16099

PROCESSO Nº 0000443-41.2016.8.10.0064 (4462016)
AÇÃO: PROCESSO COMUM | AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

AUTORIDADE: POLICIA JUDICIARIA

ACUSADO: JONNY ROBERTO SILVA CARVALHO e JÚNIOR CÉSAR MATOS
ADVOGADO: FÁBIO CESAR CARVALHO ( OAB 7192-MA )

INTIMAÇÃO do advogado dos acusados Dr. Fabio César Carvalho OAB/MA 7192 para comparecer a Audiência de suspensão
condicional do processo, designada para o dia 21.08.2017, às 10:00 horas, no forum da Comarca de Alcântara.
Ficando advertido de que possui 05 (cinco) dias para comprovar a existência de audiências anteriormente designadas ou
comprovar documentalmente qualquer impedimento justificável em razão de compromisso anteriormente firmado. Alcântara
28.06.2017, Tatiana Farias Gusmão castro, Secretária Judicial Substituta. Resp: 160994

PROCESSO 6-88.2002.8.10.0064
AÇÃO PENAL - PROCESIMENTO ORDINÁRIO
AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
RÉU SEVERINO BISPO
ADVOGADO: VALDECI FERREIRA DE LIMA, OAB/MA 4.185
FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO ADVOGADO VALDECI FERREIRA DE LIMA, OAB/MA Nº 4.185 PARA, NO PRAZO LEGAL,
APRESENTAR ALEGAÇÕES FINAIS NOS AUTOS EM EPÍGRAFE. ALCÂNTARA, 28 DE JUNHO DE 2017. (AS.) TATIANA
FARIAS GUSMÃO CASTRO SECRETPARIA JUDICIAL SUBSTITUTA.

PROCESSO Nº 0000094-09.2014.8.10.0064 (942014)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQUERENTE: ADRIANA ARAUJO
ADVOGADO: ANTONIO AUGUSTO SOUSA ( OAB 4847-MA )
REQUERIDO: BANCO CIFRA S/A
INTIMAÇÃO da parte requerente na pessoa de seu advogado Dr. Antonio Augusto Sousa OAB/MA 4847, para no prazo de 10
(dez) dias, comparecer nesta Secretaria Judicial, a fim de receber Alvará de levantamento de valores expedido nos presentes
autos.Alcântara, 27 de junho de 2017. Tatiana Farias Gusmão Castro, Secretária Judicial Substituta.Resp: 160994

PROCESSO Nº 9000464-63.2013.8.10.0064 (900862013)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

REQUERENTE: EMILIA PEREIRA SILVA

REQUERIDO: COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO-CEMAR
ADVOGADO: LUCIMARY GALVÃO LEONARDO GARCÊS ( OAB 6100-MA )

Processo n° 90086/2013Reclamante: Emília Pereira SilvaReclamada: Companhia Energética do Maranhão CEMARS E N T E N Ç
ADispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n.º 9.099/95. Desta feita, após fundamentar, decido.Trata-se de Ação de
Indenização por Danos Morais cumulada com Obrigação de Fazer proposta por EMÍLIA PEREIRA SILVA contra a COMPANHIA
ENERGÉTICA DO MARANHÃO - CEMAR, para que a reclamada realize a ligação nova de energia elétrica na residência da
reclamante.Aduz que solicitou a ligação de energia elétrica em sua residência no dia 15.08.2013, sendo lhe informado o prazo de
10 (dez) dias para a realização do serviço.A Reclamante alega ter solicitado providências da reclamada, porém, nada foi realizado,
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ficando a autoras sem energia elétrica em sua residência.Pois bem. Pelas características da relação jurídica de direito material
travada entre as partes, percebe-se que o feito deve estar submetido ao sistema do Código de Defesa do Consumidor e ser tratado
por tal prisma.Com base nas normas do direito consumerista, portanto, o julgador poderá inverter o ônus da prova, desde que se
verifique a verossimilhança dos fatos alegados e a hipossuficiência do consumidor, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do CDC.Neste
diapasão, para o caso sub examine, invoco a inversão do ônus da prova, em razão da verossimilhança dos fatos trazidos à
apreciação judicial, assim como pela hipossuficiência do consumidor que, em casos dessa natureza, é manifestamente vulnerável,
não apenas no aspecto econômico, mas também técnico e jurídico.Veja-se que, em situações como esta, o consumidor fica
impossibilitado de fazer comprovação in totum de suas alegações. Porém, a empresa ré tem competência técnica para confirmar
ou refutar o alegado pela parte autora, o que torna desconforme a relação jurídica entre os dois. Logo, à reclamada incumbe a
produção de provas que demonstre, de forma irrefutável, ser a residência da autora enquadrada no programa de expansão.Em
sede de contestação a reclamada apenas alega que o motivo da demora na ligação requerida acontece por se tratar de um
complexo sistema de fornecimento de energia, necessitando de um estudo de viabilidade, projeto, aquisição de materiais e
execução da obra.Neste sentido, a reclamada aduz estar a residência da requerida na zona rural, fazendo parte do Programa Luz
Para Todos. O Programa Luz Para Todos é um programa do Governo Federal que objetiva levar energia elétrica para regiões
ainda não atendidas por este serviço. O Programa é coordenado pelo Ministério de Minas e Energia, operacionalizado pela
Eletrobrás e executada pelas concessionárias de energia elétrica e cooperativas de eletrificação rural em parceria com os
governos estaduais. No Estado do Maranhão, a CEMAR é responsável pela execução.Há um cronograma previamente definido,
com prazo final prorrogado para implantação até 30.12.2017, segundo determina o Plano de Universalização do Município (Nota
Técnica 099/2015). Ocorre que, conforme certidão de fls.111, foi constatado pelo oficial de justiça, a existência de uma rede de
baixa tensão próxima da residência da requerida. Estando a casa da autora a uma distancia de 82 (oitenta e dois) metros da casa
mais próxima com energia fornecida pela Requerida e a 106 (cento e seis) metros do poste que transmite a energia elétrica.Desta
maneira, verifico não ter razão o motivo alegado pela parte reclamada, no sentido de se tratar de um complexo sistema de
fornecimento de energia, necessitando de um estudo de viabilidade, projeto, aquisição de materiais e execução da obra.Esse é o
entendimento da Turma Recursal Cível de Chapadinha, nos seguintes termos:SÚMULA DO JULGAMENTO:
RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO INSTALAÇÃO DA ENERGIA ELÉTRICA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DANO
MORAL CONFIGURADO RECURSO DESPROVIDO. 1 DA PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO FEITO ANTE O INCIDENTE DE
UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. Conforme assentado em decisão de primeiro grau, não existe previsão na Lei n°.
9.099/95 de suspensão do processo na hipótese levantada, ademais a suspensão do feito determinada pela Turma de
Uniformização de Jurisprudência refere-se ao caso de ligação nova de caráter rural para fornecimento de energia elétrica pelo
Programa Luz para Todos, coordenada pelo Ministério de Minas e Energia, que não é o caso, visto que pelas fotografias juntadas
pela reclamante e não refutadas pela reclamada, existem habitações próximas à residência daquela servidas pelo fornecimento de
energia elétrica prestado pela reclamada, o que afasta a preliminar suscitada, pois não se trata de ligação nova. Ademais, a parte
reclamada não trouxe qualquer documentação ou laudo de vistoria que ateste tratar-se efetivamente de ligação referente ao
"Programa Luz para Todos", trazendo apenas argumentações genéricas, de modo que não se trata de aplicação do enunciado 06
da Turma de Uniformização de Jurisprudência do Estado do Maranhão. Desta feita, NÃO ACOLHO a presente preliminar. 2 DO
MÉRITO. Consumidora que requereu a instalação da energia elétrica por diversas vezes, tendo sempre como resposta a negativa
de realizar a instalação pela recorrente. 3 No caso, verifica-se que a recorrente não seguiu a Resolução nº 456/2000 da Agência
Nacional de Energia Elétrica, muito menos o direito do consumidor, de ter o fornecimento de energia elétrica com qualidade e
continuidade, bem como a devida informação acerca do seu pedido. 4 O fornecimento de energia elétrica é serviço público de
natureza essencial, sua falta concede a qualquer ofendido pleitear o seu direito básico, para que seja observado o fornecimento de
produtos e serviços a teor de art. 6º, incisos VI e X, c/c o art. 22 do Código de Defesa do Consumidor, desta forma deve ser
mantida incólume a sentença de primeiro grau, obrigando a reclamada a proceder à imediata ligação de energia elétrica na casa
da reclamante, sob pena da incidência ÚNICA da multa de R$ 20.000,00 imposta. 5 Com relação aos danos morais a sentença foi
proferida em conformidade com o princípio da razoabilidade tendo em vista a hipossuficiência da recorrida bem como o caráter
pedagógico da indenização. O dano moral prescinde de caráter objetivo para sua aferição, bastando o desgosto pessoal originado
neste caso pela negligência da recorrente na prestação de serviço, tendo a recorrida que solicitar intervenção judicial para que
fosse instalada sua energia elétrica. 6 Trata-se de dano moral in re ipsa, que dispensa a comprovação da extensão dos danos. 7 A
quantia indenizatória (R$ 8.000,00) não deve ser reduzida, pois respeita os limites impostos pelos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, evitando o enriquecimento ilícito e mantendo o efeito pedagógico esperado, portanto, deve ser mantida a
sentença neste ponto. 8 Recurso não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Súmula de julgamento que, nos
termos do art. 46, segunda parte, da Lei n° 9.099/95, serve de acórdão. 9 Custas processuais na forma da lei; honorários
advocatícios arbitrados em 20% (vinte por cento), sobre o montante devido. (Sessão do dia 27 de novembro de 2015. Recurso n.º
1215/2015. ACÓRDÃO Nº 1590/2015).Com relação ao pedido de indenização por danos morais, verifico que o mesmo deve ser
acolhido, uma vez que são patentes os transtornos causados pelo descaso injustificado da reclamada para ligação da energia
elétrica na residência da requerente.Tal fato se explica pela quebra da expectativa de utilização do serviço, bem como por todas as
intempéries sofridas pela parte consumidora para tentar solucionar o problema, por ela não causado, de forma administrativa com
a reclamada. Ademais, o sofrimento psicológico do reclamante foi ainda maior, visto que na casa residiam seus dois filhos
menores, e seu ex marido deficiente físico, que indubitavelmente pelos cuidados que necessitam, sofreram muito com a falta do
serviço essencial, o que deixaria qualquer mãe angustiado. Assim, quanto ao valor da indenização, constato que o mesmo não
deve servir como forma de enriquecimento ilícito, devendo ser sopesado, utilizando-se os princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, o dano sofrido, as condições do reclamante e do reclamado e demais elementos trazidos ao bojo do processo.
Assim, com base nestes princípios, fixo o valor de R$ 3.000,00 (tres mil reais) a título de dano moral.ANTE O EXPOSTO, com
fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil, ACOLHO OS PEDIDOS formulados pela parte autora, para condenar a
reclamada a:a) Realizar a ligação da energia elétrica na residência da requerente, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa
diária no importe de R$ 1.000,00, limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais); b) pagar à parte autora, a importância de R$ 3.000,00
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(três mil reais) pelos danos morais sofridos, conforme delineado na fundamentação, corrigidos monetariamente pelo INPC, mais
juros legais de 1% ao mês, nos termos da Súmula 362 do STJ.Após o trânsito em julgado, dê-se baixa na distribuição e arquive-
se.Sem custas e sem honorários advocatícios.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Alcântara, 23 de Junho de 2017.Rodrigo
Otávio Terças SantosJuiz de DireitoTitular da Comarca de Alcântara Resp: 149484

Alto Parnaíba

PROCESSO Nº 0000014-57.2005.8.10.0065 (2132005)
AÇÃO: PROCESSO DE EXECUÇÃO | EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

EXEQUENTE: BANCO DA AMAZÔNIA S/A
ADVOGADO: ADRIANA SILVA RABELO ( OAB 2609-AC ) e CARLOS ALBERTO BRAGA DINIZ JÚNIOR ( OAB 7298-MA ) e
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES ( OAB 9348A-MA )

EXECUTADO: JOAO ANTONIO NOGUEIRA e MARIA DO NASCIMENTO LEMOS NOGUEIRA
ADVOGADO: MANOEL MARIO PEREIRA SILVA ( OAB 32895-DF )
DECISÃO Trata-se de Ação de Execução ajuizada por BANCO DA AMAZÔNIA em face de JOÃO ANTÕNIO NOGUEIRA e MARIA
DO NASCIMENTO LEMOS NOGUEIRA.Consta nos autos despacho às fls. 187, designando leilão dos bens penhorados, tendo
sido o primeiro designado para o dia 09/06/2017. Às fls. 211/227 petição e documentos, na qual os executados apresentam
planilha de cálculos, requerendo a intimação da parte autora para se manifestar sob pena de concordância tácita, bem como
requerendo a suspensão da execução na forma da Lei 13.340/2016 e consequentemente a suspensão da praça
designada.Planilha de cálculos apresentada pelos executados às fls. 282/295.Decido.Analisando a lei 13.340/2016 denota-se que
restou autorizada a concessão de rebates para a liquidação das operações de crédito rural, contratadas em diversas datas, sendo
que, in casu, o contrato se deu dentro do período estipulado pela lei de regência, qual seja: 31.12.2011, estando ainda suspensas
o encaminhamento das dívidas para cobrança judicial e as execuções judiciais em curso, bem como o prazo da prescricional das
dívidas.Ante o exposto e com fulcro nos mandamentos legais insculpidos no art. 10, I e II da Lei 13.340/2016, suspendo o curso da
presente execução até 29.12.2017, restando suspensa ainda o lapso prescricional da dívida. Consequentemente suspendo a praça
designada durante o período de suspensão dos autos.Embora suspensa a execução, intime-se o exequente para se manifestar
acerca da planilha de cálculos apresentada pelos executados, em caso de não concordância, deverá apresentar a planilha que
entende cabível. Prazo de 15(quinze) dias.Intimem-se. Cumpra-se. Alto Parnaíba/MA, 05 de junho de 2017.Nuza Maria Oliveira
LimaJuíza de Direito Resp: ANDREYA

PROCESSO Nº 0000141-72.2017.8.10.0065 (1412017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQUERENTE: MARIA FILOMENA GOMES MIRANDA
ADVOGADO: ROBERTA EVANGELISTA DA SILVA ( OAB 12999-MA )
REQUERIDO: COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHA - CEMAR
Processo 141-72.2017.8.10.0088 Ação Procedimento Juizado Especial Cível Requerente: Maria Filomena Gomes Miranda
Requerido Companhia Energética do Maranhão - CEMAR DECISÃO Trata-se de ação judicial proposta por Maria Filomena Gomes
Miranda em desfavor da COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO - CEMAR que visa o cancelamento de débito no importe de
R$ 1.034,44 (um mil e trinta e quatro reais e quarenta e quatro centavos) de fatura de energia elétrica. Aduz a requerente que no
dia 21 de Setembro de 2016 estava em sua residência quando foi surpreendida por uma equipe da CEMAR que lhe informou sobre
a necessidade de procederem com uma vistoria no medido que atendia sua residência. Que os funcionários da requerida, após a
vistoria, lhe informaram ter encontrado um "fio" que estava solto dentro da caixa do medidor e a acusaram de estar com um "gato"
no medidor, razão pela qual iriam autuá-la como fraude. Prossegue relatando que a caixa com o equipamento de medição
encontra-se fora da sua residência, com total acesso à rua, ou seja, qualquer pessoa tem acesso ao medidor, não podendo ela
responder por atos de terceiros, visto ser apenas usuária do serviço prestado pela requerida. Relata ainda que a requerida enviou-
lhe uma cobrança da fatura via AR e não somente cobrou, mas ameaçou a requerente de incluir seu nome negativando-o junto aos
órgãos de proteção ao crédito, como também ameaçou de suspender o fornecimento de energia elétrica caso não pague a referida
conta. Com base nisso requer medida liminar para que a requerida seja compelida a se abster em praticar qualquer ato de coerção
em desfavor da parte requerente dentre eles o de suspender o fornecimento de energia elétrica de sua unidade consumidora e a
inserção do nome do requerente nos organismos de proteção ao crédito. No mérito requer a declaração de inexistência do débito
cobrado, tendo pleiteado ainda indenização em danos morais.Juntou documentos às fls. 18/35. É o relatório. Passo à
fundamentação. Sabe-se que para a concessão de medida liminar faz-se necessária à presença concomitante dos seus requisitos
autorizadores consubstanciados no fumus boni juris e no periculum in mora. Nesse sentido, o art. 300, caput, do NCPC, deixa claro
que os requisitos comuns para a concessão da tutela provisória de urgência são: i) probabilidade do direito (fumus boni iuris); e ii)
perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora). No entanto, caso a tutela de urgência de natureza
antecipada possua perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, fica o magistrado impedido de conceder a decisão
antecipatória, nos termo do §3º, do art. 300 do NCPC. Quanto à probabilidade do direito, esta se faz presente nos documentos
colacionados aos autos, uma vez que é necessária a instrução do feito para se aferir se a fatura de um possível consumo, tão
acima da média mensal, é correto no caso presente. Além disso, a requerente comprova que está na iminência de ter seu
fornecimento de energia suspenso em razão do não pagamento do débito aqui discutido, a qual chegou em sua residência por
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notificação, com valor de R$ 1.034,44 (um mil e trinta e quatro reais e quarenta e quatro centavos), conforme documentos
juntados. Outrossim, vislumbro o segundo requisito, risco ao resultado útil do processo, já que a demora na prestação jurisdicional
poderá ocasionar prejuízos à parte demandante, que se verá privada do uso de diversos bens elétricos em sua residência,
inclusive, podendo afetar o lazer da requerente e família, visto que hodiernamente muitas famílias trocaram a insegurança das ruas
pela segurança dos lares, ficando ao redor de uma televisão. Portanto, verifico restar presente a necessidade de ser mantido o
fornecimento de energia elétrica do reclamante, sob pena da falta de energia causar-lhe mais prejuízos e transtornos, os quais já
vem experimentando, caso se aguarde o julgamento final da presente ação. Ademais, importante frisar que o fornecimento de
energia elétrica é um serviço público que, regra geral, não pode sofrer interrupção, em virtude da sua essencialidade, ressalvados
somente os casos excepcionais previstos em lei. Nesse contexto, destaca-se o conteúdo normativo do art. 22 do Código de Defesa
do Consumidor: Art. 22 - Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra
forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.
Parágrafo único - Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas
compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste Código. Igualmente, não vislumbro a
possibilidade irreversibilidade dos efeitos da presente decisão, uma vez que, comprovada a inadimplência da parte requerente, a
concessionária de energia elétrica poderá lançar mão das medidas administrativas que lhe assistem com o fim de cobrá-la pelos
meios legais, razão pela qual afasto a possibilidade de aplicação do § 3, do art. 300, do NCPC. Decido. Desta forma, pelos
fundamentos acima expostos, DEFIRO a medida liminar pleiteada para o fim de determinar que a empresa requerida,
COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO - CEMAR abstenha-se de cometer qualquer ato de coerção para com a requerente,
MARIA FILOMENA GOMES MIRANDA, em especial, para que não suspenda o fornecimento de energia da UNIDADE
CONSUMIDORA Nº. 10859409, em razão do não pagamento do débito com valor de R$ 1.034,44 (um mil e trinta e quatro reais e
quarenta e quatro centavos), com vencimento em 27/02/2017 (fls. 30), bem como fica impedida a concessionária de inserir o nome
da requerente nos órgãos de proteção ao crédito, e caso já tenha feito, deverá retirar o nome desta no prazo de 48 horas, contados
da ciência da presente decisão, ficando a cobrança da mencionada fatura suspensa, até que outra decisão revogue a presente,
sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais).Com fundamento no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor,
tenho por incidente no presente caso a inversão do ônus da prova. Cite-se a requerida, na forma do art. 18, II, da Lei nº. 9.099/95.
Designo a audiência para o dia 15/08/2017, às 10h40min, para realização de audiência de conciliação, oportunidade em que as
partes poderão transigir, ou caso não seja possível, deverá a ré, querendo, apresentar contestação oral ou escrita. Intimem-se,
com a advertência à ré de que a ausência de defesa implicará revelia, bem como julgamento antecipado da lide, nos termos do art.
20 da Lei nº. 9.099/95. Alto Parnaíba/MA, 22 de Junho de 2017. Nuza Maria Oliveira Lima Juíza de Direito Resp: ANDREYA

PROCESSO Nº 0000176-32.2017.8.10.0065 (1762017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

AUTOR: AUREO MOREIRA BARROS
ADVOGADO: MARCUS AURÉLIO ARAÚJO BARROS ( OAB 15574-MA )

REU: COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHAO
DECISÃO Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS C/C
TUTELA DE URGÊNCIA proposta por Aureo Moreira Barros em desfavor de Companhia Energética do Maranhão - CEMAR.
Afirma a parte requerente que é proprietário e possuidor de uma pequena propriedade rural, localizada na Data Morrinhos, na
Gleba Água Branca, adquirida por herança, conforme certidão acostada aos autos, há 72km deste Município de Alto Parnaíba/MA,
e que ele, bem como toda a sua família são usuários do Programa Luz para Todos desde o ano de 2010 naquela localidade.Aduz
que a requerida CEMAR devido a um simples problema na rede de distribuição mais precisamente por conta de um fio que soltou
no transformador do poste que liga a residência do requerente na linha de distribuição, há exatos cinco meses a residência do
requerente está sem o serviço de energia elétrica.Diante de tais acontecimentos, requer a concessão de medida liminar para que a
requerida proceda a reparação da rede de energia elétrica.Acostados aos autos documentos de fls. 18/35.É o relatório. Passo à
fundamentação.Sabe-se que para a concessão de medida liminar faz-se necessária a presença concomitante dos seus requisitos
autorizadores consubstanciados no fumus boni juris e no periculum in mora.Nesse sentido, o art. 300, caput, do NCPC, deixa claro
que os requisitos comuns para a concessão da tutela provisória de urgência são: i) probabilidade do direito (fumus boni iuris); e ii)
perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora).No entanto, caso a tutela de urgência de natureza
antecipada possua perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, fica o magistrado impedido de conceder a decisão
antecipatória, nos termo do §3º, do art. 300 do NCPC.Quanto à probabilidade do direito, este se faz presente na medida em que a
parte autora juntou aos autos documentos que comprovam que de fato o fornecimento de energia elétrica foi interrompida e a
priori, não foi o consumidor quem deu causa, além do que comprovou que já tentou de todas as formas resolver
administrativamente mas não obteve êxito, juntando aos autos vários protocolos de atendimento em meses diversos inclusive,
reclamando a falta de energia (fls. 29/32).Outrossim, vislumbro o segundo requisito, risco ao resultado útil do processo, já que a
demora na prestação jurisdicional poderá ocasionar prejuízos à parte demandante, pessoa idosa de 67 anos de idade, que se verá
privada do uso de diversos bens elétricos em sua residência, inclusive, podendo afetar o lazer da requerente e família, visto que
hodiernamente muitas famílias trocaram a insegurança das ruas pela segurança dos lares, ficando ao redor de uma
televisão.Portanto, verifico restar presente a necessidade de ser restabelecido o fornecimento de energia elétrica do reclamante, já
que não deu causa à interrupção do fornecimento dos serviços, sob pena da falta de energia causar-lhe mais prejuízos e
transtornos, dos quais já está experimentando, estando há mais de cinco meses sem energia elétrica em sua residência, caso se
aguarde o julgamento final da presente ação.Ademais, importante frisar que o fornecimento de energia elétrica é um serviço
público que, regra geral, não pode sofrer interrupção, em virtude da sua essencialidade, ressalvados somente os casos
excepcionais previstos em lei.Nesse contexto, destaca-se o conteúdo normativo do art. 22 do Código de Defesa do
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Consumidor:Art. 22 - Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma
de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais,
contínuos.Parágrafo único - Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as
pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste Código.Decido.Desta forma,
pelos fundamentos acima expostos, com fulcro no art. 300, § 2º, do NCPC, DEFIRO a ANTECIPAÇÃO DE PARTE DOS EFEITOS
DA TUTELA pleiteada, para o fim de determinar que a empresa requerida, COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO -
CEMAR, reestabeleça o fornecimento de energia elétrica para com o requerente, AUREO MOREIRA BARROS da UNIDADE
CONSUMIDORA Nº. 41891033, devendo proceder o reparo necessário na rede de transmissão, no prazo máximo de 72 horas da
ciência desta decisão, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitados ao teto do Juizado Especial Cível
Oportunamente, observando que a demanda possui condição de solução pela via de composição, sem exibição de já ter ocorrido
audiência de tentativa de conciliação extraprocessual anterior, nos termos do art. 334 do CPC/2015, DESIGNO audiência de
tentativa de conciliação para o dia 15 de Agosto de 2017 às 11:00hs na sala de audiências do Fórum. Intimem-se as partes, o
Autor por seu advogado (art. 334, §3º), advertindo-as que deverão comparecer ao ato pessoalmente ou se fazerem representar por
procurador devidamente habilitado para transigir, sob pena de reconhecimento de ausência. O não comparecimento injustificado à
audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento
da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (§8º, art. 334, CPC/2015). Fica a Requerida advertida que, na
eventualidade de não solução do conflito, na audiência de tentativa de conciliação, deverá a partir dessa data, apresentar
contestação (art. 355 e ss, CPC/2015), no prazo de 15 (quinze) dias, sob a pena de revelia, tudo nos termos da petição inicial e
despacho (cópias em anexo). Fica advertida também que caso não seja apresentada defesa, se presumirão aceitos pelo requerido
como verdadeiros todos os fatos articulados pelo autor (art. 344 do CPC/2015). Terá o autor com a juntada da contestação, o
prazo de 15 (quinze) dias para pronunciar-se sobre as alegações de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos de direito (art.
350, CPC/2015), e/ou documentos apresentados (§1º, art. 437, CPC/2015). Com a superação dos prazos retro, devem os autos
ser conclusos para saneamento (art. 357, CPC/2015) ou de julgamento antecipado da demanda, nos termos do art. 355 do
CPC/2015. Publique-se. Cumpra-se.Alto Parnaíba/MA, 22 de Junho de 2017.Nuza Maria Oliveira Lima Juiza de Direito Resp:
ANDREYA

PROCESSO Nº 0000702-04.2014.8.10.0065 (7032014)
AÇÃO: PROCEDIMENTOS INVESTIGATÓRIOS | TERMO CIRCUNSTANCIADO
OFENDIDO: MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA CARVALHO
AUTOR DO FATO: OSVALDO DE MOURA DANTAS

DECISÃO Trata-se de Termo Circunstanciado de Ocorrência nº 016/2014, lavrado em desfavor de OSVALDO DE MOURA
DANTAS, na Delegacia de Polícia Civil local, como incurso nas sanções do artigo 147 do Código Penal. Realizada a audiência
preliminar, as partes compuseram acordo de danos civis, conforme foi homologado e declarada extinta a punibilidade no termo de
audiência às fls. 41. O autor do fato cumpriu integralmente o acordo de composição civil, conforme recibos acostados aos autos. É
o relatório. DECIDO. Diante do exposto, julgo extinta a presente ação, devendo os autos serem arquivados, com baixa na
distribuição, com as cautelas de praxe. Sem custas, ex vi legis. Intimem-se. Cientifique-se o Excelentíssimo Promotor de Justiça.
CUMPRA-SE. Alto Parnaíba/MA, 27 de Abril de 2017.Nuza Maria Oliveira Lima Juiza de Direito Resp: ANDREYA

PROCESSO Nº 0000176-71.2013.8.10.0065 (1762013)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

AUTOR: EDMAR ANTONIO DA SILVA
ADVOGADO: BRUNA DALLA BARBA ( OAB 9534-MA )

REU: MUNICÍPIO DE ALTO PARNAÍBA-MA
DESPACHO 1. Recebi hoje.2. Consta nos autos pedido da parte requerida pela designação de audiência de conciliação, devido ao
interesse das partes em conciliar.3. Defiro o pedido. Designo audiência de tentativa de conciliação para o dia 19/07/2017 às 10:00
na sala de audiências deste Fórum.4. Intimem-se as partes. Alto Parnaíba/MA, 22 de Junho de 2017.Nuza Maria Oliveira
LimaJuíza de Direito Resp: ANDREYA

PROCESSO Nº 0000212-45.2015.8.10.0065 (2122015)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQUERENTE: WILLIAN R DE SOUZA JUNIOR CIA LTDA ME 
ADVOGADO: ANA LUISA POLESSO DALLA BARBA ( OAB 5178-MA )
REQUERIDO: VANDERSON BRITO BATISTA 

1. Recebi hoje. 2. Defiro o pedido da parte autora às fls. 17.3. À Secretaria para desentranhar o documento de fls. 11, devendo ser
substituído por cópia nos autos.4. Após, arquive-se com baixa na distribuição.Intime-se.Alto Parnaíba/MA 18/02/17Nuza Maria
Oliveira Lim aJuíza de Direito Mat.: 185652 Resp: 112607

PROCESSO Nº 0000213-59.2017.8.10.0065 (2132017)
AÇÃO: PROCEDIMENTOS REGIDOS POR OUTROS CÓDIGOS, LEIS ESPARSAS E REGIMENTOS | BUSCA E APREENSÃO
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EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA

AUTOR: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS
ADVOGADO: ANTONIO BRAZ DA SILVA ( OAB 14660A-MA ) e ROBERTA EVANGELISTA DA SILVA ( OAB 12999-MA )

REU: ECKSON MASCARENHAS BATISTA
DESPACHO 1.Recebi hoje.2.O fiel depositário é a atribuição dada a alguém para guardar um bem durante um processo judicial, e
está prevista no inciso IV, artigo 838, do Código de Processo Civil.3.Compulsando os autos, verifica-se que não consta a indicação
do fiel depositário para entrega do bem após a busca e apreensão, caso seja deferida.4.Dispõe o art. 321 do NCPC que: "O juiz,
ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades
capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete,
indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz
indeferirá a petição inicial."5. Diante do exposto, intime-se a parte requerente para que complete a petição inicial, indicando um fiel
depositário, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento.6. Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem-
me conclusos. Alto Parnaíba/MA, 22 de junho de 2017.NUZA MARIA OLIVEIRA LIMAJuíza de Direito Resp: ANDREYA

PROCESSO Nº 0000235-20.2017.8.10.0065 (2352017)
AÇÃO: PROCEDIMENTOS REGIDOS POR OUTROS CÓDIGOS, LEIS ESPARSAS E REGIMENTOS | RETIFICAÇÃO OU
SUPRIMENTO OU RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL
REQUERENTE: CLORIS ALAIDE DO AMARAL ROCHA NOGUEIRA e ELIAS ELTON DO AMARAL ROCHA
ADVOGADO: EDVALDO ALVES FEITOSA JUNIOR ( OAB 17145A-MA )
Processo Nº.235-20.2017.8.10.0065 (2352017) Registro Tardio de Óbito Requerente: Cloris Alaíde do Amaral Rocha Nogueira e
Elias Elton do Amaral Rocha DESPACHO/MANDADO Recebi hoje. Defiro os benefícios da justiça gratuita, nos termos dos arts. 2º
e 3º da Lei n.º 1.060/50. Para audiência de justificação, designo o dia 01/08/2017, às 10:00 horas, na sala de audiências deste
fórum, ocasião em que serão reduzidos a termo os depoimentos da requerente e das testemunhas apresentadas em juízo (art.
109, § 1º da Lei 6.015/73). Intimem-se. Notifique-se o Ministério Público. Alto Parnaíba/MA, 22 de Junho de 2017. NUZA MARIA
OLIVEIRA LIMA Juíza de Direito Resp: ANDREYA

PROCESSO Nº 9000302-65.2013.8.10.0065 (901962013)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQUERENTE: ROSELI MARCIA SOARES FERREIRA ALMEIDA
REQUERIDO: INSTITUTO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO PIAUÍ - IESPI

DESPACHO1. Recebi hoje.2. Tendo em vista a manifestação da requerente de fl. 46, requerendo a execução e acompanhada de
atualização do valor do débito, determino que a Secretaria Judicial proceda à intimação do executado para que, no prazo de 15
(quinze) dias, efetue o pagamento da dívida.3. Cientifique-se o executado de que, concedida a oportunidade para o adimplemento
voluntário do crédito exequendo, o não pagamento no prazo acima fixado resultará na incidência sobre o montante devido de multa
no percentual de dez por cento (art. 523, §1º do NCPC).4. Decorrido o prazo sem que tenha havido o pagamento, voltem-me
conclusos para penhora on line. Alto Parnaíba, 30 de Março de 2017.Nuza Maria Oliveira LimaJuiza de Direito Resp: ANDREYA

PROCESSO Nº 0000013-52.2017.8.10.0065 (132017)
AÇÃO: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL | EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

EXEQUENTE: Processo em Segredo de Justiça

EXECUTADO: Processo em Segredo de Justiça

SENTENÇA Trata-se de EXECUÇÃO DE ALIMENTOS ajuizada por N. C. G., representada por sua genitora IRANETE NUNES
GUIMARÃES em face de JOSÉ ANATINO DE CARVALHO DIAS, ambos devidamente qualificados, uma vez que este não vinha
cumprindo com o determinado na sentença proferida nos autos da Ação de Alimentos nº. 285-56.2011.8.10.0065, que tramitou
neste juízo.Citado o executado, para que, no prazo de 03 (três) dias, efetuasse o pagamento do débito, provasse que o fez ou
justificasse a impossibilidade de fazê-lo, este juntou aos autos comprovante de pagamento à fl. 15.Remetidos os autos para o
Ministério Público Estadual, este se manifestou pela extinção do processo, em virtude do recibo acostado ao feito (fl.20).Vieram os
autos conclusos.É breve relato. Passo à fundamentação.O Código de Processo Civil estabelece como uma das formas de extinção
do processo de execução a satisfação da obrigação pelo devedor: Art. 924. A satisfação do crédito exequendo far-se-á: II- a
obrigação for satisfeita;No caso em apreço, o requerido efetuou o pagamento do débito aqui cobrado, conforme expediente de fl.
15, ensejando, pois, a extinção da execução, pois já não há mais sentido jurídico em seu processamento.Decido.Diante disso, com
fundamento nos arts. 924, II, e 925, todos do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO.Sem custas.Após o
trânsito em julgado, arquivem-se com baixa na distribuição.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Alto Parnaíba/MA, 13 de junho de
2017.Nuza Maria de Oliveira LimaJuíza de Direito Resp: ANDREYA
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PROCESSO Nº 0000120-33.2016.8.10.0065 (1202016)
AÇÃO: PROCESSO DE EXECUÇÃO | EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQUENTE: CARLOS FABIO PACHECO SANTOS 
ADVOGADO: ROMÉRIO NUNES SANTIAGO ( OAB 15278A-MA )
EXECUTADO: JOAO RENAN SOUSA DOS SANTOS 
SENTENÇADispensado o relatório, por força do disposto no art. 38 da Lei n° 9.099/95.É o relatório.Passo à fundamentação.Como
é cediço, o Código de Processo Civil arrola como uma das causas de extinção do processo sem resolução do mérito a desistência
da ação pelo autor (art. 485, VIII, do Código de Processo Civil).Desta feita, considerando que a parte autora requereu a desistência
da ação, conforme expediente de fl. 23, não resta alternativa a este juízo senão a de declarar a extinção do feito sem resolução do
mérito.Decido.Diante do exposto, com fundamento nos arts. 200 e 485, VIII, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O
PROCESSO, sem resolução de mérito.Deixo de condenar a parte requerente ao pagamento das custas processuais e honorários
de advogado, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.Em caso de recurso, o preparo compreenderá todas as despesas processuais,
inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, na forma do § 1º do art. 42 da Lei 9.099/95.Decorrido o prazo
recursal, dê-se baixa na distribuição e arquive-se.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Alto Parnaíba/MA, 19 de junho de
2017.Nuza Maria Oliveira Lima Juíza de Direito Resp: ANDREYA

PROCESSO Nº 0000246-49.2017.8.10.0065 (2462017)
AÇÃO: PROCEDIMENTOS REGIDOS POR OUTROS CÓDIGOS, LEIS ESPARSAS E REGIMENTOS | AÇÃO CIVIL PÚBLICA

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

REU: ESTADO DO MARANHÃO

SENTENÇA Trata-se de ação civil pública de aplicação de medida de proteção de abrigo em entidade de idoso proposta pelo
"Parquet" na condição de substituto processual de Santana da Silva Nunes. A petição inicial veio instruída pelos documentos de
folhas 12/20. Posteriormente, o requerente se manifestou pela desistência da presente ação, com consequente extinção do feito
(fls.23). É o relatório. Passo a fundamentação. Como é sabido, o Código de Processo Civil estabelece como uma das causas de
extinção do processo sem resolução do mérito a desistência da ação. Dispõe o artigo 485, que "O juiz não resolverá o mérito
quando: - VIII homologar a desistência da ação. A desistência da ação pode ser apresentada até a sentença e só será necessário
o consentimento do réu, em caso de já ter apresentado contestação (art. 485, §4º e §5º). No presente caso, a parte requerida
sequer foi citada, sendo assim, não se faz necessário o seu consentimento ao pedido de desistência pela parte autora. Portanto, a
extinção do feito sem resolução do mérito é medida que ora se impõe.Decido.Diante do exposto, com fundamento no art. 485, VIII,
do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito.Após o trânsito em julgado, arquive-se
com baixa na distribuição com as cautelas de praxe. P. R. I. Alto Parnaíba/MA, 21 de Junho de 2017.Nuza Maria Oliveira
LimaJuiza de Direito Resp: ANDREYA

PROCESSO Nº 0000266-40.2017.8.10.0065 (2662017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

REQUERENTE: FABIANA REGINA MOHR

REQUERIDO: ANTONIO TAVARES FOLHA

SENTENÇA. Dispensado o relatório, por força do disposto no art. 38 da Lei n° 9.099/95. É o relatório. Passo à fundamentação.
Como é cediço, o Código de Processo Civil arrola como uma das causas de extinção do processo sem resolução do mérito a
desistência da ação pelo autor (art. 485, VIII, do Código de Processo Civil).Desta feita, considerando que a parte autora requereu a
desistência da ação, não resta alternativa a este juízo senão a de declarar a extinção do feito sem resolução do mérito. Decido.
Diante do exposto, com fundamento no art. 485, VIII, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem
resolução de mérito. Deixo de condenar a parte requerente ao pagamento das custas processuais e honorários de advogado, nos
termos do art. 55 da Lei 9.099/95. A parte reclamante abre mão do prazo recursal. À Secretaria Judicial para certificar o trânsito em
julgado da sentença, após, dê-se baixa na distribuição e arquive-se com as cautelas de praxe. Publique-se. Registre-se. Intimem-
se. Alto Parnaíba/MA, 19 de junho de 2017. Nuza Maria Oliveira Lima Juíza de Direito. Resp: ANDREYA

PROCESSO Nº 0000270-14.2016.8.10.0065 (2702016)
AÇÃO: PROCESSO DE EXECUÇÃO | EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
REQUERENTE: JANDIARIA ARAUJO DA SILVA
REQUERIDO: CLEZIA DA SILVA LEITE

SENTENÇATrata-se Ação de Execução de Título Extrajudicial proposta por Jandiaria Araújo da Silva em face de Clezia da Silva
Leite, ambas criteriosamente qualificados nos autos.Juntou documentos de fls. 04/05.Designada audiência de conciliação à fl.
08.As partes entabularam acordo conforme fl. 11.Vieram os autos conclusos.É o breve relato. Passo à fundamentação.Inexiste
óbice legal a que seja homologado o acordo firmado entre as partes, tal como delineado à fl. 11, eis que realizado de forma regular
e de comum convenção de ambos.Decido.Desse modo, HOMOLOGO por sentença, para que produza seus jurídicos e legais
efeitos, o acordo realizado entre o requerente, Jandiaria Araújo da Silva, e a requerida, Clezia da Silva Leite, e com fundamento no
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art. 487, III, "b", do Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução de mérito entre as partes acima
referenciadas.Deixo de condenar a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários de advogado, nos termos
do art. 55 da Lei 9.099/95.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Alto Parnaíba/MA, 19 de junho de 2017.NUZA MARIA OLIVEIRA
LIMA Juíza de Direito Resp: ANDREYA

PROCESSO Nº 0000273-32.2017.8.10.0065 (2732017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

REQUERENTE: FABIANA REGINA MOHR

REQUERIDO: JOSÉ RODRIGUES DA SILVA

SENTENÇA (...) Desse modo, HOMOLOGO por sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo realizado
entre a requerente, FABIANA REGINA MOHR, e o requerido, JOSÉ RODRIGUES DA SILVA e, com fundamento no art. 487, III,
"b", do Novo Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO com resolução de mérito entre as partes acima
referenciadas. Deixo de condenar a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários de advogado, nos termos
do art. 55 da Lei 9.099/95.As partes abrem mão do prazo recursal. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. À Secretaria Judicial para
certificar o trânsito em julgado da sentença. Após, arquive-se com baixa na distribuição. Alto Parnaíba/MA, 19 de Junho de 2017.
Nuza Maria Oliveira Lima Juíza de Direito. Resp: ANDREYA

PROCESSO Nº 0000274-17.2017.8.10.0065 (2742017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

REQUERENTE: FABIANA REGINA MOHR

REQUERIDO: MARIA DAS MERCES CASTRO RIBEIRO

SENTENÇA. Dispensado o relatório, por força do disposto no art. 38 da Lei n° 9.099/95. É o relatório. Passo à fundamentação.
Como é cediço, o Código de Processo Civil arrola como uma das causas de extinção do processo sem resolução do mérito a
desistência da ação pelo autor (art. 485, VIII, do Código de Processo Civil).Desta feita, considerando que a parte autora requereu a
desistência da ação, não resta alternativa a este juízo senão a de declarar a extinção do feito sem resolução do mérito. Decido.
Diante do exposto, com fundamento no art. 485, VIII, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem
resolução de mérito. Deixo de condenar a parte requerente ao pagamento das custas processuais e honorários de advogado, nos
termos do art. 55 da Lei 9.099/95. A parte reclamante abre mão do prazo recursal. À Secretaria Judicial para certificar o trânsito em
julgado da sentença, após, dê-se baixa na distribuição e arquive-se com as cautelas de praxe. Publique-se. Registre-se. Intimem-
se. Alto Parnaíba/MA, 19 de junho de 2017. Nuza Maria Oliveira Lima Juíza de Direito. Resp: ANDREYA

PROCESSO Nº 0000342-98.2016.8.10.0065 (3422016)
AÇÃO: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL | EXECUÇÃO DE ALIMENTOS
EXEQUENTE: Processo em Segredo de Justiça e Processo em Segredo de Justiça
EXECUTADO: Processo em Segredo de Justiça

SENTENÇATrata-se de EXECUÇÃO DE ALIMENTOS ajuizada por N. C. G., representada por sua genitora IRANETE NUNES
GUIMARÃES em face de JOSÉ ANATINO DE CARVALHO DIAS, ambos devidamente qualificados, uma vez que este não vinha
cumprindo com o determinado na sentença proferida nos autos da Ação de Alimentos nº. 285-56.2011.8.10.0065, que tramitou
neste juízo.Citado o executado, para que, no prazo de 03 (três) dias, efetuasse o pagamento do débito, provasse que o fez ou
justificasse a impossibilidade de fazê-lo, este juntou aos autos comprovante de pagamento à fl. 23.Remetidos os autos para o
Ministério Público Estadual, este se manifestou pela extinção do processo, em virtude do recibo acostado ao feito (fl.26).Vieram os
autos conclusos.É breve relato. Passo à fundamentação.O Código de Processo Civil estabelece como uma das formas de extinção
do processo de execução a satisfação da obrigação pelo devedor: Art. 924. A satisfação do crédito exequendo far-se-á: II- a
obrigação for satisfeita;No caso em apreço, o requerido efetuou o pagamento do débito aqui cobrado, conforme expediente de fl.
23, ensejando, pois, a extinção da execução, pois já não há mais sentido jurídico em seu processamento.Decido.Diante disso, com
fundamento nos arts. 924, II, e 925, todos do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO.Sem custas.Após o
trânsito em julgado, arquivem-se com baixa na distribuição.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Alto Parnaíba/MA, 13 de junho de
2017.Nuza Maria de Oliveira Lima Juíza de Direito Resp: ANDREYA

PROCESSO Nº 0000373-21.2016.8.10.0065 (3732016)
AÇÃO: PROCESSO DE EXECUÇÃO | EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

EXEQUENTE: MARIA ELISA CHAMON DAMASCENO - ME
ADVOGADO: EDUARDO PEREIRA DE BRITO ( OAB 11219-MA )

EXECUTADO: ADRIANA DOS REIS SOUSA
SENTENÇA Dispensado o relatório, por força do disposto no art. 38 da Lei n° 9.099/95.Passo à fundamentação.Como é cediço, o
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Código de Processo Civil arrola como uma das causas de extinção do processo sem resolução do mérito a desistência da ação
pelo autor (art. 485, VIII, do Código de Processo Civil).Desta feita, considerando que a parte autora requereu a desistência da
ação, conforme expediente de fl. 24, por ter alcançado o objetivo da presente lide de forma extrajudicial, não resta alternativa a
este juízo senão a de declarar a extinção do feito sem resolução do mérito.Decido.Diante do exposto, com fundamento no art. 485,
VIII, do Código de Processo Civil, bem como pelo Enunciado Nº 90 DO FONAJE, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução
de mérito.Deixo de condenar a parte requerente ao pagamento das custas processuais e honorários de advogado, nos termos do
art. 55 da Lei 9.099/95.Em caso de recurso, o preparo compreenderá todas as despesas processuais, inclusive aquelas
dispensadas em primeiro grau de jurisdição, na forma do § 1º do art. 42 da Lei 9.099/95.Transitado em julgado por preclusão
lógica, arquivem-se, com baixa na distribuição.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Alto Parnaíba/MA, 19 de junho de 2017.Nuza
Maria Oliveira LimaJuíza de Direito Resp: ANDREYA

PROCESSO Nº 0000374-06.2016.8.10.0065 (3742016)
AÇÃO: PROCESSO DE EXECUÇÃO | EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

EXEQUENTE: MARIA ELISA CHAMON DAMASCENO - ME
ADVOGADO: EDUARDO PEREIRA DE BRITO ( OAB 11219-MA )

EXECUTADO: TATIANE BORGES DE SOUZA
SENTENÇA Dispensado o relatório, por força do disposto no art. 38 da Lei n° 9.099/95.Passo à fundamentação.Como é cediço, o
Código de Processo Civil arrola como uma das causas de extinção do processo sem resolução do mérito a desistência da ação
pelo autor (art. 485, VIII, do Código de Processo Civil).Desta feita, considerando que a parte autora requereu a desistência da
ação, conforme expediente de fl. 22, por ter alcançado o objetivo da presente lide de forma extrajudicial, não resta alternativa a
este juízo senão a de declarar a extinção do feito sem resolução do mérito.Decido.Diante do exposto, com fundamento no art. 485,
VIII, do Código de Processo Civil, bem como pelo Enunciado Nº 90 DO FONAJE, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução
de mérito.Deixo de condenar a parte requerente ao pagamento das custas processuais e honorários de advogado, nos termos do
art. 55 da Lei 9.099/95.Em caso de recurso, o preparo compreenderá todas as despesas processuais, inclusive aquelas
dispensadas em primeiro grau de jurisdição, na forma do § 1º do art. 42 da Lei 9.099/95.Transitado em julgado por preclusão
lógica, arquivem-se, com baixa na distribuição.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Alto Parnaíba/MA, 19 de junho de 2017.Nuza
Maria Oliveira LimaJuíza de Direito Resp: ANDREYA

PROCESSO Nº 0000376-73.2016.8.10.0065 (3762016)
AÇÃO: PROCESSO DE EXECUÇÃO | EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

EXEQUENTE: MARIA ELISA CHAMON DAMASCENO - ME
ADVOGADO: EDUARDO PEREIRA DE BRITO ( OAB 11219-MA )

EXECUTADO: JOSE RIBAMAR NUNES BASTOS

SENTENÇA Dispensado o relatório, por força do disposto no art. 38 da Lei n° 9.099/95.Passo à fundamentação.Como é cediço, o
Código de Processo Civil arrola como uma das causas de extinção do processo sem resolução do mérito a desistência da ação
pelo autor (art. 485, VIII, do Código de Processo Civil).Desta feita, considerando que a parte autora requereu a desistência da
ação, conforme expediente de fl. 21, por ter alcançado o objetivo da presente lide de forma extrajudicial, não resta alternativa a
este juízo senão a de declarar a extinção do feito sem resolução do mérito.Decido.Diante do exposto, com fundamento no art. 485,
VIII, do Código de Processo Civil, bem como pelo Enunciado Nº 90 DO FONAJE, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução
de mérito.Deixo de condenar a parte requerente ao pagamento das custas processuais e honorários de advogado, nos termos do
art. 55 da Lei 9.099/95.Em caso de recurso, o preparo compreenderá todas as despesas processuais, inclusive aquelas
dispensadas em primeiro grau de jurisdição, na forma do § 1º do art. 42 da Lei 9.099/95.Transitado em julgado por preclusão
lógica, arquivem-se, com baixa na distribuição.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Alto Parnaíba/MA, 19 de junho de 2017.Nuza
Maria Oliveira LimaJuíza de Direito Resp: ANDREYA

PROCESSO Nº 0000424-32.2016.8.10.0065 (4242016)
AÇÃO: PROCEDIMENTOS REGIDOS POR OUTROS CÓDIGOS, LEIS ESPARSAS E REGIMENTOS | DIVÓRCIO
CONSENSUAL

REQUERENTE: Processo em Segredo de Justiça
ADVOGADO: MERSON BORGES TAVARES DE MACÊDO ( OAB 15972-MA )

REQUERENTE: Processo em Segredo de Justiça
SENTENÇA Trata-se de AÇÃO DE DIVÓRCIO CONSENSUAL promovida por Paulo Roberto Sousa Silva Júnior e Lessa
Aparecida Limeira Coelho Silva ambos devidamente qualificados, por meio de advogado devidamente constituído.Aduzem as
partes, em síntese, que contraíram matrimônio em 20/12/2011, sob o regime de comunhão parcial de bens (certidão de casamento
à fl.11) e que da relação resultou o nascimento de 02 (dois) filhos, sendo um menor (certidão de nascimento à fl. 17).Acostados os
documentos de fls. 09/21.Acordou-se na inicial que a guarda dos filhos será de forma compartilhada, sendo dispensado o direito à
pensão alimentícia. O casal não possui bens a serem partilhados.Com vistas o Ministério Público manifestou de acordo (fl.
29).Vieram os autos conclusos.É o breve relato. Passo à fundamentação.Inexiste óbice legal a que seja homologado o pedido dos
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interessados, de acordo com o que fora afirmado na inicial, eis que consta tudo de forma regular e de comum convenção de
ambos.Do que consta nos autos, restaram efetivamente comprovados os requisitos exigidos para o deferimento do pleito em
análise, estabelecido pela Lei 6.515/77, especialmente diante da emenda constitucional nº66 de 2010. Decido.Por todo o exposto,
verificando que o pedido preenche os requisitos do art. 226, § 6º, da Constituição Federal, c/c art. 40, da Lei 6.515/77, e ainda o §
2º do art. 1.580 do Código Civil, DECRETO O DIVÓRCIO de PAULO ROBERTO SOUSA SILVA JÚNIORE E LESSA APARECIDA
LIMEIRA COELHO SILVA, e, por conseguinte, declaro dissolvida a sociedade conjugal e o vínculo matrimonial.Ainda,
HOMOLOGO por sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo realizado, com fundamento no art. 487, III,
alínea "b", do CPC/2015 e consequentemente julgo extinto o processo com resolução do mérito.A cônjuge interessada deverá
voltar a usar o seu nome de solteira, qual seja LESSA APARECIDA LIMEIRA COELHO.Expeça-se o competente mandado de
averbação. Sem custas, em razão do benefício da assistência judiciária gratuita que ora concedo, nos termos da Lei nº.
1.060/50.Após o trânsito em julgado arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais.Publique-se. Registre-se. Intimem-
se.Alto Parnaíba/MA, 26 de junho de 2017.Nuza Maria Oliveira LimaJuíza de Direito Resp: ANDREYA

PROCESSO Nº 0000442-53.2016.8.10.0065 (4422016)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQUERENTE: CLOVIS CARVALHO TAVARES
REQUERIDO: NELSINHO DO CHURASQUINHO N A

SENTENÇATrata-se Ação de Cobrança proposta por Clóvis Carvalho Tavares em face de Nelsinho do Churrasquinho N.A, ambas
criteriosamente qualificados nos autos.Juntou documentos de fls. 04/09.Designada audiência de conciliação à fl. 08.As partes
entabularam acordo conforme fl. 16.Vieram os autos conclusos.É o breve relato. Passo à fundamentação.Inexiste óbice legal a que
seja homologado o acordo firmado entre as partes, tal como delineado à fl. 16, eis que realizado de forma regular e de comum
convenção de ambos.Decido.Desse modo, HOMOLOGO por sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo
realizado entre o requerente, Clóvis Carvalho Tavares, e o requerido, Nelsinho do Churrasquinho N.A, e com fundamento no art.
487, III, "b", do Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução de mérito entre as partes acima
referenciadas.Deixo de condenar a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários de advogado, nos termos
do art. 55 da Lei 9.099/95.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Alto Parnaíba/MA, 19 de junho de 2017.NUZA MARIA OLIVEIRA
LIMA Juíza de Direito Resp: ANDREYA

PROCESSO Nº 0000446-90.2016.8.10.0065 (4462016)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

REQUERENTE: ANA ARAUJO SOARES

REQUERIDO: EIMAR CANUTO DE SOUZA

SENTENÇA ANA ARAÚJO SOARES, devidamente qualificada nos autos, ajuizou a presente AÇÃO DE COBRANÇA, em face de
EIMAR CANUTO DE SOUZA, também qualificado.Juntou documentos de fls. 04/07.Designada audiência de conciliação à fl. 08.As
partes entabularam acordo conforme fl. 13.Vieram os autos conclusos.É o breve relato. Passo à fundamentação.Inexiste óbice
legal a que seja homologado o acordo firmado entre as partes, tal como delineado à fl. 13, eis que realizado de forma regular e de
comum convenção de ambos.Decido.Desse modo, HOMOLOGO por sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o
acordo realizado entre a requerente, ANA ARAÚJO SOARES e o requerido, EIMAR CANUTO DE SOUSA, e, com fundamento no
art. 487, III, "b", do Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução de mérito entre as partes acima
referenciadas.Em tempo, proceda-se a Secretaria Judicial a correção na capa dos autos, a fim de constar o nome correto do
requerido, qual seja, Leonardo Barbosa da Silva. Deixo de condenar a parte requerida ao pagamento das custas processuais e
honorários de advogado, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.Procedam-se as diligências necessárias. Transitado em julgado por
preclusão lógica, arquivem-se, com baixa na distribuição.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Alto Parnaíba/MA, 26 de junho de
2017.NUZA MARIA OLIVEIRA LIMAJuíza de Direito Resp: ANDREYA

PROCESSO Nº 0000462-44.2016.8.10.0065 (4622016)
AÇÃO: PROCESSO DE EXECUÇÃO | EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

EXEQUENTE: DINALVA MOREIRA COSTA

EXECUTADO: MARIA ROSA DOS SANTOS

SENTENÇA Trata-se de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL promovida pelo DINALVA MOREIRA COSTA em desfavor de
MARIA ROSA DOS SANTOS, qualificado nos autos do processo em epígrafe.O executado liquidou, espontaneamente, sua dívida
junto ao exequente de forma que este juntou petição de fl. 15, requerendo a extinção do feito.É breve relato.Passo à
fundamentação.O Código de Processo Civil estabelece como uma das formas de extinção do processo de execução a satisfação
da obrigação pelo devedor: Art. 924, CPC. Extingue-se a execução quando:II - o devedor satisfaz a obrigação;No caso em apreço,
o pagamento da quantia exequenda encontra-se totalmente quitada, como confessado pelo exequente.Decido.Ex expositis, com
fundamento nos arts. 924 II, e 925, todos do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO.Determino o
desentranhamento do documento de fls. 05.Transitado em julgado por preclusão lógica, arquivem-se, com baixa na
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distribuição.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Uma via desta sentença será utilizada como MANDADO a ser cumprido por
Oficial de Justiça, que fica desde já autorizado a fazer uso das prerrogativas do art. 212, §2º, do NCPC, se for o caso.Alto
Parnaíba/MA, 13 de junho de 2017.NUZA MARIA OLIVEIRA LIMAJuíza de Direito Resp: ANDREYA

PROCESSO Nº 0000571-58.2016.8.10.0065 (5712016)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQUERENTE: ARACILDE DA SILVA SOUSA
ADVOGADO: CONRADO GOMES DOS SANTOS JUNIOR ( OAB 13267A-MA )
REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA
Processo nº 571-58.2016.8.10.0065 (5712016) Ação de Procedimento do Juizado Especial Requerente: Aracilde da Silva Sousa
Requerido: Banco Bradesco Financiamentos S/A SENTENÇA Dispensado o relatório, por força do disposto no art. 38 da Lei n°
9.099/95. É o relatório. Passo à fundamentação. Como é cediço, o Código de Processo Civil arrola como uma das causas de
extinção do processo sem resolução do mérito a desistência da ação pelo autor (art. 485, VIII, do Código de Processo Civil). Desta
feita, considerando que a parte autora requereu a desistência da ação, conforme expediente de fl. 15, não resta alternativa a este
juízo senão a de declarar a extinção do feito sem resolução do mérito. Decido. Diante do exposto, com fundamento nos arts. 200 e
485, VIII, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito. Deixo de condenar a parte
requerente ao pagamento das custas processuais e honorários de advogado, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. Em caso de
recurso, o preparo compreenderá todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição,
na forma do § 1º do art. 42 da Lei 9.099/95. Decorrido o prazo recursal, dê-se baixa na distribuição e arquive-se. Publique-se.
Registre-se. Intimem-se. Alto Parnaíba/MA, 19 de junho de 2017. Nuza Maria Oliveira Lima Juíza de Direito Resp: ANDREYA

PROCESSO Nº 0000572-43.2016.8.10.0065 (5722016)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQUERENTE: ARACILDE DA SILVA SOUSA e BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A 
ADVOGADO: CONRADO GOMES DOS SANTOS JUNIOR ( OAB 13267A-MA )
RÉU:
SENTENÇA Dispensado o relatório, por força do disposto no art. 38 da Lei n° 9.099/95.É o relatório.Passo à fundamentação.Como
é cediço, o Código de Processo Civil arrola como uma das causas de extinção do processo sem resolução do mérito a desistência
da ação pelo autor (art. 485, VIII, do Código de Processo Civil).Desta feita, considerando que a parte autora requereu a desistência
da ação, conforme expediente de fl. 15, não resta alternativa a este juízo senão a de declarar a extinção do feito sem resolução do
mérito.Decido.Diante do exposto, com fundamento nos arts. 200 e 485, VIII, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O
PROCESSO, sem resolução de mérito.Deixo de condenar a parte requerente ao pagamento das custas processuais e honorários
de advogado, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.Em caso de recurso, o preparo compreenderá todas as despesas processuais,
inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, na forma do § 1º do art. 42 da Lei 9.099/95.Decorrido o prazo
recursal, dê-se baixa na distribuição e arquive-se.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Alto Parnaíba/MA, 19 de junho de
2017.Nuza Maria Oliveira Lima Juíza de Direito Resp: ANDREYA

PROCESSO Nº 9000496-65.2013.8.10.0065 (902772013)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

REQUERENTE: MARIA FLORISMAR RIBEIRO RODRIGUES
ADVOGADO: CONRADO GOMES DOS SANTOS JÚNIOR ( OAB 5958-TO )

REQUERIDO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHAO - CAEMA
ADVOGADO: JUVENAL NUNES RIBEIRO ( OAB 4470-MA )

SENTENÇA Vistos e examinados estes autos de ação de reparação por danos materiais e morais em que MARIA FLORISMAR
RIBEIRO RODRIGUES move em face de COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL - CAEMA. I.Relatório dispensado nos
termos do artigo 38, da Lei nº 9.099/95.II.Inicialmente cumpre gizar que a relação travada entre as partes é efetivamente de
consumo, aplicando-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, assim, inverto o ônus da prova em favor do autor, conforme
dispõe o artigo 6º, inciso VIII, do Código Consumerista.Trata-se de pedido reparatório de danos morais em virtude de mau
fornecimento nos serviços de abastecimento, inclusive com falta de água diariamente e as vezes até por vários dias.A ré
devidamente citada compareceu a audiência de conciliação, momento em que foi rejeitada a proposta conciliatória, fazendo
juntada de documentos e contestação. Conforme se extrai da inicial e demais manifestações nos autos, aponta a parte autora que
a relação que possui junto a parte ré é de consumo, razão pela qual a análise do presente feito deve se dar com base nas
disposições protetivas constantes no Código Consumerista. Conforme estipula o art. 2.º, do CDC, "consumidor é toda pessoa física
ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final". Neste particular, denota-se que a parte requerente
efetivamente ostenta a condição de destinatário final, haja vista que usufrui em proveito próprio do serviço público prestado pela
parte ré.De mais a mais, em atenção do disposto no art. 3.º, da apontada Lei, denota-se que "fornecedor é toda pessoa física ou
jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de
produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou
prestação de serviços".Partindo dessa premissa, depreende-se efetivamente que a parte ré se enquadra no conceito de
fornecedor, eis que presta serviço de captação e distribuição de água.Desta forma, coexistindo os dois pilares da relação de
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consumo, eis que de um lado encontra-se presente o consumidor (parte autora) e do outro o fornecedor (parte ré), bem como a
prestação de determinado serviço (captação e fornecimento de água) e sua respectiva contraprestação financeira (tarifa pela
utilização do serviço), depreende-se claramente a relação entre os litigantes deve ser balizada pelas normas decorrentes do
Código de Defesa do Consumidor, pelo qual inverto o ônus da prova em favor da autora.No mérito destaco a responsabilidade da
ré frente aos eventos danosos que tem ocorrido junto a esta cidade, cuja responsabilidade é objetiva e subjetiva, ambas
configuradas, sendo que uma já seria suficiente para a procedência do pedido inicial.Como bem relatou a autora, os serviços de
fornecimento de água são péssimos e a situação é notória na cidade. Alegação esta que poder ser comprovada pelo grande
número de processos na Comarca com os mesmos pedidos.Quanto ao pedido de danos morais, verifico que este é perfeitamente
procedente uma vez que estamos tratando de dano moral puro, ou seja, dano in re ipsa, aquele que não prescinde de provas, não
precisando o consumidor provar que tenha agido com culpa. Diante da constituição, natureza jurídica e modalidade de prestação
do serviço prestado pela ré, denota-se que se submete a disposição constitucional elencada no art. 37, §6.º, da Constituição
Federal, o qual detém a seguinte redação:"Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e
eficiência e, também, ao seguinte:§6.º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços
públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso
contra o responsável nos casos de dolo ou culpa".Desta forma, evidenciada a ocorrência de frequentes interrupções dos serviços
cujo ato tenha implicado em danos aos seus destinatários, dispensa-se a análise quanto a presença de dolo ou culpa da
concessionária, eis que responde pelos atos em questão de forma objetiva, bastando-se apurar se há nexo de causa entre o dano
alegado e o evento danoso experimentado.No caso em debate, é nítido que a impossibilidade (ainda que em caráter momentâneo)
de usufruir do serviço público essencial que é prestado pela parte ré a parte autora sofreu danos, como já descritos acima. Desta
forma, existindo o evento danoso (interrupção do serviço) emerge a ré a responsabilidade em arcar com os danos sofridos pela
parte autora independente da aferição de culpa.E mais, tratando-se de relação de consumo o elo entre as partes, impõe-se a regra
contida no art. 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor, o qual disciplina que: "O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à
prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos".Embora o
mencionado texto legal seja claro em seus termos, peço vênia para destacar trecho dos ensinamentos prestados por Flávio
Tartuce, que, por sua vez, apresenta:"A responsabilidade do fornecedor de serviços pelo acidente de consumo é objetiva, ou seja,
independe da existência de culpa, a menos que o agente causador do prejuízo moral puro ou cumulado com o patrimonial seja
profissional liberal, caso em que a sua responsabilidade poderá ser subjetiva (vide, a respeito do tema, o art. 14, caput, e §4º).
Qualquer fornecedor de serviços, em princípio, responde objetivamente pelos danos sofridos pelo consumidor, salvo o profissional
liberal. Assim, tanto a pessoa física como a pessoa jurídica de direito público ou privado que atuam como fornecedores de serviços
no mercado de consumo podem vir a responder sem culpa (LISBOA, Roberto Senise. Responsabilidade civil nas relações de
consumo. São Paulo: RT, 2001, p. 241)" (TARTUCE, Flávio; ASSUMPÇÃO NEVES, Daniel Amorim. Manual de direito do
consumidor: direito material e processual, 5.ª ed., rev. atual. e ampl. - Rio de Janeiro: Forense: São Paulo: Método, 2016, p.
202).Resta nítido que a interrupção do fornecimento de água, serviço essencial, é motivo plausível para embasar a pretensão
indenizatória a título de danos morais, mormente diante do fato de que tais acontecimentos têm sido constantes e as vezes
perduraram por dias.Fixadas estas premissas passo ao arbitramento do dano.Na fixação do dano moral, doutrina e jurisprudência
recomendam a míngua de outros parâmetros, que o julgador aja com prudência, não devendo o valor fixado ser causa de
enriquecimento pelo ofendido e tão pouco ser insignificante, de tal forma que o ofensor deixe de sentir suas finalidades inibitória,
compensatória e reparatória ao ofendido.Desta forma, levando em conta o acima exposto, fixo a indenização por dano moral no
valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a ser atualizado na data do efetivo pagamento acrescido de juros de mora de 1% ao mês
desde a citação e correção monetária com base na média do INPC/IGP-DI desde a publicação. IIIDECISÃO:POSTO ISSO, julgo
PROCEDENTE o pedido inicial intentado por MARIA FLORISMAR RIBEIRO RODRIGUES em face de COMPANHIA DE
SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO - CAEMA, para o fim de CONDENAR a ré ao pagamento dos danos morais
consistentes no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a ser atualizado com juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção
monetária com base na média do INPC/IGP-DI desde a condenação. JULGO EXTINTO o processo com resolução de mérito com
fundamento no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil.Procedam-se as diligências necessárias. Se assim transitar,
arquivem-se os autos com as baixas de praxe. P.R.I.I.Alto Parnaíba/MA, 26 de junho de 2017.Nuza Maria Oliveira Lima. Juíza de
Direito Resp: ANDREYA

Amarante do Maranhão

PROCESSO Nº 0000708-08.2014.8.10.0066 (7082014)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

REQUERENTE: SIVALDO DE OLIVEIRA MORAIS
ADVOGADO: HILMA CARVALHO DO CARMO ( OAB 11081-MA )

REQUERIDO: TELEMAR NORTE LESTE S.A
ADVOGADO: ULISSES CÉSAR MARTINS DE SOUSA ( OAB 4462-MA )

ESTADO DO MARANHÃOPODER JUDICIÁRIOCOMARCA DE AMARANTE DO MARANHÃOProcesso:
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708-08.2014.8.10.0066Classe CNJ: Procedimento do Juizado Especial CívelATO ORDINATÓRIOConforme determina o art. 93,
XIV, da CF/88 e o art. 162, §4º do Código de Processo Civil, regulamentados pelo provimento nº 001/2007, art. 3º, inciso V da
Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Maranhão. Ato Ordinatório XV: retornando-se os autos de instância superior, intimar
as partes para requerer o que entenderem de direito, em 15 (quinze) dias.Amarante do Maranhão-MA, 27 de junho de 2017.José
Ricardo Caldas FreireSecretário Judicial Resp: 165183

PROCESSO Nº 0000800-49.2015.8.10.0066 (8042015)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

REQUERENTE: TOMASIA DA COSTA SOUSA
ADVOGADO: WILLAMACK JORGE DA SILVA MANGUEIRA ( OAB 6050A-MA )

REQUERIDO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL
ADVOGADO: FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES ( OAB 11442A-MA )

ESTADO DO MARANHÃOPODER JUDICIÁRIOCOMARCA DE AMARANTE DO MARANHÃOProcesso:
800-49.2015.8.10.0066Classe CNJ: Procedimento do Juizado Especial CívelATO ORDINATÓRIOConforme determina o art. 93,
XIV, da CF/88 e o art. 162, §4º do Código de Processo Civil, regulamentados pelo provimento nº 001/2007, art. 3º, inciso V da
Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Maranhão. Ato Ordinatório XV: retornando-se os autos de instância superior, intimar
as partes para requerer o que entenderem de direito, em 15 (quinze) dias.Amarante do Maranhão-MA, 28 de junho de 2017.José
Ricardo Caldas FreireSecretário Judicial Resp: 165183

PROCESSO Nº 0000848-42.2014.8.10.0066 (8512014)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

REQUERENTE: MARIA AMÉLIA VICENTE TORRES
ADVOGADO: THIAGO PINTO SILVA ( OAB 10950-MA )

REQUERIDO: OI MÓVEL S/A
ADVOGADO: LETICIA MARIA ANDRADE TROVAO ( OAB 7563-MA ) e ULISSES CÉSAR MARTINS DE SOUSA ( OAB 4462-
MA )

ESTADO DO MARANHÃOPODER JUDICIÁRIOCOMARCA DE AMARANTE DO MARANHÃOProcesso:
848-42.2014.8.10.0066Classe CNJ: Procedimento do Juizado Especial CívelATO ORDINATÓRIOConforme determina o art. 93,
XIV, da CF/88 e o art. 162, §4º do Código de Processo Civil, regulamentados pelo provimento nº 001/2007, art. 3º, inciso V da
Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Maranhão. Ato Ordinatório XV: retornando-se os autos de instância superior, intimar
as partes para requerer o que entenderem de direito, em 15 (quinze) dias.Amarante do Maranhão-MA, 28 de junho de 2017.José
Ricardo Caldas FreireSecretário Judicial Resp: 165183

PROCESSO Nº 0000424-97.2014.8.10.0066 (4242014)
AÇÃO: PROCESSO COMUM | AÇÃO PENAL DE COMPETÊNCIA DO JÚRI

AUTOR: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

INDICIADO: MATHEUS MARINHO RODRIGUES GUAJAJARA e NAZARO GUAJAJARA e RICARDO DE MORAIS SANTOS -
ADVOGADO: FILIPE DA SILVA SOUZA ( OAB 15800-MA ) e JOAO BATISTA BORGES LUZ SILVA ( OAB 10275-MA ) e JOSE
AIRTON DOS SANTOS ( OAB 12607-MA ) e LEÃO III DA SILVA BATALHA ( OAB 16736-MA ) e TADEU JARDIM DA SILVA (
OAB 16622-MA )

424-97.2014.8.10.0066Vistos etcTrata-se de pedido de revogação da preventiva formulado em audiência pelo acusado Ricardo de
Morais Santos ao argumento de que se apresentou voluntariamente, não pretendendo se furtar da aplicação da lei penal, fls.
171/172.Instado a se manifestar sobre o pedido de revogação da preventiva e sobre as testemunhas não encontradas, o Parquet
requereu diligências para encontrar o endereço das testemunhas faltantes, fls. 176.Às fls. 178/184, o acusado Matheus Marinho
Rodrigues Guajajara apresentou resposta à acusação por intermédio de seu advogado constituído, juntando procuração para
tanto.É o breve relato. Decido.Em relação ao pedido de revogação da preventiva formulado pelo acusado Ricardo de Morais
Santos, entendo que tal deve prosperar, vez que de fato, referido réu se apresentou voluntariamente, mesmo ciente de que pesava
contra si um mandado de prisão preventiva, o que demonstra que não pretende se furtar da aplicação da lei penal, bem como não
constam elementos nos autos que apontem que ele venha coagindo testemunhas ou destruindo provas, razão pela qual entendo
que tal acusado em liberdade não irá prejudicar o andamento da ação penal.Em relação à aventada nulidade de ausência de
citação aventada pelo acusado Matheus Marinho Rodrigues Guajajara em sua resposta à acusação, entendo que a mesma não
merece prosperar, vez que tal réu não foi considerado citado por este magistrado, conforme faz prova o despacho de fls. 164.Lado
outro, verifico que referido acusado compareceu antes do final da instrução processual, dando-se por citado e tomando
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conhecimento da imputação que pesa contra si, de modo que não trará prejuízo ao andamento da ação sua persecução criminal
nestes autos, ao contrário, tal fato trará celeridade, pois concentrará os atos, bem como evitará decisões conflitantes, uma vez que
aos denunciados fora imputado um fato único com a participação dos três. Por fim, entendo por bem deferir as diligências
requeridas pelo Ministério Público para localização das testemunhas, determinando de forma mais abrangente que seja buscado o
endereço das mesmas no INFOJUD e no BACENJUD, uma vez que este último fornecerá os endereços constantes em todas as
instituições financeiras e não somente na Caixa Econômica Federal. Ante o exposto, revogo a prisão preventiva decretada em
desfavor do acusado Ricardo de Morais Santos. Expeça-se o alvará de soltura, consignando que o mesmo só deve ser posto em
liberdade se por outro motivo não estiver preso.Como a defesa do acusado Matheus Marinho Guajajara não apresenta elementos
que possam recomendar a absolvição sumária, mantenho o recebimento da denúncia em face do mesmo.Determino que seja
buscado nos sistemas INFOJUD e BACENJUD os endereços das testemunhas arroladas pelo Ministério Público às fls.
176.Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 05/07/2017, às 15:00, neste Fórum, oportunidade na qual serão
reinquiridas as testemunhas já ouvidas, com o fito de propiciar ao acusado Matheus Marinho Guajajara o direito à ampla defesa e
contraditório, bem como colhido o depoimento das demais testemunhas e interrogados os acusados.Intimações necessárias.
Cumpra-se com urgências.Torno sem efeito a determinação de formação de autos suplementares para o acusado Matheus
Marinho Guajajara, fls. 164. Intimações necessárias. Notifique-se o MP.Amarante do Maranhão, 22 de maio de 2017Ítalo Lopes
GondimJuiz de Direito Titular Resp: 150037

PROCESSO Nº 0000025-63.2017.8.10.0066 (252017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

REQUERENTE: JOSÉ PEREIRA DA SILVA
ADVOGADO: JOSE AIRTON DOS SANTOS ( OAB 12607-MA )

REQUERIDO: CEMAR - COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO
ADVOGADO: GILBERTO COSTA SOARES ( OAB 4914-MA )

Vistos,Intime-se o Requerido para no prazo de 15(quinze) dias, pagar voluntariamente o valor da execução retro, na forma do art.
523, § 1º do Código de Processo Civil.Na ocorrência de não pagamento, ante o disposto nos artigos 835, inciso I, e 854, ambos do
Código de Processo Civil, para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, determino, em primeiro
lugar, por meio do sistema denominado Bacen-jud, a indisponibilidade de ativos financeiros existentes em nome do executado até
o limite do valor executado.Tornados indisponíveis os ativos financeiros do executado, intime-se o executado na pessoa de seu
advogado constituído nos autos ou, não o tendo, pessoalmente (CPC, artigo 854, § 2º), para os fins dispostos no parágrafo 3º do
artigo 854.Apresentada manifestação do executado, retornem-me conclusos para apreciação.Não apresentada manifestação,
converter-se-á a indisponibilidade em penhora, sem necessidade de lavratura de termo, mediante transferência do montante
indisponível para conta vinculada ao juízo da execução.Fica a executada ciente de que o prazo para impugnar é de 15 dias,
contados, independentemente de nova intimação ou penhora, partir do fim do prazo para pagamento voluntário, Vencido o prazo
para impugnar, sem manifestação da parte, proceda-se à expedição de alvará judicial em favor da parte exeqüente, e após,
conclusos para extinção da execução.Em caso de penhora negativa, intime-se o Requerente para indicar bens passiveis de
constrição judicial ou requerer o que entender de direito no prazo de 15 (quinze) dias.Cumpra-se.Amarante do Maranhão/MA,
21/06/2017Ítalo Lopes GondimJuiz de Direito Titular da Comarca de Amarante do Maranhão Resp: 180042

PROCESSO Nº 0000448-23.2017.8.10.0066 (4482017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

REQUERENTE: DOMINGAS TRINDADE DA SILVA
ADVOGADO: JOSE AIRTON DOS SANTOS ( OAB 12607-MA )

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO: RUBENS GASPAR SERRA ( OAB 119859-SP )

Vistos,Intime-se o Requerido para no prazo de 15(quinze) dias, pagar voluntariamente o valor da execução retro, na forma do art.
523, § 1º do Código de Processo Civil.Na ocorrência de não pagamento, ante o disposto nos artigos 835, inciso I, e 854, ambos do
Código de Processo Civil, para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, determino, em primeiro
lugar, por meio do sistema denominado Bacen-jud, a indisponibilidade de ativos financeiros existentes em nome do executado até
o limite do valor executado.Tornados indisponíveis os ativos financeiros do executado, intime-se o executado na pessoa de seu
advogado constituído nos autos ou, não o tendo, pessoalmente (CPC, artigo 854, § 2º), para os fins dispostos no parágrafo 3º do
artigo 854.Apresentada manifestação do executado, retornem-me conclusos para apreciação.Não apresentada manifestação,
converter-se-á a indisponibilidade em penhora, sem necessidade de lavratura de termo, mediante transferência do montante
indisponível para conta vinculada ao juízo da execução.Fica a executada ciente de que o prazo para impugnar é de 15 dias,
contados, independentemente de nova intimação ou penhora, partir do fim do prazo para pagamento voluntário, Vencido o prazo
para impugnar, sem manifestação da parte, proceda-se à expedição de alvará judicial em favor da parte exeqüente, e após,
conclusos para extinção da execução.Em caso de penhora negativa, intime-se o Requerente para indicar bens passiveis de
constrição judicial ou requerer o que entender de direito no prazo de 15 (quinze) dias.Cumpra-se.Amarante do Maranhão/MA,
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21/06/2017Ítalo Lopes GondimJuiz de Direito Titular da Comarca de Amarante do Maranhão Resp: 180042

PROCESSO Nº 0002671-80.2016.8.10.0066 (26752016)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

REQUERENTE: ANALIA LOPES DE OLIVEIRA FEITOSA
ADVOGADO: ANTONIO MARCOS RIBEIRO SOUSA ( OAB 12055-MA )

REQUERIDO: BANCO BRADESCO
ADVOGADO: RUBENS GASPAR SERRA ( OAB 119859-SP )

Processo nº 2671-80.2016.8.10.0066 Ação Declaratória Requerente: ANALIA LOPES DE OLIVEIRA FEITOSARequerido: BANCO
BRADESCO SENTENÇADispensado o relatório em face do art. 38 da Lei 9.099/95. Inexistem preliminares.Inicialmente, observa-
se que realizada audiência de conciliação não foram requeridas produção de provas pelas partes, razão pela qual o presente
processo encontra-se pronto para julgamento, nos termos do art. 355, inciso I do NCPC.A situação informada nos autos cinge-se a
suposto débito com o requerido o qual o autor desconhece totalmente, pelo que autor teve seu nome indevidamente incluído nos
cadastros de proteção ao crédito. Requer a autora que seja condenado o banco réu a indenizar os danos de ordem moral a serem
arbitrados pelo Juízo, além dos prejuízos materiais, ao passo que a instituição bancária requerida alega não haver qualquer dever
de indenizar, em síntese, pela existência de contrato regular, alegando que houve refinanciamento de empréstimo, ocorre que o
requerido sequer junta aos autos qualquer documento que comprove que há um contrato entre ambos.Cumpre ressaltar que a
matéria discutida nos autos versa sobre relação de consumo (artigos 2º e 3º do CDC), com aplicação de responsabilidade na
modalidade objetiva do banco réu pelos danos experimentados pelo requerente (artigo 14 do CDC), igualmente decorrente da falta
de cuidado na execução de seus serviços e de falha na fiscalização e cautela na contratação dos mesmos, tudo em acordo com o
parágrafo único do artigo 7º, do § 1º do artigo 25 e artigo 34, todos do Código de Defesa do Consumidor.A requerida afirma que a
referida inclusão fora realizada de forma regular, vez que a autora restara inadimplente com suas obrigações diante da mesma, no
entanto, mesmo ciente da inversão do ônus da prova, em razão da existência de verossimilhança nas alegações do requerente,
bem como em face de sua hipossuficiência, não faz juntar aos autos nenhum documento comprobatório das afirmações contidas
na contestação. Ora, a requerida teria condições de produzir tais provas, vez que se trata de instituição financeira de grande porte,
possuindo em seus arquivos os contratos realizados, no entanto quedou-se inerte, devendo arcar com o ônus da não produção de
tais provas. Desta forma, caracterizada está a falha na prestação de serviço, fazendo surgir a responsabilidade objetiva da
reclamada (art. 14 do CDC), pois estão presentes os requisitos autorizadores da responsabilidade civil, quais sejam: conduta
(inclusão indevida do nome da autora em cadastro de mal pagadores), dano (violação a direitos de sua personalidade quais sejam
a honra e boa fama fato que lhe causou inegável abalo de crédito) e nexo causal (liame entre a ação da requerida e o prejuízo
experimentado pelo autor), sendo dispensável, no presente caso, a análise da culpa.Relevante mencionar que situações tais quais
a retratada no caso em questão são corriqueiras, sobretudo no âmbito dos Juizados Especiais, o que denota falha das instituições
bancárias na prestação de um serviço de qualidade e seguro, de modo a prevenir eventuais danos aos consumidores. Destarte, é
comum a verificação de fraudes na constituição de tais relações contratuais onde muitas vezes a empresa não toma as
precauções necessárias quanto à conferência da assinatura e dos documentos do contratante, tendo desta forma, a reclamada
assumido o risco de eventual fraude. Assim, dentro de todo esse contexto, entendo que não foi satisfatoriamente demonstrado
qualquer elemento de prova capaz de elidir as afirmações do autor. Nesse ponto, convém mencionar que uma vez que a demanda
em questão se refere a pedido de indenização por danos morais, competiria à empresa demandada se manifestar especificamente
sobre o fato ensejador dos requerimentos formulados, a saber, a alegativa de não-contratação do serviço que ensejou o cadastro
da autora no rol de inadimplentes. Em que pese a inexistência de relação jurídica, o mesmo deve ser considerada como
consumidora por equiparação e nesse aspecto, recebeu o serviço inadequado, quanto à segurança que se deve esperar do
reclamado, aplicando-se ao fato em apreço o Código de Defesa do Consumidor. Noutra banda, verifico a hipótese de dano moral
indenizável, eis que os fatos reportados na inicial configuram efetiva lesão a direitos da personalidade, não se constituindo em
meros aborrecimentos ou dissabores cotidianos da vida em sociedade. De fato, a privação de parcela considerável de uma renda
já limitada gera transtornos na vida social que afetam a higidez psíquica, configurando-se, assim, o dever de indenizar. Trata-se,
aliás, de dano moral in re ipsa, o qual dispensa comprovação concreta de sentimentos negativos, tais como dor, humilhação,
vexame ou constrangimento. Este é o entendimento de nossos tribunais:INDENIZAÇÃO - Dano moral. Reparação que independe
da existência de seqüelas somáticas. Inteligência do art. 5 º, V, da CF e da Súm.37 do STJ. Ante o texto constitucional novo é
indenizável o dano moral, sem que tenha a norma (art. 5º, V) condicionado a reparação à existência de seqüelas somáticas. Dano
moral é moral. (1 º TACSP - EI 522.690/8-1 - 2 º Gr. Cs - Rel. Juiz Octaviano Santos Lobo - j. 23.06.94) (RT. 712/170). Na análise
do quantum indenizatório a título de dano moral deve-se observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, de tal modo
que o valor arbitrado não configure enriquecimento sem causa da parte autora. Além disso, deve-se considerar o efeito pedagógico
da medida, para que a parte reclamada não reitere o comportamento danoso. Para tanto, deve-se aferir os critérios elencados pela
doutrina e jurisprudência como determinantes para aferição do respectivo valor, tais como o grau da lesão causada, a condição
econômica das partes, o grau de dolo ou culpa do ofensor, os benefícios advindos do comportamento danoso, dentre
outros.Partindo-se de tais premissas, no caso em análise, entendo por bem arbitrar a indenização por dano moral no valor de R$
3.000,00 (três mil reais), quantia essa que considero razoável e proporcional ao fato, ante os elementos de prova que foram
produzidos nos autos.Ante o exposto, nos termos do art. 487, I do NCPC, julgo PROCEDENTE o pedido, para condenar o
requerido ao pagamento de indenização pelos danos morais impingidos ao autor no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) que deve
ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da publicação da sentença e com incidência de juros de mora de 1% ao mês, a
contar da citação. Condeno ainda o requerido em obrigação de fazer no sentido de proceder à retirada do nome da autora dos
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cadastros de inadimplência, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de crime de desobediência. Por fim, declaro nulo o contrato de
contrato n.º 329656563000091 citado nos autos.Sem custas. Sem honorários, face ao art. 55 da Lei 9.099/95.Esta sentença servirá
de mandado de intimação, cumprimento, e ou ofício na comunicação dos atos processuais, dentro do princípio da celeridade aqui
implantado e sugestão do CNJ.Publique-se. Registre-se. Intime-se.Amarante do Maranhão, 18/01/2017 Ítalo Lopes GondimJuiz
Titular da Comarca de Amarante do Maranhão/MA Resp: 180042

Anajatuba

EDITAL DE INTIMAÇÃO
A DOUTORA JAQUELINE RODRIGUES DA CUNHA, JUÍZA DE DIREITO, TITULAR DESTA COMARCA DE ANAJATUBA
ESTADO DO MARANHÃO, NA FORMA DA LEI, ETC...
FAZ SABER a todos quantos o presente edital de intimação, virem ou dele conhecimento tiverem, que, processam por este Juízo e
Secretaria Judicial, os termos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos
Morais nº 1446-22.2016.8.10.0067, que tem como requerente José de Ribamar Oliveira Chaves e requerido Banco Bradesco
Financiamento S/A.
OBJETIVO  INTIMAR: Banco Bradesco Financiamento S/A, requerido, na pessoa de seu representante legal, Dr. Antônio de
Moraes Dourado Neto OAB/PE 23255 para tomar conhecimento do teor do Despacho, a seguir transcrito: (...) "Intime-se o
executado, através de seu advogado, para que no prazo de 15 (quinze) dias, promova o pagamento do débito constante da
planilha de fl. 37, no valor de R$ 10.262,22 (dez mil, duzentos e sessenta e dois reais, e vinte e dois centavos) nos termos do art.
523, do CPC. Fica advertido que, não havendo pagamento voluntário, no prazo estabelecido, será acrescida multa de 10%, bem
como de honorários advocatícios de 10% (art. 523, §1°, CPC). P.R.I. Anajatuba, 06 de junho de 2017. Jaqueline Rodrigues da
Cunha, Juíza de Direito".
O QUE SE CUMPRA SOB AS PENAS DA LEI; E, para que ninguém possa alegar ignorância mandou expedir o presente edital
que será publicado no Diário Oficial do Estado e afixado no local público de costume, na forma da Lei. Dado e passado nesta
Cidade e comarca de Anajatuba, Estado do Maranhão, 28 de junho de 2017. Eu. (Tássia Santos Sampaio), Aux. Judiciário, digitei
e subscrevi.

Mirella Cezar Freitas
Juíza de Direito, respondendo

EDITAL DE INTIMAÇÃO
A DOUTORA MIRELLA CEZAR FREITAS, JUÍZA DE DIREITO, TITULAR DA 2ª VARA DA COMARCA DE ITAPECURU-MIRIM,
RESPONDENDO POR ESTA COMARCA DE ANAJATUBA ESTADO DO MARANHÃO, NA FORMA DA LEI, ETC...
FAZ SABER a todos quantos o presente edital de intimação, virem ou dele conhecimento tiverem, que, processam por este Juízo e
Secretaria Judicial, os termos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos
Morais e Materiais nº 1505-10.2016.8.10.0067, que tem como requerente Manoel da Conceição Moreno e requerido Banco
Bradesco Financiamentos S/A.
OBJETIVO  INTIMAR: Banco Bradesco Financiamentos S/A, requerido, na pessoa de seu representante legal, Dr. Antônio de
Moraes Dourado Neto OAB/PE 23255  para tomar conhecimento do teor do Despacho, a seguir transcrito: (...) "Intime-se o
executado, através de seu advogado, para que no prazo de 15 (quinze) dias, promova o pagamento do débito constante da
planilha de fls. 37/38, no valor de R$ 4.778,27 (quatro mil, setecentos e setenta e oito reais, e vinte e sete centavos) nos termos do
art. 523, do CPC. Fica advertido que, não havendo pagamento voluntário, no prazo estabelecido, será acrescida multa de 10%,
bem como de honorários advocatícios de 10% (art. 523, §1°, CPC). P.R.I. Anajatuba, 06 de junho de 2017. Jaqueline Rodrigues da
Cunha, Juíza de Direito".
O QUE SE CUMPRA SOB AS PENAS DA LEI; E, para que ninguém possa alegar ignorância mandou expedir o presente edital
que será publicado no Diário Oficial do Estado e afixado no local público de costume, na forma da Lei. Dado e passado nesta
Cidade e comarca de Anajatuba, Estado do Maranhão, 28 de junho de 2017. Eu. (Tássia Santos Sampaio), Aux. Judiciário, digitei
e subscrevi.

Mirella Cezar Freitas
Juíza de Direito, respondendo

EDITAL DE INTIMAÇÃO

AÇÃO:Procedimento Ordinário
PROCESSO:290-62.2017.8.10.0067
REQUERENTE: JOSÉ ANTONIO BOGEA
ADVOGADO: Lunna Maria Dutra Rego OBA/MA 14331
REQUERIDO: MARIA DO ROSARIO

A DOUTORA MIRELLA CEZAR FREITAS, MM. JUÍZA DE DIREITO RESPONDENDO POR ESTA COMARCA DE ANAJATUBA,
VARA ÚNICA, NA FORMA DA LEI, ETC...

FINALIDADE: INTIMAR a parte autora, por se patrono, para tomar conhecimento da sentença proferida nos autos da ação acima
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citada a seguir transcrita:"JOSÉ ANTÔNIO BOGEA ajuizou a presente AÇÃO DE DESPEJO em face de MARIA DO ROSÁRIO,
igualmente qualificada. Às fls. 22, a parte autora informou que não tem mais interesse no prosseguimento do feito. Importante
frisar, que o réu ainda não havia sido citado da presente ação. É o relato.DECIDO. Homologo, por sentença, para que surta seus
jurídicos e legais efeitos, o pedido de desistência manifestado pela parte autora às fls. 22, e, em consequência, JULGO EXTINTO
O PROCESSO SEM ANÁLISE DO MÉRITO, nos termos do art. 485, inciso VIII, do CPC.Após trânsito em julgado, arquive-se com
baixas de estilo e cautelas legais. P.R.Intimem-se". Anajatuba, 05 de junho de 2017. MIRELLA CEZAR FREITAs Juíza de Direito,
respondendo. . Dado e passado o presente nesta Secretaria Judicial, ao meu cargo, nesta Cidade de Anajatuba, Estado do
Maranhão, aos 29 de junho de 2017. Eu________, (Fernanda Barbosa Lima), Técnica Judiciária, conferi e subscrevi.

MIRELLA CEZAR FREITAS
Juíza de Direito, respondendo

EDITAL DE INTIMAÇÃO
A DOUTORA MIRELLA CEZAR FREITAS, JUÍZA DE DIREITO, TITULAR DA 2ª VARA DA COMARCA DE ITAPECURU-MIRIM,
RESPONDENDO POR ESTA COMARCA DE ANAJATUBA ESTADO DO MARANHÃO, NA FORMA DA LEI, ETC...
FAZ SABER a todos quantos o presente edital de intimação, virem ou dele conhecimento tiverem, que, processam por este Juízo e
Secretaria Judicial, os termos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito, Indenização por Danos
Morais nº 360-50.2015.8.10.0067, que tem como requerente João Batista dos Santos e requerido Banco Itaú BMG Consignado
S/A.
OBJETIVO  INTIMAR: Banco Itaú BMG Consignado S/A, requerido, na pessoa de seu representante legal, Dr. Giovanny
Michael Vieira Navarro OAB/MA 9320-A para tomar conhecimento do teor do Despacho, a seguir transcrito: (...) "Como salientado
no despacho de fl. 85, não é possível a este juízo realizar a transferência judicial do valor indicado na petição de fl. 88, ante a
ausência de agência bancária do banco do Brasil, neste município e ausência de servidor para realização de tal operação. 
Portanto, determino a intimação do requerido, através de seu advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, indique pessoa
para recebimento do valor depositado em excesso, fls. 58, no valor de R$ 18.639,03 (dezoito mil seiscentos e trinta e nove reais e
três centavos), sob pena de indeferimento e arquivamento dos autos. Vindo a indicação aos autos, determino a expedição de
alvará judicial em nome da pessoa indicada, para recebimento do valor excedente.. P.R.I. Anajatuba, 30 de maio de 2017.
Jaqueline Rodrigues da Cunha, Juíza de Direito".
O QUE SE CUMPRA SOB AS PENAS DA LEI; E, para que ninguém possa alegar ignorância mandou expedir o presente edital
que será publicado no Diário Oficial do Estado e afixado no local público de costume, na forma da Lei. Dado e passado nesta
Cidade e comarca de Anajatuba, Estado do Maranhão, 28 de junho de 2017. Eu. (Tássia Santos Sampaio), Aux. Judiciário, digitei
e subscrevi.

Mirella Cezar Freitas
Juíza de Direito, respondendo

EDITAL DE INTIMAÇÃO
A DOUTORA MIRELLA CEZAR FREITAS, JUÍZA DE DIREITO, TITULAR DA 2ª VARA DA COMARCA DE ITAPECURU-MIRIM,
RESPONDENDO POR ESTA COMARCA DE ANAJATUBA, ESTADO DO MARANHÃO, NA FORMA DA LEI, ETC...
FAZ SABER a todos quantos o presente edital de intimação, virem ou dele conhecimento tiverem, que, processam por este Juízo e
Secretaria Judicial, os termos da Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico c/c Repetição do Indébito e Danos Morais
com Pedido de Antecipação de Tutela nº 557-34.2017.8.10.0067, que tem como requerente José do Espírito Santos Carvalho e
requerido BRADESCO AUTO/RE CIA DE SEGUROS.
OBJETIVO  INTIMAR: José do Espírito Santos Carvalho, requerente, na pessoa de seu representante legal, Dra Neusa
Helena de Sousa Everton OAB/MA 12570 e Dr. Nemesio Ribeiro Góes Junior OAB/MA 6603, para tomar conhecimento do teor
do Despacho, a seguir transcrito: (...) "Nos termos do art. 291 do NCPC "a toda causa será atribuído valor certo, ainda que não
tenha conteúdo econômico imediatamente aferível"; bem como a sentença não poderá ser ilíquida. Observe-se que à fl. 19, o
patrono do autor emendou a inicial atribuindo valor apenas ao dano material, não atribuindo valor ao dano moral. Nesses termos,
intime-se o Requerente, através de seu advogado, para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar inicial, indicando o valor que busca
obter nestes autos, atribuindo valores exatos aos danos materiais e morais, bem como acerte o valor da causa (art. 319, V do
CPC), sob pena de indeferimento da inicial, nos termos do Art. 321, parágrafo único do CPC. Após, conclusos. P.R.I. Anajatuba, 30
de maio de 2017. Mirella Cezar Freitas, Juíza de Direito(respondendo)".
O QUE SE CUMPRA SOB AS PENAS DA LEI; E, para que ninguém possa alegar ignorância mandou expedir o presente edital
que será publicado no Diário Oficial do Estado e afixado no local público de costume, na forma da Lei. Dado e passado nesta
Cidade e comarca de Anajatuba, Estado do Maranhão, 29 de junho de 2017. Eu. (Fabiana Elayne B. Damasceno), Tec. Judiciário,
digitei e subscrevi.

Mirella Cezar Freitas
Juíza de Direito
( respondendo)

EDITAL DE INTIMAÇÃO   
A DOUTORA MIRELLA CEZAR FREITAS, JUÍZA DE DIREITO, TITULAR DA 2ª VARA DA COMARCA DE ITAPECURU-MIRIM,
RESPONDENDO POR ESTA COMARCA DE ANAJATUBA, ESTADO DO MARANHÃO, NA FORMA DA LEI, ETC...
FAZ SABER a todos quantos o presente edital de intimação, virem ou dele conhecimento tiverem, que, processam por este Juízo e
Secretaria Judicial, os termos da Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico c/c Repetição do Indébito e Danos Morais
com Pedido de Antecipação de Tutela nº 558-19.2017.8.10.0067, que tem como requerente José do Espírito Santos Carvalho e
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requerido BRADESCO AUTO/RE CIA DE SEGUROS.
OBJETIVO  INTIMAR: José do Espírito Santos Carvalho, requerente, na pessoa de seu representante legal, Dra Neusa
Helena de Sousa Everton OAB/MA 12570 e Dr. Nemesio Ribeiro Góes Junior OAB/MA 6603 para tomar conhecimento do teor
do Despacho, a seguir transcrito: (...) "Nos termos do art. 291 do NCPC "a toda causa será atribuído valor certo, ainda que não
tenha conteúdo econômico imediatamente aferível"; bem como a sentença não poderá ser ilíquida. Observe-se que à fl. 17, o
patrono do autor emendou a inicial atribuindo valor apenas ao dano material, não atribuindo valor ao dano moral. Nesses termos,
intime-se o Requerente, através de seu advogado, para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar inicial, indicando o valor que busca
obter nestes autos, atribuindo valores exatos aos danos materiais e morais, bem como acerte o valor da causa (art. 319, V do
CPC), sob pena de indeferimento da inicial, nos termos do Art. 321, parágrafo único do CPC. Após, conclusos.. P.R.I. Anajatuba,
30 de maio de 2017. Mirella Cezar Freitas, Juíza de Direito(respondendo)".
O QUE SE CUMPRA SOB AS PENAS DA LEI; E, para que ninguém possa alegar ignorância mandou expedir o presente edital que
será publicado no Diário Oficial do Estado e afixado no local público de costume, na forma da Lei. Dado e passado nesta Cidade e
comarca de Anajatuba, Estado do Maranhão, 29 de junho de 2017. Eu. (Fabiana Elayne B. Damasceno), Tec. Judiciário, digitei e
subscrevi.

Mirella Cezar Freitas
Juíza de Direito
( respondendo)

EDITAL DE INTIMAÇÃO
A DOUTORA MIRELLA CEZAR FREITAS, JUÍZA DE DIREITO, TITULAR DA 2ª VARA DA COMARCA DE ITAPECURU-MIRIM,
RESPONDENDO POR ESTA COMARCA DE ANAJATUBA ESTADO DO MARANHÃO, NA FORMA DA LEI, ETC...
FAZ SABER a todos quantos o presente edital de intimação, virem ou dele conhecimento tiverem, que, processam por este Juízo e
Secretaria Judicial, os termos da Ação de Obrigação de Fazer Comulado com Dano Moral e Material nº 618-94.2014.8.10.0067, que
tem como requerente Eliziane Rosa Martins Reis e requerido TNL PCS EMPRESA OI.
OBJETIVO  INTIMAR: TNL PCS EMPRESA OI, requerido, na pessoa de seu representante legal, Dr. Ulisses César Martins de
Sousa OAB/MA 4462, Dr. Mariana Braga de Carvalho OAB/MA 6853, Antonio Anglada J. Casanovas OAB/MA 7329 para
tomarem conhecimento do teor do Despacho, a seguir transcrito: (...) "Determino o prosseguimento dos atos processuais, com a
penhora on line nas contas do executado, bloqueando-se valor suficiente para pagamento do crédito constante da petição de fls.
116/117.Após, em havendo sucesso no bloqueio, intime-se o executado, através de seu advogado, para querendo, apresentar
impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias. P.R.I. Anajatuba, 31 de maio de 2017. Jaqueline Rodrigues da Cunha, Juíza de Direito".
O QUE SE CUMPRA SOB AS PENAS DA LEI; E, para que ninguém possa alegar ignorância mandou expedir o presente edital
que será publicado no Diário Oficial do Estado e afixado no local público de costume, na forma da Lei. Dado e passado nesta
Cidade e comarca de Anajatuba, Estado do Maranhão, 29 de junho de 2017. Eu. (Tássia Santos Sampaio), Aux. Judiciário, digitei
e subscrevi.

Mirella Cezar Freitas
Juíza de Direito, respondendo

EDITAL DE INTIMAÇÃO

AÇÃO:Procedimento Ordinário
PROCESSO:824-06.2017.8.10.0067
REQUERENTE: MARIA DOMINGAS BASTOS
ADVOGADO: Anselmo Fernando Everton Lisboa, Francisco de Assis Sousa
REQUERIDO: FRANCISCO

A DOUTORA MIRELLA CEZAR FREITAS, MM. JUÍZA DE DIREITO TITULAR DA 2ª VARA DA COMARCA DE ITAPEURU-
MIRIM/MA, RESPONDENDO CUMULATIVAMENTE POR ESTA COMARCA DE ANAJATUBA, VARA ÚNICA, NA FORMA DA
LEI, ETC...FINALIDADE: INTIMAR a parte autora através de seu advogados O DR. ANSELMO FERNANDO EVERTON
LISBOA, OAB/MA 9.890, e DR. FRANCISCO DE ASSIS SOUSA, OAB/MA 9.223, para no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a
inicial, juntando aos autos os documentos indispensáveis à propositura da presente ação (documentos do imóvel, documentos
comprovando a união estável, etc.), sob pena de indeferimento da inicial. Dado e passado o presente nesta Secretaria Judicial, ao
meu cargo, nesta Cidade de Anajatuba, Estado do Maranhão, aos 28 de junho de 2017. Eu________, (Victor Morais Gazzinelli),
Secretário Judicial, conferi e subscrevi.

MIRELLA CÉZAR FREITAS
Juíza de Direito, respondendo

EDITAL DE INTIMAÇÃO
A DOUTORA MIRELLA CEZAR FREITAS, JUÍZA DE DIREITO, TITULAR DA 2ª VARA DA COMARCA DE ITAPECURU-MIRIM,
RESPONDENDO POR ESTA COMARCA DE ANAJATUBA ESTADO DO MARANHÃO, NA FORMA DA LEI, ETC...
FAZ SABER a todos quantos o presente edital de intimação, virem ou dele conhecimento tiverem, que, processam por este Juízo e
Secretaria Judicial, os termos da Ação de Danos Morais e Materiais com Repetição do Indébito nº 827-92.2016.8.10.0067, que tem
como requerente José Vieira e requerido Banco Bradesco Financiamentos S/A.
OBJETIVO  INTIMAR: Banco Bradesco Financiamentos S/A, requerido, na pessoa de seu representante legal, Dr. Antônio de
Moraes Dourado Neto OAB/PE 23255 para tomar conhecimento do teor do Despacho, a seguir transcrito: (...) "Intime-se o
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executado, através de seu advogado, para que no prazo de 15 (quinze) dias, promova o pagamento do débito constante da
planilha de fl. 81, no valor de R$ 24.521,47 (vinte e quatro mil, quinhentos e vinte e um reais, quarenta e sete centavos) nos termos
do art. 523, do CPC.Fica advertido que, não havendo pagamento voluntário, no prazo estabelecido, será acrescida multa de 10%,
bem como de honorários advocatícios de 10% (art. 523, §1°, CPC). P.R.I. Anajatuba, 31 de maio de 2017. Mirella Cezar Freitas,
Juíza de Direito".
O QUE SE CUMPRA SOB AS PENAS DA LEI; E, para que ninguém possa alegar ignorância mandou expedir o presente edital
que será publicado no Diário Oficial do Estado e afixado no local público de costume, na forma da Lei. Dado e passado nesta
Cidade e comarca de Anajatuba, Estado do Maranhão, 28 de junho de 2017. Eu. (Tássia Santos Sampaio), Aux. Judiciário, digitei
e subscrevi.

Mirella Cezar Freitas
Juíza de Direito, respondendo

EDITAL DE INTIMAÇÃO
A DOUTORA MIRELLA CEZAR FREITAS, JUÍZA DE DIREITO, TITULAR DA 2ª VARA DA COMARCA DE ITAPECURU-MIRIM,
RESPONDENDO POR ESTA COMARCA DE ANAJATUBA, ESTADO DO MARANHÃO, NA FORMA DA LEI, ETC...
FAZ SABER a todos quantos o presente edital de intimação, virem ou dele conhecimento tiverem, que, processam por este Juízo e
Secretaria Judicial, os termos da Ação de indenização por danos morais e materiais c/c obrigação de fazer com tutela antecipada
Nº 86-86.2015.8.10.00067, que tem como requerente Maria do Amparo Lima Mendes e requerido Oi- Telemar Norte Leste S/a.
OBJETIVO  INTIMAR: DR. ANSELMO FERNANDO EVERTON LISBOA OAB-MA 9890(advogado do requerente) e
DR. ULISSES CESAR MARTINS DE SOUSA OAB-MA 4462/ DRA. LETICIA MENDONÇA MORENO OAB-MA 8949(advogados
do requerido) , para tomar conhecimento do teor da DECISÃO, a seguir transcrita: (...) "OI/TELEMAR NORTE LESTE S.A,
devidamente qualificado nos autos, apresentou o petitório de fls. 92/97, onde afirma que o executado se encontra em processo de
recuperação judicial, sendo deferido em 21/06/2016, pelo Juízo da 7ª Vara Empresarial da Comarca do Rio de Janeiro nos autos
do Processo nº 0203711-65.2016.8.19.0001. Aduz que, portanto, foi deferido naqueles autos, com base no art. 52 da Lei
11.101/2005, a suspensão das ações e execuções em face da mesma. Ao final, em razão dos fatos, requereu seja determinado o
sobrestamento do feito pelo prazo de 180 dias úteis. É o breve relatório. D E C I D O. Verifica-se que a empresa requerida
encontra-se em processo de recuperação judicial, sendo que, o juízo universal em que tramita a recuperação determinou a
suspensão de todas as execuções contra a empresa Telemar Norte Leste S/A, pelo prazo de 180 (cento e oitenta dias). Desta
feita, determino a suspensão do presente processo de execução movido em desfavor da empresa Telemar Norte Leste S/A, em
recuperação judicial, pelo prazo de 180 (cento e oitenta dias) úteis. Decorrido o prazo de suspensão ou revogada a liminar
expedida pelo juízo da recuperação judicial, façam os autos conclusos para deliberação. Proceda a suspensão do processo junto
ao sistema Themis. Após, intimem-se as partes, através de seus advogados, via diário. P.R.I. Anajatuba, 30 de maio de 2017.
Mirella Cezar Freitas, Juíza de Direito(respondendo)".
O QUE SE CUMPRA SOB AS PENAS DA LEI; E, para que ninguém possa alegar ignorância mandou expedir o presente edital que
será publicado no Diário Oficial do Estado e afixado no local público de costume, na forma da Lei. Dado e passado nesta Cidade e
comarca de Anajatuba, Estado do Maranhão, 29 de junho de 2017. Eu. (Fabiana Elayne Barros Damasceno), Téc. Judiciário,
digitei e subscrevi.

Mirella Cezar Freitas
Juíza de Direito
(respondendo)

EDITAL DE INTIMAÇÃO
A DOUTORA MIRELLA CEZAR FREITAS, JUÍZA DE DIREITO, TITULAR DA 2ª VARA DA COMARCA DE ITAPECURU-MIRIM,
RESPONDENDO POR ESTA COMARCA DE ANAJATUBA ESTADO DO MARANHÃO, NA FORMA DA LEI, ETC...
FAZ SABER a todos quantos o presente edital de intimação, virem ou dele conhecimento tiverem, que, processam por este Juízo e
Secretaria Judicial, os termos da Ação de Obrigação de Fazer nº 9000460-17.2013.8.10.0067, que tem como requerente Erlon
Barbosa Neves e requerido Aldenice Sanches Pereira Rego.
OBJETIVO  INTIMAR: Aldenice Sanches Pereira Rego, requerido, na pessoa de seu representante legal, Dr. Janio Nunes
Queiroz OAB/MA 12719 e Dra Letícia Santos Rego OAB/MA 12187 para tomarem conhecimento do teor do Despacho, a seguir
transcrito: (...) "Ante a inércia da parte requerente, intime-se a executada, para querendo, apresentar impugnação, no prazo de 15
(quinze) dias, da penhora realizada as fls. 56/57. Após, não havendo manifestação da executada, determino a transferência do
valor penhorado, para conta judicial.. P.R.I. Anajatuba, 30 de maio de 2017. Mirella Cezar Freitas, Juíza de Direito".
O QUE SE CUMPRA SOB AS PENAS DA LEI; E, para que ninguém possa alegar ignorância mandou expedir o presente edital
que será publicado no Diário Oficial do Estado e afixado no local público de costume, na forma da Lei. Dado e passado nesta
Cidade e comarca de Anajatuba, Estado do Maranhão, 29 de junho de 2017. Eu. (Tássia Santos Sampaio), Aux. Judiciário, digitei
e subscrevi.

Mirella Cezar Freitas
Juíza de Direito, respondendo

EDITAL DE INTIMAÇÃO

AÇÃO:Procedimento Ordinário
PROCESSO:912-44.2017.8.10.0067
REQUERENTE: JOSE DOMINGOS PEREIRA
ADVOGADO: Anselmo Fernando Everton Lisboa OAB/MA 9890
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REQUERIDO: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

A DOUTORA MIRELLA CEZAR FREITAS, MM. JUÍZA DE DIREITO RESPONDENDO POR ESTA COMARCA DE ANAJATUBA,
VARA ÚNICA, NA FORMA DA LEI, ETC...

FINALIDADE: INTIMAR a parte autora, através de seu advogado, via diário, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a
inicial, juntando aos autos documentação comprobatória de que houve o prévio requerimento administrativo e indeferimento do
pedido de pensão por morte, perante o INSS, sob pena de indeferimento da petição inicial, nos temos do art. 321, parágrafo único
do CPC. Dado e passado o presente nesta Secretaria Judicial, ao meu cargo, nesta Cidade de Anajatuba, Estado do Maranhão,
aos 28 de junho de 2017. Eu________, (Fernanda Barbosa Lima), Técnica Judiciária, conferi e subscrevi.

MIRELLA CEZAR FREITAS
Juíza de Direito, respondendo

Araioses

PROCESSO Nº 1012-27.2016.8.10.0069 (1012/2016)
AÇÃO DE GUARDA E RESPONSABILIDADE COM PEDIDO LIMINAR DE GUARDA PROVISÓRIA
REQUERENTES: O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO MARANHÃO EM FAVOR DA MENOR G. V. M. S., REPRESENTADA
POR PROCESSO EM SEGREDO DE JUSTIÇA (PAI BILÓGICO) E PROCESSO EM SEGREDO DE JUSTIÇA (MADRASTA DA
MENOR).
DE CUJUS: PROCESSO EM SEGREDO DE JUSTIÇA (GENITORA DA MENOR).

EDITAL DE INTIMAÇÃO
PRAZO 15 (QUINZE) DIAS

A DRA. JERUSA DE CASTRO D. M. FONTENELE VIEIRA, MM. JUÍZA DE DIREITO TITULAR DA 2a VARA DA COMARCA DE
ARAIOSES/MA, NA FORMA DA LEI, ETC...
FAZ SABER a todos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que ADONIAS SOUSA DA SILVA, brasileiro,
convivente em união estável, atualmente em local incerto e não sabido está sendo intimado(a), por via deste, para tomar
conhecimento do teor da sentença de fl. 23, proferida nos autos da ação acima mencionada, a qual conta o seguinte teor: "Trata-se
de Ação de Guarda e Responsabilidade com Pedido Liminar de Guarda Provisória proposta pelo Ministério Público em favor da
menor G. V. M. S; Processo em Segredo de Justiça (pai da menor) e Processo em Segredo de Justiça (madrasta da menor). À
inicial vieram os documentos de fls. 05/10. Despacho às fls. 12. Às fls. 21, consta parecer Ministerial em que pugna pela
desistência da Ação, tendo em vista que a menor, reside atualmente na cidade de São Paulo, com a avó materna e não mais com
a requerente( fl. 22). É o relatório. Decido. Em atenção ao pedido de desistência realizado pela Representante Ministerial às fls.
21/22, HOMOLOGO, para que surtam os seus jurídicos e legais efeitos, o pedido de desistência o que faço com base no art. 485,
inc. VIII do CPC, e julgo EXTINTO o processo sem resolução de mérito. Sem Custas. Cancele-se a audiência designada. Publique-
se. Registre-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Araioses (MA), 14/03/2017. Jerusa de Castro Duarte Mendes
Fontenele Vieira. Juíza de Direito Titular da 2ª Vara da Comarca de Araioses /MA. Diretora do Fórum”. Dado e passado o presente
nesta Secretaria Judicial, ao meu cargo, nesta cidade de Araioses, Estado do Maranhão, aos 29 de junho de 2017. Eu ______ Luiz
Fernando dos Santos Lima (Auxiliar Judiciário, mat. 173542), digitei e assino. Eu ______ Aldeires Oliveira Silva (Secretária
Judicial, mat. 82131), conferi e subscrevi.
JERUSA DE CASTRO DUARTE MENDES FONTENELE VIEIRA
Juíza de Direito Titular da 2ª Vara da Comarca de Araioses-MA

Proc. nº 1008-24.2015.8.10.0069 - Ação de Restituição de Valores Pagos c/c Indenização por Danos Materiais e Morais com
Pedido de Tutela Antecipada (Juizado Especial Cível) - MANDADO DE INTIMAÇÃO - Partes: Requerente: Arilson Moreira de
Araújo - Advogado do requerente: Dr. Paulo Roberto da Silva Oliveira, OAB/PI nº 9170 - Requerido(a): SKY BRASIL SERVIÇOS
LTDA - Advogado do(a) requerido(a): Dr. Evandro Tajra Hidd Filho, OAB/MA nº 12.084-A - FINALIDADE: Para que o recorrido SKY
BRASIL SERVIÇOS LTDA, através de seu advogado, querendo, apresente contrarrazões ao recurso apresentado às fls. 89/95, no
prazo de 10 (dez) dias. DRA. JERUSA DE CASTRO DUARTE MENDES FONTENELE VIEIRA, Juíza de Direito da 2ª Vara da
Comarca de Araioses/MA. Araioses/MA - 29/06/2017.

Proc. nº 1231-74.2015.8.10.0069 - Ação de Restituição de Valores Pagos c/c Danos Materiais e Morais e Pedido de Tutela
Antecipada - MANDADO DE INTIMAÇÃO - Partes: Requerente: Maria do Socorro Coelho da Silva - Advogado do requerente: Dr.
Paulo Roberto da Silva Oliveira - Requerido(a): BANCO BMG S.A - Advogado do(a) requerido(a): Dr. Fabio Frasato Caires,
OAB/MA nº 15.185-A - FINALIDADE: Para que o(s) patrono(s) da(s) parte(s) tome(m) ciência da(s) da sentença de fls. 46/47
proferida nos autos da ação acima mencionada, que conta com o seguinte teor: "Trata-se de Ação de Restituição de Valores
Pagos c/c Danos Materiais e Morais e Pedido de Tutela Antecipada. interposta por Maria do Socorro Coelho da Silva contra Banco
BMG alegando, em síntese, que estão sendo descontados mensalmente no benefício previdenciário nº 1720449519 de titularidade
da parte requerente valores relativos a empréstimos perante o Banco BMG. Pediu que fosse, em sede de tutela antecipada,
determinado que a requerida cesse os descontos referentes aos empréstimos aqui refutados, sob pena de multa diária na hipótese
de descumprimento pelo banco reclamado. Requer, ainda, repetição de indébito, inversão do ônus da prova, declaração de
inexistência de débito; rescisão do contrato de empréstimo e condenação do reclamado em danos morais. Com a inicial, vieram os
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documentos de fls. 10/17. Tutela antecipada restou indeferida em decisão às fls. 19. Audiência de conciliação realizada às fls. 24,
onde esta restou infrutífera. É O RELATÓRIO. PASSO AO EXAME DA TUTELA ANTECIPADA. Entendo que a presente lide está
pronta para julgamento, uma vez que a prova é eminentemente documental, e não há necessidade de produção de prova em
audiência estando o processo maduro para julgamento na forma estabelecida no art. 335, I, do CPC/2015. Compulsando os autos
verifico que trata-se de empréstimo entabulado sob a modalidade de RMC, cuja sigla significa Reserva Margem Consignável, que
nada mais é que benefício disposto aos aposentados e pensionistas do INSS, podendo ser formalizado sob a modalidade de
cartão de crédito. Contestada a ação a reclamada não provou a solicitação/adesão de cartão de crédito e tampouco a autorização
expressa do aposentado para o desconto em seu benefício previdenciário, através de cláusula com previsão para retenção de
margem consignável para operações com cartão de crédito ( ar. 3º, III, da Instrução Normativa INSS n.28/2008, alterada pela
Instrução Normativa n.29/2009), ônus que lhe competia ante a inversão do ônus da prova, na forma do inciso VIII do art. 6º do CDC
e pela impossibilidade da reclamante produzir prova negativa, consistente no ato de provar que não solicitou o cartão. Tais
circunstâncias permitem a presunção de que a reclamante efetivamente, não concordou com a reserva de margem consignável em
seu benefício previdenciário, impedindo que esta tivesse total disponibilidade do referido benefício, provocando abalo na
organização financeira da reclamante, obstaculizando a obtenção de empréstimo. A reserva de margem consignável acarretou a
indisponibilidade do valor de R$ 78,80 (setenta e oito reais e oitenta centavos) no benefício da reclamante, que constitui dano
moral. Acrescente-se que embora o banco reclamado tenha juntado aos autos os documentos/copias de faturas às fls. 32/39, em
que se constada que houve a utilização do crédito disponibilizado, tais documentos contém indícios de fraude, pois estão
endereçados para o Povoado Promissão em São Luis Gonzaga do Maranhão, tendo a reclamante comprovado na inicial que
reside no Povoado Cana Brava, neste Município de Araioses-MA. Assim, diante da Inexistência da comprovação da contratação da
reserva de margem, associado ao fato das faturas indicarem endereço diverso da autora, entendo injustificável a cobrança das
parcelas mensais. Daí porque se tem indevida a reserva de margem no benefício previdenciário. Por outro lado, em que pese, o
fato de que Inexistindo comprovação da contratação e presentes os indícios de fraude para as cobranças, indiquem pela restituição
dos valores descontados indevidamente do benefício do autor, não existe nos autos, comprovação de descontos e/ou pagamentos
realizados pela autora, de modo que encontra-se prejudicado a repetição do indébito. Os extratos e demais documentos juntados
pela autora na inicial, não demonstram os reais valores despendidos decorrentes do referido empréstimo, como forma de mensurar
o dano patrimonial. Acrescento, que para a devida fixação do valor indenizatório, devemos ajustar a hipótese fática, ponderando o
ideal da reparação integral de devolução das partes ao status quo ante. Tal princípio encontra amparo legal no art. 947 do Código
Civil e no art. 6º, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor. No entanto, não sendo possível a restituio in integrum em razão
da impossibilidade material de tal reposição, deve-se transformar a obrigação de reparar em uma obrigação de compensar, pela
própria finalidade da indenização, que consiste, justamente, em ressarcir a parte lesada. Por fim, diferente da improcedência
quanto ao dano material, entendo possível acatar a ocorrência de dano moral, que independe de comprovação, bastando a
ocorrência do fato danoso em si. A ocorrência do fato danoso, está comprovado em relação ao contrato nº 6258553, no valor de
R$ 1.576,00 (fls. 14), para o qual não ficou comprovada a contratação, bem como restaram frágeis as faturas anexadas pelo
requerido para o fim de comprovar que a autora utilizou o valor disponibilizado. É neste sentido a Jurisprudência do STJ, que
afirma que, na concepção moderna do ressarcimento por dano moral,prevalece a responsabilização do agente por força do
simples fato da violação. Nada mais certo que a parte ré violou o art. 5º, X , da Constituição Federal, arts. 186 e 927 , do Código
Civil, ao abalar psicologicamente a honra e a dignidade do autor. O dano moral nada mais é do que: "É a privação ou diminuição
daqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranqüilidade de espírito, a liberdade individual, a
integridade física, a honra e os demais sagrados afetos, classificando-se desse modo, em dano que afeta a parte social do
patrimônio moral (honra, reputação, etc.), dano moral que provoca direta ou indiretamente dano patrimonial (cicatriz deformante
etc.) e dano moral puro (dor, tristeza etc) (DANO MORAL, 2, editora RT, 1998). É certo que o dano moral implica,
substancialmente, a uma relação de dano à personalidade, em relação ao mundo externo, em que a imagem é arduamente
atingida. O intuito do legislador, nada mais é do que impor uma dor semelhante ao ofensor, exteriorizada no valor de uma
indenização pecuniária que não extingue o sofrimento percebido na data do caso concreto, mas que minimiza de alguma forma o
desgosto, a angústia, a dor. Outrossim, conforme entendimento do STJ, por voto do rel. Min. César Asfor Rocha da 4ª Turma no
REsp 196.024MG: "A jurisprudência desta Corte está consolidada no sentido de que na concepção moderna de reparação do dano
moral prevalece a orientação de que a responsabilização do agente se opera por força do simples fato da violação, de modo a
tornar-se desnecessária a prova do prejuízo em concreto". Ainda, nos termos do art. 186 do Código Civil, aquele que, por ação ou
omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral , comete
ato ilícito. Ainda, o art. 927 do mesmo diploma legal dispõe que: aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem,
fica obrigado a repará-lo . Dessa forma, comprovado o nexo de causalidade e o dano moral por parte da reclamada, em face da
reclamante, impõe-se a condenação. Com relação ao quantum indenizatório, deve-se considerar as circunstâncias do caso
concreto, o valor do negócio jurídico entre as partes, a necessidade de evitar o enriquecimento ilícito, bem como para promover a
pretendida indenização e coibir a reiteração da conduta, tem-se que a importância de R$ 2.000,00(dois mil reais) é adequada no
entendimento desta julgadora. Neste sentido, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido da autora, para Determinar ao
reclamado que exclua definitivamente do benefício de aposentadoria da reclamante a restrição denominada "reserva de margem
para cartão de crédito" no valor de R$ 78,80 (setenta e oito reais e oitenta centavos), por ausência de autorização ou contratação
válida, no prazo de 05(cinco) dias da ciência desta decisão, sob pena de multa diária no valor de R$ 100,00(cem reais), até o
montante máximo de R$ 5.000,00(cinco mil reais) que se reverterá em favor da autora. Condeno ainda o reclamado, ao pagamento
de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais ) acrescido de correção monetária que incidirá a partir da
decisão condenatória, pela média do INPC IGP/DI, e juros moratórios, desde o evento danoso, na razão de 1% ao mês, a contar
da citação. Por conseguinte, extingo o processo com resolução de mérito, na forma do que dispõe o art. 487. I do CPC. Ausente a
condenação em custas e honorários de advogado, conforme inteligência do artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Publique-se. Registre-se.
Intimem-se. Após, transitada em julgado, arquive-se com as cautelas legais. Araioses-Ma, 09/03/2017. Jerusa de Castro Duarte
Mendes Fontenele Vieira, Juíza de Direito Titular da 2ª Vara da Comarca de Araioses/MA". DRA. JERUSA DE CASTRO DUARTE
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MENDES FONTENELE VIEIRA, Juíza de Direito da 2ª Vara da Comarca de Araioses/MA. Araioses/MA - 29/06/2017.

Proc. nº 94-23.2016.8.10.0069 - Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais c/c Pedido de Liminar (Juizado Especial Cível)
- MANDADO DE INTIMAÇÃO - Partes: Requerente: Francisco das Chagas Fonseca Furtado - Advogado do requerente: Dr.
Antônio Israel Carvalho Sales, OAB/MA nº 11.145-A - Requerido(a): OI FIXO ( TELEMAR NORTE LESTE S/A) - Advogado do(a)
requerido(a): ULISSES SOUSA ADVOGADOS ASSOCIADOS, OAB/MA nº 110 - FINALIDADE: Para que o(s) patrono(s) da(s)
parte(s) tome(m) ciência da(s) da sentença de fls. 105/106 proferida nos autos da ação acima mencionada, cuja parte dispositiva
conta com o seguinte teor:"JULGO IMPROCEDENTE OS PEDIDOS DO AUTOR, e julgo EXTINTA, COM RESOLUÇÃO DO
MÉRITO, a ação ajuizada, nos moldes do art. 487, inc. I, do CPC. Revogo a liminar de fls. 23-23/verso. Sem custas e honorário,
pois indevidos nesta fase (inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95). Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após o trânsito
em julgado, arquive-se com as cautelas legais. Araioses (MA), 08/06/2017. Jerusa de Castro Duarte Mendes Fontenele Vieira.
Juíza de Direito Titular da 2ª Vara da Comarca de Araioses/MA.". DRA. JERUSA DE CASTRO DUARTE MENDES FONTENELE
VIEIRA, Juíza de Direito da 2ª Vara da Comarca de Araioses/MA. Araioses/MA - 29/06/2017.

PROCESSO Nº 0001231-74.2015.8.10.0069 (12312015)
AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS c/c DANOS MATERIAIS E MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
(JUIZADO ESPECIAL CÍVEL)
REQUERENTE: MARIA DO SOCORRO COELHO DA SILVA 
ADVOGADO: PAULO ROBERTO DA SILVA OLIVEIRA ( OAB 9170-PI )
REQUERIDO: BANCO BMG S.A 

SENTENÇA: Trata-se de Ação de Restituição de Valores Pagos c/c Danos Materiais e Morais e Pedido de Tutela Antecipada.
interposta por Maria do Socorro Coelho da Silva contra Banco BMG alegando, em síntese, que estão sendo descontados
mensalmente no benefício previdenciário nº 1720449519 de titularidade da parte requerente valores relativos a empréstimos
perante o Banco BMG. Pediu que fosse, em sede de tutela antecipada, determinado que a requerida cesse os descontos
referentes aos empréstimos aqui refutados, sob pena de multa diária na hipótese de descumprimento pelo banco reclamado.
Requer, ainda, repetição de indébito, inversão do ônus da prova, declaração de inexistência de débito; rescisão do contrato de
empréstimo e condenação do reclamado em danos morais.Com a inicial, vieram os documentos de fls. 10/17.Tutela antecipada
restou indeferida em decisão às fls. 19.Audiência de conciliação realizada às fls. 24, onde esta restou infrutífera.É O RELATÓRIO.
PASSO AO EXAME DA TUTELA ANTECIPADA.Entendo que a presente lide está pronta para julgamento, uma vez que a prova é
eminentemente documental, e não há necessidade de produção de prova em audiência estando o processo maduro para
julgamento na forma estabelecida no art. 335, I, do CPC/2015.Compulsando os autos verifico que trata-se de empréstimo
entabulado sob a modalidade de RMC, cuja sigla significa Reserva Margem Consignável, que nada mais é que benefício disposto
aos aposentados e pensionistas do INSS, podendo ser formalizado sob a modalidade de cartão de crédito. Contestada a ação a
reclamada não provou a solicitação/adesão de cartão de crédito e tampouco a autorização expressa do aposentado para o
desconto em seu benefício previdenciário, através de cláusula com previsão para retenção de margem consignável para
operações com cartão de crédito ( ar. 3º, III, da Instrução Normativa INSS n.28/2008, alterada pela Instrução Normativa n.29/2009),
ônus que lhe competia ante a inversão do ônus da prova, na forma do inciso VIII do art. 6º do CDC e pela impossibilidade da
reclamante produzir prova negativa, consistente no ato de provar que não solicitou o cartão.Tais circunstâncias permitem a
presunção de que a reclamante efetivamente, não concordou com a reserva de margem consignável em seu benefício
previdenciário, impedindo que esta tivesse total disponibilidade do referido benefício, provocando abalo na organização financeira
da reclamante, obstaculizando a obtenção de empréstimo. A reserva de margem consignável acarretou a indisponibilidade do valor
de R$ 78,80 (setenta e oito reais e oitenta centavos) no benefício da reclamante, que constitui dano moral.Acrescente-se que
embora o banco reclamado tenha juntado aos autos os documentos/copias de faturas às fls. 32/39, em que se constada que houve
a utilização do crédito disponibilizado, tais documentos contém indícios de fraude, pois estão endereçados para o Povoado
Promissão em São Luis Gonzaga do Maranhão, tendo a reclamante comprovado na inicial que reside no Povoado Cana Brava,
neste Município de Araioses-MA. Assim, diante da Inexistência da comprovação da contratação da reserva de margem, associado
ao fato das faturas indicarem endereço diverso da autora, entendo injustificável a cobrança das parcelas mensais. Daí porque se
tem indevida a reserva de margem no benefício previdenciário.Por outro lado, em que pese, o fato de que Inexistindo comprovação
da contratação e presentes os indícios de fraude para as cobranças, indiquem pela restituição dos valores descontados
indevidamente do benefício do autor, não existe nos autos, comprovação de descontos e/ou pagamentos realizados pela autora,
de modo que encontra-se prejudicado a repetição do indébito. Os extratos e demais documentos juntados pela autora na inicial,
não demonstram os reais valores despendidos decorrentes do referido empréstimo, como forma de mensurar o dano patrimonial.
Acrescento, que para a devida fixação do valor indenizatório, devemos ajustar a hipótese fática, ponderando o ideal da reparação
integral de devolução das partes ao status quo ante. Tal princípio encontra amparo legal no art. 947 do Código Civil e no art. 6º ,
inciso VI , do Código de Defesa do Consumidor . No entanto, não sendo possível a restituio in integrum em razão da
impossibilidade material de tal reposição, deve-se transformar a obrigação de reparar em uma obrigação de compensar, pela
própria finalidade da indenização, que consiste, justamente, em ressarcir a parte lesada. Por fim, diferente da improcedência
quanto ao dano material, entendo possível acatar a ocorrência de dano moral, que independe de comprovação, bastando a
ocorrência do fato danoso em si. A ocorrência do fato danoso, está comprovado em relação ao contrato nº 6258553, no valor de
R$ 1.576,00 (fls. 14), para o qual não ficou comprovada a contratação, bem como restaram frágeis as faturas anexadas pelo
requerido para o fim de comprovar que a autora utilizou o valor disponibilizado.É neste sentido a Jurisprudência do STJ, que afirma
que, na concepção moderna do ressarcimento por dano moral,prevalece a responsabilização do agente por força do simples fato
da violação.Nada mais certo que a parte ré violou o art. 5º , , da Constituição Federal , arts. 186 e 927 , do Código Civil , ao abalar
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psicologicamente a honra e a dignidade do autor. O dano moral nada mais é do que:"É a privação ou diminuição daqueles bens
que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranqüilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade
física, a honra e os demais sagrados afetos, classificando-se desse modo, em dano que afeta a parte social do patrimônio moral
(honra, reputação, etc.), dano moral que provoca direta ou indiretamente dano patrimonial (cicatriz deformante etc.) e dano moral
puro (dor, tristeza etc) (DANO MORAL, 2, editora RT, 1998).É certo que o dano moral implica, substancialmente, a uma relação de
dano à personalidade, em relação ao mundo externo, em que a imagem é arduamente atingida.O intuito do legislador, nada mais é
do que impor uma dor semelhante ao ofensor, exteriorizada no valor de uma indenização pecuniária que não extingue o sofrimento
percebido na data do caso concreto, mas que minimiza de alguma forma o desgosto, a angústia, a dor.Outrossim, conforme
entendimento do STJ, por voto do rel. Min. César Asfor Rocha da 4ª Turma no REsp 196.024MG:"A jurisprudência desta Corte
está consolidada no sentido de que na concepção moderna de reparação do dano moral prevalece a orientação de que a
responsabilização do agente se opera por força do simples fato da violação, de modo a tornar-se desnecessária a prova do
prejuízo em concreto".Ainda, nos termos do art. 186 do Código Civil , aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou
imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral , comete ato ilícito. Ainda, o art. 927 do mesmo
diploma legal dispõe que: aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo .Dessa
forma, comprovado o nexo de causalidade e o dano moral por parte da reclamada, em face da reclamante, impõe-se a
condenação.Com relação ao quantum indenizatório, deve-se considerar as circunstâncias do caso concreto, o valor do negócio
jurídico entre as partes, a necessidade de evitar o enriquecimento ilícito, bem como para promover a pretendida indenização e
coibir a reiteração da conduta, tem-se que a importância de R$ 2.000,00(dois mil reais) é adequada no entendimento desta
julgadora. Neste sentido, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido da autora, para Determinar ao reclamado que exclua
definitivamente do benefício de aposentadoria da reclamante a restrição denominada "reserva de margem para cartão de crédito"
no valor de R$ 78,80 (setenta e oito reais e oitenta centavos), por ausência de autorização ou contratação válida, no prazo de
05(cinco) dias da ciência desta decisão, sob pena de multa diária no valor de R$ 100,00(cem reais), até o montante máximo de R$
5.000,00(cinco mil reais) que se reverterá em favor da autora.Condeno ainda o reclamado, ao pagamento de indenização por
danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais ) acrescido de correção monetária que incidirá a partir da decisão
condenatória, pela média do INPC IGP/DI, e juros moratórios, desde o evento danoso, na razão de 1% ao mês, a contar da
citação.Por conseguinte, extingo o processo com resolução de mérito, na forma do que dispõe o art. 487. I do CPC.Ausente a
condenação em custas e honorários de advogado, conforme inteligência do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.Publique-se. Registre-se.
Intimem-se. Após, transitada em julgado, arquive-se com as cautelas legais.Araioses-Ma, 09/03/2017. Jerusa de Castro Duarte
Mendes Fontenele VieiraJuíza de DireitoTitular da 2ª Vara da Comarca de Araioses/MA Resp: 126706 / 135558

Primeira Vara de Araioses

INTIMAÇÃO DE ATO ORDINATÓRIO
Prazo de lei

PROCESSO Nº 0001370-94.2013.8.10.0069
AÇÃO PENAL
AUTOR: MPE
RÉU: ODIVAN CONCEIÇÃO SILVA, vulgo “ZÉ LOZA”
FINALIDADE: INTIMAR o(a) Doutor(a):
Dr. LUIZ ANTONIO FURTADO DA COSTA – OAB/PI Nº 3250/2000 e Dr. LUIZ PAULO FERRAZ OAB-PI Nº 6867 para tomar
ciência do inteiro teor do ATO ORDINATÓRIOexarado dos autos em epígrafe e transcrito a seguir.
Ato Ordinatório. Intimem-se os advogados subscritores das derradeiras alegações para apresentarem Rol de Testemunhas que
irão depor em Plenário, no prazo de 05 (cinco) dias, oportunidade em que poderão juntar documentos e requerer diligências. Do
que para constar lavrei o presente termo. Roberto Sampaio da Silva. Secretário Judicial da 1ª Vara. Araioses, 22 de junho de 2017.
Dado e passado nesta cidade de Araioses/Ma, 28 de junho de 2017. Eu Roberto Sampaio da Silva, Secretário Judicial, digitei e
providenciei a publicação.
SEDE DESTE JUÍZO: FÓRUM DESEMBARGADOR JOÃO ALVES TEIXEIRA NETO – Rua do Mercado Velho s/n° - Centro, nesta
cidade de Araioses/Ma – CEP: 65.570-000. E-mail: vara1_aro@tjma.jus.br. Tel: (98) 3478-1021

Arame

processo 1867-09.2016.8.10.0068
Ação: PENAL
Autor: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
Réu : JOSÉ DIAS VIEIRA

FINALIDADE: INTIMAR a advogado do réu o Dr. MARCELO CÉSAR CORDEIRO OAB/TO Nº1.556/B, DRA. DANIELA IGNÁCIO
GAGOSSIAN OAB/TO Nº6.589; DR. JANDER ARAÚJO RODRIGUES OAB/TO Nº5.574 para tomarem ciência de todo teor
despacho abaixo descrito, nos autos acima mencionados.
DECISÃO
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Defiro o pedido do MP de fls. 197.

Expeça-se Carta Precatória para Comarca de Centenário/TO, a fim de que seja viabilizada a perícia requerida pelo MPE, no
endereço fornecido às fls. 194 dos autos.

Cumpra-se. Intime-se.

Expeça-se precatória.

Arame (MA), 27 de junho de 2017

SELECINA HENRIQUE LOCATELLI
Juíza de Direito Titular da Comarca

EDITAL DE CITAÇÃO
PRAZO 15 (QUINZE) DIAS
PROCESSO Nº 133-25.2013.8.10.0069
AÇÃO PENAL PÚBLICA
AUTOR: MPE
RÉU(S): LUIS EDUARDO DA SILVA SANTOS e WALERSON CONCEIÇÃO DA SILVA, vulgo “Pampinha”
O Exmo. Dr. MARCELO FONTENELE VIEIRA, Juiz de Direito Titular da 1ª Vara da Comarca de Araioses - MA, na forma da lei,
etc., FAZ SABERa LUIS EDUARDO DA SILVA SANTOS,brasileiro, solteiro, estudante, natural de São Luís - MA, nascido aos
30/01/1994, filho de Joseilda da Silva Santos, RG nº 040920602010-5 SESP/MA, residente e domiciliado na Rua do Campo, 12,
Frecheiras, Água Doce – MA e WALERSON CONCEIÇÃO DA SILVA, vulgo “Pampinha” , brasileiro, solteiro, estudante, natural
de Água Doce do Maranhão – MA, nascido aos 13/01/1993, filho de Marcos Antonio Felix da Silva e Celina Ramos Conceição,
residente na Travessa Lourenço Vieira, 35, Frecheiras, Água Doce - MA. Como não tendo sido encontrado, nem conhecido seu
paradeiro, estando em LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO.
FINALIDADE:CITAR o(s) réu(s)LUIS EDUARDO DA SILVA SANTOS e WALERSON CONCEIÇÃO DA SILVA, vulgo
“Pampinha” , acima qualificado(s), para querendo, apresentar DEFESA ESCRITA no prazo de10 (dez) dias, através de advogado,
sob pena de ser-lhe(s) nomeado(s) defensor dativo para o caso.
SEDE DESTE JUÍZO: FÓRUM DESEMBARGADOR JOÃO ALVES TEIXEIRA NETO – Rua do Mercado Velho s/n° - Centro,
Araioses/MA – CEP: 65.570-000. Dado e passado nesta cidade de Araioses/MA, 28 de junho de 2017. Eu, Maylton Pereira de
Oliveira (Técnico Judiciário), providenciei a publicação.

MARCELO FONTENELE VIEIRA
Juiz Titular da 1ª Vara da Comarca de Araioses - MA

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 DIAS
A MM DOUTORA SELECINA HENRIQUE LOCATELLI, JUÍZA DE DIREITO TITULAR ARAME, ESTADO DO MARANHÃO NA
FORMA DA LEI, ETC.
FAÇO SABER a todos quanto o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por este meio CITO: ANTONIO
MARINHO DE OLIVEIRA, brasileiro, localizado em lugar incerto e não sabido, para contestar a ação no prazo de 15 (quinze) dias,
com a advertência de que não contestando o pedido, presumir-se-ão verdadeiros os fatos articulados na inicial (art. 335 c/c art.
344, ambos do NCPC. Nos autos da Ação de Divórcio Litigioso nº. 539-10.2017.8.10.0068, queRAIMUNDA MENDES ALMEIDA
DE OLIVEIRA move contra ANTONIO MARINHO DE OLIVEIRA, em tramitação na Secretaria Judicial e Juízo de Direito desta
Comarca e para que ninguém alegue ignorância, mandei publicar o presente edital, fixado no átrio do Fórum. Dado e passado
nesta Secretaria Judicial, da Comarca de Arame/MA, aos 29 dias do mês de junho de 2017. Eu, Valdilene Maria de Oliveira Torres,
Secretária Judicial, digitei e subscrevi.

SELECINA HENRIQUE LOCATELLI
JUÍZA DE DIREITO

INTIMAÇÃO DE DESPACHO
Prazo de lei

PROCESSO Nº 207-21.2009.8.10.0069
AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
REQUERENTE(S): MARIA DO ROSÁRIO DAMASCENO MONTEIRO.
REQUERIDO(A)(S): MUNICÍPIO DE ARAIOSES/MA.
FINALIDADE: INTIMAR o(a)(s)
Dr. LisandroAyres Furtado– OAB/PI: Nº 5310(Advogado da parte requerente)
para tomar(em) ciência do inteiro teor doATO ORDINÁTÓRIOexarado dos autos em epígrafe e transcrito a seguir.
Intimem-se o advogado do autor para requerer o que entender de direito, no prazo de 15 dias. Do que para constar lavrei o
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presente termo.
Araioses, 26 de junho de 2017.
Roberto Sampaio da Silva
Secretário Judicial
Dado e passado nesta cidade de Araioses/MA, em 23. Jun. 2017. Eu Antonio Rafael de Lira Viana, Técnico Judiciário, digitei e
providenciei a publicação. Eu, Roberto Sampaio da Silva, Secretário Judicial, conferi e assino.
SEDE DESTE JUÍZO: FÓRUM DESEMBARGADOR JOÃO ALVES TEIXEIRA NETO – Rua do Mercado Velho s/n° - Centro, nesta
cidade de Araioses/Ma – CEP: 65.570-000. E-mail: vara1_aro@tjma.jus.br. Tel: (98) 3478-1021.

Ação Ordinária de Cobrança
Processo nº. 499-64.2013.8.10.0069
Requerente: ANALICE MARIA DA SILVA ALVES e OUTROS
Advogado(a): Dra. Helenlucia das Neves Cavalcante OAB/PI 6199
Requerido(a): MUNICÍPIO DE ARAIOSES - MA
Advogado(a)(s): Dr. Lourival Gonçalves de Araujo Filho OAB/PI 2926
FINALIDADE: INTIMAR o(a)(s)Município de Araioses, na pessoa de seu Procurador Geral,Dr. Lourival Gonçalves de Araujo
Filho OAB/PI 2926, para tomar conhecimento do inteiro teor do despacho de fls., exarado nos autos em epígrafe, especialmente
no tocante à impugnação à execução, referente aos honorários advocatícios.
R. hoje,
Trata-se de pedido de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública.
Observa-se que na sentença de fls. 90/93, foi deferida a tutela antecipada para bloqueio dos valores cobrados na inicial, assim,
cumpra-se o dispositivo da sentença concernente ao bloqueio determinado.
Quanto a execução dos honorários advocatícios de fls. 103/105, Intime-se o Município de Araioses, através de seu representante
legal, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, nos temos do art. 535 do NCPC.
Cumpra-se.

Araioses-MA, 02 de junho de 2017.
MARCELO FONTENELE VIEIRA

Juiz de Direito da 1ª Vara
SEDE DESTE JUÍZO: Fórum Des. João Alves Teixeira Neto. Rua do Mercado Velho, s/n, Centro, Araioses – MA. Fone: (98)
3478-1309/1021. E para constar, eu, Maylton Pereira de Oliveira, (Técnico Judiciário), providenciei a publicação. Araioses, 28 de
junho de 2017.

MARCELO FONTENELE VIEIRA
Juiz Titular da 1ª Vara da Comarca de Araioses

INTIMAÇÃO DE DESPACHO
Prazo de lei

PROCESSO Nº 736-40.2009.8.10.0069
AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
REQUERENTE(S): CÉLIA LÚCIA BARROS DA COSTA.
REQUERIDO(A)(S): MUNICÍPIO DE ARAIOSES/MA.
FINALIDADE: INTIMAR o(a)(s)
Dr. LisandroAyres Furtado– OAB/PI: Nº 5310(Advogado da parte requerente)
para tomar(em) ciência do inteiro teor doATO ORDINATÓRIOexarado dos autos em epígrafe e transcrito a seguir.
Intimem-se o advogado do autor para requerer o que entender de direito, no prazo de 15 dias. Do que para constar lavrei o
presente termo.
Araioses, 26 de junho de 2017.
Roberto Sampaio da Silva
Secretário Judicial
Dado e passado nesta cidade de Araioses/MA, em 23. Jun. 2017. Eu Antonio Rafael de Lira Viana, Técnico Judiciário, digitei e
providenciei a publicação. Eu, Roberto Sampaio da Silva, Secretário Judicial, conferi e assino.
SEDE DESTE JUÍZO: FÓRUM DESEMBARGADOR JOÃO ALVES TEIXEIRA NETO – Rua do Mercado Velho s/n° - Centro, nesta
cidade de Araioses/Ma – CEP: 65.570-000. E-mail: vara1_aro@tjma.jus.br. Tel: (98) 3478-1021.

Segunda Vara de Araioses

PROCESSO Nº 0000634-37.2017.8.10.0069 (6342017)
AÇÃO: PROCEDIMENTOS REGIDOS POR OUTROS CÓDIGOS, LEIS ESPARSAS E REGIMENTOS | ALIMENTOS - LEI
ESPECIAL Nº 5.478/68

AUTOR: Processo em Segredo de Justiça
ADVOGADO: JOSÉ DEUSDETE RODRIGUES DE SOUZA JUNIOR ( OAB 15079-PI )
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REU: Processo em Segredo de Justiça

DECISÃOProcesse-se em segredo de justiça conforme artigo 189, II, do Novo Código de Processo Civil (NCPC). Defiro os
benefícios da Justiça Gratuita sob as penas e na forma da Lei 1.060/50 c/c os artigos 98 a 102 do Novo Código de Processo Civil
(NCPC).Cuida a espécie de ação em que o(s) autor(es), devidamente representado(s) por sua mãe, pretende(m) que o pai lhe(s)
preste alimentos. Foi juntado documento comprobatório do parentesco (fls. 13 a 15), pelo que - consoante parágrafo único do
artigo 693 do NCPC - imprimo o rito da Lei 5.478/68.Não há nos autos prova inequívoca dos atuais ganhos do alimentante ou da
necessidade do(s) alimentando(s). Desta forma, a teor do artigo 4º da Lei nº 5.478/68, arbitro os alimentos provisórios em 20%
(vinte por cento) do salário mínimo vigente, quantia que deverá ser paga, à partir da citação, mensalmente, até o dia dez do mês
subsequente ao devido, e que deverá ser quitada mediante depósito na conta corrente nº 0000663-7, ag. 6221-9, Banco Bradesco,
conforme indicado às fls. 07 e fls. 18..Designo o dia 11/10/2017 às 08:30 h para a realização da audiência de conciliação e
julgamento, a ser realizada na sala de audiência desta vara no fórum local.Cite-se a parte requerida e intime-se a parte autora a
fim de que compareçam na audiência designada, acompanhados de seus procuradores e de suas testemunhas,
independentemente de prévio depósito de rol, advertindo-os de que a ausência da genitora dos menores importará em
arquivamento do pedido e a do requerido em confissão e revelia (Lei nº 5.478/68, Art. 7º). Advirta-se às partes, ainda, que
compareçam munidas com seus documentos pessoais.Conste do mandado de citação que se não for feito acordo, a defesa deverá
ser oferecida na própria audiência, seguindo-se a instrução, tudo na forma do disposto nos arts. 9º e 10 da Lei de Alimentos (Lei nº
5.478/68).Cite-se. Intimem-se. Cientifique-se o Ministério Público Estadual. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Araioses (MA),
26 de junho de 2017.Jerusa de Castro Duarte Mendes Fontenele Vieira.Juíza de Direito Titular da 2ª Vara da Comarca de Araioses
/MA. Resp: 126706

EDITAL DE INTIMAÇÃO

A DRA. JERUSA DE CASTRO DUARTE MENDES FONTENELE VIEIRA, MM. JUÍZA DE DIREITO TITULAR DA 2ª VARA DA
COMARCA DE ARAIOSES MA, NA FORMA DA LEI, ETC.,

INTIMA, por via deste, o(s) ADVOGADO(S) DRA: SAVIA CHRISTINY ALBUQUERQUE NASCIMENTO, OAB 7965, para tomar
ciência da nomeação como Defensor Dativo do Indiciado: WELSON DA SILVA PAIXÃO no processo 350-29.2017.8.10.0069 bem
como apresentar em 10 (dez) dias RESPOSTA À ACUSAÇÃO concedendo-lhe vista dos referidos autos.
JERUSA DE CASTRO DUARTE MENDES FONTENELE VIEIRA
Juíza de Direito
Titular da 2ª Vara da Comarca de Araioses-MA

INTIMAÇÃO DE SENTENÇA
PROCESSO Nº 0001035-70.2016.8.10.0069 (10352016)
AÇÃO: PROCEDIMENTOS REGIDOS POR OUTROS CÓDIGOS, LEIS ESPARSAS E REGIMENTOS | BUSCA E APREENSÃO
EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
AUTOR: AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A 
ADVOGADO: ALAN RODRIGUES FERREIRA ( OAB 7248A-MA )
REU: JACKSON ADRIANO PEREIRA DOS SANTOS 

FINALIDADE: INTIMAR o Dr. ALLAN RODRIGUES FERREIRA, OAB/MA 7.248, advogado do autor, AYMORÉ CRÉDITO
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, para tomar conhecimento do inteiro teor da sentença de fls.71/72, a seguir transcrita:
"SENTENÇA. Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A ajuizou a presente ação de Busca e Apreensão contra
JACKSON ADRIANO PEREIRA DOS SANTOS, qualificado, alegando que a parte ré está na posse do VEICULO DE MARCA VW-
VOLKSWAGEM CROSSFOX 1.6 T. FLEX ANO/FAB 2015, COR VERMELHA, PLACA PIH092 CHASSI Nº 9BWAL45Z6F4072306
dado em garantia, cédula de crédito bancário nº 299905160. Aduziu que a parte requerida, desde a oitava parcela, não vem
cumprindo com os pagamento da prestações avençadas, mesmo depois de devidamente notificada para tanto. Pediu, com base no
artigo 3º do Decreto-Lei n° 911/69, a concessão da Liminar de Busca e Apreensão do referido bem. Requereu, ainda, dentre
outros, que ao final seja julgada procedente a presente ação. Com a inicial vieram os documentos de fls. 06/28.A liminar de Busca
e apreensão foi deferida ( fls. 34/35).Regularmente citado, o requerido apresentou às fls. 47/67, petição e documentos, onde
informou a purga da mora, requerendo ao final, a reintegração da posse do veículo.Proferido despacho Às fls. 68, onde determinou
a intimação do autor para falar sobre a petição e documentos juntados pelo réu, nada manifestou, embora devidamente intimado (
fl. 69).É O QUE CABIA RELATAR. DECIDO.O feito comporta julgamento no estado em que se encontra, prescindindo da produção
de outras provas, nos termos do artigo 355, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. A pretensão do autor deve ser
acolhida.Sabe-se que com o advento da Lei nº 10.931/04, a nova redação do artigo 3º e seus parágrafos, dentre eles o "§ 2º
dispõe que "No prazo do § 1º, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores
apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus. (.) § 4º A resposta poderá
ser apresentada ainda que o devedor tenha se utilizado da faculdade do § 2º, caso entenda ter havido pagamento a maior e
desejar restituição."Ademais, segundo atual atendimento jurisprudencial do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a purgação da
mora exige o pagamento integral da dívida, inclusive as parcelas vincendas e encargos, conforme se confirma pela ementa a
seguir descrita: "ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. Ação de busca e apreensão. Purgação da mora. Pagamento apenas do débito
pendente. Inadmissibilidade. Necessidade do pagamento integral da dívida, inclusive as parcelas vincendas e encargos. Anterior
posicionamento revisto, em atenção ao resultado do julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia nº
1.418.593/MS, que impõe a necessidade do pagamento da integralidade da dívida no prazo de cinco dias após a execução da
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liminar. Propriedade e posse plena do bem que se consolidam no patrimônio do credor fiduciário cinco dias após executada a
liminar. Exegese do art. 3º, §1º, do Decreto-lei nº 911/69. Decisão mantida. Recurso desprovido". (Agravo de Instrumento nº
2125224-89.2015.8.26.0000. Desembargadores: ANTONIO RIGOLIN (Presidente sem voto), FRANCISCO CASCONI, PAULO
AYROSA e CARLOS NUNES (Relator). São Paulo, 7 de julho de 2015)Assim, compulsando os autos verifico que o autor realizou
depósito judicial do valor de R$15.235,24 (quinze mil e duzentos e trinta e cinco reais e vinte e quatro centavos), no entanto tal
valor, não corresponde a integralidade da dívida, conforme tabela juntada pela autora, na inicial.Dessa forma, a ré poderia ilidir a
mora se tivesse efetuado o pagamento das prestações de forma integral, o que, de fato, não ocorreu, motivo pelo qual deve incidir
a aplicação do disposto no artigo 3º, § 1º, do Decreto-Lei nº 911/69, consolidando a propriedade e a posse plena e exclusiva do
bem no patrimônio do credor fiduciário.Por fim, nos termos do artigo 3º do Decreto-Lei nº 911/69, desde que comprovada a mora,
poderá a instituição financeira credora ajuizar a ação de busca e apreensão para a retomada do bem, a qual poderá ser concedida
liminarmente, desde que presentes os requisitos necessários da antecipação de tutela. Vale ressaltar que o princípio do
contraditório, nesta ocasião, não está sendo mitigado, mas sim postergado para momento futuro, inexistindo, assim, qualquer
afronta constitucional no ato do deferimento da liminar. Ademais, o artigo 5º, inciso LIV da Constituição Federal brasileira consagra,
expressamente, o princípio do devido processo legal, segundo o qual ninguém será privado de sua liberdade ou de seus bens sem
o "devido processo legal", in verbs: Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos
brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à
propriedade, nos termos seguintes: (...) LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal;
Sendo assim, não há que se falar em violação ao referido princípio, porquanto o requerente utilizou-se do meio legal para
assegurar o seu direito constitucionalmente protegido, ou seja, por meio do devido processo legal. Dessa forma, verifica-se que
foram respeitados todos os dispositivos e princípios constitucionais, inexistindo qualquer afronta à Constituição Federal.A
documentação acostada aos autos demonstra a existência do contrato de financiamento celebrado entre as partes, com cláusula
de alienação fiduciária do bem financiado, e a mora do requeridoj, formalizada pela notificação extrajudicial recebida no endereço
por ele declinado no contrato. Restou comprovada nos autos, portanto, a inadimplência da obrigação e a mora da requerida, tendo
em vista que o depósito realizado pelo autor, por não ter sido o valor integral, não serviu pra purgar a mora, sendo de rigor a
procedência da ação. Diante do exposto e de tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a presente ação contra
JACSON ADRIANO PEREIRA DOS SANTOS, com fundamento nos artigos 487, inciso I, do Código de Processo Civil e 66 da Lei
nº 4.728/65, e no Decreto-Lei nº 911/67, DECLARANDO rescindido o contrato e consolidando nas mãos do autor AYMORÉ
CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A o domínio e a posse plenos e exclusivos do bem descrito na inicial, cuja
liminar de busca e apreensão agora torno definitiva. Considerando que o requerido deixou de realizar o depósito do valor integral
da dívida e os valores depositados não serviram para a purgação da mora, de modo que não podem, ser utilizados para amortizar
eventual saldo devedor do contrato e considerando ainda que a presente demanda tem como objeto o bem e não a cobrança,
determino que o valor depositado em juízo pelo autor, seja levantado por este, através de alvará judicial. Expeça-se o competente
alvará.Quanto a isso, consigne-se ainda que eventual direito que remanesceria ao credor fiduciante deve ser perseguido em ação
própria, esgotando-se a finalidade da ação de busca e apreensão com a consolidação da posse e domínio do bem alienado
fiduciariamente. Em razão da sucumbência, a requerida arcará com o pagamento das custas e despesas processuais, além dos
honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atribuído à causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do Novo Código de
Processo Civil, ficando ela isenta em virtude do pedido de dos benefícios da assistência judiciária, para o qual defiro, observando-
se, contudo, o disposto no artigo 98, § 3º, também do Novo Código de Processo Civil.Expeça-se o necessário. Oportunamente,
arquivem-se. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Araioses (MA), 12/06/2017. Jerusa de Castro Duarte Mendes Fontenele
Vieira.Juíza de Direito Titular da 2ª Vara da Comarca de Araioses /MA.Diretora do Fórum. Resp: 126706"
SEDE DESTE JUÍZO: FÓRUM DESEMBARGADOR JOÃO ALVES TEIXEIRA NETO – Rua do Mercado Velho s/n° - Centro, nesta
cidade de Araioses/Ma – CEP: 65.570-000. Dado e passado nesta cidade de Araioses, Estado do Maranhão, aos 28 dias do mês
de junho do ano de 2017. Eu, José Mauricio Alves Santos, Auxiliar Judiciário, digitei e disponibilizei a publicação.

Dra. Jerusa de Castro Duarte Mendes Fontenele Vieira
Juíza de Direito da 2ª Vara de Araioses-MA

PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA

PROCESSO Nº 0001035-70.2016.8.10.0069 (10352016)
AÇÃO: PROCEDIMENTOS REGIDOS POR OUTROS CÓDIGOS, LEIS ESPARSAS E REGIMENTOS | BUSCA E APREENSÃO
EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
AUTOR: AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A 
ADVOGADO: ALAN RODRIGUES FERREIRA ( OAB 7248A-MA )
REU: JACKSON ADRIANO PEREIRA DOS SANTOS 

SENTENÇA. Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A ajuizou a presente ação de Busca e Apreensão contra JACKSON
ADRIANO PEREIRA DOS SANTOS, qualificado, alegando que a parte ré está na posse do VEICULO DE MARCA VW-
VOLKSWAGEM CROSSFOX 1.6 T. FLEX ANO/FAB 2015, COR VERMELHA, PLACA PIH092 CHASSI Nº 9BWAL45Z6F4072306
dado em garantia, cédula de crédito bancário nº 299905160. Aduziu que a parte requerida, desde a oitava parcela, não vem
cumprindo com os pagamento da prestações avençadas, mesmo depois de devidamente notificada para tanto. Pediu, com base no
artigo 3º do Decreto-Lei n° 911/69, a concessão da Liminar de Busca e Apreensão do referido bem. Requereu, ainda, dentre
outros, que ao final seja julgada procedente a presente ação. Com a inicial vieram os documentos de fls. 06/28.A liminar de Busca
e apreensão foi deferida ( fls. 34/35).Regularmente citado, o requerido apresentou às fls. 47/67, petição e documentos, onde
informou a purga da mora, requerendo ao final, a reintegração da posse do veículo.Proferido despacho Às fls. 68, onde determinou
a intimação do autor para falar sobre a petição e documentos juntados pelo réu, nada manifestou, embora devidamente intimado (
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fl. 69).É O QUE CABIA RELATAR. DECIDO.O feito comporta julgamento no estado em que se encontra, prescindindo da produção
de outras provas, nos termos do artigo 355, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. A pretensão do autor deve ser
acolhida.Sabe-se que com o advento da Lei nº 10.931/04, a nova redação do artigo 3º e seus parágrafos, dentre eles o "§ 2º
dispõe que "No prazo do § 1º, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores
apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus. (.) § 4º A resposta poderá
ser apresentada ainda que o devedor tenha se utilizado da faculdade do § 2º, caso entenda ter havido pagamento a maior e
desejar restituição."Ademais, segundo atual atendimento jurisprudencial do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a purgação da
mora exige o pagamento integral da dívida, inclusive as parcelas vincendas e encargos, conforme se confirma pela ementa a
seguir descrita: "ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. Ação de busca e apreensão. Purgação da mora. Pagamento apenas do débito
pendente. Inadmissibilidade. Necessidade do pagamento integral da dívida, inclusive as parcelas vincendas e encargos. Anterior
posicionamento revisto, em atenção ao resultado do julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia nº
1.418.593/MS, que impõe a necessidade do pagamento da integralidade da dívida no prazo de cinco dias após a execução da
liminar. Propriedade e posse plena do bem que se consolidam no patrimônio do credor fiduciário cinco dias após executada a
liminar. Exegese do art. 3º, §1º, do Decreto-lei nº 911/69. Decisão mantida. Recurso desprovido". (Agravo de Instrumento nº
2125224-89.2015.8.26.0000. Desembargadores: ANTONIO RIGOLIN (Presidente sem voto), FRANCISCO CASCONI, PAULO
AYROSA e CARLOS NUNES (Relator). São Paulo, 7 de julho de 2015)Assim, compulsando os autos verifico que o autor realizou
depósito judicial do valor de R$15.235,24 (quinze mil e duzentos e trinta e cinco reais e vinte e quatro centavos), no entanto tal
valor, não corresponde a integralidade da dívida, conforme tabela juntada pela autora, na inicial.Dessa forma, a ré poderia ilidir a
mora se tivesse efetuado o pagamento das prestações de forma integral, o que, de fato, não ocorreu, motivo pelo qual deve incidir
a aplicação do disposto no artigo 3º, § 1º, do Decreto-Lei nº 911/69, consolidando a propriedade e a posse plena e exclusiva do
bem no patrimônio do credor fiduciário.Por fim, nos termos do artigo 3º do Decreto-Lei nº 911/69, desde que comprovada a mora,
poderá a instituição financeira credora ajuizar a ação de busca e apreensão para a retomada do bem, a qual poderá ser concedida
liminarmente, desde que presentes os requisitos necessários da antecipação de tutela. Vale ressaltar que o princípio do
contraditório, nesta ocasião, não está sendo mitigado, mas sim postergado para momento futuro, inexistindo, assim, qualquer
afronta constitucional no ato do deferimento da liminar. Ademais, o artigo 5º, inciso LIV da Constituição Federal brasileira consagra,
expressamente, o princípio do devido processo legal, segundo o qual ninguém será privado de sua liberdade ou de seus bens sem
o "devido processo legal", in verbs: Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos
brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à
propriedade, nos termos seguintes: (...) LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal;
Sendo assim, não há que se falar em violação ao referido princípio, porquanto o requerente utilizou-se do meio legal para
assegurar o seu direito constitucionalmente protegido, ou seja, por meio do devido processo legal. Dessa forma, verifica-se que
foram respeitados todos os dispositivos e princípios constitucionais, inexistindo qualquer afronta à Constituição Federal.A
documentação acostada aos autos demonstra a existência do contrato de financiamento celebrado entre as partes, com cláusula
de alienação fiduciária do bem financiado, e a mora do requeridoj, formalizada pela notificação extrajudicial recebida no endereço
por ele declinado no contrato. Restou comprovada nos autos, portanto, a inadimplência da obrigação e a mora da requerida, tendo
em vista que o depósito realizado pelo autor, por não ter sido o valor integral, não serviu pra purgar a mora, sendo de rigor a
procedência da ação. Diante do exposto e de tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a presente ação contra
JACSON ADRIANO PEREIRA DOS SANTOS, com fundamento nos artigos 487, inciso I, do Código de Processo Civil e 66 da Lei
nº 4.728/65, e no Decreto-Lei nº 911/67, DECLARANDO rescindido o contrato e consolidando nas mãos do autor AYMORÉ
CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A o domínio e a posse plenos e exclusivos do bem descrito na inicial, cuja
liminar de busca e apreensão agora torno definitiva. Considerando que o requerido deixou de realizar o depósito do valor integral
da dívida e os valores depositados não serviram para a purgação da mora, de modo que não podem, ser utilizados para amortizar
eventual saldo devedor do contrato e considerando ainda que a presente demanda tem como objeto o bem e não a cobrança,
determino que o valor depositado em juízo pelo autor, seja levantado por este, através de alvará judicial. Expeça-se o competente
alvará.Quanto a isso, consigne-se ainda que eventual direito que remanesceria ao credor fiduciante deve ser perseguido em ação
própria, esgotando-se a finalidade da ação de busca e apreensão com a consolidação da posse e domínio do bem alienado
fiduciariamente. Em razão da sucumbência, a requerida arcará com o pagamento das custas e despesas processuais, além dos
honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atribuído à causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do Novo Código de
Processo Civil, ficando ela isenta em virtude do pedido de dos benefícios da assistência judiciária, para o qual defiro, observando-
se, contudo, o disposto no artigo 98, § 3º, também do Novo Código de Processo Civil.Expeça-se o necessário. Oportunamente,
arquivem-se. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Araioses (MA), 12/06/2017. Jerusa de Castro Duarte Mendes Fontenele
Vieira.Juíza de Direito Titular da 2ª Vara da Comarca de Araioses /MA.Diretora do Fórum. Resp: 126706

Arari

INTIMAÇÃO
PROCESSO n° 10-82.2017.8.10.0070-ANELISE NOGUEIRA REGINATO x CNOVA COMERCIO ELETRONICO S/A -
DESPACHO: Em respeito ao principio do cotraditório, intime-se o executado para comprovar a data do cumprimento da sentença,
no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de ser aplicada a multa do artigo 523, § 1º do Novo Codigo de Processo Civil. Cumpra-se.
Arari, 23 de junho de 2017. Milvan Gedeon Gomes. Juiz de Direito.ADV.: Pedro Lucas Ferreira Rodrigues, Bruno Novaes Bezerra
Cavalcanti. MILVAN GEDEON GOMES Juiz de Direito respondendo.

INTIMAÇÃO
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Processo : 1096-59.2015.8.10.0070
Ação : ORDINÁRIO
Requerente : MARLUCE MACIEL SILVA
Advogado : Ivan Nilo Pinheiro Marques
Requerido : MUNICÍPIO DE ARARI
Advogado : Rodilson Silva de Araújo, Marcilio Ribeiro de Almeida
ATO ORDINATÓRIO, conforme Provimento nº 001/2007, Art. 3º, inciso V, adotado pela Corregedoria Geral.
FINALIDADE: Intimar as partes através de seus advogados acima especificado, da baixa dos autos da Turma Recursal, no prazo
de 15 dias, sob pena de arquivamento. Arari, 29 de junho de 2017.

Maria Clara Cantanhede Sousa
Secretária Judicial - Mat. 116988
Ato Delegado - Art. 3º, Inciso V. Provimento 001/2007 - CGJ

INTIMAÇÃO

Processo de n° 1135-22.2016.8.10.0070 - MADAÍ DE JESUS FERNANDES RODRIGUES SANTOS x MUNICIPIO DE ARARI -
SENTENÇA:(...)Posto isso, conheço do presente recurso e, de acordo com o parecer ministerial, dou parcial provimento ao apelo,
apenas para reduzir os honorários advocatícios ao percentual de 10% (dez por cento), mantendo os demais termos da sentença de
base. É como voto". Os destaques no texto reproduzido são meus. A hipótese tratada no voto reproduzido acima é exatamente a
dos autos, pelo que se pode afirmar que a pretensão contida na inicial é a de obter tutela que lhe garanta não só o pagamento,
mas as incorporações dos resíduos frutos da conversão de seu salário em URV, que de fato lhe causou perdas salariais
significativas. Posto isto, com base no art. 487, I do Novo Código de Processo Civil, julgo parcialmente procedentes os pedidos
constantes da inicial para o fim exclusivo de declarar que a autora tem direito à recomposição remuneratória decorrente da
conversão de Cruzeiro Real para URV, ocorrida quando da implantação do Plano Real, devendo o Município de Arari incorporar
aos vencimentos da autora a diferença de reajuste em razão das perdas salariais que o cargo sofreu, devendo essa incorporação
incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, inclusive 13º salário e férias, dependendo a execução de sentença de
liquidação por simples cálculo aritmético para fins de aferição do índice devido. Condeno, ainda, o réu a pagar, ao advogado da
autora, honorários advocatícios no importe de 10% sobre o proveito econômico obtido, conforme o disposto no art. 85, § 3º, I do
Novo Código de Processo Civil, deixando, todavia, de condená-lo ao pagamento das custas e despesas processuais em razão do
contido no art. 10, I da Lei 6.584/1996. Aplica-se ao caso a Súmula 85 do STJ. Após o trânsito em julgado, dê-se baixa na
Distribuição e arquivem-se os autos. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Arari, 27 de abril de 2017. Anelise Nogueira Reginato,
Juíza de Direito. - Adv.:José Antonio Nunes Aguiar, OAB/MA 5609 e Rodilson Silva de Araújo - OAB/MA 12848.

ANELISE NOGUEIRA REGINATO
Juíza de Direito

INTIMAÇÃO

Processo : 1136-41.2015.8.10.0070
Ação : ORDINÁRIO
Requerente : EDIVALDO MACIEL SILVA
Advogado : José Antônio Nunes Aguiar
Requerido : MUNICÍPIO DE ARARI
Advogado : Rodilson Silva de Araújo, Marcilio Ribeiro de Almeida
ATO ORDINATÓRIO, conforme Provimento nº 001/2007, Art. 3º, inciso V, adotado pela Corregedoria Geral.
FINALIDADE: Intimar as partes através de seus advogados acima especificado da baixa dos autos da Turma Recursal, no prazo
de 15 dias, sob pena de arquivamento.Arari, 29 de junho de 2017.

Maria Clara Cantanhede Sousa
Secretária Judicial - Mat. 116988
Ato Delegado - Art. 3º, Inciso V. Provimento 001/2007 - CGJ

INTIMAÇÃO

Processo de n° 1145-66.2016.8.10.0070 - SAMIA REGIA AUGUSTO CARDOSO COSTA x MUNICIPIO DE ARARI -
SENTENÇA:(...) Posto isso, conheço do presente recurso e, de acordo com o parecer ministerial, dou parcial provimento
ao apelo, apenas para reduzir os honorários advocatícios ao percentual de 10% (dez por cento), mantendo os demais
termos da sentença de base. É como voto". Os destaques no texto reproduzido são meus. A hipótese tratada no voto
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reproduzido acima é exatamente a dos autos, pelo que se pode afirmar que a pretensão contida na inicial é a de obter
tutela que lhe garanta não só o pagamento, mas as incorporações dos resíduos frutos da conversão de seu salário em
URV, que de fato lhe causou perdas salariais significativas. Posto isto, com base no art. 487, I do Novo Código de
Processo Civil, julgo parcialmente procedentes os pedidos constantes da inicial para o fim exclusivo de declarar que a
autora tem direito à recomposição remuneratória decorrente da conversão de Cruzeiro Real para URV, ocorrida quando
da implantação do Plano Real, devendo o Município de Arari incorporar aos vencimentos da autora a diferença de
reajuste em razão das perdas salariais que o cargo sofreu, devendo essa incorporação incidir sobre quaisquer verbas
percebidas no período, inclusive 13º salário e férias, dependendo a execução de sentença de liquidação por simples
cálculo aritmético para fins de aferição do índice devido. Condeno, ainda, o réu a pagar, ao advogado da autora,
honorários advocatícios no importe de 10% sobre o proveito econômico obtido, conforme o disposto no art. 85, § 3º, I do
Novo Código de Processo Civil, deixando, todavia, de condená-lo ao pagamento das custas e despesas processuais em
razão do contido no art. 10, I da Lei 6.584/1996. Aplica-se ao caso a Súmula 85 do STJ. Após o trânsito em julgado, dê-
se baixa na Distribuição e arquivem-se os autos. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Arari, 27 de abril de 2017.
Anelise Nogueira Reginato, Juíza de Direito.Adv.:José Antonio Nunes Aguiar, OAB/MA 5609 e Rodilson Silva de Araújo -
OAB/MA 12848.

ANELISE NOGUEIRA REGINATO
Juíza de Direito

INTIMAÇÃO

Processo de n° 1154-28.2016.8.10.0070 - JOSÉ DE RIBAMAR TELES x MUNICIPIO DE ARARI - SENTENÇA:(...)
Posto isso, conheço do presente recurso e, de acordo com o parecer ministerial, dou parcial provimento ao apelo,
apenas para reduzir os honorários advocatícios ao percentual de 10% (dez por cento), mantendo os demais termos da
sentença de base. É como voto". Os destaques no texto reproduzido são meus. A hipótese tratada no voto reproduzido
acima é exatamente a dos autos, pelo que se pode afirmar que a pretensão contida na inicial é a de obter tutela que lhe
garanta não só o pagamento, mas as incorporações dos resíduos frutos da conversão de seu salário em URV, que de
fato lhe causou perdas salariais significativas. Posto isto, com base no art. 487, I do Novo Código de Processo Civil,
julgo parcialmente procedentes os pedidos constantes da inicial para o fim exclusivo de declarar que a autora tem direito
à recomposição remuneratória decorrente da conversão de Cruzeiro Real para URV, ocorrida quando da implantação do
Plano Real, devendo o Município de Arari incorporar aos vencimentos da autora a diferença de reajuste em razão das
perdas salariais que o cargo sofreu, devendo essa incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período,
inclusive 13º salário e férias, dependendo a execução de sentença de liquidação por simples cálculo aritmético para fins
de aferição do índice devido. Condeno, ainda, o réu a pagar, ao advogado da autora, honorários advocatícios no importe
de 10% sobre o proveito econômico obtido, conforme o disposto no art. 85, § 3º, I do Novo Código de Processo Civil,
deixando, todavia, de condená-lo ao pagamento das custas e despesas processuais em razão do contido no art. 10, I da
Lei 6.584/1996. Aplica-se ao caso a Súmula 85 do STJ. Após o trânsito em julgado, dê-se baixa na Distribuição e
arquivem-se os autos. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Arari, 27 de abril de 2017. Anelise Nogueira Reginato,
Juíza de Direito.Adv.:José Antonio Nunes Aguiar, OAB/MA 5609 e Rodilson Silva de Araújo - OAB/MA 12848.

ANELISE NOGUEIRA REGINATO
Juíza de Direito

INTIMAÇÃO

Processo : 1156-32.2015.8.10.0070
Ação : ORDINÁRIO
Requerente : IVANILDE DE JESUS LICAR SILVA SAMPAIO
Advogado : José Antônio Nunes Aguiar
Requerido : MUNICÍPIO DE ARARI
Advogado : Rodilson Silva de Araújo, Marcilio Ribeiro de Almeida
ATO ORDINATÓRIO, conforme Provimento nº 001/2007, Art. 3º, inciso V, adotado pela Corregedoria Geral.
FINALIDADE: Intimar as partes através de seus advogados acima especificado da baixa dos autos da Turma Recursal, no prazo
de 15 dias, sob pena de arquivamento.Arari, 29 de junho de 2017

Maria Clara Cantanhede Sousa
Secretária Judicial - Mat. 116988
Ato Delegado - Art. 3º, Inciso V. Provimento 001/2007 - CGJ

ESTADO DO MARANHÃO
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE ARARI
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INTIMAÇÃO

Processo n° 1252-13.2016.8.10.0070 -BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOSx ROBERTO LUIZ PIRES ERICEIRA DECISÃO:
(...) Posto isto, defiro a busca e apreensão do veículo marca Ford, modelo Ranger Cabine Dupla Flex, versão XLS 4x2 2.5, 16v,
Ano Fab/Mod 2012/2013, chassi 8AFAR22F0DJ093859, cor preta, de placas OJB-1355, devendo o bem ser depositado em favor
do autor e, caso transportado, às suas expensas. Expeça-se o respectivo mandado de busca e apreensão com as seguintes
advertências: a) cinco dias após executada a liminar, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no
patrimônio do Banco Bradesco Financiamentos S/A; b) no mesmo prazo de cinco dias, a ré poderá pagar a integralidade da dívida
pendente, desde a parcela vencida em 28/05/2016, incluindo as que venceram até o presente momento, hipótese na qual o bem
não lhe será retirado ou, se já houver sido apreendido, ser-lhe-á restituído livre de ônus; c) a ré poderá apresentar resposta no
prazo de quinze dias contados da apreensão do bem, servindo o mandado de busca e apreensão também como mandado de
citação, mesmo que tenha pago a dívida, nos termos do item b, acima, caso entenda ter havido pagamento a maior e desejar
restituição. d) cumprindo com o disposto no art. 3º, § 9º do DL 911/69, determino a o bloqueio do veículo, a ser procedido por meio
do sistema RENAJUD. Intime-se o autor. Cópia desta decisão servirá como mandado para todos os fins. Arari, 10 de janeiro de
2017. Anelise Nogueira Reginato, Juíza de Direito. ADVOGADO.: Antonio Braz da Silva.
ANELISE NOGUEIRA REGINATO
Juíza de Direito

INTIMAÇÃO

Processo de n° 1274-71.2016.8.10.0070 - RAIMUNDA LUCIMERE FRAZÃO COSTA SANTOS x MUNICÍPIO DE ARARI
- SENTENÇA:(...) Posto isso, conheço do presente recurso e, de acordo com o parecer ministerial, dou parcial
provimento ao apelo, apenas para reduzir os honorários advocatícios ao percentual de 10% (dez por cento), mantendo
os demais termos da sentença de base. É como voto". Os destaques no texto reproduzido são meus. A hipótese tratada
no voto reproduzido acima é exatamente a dos autos, pelo que se pode afirmar que a pretensão contida na inicial é a de
obter tutela que lhe garanta não só o pagamento, mas as incorporações dos resíduos frutos da conversão de seu salário
em URV, que de fato lhe causou perdas salariais significativas. Posto isto, com base no art. 487, I do Novo Código de
Processo Civil, julgo parcialmente procedentes os pedidos constantes da inicial para o fim exclusivo de declarar que a
autora tem direito à recomposição remuneratória decorrente da conversão de Cruzeiro Real para URV, ocorrida quando
da implantação do Plano Real, devendo o Município de Arari incorporar aos vencimentos da autora a diferença de
reajuste em razão das perdas salariais que o cargo sofreu, devendo essa incorporação incidir sobre quaisquer verbas
percebidas no período, inclusive 13º salário e férias, dependendo a execução de sentença de liquidação por simples
cálculo aritmético para fins de aferição do índice devido. Condeno, ainda, o réu a pagar, ao advogado da autora,
honorários advocatícios no importe de 10% sobre o proveito econômico obtido, conforme o disposto no art. 85, § 3º, I do
Novo Código de Processo Civil, deixando, todavia, de condená-lo ao pagamento das custas e despesas processuais em
razão do contido no art. 10, I da Lei 6.584/1996. Aplica-se ao caso a Súmula 85 do STJ. Após o trânsito em julgado, dê-
se baixa na Distribuição e arquivem-se os autos. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Arari, 27 de abril de 2017.
Anelise Nogueira Reginato, Juíza de Direito.Adv.:José Antonio Nunes Aguiar, OAB/MA 5609 e Rodilson Silva de Araújo -
OAB/MA 12848.

ANELISE NOGUEIRA REGINATO
Juíza de Direito

INTIMAÇÃO

Processo de n° 1275-56.2016.8.10.0070 - GERCILENE LIMA SILVA x MUNICÍPIO DE ARARI - SENTENÇA:(...) Posto isso,
conheço do presente recurso e, de acordo com o parecer ministerial, dou parcial provimento ao apelo, apenas para reduzir os
honorários advocatícios ao percentual de 10% (dez por cento), mantendo os demais termos da sentença de base. É como voto".
Os destaques no texto reproduzido são meus. A hipótese tratada no voto reproduzido acima é exatamente a dos autos, pelo que
se pode afirmar que a pretensão contida na inicial é a de obter tutela que lhe garanta não só o pagamento, mas as incorporações
dos resíduos frutos da conversão de seu salário em URV, que de fato lhe causou perdas salariais significativas. Posto isto, com
base no art. 487, I do Novo Código de Processo Civil, julgo parcialmente procedentes os pedidos constantes da inicial para o fim
exclusivo de declarar que a autora tem direito à recomposição remuneratória decorrente da conversão de Cruzeiro Real para URV,
ocorrida quando da implantação do Plano Real, devendo o Município de Arari incorporar aos vencimentos da autora a diferença de
reajuste em razão das perdas salariais que o cargo sofreu, devendo essa incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas
no período, inclusive 13º salário e férias, dependendo a execução de sentença de liquidação por simples cálculo aritmético para
fins de aferição do índice devido. Condeno, ainda, o réu a pagar, ao advogado da autora, honorários advocatícios no importe de
10% sobre o proveito econômico obtido, conforme o disposto no art. 85, § 3º, I do Novo Código de Processo Civil, deixando,
todavia, de condená-lo ao pagamento das custas e despesas processuais em razão do contido no art. 10, I da Lei 6.584/1996.
Aplica-se ao caso a Súmula 85 do STJ. Após o trânsito em julgado, dê-se baixa na Distribuição e arquivem-se os autos. Publique-
se. Registre-se. Intimem-se. Arari, 27 de abril de 2017. Anelise Nogueira Reginato, Juíza de Direito. Adv.:José Antonio Nunes
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Aguiar, OAB/MA 5609 e Rodilson Silva de Araújo - OAB/MA 12848.

ANELISE NOGUEIRA REGINATO
Juíza de Direito

INTIMAÇÃO

Processo de n° 1285-03.2016.8.10.0070 - MARLY DE JESUS FREITAS FERNANDES x MUNICÍPIO DE ARARI - SENTENÇA:
(...) Posto isso, conheço do presente recurso e, de acordo com o parecer ministerial, dou parcial provimento ao apelo,
apenas para reduzir os honorários advocatícios ao percentual de 10% (dez por cento), mantendo os demais termos da
sentença de base. É como voto". Os destaques no texto reproduzido são meus. A hipótese tratada no voto reproduzido
acima é exatamente a dos autos, pelo que se pode afirmar que a pretensão contida na inicial é a de obter tutela que lhe
garanta não só o pagamento, mas as incorporações dos resíduos frutos da conversão de seu salário em URV, que de
fato lhe causou perdas salariais significativas. Posto isto, com base no art. 487, I do Novo Código de Processo Civil,
julgo parcialmente procedentes os pedidos constantes da inicial para o fim exclusivo de declarar que a autora tem direito
à recomposição remuneratória decorrente da conversão de Cruzeiro Real para URV, ocorrida quando da implantação do
Plano Real, devendo o Município de Arari incorporar aos vencimentos da autora a diferença de reajuste em razão das
perdas salariais que o cargo sofreu, devendo essa incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período,
inclusive 13º salário e férias, dependendo a execução de sentença de liquidação por simples cálculo aritmético para fins
de aferição do índice devido. Condeno, ainda, o réu a pagar, ao advogado da autora, honorários advocatícios no importe
de 10% sobre o proveito econômico obtido, conforme o disposto no art. 85, § 3º, I do Novo Código de Processo Civil,
deixando, todavia, de condená-lo ao pagamento das custas e despesas processuais em razão do contido no art. 10, I da
Lei 6.584/1996. Aplica-se ao caso a Súmula 85 do STJ. Após o trânsito em julgado, dê-se baixa na Distribuição e
arquivem-se os autos. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Arari, 27 de abril de 2017. Anelise Nogueira Reginato,
Juíza de Direito.Adv.:José Antonio Nunes Aguiar, OAB/MA 5609 e Rodilson Silva de Araújo - OAB/MA 12848.

ANELISE NOGUEIRA REGINATO
Juíza de Direito

INTIMAÇÃO

Processo de n° 1294-62.2016.8.10.0070 - GILMARA SILVA VALE x MUNICIPIO DE ARARI - SENTENÇA:(...) Por fim, no que diz
respeito aos honorários advocatícios, considerando que a causa não é complexa, em especial por constituir matéria de direito,
baseada exclusivamente em prova documental, sem necessidade de oitiva de testemunhas e depoimento pessoal das partes,
entendo correta a redução do percentual dos honorários arbitrados em sentença, fixando-o no patamar de 10% (dez por cento)
sobre o valor da condenação, de acordo com o art. 20, § 3º, do CPC. Posto isso, conheço do presente recurso e, de acordo com o
parecer ministerial, dou parcial provimento ao apelo, apenas para reduzir os honorários advocatícios ao percentual de 10% (dez
por cento), mantendo os demais termos da sentença de base. É como voto". Os destaques no texto reproduzido são meus. A
hipótese tratada no voto reproduzido acima é exatamente a dos autos, pelo que se pode afirmar que a pretensão contida na inicial
é a de obter tutela que lhe garanta não só o pagamento, mas as incorporações dos resíduos frutos da conversão de seu salário em
URV, que de fato lhe causou perdas salariais significativas. Posto isto, com base no art. 487, I do Novo Código de Processo Civil,
julgo parcialmente procedentes os pedidos constantes da inicial para o fim exclusivo de declarar que a autora tem direito à
recomposição remuneratória decorrente da conversão de Cruzeiro Real para URV, ocorrida quando da implantação do Plano Real,
devendo o Município de Arari incorporar aos vencimentos da autora a diferença de reajuste em razão das perdas salariais que o
cargo sofreu, devendo essa incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, inclusive 13º salário e férias,
dependendo a execução de sentença de liquidação por simples cálculo aritmético para fins de aferição do índice devido. Condeno,
ainda, o réu a pagar, ao advogado da autora, honorários advocatícios no importe de 10% sobre o proveito econômico obtido,
conforme o disposto no art. 85, § 3º, I do Novo Código de Processo Civil, deixando, todavia, de condená-lo ao pagamento das
custas e despesas processuais em razão do contido no art. 10, I da Lei 6.584/1996. Aplica-se ao caso a Súmula 85 do STJ. Após o
trânsito em julgado, dê-se baixa na Distribuição e arquivem-se os autos. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Arari, 27 de abril de
2017. Anelise Nogueira Reginato, Juíza de Direito. Adv.:José Antonio Nunes Aguiar, OAB/MA 5609 e Rodilson Silva de Araújo
- OAB/MA 12848.

ANELISE NOGUEIRA REGINATO
Juíza de Direito

INTIMAÇÃO

Processo de n° 1325-82.2016.8.10.0070 - JOSE HENRIQUE FERNANDES x MUNICÍPIO DE ARARI - SENTENÇA:(...)
Posto isso, conheço do presente recurso e, de acordo com o parecer ministerial, dou parcial provimento ao apelo,
apenas para reduzir os honorários advocatícios ao percentual de 10% (dez por cento), mantendo os demais termos da
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sentença de base. É como voto". Os destaques no texto reproduzido são meus. A hipótese tratada no voto reproduzido
acima é exatamente a dos autos, pelo que se pode afirmar que a pretensão contida na inicial é a de obter tutela que lhe
garanta não só o pagamento, mas as incorporações dos resíduos frutos da conversão de seu salário em URV, que de
fato lhe causou perdas salariais significativas. Posto isto, com base no art. 487, I do Novo Código de Processo Civil,
julgo parcialmente procedentes os pedidos constantes da inicial para o fim exclusivo de declarar que a autora tem direito
à recomposição remuneratória decorrente da conversão de Cruzeiro Real para URV, ocorrida quando da implantação do
Plano Real, devendo o Município de Arari incorporar aos vencimentos da autora a diferença de reajuste em razão das
perdas salariais que o cargo sofreu, devendo essa incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período,
inclusive 13º salário e férias, dependendo a execução de sentença de liquidação por simples cálculo aritmético para fins
de aferição do índice devido. Condeno, ainda, o réu a pagar, ao advogado da autora, honorários advocatícios no importe
de 10% sobre o proveito econômico obtido, conforme o disposto no art. 85, § 3º, I do Novo Código de Processo Civil,
deixando, todavia, de condená-lo ao pagamento das custas e despesas processuais em razão do contido no art. 10, I da
Lei 6.584/1996. Aplica-se ao caso a Súmula 85 do STJ. Após o trânsito em julgado, dê-se baixa na Distribuição e
arquivem-se os autos. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Arari, 27 de abril de 2017. Anelise Nogueira Reginato,
Juíza de Direito.Adv.:José Antonio Nunes Aguiar, OAB/MA 5609 e Rodilson Silva de Araújo - OAB/MA 12848.

ANELISE NOGUEIRA REGINATO
Juíza de Direito

INTIMAÇÃO

Processo de n° 1334-44.2016.8.10.0070 - ANA LÚCIA DOS SANTOS CRUZ LIMA x MUNICÍPIO DE ARARI - SENTENÇA:(...)
Posto isso, conheço do presente recurso e, de acordo com o parecer ministerial, dou parcial provimento ao apelo, apenas para
reduzir os honorários advocatícios ao percentual de 10% (dez por cento), mantendo os demais termos da sentença de base. É
como voto". Os destaques no texto reproduzido são meus. A hipótese tratada no voto reproduzido acima é exatamente a dos
autos, pelo que se pode afirmar que a pretensão contida na inicial é a de obter tutela que lhe garanta não só o pagamento, mas as
incorporações dos resíduos frutos da conversão de seu salário em URV, que de fato lhe causou perdas salariais significativas.
Posto isto, com base no art. 487, I do Novo Código de Processo Civil, julgo parcialmente procedentes os pedidos constantes da
inicial para o fim exclusivo de declarar que a autora tem direito à recomposição remuneratória decorrente da conversão de Cruzeiro
Real para URV, ocorrida quando da implantação do Plano Real, devendo o Município de Arari incorporar aos vencimentos da
autora a diferença de reajuste em razão das perdas salariais que o cargo sofreu, devendo essa incorporação incidir sobre
quaisquer verbas percebidas no período, inclusive 13º salário e férias, dependendo a execução de sentença de liquidação por
simples cálculo aritmético para fins de aferição do índice devido. Condeno, ainda, o réu a pagar, ao advogado da autora,
honorários advocatícios no importe de 10% sobre o proveito econômico obtido, conforme o disposto no art. 85, § 3º, I do Novo
Código de Processo Civil, deixando, todavia, de condená-lo ao pagamento das custas e despesas processuais em razão do
contido no art. 10, I da Lei 6.584/1996. Aplica-se ao caso a Súmula 85 do STJ. Após o trânsito em julgado, dê-se baixa na
Distribuição e arquivem-se os autos. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Arari, 27 de abril de 2017. Anelise Nogueira Reginato,
Juíza de Direito. Adv.:José Antonio Nunes Aguiar, OAB/MA 5609 e Rodilson Silva de Araújo - OAB/MA 12848.

ANELISE NOGUEIRA REGINATO
Juíza de Direito

ESTADO DO MARANHÃO
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE ARARI

INTIMAÇÃO

Processo de n° 233-40.2014.8.10.0070 - ALEX JORGE FREIRE DOS ANJOS x BR CONSORCIOS ADMINISTRADORA DE
CONSORCIOS LTDA - SENTENÇA:(...) Dispensado o relatório nos termos do art. 38 da Lei n° 9.099/95. DECIDO. Tendo em vista
que houve o silêncio o credor sobre o contido às fls. 149, conforme certificado às fls. 151, é de se presumir o total adimplemento do
valor exeqüendo. Posto isto, com base nos art. 924, II e art. 925 do Novo Código de Processo Civil, declaro satisfeita a obrigação
e, em conseqüência, extinto o processo, deixando, todavia, de condenar o réu em custas e honorários a teor do art. 55, Lei nº
9.099/95. Ficam as partes cientes de que, nos termos da RESOL-GP-112013, os autos serão eliminados após o prazo de 120 dias
da data do arquivamento definitivo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Arari, 9 de novembro de 2016. Anelise Nogueira
Reginato, Juíza de Direito. - Adv.: JEFERSON ALEX SALVIATO. GEISIANE OLIVEIRA MARTINS.

ANELISE NOGUEIRA REGINATO
Juíza de Direito

INTIMAÇÃO
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Processo : 246-05.2015.8.10.0070
Ação : ORDINÁRIO
Requerente : ANTONIO MURILO DE SOUZA ERICEIRA
Advogado : João Marcelo Silva Vasconcelos
Requerido : MUNICÍPIO DE ARARI
Advogado : Rodilson Silva de Araújo
ATO ORDINATÓRIO, conforme Provimento nº 001/2007, Art. 3º, inciso V, adotado pela Corregedoria Geral.
FINALIDADE: Intimar a parte autora através de seu advogado acima especificado, acerca da contestação, no prazo de 15 dias,
Arari, 28 de junho de 2017.
Maria Clara Cantanhede Sousa
Secretária Judicial - Mat. 116988
Ato Delegado - Art. 3º, Inciso V. Provimento 001/2007 - CGJ

INTIMAÇÃO

Processo n° 34-91.2009.8.10.0070 - PAULO MAGNO FREITAS DE ALMEIDA x RONI JESUS. DECISÃO: 1. Intime-se o devedor
para pagar o débito exeqüendo, no prazo de quinze dias, sob pena de, sobre ele, incidir multa no percentual de dez por cento (art.
523, §1°, NCPC).2. Após, esse prazo, não havendo o pagamento voluntário, retornem os autos para realização de penhora on
line.Arari, 20 de junho de 2017.Anelise Nogueira ReginatoJuíza de Direito. ADVOGADO.: Dr. George Vinicius Barreto Caetano -
OAB/MA 6060.

ANELISE NOGUEIRA REGINATO
Juíza de Direito

INTIMAÇÃO

Processo de n° 365-29.2016.8.10.0070 - ANELISE NOGUEIRA REGINATO x QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS
S/A - SENTENÇA:(...)Assim, entendo como suficiente, a título de reparação e a título de punição ao réu, para que não incida
novamente em práticas desse jaez, a condenação dele em danos morais no valor de R$ 5.000,00.Acerca da comissão de
corretagem, o caso também é de procedência e devolução do valor pago, eis que o aludido pagamento condiciona-se ao sucesso
do negócio jurídico pelo qual é cobrada. Dispõe o Código Civil que:Art. 725. A remuneração é devida ao corretor uma vez que
tenha conseguido o resultado previsto no contrato de mediação, ou ainda que este não se efetive em virtude de arrependimento
das partes.- destaques meus.No caso, não tendo tido êxito o corretor na celebração do negócio jurídico, é de se devolver os
valores cobrados, eis que, conforme visto, em momento nenhum o negócio jurídico se perfectibilizou, tampouco os serviços do
plano de saúde foram disponibilizados à autora.Nesse sentido, a jurisprudência assim dispõe:JUIZADO ESPECIAL. COMPRA E
VENDA DE IMOVEL. FEIRÃO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. CONSUMIDORA. COMISSÃO DE CORRETAGEM.
MODIFICAÇÃO DAS CONDIÇÕES DO FINANCIAMENTO BANCÁRIO. RESCISÃO CONTRATUAL. RETORNO AO STATUS QUO
ANTE. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. (...) 3. O artigo 725 do CC,
estabelece que "a remuneração é devida ao corretor uma vez que tenha conseguido o resultado previsto no contrato de mediação,
ou ainda que este não se efetive em virtude de arrependimento das partes". O corretor somente terá direito aos seus honorários,
se da sua intervenção houver resultado útil para as partes. Essa expressão compreende a consecução do contrato final, o que não
ocorre no caso de desistência de alguma das partes ou de surgimento de impedimento superveniente (STJ/ REsp 1183324/SP,
AgRg no Ag 719.434/RS e AgRg no Ag 867.805/SP). (...) 6. Recurso conhecido e desprovido. 7. Condeno a recorrente ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação. 8. Decisão proferida
nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95, servindo a ementa de acórdão. (TJ-DF - ACJ: 20140710290995/DF, Relator: LUÍS
GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, J em: 24/03/2015, 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal. DJE: 30/03/2015).-
destaques meus.Assim, não tendo tido a autora qualquer resultado útil quanto à celebração do negócio jurídico com os réus
Qualicorp Administradora de Benefícios S/A e Bradesco Saúde S/A, é de se devolver a autora o valor de R$ 1.262,37, pago a título
de corretagem.Posto isto, com base nos arts. 5º e 6º da Lei 9.099/95, julgo procedentes os pedidos constantes da inicial para o fim
de condenar as rés BRADESCO SAÚDE S/A, QUALICORP ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA e QUALICORP
ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S/A, de forma solidária a: (a) declarar rescindido o contrato nº 104799833, celebrado entre
as partes para prestação do serviço de plano de saúde; (b) desconstituir os débitos imputados à autora, no valor de R$ 1.262,37;
(c) pagar à autora, pelos danos morais suportados e inclusive a título de punitive damage, o valor de R$ 5.000,00, em razão da
negativação indevida e; (d) devolver à autora a importância de R$ 1.262,37, pago por ela a título de taxa de angariação (taxa de
corretagem).Aplicam-se ao caso as Súmulas 43, 54 e 362 do STJ, devendo o índice aplicável ser o INPC (IBGE).Assim, declaro
extinto o processo com base no art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil.Com base no art. 537 do Novo Código de Processo
Civil, fixo multa de R$ 100,00 (cem reais) por dia de descumprimento dos itens 'a' e ´b´ do dispositivo desta sentença, limitado a
trinta dias. Deixo de condenar a parte ré nas custas e honorários, em razão do contido no art. 55 da Lei 9.099/95. Ficam as partes
cientes de que, nos termos da RESOL-GP-112013, os autos serão eliminados após o prazo de 120 dias da data do arquivamento
definitivo.Após o trânsito em julgado, dê-se baixa na Distribuição e arquivem-se os autos.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
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Arari, 22 de junho de 2017. Dr. Milvan Gedeon Gomes-Juiz de Direito, respondendo. Advogados.: RENATO TADEU RONDINA
MANDALITI - OAB/SP 115.762; HERBETH DE MESQUITA GOMES - OAB/MA 12103; RENATA SOUSA DE CASTRO VITA,
OAB/BA 36641 e ADRIELLE FERREIRA BASTOS LOBO - OAB/MA 13660.

ANELISE NOGUEIRA REGINATO
Juíza de Direito

ESTADO DO MARANHÃO
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE ARARI

INTIMAÇÃO

PROCESSO n° 452-48.2017.8.10.0070-NADY CAMPELO AGUIAR x BANCO PAN - DESPACHO: 1. Deixo de designar a
audiência de conciliação prevista no art. 334 do Novo Código de Processo Civil pelos motivos que seguem: (i) a audiência de
conciliação ou de mediação é informada, entre outros, pelo princípio da confidencialidade, que deve se estender a todas as
informações produzidas no curso do procedimento, cujo teor não poderá ser utilizado para fim diverso daquele previsto por
expressa deliberação das partes, tampouco pelo Juiz que será responsável pelo julgamento do processo em caso de não ser
obtido acordo (art. 166, caput e § 1º, NCPC), razão pela qual não pode ser realizada por Juiz de Direito; (ii) a não realização de
audiência neste momento não obsta a superveniência de acordo, porquanto a conciliação, a mediação e outros métodos de
solução consensual de conflitos deverão ser estimulados pelo Juízo, inclusive no curso do processo judicial (art. 3º, § 3º, NCPC);
bem como incumbe ao Juiz promover, a qualquer tempo, a autocomposição, preferencialmente com auxílio de conciliadores e
mediadores judiciais (art. 139, V, NCPC); (iii) embora o Novo Código de Processo Civil faça a previsão de que os tribunais devem
criar centros judiciários de solução consensual de conflitos, responsáveis pela realização de sessões e audiências de conciliação e
mediação e pelo desenvolvimento de programas destinados a auxiliar, orientar e estimular a autocomposição (art. 165), Arari não
dispõe de CEJUSC; além disso, a composição e a organização dos centros deve observar as normas de capacitação mínima
conforme parâmetro do Conselho Nacional de Justiça (art. 165, § 1º, e art. 167, § 1º, NCPC), não havendo tais pessoas nesta
Comarca;2. Cite-se, pois, o réu para, no prazo de quinze dias úteis (art. 219, NCPC), oferecer contestação por petição (art. 335,
NCPC), com a advertência de que se não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de
fato formuladas pela autora (art. 344, NCPC).3. Cópia deste despacho servirá como mandado de citação.Arari, 20 de junho de
2017.Anelise Nogueira ReginatoJuíza de Direito. ADV.: Rodilson Silva de Araujo.

ANELISE NOGUEIRA REGINATO
Juíza de Direito

ESTADO DO MARANHÃO
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE ARARI

INTIMAÇÃO

PROCESSO n° 453-33.2017.8.10.0070-NADY CAMPELO AGUIAR x BANCO BGN-BANCO CETELEM S.A - DESPACHO: 1.
Deixo de designar a audiência de conciliação prevista no art. 334 do Novo Código de Processo Civil pelos motivos que seguem: (i)
a audiência de conciliação ou de mediação é informada, entre outros, pelo princípio da confidencialidade, que deve se estender a
todas as informações produzidas no curso do procedimento, cujo teor não poderá ser utilizado para fim diverso daquele previsto
por expressa deliberação das partes, tampouco pelo Juiz que será responsável pelo julgamento do processo em caso de não ser
obtido acordo (art. 166, caput e § 1º, NCPC), razão pela qual não pode ser realizada por Juiz de Direito; (ii) a não realização de
audiência neste momento não obsta a superveniência de acordo, porquanto a conciliação, a mediação e outros métodos de
solução consensual de conflitos deverão ser estimulados pelo Juízo, inclusive no curso do processo judicial (art. 3º, § 3º, NCPC);
bem como incumbe ao Juiz promover, a qualquer tempo, a autocomposição, preferencialmente com auxílio de conciliadores e
mediadores judiciais (art. 139, V, NCPC); (iii) embora o Novo Código de Processo Civil faça a previsão de que os tribunais devem
criar centros judiciários de solução consensual de conflitos, responsáveis pela realização de sessões e audiências de conciliação e
mediação e pelo desenvolvimento de programas destinados a auxiliar, orientar e estimular a autocomposição (art. 165), Arari não
dispõe de CEJUSC; além disso, a composição e a organização dos centros deve observar as normas de capacitação mínima
conforme parâmetro do Conselho Nacional de Justiça (art. 165, § 1º, e art. 167, § 1º, NCPC), não havendo tais pessoas nesta
Comarca;2. Cite-se, pois, o réu para, no prazo de quinze dias úteis (art. 219, NCPC), oferecer contestação por petição (art. 335,
NCPC), com a advertência de que se não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de
fato formuladas pela autora (art. 344, NCPC).3. Cópia deste despacho servirá como mandado de citação.Arari, 20 de junho de
2017.Anelise Nogueira ReginatoJuíza de Direito.ADV.: Rodilson Silva de Araujo.

ANELISE NOGUEIRA REGINATO
Juíza de Direito

ESTADO DO MARANHÃO
PODER JUDICIÁRIO
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COMARCA DE ARARI

INTIMAÇÃO

PROCESSO n° 533-94.2017.8.10.0070-NELIA LOPES LEITÃO x BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - DESPACHO: 1. Deixo de
designar a audiência de conciliação prevista no art. 334 do Novo Código de Processo Civil pelos motivos que seguem: (i) a
audiência de conciliação ou de mediação é informada, entre outros, pelo princípio da confidencialidade, que deve se estender a
todas as informações produzidas no curso do procedimento, cujo teor não poderá ser utilizado para fim diverso daquele previsto
por expressa deliberação das partes, tampouco pelo Juiz que será responsável pelo julgamento do processo em caso de não ser
obtido acordo (art. 166, caput e § 1º, NCPC), razão pela qual não pode ser realizada por Juiz de Direito; (ii) a não realização de
audiência neste momento não obsta a superveniência de acordo, porquanto a conciliação, a mediação e outros métodos de
solução consensual de conflitos deverão ser estimulados pelo Juízo, inclusive no curso do processo judicial (art. 3º, § 3º, NCPC);
bem como incumbe ao Juiz promover, a qualquer tempo, a autocomposição, preferencialmente com auxílio de conciliadores e
mediadores judiciais (art. 139, V, NCPC); (iii) embora o Novo Código de Processo Civil faça a previsão de que os tribunais devem
criar centros judiciários de solução consensual de conflitos, responsáveis pela realização de sessões e audiências de conciliação e
mediação e pelo desenvolvimento de programas destinados a auxiliar, orientar e estimular a autocomposição (art. 165), Arari não
dispõe de CEJUSC; além disso, a composição e a organização dos centros deve observar as normas de capacitação mínima
conforme parâmetro do Conselho Nacional de Justiça (art. 165, § 1º, e art. 167, § 1º, NCPC), não havendo tais pessoas nesta
Comarca;2. Cite-se, pois, o réu para, no prazo de quinze dias úteis (art. 219, NCPC), oferecer contestação por petição (art. 335,
NCPC), com a advertência de que se não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de
fato formuladas pela autora (art. 344, NCPC).3. Cópia deste despacho servirá como mandado de citação.Arari, 20 de junho de
2017.Anelise Nogueira ReginatoJuíza de Direito.ADV.: George Vinicius Barreto Caetano.

ANELISE NOGUEIRA REGINATO
Juíza de Direito

ESTADO DO MARANHÃO
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE ARARI

INTIMAÇÃO

PROCESSO n° 542-32.2012.8.10.0070-JÚLIA DE FÁTIMA OLIVEIRA x CELIANE DO BOM PARTO OLIVEIRA, VIVIANE DO BOM
PARTO MACIEL, CELENIR DO BOM PARTO MACIEL OLIVEIRA - DESPACHO: Chamo o feito à ordem para determinar que a
autora emende a inicial atribuindo à causa valor em moeda corrente, de acordo com o disposto no art. 292 do Novo Código de
Processo Civili, bem como indicando quem compõe o pólo passivo, devendo qualificar o réu e indicar o endereço onde ele será
citado, tudo sob pena de extinção do feito sem resolução do mérito. Arari, 29 de maio de 2017. Anelise Nogueira Reginato, Juíza
de Direito. ADV.: José Antonio Nunes Aguiar.
ANELISE NOGUEIRA REGINATO
Juíza de Direito

INTIMAÇÃO

Processo de n° 557-93.2015.8.10.0070 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS SA x GEOZILDO PESTANA PACHECO -
SENTENÇA:SENTENÇA: Trata-se de ação de busca e apreensão proposta por Banco Bradesco Financiamentos S/A, contra
Geozildo Pestana Pacheco, na qual aduz, em suma que o autor celebrou com a ré contrato de financiamento de veículo, garantido
por alienação fiduciária do veículo marca Troller, modelo T-4 4x4 3.0 TB - Eletr, Ano Fab/Mod 2011/2011, chassi
94TT4TDE3BH010895, cor branca, de placas NXG-9617 e, em virtude de o réu quedar-se inadimplente desde a parcela vencida
em 008/06/2013 pleiteou que fosse determinada a busca e apreensão do aludido bem (fls. 02/05). A liminar pleiteada foi deferida,
eis que cumpridos pelo autor os requisitos insculpidos no DL 911/69 e posteriores alterações, norma de regência do procedimento
de busca e apreensão (fls. 30/31). Às fls. 47 consta certidão do meirinho informando que deixou de proceder a busca e apreensão
do bem em questão, em virtude do veículo não se encontrar na posse do réu, oportunidade em que ele foi citado para oferecer sua
resposta. Posteriormente, o autor compareceu espontaneamente aos autos para requer a desistência do presente feito, alegando
que as partes celebraram acordo extrajudicial para por termo ao presente feito (fls. 50). Em virtude de o réu já haver sido citado, foi
determinada a intimação dele para se manifestar sobre o pedido de desistência apresentado pelo autor, com fulcro no art. 267, § 4º
do antigo Código de Processo Civil (fls. 52), tendo o réu permanecido silente durante o prazo concedido para tal finalidade (art. 56).
É o relatório necessário. Compulsando os autos, verifica-se que o autor pleiteou a desistência do processo, pedido este que não foi
impugnado pelo réu quando oportunizada a sua manifestação, pelo que presumo sua aquiescência quanto à ele. Desta forma, não
resta outra providência senão a declaração da extinção do feito sem resolução do mérito. Posto isto, com base no art. 485, VIII, do
Novo Código de Processo Civil, acolho o pedido de desistência e julgo extinto o processo sem resolução do mérito, condenando,
em razão disso, o autor ao pagamento das custas e despesas processuais remanescentes, conforme o disposto no art. 90, caput
do Novo Código de Processo Civil. Transitada em julgado a presente sentença, dê-se baixa na Distribuição e arquivem-se os
autos. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Arari, 19 de janeiro de 2017. Anelise Nogueira Reginato Juíza de Direito. Cristiane
Bellinati Garcia Lopes.
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Processo de n° 597-41.2016.8.10.0070 - GILVA DE JESUS DE SOUSA MARTINS LICÁ x MUNICÍPIO DE ARARI - SENTENÇA:
(...) Posto isto, com base no art. 487, I do Novo Código de Processo Civil, julgo parcialmente procedentes os pedidos constantes
da inicial para o fim exclusivo de declarar que o autor tem direito à recomposição remuneratória decorrente da conversão de
Cruzeiro Real para URV, ocorrida quando da implantação do Plano Real, devendo o Município de Arari incorporar aos vencimentos
do autor a diferença de reajuste em razão das perdas salariais que o cargo sofreu, devendo essa incorporação incidir sobre
quaisquer verbas percebidas no período, inclusive 13º salário e férias, dependendo a execução de sentença de liquidação por
simples cálculo aritmético para fins de aferição do índice devido. Condeno, ainda, o réu a pagar, ao advogado do autor, honorários
advocatícios no importe de 10% sobre o proveito econômico obtido, conforme o disposto no art. 85, § 3º, I do Novo Código de
Processo Civil, deixando, todavia, de condená-lo ao pagamento das custas e despesas processuais em razão do contido no art.
10, I da Lei 6.584/1996. Aplica-se ao caso a Súmula 85 do STJ. Após o trânsito em julgado, dê-se baixa na Distribuição e
arquivem-se os autos. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Arari, 25 de janeiro de 2017. Anelise Nogueira Reginato, Juíza de
Direito. Jose Antonio Nunes Aguiar, Rodilson Silva de Araujo.

ESTADO DO MARANHÃO
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE ARARI

INTIMAÇÃO

PROCESSO n° 612-73.2017.8.10.0070-MANOEL DE JESUS COSTA x BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A - DESPACHO:
Deixo de designar a audiência de conciliação prevista no art. 334 do Novo Código de Processo Civil pelos motivos que seguem: (i)
a audiência de conciliação ou de mediação é informada, entre outros, pelo princípio da confidencialidade, que deve se estender a
todas as informações produzidas no curso do procedimento, cujo teor não poderá ser utilizado para fim diverso daquele previsto
por expressa deliberação das partes, tampouco pelo Juiz que será responsável pelo julgamento do processo em caso de não ser
obtido acordo (art. 166, caput e § 1º, NCPC), razão pela qual não pode ser realizada por Juiz de Direito; (ii) a não realização de
audiência neste momento não obsta a superveniência de acordo, porquanto a conciliação, a mediação e outros métodos de
solução consensual de conflitos deverão ser estimulados pelo Juízo, inclusive no curso do processo judicial (art. 3º, § 3º, NCPC);
bem como incumbe ao Juiz promover, a qualquer tempo, a autocomposição, preferencialmente com auxílio de conciliadores e
mediadores judiciais (art. 139, V, NCPC); (iii) embora o Novo Código de Processo Civil faça a previsão de que os tribunais devem
criar centros judiciários de solução consensual de conflitos, responsáveis pela realização de sessões e audiências de conciliação e
mediação e pelo desenvolvimento de programas destinados a auxiliar, orientar e estimular a autocomposição (art. 165), Arari não
dispõe de CEJUSC; além disso, a composição e a organização dos centros deve observar as normas de capacitação mínima
conforme parâmetro do Conselho Nacional de Justiça (art. 165, § 1º, e art. 167, § 1º, NCPC), não havendo tais pessoas nesta
Comarca;2. Cite-se, pois, o réu para, no prazo de quinze dias úteis (art. 219, NCPC), oferecer contestação por petição (art. 335,
NCPC), com a advertência de que se não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de
fato formuladas pela autora (art. 344, NCPC).3. Cópia deste despacho servirá como mandado de citação.Arari, 20 de junho de
2017.Anelise Nogueira ReginatoJuíza de Direito. ADV.: George Vinicius Barreto Caetano.

ANELISE NOGUEIRA REGINATO
Juíza de Direito

ESTADO DO MARANHÃO
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE ARARI

INTIMAÇÃO

PROCESSO n° 613-58.2017.8.10.0070-MANOEL DE JESUS COSTA x BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S.A. -
DESPACHO: Deixo de designar a audiência de conciliação prevista no art. 334 do Novo Código de Processo Civil pelos motivos
que seguem: (i) a audiência de conciliação ou de mediação é informada, entre outros, pelo princípio da confidencialidade, que deve
se estender a todas as informações produzidas no curso do procedimento, cujo teor não poderá ser utilizado para fim diverso
daquele previsto por expressa deliberação das partes, tampouco pelo Juiz que será responsável pelo julgamento do processo em
caso de não ser obtido acordo (art. 166, caput e § 1º, NCPC), razão pela qual não pode ser realizada por Juiz de Direito; (ii) a não
realização de audiência neste momento não obsta a superveniência de acordo, porquanto a conciliação, a mediação e outros
métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados pelo Juízo, inclusive no curso do processo judicial (art. 3º, §
3º, NCPC); bem como incumbe ao Juiz promover, a qualquer tempo, a autocomposição, preferencialmente com auxílio de
conciliadores e mediadores judiciais (art. 139, V, NCPC); (iii) embora o Novo Código de Processo Civil faça a previsão de que os
tribunais devem criar centros judiciários de solução consensual de conflitos, responsáveis pela realização de sessões e audiências
de conciliação e mediação e pelo desenvolvimento de programas destinados a auxiliar, orientar e estimular a autocomposição (art.
165), Arari não dispõe de CEJUSC; além disso, a composição e a organização dos centros deve observar as normas de
capacitação mínima conforme parâmetro do Conselho Nacional de Justiça (art. 165, § 1º, e art. 167, § 1º, NCPC), não havendo tais
pessoas nesta Comarca;2. Cite-se, pois, o réu para, no prazo de quinze dias úteis (art. 219, NCPC), oferecer contestação por
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petição (art. 335, NCPC), com a advertência de que se não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras
as alegações de fato formuladas pela autora (art. 344, NCPC).3. Cópia deste despacho servirá como mandado de citação.Arari, 20
de junho de 2017.Anelise Nogueira ReginatoJuíza de Direito. ADV.: George Vinicius Barreto Caetano.

ANELISE NOGUEIRA REGINATO
Juíza de Direito

ESTADO DO MARANHÃO
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE ARARI

INTIMAÇÃO

PROCESSO n° 662-02.2017.8.10.0070-GERCINA SANTOS DE SENA x BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO - DESPACHO:
1. Deixo de designar a audiência de conciliação prevista no art. 334 do Novo Código de Processo Civil pelos motivos que seguem:
(i) a audiência de conciliação ou de mediação é informada, entre outros, pelo princípio da confidencialidade, que deve se estender
a todas as informações produzidas no curso do procedimento, cujo teor não poderá ser utilizado para fim diverso daquele previsto
por expressa deliberação das partes, tampouco pelo Juiz que será responsável pelo julgamento do processo em caso de não ser
obtido acordo (art. 166, caput e § 1º, NCPC), razão pela qual não pode ser realizada por Juiz de Direito; (ii) a não realização de
audiência neste momento não obsta a superveniência de acordo, porquanto a conciliação, a mediação e outros métodos de
solução consensual de conflitos deverão ser estimulados pelo Juízo, inclusive no curso do processo judicial (art. 3º, § 3º, NCPC);
bem como incumbe ao Juiz promover, a qualquer tempo, a autocomposição, preferencialmente com auxílio de conciliadores e
mediadores judiciais (art. 139, V, NCPC); (iii) embora o Novo Código de Processo Civil faça a previsão de que os tribunais devem
criar centros judiciários de solução consensual de conflitos, responsáveis pela realização de sessões e audiências de conciliação e
mediação e pelo desenvolvimento de programas destinados a auxiliar, orientar e estimular a autocomposição (art. 165), Arari não
dispõe de CEJUSC; além disso, a composição e a organização dos centros deve observar as normas de capacitação mínima
conforme parâmetro do Conselho Nacional de Justiça (art. 165, § 1º, e art. 167, § 1º, NCPC), não havendo tais pessoas nesta
Comarca;2. Cite-se, pois, o réu para, no prazo de quinze dias úteis (art. 219, NCPC), oferecer contestação por petição (art. 335,
NCPC), com a advertência de que se não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de
fato formuladas pela autora (art. 344, NCPC).3. Cópia deste despacho servirá como mandado de citação.Arari, 20 de junho de
2017.Anelise Nogueira ReginatoJuíza de Direito.ADV.: George Vinicius Barreto Caetano.

ANELISE NOGUEIRA REGINATO
Juíza de Direito

ESTADO DO MARANHÃO
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE ARARI

INTIMAÇÃO

PROCESSO n° 693-71.2007.8.10.0070-MUNICÍPIO DE ARARI x JOSE ANTONIO NUNES AGUIAR - DESPACHO: Intimem-se as
partes para, no prazo comum cinco dias, indicar quais pontos entendem como controvertidos e quais provas pretendem produzir,
justificando-as, sob pena de indeferimento. Arari, 30 de maio de 2017. Anelise Nogueira Reginato, Juíza de Direito. ADV.: Ulisses
Sousa Advogados Associados. Everaldo de R. Cavalcante.

ANELISE NOGUEIRA REGINATO
Juíza de Direito

INTIMAÇÃO

Processo de n° 767-13.2016.8.10.0070 - SILVESTRE DE RIBAMAR SOUSA MOREIRA x MUNICÍPIO DE ARARI -
SENTENÇA:(...) Posto isso, conheço do presente recurso e, de acordo com o parecer ministerial, dou parcial provimento ao apelo,
apenas para reduzir os honorários advocatícios ao percentual de 10% (dez por cento), mantendo os demais termos da sentença de
base. É como voto". Os destaques no texto reproduzido são meus. A hipótese tratada no voto reproduzido acima é exatamente a
dos autos, pelo que se pode afirmar que a pretensão contida na inicial é a de obter tutela que lhe garanta não só o pagamento,
mas as incorporações dos resíduos frutos da conversão de seu salário em URV, que de fato lhe causou perdas salariais
significativas.Posto isto, com base no art. 487, I do Novo Código de Processo Civil, julgo parcialmente procedentes os pedidos
constantes da inicial para o fim exclusivo de declarar que o autor tem direito à recomposição remuneratória decorrente da
conversão de Cruzeiro Real para URV, ocorrida quando da implantação do Plano Real, devendo o Município de Arari incorporar
aos vencimentos do autor a diferença de reajuste em razão das perdas salariais que o cargo sofreu, devendo essa incorporação
incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, inclusive 13º salário e férias, dependendo a execução de sentença de
liquidação por simples cálculo aritmético para fins de aferição do índice devido. Condeno, ainda, o réu a pagar, ao advogado do
autor, honorários advocatícios no importe de 10% sobre o proveito econômico obtido, conforme o disposto no art. 85, § 3º, I do
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Novo Código de Processo Civil, deixando, todavia, de condená-lo ao pagamento das custas e despesas processuais em razão do
contido no art. 10, I da Lei 6.584/1996.Aplica-se ao caso a Súmula 85 do STJ. Após o trânsito em julgado, dê-se baixa na
Distribuição e arquivem-se os autos.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Arari, 15 de janeiro de 2017.Anelise Nogueira Reginato
Juíza de Direito. Jose Antonio Nunes Aguiar, Rodilson Silva de Araujo.

INTIMAÇÃO

Processo de n° 776-72.2016.8.10.0070 - MARIA LUIZA FALCÃO SOUZA MUNIZ x MUNICÍPIO DE ARARI - SENTENÇA:(...) Posto
isso, conheço do presente recurso e, de acordo com o parecer ministerial, dou parcial provimento ao apelo, apenas para reduzir os
honorários advocatícios ao percentual de 10% (dez por cento), mantendo os demais termos da sentença de base. É como voto".
Os destaques no texto reproduzido são meus. A hipótese tratada no voto reproduzido acima é exatamente a dos autos, pelo que
se pode afirmar que a pretensão contida na inicial é a de obter tutela que lhe garanta não só o pagamento, mas as incorporações
dos resíduos frutos da conversão de seu salário em URV, que de fato lhe causou perdas salariais significativas.Posto isto, com
base no art. 487, I do Novo Código de Processo Civil, julgo parcialmente procedentes os pedidos constantes da inicial para o fim
exclusivo de declarar que o autor tem direito à recomposição remuneratória decorrente da conversão de Cruzeiro Real para URV,
ocorrida quando da implantação do Plano Real, devendo o Município de Arari incorporar aos vencimentos do autor a diferença de
reajuste em razão das perdas salariais que o cargo sofreu, devendo essa incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas
no período, inclusive 13º salário e férias, dependendo a execução de sentença de liquidação por simples cálculo aritmético para
fins de aferição do índice devido. Condeno, ainda, o réu a pagar, ao advogado do autor, honorários advocatícios no importe de
10% sobre o proveito econômico obtido, conforme o disposto no art. 85, § 3º, I do Novo Código de Processo Civil, deixando,
todavia, de condená-lo ao pagamento das custas e despesas processuais em razão do contido no art. 10, I da Lei
6.584/1996.Aplica-se ao caso a Súmula 85 do STJ. Após o trânsito em julgado, dê-se baixa na Distribuição e arquivem-se os
autos.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Arari, 15 de janeiro de 2017.Anelise Nogueira Reginato Juíza de Direito. Jose Antonio
Nunes Aguiar, Rodilson Silva de Araujo.

INTIMAÇÃO

Processo de n° 805-25.2016.8.10.0070 - MARIA ANTONIA DOS REIS JARDIM x MUNICÍPIO DE ARARI -
SENTENÇA:(...)Posto isso, conheço do presente recurso e, de acordo com o parecer ministerial, dou parcial provimento
ao apelo, apenas para reduzir os honorários advocatícios ao percentual de 10% (dez por cento), mantendo os demais
termos da sentença de base. É como voto". Os destaques no texto reproduzido são meus. A hipótese tratada no voto
reproduzido acima é exatamente a dos autos, pelo que se pode afirmar que a pretensão contida na inicial é a de obter
tutela que lhe garanta não só o pagamento, mas as incorporações dos resíduos frutos da conversão de seu salário em
URV, que de fato lhe causou perdas salariais significativas. Posto isto, com base no art. 487, I do Novo Código de
Processo Civil, julgo parcialmente procedentes os pedidos constantes da inicial para o fim exclusivo de declarar que a
autora tem direito à recomposição remuneratória decorrente da conversão de Cruzeiro Real para URV, ocorrida quando
da implantação do Plano Real, devendo o Município de Arari incorporar aos vencimentos da autora a diferença de
reajuste em razão das perdas salariais que o cargo sofreu, devendo essa incorporação incidir sobre quaisquer verbas
percebidas no período, inclusive 13º salário e férias, dependendo a execução de sentença de liquidação por simples
cálculo aritmético para fins de aferição do índice devido. Condeno, ainda, o réu a pagar, ao advogado da autora,
honorários advocatícios no importe de 10% sobre o proveito econômico obtido, conforme o disposto no art. 85, § 3º, I do
Novo Código de Processo Civil, deixando, todavia, de condená-lo ao pagamento das custas e despesas processuais em
razão do contido no art. 10, I da Lei 6.584/1996. Aplica-se ao caso a Súmula 85 do STJ. Após o trânsito em julgado, dê-
se baixa na Distribuição e arquivem-se os autos. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Arari, 27 de abril de 2017.
Anelise Nogueira Reginato, Juíza de Direito.Adv.:José Antonio Nunes Aguiar,OAB/MA 5609 e Rodilson Silva de Araújo -
OAB/MA 12848.

ANELISE NOGUEIRA REGINATO
Juíza de Direito

INTIMAÇÃO

Processo n° 807-58.2017.8.10.0070 -Jeferson Pereira Almeida DECISÃO: se de pedido de liberdade provisória apresentado pelo
autuado, por meio de advogado constituído (fls. 31), com fundamento nos fatos de que ele está preso desde o dia 23/05/2015,
"numa prisão de precaríssimas condições, numa cela apertada, onde encontra-se trancafiado com detentos de alta periculosidade
e contumazes na prática de delitos" (sic), sendo, ainda, primário, conhecido com pessoa de bem a tem residência fixa (fls.
24/30).Com vistas, o Ministério Público opinou pelo indeferimento da medida (fls. 60).Decido.Autuada pela Policia Civil desta
Comarca a pessoa de Jeferson Pereira Almeida, por entender se faziam presentes os requisitos formais e materiais do flagrante,
às fls. 18/21 homologuei o auto e, com fundamento nos arts. 311 e 312 do Código de Processo Penal, decretei a prisão preventiva
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de como garantia da ordem pública.O Professor e também Magistrado Guilherme de Souza Nucci ensina que liberdade provisória
"é a liberdade concedida ao indiciado (...) preso em flagrante"1.A espécie tem "cabimento restrito: a liberdade provisória, com ou
sem fiança, é um instituto compatível com a prisão em flagrante (...), mas não com a prisão preventiva ou temporária"2.Ora, não
havendo mais que se falar em prisão em flagrante - porque já foi decretada a prisão preventiva - não há mais que se falar, também,
em liberdade provisória.Posto isto, julgo prejudicado o pedido pela perda do objeto. Certifique, a Secretaria Judicial, se o inquérito
policial referente a este auto de prisão em flagrante já foi concluído e, em caso negativo, oficie-se à Autoridade Policial e à
Delegacia Regional de Viana para que ele seja finalizado e relatado no prazo máximo de 48 horas, porquanto o autuado está
presos há quase trinta dias.Intimem-se o advogado, o preso e o Ministério Público.Arari, 20 de junho de 2017.Anelise Nogueira
Reginato-Juíza de Direito. Carlos Alberto Maciel Abas.

INTIMAÇÃO

Processo de n° 9000237-55.2013.8.10.0070 - MARCIANA DOS SANTOS PÃOSINHO x BANCO BMG - SENTENÇA:(...)
SENTENÇA: Posto isto, com base nos arts. 5º e 6º da Lei 9.099/95, julgo procedentes os pedidos constantes da inicial para o fim
de a) anular o contrato nº 190737746; b) condenar o banco réu a devolver à autora o valor de R$ 1.437,60 referente aos descontos
indevidamente efetuados; c) pagar à autora o valor de R$ 1.437,60 a título de danos morais. Aplicam-se ao caso as Súmulas 43,
54 e 362 do STJ, devendo o índice aplicável ser o INPC (IBGE). Assim, declaro extinto o processo com base no art. 487, I, do
Novo Código de Processo Civil. Deixo de condenar o réu nas custas e despesas processuais em razão do contido no art. 55 da Lei
9.099/95. Ficam as partes cientes de que, nos termos da RESOL-GP-112013, os autos serão eliminados após o prazo de 120 dias
da data do arquivamento definitivo. Transitada em julgado a presente decisão, dê-se baixa na Distribuição e arquivem-se os autos.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Arari, 17 de janeiro de 2017. Anelise Nogueira Reginato, Juíza de Direito. George Vinicius
Barreto Caetano, Antonio de Moraes Dourato Neto.

ESTADO DO MARANHÃO
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE ARARI

INTIMAÇÃO

Processo n° 9000242-77.2013.8.10.0070 -ANTONIO DE JESUS COSTAx BANCO BMG S/A. DECISÃO: Recebo o recurso apenas
no efeito devolutivo (art. 43, primeira parte, Lei 9.099/95) e determino a remessa dos autos à Turma Recursal.Arari, 20 de junho de
2017.Anelise Nogueira ReginatoJuíza de Direito. ADVOGADO.: George Vinicius Barreto Caetano, Marina Bastos da Porciuncula
Benghi
ANELISE NOGUEIRA REGINATO
Juíza de Direito

INTIMAÇÃO
Processo : 9000250-88.2012.8.10.0070
Ação : ORDINÁRIO
Requerente : MARIA SANTANA FERREIRA MARTINS
Advogado : George Vinicius Barreto Caetano
Requerido : BANCO PINE S/A
ATO ORDINATÓRIO, conforme Provimento nº 001/2007, Art. 3º, inciso V, adotado pela Corregedoria Geral.
FINALIDADE: Intimar a parte autora para, no prazo de cinco dias, se manifestar acerca da petição de fls.158/160, onde o réu
comprova o pagamento da condenação, advertindo-o que o seu silêncio será interpretado como aquiescência quanto ao valor
pago. Maria Clara Cantanhede Sousa Secretária Judicial - Mat. 116988 Ato Delegado - Art. 3º, Inciso V. Provimento 001/2007 -
CGJ.

INTIMAÇÃO
Processo : 9000261-88.2010.8.10.0070
Ação : ORDINÁRIO
Requerente : ANTONIA NAZARE DE SOUSA
Advogado : George Vinicius Barreto Caetano
Requerido : COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO-CEMAR
ATO ORDINATÓRIO, conforme Provimento nº 001/2007, Art. 3º, inciso V, adotado pela Corregedoria Geral.
FINALIDADE: Intimar a parte autora para, no prazo de cinco dias, se manifestar acerca da petição de fls. 96/98, onde o réu
comprova o pagamento da condenação, advertindo-o que o seu silêncio será interpretado como aquiescência quanto ao valor
pago. Maria Clara Cantanhede Sousa Secretária Judicial - Mat. 116988 Ato Delegado - Art. 3º, Inciso V. Provimento 001/2007 -
CGJ .

INTIMAÇÃO
Processo n° 9000380-78.2012.8.10.0070 - MARIDIEL OLIVEIRA DE SOUZAx LEADERSHIP CORRETORA DE SEGUROS LTDA
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DECISÃO: (...) Expeça-se alvará judicial, em nome do autor e em nome do advogado, para levantamento da quantia depositada às
fls. 141/142, com a ressalva de que sobre o valor não deverá incidir qualquer taxa, a fim de que se possa levantar a quantia
integral.2. Decorridos dez dias da entrega do alvará, não havendo qualquer manifestação, dê-se baixa na Distribuição e arquivem-
se os autos. Arari, 20 de junho de 2017.Anelise Nogueira ReginatoJuíza de Direito. ADVOGADO.: George Vinicius Barreto
Caetano, Francisco Gomes Feitosa e Jefferson Francisco Simões Feitosa. ANELISE NOGUEIRA REGINATO Juíza de Direito.

INTIMAÇÃO
Processo n° 9000688-80.2013.8.10.0070 -MARIA DO ROSÁRIO MENDES LIMAx BANCO BMG S/A DECISÃO: (...) Tendo em
vista a intempestividade na oposição dos embargos de declaração de fls. 88, conforme certificado às fls. 89, deixo de recebê-los
com fulcro no art. 48 da Lei 9.099/95. Ante o não recebimento do recurso, certifique, a Secretaria Judicial, o trânsito em julgado da
sentença de fls. 80/81, e, em razão disso, dê-se baixa na Distribuição e arquivem-se os autos. Arari, 24 de agosto de 2016. Anelise
Nogueira Reginato, Juíza de Direito.ADVOGADO.: George Vinicius Barreto Caetano, Antonio de Moraes Dourado Neto. ANELISE
NOGUEIRA REGINATO Juíza de Direito.

ESTADO DO MARANHÃO
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE ARARI

INTIMAÇÃO

Processo n° 9001003-11.2013.8.10.0070 -JOSE RAIMUNDO COSTAx BANCO BMG S / A DECISÃO: Recebo o recurso apenas
no efeito devolutivo (art. 43, primeira parte, Lei 9.099/95) e determino a remessa dos autos à Turma Recursal.Arari, 20 de junho de
2017.Anelise Nogueira ReginatoJuíza de Direito. ADVOGADO.: George Vinicius Barreto Caetano. Carlos Eduardo Pereira Teixeira.
Geisiane Oliveira Martins
ANELISE NOGUEIRA REGINATO
Juíza de Direito

INTIMAÇÃO

Processo de n° 945-59.2016.8.10.0070 - JOSENIA CHAVES x MUNICÍPIO DE ARARI - SENTENÇA:(...)Posto isso, conheço do
presente recurso e, de acordo com o parecer ministerial, dou parcial provimento ao apelo, apenas para reduzir os honorários
advocatícios ao percentual de 10% (dez por cento), mantendo os demais termos da sentença de base. É como voto". Os
destaques no texto reproduzido são meus. A hipótese tratada no voto reproduzido acima é exatamente a dos autos, pelo que se
pode afirmar que a pretensão contida na inicial é a de obter tutela que lhe garanta não só o pagamento, mas as incorporações dos
resíduos frutos da conversão de seu salário em URV, que de fato lhe causou perdas salariais significativas. Posto isto, com base
no art. 487, I do Novo Código de Processo Civil, julgo parcialmente procedentes os pedidos constantes da inicial para o fim
exclusivo de declarar que a autora tem direito à recomposição remuneratória decorrente da conversão de Cruzeiro Real para URV,
ocorrida quando da implantação do Plano Real, devendo o Município de Arari incorporar aos vencimentos da autora a diferença de
reajuste em razão das perdas salariais que o cargo sofreu, devendo essa incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas
no período, inclusive 13º salário e férias, dependendo a execução de sentença de liquidação por simples cálculo aritmético para
fins de aferição do índice devido. Condeno, ainda, o réu a pagar, ao advogado da autora, honorários advocatícios no importe de
10% sobre o proveito econômico obtido, conforme o disposto no art. 85, § 3º, I do Novo Código de Processo Civil, deixando,
todavia, de condená-lo ao pagamento das custas e despesas processuais em razão do contido no art. 10, I da Lei 6.584/1996.
Aplica-se ao caso a Súmula 85 do STJ. Após o trânsito em julgado, dê-se baixa na Distribuição e arquivem-se os autos. Publique-
se. Registre-se. Intimem-se. Arari, 27 de abril de 2017. Anelise Nogueira Reginato, Juíza de Direito. Adv.:José Antonio Nunes
Aguiar,OAB/MA 5609 e Rodilson Silva de Araújo - OAB/MA 12848.

ANELISE NOGUEIRA REGINATO
Juíza de Direito

INTIMAÇÃO

Processo de n° 965-50.2016.8.10.0070 - MARIA DO SOCORRO DOS ANJOS RIBEIRO DE ALMEIDA x MUNICÍPIO DE
ARARI - SENTENÇA:(...) Posto isso, conheço do presente recurso e, de acordo com o parecer ministerial, dou parcial
provimento ao apelo, apenas para reduzir os honorários advocatícios ao percentual de 10% (dez por cento), mantendo
os demais termos da sentença de base. É como voto". Os destaques no texto reproduzido são meus. A hipótese tratada
no voto reproduzido acima é exatamente a dos autos, pelo que se pode afirmar que a pretensão contida na inicial é a de
obter tutela que lhe garanta não só o pagamento, mas as incorporações dos resíduos frutos da conversão de seu salário
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em URV, que de fato lhe causou perdas salariais significativas. Posto isto, com base no art. 487, I do Novo Código de
Processo Civil, julgo parcialmente procedentes os pedidos constantes da inicial para o fim exclusivo de declarar que a
autora tem direito à recomposição remuneratória decorrente da conversão de Cruzeiro Real para URV, ocorrida quando
da implantação do Plano Real, devendo o Município de Arari incorporar aos vencimentos da autora a diferença de
reajuste em razão das perdas salariais que o cargo sofreu, devendo essa incorporação incidir sobre quaisquer verbas
percebidas no período, inclusive 13º salário e férias, dependendo a execução de sentença de liquidação por simples
cálculo aritmético para fins de aferição do índice devido. Condeno, ainda, o réu a pagar, ao advogado da autora,
honorários advocatícios no importe de 10% sobre o proveito econômico obtido, conforme o disposto no art. 85, § 3º, I do
Novo Código de Processo Civil, deixando, todavia, de condená-lo ao pagamento das custas e despesas processuais em
razão do contido no art. 10, I da Lei 6.584/1996. Aplica-se ao caso a Súmula 85 do STJ. Após o trânsito em julgado, dê-
se baixa na Distribuição e arquivem-se os autos. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Arari, 27 de abril de 2017.
Anelise Nogueira Reginato, Juíza de Direito.Adv.:José Antonio Nunes Aguiar, OAB/MA 5609 e Rodilson Silva de Araújo -
OAB/MA 12848.

ANELISE NOGUEIRA REGINATO
Juíza de Direito

Bacabal

Primeira Vara de Bacabal

PROCESSO Nº: 1338-88.2017.8.10.0024
AÇÃO: Carta Precatória
REQUERENTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
REQUERIDO(A): DENILSON DE JESUS SENA
ADVOGADO(A) DO(A) REQUERIDO(A): THIANA RAQUEL MOREIRA DUARTE

INTIMAR o(a) advogado(a) da parte requerida Dr(a). THIANA RAQUEL MOREIRA DUARTE - OAB/MA nº 12427, do inteiro teor
do(a) DESPACHO/SENTENÇA (fl. 12), a seguir: "D E S P A C H O Designo audiência para o dia 06 de setembro de 2017, às 10:00
horas, oportunidade será(ão) inquirida(s) a(s) testemunha(s) indicada(s) na carta precatória. Intime-se o advogado do réu por DJO.
Caso não tenha advogado constituído, notifique-se a Defensoria Pública. Notifique-se o Ministério Público. Intimações e
providências necessárias. Cumpra-se Bacabal/MA, 14 de junho de 2017. Vanessa Ferreira Pereira Lopes Juíza Titular da 1ª Vara
Comarca de Bacabal ".

Bacabal-MA, 29 de junho de 2017.

Daniella Pacheco David
Secretária Judicial da 1ª Vara
Assino de ordem da MM. Juíza de Direito, Dra. Vanessa Ferreira Pereira Lopes, nos termos do art. 3º, XXV, III, do Provimento nº
001/2007/CGJ/MA

Segunda Vara de Bacabal

PROCESSO Nº 0000631-38.2008.8.10.0024 (6312008)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQUERENTE: FRANCISCO DAS CHAGAS AMORIM DE SOUSA 
ADVOGADO: BENEVENUTO MARQUES SEREJO NETO ( OAB 4022-MA )
REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S. A. 
ADVOGADO: MÁRCIO DIÓGENES PEREIRA DA SILVA ( OAB 9318-MA )

Processo n.º631-38.2008.8.10.0024 - Ação Anulatória do Ato Judicial da Citação Defeituosa por Edital Autor:Francisco das Chagas
Amorim de SouzaRéu:Banco do Brasil S/A - DECISÃO - Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por Banco do Brasil S/A
contra sentença proferida nos autos da Ação Anulatória do Ato Judicial da Citação Defeituosa por Edital proposta por Francisco
das Chagas Amorim de Souza, que foi extinto por ilegitimidade, condenando o autor ao pagamento de custas processuais e
honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.No recurso, de fls. 145-147, arguiu o embargante a
existência de omissão quanto aos fundamentos adotados para fixação de honorários advocatícios, no patamar de 10% sobre o
valor da causa, o que considerou como de valor ínfimo, denotando falta de zelo por parte dos causídicos. Intimado o embargado
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para apresentar manifestação, tendo em vista os efeitos infringentes, se manteve inerte, conforme certificado à fl. 151.É o breve
relatório. Passo a análise do pedido.Os embargos de declaração caracterizam-se como espécie recursal, sujeitando-se aos
requisitos de admissibilidade e à teoria geral dos recursos. Deste modo, para o conhecimento dos embargos declaratórios faz-se
necessário o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade, estabelecidos nos artigos 1.022 e 1.023, do Novo Código de
Processo Civil:"Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:I - esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição;II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;III -
corrigir erro material.(...)Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com
indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo." (Grifei)Da análise da norma acima
transcrita, depreendem-se dois requisitos de admissibilidade formal dos embargos de declaração, quais sejam: a tempestividade e
a regularidade formal, esta consistente na indicação de seus fundamentos, ou seja, pontos omissos, contraditórios ou obscuros.Em
relação ao primeiro pressuposto, verifica-se que os presentes embargos foram opostos tempestivamente.Da mesma forma, a
regularidade formal resta preenchida, pois o embargante apontou a omissão como fundamento do recurso. Assim, hei por bem
conhecer dos embargos.Nesse passo, verifico que há omissão na decisão embargada, pois houve condenação ao pagamento de
honorários sucumbenciais, no percentual de 10% sobre o valor da causa, sem a declinação dos fundamentos que nortearam essa
fixação.Dispõe o artigo 85, do Novo Código Civil que:Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do
vencedor. § 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do
proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:I - o grau de zelo do
profissional;II - o lugar de prestação do serviço;III - a natureza e a importância da causa;IV - o trabalho realizado pelo advogado e o
tempo exigido para o seu serviço.§ 8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o
valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do
§ 2o. Desta feita, constatado que a sentença foi omissa, ou seja, que dela não constaram os fundamentos da fixação dos
honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da causa, a medida que se impõe é o acolhimento dos embargos.Ante
o exposto, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, para o fim de sanar a omissão
apontada.Assim, parte dispositiva da sentença passará a ter a seguinte redação:"Em atenção ao disposto no artigo 85, do NCPC,
condeno o autor ao pagamento de honorários advocatícios, os quais, fixo em 20%, do valor da causa atualizado, tendo em vista a
impossibilidade de mensurar o proveito econômico e ainda, considerando o grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a
natureza e a importância da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido para o serviço.Mantenho os demais termos da
sentença.Registre-se. Publique-se. Intimem-se.Bacabal, 19 de junho de 2017.Daniela de Jesus Bonfim FerreiraJuíza Titular da 2ª
Vara de Bacabal Resp: 153171

PROCESSO Nº 0000651-19.2014.8.10.0024 (4262014)
AÇÃO: PROCESSO DE EXECUÇÃO | EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQUENTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A 
ADVOGADO: ANA SOFIA CAVALCANTE PINHEIRO ( OAB 12654A-MA )
EXECUTADO: RAIMUNDO XIMENES DE SOUZA 

Processo n.º651-19.2014.8.10.0024 - Execução de Título ExtrajudicialExequente:Banco do Nordeste do Brasil S/A
Executado:Raimundo Ximenes de Souza - DECISÃO - Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por Banco do Nordeste do
Brasil S/A em desfavor de Raimundo Ximenes de Souza, atacando a sentença de fl. 29, que extinguiu o processo sem resolução
do mérito por desistência.No recurso, de fls. 33-39, arguiu o embargante que na referida decisão houve obscuridade quanto a
fundamentação utilizada para o pedido de homologação da transação, bem como a condenação ao pagamento de custas
processuais do exequente.Intimado o embargado para apresentar manifestação, se manteve inerte, conforme certidão de fl. 43.É o
breve relatório. Passo a análise do pedido.Os embargos de declaração caracterizam-se como espécie recursal, sujeitando-se aos
requisitos de admissibilidade e à teoria geral dos recursos. Deste modo, para o conhecimento dos embargos declaratórios faz-se
necessário o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade, estabelecidos nos artigos 1.022 e 1.023, do Novo Código de
Processo Civil:"Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:I - esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição;II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;III -
corrigir erro material.(...)Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com
indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo." (Grifei)Da análise da norma acima
transcrita, depreendem-se dois requisitos de admissibilidade formal dos embargos de declaração, quais sejam: a tempestividade e
a regularidade formal, esta consistente na indicação de seus fundamentos, ou seja, pontos omissos, contraditórios ou obscuros.Em
relação ao primeiro pressuposto, verifico que os presentes embargos foram opostos tempestivamente, conforme decisão de fl.
41.Da mesma forma, a regularidade formal resta preenchida, pois o embargante apontou a obscuridade como fundamento do
recurso. Assim, hei por bem conhecer dos embargos.Ao exame dos autos, observo que há obscuridade na decisão embargada,
pois a fundamentação utilizada não se adequa ao pedido de extinção da execução apresentado pelo exequente, quando noticiou
que as partes transacionaram. Dispõe o Novo Código de Processo Civil:"Art. 924. Extingue-se a execução quando: (.)II - a
obrigação for satisfeita; (.)Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do
pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu."Assim, entendo que deve ser
suprida a obscuridade existente, para o fim de adequar a fundamentação da sentença ao pedido do exequente. Diante do exposto,
conheço e acolho os presentes embargos.Passará a constar a seguinte fundamentação e dispositivo da sentença:"Como se
observa, o banco exequente noticiou à fl. 24, que o executado liquidou extrajudicialmente a dívida.Em casos que tais, ou seja, de
comparecimento do devedor junto ao executado para efetuar o pagamento, após a citação, sem qualquer manifestação nos autos,
há que ser ter como satisfeita a obrigação e como reconhecido o pedido sobre o qual se funda a ação, nos termos do disposto nos
arts. 924, e 90, do NCPC. Ante o exposto, EXTINGO A EXECUÇÃO, nos termos do disposto no artigo 924, inciso II, do Código de
Processo Civil.Em atenção ao disposto no artigo 90, do NCPC, condeno o executado ao pagamento de custas processuais e dos
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honorários advocatícios que, em atenção ao disposto no art. 85, do NCPC, fixo em 10% sobre o valor da execução.Em tendo o réu
reconhecido a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprido integralmente a obrigação, reduzo os honorários advocatícios
pela metade, nos termos do disposto no § 4º, do art. 90, do NCPC. Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos dando baixa
na distribuição."Registre-se. Publique-se. Intimem-se.Bacabal, 12 de junho de 2017.Daniela de Jesus Bonfim FerreiraJuíza Titular
da 2ª Vara de Bacabal Resp: 153171

PROCESSO Nº 0001177-78.2017.8.10.0024 (11802017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
AUTOR: RAIMUNDO BARTOLOMEU PEREIRA 
ADVOGADO: ALESSANDRO EVANGELISTA ARAÚJO ( OAB 9393-MA )
REU: BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A 

Processo n.º1177-78.2017.8.10.0024 - Ação de Inexistência de Relação Jurídica e Dívida cumulada com Repetição de Indébito e
Danos Morais e Tutela de UrgênciaAutor:Raimundo Bartolomeu PereiraRéu: Banco Industrial do Brasil S/A DECISÃO - O Código
de Processo Civil estabelece que, para a obtenção do benefício da justiça gratuita, basta que a parte faça simples afirmação de
que não possui condições de arcar com os ônus do processo. Com efeito, nestas circunstâncias, presumir-se-á pobre quem o
alegar, até prova em contrário, nos termos do artigo 99, §3º, do CPC.Desta feita, há presunção de veracidade da declaração de
pobreza em favor do demandante, através de simples declaração, cabendo ao réu ônus da prova em contrário.Contudo, tal
afirmação de pobreza gera presunção juris tantum, podendo o magistrado indeferir a assistência judiciária se não encontrar
fundamentos que confirmem o estado de hipossuficiência do autor.A Constituição Federal determina que o Estado prestará
assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, sendo a Defensoria Pública instituição
responsável pela orientação e defesa, em todos os graus, dos necessitados, na forma do artigo 5°, LXXIV. Analisando detidamente
o caso em exame, verifico que o(a) autor(a) não trouxe aos autos elementos capazes de comprovar que não pode efetuar o
pagamento das custas processuais sem prejuízo ao seu sustento e da sua família.Por esta razão e em atenção ao disposto no
artigo 99, §2º, do CPC, determino a intimação do autor para, no prazo de 10 dias, juntar documentos que evidenciem os
pressupostos legais para concessão da gratuita, tais como contracheque/pró-labore.Ademais, intime-se a parte autora, através de
seu advogado, para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, adequando o valor da causa, nos termos do art. 292, do CPC,
assim como também para manifestar interesse ou não na realização de audiência de conciliação, nos termos do art. 319, VII do
CPCDecorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem-me os autos conclusos para despacho inicial.Intime-se.Bacabal, 19 de
junho de 2017.Daniela de Jesus Bonfim FerreiraJuíza Titular da 2ª Vara de Bacabal Resp: 153171

PROCESSO Nº 0001260-65.2015.8.10.0024 (12682015)
AÇÃO: PROCEDIMENTOS INVESTIGATÓRIOS | INQUÉRITO POLICIAL
AUTOR: DELEGADO DE POLICIA CIVILFLAGRANTEADO: ROBERTO COSTA SILVA 

Processo n.º1260-65.2015.8.10.0024 - Inquérito Policial D E C I S Ã O - Trata-se de Inquérito Policial encaminhado a este juízo
pela Autoridade Policial, no qual apurou-se a prática do delito descrito no artigo 171, caput, do Código Penal, supostamente
praticado por Roberto Costa Silva.O representante do Ministério Público Estadual às fls. 57/58, requereu o arquivamento do
inquérito alegando, em suma: que o prazo para pagamento das compras realizadas pelo indiciado, ainda não havia expirado
quando de sua prisão, não havendo que se falar em prejuízo das vítimas mediante meio fraudulento; e, que embora a vítima
Elaenne do Nascimento tenha vendido produtos para o indiciado sem que o pagamento tivesse sido realizado, causando prejuízos
a esta, trata-se de ilícito civil, ante os princípios da fragmentariedade e da intervenção mínima do direito penal.Ao final, requer o
arquivamento do inquérito policial. É o que cabia relatar. Decido.Segundo a legislação pátria vigente, a autoridade policial ao tomar
conhecimento da prática de uma infração penal está obrigada a instaurar inquérito policial, quando se tratar de crime que se apure
mediante ação penal pública, colhendo as provas suficientes para o esclarecimento do fato e suas circunstâncias.Embora para a
instauração da ação penal não se exija certeza da autoria, sendo esta necessária apenas para o decreto condenatório, bastando
os meros indícios para se dar início à persecução criminal, estes, no entanto, não se traduzem em simples suspeita isolada, sem o
mínimo de prova, ao contrário, exigem pelo menos o início de prova acerca da autoria da infração penal e da sua materialidade.No
presente caso, vejo que, não obstante existam elementos mínimos de materialidade e autoria, trata-se de ilícito civil. Como cediço,
para a configuração do delito de estelionato, necessário se faz que o agente "ultrapasse os limites da esperteza comercial,
utilizando-se fraude, objetivando alcançar um fim ilícito"#, o que não ocorreu no caso dos autos.Nesse sentido, o julgado abaixo
transcrito:"APELAÇÃO CRIME. ESTELIONATO. ATIPICIDADE. ILÍCITO CIVIL. ABSOLVIÇÃO DECRETADA. O painel probatório
deixa dúvidas acerca da elementar do tipo penal consistente no meio fraudulento utilizado, bem como do dolo das agentes de se
apropriar dos bens (peças de vestuário), tomados condicionalmente da vítima - sem que fossem pagar por eles. O caso dos autos
afigura-se muito mais um ilícito civil - notadamente porque foram emitidas notas promissórias para garantir o débito -, não
reclamando a intervenção do direito penal, como ultima ratio. APELO DEFENSIVO PROVIDO. (Apelação Crime Nº 70056811029,
Quinta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Francesco Conti, Julgado em 06/11/2013) (TJ-RS - ACR:
70056811029 RS, Relator: Francesco Conti, Data de Julgamento: 06/11/2013, Quinta Câmara Criminal, Data de Publicação: Diário
da Justiça do dia 13/11/2013)"Outrossim, cabe registrar, que o direito penal atua em ultima ratio, ou seja, para proteger bens
jurídicos relevantes, cabendo aplicação, no caso dos autos, dos princípios da fragmentariedade ou da intervenção mínima.Assim,
sem maiores delongas, acolho o parecer do representante do Ministério Público levado a efeito às fls. 57-58, e DETERMINO O
ARQUIVAMENTO do Inquérito Policial, ressalvada a hipótese do art. 18 do CPP.Publique-se. Registre-se. Dê-se ciência ao
Ministério Público. Bacabal, 07 de junho de 2017.Daniela de Jesus Bonfim FerreiraJuíza Titular da 2ª Vara de Bacabal Resp:
153171
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PROCESSO Nº 0001298-48.2013.8.10.0024 (13012013)
AÇÃO: QUESTÕES E PROCESSOS INCIDENTES | RESTITUIÇÃO DE COISAS APREENDIDAS
REQUERENTE: MARINA MARTINS
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA

Processo n.º1298-48.2013.8.10.0024 - Restituição de Coisa ApreendidaRequerente:Marina MartinsDECISÃOMarina Martins,
através da Defensoria Pública, apresentou pedido de Restituição de Coisa Apreendida, objetivando a restituição de 01 moto
Yamaha Facto YBR 125, cor preta, placa NWU 4457, que foi apreendida quando da prisão em flagrante do seu filho.Alega que é
proprietária do bem e que não mais se justifica a apreensão desta, uma vez que a mesma não mais interessa ao processo.O
Ministério Público Estadual, em parecer de fl. 28, requereu que a requerente fosse intimada para apresentar os documentos do
bem que comprovassem a propriedade e a regularidade do veículo, já que os documentos juntados se referiam ao ano de 2012, o
que foi deferido.À fl. 37, foi juntada notificação do DETRAN para quitar o débito, sob pena de ser o bem levado a leilão, razão pela
qual a representante ministerial requereu a intimação da requerente para se manifestar acerca do interesse no prosseguimento do
feito, todavia não foi encontrada no endereço informado na inicial, conforme certificado à fl. 43-v Por fim, o Ministério Público,
conforme parecer de fls. 48, pugnou pelo arquivamento e baixa dos autos, tendo em vista que a requerente não manifestou
interesse. É o relatório.Dispõe o Código de Processo Penal:Art. 118. Antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas
apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo.Art. 119. As coisas a que se referem os arts. 74 e 100
do Código Penal não poderão ser restituídas, mesmo depois de transitar em julgado a sentença final, salvo se pertencerem ao
lesado ou a terceiro de boa-fé.Art. 120. A restituição, quando cabível, poderá ser ordenada pela autoridade policial ou juiz,
mediante termo nos autos, desde que não exista dúvida quanto ao direito do reclamante.O pleito da requerente não merece
acolhida. Senão vejamos.Verifico, através dos documentos juntados aos autos, que não restou comprovada a propriedade do
citado objeto, bem como que a requerente não juntou quaisquer outros documentos para o regular andamento do referido
pedido.Assim, INDEFIRO O PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DO BEM APREENDIDO.Dê-se ciência ao Ministério Público.Publique-se.
Intimem-se.Após, não havendo impugnação, arquive-se.Bacabal, 07 de junho de 2017.Daniela de Jesus Bonfim FerreiraJuíza
Titular da 2ª Vara de Bacabal Resp: 153171

PROCESSO Nº 0001543-40.2005.8.10.0024 (15432005)
AÇÃO: PROCESSO DE EXECUÇÃO | EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQUENTE: IMIFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS S/A 
ADVOGADO: ANTONIO PONTES DE AGUIAR FILHO (OAB-MA 11.706)
EXECUTADO: CREUMA MARIA PEREIRA CUNHA e M DE JESUS DINIZ E CIA LTDA e MANOEL DE JESUS DINIZ
ADVOGADO: ROGÉRIO ALVES DA SILVA (OAB-MA 4879)

Processo n.º1543-40.2005.8.10.0024 - Execução de Título ExtrajudicialAutor:Imifarma - Produtos Farmacêuticos e Cosméticos
S/ARéus:M de Jesus Diniz & CIA Ltda, Manoel de Jesus Diniz e Maria Pereira Cunha DinizDECISÃOCuida-se de Embargos de
Declaração opostos por Imifarma - Produtos Farmacêuticos e Cosméticos S/A contra decisão de admissibilidade do recurso de
apelação proferida nos autos da Execução de Título Extrajudicial em desfavor de M de Jesus Diniz & CIA Ltda, Manoel de Jesus
Diniz e Maria Pereira Cunha Diniz.No recurso, de fls. 137-141, arguiu o embargante a existência de omissão quando da contagem
do prazo recursal, o que considerou o recurso de apelação juntado às fls. 110-133, intempestivo. Intimado o embargado para
apresentar manifestação, tendo em vista os efeitos infringentes, se manteve inerte, conforme certificado à fl. 146.É o breve
relatório. Passo a análise do pedido.Os embargos de declaração caracterizam-se como espécie recursal, sujeitando-se aos
requisitos de admissibilidade e à teoria geral dos recursos. Deste modo, para o conhecimento dos embargos declaratórios faz-se
necessário o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade, estabelecidos nos artigos 1.022 e 1.023, do Novo Código de
Processo Civil:"Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:I - esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição;II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;III -
corrigir erro material.(...)Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com
indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo." (Grifei)Da análise da norma acima
transcrita, depreendem-se dois requisitos de admissibilidade formal dos embargos de declaração, quais sejam: a tempestividade e
a regularidade formal, esta consistente na indicação de seus fundamentos, ou seja, pontos omissos, contraditórios ou obscuros.Em
relação ao primeiro pressuposto, verifica-se que os presentes embargos foram opostos tempestivamente, conforme certidão de fl.
143.Da mesma forma, a regularidade formal resta preenchida, pois o embargante apontou a omissão como fundamento do
recurso. Assim, hei por bem conhecer dos embargos.No presente caso, verifico que apesar de indicar que houve omissão/erro
material quanto a contagem do prazo de interposição do recurso de apelação, após a entrada em vigor da Lei 13.105/2015, não
mais compete ao órgão a quo fazer o juízo de admissibilidade do recurso, tendo apenas como função o processamento
deste.Assim dispõe o artigo 1.010, do Novo Código Civil que:"Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de
primeiro grau, conterá:I - os nomes e a qualificação das partes;II - a exposição do fato e do direito;III - as razões do pedido de
reforma ou de decretação de nulidade;IV - o pedido de nova decisão.§ 1o O apelado será intimado para apresentar contrarrazões
no prazo de 15 (quinze) dias.§ 2o Se o apelado interpuser apelação adesiva, o juiz intimará o apelante para apresentar
contrarrazões.§ 3o Após as formalidades previstas nos §§ 1o e 2o, os autos serão remetidos ao tribunal pelo juiz,
independentemente de juízo de admissibilidade.Desta feita, por não ser o juízo a quo órgão competente para analisar a
admissibilidade do recurso de apelação, o não provimento dos embargos de declaração é medida que se impõe.Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.Todavia, em atenção ao disposto no § 3º, do art.
1.010, do NCPC, determino a intimação do apelado para, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 1.010, §1º, NCPC), apresentar
contrarrazões ao recurso. Após, proceda-se a remessa dos autos ao Tribunal de Justiça, para realização do juízo de
admissibilidade e, se for o caso, conhecer da apelação, fazendo o respectivo juízo de mérito do recurso. Registre-se. Publique-se.

Página 890 de 2382 Diário da Justiça Eletrônico Disponibilização: 30/06/2017
Edição nº 114/2017 Publicação: 03/07/2017

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO - Praça Dom Pedro II, s/n Centro - CEP 65010-905 - São Luis-MA - Fone: (98) 2106-9000 - www.tjma.jus.br
Diário da Justiça Eletrônico - Diretoria Judiciária - Coordenadoria de Jurisprudência e Publicações - Fone: (98) 2106 9805 / 9810 / 9896 / 9897 - publicacoes@tj.ma.gov.br



Intimem-se.Bacabal, 21 de junho de 2017.Daniela de Jesus Bonfim FerreiraJuíza Titular da 2ª Vara de Bacabal Resp: 153171

PROCESSO Nº 0001626-36.2017.8.10.0024 (16282017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
AUTOR: BENICIO SOARES PEREIRA 
ADVOGADO: ALESSANDRO EVANGELISTA ARAÚJO ( OAB 9393-MA )
REU: BANCO CETELEM S/A 

Processo n.º1626-36.2017.8.10.0024 - Ação de Inexistência de Relação Jurídica e Dívida Cumulada com Repetição de Indébito,
Danos Morais e Tutela de UrgênciaAutor:Benecio Soares PereiraRéu: Banco CELETEM S/ADECISÃOO Código de Processo Civil
estabelece que, para a obtenção do benefício da justiça gratuita, basta que a parte faça simples afirmação de que não possui
condições de arcar com os ônus do processo. Com efeito, nestas circunstâncias, presumir-se-á pobre quem o alegar, até prova em
contrário, nos termos do artigo 99, §3º, do CPC.Desta feita, há presunção de veracidade da declaração de pobreza em favor do
demandante, através de simples declaração, cabendo ao réu ônus da prova em contrário.Contudo, tal afirmação de pobreza gera
presunção juris tantum, podendo o magistrado indeferir a assistência judiciária se não encontrar fundamentos que confirmem o
estado de hipossuficiência do autor.A Constituição Federal determina que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recursos, sendo a Defensoria Pública instituição responsável pela orientação e defesa, em
todos os graus, dos necessitados, na forma do artigo 5°, LXXIV. Analisando detidamente o caso em exame, verifico que o(a)
autor(a) não trouxe aos autos elementos capazes de comprovar que não pode efetuar o pagamento das custas processuais sem
prejuízo ao seu sustento e da sua família. Pelo contrário, o próprio objeto da lide, ratifica a possibilidade pagamento de custas
processuais.Por esta razão e em atenção ao disposto no artigo 99, §2º, do CPC, determino a intimação do autor para, no prazo de
10 dias, juntar documentos que evidenciem os pressupostos legais para concessão da gratuita, tais como contracheque/pró-
labore.Ademais, intime-se a parte autora, através de seu advogado, para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial,
adequando o valor da causa, nos termos do art. 292, do CPC.Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem-me os autos
conclusos para despacho inicial.Intime-se.Bacabal, 14 de junho de 2017.Daniela de Jesus Bonfim FerreiraJuíza Titular da 2ª Vara
de Bacabal Resp: 153171

PROCESSO Nº 0001635-95.2017.8.10.0024 (16372017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
AUTOR: BENICIO SOARES PEREIRA 
ADVOGADO: ALESSANDRO EVANGELISTA ARAÚJO ( OAB 9393-MA )
REU: BANCO CETELEM S/A 

Processo n.º1635-95.2017.8.10.0024 - Ação de Inexistência de Relação Jurídica e Dívida Cumulada com Repetição de Indébito,
Danos Morais e Tutela de UrgênciaAutor:Benecio Soares PereiraRéu: Banco CETELEM S/ADECISÃO - O Código de Processo
Civil estabelece que, para a obtenção do benefício da justiça gratuita, basta que a parte faça simples afirmação de que não possui
condições de arcar com os ônus do processo. Com efeito, nestas circunstâncias, presumir-se-á pobre quem o alegar, até prova em
contrário, nos termos do artigo 99, §3º, do CPC.Desta feita, há presunção de veracidade da declaração de pobreza em favor do
demandante, através de simples declaração, cabendo ao réu ônus da prova em contrário.Contudo, tal afirmação de pobreza gera
presunção juris tantum, podendo o magistrado indeferir a assistência judiciária se não encontrar fundamentos que confirmem o
estado de hipossuficiência do autor.A Constituição Federal determina que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recursos, sendo a Defensoria Pública instituição responsável pela orientação e defesa, em
todos os graus, dos necessitados, na forma do artigo 5°, LXXIV. Analisando detidamente o caso em exame, verifico que o(a)
autor(a) não trouxe aos autos elementos capazes de comprovar que não pode efetuar o pagamento das custas processuais sem
prejuízo ao seu sustento e da sua família. Pelo contrário, o próprio objeto da lide, ratifica a possibilidade pagamento de custas
processuais.Por esta razão e em atenção ao disposto no artigo 99, §2º, do CPC, determino a intimação do autor para, no prazo de
10 dias, juntar documentos que evidenciem os pressupostos legais para concessão da gratuita, tais como contracheque/pró-
labore.Ademais, intime-se a parte autora, através de seu advogado, para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial,
adequando o valor da causa, nos termos do art. 292, do CPC.Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem-me os autos
conclusos para despacho inicial.Intime-se.Bacabal, 14 de junho de 2017.Daniela de Jesus Bonfim FerreiraJuíza Titular da 2ª Vara
de Bacabal Resp: 153171

PROCESSO Nº 0001639-35.2017.8.10.0024 (16412017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
AUTOR: BENICIO SOARES PEREIRA 
ADVOGADO: ALESSANDRO EVANGELISTA ARAÚJO ( OAB 9393-MA )
REU: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA 

Processo n.º1639-35.2017.8.10.0024 - Ação de Inexistência de Relação Jurídica e Dívida Cumulada com Repetição de Indébito,
Danos Morais e Tutela de UrgênciaAutor:Benecio Soares PereiraRéu: Banco Mercantil do Brasil S/ADECISÃOO Código de
Processo Civil estabelece que, para a obtenção do benefício da justiça gratuita, basta que a parte faça simples afirmação de que
não possui condições de arcar com os ônus do processo. Com efeito, nestas circunstâncias, presumir-se-á pobre quem o alegar,
até prova em contrário, nos termos do artigo 99, §3º, do CPC.Desta feita, há presunção de veracidade da declaração de pobreza
em favor do demandante, através de simples declaração, cabendo ao réu ônus da prova em contrário.Contudo, tal afirmação de
pobreza gera presunção juris tantum, podendo o magistrado indeferir a assistência judiciária se não encontrar fundamentos que
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confirmem o estado de hipossuficiência do autor.A Constituição Federal determina que o Estado prestará assistência jurídica
integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, sendo a Defensoria Pública instituição responsável pela
orientação e defesa, em todos os graus, dos necessitados, na forma do artigo 5°, LXXIV. Analisando detidamente o caso em
exame, verifico que o(a) autor(a) não trouxe aos autos elementos capazes de comprovar que não pode efetuar o pagamento das
custas processuais sem prejuízo ao seu sustento e da sua família. Pelo contrário, o próprio objeto da lide, ratifica a possibilidade
pagamento de custas processuais.Por esta razão e em atenção ao disposto no artigo 99, §2º, do CPC, determino a intimação do
autor para, no prazo de 10 dias, juntar documentos que evidenciem os pressupostos legais para concessão da gratuita, tais como
contracheque/pró-labore.Ademais, intime-se a parte autora, através de seu advogado, para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar
a inicial, adequando o valor da causa, nos termos do art. 292, do CPC.Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem-me os
autos conclusos para despacho inicial.Intime-se.Bacabal, 14 de junho de 2017.Daniela de Jesus Bonfim FerreiraJuíza Titular da 2ª
Vara de Bacabal Resp: 153171

PROCESSO Nº 0001672-25.2017.8.10.0024 (16742017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
AUTOR: RAIMUNDO FELICIANO ARAÚJO 
ADVOGADO: ALESSANDRO EVANGELISTA ARAÚJO ( OAB 9393-MA )
REU: BANCO VOTORANTIM 

DECISÃO - O Código de Processo Civil estabelece que, para a obtenção do benefício da justiça gratuita, basta que a parte faça
simples afirmação de que não possui condições de arcar com os ônus do processo. Com efeito, nestas circunstâncias, presumir-
se-á pobre quem o alegar, até prova em contrário, nos termos do artigo 99, §3º, do CPC.Desta feita, há presunção de veracidade
da declaração de pobreza em favor do demandante, através de simples declaração, cabendo ao réu ônus da prova em
contrário.Contudo, tal afirmação de pobreza gera presunção juris tantum, podendo o magistrado indeferir a assistência judiciária se
não encontrar fundamentos que confirmem o estado de hipossuficiência do autor.A Constituição Federal determina que o Estado
prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, sendo a Defensoria Pública
instituição responsável pela orientação e defesa, em todos os graus, dos necessitados, na forma do artigo 5°, LXXIV. Analisando
detidamente o caso em exame, verifico que o(a) autor(a) não trouxe aos autos elementos capazes de comprovar que não pode
efetuar o pagamento das custas processuais sem prejuízo ao seu sustento e da sua família. Por esta razão e em atenção ao
disposto no artigo 99, §2º, do CPC, determino a intimação do autor para, no prazo de 10 dias, juntar documentos que evidenciem
os pressupostos legais para concessão da gratuita, tais como contracheque/pró-labore.Decorrido o prazo, com ou sem
manifestação, voltem-me os autos conclusos para despacho inicial.Bacabal, 13 de junho de 2017. Daniela de Jesus Bonfim
FerreiraJuíza Titular da 2ª Vara de Bacabal Resp: 153171

PROCESSO Nº 0001673-10.2017.8.10.0024 (16752017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
AUTOR: RAIMUNDO FELICIANO ARAÚJO 
ADVOGADO: ALESSANDRO EVANGELISTA ARAÚJO ( OAB 9393-MA )
REU: BANCO VOTORANTIM 

Processo n.º1673-10.2017.8.10.0024 - Ação de Inexistência de Dívida com Danos Morais e Tutela AntecipadaAutor:Raimundo
Feliciano AraujoRéu: Banco Votorantim S/ADECISÃO - O Código de Processo Civil estabelece que, para a obtenção do benefício
da justiça gratuita, basta que a parte faça simples afirmação de que não possui condições de arcar com os ônus do processo. Com
efeito, nestas circunstâncias, presumir-se-á pobre quem o alegar, até prova em contrário, nos termos do artigo 99, §3º, do
CPC.Desta feita, há presunção de veracidade da declaração de pobreza em favor do demandante, através de simples declaração,
cabendo ao réu ônus da prova em contrário.Contudo, tal afirmação de pobreza gera presunção juris tantum, podendo o magistrado
indeferir a assistência judiciária se não encontrar fundamentos que confirmem o estado de hipossuficiência do autor.A Constituição
Federal determina que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos,
sendo a Defensoria Pública instituição responsável pela orientação e defesa, em todos os graus, dos necessitados, na forma do
artigo 5°, LXXIV. Analisando detidamente o caso em exame, verifico que o(a) autor(a) não trouxe aos autos elementos capazes de
comprovar que não pode efetuar o pagamento das custas processuais sem prejuízo ao seu sustento e da sua família. Pelo
contrário, o próprio objeto da lide, ratifica a possibilidade pagamento de custas processuais.Por esta razão e em atenção ao
disposto no artigo 99, §2º, do CPC, determino a intimação do autor para, no prazo de 10 dias, juntar documentos que evidenciem
os pressupostos legais para concessão da gratuita, tais como contracheque/pró-labore.Decorrido o prazo, com ou sem
manifestação, voltem-me os autos conclusos para despacho inicial.Intime-se.Bacabal, 14 de junho de 2017.Daniela de Jesus
Bonfim FerreiraJuíza Titular da 2ª Vara de Bacabal Resp: 153171

PROCESSO Nº 0001676-62.2017.8.10.0024 (16782017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
AUTOR: RAIMUNDO FELICIANO ARAÚJO 
ADVOGADO: ALESSANDRO EVANGELISTA ARAÚJO ( OAB 9393-MA )
REU: SERASA - CENTRALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DOS BASNCOS S/A 

Processo n.º1676-62.2017.8.10.0024 - Ação de Cancelamento de Registro cumulada com Danos MoraisAutor:Raimundo Feliciano
AraújoRéu:Serasa- Centralização de Serviços dos Bancos S/ADECISÃO - O Código de Processo Civil estabelece que, para a
obtenção do benefício da justiça gratuita, basta que a parte faça simples afirmação de que não possui condições de arcar com os
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ônus do processo. Com efeito, nestas circunstâncias, presumir-se-á pobre quem o alegar, até prova em contrário, nos termos do
artigo 99, §3º, do CPC.Desta feita, há presunção de veracidade da declaração de pobreza em favor do demandante, através de
simples declaração, cabendo ao réu ônus da prova em contrário.Contudo, tal afirmação de pobreza gera presunção juris tantum,
podendo o magistrado indeferir a assistência judiciária se não encontrar fundamentos que confirmem o estado de hipossuficiência
do autor.A Constituição Federal determina que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem
insuficiência de recursos, sendo a Defensoria Pública instituição responsável pela orientação e defesa, em todos os graus, dos
necessitados, na forma do artigo 5°, LXXIV. Analisando detidamente o caso em exame, verifico que o(a) autor(a) não trouxe aos
autos elementos capazes de comprovar que não pode efetuar o pagamento das custas processuais sem prejuízo ao seu sustento
e da sua família. Por esta razão e em atenção ao disposto no artigo 99, §2º, do CPC, determino a intimação do autor para, no
prazo de 10 dias, juntar documentos que evidenciem os pressupostos legais para concessão da gratuita, tais como
contracheque/pró-labore.Ademais, intime-se a parte autora, através de seu advogado, para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar
a inicial, adequando o valor da causa, nos termos do art. 292, do CPC.Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem-me os
autos conclusos para despacho inicial.Bacabal, 13 de junho de 2017. Daniela de Jesus Bonfim FerreiraJuíza Titular da 2ª Vara de
Bacabal Resp: 153171

PROCESSO Nº 0002042-43.2013.8.10.0024 (20512013)
AÇÃO: PROCEDIMENTOS REGIDOS POR OUTROS CÓDIGOS, LEIS ESPARSAS E REGIMENTOS | BUSCA E APREENSÃO
EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
AUTOR: BANCO VOLKSWAGEM S.A 
ADVOGADO: WILLIAM PEREIRA DA SILVA ( OAB 10113A-MA )
REU: W K LEITE MORAES 

Processo n.º2042-43.2013.8.10.0024 - Ação de Busca e ApreensãoAutor:Banco Volkswagem S/ARéu:W K Leite Moraes -
DECISÃO - Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por Banco Volkswagem S/A contra decisão que acolheu os embargos
de declaração (fls. 96), sanando a omissão da sentença de fls. 80-81, quanto a consolidação da posse em relação veículo marca
Volkswagen, Modelo Saveiro 1.6, cor Vermelho Flash, ano/modelo 2011/2012, chassi 9BWLB05U2CP071642.No recurso, de fls.
111-121, arguiu o embargante a existência de omissão quanto ao deferimento do pedido liminar da busca e apreensão do referido
veículo.À fl. 122, foi certificado que os embargos de declaração são intempestivos.Vieram-me os autos conclusos. É o breve
relatório. Passo a análise do pedido.Os embargos de declaração caracterizam-se como espécie recursal, sujeitando-se aos
requisitos de admissibilidade e à teoria geral dos recursos. Deste modo, para o conhecimento dos embargos declaratórios faz-se
necessário o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade, estabelecidos nos artigos 1.022 e 1.023, do Novo Código de
Processo Civil:"Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:I - esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição;II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;III -
corrigir erro material.(...)Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com
indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo." (Grifei)Da análise da norma acima
transcrita, depreendem-se dois requisitos de admissibilidade formal dos embargos de declaração, quais sejam: a tempestividade e
a regularidade formal, esta consistente na indicação de seus fundamentos, ou seja, pontos omissos, contraditórios ou obscuros.Em
relação ao primeiro pressuposto, verifico não estar presente, tendo em vista o que consta da certidão de fl. 122, a qual, dá conta de
que a via original do recurso foi apresentada, depois de ultrapassado o prazo previsto no art. 2º, da Lei nº 9.800/99.Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, tendo em vista que foram opostos intempestivamente.Com o trânsito em
julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição.Registre-se. Publique-se. Intimem-se.Bacabal, 13 de junho de
2017.Daniela de Jesus Bonfim FerreiraJuíza Titular da 2ª Vara de Bacabal Resp: 153171

PROCESSO Nº 0002887-46.2011.8.10.0024 (27542011)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
AUTOR: ALBETIZA CARDOSO LIMA
ADVOGADO: MARIA ZILDA LAGO OLIVEIRA OAB-MA (2920)
REU: NACIONAL COMPANHIA DE SEGUROS
ADVOGADO: TANIA VAINSENCHER (OAB-PE 20124)

Processo n.º2887-46.2011.8.10.0024 - Ação de Cobrança de SeguroAutor:Albetiza Cardoso LimaRéu:Itaú Seguros
S/ADECISÃOCuida-se de Embargos de Declaração opostos por Itaú Seguros S/A contra sentença proferida nos autos da Ação de
Cobrança de Seguros proposta por Albetiza Cardoso Lima, cujo pedido foi julgado procedente, para condenar o réu ao pagamento
de indenização prevista na apólice de seguro, custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da
causa.No recurso, de fls. 181-193, arguiu o embargante a existência de contradição quanto ao patamar de 20% fixado a título de
honorários advocatícios, por ser a autora beneficiária da justiça gratuita, razão pela qual deveriam os honorários ser fixados em
15% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 11,§1º, da Lei 1.060/50.Intimada, a embargada apresentou manifestação,
suscitando a inexistência de contradição, bem como que os embargos são protelatórios, razão peal qual requereu a aplicação de
multa por litigância de má-fé.É o breve relatório. Passo a análise do pedido.Os embargos de declaração caracterizam-se como
espécie recursal, sujeitando-se aos requisitos de admissibilidade e à teoria geral dos recursos. Deste modo, para o conhecimento
dos embargos declaratórios faz-se necessário o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade, estabelecidos nos artigos
1.022 e 1.023, do Novo Código de Processo Civil:"Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial
para:I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento;III - corrigir erro material.(...)Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em
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petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo." (Grifei)Da
análise da norma acima transcrita, depreendem-se dois requisitos de admissibilidade formal dos embargos de declaração, quais
sejam: a tempestividade e a regularidade formal, esta consistente na indicação de seus fundamentos, ou seja, pontos omissos,
contraditórios ou obscuros.Em relação ao primeiro pressuposto, verifica-se que os presentes embargos foram opostos
tempestivamente, conforme certidão de fl. 194.Da mesma forma, a regularidade formal resta preenchida, pois o embargante
apontou a contradição como fundamento do recurso. Assim, hei por bem conhecer dos embargos.No presente caso, verifico que a
análise do pedido da parte embargante passa por questão de direito intertemporal, ou seja, pela aplicabilidade das novas leis aos
processos em andamento.Dispõe o artigo 14, do Novo Código Civil que:Art. 14. A norma processual não retroagirá e será aplicável
imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a
vigência da norma revogada. Pois bem. A regra é clarividente, no sentido de que as normas processuais terão incidência e
aplicabilidade imediata. Com efeito, ao tempo em que o recorrente opôs embargos de declaração teria fundamento o seu pedido.
Todavia, tal previsão legal, não se encontra mais em vigor, já que o artigo 11, §1º, da Lei 1.060/50, foi revogado pela Lei
13.105/2015, a qual estabeleceu novas previsões acerca da gratuidade da justiça e deve ser aplicada de imediato, aos casos
postos a apreciação judicial.Desta feita, considerando não haver mais contrariedade entre o decisum impugnado e as previsões
legais acerca da fixação de honorários advocatícios, em caso gratuidade da justiça, o não provimento dos embargos de declaração
é medida que se impõe.Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.Registre-se.
Publique-se. Intimem-se.Bacabal, 19 de junho de 2017.Daniela de Jesus Bonfim FerreiraJuíza Titular da 2ª Vara de Bacabal Resp:
153171

PROCESSO Nº 0003009-54.2014.8.10.0024 (27842014)
AÇÃO: PROCEDIMENTOS INVESTIGATÓRIOS | PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO DO MP (PEÇAS DE INFORMAÇÃO)
INVESTIGANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
INVESTIGADO: ANTONIO AVELINO DE SOUSA FILHO

Processo n.º3009-54.2014.8.10.0024 - Procedimento Investigatório - D E C I S Ã O - Trata-se de Procedimento Investigatório
encaminhado a este juízo pelo Ministério Público, no qual apurou-se a omissão da autoridade policial no indiciamento de Josélio
Carvalho Rosa e Edilson Borges Santos pela prática do delito descrito no artigo 50, §2º, do Decreto-Lei nº. 3.668/41.Feitas as
diligências, o representante ministerial requereu o arquivamento do procedimento, ante a ausência de conduta delituosa, conforme
parecer de fls. 67-69.É o que cabia relatar. Decido.Segundo a legislação pátria vigente, a autoridade policial ao tomar
conhecimento da prática de uma infração penal está obrigada a instaurar inquérito policial, quando se tratar de crime que se apure
mediante ação penal pública, colhendo as provas suficientes para o esclarecimento do fato e suas circunstâncias.Embora para a
instauração da ação penal não se exija certeza da autoria, sendo esta necessária apenas para o decreto condenatório, bastando
os meros indícios para se dar início à persecução criminal, estes, no entanto, não se traduzem em simples suspeita isolada, sem o
mínimo de prova, ao contrário, exigem pelo menos o início de prova acerca da autoria da infração penal e da sua materialidade.No
presente caso, o representante ministerial, enquanto dominus litis da ação penal, afirma não haverem elementos nos autos que
apontem para a prática das condutas delituosas mencionadas na representação. Com efeito, ao exame dos autos, vejo que assiste
razão ao representante ministerial, haja vista que os elementos trazidos aos autos do inquérito policial não são suficientes para
corroborar a imputação de qualquer conduta delituosa aos indiciados.Assim, sem maiores delongas, acolho o parecer do
representante do Ministério Público levado a efeito às fls. 67-69, e DETERMINO O ARQUIVAMENTO do Procedimento
Investigatório, ressalvada a hipótese do art. 18 do CPP.Publique-se. Registre-se. Dê-se ciência ao Ministério Público. Bacabal, 06
de junho de 2017.Daniela de Jesus Bonfim FerreiraJuíza Titular da 2ª Vara de Bacabal Resp: 153171

PROCESSO Nº 0003401-62.2012.8.10.0024 (34032012)
AÇÃO: PROCESSO CAUTELAR | BUSCA E APREENSÃO
REQUERENTE: A. DE SOUSA LIMA FILHO - ME e ALTEREDO DE SOUSA LIMA FILHO 
ADVOGADO: DOMINFRAN DE SOUSA MACÊDO ( OAB 6233-MA )
REQUERIDO: ANDERSON CESAR SILVA MORAES
ADVOGADO: RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA LIMA (OAB-MA 3862)

Processo n.º3401-62.2012.8.10.0024 - Ação de Busca e ApreensãoAutor:A. de Sousa Lima FilhoRéu:Anderson César Silva
Moraes DECISÃO - Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por Anderson César Silva Moraes contra sentença proferida
nos autos da Ação de Busca e Apreensão proposta por A. de Sousa Lima Filho, que foi julgada procedente em parte, condenando
o réu ao pagamento do restante da dívida, no valor de R$ 51.390,00 (cinquenta e um mil trezentos e noventa reais), com juros e
acréscimos legais, bem como ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10 % sobre o total
da condenação.No recurso, de fls. 73-82, arguiu o embargante a existência de contradição, ao argumento de que o juiz extrapolou
os limites do pedido da ação, incorrendo em julgamento extra petita.Intimado o embargado, em razão dos efeitos infringentes, para
apresentar manifestação, se manteve inerte, conforme certificado à fl. 86.É o breve relatório. Passo a análise do pedido.Os
embargos de declaração caracterizam-se como espécie recursal, sujeitando-se aos requisitos de admissibilidade e à teoria geral
dos recursos. Deste modo, para o conhecimento dos embargos declaratórios faz-se necessário o preenchimento dos pressupostos
de admissibilidade, estabelecidos nos artigos 1.022 e 1.023, do Novo Código de Processo Civil:"Art. 1.022. Cabem embargos de
declaração contra qualquer decisão judicial para:I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;II - suprir omissão de ponto ou
questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;III - corrigir erro material.(...)Art. 1.023. Os embargos
serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão,
e não se sujeitam a preparo." (Grifei)Da análise da norma acima transcrita, depreendem-se dois requisitos de admissibilidade
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formal dos embargos de declaração, quais sejam: a tempestividade e a regularidade formal, esta consistente na indicação de seus
fundamentos, ou seja, pontos omissos, contraditórios ou obscuros.Em relação ao primeiro pressuposto, verifica-se que os
presentes embargos foram opostos tempestivamente.Da mesma forma, a regularidade formal resta preenchida, pois o embargante
apontou a contrariedade como fundamento do recurso. Assim, hei por bem conhecer dos embargos.Nesse passo, verifico que há
contradição na decisão embargada, pois houve violação ao princípio da congruência, ou seja, não houve correlação entre o pedido
do autor e a fundamentação da sentença. Dispõe o artigo 492, do Novo Código Civil que:Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão
de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi
demandado.Parágrafo único. A decisão deve ser certa, ainda que resolva relação jurídica condicional.Desta feita, constatado que a
sentença foi contraditória, medida que se impõe é o acolhimento dos embargos.Ante o exposto, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, para o fim de sanar a contradição apontada.Assim, a fundamentação e a parte dispositiva
da sentença, passará a ter a seguinte redação:"Compulsando os autos, verifico que a lide em apreço versa sobre a realização de
contrato com cláusula de alienação fiduciária, e o não pagamento integral das parcelas.Nos contratos de alienação fiduciária, é
cabível a busca e apreensão do bem alienado, desde que comprovada a mora do devedor, na forma como dispõe o art. 3º e ss. do
DL 911/69, de inafastável aplicação. Entende assim a jurisprudência pátria:TJCE-008363 - PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E
APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI 911/69.
CONSTITUIÇÃO EM MORA. PROTESTO DO TÍTULO. VALIDADE. LIMINAR DEFERIDA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL POR
CARTÓRIO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS. ENDEREÇO CORRETO.1. Em sede de busca e apreensão, com fulcro no Decreto-
Lei 911/69, necessária a comprovação de que o devedor foi notificado da mora, bastando para tal, o envio de notificação através
de Cartório de Títulos e Documentos, destinada ao endereço fornecido pelo devedor como de sua residência quando da
contratação, o que pode ser feito através de carta com aviso de recebimento. 2. Na ação de busca e apreensão, a mora decorrerá
do simples vencimento do prazo para pagamento, podendo ser comprovada por carta registrada expedida por intermédio de
Cartório de Títulos e Documentos ou pelo protesto do título, a critério do credor, nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei 911/69.
3. Para fins de concessão da liminar de busca e apreensão é de se considerar válida a comprovação da mora realizada por meio
do protesto do título, cuja notificação foi entregue nas mãos da herdeira Odália Nunes que se apresentou como a inventariante,
suprindo-se os fins da lei. 4. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. (Apelação nº 614453-09.2000.8.06.0001/1, 4ª
Câmara Cível do TJCE, Rel. Lincoln Tavares Dantas. unânime, DJ 17.01.2011). GrifeiNo caso dos autos, resta efetivamente
comprovado, pela prova documental apresentada, que o autor alienou fiduciariamente em favor do requerido o automóvel descrito
na inicial, o qual, em razão do contrato, assumiu as obrigações inerentes ao pacto; todavia, não restou comprovado que o autor
constituiu o réu em mora, nem através de notificação para pagamento do débito ou mesmo pelo protesto dos cheques.Desta feita,
em não restando comprovada a mora do devedor, a improcedência é medida que se impõe. Diante do exposto, JULGO
IMPROCEDENTE O PEDIDO constante da inicial, ante a inexistência da constituição do devedor em mora.Condeno o autor ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este últimos, em atenção ao disposto no art. 85, §2º, do CPC, fixo
em 10% (dez por cento) sobre o atribuído à causa. Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na
distribuição." Mantenho os demais termos da sentença.Registre-se. Publique-se. Intimem-se.Bacabal, 13 de junho de 2017.Daniela
de Jesus Bonfim FerreiraJuíza Titular da 2ª Vara de Bacabal Resp: 153171

PROCESSO Nº 0003814-07.2014.8.10.0024 (35962014)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA/DECISÃO | CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
AUTOR: IVAN LIMA REIS 
ADVOGADO: VENCESLAU CARVALHO DE SOUSA JUNIOR ( OAB 29700-CE )
REU: BANCO DO BRASIL S.A.
ADVOGADO:GUSTAVO AMATO PISSINI (OAB-MA 9698-A
Processo nº. 3814-07.2014.8.10.0024 - Cumprimento de SentençaExequente:Ivan Lima ReisExecutado:Banco do Brasil
S.ADESPACHOIvan Lima Reis, apresentou pedido de cumprimento de sentença em face do Banco do Brasil S.A.Na inicial da
execução, alega que, no dia 29 de março de 1993, o IDEC - Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor ingressou com Ação Civil
Pública contra o ora executado, na 19ª Vara Cível da Comarca de São Paulo/SP, objetivando ver reconhecido judicialmente o
direito dos titulares de contas de poupança existentes na primeira quinzena do mês de janeiro de 1989, junto à referida instituição
financeira, ao recebimento da diferença da correção monetária não creditada naquele mês, que foi de 48,16%, sobre o saldo
existente em conta "apurando-se o quantum debeatur em liquidação de sentença".Sustenta que a ação foi encaminhada ao Juízo
de Direito da Comarca do Distrito Federal, por haver sido considerado à época que a eficácia da sentença no âmbito nacional só
seria atingida com a ação sendo proposta no domicílio sede do réu.Afirma que, em se tratando de ação coletiva, tal como a ação
civil pública, incontestável o entendimento de que a execução ou liquidação da sentença, poderá ser proposta no foro do domicílio
do consumidor, conforme o disposto no art. 98, § 2º, do CDC.Diz que a instituição demandada foi citada, em junho de 1993, e que
o título executivo judicial tem abrangência nacional, conforme entendimento do STJ, podendo ser apresentado o pedido de
execução no domicílio do beneficiário/autor, no caso, em Bacabal.Alega que o exequente preenche todos os requisitos necessários
ao processamento do pedido de execução, pois possuía conta poupança e saldo na instituição financeira executada, em janeiro de
1989, sofrendo os dados decorrentes do Plano Verão.Assevera que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento de recurso
especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, reconheceu, em acórdão transitado em
julgado, como índice devido o de 42,72%, a título de correção pela perda inflacionária decorrente do Plano Verão.Assegura que o
título executivo judicial, constituído na Ação Civil Pública, tem efeito erga omnes e ultra partes, conforme previsão constante do art.
95, do CDC, e por isso, é de conteúdo genérico, devendo os danos ser apurados em liquidação de sentença, nos termos do
disposto no art. 475-A, do CPC.Aduz que, no caso em tela, os danos não demandam maiores injunções técnicas para serem
apurados, dependendo apenas de simples cálculos aritméticos, para se alcançar os valores que lhe são devidos, com a aplicação
do IPC - índice de preços ao consumidor, e de juros remuneratórios de 0,5% ao mês, capitalizados, calculados desde a data em
que deveriam ter sido creditados até o efetivo pagamento, conforme decisão transitada em julgado.Garante que também são
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devidos juros moratórios, a partir da citação, quando o executado foi constituído em mora, e aponta como devida a quantia de R$
207.676,46 (duzentos e sete mil, seiscentos e setenta e seis reais e quarenta e seis centavos).Requer a intimação do banco
executado para efetuar o pagamento da importância de 207.676,46 (duzentos e sete mil, seiscentos e setenta e seis reais e
quarenta e seis centavos), acrescidos dos juros remuneratórios, moratórios, custas processuais e honorários advocatícios, a serem
fixados em 10% e, em caso de não pagamento, a imposição da multa de 10%, prevista no art. 523, §1º, do CPC.Juntou
documentos de fls. 26/103.Em despacho proferido à fl. 105, foi determinada a intimação do executado, nos termos do disposto no
art. 523, do NCPC.Às fls. 108/109, o exequente requereu o chamamento do feito à ordem para que fosse realizada nova intimação
do banco executado, corrigindo-se o valor da execução, no mandado de intimação, por haver constado erroneamente a quantia de
R$ 108.743,40 (cento e oito mil, setecentos e quarenta e três reais e quarenta centavos).Banco do Brasil, às fls. 113/114, requereu
a juntada do comprovante de depósito do valor da execução, para garantia do juízo, e a abertura de prazo para apresentação de
impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias.Em impugnação de fls. 135/166, o executado aduz, preliminarmente, que garantiu o
juízo para apresentação de impugnação e que as decisões que condenaram o impugnante ao pagamento de expurgos
inflacionários do Plano Verão devem ser sobrestadas, por estarem sujeitas aos efeitos da decisão que vier a ser prolatada pelo
Supremo Tribunal Federal - STF, por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário nº 626.307. No tocante ao mérito, o Banco
do Brasil arguiu, em síntese: a) que o exequente não é parte legítima para a propositura da presente execução, por não ser
associado ao instituto que à época ajuizou a ação civil pública; b) que o juízo da comarca de Bacabal é incompetente para o
processamento da presente execução, em razão de a ação ter sido julgada no Distrito Federal, diante da limitação territorial da
eficácia erga omnes da sentença; c) que existe a necessidade de prévia liquidação, para o posterior cumprimento da sentença, por
se tratar de sentença genérica; d) que há excesso de execução, ante a não observância ao que consta do título judicial, o que
resultou na aplicação de critérios indevidos de correção e na incidência de juros remuneratórios não devidos; e) que a incidência
do juros de mora só é devida, a partir da citação para a liquidação ou o cumprimento de sentença e não da citação na ação civil
pública; f) que houve violação a coisa julgada material, pois a sentença não previu a incidência de juros remuneratórios, tendo
ocorrido a prescrição de valores a esse título, conforme disposto no art. 206, §3º, inciso III, do CC; g) que é cabível a incidência de
honorários advocatícios em favor dos advogados do banco executado, em caso de acolhimento da impugnação. Ao final, requereu
a atribuição de efeito suspensivo a presente impugnação, bem como, o acolhimento dos argumentos nela levantados.Em resposta
a impugnação, o exequente alega, em síntese: a) que é devida a incidência da multa prevista no § 1º, do art. 523, do NCPC; b) que
é intempestiva a impugnação, uma vez que, em caso de depósito, conta-se da data deste o prazo para apresentação da
impugnação; c) que o pedido deduzido na impugnação não foi acompanhado de demonstrativo dos cálculos, o que conduz a
nulidade do pedido; d) que a apuração do valor da execução depende de simples cálculos aritméticos, sendo dispensável a prévia
liquidação do julgado, em especial, porque foi identificada a agência, comprovada a existência da conta e de valores nela
depositados, em janeiro de 1989, data-base entre os dias 01 e 15 de janeiro/89; e) que não há necessidade de prova técnica, uma
vez que já instruiu a inicial com memória discriminada e atualizada do débito, donde constam os índices adotados, a título de juros,
remuneratórios e de mora, e correção monetária; f) que de acordo com o disposto no art. 97, do CDC, é parte legítima para figurar
no pólo ativo da presente execução, independentemente da necessidade de filiação ao IDEC; g) que não há que se falar em
sobrestamento do feito, diante da não aplicação ao caso das decisões proferidas nos autos do RE nº 573.232 e RESP
1.391.198/RS; h) que não há excesso de execução, pois foi utilizada a tabela prática do Tribunal de Justiça do Estado do
Maranhão e foram aplicados índices dos demais planos econômicos que representam mera atualização do poder aquisitivo da
moeda; i) que a corte especial do STJ, em recente decisão, sedimentou que os juros de mora são devidos, a partir da citação, nos
termos do disposto no art. 405, do CC; j) que os juros remuneratórios são devidos, em razão de sua previsão na lei que regula as
cadernetas de poupança, sendo inerentes ao próprio sistema de poupança, agregando-se ao capital, tal qual a correção monetária,
e da previsão na sentença; l) que são devidos honorários advocatícios relativos a fase de cumprimento de sentença; m) que não
há risco de grave dano de difícil ou incerta reparação, hábil a subsidiar o deferimento do pedido de atribuição de efeito suspensivo
à impugnação. Ao final, requereu a rejeição liminar da impugnação e o prosseguimento da execução.Vieram-me os autos
conclusos. Da análise detida dos autos, observo que o autor/exequente, quando da apresentação do pedido de cumprimento de
sentença proferida em ação civil pública, proposta pelo IDEC, não efetuou o recolhimento das custas processuais.Ora, malgrado
as legislações que dispõem sobre a ação coletiva, (Lei nº 7.347/85 - Lei de Ação Civil Pública - e Lei nº 8.078/90 - CDC)
estabeleçam que não haverá adiantamento de custas (art. 18, LACP e art. 87, CDC), tal regra não se aplica a fase de execução
individual do título executivo judicial firmado na demanda coletiva.É sabido, que o processo de execução de título executivo
judicial, prestigiou o sincretismo entre as ações de conhecimento e de execução, na qual a fase de cumprimento da sentença é
impulsionada nos mesmos autos e não ganha status de ação autônoma (art. 523, do CPC).Todavia, a execução individual de
sentença genérica coletiva, resultado da ação civil pública ajuizada em defesa dos interesses dos consumidores, depende da
iniciativa processual do exequente em autos próprios e, assim, recebe roupagem de ação autônoma.Assim, afastada a aplicação
do art. 18, da LACP, e considerando o caráter independente da execução individual de sentença coletiva, por certo que as custas
iniciais deverão ser recolhidas pelo exequente. Nesse sentido, o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:AÇÃO CIVIL
PÚBLICA - RECOLHIMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS - NECESSIDADE - A isenção aludida no art. 18 da Lei da Ação Civil
Pública não atinge a execução individual, aplicando-se apenas à fase de conhecimento da ação coletiva - Precedentes do c. STJ e
deste e. TJSP (STJ. AREsp. 534326, rel.: Min. Luis Felipe Salomão. J. em: 5-8-2014) (grifei). Em casos que tais, seguem os
julgados dos Tribunais de Justiça de Santa Catarina e São Paulo, abaixo transcritos:"AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL
PÚBLICA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. DETERMINAÇÃO DE
RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. DECISÃO ACERTADA, EIS QUE INAPLICÁVEL, À HIPÓTESE, O DISPOSTO NO
ART. 18 DA LEI N. 7.347/1985 (LEI DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA) RECURSO DESPROVIDO. PRECEDENTES
JURISPRUDENCIAIS (AI n. 2014.083547-5 de Imbituba, rel.: Des. Cláudio Barreto Dutra. J. em: 19-3-2015)" (grifei)"AÇÃO
COLETIVA - SENTENÇA GENÉRICA - LIQUIDAÇÃO E EXECUÇÃO INDIVIDUAL - TAXA JUDICIÁRIA - CUSTAS INICIAIS
DEVIDAS - Na execução individual, fundada em sentença genérica proferida em ação civil pública, são devidas custas iniciais, não
se aplicando o art. 18 da Lei nº 7.347 /85 (LACP). RECURSO DESPROVIDO (AgR 5210611120108260000, rel.: Des. Sérgio
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Shimura. J. em: 23-3-2011)" (grifei)Desse modo, tenho que, no caso dos autos, há incidência de custas iniciais pelo valor da causa
(execução), pois o procedimento em questão não é incidente processual, mas sim novo processo que se instaura para promover a
individualização de cada lesado e liquidação dos valores devidos. Nesse diapasão, cumpre ao exequente arcar com as despesas
processuais, promovendo o seu recolhimento, porque tal exigência é condição para o prosseguimento da execução.Lecionando
sobre o tema, explica Juliana Cordeiro de Faria# que "em regra, o exercício da jurisdição, não é ato gratuito, devendo a parte que a
provoca efetuar o pagamento das custas e despesas de ingresso". E acrescenta, que "trata-se de pressuposto processual objetivo
a ser atendido, no momento da distribuição, sob pena de indeferimento da petição inicial". Desta feita, determino a intimação do
exequente para, nos termos do disposto no art. 290, do NCPC, efetuar o pagamento das custas e despesas de ingresso da ação,
no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena cancelamento da distribuição.Decorrido o prazo, com ou sem o recolhimento o
recolhimento das custas processuais, voltem-me os autos conclusos para, julgamento da impugnação, ou extinção do
feito.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Bacabal, 13 de junho de 2017.Daniela de Jesus Bonfim FerreiraJuíza Titular da 2ª Vara
de Bacabal Resp: 153171

PROCESSO Nº 0003816-74.2014.8.10.0024 (35982014)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA/DECISÃO | CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
AUTOR: FLAVIA BORGES DE ALMEIDA e GUILHERME BORGES DE ALMEIDA e VICENTE ALVES DE ALMEIDA JUNIOR 
ADVOGADO: VENCESLAU CARVALHO DE SOUSA JUNIOR ( OAB 29700-CE ) e VENCESLAU CARVALHO DE SOUSA
JUNIOR ( OAB 29700-CE ) LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS (OAB-PR 8123)
REU: BANCO DO BRASIL S.A.
ADVOGADO: LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS (OABCE 28.184-; OAB-PR 28185-A) MARCELO SANTOS SILVA (OAB-
MA 5771)

Processo nº. 3816-74.2014.8.10.0024 - Cumprimento de SentençaExequente:Guilherme Borges de Almeida, Flávia Borges de
Almeida e Vicente Alves de Almeida JúniorExecutado:Banco do Brasil S.ADESPACHOGuilherme Borges de Almeida, Flávia
Borges de Almeida e Vicente Alves de Almeida Júnior, apresentaram pedido de cumprimento de sentença em face do Banco do
Brasil S.A.Na inicial da execução, alegam que, no dia 29 de março de 1993, o IDEC - Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor
ingressou com Ação Civil Pública contra o ora executado, na 19ª Vara Cível da Comarca de São Paulo/SP, objetivando ver
reconhecido judicialmente o direito dos titulares de contas de poupança existentes na primeira quinzena do mês de janeiro de
1989, junto à referida instituição financeira, ao recebimento da diferença da correção monetária não creditada naquele mês, que foi
de 48,16%, sobre o saldo existente em conta "apurando-se o quantum debeatur em liquidação de sentença".Sustentam que a ação
foi encaminhada ao Juízo de Direito da Comarca do Distrito Federal, por haver sido considerado à época que a eficácia da
sentença no âmbito nacional só seria atingida com a ação sendo proposta no domicílio sede do réu.Afirmam que, em se tratando
de ação coletiva, tal como a ação civil pública, incontestável o entendimento de que a execução ou liquidação da sentença, poderá
ser proposta no foro do domicílio do consumidor, conforme o disposto no art. 98, § 2º, do CDC.Dizem que a instituição demandada
foi citada, em junho de 1993, e que o título executivo judicial tem abrangência nacional, conforme entendimento do STJ, podendo
ser apresentado o pedido de execução no domicílio do beneficiário/autor, no caso, em Bacabal.Alegam que preenchem todos os
requisitos necessários ao processamento do pedido de execução, pois possuíam conta poupança e saldo na instituição financeira
executada, em janeiro de 1989, sofrendo os dados decorrentes do Plano Verão.Asseveram que o Superior Tribunal de Justiça, no
julgamento de recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, reconheceu, em
acórdão transitado em julgado, como índice devido o de 42,72%, a título de correção pela perda inflacionária decorrente do Plano
Verão.Asseguram que o título executivo judicial, constituído na Ação Civil Pública, tem efeito erga omnes e ultra partes, conforme
previsão constante do art. 95, do CDC, e por isso, é de conteúdo genérico, devendo os danos ser apurados em liquidação de
sentença, nos termos do disposto no art. 475-A, do CPC.Aduzem que, no caso em tela, os danos não demandam maiores
injunções técnicas para serem apurados, dependendo apenas de simples cálculos aritméticos, para se alcançar os valores que lhe
são devidos, com a aplicação do IPC - índice de preços ao consumidor, e de juros remuneratórios de 0,5% ao mês, capitalizados,
calculados desde a data em que deveriam ter sido creditados até o efetivo pagamento, conforme decisão transitada em
julgado.Garantem que também são devidos juros moratórios, a partir da citação, quando o executado foi constituído em mora, e
indica como quantia devida a cada um dos exequentes a de R$ 65.956,39 (sessenta e cinco mil, novecentos e cinquenta e seis
reais e trinta e nove centavos), totalizando R$ 197.869,92 (cento e noventa e sete mil, oitocentos e sessenta e nove reais e
noventa e dois centavos).Requereram a intimação do banco executado para efetuar o pagamento da importância de R$
197.869,92 (cento e noventa e sete mil, oitocentos e sessenta e nove reais e noventa e dois centavos), acrescidos dos juros
remuneratórios, moratórios, custas processuais e honorários advocatícios, a serem fixados em 10% e, em caso de não pagamento,
a imposição da multa de 10%, prevista no art. 523, §1º, do CPC.Juntou documentos de fls. 26/107.Em despacho proferido à fl. 109,
foi determinada a intimação do executado, nos termos do disposto no art. 523, do NCPC.Banco do Brasil, às fls. 114/115, requereu
a juntada do comprovante de depósito do valor da execução, para garantia do juízo, e informa a apresentação de impugnação, no
prazo de 15 (quinze) dias.Às fls. 124/125, os exequentes requerem o chamamento do feito à ordem para que seja realizada nova
intimação do banco executado, incluindo-se honorários advocatícios, no percentual de 10% sobre o valor da execução, totalizando
a quantia de R$ 217.656,09 (duzentos e dezessete mil, seiscentos e cinquenta e seis reais e nove centavos).Em impugnação de
fls. 127/174, o executado aduz, preliminarmente, que garantiu o juízo para apresentação de impugnação e que as decisões que
condenaram o impugnante ao pagamento de expurgos inflacionários do Plano Verão devem ser sobrestadas, por estarem sujeitas
aos efeitos da decisão que vier a ser prolatada pelo Supremo Tribunal Federal - STF, por ocasião do julgamento do Recurso
Extraordinário nº 626.307. No tocante ao mérito, o Banco do Brasil arguiu, em síntese: a) que os exequentes não são parte legítima
para a propositura da presente execução, por não serem associados ao instituto que à época ajuizou a ação civil pública; b) que o
juízo da comarca de Bacabal é incompetente para o processamento da presente execução, em razão de a ação ter sido julgada no
Distrito Federal, diante da limitação territorial da eficácia erga omnes da sentença; c) que existe a necessidade de prévia
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liquidação, para o posterior cumprimento da sentença, por se tratar de sentença genérica; d) que há excesso de execução, ante a
não observância ao que consta do título judicial, o que resultou na aplicação de critérios indevidos de correção e na incidência de
juros remuneratórios não devidos; e) que a incidência do juros de mora só é devida, a partir da citação para a liquidação ou o
cumprimento de sentença e não da citação na ação civil pública; f) que houve violação a coisa julgada material, pois a sentença
não previu a incidência de juros remuneratórios, tendo ocorrido a prescrição de valores a esse título, conforme disposto no art. 206,
§3º, inciso III, do CC; g) que é cabível a incidência de honorários advocatícios em favor dos advogados do banco executado, em
caso de acolhimento da impugnação. Ao final, requereu a atribuição de efeito suspensivo a presente impugnação, bem como, o
acolhimento dos argumentos nela levantados.Em resposta a impugnação, os exequentes alegaram, em síntese: a) que é devida a
incidência da multa prevista no § 1º, do art. 523, do NCPC; b) que é intempestiva a impugnação, uma vez que, em caso de
depósito, conta-se da data deste o prazo para apresentação da impugnação; c) que o pedido deduzido na impugnação não foi
acompanhado de demonstrativo dos cálculos, o que conduz a nulidade do pedido; d) que a apuração do valor da execução
depende de simples cálculos aritméticos, sendo dispensável a prévia liquidação do julgado, em especial, porque foi identificada a
agência, comprovada a existência da conta e de valores nela depositados, em janeiro de 1989, data-base entre os dias 01 e 15 de
janeiro/89; e) que não há necessidade de prova técnica, uma vez que já instruiu a inicial com memória discriminada e atualizada do
débito, donde constam os índices adotados, a título de juros, remuneratórios e de mora, e correção monetária; f) que de acordo
com o disposto no art. 97, do CDC, são partes legítimas para figurar no pólo ativo da presente execução, independentemente da
necessidade de filiação ao IDEC; g) que não há que se falar em sobrestamento do feito, diante da não aplicação ao caso das
decisões proferidas nos autos do RE nº 573.232 e RESP 1.391.198/RS; h) que não há excesso de execução, pois foi utilizada a
tabela prática do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão e foram aplicados índices dos demais planos econômicos que
representam mera atualização do poder aquisitivo da moeda; i) que a corte especial do STJ, em recente decisão, sedimentou que
os juros de mora são devidos, a partir da citação, nos termos do disposto no art. 405, do CC; j) que os juros remuneratórios são
devidos, em razão de sua previsão na lei que regula as cadernetas de poupança, sendo inerentes ao próprio sistema de poupança,
agregando-se ao capital, tal qual a correção monetária, e da previsão na sentença; l) que são devidos honorários advocatícios
relativos a fase de cumprimento de sentença; m) que não há risco de grave dano de difícil ou incerta reparação, hábil a subsidiar o
deferimento do pedido de atribuição de efeito suspensivo à impugnação. Ao final, requereram a rejeição liminar da impugnação e o
prosseguimento da execução.Vieram-me os autos conclusos. Da análise detida dos autos, observo que os autores/exequentes,
quando da apresentação do pedido de cumprimento de sentença proferida em ação civil pública, proposta pelo IDEC, não
efetuaram o recolhimento das custas processuais.Ora, malgrado as legislações que dispõem sobre a ação coletiva, (Lei nº
7.347/85 - Lei de Ação Civil Pública - e Lei nº 8.078/90 - CDC) estabeleçam que não haverá adiantamento de custas (art. 18, LACP
e art. 87, CDC), tal regra não se aplica a fase de execução individual do título executivo judicial firmado na demanda coletiva.É
sabido, que o processo de execução de título executivo judicial, prestigiou o sincretismo entre as ações de conhecimento e de
execução, na qual a fase de cumprimento da sentença é impulsionada nos mesmos autos e não ganha status de ação autônoma
(art. 523, do CPC).Todavia, a execução individual de sentença genérica coletiva, resultado da ação civil pública ajuizada em
defesa dos interesses dos consumidores, depende da iniciativa processual do exequente em autos próprios e, assim, recebe
roupagem de ação autônoma.Assim, afastada a aplicação do art. 18, da LACP, e considerando o caráter independente da
execução individual de sentença coletiva, por certo que as custas iniciais deverão ser recolhidas pelos exequentes. Nesse sentido,
o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:AÇÃO CIVIL PÚBLICA - RECOLHIMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS -
NECESSIDADE - A isenção aludida no art. 18 da Lei da Ação Civil Pública não atinge a execução individual, aplicando-se apenas
à fase de conhecimento da ação coletiva - Precedentes do c. STJ e deste e. TJSP (STJ. AREsp. 534326, rel.: Min. Luis Felipe
Salomão. J. em: 5-8-2014) (grifei). Em casos que tais, seguem os julgados dos Tribunais de Justiça de Santa Catarina e São
Paulo, abaixo transcritos:"AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS.
CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. DECISÃO
ACERTADA, EIS QUE INAPLICÁVEL, À HIPÓTESE, O DISPOSTO NO ART. 18 DA LEI N. 7.347/1985 (LEI DA AÇÃO CIVIL
PÚBLICA) RECURSO DESPROVIDO. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS (AI n. 2014.083547-5 de Imbituba, rel.: Des. Cláudio
Barreto Dutra. J. em: 19-3-2015)" (grifei)"AÇÃO COLETIVA - SENTENÇA GENÉRICA - LIQUIDAÇÃO E EXECUÇÃO INDIVIDUAL
- TAXA JUDICIÁRIA - CUSTAS INICIAIS DEVIDAS - Na execução individual, fundada em sentença genérica proferida em ação
civil pública, são devidas custas iniciais, não se aplicando o art. 18 da Lei nº 7.347 /85 (LACP). RECURSO DESPROVIDO (AgR
5210611120108260000, rel.: Des. Sérgio Shimura. J. em: 23-3-2011)" (grifei)Desse modo, tenho que, no caso dos autos, há
incidência de custas iniciais pelo valor da causa (execução), pois o procedimento em questão não é incidente processual, mas sim
novo processo que se instaura para promover a individualização de cada lesado e liquidação dos valores devidos. Nesse diapasão,
cumpre aos exequentes arcar com as despesas processuais, promovendo o seu recolhimento, porque tal exigência é condição
para o prosseguimento da execução.Lecionando sobre o tema, explica Juliana Cordeiro de Faria# que "em regra, o exercício da
jurisdição, não é ato gratuito, devendo a parte que a provoca efetuar o pagamento das custas e despesas de ingresso". E
acrescenta, que "trata-se de pressuposto processual objetivo a ser atendido, no momento da distribuição, sob pena de
indeferimento da petição inicial". Desta feita, determino a intimação dos exequentes para, nos termos do disposto no art. 290, do
NCPC, efetuarem o pagamento das custas e despesas de ingresso da ação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena cancelamento
da distribuição.Decorrido o prazo, com ou sem o recolhimento o recolhimento das custas processuais, voltem-me os autos
conclusos para, julgamento da impugnação, ou extinção do feito.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Bacabal, 13 de junho de
2017.Daniela de Jesus Bonfim FerreiraJuíza Titular da 2ª Vara de Bacabal Resp: 153171

PROCESSO Nº 0001329-29.2017.8.10.0024 (13322017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
AUTOR: IRENE ALVES FEITOSA 
ADVOGADO: ALESSANDRO EVANGELISTA ARAÚJO ( OAB 9393-MA )
REU: BANCO BMG S/A 
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DECISÃO - Defiro o pedido de justiça gratuita.Ato contínuo, intime-se o autor para, no prazo de 15 dias, adequar o valor da causa,
atendendo ao disposto no artigo 292, do CPC.Após, voltem-me os autos conclusos.Bacabal, 19 de junho de 2017. Daniela de
Jesus Bonfim Ferreira - Juíza Titular da 2ª Vara de Bacabal Resp: 153171

PROCESSO Nº 0001330-14.2017.8.10.0024 (13332017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
AUTOR: IRENE ALVES FEITOSA 
ADVOGADO: ALESSANDRO EVANGELISTA ARAÚJO ( OAB 9393-MA )
REU: BANCO BRADESCO S/A 

Processo n.º1330-14.2017.8.10.0024 - Ação de Inexistência de Relação Jurídica e Dívida cumulada com Repetição de Indébito e
Danos Morais e Tutela de UrgênciaAutor:Irene Alves FeitosaRéu:Banco Bradesco S/ADECISÃO Defiro o pedido de justiça
gratuita.Ato contínuo, intime-se o autor para, no prazo de 15 dias, adequar o valor da causa, atendendo ao disposto no artigo 292,
do CPC.Após, voltem-me os autos conclusos.Bacabal, 19 de junho de 2017. Daniela de Jesus Bonfim FerreiraJuíza Titular da 2ª
Vara de Bacabal

PROCESSO Nº 0001334-51.2017.8.10.0024 (13372017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
AUTOR: IRENE ALVES FEITOSA 
ADVOGADO: ALESSANDRO EVANGELISTA ARAÚJO ( OAB 9393-MA )
REU: BANCO BRADESCO S/A
Processo n.º1334-51.2017.8.10.0024 - Ação de Inexistência de Relação Jurídica e Dívida cumulada com Repetição de Indébito e
Danos Morais e Tutela de UrgênciaAutor:Irene Alves FeitosaRéu:Banco Bradesco S/ADESPACHO - Defiro o pedido de justiça
gratuita.Ato contínuo, intime-se o autor para, no prazo de 15 dias, adequar o valor da causa, atendendo ao disposto no artigo 292,
do CPC.Após, voltem-me os autos conclusos.Bacabal, 19 de junho de 2017. Daniela de Jesus Bonfim FerreiraJuíza Titular da 2ª
Vara de Bacabal.

PROCESSO Nº 0000139-36.2014.8.10.0024 (1402014)
AÇÃO: QUESTÕES E PROCESSOS INCIDENTES | RESTITUIÇÃO DE COISAS APREENDIDAS
REQUERENTE: CLEA VIANA SANTOS 
ADVOGADO: BISMARCK MORAIS SALAZAR ( OAB 11011-MA )

Processo n.º139-36.2014.8.10.0024 - Restituição de Coisa ApreendidaRequerente:Cléa Viana SantosDECISÃOCléa Viana Santos,
através de seu advogado, apresentou pedido de Restituição de Coisa Apreendida, objetivando a restituição de 01 (um) HD Externo
de 1Tb da Samsung ESN 763649042939, que foi apreendido na casa de senhor Hélio Gomes da Silva.Alega que é proprietária do
bem e que o mesmo não mais interessa ao processo.O Ministério Público Estadual, em parecer de fls. 12-13, requereu a juntada
da cópia da nota fiscal do objeto, o que foi deferido.Intimada pessoalmente, a requerente não se manifestou, conforme certidão de
fls. 18.Por fim, o Ministério Público, conforme parecer de fls. 21-22, pugnou pelo indeferimento do pedido do requerente, ante a
ausência de comprovação da propriedade do bem apreendido. É o relatório.Dispõe o Código de Processo Penal:Art. 118. Antes de
transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo.Art.
119. As coisas a que se referem os arts. 74 e 100 do Código Penal não poderão ser restituídas, mesmo depois de transitar em
julgado a sentença final, salvo se pertencerem ao lesado ou a terceiro de boa-fé.Art. 120. A restituição, quando cabível, poderá ser
ordenada pela autoridade policial ou juiz, mediante termo nos autos, desde que não exista dúvida quanto ao direito do
reclamante.O pleito do requerente não merece acolhida. Senão vejamos.Verifico, através dos documentos juntados aos autos, que
não restou comprovada a propriedade do citado objeto, bem como que o requerente não juntou quaisquer outros documentos para
o regular andamento do referido pedido.Assim, INDEFIRO O PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DO BEM APREENDIDO.Dê-se ciência
ao Ministério Público.Publique-se. Intimem-se.Após, não havendo impugnação, arquive-se.Bacabal, 29 de maio de 2017.Daniela
de Jesus Bonfim FerreiraJuíza Titular da 2ª Vara de Bacabal Resp: 153171

PROCESSO Nº 0000452-65.2012.8.10.0024 (4522012)
AÇÃO: PROCESSO DE EXECUÇÃO | EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL S/A
ADVOGADO: GUSTAVO AMATO PISSINI (OAB-MA 9698-A)
EXECUTADO: JOSE VALDIR MENDES DE SOUSA

Intimar o autor para tomar ciência que o pedido de fl. 81 foi deferido.
.Bacabal, 28 de junho de 2017.
Daniela de Jesus Bonfim Ferreira
Juíza Titular da 2ª Vara de Bacabal

PROCESSO Nº 0000526-17.2015.8.10.0024 (5262015)
AÇÃO: INCIDENTES | EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA
REQUERENTE: JANAINA PEREIRA DE MORAIS 
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ADVOGADO: FRANCISCA MARLUCIA DE MESQUITA CARNEIRO VIANA ( OAB 3384-MA )
REQUERIDO: CLARO S.A 

Intimar a parte autora, através de seu advogado, para, no prazo de 15 dias, apresentar manifestação acerca da Petição de fls.
90-91.
Bacabal, 28 de junho de 2017.
Daniela de Jesus Bonfim Ferreira
Juíza Titular da 2ª Vara de Bacabal

PROCESSO Nº 0000566-96.2015.8.10.0024 (5662015)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
AUTOR: JOANA DE OLIVEIRA ROCHA 
ADVOGADO: DIEGO ROBERTO DA LUZ CANTANHEDE ( OAB 13829-MA )
REU: BANCO DO BRASIL S/A 

Processo n.º566-96.2015.8.10.0024 - Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Responsabilidade Civil
Indenização por Danos Morais e Materiais Repetição de Indébito e Tutela Antecipada.Autor:Joana de Oliveira RochaRéu:Banco do
Brasil S/A - DESPACHO - Da análise detida dos autos, vejo que a petição inicial é cópia reprográfica, razão pela qual determino a
intimação da autora, na pessoa de seu advogado, para apresentar via original, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de
indeferimento da inicial e extinção do processo sem resolução de mérito. Havendo a apresentação da via original, em atenção ao
princípio do estímulo da solução por autocomposição1, proceda-se a inclusão na pauta de data para realização de audiência de
conciliação. Intimem-se. Cumpra-se.Bacabal, 19 de junho de 2017. Daniela de Jesus Bonfim FerreiraJuíza Titular da 2ª Vara de
Bacabal Resp: 153171

PROCESSO Nº 0001322-37.2017.8.10.0024 (13252017)
AÇÃO: PROCEDIMENTOS REGIDOS POR OUTROS CÓDIGOS, LEIS ESPARSAS E REGIMENTOS | RETIFICAÇÃO OU
SUPRIMENTO OU RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL
REQUERENTE: JUVENAL SOUSA 
ADVOGADO: BENTO VIEIRA ( OAB 4692-MA )

Intimar o autor para juntar a via original da Declaração de Óbito , ou mesmo a cópia autenticada.
Bacabal, 29 de junho de 2017.
Daniela de Jesus Bonfim Ferreira
Juíza Titular da 2ª Vara de Bacabal

PROCESSO Nº 0001392-74.2005.8.10.0024 (13922005)
AÇÃO: PROCEDIMENTOS ESPECIAIS DE JURISDIÇÃO CONTENCIOSA | MONITÓRIA
REQUERENTE: BANCO DA AMAZÔNIA S/A 
ADVOGADO: ALBA MARIA DE SOUZA LIMA ( OAB 1052-TO )
REQUERIDO: MARINALVA NASCIMENTO OLIVEIRA e NEUSA VIEIRA NASCIMENTO e RAIMUNDO NONATO NOIA DA
SILVA 

Intimar o exequente, através de seu advogado, para no prazo de 15 (quinze) dias manifestar interesse na adjudicação do bem e
prosseguimento do feito referente ao valor remanescente da dívida, conforme disposto no art. 876, do NCPC
Bacabal, 28 de junho de 2017.
Daniela de Jesus Bonfim Ferreira
Juíza Titular da 2ª Vara de Bacabal

PROCESSO Nº 0001499-98.2017.8.10.0024 (15022017)
AÇÃO: PROCEDIMENTOS ESPECIAIS DE JURISDIÇÃO CONTENCIOSA | MONITÓRIA
AUTOR: SÓ AÇO INDUSTRIA LTDA 
ADVOGADO: FRANCISCO DIEGO MOREIRA BATISTA ( OAB 4885-PI )
REU: F. P. SOUSA ME 

Intimar a parte autora, através de seu advogado para, no prazo de 15 dias, emendar a inicial, manifestando interesse ou não na
realização de audiência de conciliação, nos termos do art. 319, VII, do CPC, assim como também para apresentar o
substabelecimento em sua via original ou cópia autenticada, sob pena de indeferimento da inicial, ante a falta dos documentos
insdispensáveis para a propositura da ação.
Bacabal, 28 de junho de 2017.
Daniela de Jesus Bonfim Ferreira
Juíza Titular da 2ª Vara de Bacabal

PROCESSO Nº 0001503-38.2017.8.10.0024 (15062017)
AÇÃO: PROCEDIMENTOS ESPECIAIS DE JURISDIÇÃO CONTENCIOSA | MONITÓRIA
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AUTOR: FRANCISCO S. SILVA COMERCIO ATACADISTA 
ADVOGADO: FRANCISCA MARLUCIA DE MESQUITA CARNEIRO VIANA ( OAB 3384-MA )
REU: MERCANTIL FARTURÃO e NELIANY MARQUES DE SOUSA 

Intimar a parte autora, através de seu(ua) advogado(a) para, no prazo de 15 dias, emendar a inicial, manifestando interesse ou não
na realização de audiência de conciliação, nos termos do art. 319, VII do CPC.
Bacabal, 28 de junho de 2017.
Daniela de Jesus Bonfim Ferreira
Juíza Titular da 2ª Vara de Bacabal

PROCESSO Nº 0001530-21.2017.8.10.0024 (15332017)
AÇÃO: EMBARGOS | EMBARGOS À EXECUÇÃO
EMBARGANTE: UOL - UNIVERSO ONLIME S/A
EMBARGADO: JOSE RAIMUNDO COSTA MAGALHAES
ADVOGADO: JOSÉ RAIMUNDP COSTA MAGALHÃES (OAB-MA 5713)

Iintimar o embargado para, no prazo de 15 dias, apresentar manifestação acerca dos embargos a execução.
Bacabal, 28 de junho de 2017.
Daniela de Jesus Bonfim Ferreira
Juíza Titular da 2ª Vara de Bacabal

PROCESSO Nº 0002168-25.2015.8.10.0024 (21812015)
AÇÃO: PROCEDIMENTOS REGIDOS POR OUTROS CÓDIGOS, LEIS ESPARSAS E REGIMENTOS | BUSCA E APREENSÃO
EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
AUTOR: YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA 
ADVOGADO: EDEMILSON KOJI MOTODA ( OAB 231747-SP )
REU: RONES CONCEIÇÃO DOS SANTOS 

DESPACHO - Considerando que o autor não promoveu diligências outras no sentido da localização do réu e do veículo, indefiro o
pedido constante da petição de fl. 46. Em seguida, intime-se a parte autora para, através de seu advogado, promover o andamento
do feito, inclusive, qualificando o réu, sob pena de extinção.
Bacabal, 28 de junho de 2017.
Daniela de Jesus Bonfim Ferreira
Juíza Titular da 2ª Vara de Bacabal

PROCESSO Nº 0002303-37.2015.8.10.0024 (23162015)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
AUTOR: LETICIA PEREIRA MARINHO 
ADVOGADO: TIAGO ABREU DOS SANTOS ( OAB 13853-MA )
REU: EMPRESA EXPRESSO SATELITE NORTE LTDA 
Intimar a parte autora, através de seu advogado, para, no prazo de 15 dias, apresentar manifestação acerca da contestação de fls.
23-40.
Bacabal, 28 de junho de 2017.
Daniela de Jesus Bonfim Ferreira
Juíza Titular da 2ª Vara de Bacabal

PROCESSO Nº 0002459-30.2012.8.10.0024 (24592012)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
AUTOR: FRANCSICO TADEU ARAÚJO
ADVOGADO: ANDREIA DA SILVA FURTADO (OAB-MA 6491)
REU: HSBC SEGURO (BRASIL) S/A
ADVOGADO: ITALO GOMES ( OAB 11702-MA )

Intimar as partes para especificarem quais as provas que pretendem produzir, no prazo de 05 dias, sucessivamente.Em caso
positivo e em atenção ao princípio da cooperação1, intimem-se também as partes para, no mesmo prazo, indicarem os pontos que
entendem controvertidos na presente ação, a serem sopesados quando da prolação de despacho saneador, nos termos do artigo
357, do CPC. Em caso negativo, querendo, apresentem o pedido de julgamento antecipado da lide.
Bacabal, 29 de junho de 2017.
Daniela de Jesus Bonfim Ferreira
Juíza Titular da 2ª Vara de Bacabal.

PROCESSO Nº 0003135-12.2011.8.10.0024 (30022011)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
AUTOR: RAIMUNDA DAMASCENO DO NASCIMENTO 
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ADVOGADO: RHAFISA CINTRA UCHOA MARANHÃO ( OAB 7743-MA )
REU: BANCO ITAUCARD S/A
Intimar o Exequente, através de seu advogado, para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar manifestação acerca das petições
de fls. 195-204 e requerer o que entender de direito.
Bacabal, 29 de junho de 2017.
Daniela de Jesus Bonfim Ferreira
Juíza Titular da 2ª Vara de Bacabal

PROCESSO Nº 0003602-83.2014.8.10.0024 (33822014)
AÇÃO: PROCEDIMENTOS REGIDOS POR OUTROS CÓDIGOS, LEIS ESPARSAS E REGIMENTOS | RETIFICAÇÃO OU
SUPRIMENTO OU RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL
REQUERENTE: MARIA DO DESTERRO SANTOS OLIVEIRA 
ADVOGADO: ANTONIO FLORENCIO NETO ( OAB/MA 2884)
CERTIDÃO DE ATO ORDINATÓRIO
A Senhora Secretária Judicial Eulimar de França Pereira da Segunda Vara da Comarca de Bacabal, Estado do Maranhão, na
forma da Lei etc.Certifico que a audiência de Justificaçao de Registros Públicos encontra-se incluída na pauta de data para
realização dia 03/08/2017, às 09 horas, na Sala de Audiências da 2ª Vara da Comarca de Bacabal/MA.
O referido é verdade e dou fé.
Bacabal/MA, 29 de junho de 2017.
André das Chagas Viana Plácido
Secretário Judicial Substituto da 2ªVara

PROCESSO Nº 0003793-65.2013.8.10.0024 (38132013)
AÇÃO: PROCESSO DE EXECUÇÃO | EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQUENTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL 
ADVOGADO: FABRICIO ZIR BOTHOMÉ ( OAB 44277-RS )TASSO BATALHA BARROCA (OAB-MG 51
556) , RENATA SILVA GUIMARES (OAB-MG 96.252)
EXECUTADO: JOSE VALTER PEREIRA ALMEIDA 
Intimar o exequente para no prazo de 15 (quinze) dias juntar cópia do acordo mencionado às fls. 103.
Bacabal, 28 de junho de 2017.
Daniela de Jesus Bonfim Ferreira
Juíza Titular da 2ª Vara de Bacabal

PROCESSO Nº: 2931-26.2015.8.10.0024
AUTOR: Consorcio Nacional Yamaha
ADVOGADO: Hiran Leão Duarte (OAB/CE 10.442) e ELIETE SANTANA MATOS (OAB/CE 10.423)
RÉU: Jonival Medeiros da Cunha Santos
ADVOGADO: Jonival M Cunha Santos (OAB/MA 15.520)

CERTIDÃO DE ATO ORDINATÓRIO

O Senhor, ANDRÉ DAS CHAGAS VIANA PLÁCIDO, Secretário Judicial Substituto da Segunda Vara da Comarca de Bacabal,
Estado do Maranhão, na forma da Lei etc.

C E R T I F I C O que a audiência designada para esta data, deixou de ser realizada, em razão da não intimação da parte autora
para o presente ato, ficando a presente audiência redesignada para o dia 04/07/2017, às 08 horas. Saem os presentes
devidamente intimados.

O referido é verdade e dou fé.

Bacabal (MA), 27 de junho de 2017.

André das Chagas Viana Plácido
Secretário Judicial Substituto

PROCESSO Nº: 3881-69.2014.8.10.0024
AUTOR: Maria de Fatima Bezerra Soares
ADVOGADO: Estefanio Souzan Castro (OAB/MA 9798)
RÉU/REQUERENTE: Banco Bradesco S.A
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ADVOGADO: Rubens Gaspar Serra (OAB/SP 1119.859)

CERTIDÃO DE ATO ORDINATÓRIO

O Senhor, ANDRÉ DAS CHAGAS VIANA PLÁCIDO, Secretário Judicial Substituto da Segunda Vara da Comarca de Bacabal,
Estado do Maranhão, na forma da Lei etc.

C E R T I F I C O que a audiência designada para esta data, deixou de ser realizada, em razão da não intimação do
advogado da parte requerida indicado às fls. 69, ficando a presente audiência redesignada para o dia04/07/2017, às 10 horas.
Saem os presentes devidamente intimados.

O referido é verdade e dou fé.

Bacabal (MA), 27 de junho de 2017.

André das Chagas Viana Plácido
Secretário Judicial Substituto

PROCESSO Nº: 4391-82.2014.8.10.0024
AUTOR: Raimundo Gonçalves de Almeida Filho
ADVOGADO: Alessandro Evangelista Araújo (OAB/MA 9393)
RÉU/REQUERENTE: Tim Celular S/A
ADVOGADOS: Carlos Roberto Siqueira Castro (OAB/MA 8882-A) e Gabriel Silva Pinto (OAB/MA 11.742-A)

CERTIDÃO DE ATO ORDINATÓRIO

O Senhor, ANDRÉ DAS CHAGAS VIANA PLÁCIDO, Secretário Judicial Substituto da Segunda Vara da Comarca de Bacabal,
Estado do Maranhão, na forma da Lei etc.

C E R T I F I C O que a audiência designada para esta data, deixou de ser realizada, em razão da não intimação das partes para o
presente ato, ficando a presente audiência redesignada para o dia 04/07/2017, às 10h15min.

O referido é verdade e dou fé.

Bacabal (MA), 27 de junho de 2017.

André das Chagas Viana Plácido
Secretário Judicial Substituto

PROCESSO Nº 0000936-22.2008.8.10.0024 (9362008)
AÇÃO: PROCESSO COMUM | AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
AUTOR: ministério público estadual
DENUNCIADO: LEONIDAS DA SILVA SANTOS 

Processo n.º936-22.2008.8.10.0024 - Execução PenalApenado:Leônidas da Silva SantosSENTENÇAO MINISTÉRIO PÚBLICO
ESTADUAL ofereceu denúncia, na data de 24.06.2008, em desfavor de Leônidas da Silva Santos, pela prática do crime descrito no
artigo 157, caput do Código Penal.Recebida a denúncia, em 03.07.2008 (fl. 28).À fl. 140, em audiência para esse fim designada,
ante a desclassificação do delito para furto simples, foi proposta e aceita a suspensão condicional do processo, sendo impostas
condições ao acusado para cumprimento, pelo prazo de 02 (dois) anos, na data de 11.05.2011.Certidão de fl. 162, dando conta de
que o acusado compareceu em secretaria judicial, até 18 de janeiro de 2012.Com vista dos autos, o MPE requereu a intimação do
acusado para justificar o não comparecimento, o que foi deferido à fl. 166.Intimado, o acusado apresentou justificativa às fls.
168/169, bem como, retomou o comparecimento em secretaria.Certificado à fl. 190, o comparecimento em secretaria judicial pelo
prazo de 9 (nove) meses.Com nova vista dos autos à fl. 194, o MPE requereu a intimação do acusado para justificar o não
comparecimento, o que foi deferido à fl. 196.À fl. 198-v, consta certidão do oficial de justiça, dando conta de que o acusado, não
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mais reside no endereço por ele indicado.Em parecer de fl. 201, a representante do MPE, considerando já haver transcorrido mais
de 4 (quatro) anos, desde a concessão da suspensão, sem a revogação do benefício e sem que o acusado tenha voltado a
cometer delitos, conforme consulta realizada no Jurisconsult, requereu a declaração da extinção da punibilidade, nos termos do
disposto no art. 89, § 5º, da Lei nº 9.099/95. Vieram-me os autos conclusos. É o sucinto relatório. DECIDO.O art. 89, § 5º, da Lei
n.º 9.099/95 dispõe que, expirado o prazo da suspensão sem a sua revogação, o juiz declarará extinta a punibilidade.Por sua vez,
os § § 3º e 4º, da mesma lei, estabelecem, respectivamente, que a suspensão será revogado se, no curso do prazo, o beneficiário
vier a ser processado por outro crime ou não efetuar, sem motivo justificado, a reparação do dano; e que a suspensão poderá ser
revogada, se o acusado vier a ser processado, no curso do prazo, por contravenção, ou descumprir as condições que lhe foram
impostas. O dispositivo acima é claro ao estabelecer as hipóteses que ensejam a extinção, quais sejam, o integral cumprimento
das condições dentro do período de prova ou, então, a inexistência de revogação do benefício durante esse lapso de tempo.No
caso em apreço, verifico que não houve o cumprimento integral pelo acusado das condições impostas, conforme certidões de fls.
162/190. Outrossim, também não houve revogação do benefício durante o período de prova, já tendo expirado o prazo de
suspensão do processo, desde maio de 2013, de modo que a extinção da punibilidade, é medida que se impõe.Diante do exposto,
em consonância com o parecer ministerial e atendo-se ao decurso do período de prova e a inexistência de revogação do benefício,
DECLARO A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE do acusado Leônidas da Silva Santos, com fundamento no art. 89, § 5º, da Lei n.º
9.099/95, não devendo constar a presente suspensão em certidão de antecedentes criminais, ressalvada a hipótese de requisição
judicial. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Ciência ao Ministério Público. Transitada em julgado, arquivem-se os autos, dando
baixa na distribuição. Bacabal, 18 de maio de 2017.Daniela de Jesus Bonfim FerreiraJuíza Titular da 2ª Vara de Bacabal Resp:
153171

PROCESSO Nº 0001047-59.2015.8.10.0024 (10472015)
AÇÃO: PROCESSO CAUTELAR | BUSCA E APREENSÃO
REQUERENTE: RAIMUNDA NONATA DE LIMA CAVALCANTE 
ADVOGADO: KERLANNY OLIVEIRA BENTO ( OAB 12577-MA )
REQUERIDO: PATRICIA MATOS COSTA 

Processo n.º1047-59.2015.8.10.0024 - Medida Cautelar de Busca e Apreensão com Pedido de Liminar - Autor:Raimunda Nonata
de Lima CavalcanteRéu:Patrícia Matos Costa SENTENÇA Trata-se de Ação Busca e Apreensão com Pedido Liminar proposta por
Raimunda Nonata de Lima Cavalcante em desfavor Patrícia Matos Costa, visando a busca e apreensão da Motocicleta.Com a
inicial, vieram os documentos de fls. 04-09.Sobreveio a decisão de fl. 11, indeferindo o pedido de gratuidade da justiça, bem como
foi determinada a intimação da parte autora para proceder ao recolhimento das custas processuais, sob pena de indeferimento da
inicial.Regularmente intimada para proceder ao pagamento das custas processuais e Emendar a inicial, a parte autora apresentou
Petição atendendo a determinação tão somente em relação a Emenda à Inicial, todavia quedou-se inerte quanto ao recolhimento
das custas Processuais. Vieram-me os autos conclusosÉ o relatório. Decido.Dispõe o artigo 290, do Código de Processo Civil:Art.
290. Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas
e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias. No caso em apreço, verifico que embora devidamente intimada a parte autora,
através de seu patrono, não providenciou o recolhimento das custas, o que enseja, a extinção do processo sem resolução do
mérito.Em casos que tais, segue a jurisprudência:"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. CÉDULA DE
CRÉDITO BANCÁRIO. CAMBIAL. CIRCULAÇÃO. POSSIBILIDADE. TÍTULO ORIGINAL. NECESSIDADE. DETERMINAÇÃO DE
JUNTADA DO DOCUMENTO ORIGINAL E RECOLHIMENTO DE CUSTAS. INÉRCIA. INTIMAÇÃO PESSOAL. SENTENÇA
MANTIDA. 1. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo e representa promessa de pagamento em dinheiro, decorrente de
operação de crédito, consoante disposto no art. 29 da Lei 10.931/2004. 2. O original da Cédula de Crédito é imprescindível para a
instrução do processo, pois o crédito nele constante pode ser transmitido por meio de endosso em preto, sendo, portanto,
insuficiente a cópia, ainda que autenticada. 3. Não cumprida a determinação de recolhimento das custas, a providência cabível é o
indeferimento da petição inicial. 3. Recurso conhecido e desprovido." (TJRS - Acórdão n.983900, 20110310036772APC, Relator:
SEBASTIÃO COELHO 5ª TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/11/2016, Publicado no DJE: 25/01/2017. Pág.: 604/608) - grifei;
Ante o exposto, ou seja, tendo em vista a inércia da parte autora quanto ao recolhimento das custas processuais, EXTINGO O
PROCESSO, sem resolução do mérito, nos termos do disposto nos artigos 485, inciso I, 290 e 319, todos do Código de Processo
Civil.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se e dê-se baixa na distribuição.Bacabal, 13 de junho
de 2017. Daniela de Jesus Bonfim FerreiraJuíza Titular da 2ª Vara de Bacabal Resp: 153171

PROCESSO Nº 0002638-56.2015.8.10.0024 (26532015)
AÇÃO: PROCESSO COMUM | AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL e Parte em Segredo de Justiça
ACUSADO: NATANAEL COSTA DE CARVALHO
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA

Processo n.º2638-56.2015.8.10.0024 - Ação PenalAutor:Ministério Público Estadual - Réu:Natanael Costa de Carvalho -
SENTENÇA - Trata-se de Ação Penal proposta pelo Ministério Público Estadual em desfavor de acusado Natanael Costa de
Carvalho, por ter praticado o delito descrito no artigo 311, do Código Penal.Certidão de Antecedentes Criminais à fl. 55Recebida
denúncia no dia 20 de outubro de 2015 (fls. 77).Feita a instrução processual e apresentadas as alegações finais o Ministério
Público e da defesa, sobreveio a informação que o acusado havia falecido conforme certidão de óbito juntada à fl. 259,
apresentado pela Defensoria Pública.Com vista dos autos, o MPE requereu a extinção da punibilidade, considerando que a
certidão de óbito é o documento hábil para comprovar o falecimento do acusado.Vieram-me os autos conclusos. DecidoAo exame
dos autos, observo que o acusado Natanael Costa de Carvalho, faleceu no dia 30 de junho de 2016, conforme certidão de óbito,
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juntada às fls. 259.Em casos que tais, estabelece o Código Penal que "extingue-se a punibilidade pela morte do agente" (art. 107,
inciso I, do CP).Assim, medida que se impõe é a extinção da punibilidade. Diante o exposto, em razão da morte do acusado
Natanael Costa de Carvalho, atestada nos autos através da certidão de óbito, às fls. 259, conforme fundamentação acima exposta,
DECLARO EXTINTA SUA PUNIBILIDADE, nos termos do disposto no art. 107, inciso I, do CP.Bacabal, 02 de maio de 2017.
Daniela de Jesus Bonfim FerreiraJuíza Titular da 2ª Vara de Bacabal Resp: 153171

PROCESSO Nº 0002996-89.2013.8.10.0024 (30132013)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
AUTOR: FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA 
ADVOGADO: ESTEFANIO SOUZA CASTRO ( OAB 9798-MA )
REU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DPVAT S/A 
ADVOGADO: ITALO HENRIQUE RODRIGUES GOMES ( OAB 11702A-MA )

Processo n.º2996-89.2013.8.10.0024 - Ação de Cobrança de Diferença de Indenização do Seguro Obrigatório DPVAT c/c Pedido
de Indenização por Dano MoralAutor(a):Francisco de Assis FerreiraRéu:Seguradora Líder dos Consórcios DPVAT S/ASENTENÇA
- Trata-se de Ação de Cobrança de Diferença de Indenização do Seguro Obrigatório DPVAT c/c Pedido de Indenização por Dano
Moral proposta por Francisco de Assis Ferreira em desfavor de Seguradora Líder dos Consórcios DPVAT S/A, ambos já
qualificados, visando o pagamento de indenização de seguro obrigatório decorrente de acidente automobilístico.RELATÓRIOAlega
a parte autora que sofreu acidente de trânsito no dia 12 de outubro de 2012, tendo como consequência a fratura na clavícula
esquerda, causando-lhe debilidade permanente - sequelas definitivas.Com a inicial vieram os documentos de fls. 14-23.Sobreveio
a decisão de fl. 25, indeferindo o pedido de gratuidade da justiça.Interposto agravo de instrumento contra a decisão de
indeferimento da concessão de gratuidade da justiça, sendo provido o recurso, conforme decisão juntada à fl. 45. Citada, a
empresa ré apresentou contestação sustentando já ter sido pago o valor da indenização devida por via administrativa, razão pela
qual requereu que o pedido fosse julgado improcedente.Realizada audiência (fl. 79), sem realização de acordo. Na oportunidade,
foi apresentado laudo pericial (fls. 80-82) e deferido o pedido da parte autora para concessão de prazo para manifestação acerca
do laudo.Às fls. 88-89, foi apresentada impugnação ao laudo pericial, sustentando não ser o resultado da perícia condizente com a
realizada da debilidade e a incapacidade causada à parte autora decorrente do acidente de trânsito.Vieram-me os autos conclusos.
É o sucinto relatório. Decido.FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICAPrimeiramente, afasto a impugnação ao laudo pericial uma vez que a
perícia médica foi realizada por perito nomeado por esta magistrada. Além disso, às partes foi dada a oportunidade de
manifestação e apresentação de quesitos, no momento da realização da perícia, bem como tiveram vista do laudo pericial, em
momento anterior a audiência de conciliação.Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO
OBRIGATÓRIO. AÇÃO DE COBRANÇA. DPVAT. INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO DE LAUDO MÉDICO
AFASTADA. INVALIDEZ PERMANENTE NÃO DEMONSTRADA. Lei n.º 6.194/74. Invalidez permanente. Indenização que deve
corresponder ao grau de debilidade da vítima. Aplicação da tabela para o cálculo de indenização em caso de invalidez
permanente. Cabimento. Legalidade do Conselho Nacional de Seguros Privados para estabelecer normas referentes ao
pagamento das indenizações. Aplicação do artigo 3º, §1º, inciso II, da lei n.º 6.194/74 c/c artigo 333, I, do Código de Processo Civil
e Súmula 474 do STJ. Laudo pericial que evidencia inexistência de lesão permanente. Impossibilidade de recebimento da
indenização do seguro DPVAT. Improcedência da demanda. NEGARAM PROVIMENTO AO APELO. UNÂNIME. (TJRS - Apelação
Cível Nº 70071044960, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rinez da Trindade, Julgado em 15/12/2016) Logo,
não há falar em impugnação do laudo pericial. Passo a análise do mérito.A discussão constante dos autos envolve matéria de
responsabilidade civil advinda de contrato geral firmado entre as seguradoras participantes do grupo de consórcio obrigatório do
seguro DPVAT, que institui verdadeira solidariedade entre as mesmas.Assim, ocorrido o evento e sendo ele comprovado, a vítima,
em caso de lesões, ou os seus familiares, em caso de morte, poderá intentar ação indenizatória contra qualquer das seguradoras
participantes do consórcio, restando àquela que efetivamente pagar a quantia indenizatória, adentrar, se quiser, com ação
regressiva contra o proprietário do veículo causador do dano.Registro, por oportuno, que o sinistro que lesionou a parte autora
ocorreu em 12 de outubro de 2012. Assim, em observância ao princípio "tempus regit actum", deve ser aplicada a norma em vigor
na época do evento danoso, qual seja, a Lei 6.194/1974, consideradas as modificações introduzidas pelas Leis n.º 8.441, de
13/07/1992 (que alterou os artigos 4º, 5º, 7º e 12), nº 11.482, de 31.05.2007 (que alterou os artigos arts. 3º, 4º, 5º e 11) e nº
11.945, de 04.06.2009, DOU de 05.06.2009, que entrou em vigor na data de sua publicação. Assim, o presente caso é tratado pela
Lei nº 6.194/74, nos seguintes termos:"Art. 3º. Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º compreendem as
indenizações por morte, invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores
e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada: I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de morte;II -
até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; eIII - até R$ 2.700,00 (dois e setecentos reais) -
como reembolso à vítima - no caso de despesas assistência médica e suplementares devidamente comprovadas. § 1º No caso da
cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente
decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica,
classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e
incompleta, conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo:I - quando se tratar de
invalidez permanente parcial completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos segmentos
orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do percentual ali
estabelecido ao valor máximo da cobertura; eII - quando se tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o
enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à
redução proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa,
50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se
ainda o percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais.(...)Art. 5º. O pagamento da indenização será
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efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não
resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado.§ 1º A indenização referida neste artigo será paga com
base no valor vigente na época da ocorrência do sinistro, em cheque nominal aos beneficiários, descontável no dia e na praça da
sucursal que fizer a liqüidação, no prazo de 30 (trinta) dias da entrega dos seguintes documentos". (Grifo nosso).Situada a matéria
no campo legal e estabelecida a norma que fundamenta a pretensão da parte autora, necessário verificar se ela se desincumbiu do
ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito.Nos termos do artigo 5.º da Lei nº. 6.194/74, temos que:"Art. 5º - O pagamento
da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de
culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado".Observo das provas colacionadas aos
autos que, de fato, a parte autora sofreu acidente, como atesta os documentos de fls. 17-22, ocasião em que se constatou fratura
na clavícula esquerda.Desta feita, tenho por configurado nos autos que o(a) autor(a) sofreu acidente (boletim de ocorrência de fl.
17).Ressalto ainda que a Certidão de Ocorrência Policial relativa ao sinistro lavrado na delegacia com base nas declarações do(a)
autor(a), constitui elemento de prova que deve ser considerado pelo julgador. Nesse sentido, a transcrição abaixo:"Boletim de
ocorrência. Não resulta desse registro presunção de veracidade dos fatos ali consignados. Constitui, entretanto, elemento de
convicção que pode ser considerado pelo julgador (RSTJ 1333/251)" (in "Código de Processo Civil e Legislação Processual em
Vigor", Theotônio Negrão e José Roberto F. Gouvêa, Saraiva, 39ª Ed., 2007, p. 490).Ademais, a parte autora apresentou relatório
médico para avaliação, donde consta o grau da lesão sofrida, em razão do acidente, o que autoriza o pagamento de indenização.
Às fls. 80-82, foi juntado o laudo pericial ratificando a existência de debilidade, descrevendo a lesão como sendo "a perda completa
da mobilidade de um dos ombros - Lado Esquerdo".Vejo que a lesão do(a) autor(a), se enquadra, conforme os parâmetros
estabelecidos na lei 6.194/74, na descrição de "Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou dedo",
sendo devido o pagamento de indenização no valor de R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais), o qual
correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) do valor estabelecido no artigo 3º, II, da lei supracitada.O(a) autor(a), na petição
inicial, afirmou ter recebido, administrativamente, a título de indenização do seguro obrigatório, o valor de R$ 1.687,50 (um mil
seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), assim, entendo que tal valor deve ser deduzido do montante fixado,
restando o valor de R$ 1.687,50 (um mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), a ser pago título de
indenização.Quanto ao dano moral, entendo que não obstante a recusa de pagamento do seguro obrigatório, desencadeie
dissabores e aborrecimentos, o fato não enseja a caracterização do dano moral. Em casos que tais, é a jurisprudência
abaixo:"DIREITO CIVIL. SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. DPVAT. CORREÇÃO MONETÁRIA. DATA DO
SINISTRO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.I. A correção
monetária, como mero fator de ajuste do valor da moeda, deve incidir desde o evento danoso, momento a partir do qual é devido o
pagamento da indenização do seguro obrigatório.II. No âmbito do seguro DPVAT, a indenização tem feição contratual e por isso os
juros de mora incidem a partir da citação, nos termos do artigo 405 do Código Civil.III. Salvo em situações excepcionais, o
inadimplemento da indenização securitária não afeta diretamente nenhum atributo da personalidade do beneficiário e por isso não
traduz dano moral passível de compensação pecuniária.IV. Recursos conhecidos e desprovidos." (TJDFT - Acórdão n.1003977,
20150110295834APC, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA 4ª TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/03/2017, Publicado no
DJE: 21/03/2017. Pág.: 424/438) (Grifei)Entendo, portanto, que inexistindo demonstração de lesão a algum direito da
personalidade do(a) Autor(a), como é o caso dos autos, não há que se cogitar em pagamento de indenização por dano
moral.DISPOSITIVO Deste modo, em conformidade com os dispositivos já mencionados, na forma do artigo 487, inciso I, do
NCPC, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, para condenar a empresa ré, Seguradora Líder dos Consórcios DPVAT S/A, ao
pagamento de indenização a título de seguro obrigatório, do valor de R$ 1.687,50 (um mil seiscentos e oitenta e sete reais e
cinquenta centavos), nos termos do artigo 3º, II, da Lei nº. 6.194/74.JULGO IMPROCEDENTE o pedido de condenação ao
pagamento de dano moral, por não restar configurada a lesão a direitos da personalidade do(a) autor(a). Não havendo recurso,
certifique-se o trânsito em julgado e intime-se o réu a cumprir a obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de incidência da
multa e honorários advocatícios de 10% de que trata o art. 523, §1º, do NCPC.Em sendo interposto recurso, intime-se a parte
recorrida para apresentar contrarrazões, e em seguida, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça.Condeno o réu ao
pagamento das custas processuais e ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo no patamar de 15% sobre o valor da
condenação, atendendo os termos do artigo 85, §2º, do NCPC.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Após o trânsito, arquivem-se
os autos, dando baixa na distribuição.Bacabal, 24 de maio de 2017. Daniela de Jesus Bonfim FerreiraJuíza Titular da 2ª Vara de
Bacabal Resp: 153171

PROCESSO Nº 0003173-19.2014.8.10.0024 (29502014)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO SUMÁRIO
AUTOR: ANTONIO PEREIRA DE ASSUNÇÃO NETO 
ADVOGADO: ESTEFANIO SOUZA CASTRO ( OAB 9798-MA )
REU: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DPVAT S/A
ADVOGADO: ÁLVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES (OAB-MA 11.735-A)

Processo n.º3173-19.2014.8.10.0024 - Ação de Cobrança de Diferença de Indenização do Seguro Obrigatório DPVAT c/c Pedido
de Indenização por Dano MoralAutor(a):Antonio Pereira de Assunção NetoRéu:Seguradora Líder dos Consórcios DPVAT
S/ASENTENÇATrata-se de Ação de Cobrança de Diferença de Indenização do Seguro Obrigatório DPVAT c/c Pedido de
Indenização por Dano Moral proposta por Antonio Pereira de Assunção Neto em desfavor de Seguradora Líder dos Consórcios
DPVAT S/A, ambos já qualificados, visando o pagamento de indenização de seguro obrigatório decorrente de acidente
automobilístico.RELATÓRIOAlega a parte autora que sofreu acidente de trânsito no dia 19 de dezembro de 2013, tendo como
consequência a fratura no membro inferior direito, causando-lhe debilidade permanente - sequelas definitivas.Com a inicial vieram
os documentos de fls. 13-23.À fl. 25, foi determinada a adequação ao procedimento, por se tratar de ação com rito sumário, e em
consequência, a citação do réu para comparecer a audiência de conciliação, momento em que poderia apresentar defesa.
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Realizada audiência (fl. 31), sem realização de acordo, as partes pugnaram pelo julgamento antecipado da lide. Na oportunidade,
foi apresentada contestação às fls. 33-69, sustentando já ter sido pago o valor da indenização devida por via administrativa, razão
pela qual requereu que o pedido fosse julgado improcedente.Já sob a égide do NCPC, foi determinada a realização de nova
audiência de conciliação, sem êxito. Na audiência, foi apresentado laudo pericial e deferido o pedido da parte autora para
concessão de prazo para manifestação acerca do laudo.Às fls. 87-88, foi apresentada impugnação ao laudo pericial, sustentando
não ser o resultado da perícia condizente com a realizada da debilidade e a incapacidade causada à parte autora decorrente do
acidente de trânsito.Vieram-me os autos conclusos. É o sucinto relatório. Decido.FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICAPrimeiramente,
afasto a impugnação ao laudo pericial uma vez que a perícia médica foi realizada por perito nomeado por esta magistrada. Além
disso, às partes foi dada a oportunidade de manifestação e apresentação de quesitos, no momento da realização da perícia, bem
como tiveram vista do laudo pericial, em momento anterior a audiência de conciliação.Nesse sentido é o entendimento
jurisprudencial:APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO OBRIGATÓRIO. AÇÃO DE COBRANÇA. DPVAT. INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR DE
IMPUGNAÇÃO DE LAUDO MÉDICO AFASTADA. INVALIDEZ PERMANENTE NÃO DEMONSTRADA. Lei n.º 6.194/74. Invalidez
permanente. Indenização que deve corresponder ao grau de debilidade da vítima. Aplicação da tabela para o cálculo de
indenização em caso de invalidez permanente. Cabimento. Legalidade do Conselho Nacional de Seguros Privados para
estabelecer normas referentes ao pagamento das indenizações. Aplicação do artigo 3º, §1º, inciso II, da lei n.º 6.194/74 c/c artigo
333, I, do Código de Processo Civil e Súmula 474 do STJ. Laudo pericial que evidencia inexistência de lesão permanente.
Impossibilidade de recebimento da indenização do seguro DPVAT. Improcedência da demanda. NEGARAM PROVIMENTO AO
APELO. UNÂNIME. (TJRS - Apelação Cível Nº 70071044960, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rinez da
Trindade, Julgado em 15/12/2016) Logo, não há falar em impugnação do laudo pericial. Passo a análise do mérito.A discussão
constante dos autos envolve matéria de responsabilidade civil advinda de contrato geral firmado entre as seguradoras participantes
do grupo de consórcio obrigatório do seguro DPVAT, que institui verdadeira solidariedade entre as mesmas.Assim, ocorrido o
evento e sendo ele comprovado, a vítima, em caso de lesões, ou os seus familiares, em caso de morte, poderá intentar ação
indenizatória contra qualquer das seguradoras participantes do consórcio, restando àquela que efetivamente pagar a quantia
indenizatória, adentrar, se quiser, com ação regressiva contra o proprietário do veículo causador do dano.Registro, por oportuno,
que o sinistro que lesionou a parte autora ocorreu em 19 de dezembro de 2013. Assim, em observância ao princípio "tempus regit
actum", deve ser aplicada a norma em vigor na época do evento danoso, qual seja, a Lei 6.194/1974, consideradas as
modificações introduzidas pelas Leis n.º 8.441, de 13/07/1992 (que alterou os artigos 4º, 5º, 7º e 12), nº 11.482, de 31.05.2007
(que alterou os artigos arts. 3º, 4º, 5º e 11) e nº 11.945, de 04.06.2009, DOU de 05.06.2009, que entrou em vigor na data de sua
publicação. Assim, o presente caso é tratado pela Lei nº 6.194/74, nos seguintes termos:"Art. 3º. Os danos pessoais cobertos pelo
seguro estabelecido no art. 2º compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de
assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada: I - R$ 13.500,00
(treze mil e quinhentos reais) - no caso de morte;II - até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de invalidez
permanente; eIII - até R$ 2.700,00 (dois e setecentos reais) - como reembolso à vítima - no caso de despesas assistência médica
e suplementares devidamente comprovadas. § 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser
enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de
amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial,
subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das perdas anatômicas ou
funcionais, observado o disposto abaixo:I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a perda anatômica ou
funcional será diretamente enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, correspondendo
a indenização ao valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; eII - quando se tratar
de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no
inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e
cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e
cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas
residuais.(...)Art. 5º. O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente,
independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado.§
1º A indenização referida neste artigo será paga com base no valor vigente na época da ocorrência do sinistro, em cheque nominal
aos beneficiários, descontável no dia e na praça da sucursal que fizer a liqüidação, no prazo de 30 (trinta) dias da entrega dos
seguintes documentos". (Grifo nosso).Situada a matéria no campo legal e estabelecida a norma que fundamenta a pretensão da
parte autora, necessário verificar se ela se desincumbiu do ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito.Nos termos do
artigo 5.º da Lei nº. 6.194/74, temos que:"Art. 5º - O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente
e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de
responsabilidade do segurado".Observo das provas colacionadas aos autos que, de fato, a parte autora sofreu acidente, como
atesta os documentos de fls. 18-22, ocasião em que se constatou fratura no joelho esquerdo.Desta feita, tenho por configurado nos
autos que o(a) autor(a) sofreu acidente (boletim de ocorrência de fl. 18).Ressalto ainda que a Certidão de Ocorrência Policial
relativa ao sinistro lavrado na delegacia com base nas declarações do(a) autor(a), constitui elemento de prova que deve ser
considerado pelo julgador. Nesse sentido, a transcrição abaixo:"Boletim de ocorrência. Não resulta desse registro presunção de
veracidade dos fatos ali consignados. Constitui, entretanto, elemento de convicção que pode ser considerado pelo julgador (RSTJ
1333/251)" (in "Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor", Theotônio Negrão e José Roberto F. Gouvêa,
Saraiva, 39ª Ed., 2007, p. 490).Ademais, a parte autora apresentou relatório médico para avaliação, donde consta o grau da lesão
sofrida, em razão do acidente, o que autoriza o pagamento de indenização. Às fls. 83-85, foi juntado o laudo pericial ratificando a
existência de debilidade, descrevendo a lesão como sendo "a perda completa da mobilidade de um joelho - Lado Esquerdo".Vejo
que a lesão do(a) autor(a), se enquadra, conforme os parâmetros estabelecidos na lei 6.194/74, na descrição de "Perda completa
da mobilidade de um quadril, joelho ou tornozelo", sendo devido o pagamento de indenização no valor de R$ 3.375,00 (três mil
trezentos e setenta e cinco reais), o qual correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) do valor estabelecido no artigo 3º, II, da
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lei supracitada.O(a) autor(a), na petição inicial, afirmou ter recebido, administrativamente, a título de indenização do seguro
obrigatório, o valor de R$2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte cinco centavos), assim, entendo que tal valor
deve ser deduzido do montante fixado, restando o valor de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco
centavos), a ser pago título de indenização.Quanto ao dano moral, entendo que não obstante a recusa de pagamento do seguro
obrigatório, desencadeie dissabores e aborrecimentos, o fato não enseja a caracterização do dano moral. Em casos que tais, é a
jurisprudência abaixo:"DIREITO CIVIL. SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. DPVAT. CORREÇÃO
MONETÁRIA. DATA DO SINISTRO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA
MANTIDA.I. A correção monetária, como mero fator de ajuste do valor da moeda, deve incidir desde o evento danoso, momento a
partir do qual é devido o pagamento da indenização do seguro obrigatório.II. No âmbito do seguro DPVAT, a indenização tem
feição contratual e por isso os juros de mora incidem a partir da citação, nos termos do artigo 405 do Código Civil.III. Salvo em
situações excepcionais, o inadimplemento da indenização securitária não afeta diretamente nenhum atributo da personalidade do
beneficiário e por isso não traduz dano moral passível de compensação pecuniária.IV. Recursos conhecidos e desprovidos."
(TJDFT - Acórdão n.1003977, 20150110295834APC, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA 4ª TURMA CÍVEL, Data de
Julgamento: 08/03/2017, Publicado no DJE: 21/03/2017. Pág.: 424/438) (Grifei)Entendo, portanto, que inexistindo demonstração
de lesão a algum direito da personalidade do(a) Autor(a), como é o caso dos autos, não há que se cogitar em pagamento de
indenização por dano moral.DISPOSITIVO Deste modo, em conformidade com os dispositivos já mencionados, na forma do artigo
487, inciso I, do NCPC, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, para condenar a empresa ré, Seguradora Líder dos Consórcios
DPVAT S/A, ao pagamento de indenização a título de seguro obrigatório, do valor de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais
e setenta e cinco centavos), nos termos do artigo 3º, II, da Lei nº. 6.194/74.JULGO IMPROCEDENTE o pedido de condenação ao
pagamento de dano moral, por não restar configurada a lesão a direitos da personalidade do(a) autor(a). Não havendo recurso,
certifique-se o trânsito em julgado e intime-se o réu a cumprir a obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de incidência da
multa e honorários advocatícios de 10% de que trata o art. 523, §1º, do NCPC.Em sendo interposto recurso, intime-se a parte
recorrida para apresentar contrarrazões, e em seguida, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça.Condeno o réu ao
pagamento das custas processuais e ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo no patamar de 15% sobre o valor da
condenação, atendendo os termos do artigo 85, §2º, do NCPC.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Após o trânsito, arquivem-se
os autos, dando baixa na distribuição.Bacabal, 24 de maio de 2017. Daniela de Jesus Bonfim FerreiraJuíza Titular da 2ª Vara de
Bacabal Resp: 153171

PROCESSO Nº 0003946-64.2014.8.10.0024 (37282014)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
AUTOR: ALBERTINO DA COSTA LIMA 
ADVOGADO: ESTEFANIO SOUZA CASTRO ( OAB 9798-MA )
REU: BANCO BMG S A 

SENTENÇA - Trata-se de Ação de Repetição de Indébito cumulada com Danos Morais e Pedido de Antecipação de Tutela
proposta por Albertino da Costa Lima em desfavor de Banco BMG S/A, todos já qualificados nos autos, visando o pagamento de
indenização pelos danos morais sofridos decorrente de contratação de empréstimo não solicitado.Com a inicial vieram os
documentos de fls. 10-14.Determinada a emenda a inicial para juntar documentos indispensáveis a propositura da ação, conforme
despacho de fls. 16, não havendo resposta.Intimado pessoalmente, o autor não apresentou nenhuma manifestação, conforme
certidão de fl. 26.Vieram-me os autos conclusos. É o relatório. Passo a decidir.Primeiramente, por se tratar de sentença
terminativa, resta justificada a exceção ao atendimento da ordem cronológica, nos termos do artigo 12, §1º, inciso IV, do NCPC.No
caso em apreço, verifica-se que a parte autora, apesar de ter sido intimada para apresentar manifestação, se manteve inerte,
conforme certificado à fl. 26.Registre-se, a respeito, que a parte autora, desde a data de sua intimação, não mais compareceu nos
autos, tendo, na verdade, abandonado a causa, demonstrando com isso a sua desídia e ausência de interesse no feito. Nessa
circunstância, considerando que o Poder Judiciário e a sistemática procedimental dos feitos forenses não podem esperar,
eternamente, a demonstração de interesse no prosseguimento do feito pela parte, e considerando, também, que o autor não
realizou o ato que lhe competia e abandonou a causa por tempo superior a 30 (trinta) dias, a medida processual mais consentânea
e adequada à solução da lide deduzida em juízo é, sem dúvida alguma, a extinção do processo sem resolução do mérito.Diante
disso, tendo em vista que a parte autora não realizou o ato que lhe competia e abandonou o feito por mais de trinta dias, EXTINGO
O PROCESSO sem apreciação do mérito, nos termos do disposto no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil. Condeno a
parte autora ao pagamento das custas processuais, devendo ficar suspensa a exigibilidade, por ser beneficiária da gratuidade da
justiça.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se.Bacabal, 15 de maio de 2017. Daniela de Jesus
Bonfim FerreiraJuíza Titular da 2ª Vara de Bacabal Resp: 148205

PROCESSO Nº 0004306-33.2013.8.10.0024 (43282013)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO SUMÁRIO
AUTOR: ANTONIO CARLOS CRUZ FERREIRA 
ADVOGADO: ESTEFANIO SOUZA CASTRO ( OAB 9798-MA )
REU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DPVAT S/A 
ADVOGADO: ITALO HENRIQUE RODRIGUES GOMES ( OAB 11702A-MA )

Processo n.º4306-33.2013.8.10.0024 - Ação de Cobrança de Diferença de Indenização do Seguro Obrigatório DPVAT c/c Pedido
de Indenização por Dano MoralAutor(a):Antonio Carlos Cruz FerreiraRéu:Seguradora Líder dos Consórcios DPVAT S/A
SENTENÇATrata-se de Ação de Cobrança de Diferença de Indenização do Seguro Obrigatório DPVAT c/c Pedido de Indenização
por Dano Moral proposta por Antonio Carlos Cruz Ferreira em desfavor de Seguradora Líder dos Consórcios DPVAT S/A, ambos já
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qualificados, visando o pagamento de indenização de seguro obrigatório decorrente de acidente automobilístico.RELATÓRIOAlega
a parte autora que sofreu acidente de trânsito no dia 10 de maio de 2012, tendo como consequência a trauma no fêmur
esquerdo.Com a inicial vieram os documentos de fls. 14-23.Citada, a empresa ré apresentou contestação, sustentando já ter sido
pago o valor da indenização devida por via administrativa, razão pela qual requereu que o pedido fosse julgado
improcedente.Realizada audiência (fl. 61), sem acordo. Na oportunidade, foi apresentado laudo pericial (fls. 65-67) e deferido o
pedido da parte autora para concessão de prazo para manifestação acerca do laudo.Às fls. 70-71, foi apresentada impugnação ao
laudo pericial, sustentando não ser o resultado da perícia condizente com a realizada da debilidade e a incapacidade causada à
parte autora decorrente do acidente de trânsito.Vieram-me os autos conclusos. É o sucinto relatório. Decido.FUNDAMENTAÇÃO
JURÍDICAPrimeiramente, afasto a impugnação ao laudo pericial uma vez que a perícia médica foi realizada por perito nomeado
por esta magistrada. Além disso, às partes foi dada a oportunidade de manifestação e apresentação de quesitos, no momento da
realização da perícia, bem como tiveram vista do laudo pericial, em momento anterior a audiência de conciliação.Nesse sentido é o
entendimento jurisprudencial:APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO OBRIGATÓRIO. AÇÃO DE COBRANÇA. DPVAT. INDENIZAÇÃO.
PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO DE LAUDO MÉDICO AFASTADA. INVALIDEZ PERMANENTE NÃO DEMONSTRADA. Lei n.º
6.194/74. Invalidez permanente. Indenização que deve corresponder ao grau de debilidade da vítima. Aplicação da tabela para o
cálculo de indenização em caso de invalidez permanente. Cabimento. Legalidade do Conselho Nacional de Seguros Privados para
estabelecer normas referentes ao pagamento das indenizações. Aplicação do artigo 3º, §1º, inciso II, da lei n.º 6.194/74 c/c artigo
333, I, do Código de Processo Civil e Súmula 474 do STJ. Laudo pericial que evidencia inexistência de lesão permanente.
Impossibilidade de recebimento da indenização do seguro DPVAT. Improcedência da demanda. NEGARAM PROVIMENTO AO
APELO. UNÂNIME. (TJRS - Apelação Cível Nº 70071044960, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rinez da
Trindade, Julgado em 15/12/2016) Logo, não há falar em impugnação do laudo pericial. Passo a análise do mérito.A discussão
constante dos autos envolve matéria de responsabilidade civil advinda de contrato geral firmado entre as seguradoras participantes
do grupo de consórcio obrigatório do seguro DPVAT, que institui verdadeira solidariedade entre as mesmas.Assim, ocorrido o
evento e sendo ele comprovado, a vítima, em caso de lesões, ou os seus familiares, em caso de morte, poderá intentar ação
indenizatória contra qualquer das seguradoras participantes do consórcio, restando àquela que efetivamente pagar a quantia
indenizatória, adentrar, se quiser, com ação regressiva contra o proprietário do veículo causador do dano.Registro, por oportuno,
que o sinistro que lesionou a parte autora ocorreu em 10 de maio de 2012. Assim, em observância ao princípio "tempus regit
actum", deve ser aplicada a norma em vigor na época do evento danoso, qual seja, a Lei 6.194/1974, consideradas as
modificações introduzidas pelas Leis n.º 8.441, de 13/07/1992 (que alterou os artigos 4º, 5º, 7º e 12), nº 11.482, de 31.05.2007
(que alterou os artigos arts. 3º, 4º, 5º e 11) e nº 11.945, de 04.06.2009, DOU de 05.06.2009, que entrou em vigor na data de sua
publicação. Assim, o presente caso é tratado pela Lei nº 6.194/74, nos seguintes termos:"Art. 3º. Os danos pessoais cobertos pelo
seguro estabelecido no art. 2º compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de
assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada: I - R$ 13.500,00
(treze mil e quinhentos reais) - no caso de morte;II - até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de invalidez
permanente; eIII - até R$ 2.700,00 (dois e setecentos reais) - como reembolso à vítima - no caso de despesas assistência médica
e suplementares devidamente comprovadas. § 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser
enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de
amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial,
subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das perdas anatômicas ou
funcionais, observado o disposto abaixo:I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a perda anatômica ou
funcional será diretamente enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, correspondendo
a indenização ao valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; eII - quando se tratar
de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no
inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e
cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e
cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas
residuais.(...)Art. 5º. O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente,
independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado.§
1º A indenização referida neste artigo será paga com base no valor vigente na época da ocorrência do sinistro, em cheque nominal
aos beneficiários, descontável no dia e na praça da sucursal que fizer a liqüidação, no prazo de 30 (trinta) dias da entrega dos
seguintes documentos". (Grifo nosso).Situada a matéria no campo legal e estabelecida a norma que fundamenta a pretensão da
parte autora, necessário verificar se ela se desincumbiu do ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito.Nos termos do
artigo 5.º da Lei nº. 6.194/74, temos que:"Art. 5º - O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente
e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de
responsabilidade do segurado".Observo das provas colacionadas aos autos que, de fato, a parte autora sofreu acidente, como
atesta os documentos de fls. 18-22, ocasião em que se constatou fratura no fêmur esquerdo.Desta feita, tenho por configurado nos
autos que o(a) autor(a) sofreu acidente (boletim de ocorrência de fl. 18).Ressalto ainda que a Certidão de Ocorrência Policial
relativa ao sinistro lavrado na delegacia com base nas declarações do(a) autor(a), constitui elemento de prova que deve ser
considerado pelo julgador. Nesse sentido, a transcrição abaixo:"Boletim de ocorrência. Não resulta desse registro presunção de
veracidade dos fatos ali consignados. Constitui, entretanto, elemento de convicção que pode ser considerado pelo julgador (RSTJ
1333/251)" (in "Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor", Theotônio Negrão e José Roberto F. Gouvêa,
Saraiva, 39ª Ed., 2007, p. 490).Ademais, a parte autora apresentou relatório médico para avaliação, donde consta o grau da lesão
sofrida, em razão do acidente, o que autoriza o pagamento de indenização. Às fls. 65-67, foi juntado o laudo pericial ratificando a
existência de debilidade, descrevendo a lesão como sendo "Perda funcional completa de um dos membros inferiores - Lado
Esquerdo".Vejo que a lesão do(a) autor(a), se enquadra, conforme os parâmetros estabelecidos na lei 6.194/74, na descrição de
"Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores", sendo devido o pagamento de indenização no valor de
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R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta reais), o qual correspondente a 70% (setenta por cento) do valor estabelecido no
artigo 3º, II, da lei supracitada.O(a) autor(a), na petição inicial, afirmou ter recebido, administrativamente, a título de indenização do
seguro obrigatório, o valor de R$ 2.362,50(dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), assim, entendo que tal
valor deve ser deduzido do montante fixado, restando o valor de R$ 7.087,50(sete mil setecentos e oitenta e sete reais e cinquenta
centavos), a ser pago título de indenização.Quanto ao dano moral, entendo que não obstante a recusa de pagamento do seguro
obrigatório, desencadeie dissabores e aborrecimentos, o fato não enseja a caracterização do dano moral. Em casos que tais, é a
jurisprudência abaixo:"DIREITO CIVIL. SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. DPVAT. CORREÇÃO
MONETÁRIA. DATA DO SINISTRO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA
MANTIDA.I. A correção monetária, como mero fator de ajuste do valor da moeda, deve incidir desde o evento danoso, momento a
partir do qual é devido o pagamento da indenização do seguro obrigatório.II. No âmbito do seguro DPVAT, a indenização tem
feição contratual e por isso os juros de mora incidem a partir da citação, nos termos do artigo 405 do Código Civil.III. Salvo em
situações excepcionais, o inadimplemento da indenização securitária não afeta diretamente nenhum atributo da personalidade do
beneficiário e por isso não traduz dano moral passível de compensação pecuniária.IV. Recursos conhecidos e desprovidos."
(TJDFT - Acórdão n.1003977, 20150110295834APC, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA 4ª TURMA CÍVEL, Data de
Julgamento: 08/03/2017, Publicado no DJE: 21/03/2017. Pág.: 424/438) (Grifei)Entendo, portanto, que inexistindo demonstração
de lesão a algum direito da personalidade do(a) Autor(a), como é o caso dos autos, não há que se cogitar em pagamento de
indenização por dano moral.DISPOSITIVO Deste modo, em conformidade com os dispositivos já mencionados, na forma do artigo
487, inciso I, do NCPC, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, para condenar a empresa ré, Seguradora Líder dos Consórcios
DPVAT S/A, ao pagamento de indenização a título de seguro obrigatório, do valor de R$ 7.087,50(sete mil setecentos e oitenta e
sete reais e cinquenta centavos), nos termos do artigo 3º, II, da Lei nº. 6.194/74.JULGO IMPROCEDENTE o pedido de
condenação ao pagamento de dano moral, por não restar configurada a lesão a direitos da personalidade do(a) autor(a). Não
havendo recurso, certifique-se o trânsito em julgado e intime-se o réu a cumprir a obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob
pena de incidência da multa e honorários advocatícios de 10% de que trata o art. 523, §1º, do NCPC.Em sendo interposto recurso,
intime-se a parte recorrida para apresentar contrarrazões, e em seguida, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de
Justiça.Condeno o réu ao pagamento das custas processuais e ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo no
patamar de 15% sobre o valor da condenação, atendendo os termos do artigo 85, §2º, do NCPC.Publique-se. Registre-se.
Intimem-se.Após o trânsito, arquivem-se os autos, dando baixa na distribuição.Bacabal, 24 de maio de 2017. Daniela de Jesus
Bonfim FerreiraJuíza Titular da 2ª Vara de Bacabal Resp: 153171

PROCESSO Nº 0004377-98.2014.8.10.0024 (41592014)
AÇÃO: PROCESSO ESPECIAL DE LEIS ESPARSAS | PROCEDIMENTO ESPECIAL DA LEI ANTITÓXICOS
OFENDIDO: O ESTADO
ACUSADO: VALDEMIR DOS SANTOS COSTA

Processo n.º4377-98.2014.8.10.0024 - Ação PenalAutor do Fato:Valdemir dos Santos Costa - SENTENÇA - Trata-se de Ação
Penal proposta pelo Ministério Público Estadual em face de Valdemir dos Santos Costa pela suposta prática do delito tipificado no
artigo 28, da Lei nº. 11.343/2006.RELATÓRIODesignada audiência preliminar, o autor do fato não foi encontrado.Oferecida a
denúncia, sobreveio a decisão de fls. 49-50, declarando a incompetência do Juizado Especial Criminal. Certidão de Antecedentes
Criminais à fl. 53.Laudo de exame químico em substância vegetal às fls. 62-66.Recebida a denúncia no dia 09.05.2016 (fl.
68).Determinada a citação, o acusado não foi encontrado, conforme certidão de fl. 70-v. Por fim, o representante ministerial,
conforme parecer de fls. 74-75, requereu a declaração da extinção da punibilidade do acusado, em virtude da ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva.É o relatório. Decido.FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICANo presente caso, verifico que o crime cuja
prática é atribuída ao acusado prescreve em 2 anos, nos termos do disposto no art. 30, da Lei nº 11.343/2006. Vejamos:"Art. 30.
Prescrevem em 2 (dois) anos a imposição e a execução das penas, observado, no tocante à interrupção do prazo, o disposto nos
arts. 107 e seguintes do Código Penal." Da análise detida dos autos, observo que o fato ocorreu em 12.04.2013, enquanto a
denúncia foi recebida em 09.05.2016.Outrossim, dispõe o Código Penal em seu art. 117, que o curso da prescrição interrompe-se
pelo recebimento da denúncia ou queixa.Nesse sentido, considerando que o artigo 107 do Código Penal dispõe que a punibilidade
extingue-se, dentre outros casos, pela prescrição, decadência ou perempção, e constatando-se que entre a data do fato e a do
recebimento da denúncia, decorreu tempo superior ao previsto no artigo 30, da Lei de Drogas, medida que se impõe é a extinção
da punibilidade. Evidente que a medida que ora se impõe revela-se lamentável, provocando um sentimento de impunidade,
principalmente, porque o motivo ensejador da extinção foi a ausência de fiscalização e celeridade na tramitação processual.
DISPOSITIVO Diante do exposto, nos termos do artigo 107 c/c artigo 109, inciso VI, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE do
acusado Valdemir dos Santos Costa, em relação ao crime constante da presente ação penal, em face do reconhecimento da
prescrição da pretensão punitiva.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Ciência ao Ministério Público.Bacabal, 18 de maio de
2017.Daniela de Jesus Bonfim FerreiraJuíza Titular da 2ª Vara de Bacabal Resp: 153171

Terceira Vara de Bacabal

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30(TRINTA) DIAS

O DOUTOR Jorge Antonio Sales Leite, JUIZ DE DIREITO DA TERCEIRA VARA DESTA COMARCA DE BACABAL, ESTADO DO
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MARANHÃO NA FORMA DA LEI, ETC...
FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que se processo por este Juízo e Secretaria
Judicial da 3ª Vara, situado na Rua Manoel Alves de Abreu, s/n, centro, nesta cidade, nos termos da Ação de Reconhecimento de
União Estável, processo nº. 184-69.2016.8.10.0024, proposta por Jocelino Marque Viana contra Almerinda de Sousa Medeiros, e
como consta nos autos que a requerida, ALMERINDA DE SOUSA MEDEIROS, que encontra-se em lugar incerto e não sabido, é o
presente para CITÀ-LA por todos os termos da presente ação, e para, querendo contestá-la no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena
de serem presumidos como verdadeiros os fatos articulados pela parte autora, nos termos do art. 256 do Novo Código de
Processo Civil. E para que não alegue ignorância, mandou expedir este edital que será publicado no órgão oficial e afixado uma via
do mesmo no lugar público de costume na forma da Lei. Dado e passado nesta cidade de Bacabal, Estado do Maranhão, aos 29
de junho de 2017. Eu ________, Maria da Conceição C. de Sousa, Servidora da Justiça, digitei e conferi. Eu, Claudionor Rodrigues
de Carvalho Júnior, Secretário Judicial, subscrevi.

Claudionor Rodrigues de Carvalho Júnior
Secretário Judicial da 3ª Vara

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30(TRINTA) DIAS

O DOUTOR Jorge Antonio Sales Leite, JUIZ DE DIREITO DA TERCEIRA VARA DESTA COMARCA DE BACABAL, ESTADO DO
MARANHÃO NA FORMA DA LEI, ETC...
FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que se processo por este Juízo e Secretaria
Judicial da 3ª Vara, situado na Rua Manoel Alves de Abreu, s/n, centro, nesta cidade, nos termos da Ação de Divórcio Litigioso,
processo nº. 204-26.2017.8.10.0024, proposta por Suzana Rodrigues da Silva contra Gilson Neves da Silva, brasileiro, casado,
lavrador, e como consta nos autos que o requerido, GILSON NEVES DA SILVA, encontra-se em lugar incerto e não sabido, é o
presente para CITÀ-LO por todos os termos da presente ação, e para, querendo contestá-la no prazo de 15 (quinze) dias, sob
pena de serem presumidos como verdadeiros os fatos articulados pela parte autora, nos termos do art. 256 do Novo Código de
Processo Civil. E para que não alegue ignorância, mandou expedir este edital que será publicado no órgão oficial e afixado uma via
do mesmo no lugar público de costume na forma da Lei. Dado e passado nesta cidade de Bacabal, Estado do Maranhão, aos 29
de junho de 2017. Eu _______, Maria da Conceição C. de Sousa, Servidora da Justiça, digitei e conferi. Eu, Claudionor Rodrigues
de Carvalho Júnior, Secretário Judicial, subscrevi.

Claudionor Rodrigues de Carvalho Júnior
Secretário Judicial da 3ª Vara

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS

REG. DISTRIBUIÇÃO Nº. 2056-22.2016.8.10.0024 20632016
DENOMINAÇÃO: Divórcio Litigioso
REQUERENTE: RAIMUNDA MARQUES ARAUJO SANTOS
REQUERIDA: GILMAR CARVALHO DOS SANTOS

O Excelentíssimo Senhor Jorge Antonio Sales Leite, Juiz de Direito da 3ª Vara da Comarca de Bacabal, Estado do Maranhão.
FAZ SABER a todos quantos o presente Edital, virem ou dele conhecimento tiverem, com prazo de 30 (trinta) dias, que fica
CITADO o requerido GILMAR CARVALHO DOS SANTOS, brasileiro, casado, que encontra-se em lugar incerto e não sabido, para
comparecer a este Juízo e tomar ciência de todo o teor da petição inicial que se encontra em cartório à sua disposição, e
querendo, contestá-la no prazo de 15(quinze) dias, que será contado a partir da data de publicação do presente Edital, ficando
advertido de que não sendo contestada a presente ação, presumir-se-ão aceitos, como verdadeiros, os fatos alegados pela
requerente, conforme o disposto no art. 256 do CPC. E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir este edital que
será publicado no órgão oficial e afixado uma via no lugar público de costume. O que se CUMPRA nos termos e na forma da Lei.
Dado e passado o presente nesta Secretaria Judicial a meu cargo, nesta cidade de Bacabal, Estado do Maranhão, aos 29 de junho
de 2017. Eu _________, Maria da Conceição C. de Sousa, Servidora Judiciária, digitei e conferi. Eu, Claudionor Rodrigues de
Carvalho Júnior, Secretário Judicial da 3ª Vara, subscrevi.

Claudionor Rodrigues de Carvalho Júnior
Secretário Judicial da 3ª Vara

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30(TRINTA) DIAS

O DOUTOR Jorge Antonio Sales Leite, JUIZ DE DIREITO DA TERCEIRA VARA DESTA COMARCA DE BACABAL, ESTADO DO
MARANHÃO NA FORMA DA LEI, ETC...
FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que se processa por este Juízo e Secretaria
Judicial da 3ª Vara, situado na Rua Manoel Alves de Abreu, s/n, centro, nesta cidade, nos termos da Ação de Divórcio Litigioso,
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processo nº. 552-44.2017.8.10.0024, proposta por Maria Domingas Pereira Berredo Santos contra Jurandir Oliveira Santos, e
como consta nos autos que o requerido, JURANDIR OLIVEIRA SANTOS, brasileiro, casado, encontra-se em lugar incerto e não
sabido, é o presente para CITÀ-LO por todos os termos da presente ação, e para, querendo contestá-la no prazo de 15 (quinze)
dias, sob pena de serem presumidos como verdadeiros os fatos articulados pela parte autora, nos termos do art. 256 do Novo
Código de Processo Civil. E para que não alegue ignorância, mandou expedir este edital que será publicado no órgão oficial e
afixado uma via do mesmo no lugar público de costume na forma da Lei. Dado e passado nesta cidade de Bacabal, Estado do
Maranhão, aos 29 de junho de 2017. Eu _______, Maria da Conceição C. de Sousa, Servidor da Justiça, digitei e conferi. Eu,
Claudionor Rodrigues de Carvalho Júnior, Secretário Judicial, subscrevi.

Claudionor Rodrigues de Carvalho Júnior
Secretário Judicial da 3ª Vara

EDITAL DE INTIMAÇÃO

REG. DISTRIBUIÇÃO Nº. 1389-36.2016.8.10.0024
DENOMINAÇÃO: Interdição
REQUERENTE: FRANCILENE DA SILVA MACIEL
REQUERIDA: EDILSON ROQUE DA SILVA

INTIMAR: o advogado da parte autora, Dr. TIAGO ABREU DOS SANTOS, inscrito na OAB/MA sob o nº 13.853, por todo o teor do
DESPACHO (fl. 18), a seguir: Intime-se ao representante da autora para juntar instrumento procuratório. Bacabal-MA, 28 de junho
de 2017.

Claudionor Rodrigues de Carvalho Júnior
Secretário Judicial da 3ª Vara

EDITAL DE INTIMAÇÃO

REG. DISTRIBUIÇÃO Nº. 1990-13.2014.8.10.0024
DENOMINAÇÃO: Reconhecimento e Dissoluçaõ de União Estável
REQUERENTE: LUZANIRA CRUZ
REQUERIDA: MARIO JOSE DOS SANTOS

INTIMAR: o advogado do requerido, Dr. Kleino Carlos Rodrigues Pinto, inscrito na OAB/MA sob o nº 4356, por todo o teor do
DESPACHO (fl. 33), a seguir: Intime-se o requerido pessoalmente, bem como através do seu Advogado para, no prazo de cinco
dias, se manifestar sobre o pedido de desistência da autora. Após, conclusos. Cumpra-se. Bacabal/MA, 29 de junho de 2017.

Claudionor Rodrigues de Carvalho Júnior
Secretário Judicial da 3ª Vara

EDITAL DE INTIMAÇÃO

REG. DISTRIBUIÇÃO Nº. 239-20.2016.8.10.0024
DENOMINAÇÃO: Processo Cível e do Trabalho | Processo de Conhecimento | Divórcio Litigioso
PARTE(S) REQUERENTE(S): MARTINHA ARAUJO FERREIRA
PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE ANTERO FERREIRA

O Excelentíssimo Senhor Jorge Antonio Sales Leite, Titular da 3ª Vara da Comarca de Bacabal, Estado do Maranhão, na forma da
Lei,etc...

FAZ SABER a todos quanto o presente EDITAL virem, ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo e Secretaria Judicial,
tramitam os termos da Ação de Divórcio Litigioso, processo nº: 239-20.2016.8.10.0024, em que tem como requerente MARTINHA
ARAUJO FERREIRA e requerido JOSE ANTERO FERREIRA. INTIMAÇÃO, JOSE ANTERO FERREIRA, brasileiro(a), atualmente
em lugar incerto e não sabido, para comparecer na sala de audiências da 3ª Vara da comarca de Bacabal, no endereço acima, no
dia 27 de julho de 2017 às 10:00 horas, para audiência de Instrução e Julgamento. E para que chegue ao seu conhecimento e não
possa alegar ignorância no futuro, expediu-se o presente Edital, nos termos do despacho prolatado nos autos da Ação em
epígrafe.O que se CUMPRA nos termos e na forma da Lei. Dado e passado nesta Secretaria Judicial a meu cargo, nesta cidade de
Bacabal, Estado do Maranhão, aos 29 de junho de 2017. Eu,_______, Jhonny Walef Silva Reis Vieira, o digitei. CLAUDIONOR
RODRIGUES DE CARVALHO JÚNIOR, SECRETÁRIO JUDICIAL DA 3ª VARA.
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EDITAL DE INTIMAÇÃO

REG. DISTRIBUIÇÃO Nº. 263-82.2015.8.10.0024
DENOMINAÇÃO: Interdição
REQUERENTE: EDINÊ ALVES SOARES
REQUERIDA: JONH LENON ALVES SOARES

INTIMAR: o advogado da parte autora, TIAGO ABREU DOS SANTOS, inscrito na OAB sob o nº 13.853, por todo o teor do
DESPACHO (fl. 42v), a seguir: Intime-se o autor para no prazo de 05 (cinco) dias, comparecer na Secretaria Judicial, a fim de ser
orientado sobre a necessidade de entregar o laudo na secretaria. Em razão do requerimento de gratuidade oficie-se o perito
solicitando a benesse. Forneça cópia do referido ofício ao requerente. Intime-se oadvogado deste despacho. Bacabal-MA, 29 de
junho de 2017.

Claudionor Rodrigues de Carvalho Júnior
Secretário Judicial da 3ª Vara

REG. DISTRIBUIÇÃO Nº.: 3374-74.2015.8.10.0024
DENOMINAÇÃO:Direito Civil | Família | Tutela e Curatela
PARTE(S) REQUERENTE(S): ANTONIO GOMES DA SILVA FILHO
PARTE(S) REQUERIDA(S): DALCY ALMEIDA DA SILVA

INTIMAR: o(a) advogado(a) da parte requerente, Dr(a). FRANCISCO BATISTA COSTA, inscrito(a) na OAB/MA sob o nº 4661; bem
como do advogado da parte requerida, LIANA LABYBY PEREIRA COSTA, inscrito(a) na OAB/MA sob o nº 13.441, para participar
da Audiencia de Instrução que se realizará dia 05 de julho de 2017 às 14:30 horas. Bacabal-MA 29 de junho de 2017. Claudionor
Rodrigues de Carvalho Júnior, Secretário Judicial da 3ª Vara, (Assinado de ordem do Sr. Juiz de Direito Jorge Antonio Sales Leite,
Titular da 3ª Vara da Comarca de Bacabal/MA, nos termos do art. 3º, XXV, III, do provimento nº 001/2007/CGJ/MA)

INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

SECRETARIA JUDICIAL DA 3ª VARA
REG. DISTRIBUIÇÃO N°.230-92.2015.8.10.0024
DENOMINAÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos
REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
REQUERIDA: JORGE WILSON MENDES SILVA, IVANILDE LOURENÇO

INTIMAÇÃO do advogado da parte requerente: Dr.RAIMUNDO NONATO LEITE MORAES, inscrito na OAB/MA sob o nº: 3.143
INTIMA-LO do dispositivo da sentença adiante transcrita: "SENTENÇA. A Representante do MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
ofereceu denúncia contra Jorge Wilson Mendes da Silva, vulgo Rincon ou Bacabal”, brasileiro, maranhense, em união estável,
sem profissão definida, natural de Bacabal, nascido em 08.09.1979, portador do RG nº. 388721620100, filho de Dioclides Mendes
Vieira e Maria do Carmo Silva, residente e domiciliado na Rua São Francisco, nº. 20, Novo Bacabal, nesta cidade e Ivanilde
Lourenço, brasileira, maranhense, doméstica, dizendo ter nascido em 15.11.1988, neste município, dando-os como incursos nas
penas dos artigos 33, caput, e 35, da Lei n°. 11.343/2006. RELATÓRIO. Consta da denúncia que, no dia 04 de fevereiro de 2015,
policiais militares faziam o patrulhamento do bairro Trizidela e avistaram o acusado Jorge Wilson e por ser conhecido da polícia por
diversas passagens, resolveram abordá-lo, momento em que encontraram 40 (quarenta) “cabeças” da substância entorpecente
inicialmente identificada como crack. Acrescenta que, em virtude dessa situação, os policiais diligenciaram até a residência do
acusado e após a autorização da companheira, realizaram uma busca no local, sendo encontrada uma pequena porção de
substância vegetal preliminarmente identificada como maconha, razão pela qual foi preso em flagrante. Afirma que o acusado
negou a traficância e ainda declarou que havia recebido a encomenda da pessoa identificada como Ivanilde para entregar a um
indivíduo chamado Aristone. A segunda denunciada declarou que adquirira droga pelo valor de R$ 5,00 (cinco reais) para consumo
pessoal de uma pessoa não identificada nas proximidades do Bar Tia Preta, bem como que já foi presa anteriormente por suspeita
da prática do crime de tráfico. Considerando a quantidade de droga encontrada com os acusados, a representante ministerial
sustenta que a materialidade do crime está comprovada, bem como que existem indícios suficientes de autoria. Requer a
condenação dos acusados, como incursos nas penas dos artigos 33, caput, e 35, da Lei n°. 11.343/2006. Acompanham a
denúncia, os autos do inquérito policial nº 13/2015 que a embasam (fls. -05-35). Certidão de antecedentes criminais do acusado
Jorge Wilson às fls. 36-37. Recebida a denúncia, em 11 de março de 2015 (fl. 40). Citado (fl. 43-v), o acusado Jorge Wilson
apresentou resposta à acusação às fls. 99-101. Certidão de antecedentes criminais da acusada Ivanilde Lourenço à fl. 52. Laudo
de Exame Químico em Substância Amarela Sólida, às fls. 87-91. Feita pelo Tribunal de Justiça a solicitação para reavaliação
periódica das prisões provisórias, sobreveio a decisão de fl. 116, que manteve a prisão do acusado Jorge Wilson, em consonância
com o parecer ministerial de fls. 112-114. À fl. 124, foi certificado que a acusada Ivanilde comparecer a esta secretaria e foi citada
para apresentar defesa. Resposta à acusação da ré, às fls. 127-128. Realizada a audiência de instrução e julgamento, onde foram
colhidos os depoimentos das testemunhas de acusação e defesa e interrogados os acusados. Em Alegações Finais, a
representante ministerial requereu a absolvição da acusada Ivanilde Lourenço Oliveira, por inexistência de provas e a condenação
do acusado Jorge Wilson Mendes da Silva, conhecido por “Ricon ou Bacabal” pela prática do delito tipificado no artigo 33, da Lei
n°. 11.343/2006. A defesa, por sua vez, requereu a absolvição dos acusados por inexistência de provas da prática da conduta
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delitiva. Requereu ainda a defesa do acusado Jorge Wilson, que em havendo condenação, que seja aplicada a causa de especial
de redução de pena contida no artigo 33, §4º, da Lei nº. 11.343/2006, a possibilidade de fixação da pena em regime inicial
semiaberto ou aberto, bem como a possibilidade de apelar em liberdade. Juntada certidão de antecedentes criminais atualizada às
fls. 247-249. É o relatório. Decido. FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA. Primeiramente, cumpre salientar, que o feito foi regularmente
instruído, estando isento de vícios ou nulidades, sem falhas a sanar. Foram observados os princípios constitucionais da ampla
defesa e do contraditório, além de inocorrência da prescrição, estando, pois, em pleno vigor o jus puniendi estatal. Os acusados
foram denunciados como incursos nas penas do delito previsto no artigo 33, caput, e 35, da Lei nº. 11.343/2006, na modalidade de
associarem-se, com fim de tráfico, sendo que o primeiro acusado foi encontrado portando droga, a qual foi adquirida pela segunda
denunciada, cujas penas são: 5 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (hum mil e
quinhentos) dias-multa e de 3 (três) a 10 (dez) anos de reclusão, e pagamento de 700 (setecentos) a 1.200 (mil e duzentos) dias-
multa, respectivamente. O tipo penal em apreço possui 18 (dezoito) núcleos que descrevem condutas que podem ser praticadas
de forma isolada ou sequencial, quais sejam, “Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à
venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer
drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar”. Como antes
mencionado, o tipo em análise traz diversos núcleos que descrevem condutas que podem ser praticadas de forma isolada ou
cumulativa, configurando o delito a incidência em um ou alguns deles, de acordo com o princípio da alternatividade. Outrossim,
inexiste qualquer espécie de gradação penal em relação aos verbos-núcleo da conduta delituosa ali capitulada, pois a prática de
uma ou mais condutas enseja a aplicação das mesmas penas descritas em seu preceito secundário. Passo no momento a análise
da autoria e materialidade delitiva da acusada Ivanilde Lourenço. A autoria do crime não ficou comprovada nos autos, conforme
depoimentos dos acusados e das testemunhas. A acusada Ivanilde sustentou no interrogatório que não é verdadeira a acusação
que lhe é feita e afirmou: “Que as quarenta cabeças de drogas é de sua propriedade; Que adquiriu as quarenta cabeças para uso
pessoal; Que compra a droga com o dinheiro do bolsa família; Que o auxílio do bolsa família foi cancelado há sete meses; Que
recebe menos que R$ 200,00 (duzentos reais) referente ao bolsa família; Que compra a cabeça por R$ 5,00 (cinco reais); Que a
droga era toda sua; Que não sabe dizer por que a droga foi encontrada com o Jorge Wilson; Que não lembra onde comprou as
quarenta cabeças; Que costumava levar drogas para a casa do sr. Jorge; Que levou drogas apenas essa vez para casa do Sr.
Wilson; Que não vende drogas; que comprou as drogas para uso pessoal; Que Jorge Wilson encontrou a sua droga na residência
dele; Que não sabe informar por que Jorge Wilson saiu com a droga; Que normalmente recebe o auxílio bolsa família no dia 24;
Que após receber o dinheiro, comprava imediatamente drogas, mas utilizava todo o dinheiro; Que não lembra quanto custou as
quarenta cabeças; Que usava o dinheiro do auxílio no mesmo dia em que recebia; Que estava trabalhando no dia da prisão do
acusado; Que no dia da prisão, estava trabalhando na casa do acusado, mas que saiu ao meio dia; Que estava conversando com
a mulher do Rincon antes da audiência, mas que não foi oferecida nada em troca para assumir a culpa do delito; Que não sabe
dizer o que foi encontrada na casa do Rincon se era de sua propriedade; Que a droga estava acondicionada em sacolas; Que faz
uso de drogas à cinco anos; Que vendeu sua casa para comprar drogas; Que faz coisas para comprar drogas; Que não consegue
controlar o vício; Que consegue guardar drogas para posteriormente usá-la; Que as pessoas que fazem uso de drogas costumam
mandar comprar drogas para elas (…)” As testemunhas de acusação, por sua vez, não confirmam a participação da acusada na
prática do delito e foram unânimes em afirmar que a droga não foi encontrada com a ré. De igual modo, percebo que a
materialidade delitiva também não restou comprovada, uma vez que não houve comprovação de que a droga encontrada pertencia
a acusada. Senão vejamos: Depoimento da testemunha da acusação – Cabo PM Nadson José Viana Martins (CD juntado à fl.
202): “(...) Que efetuou a prisão dos acusados; Que não lembra do momento em que o acusado disse qual a relação dele com a
acusada Ivanilde; Que não se recorda se o acusado informou se levaria a droga para alguma pessoa; Não se recorda de ter
efetuado a prisão da acusada e que não lembra se efetuou a prisão da acusada; (...).” Depoimento da testemunha da acusação –
Soldado PM Daniel Bruzaca Ferreira (CD juntado à fl. 202): “(…) Que participou da prisão do Rincon; (…)Que o acusado Rincon
negou a traficância, não quis dizer de onde pegou a droga, para quem estava levando e nem para onde estava levando a droga;
Que sabe dizer que a Ivanilde é esposa do acusado; Que sabe dizer que a Ivanilde já foi presa por tráfico de drogas, quando
tentou jogar fora, por cima de um muro, uma quantidade de drogas, mas esses são fatos de outro processo; (…)Que a senhora
Ivanilde, apontada em audiência, não é a esposa do acusado; Que conhece outra pessoa como a esposa de Rincon; Que não
lembra a pessoa que foi conduzida com Rincon; Que Rincon estava sozinho quando foi abordado na moto; Que não se recorda em
nenhum momento da senhora Ivanilde e que não encontrou drogas com a acusada.” Desta feita, tenho que não restaram
configurados a materialidade e a autoria do crime de tráfico, em relação a acusada IVANILDE LOURENÇO. Assim, vejo que não
restou comprovado nos autos que a acusada Ivanilde Lourenço praticou qualquer das condutas acima citadas, do artigo 33, da Lei
nº. 11.343/2006, nem sequer que concorreu para a prática da infração penal. Em casos que tais, julgados do Tribunal de Justiça do
Distrito Federal, abaixo transcritos: “APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO
MINISTERIAL. CONDENAÇÃO INADMISSÍVEL DIANTE DA AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES. Não há, nos autos, provas
seguras e inequívocas de que a apelante tenha praticado o crime de tráfico de drogas. No caso dos autos, não houve investigação
pretérita, não foram encontrados petrechos relacionados ao tráfico e tampouco significativa quantidade ou quantidade diferenciada
de droga (4,5 gramas de crack, em 26 pedras), a qual foi localizada na casa do cachorro em terreno que, além da residência da ré,
têm outras casas. Soma-se que a fala dos milicianos não foi coerente e uníssona, tendo, no contraponto, a versão da ré, de sua
vizinha e de seu sobrinho, os quais atestaram que somente foi encontrado, dentro de casa, dinheiro proveniente do fundo de
garantia da ré, que foi levantado. A prova se resume ao depoimento da ré e de duas testemunhas e dos respectivos milicianos. A
fala destes não foi confortada com os demais elementos de prova e, na dúvida, essa se resolve a favor da ré. Sentença absolutória
mantida. APELAÇÃO MINISTERIAL DESPROVIDA. (Apelação Crime Nº 70056859705, Segunda Câmara Criminal, Tribunal de
Justiça do RS, Relator: Lizete Andreis Sebben, Julgado em 09/10/2014)” “APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS.
SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO MINISTERIAL. CONDENAÇÃO INADMISSÍVEL DIANTE DA AUSÊNCIA DE PROVAS
SUFICIENTES. Não há, nos autos, provas seguras e inequívocas de que o apelante tenha praticado o crime de tráfico de drogas.
No caso dos autos, não houve investigação pretérita, não foram encontrados petrechos relacionados ao tráfico, tampouco
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significativa a droga (47 tijolinhos de maconha) encontrada no forro do banheiro da casa, reconhecida essa como de guarda pelo
filho menor da ré. Soma-se que a fala dos milicianos que prestaram depoimentos não foi uníssona no que tange ao local onde se
encontrava a ré e a droga e essa não foi localizada na posse da ré. A prova se resume ao depoimento da denunciada, de seu filho
e dos respectivos milicianos e, na dúvida, essa se resolve a favor do réu. Sentença absolutória mantida. APELAÇÃO
MINISTERIAL DESPROVIDA. (Apelação Crime Nº 70055082929, Segunda Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator:
Lizete Andreis Sebben, Julgado em 09/10/2014)” Desta feita, por não haverem provas nos autos de que a acusada Ivanilde
Lourenço tenha concorrido para a prática do delito de traficância, a absolvição desta é medida que se impõe. Passo a análise da
autoria e materialidade delitiva em relação ao acusado JORGE WILSON MENDES DA SILVA, conhecido por “RINCON ou
BACABAL”. A materialidade delitiva encontra-se delineada à evidência pelo laudo do exame químico em substância vegetal
juntado às fls. 87-91, atestando resultado positivo para substância entorpecente apreendida, como sendo crack. O réu negou a
traficância, verbis: “(...) que não são verdadeiros os fatos narrados na denúncia; que as cabeças de crack era para consumo
pessoal, mas que a droga não era somente sua, pois quotizou com Ivanilde para comprar a droga; a droga foi comprada para uso
seu e da Ivanilde; Que pediu para a Ivanilde comprar a droga e o valor que a acusada cooperou foi bem pouco, para fumarem; Que
foi encontrado comas quarenta pedras de crack; Que não queria para a sua mulher saber que estava usando drogas; Que disse a
esposa que achou a droga e que esta pertencia a senhora Ivanilde e por isso acabou saindo atrás da acusada para consumirem a
droga; Que costumava comprar maconha também para consumo pessoal; (…)Que usa maconha e crack; Que costumava comprar
de muita quantidade para não ficar indo comprar drogas toda hora; Que a colaboração de Ivanilde foi de R$ 30,00 (trinta reais);
Que costumava fumar na beira do rio; Que Ivanilde costumava fazer faxina pela manhã na sua casa; Que foi preso pela manhã;
Que foi preso quando procurava Ivanilde para fumar a droga; Que não sabe onde a Ivanilde foi presa; Que usa drogas desde 2009
e sua esposa não faz uso de droga; Que Ivanilde fez a compra da droga e em seguida ela retornou para a sua casa e deixou
guardada na sua residência;(…)” Todavia, sua autoria restou comprovada pelas provas testemunhais, bem como pela apreensão
da substância entorpecente, conhecida por crack. Vejamos trechos dos depoimentos das testemunhas da acusação - policiais que
conduziram o acusado até a delegacia: Depoimento da testemunha da acusação – Cabo PM Nadson José Viana Martins (CD
juntado à fl. 202): “(...)Que conhece o acusado Jorge Wilson de outras ocorrências; Que estava fazendo patrulhamento no bairro
Trizidela; Que ao avistar o acusado, por ser conhecido da polícia, o reconheceu e resolveu abordá-lo e na busca pessoal,
encontrou a quantidade de drogas e imediatamente deu voz de prisão; Que em seguida, fizeram uma diligência na residência do
acusado, por ter a informação de que lá funcionaria um ponto de venda de drogas; Que na sua concepção, o acusado abasteceria
alguma boca de fumo da Trizidela, pela forma em que a droga estava acondicionada, porém não questiona, por que cabe a polícia
civil investigar; Que não lembra da situação da Ivanilde; Que não lembra se o acusado informou se estava levando a droga para
alguma pessoa; Que se recorda que foram 40 (quarenta) cabeças; Que na casa do acusado foi encontrada uma pequena
quantidade de ervas;(…)Que não se recorda de ter feito a prisão da senhora Ivanilde; Que se recorda apenas que a droga foi
encontrada com o acusado, nas partes íntimas em uma sacola; (…)Que encontrou uma boa quantidade de dinheiro trocado na
casa, mas a proprietária justificou, pois fazia venda de produtos de catálogo(…).” Depoimento da testemunha da acusação –
Soldado PM Daniel Bruzaca Ferreira (CD juntado à fl. 202): “Que participou da prisão do acusado Rincon, na Trizidela; Que o cabo
Nadson reconheceu o acusado, por ter uns parafusos na perna, quando da prática do delito de homicídio; Que fez a revista
pessoal do acusado e encontrou drogas dentro da cueca do acusado; Que não lembra a quantidade, mas sabe dizer que a
quantidade de drogas era muita; Que não lembra da justificativa do acusado; Que o acusado Rincon negou a traficância, não quis
dizer de onde pegou a droga, para quem estava levando e nem para onde estava levando a droga; Que não lembra exatamente,
mas acha que ficou com o acusado na delegacia; Que já era conhecido da polícia, pois tinha uma desavença com um pistoleiro
conhecido por Galego (…)Que quando encontraram a droga, o acusado estava sozinho numa moto e que fez pessoalmente a
revista no acusado e retirou a droga do acusado; (…).” Desta forma, não restam dúvidas de que a conduta do denunciado de trazer
consigo drogas para fins de tráfico se amolda ao tipo descrito no artigo 33, da Lei nº. 11.343/2006, fazendo-se necessária sua
condenação. DISPOSITIVO. Diante do exposto, levando em consideração as provas colhidas nos autos, ou seja, não restando
provadas a materialidade e a autoria delitiva, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva em desfavor da acusada IVANILDE
LOURENÇO, brasileira, maranhense, doméstica, dizendo ter nascido em 15.11.1988, neste município e consequentemente,
ABSOLVO-A da acusação que lhe é feita, nos autos da presente ação penal, em atenção ao disposto no art. 386, incisos V e VII,
do CPP, e JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva para CONDENAR o acusado Jorge Wilson Mendes da Silva, vulgo Rincon
ou Bacabal”, brasileiro, maranhense, em união estável, sem profissão definida, natural de Bacabal, nascido em 08.09.1979,
portador do RG nº. 388721620100, filho de Dioclides Mendes Vieira e Maria do Carmo Silva, residente e domiciliado na Rua São
Francisco, nº. 20, Novo Bacabal, nesta cidade, como incurso nas penas do artigo 33, da Lei n°. 11.343/2006. Passo, então, nesse
momento, a dosar, de forma individual e isolada, a pena a ser aplicada na medida exata à reprovação, prevenção e repreensão do
crime praticado, dosando-a nos termos do disposto nos artigos 59 e 68, ambas do Código Penal. A) 1ª Fase: Circunstâncias
Judiciais (Art. 59 do CP): A culpabilidade, concebida como a reprovabilidade da conduta do agente, denota normal à espécie, nada
tendo a valorar. Antecedentes criminais favoráveis, conforme certidão de fls. 247-249. Poucos elementos foram coletados a
respeito da sua conduta social, razão pela qual deixo de valorá-la. Não existem dados precisos sobre a personalidade do acusado.
Os motivos do crime são identificáveis como o desejo de obtenção de lucro fácil, o que já é punido pelo próprio tipo. As
circunstâncias são amplamente desfavoráveis, em decorrência da quantidade de drogas apreendidas, bem como frente a sua
natureza, crack. As consequências são desconhecidas, tendo em vista que não se chegou a confirmação exata do tempo da
comercialização da droga, sendo que não se pode cogitar sobre o comportamento da vítima. Assim, atentando para o quantum
necessário e suficiente à reprovação e prevenção do crime, levando-se em conta que há apenas uma circunstância judicial
desfavorável e que no crime de tráfico de drogas consumado a pena varia entre 05 e 15 anos de reclusão e pagamento de 500 e
1.500 dias-multa, fixo a pena base em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte cinco) dias-multa. B)
2ª Fase: Circunstâncias Legais: Não vislumbro a existência de atenuante. Todavia, verifico a existência da agravante concernente
a reincidência (artigo 61, I, Código Penal), razão pela qual agravo a pena em 1/6, razão pela qual fixo a pena em 7 (sete) anos, 03
(três) meses e 15 (quinze) dias e 729 (setecentos e vinte nove) dias-multa. Portanto, fixo, em segunda fase, a pena base em 7
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(sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 729 (setecentos e vinte nove) dias-multa. C) 3ª Fase: Causas de
Diminuição e Aumento: Não vislumbro nenhuma causa de diminuição ou aumento de pena. À míngua de outras circunstâncias a
considerar, torno a pena definitiva em 7 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias e 729 (setecentos e vinte nove) dias-multa,
à base de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito. Em não sendo paga a pena de multa, proceda-se na
forma preconizada pelo artigo 51, do Código Penal, com a redação que lhe foi dada pela Lei n.º. 9.268, de 1º de abril de 1996. O
regime inicial de cumprimento será o semiaberto, na Penitenciária Agrícola de Pedrinhas, em atenção ao disposto no artigo 33,
§2°, b, do Código Penal. Deixo de substituir a pena de reclusão por restritivas de direitos por ser a pena definitiva maior que o
limite estabelecido no artigo 44, I, do Código Penal. Também deixo de aplicar a suspensão condicional da pena, por ter sido o
quantum de pena definitiva aplicada superior a 02 (dois) anos, assim, não preenchendo as condições objetivas do art. 77, do
Código Penal. Quanto ao direito de apelar em liberdade, nos moldes do art. 594 do Código de Processo Penal, tenho que o
acusado não o possui, pois se mantém incólumes os requisitos que subsidiaram a decretação da prisão preventiva do acusado.
Convém ressaltar que a Lei nº 12.736/12, alterou o art. 387, do Código de Processo Penal, tornando o juízo da condenação
competente para apreciar a detração penal, in verbis: Art. 387. O juiz, ao proferir sentença condenatória: (...) § 2o O tempo de
prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação
do regime inicial de pena privativa de liberdade. Assim, em regra, a detração será considerada pelo juiz que proferir a sentença, a
fim de fixar o regime prisional já considerando o restante da pena que resta ao acusado, e não a pena como um todo. Em relação a
essa inovação legislativa, uma observação se fazem pertinente. A detração é realizada pelo juiz sentenciante única e
exclusivamente para efeitos de fixação do regime inicial do cumprimento de pena. Assim, descabe cogitar da utilização do quantum
da pena resultante da detração para fins de concessão de benefícios, tais como substituição por pena restritiva de direitos, sursis
etc, bem como para o cálculo da prescrição da pretensão punitiva ou executória. Nesse sentido é a doutrina de Marcio Andre
Lopes Cavalcante: “a Lei n2 12.736/12 não alterou o critério para calcular a prescrição, que continua previsto no art. 110, caput, e
§ l s, do Código Penal, os quais mencionam expressamente que a prescrição regula-se pela pena aplicada, ou seja, pela
reprimenda fixada na dosimetria. Assim, a detração realizada na sentença produz efeitos para fins de fixação do regime inicial e
não para calculo da prescrição. Nesse sentido, a redação do novel § 22 do art. 387 do CPP procurou ser explicita quanto à sua
finalidade: o tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado
para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade”. Segundo, a detração será realizada, em regra, pelo
juiz da condenação, e desde que ele disponha de todos os elementos necessários para a realização desse cálculo de cômputo da
pena. Ou seja, é necessário ao magistrado dispor de informações exatas sobre a duração de prisão cautelar, se o condenado já foi
preso outras vezes e por quais motivos etc. Assim, nas hipóteses em que o magistrado não dispuser desses elementos, ou ainda,
quando existirem contra o acusado mais de uma condenação ou ordem de prisão, a ensejar um aprofundamento no juízo da
detração penal, convém ao julgador sentenciante se abster do juiz de detração, deixando tal atividade para o juízo da execução,
nos termos do art. 66, inciso III, alínea “c”, da Lei de Execução Penal: Art. 66. Compete ao Juiz da execução: III - decidir sobre: a)
soma ou unificação de penas; b) progressão ou regressão nos regimes; c) detração e remição da pena; d) suspensão condicional
da pena; Sobre tema, assim preleciona Renato Brasileiro de Lima: Conquanto não conste qualquer ressalva do art. 387, § 2a, do
CPP, do que se poderia deduzir que a detração sempre devera ser feita na sentença condenatória para fins de determinação do
regime inicial do cumprimento da pena, pensamos que, a depender do caso concreto, e possível que o juiz do processo de
conhecimento abstenha-se de fazê-lo, hipótese em que esta analise devera ser feita, ulteriormente, pelo juiz da execução, nos
termos do art. 66, III, “c”, da LEP, que não foi revogado expressa ou tacitamente pela Lei na 12.736/12. Explica-se: se a regra,
doravante, e que a detração seja feita na própria sentença condenatória (CPP, art. 387, § 2a), não se pode olvidar que, em certas
situações, e praticamente inviável exigir-se do juiz sentenciante tamanho grau de aprofundamento em relação a situação prisional
do condenado. Basta supor hipótese de acusado que tenha contra si diversas prisões cautelares decretadas por juízos diversos,
alem de inúmeras execuções penais resultantes de sentenças condenatórias com transito em julgado. Nesse caso, ate mesmo
como forma de não se transformar o juiz do processo de conhecimento em verdadeiro juízo da execução, o que poderia vir de
encontro ao principio da celeridade e a própria garantia da razoável duração do processo (CF, art. 5º, LXXVIII), haja vista a
evidente demora que a analise da detração causaria para a prolação da sentença condenatória na audiência una de instrução e
julgamento, e possível que o juiz sentenciante se abstenha de fazer a detração naquele momento, o que, evidentemente, não
causara maiores prejuízos ao acusado, já que tal beneficio será, posteriormente, analisado pelo juízo da execução. Para tanto,
devera o juiz do processo de conhecimento apontar, fundamentadamente, os motivos que inviabilizam a realização da detração na
sentença condenatória. Os tribunais já têm se manifestado no mesmo sentido: PENAL. ROUBO. AUTORIA E MATERIALIDADE
COMPROVADAS. CONCURSO DE PESSOAS. PERDÃO OU RENÚNCIA TÁCITA. INVIÁVEL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
NÃO APLICAÇÃO. PENAL. DOSIMETRIA. PENA-BASE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA INVIÁVEL. REGIME SEMIABERTO.
NEGATIVA DE APELAR EM LIBERDADE. DETRAÇÃO. JUIZ DA EXECUÇÃO PENAL. (...) Quanto à detração penal, apesar da
regra do §2º do art. 387 do Código de Processo Penal, com redação da Lei nº 12.736/2012, recomendável que seja analisada pelo
Juiz da Execução Penal. Apelo desprovido. (Acórdão n.821223, 20130111570809APR, Relator: MARIO MACHADO, Revisor:
GEORGE LOPES LEITE, 1ª Turma Criminal, Data de Julgamento: 18/09/2014, Publicado no DJE: 25/09/2014. Pág.: 179). Veja-se
trecho do voto condutor do aresto acima transcrito: Quanto à detração penal, apesar da regra do §2º do art. 387 do Código de
Processo Penal, com redação da Lei nº 12.736/2012, recomendável que seja analisada pelo Juiz da Execução Penal. Isso porque,
para o cálculo, é imprescindível que o pedido esteja instruído com o tempo e o motivo da prisão cautelar, inclusive com
documentos que demonstrem ausência de outros processos/procedimentos e de prisões cautelares diversas e sobrepostas,
elementos ausentes nos presentes autos, tudo para evitar que o mesmo prazo seja utilizado para mais de uma detração. In casu,
entendo não dispor dos elementos necessários para a realização de juízo acerca da detração penal. Dessa forma, por não possuir,
nestes autos, informações suficientes a exercer um juízo de certeza acerca do tempo em que o condenado ficou preso, entendo
que a análise acerca da detração penal deverá ser realizada pelo juízo da execução. Após o trânsito em julgado, lance-se o nome
do réu no rol dos culpados, com as anotações e comunicações de rigor, expedindo-se a competente Guia de Execução Criminal.
Comunique-se à Justiça Eleitoral, para o lançamento dos FASEs correspondentes. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Intimem-
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se o defensor e o réu, este último, pessoalmente. Ciência ao Ministério Público. Bacabal, 31 de maio de 2017. Daniela de Jesus
Bonfim Ferreira. Juíza Titular da 2ª Vara de Bacabal." Sede do Juízo: Secretaria Judicial da 3ª Vara - Fórum Dr. Deuzimar Freitas
de Carvalho - Rua Manoel Alves de Abreu, s/n - centro - Bacabal-MA, Tel (99) 3621-3221. Bacabal-MA, 29 de junho de 2017.

Claudionor Rodrigues de Carvalho Júnior
Secretário Judicial da 3ª Vara

INTIMAÇÃO DE SENTENÇA
REG. DISTRIBUIÇÃO Nº.: 2507-47.2016.8.10.0024
DENOMINAÇÃO:Direito Civil | Família | Casamento | Dissolução
PARTE(S) REQUERENTE(S): JEFERSON AYRLES DA SILVA GODINHO
PARTE(S) REQUERIDA(S): GRACILENE NEPOMUCENO DE SOUSA GODINHO
INTIMAR: o(a) advogado(a) da parte acusada,Dr(a) DIEGO ROBERTO DA LUZ CANTANHEDE , inscrito(a) na OABMA sob o nº
13829 , para participar da audiencia da sentença adiante trascrita: SENTENÇA "Cuida-se de ação de Divórcio ajuizada por
Jeferson Ayrles da Silva Godinho e Gracilene Nepomuceno de Sousa Godinho, ambos qualificados nos autos. A inicial veio
instruída com os documentos de f.08-12. O Ministério Púbico manifestou-se favorável ao deferimento do pedido às f. 19.É o
relatório. Decido.O casal encontra-se separado de fato e da união adveio uma filha, ainda menor, Rebeca de Sousa Godinho.O
casal na constância do casamento não adquiriu bens.No caso, fora realizada audiência de conciliação na qual as partes, em
relação à pensão, guarda e direito de visita, acordaram o seguinte:1) O divorciando contribuirá com 23% (vinte e três por cento) do
salário mínimo, atualmente o equivalente a 202,40 (duzentos e dois reais e quarenta centavos) para sua filha menor Rebeca de
Sousa Godinho, a serem depositados na conta de titularidade da divorcianda, cujos dados são: agência 0764, conta nº. 81333-4,
Operadora 013, Caixa Econômica Federal, até o dia 07 (sete) de cada mês; 2) As partes requerem a homologação da petição
inicial;3) A divórcianda deseja retornar a usar o nome de solteira, qual seja, Gracilene Nepomuceno de Sousa;4) Caberá ao
requerente homem a guarda e responsabilidade sobre a filha menor do casal, que já se encontra sob a guarda do autor, sendo que
a genitora possa ter livre acesso aos fins de semana;5) Caberá a genitora o direito de visitas sempre que puder, sem prejudicar o
desempenho educativo da descendente, devendo a mãe buscar a menor às 8 horas do sábado e devolvê-lá às 18 horas do
domingo na residência do divorciando;6) Nos feriados e datas comemorativas, a filha menor ficará, alternadamente, um com o
requerente varão e outro com a requerente mulher;7) No período de férias, a filha menor permanecerá 15 (quinze) dias com o
requerente varão e 15 (quinze) dias com a requerente mulher. Ademais, os requerentes dispensam a prestação de alimentos entre
si, bem como renunciam ao prazo para recurso.Destarte, sendo lícito às partes transigirem a fim de comporem a lide, considerando
a avença acordada de livre consentimento das partes é de rigor tomar a efeito seus termos a fim de homologação, máxime por se
tratar de direito eminentemente material.
Desta forma, DECRETO o divórcio de Jeferson Ayrles da Silva Godinho e Gracilene Nepomuceno de Sousa Godinho ficando
dissolvido em definitivo o matrimônio e HOMOLOGO para que produza os seus efeitos jurídicos e legais a composição firmada
pelas partes às f.33/33v, e em conseqüência julgo o feito nos termos do art. 487, III, "b" do NCPC.Oficie-se ao Cartório Extrajudicial
desta cidade para que seja feita a averbação correspondente, com as formalidades legais, remetendo cópias dos autos. A
requerente voltará a usar o nome de solteira qual seja: Gracilene Nepomuceno de Sousa.Sem custas e emolumentos.Publique-se.
Registre-se. Intime-se.
Após, arquive-se os autos com as cautelas de praxe.
Cumpra-se. Bacabal/MA, 22 de novembro de 2016.

Jorge Antonio Sales Leite
Juiz de Direito

ESTADO DO MARANHÃO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA VARA DA COMARCA DE BACABAL-MA.
End: Rua Manoel Alves de Abreu, S/n, Centro

EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA

DISTRIBUIÇÃO: 453-74.2017.8.10.0024
DENOMINAÇÃO: Processo Cível e do Trabalho | Processo de Conhecimento | Procedimento de Conhecimento | Procedimentos
Especiais | Procedimentos Regidos Por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos | Divórcio Consensual
REQUERENTE:MICHAEL RIBEIRO LEAL
REQUERIDA: ELIDA MAYARA FARIAS LEAL

O Excelentíssimo Senhor Jorge Antonio Sales Leite, Juiz de Direito da Terceira Vara, da Comarca de Bacabal, Estado do
Maranhão.
FAZ SABER a todos quantos o presente EDITAL virem ou dele conhecimento tiveram, que foi proferida a sentença nos autos da
Ação de Divórcio Consensual em que é requerente MICHAEL RIBEIRO LEAL e requerido(a) ELIDA MAYARA FARIAS LEAL,
constante das fls. 19/20 do seguinte teor: " SENTENÇA
O presente caderno processual versa sobre ação de divórcio, onde os interessados Elida Mayara Farias Leal e Michael Ribeiro
Leal, já devidamente qualificados, desejam por termo ao vínculo matrimonial. É possível se colacionar da exordial e dos elementos

Página 917 de 2382 Diário da Justiça Eletrônico Disponibilização: 30/06/2017
Edição nº 114/2017 Publicação: 03/07/2017

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO - Praça Dom Pedro II, s/n Centro - CEP 65010-905 - São Luis-MA - Fone: (98) 2106-9000 - www.tjma.jus.br
Diário da Justiça Eletrônico - Diretoria Judiciária - Coordenadoria de Jurisprudência e Publicações - Fone: (98) 2106 9805 / 9810 / 9896 / 9897 - publicacoes@tj.ma.gov.br



de prova que a instruem que as partes acordaram quanto os termos do divórcio. Ressalte-se que não existem bens a serem
discutidos e as partes acordam quanto aos alimentos e guarda da menor.
O representante ministerial manifestou-se pela procedência do pedido (fls.17).
Vieram os autos conclusos.É o que importa relatar. Passo a decidir. Após o advento da EC n. 66/2010 e da Lei n. 11.441/2007,
buscou-se a facilitação do divórcio. Com efeito, o primeiro Diploma pôs fim à exigência constitucional de prévia separação judicial
ou lapso de dois anos de separação de fato para a decretação do divórcio.O segundo, franqueou aos casais, que atendam às
condições ali previstas, que obtenham o fim do vínculo conjugal extrajudicialmente.No feito em apreço, percebo que a exordial
atende aos requisitos da legislação processual, comprovada a união do casal pela certidão de casamento (fls.09), restou clara a
intenção dos requerentes em dissolvê-la.In casu, entendo que é cabível e salutar o julgamento, de plano, da demanda, uma vez
que os interessados já deixaram evidente que não possuem pretensões resistidas, pelo que a realização de audiência na tentativa
de conciliação se mostraria como mero formalismo, que teria o condão de apenas protelar a satisfação dos jurisdicionados, visto
que o ato restaria estéril. Ainda, Com o Novo Código de Processo Civil, não há mais a exigência de realização de audiência para
homologação do divórcio consensual, consubstanciada no antigo art. 1.122 do antigo diploma, CPC/1973. Ressalte-se que o
julgamento nos moldes do presente caso é totalmente consonante com os precedentes pátrios, senão vejamos: Ementa:
DIVÓRCIO DIRETO CONSENSUAL. SEPARAÇÃO DE FATO. DESNECESSIDADE DE AUDIÊNCIA DE RATIFICAÇÃO. 1. Tendo
a exordial narrado a ruptura da vida em comum e as partes estabelecido acordo com relação à guarda da filha menor, alimentos e
regime de visitas do pai à filha, bem como quanto à partilha dos bens móveis que guarneceram a residência do casal, já que não
há bens imóveis a partilhar, estando satisfatoriamente preservados os direitos e interesses do casal e da filha, possível é o
julgamento conforme o estado do processo, com a homologação do acordo. 2. Como a audiência de conciliação teria um cunho
meramente formal, pois nada havia para conciliar, não se fazia necessária a produção de provas, nem havia qualquer questão
juridicamente relevante para ser resolvida, não tendo havido impugnação aos termos do acordo pelo Ministério Público, a não
realização da audiência de conciliação poderia configurar, no máximo, mera irregularidade, mas que não justifica a anulação do
processo pela ausência de prejuízo. Recurso desprovido. (Apelação Cível Nº 70066897968, Sétima Câmara Cível, Tribunal de
Justiça do RS, Relator: Sérgio Fernando de Vasconcellos Chaves, Julgado em 29/10/2015). Ademais, imperioso ressaltar que,
conforme atestado pelo Órgão Ministerial, os termo da avença não são prejudiciais à menor.Assim, sendo lícito às partes
transigirem a fim de comporem a lide, considerando a avença acordada de livre consentimento das partes, é de rigor efetivar seus
termos, com o fim de homologação, máxime por se tratar de direito eminentemente material.Desta forma, HOMOLOGO para que
produza os seus efeitos jurídicos e legais, a composição firmada pelas partes às fls.03-04 e em consequência, julgo o feito nos
termos do art.487, III, "b" do CPC e por conseguinte, decreto o DIVÓRCIO de Elida Mayara Farias Leal e Michael Ribeiro Leal
ficando dissolvido em definitivo o matrimônio.
O genitor repassará mensalmente, a título de pensão alimentícia o quantum de 30% (trinta por cento) do salário-mínimo vigente -
equivalente a R$ 281,10 (duzentos e oitenta e um reais e dez centavos)-, para a conta de titularidade da genitora, que tem os
seguintes dados: Agência 0528-2, Conta nº 45.384-6, Banco do Brasil.No que concerne a guarda, a filha menor ficará com a mãe,
assistindo ao pai a faculdade de tê-la consigo aos finais de semana. A interessada voltará a usar seu nome de solteira, qual seja
Elida Mayara de Sousa Farias.Serve a presente como mandado de averbação e intimação.Sem custas e honorários. Publique-se.
Registre-se. Após, arquive-se os autos, com a devida baixa.
Bacabal-MA, 10 de maio de 2017.
Jorge Antonio Sales Leite
Juiz de Direito Titular da 3º Vara "
O que se CUMPRA nos termos e na forma da Lei. Dado e passado o presente nesta Secretaria Judicial, nesta cidade de Bacabal,
Estado do Maranhão, aos 29 de Junho de 2017. Eu, ____, Jéssica Bruna Elpidio Sodré , Estagiária de Direito digitei e conferi.

Claudionor Rodrigues de Carvalho Júnior
Secretário Judicial da 3ª Vara
Assino por ordem do M.M Juiz desta Comarca Dr. Jorge Antonio Sales Leite, de acordo com a Portaria n°. 10/2013, datada de 06
de Maio de 2013, na forma do art. 250, VI, do Novo Código de Processo Civil.

CERTIDÃO
Certifico nesta data haver enviado a matéria ao Diário Eletrônico da Justiça para publicação.

Bacabal/MA,29 de Junho de 2017

_____________________
Jéssica Bruna Elpidio Sodré
Estagiária de

Quarta Vara de Bacabal

PROCESSO Nº 0001663-63.2017.8.10.0024 (16652017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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AUTOR: RAHYZA GONCALVES SOUSA SANTOS
ADVOGADO: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO MARANHÃO

REU: ESTADO DO MARANHAO

D E C I S Ã OTrata-se de Ação Cominatória, com pedido de tutela de urgência, movida por Rahyza Gonçalves Sousa Santos em
face do Estado do Maranhão.A parte autora assevera que foi vítima de acidente automobilístico e, por conta do acidente, ficou com
sequelas de fratura do fêmur e do tornozelo esquerdo exposto, necessitando de tratamento cirúrgico para retirada da prótese no
fêmur e a correção do tornozelo.A autora informa, ainda, que está há um ano e meio à espera do tratamento.Requer, liminarmente,
que o requerido seja compelido a fornecer cirurgia para retirada de prótese do fêmur e correção do tornozelo, no prazo de 10 (dez)
dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).É o relatório.Fundamento e decido.De início, defiro à parte
requerente o benefício da gratuidade da prestação jurisdicional, na forma e sob as cominações dos artigos 98 e seguintes do
CPC.O Estado tem o dever constitucional de prestar a assistência requerida, como se vê no art. 196 da CF, o qual outorga o direito
à saúde como um todo, de forma a alcançar a população assegurando-lhe acesso universal e igualitário. Com efeito, o direito
público subjetivo à saúde configura prerrogativa jurídica indisponível garantida à generalidade das pessoas pela Constituição.
Representa bem jurídico constitucionalmente protegido, por cuja integridade deve velar, de modo responsável, o Poder Público, a
quem cabe formular e implementar políticas sociais e econômicas que visam a garanti-lo, assegurando acesso universal e
igualitário à assistência médico-hospitalar.Para a concessão do pedido de tutela de urgência, é necessário o cumprimento dos
requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, que assim preconiza:Art. 300. A tutela de urgência será concedida
quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do
processo.Analisando-se os autos, verifico a existência do requisito da evidência da probabilidade do direito através do atestado
médico acostado aos autos, demonstrando a enfermidade sofrida pela parte demandada e indicando que a autora necessita de
tratamento médico para o devido restabelecimento de sua saúde.Quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo,
tenho que a demora do procedimento judicial pode tornar inócuo o deferimento da pretensão autoral ao final do processo, hipótese
em que o beneficiário da medida já estaria num estado de saúde bastante agravado, e de nada adiantaria determinar ao poder
público ser compelido a custear o tratamento da paciente.Diante do exposto, defiro o pedido de antecipação de tutela para
determinar que o Estado do Maranhão, no prazo de 10 (dez) dias, forneça à parte requerente, cirurgia para retirada de prótese do
fêmur e correção do tornozelo, conforme requisição médica.Em caso de descumprimento, deverá a parte autora apresentar 03
(três) orçamentos de locais diferentes referentes à cirugia necessária.Dê-se ciência à parte requerente por meio da Defensoria
Pública.Intime-se o requerido para dar cumprimento à presente decisão, advertindo-o que, em caso de descumprimento, além das
sanções legais cabíveis, inclusive de natureza penal e/ou improbidade administrativa, o ente público sujeitar-se-á ao possível
sequestro de valores.Dando andamento ao feito, de logo determino:1. Designo o dia 23.10.2017, às 15h00, na sala de audiências
deste Juízo, para realização da audiência de conciliação (CPC, art. 334);2. Cite-se o réu para comparecer à audiência,
observando-se a antecedência mínima de 20 dias, assim como a prerrogativa da Fazenda Pública de citação com remessa dos
autos;3. Intimem-se a parte autora e seu defensor;4. Consignar nos expedientes de comunicações as seguintes advertências:As
partes deverão comparecer acompanhadas de advogados ou Defensores Públicos;O comparecimento à audiência é obrigatório.
Em caso de ausência injustificada será aplicada à parte faltosa multa no valor equivalente a até 2% do valor da causa ou da
vantagem econômica pretendida(CPC, art. 334, §8º);Acaso o réu não possua interesse na autocomposição, deverá se manifestar
expressamente nos autos com antecedência mínima de 10 (dez) dias para a data da audiência;A parte requerida deverá
apresentar contestação no prazo de 30 dias, contado da data da audiência, caso não haja acordo, ou da protocolização da petição
a que se refere o item anterior, sob pena de revelia (CPC, art. 335 c/c art. 183).Cumpra-se com urgência.Bacabal/MA, 08 de junho
de 2017.JOÃO PAULO MELLO Juiz de Direito

PROCESSO Nº 0001744-12.2017.8.10.0024 (17462017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

AUTOR: JOSÉ AILSON SILVA e RICARDSON ALMEIDA SILVA
ADVOGADO: FLORENÇO ALVES BRANDÃO NETO ( OAB 2587350-MA )

REU: MUNICIPIO DE BACABAL/MA

D E C I S Ã O: Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer, com pedido de tutela de urgência, movida por Ricardson Almeida Silva
em face do Município de Bacabal/MA.A parte autora assevera que foi vítima de acidente vascular cerebral e, por conta da
enfermidade, tem que fazer uso diário do fármaco Xarelto 15 mg, por tempo indeterminado.O autor informa, ainda, que o fármaco é
necessário para a recuperação de sua saúde.Requer, liminarmente, que o requerido seja compelido a fornecer o medicamento, no
prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de multa diária a ser arbitrada por este juízo.É o relatório.Fundamento e decido.De
início, defiro à parte requerente o benefício da gratuidade da prestação jurisdicional, na forma e sob as cominações dos artigos 98
e seguintes do CPC.O Estado tem o dever constitucional de prestar a assistência requerida, como se vê no art. 196 da CF, o qual
outorga o direito à saúde como um todo, de forma a alcançar a população assegurando-lhe acesso universal e igualitário. Com
efeito, o direito público subjetivo à saúde configura prerrogativa jurídica indisponível garantida à generalidade das pessoas pela
Constituição. Representa bem jurídico constitucionalmente protegido, por cuja integridade deve velar, de modo responsável, o
Poder Público, a quem cabe formular e implementar políticas sociais e econômicas que visam a garanti-lo, assegurando acesso
universal e igualitário à assistência médico-hospitalar.Para a concessão do pedido de tutela de urgência, é necessário o
cumprimento dos requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, que assim preconiza:Art. 300. A tutela de urgência
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será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil
do processo.Analisando-se os autos, verifico a existência do requisito da evidência da probabilidade do direito através da receita
médica acostada aos autos, demonstrando a necessidade de medicamento para o tratamento médico devido para
restabelecimento de sua saúde.Quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, tenho que a demora do
procedimento judicial pode tornar inócuo o deferimento da pretensão autoral ao final do processo, hipótese em que o beneficiário
da medida já estaria num estado de saúde bastante agravado, e de nada adiantaria determinar ao poder público ser compelido a
custear o tratamento da paciente.Diante do exposto, defiro o pedido de antecipação de tutela para determinar que o Município de
Bacabal/MA, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, forneça à parte requerente, o fármaco Xarelto 15MG, conforme requisição
médica.Em caso de descumprimento, deverá a parte autora apresentar 03 (três) orçamentos de locais diferentes referentes ao
medicamento necessário.Dê-se ciência à parte requerente por meio da Defensoria Pública.Intime-se o requerido para dar
cumprimento à presente decisão, advertindo-o que, em caso de descumprimento, além das sanções legais cabíveis, inclusive de
natureza penal e/ou improbidade administrativa, o ente público sujeitar-se-á ao possível sequestro de valores.Reputo inaplicável a
realização de audiência de conciliação, considerando o Ofício nº 170/2016 - GAB/PGE, da Procuradoria Geral do Estado do
Maranhão, no qual propõe seja editado pelo Egrégio Conselho Superior da Magistratura ato autorizando os MM. Juízes de Direito a
dispensar a audiência de conciliação nas causas da Fazenda Pública Estadual e suas Autarquias.Em observância à prerrogativa
da Fazenda Pública Municipal, determino seja procedida a citação do Município de Bacabal/MA, por meio de remessa dos autos à
Procuradoria do Município, para apresentar contestação em 30 (trinta) dias úteis, ressaltando que, caso tenha proposta de acordo
para o presente feito, deverá ofertá-la em preliminar na própria contestação, salientando que a apresentação de proposta de
conciliação pelo réu não induz confissão.Intimem-se a parte autora e seu defensor. Cumpra-se com urgência .Bacabal/MA, 14 de
junho de 2017.JOÃO PAULO MELLO Juiz de Direito

PROCESSO Nº 0001689-61.2017.8.10.0024 (16912017)
AÇÃO: CARTAS | CARTA PRECATÓRIA

REQUERENTE: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

REQUERIDO: RAIMUNDO BELARMINO DA SILVA

D E S P A C H O:  1. Designo o dia 20.07.2017, às 10h30, na sala de audiência desta quarta vara, para ter lugar a inquirição da(s)
testemunha(s);  2. Intimem (m)-se a(s) testemunha(s), bem como o(a) representante do Ministério Público;  3. Verificando que
oa(s) acusado (a) (s) possui (em) advogado constituído, nomeio para atuar na audiência aqui designada, se for o caso, o advogado
STEVAN SILVEIRA TRIGUEIRO, OAB 10604;  4. Intime-se o advogado acima momeado;5. Comunique-se ao juízo deprecante;  6.
Autorizo que eventuais requisições sejam assinadas "de ordem". Bacabal/Ma, 14.06.2017.  JOÃO PAULO MELLO   Juiz de Direito

PROCESSO Nº 0002825-30.2016.8.10.0024 (28352016)
AÇÃO: CARTAS | CARTA PRECATÓRIA

REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

REQUERIDO: ANTONIO DE JESUS e DIONE MARCOS DE CARVALHO BARROS e LAÉRCIO DA CONCEIÇÃO CARVALHO
"NENEM" e MARILTON VIEIRA DE ABREU

D E S P A C H O: 1. Designo o dia 13.07.2017, às 14h30, na sala de audiências desta 4ª Vara, para ter lugar a inquirição da(s)
testemunha(s);  2. Intime(m)-se a(s) testemunha(s), bem como o(a) representante do Ministério Público;   3. Verificando que oa(s)
acusado(a)(s) possui(em) advogado constituído, nomeio para atuar na audiência aqui designada, se for o caso, o advogado
STEVAN SILVEIRA TRIGUEIRO, OAB 10604;  4. Intime-se o advogado acima nomeado;5. Comunique-se ao Juízo deprecante; 6.
Autorizo que eventuais requisições sejam assinadas "de ordem".Bacabal/Ma, 01.06.2017JOÃO PAULO MELLO  Juiz de Direito

PROCESSO Nº 0003479-17.2016.8.10.0024 (34952016)
AÇÃO: PROCESSO COMUM | AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

ACUSADOS: DENILSON SOUSA SILVA e LUCIANO MENDES DA SILVA
ADVOGADO: BENTO VIEIRA ( OAB 4692-MA ) E JONIVAL MEDEIROS DA CUNHA SANTOS  ( OAB 15520-MA )

INTIMAÇÃO DA S E N T E N Ç A AOS ADVOGADOS: ADVOGADO: BENTO VIEIRA ( OAB 4692-MA ) E JONIVAL MEDEIROS
DA CUNHA SANTOS  ( OAB 15520-MA ): O Ministério Público Estadual moveu Ação Penal contra Denilson Sousa Silva e Luciano
Mendes da Silva por incidência comportamental no crime tipificado no artigo 157, §3º, in fine, do Código Penal Brasileiro. Na
Denúncia de fls. 0/3-0/5, alicerçada no Inquérito Policial de fls. 02-40, foi noticiado, em síntese, que:[.] no dia 23.09.2016 os
denunciados Denilson Sousa Silva e Luciano Mendes da Silva subtraíram o aparelho celular LG, cor branca, do ofendido Robson
Mário da Silva Costa e diante da reação deste atingiram-no com um disparo de arma de fogo causando-lhe a morte [.][.] no dia do
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fato, por volta das 23:00 horas, no bairro Terra do Sol, nesta cidade, os denunciados Denilson Sousa Silva e Luciano Mendes da
Silva trafegavam em uma motocicleta Honda Pop 100, cor branca, conduzida pelo primeiro, quando avistaram a vítima caminhando
em uma das ruas da referida localidade. Nesse instante, o garupa Luciano Mendes da Silva saltou da motocicleta e dirigiu-se ao
ofendido e determinou que este entregasse seus pertences, contudo ante à contrariedade do ofendido à ação criminosa o acusado
disparou contra Robson Mário da Silva Costa atingindo-o na região torácica culminando no óbito deste [.]Ato contínuo, o acusado
Luciano Mendes da Silva, já na posse do aparelho celular da vítima, evadiu-se do local na motocicleta conduzida por seu
comparsa.Os acusados foram presos em 18.01.2017 por força de prisão preventiva decretada por este Juízo.Denúncia recebida
em 13.01.2017 (fls. 49-50).Citados, os réus ofertaram as respostas à acusação de fls. 84-92 e 113-114, subscritas por advogados
constituídos.Audiência de instrução conforme assentada de fls. 141-150.Às fls. 154-159 se encontram as assertivas finais do
Ministério Público, onde concluiu que restaram comprovadas a materialidade e autoria delitiva, pelo que requereu a condenação
dos acusados nos termos da Denúncia.Noutro giro, a defesa de Denilson Sousa Silva, em seus memoriais de fls. 163-174,
sustentou, em resumo: a) sua participação consistiu em apenas dar fuga ao segundo denunciado; b) possuir emprego fixo; c) sua
absolvição na forma do art. 386, IV, do CPP; d) a desclassificação de sua conduta para o crime de favorecimento pessoal e
receptação; e) aplicação da atenuante da confissão; f) aplicação de pena restritiva de direitos.O denunciado Luciano Mendes da
Silva, nas alegações finais de fls. 177-182, em resumo, pontuou: a) fragilidade do arcabouço probatório; b) ausência do liame
subjetivo entre os acusados para caracterizar o concurso de pessoas.É o relatório.Fundamento e Decido.Na presente Ação Penal
Pública, o Ministério Público Estadual imputa aos acusados Denilson Sousa Silva e Luciano Mendes da Silva a prática do crime
tipificado no artigo 157, §3º, in fine, do Código Penal.O exame cadavérico de fls. 03-04 consigna que a vítima Robson Mário da
Silva Costa perdeu a vida por ter sido alvejado por projétil de arma de fogo.A arma utilizada e o bem subtraído não foram
localizados. Quanto à autoria e circunstâncias do caso, vejamos os demais elementos coligidos na instrução processual.A
testemunha Pedro Bruno Silva Viana, em resumo, declarou:Caminhava à porta de sua casa com seus cachorros quando do
ocorrido. Viu uma motocicleta Pop branca com dois indivíduos passando, um dos quais portava uma arma de fogo. Quem pilotava
o veículo usava capacete. Após, entrou em sua casa e ouviu um disparo oriundo do local para onde tinha se dirigido a moto
branca. No dia seguinte, soube da morte da vítima, que morrera próximo à residência do depoente. A testemunha Pedro Henrique
Lopes Gomes, prestou, em resumo, as informações abaixo transcritas:No dia do crime encontrou com Denilson na residência dele,
o qual lhe contou sobre a morte da vítima. Dirigiu-se à casa de Denilson para pedir um aparelho celular. No outro dia, retornou à
casa de Denilson o qual lhe emprestou um aparelho celular branco, marca LG. Denilson queria vender o referido aparelho, mas o
depoente queria apenas emprestado. Denilson não falou da origem do aparelho. Denilson disse que tinha saído com Luciano,
"Fininho", o qual lhe mandou parar. Luciano desceu do veículo, houve um disparo, depois Luciano voltou, subiu na garupa da
moto, e saíram na moto. Denilson admitiu que o celular branco pertencia à vítima. O celular estava "resetado". Ficou com o celular
por aproximadamente um mês, após que o restituiu a Denilson. Dois desconhecidos foram à sua casa, numa motocicleta, não
sabendo dizer quem eram o o motivo da visita. A informante Gina Cláudia Costa dos Santos, prestou, de relevante, as declarações
abaixo transcritas:No dia do ocorrido, por volta das 20h30, estava em casa assistindo novela, quando encontrou com Luciano, o
qual lhe chamou para beber. Soube da morte da vítima no dia seguinte, sendo que o crime teria ocorrido na madrugada. No local
onde foram beber, também estavam bebendo o Denilson e Pedro Henrique. Num dado momento, Luciano e Denilson saíram e
retornaram com duas meninas. Saíram na moto de Luciano, uma Pop branca. Retornou para casa sozinha, Luciano, Denilso,
Pedro Henrique continuaram no bar. O Policial Civil Eduardo Freitas da Silva, em resumo, declarou:Participou das investigações do
caso. Chegaram aos nomes dos acusados por meio de informações de populares que estavam próximos do local do crime,
segundo as quais os acusados forma vistos numa motocicleta branca e portando uma arma de fogo. No decorrer das
investigações, souberam que o celular roubado foi entregue a Pedro Henrique. Ao efetuar diligências, encontraram na casa do
acusado Luciano duas motocicletas, sendo uma delas a Pop 100 branca. A testemunha João Batista Lima Silva, primo da vítima,
em síntese, declarou:Foi a primeira pessoa a encontrar o corpo da vítima, que estava na via pública no Residencial Terra do Sol.
Com a vítima estava apenas uma chave. A vítima trabalhava na distribuidora Medeiros, no turno da noite, saindo por volta das
21-22 horas. Uma vizinha do local do crime ouviu um disparo. Dos pertences da vítima, ficou faltando apenas o aparelho celular. A
vítima foi morta por disparo de arma de fogo. A ligação dos acusados com o crime é o fato de ambos terem sido vistos numa
motocicleta Pop 100 branca portando arma de fogo. Após o fato, soube que Luciano fugiu de Bacabal, tendo se dirigido para Barra
do Corda/Ma. Pedro Henrique teria confessado que adquirira o celular da vítima. O acusado Denilson Sousa Silva, ao ser
interrogado, de relevante, declarou: Nega a acusação que lhe é feita. Conhece Luciano do serviço de mecânico. Na noite do
ocorrido, Luciano foi à sua casa lhe convidar para beber. Saiu na moto dele, uma Pop 100 branca. Após terem bebido, saíram na
moto, sendo que depoente estava pilotando e Luciano ia na garupa. Num dado momento, Luciano mandou parar. Luciano
atravessou a avenida foi discutir com uma pessoa. Apenas escutou um disparo. Luciano lhe disse que efetuou um disparo para
assustar a vítima. Após, saiu com Luciano. Não tinha visto que Luciano estava armado. Nega que tenha pego o celular. Quando
soube da morte da vítima pela televisão, foi procurar o Luciano, este lhe disse para "ficar de boa" porque não ia "pegar nada" para
o depoente e que ele (Luciano) estava indo viajar. Nega que tenha entregue o celular para Pedro Henrique. Ao ser interrogado, o
denunciado Luciano Mendes da Silva, resumidamente, declarou: Nega a acusação que lhe é feita. Conhece Denilson da oficina em
que trabalhavam. Saiu com Denilson na noite do ocorrido. A moto branca era sua e saiu com Denilson para beber na Terra do Sol.
Era Denilson quem dirigia. Estava na garupa portando uma arma de fogo - revólver calibre 39 -, porque já tinha sofrido um
atentado. Num dado momento, Denilson parou a moto, pegou a arma do interrogado e foi em direção à vítima, efetuou um disparo
e disse que já tinha encomenda para o celular subtraído. Depois saíram do local. Após o fato ter ganho repercussão, cada um
viajou para um lugar diferente. Denilson lhe ofereceu R$50,00 como sua parte no produto do crime. Vendeu a arma do crime em
Zé Doca/Ma por R$800,00. Afirma que segurou a motocicleta, mesmo estando bêbado, quando Denilson lhe tomou a arma e saiu
para abordar a vítima. Dos depoimentos acima transcritos, tem-se que ambos os acusados participaram da morte e subtração do
aparelho celular da vítima Robson Mário da Silva Costa.De fato, está incontroverso que: a) ambos os acusados e a testemunha
Pedro Henrique estavam bebendo num bar no bairro Terra do Sol na noite do ocorrido; b) a motocicleta Pop 100, cor branca,
pertencia ao acusado Luciano, pois esta foi encontrada em sua residência em diligência policial, o que foi confirmado pelo mesmo
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em seu interrogatório; c) Pedro Henrique e Luciano confirmaram a subtração do celular da vítima; d) o primo da vítima disse que,
de todos os pertences de Robson, estava faltando apenas o seu celular; e) as investigações policiais chegaram aos ora acusados
em função de populares terem declarados que eles foram vistos juntos numa motocicleta branca e com uma arma de fogo sendo
segurada de forma ostensiva na noite e próximo ao local do crime; f) todos os ouvidos confirmaram terem ouvido um disparo de
arma de fogo; g) a morte do ofendido se deu por ter sido alvejado por disparo de arma de fogo, conforme exame cadavérico e
depoimento de seu primo; h) na noite do ocorrido, quem pilotava era Denilson, o qual usava capacete, enquanto Leonardo seguia
na garupa com a arma em punho; i) a arma de fogo utilizada também pertencia a Leonardo, que teria vendido a mesma no
município de Zé Doca/Ma, para onde tinha se evadido após o crime ter tomado repercussão. A controvérsia repousa na
individualização das condutas dos acusados, até porque um acusado imputa ao outro a execução do latrocínio propriamente dito.
Contudo, a análise acurada dos fatos e provas dos autos autoriza a convicção de que Denilson foi responsável pela direção da
motocicleta e posterior venda do produto do crime para repartição dos "lucros", enquanto Leonardo praticou a abordagem,
subtração e morte da vítima. Trata-se de uma situação de clara repartição de tarefas, sendo cada acusado corresponsável pelo
êxito da empreitada criminosa.São corriqueiros assaltos onde se busca a subtração de aparelhos celulares. O modus operandi
consiste em dois agentes saírem pelas ruas numa motocicleta, sendo o garupa que faz a abordagem e subtração dos bens da
vítima. A função do piloto da moto é rodar pelas ruas em busca de uma vítima em potencial, fazer a aproximação e dar fuga rápida
ao executor do assalto. Ao garupa, compete fazer a abordagem e subtração dos bens.O acusado Leonardo, em seu interrogatório,
admitiu que estava armado e na garupa de sua motocicleta, porque estaria bêbado; mas, que Denilson, de repente, parou a moto,
tomou-lhe a arma, efetuou o assalto junto à vítima que estava do outro lado da avenida, após o que Denilson voltou para a moto e
empreendeu fuga. Sem dificuldades se verifica que esta versão destoa daquilo que normalmente ocorre.Ora, não poderia Denilson
parar de inopino a motocicleta e tomar a arma de Leonardo, que estava na garupa e bêbado, pois certamente haveria um
desequilíbrio e ambos cairiam. Também não faz sentido Leornado estar andando com arma em punho bêbado. Finalmente, o fato
de o piloto da moto parar o veículo, dela descer, fazer o assalto, retornar e empreender fuga causa muito atraso à ação criminosa,
atraso que pode implicar na captura dos assaltantes pela vítima ou por populares. Finalmente, tem-se o depoimento de Pedro
Henrique, virtual receptador do celular, o qual admitiu que esteve com Denilson e dele recebeu o aparelho roubado. Pedro
Henrique, em juízo, somente não admitiu que comprara o aparelho. Certamente estava procurando evitar a autoincriminação. Em
seu depoimento em sede policial (fs. 30), todavia, declarou que Denilson lhe relatara que saíra na noite anterior para praticar
assaltos em companhia de Leonardo. Ambos estariam numa motocicleta pilotada por Denilson. Leonardo foi quem desceu da moto
e efetuou o assalto e efetuou um disparo. Pedro Henrique recebeu o aparelho da vítima "resetado", isto é, restaurado nas
configurações de fábrica. Após o latrocínio ter sido noticiado na mídia, Denilson entrou em contato por "whatssapp" pedindo que
Pedro Henrique descartasse o aparelho, mas, depois, o próprio Denilson apareceu e recolheu os aparelhos.Com essas
conclusões, ficam afastadas as teses apresentadas pelas defesas dos acusados.Veja-se que está claro que a hipótese consiste
em concurso de pessoas com nítida repartição de tarefas: um pilota o veículo e o outro pratica o assalto. Logo, inviável a
desclassificação da conduta de Denilson para o crime de favorecimento pessoal. Nesse sentido:PENAL E PROCESSO PENAL.
ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ART. 157, § 2º, INCISOS I E II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA.
RECURSO DO RÉU. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. AVENTADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA COAUTORIA. TESE
NÃO ACATADA. Réu que exerceu a função de manter a motocicleta em funcionamento para facilitar a fuga do local do crime.
Juntamente com o seu comparsa. Teoria do domínio do fato. Coautoria inequivocamente demonstrada. Pleito de reconhecimento
da participação de menor importância. Inviabilidade. Requerimento de desclassificação para o crime de favorecimento pessoal (art.
348, CP). Impossibilidade. Conduta que se subsume ao tipo penal de roubo circunstanciado. [...] (TJ-PR Apelação Crime nº
0853584-4, 3ª Câmara Criminal do TJPR, Rel. Sônia Regina de Castro. j. 26.04.2012, unânime, DJe 04.05.2012). [g.n.]Milita,
ainda, contra a tese de desclassificação o nítido dolo de Denilson na subtração do aparelho celular, haja vista que este acusado é
quem promoveria a sua venda e posterior repartição do produto do crime com Leonardo. O mesmo argumento se aplica à tese da
defesa técnica do acusado Leonardo, haja vista que está mais do que demonstrado a atuação de ambos em concurso de pessoas,
cada qual responsável por sua tarefa para o sucesso da empreitada criminosa.Sendo ambos os acusados coautores do crime de
latrocínio, devem ambos incidir nas penas a este cominadas: CP, art. 29. Dessarte, tenho que as provas carreadas são suficientes
para evidenciar que os réus praticaram fato típico, antijurídico e culpável.Com esse entendimento e convencimento, julgo
procedente o pedido formulado na Denúncia para condenar Denilson Sousa Silva e Luciano Mendes da Silva nas penas do 157,
§3º, in fine, c/c art. 29, todos do Código Penal Brasileiro.Passo, pois, à dosagem das penas, observando o sistema trifásico
consagrado no art. 68 do Código Penal.Em obediência ao postulado constitucional da individualização da pena, procedo com uma
dosimetria específica para cada agente.I - Denilson Sousa Silva1ª Fase:Em atenção às circunstâncias judiciais elencadas no art.
59 do Código Penal, no caso em apreço tem-se que o réu agiu com culpabilidade normal à espécie. Não há elementos negativos
sobre os antecedentes, conduta social e personalidade. O motivo do crime é o mero ganho patrimonial fácil. As circunstâncias são
aquelas já relatadas, não sendo mais reprováveis do que o normal. Do fato não advieram maiores consequências. Não há que se
cogitar em comportamento da vítima. Nesse contexto, fixo a pena base em 20 anos de reclusão.2ª FaseO sentenciado era pessoa
menor de 21 anos ao tempo do fato. Incide a atenuante prevista no art. 65, I, do Código Penal.Deixo de reconhecer a atenuante da
confissão, como requerido pela defesa, pois o sentenciado, ao ser interrogado, negou a prática do delito, imputando ao outro
sentenciado.Contudo, deixo de operar a atenuação em função de a pena base ter sido fixada em seu mínimo legal, seguindo o
entendimento contido no verbete sumular n. 231 do STJ: "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da
pena abaixo do mínimo legal".Não há outras circunstâncias atenuantes e nem agravantes.3ª FaseNão há causa de diminuição ou
aumento de pena.Multa:Aplicando os mesmos critérios acima, resguardando-se a proporcionalidade#, condeno o réu ao
pagamento de pena de multa que fixo em 10 dias-multa. Atento à capacidade econômica do sentenciado, o valor de cada dia-multa
corresponde a 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato# (CP, art. 49, §1º).Pena definitiva: 20 anos de
reclusão e 10 dias-multa.I - Denilson Sousa Silva1ª Fase:Em atenção às circunstâncias judiciais elencadas no art. 59 do Código
Penal, no caso em apreço tem-se que o réu agiu com culpabilidade normal à espécie. Não há elementos negativos sobre os
antecedentes, conduta social e personalidade. O motivo do crime é o mero ganho patrimonial fácil. As circunstâncias são aquelas
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já relatadas, não sendo mais reprováveis do que o normal. Do fato não advieram maiores consequências. Não há que se cogitar
em comportamento da vítima. Nesse contexto, fixo a pena base em 20 anos de reclusão.2ª FaseO sentenciado era pessoa menor
de 21 anos ao tempo do fato. Incide a atenuante prevista no art. 65, I, do Código Penal.Deixo de reconhecer a atenuante da
confissão, como requerido pela defesa, pois o sentenciado, ao ser interrogado, negou a prática do delito, imputando ao outro
sentenciado.Contudo, deixo de operar a atenuação em função de a pena base ter sido fixada em seu mínimo legal, seguindo o
entendimento contido no verbete sumular n. 231 do STJ: "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da
pena abaixo do mínimo legal".Não há outras circunstâncias atenuantes e nem agravantes.3ª FaseNão há causa de diminuição ou
aumento de pena.Multa:Aplicando os mesmos critérios acima, resguardando-se a proporcionalidade#, condeno o réu ao
pagamento de pena de multa que fixo em 10 dias-multa. Atento à capacidade econômica do sentenciado, o valor de cada dia-multa
corresponde a 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato# (CP, art. 49, §1º).Pena definitiva: 20 anos de
reclusão e 10 dias-multa.Os sentenciados se encontram presos desde o dia 18.01.2017, logo há 04 meses e 13 dias na data desta
sentença. Para fins do art. 387, §2º, do CPP, detraindo-se esse tempo se tem um quantitativo superior a 08 anos de pena privativa
de liberdade a cumprir.Conforme a letra do art. 33, §2º, ´a´, do Código Penal, os sentenciados deverão cumprir a pena ora imposta
em regime inicial fechado, na Unidade Prisional de Ressocialização de Bacabal/Ma, ou outro local adequado conforme o sistema
penitenciário estadual ou juízo de execuções penais.Em resumo, tem-se o seguinte quadro quanto ao resultado da
dosimetria:RéuPena privativa de liberdadePena de multaRegime inicialDenilson Sousa Silva20 anos reclusão10 dias-
multafechadoLuciano Mendes da Silva20 anos reclusão10 dias-multafechadoDeixo de operar a substituição por pena restritiva de
direitos e de aplicar o sursis porque os sentenciados não preenchem o requisito objetivo constante no arts. 44, I, e 77, caput, do
CP.Não havendo modificação no contexto fático, como exige o art. 316 do CPP, mantenho a prisão preventiva adrede decretada,
cujos fundamentos são aqueles nas decisões constantes nos autos, não havendo necessidade de repetição.Expeça-se, havendo
interposição de recursos, guia de recolhimento provisória, na forma dos arts. 8º e seguintes da Res. 113/2010 do CNJ.Após o
trânsito em julgado desta sentença: a) Lancem-se os nomes de Denilson Sousa Silva e Luciano Mendes da Silva no rol dos
culpados;b) Oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Maranhão para fins de suspensão de seus direitos políticos, ex vi
do artigo 15, III, da Constituição Federal;c) Comunique-se a presente condenação ao sistema INFOSEG; d) Extraiam-se as peças
necessárias para emissão da guia de recolhimento definitiva, secundo os ditames da Res. 113 do CNJ, que deve ser encaminhada
ao juízo competente para a Execução Penal;e) Proceda-se com a conversão e correção monetária da pena de multa, aplicando-se
o INPC, tendo como dada inicial o dia da cessação do fato criminoso: 23.09.2016. Após, notifiquem-se os sentenciados para
efetuarem o pagamento em 10 dias, sob pena de inclusão do débito em dívida ativa;f) Os presentes autos devem ser arquivados,
assim como todos os seus apensos, com as baixas necessárias, após o cumprimento de todos esses comandos com a respectiva
certificação.Sentença publicada com o recebimento dos autos na Secretaria. Registre-se. Intime-se a representante do Ministério
Público, pela via de praxe. Intimem-se pessoalmente os acusados (CPP, art. 201, §2º). Intimem-se seus advogados por DJE.
Intime-se o primo da vítima qualificado à fl. 146 Sem custas ante a hipossuficiência econômica dos réus. Bacabal/Ma, 30 de maio
de 2017.JOÃO PAULO MELLO Juiz de Direito

PROCESSO Nº 0001912-53.2013.8.10.0024 (19182013)
AÇÃO: PROCESSO DE CONHECIMENTO | ADOÇÃO

ADOTANTE: ELISON FERREIRA SILVA e MARIA CRISTIANE ARAUJO DE ANDRADE
ADVOGADA: RAFHISA CINTRA UCHOA MARANHÃO (OAB  7.743 -MA )

REQUERIDO: POLIANA MARIA LIMA
ADVOGADO: DEFENSORIA PUBLICA

S E N T E N Ç A: Cuida-se de pedido de Adoção apresentado nos termos da inicial de fls. 02-04, através do qual os requerentes
acima nominados pretendem adotar o infante Marcos Vinicius Lima.Em essência, a exordial noticiou que o referido infante se
encontra sob os cuidados dos requerentes desde o nascimento, onde vem recebendo todo o carinho e dedicação necessários.A
peça vestibular veio acompanhada com os documentos de fls. 06-12.A mãe biológica foi citada por edital, tendo apresentado
contestação por curadora especial: fls. 49-52.Certidão de nascimento lavrada por ordem deste Juízo: fl. 42.Estudo psicológico às
fls. 62.Audiência instrutória conforme assentada anexa.É o relatório.Fundamento e decido.A adoção constitui-se em ato solene, em
que observados os requisitos legais, fica estabelecido um parentesco civil, que cria vínculo de paternidade e filiação legítimos. O
objetivo precípuo da adoção é a proteção ao menor finalidade maior do Estatuto da Criança e do Adolescente representando
sobretudo um ato de grandeza e de amor de quem adota e que traz enormes vantagens para o adotando, pois vem ao encontro
dos seus legítimos interesses e direitos.   E, como se trata de direito de criança ou adolescente, deve sempre prevalecer o
interesse deste, bem como as necessidades inerentes à sua assistência, proteção e vigilância.In casu, verifica-se que o processo
está devidamente instruído, bem como foram preenchidos pelos requerentes todas as condições necessárias à adoção, previstas
nos artigos 1.618 e seguintes do Código Civil, não havendo óbice legal à pretensão formulada.A mãe biológica foi citada por edital,
sendo representada nos autos por curadora especial. Assento que sua sobrinha prestou depoimento em Juízo e noticiou o caráter
errante da mãe biológica, bem como esta já teve diversos outros filhos, todos entregues a terceiros.A instrução em juízo e o estudo
da equipe interprofissional acostado atestam que a adoção se revela como a medida que melhor atende ao interesse do
adotando.Nesta senda, o caso em tela mostra-se como mera regularização de uma situação de fato, haja vista que, como se
depreende dos autos, os requerentes já mantêm forte vínculo de paternidade-filiação com o adotando. Percebendo, portanto, que o
pedido se funda em motivos justos e legais, é de ser deferida adoção do infante em referência, que passará a conviver com família
estruturada e apta a cuidar de uma pessoa em desenvolvimento.Diante do exposto, julgo procedente o pedido exordial para
conceder aos requerentes Elison Ferreira da Silva e Maria Cristiane Araújo de Andrade a adoção do infante Marcos Vinicius Lima
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com todos os direitos e deveres inerentes ao instituto.Após o trânsito em julgado, expeça-se o competente mandado ao Cartório de
Registro Civil onde se encontra registrada o infante, com vistas ao cancelamento do registro original do adotando e à realização de
uma nova inscrição, com observância a todas as prescrições constantes do art. 47 do ECA e art. 339 do Código de Normas da
Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Maranhão. Do mandado deverá constar que o adotando passará a chamar-se
MARCOS VINICIUS ARAÚJO SILVA, bem como que em seu registro devem ser consignados os nomes dos adotantes como pais,
bem como dos respectivos ascendentes como avós paternos e maternos, devendo ser mantido o sigilo necessário quanto ao
vínculo da adoção, preservando-se os demais dados do registro original. Instruir o mandado com cópias desta sentença, da
petição inicial e dos documentos pessoais dos adotantes e do adotando.Considerando que foi deferido aos requerentes o benefício
da gratuidade, nos termos do art. 98, IX, do CPC e do art. 13, I, da Lei Estadual n. 9.109/2010 (Lei de Custas), deve o(a)
registrador(a) praticar gratuitamente todos os atos necessários, inclusive a expedição da respectiva certidão. Sentença publicada
em audiência. Registre-se.Exauridos todos os comandos desta sentença, arquivem-se os autos com as baixas devidas.
Bacabal/Ma, 07.06.2017. JOÃO PAULO MELLO Juiz de Direito

Processo nº. 1689-61.2017.8.10.0024 - (Carta Precatória)
Processo de Origem: 219-06.2017.8.10.0085 (2202017) Ação Penal Publica   
Autor: Ministério Publico Estadual
Réu: Raimundo Belarmino da Silva
INTIMAÇÃO dos advogado FRANCISCO IVONEI DE ARAÚJO ROCHA - OAB/MA, nº 12.340; FABIO MARCELO MARITAN
ABBONANZA - OAB/MA nº 7.630, e PAULO RENATO FONSECA FERREIRA - OAB/MA 10.909.
D E S P A C H O
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
1. Designo o dia 20.07.2017, às 10h30, na sala de audiência desta quarta vara, para ter lugar a inquirição da(s) testemunha(s);
2. Intimem (m)-se a(s) testemunha(s), bem como o(a) representante do Ministério Público;
3.  Verificando que oa(s) acusado (a) (s) possui (em) advogado constituído, nomeio para atuar na audiência aqui designada, se for
o caso, o advogado STEVAN SILVEIRA TRIGUEIRO, OAB 10604;
4. Intime-se o advogado acima momeado;
5. Comunique-se ao juízo deprecante;
6. Autorizo que eventuais requisições sejam assinadas "de ordem".
                                                                       Bacabal/Ma, 14 de junho de 2017.
                                                                            JOÃO PAULO MELLO
                                                                                   Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal de Bacabal

PROCESSO Nº 0000101-21.2014.8.10.0025 (1022014)
AÇÃO: PROCESSO COMUM | AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
OFENDIDO: MOISES DAS CHAGAS SILVA
ACUSADO: AMILTON DE MENEZES MELO e ELIANE SILVA ARAÚJO e GISELE SILVA ARAÚJO
ADVOGADO: IGOR MESQUITA PEREIRA (OAB-MA 15.416)
FINALIDADE: INTIMAÇÃO da SENTENÇA : O Ministério Público ofereceu denúncia (fls. 02/05) em face de AMILTON DE
MENEZES MELO, GISELE SILVA ARAÚJO e ELIANE SILVA ARAÚJO, devidamente qualificados nos autos, imputando-lhes a
prática do crime previsto no artigo 147, caput, do Código Penal Brasileiro.Em síntese, narra a inicial acusatória que, no dia 19 de
maio de 2014, os réus, acompanhados do Sr. Antônio Adalberto Coutinho Ferreira, ameaçaram as vítimas Moisés das Chagas
Silva, Maria Glaucimar Sampaio Pinheiro e Mohany Pinheiro Silva.Na fase preliminar, expediu-se carta precatória à Comarca de
Manaus/AM para oferecimento de transação penal ao Sr. Antônio Adalberto Coutinho Ferreira e realizou-se audiência preliminar
neste juizado com relação aos demais investigados, ocasião em que os réus recusaram a proposta de transação penal oferecida
pelo Ministério Público.Em seguida, o órgão ministerial denunciou todos os investigados, tendo, no entanto, apresentado peça
acusatória em apartado com relação a Antônio Adalberto Coutinho Ferreira.Em audiência de instrução e julgamento realizada no
dia 04 de novembro de 2015, após ser determinada a abertura de novo volume para processamento em apartado da denúncia
apresentada contra Antônio Adalberto Coutinho Ferreira, foi dada a palavra ao advogado dos acusados, o qual apresentou
resposta oral à acusação.Ato contínuo, por este juízo foi recebida a denúncia em desfavor de Amilton Menezes de Melo, Gisele
Silva Araújo e Eliane Silva Araújo e iniciada a instrução da ação penal com a oitiva das vítimas e a inquirição das testemunhas
apresentadas pela acusação e pela defesa. Após, a audiência foi suspensa para oportunizar a apresentação em banca das
testemunhas que não foram encontradas pelo Oficial de Justiça nos endereços indicados pela defesa.Não tendo sido apresentadas
novas testemunhas pela defesa em audiência de continuação, procedeu-se ao interrogatório dos réus, concedendo-se prazo às
partes para apresentação de alegações finais na forma de memoriais.Pelo Ministério Público foi requerida a condenação dos réus
nas penas do tipo penal inscrito no artigo 147, caput, do Código Penal, por entender que existem nos autos provas suficientes de
autoria e de materialidade para a condenação (fls. 226/233).A Defesa, por seu turno, entendendo que não existe lastro probatório
suficiente para condenação, requereu a absolvição dos denunciados (fls. 235/237).É O RELATÓRIO. DECIDO.Inicialmente,
cumpre salientar que o feito foi regularmente instruído, estando isento de vícios ou nulidades, sem falhas a sanar. Foram
observados os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, além de inocorrência da prescrição.Pelo que se extrai
dos autos, o Sr. Moisés das Chagas Silva adquiriu, no ano de 2010, peças para seu caminhão junto à Loja "Mecânica e Auto
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Peças Veloso", estabelecimento de propriedade das denunciadas Eliane Silva Araújo e Gisele Silva Araújo.Em seu depoimento
judicial, a vítima esclareceu que comprou "uma turbina de caminhão e uma selva de embreagem"pelo valor total de R$ 6.000,00, o
qual deveria ser pago no prazo de 30, 60 e 90 dias. Informa que, em primeiro momento, realizou o pagamento de R$ 1.000,00 (mil
reais) e, após, pagou mais R$ 2.650,00 (dois mil e seiscentos e cinquenta reais). Alega que não foi possível realizar a quitação do
restante da dívida pois as credoras passaram a lhe cobrar o valor de R$ 13.000,00 (treze mil reais), quantia muito superior ao que
devia.Segundo o Sr. Moisés das Chagas Silva, a partir do início da divergência acerca do valor da dívida, passou a receber
diversas cobranças das credoras, chegando a ser constrangido e ameaçado em diversas ocasiões.Ocorre que, à luz do princípio
da correlação ou adstrição, a matéria a ser apurada na presente ação penal está delimitada à imputação registrada na denúncia, a
qual narra suposta ameaça ocorrida no dia 19 de maio de 2014 na Rua Carlos Pereira, nº 441, Centro, Bacabal, em frente a
residência das vítimas.Pelo que se infere dos autos, notadamente pelos depoimentos colhidos em juízo e pela foto anexada à fl.
17, é fato incontroverso que os envolvidos, tanto os denunciados e as vítimas, quanto o Sr. Antônio Adalberto Coutinho Ferreira,
estiveram presentes na data e no local informados na peça acusatória.A primeira questão que se apresenta é saber, por qual
motivo os denunciados se dirigiram, no dia 19 de maio de 2014, à residência das supostas vítimas?Quanto a isso, não há dúvidas.
Foram tratar acerca de cobrança de dívida decorrente da venda de peças realizada pelas Sras. Eliane Silva Araújo e Gisele Silva
Araújo em favor do Sr. Moisés das Chagas Silva.Destaca-se, nesse ponto, que a realização de cobrança de dívidas é prática ínsita
à própria atividade comercial, sendo procedimento comum, principalmente em cidades do interior, a cobrança pessoal realizada na
própria residência dos devedores.Ademais, o fato das Senhoras Gisele Silva Araújo e Eliane Silva Araújo estarem na companhia
de dois homens, sendo um destes, seu prestador de serviço, não pode ser tratado como prova absoluta de uma suposta ameaça,
como pleiteia a acusação.Ressalta-se que era o Sr. Moisés das Chagas Silva admitiu que andava armado, o que, inclusive,
culminou em sua prisão em flagrante no Município de Santa Inês em razão de ter sido encontrado portando ilegalmente arma de
fogo, o que torna justificável o temor das Sras. Gisele Silva Araújo e Eliane Silva Araújo em realizarem cobranças sem a
companhia de alguma pessoa do sexo masculino.A segunda questão que deve ser respondida é: a realização da cobrança narrada
na denúncia consubstanciou-se em conduta grave e contrária ao direito, caracterizadora do delito de ameaça?Nesse ponto,
verifica-se que a prova acusatória é basicamente restrita aos depoimentos das vítimas, não constando nos autos elementos
suficientes para o acolhimento do pleito condenatório. É que, tem-se como imprescindível para a configuração do delito de ameça
a comprovação de manifesta ação deliberada no sentido de causar mal a alguém, que deverá ser necessariamente injusta e grave.
Vejamos o que dispõe o art. 147, caput, do Código Penal, in verbis:Art. 147. Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou
qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injustoe grave:Pena â?" detenção, de 1 (um) a 6 (seis) meses, ou multa.Com
efeito, as fotos anexadas aos autos não demonstram a ação narrada pela acusação de que um dos acusados sacou uma arma e
proferiu ameaças contra o Sr. Moisés e sua família. Pelo contrário, as imagens retratam os acusados dialogando com o filho do Sr.
Moisés, não sendo possível inferir, a partir delas, qualquer conduta ameaçadora.Cabe destacar, ainda, que as testemunhas
arroladas pela acusação são policiais militares que não presenciaram a ocorrência dos fatos controvertidos, tendo sua atuação se
limitado à realização de diligências posteriores ao suposto fato delituoso.Pesa, ainda, a congruência no interrogatório dos
acusados que, de forma coerente e uníssona, apresentaram versão antagônica acerca da dinâmica da ocorrência dos fatos.Assim,
em que pese o esforço da acusação, tenho que paira, in casu, dúvida razoável acerca da materialidade e da autoria do suposto
fato delituoso, bem como da configuração dos elementos normativos â?" injusto e grave -insculpidos no tipo penal previsto no art.
147, caput, do Código Penal Brasileiro.Portanto, inexistindo nos autos provas concludentes e suficientes para um decreto
condenatório, deve prevalecer o princípio constitucional do "in dubio pro reo" inserto no art. 5º da Carta Magna de 1988, e
albergado pelo artigo 386, inciso VII do CPP.Sendo assim, não comprovados os fatos narrados na inicial, julgo IMPROCEDENTE o
pedido formulado na denúncia e ABSOLVO os réus AMILTON DE MENEZES MELO, GISELE SILVA ARAÚJO e ELIANE SILVA
ARAÚJO, com amparo no art. 386, VII, do CPP.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Dê-se ciência ao Ministério Público.Após
certificar o transcurso do prazo para recurso, arquive-se, com as formalidades legais.Comunique-se o teor desta sentença às
vítimas por mandado, ou qualquer outro meio idôneo, inclusive eletrônico ex vi do §2º do Artigo 201 do CPP.Bacabal/MA, 27 de
junho de 2017.Marcelo Silva MoreiraJuiz titular do Juizado Especial Cível e Criminal de Bacabal
Bacabal, 28 de junho de 2017
Juiz MARCELO SILVA MOREIRA
Titular do JECCriminal

Turma Recursal Cível e Criminal da Comarca de Bacabal

Ata de Julgamento da Sessão Ordinária da Turma Recursal
Aos 26 (vinte e seis) dias do mês de maio do ano de 2017 (dois mil e dezessete), às 14h00, na sala de Sessões da Turma
Recursal Cível e Criminal de Bacabal/MA, sob a presidência do MM. Juiz Alessandro Bandeira Figueiredo, acompanhado pelo
MM. Juiz Jairon Ferreira de Morais e pela MM. Juíza Daniela de Jesus Bonfim Ferreira, segunda suplente.Ausente o
Representante do Ministério Público Estadual, convocado para participar no julgamento de Mandados de Segurança. Presente o
Secretário de sessões da Turma Recursal, Jerias Silas da Silva, Técnico Judiciário.
Logo em seguida foi declarada aberta pelo presidente desta turma a sessão de julgamento dos recursos a seguir mencionados,
oriundos dos sistemas Themis PG, Projudi e PJE, sendo os respectivos acórdãos decididos conforme discriminado abaixo.
Relator: Alessandro Bandeira Figueiredo
01-Recurso Inominado Nº: 3652017
Origem: São Luís Gonzaga do Maranhão
Processo Originário:117-23.2015.8.10.0127
Recorrente: Município de São Luís Gonzaga do Maranhão
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Advogado: Ítalo Henrique Rodrigues Gomes
Recorrido: Francisco Dailton da Silva
Advogado: Francisca Marlucia de Mesquita Carneiro Viana
Relator(A): Alessandro Bandeira Figueiredo
Votação por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, para manter a sentença atacada em seu
inteiro teor. Sem custas processuais, por expressa previsão legal. Honorários advocatícios, pelo recorrente, em 20%
sobre o valor da condenação.
02-Recurso Inominado Nº: 3942017
Origem: Zé Doca
Processo Originário:1397-27.2015.8.10.0063
Recorrente: Tim Celular
Advogado: Christianne Gomes da Rocha
Recorrido: Denivan dos Santos Barros
Advogado: Renato Coelho Cunha
Relator(A):Alessandro Bandeira Figueiredo
Votação por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento para manter a sentença atacada em seu inteiro
teor. Custas processuais, na forma da lei. Honorários advocatícios, pelo recorrente, em 20% sobre o valor da condenação.
03. Embargos de Declaração Nº 005.2011.004.675-1
Origem: Turma Recursal Cível e Criminal de Bacabal
Embargante: Dibens Leasing S.A. Arrendamento Mercantil
Embargado: Marcos Valerio Alves Neponuceno
Relator: Juiz Alessandro Bandeira Figueredo
Votação por unanimidade, em admitire acolheros embargos de declaração opostos.
04. Embargos de Declaração Nº 005.2012.038.127-1
Origem: Turma Recursal Cível e Criminal de Bacabal
Embargante: Banco BCV S.A. – Banco de Crédito e Varejo.
Embargado: Maria da Conceição Pereira Gonçalves
Relator: Juiz Alessandro Bandeira Figueredo
Votação por unanimidade, em admitire acolheros embargos de declaração opostos, para afastar a condenação em
honorários advocatícios de sucumbência.
05. Embargos de Declaração Nº 0010187-17.2014.810.0004
Origem: Turma Recursal Cível e Criminal de Bacabal
Embargante: Banco Bonsucesso S.A.
Embargado: Laura Maria Elouf Pereira
Relator: Juiz Alessandro Bandeira Figueredo
Votação por unanimidade, em admitire acolheros embargos de declaração opostos.
06. Recurso Inominado Nº: 0010020.2014.810.0005
Origem: Turma Recursal Cível e Criminal de Bacabal
Recorrente: Ivo Soares Rodrigues
Recorrido: Banco Bradesco S.A.
Relator: Juiz Alessandro Bandeira Figueiredo
Votação por unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso para afastar a prescrição aplicada sobre
todos os descontos e determinar o pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 128,20, sendo
mantidos os demais termos da sentença. 
07. Recurso Inominado Nº: 0010029-56.2014.810.0005
Origem: Turma Recursal Cível e Criminal de Bacabal
Recorrente: Anizio Rodrigues de Oliveira Filho
Recorrido: Cia de Arrendamento Mercantil Renalt do Brasil
Relator: Juiz Alessandro Bandeira Figueiredo
Votação unânime, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento. Condenação em custas processuais e honorários
advocatícios, em 20% sobre o valor da causa. Cobrança suspensa em razão do benefício da justiça gratuita.
08. Recurso Inominado Nº: 0010619-33.2014.810.0005
Origem: Turma Recursal Cível e Criminal de Bacabal
Recorrente: Banco do Brasil S.A.
Recorrido: Francisca dos Santos Medeiros
Relator: Juiz Alessandro Bandeira Figueiredo
Votação por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento para manter a sentença em seu inteiro teor.
Custas processuais na forma da lei. Honorários advocatícios, pelo recorrente, em 20% sobre o valor da condenação.
09. Recurso Inominado Nº: 0011856-39.2013.810.0005
Origem: Turma Recursal Cível e Criminal de Bacabal
Recorrente: Banco Bradesco S.A.
Recorrido: Vandeci Moreira
Relator: Juiz Alessandro Bandeira Figueiredo
Votação por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento para manter a sentença em seu inteiro teor.
Custas processuais na forma da lei. Honorários advocatícios, pelo recorrente, em 20% sobre o valor da condenação.
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Relator: Jairon Ferreira de Morais
01-Recurso Inominado Nº: 10052016
Origem: Santa Luzia
Processo Originário:114-84.2015.8.10.0057
Recorrente: Teresa de Aguiar Silva
Advogado: Karla Janine de Souza Penha
Recorrido: Mondial Eletrodomésticos Ltda.
Advogado: Carlos Fernando Siqueira Castro
Relator(A): Jairon Ferreira de Morais
Votação por quórum mínimo, em conhecer e dar provimento ao recurso para condenar as empresas recorridas,
solidariamente, ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 202,93 (duzentos e dois reais e noventa
e três centavos), referente a restituição do valor do bem pago, e indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00
(dois mil reais). Impedido o MM. Juiz Alessandro Bandeira Figueiredo. Sem custas processuais e sem condenação em
honorários advocatícios.
02-Recurso Inominado Nº: 1142017
Origem: Arari
Processo Originário:77-18.2015.8.10.0070
Recorrente: Companhia Vale
Advogado: Deyvison dos Santos Pereira
Recorrido: José Benedito Silva
Advogado: Antonio José de Melo Brito
Relator(A):Jairon Ferreira de Morais
Votação por unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento para reduzir o valor da indenização por
danos morais para R$ 5.000,00. Custas processuais na forma da lei. Sem condenação em Honorários advocatícios.
03-Recurso Inominado Nº: 1362017
Origem: Lago da Pedra
Processo Originário:450-11.2016.8.10.0039
Recorrente: Virgínia Maria da Conceição
Advogado: Tiago Fialho Lopes
Recorrido: Banco do Brasil S.A.
Advogado: Sérvio Túlio de Barcelos
Relator(A):Jairon Ferreira de Morais
Votação por unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento apenas para afastar a multa imposta por
litigância de má fé e a condenação ao pagamento de custas processuais.
04. Recurso Inominado Nº: 0011318-24.2014.810.0005
Origem: Juizado Especial Cível e Criminal de Bacabal
Recorrente: Flávio Delmiro Cavalcante
Recorrido: Franere Comércio Construções e Imobiliária Ltda.
Relator: Juiz Jairon Ferreira de Morais
Votação por maioria, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, para condenar a empresa recorrida ao
pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00, sendo mantidos os demais comandos definidos na
sentença. Vencido o voto da MM. Juíza Daniela de Jesus Bonfim Ferreira.
05. Recurso Inominado Nº 0010006-20.2013.810.0005
Origem: Juizado Especial Cível e Criminal de Bacabal
Recorrente: Banco Bonsucesso S.A.
Recorrido: Jaime Barros de França
Relator: Juiz Jairon Ferreira de Morais
Votação por unanimidade, em, conhecer e dar provimentoao recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os
pedidos formulados na inicial, nos termos do voto do relator.
Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a presente sessão, do que foi lavrada esta ata, que depois de lida e aprovada será
assinada pelo presidente desta Turma. Eu, Jerias Silas da Silva, Técnico Judiciário, digitei.

Juiz ALESSANDRO BANDEIRA FIGUEIREDO
No exercício da Presidência da Turma Recursal Cível e Criminal de Bacabal/MA

Bacuri

AÇÃO SUMARÍSSIMA Nº.499-19.2017.8.10.0071
JUIZ: DR. THADEU DE MELO ALVES
REQUERENTE: HONORINA PIZON DE ALMEIDA FERREIRA
ADVOGADO: Drª. MARITONIA FERREIRA SÁ
REQUERIDO: BANCO BMG S/A
DECISÃO:Trata-se de “Ação Declaratória de Inexistência de Debito c/c Repetição de Indébito, indenização por Danos Morais e
Antecipação De Tutela” proposta por HONORINA PIZON DE ALMEIDA FERREIRA em face do BANCO BMG S/A.Aduz
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a parte autora que fora surpreendida com 01 (um) empréstimo consignado sendo descontado diretamente em seu
benefício. Relata que não realizou tal empréstimo, tampouco recebera qualquer informação da instituição financeira
acerca da operação. Pleiteia tutela de urgência incidental para suspender os descontos que reputa indevidos.É o que
cabia relatar.Decido.No presente feito, os documentos colacionados, fl. 12, demonstram que os descontos cessaram
desde o mês 08/2014, e, desta forma, inexiste o perigo de dano, também chamado de “ periculum in mora”, segundo o qual cabe a
parte provar que a demora na tutela jurisdicional acarretará ao titular do direito um dano ou trará risco ao resultado útil o
processo.Ademais, também não se verifica a presença da probabilidade do direito, requisito fundamental em qualquer antecipação
provisória de mérito, tendo em vista que a prova documental não se coaduna com as alegações prestadas na inicial.Ante o
exposto, e por tudo mais que dos autos consta, INDEFIRO O PEDIDO DE CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA
PLEITEADO, para que a presente ação continue no seu trâmite normal.Designo audiência de conciliação, instrução e
julgamento a ser agendada pela Secretária Judicial deste juízo na primeira pauta disponível independente de nova
conclusão dos autos.Cite-se a requerida, nos termos do art. 18, inciso II e § 1º[1], da Lei 9.099/95.Intime-se a requerida do teor da
liminar ora deferida, advertindo-se que deverá comprovar nos autos o cumprimento da liminar, sob pena de incidência da multa
epigrafada.Registro que a contestação poderá ser apresentada até a audiência de instrução e julgamentos, nos termos do art. 30
da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 10 do FONAJE.Caso não seja contestado o pedido ou o requerido não compareça a qualquer
das audiências, os fatos articulados pelo autor presumir-se-ão aceitos pelo réu como verdadeiros, tudo nos termos do art. 20 da Lei
já referida e do art. 285, segunda parte, do Código de Processo Civil. Por outro lado, a ausência do autor a qualquer das
audiências implicará em extinção do feito sem exame de mérito.Consigno ainda que todas as provas serão produzidas em
audiência, e que cada parte poderá apresentar até (03) três testemunhas (art. 34 da mesma Lei).Sublinho ainda que, por tratar-se
de relação de consumo, inverto o ônus da prova, conforme art. 6º, inciso VIII do Código de Defesa do Consumidor.Intimem-se as
partes, por meio de seus advogados. Aquelas que não estão representados por procuradores, intimem-se por qualquer meio
idôneo de comunicação (art. 19 da Lei 9.099/95), podendo servir uma cópia deste despacho como mandado.Defiro o pleito de
assistência judiciária, amparado no art. 4º da Lei 1.060/50.Com esteio no art. 71, da Lei nº 10.741/2003, determino que se dê
prioridade aos processos em que figure como parte ou interveniente pessoa com idade igual ou superior a 60 (sessenta)
anos, devendo a Secretaria providenciar uma etiqueta de determinada cor para identificá-los, colocando-a no perfil dos autos, de
forma que estes restem facilmente caracterizados como tal, mesmo quando empilhados, além de anotar essa circunstância em
local visível na capa dos autos.A PRESENTE DECISÃO JÁ SERVE COMO MANDADO, devendo ser instruída com cópia da
inicial.Cumpra-se.Bacuri (MA), 22 de junho de 2017.Thadeu de Melo AlvesJuiz de Direito Titular da Comarca de
Bacuri/MA.Bacuri/MA, aos 28 (vinte e oito) dias do mês de junho de 2017 (dois mil e dezessete). Para que chegue ao
conhecimento da advogada da parte Requerente Drª. MARITONIA FERREIRA SÁ-OAB/MA(8267). Fábio Henrique S.
Araújo, Secretário Judicial. Juiz de DireitoTHADEU DE MELO ALVES

[1]Art. 18 § 1º - A citação conterá cópia do pedido inicial, dia e hora para comparecimento do citando e advertência de que, não
comparecendo este, considerar-se-ão verdadeiras as alegações iniciais, e será proferido julgamento, de plano.

AÇÃO SUMARÍSSIMA Nº.510-48.2017.8.10.0071
JUIZ: DR. THADEU DE MELO ALVES
REQUERENTE: JOANA MARIA LOUZEIRO SILVA
ADVOGADO: Drª. NIVEA DE AQUINO PISETTA OAB/MA 12002
REQUERIDO: BANCO BONSUCESSO
DECISÃO:Trata-se de “Ação Declaratória de Inexistência de Relação Contratual c/c Repetição de Indébito, indenização por Danos
Morais e Pedido de Tutela de Urgência” proposta por JOANA MARIA LOUZEIRO SILVA em face da BANCO
BONSUCESSO S/A, todos qualificados nos autos.Aduz a parte autora, em síntese, que é aposentada perante o INSS,
NB nº 139.632.522-8 e NB nº 166.386.717-5, e que identificou a realização de descontos não autorizados a titulo de RMC
- Reserva de Margem Consignável em seus benefícios, conforme extratos que acompanham a exordial.Diante disto,
requereu afinal, entre os pedidos, a concessão de uma tutela provisória de urgência, determinando-se que o banco se
abstenha de cobrar os valores que reputa indevidos, bem como que proceda a imediata restituição dos valores na forma
dobrada.Com a Inicial, juntou documentos.É o que cabia relatar.Decido.A tutela provisória incidental, em caráter de urgência,
nos termos do art. 294, caput c/c art. 300, do NCPC, tem cabimento quando presentes os seguintes requisitos: 1) a
probabilidade do direito, compreendida como a plausibilidade do direito alegado, em cognição superficial, a partir dos
elementos de prova apresentados; 2) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, caso a prestação jurisdicional
não seja concedida de imediato.Nessa linha, ao analisar os elementos de prova até então produzidos, observa-se que NÃO
estão presentes os requisitos para a concessão do pedido de tutela provisória requerida na Exordial, notadamente a
probabilidade do direito, uma vez que, analisando os documentos juntados a inicial, notadamente o de fls.17/28, percebe-se
que fora realizado no benefício da autora uma Reserva de Margem Consignável (RMC) e não um empréstimo, como alegado
na inicial.Nos termos do inciso XIII, artigo 2º, da Instrução Normativa INSS/PRES nº 28 de 16/05/2008, considera-se Reserva
de Margem Consignável (RMC): o limite reservado no valor da renda mensal do benefício para uso exclusivo do cartão de
crédito.De outra banda, não há demonstração nos autos de que vem sendo descontado o valor de R$ 44,00 do benefício da
autora, referente a essa RMC.Prejudicada a analise do perigo de dano.ANTE O EXPOSTO, indefiro o pedido de tutela de
urgência.Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento a ser agendada pela Secretária Judicial deste juízo na
primeira pauta disponível independente de nova conclusão dos autos. Cite-se a requerida, nos termos do art. 18, inciso II e
§ 1º[1], da Lei 9.099/95.Intime-se a requerida do teor da liminar ora deferida, advertindo-se que deverá comprovar nos autos o
cumprimento da liminar, sob pena de incidência da multa epigrafada.Registro que a contestação poderá ser apresentada até a
audiência de instrução e julgamentos, nos termos do art. 30 da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 10 do FONAJE.Caso não seja
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contestado o pedido ou o requerido não compareça a qualquer das audiências, os fatos articulados pelo autor presumir-se-ão
aceitos pelo réu como verdadeiros, tudo nos termos do art. 20 da Lei já referida e do art. 285, segunda parte, do Código de
Processo Civil. Por outro lado, a ausência do autor a qualquer das audiências implicará em extinção do feito sem exame de
mérito.Consigno ainda que todas as provas serão produzidas em audiência, e que cada parte poderá apresentar até (03) três
testemunhas (art. 34 da mesma Lei).Sublinho ainda que, por tratar-se de relação de consumo, inverto o ônus da prova, conforme
art. 6º, inciso VIII do Código de Defesa do Consumidor.Intimem-se as partes, por meio de seus advogados. Aquelas que não estão
representados por procuradores, intimem-se por qualquer meio idôneo de comunicação (art. 19 da Lei 9.099/95), podendo servir
uma cópia deste despacho como mandado.Defiro o pleito de assistência judiciária, amparado no art. 4º da Lei 1.060/50.Com esteio
no art. 71, da Lei nº 10.741/2003, determino que se dê prioridade aos processos em que figure como parte ou interveniente
pessoa com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, devendo a Secretaria providenciar uma etiqueta de determinada cor
para identificá-los, colocando-a no perfil dos autos, de forma que estes restem facilmente caracterizados como tal, mesmo
quando empilhados, além de anotar essa circunstância em local visível na capa dos autos.A PRESENTE DECISÃO JÁ SERVE
COMO MANDADO, devendo ser instruída com cópia da inicial.Cumpra-se.Bacuri (MA), 22 de junho de 2017.Thadeu
de Melo AlvesJuiz de Direito Titular da Comarca de Bacuri/MA.Bacuri/MA, aos 28 (vinte e oito) dias do mês de junho de 2017
(dois mil e dezessete). Para que chegue ao conhecimento da advogada da parte Requerente Drª. NIVEA DE AQUINO PISETTA-
OAB/MA(12002). Fábio Henrique S. Araújo, Secretário Judicial. Juiz de DireitoTHADEU DE MELO ALVES

[1]Art. 18 § 1º - A citação conterá cópia do pedido inicial, dia e hora para comparecimento do citando e advertência de que, não
comparecendo este, considerar-se-ão verdadeiras as alegações iniciais, e será proferido julgamento, de plano.

Processo nº. 178-81.2017.8.10.0071
AÇÃO PENAL
Autor: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
Acusados:ANDREW FABRÍCIO FERREIRA SANTOS; ARCY FONSECA GOMES; FLÁVIA REGINA ASSUNÇÃO DE AZEVEDO;
GERSEN JAMES CORREIA CHAGAS; JOSÉ BALDOÍNO DA SILVA NERY; MARIA JOSÉ DOS SANTOS NASCIMENTO; e
WAGNO SETUBAL DE OLIVEIRA.
Advogados: Dr. EDUARDO AIRES CASTRO–OAB/MA–5378; Dr. EVANDRO SOARES DA SILVA JÚNIOR-OAB/MA-11.515 e Dr.
FRANCISCO TOBIAS DE CASTRO NETO-OAB/MA-10.015.
Advogado: Dr.JURANDY SILVA-OAB/MA—12.436.
Advogado: Dr. ARCY FONSECA GOMES-OAB/MA-2183, em causa própria.
INTIMAÇÃO da Defesa dos Acusados FLÁVIA REGINA ASSUNÇÃO DE AZEVEDO; GERSEN JAMES CORREIA CHAGAS; JOSÉ
BALDOÍNO DA SILVA NERY; MARIA JOSÉ DOS SANTOS NASCIMENTO e WAGNO SETUBAL DE OLIVEIRA, através dos
advogadosDr. EDUARDO AIRES CASTRO–OAB/MA–5378; Dr. EVANDRO SOARES DA SILVA JÚNIOR-OAB/MA-11.515 e Dr.
FRANCISCO TOBIAS DE CASTRO NETO-OAB/MA-10.015; do Acusado ANDREW FABRÍCIO FERREIRA SANTOS, através do
seu advogado Dr. JURANDY SILVA-OAB/MA—12.436 e o Dr. ARCY FONSECA GOMES-OAB/MA-2183, advogando em causa
própria, do INTEIRO TEOR DO DESPACHO de fls. 1420, para no PRAZO DE 05(CINCO) DIAS, se manifestarem acerca do pedido
de desistência da oitiva da testemunha CÉLIA VITÓRIA NERY DA SILVA, formulado pelo Representante do Ministério Publico
Estadual, bem como sobre eventuais diligências a serem requeridas nesta fase processual, o qual segue TRANSCRITO na íntegra
adiante: “Recebi hoje. Considerando o pedido do Ministério Público Estadual de desistência de oitiva da testemunha Célia Vitória
Nery da Silva, que por ele havia sido requerida como diligência, determino que intimem-se as defesas dos acusados, para que no
prazo de 05 (cinco) dias, se manifestem acerca do pedido de desistência formulado, bem como sobre eventuais diligências a
serem requeridas nesta fase processual. Noutro giro, considerando que quando do cumprimento da determinação de juntada de
cópia integral da Ação Civil de Improbidade Administrativa n° 1034-50.2014.8.10.0071 (fls. 375/376), não foram juntados os
respectivos arquivos de mídia que dela fazem parte, chamo o feito à ordem para determinar que se proceda à juntada de todos
os arquivos de mídia relacionados ao processo n° 1034-50.2014.8.10.0071, nos termos da decisão de fls. 375/376. Após, voltem-me
os autos conclusos para deliberação. Cumpra-se. Bacuri (MA), 28 de junho de 2017. Thadeu de Melo Alves. Juiz de Direito Titular
da Comarca de Bacuri/MA”.

Fábio Henrique S. Araújo
Assino de ordem do MM. Juiz,

nos termos do art. 3°, XXV, III, do Provimento n°. 001/2007/CGJ/MA

PROCESSO Nº. 183-06. 2017.8.10.0071
AÇÃO: SUMARISSIMA
REQUERENTE: JOSE VALDEZ SANTOS MENDES
REQUERIDO: COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO- CEMAR
ADVOGADA DA REQUERIDA:LUCIMARY GALVÃO LEONARDO GARCES- OAB/MA 61100

INTIMAÇÃO DA ADVOGADADA PARTE REQUERIDA LUCIMARY GALVÃO LEONARDO GARCÊS OAB/MA 61100, para
comparecer á audiencia UNA(Conciliação, Instrução e Julgamento), designada por este juizo para o dia 11 DE JULHO DE 2017,
ÁS 10:20 HORAS, devendo apresentar nesta oportunidade provas testemunhais ou documentais, no caso de testemunhas sendo
no máximo (03) tres, a qual será realizada na sala de audiencias do forum local, sito á Rua da Alegria, nº 109, Centro, nesta cidade
de Bacuri/MA. Ficando advertido que o não comparecimento do requerido à audiência implica presunção de serem verdadeiros os
fatos alegados no pedido inicial, dando-se o julgamento imediato da causa.

Fabio Henrique Salgado Araújo
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Assino de ordem do MM. Juiz
Nos termos do Art. 3, XXV, III, do provimento nº 001/2007/CCJ/MA

PROCESSO Nº. 371-96. 2017.8.10.0071
AÇÃO: SUMARISSIMA
REQUERENTE: VANDERLEY FERREIRA GARCIA
ADVOGADO: PAULO ROBERTO ALMEIDA OAB/MA 6395
REQUERIDO: COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO- CEMAR
ADVOGADA DA REQUERIDA:LUCIMARY GALVÃO LEONARDO GARCES- OAB/MA 61100

INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS DAS PARTES REQUERENTE E REQUERIDA DR. PAULO ROBERTO ALMEIDA- OAB/MA 6395
E LUCIMARY GALVÃO LEONARDO GARCÊS OAB/MA 61100, para comparecerem á audiencia UNA(Conciliação, Instrução e
Julgamento), designada por este juizo para o dia 11 DE JULHO DE 2017, ÁS 11:20 HORAS, devendo apresentar nesta
oportunidade provas testemunhais ou documentais, no caso de testemunhas sendo no máximo (03) tres, a qual será realizada na
sala de audiencias do forum local, sito á Rua da Alegria, nº 109, Centro, nesta cidade de Bacuri/MA. Ficando advertido que o não
comparecimento do requerido à audiência implica presunção de serem verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, dando-se o
julgamento imediato da causa.

Fabio Henrique Salgado Araújo
Assino de ordem do MM. Juiz

Nos termos do Art. 3, XXV, III, do provimento nº 001/2007/CCJ/MA

Balsas

Primeira Vara de Balsas

ESTADO DO MARANHÃO
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DA COMARCA DE BALSAS/MARANHÃO
SECRETARIA JUDICIAL DA 1ª VARA - BALSAS/MA

EDITAL DE INTIMAÇÃO PARA PAGAMNETO DE MULTA COM PRAZO DE 10 DIAS

Processo: - Ação Penal nº 752-31.2006.8.10.0026
AUTOR: - Ministério Público Estadual
RÉU: - João Ferreira Pinto

A DOUTORA NIRVANA MARIA MOURÃO BARROSO, JUIZA DE DIREITO RESPONDENDO PELA PRIMEIRA VARA DA
COMARCA DE BALSAS, ESTADO DO MARANHÃO, pelo presente Edital INTIMA o setenciado João Ferreira Pinto, brasileiro,
casado, pintor, residente na Rua 02, nº 341, Bairro de Nazaré, nesta cidade , atualmente em lugar ignorado, para no prazo de 10
(dez) dias, efetuar o pagamento da multa processual no processo acima identificado, ficando ciente de que findo o prazo, será
inscrita na Dívida Ativa e que este Juízo funciona na Av. Dr. Jamildo, s/nº, Bairro Potosi, Edifício do Fórum.

BALSAS/MA, 23 de junho de 2017

Juíza Nirvana Maria Mourão Barroso
Respondendo pela 1ª Vara

PROCESSO N° 0801373-09.2017.8.10.0026
AÇÃO: MANDADO DE SEGURANÇA (120)
PARTE AUTORA: MARCIARA MATOS CABRAL CHAVES
ADVOGADO(A): Dr. : PAULO ERNANDES DE OLIVEIRA
PARTE RÉ: MUNICIPIO DE BALSAS e outros
ADVOGADO:Dr.
FINALIDADE: INTIMAR o(a) advogado(a) da parte autora, Dr(a). PAULO ERNANDES DE OLIVEIRA - OAB/MA 17135, despacho/decisão/sentença ID nº
6609577, a seguir transcrito(a): "DECISÃO Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por MARCIARA MATOS CABRAL CHAVES contra ato tido como
coator supostamente praticado pelo PREFEITO MUNICIPAL e pelo MUNICÍPIO DE BALSAS, no qual pleiteia a concessão de medida liminar a fim de que seja
imediatamente nomeada para a vaga de auxiliar administrativo, em virtude de sua aprovação em 1º lugar, dentro das 18 (dezoito) vagas previstas no edital, cujo
resultado final foi divulgado em 25 de janeiro de 2016 . Aduz que possui direito líquido e certo à nomeação por ter sido aprovada dentro do número de vagas
previstas, bem como pela existência de desvio de função e de contratações temporárias em detrimento da impetrante. É o sucinto relatório. Decido. Inicialmente,
defiro a gratuidade da justiça em favor da impetrante, ante a declaração de hipossuficiência, bem como pela demonstração da ausência de renda mensal. Em
análise de cognição sumária que o momento comporta, tenho que os pressupostos necessários à concessão da medida urgente perseguida, quais sejam a
relevância da fundamentação e o risco de ineficácia da medida, assim entendidas como sendo fumus boni iuris e periculum in mora, não se encontram presentes.
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In casu, inexiste a relevância na fundamentação, uma vez que não restou devidamente demonstrada a existência de desvio de função ou contratação temporária
para o cargo de auxiliar administrativo, bem como a quantidade de trabalhadores nessa condição. Importante ressaltar que não foi juntada qualquer prova
documental neste sentido. Ademais, também entendo ter restado ausente o requisito do risco de ineficácia da medida, eis que eventual concessão da segurança
ao final não fará perecer o direito ora pretendido, na forma do art. 7º, inciso III, da Lei 12.016/20091. Faço tal afirmação pelo fato do certame ainda estar dentro
do prazo de validade, bem como em razão da impetrante ter sido aprovada dentro do número de vagas prevista no edital. Sob tais fundamentos, INDEFIRO o
pedido de antecipação dos efeitos da tutela mandamental. Dê-se ciência ao Impetrado da presente decisão e, ainda, para que preste as informações pertinentes,
no prazo de 10 dias, como também, dê-se ciência do feito ao órgão de representação judicial do Impetrado, nos termos do art. 7º, II, da Lei nº 12.016/2009. Após,
vistas ao Ministério Público. Oportunamente, concluam-se os autos para sentença. Intimem-se. Cumpra-se. Balsas/MA, 21 de junho de 2017. NIRVANA MARIA
MOURÃO BARROSO Juíza de Direito, respondendo (Portaria nº 25652017-CGJ)".

REG. DISTRIBUIÇÃO N° 1044-40.2011.8.10.0026
AÇÃO:Busca e Apreensão
SECRETARIA JUDICIAL DA 1ª VARA
AUTOR: BANCO FINASA BMC S/A
ADVOGADO(A): Dr(a). Celso Marcon OAB-MA 8104-A
RÉU: PAULO DE TARSO LOPES DE OLIVEIRA

FINALIDADE: INTIMAR o(a) advogado(a) da parte autora, Dr(a). Celso Marcon, OAB/MA n° 8104A, para, no prazo de 05 dias, se
manifestar acerca da CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA de fls. 236, a seguir transcrita: "C E R T I D Ã O Certifico que em
cumprimento ao mandado retro da MM. Juíza de Direito da 1a Vara, após diligências, DEIXEI de PROCEDER a APREENSÃO do
veículo constante da inicial, em virtude de não haver sido localizado nesta cidade e Comarca. O referido é verdade e dou fé.
Balsas (MA), 06 de junho de 2017. Eudes Ferreira de Sousa Oficial de Justiça Mat. 042622".

Maria Luzimar Brito da S. Lima - Secretária Judicial
assino de ordem da MM.Juíza, Dra. Elaile Silva Carvalho,
conf. art. 3°, XXV, III, do Provimento n°. 001/2007/CGJ/MA

REG. DISTRIBUIÇÃO N° 1100-10.2010.8.10.0026
AÇÃO: Procedimento Ordinário
SECRETARIA JUDICIAL DA 1ª VARA
PARTE AUTORA: MARIA LINA VIEIRA DA SILVA
ADVOGADO(A): Dr. José Marques Botelho OAB-MA 8624-A
PARTE RÉ: SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE BALSAS SAAE
ADVOGADO(A): Dr. GERSON AKIHIRO KURAMOTO OAB-MA 6759

FINALIDADE: INTIMAR o(a) advogado(a) da parte RÉ, Dr. GERSON AKIHIRO KURAMOTO OAB-MA 6759, para, no prazo de 30
(trinta) dias, impugnar a execução, ou informar se concorda com os cálculos apresentado(s) pelo(a)(s) Credor(a)(s)(es),
conforme DESPACHO de fls. 80, a seguir transcrito: "DESPACHO Vistos etc., 1. Requerida a execução (fls. 140-146), intime-se a
autarquia municipal, nos termos do art. 535 do CPC/2015, para, no prazo de 30 (trinta) dias, impugnar a execução, ou informar se
concorda com os cálculos apresentado(s) pelo(a)(s) Credor(a)(s)(es). 2. Transcorrido o prazo legal sem apresentação de
impugnação, ou havendo concordância expressa do devedor ao valor executado (art. 535, §3º, do CPC/2015), requisite-se o
pagamento da dívida exequenda, com observância das disposições contidas na Resolução n.º 405/2016, do Conselho da Justiça
Federal. 3. Em caso de impugnação parcial, a parte não questionada pela executada será, desde logo, objeto de cumprimento (art.
535, §4º, do CPC/2015), com consequente requisição do pagamento da parte da dívida não impugnada, observando-se as
disposições contidas na Resolução acima referida. CUMPRA-SE. Intime-se. Balsas (MA), 08/06/2017. Elaile Silva Carvalho Juíza
de Direito Titular da 1ª Vara da Comarca de Balsas".

Maria Luzimar Brito da Silva Lima
Sec. Judicial da 1ª Vara, ass. de ordem da MM. Juíza Elaile Silva Carvalho,
nos termos do art. 3°, XXV, III, do Provimento n°. 001/2007/CGJ/MA.

REG. DISTRIBUIÇÃO N° 1130-35.2016.8.10.0026
AÇÃO:Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária
SECRETARIA JUDICIAL DA 1ª VARA
AUTOR: BANCO HONDA S/A
ADVOGADA: Drª. Aldenira Gomes Diniz
RÉU: ANA GORETE NASCIMENTO DE CASTRO

FINALIDADE: INTIMAR a advogada da parte autora,Drª. Aldenira Gomes Diniz, OAB/MA n° 10715 - A, para no prazo de 10 (dez)
dias informar o endereço atualizado ou requerer o que entender devido, conforme DESPACHO de fls. 47, do processo em
destaque, a seguir transcrito: "1. INDEFIRO o pedido de desentranhamento do mandado de busca e apreensão formulado pelo
autor na petição retro, devido a certidão lavrado pelo Oficial de Justiça ser válida e conter as informações necessárias ao
cumprimento do mandado de busca e apreensão e citação.2. Desta feita, intime-se a parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias,
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informar o endereço atualizado do réu, ou no mesmo prazo requerer o que entender devido. 3. DEFIRO a inclusão da restrição
judicial na base de dados do RENAJUD, registrando-se o gravame referente à decretação da busca e apreensão do veículo.4. A
cópia do presente servirá como ofício, devendo a parte autora providenciar o encaminhamento ao órgão competente. 5. Realizada
a apreensão do veículo, deverá a parte autora requerer a retirada do gravame.Cumpra-se. Intime-se." Balsas - MA, 02/06/2017.(as)
ELAILE SILVA CARVALHO - Juíza de Direito

Maria Luzimar Brito da Silva Lima
Sec. Judicial da 1ª Vara

REG. DISTRIBUIÇÃO N° 1439-56.2016.8.10.0026
AÇÃO:Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária
SECRETARIA JUDICIAL DA 1ª VARA
AUTOR: BANCO HONDA S/A
ADVOGADA: Drª. Aldenira Gomes Diniz
RÉU: LUCAS ARAÚJO DIAS

FINALIDADE: INTIMAR a advogada da parte autora, Drª. Aldenira Gomes Diniz, OAB/MA n° 10715 - A, para no prazo de 10 (dez)
dias informar o endereço atualizado ou requerer o que entender devido, conforme DESPACHO de fls. 44, do processo em
destaque, a seguir transcrito: "1. INDEFIRO o pedido de desentranhamento do mandado de busca e apreensão formulado pelo
autor na petição retro, devido a certidão lavrado pelo Oficial de Justiça ser válida e conter as informações necessárias ao
cumprimento do mandado de busca e apreensão e citação.2. Desta feita, intime-se a parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias,
informar o endereço atualizado do réu, ou no mesmo prazo requerer o que entender devido. 3. DEFIRO a inclusão da restrição
judicial na base de dados do RENAJUD, registrando-se o gravame referente à decretação da busca e apreensão do veículo.4. A
cópia do presente servirá como ofício, devendo a parte autora providenciar o encaminhamento ao órgão competente. 5. Realizada
a apreensão do veículo, deverá a parte autora requerer a retirada do gravame.Cumpra-se. Intime-se." Balsas - MA, 02/06/2017.(as)
ELAILE SILVA CARVALHO - Juíza de Direito

Maria Luzimar Brito da Silva Lima
Sec. Judicial da 1ª Vara

REG. DISTRIBUIÇÃO N° 1482-61.2014.8.10.0026
AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial
SECRETARIA JUDICIAL DA 1ª VARA
PARTE AUTORA: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
ADVOGADO(A): Dr(a). Lívia Karla Castelo Branco Pereira
PARTE RÉ: DEOMAR LIMA DE SOUSA
ADVOGADO(A): Dr(a). Aldo de Mattos Sabino Júnior

FINALIDADE: INTIMAR os advogados das partes, Dr(a). Lívia Karla Castelo Branco Pereira - OAB/MA n° 8103 (parte autora) e
Dr(a). Aldo de Mattos Sabino Júnior - OAB/MA n° 7203-A (parte requerida), da sentença prolatada às fls. 193, do processo em
destaque, a seguir transcrita: "Cuida-se de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL manejada pelo BANCO DO NORDESTE
DO BRASIL (BNB) S.A em face de DEOMAR LIMA DE SOUSA, buscando a satisfação de crédito oriundo de contrato particular de
composição e confissão de dívidas referente às CÉDULAS RURAIS HIPOTECÁRIAS Nº 1597972843-G (A800015880/002) e Nº
1597972843-F (A800158901/002), no valor inicial de R$ 96.332,56 (noventa e seis mil, trezentos e trinta e dois reais e cinquenta e
seis centavos).Auto de penhora e avaliação de bem imóvel de propriedade do executado, no valor R$ 386.500,00 (trezentos e
oitenta e seis mil e quinhentos reais).Aceito pelo exequente o bem foi levado a leilão para expropriação(fl.41).Às fls.55/61, o
descendente do executado, na qualidade de terceiro interessado, depositou em juízo os valores correspondentes à avaliação do
bem penhorado e pugnou pela adjudicação do imóvel.Instado a se manifestar o exequente se mostrou desfavorável à adjudicação,
aduzindo que o imóvel é gravado como garantia hipotecária em outras cédulas rurais que, por sua vez, também são objetos de
processo judicial (ação monitória nº 1488-68.2014.8.10.0026) em trâmite na 2ª Vara desta comarca.Às fls.183/185, foi interposto
requerimento conjunto, formulado pelas partes e pelo terceiro interessado, buscando o levantamento do depósito judicial, em favor
da parte exequente, da quantia depositada por terceiro interessado (descendente do executado).Às fls.187/188, o exequente vem
ressaltar a urgência na liberação, via alvará, do valor depositado em juízo para fins de prosseguimento no processo de
renegociação de todas as dívidas envolvendo as partes. Na oportunidade, pede a suspensão do processo até a ultimação do
processo de renegociação. Decisão de fls.189, este juízo entendeu que, por ausência de atualização da quantia exequenda no
presente feito, restou prejudicada a análise do pedido de levantamento de valores para fins de adjudicação do imóvel penhorado,
por inexistir parâmetro para aferição de eventual quitação e extinção do feito. Ao final, determinou a intimação da parte exequente
para juntar aos autos, em 15 dias, memória de cálculos de atualização da dívida exequenda.A parte exequente vem aos autos
para, em razão processo de renegociação das dívidas existentes entre as partes, pedir a extinção do feito, por perda superveniente
do interesse processual, fazendo constar, expressamente, que tal requerimento não significa a renúncia aos créditos exequendo.
Na oportunidade requer que: (a). seja autorizado o desentranhamento dos títulos exequendos e outros documentos que instruíram
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a inicial, para devolução à parte exequente; (b). seja determinada a expedição de ofício ao SERASA com fins de exclusão do nome
do executado em relação às inscrições decorrentes da presente execução; (c). seja recolhido qualquer mandado expedido em
decorrência desse feito; (d). seja determinada a baixa da penhora do imóvel penhorado neste processo; (e). seja determinada a
restituição da quantia de R$ 386.500,00 (trezentos e oitenta e seis mil e quinhentos reais), e seus acréscimos naturais, mediante
expedição urgente de alvará judicial em favor do terceiro interessado, GABRIEL CAMPOS LIMA DE SOUSA (CPF
672.464.193-49); (f). faça constar a renúncia do prazo recursal e imediata declaração do trânsito em julgado da sentença
(fls.191/192).ANTE O EXPOSTO, JULGO EXTINTO O PROCESSO DE EXECUÇÃO, por perda superveniente do interesse
processual, nos moldes do artigo 485, VI, c/c artigo 925 ambos do Código de Processo Civil. Custas remanescentes, se houver,
pela parte exequente. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a inclusão destas verbas na renegociação do débito.
Ante a renúncia ao prazo recursal, certifique-se de imediato o trânsito em julgado da sentença. Autorizo o cumprimento, COM
URGÊNCIA, dos requerimentos dispostos nas alíneas "a" a "f" da petição de fls.191/192 apresentada pela parte exequente, em
especial, a baixa da penhora constante à fl.24 e a expedição de alvará judicial para levantamento da quantia depositada à fl.61, e
seus acréscimos naturais, em favor de GABRIEL CAMPOS LIMA DE SOUSA (CPF 672.464.193-49).Traslade-se cópia desta
sentença junto aos autos do EMBARGOS À EXECUÇÃO Nº 3966-49.2014.8.10.0026.Publique-se. Registre-se. Intimem-se."
Balsas - MA, 28 de junho de 2017. NIRVANA MARIA MOURÃO BARROSO Juíza Titular da 3ª Vara, respondendo
cumulativamente

Maria Luzimar Brito da Silva Lima - Secretária Judicial
assino de ordem da MM.Juíza, Dra. Elaile Silva Carvalho,
conf. art. 3°, XXV, III, do Provimento n°. 001/2007/CGJ/MA.

REG. DISTRIBUIÇÃO N° 1537-80.2012.8.10.0026
AÇÃO:Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária
SECRETARIA JUDICIAL DA 1ª VARA
AUTOR: BANCO HONDA S/A
ADVOGADA: Drª. Aldenira Gomes Diniz
RÉU: RAIMUNDO BRUNO VELOSO DOS SANTOS

FINALIDADE: INTIMAR a advogada da parte autora, Drª. Aldenira Gomes Diniz, OAB/MA n° 10715 - A, para no prazo de 10 (dez)
dias informar o endereço atualizado ou requerer o que entender devido, conforme DESPACHO de fls. 68, do processo em
destaque, a seguir transcrito: "1. INDEFIRO o pedido de desentranhamento do mandado de busca e apreensão formulado pelo
autor na petição retro, devido a certidão lavrado pelo Oficial de Justiça ser válida e conter as informações necessárias ao
cumprimento do mandado de busca e apreensão e citação.2. Desta feita, intime-se a parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias,
informar o endereço atualizado do réu, ou no mesmo prazo requerer o que entender devido. 3. DEFIRO a inclusão da restrição
judicial na base de dados do RENAJUD, registrando-se o gravame referente à decretação da busca e apreensão do veículo.4. A
cópia do presente servirá como ofício, devendo a parte autora providenciar o encaminhamento ao órgão competente. 5. Realizada
a apreensão do veículo, deverá a parte autora requerer a retirada do gravame.Cumpra-se. Intime-se." Balsas - MA, 02/06/2017.(as)
ELAILE SILVA CARVALHO - Juíza de Direito

Maria Luzimar Brito da Silva Lima
Sec. Judicial da 1ª Vara

PROCESSO N° 1614-50.2016.8.10.0026.
AÇÃO: Procedimento Ordinário
SECRETARIA JUDICIAL DA 1ª VARA
PARTE AUTORA: NOTARO ALIMENTOS LTDA
ADVOGADO(A): Dr(a). Edgard Carvalho Sales Neto OAB-MA 5336
PARTE RÉ: PREMOL CONSTRUCOES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

FINALIDADE: INTIMAR o(a) advogado(a) da parte autora, Dr. Edgard Carvalho Sales Neto, OAB/MA 5336, do DESPACHO de fls.
205, a seguir transcrito: "DESPACHO Intime-se a parte autora, no prazo de 10 (dez) dias, para apresentar a petição original,
sob pena de extinção e arquivamento dos autos. Cumpra-se. Intime-se. Balsas- MA, 29/05/2017. ELAILE SILVA CARVALHO Juíza
de Direito Titular da 1° Vara".

Maria Luzimar Brito da Silva Lima
Sec. Judicial da 1ª Vara, ass. de ordem da MM. Juíza Elaile Silva Carvalho,
nos termos do art. 3°, XXV, III, do Provimento n°. 001/2007/CGJ/MA.

REG. DISTRIBUIÇÃO N° 1891-08.2012.8.10.0026
AÇÃO: Constitutiva - Negativa de Nulidade de Cláusulas em Cédulas de Crédito Rural e de Produto Rural
SECRETARIA JUDICIAL DA 1ª VARA
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AUTOR: Ana Nery Machado Peteck e outros
ADVOGADO(A): Dr. Péricles Landgraf Araújo de Oliveira OAB/MA 10.112-A
RÉU: Banco do Brasil S/A
ADVOGADO(A): Dr. Leonard Kendge Leite Chicar OAB/MA 8.974

FINALIDADE: INTIMAR o(a) advogado(a) das partes, Dr. Pericles Landgraf Araujo de Oliveira, OAB/MA 10.112-A e Dr. Leonard
Kendge Leite Chicar, OAB/MA 8.974, do inteiro teor do DESPACHO de fls. 1048/1048v a seguir transcrito: "DESPACHO Trata-se
de ação constitutiva negativa de nulidade de cláusulas em cédulas de crédito rural e cédulas de produto rural proposta por LUIZ
QUIRINO PETECK E OUTROS em face do BANCO DO BRASIL S.A, objetivando a revisão dos contratos abaixo discriminados: I)
Contratos firmados por LUIS QUIRINO PETECK - a) CRP n. 40/02075-4; b) CRP n. 40/02042-8; c) CRP n. 40/02005-3; d) CPR -
financeira n.000370819; e) CPR - financeira n. 371754. II) Contratos firmados por DARCI PETECK - a) CRP n. 40/02038-x; b) CRP
n. 40/01994-2; c) CRP n. 40/02085-1; CRH n. 40/02128-9; CPR - financeira n. 370363. III) Contrato firmado por PAULO PETECK -
a) CRP 40/1989-6; CRP 40/02082-7; CRP 40/02118-1; CRP 40/02104-1; CRP 40/02037-1; CPR - financeira 371860; CPR
financeira 370825. IV) Contrato firmado por VALDECIR PETECK - a) CRP 40/02028-2; CRP 40/02040-1; CRP 40/02083-5; CPR
financeira 370359. Compulsando os autos, observo que às fls. 1011 foi homologado acordo quanto as operações a seguir
descritas: 1. CRP n. 40/02075-4; 2. CRP n. 40/02042-8; 3. CRP n. 40/02005-3; 4. CRP n. 40/02038-x; 5. CRP n. 40/01994-2; 6.
CRP n. 40/02085-1; 7. CRP 40/1989-6; 8. CRP 40/02082-7; 9. CRP 40/02118-1; 10. CRP 40/02104-1; 11. CRP 40/02037-1; 12.
CRP 40/02028-2; 13. CRP 40/02040-1; 14. CRP 40/02083-5; Ressalto que nos autos da ação cautelar inominada nº.
1892-90.2012.8.10.0026, às fls. 545/546, as partes informaram a realização de composição extrajudicial quanto as operações: 1.
Cédula de Produto Rural financeira n. 370.359; 2. Cédula de Produto Rural financeira n. 370.825; 3. Cédula de Produto Rural
financeira n. 371.860 e 4. Cédula de Produto Rural financeira n. 370.363. No entanto, referido acordo não foi homologado tendo
em vista que o processo encontrava-se extinto com sentença que julgou procedente o pedido em 27/11/2014, fls. 537/539. Desta
feita, intimem-se as partes para que no prazo de 10 (dez) dias, informem se possuem interesse na homologação do
referido acordo e em caso positivo, traslade-se a petição de fls. 545/558 do processo nº. 1892-90.2012.8.10.0026 para os
presentes autos. Após, independentemente de manifestação das partes, voltem os autos conclusos para sentença. Intime-
se. Cumpra-se. Balsas - MA, 23/05/2017. Juíza Elaile Silva Carvalho Titular da 1º Vara".

Maria Luzimar Brito da Silva Lima
Sec. Judicial da 1ª Vara, ass. de ordem da MM. Juíza Elaile Silva Carvalho,
nos termos do art. 3°, XXV, III, do Provimento n°. 001/2007/CGJ/MA.

REG. DISTRIBUIÇÃO N° 1918-49.2016.8.10.0026
AÇÃO: Obrigação de Fazer
SECRETARIA JUDICIAL DA 1ª VARA
PARTE AUTORA: Clenilce Alves de Sousa
ADVOGADO:Dr. José Marques Botelho
PARTE RÉ: Banco do Brasil S/A e Município de Balsas/MA

FINALIDADE: INTIMAR o advogado do autor, Dr. José Marques Botelho, inscrito na OAB/MA nº 8624-A, do DESPACHO de fls.
150, do processo em destaque, a seguir transcrito: "1. Considerando a regularização processual já procedida anteriormente,
chamo o feito à ordem, a fim de tornar sem efeito o despacho retro.2. Tendo em vista a apresentação tempestiva da contestação
retro, com arguição de matéria preliminar, intime-se a parte autora para, querendo, apresentar réplica (art. 437, CPC) no prazo de
legal.CUMPRA-SE." Balsas - MA, 29/05/2017.(as) Juíza ELAILE SILVA CARVALHO - Titular da 1ª Vara

Maria Luzimar Brito da Silva Lima
Sec. Judicial da 1ª Vara

REG. DISTRIBUIÇÃO N° 1919-34.2016.8.10.0026
AÇÃO: Obrigação de Fazer
SECRETARIA JUDICIAL DA 1ª VARA
PARTE AUTORA: Eunice da Silva
ADVOGADO:Dr. José Marques Botelho
PARTE RÉ: Banco do Brasil S/A e Município de Balsas/MA

FINALIDADE: INTIMAR o advogado do autor,Dr. José Marques Botelho, inscrito na OAB/MA nº 8624-A, do DESPACHO de fls.
66, do processo em destaque, a seguir transcrito: "1. Considerando a regularização processual já procedida anteriormente, chamo
o feito à ordem, a fim de tornar sem efeito o despacho retro.2. Tendo em vista a apresentação tempestiva da contestação retro,
com arguição de matéria preliminar, intime-se a parte autora para, querendo, apresentar réplica (art. 437, CPC) no prazo de
legal.CUMPRA-SE." Balsas - MA, 29/05/2017.(as) Juíza ELAILE SILVA CARVALHO - Titular da 1ª Vara
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Maria Luzimar Brito da Silva Lima
Sec. Judicial da 1ª Vara

REG. DISTRIBUIÇÃO N° 1920-19.2016.8.10.0026
AÇÃO: Obrigação de Fazer
SECRETARIA JUDICIAL DA 1ª VARA
PARTE AUTORA: Maria Neusa Paula dos Reis
ADVOGADO:Dr. José Marques Botelho
PARTE RÉ: Banco do Brasil S/A e Município de Balsas/MA

FINALIDADE: INTIMAR o advogado do autor,Dr. José Marques Botelho, inscrito na OAB/MA nº 8624-A, do DESPACHO de fls.
147, do processo em destaque, a seguir transcrito: "1. Considerando a regularização processual já procedida anteriormente,
chamo o feito à ordem, a fim de tornar sem efeito o despacho retro.2. Tendo em vista a apresentação tempestiva da contestação
retro, com arguição de matéria preliminar, intime-se a parte autora para, querendo, apresentar réplica (art. 437, CPC) no prazo de
legal.CUMPRA-SE." Balsas - MA, 29/05/2017.(as) Juíza ELAILE SILVA CARVALHO - Titular da 1ª Vara

Maria Luzimar Brito da Silva Lima
Sec. Judicial da 1ª Vara

REG. DISTRIBUIÇÃO N° 1921-04.2016.8.10.0026
AÇÃO: Obrigação de Fazer
SECRETARIA JUDICIAL DA 1ª VARA
PARTE AUTORA: Zeli Aline da Silva
ADVOGADO:Dr. José Marques Botelho
PARTE RÉ: Banco do Brasil S/A e Município de Balsas/MA

FINALIDADE: INTIMAR o advogado do autor,Dr. José Marques Botelho, inscrito na OAB/MA nº 8624-A, do DESPACHO de fls.
68, do processo em destaque, a seguir transcrito: "1. Considerando a regularização processual já procedida anteriormente, chamo
o feito à ordem, a fim de tornar sem efeito o despacho retro.2. Tendo em vista a apresentação tempestiva da contestação retro,
com arguição de matéria preliminar, intime-se a parte autora para, querendo, apresentar réplica (art. 437, CPC) no prazo de
legal.CUMPRA-SE." Balsas - MA, 29/05/2017.(as) Juíza ELAILE SILVA CARVALHO - Titular da 1ª Vara

Maria Luzimar Brito da Silva Lima
Sec. Judicial da 1ª Vara

REG. DISTRIBUIÇÃO N° 1922-86.2016.8.10.0026
AÇÃO: Obrigação de Fazer
SECRETARIA JUDICIAL DA 1ª VARA
PARTE AUTORA:Maria Bernardete Ribeiro Lima
ADVOGADO:Dr. José Marques Botelho
PARTE RÉ: Banco do Brasil S/A e Município de Balsas/MA

FINALIDADE: INTIMAR o advogado do autor, Dr. José Marques Botelho, inscrito na OAB/MA nº 8624-A, do DESPACHO de fls.
184, do processo em destaque, a seguir transcrito: "1. Considerando a regularização processual já procedida anteriormente,
chamo o feito à ordem, a fim de tornar sem efeito o despacho retro.2. Tendo em vista a apresentação tempestiva da contestação
retro, com arguição de matéria preliminar, intime-se a parte autora para, querendo, apresentar réplica (art. 437, CPC) no prazo de
legal.CUMPRA-SE." Balsas - MA, 29/05/2017.(as) Juíza ELAILE SILVA CARVALHO - Titular da 1ª Vara

Maria Luzimar Brito da Silva Lima
Sec. Judicial da 1ª Vara

REG. DISTRIBUIÇÃO N° 1923-71.2016.8.10.0026
AÇÃO: Obrigação de Fazer
SECRETARIA JUDICIAL DA 1ª VARA
PARTE AUTORA: Cristiana do Nascimento Medeiros
ADVOGADO:Dr. José Marques Botelho
PARTE RÉ: Banco do Brasil S/A e Município de Balsas/MA
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FINALIDADE: INTIMAR o advogado do autor, Dr. José Marques Botelho, inscrito na OAB/MA nº 8624-A, do DESPACHO de fls.
131, do processo em destaque, a seguir transcrito: "1. Considerando a regularização processual já procedida anteriormente,
chamo o feito à ordem, a fim de tornar sem efeito o despacho retro.2. Tendo em vista a apresentação tempestiva da contestação
retro, com arguição de matéria preliminar, intime-se a parte autora para, querendo, apresentar réplica (art. 437, CPC) no prazo de
legal.CUMPRA-SE." Balsas - MA, 29/05/2017.(as) Juíza ELAILE SILVA CARVALHO - Titular da 1ª Vara

Maria Luzimar Brito da Silva Lima
Sec. Judicial da 1ª Vara

REG. DISTRIBUIÇÃO N° 1924-56.2016.8.10.0026
AÇÃO: Obrigação de Fazer
SECRETARIA JUDICIAL DA 1ª VARA
PARTE AUTORA: Severina Ribeiro de Sousa
ADVOGADO:Dr. José Marques Botelho
PARTE RÉ: Banco do Brasil S/A e Município de Balsas/MA

FINALIDADE: INTIMAR o advogado do autor, Dr. José Marques Botelho, inscrito na OAB/MA nº 8624-A, do DESPACHO de fls.
127, do processo em destaque, a seguir transcrito: "1. Considerando a regularização processual já procedida anteriormente,
chamo o feito à ordem, a fim de tornar sem efeito o despacho retro.2. Tendo em vista a apresentação tempestiva da contestação
retro, com arguição de matéria preliminar, intime-se a parte autora para, querendo, apresentar réplica (art. 437, CPC) no prazo de
legal.CUMPRA-SE." Balsas - MA, 29/05/2017.(as) Juíza ELAILE SILVA CARVALHO - Titular da 1ª Vara

Maria Luzimar Brito da Silva Lima
Sec. Judicial da 1ª Vara

REG. DISTRIBUIÇÃO N° 1925-41.2016.8.10.0026
AÇÃO: Obrigação de Fazer
SECRETARIA JUDICIAL DA 1ª VARA
PARTE AUTORA: Lucilene da Silva Santos
ADVOGADO:Dr. José Marques Botelho
PARTE RÉ: Banco do Brasil S/A e Município de Balsas/MA

FINALIDADE: INTIMAR o advogado do autor, Dr. José Marques Botelho, inscrito na OAB/MA nº 8624-A, do DESPACHO de fls.
124, do processo em destaque, a seguir transcrito: "1. Considerando a regularização processual já procedida anteriormente,
chamo o feito à ordem, a fim de tornar sem efeito o despacho retro.2. Tendo em vista a apresentação tempestiva da contestação
retro, com arguição de matéria preliminar, intime-se a parte autora para, querendo, apresentar réplica (art. 437, CPC) no prazo de
legal.CUMPRA-SE." Balsas - MA, 29/05/2017.(as) Juíza ELAILE SILVA CARVALHO - Titular da 1ª Vara

Maria Luzimar Brito da Silva Lima
Sec. Judicial da 1ª Vara

REG. DISTRIBUIÇÃO N° 1926-26.2016.8.10.0026
AÇÃO: Obrigação de Fazer
SECRETARIA JUDICIAL DA 1ª VARA
PARTE AUTORA: Claudiene Saraiva da Silva
ADVOGADO:Dr. José Marques Botelho
PARTE RÉ: Banco do Brasil S/A e Município de Balsas/MA

FINALIDADE: INTIMAR o advogado do autor, Dr. José Marques Botelho, inscrito na OAB/MA nº 8624-A, do DESPACHO de fls.
70, do processo em destaque, a seguir transcrito: "1. Considerando a regularização processual já procedida anteriormente, chamo
o feito à ordem, a fim de tornar sem efeito o despacho retro.2. Tendo em vista a apresentação tempestiva da contestação retro,
com arguição de matéria preliminar, intime-se a parte autora para, querendo, apresentar réplica (art. 437, CPC) no prazo de
legal.CUMPRA-SE." Balsas - MA, 29/05/2017.(as) Juíza ELAILE SILVA CARVALHO - Titular da 1ª Vara

Maria Luzimar Brito da Silva Lima
Sec. Judicial da 1ª Vara
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REG. DISTRIBUIÇÃO N° 1927-11.2016.8.10.0026
AÇÃO: Obrigação de Fazer
SECRETARIA JUDICIAL DA 1ª VARA
PARTE AUTORA: Domingas Pereira da Silva
ADVOGADO:Dr. José Marques Botelho
PARTE RÉ: Banco do Brasil S/A e Município de Balsas/MA

FINALIDADE: INTIMAR o advogado do autor, Dr. José Marques Botelho, inscrito na OAB/MA nº 8624-A, do DESPACHO de fls.
61, do processo em destaque, a seguir transcrito: "1. Considerando a regularização processual já procedida anteriormente, chamo
o feito à ordem, a fim de tornar sem efeito o despacho retro.2. Tendo em vista a apresentação tempestiva da contestação retro,
com arguição de matéria preliminar, intime-se a parte autora para, querendo, apresentar réplica (art. 437, CPC) no prazo de
legal.CUMPRA-SE." Balsas - MA, 29/05/2017.(as) Juíza ELAILE SILVA CARVALHO - Titular da 1ª Vara

Maria Luzimar Brito da Silva Lima
Sec. Judicial da 1ª Vara

REG. DISTRIBUIÇÃO N° 2-05.2001.8.10.0026
AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial
SECRETARIA JUDICIAL DA 1ª VARA
PARTE EXEQUENTE:Banco do Brasil S/A
ADVOGADO:Dr. Rafael Sganzerla Durand
PARTE EXECUTADA:José do Espirito Santo de Oliveira
ADVOGADO:Dr. Anfrízio de Morais Meneses Filho

FINALIDADE: INTIMAR o advogado do Exequente: Dr. Rafael Sganzerla Durand, inscrito na OAB/MA nº 10.348-A, para requerer
o que entender de direito, conforme DESPACHO de fls. 515, do processo em destaque, a seguir transcrito: "Tendo em vista o teor
da petição retro dos autos e o disposto no art. 10º, I da Lei nº 13.340/2016, suspendo até 31 de dezembro de 2017 a presente
execução.Após o decurso do prazo, certifique-se e intime-se a parte exequente, para requerer o que entender de direito, sob pena
de extinção e arquivamento dos autos.Intime-se. Cumpra-se." Balsas - MA, 11/05/2017.(as) Juíza ELAILE SILVA CARVALHO -
Titular da 1ª Vara

Maria Luzimar Brito da Silva Lima
Sec. Judicial da 1ª Vara

REG. DISTRIBUIÇÃO N° 2060-63.2010.8.10.0026
AÇÃO: Obrigação de Fazer c/c Ação de Devolução de Imovéis c/c Redução Proporcional de Preço
SECRETARIA JUDICIAL DA 1ª VARA
PARTE AUTORA: Matilde Cunha
ADVOGADO: Dr. César José Meinertz
PARTE RÉ: Jose Ramos Tavares e outro
ADVOGADA: Drª. Ana Cecilia Delavy

FINALIDADE: INTIMAR os advogados das partes,Dr. César José Meinertz, inscrito na OAB/MA n° 4949,Dr. Waldomiro Salles
Svolinski Júnior, isncrito na OAB/PR n° 72090 e Drª. Ana Cecília Delavy, inscrita na OAB/MA n° 3641-A, do DESPACHO de fls.
164, do processo em destaque, a seguir transcrito: "1. Em face da notícia de falecimento da parte exequente, com a juntada da
certidão de óbito (fl. 163), SUSPENDO o curso da demanda, nos termos do art. 313, inciso I, combinado com o § 1º, do Código de
Processo Civil, para que se proceda à habilitação do espólio, ex vi do disposto no art. 689 do mesmo diploma legal.2. Nos termos
do inciso II do § 2º do art. 313 do CPC:2.1 INTIME-SE a herdeira indicada na petição de fls. 160/163, pessoalmente e por seu
advogado constituído, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção, fale sobre a existência de inventário
destinado a apurar os bens e dívidas deixados pela Srª MATILDE CUNHA (a certidão de óbito indica a existência de bens),
devendo indicar o número do processo e o (a) nome do (a) respectivo inventariante;2.2 Inexistindo inventário, advirto, desde logo,
que TODOS os herdeiros conhecidos da falecida (os quatro mencionados na certidão de óbito) devem habilitar-se regularmente,
inclusive apresentando procuração e declaração de que conhecem/não conhecem outros sucessores;2.3 Cumpridos os itens
anteriores, INTIME-SE a parte executada para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se sobre o pedido de
habilitação.Expedientes necessários.Intimem-se." Balsas- MA, 29/05/2017 (as) Juíza Elaile Silva Carvalho – Titular da 1ª Vara da
Comarca de Balsas

Maria Luzimar Brito da Silva Lima
Sec. Judicial da 1ª Vara

REG. DISTRIBUIÇÃO N° 2101-20.2016.8.10.0026
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AÇÃO:Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária
SECRETARIA JUDICIAL DA 1ª VARA
AUTOR: BANCO HONDA S/A
ADVOGADA: Drª. Aldenira Gomes Diniz
RÉU: JULIANO LUIS KAMMLER

FINALIDADE: INTIMAR a advogada da parte autora, Drª. Aldenira Gomes Diniz, OAB/MA n° 10715 - A, para no prazo de 10 (dez)
dias informar o endereço atualizado ou requerer o que entender devido, conforme DESPACHO de fls. 46, do processo em
destaque, a seguir transcrito: "1. INDEFIRO o pedido de desentranhamento do mandado de busca e apreensão formulado pelo
autor na petição retro, devido a certidão lavrado pelo Oficial de Justiça ser válida e conter as informações necessárias ao
cumprimento do mandado de busca e apreensão e citação.2. Desta feita, intime-se a parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias,
informar o endereço atualizado do réu, ou no mesmo prazo requerer o que entender devido. 3. DEFIRO a inclusão da restrição
judicial na base de dados do RENAJUD, registrando-se o gravame referente à decretação da busca e apreensão do veículo.4. A
cópia do presente servirá como ofício, devendo a parte autora providenciar o encaminhamento ao órgão competente. 5. Realizada
a apreensão do veículo, deverá a parte autora requerer a retirada do gravame.Cumpra-se. Intime-se." Balsas - MA, 02/06/2017.(as)
ELAILE SILVA CARVALHO - Juíza de Direito

Maria Luzimar Brito da Silva Lima
Sec. Judicial da 1ª Vara

REG. DISTRIBUIÇÃO N°: 2153-60.2009.8.10.0026
AÇÃO:Procedimento Ordinário
SECRETARIA JUDICIAL DA 1ª VARA
PARTE AUTORA: KEYLORAM PEREIRA DA SILVA
ADVOGADO: José Maria Diniz e Liz Cristina de Melo Brito
PARTE RÉ:ESTADO DO MARANHAO

FINALIDADE: INTIMAR o advogado da parte autora, Dr. José Maria Diniz OAB/MA 3738 e Dr(a). Liz Cristina de Melo Brito
OAB/MA 3790, para manifestação no prazo de 15 (quinze) dias, acerca do retorno dos autos, com Acórdão/Decisão às fls.
275/277. Balsas, 29 de junho de 2017. Juíza Elaile Silva Carvalho, Titular da 1ª Vara da Comarca de Balsas.

Maria Luzimar Brito da Silva Lima
Sec. Judicial da 1ª Vara, ass. de ordem da MM. Juíza Elaile Silva Carvalho,
nos termos do art. 3°, XXV, III, do Provimento n°. 001/2007/CGJ/MA.

REG. DISTRIBUIÇÃO N° 2233-77.2016.8.10.0026
AÇÃO:Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária
SECRETARIA JUDICIAL DA 1ª VARA
AUTOR: BANCO HONDA S/A
ADVOGADA: Drª. Aldenira Gomes Diniz
RÉU: LAÉRCIO RAMOS DE SOUSA

FINALIDADE: INTIMAR a advogada da parte autora, Drª. Aldenira Gomes Diniz, OAB/MA n° 10715 - A, para no prazo de 10 (dez)
dias informar o endereço atualizado ou requerer o que entender devido, conforme DESPACHO de fls. 48, do processo em
destaque, a seguir transcrito: "1. INDEFIRO o pedido de desentranhamento do mandado de busca e apreensão formulado pelo
autor na petição retro, devido a certidão lavrado pelo Oficial de Justiça ser válida e conter as informações necessárias ao
cumprimento do mandado de busca e apreensão e citação.2. Desta feita, intime-se a parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias,
informar o endereço atualizado do réu, ou no mesmo prazo requerer o que entender devido. 3. DEFIRO a inclusão da restrição
judicial na base de dados do RENAJUD, registrando-se o gravame referente à decretação da busca e apreensão do veículo.4. A
cópia do presente servirá como ofício, devendo a parte autora providenciar o encaminhamento ao órgão competente. 5. Realizada
a apreensão do veículo, deverá a parte autora requerer a retirada do gravame.Cumpra-se. Intime-se." Balsas - MA, 02/06/2017.(as)
ELAILE SILVA CARVALHO - Juíza de Direito

Maria Luzimar Brito da Silva Lima
Sec. Judicial da 1ª Vara

REG. DISTRIBUIÇÃO N° 2389-41.2011.8.10.0026
AÇÃO: Obrigação de Fazer
SECRETARIA JUDICIAL DA 1ª VARA
AUTOR: Euclides de Carli
ADVOGADO: Dr. Bruno Santos Corrêa
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RÉU: Estado do Maranhão

FINALIDADE: INTIMAR o advogado da parte autora,Dr. Bruno Santos Corrêa, inscrito na OAB/MA n° 6871, para no prazo de 10
(dez) dias manifestar-se sobre a nulidade de permuta, conforme DESPACHO de fls. 155, do processo em destaque, a seguir
transcrito: "Nos termos do art. 17 da lei 8.666/90, são os seguintes requisitos da permuta entre bens imóveis: (i) interesse público
devidamente justificado; (ii) autorização legislativa prévia e (iii) avaliação prévia do bem a ser permutado. No presente caso, não há
nos autos prova acerca do preenchimento de tais requisitos quando da realização do negócio jurídico entre as partes.Desta feita,
com base o princípio da não surpresa e da cooperação, preconizado pelos art. 9 e 10 do CPC, intimem-se o autor e o réu para que
no prazo de 10 (dez) dias, se manifeste nos autos sobre a nulidade da permuta, objeto destes autos, ante o descumprimento dos
requisitos impostos pelo art. 17 da lei 8666/90.Intime-se. Cumpra-se." Balsas - MA, 23/05/2017.(as) Juíza Elaile Silva Carvalho -
Titular da 1º Vara

Maria Luzimar Brito da Silva Lima
Sec. Judicial da 1ª Vara

REG. DISTRIBUIÇÃO N° 2429-47.2016.8.10.0026
AÇÃO: Obrigação de Fazer
SECRETARIA JUDICIAL DA 1ª VARA
PARTE AUTORA: Roseli Milhomem da Silva
ADVOGADO:Dr. José Marques Botelho
PARTE RÉ: Banco do Brasil S/A e Município de Balsas/MA

FINALIDADE: INTIMAR o advogado do autor, Dr. José Marques Botelho, inscrito na OAB/MA nº 8624-A, do DESPACHO de fls.
57, do processo em destaque, a seguir transcrito: "1. Considerando a regularização processual já procedida anteriormente, chamo
o feito à ordem, a fim de tornar sem efeito o despacho retro.2. Tendo em vista a apresentação tempestiva da contestação retro,
com arguição de matéria preliminar, intime-se a parte autora para, querendo, apresentar réplica (art. 437, CPC) no prazo de
legal.CUMPRA-SE." Balsas - MA, 29/05/2017.(as) Juíza ELAILE SILVA CARVALHO - Titular da 1ª Vara

Maria Luzimar Brito da Silva Lima
Sec. Judicial da 1ª Vara

REG. DISTRIBUIÇÃO N° 2430-32.2016.8.10.0026
AÇÃO: Obrigação de Fazer
SECRETARIA JUDICIAL DA 1ª VARA
PARTE AUTORA: Mariane Costa dos Santos
ADVOGADO:Dr. José Marques Botelho
PARTE RÉ: Banco do Brasil S/A e Município de Balsas/MA

FINALIDADE: INTIMAR o advogado do autor,Dr. José Marques Botelho, inscrito na OAB/MA nº 8624-A, do DESPACHO de fls.
122, do processo em destaque, a seguir transcrito: "1. Considerando a regularização processual já procedida anteriormente,
chamo o feito à ordem, a fim de tornar sem efeito o despacho retro.2. Tendo em vista a apresentação tempestiva da contestação
retro, com arguição de matéria preliminar, intime-se a parte autora para, querendo, apresentar réplica (art. 437, CPC) no prazo de
legal.CUMPRA-SE." Balsas - MA, 29/05/2017.(as) Juíza ELAILE SILVA CARVALHO - Titular da 1ª Vara

Maria Luzimar Brito da Silva Lima
Sec. Judicial da 1ª Vara

REG. DISTRIBUIÇÃO N° 2433-84.2016.8.10.0026
AÇÃO: Obrigação de Fazer
SECRETARIA JUDICIAL DA 1ª VARA
PARTE AUTORA: Adelson de Oliveira
ADVOGADO:Dr. José Marques Botelho
PARTE RÉ: Banco do Brasil S/A e Município de Balsas/MA

FINALIDADE: INTIMAR o advogado do autor,Dr. José Marques Botelho, inscrito na OAB/MA nº 8624-A, do DESPACHO de fls.
168, do processo em destaque, a seguir transcrito: "1. Considerando a regularização processual já procedida anteriormente,
chamo o feito à ordem, a fim de tornar sem efeito o despacho retro.2. Tendo em vista a apresentação tempestiva da contestação
retro, com arguição de matéria preliminar, intime-se a parte autora para, querendo, apresentar réplica (art. 437, CPC) no prazo de
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legal.CUMPRA-SE." Balsas - MA, 29/05/2017.(as) Juíza ELAILE SILVA CARVALHO - Titular da 1ª Vara

Maria Luzimar Brito da Silva Lima
Sec. Judicial da 1ª Vara

REG. DISTRIBUIÇÃO N° 2434-69.2016.8.10.0026
AÇÃO: Obrigação de Fazer
SECRETARIA JUDICIAL DA 1ª VARA
PARTE AUTORA: Maria de Jesus Brito Costa
ADVOGADO:Dr. José Marques Botelho
PARTE RÉ: Banco do Brasil S/A e Município de Balsas/MA

FINALIDADE: INTIMAR o advogado do autor, Dr. José Marques Botelho, inscrito na OAB/MA nº 8624-A, do DESPACHO de fls.
189, do processo em destaque, a seguir transcrito: "1. Considerando a regularização processual já procedida anteriormente,
chamo o feito à ordem, a fim de tornar sem efeito o despacho retro.2. Tendo em vista a apresentação tempestiva da contestação
retro, com arguição de matéria preliminar, intime-se a parte autora para, querendo, apresentar réplica (art. 437, CPC) no prazo de
legal.CUMPRA-SE." Balsas - MA, 29/05/2017.(as) Juíza ELAILE SILVA CARVALHO - Titular da 1ª Vara

Maria Luzimar Brito da Silva Lima
Sec. Judicial da 1ª Vara

REG. DISTRIBUIÇÃO N° 2435-54.2016.8.10.0026
AÇÃO: Obrigação de Fazer
SECRETARIA JUDICIAL DA 1ª VARA
PARTE AUTORA: Elenita Dourado de Queiroz
ADVOGADO:Dr. José Marques Botelho
PARTE RÉ: Banco do Brasil S/A e Município de Balsas/MA

FINALIDADE: INTIMAR o advogado do autor, Dr. José Marques Botelho, inscrito na OAB/MA nº 8624-A, do DESPACHO de fls.
176, do processo em destaque, a seguir transcrito: "1. Considerando a regularização processual já procedida anteriormente,
chamo o feito à ordem, a fim de tornar sem efeito o despacho retro.2. Tendo em vista a apresentação tempestiva da contestação
retro, com arguição de matéria preliminar, intime-se a parte autora para, querendo, apresentar réplica (art. 437, CPC) no prazo de
legal.CUMPRA-SE." Balsas - MA, 29/05/2017.(as) Juíza ELAILE SILVA CARVALHO - Titular da 1ª Vara

Maria Luzimar Brito da Silva Lima
Sec. Judicial da 1ª Vara

REG. DISTRIBUIÇÃO N° 2436-39.2016.8.10.0026
AÇÃO: Obrigação de Fazer
SECRETARIA JUDICIAL DA 1ª VARA
PARTE AUTORA: Valderez da Cruz
ADVOGADO:Dr. José Marques Botelho
PARTE RÉ: Banco do Brasil S/A e Município de Balsas/MA

FINALIDADE: INTIMAR o advogado do autor, Dr. José Marques Botelho, inscrito na OAB/MA nº 8624-A, do DESPACHO de fls.
55, do processo em destaque, a seguir transcrito: "1. Considerando a regularização processual já procedida anteriormente, chamo
o feito à ordem, a fim de tornar sem efeito o despacho retro.2. Tendo em vista a apresentação tempestiva da contestação retro,
com arguição de matéria preliminar, intime-se a parte autora para, querendo, apresentar réplica (art. 437, CPC) no prazo de
legal.CUMPRA-SE." Balsas - MA, 29/05/2017.(as) Juíza ELAILE SILVA CARVALHO - Titular da 1ª Vara

Maria Luzimar Brito da Silva Lima
Sec. Judicial da 1ª Vara

REG. DISTRIBUIÇÃO N° 2438-09.2016.8.10.0026
AÇÃO: Obrigação de Fazer
SECRETARIA JUDICIAL DA 1ª VARA
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PARTE AUTORA: Francisco de Assis Castro Costa
ADVOGADO:Dr. José Marques Botelho
PARTE RÉ: Banco do Brasil S/A e Município de Balsas/MA

FINALIDADE: INTIMAR o advogado do autor, Dr. José Marques Botelho, inscrito na OAB/MA nº 8624-A, do DESPACHO de fls.
77, do processo em destaque, a seguir transcrito: "1. Considerando a regularização processual já procedida anteriormente, chamo
o feito à ordem, a fim de tornar sem efeito o despacho retro.2. Tendo em vista a apresentação tempestiva da contestação retro,
com arguição de matéria preliminar, intime-se a parte autora para, querendo, apresentar réplica (art. 437, CPC) no prazo de
legal.CUMPRA-SE." Balsas - MA, 29/05/2017.(as) Juíza ELAILE SILVA CARVALHO - Titular da 1ª Vara

Maria Luzimar Brito da Silva Lima
Sec. Judicial da 1ª Vara

REG. DISTRIBUIÇÃO N° 2439-91.2016.8.10.0026
AÇÃO: Obrigação de Fazer
SECRETARIA JUDICIAL DA 1ª VARA
PARTE AUTORA: Raimundo Messias de Castro
ADVOGADO:Dr. José Marques Botelho
PARTE RÉ: Banco do Brasil S/A e Município de Balsas/MA

FINALIDADE: INTIMAR o advogado do autor, Dr. José Marques Botelho, inscrito na OAB/MA nº 8624-A, do DESPACHO de fls.
57, do processo em destaque, a seguir transcrito: "1. Considerando a regularização processual já procedida anteriormente, chamo
o feito à ordem, a fim de tornar sem efeito o despacho retro.2. Tendo em vista a apresentação tempestiva da contestação retro,
com arguição de matéria preliminar, intime-se a parte autora para, querendo, apresentar réplica (art. 437, CPC) no prazo de
legal.CUMPRA-SE." Balsas - MA, 29/05/2017.(as) Juíza ELAILE SILVA CARVALHO - Titular da 1ª Vara

Maria Luzimar Brito da Silva Lima
Sec. Judicial da 1ª Vara

REG. DISTRIBUIÇÃO N° 251-28.2016.8.10.0026
AÇÃO:Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária
SECRETARIA JUDICIAL DA 1ª VARA
AUTOR: BANCO HONDA S/A
ADVOGADA: Drª. Aldenira Gomes Diniz
RÉU: REINALDO MORAIS DE FREITAS

FINALIDADE: INTIMAR a advogada da parte autora, Drª. Aldenira Gomes Diniz, OAB/MA n° 10715 - A, para no prazo de 10 (dez)
dias informar o endereço atualizado ou requerer o que entender devido, conforme DESPACHO de fls. 55, do processo em
destaque, a seguir transcrito: "1. INDEFIRO o pedido de desentranhamento do mandado de busca e apreensão formulado pelo
autor na petição retro, devido a certidão lavrado pelo Oficial de Justiça ser válida e conter as informações necessárias ao
cumprimento do mandado de busca e apreensão e citação.2. Desta feita, intime-se a parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias,
informar o endereço atualizado do réu, ou no mesmo prazo requerer o que entender devido. 3. DEFIRO a inclusão da restrição
judicial na base de dados do RENAJUD, registrando-se o gravame referente à decretação da busca e apreensão do veículo.4. A
cópia do presente servirá como ofício, devendo a parte autora providenciar o encaminhamento ao órgão competente. 5. Realizada
a apreensão do veículo, deverá a parte autora requerer a retirada do gravame.Cumpra-se. Intime-se." Balsas - MA, 02/06/2017.(as)
ELAILE SILVA CARVALHO - Juíza de Direito

Maria Luzimar Brito da Silva Lima
Sec. Judicial da 1ª Vara

REG. DISTRIBUIÇÃO N° 258-25.2013.8.10.0026
AÇÃO: Busca e Apreensão
SECRETARIA JUDICIAL DA 1ª VARA
PARTE REQUERENTE: Administradora de Consórcio Narcional Honda Ltda
ADVOGADO: Dr. José Lídio Alves dos Santos
PARTE REQUERIDA: Ailton Coelho de Aquino Silva
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FINALIDADE: INTIMAR o advogado da parte requerente, Dr. José Lídio Alves dos Santos, inscrito na OAB/SP n° 156187, para no
prazo de 15 (quinze) dias dar andamento ao feito, conforme DESPACHO de fls. 75, do processo em destaque, a seguir transcrito:
"1.Recolhidas as custas pertinentes (fl.73/v), DEFIRO pedido de desarquivamento dos autos.2.Intime-se a parte autora para, no
prazo de 15 (dez) dias, dar andamento ao feito, requerendo o que entender de direito.3. Decorrido o prazo do item 2, sem
manifestação do autor, rearquivem-se os autos.Cumpra-se." Balsas - MA, 23/05/2017.(as) ELAILE SILVA CARVALHO - Juíza de
Direito Titular da 1ª Vara da Comarca de Balsas

Maria Luzimar Brito da Silva Lima
Sec. Judicial da 1ª Vara

REG. DISTRIBUIÇÃO N° 3079-94.2016.8.10.0026
AÇÃO:Petição
SECRETARIA JUDICIAL DA 1ª VARA
AUTOR: BANCO BRADESCO S.A
ADVOGADO(A): Dr(a). Nelson Paschoalotto OAB-SP 108911
RÉU: TRANSPORTES VALMOR BRUM LTDA

FINALIDADE: INTIMAR o(a) advogado(a) da parte autora, Dr(a). Nelson Paschoalotto OAB-SP 108911, para, no prazo de 05 dias,
se manifestar acerca da CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA de fls. 81, a seguir transcrita: "C E R T I D Ã O Certifico que em
cumprimento ao mandado retro da MM. Juíza de Direito da 1a. Vara, após várias diligências, DEIXEI de PROCEDER a BUSCA e
APREENSÃO, em virtude do veículo constante da inicial não haver sido localizado nesta cidade e Comarca. Razão pela qual
devolvo o presente aguardando novas determinações. O referido é verdade e dou fé. Balsas (MA), 05 de junho de 2017. Eudes
Ferreira de Sousa Oficial de Justiça Mat. 042622".

Maria Luzimar Brito da S. Lima - Secretária Judicial
assino de ordem da MM.Juíza, Dra. Elaile Silva Carvalho,
conf. art. 3°, XXV, III, do Provimento n°. 001/2007/CGJ/MA

REG. DISTRIBUIÇÃO N° 3094-34.2014.8.10.0026
AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária
SECRETARIA JUDICIAL DA 1ª VARA
PARTE AUTORA: BV FINACEIRA S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
ADVOGADA: Drª. Cristiane Belinati Garcia Lopes
PARTE RÉ: CELSO NOGUEIRA DA SILVA
ADVOGADO: Dr. Emerson Carvalho Cardoso

FINALIDADE: INTIMAR os advogados das partes,Drª. Cristiane Belinati Garcia Lopes - OAB/MA n° 8784-A (parte autora), para
no prazo de 10 (dez) dias depositar o valor do bem e Dr. Emerson Carvalho Cardoso - OAB/MA n° 9571 e Drª. Edna Matos Costa
Carvalho - OAB/MA n° 8904 (parte requerida), conforme decisão de fls. 116, do processo em destaque, a seguir transcrita: "Trata-
se de ação de busca e apreensão, a qual foi julgada improcedente, conforme sentença de fls. 85, encontrando-se na fase de
cumprimento de sentença. Ocorre que o bem não foi localizado a fim de ser restituído à parte requerida, tendo sido informado pelo
banco executado que este vendeu o veículo, consoante petição e documentos de fls. 100-104.Às fls. 110-113, a parte exequente
requereu a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, no valor de R$ 38.367,37 (trinta e oito mil, trezentos e sessenta e
sete reais e trinta e sete centavos), de acordo com a tabela Fipe à época da citada apreensão, considerando a inviabilidade da
restituição do bem.Dessa forma, diante da impossibilidade de devolução do veículo ao demandado, CONVERTO A OBRIGAÇÃO
DE ENTREGA DO BEM DETERMINADA NA SENTENÇA EM PERDAS E DANOS, pelo que DEFIRO o pedido de fls. 110-113,
impondo o ressarcimento em espécie da financiada, calculado com base na Tabela FIPE.Noutro lado, diante dessa realidade,
efetuada a venda do bem de forma antecipada e ilegal, na forma do artigo 3º, § 6º, do Decreto Lei n.º 911/69, com a redação dada
pela lei nº 10.931/2004, CONDENO o autor (BV FINANCEIRA S.A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO) ao
pagamento de multa correspondente a 50% (cinquenta por cento) do valor originalmente financiado, devidamente atualizado pelo
IGP-M, sem prejuízo das perdas e danos. PORTANTO, INTIME-SE O BANCO AUTOR PARA QUE DEPOSITE O VALOR DO
BEM, DE ACORDO COM O CÁLCULO E DOCUMENTO DE FLS. 112-113, ACRESCIDO DE MULTA DE 50%, NOS TERMOS DO
ART. 3º, 6º, DO DECRETO-LEI Nº 911/69, EM 10 (DEZ) DIAS, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA, que fixo em R$ 100,00 (cem
reais), até o limite de R$ 3.000,00 (três mil reais).Intimem-se e cumpra-se." Balsas (MA), 29/05/2017. (as) Elaile Silva Carvalho -
Juíza de Direito Titular da 1ª Vara da Comarca de Balsas

Maria Luzimar Brito da Silva Lima
Sec. Judicial da 1ª Vara
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REG. DISTRIBUIÇÃO N° 3094-34.2014.8.10.0026
AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária
SECRETARIA JUDICIAL DA 1ª VARA
PARTE AUTORA: BV FINACEIRA S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
ADVOGADO(A): Dr(a). Cristiane Belinati Garcia Lopes
PARTE RÉ: CELSO NOGUEIRA DA SILVA
ADVOGADO(A): Dr(a). Emerson Carvalho Cardoso

FINALIDADE: INTIMAR os advogados das partes, Dr(a). Cristiane Belinati Garcia Lopes - OAB/MA n° 8784-A (parte autora) e
Dr(a). Emerson Carvalho Cardoso - OAB/MA n° 9571 e Dr(a). Edna Matos Costa Carvalho - OAB/MA n° 8904 (parte requerida), da
decisão prolatada às fls. 116, do processo em destaque, a seguir transcrita: "Trata-se de ação de busca e apreensão, a qual foi
julgada improcedente, conforme sentença de fls. 85, encontrando-se na fase de cumprimento de sentença. Ocorre que o bem não
foi localizado a fim de ser restituído à parte requerida, tendo sido informado pelo banco executado que este vendeu o veículo,
consoante petição e documentos de fls. 100-104. Às fls. 110-113, a parte exequente requereu a conversão da obrigação de fazer
em perdas e danos, no valor de R$ 38.367,37 (trinta e oito mil, trezentos e sessenta e sete reais e trinta e sete centavos), de
acordo com a tabela Fipe à época da citada apreensão, considerando a inviabilidade da restituição do bem. Dessa forma, diante da
impossibilidade de devolução do veículo ao demandado, CONVERTO A OBRIGAÇÃO DE ENTREGA DO BEM DETERMINADA
NA SENTENÇA EM PERDAS E DANOS, pelo que DEFIRO o pedido de fls. 110-113, impondo o ressarcimento em espécie da
financiada, calculado com base na Tabela FIPE.Noutro lado, diante dessa realidade, efetuada a venda do bem de forma
antecipada e ilegal, na forma do artigo 3º, § 6º, do Decreto Lei n.º 911/69, com a redação dada pela lei nº 10.931/2004, CONDENO
o autor (BV FINANCEIRA S.A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO) ao pagamento de multa correspondente a 50%
(cinquenta por cento) do valor originalmente financiado, devidamente atualizado pelo IGP-M, sem prejuízo das perdas e danos.
PORTANTO, INTIME-SE O BANCO AUTOR PARA QUE DEPOSITE O VALOR DO BEM, DE ACORDO COM O CÁLCULO E
DOCUMENTO DE FLS. 112-113, ACRESCIDO DE MULTA DE 50%, NOS TERMOS DO ART. 3º, 6º, DO DECRETO-LEI Nº
911/69, EM 10 (DEZ) DIAS, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA, que fixo em R$ 100,00 (cem reais), até o limite de R$ 3.000,00 (três
mil reais). Intimem-se e cumpra-se." Balsas (MA), 29/05/2017. Elaile Silva Carvalho Juíza de Direito Titular da 1ª Vara da Comarca
de Balsas

Maria Luzimar Brito da Silva Lima - Secretária Judicial
assino de ordem da MM.Juíza, Dra. Elaile Silva Carvalho,
conf. art. 3°, XXV, III, do Provimento n°. 001/2007/CGJ/MA.

REG. DISTRIBUIÇÃO N° 325-19.2015.8.10.0026
AÇÃO: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
SECRETARIA JUDICIAL DA 1ª VARA
PARTE AUTORA: COOTAXI - COOPERATIVA DE MOTORISTAS DE TAXI DE BALSAS LTDA
ADVOGADO:Emerson Carvalho Cardoso
PARTE RÉ: MUNICIPIO DE BALSAS

FINALIDADE: INTIMAR o(a) advogado(a) do autor, Dr(a). Emerson Carvalho Cardoso, inscrito(a) na OAB/MA nº 9571, da
SENTENÇA de fls. 49/50, do processo em destaque, a seguir transcrito: "Vistos etc.I. RELATÓRIO COOTAXI - COOPERATIVA
DE MOTORISTAS DE TÁXI DE BALSAS LTDA ajuizou ação de cobrança em face do MUNICÍPIO DE BALSAS, sob a alegação de
que prestou serviço de fretamento de ambulância para transporte de pacientes em tratamento fora de domicílio à Municipalidade -
mediante celebração de contrato, após processo licitatório, com respectiva expedição de nota de empenho, no total de R$
139.860,00 (cento e trinta e nove mil, oitocentos e sessenta reais) - o qual não foi devidamente remunerado. Inicial e documentos
às fls. 07-21. Regularmente citado (fls. 47), o ente requerido não contestou a presente demanda, nos termos da certidão de fls. 48.
Vieram-me os autos conclusos. É o que competia relatar. Fundamento e DECIDO.II. FUNDAMENTAÇÃO O caso é de julgamento
antecipado da lide (art. 330, inc. II, do CPC). Devidamente citado, o requerido não apresentou contestação (fl. 48), razão pela qual,
com espeque no artigo 319 do Código de Processo Civil, DECRETO sua revelia, com todos os efeitos que lhe são inerentes,
inclusive, confissão.Esclareço que para fins de aplicação dos efeitos da revelia contra a Fazenda Pública (CPC, arts. 344 e 345,
inciso II), impositiva a distinção entre "indisponibilidade do interesse público" e "direito indisponível", porque este último não
alcança os interesses meramente patrimoniais, passiveis até de transação, na forma da Lei. Cuidando-se de cobrança de faturas
de prestação de serviços ajuizada por empresa de transporte, o julgamento antecipado do pedido, em decorrência da revelia do
município, não configura, no meu entender, cerceamento de defesa. Foi acolhida a teoria estática do ônus da prova, pelo CPC, que
distribui previamente e de forma abstrata o ônus probandi, devendo o (a) autor (a) provar os fatos constitutivos e o réu os
impeditivos, modificativos e extintivos do direito do (a) autor (a). Ocorre que, no presente caso, a Fazenda Municipal deixou
transcorrer in albis o prazo para contestar o pedido, devendo ser considerados verdadeiros os fatos articulados na inicial. Infere-se
do caderno processual que as partes firmaram contrato de fretamento de ambulância para transporte de pacientes em tratamento
fora de domicílio, tendo a Municipalidade assumido o compromisso de pagar pelos serviços prestados pela Cooperativa.A
prestação dos serviços foi devidamente comprovada pela farta documentação acostada às fls. 10-17 dos autos, que evidencia a
celebração do contrato nº 83 com o Poder Público Municipal (mediante licitação, pregão presencial nº 45/2012), a emissão de nota
de empenho no valor global de R$ 184.128,00 (cento e oitenta e quatro mil, cento e vinte e oito reais), comprovando a efetiva
prestação do serviço, além da situação do empenho em 12/12/2014, confessando a municipalidade o inadimplemento do valor
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cobrado na exordial (R$ 139.860,00), fato este constitutivo do seu direito. É cediço que a nota de empenho substitui o contrato
administrativo e deve ser expedida pela administração autorizando a despesa. Com a nota de empenho o dinheiro está reservado
à aquisição dos bens ou serviço, cujo pagamento se dará com a respectiva entrega ou prestação dos trabalhos, sob pena de
locupletamento sem causa do Município.Por ocasião do ato de empenho, a Municipalidade reserva do total da dotação
orçamentária quantia necessária para cumprir com a sua obrigação, o que permitirá honrar com o compromisso. Referido
procedimento é obrigatório, sendo vedada a realização de despesa sem prévio empenho, o que vale dizer que, no caso, o ato
antecede a prestação do serviço. Logo, vê-se que a nota de empenho não constitui obrigação nem compromisso de
pagamento.Aliás, eis o entendimento dos Tribunais em caso análogo:ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL - COBRANÇA -
CERCEAMENTO DE DEFESA - INEXISTÊNCIA - DÉBITO ALEGADO E NÃO CONTESTADO - PRESUNÇÃO DE VERACIDADE -
NOTAS DE EMPENHO - ALEGAÇÃO DE OFENSA À LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL -INADMISSIBILIDADE - ILÍCITO
IMPUTÁVEL À ADMINISTRAÇÃO. 1. Versando a lide sobre matéria de direito e de fato, e sendo a prova exclusivamente
documental, impõe-se a antecipação do julgamento (art. 330, I, PC). 2. Cabe ao réu alegar fatos impeditivos, modificativos e
extintivos do direito do autor (art. 333, II, CPC). Ausência de impugnação específica. Presunção de veracidade das alegações do
autor. 3. A previsão orçamentária antecede o empenho. Inteligência dos artigos. 58 e 61 da Lei nº 4.320/64. 4. Diante da presumida
boa-fé da contratante, a falta de lisura do administrador no trato da coisa pública não afasta a obrigação assumida pelo Poder
Público. Vedação ao enriquecimento sem causa. 5. Notas de empenho regularmente emitidas configuram títulos executivos
extrajudiciais e com mais razão fundamentam condenação em ação de conhecimento. Precedentes do STJ. Sentença mantida.
Recurso não provido.(TJRS. Apelação Cível nº 0191785-13.2007.8.26.0000, Relator Des. Décio Notarangeli, 9ª Câmara de Direito
Público) - Grifo nosso ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. NOTA DE EMPENHO. PROVA DA
DÍVIDA. EXISTÊNCIA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Tendo o Tribunal de
origem concluído que outros elementos dosautos eram hábeis para comprovar que o município devedor recebeu asmercadorias
objeto do contrato firmado com particular, adesconstituição do julgado não encontra campo na via eleita, dada anecessidade de
revolvimento do conjunto fático-probatório,procedimento de análise próprio das instâncias ordinárias e vedadoao Superior Tribunal
de Justiça, a teor da Súmula 7/STJ. 2. Agravo regimental não provido. (STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL :
AgRg no REsp 1185692 PI 2010/0049473-0. Orgão JulgadorT1 - PRIMEIRA TURMA. PublicaçãoDJe 21/10/2011. Julgamento18
de Outubro de 2011. RelatorMinistro ARNALDO ESTEVES LIMA) - Grifo nosso De outro lado, o réu não apresentou prova que
inviabilizasse aquelas produzidas pela autora, bem como de que tivesse efetuado o pagamento do valor total da prestação dos
serviços. Fica patente que não haveria como o autor provar o não recebimento dos valores referente à nota anexa dos cofres
públicos, pois a prova da veracidade da alegação é impossível, uma vez que se encontra em poder da própria Administração
Municipal, devendo este provar que a autora não recebeu a mencionada quantia, pois detinha conhecimentos técnicos e
informações específicas sobre os fatos alegados. Quanto a eventual irregularidade da contratação, que não se vislumbra na
hipótese, a Municipalidade não pode eximir-se simplistamente de obrigação assumida em gestão anterior, a pretexto de
descumprimento de normas administrativas, onde eventuais irregularidades não podem ser atribuídas ao credor pela prestação de
serviços feitas ao Município e requisitadas por servidor credenciado para tanto. Não se pode admitir que por eventual incúria da
Administração um terceiro seja lesado, haja vista que o inadimplemento, in casu, resultaria enriquecimento ilícito do ente
público.Nesse sentido é a orientação dos Tribunais de Justiça:Comprovado que o particular prestou os serviços e entregou as
mercadorias, indiscutível a obrigação do Município de quitar a dívida contraída; o não pagamento implicaria no enriquecimento
ilícito por parte do ente público (TJSC. AC n. 98.001319-4, Des. Alcides Aguiar).A administração tem "o dever moral de indenizar
toda obra, serviço ou material recebido e auferido pelo Poder Público, ainda que sem contrato ou com contrato nulo, porque o
Estado não pode tirar proveito da atividade do particular sem a correspondente indenização" (AC n. 48.815, Des. Amaral e
Silva).Demonstrado pelo autor a existência, em seu favor, de restos a pagar do exercício financeiro de 2014, consoante notas de
empenho nº 1806002 e documento de fl. 10, decorrentes do serviço de transporte prestado, totalizando a quantia de R$
139.860,00 (cento e trinta e nove mil, oitocentos e sessenta reais), o acolhimento da pretensão inicial é de rigor.III. DISPOSITIVO
Nos termos acima consignados e com base no art. 487, inciso I do CPC, JULGO PROCEDENTES os pedidos constantes na inicial
para condenar o município requerido a pagar à parte autora a quantia de R$ 139.860,00 (cento e trinta e nove mil, oitocentos e
sessenta reais). Sobre o valor deverão incidir: a) juros moratórios a partir da citação e até a data do pagamento, com base nos
índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança; e b) correção monetária, que deverá recair
sobre a parcela devida desde o momento em que deveria ter sido paga, nos termos da Súmula 43 do STJ, aplicando-se os índices
oficiais da remuneração básica e dos juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos da redação atualizada do art. 1º F, Lei
nº 9.494/1997.Deixo de condenar o requerido ao pagamento das custas e despesas processuais, tendo em vista a isenção legal
(art. 3.º, inciso I, da Lei Estadual n.º 7.603/2.001). CONDENO o requerido ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em
10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Sentença sujeita ao duplo grau de
jurisdição, nos termos do art. 496 do CPC. Assim, decorrido o prazo sem a interposição de recurso, remetam-se os autos ao
Egrégio Tribunal de Justiça. Transitado em julgado e nada sendo requerido, arquivem-se os autos. CUMPRA-SE." Balsas (MA), 26
de junho de 2017. NIRVANA MARIA MOURÃO BARROSO Juíza de Direito Titular da 3ª Vara da Comarca de Balsas,respondendo
(Portaria nº 25652017-CGJ)

Maria Luzimar Brito da Silva Lima
Sec. Judicial da 1ª Vara

REG. DISTRIBUIÇÃO N° 3338-02.2010.8.10.0026
AÇÃO: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
SECRETARIA JUDICIAL DA 1ª VARA
PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A
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ADVOGADO:Gustavo Amato Pissini
PARTE RÉ: JAIRON LOPES SARAIVA E OUTROS

FINALIDADE: INTIMAR o(a) advogado(a) do autor, Dr(a). Rafael Sganzerla Durand, inscrito(a) na OAB/SP nº 211648, do
DESPACHO de fls. 209, do processo em destaque, a seguir transcrito: "Seguindo orientações do CNJ Conselh Nacional de Justiça
e com efetiva implantação dos meios legais para localização de endereço e bens da parte devedora, proceda-se a consulta para
LOCALIZAÇÃO DE BENS DO EXECUTADO no Sistema RENAJUD.Após consulta, junte-se cópia de pesquisas aos autos e ouça-
se a parte interessada para manifestação em 5 (cinco) dias.CUMPRA-SE." Balsas- MA, 11/05/2017. ELAILE SILVA CARVALHO
Juíza de Direito

Maria Luzimar Brito da Silva Lima
Sec. Judicial da 1ª Vara

PROCESSO N° 3387-72.2012.8.10.0026.
AÇÃO: Procedimento Ordinário
SECRETARIA JUDICIAL DA 1ª VARA
PARTE AUTORA: RAIMUNDO NONATO PEREIRA DIAS
ADVOGADO(A): Dr(a). Hermeto Muller OAB-MA 3618
PARTE RÉ: MUNICÍPIO DE BALSAS/MA, ESTADO DO MARANHAO

FINALIDADE: INTIMAR o(a) advogado(a) da parte autora, Dr. Hermeto Muller, OAB/MA 3618, para se manifestar no prazo de 15
(quinze) dias acerca dos embargos de fls. 175/181 (art. 920, I, CPC), conforme DESPACHO de fls. 192, a seguir transcrito: "1.
Verifico que o Município de Balsas opôs embargos em duplicidade. Ante a preclusão consumativa, à Secretaria para desentranhar
a peça de fls. 183/190, entregando-a ao seu subscritor. 2. Na sequência, intime-se a parte embargada/exequente para se
manifestar no prazo de 15 (quinze) dias (art. 920, I, CPC). 3. Cumpra-se integralmente o despacho de fl. 20, intimando o ESTADO
DO MARANHÃO para opor embargos no prazo legal. CUMPRA-SE. Balsas - MA, 11/05/2017. Juíza ELAILE SILVA CARVALHO
Titular da 1ª Vara".

Maria Luzimar Brito da Silva Lima
Sec. Judicial da 1ª Vara, ass. de ordem da MM. Juíza Elaile Silva Carvalho,
nos termos do art. 3°, XXV, III, do Provimento n°. 001/2007/CGJ/MA.

REG. DISTRIBUIÇÃO N° 3396-34.2012.8.10.0026
AÇÃO:Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária
SECRETARIA JUDICIAL DA 1ª VARA
AUTOR: BANCO HONDA S/A
ADVOGADA: Drª. Aldenira Gomes Diniz
RÉU: FRANK FELIX DA LUZ

FINALIDADE: INTIMAR a advogada da parte autora,Drª. Aldenira Gomes Diniz, OAB/MA n° 10715 - A, para no prazo de 10 (dez)
dias informar o endereço atualizado ou requerer o que entender devido, conforme DESPACHO de fls. 77, do processo em
destaque, a seguir transcrito: "1. INDEFIRO o pedido de desentranhamento do mandado de busca e apreensão formulado pelo
autor na petição retro, devido a certidão lavrado pelo Oficial de Justiça ser válida e conter as informações necessárias ao
cumprimento do mandado de busca e apreensão e citação.2. Desta feita, intime-se a parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias,
informar o endereço atualizado do réu, ou no mesmo prazo requerer o que entender devido. 3. DEFIRO a inclusão da restrição
judicial na base de dados do RENAJUD, registrando-se o gravame referente à decretação da busca e apreensão do veículo.4. A
cópia do presente servirá como ofício, devendo a parte autora providenciar o encaminhamento ao órgão competente. 5. Realizada
a apreensão do veículo, deverá a parte autora requerer a retirada do gravame.Cumpra-se. Intime-se." Balsas - MA, 02/06/2017.(as)
ELAILE SILVA CARVALHO - Juíza de Direito

Maria Luzimar Brito da Silva Lima
Sec. Judicial da 1ª Vara

REG. DISTRIBUIÇÃO N° 3530-95.2011.8.10.0026
AÇÃO:Execução de Título Extrajudicial
SECRETARIA JUDICIAL DA 1ª VARA
PARTE (S) EXEQUENTE (S):AGRICHEM DO BRASIL S/A
ADVOGADO (A) DA PARTE EXEQUENTE:Dr. Gisele da Silva Belardinelli
PARTE (S) EXECUTADA (S):WG COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA, JOSÉ DE CARVALHO
SOBRINHO, SELMA APARECIDA VIEIRA DE CARVALHO
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ADVOGADO DA PARTE EXECUTADA:Dr.

FINALIDADE: INTIMAR o(a) advogado(a) da parte Exequente: Dr(a). Gisele da Silva Belardinelli - OAB/SP, 187770, do inteiro teor
da DECISÃO de fls. 140, do processo em destaque, a seguir transcrito: "JOSÉ DE CARVALHO SOBRINHO, SELMA APARECIDA
VIEIRA DE CARVALHO E WG COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA, por meio de seu
CURADOR ESPECIAL, peticionaram nos presentes autos de Execução Extrajudicial que lhe move AGRICHEM DO BRASIL S.A,
para manejar seus EMBARGOS À EXECUÇÃO. Ocorre que, conforme preleciona o parágrafo único do artigo 736 do CPC/73
(atual §1º do art.914 CPC/15), os embargos à execução serão distribuídos por dependência e autuados em apartado. Uma
verdadeira petição inicial, devendo ter seus requisitos próprios preenchidos a contento, e não como peça intermediária no bojo do
feito executivo. Cumpre anotar que, embora não se possam deferir os benefícios da justiça gratuita simplesmente pelo fato da
parte estar representada por curador especial, decerto que o exercício deste múnus público não pode acarretar ônus financeiro
para a curadoria especial, de modo que desta não se exige o adiantamento de custas iniciais, ainda que os benefícios da justiça
gratuita não tenham sido deferidos ao revel. Assim, determino o desentranhamento das peças de fls.134/138, sua digitalização e
conseguinte formação de autos próprios, na modalidade eletrônica (Pje). Encaminhem-se ao setor de distribuição para os fins
determinados. Após, a Secretaria Judicial proceda à certificação quanto a tempestividade dos embargos e anote-se a dispensa do
adiantamento das custas iniciais, as quais serão analisadas em momento oportuno. CUMPRA-SE. Balsas - MA, 31 de maio de
2017. Juíza ELAILE SILVA CARVALHO - Titular da 1ª Vara."

Maria Luzimar Brito da Silva Lima - Secretária Judicial
assino de ordem da MM.Juíza Elaile Silva Carvalho,
conf. art. 3°, XXV, III, do Provimento n°. 001/2007/CGJ/MA

REG. DISTRIBUIÇÃO N° 3532-26.2015.8.10.0026
AÇÃO:Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária
SECRETARIA JUDICIAL DA 1ª VARA
AUTOR: BANCO HONDA S/A
ADVOGADA: Drª. Aldenira Gomes Diniz
RÉU: CINÉLIO DE FRANÇA ABREU

FINALIDADE: INTIMAR a advogada da parte autora,Drª. Aldenira Gomes Diniz, OAB/MA n° 10715 - A, para no prazo de 10 (dez)
dias informar o endereço atualizado ou requerer o que entender devido, conforme DESPACHO de fls. 70, do processo em
destaque, a seguir transcrito: "1. INDEFIRO o pedido de desentranhamento do mandado de busca e apreensão formulado pelo
autor na petição retro, devido a certidão lavrado pelo Oficial de Justiça ser válida e conter as informações necessárias ao
cumprimento do mandado de busca e apreensão e citação.2. Desta feita, intime-se a parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias,
informar o endereço atualizado do réu, ou no mesmo prazo requerer o que entender devido. 3. DEFIRO a inclusão da restrição
judicial na base de dados do RENAJUD, registrando-se o gravame referente à decretação da busca e apreensão do veículo.4. A
cópia do presente servirá como ofício, devendo a parte autora providenciar o encaminhamento ao órgão competente. 5. Realizada
a apreensão do veículo, deverá a parte autora requerer a retirada do gravame.Cumpra-se. Intime-se." Balsas - MA, 02/06/2017.(as)
ELAILE SILVA CARVALHO - Juíza de Direito

Maria Luzimar Brito da Silva Lima
Sec. Judicial da 1ª Vara

REG. DISTRIBUIÇÃO N° 360-76.2015.8.10.0026
AÇÃO:Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária
SECRETARIA JUDICIAL DA 1ª VARA
AUTOR: BANCO HONDA S/A
ADVOGADA: Drª. Aldenira Gomes Diniz OAB-MA 10715a
RÉU: ELIZANE BARBOSA GUIDA

FINALIDADE: INTIMAR a advogada da parte autora, Drª. Aldenira Gomes Diniz, OAB/MA n° 10715 - A, para no prazo de 10 (dez)
dias informar o endereço atualizado ou requerer o que entender devido, conforme DESPACHO de fls. 50, do processo em
destaque, a seguir transcrito: "1. INDEFIRO o pedido de desentranhamento do mandado de busca e apreensão formulado pelo
autor na petição retro, devido a certidão lavrado pelo Oficial de Justiça ser válida e conter as informações necessárias ao
cumprimento do mandado de busca e apreensão e citação.2. Desta feita, intime-se a parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias,
informar o endereço atualizado do réu, ou no mesmo prazo requerer o que entender devido. 3. DEFIRO a inclusão da restrição
judicial na base de dados do RENAJUD, registrando-se o gravame referente à decretação da busca e apreensão do veículo.4. A
cópia do presente servirá como ofício, devendo a parte autora providenciar o encaminhamento ao órgão competente. 5. Realizada
a apreensão do veículo, deverá a parte autora requerer a retirada do gravame.Cumpra-se. Intime-se." Balsas - MA, 02/06/2017.(as)
ELAILE SILVA CARVALHO - Juíza de Direito
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Maria Luzimar Brito da Silva Lima
Sec. Judicial da 1ª Vara

REG. DISTRIBUIÇÃO N° 3726-60.2014.8.10.0026
AÇÃO: EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
SECRETARIA JUDICIAL DA 1ª VARA
PARTE AUTORA: J. E. CARVALHO FEITOSA JUNIOR & CIA LTDA
ADVOGADO:Joao Ulisses de Britto Azêdo
PARTE RÉ: ESTADO DO MARANHÃO

FINALIDADE: INTIMAR o(a) advogado(a) do autor, Dr(a). João Ulisses de Brito Azedo, inscrito(a) na OAB/MA nº 7631-A, da
SENTENÇA de fls. 40/41, do processo em destaque, a seguir transcrito: "Vistos etc.RELATÓRIOJ E CARVALHO FEITOSA
JÚNIOR & CIA LTDA opôs os presentes embargos à execução em face do ESTADO DO MARANHÃO com o objetivo de
desconstituir o título executivo extrajudicial que embasa a execução fiscal nº 2005-44.2012.8.10.0026. Fundamenta sua pretensão
alegando, em síntese, a nulidade do título, por não conter a Certidão de Dívida Ativa (CDA) informações sobre a origem da dívida,
o que impede a plena impugnação do feito executivo.Aponta, ainda, o excesso da multa aplicada sobre o débito, considerando que
o STF indica como legítima a incidência de multa até o patamar de 20% (vinte por cento) sobre a obrigação inadimplida, ao passo
que o embargado cobrou 30% (trinta por cento), tendo tal exigência verdadeiro caráter confiscatório, o que é vedado pelo art. 150,
IV, da Constituição Federal.Ressalta ainda que há excesso no valor do crédito tributário principal, havendo de ser realizada perícia
contábil para apuração dos valores efetivamente devidos, após a juntada dos processos administrativos que originaram os autos
de infração, a cargo do exequente, ora embargado.O despacho de fl. 25 recebeu os embargos e determinou a intimação da parte
embargada para apresentar impugnação.Intimado, o Estado do Maranhão impugnou os embargos às fls. 29-38. Preliminarmente,
requereu a extinção do processo sem resolução do mérito alegando a ausência de garantia do juízo e ausência de declaração do
valor que entende devido para fundamentar o suposto excesso de execução. No mérito, impugnou a alegação de ilegitimidade dos
juros de mora, sustentando que sua cobrança no patamar de 30% (trinta por cento) encontra respaldo no art. 161, §1º do Código
Tributário Nacional, art. 68, I, alínea "a", da Lei Estadual nº 3.875/77 e jurisprudência dos Tribunais Superiores. Observou, ainda,
que o ônus da prova quanto a desconstituição das certidões da Dívida Ativa não cabe ao fisco, e sim ao devedor, sendo
desnecessária a juntada de processo administrativo em execução fiscal.Vieram-me os autos conclusos.É o que competia relatar.
Fundamento e DECIDO.FUNDAMENTAÇÃO Passo à análise da preliminar de falta de segurança do juízo. É certo que o art. 16, §
1º, da Lei nº 6.830/80, constitui norma especial em relação ao art. 736 do CPC/1973, na redação dada pela Lei nº 11.382/2006,
vigente quando da oposição da peça, razão pela qual ainda subiste como condição de admissibilidade dos embargos à execução
fiscal a exigência de prévia garantia do juízo. No caso em tela, contudo, houve garantia prévia, ainda que em nome de terceiro, da
dívida, o que foi admitido pela própria exequente, que pugnou pela lavratura do termo de penhora, devidamente instruído nos
autos.O crédito exequendo totaliza R$ 101.800,42 (cento e um mil, oitocentos reais e quarenta e dois centavos), atualizado até
30/03/2016. A garantia consiste em um imóvel de matrícula nº 10.001, do Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca, avaliado
em R$ 2.100.000,00 (dois milhões e cem mil reais).Assim, entendo, na linha do que foi decidido pelo Superior Tribunal de Justiça
no RESP 1006625, Rel. Min. Eliana Calmon, DJe 16/04/2008, que os embargos devem ser conhecidos, "para que não se tire do
executado a única possibilidade de defesa". De se considerar, ainda, que a execução fiscal embargada tramita desde 2012 sem
que a Fazenda Nacional tenha indicado outros bens do executado passíveis de garantir o juízo. Posto isso, rejeito a preliminar
suscitada pela Fazenda Estadual.Passo ao exame do mérito. Entende o embargante que deve ser declarada a nulidade da CDA,
porquanto não haveria referência à origem do débito fiscal.Primeiramente, verifica-se, diferente do que apregoa o embargante, ser
dispensável a juntada pela Fazenda Pública Estadual do procedimento administrativo que teria originado a CDA que instrui a
execução fiscal; isso porque, para o ajuizamento da execução fiscal basta vir a petição inicial acompanhada da CDA, que goza de
presunção de certeza e liquidez. Ademais, é importante observar que o embargante não se desincumbiu de seu ônus de elidir, por
prova inequívoca, a presunção de liquidez e certeza de que goza a CDA, prevista no artigo 3º da LEF e no artigo 204 do Código
Tributário Nacional. Por outro lado, no presente caso, extrai-se da CDA o número do auto de infração, data da emissão e ciência,
além da perfeita identificação do fundamento legal.Dessa forma, conclui-se que a certidão de dívida ativa preenche todos os
requisitos necessários dispostos no artigo 202, do Código Tributário Nacional, inclusive o inciso III (origem e natureza do crédito) e
artigo 2º, parágrafo 5º, da Lei nº 6.830/80, inexistindo qualquer vício que a torne ilíquida ou incerta, não ocorrendo quaisquer
nulidades. Cumpre destacar que a dívida ativa da Fazenda Pública abrange atualização monetária, juros e multa de mora e demais
encargos previstos em lei, conforme disposto no § 2º do art. 2º da Lei n. 6.830/80. Desse modo, os acréscimos legais são devidos
e integram-se no principal, consubstanciando o crédito fiscal, tendo cada um finalidade específica, ou seja: a multa penaliza pela
impontualidade, os juros moratórios compensam o credor pelo atraso no adimplemento da obrigação e a correção monetária
restabelece o valor corroído pela inflação.Portanto, a cobrança cumulada de juros de mora, multa e correção monetária deriva
exclusivamente de imposição legal, encontrando-se a Fazenda Pública adstrita ao princípio da legalidade.A multa moratória fiscal é
a sanção punitiva aplicada em razão do não-cumprimento da obrigação tributária. É distinta do tributo (artigo 3º, do Código
Tributário Nacional).Anote-se que a aplicação da multa moratória encontra-se amparada no artigo 161, caput, do Código Tributário
Nacional, que, por sua vez, foi autorizado pelo artigo 146 da Constituição Federal, estando a incidência dela vinculada à
circunstância objetiva da ausência de adimplemento de tributo à época própria.Pois bem. Não se olvida que a multa moratória,
além da finalidade de punição do contribuinte, em razão da prática de infração tributária, também tem por objetivo desestimular a
reincidência.Porém, a multa punitiva pretendida pelo Fisco Estadual, fixada em 30% sobre o débito tributário, poderá ser reduzida
por meio de decisão judicial, sempre que se revelar manifestamente excessiva e desproporcional ao ilícito praticado pelo
contribuinte da respectiva exação, configurando, pois, o efeito confiscatório previsto no artigo 150, IV, da CF.Assim, é possível a
mitigação da pena pecuniária fiscal, para o valor correspondente a 20% do crédito tributário, sem que isso implique afronta ao
princípio da vedação ao confisco, como, aliás, já se pronunciou o Plenário do C. STF, no julgamento do RE nº 582.461, Rel. o Min.
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Gilmar Mendes, cujo respectivo e v. acordão foi ementado nos seguintes termos:1. Recurso extraordinário. Repercussão geral. (...)
4. Multa moratória. Patamar de 20%. Razoabilidade . Inexistência de efeito confiscatório. Precedentes. A aplicação da multa
moratória tem o objetivo de sancionar o contribuinte que não cumpre suas obrigações tributárias, prestigiando a conduta daqueles
que pagam em dia seus tributos aos cofres públicos. Assim, para que a multa moratória cumpra sua função de desencorajar a
elisão fiscal, de um lado não pode ser pífia, mas, de outro, não pode ter um importe que lhe confira característica confiscatória,
inviabilizando inclusive o recolhimento de futuros tributos. O acórdão recorrido encontra amparo na jurisprudência desta Suprema
Corte, segundo a qual não é confiscatória a multa moratória no importe de 20% (vinte por cento). 5. Recurso extraordinário a que
se nega provimento. (destaques acrescidos)Outrossim, confira-se, a propósito do tema ora debatido, a jurisprudência dos Tribunais
Pátrios, a seguir:AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução Fiscal Exceção de Pré-executividade objetivando o reconhecimento da
ilegalidade da taxa de juros com base na Lei nº 13.918/2009, da natureza confiscatória da multa de 20% e a nulidade das CDA´s
Exceção de Pré-executividade parcialmente acolhida para afastar a incidência da taxa de juros da Lei nº 13.918/2009 em razão da
sua inconstitucionalidade CDA que goza da presunção de certeza, liquidez e exigibilidade - Multa Moratória fixada em 20% nos
termos da Lei Estadual nº 9.399/96 Legalidade - Desnecessidade de lançamento da multa, sendo automática a sua cobrança
caracterizado o inadimplemento Acolhimento parcial da Exceção de Pré-executividade que não enseja a extinção do executivo
fiscal e tampouco a suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Prosseguimento do feito com a adequação dos cálculos -
Decisão mantida Recurso improvido. (Agravo de Instrumento nº 2143403-71.2015, Rel. a Des. Maria Laura Tavares; 5ª Câmara de
Direito Público; j. 24.8.15) PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA MORATÓRIA DE
30% (TRINTA POR CENTO): REDUÇÃO PARA 20% (VINTE POR CENTO). APELAÇÃO E REMESSA OFICIAL NÃO PROVIDAS.
(7) 1. Nos termos do art. 150 , V , da CF/1988 , o Supremo Tribunal Federal decidiu, sob o prisma da repercussão geral, que não é
confiscatória a multa moratória de 20% (vinte por cento) (STF, RE 582.461/SP, rel. ministro Gilmar Mendes, Pleno, DJe de
18/8/2011). Tendo a FN aplicado multa moratória de 30% (setenta e cinco por cento), ela deve ser reduzida. 2. Apelação e
remessa oficial não providas. (TRF-1 - APELAÇÃO CIVEL AC 00186832720074019199 (TRF-1) Data de publicação:
04/09/2015)Portanto, a redução da multa moratória, para o patamar ora proposto, é mesmo de absoluto rigor, comportando
alteração, apenas e tão somente, no que se refere à base de cálculo da mencionada penalidade, que deverá incidir sobre o total do
débito tributário.Quanto ao alegado excesso de execução do valor do crédito tributário principal, insta destacar que a defesa
genérica, que não articule e comprove objetivamente a violação aos critérios legais na apuração e consolidação do crédito
tributário, é inidônea à desconstituição da presunção de liquidez e certeza do título executivo: artigo 3º da Lei nº
6.830/80.DISPOSITIVO Ante todo o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os embargos, determinando ao Estado do
Maranhão que proceda à retificação da multa moratória, reduzindo o percentual da multa de 30% para 20% em relação às CDA´s
mencionadas na exordial da execução fiscal nº 2005-44.2012.8.10.0026, extinguindo o processo, com resolução do mérito, forte no
disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.Sem condenação da Fazenda Estadual em honorários
advocatícios.Sem condenação em custas processuais, tendo em vista a hipótese de isenção prevista na Lei nº 9.289/96. Havendo
recurso de qualquer das partes, nos termos do art. 1009 do CPC, intime-se a parte contrária para apresentação de eventual
contrarrazões, desde que tenha advogado constituído nos autos e, determino a remessa dos autos ao Tribunal de Justiça.
Prossiga-se na execução fiscal em apenso, trasladando-se cópia da presente sentença para os referidos autos. Publique-se.
Registre-se. Intimem-se.CUMPRA-SE."Balsas (MA), 31 de maio de 2017. Elaile Silva Carvalho Juíza de Direito Titular da 1ª Vara
da Comarca de Balsas

Maria Luzimar Brito da Silva Lima
Sec. Judicial da 1ª Vara

REG. DISTRIBUIÇÃO N° 372-71.2007.8.10.0026
AÇÃO: Monitória
SECRETARIA JUDICIAL DA 1ª VARA
PARTE AUTORA: Mateus Supermercados Ltda
ADVOGADA: Drª. Rosimar Gonçalves de Arruda de Andrade
PARTE RÉ: A V Gomes da Silva - ME

FINALIDADE: INTIMAR a advogada da parte autora,Drª. Rosimar Gonçalves de Arruda de Andrade, inscrita na OAB/MA n°
7202-A,da certidão de fls. 65, do processo em destaque. Balsas - MA, 29 de junho de 2017 (as) Juíza Nirvana Maria Mourão
Barroso - Juíza de Direito da 3ª Vara, respondendo

Maria Luzimar Brito da Silva Lima
Sec. Judicial da 1ª Vara

REG. DISTRIBUIÇÃO N° 3806-24.2014.8.10.0026
AÇÃO:Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária
SECRETARIA JUDICIAL DA 1ª VARA
AUTOR: BANCO HONDA S/A
ADVOGADA: Drª. Aldenira Gomes Diniz
RÉU: ERCILON PEREIRA
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FINALIDADE: INTIMAR a advogada da parte autora, Drª. Aldenira Gomes Diniz, OAB/MA n° 10715 - A, para no prazo de 10 (dez)
dias informar o endereço atualizado ou requerer o que entender devido, conforme DESPACHO de fls. 49, do processo em
destaque, a seguir transcrito: "1. INDEFIRO o pedido de desentranhamento do mandado de busca e apreensão formulado pelo
autor na petição retro, devido a certidão lavrado pelo Oficial de Justiça ser válida e conter as informações necessárias ao
cumprimento do mandado de busca e apreensão e citação.2. Desta feita, intime-se a parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias,
informar o endereço atualizado do réu, ou no mesmo prazo requerer o que entender devido. 3. DEFIRO a inclusão da restrição
judicial na base de dados do RENAJUD, registrando-se o gravame referente à decretação da busca e apreensão do veículo.4. A
cópia do presente servirá como ofício, devendo a parte autora providenciar o encaminhamento ao órgão competente. 5. Realizada
a apreensão do veículo, deverá a parte autora requerer a retirada do gravame.Cumpra-se. Intime-se." Balsas - MA, 02/06/2017.(as)
ELAILE SILVA CARVALHO - Juíza de Direito

Maria Luzimar Brito da Silva Lima
Sec. Judicial da 1ª Vara

REG. DISTRIBUIÇÃO N° 3833-07.2014.8.10.0026
AÇÃO: Execução de Titulo Extrajudicial
SECRETARIA JUDICIAL DA 1ª VARA
PARTE EXEQUENTE: UNIBALSAS EDUCACIONAL LTDA
ADVOGADA: Dr. Geise Borges da Fonseca Honaiser
PARTE EXECUTADA: VERONICA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS

FINALIDADE: INTIMAR a advogada da exequente, Drª. Geise Borges da Fonseca Honaiser, inscrito na OAB/MA n° 5.552, para
no prazo de 10 (dez) dias indicar bens passíveis de penhora, conforme DESPACHO de fls. 78, do processo em destaque, a seguir
transcrito: "1. DEFIRO o desarquivamento do processo.2. Às fls. 73/74 o exequente noticia o descumprimento do acordo
homologado à fl. 70, pelo que pleiteia o prosseguimento da execução, com arbitramento de honorários e citação do
executado.3.Na execução, o acordo, sem novação, firmado entre as partes, e homologado, para parcelamento do débito,
suspende o processo. O ato homologatório, pelo qual o magistrado declara a suspensão, produz efeitos, tão-só, ex nunc. Não
havendo cumprimento pelo executado, o feito retomará seu curso no estado em que se encontrava no momento da suspensão.
4.Indefiro o arbitramento dos honorários advocatícios, posto que já arbitrado em despacho de fl.33.5. Indefiro a citação da
executada, devido a mesma já haver sido citada, conforme certidão de fl.47.6. Ante ao exposto, intime-se a exequente para, no
prazo de 10 (dez) dias, indicar bens passíveis de penhora ou, no mesmo prazo, requerer o que entender devido.7. Defiro a
inscrição da executada no SPC e SERASA, de acordo com o Art.782,§3° da Lei 13105/15. Oficia-se ao SPC e SERASA para o
devido registro.Cumpra-se. Intime-se." Balsas - MA, 29/05/2017.(as) ELAILE SILVA CARVALHO - Juíza de Direito

Maria Luzimar Brito da Silva Lima
Sec. Judicial da 1ª Vara

REG. DISTRIBUIÇÃO N° 3843-17.2015.8.10.0026
AÇÃO: Cautelar Inominada
SECRETARIA JUDICIAL DA 1ª VARA
REQUERENTE: DARCI ANTÔNIO CÂMERA e outros
ADVOGADO(A): Dr. Yuri Leandro Ferreira Barros OAB-MA 11977
REQUERIDO(A): BANCO PANAMERICANO S.A
ADVOGADO(A): Dr. Ivanete Alves Camara Rosa OAB/MA 14.531

FINALIDADE: INTIMAR os advogados das partes, Dr. Yuri Leandro Ferreira Barros OAB-MA 11977 (parte autora) e Dr. Ivanete
Alves Camara Rosa OAB/MA 14.531 (parte requerida), da DECISÃO de fls. 339/340, a seguir transcrita: "DECISÃO Os autores
requereram a intimação do banco requerido para que comprove a efetiva baixa das restrições em nome de todos os autores junto a
Central de risco do BACEN. Segundo informações colhidas no sítio eletrônico do Bacen, "O Sistema de Informações de Crédito do
Banco Central (SCR) é um instrumento de registro e consulta de informações sobre as operações de crédito, avais e fianças
prestados e limites de crédito concedidos por instituições financeiras a pessoas físicas e jurídicas no país, cujo principal objetivo é
reforçar os mecanismos de supervisão bancária, com aumento da eficácia de avaliação dos riscos inerentes à atividade."
(http://www.bcb.gov.br). Referido sistema de informações não se confunde com cadastro de inadimplentes. As principais diferenças
são descritas pelo Bacen: "Dentre os principais aspectos que distinguem o SCR em relação aos cadastros restritivos de crédito
(Serasa-Experian, Boa Vista, CCF e congêneres), destacam-se: A existência do SCR veio atender à necessidade do supervisor do
Banco Central, sem o objetivo de atingir operações comerciais. A função primordial do SCR é prover a supervisão bancária com
informações para a realização de suas atividades com a escala e a precisão adequadas. As informações recebidas pelo sistema
são bem maiores do que aquelas que são disponibilizadas para consulta pelas instituições financeiras, o que demonstra que
grande parte do sistema atende às necessidades da supervisão do Banco Central e não às demandas por informação das
instituições. Optou-se por compartilhar informações com o Sistema Financeiro Nacional em função dos benefícios, proporcionados
à sociedade como um todo, pela divulgação de informações que permitem a decisão de crédito com menores riscos; O conteúdo
do SCR também distingue esse sistema dos cadastros restritivos de crédito. O registro de dados de determinada pessoa física ou
jurídica no SCR não a desqualifica ou constitui elemento desabonador de sua conduta. Nos cadastros restritivos, a inserção de um
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devedor se dá quando se quer registrar fatos que desabonem o cliente. Já o registro no SCR não revela necessariamente
informação que permita construir juízo de valor negativo de um devedor. A avaliação que se faz na consulta de dados de um
devedor no SCR pode ser tanto positiva, nos casos em que se constata que o cliente é um pagador contumaz e pontual, como
negativa, caso se percebam dificuldades no pagamento dos créditos em aberto; O SCR apenas apresenta o saldo devedor de
clientes e sua adimplência ou inadimplência, cabendo a cada instituição avaliar as informações como positivas ou negativas. Deve-
se ressaltar que a grande maioria dos clientes cadastrados no sistema é adimplente (cerca de 70% não têm registro desabonador)
e que a inadimplência, que pode ser temporária, não impede a contratação de novas operações de crédito."
(http://www.bcb.gov.br/?SCRDIFERENCA). Desta feita, considerando que o objeto desta ação diz respeito a abstenção de
inscrição ou manutenção de restrições nos cadastros de restrição de crédito, o que não engloba o SCR, não há que se falar em
descumprimento de decisão judicial. Ressalto que, embora o STJ reconheça que a manutenção de registros no Sistema de
Informações de Crédito do Banco Central - SCR na prática pode implicar em uma restrição de crédito ao consumidor, não tem
como se desvincular de sua finalidade de legítimo arquivo de consumo para operações de crédito, voltado principalmente às
instituições financeiras para que melhor avaliem os riscos na sua concessão à determinada pessoa, isto é, o crédito é justamente o
objeto da relação jurídica posta. Além disso, O STJ, nos autos do Resp. 1365284/SC consignou que "não se compreende, em
ordem contida em antecipação de tutela em ação revisional ajuizada contra banco, no sentido de proibir a inclusão, ou excluir o
registro, em "cadastros de inadimplentes", do nome da recorrida, determinação de que não fossem enviadas ao Banco Central as
informações pertinentes ao SISBACEN, conforme exigido da instituição financeira na Resolução 3.658/2008. (.) Trata-se, como
visto, de cadastro público, de consulta restrita, necessário à atividade do BACEN, o qual ficaria seriamente comprometido com sua
equiparação à regência legal e jurisprudencial dos cadastros de inadimplentes e mesmo de centrais de risco de crédito privadas."
Nesse sentido, RESPONSABILIDADE CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO
INDEVIDA DO NOME DE PESSOA JURÍDICA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES DO SISBACEN/SCR. DETERMINAÇÃO
JUDICIAL PROFERIDA EM LIMINAR EM AÇÃO REVISIONAL DETERMINANDO QUE A RÉ SE ABSTIVESSE DE INCLUIR OU
MANTER O NOME DA AUTORA NO ROL DE "QUALQUER ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO". ATO ILÍCITO
CONFIGURADO. DANO MORAL. RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DO QUANTUM. 1. O Sistema de Informações do Banco Central
- Sisbacen, mais precisamente o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central - SCR, é cadastro público que tem tanto um
viés de proteção do interesse público (como regulador do sistema - supervisão bancária), como de satisfação dos interesses
privados (seja instituições financeiras - gestão das carteiras de crédito -, seja mutuários - demonstração de seu cadastro positivo).
2. Por óbvio que referido órgão deve ser tratado de forma diferente dos cadastros de inadimplentes como o Serviço de Proteção ao
Crédito - SPC e o Serasa. Contudo, não se pode olvidar que ele também tem a natureza de cadastro restritivo de crédito,
justamente pelo caráter de suas informações, tal qual os demais cadastros de proteção, pois visam a diminuir o risco assumido
pelas instituições na decisão de tomada de crédito. 3. Observa-se, pois, que apesar da natureza de cadastro público, não tem
como se desvincular de sua finalidade de legítimo arquivo de consumo para operações de crédito, voltado principalmente às
instituições financeiras para que melhor avaliem os riscos na sua concessão à determinada pessoa, isto é, o crédito é justamente o
objeto da relação jurídica posta. 4. A Lei n. 12.414/2011, chamada de lei do "cadastro positivo", apesar de disciplinar a formação e
consulta a banco de dados com informações de adimplemento para histórico de crédito (art. 1°), estabelece que os bancos de
dados de natureza pública terão regramento próprio (parágrafo único do art. 1°), o que, a contrario sensu, significa dizer que eles
também são considerados bancos de dados de proteção ao crédito, os quais futuramente serão objeto de regulamentação própria.
5. Na hipótese, a informação do Sisbacen sobre o débito que ainda está em discussão judicial pode ter sido apta a restringir, de
alguma forma, a obtenção de crédito pela recorrida, haja vista que as instituições financeiras, para a concessão de qualquer
empréstimo, exigem (em regra, via contrato de adesão) a autorização do cliente para acessar o seu histórico nos arquivos do
Bacen. 6. Recurso especial a que se nega provimento. (REsp 1365284/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Rel. p/
Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/09/2014, DJe 21/10/2014). Assim, apenas ordem
judicial expressa, proibitiva do fornecimento de informações pertinentes ao autor da ação, ao Banco Central, poderia ensejar o
descumprimento, pela instituição financeira, da obrigação legal de alimentar o SISBACEN com os dados de operação bancária
enquadrada na Resolução 3658, ato normativo este editado em consonância com os arts. 9º e 10º da Lei 4.594/64 e art. 1º, § 3º,
da LC 105/2001. No presente caso foi determinado que " (.) o banco providencie a baixa de eventual negativação do nome dos
autores com relação ao documento de origem/cédula de crédito à exportação n. 2711697, perante o sistema BACEN, CADIN, SPC
e SERASA (.)" Em síntese, não houve descumprimento de ordem expressa de não inclusão do nome da recorrida no SISBACEN,
cadastro de natureza diversa dos cadastros de inadimplentes mencionados na antecipação de tutela. Desta feita, indefiro o pedido
de fls. 316/338. Certifique a Secretaria Judicial acerca da propositura da ação principal. Intimem-se. Cumpra-se. Balsas - MA,
29/05/2017. Juíza Elaile Silva Carvalho Titular da 1º Vara".

Maria Luzimar Brito da Silva Lima
Sec. Judicial da 1ª Vara, ass. de ordem da MM. Juíza Elaile Silva Carvalho,
nos termos do art. 3°, XXV, III, do Provimento n°. 001/2007/CGJ/MA.

REG. DISTRIBUIÇÃO N° 3934-10.2015.8.10.0026
AÇÃO: Nunciação de Obra Nova
SECRETARIA JUDICIAL DA 1ª VARA
PARTE AUTORA: ERNANDO LUIS TRICHES E OUTROS
ADVOGADO: Dr. Manoel David de Oliveira Neto e outro
PARTE RÉ: UMUARAMA EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA
ADVOGADO: Dr. Sandro Correia de Oliveira
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FINALIDADE: INTIMAR os advogados das partes, Dr. Manoel David de Oliveira Neto, inscrito na OAB/MA 13.071 e Dr. Sandro
Correia de Oliveira, inscrito na OAB/TO 1363, para no prazo de 10 (dez) dias manifestarem-se sobre o laudo e acerca do
documento juntado às fls. 163/168, conforme DESPACHO de fls. 201, do processo em destaque, a seguir transcrito: "Cumpra-se o
item 3 do despacho de fl. 161, ficando as partes intimadas para que, no mesmo prazo, se manifestem acerca do documento
juntado às fls. 163-168.Reservo-me a análise do pleito de fls. 179 para depois do transcurso do prazo acima aludido. Intime-se."
Balsas (MA), 31/05/2017. (as) Elaile Silva Carvalho - Juíza de Direito Titular da 1ª Vara da Comarca de Balsas

Maria Luzimar Brito da Silva Lima
Sec. Judicial da 1ª Vara

REG. DISTRIBUIÇÃO N°: 3959-96.2010.8.10.0026
AÇÃO:Embargos à Execução Fiscal
SECRETARIA JUDICIAL DA 1ª VARA
PARTE AUTORA: AGRENCO DO BRASIL SA
ADVOGADO: Fabiana Furtado Schwindt OAB-MA 6349
PARTE RÉ:ESTADO DO MARANHAO

FINALIDADE: INTIMAR a advogada da parte autora, Dr. Fabiana Furtado Schwindt OAB/MA 6349, para manifestação no prazo de
15 (quinze) dias, acerca do retorno dos autos, com Acórdão/Decisão às fls. 353/355. Balsas, 29 de junho de 2017. Juíza Nirvana
Maria Mourão Barroso, respondeno pela 1ª Vara da Comarca de Balsas.

Maria Luzimar Brito da Silva Lima
Sec. Judicial da 1ª Vara, ass. de ordem da MM. Juíza Elaile Silva Carvalho,
nos termos do art. 3°, XXV, III, do Provimento n°. 001/2007/CGJ/MA.

REG. DISTRIBUIÇÃO N° 540-58.2016.8.10.0026
AÇÃO: Exceção de Incompetência
SECRETARIA JUDICIAL DA 1ª VARA
EXCEPIENTE: BANCO PANAMERICANO S.A
ADVOGADO(A): Dra. Ivanete Alves Camara Rosa OAB-MA 14531
EXCEPTO(A): DARCI ANTÔNIO CÂMERA
ADVOGADO(A): Dr. PAULO DE TARSO FONSECA FILHO OAB-MA 3038

FINALIDADE: INTIMAR os advogados das partes, Dra. Ivanete Alves Camara Rosa OAB-MA 14531 (parte autora) e Dr. PAULO
DE TARSO FONSECA FILHO OAB-MA 3038 (parte requerida), do inteiro teor da DECISÃO de fls. 82/83, a seguir transcrita:
"DECISÃO Trata-se de Exceção de incompetência proposta por BANCO PAN S/A em face de DARCI ANTONIO CÂMERA.
Alegam, em síntese que as partes firmaram Cédula de Crédito à Exportação nº 2711967, no qual foi eleito o foro da Comarca de
São Paulo-SP, no entanto, a ação foi proposta no domicílio do réu. Requereu a procedência do pedido, para reconhecer a
incompetência deste juízo com a consequente remessa dos autos a Comarca de São Paulo, considerando ser inaplicável ao caso
o Código de Defesa do Consumidor. Juntou procuração e documentos às fls. 14/55. Manifestação do excepto às fls. 60/80. É O
RELATÓRIO. DECIDO. Colhe-se dos autos que as partes celebraram contrato de financiamento com garantia de alienação
fiduciária, na modalidade Cédula de Crédito à Exportação nº 2711967, com a finalidade de aplicação de recursos na produção,
comercialização, beneficiamento ou industrialização de produtos ou insumos agropecuários ou de máquinas e implementos
utilizados na atividade agropecuária; no financiamento à exportação ou produção de bens para exportação ou às atividades de
apoio e complementação integrantes e fundamentais da exportação. Na ocasião, restou consignado que seria competente para
dirimir eventuais conflitos decorrentes da avença o "Foro da Comarca de São Paulo" (fls. 29). No entanto, a demanda foi proposta
na Comarca de domicílio do requerido. A análise da relação estabelecida entre as partes não pode ser realizada exclusivamente
sob a perspectiva da natureza dos contratantes, mas considerando, também, o contexto no qual se insere o negócio estabelecido.
Na casuística, o requerido é produtor rural, e, muito provavelmente com o intuito de fomentar sua atividade realizou contrato de
financiamento com a autora. É necessário uma análise sobre a relação existente entre as partes: se recairão ou não as normas
insertas no Código de Defesa do Consumidor ou se o contrato firmado será apreciado à luz das normas de direito civil. Encontra-se
sedimentado o entendimento quanto à aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor às instituições de natureza financeira,
de crédito e bancária, tendo referido entendimento sido pacificado através da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, a qual
prevê que o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras. Ressalte-se que, tratando-se o mutuante de
um agricultor, e sendo a cédula de crédito à exportação um contrato bancário, caracterizado pela adesão, porque ao produtor não
é permitido discutir suas cláusulas, resta manifesta a sua condição de vulnerabilidade frente à instituição financeira, pelo que
dispensável a prova deste fato. Destarte, não resta dúvida de que as regras emanadas do Código de Defesa do Consumidor
devem ser aplicadas ao contrato de crédito rural celebrado por produtor pessoa física, devendo ele ser considerado parte
hipossuficiente na relação. Vale ressaltar o disposto na Súmula 381 do STJ, que estabelece, in verbis: "Nos contratos bancários, é
vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas". Nos termos do art. 54 do Código de Defesa do Consumidor,
o contrato de adesão é "aquele cujas cláusulas tenham sido aprovadas pela autoridade competente ou estabelecidas
unilateralmente pelo fornecedor de produtos ou serviços, sem que o consumidor possa discutir ou modificar substancialmente seu
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conteúdo". Da simples leitura do instrumento acostado em fls. 14/55, denota-se que não houve livre debate entre as partes sobre
as condições e cláusulas pactuadas, principalmente - e no que aqui interessa - quanto à eleição de foro. Ao estabelecer o "Foro da
Comarca de São Paulo" como competente para processar e julgar as questões que porventura eclodissem do contrato de
financiamento, é visível o benefício do banco autor - eis que se trata de cidade onde está localizada sua sede - e, de outro lado, o
prejuízo ao aderente, pois impôs a ele o ônus de se deslocar a outra Comarca, de estado longínquo, para resolver o conflito
contratual. Ao contrário, forçar os consumidores a se deslocarem de seus domicílios (Balsas - Ma) para São Paulo (Foro de
eleição) evidencia verdadeira ofensa ao seu direito básico de verem facilitada a defesa de seus direitos, conforme estabelece o art.
6º, VIII, do CDC. Por isso, que o CDC, e seu art. 101, I, permite que o consumidor, quando for demandar, ajuíze ação em seu
domicílio. Nesse sentido, AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE ADESÃO.
CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. ART. 111 DO CPC. RELAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA E ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA
CONTRATUAL RECONHECIDAS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SUMULA Nº 7/STJ. DISSIDIO
JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO.1. Não se olvida que a cláusula de eleição de foro firmada em contrato de adesão é
válida, desde que não tenha sido reconhecida a hipossuficiência de uma das partes ou embaraço ao acesso da justiça.2. Na
espécie, diante do contexto fático dos autos, o Tribunal de origem, reconhecendo a condição de hipossuficiência do agravado e a
sua dificuldade de acesso à prestação jurisdicional, afastou a cláusula de eleição de foro. Rever tal conclusão, portanto, é
pretensão inviável nesta instância especial ante o óbice da Súmula nº 7/STJ. Precedentes.3. A divergência jurisprudencial, nos
termos do art. 541, parágrafo único, do CPC e do art. 255, § 1º, do RISTJ, exige comprovação e demonstração, esta, em qualquer
caso, com a transcrição dos julgados que configurem o dissídio, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a
divergência de interpretações, o que não restou evidenciado na espécie.4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp
257.013/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/06/2013, DJe 21/06/2013). Em se
tratando de contrato de adesão, é certo que não se pode falar em livre escolha para eleição do foro no momento da assinatura do
contrato, já que as cláusulas são preestabelecidas unilateralmente pelo autor. Ante o exposto, não há como negar a clara
vulnerabilidade fática do requerido, pelo que deve ser aplicado ao caso o CDC, com a possibilidade de propositura da ação no
domicílio do consumidor, nos termos do artigo 101 do referido código. Em face ao exposto, rejeito a exceção de incompetência.
Junte-se uma via da presente decisão nos autos da ação principal. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as
cautelas de estilo. Cumpra-se. Intimem-se. Balsas - MA, 29/05/2017. Juíza Elaile Silva Carvalho Titular da 1º Vara".

Maria Luzimar Brito da Silva Lima
Sec. Judicial da 1ª Vara, ass. de ordem da MM. Juíza Elaile Silva Carvalho,
nos termos do art. 3°, XXV, III, do Provimento n°. 001/2007/CGJ/MA.

REG. DISTRIBUIÇÃO N° 561-15.2008.8.10.0026
AÇÃO: Busca e Apreensao
SECRETARIA JUDICIAL DA 1ª VARA
PARTE AUTORA: BANCO PANAMERICANO S/A
ADVOGADO:Paulo Henrique Ferreira
PARTE RÉ: FÉLIX VALOIS SOARES SANTOS

FINALIDADE: INTIMAR o(a) advogado(a) do autor, Dr(a). Edilson Rocha Ribeiro, inscrito(a) na OAB/MA nº 4969, do DESPACHO
de fls. 134 item 4 e seguintes, do processo em destaque, a seguir transcrito: "1. Indefiro pedido de justiça gratuita, por não se
enquadrar no requistos da lei específica. 2. Intime-se o exequente (EDILSON ROCHA RIBEIRO) para recolher as custas da fase
de cumprimento de sentença, no prazo de 30 (trinta) dias, sob a cominação de arquivamento provisório dos autos.3. Transcorrido o
prazo do item 1, SEM recolhimento, arquivem-se provisoriamente os presentes autos.4. Transcorrido o prazo do item 1, COM
recolhimento, altere-se a classe processual no Sistema Themis PG para fase de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Diligências
necessárias.4.1. Intime-se o executado, BANCO PANAMERICANO S.A, na pessoa de seu advogado, pelo órgão oficial, para que,
no prazo de 15 (quinze) dias, pague a dívida referente à condenação em custas e honorários de sucumbência fixados às fl.93/96,
sob pena de incidir em multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da condenação; 4.2. Havendo pagamento tempestivo,
intime-se a parte credora para que se manifeste sobre a satisfação de seu crédito;4.3. Consigne-se que efetuado o pagamento
parcial no prazo acima previsto, a multa de 10% incidirá sobre o restante.4.4. Em caso de não atendimento, fixo os honorários
advocatícios, enquanto fase de execução/cumprimento de sentença, em 10% (dez por cento) do débito exequendo. Intime-se o
credor para, em 05 (cinco) dias, trazer a memória de cálculo atualizada da dívida, com a inclusão da multa legal (475-J do CPC),
oportunidade que deverá indicar bens para a expropriação.CUMPRA-SE." Balsas - MA, 15/09/2015. Juiz PEDRO HENRIQUE
HOLANDA PASCOAL Juiz de Direito, respondendo.

Maria Luzimar Brito da Silva Lima
Sec. Judicial da 1ª Vara

REG. DISTRIBUIÇÃO N° 620-90.2014.8.10.0026
AÇÃO:Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária
SECRETARIA JUDICIAL DA 1ª VARA
AUTOR: BV FINANCEIRA S.A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
ADVOGADO(A): Dr(a). Gilberto Borges da Silva OAB-MA 58647
RÉU: JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA NETO
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FINALIDADE: INTIMAR o(a) advogado(a) da parte autora, Dr(a). Gilberto Borges da Silva, OAB/MA n° 58647, para, no prazo de 05
dias, se manifestar acerca da CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA de fls. 41, a seguir transcrita: "CERTIFICO que, DEIXEI de
dar cumprimento ao mandado retro da MM. Juíza de Direito da 1ª Vara desta Comarca, tendo em vista que o veículo indicado para
a busca e apreensão já ter sido apreendido, nos Autos do processo nr. 1520-10.2013.8.10.0026, razão pela qual devolvo o
presente mandado, aguardando novas determinações. O referido é verdade e dou fé. Balsas/MA, 30 de maio de 2.016. Manoel
José Dias Ribeiro Neto - Oficial de Justiça".

Maria Luzimar Brito da S. Lima - Secretária Judicial
assino de ordem da MM.Juíza, Dra. Elaile Silva Carvalho,
conf. art. 3°, XXV, III, do Provimento n°. 001/2007/CGJ/MA

REG. DISTRIBUIÇÃO N° 627-63.2006.8.10.0026
AÇÃO: Cobrança
SECRETARIA JUDICIAL DA 1ª VARA
PARTE REQUERENTE:Banco do Brasil S/A
ADVOGADO:Dr. Rafael Sganzerla Durand
PARTE REQUERIDA:José Bonifácio da Silva Pinto

FINALIDADE: INTIMAR o advogado do REQUERENTE:Dr. Rafael Sganzerla Durand, inscrito na OAB/MA nº 10.348-A, para no
prazo de 15 (quinze) dias dar andamento ao feito, conforme DESPACHO de fls. 154, do processo em destaque, a seguir transcrito:
"1.Recolhidas as custas pertinentes (fl.149), DEFIRO pedido de desarquivamento dos autos.2.Intime-se a parte autora para, no
prazo de 15 (dez) dias, dar andamento ao feito, requerendo o que entender de direito.3. Decorrido o prazo do item 2, sem
manifestação do autor, rearquivem-se os autos.CUMPRA-SE." Balsas - MA, 29/05/2017(as) Juíza ELAILE SILVA CARVALHO -
Titular da 1ª Vara

Maria Luzimar Brito da Silva Lima
Sec. Judicial da 1ª Vara

REG. DISTRIBUIÇÃO N° 703-72.2015.8.10.0026
AÇÃO:Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária
SECRETARIA JUDICIAL DA 1ª VARA
AUTOR: BANCO HONDA S/A
ADVOGADA: Drª. Aldenira Gomes Diniz
RÉU: LUCIO SANTOS DA SILVA

FINALIDADE: INTIMAR a advogada da parte autora, Drª. Aldenira Gomes Diniz, OAB/MA n° 10715 - A, para no prazo de 10 (dez)
dias informar o endereço atualizado ou requerer o que entender devido, conforme DESPACHO de fls. 38, do processo em
destaque, a seguir transcrito: "1. INDEFIRO o pedido de desentranhamento do mandado de busca e apreensão formulado pelo
autor na petição retro, devido a certidão lavrado pelo Oficial de Justiça ser válida e conter as informações necessárias ao
cumprimento do mandado de busca e apreensão e citação.2. Desta feita, intime-se a parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias,
informar o endereço atualizado do réu, ou no mesmo prazo requerer o que entender devido. 3. DEFIRO a inclusão da restrição
judicial na base de dados do RENAJUD, registrando-se o gravame referente à decretação da busca e apreensão do veículo.4. A
cópia do presente servirá como ofício, devendo a parte autora providenciar o encaminhamento ao órgão competente. 5. Realizada
a apreensão do veículo, deverá a parte autora requerer a retirada do gravame.Cumpra-se. Intime-se." Balsas - MA, 02/06/2017.(as)
ELAILE SILVA CARVALHO - Juíza de Direito

Maria Luzimar Brito da Silva Lima
Sec. Judicial da 1ª Vara

REG. DISTRIBUIÇÃO N°: 74-31.1997.8.10.0026
AÇÃO:Execução de Título Extrajudicial
SECRETARIA JUDICIAL DA 1ª VARA
PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO: Flavio Geraldo Ferreira da Silva
PARTE RÉ:EZER XAVIER DE ALMEIDA
PROCURADOR: José William Silva Freire

FINALIDADE: INTIMAR o advogado da parte autora, Dr. Flavio Geraldo Ferreira da Silva OAB/MA 9117-A e o procurador do
requerido, José William Silva Freire OAB/MA 3424, para manifestação no prazo de 15 (quinze) dias, acerca do retorno dos autos,
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com Acórdão/Decisão às fls. 260/262. Balsas, 29 de junho de 2017. Juíza Elaile Silva Carvalho, Titular da 1ª Vara da Comarca de
Balsas.

Maria Luzimar Brito da Silva Lima
Sec. Judicial da 1ª Vara, ass. de ordem da MM. Juíza Elaile Silva Carvalho,
nos termos do art. 3°, XXV, III, do Provimento n°. 001/2007/CGJ/MA.

REG. DISTRIBUIÇÃO N° 747-38.2008.8.10.0026
AÇÃO:Execução de Título Extrajudicial
SECRETARIA JUDICIAL DA 1ª VARA
PARTE (S) EXEQUENTE (S):ABC INCO-ABC INSDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A.
ADVOGADO (A) DA PARTE EXEQUENTE:Dra. Gisele de Almeida
PARTE (S) EXECUTADA (S):FRANCISCO VELOSO DE ARAÚJO, ERCY GOMES DE ARAÚJO, SEVERINO VELOSO DE
ARAUJO NETO
ADVOGADO DA PARTE EXECUTADA:Dr.

FINALIDADE: INTIMAR o(a) advogado(a) da parte autora, Dr(a). Gisele de Almeida, OAB/MG 93536, para no prazo de 05 (cinco)
dias, manifestar-se acerca da CERTIDÃO de fls. 178V, a seguir transcrita: "CERTIFICO que de posse e em cumprimento ao
mandado retro da MM. Juíza de Direito da 1ª Vara desta Comarca, DEIXEI de proceder à AVALIAÇÃO do imóvel indicado, tendo
em vista que referido imóvel pertence ao Município de Tasso Fragoso/MA, razão pela qual devolvo o presente mandado,
aguardando novas determinações. O referido é verdade e dou fé. Balsas/MA, 23 de maio de 2.017. Manoel José Dias Ribeiro Neto
- Oficial de Justiça."

Maria Luzimar Brito da Silva Lima - Secretária Judicial
assino de ordem da MM.Juíza, Dra. Elaile Silva Carvalho,
conf. art. 3°, XXV, III, do Provimento n° 001/2007/CGJ/MA

REG. DISTRIBUIÇÃO N° 78-19.2007.8.10.0026
AÇÃO:Cumprimento de Sentença
SECRETARIA JUDICIAL DA 1ª VARA
PARTE (S) EXEQUENTE (S):ARMAZÉM MATEUS LTDA
ADVOGADO (A) DA PARTE EXEQUENTE:Dr. ROSIMAR GONÇALVES DE ARRUDA DE ANDRADE
PARTE (S) EXECUTADA (S):LETICIA KAROLINE MENEZES DA COSTA
ADVOGADO DA PARTE EXECUTADA:Dr. KÉLCIO BANDEIRA

FINALIDADE: INTIMAR o(a) advogado(a) da parte Exequente: Dr(a). ROSIMAR GONÇALVES DE ARRUDA DE ANDRADE -
OAB/MA, 7202-A, para no prazo de 10(dez) requerer o que entender de devido, devendo, no mesmo prazo, indicar bens passíveis
de penhora, considerando que a penhora realizada é insuficiente para quitar o débito, conforme item 2 do DESPACHO de fls. 122,
do processo em destaque, a seguir transcrito: "1. Intime-se o executado, através de seu advogado constituído nos autos, para, no
prazo de 10 (dez) dias, se manifestar acerca da penhora. 1.1. Caso o executado não tenha advogado constituído nos autos, intime-
se pessoalmente o executado, por via posta. 1.2. Se o executado houver mudado de endereço, sem prévia comunicação ao juízo,
presumem-se válidas a intimação dirigidas ao endereço constante dos autos. 1.3. Se houver manifestação do executado, intime-se
o exequente, para se manifestar no prazo de 05 (cinco) dias. 2. Decorrido o prazo do item 1 sem manifestação ou ocorrida a
hipótese do item 1.2, intime-se o exequente, para no prazo de 10 (dez) dias requerer o que entender devido, devendo, no mesmo
prazo, indicar bens passíveis de penhora, considerando que a penhora realizada é insuficiente para quitar o débito. 3. Decorrido o
prazo do item 2, sem manifestação do autor, determino a suspensão do presente feito, pelo período de 1 (um) anos, durante o qual
ficará suspensa a prescrição, nos termos do III e §1º do art. 921, do CPC. 4. Decorrido o prazo de um ano, sem informações
acerca da existência de bens penhoráveis, arquivem-se os presentes autos, sem prejuízo de ulterior desarquivamento, acaso
sejam encontrados bens passíveis de penhora, nos termos do art. 921, §3º do CPC. 5. Advirta-se o exequente que após o
transcurso do prazo do item 2, caso não haja manifestação, começará a correr o prazo de prescrição intercorrente, art. 921, §4º do
CPC. Cumpra-se. Após, conclusos. Balsas - MA,27 de 01 de 2017. Juíza Elaile Silva Carvalho Titular da 1º Vara ".

Maria Luzimar Brito da Silva Lima - Secretária Judicial
assino de ordem da MM.Juíza, Dra. Elaile Silva Carvalho,
conf. art. 3°, XXV, III, do Provimento n° 001/2007/CGJ/MA

REG. DISTRIBUIÇÃO N° 786-88.2015.8.10.0026
AÇÃO:Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária
SECRETARIA JUDICIAL DA 1ª VARA
AUTOR: BANCO PANAMERICANO S/A
ADVOGADO(A): Dr(a). Liliana Pereira da Silva OAB-BA 33911
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RÉU: TULIO BEZERRA LIMA

FINALIDADE: INTIMAR o(a) advogado(a) da parte autora, Dr(a). Liliana Pereira da Silva, OAB/BA n° 33911, para, no prazo de 05
dias, se manifestar acerca da CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA de fls. 67, a seguir transcrita: "C E R T I D Ã O Certifico que
em cumprimento ao mandado retro da MM. Juíza de Direito da 1a Vara, após diligências, DEIXEI de PROCEDER a APREENSÃO
do veículo constante da inicial, em virtude de não haver sido localizado nesta cidade e Comarca. O referido é verdade e dou fé.
Balsas (MA), 06 de junho de 2017. Eudes Ferreira de Sousa Oficial de Justiça Mat. 042622".

Maria Luzimar Brito da S. Lima - Secretária Judicial
assino de ordem da MM.Juíza, Dra. Elaile Silva Carvalho,
conf. art. 3°, XXV, III, do Provimento n°. 001/2007/CGJ/MA

PROCESSO N° 899-76.2014.8.10.0026.
AÇÃO: Procedimento Ordinário
SECRETARIA JUDICIAL DA 1ª VARA
PARTE AUTORA: ALBERTO FRANCISCO DA SILVA
ADVOGADO(A): Dr(a). Joseline de Almeida Freitas OAB-MA 5997
PARTE RÉ: BV FINANCEIRA S/A
ADVOGADO(A): Dr(a). Cristina Eliane Ferreira Mota

FINALIDADE: INTIMAR o(a) advogado(a) da parte autora, Dr. Joseline de Almeida Freitas, OAB/MA 5997, do
DESPACHO/DECISÃO de fls. 136, a seguir transcrito: "Intime-se a parte autora, no prazo de 10 (dez) dias, para apresentar a
petição original, sob pena de não homologação do acordo, extinção e arquivamento dos autos. Cumpra-se. Intime-se. Balsas- MA,
29/05/2017. ELAILE SILVA CARVALHO - Juíza de Direito".

Maria Luzimar Brito da Silva Lima
Sec. Judicial da 1ª Vara, ass. de ordem da MM. Juíza Elaile Silva Carvalho,
nos termos do art. 3°, XXV, III, do Provimento n°. 001/2007/CGJ/MA.

REG. DISTRIBUIÇÃO N° 969-59.2015.8.10.0026
AÇÃO:Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária
SECRETARIA JUDICIAL DA 1ª VARA
AUTOR: BANCO HONDA S/A
ADVOGADA: Drª. Aldenira Gomes Diniz
RÉU: MOSEIMAR DA CONCEIÇÃO

FINALIDADE: INTIMAR a advogada da parte autora, Drª. Aldenira Gomes Diniz, OAB/MA n° 10715 - A, para no prazo de 10 (dez)
dias informar o endereço atualizado ou requerer o que entender devido, conforme DESPACHO de fls. 50, do processo em
destaque, a seguir transcrito: "1. INDEFIRO o pedido de desentranhamento do mandado de busca e apreensão formulado pelo
autor na petição retro, devido a certidão lavrado pelo Oficial de Justiça ser válida e conter as informações necessárias ao
cumprimento do mandado de busca e apreensão e citação.2. Desta feita, intime-se a parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias,
informar o endereço atualizado do réu, ou no mesmo prazo requerer o que entender devido. 3. DEFIRO a inclusão da restrição
judicial na base de dados do RENAJUD, registrando-se o gravame referente à decretação da busca e apreensão do veículo.4. A
cópia do presente servirá como ofício, devendo a parte autora providenciar o encaminhamento ao órgão competente. 5. Realizada
a apreensão do veículo, deverá a parte autora requerer a retirada do gravame.Cumpra-se. Intime-se." Balsas - MA, 02/06/2017.(as)
ELAILE SILVA CARVALHO - Juíza de Direito

Maria Luzimar Brito da Silva Lima
Sec. Judicial da 1ª Vara

Segunda Vara de Balsas

REG. DISTRIBUIÇÃO Nº: 1609-33.2013.8.10.0026
DENOMINAÇÃO: MONITÓRIA
AUTOR: AMINOAGRO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRÍCOLAS
Advogado: Dr. João Marcos Hanel – OAB/PR – 60.739
REU: VALMIR CARLOS PIZZOLIO
De ordem do MM. Juiz de Direito resp. pelada2ª Vara desta Comarca– Dr. Pedro Henrique Holanda Pascoal, INTIMOo
advogado supracitadodoRecibo de Protocolamento de Bloqueio de Valoresde fls. 104, conforme despacho de fls. 103,
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abaixo transcrito,para senaação acima identificada:
DESPACHO:Proceda a penhora online. Balsas, 24/10/2016 Dr. Pedro Henrique Holanda Pascoal Juiz de Direito

Patrícia Botelho de M. Feitosa
Secretária Judicial

(Assinado de ordem do MM. Marco André Tavares Teixeirada2ª Vara da Comarca de Balsas-MA, nos termos do art. 3º, XXV, III, do
Provimento Nº01/2007/CGJ/MA).

REG. DISTRIBUIÇÃO Nº: 1616-35.2007.8.10.0026
DENOMINAÇÃO: EXCEÇÃO DE IMCOMPETÊNCIA
EXCIPIENTE: LUIZ QUIRINO PETECK
Advogada: Dr. Eriko José Domingues da Silva Ribeiro– OAB/MA– 4.835
EXCEPTO: RIBEIRÃO S/A
De ordem do MM. Juiz de Direito resp. pelada2ª Vara desta Comarca– Dr. Pedro Henrique Holanda Pascoal, INTIMO
oadvogado supracitadodoDESPACHOde fls.179, para se manifestar no prazo de 05dias, conforme despacho abaixotranscrito,
daação acima identificada:
DESPACHO:Intime-se a parte autora para que no prazo de 05 (cinco) dias requeira o que entender necessário, sob pena de
extinção. Balsas, 25/10/2016 Dr. Pedro Henrique Holanda Pascoal Juizde Direito

Patrícia Botelho de M. Feitosa
Secretária Judicial

(Assinado de ordem do MM. Marco André Tavares Teixeirada2ª Vara da Comarca de Balsas-MA, nos termos do art. 3º, XXV, III, do
Provimento Nº01/2007/CGJ/MA).

REG. DISTRIBUIÇÃO Nº:2561-75.2014.8.10.0026
DENOMINAÇÃO: AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT
AUTOR: JOSÉ HENRIQUE SILVA AMÉRICO
Advogado: Dra. Fabiana Furtado Schwindt–OAB/MA– 6.349
RÉU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A
Advogado: Dr. Alvaro Luiz da Costa Fernandes–OAB/MA– 11.735-A
De ordem do MM. Juíz de Direito pela 2ª Vara desta Comarca - Dr. Pedro Henrique Holanda Pascoal, INTIMO os (as)
advogados (as) supracitados (as) doATO ORDINATÓRIO de fls. 110 abaixo transcritoe doLAUDO PERICIALde fls.
105/106proferido na ação acima identificada:
ATO ORDINATÓRIO: “Com base no Capítulo III no art. 8º à 12º da instrução normativa nº
INTIME-SE as partes para manifestação sobre o laudo pericial de fls. 105/106, no prazo e 15 (quinze) dias. Balsas MA, 10 / 11 /
2016. Patrícia Botelho de M. Feitosa Secretária Judicial da 2ª Vara.”

Atenciosamente,
Patrícia Botelho de M. Feitosa

Secretária Judicial
Assinado de ordem da MMª. Marco André Tavares Teixeira, Juiz de Direito pela 2ª Vara da Comarca de Balsas-MA, nos termos do
art. 3º, XXV, III, do Provimento nº 001/2007/CGJ

REG. DISTRIBUIÇÃO Nº:9-12.1992.8.10.0026
DENOMINAÇÃO: AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL S/A
Advogada: Dr. Gustavo Amato Pissini– OAB/MA– 9.698-A
EXECUTADO: AGROPECUÁRIA SANTA RITA INDUSTRIA E COMÉRCIO E TRANSPORTE LTDA E OUTROS.
De ordem do MM. Juiz de Direito resp. pela2ª Vara desta Comarca– Dr. Pedro Henrique Holanda Pascoal, INTIMO
oadvogado supracitadodoDESPACHOde fls.169, para se manifestar no prazo de 05dias, conforme despachotranscrito, daação
acima identificada:
DESPACHO:Intime-se a parte autora para que no prazo de 05 (cinco) dias requeira o que entender necessário, sob pena de
extinção. Balsas, 17/11/2016 Dr. Pedro Henrique Holanda Pascoal Juiz de Direito

Patrícia Botelho de M. Feitosa
Secretária Judicial

(Assinado de ordem do MM. Marco André Tavares Teixeirada2ª Vara da Comarca de Balsas-MA, nos termos do art. 3º, XXV, III, do
Provimento Nº01/2007/CGJ/MA).

REG. DISTRIBUIÇÃO Nº: 109-25.1996.8.10.0026
DENOMINAÇÃO: REPARAÇÃO DE DANOS
REQUERENTE: SEGURANÇA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
Advogado: Antonio Edson Correa da Fonseca – OAB/MA 2504
REQUERIDO: SAGEL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
Advogado: Wesley José Ferreira – OAB/MT 5669
De ordem do MM. Juiz de Direito respondendo pela2ª Vara desta Comarca - Dr. Pedro Henrique Holanda Pascoal,
INTIMOosadvogadosacima identificados para audiência de CONCILIAÇÃO, DESIGNADA para dia 25/07/2017, às 10hs00min, na
sala de audiência da 2ª Vara de Balsas/MA,conformeCERTIDÃOde fls.440,da ação acima identificada, abaixo transcrita:
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CERTIDÃO– “ CERTIFICO que, de ordem verbal do MM Juiz de Direito, Drº Pedro Henrique Holanda Pascoal,
respondendo pela 2ª Vara de Balsas/MA, fica designada audiência de conciliação para o dia 25/07/2017, às 10hs00min. Dou fé.
Balsas/MA, 27/06/2017. Rodrigo de Abreu Sousa- Secretário Judicial Substituto. Certifiquei”.

Rodrigo de Abreu Sousa
SecretárioJudicial Substituto

(Assinado de ordem do MM. Pedro Henrique Holanda Pascoal, respondendo pela2ª Vara da Comarca de Balsas-MA, nos termos
do art. 3º, XXV, III, do Provimento Nº01/2007/cgj/ma)

REG. DISTRIBUIÇÃO Nº: 118-30.2009.8.10.0026
DENOMINAÇÃO: AÇÃO CIVIL PÚBLICA
REQUERENTE: ASSOCIAÇÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO MARANHÃO - ADECOMA
Advogada: Luciana Blazejuk Saldanha – OAB/MA 9060A
REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S/A
Advogado: Márcio Diógenes Pereira da Silva – OAB/MA 9318
De ordem do MM. Juiz de Direito respondendo pela2ª Vara desta Comarca - Dr. Pedro Henrique Holanda Pascoal,
INTIMOosadvogadosacima identificados para audiência de CONCILIAÇÃO, DESIGNADA para dia 25/07/2017, às 09hs00min, na
sala de audiência da 2ª Vara de Balsas/MA,conformeCERTIDÃOde fls.208,da ação acima identificada, abaixo transcrita:
CERTIDÃO– “ CERTIFICO que, de ordem verbal do MM Juiz de Direito, Drº Pedro Henrique Holanda Pascoal,
respondendo pela 2ª Vara de Balsas/MA, fica designada audiência de conciliação para o dia 25/07/2017, às 09hs00min. Dou fé.
Balsas/MA, 27/06/2017. Rodrigo de Abreu Sousa- Secretário Judicial Substituto. Certifiquei”.

Rodrigo de Abreu Sousa
SecretárioJudicial Substituto

(Assinado de ordem do MM. Pedro Henrique Holanda Pascoal, respondendo pela2ª Vara da Comarca de Balsas-MA, nos termos
do art. 3º, XXV, III, do Provimento Nº01/2007/cgj/ma)

REG. DISTRIBUIÇÃO Nº: 2112-59.2010.8.10.0026
DENOMINAÇÃO: BUSCA E APREENSÃO
REQUERENTE: BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A
Advogado: Manoel Archanjo Dama Filho – OAB/GO 21593A
REQUERIDO: JEFFERSON OLIVEIRA ROVANI E ARNO JOSÉ ROVANI
Advogado: Antonio Edson Correa Fonseca – OAB/MA 2504
REQUERIDA: MARIA DA NATIVIDADE SOUSA MARANHÃO
Advogado: Gabriel Almeida Brito – OAB/MA9324
De ordem do MM. Juiz de Direito respondendo pela2ª Vara desta Comarca - Dr. Pedro Henrique Holanda Pascoal,
INTIMOosadvogadosacima identificados para audiência de CONCILIAÇÃO, DESIGNADA para dia 25/07/2017, às 09hs40min, na
sala de audiência da 2ª Vara de Balsas/MA,conformeCERTIDÃOde fls.179,da ação acima identificada, abaixo transcrita:
CERTIDÃO– “ CERTIFICO que, de ordem verbal do MM Juiz de Direito, Drº Pedro Henrique Holanda Pascoal,
respondendo pela 2ª Vara de Balsas/MA, fica designada audiência de conciliação para o dia 25/07/2017, às 09hs40min. Dou fé.
Balsas/MA, 27/06/2017. Rodrigo de Abreu Sousa- Secretário Judicial Substituto. Certifiquei”.

Rodrigo de Abreu Sousa
SecretárioJudicial Substituto

(Assinado de ordem do MM. Pedro Henrique Holanda Pascoal, respondendo pela2ª Vara da Comarca de Balsas-MA, nos termos
do art. 3º, XXV, III, do Provimento Nº01/2007/cgj/ma)

REG. DISTRIBUIÇÃO Nº: 228-92.2010.8.10.0026
DENOMINAÇÃO: MONITÓRIA
REQUERENTE: AGROSUL – COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA
Advogado: Antonio Edson Correa da Fonseca – OAB/MA 2504
REQUERIDO: GILLES SERGE DENNIS BIGOT
Advogado: PauloHernando Barbosa de Sousa – OAB/MA 12639A
De ordem do MM. Juiz de Direito respondendo pela2ª Vara desta Comarca - Dr. Pedro Henrique Holanda Pascoal,
INTIMOosadvogadosacima identificados para audiência de CONCILIAÇÃO, DESIGNADA para dia 25/07/2017, às 09hs20min, na
sala de audiência da 2ª Vara de Balsas/MA,conformeCERTIDÃOde fls.133,da ação acima identificada, abaixo transcrita:
CERTIDÃO– “ CERTIFICO que, de ordem verbal do MM Juiz de Direito, Drº Pedro Henrique Holanda Pascoal,
respondendo pela 2ª Vara de Balsas/MA, fica designada audiência de conciliação para o dia 25/07/2017, às 09hs20min. Dou fé.
Balsas/MA, 27/06/2017. Rodrigo de Abreu Sousa- Secretário Judicial Substituto. Certifiquei”.

Rodrigo de Abreu Sousa
SecretárioJudicial Substituto

(Assinado de ordem do MM. Pedro Henrique Holanda Pascoal, respondendo pela2ª Vara da Comarca de Balsas-MA, nos termos
do art. 3º, XXV, III, do Provimento Nº01/2007/cgj/ma)

REG. DISTRIBUIÇÃO Nº: 1049-57.2014.8.10.0026
DENOMINAÇÃO: AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVT
AUTOR:NOEME ALVES DOS SANTOS
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Advogado(a): Dr. Krislayne de Araújo Guedes OAB/MA-13.281-A
REQUERIDO: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT
Advogado(a): Dr. Álvaro Luiz da Costa Fernandes OAB/MA-11.735-A
De ordem doMM. Juiz de Direito respondendo pela2ª Vara desta Comarca– Dr. Pedro Henrique Holanda Pascoal, INTIMOos (as)
advogados (as) supracitados (as) para tomar conhecimento da data derealização da perícia médica marcada para o dia
04/07/2017, conforme ofício de nº036/2017-HBUabaixo transcrito, da ação acima identificada:
Ofício Nº036/2017- HBU
Ilustríssimo Senhor,
Conforme solicitação de Vossa Excelência através do ofício nº797/2017 datado de 14 de junho de 2017, informamos que o
médico Dr. Marcony Martins Costa estará a disposição no dia 04 de julho de 2017 no Hospital Municipal Dr. Rosy Cury no
horário de plantão das 07:00 às 18:00 horas para a realização de perícia médica conforme REG. DISTRIBUIÇÃO
Nº1049-57.2014.8.10.0026.
Atenciosamente,
Marielza Barros de Sousa Gomes
Diretora Geral do Hospital Balsas Urgente

Atenciosamente,
Patricia Botelho de M. Feitosa

Secretária Judicial
Assinado de ordem da MM. Juiz Dr. Marco André Tavares Teixeira da 2ª Vara da Comarca de Balsas-MA, nos termos do art. 3º,
XXV, III, do Provimento nº 001/2007/CGJ/MA

REG. DISTRIBUIÇÃO Nº: 15-57.2008.8.10.0026
DENOMINAÇÃO: USUCAPIÃO
REQUERENTE:AGRECI TEREZINHA ORO ZANELLA
Advogado(a): Dr. Rodrigo Antônio Grespan – OAB/MA-8393-A
REQUERIDO: VALENTIM ZAMIGNAM
De ordem doMM. Juiz de Direito respondendo pela2ª Vara desta Comarca– Dr. Pedro Henrique Holanda Pascoal, INTIMOos (as)
advogados (as) supracitados (as) dosDESPACHOSde fl. 99 e fls.117abaixo transcrito, da ação acima identificada:-
DESPACHO de fls. 99:“…Intime-se os requerentes para declararem, sob as penas da lei, se possuem ou não propriedade de
outros imóveis, urbano ou rural, bem como a que título pleiteiam o presente processo de usucapião– Dr. Marco André Tavares
Teixeira Juiz de Direito da 2ª Vara.”
DESPACHO de fls. 117. Defiro à cota ministerial de fls.116. Cumpra-se. Cota ministerial de fls. 116, Item nº1.Intime-se os
autores para promoverem a citação de Airton José Oro, informando para tanto, seu endereçoBalsas, 14/10/2016, Dr. Pedro
Henrique Holanda Pascoal, Juiz de Direito.

Atenciosamente,
Patricia Botelho de M. Feitosa

Secretária Judicial
Assinado de ordem da MM. Juiz Dr. Pedro Henrique Holanda Pascoal, respondendo pela 2ª Vara da Comarca de Balsas-MA, nos
termos do art. 3º, XXV, III, do Provimento nº 001/2007/CGJ/MA

REG. DISTRIBUIÇÃO Nº: 178-76.2004.8.10.0026
DENOMINAÇÃO: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQUENTE:NEW AGRO COMERCIAL AGRIGOLA LTDA
Advogado(a): Dr. Eduardo Luís Bortoluzzi– OAB/MA-4.066
EXECUTADO: ANTÔNIA BENEDITA SANTOS LIMA e outro
De ordem doMM. Juiz de Direito respondendo pela2ª Vara desta Comarca– Dr. Pedro Henrique Holanda Pascoal, INTIMOos (as)
advogados (as) supracitados (as) PARA ACOMPANHAR O TRÂMITE DA CARTA PRECATÓRIA ENCAMINHADA À COMARCA
DE CAROLINA/MA, da ação acima identificada:-

Atenciosamente,
Patricia Botelho de M. Feitosa

Secretária Judicial
Assinado de ordem da MM. Juiz Dr. Pedro Henrique Holanda Pascoal, respondendo pela 2ª Vara da Comarca de Balsas-MA, nos
termos do art. 3º, XXV, III, do Provimento nº 001/2007/CGJ/MA

REG. DISTRIBUIÇÃO Nº: 3966-88.2010.8.10.0026
DENOMINAÇÃO: AÇÃO REVISÃO DE CONTRATO
AUTOR:A.A. C. RIBEIRO
Advogado(a): Dr. José Wilson Cardoso Diniz, OAB/MA – 6.055-A
REQUERIDO: MERCEDES-BENS LEASING DO BRASIL ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A
De ordem doMM. Juiz de Direito respondendo pela2ª Vara desta Comarca– Dr. Pedro Henrique Holanda Pascoal, INTIMOos (as)
advogados (as) supracitados (as) do DESPACHOde fls.159abaixo transcrito, da ação acima identificada:-
DESPACHO:“ Intime-se a parte autora para que no prazo de 05 (cinco) dias requeira o que entender necessário,
sob pena de extinção.Balsas, 11/11/2016. - Dr. Pedro Henrique Holanda Pascoal– Juiz de Direito.”

Atenciosamente,
Patricia Botelho de M. Feitosa
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Secretária Judicial
Assinado de ordem da MM. Juiz Dr. Marco André Tavares Teixeira da 2ª Vara da Comarca de Balsas-MA, nos termos do art. 3º,
XXV, III, do Provimento nº 001/2007/CGJ/MA

REG. DISTRIBUIÇÃO Nº:0800030-12.2016.8.10.0026
DENOMINAÇÃO:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
PARTE REQUERENTE:ILDEVANIO DOS SANTOS DIAS
PARTE REQUERIDA:COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃO - CEMAR

De ordem do MM. Juiz de Direito da 2ª Vara desta Comarca - Dr. Marco André Tavares Teixeira, INTIMO os(as) Advogado(s) do
Requerente Dra. ANA PAULA LOPES COELHO - OAB/MA 13.009 da SENTENÇA da ação acima identificada, abaixo transcrita:
SENTENÇA:"Vistos, etc...Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido liminar proposta por ILDEVANIO DOS SANTOS
DIAS, devidamente qualificado e representado nos autos, em desfavor de COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO –
CEMAR, também devidamente qualificada.Antes mesmo da citação da parte requerida a demandante noticiou a desistência do
feito (ID. 4097190).Tal atitude é exercício regular de direito do autor, dada a disponibilidade que possui de seu direito de ingressar
em juízo, que não impede sua abdicação por não causar maiores prejuízos.Entretanto, é cediço em nosso Código de Processo
Civil que ao pedido de desistência se impõe a anuência da parte contraria acaso esta já tenha sido efetivamente citada. Contudo, a
parte requerida ainda não foi citada.Desse modo, acolho o pleito do demandante e JULGO EXTINTA a presente ação, sem
resolução de mérito, na forma do art. 485, VIII, do novo Códex Procedimental.Defiro a gratuidade de justiça.P. R. I.Transitado em
julgado por preclusão lógica, arquive-se com baixa em nossos registros.Balsas/MA, 26 de Outubro de 2016. Dr. Pedro Henrique
Holanda Pascoal - Juiz de Direito, respondendo".

Patrícia Botelho de M. Feitosa
Secretária Judicial

(Assinado de ordem do MM. Juiz Marco André Tavares Teixeira, Titular da 2ª Vara da Comarca de Balsas-MA,nos termos do art.
3º, XXV, III, do Provimento nº 001/2007/CGJ/MA)

REG. DISTRIBUIÇÃO Nº:0800214-65.2016.8.10.0026
DENOMINAÇÃO:LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS (
PARTE REQUERENTE:JOSE DAMASCENO SOUSA

De ordem do MM. Juiz de Direito da 2ª Vara desta Comarca - Dr. Marco André Tavares Teixeira, INTIMO os(as) Advogado(s) do
Requerente Dr. ELMANO SANTOS BASTOS - OAB/MA 2997 da DECISÃO da ação acima identificada, abaixo transcrita:
DECISÃO:"Vistos, etc...Trata-se de ação de cumprimento de sentença proposta por JOÃO DAMASCENO SOUSA, devidamente
qualificado e representado noas autos, em desfavor de MARIA DO SOCORRO ALVES LOPES, também devidamente qualificada
em que a parte autora logo após o protocolamento da ação requereu a desistência do feito.Tal atitude é exercício regular de direito
do autor, dada a disponibilidade que possui de seu direito de ingressar em juízo, que não impede sua abdicação por não causar
maiores prejuízos.Acrescento que a citação sequer chegou a se aperfeiçoar.Desse modo, acolho o pleito do demandante e JULGO
EXTINTA a presente ação, sem resolução de mérito, na forma do art. 485, VIII, do novo Códex Procedimental.Defiro a gratuidade
de justiça ao requerente.P. R. I.Transitado em julgado por preclusão lógica, arquive-se com baixa em nossos registros.Cumpra-
se.Balsas/MA, 18 de Novembro de 2016 - Dr. Pedro Henrique Holanda Pascoal - Juiz de Direito, respondendo".

Patrícia Botelho de M. Feitosa
Secretária Judicial

(Assinado de ordem do MM. Juiz Marco André Tavares Teixeira, Titular da 2ª Vara da Comarca de Balsas-MA,nos termos do art.
3º, XXV, III, do Provimento nº 001/2007/CGJ/MA)

REG. DISTRIBUIÇÃO Nº:0800266-27.2017.8.10.0026
DENOMINAÇÃO:BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
PARTE REQUERENTE:BANCO GMAC S.A.
PARTE REQUERIDA:GELSON HANAUER

De ordem do MM. Juiz de Direito da 2ª Vara desta Comarca - Dr. Marco André Tavares Teixeira, INTIMO os(as) Advogado(s) do
Requerente DR. MAURO SERGIO FRANCO PEREIRA - OAB/MA 7.932 da SENTENÇA da ação acima identificada, abaixa
transcrito:
SENTENÇA: "Vistos, etc...Trata-se de requerimento autônomo de busca e apreensão em alienação fiduciária proposto por
BANCO GMAC S.A., devidamente qualificado (a) e representado (a) nos autos, em desfavor de GELSON HANAUER, também
devidamente qualificado (a), em que, após o deferimento da medida, a parte requerente noticia a desistência da ação.Tal atitude é
exercício regular de direito do autor, dada a disponibilidade que possui de seu direito de ingressar em juízo, que não impede sua
abdicação por não causar maiores prejuízos.No caso dos autos não a parte requerida não chegou a ser citada. Ademais, a
extinção do presente feito não tem o condão de lhe causar nenhum prejuízo.Desse modo, acolho o pleito do demandante e JULGO
EXTINTA a presente ação, sem resolução de mérito, na forma do art. 485, VIII, do novo Códex Procedimental.Custas pelo
requerente.Sem honorários advocatícios.P. R. I.Transitado em julgado por preclusão lógica, arquivem-se com baixa em nossos
registros.Cumpra-se.Balsas/MA, 22/02/2017. Dr. MARCO ANDRÉ TAVARES TEIXEIRA - Juiz de Direito Titular da 2ª Vara de
Balsas/MA".

Patrícia Botelho de M. Feitosa
Secretária Judicial

(Assinado de ordem do MM. Juiz Marco André Tavares Teixeira, Titular da 2ª Vara da Comarca de Balsas-MA,nos termos do art.
3º, XXV, III, do Provimento nº 001/2007/CGJ/MA)

REG. DISTRIBUIÇÃO Nº:0800296-96.2016.8.10.0026
DENOMINAÇÃO:CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
PARTE REQUERENTE:ANTONIO REIS DA SILVA
PARTE REQUERIDA:VANIA MIRANDA LEITE
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De ordem do MM. Juiz de Direito resp. pela 2ª Vara desta Comarca - Dr. Pedro Henrique Holanda Pascoal, INTIMO os(as)
Advogado(s) do Requerente Dr. ANTONIO REIS DA SILVA - OAB/MA 6671-A da SENTENÇA da ação acima identificada, abaixo
transcrita:
SENTENÇA:"Vistos, etc...Trata-se de ação de cumprimento e sentença proposta por ANTÔNIO REIS DA SILVA, devidamente
qualificado, em causa própria, em desfavor de VÂNIA MIRANDA LEITE, também devidamente qualificada em que pretende o autor
o adimplemento da obrigação originada do acordo firmado nos autos do processo nº. 3614-57.2015.8.10.0026.Ocorre que, como
sabido, as obrigações advindas de processos judiciais deverão ser cumpridas na mesma relação processual, ou seja,
independentemente da instauração de processo executivo autônomo.Nesse sentido, de rigor é a extinção do processo por falta de
interesse de agir.Isto posto, nos termos do art. 485, VI, do CPC/2015, julgo extinto o feito, sem resolução do mérito.Custas pela
parte embargante.Sem honorários advocatícios.P. R. I. Transitada em julgado, arquivem-se, com baixa em nossos
registros.Cumpra-se.Balsas/MA, 26 de Novembro de 2016 - Dr. Pedro Henrique Holanda Pascoal - Juiz de Direito, respondendo".

Patrícia Botelho de M. Feitosa
Secretária Judicial

(Assinado de ordem do MM. Juiz Pedro Henrique Holanda Pascoal, resp. pela 2ª Vara da Comarca de Balsas-MA,nos termos do
art. 3º, XXV, III, do Provimento nº 001/2007/CGJ/MA)

REG. DISTRIBUIÇÃO Nº:0800301-84.2017.8.10.0026
DENOMINAÇÃO:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
PARTE REQUERENTE:JOSE AQUINO RIBEIRO
PARTE REQUERIDA:Gilvan Santos Nascimento

De ordem do MM. Juiz de Direito da 2ª Vara desta Comarca - Dr. Marco André Tavares Teixeira, INTIMO os(as) Advogado(s) do
Requerente Dr. GERSON AKIHIRO KURAMOTO - OAB/MA 6.759 da DECISÃO da ação acima identificada, abaixo transcrita:

DECISÃO: "Vistos, etc...Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e pedido de tutela antecipada

proposta por JOSÉ AQUINO RIBEIRO, devidamente qualificado e representado nos autos, em desfavor de GILVAN SANTOS

NASCIMENTO, também devidamente qualificado nos autos, a pretender provimento jurisdicional em sede de urgência que

determine a busca e apreensão de uma motocicleta de marca Honda, modelo C100 Biz ES, de cor verde, placa HPL-0522,

Renavam n.º772095078, aduzindo, em síntese, que é proprietário e possuidor indireto da referida motocicleta e que em meados

de 2009, o autor alienou o veículo para o requerido, passando este a deter a posse direta sobre o veículo, assim como do DUT

devidamente assinado.Entretanto, apensar de usuário regular do veículo há vários anos, o requerido não transferiu a titularidade

do veículo, nem tão pouco efetuou regularmente o pagamento dos impostos e taxas incidentes sobre o mesmo, sendo então o

autor, recentemente, surpreendido com cobranças de impostos e taxas sobre o veículo, ao valor total de R$986,02 (novecentos e

oitenta e seis reais e dois centavos), calculados até o dia 13.08.2015.Apesar de uma tentativa amigável, a parte requerida

demonstrou total desinteresse pelo cumprimento do contrato, o que vem lhe causando sérios prejuízos.Juntou

documentos.Vieram-me conclusos.É o relatório do necessário.Decido.A tutela cautelar destina-se a assegurar

temporariamente a tutela de um direito violado, assim como uma situação jurídica tutelável de um dano irreparável ou de

difícil reparação. É um instrumento que visa assegurar a viabilidade da obtenção da tutela do direito ou a assegurar uma

situação jurídica tutelável, conforme o caso.Para a tutela cautelar, portanto, basta a provável existência de um direito a ser

tutelado, a qual é necessária para prevenir o dano que pode advir da demora natural da solução do litígio.Segundo Fredie Didier

Júnior, Paula Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira na obra Curso de Direito Processual Civil, 10ª edição, Editora

JusPodivm, pg. 569 “ A tutela provisória cautelar antecipa os efeitos da tutela definitiva não-satisfativa (cautelar), conferindo

eficácia imediata ao direito à cautela. Adianta-se, assim, a cautela a determinado direito. Ela somente se justifica diante de uma

situação de urgência do direito acautelado, que exija sua preservação imediata, garantindo sua futura e eventual satisfação (arts.

294 e 300, do CPC). A tutela provisória cautelar tem, assim, dupla função: é provisória por dar eficácia imediata à tutela definitiva

não-satisfativa; e é cautelar por assegurar a futura eficácia da tutela definitiva satisfativa, na medida em que resguarda o direito a

ser satisfatório, acautelando-o”.Nos termos do art. 300 do NCPC, “a tutela de urgência será concedida quando houver

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Da análise do

caso em comento, não vislumbro a probabilidade do direito pleiteado na medida em que o requerente não traz nenhum indício de

prova da relação jurídica eventualmente existente.Ante ao exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE URGÊNCIA.Inclua-se em pauta de

audiência, observando-se que a parte requerida deverá ser citada pelo menos 20 (vinte) dias antes da data do ato, à luz do art.

334, caput, do CPC.A intimação da parte autora para audiência será feita na pessoa do seu advogado (art. 334, º, CPC) e as partes

devem estar acompanhadas por seus respectivos advogados (art. 334, §9º, CPC).A teor do art. 334, §8º, do CPC, o não

comparecimento injustificado de qualquer das partes à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da

justiça e será sancionado com multa de até 2% da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa revertida em favor da

União ou do Estado.A parte poderá constituir representante por meio de procuração especifica com poderes para negociar ou

transigir.Cite-se. Intime-se.Cumpra-se.Balsas/MA, 27 de março de 2017- Dr. Marco André Tavares Teixeira - Juiz de Direito titular

da 2ª Vara de Balsas/MA".
Patrícia Botelho de M. Feitosa
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Secretária Judicial
(Assinado de ordem do MM. Juiz Marco André Tavares Teixeira, Titular da 2ª Vara da Comarca de Balsas-MA,nos termos do art.

3º, XXV, III, do Provimento nº 001/2007/CGJ/MA)

REG. DISTRIBUIÇÃO Nº:0800308-13.2016.8.10.0026
DENOMINAÇÃO:BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
PARTE REQUERENTE:BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
PARTE REQUERIDA:SAMARA SILVA DA COSTA

De ordem do MM. Juiz de Direito da 2ª Vara desta Comarca - Dr. Marco André Tavares Teixeira, INTIMO os(as) Advogado(s) do
Requerente DR. ANTONIO BRAZ DA SILVA - OAB/MA 14.660-A da DECISÃO da ação acima identificada, abaixo transcrita:

DECISÃO: "Vistos, etc...A petição inicial veio instruída de contrato de alienação fiduciária, o qual tem cláusulas
resolutórias expressas em casos de inadimplemento.Ademais, a mora da parte requerida está comprovada pela notificação
extrajudicial acostada ao feito.Nestes termos e, de acordo com o DL 911/69 e alterações, defiro a liminar e ordeno a busca e
apreensão do bem descrito, depositando-o com o autor ou quem for por ele indicado.Cite-se a parte ré para, no prazo de 05 (cinco)
dias, contestar o pedido ou pagar integralmente a dívida (DL 911/69 alterado pela Lei nº. 10.931/2004).Expeça-se mandado de
busca e apreensão.Autorizo diligências, conforme artigo 212, parágrafos 1º e 2º, do NCPC.Intime-se e cumpra-se.Balsas/MA,
Quinta-feira, 23 de Fevereiro de 2017. Dr. MARCO ANDRÉ TAVARES TEIXEIRA - Juiz de Direito Titular da 2ª Vara da Comarca
de Balsas/MA

Patrícia Botelho de M. Feitosa
Secretária Judicial

(Assinado de ordem do MM. Juiz Marco André Tavares Teixeira, Titular da 2ª Vara da Comarca de Balsas-MA,nos termos do art.
3º, XXV, III, do Provimento nº 001/2007/CGJ/MA)

REG. DISTRIBUIÇÃO Nº:0800392-14.2016.8.10.0026
DENOMINAÇÃO:BUSCA E APREENSÃO
PARTE REQUERENTE:MARIA DA GUIA ALMEIDA DA SILVA
PARTE REQUERIDA:VITOR MATOS DE ALMEIDA

De ordem do MM. Juiz de Direito da 2ª Vara desta Comarca - Dr. Marco André Tavares Teixeira, INTIMO os(as) Advogado(s) do
Requerente Dr. ANTONIO REIS DA SILVA - OAB/MA 6671-A da DECISÃO da ação acima identificada, abaixo transcrita:
DECISÃO:"Vistos, etc...Trata-se de tutela antecipada requerida em caráter antecedente proposta por MARIA DA GUIA ALMEIDA
DA SILVA, devidamente qualificada e representada nos autos, em desfavor de VITOR MATOS DE ALMEIDA, também
devidamente qualificado em que pretende obter, em sede de tutela de urgência, a busca e apreensão do veículo FORD/4000,
DIESEL, ano/modelo 1985/1985, cor vermelha, placa BWO 5584, Balsas/MA, Renavan 11073606, sob pena de multa diária no
importe de R$1.000,00 (mil reais).Para tanto aduz, em síntese, que o veículo é de sua propriedade tendo emprestado ao seu pai,
ora requerido, que por sua vez teria emprestado para um outro filho trabalhar. Sustenta que o veículo está sendo deteriorado pelo
atual possuidor e que o mesmo recusa-se a entregá-lo à requerente sob a alegação de que o veículo pertence ao seu pai, ora
requerido. O requerido ao ser procurado pela demandante também recusou-se a entregá-lo.No mérito pleiteia ainda, a
condenação do requerido a pagar-lhe indenização por dano moral no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).Com a inicial
juntou o CRV e CRLV do veículo.É o resumo do necessário.Decido.Nos termos do artigo 300 do NCPC a tutela de urgência
será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado
útil do processo que se entende pela provável existência de um direito a ser tutelado e um provável perigo em face do dano ao
possível direito pedido.A antecipação de tutela caracteriza-se por medidas que permitem a imediata satisfação da pretensão
(direito material) da parte, embora em caráter provisório e revogável e o seu deferimento permite ao tutelado, antes do
julgamento definitivo de mérito, usufruir, provisoriamente, do direito subjetivo resistido pelo adversário.Pois bem. Da análise do
caso concreto, ainda que de forma pecfunctória, em que pese a documentação apresentada pela requerida a demonstrar a
titularidade do veículo, não vislumbro a probabilidade do direito sustentado.A própria parte demandante noticia que
atualmente o veículo se encontra na posse de outra pessoa.Sabe-se que o domínio da coisa móvel transmite-se pela simples
tradição, não sendo necessária, para sua validade, a transferência do bem junto à repartição de trânsito, que possui finalidade
meramente administrativa, devendo, no caso concreto dos autos, preservar-se o direito do requerido e, inclusive do terceiro
interessado, no caso, da pessoa que se encontra de posse do veículo, razão pela qual entendo como imprescindível a
instrução probatória.Sendo assim, intime-se a parte autora para aditar (emendar) a inicial, na forma do art. 303, §6º, do CPC/2015,
no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção da demanda sem resolução de mérito.Intime-se. Cumpra-se.Oportunamente,
voltem-me conclusos.Cumpra-se.Balsas/MA, 13 de Dezembro de 2016 - Dr. Pedro Henrique Holanda Pascoal - Juiz de Direito,
respondendo".

Patrícia Botelho de M. Feitosa
Secretária Judicial

(Assinado de ordem do MM. Juiz Marco André Tavares Teixeira, Titular da 2ª Vara da Comarca de Balsas-MA,nos termos do art.
3º, XXV, III, do Provimento nº 001/2007/CGJ/MA)

REG. DISTRIBUIÇÃO Nº:0800454-20.2017.8.10.0026
DENOMINAÇÃO:BUSCA E APREENSÃO
PARTE REQUERENTE:ITAU UNIBANCO S.A.
PARTE REQUERIDA:ANTONIO PONCIANO DE OLIVEIRA

De ordem do MM. Juiz de Direito da 2ª Vara desta Comarca - Dr. Marco André Tavares Teixeira, INTIMO os(as) Advogado(s) do
Requerente DR. CELSO MARCON - OAB/MA 8104-A do DESPACHO da ação acima identificada, abaixo transcrito:
DESPACHO:"Intime-se a parte autora para, em 15 (quinze) dias acostar aos autos AR da notificação extrajudicial.Oportunamente,
volte-me conclusos.Cumpra-se.Balsas/MA, 23 de Fevereiro de 2017.

Patrícia Botelho de M. Feitosa
Secretária Judicial

(Assinado de ordem do MM. Juiz Marco André Tavares Teixeira, Titular da 2ª Vara da Comarca de Balsas-MA,nos termos do art.
3º, XXV, III, do Provimento nº 001/2007/CGJ/MA)
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REG. DISTRIBUIÇÃO Nº:0800474-11.2017.8.10.0026
DENOMINAÇÃO:BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
PARTE REQUERENTE:BANCO PAN S/A
PARTE REQUERIDA:FRANCISCA JERONIMA DE CARVALHO SOUSA

De ordem do MM. Juiz de Direito da 2ª Vara desta Comarca - Dr. Marco André Tavares Teixeira, INTIMO os(as) Advogado(s) do
Requerente Dra. ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB/ SP 192649 da DECISÃO da ação acima identificada, abaixo
transcrito:
DECISÃO: "Recebidos hoje.Da análise dos autos, observo que a notificação extrajudicial acostada ao feito foi enviada para
endereço diverso daquele constante no contrato de alienação fiduciária, também presente no feito.Ainda, o comprovante de
recebimento da notificação não se encontra assinado pela requerida.Com efeito, o STJ assente que o envio da respectiva
notificação para endereço diferente do endereço do réu não o constitui em mora. Vejamos:AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA. COMPROVAÇÃO. NOTIFICAÇÃO
EXTRAJUDICIAL. PROVA DO RECEBIMENTO. NECESSIDADE. 1. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que, em
caso de alienação fiduciária, a mora deve ser comprovada por meio de notificação extrajudicial realizada por intermédio do Cartório
de Títulos e Documentos a ser entregue no domicílio do devedor, sendo dispensada a notificação pessoal. 2. Na hipótese, o eg.
Tribunal de origem consigna que a notificação extrajudicial foi remetida para endereço diverso do informado no contrato, de modo
que não foi atendido o requisito da comprovação da constituição do devedor em mora, indispensável para o prosseguimento da
ação de busca e apreensão. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no Ag 1340937/RS, Rel. Ministro RAUL
ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 17/04/2012, DJe 18/05/2012).Portanto, intime-se a parte autora, por seu(s)
advogado(s), para no prazo de 10 (dez) dias, carrear aos autos a comprovação de que a parte ré fora constituído em mora,
sob pena de indeferimento da petição inicial (art. 284, CPC).Transcorrido o prazo, sanadas ou não as irregularidades, venham os
autos conclusos.Intimem-se. Cumpra-se.Balsas/MA, 27 de março de 2017. Drº Marco André Tavares Teixeira - Juiz de Direito
Titular da 2ª Vara da Comarca de Balsas/MA

Patrícia Botelho de M. Feitosa
Secretária Judicial

(Assinado de ordem do MM. Juiz Marco André Tavares Teixeira, Titular da 2ª Vara da Comarca de Balsas-MA,nos termos do art.
3º, XXV, III, do Provimento nº 001/2007/CGJ/MA)

REG. DISTRIBUIÇÃO Nº:0800478-82.2016.8.10.0026
DENOMINAÇÃO:BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
PARTE REQUERENTE:BANCO GMAC S.A.
PARTE REQUERIDA:DOMINGOS DA SILVA COSTA

De ordem do MM. Juiz de Direito da 2ª Vara desta Comarca - Dr. Marco André Tavares Teixeira, INTIMO os(as) Advogado(s) do
Requerente DR. MAURO SERGIO FRANCO PEREIRA -OAB/MA 7932 do DESPACHO da ação acima identificada, abaixo
transcrito:
DESPACHO:"Vistos, etc...Face ao pedido de desistência, revogo a decisão liminar.Tendo o mandado de citação, busca e
apreensão sido efetivamente cumprido, intime-se a parte autora para, no prazo de 5 (cinco) dias, restituir o veículo à parte autora,
comprovando documentalmente nos autos.Intime-se. Cumpra-se.Oportunamente, voltem-me conclusos.".

Patrícia Botelho de M. Feitosa
Secretária Judicial

(Assinado de ordem do MM. Juiz Marco André Tavares Teixeira, Titular da 2ª Vara da Comarca de Balsas-MA,nos termos do art.
3º, XXV, III, do Provimento nº 001/2007/CGJ/MA)

REG. DISTRIBUIÇÃO Nº:0800489-14.2016.8.10.0026
DENOMINAÇÃO:BUSCA E APREENSÃO
PARTE REQUERENTE:BANCO GMAC S.A.
PARTE REQUERIDA:ANTONIO VIEIRA MACEDO JUNIOR

De ordem do MM. Juiz de Direito da 2ª Vara desta Comarca - Dr. Marco André Tavares Teixeira, INTIMO os(as) Advogado(s) do
Requerente Dr. JOSÉ FERREIRA GUERRA - OAB/MA 8931 da SENTENÇA da ação acima identificada, abaixo transcrita:

SENTENÇA: "Vistos, etc...Trata-se de ação de busca e apreensão em alienação fiduciária proposta por BANCO
GMAC S/A, devidamente qualificado e representado nos autos, em face de ANTÔNIO VIEIRA MACEDO JÚNIOR, também
devidamente qualificado nos autos em que antes mesmo da análise do pedido liminar a parte autora adentra aos autos noticiando
a desistência do feito.Tal atitude é exercício regular de direito do autor, dada a disponibilidade que possui de seu direito de
ingressar em juízo, que não impede sua abdicação por não causar maiores prejuízos.Entretanto, é cediço em nosso Código de
Processo Civil que ao pedido de desistência se impõe a anuência da parte contraria acaso esta já tenha sido efetivamente
citada.No caso dos autos vê-se que sequer chegou a ser determinada a citação. Ademais, a extinção do presente feito não tem o
condão de lhe causar nenhum prejuízo à parte demandada.Desse modo, acolho o pleito do demandante e JULGO EXTINTA a
presente ação, sem resolução de mérito, na forma do art. 485, VIII, do novo Códex Procedimental.Deixo de determinar a expedição
de ofícios, como requerido, ante a ausência de qualquer restrição determinada por este juízo.Custas processuais pelo
requerente.P. R. I.Transitado em julgado por preclusão lógica, arquivem-se com baixa em nossos registros.

Patrícia Botelho de M. Feitosa
Secretária Judicial

(Assinado de ordem do MM. Juiz Marco André Tavares Teixeira, Titular da 2ª Vara da Comarca de Balsas-MA,nos termos do art.
3º, XXV, III, do Provimento nº 001/2007/CGJ/MA)

REG. DISTRIBUIÇÃO Nº:0800590-17.2017.8.10.0026
DENOMINAÇÃO:CAUTELAR INOMINADA
PARTE REQUERENTE:INFOTEL INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA - EPP
PARTE REQUERIDA:BANCO DO BRASIL SA

De ordem do MM. Juiz de Direito da 2ª Vara desta Comarca - Dr. Marco André Tavares Teixeira, INTIMO os(as) Advogado(s) do
reclamante: ANTONIO DIAS VIEIRA JUNIOR - OAB/MA 11.091 da DECISÃO da ação acima identificada, abaixo transcrita:
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DECISÃO:"Vistos, etc…Trata-se de procedimento de tutela cautelar requerida em caráter antecedente por INFONTEL

INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA – EPP, devidamente qualificado e representado nos autos em face de BANCO

DO BRASIL S/A, também devidamente qualificada em que pretende a demandante, em sede de tutela de urgência, provimento

jurisdicional que determine a imediata liberação do saldo de R$7.080,15 (sete mil e oitenta reais e quinze centavos) existente na

conta-corrente n.º 16.837-8, Agência 0895-8, Banco do Brasil, de sua titularidade.Para tanto aduz, em síntese, que é pessoa

jurídica que atuou no mercado local há muitos anos e atualmente não desempenha mais qualquer atividade comercial, mantendo a

sua situação cadastral ativa apenas para viabilizar o recebimento de créditos e pagamentos de débitos.Prossegue dizendo que em

20.12.2016 recebeu em sua conta-corrente acima mencionada a importância de R$ 22.885,40 (vinte e dois mil oitocentos e oitenta

e cinco reais e quarenta centavos), proveniente do fechamento de um grupo de consórcio do qual participava.A instituição

financeira requerida, logo após o recebimento do crédito em conta, passou imediatamente a saldar as dívidas em aberto que

teriam sido originadas pela manutenção da mesma conta bancária e de outros serviços por ele oferecido que estavam pendentes

há anos por ausência de saldo, restando, após a quitação de todas as dívidas em aberto, o saldo R$ 7.080,15 (sete mil, oitenta

reais e quinze centavos).Entretanto, ao tentar efetuar o saque do saldo positivo em sua conta bancária, por seu representante

legal, foi informada que a quantia estava bloqueada para saldar outros débitos incertos e futuros gerados pela sua conta bancária e

que o levantamento do valor só poderia ser realizado por meio de ordem judicial.Sustenta que o “f ummus boni iuris" e o “

periculum in mora” revela-se na negativa injusta da instituição financeira demandada em autorizar-lhe o levantamento do saldo

existente em sua conta bloqueado indevidamente, ferindo os preceitos do art. 43 da Lei 8078/90, estando na eminência de ficar

sem qualquer valor derivado do seu trabalho, inclusive impedindo-lhe de honrar com débitos em aberto com as prestadoras de

servidos de água e luz, mostrando-se medida de extrema urgência, até mesmo para discussão posterior dos inúmeros débitos

descontados pela instituição financeira.Juntou documentos.Vieram-me conclusos.É o relatório do necessário.Decido.Como

sabido a tutela cautelar destina-se a assegurar temporariamente a tutela de um direito violado, assim como uma situação

jurídica tutelável de um dano irreparável ou de difícil reparação. É um instrumento que visa assegurar a viabilidade da

obtenção da tutela do direito ou a assegurar uma situação jurídica tutelável, conforme o caso.Para Fredie Didier Júnior, Paula

Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira na obra Curso de Direito Processual Civil, 10ª edição, Editora JusPodivm, pg. 569 “ A

tutela provisória cautelar antecipa os efeitos da tutela definitiva não-satisfativa (cautelar), conferindo eficácia imediata ao direito à

cautela. Adianta-se, assim, a cautela a determinado direito. Ela somente se justifica diante de uma situação de urgência do direito

acautelado, que exija sua preservação imediata, garantindo sua futura e eventual satisfação (arts. 294 e 300, do CPC). A tutela

provisória cautelar tem, assim, dupla função: é provisória por dar eficácia imediata à tutela definitiva não-satisfativa; e é cautelar

por assegurar a futura eficácia da tutela definitiva satisfativa, na medida em que resguarda o direito a ser satisfatório,

acautelando-o”. O procedimento da tutela antecipada, por sua vez, caracteriza-se por medidas que permitem a imediata

satisfação da pretensão (direito material) da parte, embora em caráter provisório e revogável e o seu deferimento permite ao

tutelado, antes do julgamento definitivo de mérito, usufruir, provisoriamente, do direito subjetivo resistido pelo adversário. A

meu ver, é o que pretende a parte autora ao requerer em sede de tutela de urgência, na medida que a sua intenção é a

liberação de valores supostamente bloqueados indevidamente pela instituição financeira demandada para, posteriormente,

discutir-se a alegada ilegalidade dos descontos realizados e do bloqueio do numerário.Assim, nos termos do art. 305, parágrafo

único, do CPC/2015, passo a analisar a tutela de urgência sob a ótica do art. 303 do CPC/2015.Da análise pecfunctória dos autos,

mesmo diante de toda a documentação apresentada a demonstrar a titularidade da conta-corrente, os descontos realizados e o

valor do saldo positivo, não é possível vislumbrar o perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo acaso a demandnate

tenha que aguardar o deslinde do feito.É que, conquanto alegue dificuldades financeiras e a realização de vários descontos

realizados em sua conta-corrente, não se incumbiu a parte autora de demonstrar, ainda que superficialmente, tratarem-se

de descontos ilegais ou abusivos, nem tão pouco a ilegalidade do bloqueio.Sendo assim, intime-se a parte autora para

emendar a inicial, na forma do art. 303, §6º, do CPC/2015, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção da

demanda sem resolução de mérito.Intime-se. Cumpra-se.Oportunamente, voltem-me conclusos.Cumpra-se."
Patrícia Botelho de M. Feitosa

Secretária Judicial
(Assinado de ordem do MM. Juiz Marco André Tavares Teixeira, Titular da 2ª Vara da Comarca de Balsas-MA,nos termos do art.

3º, XXV, III, do Provimento nº 001/2007/CGJ/MA)

REG. DISTRIBUIÇÃO Nº:0800759-04.2017.8.10.0026
DENOMINAÇÃO:BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
PARTE REQUERENTE:BANCO PAN S/A
PARTE REQUERIDA:CATIA REGINA COELHO LIMA

De ordem do MM. Juiz de Direito da 2ª Vara desta Comarca - Dr. Marco André Tavares Teixeira, INTIMO os(as) Advogado(s) do
Requerente Dra. Cristiane Belinati Garcia Lopes - OAB/ 8784-A da SENTENÇA da ação acima identificada, abaixo transcrita:
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SENTENÇA:"Vistos, etc...Deixo de observar a ordem cronológica de conclusão, por tratar-se de hipótese
contemplada pelo art. 12, IV, do CPC.Trata-se de ação de busca e apreensão em alienação fiduciária proposta por BANCO PAN
S/A, devidamente qualificado e representado nos autos em desfavor de CÁTIA REGINA COELHO LIMA, também
devidamente qualificada, onde a parte autora pretende, em sede de liminar, a busca e apreensão do veículo Marca/Modelo Fiat
Uno Evo Vivace 10 8VFLEX COM 49, ano modelo/fabricação 2014/2014, cor branca, Placa OXS5547, Chassi
9BD195152E0586932.Para tanto aduz ser credora da requerida por força do Contrato de Abertura de Crédito nº. 000063914944,
onde obteve um crédito de R$ 39.160,80 (trinta e nove mil cento e sessenta reais e oitenta centavos) e, em garantia as obrigações
assumidas a requerida transferiu em alienação fiduciária o veículo acima descrito. Entretanto, deixou adimplir as parcelas do
contrato a partir da 29/48.Com a inicial juntou documentos.Vieram-me conclusos.É o relatório do necessário.Decido.No caso
concreto dos autos pretende a parte autora a busca e apreensão do veículo objeto do contrato de abertura de crédito com cláusula
de alienação fiduciária, alegando, em síntese, o inadimplemento da parte requerida com o pagamento das parcelas mensais do
contrato, cujo valor para purgação da mora, considerando o vencimento antecipado do contrato perfaz a monta de R$ 14.837,77
(quatorze mil, oitocentos e trinta e sete reais e setenta e sete centavos).Entretanto, a meu ver, há, na espécie, o adimplemento
substancial da obrigação, pois se verifica da própria narrativa dos fatos, bem como do contrato acostado à inicial a quitação
corresponde de pelo menos 60% (sessenta por cento) da integralidade da dívida.A doutrina e a jurisprudência, a despeito da
ausência de previsão legal, têm aplicado a Teoria do Adimplemento Substancial, prestigiando a boa-fé objetiva, o princípio da
função social dos contratos, bem como a vedação do abuso de direito e do enriquecimento sem causa.A mencionada teoria surgiu
da necessidade de conter os exageros do formalismo exacerbado na execução dos contratos, atuando como verdadeiro
instrumento de equidade no caso concreto e deverá ser aplicada sempre que devedor já tiver arcado com grande parte do débito,
devendo o credor buscar outra forma de adimplemento de seu crédito, especialmente porque a retomada do bem consubstancia-se
em medida desproporcional e desarrazoada.Nesse mesmo sentido temos os julgados:AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. - A teoria do adimplemento substancial tem sido
aplicada pelos tribunais pátrios como instrumento de equidade colocado à disposição do intérprete para que nas hipóteses em que
a extinção da obrigação esteja muito próxima do fim, exclua-se a possibilidade de resolução do contrato, permitindo-se somente a
propositura de ação de cobrança do saldo em aberto. Omissis. TJMG. Processo: Apelação Cível.1.0081.12.000916-2/001. Relator
(a): Des.(a) Newton Teixeira Carvalho. Data de Julgamento: 18/04/2013. Data da publicação da súmula: 26/04/2013.Como
consequência, a aplicação da teoria do adimplemento substancial retira do credor fiduciário o interesse processual da ação de
busca e apreensão, uma vez que a pretensão de resolução do contrato viola o princípio da boa-fé objetiva.Isto posto, julgo extinto
o processo sem resolver o mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil de 2015.Custas processuais pela
parte autora.Sem honorários.P.R.I.Oportunamente, arquivem-se os autos, com baixa na distribuição."

Patrícia Botelho de M. Feitosa
Secretária Judicial

(Assinado de ordem do MM. Juiz Marco André Tavares Teixeira, Titular da 2ª Vara da Comarca de Balsas-MA,nos termos do art.
3º, XXV, III, do Provimento nº 001/2007/CGJ/MA)

REG. DISTRIBUIÇÃO Nº:0801166-10.2017.8.10.0026
DENOMINAÇÃO:BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
PARTE REQUERENTE:BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
PARTE REQUERIDA:ARISTON MOURA DE OLIVEIRA

De ordem do MM. Juiz de Direito da 2ª Vara desta Comarca - Dr. Marco André Tavares Teixeira, INTIMO os(as) Advogado(s) do
Requerente DR. GIULIO ALVARENGA REALE - OAB/MA 15.275-A da DECISÃO da ação acima identificada, abaixo transcrita:

DECISÃO: "Vistos, etc...A petição inicial veio instruída de contrato de alienação fiduciária, o qual tem
cláusulas resolutórias expressas em casos de inadimplemento.Ademais, a mora da parte requerida está comprovada
pela notificação extrajudicial acostada ao feito.Nestes termos e, de acordo com o DL 911/69 e alterações, defiro a
liminar e ordeno a busca e apreensão do bem descrito, depositando-o com o autor ou quem for por ele indicado.Cite-se
a parte ré para, no prazo de 05 (cinco) dias, contestar o pedido ou pagar integralmente a dívida (DL 911/69 alterado
pela Lei nº. 10.931/2004).Expeça-se mandado de busca e apreensão.Autorizo diligências, conforme artigo 212,
parágrafos 1º e 2º, do NCPC.Intime-se e cumpra-se.Balsas/MA, datado e assinado eletronicamente

Patrícia Botelho de M. Feitosa
Secretária Judicial

(Assinado de ordem do MM. Juiz Marco André Tavares Teixeira, Titular da 2ª Vara da Comarca de Balsas-MA,nos termos do art.
3º, XXV, III, do Provimento nº 001/2007/CGJ/MA)

Terceira Vara de Balsas

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADO
REG. DISTRIBUIÇÃO Nº. 2137-67.2013.8.10.0026
DENOMINAÇÃO: Regulamentação de Visitas
JUIZA DE DIREITO: NIRVANA MARIA MOURÃO BARROSO
SECRETARIA JUDICIAL DA 3ª VARA
PARTE REQUERENTE: FABIO SOUSA GONÇALVES.
PARTE REQUERIDA:MARIANELA PEREIRA BUCAR

FINALIDADE: INTIMAR o(a/s) advogado(a/s) da(s) parte(s) requerente(s), Dr.(a/s) Gerson Akihiro Kuramoto, inscrito(a/s) na
OAB/MA 6.759, do inteiro teor do despacho de fls.29, a seguir transcrito: "Vistos etc. Intime-se a parte autora por seu(ua)
advogado(a) e pessoalmente para dizer se ainda tem interesse na continuidade da demanda, manifestando-se no prazo de
05(cinco) dias, sob pena extinção nos termos do artigo 485, inciso II, §1º, do CPC/15. Caso haja interesse, deverá indicar o
endereço atualizado da parte ré ou requerer o que entender de direito. Após, conclusos.Balsas/MA, 20 de março de 2017. Nirvana
Maria Mourão Barroso Juíza de Direito Titular da 3ª Vara da Comarca de Balsas".
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Balsas/MA, 28 de junho de 2017

JANETE MARIA SARAIVA SIMÃO
Secretária Judicial da 3ª Vara, ass. de ordem da MM. Juíza de Direito Titular da Comarca de Balsas/MA, Nirvana Maria Mourão
Barroso, nos termos do art. 3ª, XXV, do Provimento nº. 001/2007/CGJ/MA.

EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA
PRAZO DE 03 (TRÊS) VEZES COM INTERVALO DE 10 (DEZ) DIAS

PROCESSO: 1067-20.2010.8.10.0026 (10312010)
DISTRIBUIÇÃO: 19/04/2010 12:13:34
AÇÃO: INTERDIÇÃO
REQUERENTE: MARIA ANTONIA ALVES DOS SANTOS
REQUERIDA: NEURIVAN ALVES DOS SANTOS

A Excelentíssima Senhora Nirvana Maria Mourão Barroso, Juíza de Direito Titular da 3ª Vara da Comarca de Balsas, Estado do
Maranhão, torna público nos autos supramencionados que, foi declarada a Interdição da parte requerida, constando da
SENTENÇA cujo tópico é o seguinte: "(...)Isto posto, com fundamento no artigo 1767 do CC, julgo procedente o pedido, decretando
a interdição de NEURIVAN ALVES DOS SANTOS, já bastante qualificado nos autos, declarando-a absolutamente incapaz (artigo
1772 CC) para exercer os atos da vida civil, em razão da enfermidade mental de que é portador. (...) Balsas- MA, 11 de Junho de
2014. Dra. Nirvana Maria Mourão Barroso. Juiza de Direito."

SEDE DO JUÍZO: FÓRUM DES. ESMARAGDO SOUSA E SILVA, Av. Dr. Jamildo, s/nº, Potosi, Balsas/MA, CEP: 65.800-000.

Balsas/MA, 30 de maio de 2017.

JANETE MARIA SARAIVA SIMÃO
Secretária Judicial da 3ª Vara, ass. de ordem da MMª. Juiza de Direito Titular da 3ª Vara
Nirvana Maria Mourão Barroso, nos termos do art. 3ª, XXV, do Provimento nº. 001/2007/CGJ/MA

EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA
PRAZO DE 03 (TRÊS) VEZES COM INTERVALO DE 10 (DEZ) DIAS

PROCESSO: 171-69.2013.8.10.0026 (1712013)
DISTRIBUIÇÃO: 24/01/2013 10:27:39
AÇÃO: INTERDIÇÃO
REQUERENTE: RAQUEL BOAZ COSTA PADILHA
REQUERIDO: MARIA DE NAZARÉ COSTA BARROS

A Excelentíssima Senhora Nirvana Maria Mourão Barroso, Juíza de Direito Titular da 3ª Vara da Comarca de Balsas, Estado do
Maranhão, torna público nos autos supramencionados que, foi declarada a Interdição da parte requerida, constando da
SENTENÇA cujo tópico é o seguinte: "Vistos, etc. RAQUEL BOAZ COSTA PADILHA, promoveu a presente Ação de Interdição em
face da Sra. Maria de Nazaré Costa Barros, alegando ser a interditanda sua conhecida, que necessita do seu auxílio, vez ser esta
portadora de Doença Mental (F00.0- Alzheimer), pretendendo a sua designação como curador do(a) interditando(a). A inicial veio
instruída com laudos psiquiátricos do(a) interditando(a), o qual atestou ter a mesma Doença Menta (CID 10, F23.0, F72.1 ), à fl. 11.
Em audiência de interrogatório/exame pessoal, o(a) interditando(a) foi ouvido(a), ocasião em que respondeu que sua irmã Rosilene
é quem resolve tudo, mostrando-se visivelmente debilitada, respondendo com risos e gestos faciais. Ouvida informalmente, a
requerente informou que a interditanda não tem seus pais vivos, que são 5 (cinco) irmãos, todos com algum tipo de enfermidade
mental, que a Sra. Rosilene Costa Barros, presente na audiência, é quem cuida de todos, inclusive da interditanda. O Ministério
Público, manifestou-se em audiência, pela realização de estudo social do caso, para verificar a existência de outros familiares da
interditanda para assumir o múnus, vez que a requerente não reside com a interditanda, o que dificulta a administração dos valores
recebidos pela interditanda a título de benefício (fl. 18). Às fls. 31/32, constam quesitos respondidos pelo médico designado por
este juízo, atestando que o(a) interditando(a) é portador(a) de Retardo Mental Grave (CID 10, F 72), não sendo capaz de
autodetermina-se civilmente, vez que apresenta prejuízo do juízo de realidade por deficit cognitivo grave. Em estudo social (fls.
35/42), a Sra. Raquel Boaz, ora requerente, informou que não pretende mais assumir o múnus, vez que quando propôs a ação, a
irmã da requerente Sra. Rosilene, não se encontrava em condições de saúde adequada para assumir a curatela da irmã, mas que
hoje é quem cuida dos interesses da interditanda. Em entrevista com a Sra. Rosilene Costa Barros, informou que deixou de
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trabalhar para cuidar da interditanda e de outra irmã que apresenta o mesmo quadro de saúde, tendo sido evidenciada a
assistência prestada pela Sra. Rosilene a interditanda, tendo sido sugerido a Sra. Rosilene como curadora da interditanda. Instado
a se manifestar, o ilustre representante do Ministério Público Estadual emitiu parecer conclusivo favorável a interdição, indicando
que deve ser nomeada como curadora a Sra. Rosilene Costa Barros, irmã da interditanda (fl. 44). Determinada a intimação da Sra.
Rosilene Costa Barros, para ratificar em Secretaria Judicial se aceita o múnus (fl. 46). Ato contínuo, em consulta ao sistema
THEMIS PG, foi verificada a existência da Ação nº 1180-61.2016.8.10.0026, Ação de Substituição de Curador, que tem como
partes: Raquel Boaz Costa Padilha e Rosilene Costa Barros, com despacho determinando que seja apensado a estes autos. É o
relatório. Decido. Inicialmente, cumpre ressaltar que a Sra. Raquel Boaz Costa Padilha, informou em estudo social, que na época
do ajuizamento da ação, trabalhava no setor de moradia da prefeitura deste Município. Contudo, atualmente, a interditanda reside
com sua irmã a Sra. Rosilene Costa Barros, em residência própria, sendo esta a melhor pessoa indicada para ser curadora da
interditanda, tendo o Ministério público manifestado-se favoravelmente ao pleito (fl. 44). Demais disso, a Sra. Raquel Boaz Costa
Padilha e a Sra. Rosilene Costa Barros, moveram Ação nº 1180-61.2016.8.10.0026, requerendo a substituição de curador, porém a
curatela não estava deferida nestes autos. Assim, tendo em vista o Principio da Primazia da Resolução de Mérito, o qual prioriza a
resolução do cerne da demanda, devendo o juiz primar para que haja, no caminho percorrido, o alcance da satisfação do pedido,
tenho por bem prosseguir com o feito, incluindo no polo ativo da demanda a Sra. Rosilene Costa Barros e excluindo a Sra. Raquel
Boaz Costa Padilha, atendendo inclusive o Princípio da Cooperação (art. 6º, CPC/2015), vez por cooperação da requerente, houve
informações reais da situação de fato da interditanda, inclusive de que a Sra. Rosilene, que vem sendo sua cuidadora de fato. Do
conjunto de provas carreado aos autos, mais precisamente dos laudos médicos de fls. 31/32, sendo diagnosticado(a) como
portador(a) de patologia classificada pela CID 10, F 72 (Retardo Mental Gave), necessitando de cuidados e vigilância, devendo,
portanto, ser deferida a sua interdição. Forte nestes elementos revela-se que a enfermidade do(a) interditando(a) incapacita-o(a)
civilmente, o que recomenda o estabelecimento do regime civil de curatela, a fim de melhor atender aos seus interesses. Nesse
ponto, o Código Civil estabelece que estarão sujeitos ao regime de curatela os acometidos por doença ou deficiência mental que
prejudique-lhe o necessário discernimento para os atos da vida civil (artigo 1767, I, do CCB). Em verdade, pela ordem atual, os
maiores de dezoito anos gozam de presunção de fruição da capacidade de direito, que permite a prática dos atos civis e a regência
da vida pessoal, razão pela qual, estando por qualquer razão limitados em sua capacidade, há necessidade de reconhecimento
judicial que lance por terra esta presunção que, sendo relativa, desaparece, dando lugar à figura do curador. Demais disso, na
exordial, destacou-se que a interdição é para o fim específico de representação perante a Autarquia Previdenciária, conforme
determina o art. 1.772 do CCB. No mais, evidenciada a legitimidade do(a) Sra. ROSILENE COSTA BARROS para ocupar a
função, na forma do artigo 1.768, II, do CC, e demonstrada pelo estudo social acostado aos autos sua aptidão para o cargo de
curador(a) do(a) interditando(a), tendo o Ministério Público se manifestado favoravelmente, bem como com a concordância da
requerente, a Sra. ROSILENE COSTA BARROS passará a ser seu(ua) cuidador(a) oficialmente encarregado(a) pela administração
da vida pessoal e dos bens da interditanda, além de representá-la perante a Autarquia Previdenciária, devendo ser advertido de
seus deveres na forma da lei, sob o tempo que ocupar o encargo, nos termos do art. 757 do CPC/2015. Isto posto, com
fundamento no art. 1767, I, do Código Civil c/c art. 487, inciso I, alínea "a" do CPC/2015, julgo procedente o pedido, decretando a
interdição de MARIA DE NAZARÉ COSTA BARROS, declarando-o(a) incapaz, para a administração da vida pessoal e de seus
bens (art. 1.772 do CCB c/c art. 757 do CPC/2015), ao tempo em que, NOMEIO-LHE curador na pessoa de sua irma ROSILENE
COSTA BARROS, curador(a) de direito (art. 747, II, CPC/2015), destacando o fim específico de representação perante a Autarquia
Previdenciária, devendo ser advertido de seus deveres na forma da lei. Ao tempo, que com relação a Sra. Raquel Boaz Costa
Padilha, julgo extinto o feito, sem resolução do mérito, na forma do art. 485, VIII, do CPC/2015. Dispenso-o do dever de prestar
hipoteca legal, à míngua de informações sobre bens em nome do(a) curatelado(a), conforme os art. 1.745, parágrafo único, CCB.
Em obediência ao art. 755, §3º do CPC/2015, inscreva-se desde logo na matrícula do Registro Civil de Pessoas Naturais da parte
interditada e publique-se no órgão oficial por 03(três) vezes, com intervalo de 10(dez) dias, procedendo-se também as demais
publicações descritas no citado artigo. Uma vez deferida a justiça gratuita sob a égide da legislação anterior, não há que se falar
nas despesas de sucumbência referidas no art. 98, §2º, do CPC/2015. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Sirva a presente de
mandado. Balsas/MA, 16 de novembro de 2017. Nirvana Maria Mourão Barroso. Juiza de Direito Titular da 3ª Vara da Comarca de
Balsas".

SEDE DO JUÍZO: FÓRUM DES. ESMARAGDO SOUSA E SILVA, Av. Dr. Jamildo, s/nº, Potosi, Balsas/MA, CEP: 65.800-000.

Balsas/MA, 30 de maio de 2017.

JANETE MARIA SARAIVA SIMÃO
Secretária Judicial da 3ª Vara, ass. de ordem da MMª. Juiza de Direito Titular da 3ª Vara
Nirvana Maria Mourão Barroso, nos termos do art. 3ª, XXV, do Provimento nº. 001/2007/CGJ/MA

EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA
PRAZO DE 03 (TRÊS) VEZES COM INTERVALO DE 10 (DEZ) DIAS

PROCESSO: 870-26.2014.8.10.0026 (8632014)
DISTRIBUIÇÃO: 20/03/2014 17:29:28
AÇÃO: INTERDIÇÃO
REQUERENTE: LUCAS MENDONÇA DA SILVA
REQUERIDA: LUISA MENDONÇA DA SILVA
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A Excelentíssima Senhora Nirvana Maria Mourão Barroso, Juíza de Direito Titular da 3ª Vara da Comarca de Balsas, Estado do
Maranhão, torna público nos autos supramencionados que, foi declarada a Interdição da parte requerida, constando da
SENTENÇA cujo tópico é o seguinte: "Vistos, etc. LUISA MENDONÇA DA SILVA promoveu ação de curatela em face de seu filho
LUCAS MENDONÇA DA SILVA, alegando que o mesmo é portador de alienação mental. Junto à inicial vieram os documentos de
fls.07/13. Citado, compareceu nesta data o interditando, ocasião em que foi constatada a total incapacidade do mesmo para reger
sua vida e administrar seus bens. Com a palavra o representante ministerial, este se manifestou pelo julgamento imediato da
causa, no sentido da sua procedência. É o relatório. Passo a decidir. À vista do princípio da dignidade humana e do que dispõe o
inciso I do artigo 330 do CPC, passo ao julgamento antecipado da causa, vez que este juízo já está satisfeito com a prova
produzida, pois da observação do interditando e do documento de fl. 12, percebe-se que o mesmo não possui capacidade mental
de reger a sua vida. Forte nestes elementos revela-se que a enfermidade do interditando incapacita-a civilmente, o que recomenda
o estabelecimento do regime civil da curatela, a fim de melhor atender aos seus interesses. Ressalto que desconsidero o que
estatui o artigo 1.182 do CPC à vista do princípio constitucional da dignidade humana. Isto posto, com fundamento no art. 1767, I,
do Código Civil, julgo procedente o pedido, decretando a interdição de LUCAS MENDONÇA DA SILVA, já qualificado nos autos,
declarando-o absolutamente incapaz (art. 1.772 CC) para exercer os atos da vida civil. Nomeio-lhe curadora na pessoa de sua
mãe, LUISA MENDONÇA DA SILVA, dispensando-a do dever de prestar hipoteca legal, à míngua de indicativos e comprovação de
bens em nome do curatelado, conforme os arts. 1.745, parágrafo único, CC, e 1.188, CPC. Em obediência ao art. 1.184 do CPC e
art. 9º, III do CC, inscreva-se a presente no Registro Civil e publique-se a presente decisão no órgão oficial por 03 (três) vezes,
com intervalo de 10(dez) dias. Oficie-se ao Cartório Eleitoral competente para proceder a suspensão dos direitos políticos do
absolutamente incapaz, na forma da lei (artigo 15, inciso II, da Constituição Federal c/c artigos 71, §2º, 76 e 81, todos do Código
Eleitoral). Publicada em audiência, com as partes presentes intimadas. Registre-se. Balsas/MA, 05 de agosto de 2014. Nirvana
Maria Mourão Barroso. Juiza de Direito Titular da 3ª Vara da Comarca de Balsas".

SEDE DO JUÍZO: FÓRUM DES. ESMARAGDO SOUSA E SILVA, Av. Dr. Jamildo, s/nº, Potosi, Balsas/MA, CEP: 65.800-000.

Balsas/MA, 25 de maio de 2017.

JANETE MARIA SARAIVA SIMÃO
Secretária Judicial da 3ª Vara, ass. de ordem da MMª. Juiza de Direito Titular da 3ª Vara
Nirvana Maria Mourão Barroso, nos termos do art. 3ª, XXV, do Provimento nº. 001/2007/CGJ/MA

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADO
REG. DISTRIBUIÇÃO Nº. 1538-26.2016.8.10.0026
DENOMINAÇÃO: ALIMENTOS
JUÍZA DE DIREITO: NIRVANA MARIA MOURÃO BARROSO
SECRETARIA JUDICIAL DA 3ª VARA
PARTE(S) REQUERENTE: ALESSANDRA DE SOUSA SALES
PARTE REQUERIDA: LUIZ OLIVEIRA AGUIAR
FINALIDADE: INTIMAR o(a) advogado(a) da(s) parte(s) requerente(s), Dr.(a) Edna Matos Costa Carvalho, inscrita na OAB/MA sob
o nº 8904 do inteiro teor da sentença de fls. 19, a seguir transcrita: " Vistos etc. Considerando as cláusulas expressas no termo de
audiência una, reproduzido nestes autos (fl. 16), em que restou consignado o acordo realizado entre as partes envolvidas na
presente demanda, ambas devidamente assistidas por seus patronos, tendo o Ministério Público se manifestado favoravelmente
(fl.17), HOMOLOGO o acordo celebrado pelas partes, para que surta seus efeitos jurídicos e legais, nos termos dos artigos 487,
inciso III, alínea "b", c/c artigo 515, inciso II, ambos do CPC/15. Uma vez deferida a justiça gratuita e considerando que a transação
realizada antes da sentença, ficam dispensadas as custas finais e honorários de sucumbência, na forma do art. 90, §3º do
CPC/2015. P. R. Intimem-se por seu(ua) advogado(a) nos termos do artigo 1003, caput, do CPC/15. Após o decurso do prazo
legal, arquivem-se. Balsas/MA, 17 de Fevereiro de 2017. Nirvana Maria Mourão Barroso Juíza de Direito Titular da 3ª Vara da
Comarca de Balsas".
Balsas/MA, 28 de junho de 2017
JANETE MARIA SARAIVA SIMÃO
Secretária Judicial da 3ª Vara, ass. de ordem da MMª. Juiza de Direito Titular da 3ª Vara,
Drª. Nirvana Maria Mourão Barroso, nos termos do art. 3ª, XXV, do Provimento nº. 001/2007/CGJ/MA.

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADO
REG. DISTRIBUIÇÃO Nº. 1551-25.2016.8.10.0026
DENOMINAÇÃO: ALIMENTOS
JUÍZA DE DIREITO: NIRVANA MARIA MOURÃO BARROSO
SECRETARIA JUDICIAL DA 3ª VARA
PARTE(S) REQUERENTE: JUNARA RIBEIRO BOTELHO
PARTE REQUERIDA: NIVALDO SILVA LIMA
FINALIDADE: INTIMAR a advogada da parte requerente, Dra. Rosane Ferreira Ibiapino, inscrita na OAB/MA sob o nº 8098, bem
como o advogado da parte requerida, Dr. Jorge Feitosa Lima, inscrito na OAB/MA sob o nº 6295, do inteiro teor da sentença de fls.
54, a seguir transcrita: "Vistos etc. Considerando a cláusula expressa no termo de audiência una, reproduzido nestes autos à fl.28,
em que restou consignado o acordo realizado entre as partes envolvidas na presente demanda, para fixação da pensão alimentícia
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ao filho menor e do custeio de plano de saúde de âmbito nacional, assistido(s) por patrono(a/s), e o Ministério Público se
manifestado favoravelmente, HOMOLOGO o acordo celebrado pelas partes, para que surta seus efeitos jurídicos e legais, nos
termos dos artigos 487, inciso III, alínea "b", c/c artigo 515, inciso II, ambos do CPC/15, e torno sem efeito os alimentos provisórios,
passando a viger os valores acordados. Sem custas e sem honorários, ante a justiça gratuita deferida e as disposições do §3º do
artigo 90 do CPC/15. P. R. Intimem-se por seu(ua/s) advogado(a/s) nos termos do artigo 1003, caput, do CPC/15. Após o decurso
do prazo legal, arquivem-se. Balsas/MA, 29 de Setembro de 2016. Nirvana Maria Mourão Barroso Juíza de Direito Titular da 3ª
Vara da Comarca de Balsas".
Balsas/MA,28 de junho de 2017
JANETE MARIA SARAIVA SIMÃO
Secretária Judicial da 3ª Vara, ass. de ordem da MMª. Juiza de Direito Titular da 3ª Vara,
Drª. Nirvana Maria Mourão Barroso, nos termos do art. 3ª, XXV, do Provimento nº. 001/2007/CGJ/MA.

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADO
REG. DISTRIBUIÇÃO Nº. 1860-17.2014.8.10.0026
DENOMINAÇÃO: ALIMENTOS
JUÍZA DE DIREITO: NIRVANA MARIA MOURÃO BARROSO
SECRETARIA JUDICIAL DA 3ª VARA
PARTE(S) REQUERENTE: MARIA HELENE DIAS DA SILVA
PARTE REQUERIDA: DEOCILDA BATISTA MONTEIRO
FINALIDADE: INTIMAR a advogada da parte requerida, Dra. Rosane Ferreira Ibiapino, inscrito na OAB/MA sob o nº 8098 do inteiro
teor do despacho de fls. 94, a seguir transcrito: "Vistos etc. Intimem-se as partes por seu(s) advogado(s) para, querendo,
proferirem suas alegações finais no prazo de 15 (quinze) dias (artigo 366, §2º do CPC/15). Após, conclusos vistas ao Ministério
Público com urgência. Balsas/MA, 25 de Julho de 2016. Elaile Silva Carvalho Juíza de Direito Titular da 1ª Vara da Comarca de
Balsas (Respondendo)".
Balsas/MA,28 de junho de 2017
JANETE MARIA SARAIVA SIMÃO
Secretária Judicial da 3ª Vara, ass. de ordem da MMª. Juiza de Direito Titular da 3ª Vara,
Drª. Nirvana Maria Mourão Barroso, nos termos do art. 3ª, XXV, do Provimento nº. 001/2007/CGJ/MA.

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADO
REG. DISTRIBUIÇÃO Nº. 3675-83.2013.8.10.0026
DENOMINAÇÃO: EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS
JUIZA DE DIREITO: NIRVANA MARIA MOURÃO BARROSO
SECRETARIA JUDICIAL DA 3ª VARA
PARTE REQUERENTE: DOACIR BARBOSA
PARTE REQUERIDA: MICHELE MIRANDA BARBOSA

FINALIDADE: INTIMAR o(a/s) advogado(a/s) da(s) parte(s) requerente(s), Dr.(a/s) Antonio Reis da Silva, inscrito(a/s) na OAB/MA
nº6671, do inteiro teor do despacho de fls.34, a seguir transcrito: "Vistos etc. O processo cinge-se à demanda de exoneração de
alimentos, em que o autor aduz que hoje a filha é independente, tem família própria, tem profissão e economia autônoma, e não
depende da mantença do requerente. Considerando a prova documental em relação à idade e que o autor pode dispor de todos os
meios de provas, a fim de corroborar com a revelia, intime-se por seu advogado para dizer se dispõe de outras provas,
especificando-as e demonstrando sua pertinência, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, voltem conclusos. Balsas - MA, 22 de Junho
de 2017. Nirvana Maria Mourão Barroso,Juíza de Direito Titular da 3ª Vara da Comarca de Balsas."

Balsas/MA, 26 de junho de 2017

JANETE MARIA SARAIVA SIMÃO
Secretária Judicial da 3ª Vara, ass. de ordem da MMª. Juíza de Direito Titular da Comarca de Balsas/MA, Nirvana Maria Mourão
Barroso, nos termos do art. 3ª, XXV, do Provimento nº. 001/2007/CGJ/MA.

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADO
REG. DISTRIBUIÇÃO Nº. 3760-06.2012.8.10.0026
DENOMINAÇÃO: RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL
JUIZA DE DIREITO: NIRVANA MARIA MOURÃO BARROSO
SECRETARIA JUDICIAL DA 3ª VARA
PARTE REQUERENTE: TEREZINHA DE JESUS CIRQUEIRA DOS SANTOS JORGE
PARTE REQUERIDA: ESPÓLIO DE ARISTÓTELES COELHO DOS SANTOS

FINALIDADE: INTIMAR a curadora das partes requeridas, ERENI PIROLI BAZIQUETO, inscrita na OAB/MA 10146, do inteiro teor
do despacho de fls. 76, a seguir transcrito: "Vistos etc. Intimada a parte autora deixou transcorrer in albis o prazo para especificar
provas a produzir, precluindo a oportunidade. Intime-se a curadora designada aos réus para se manifestar no prazo de 05(cinco)
dias quanto à decisão de saneamento de fls.74/75, arrolando desde logo as testemunhas, caso disponha. Caso não haja provas a
produzir ou inovações posteriores ao saneamento, passível de julgamento o feito no estado em que se encontra, na forma do
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artigo 355, inciso I, do CPC/15, diante disso, dê-se vistas ao parquet para o parecer final. Balsas/MA, 27 de Junho de 2017.
Nirvana Maria Mourão Barroso, Juíza de Direito da 3ª Vara da Comarca de Balsas."
Balsas/MA, 28 de junho de 2017.

JANETE MARIA SARAIVA SIMÃO
Secretária Judicial da 3ª Vara, ass. de ordem da MMª. Juíza de Direito Titular da Comarca de Balsas/MA, Nirvana Maria Mourão
Barroso, nos termos do art. 3ª, XXV, do Provimento nº. 001/2007/CGJ/MA.

Turma Recursal Cível e Criminal da Comarca de Balsas

RECURSO INOMINADO Nº 754-73.2015.8.10.0094 (872017)
COMARCA DE ORIGEM: LORETO
RECORRENTE: BANCO SANTANDER S/A
ADVOGADO (A): WILSON SALES BELCHIOR (OAB/MA 11.099 A)
RECORRIDO (A):CORINA GOMES DA SILVA
ADVOGADO (A): SANDREANY GOMES BARROS (OAB/MA 9.983)
INTIMO OS ADVOGADOS DO DESPACHO

DESPACHO
Atendendo a decisão proferida no REsp 1.517.888/RN, de relatoria do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, submetido ao sistema
dos recursos repetitivos, cuja matéria debatida consiste na discussão sobre as hipóteses de aplicação da repetição em dobro
prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, cadastrada sob o tema 929, determino o sobrestamento da presente demanda até o
julgamento final do Recurso Especial acima referido.
Int.

Balsas/MA, ____ de Maio de 2017.
ELAILE SILVA CARVALHO

Relatora

RECURSO INOMINADO Nº 369-86.2015.8.10.0107(1872017)
COMARCA DE ORIGEM: PASTOS BONS
RECORRENTE: ALTINO PEREIRA ROSA
ADVOGADO (A):JONAS DE SOUSA PINTO (OAB/MA 12.263 A)
RECORRIDO (A):BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO (A): WILSON SALES BELCHIOR (OAB/MA 11.099 A)
INTIMO OS ADVOGADOS DO ACÓRDÃO

DESPACHO
Atendendo a decisão proferida no REsp 1.517.888/RN, de relatoria do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, submetido ao sistema
dos recursos repetitivos, cuja matéria debatida consiste na discussão sobre as hipóteses de aplicação da repetição em dobro
prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, cadastrada sob o tema 929, determino o sobrestamento da presente demanda até o
julgamento final do Recurso Especial acima referido.
Int.

Balsas/MA, ____/____/2017.
ELAILE SILVA CARVALHO

Relatora

RECURSO INOMINADO Nº 1408-86.2014.8.10.0129 (692017)
COMARCA DE ORIGEM: SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS
RECORRENTE: BANCO BV FINANCEIRA
ADVOGADO (A): MANUELA SARMENTO (OAB/MA 12.883-A)
RECORRIDO (A):PERPETUA TRAJANO DA SILVA
ADVOGADO (A): JOSÉ RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS (OAB/MA 8.792)
INTIMO OS ADVOGADOS DO DESPACHO

DESPACHO
Atendendo a decisão proferida no REsp 1.517.888/RN, de relatoria do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, submetido ao sistema
dos recursos repetitivos, cuja matéria debatida consiste na discussão sobre as hipóteses de aplicação da repetição em dobro
prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, cadastrada sob o tema 929, determino o sobrestamento da presente demanda até o
julgamento final do Recurso Especial acima referido.
Int.

Balsas/MA, 31 de Maio de 2017.
ELAILE SILVA CARVALHO

Relatora

RECURSO INOMINADO Nº 1238-83.2014.8.10.0107(1382017)
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COMARCA DE ORIGEM: PASTOS BONS
RECORRENTE: ZOLIONARIA DO CARMO ALMEIDA
ADVOGADO (A):JONAS DE SOUSA PINTO (OAB/MA 12.263 A)
RECORRIDO (A):BANCO CIFRAS/A
ADVOGADO (A):FABIO FRASATO CAIRES (OAB/MA 15185A)
INTIMO OS ADVOGADOS DO DESPACHO
INTIMO os (as) advogados (as) acima identificados (as) do Despacho de folhas nº 136 da ação acima identificada

DESPACHO
Atendendo a decisão proferida no REsp 1.517.888/RN, de relatoria do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, submetido ao sistema
dos recursos repetitivos, cuja matéria debatida consiste na discussão sobre as hipóteses de aplicação da repetição em dobro
prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, cadastrada sob o tema 929, determino o sobrestamento da presente demanda até o
julgamento final do Recurso Especial acima referido.
Int.

Balsas/MA, 31 de Maio de 2017.
ELAILE SILVA CARVALHO

Relatora

RECURSO INOMINADO Nº 689-39.2015.8.10.0107 (1482017)
COMARCA DE ORIGEM: PASTOS BONS
RECORRENTE: MARTINHO REIS DA SERRA
ADVOGADO (A): VLADIMIR LENIN FURTADO E SOUSA (OAB/MA 9528)
RECORRIDO (A):BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO (A): WILSON SALES BELCHIOR (OAB/MA 11.099 A)
INTIMO os (as) advogados (as) acima identificados (as) do Despacho de folhas 137da ação acima identificada

DESPACHO
Atendendo a decisão proferida no REsp 1.517.888/RN, de relatoria do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, submetido ao sistema
dos recursos repetitivos, cuja matéria debatida consiste na discussão sobre as hipóteses de aplicação da repetição em dobro
prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, cadastrada sob o tema 929, determino o sobrestamento da presente demanda até o
julgamento final do Recurso Especial acima referido.
Int.

Balsas/MA, 05 de junho de 2017.
ELAILE SILVA CARVALHO

Relatora

RECURSO INOMINADO Nº 708-45.2015.8.10.0107 (1572017)
COMARCA DE ORIGEM: PASTOS BONS
RECORRENTE: MARTINHO REIS DA SERRA
ADVOGADO (A): VLADIMIR LENIN FURTADO E SOUSA (OAB/MA 9528)
RECORRIDO (A):BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO (A): WILSON SALES BELCHIOR (OAB/MA 11.099 A)
INTIMO os (as) advogados (as) acima identificados (as) do Despacho de folhas nº 138da ação acima identificada

DESPACHO
Atendendo a decisão proferida no REsp 1.517.888/RN, de relatoria do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, submetido ao sistema
dos recursos repetitivos, cuja matéria debatida consiste na discussão sobre as hipóteses de aplicação da repetição em dobro
prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, cadastrada sob o tema 929, determino o sobrestamento da presente demanda até o
julgamento final do Recurso Especial acima referido.
Int.

Balsas/MA, 05 de junho de 2017.
ELAILE SILVA CARVALHO

Relatora

Barão do Grajaú

PROCESSO Nº 0000027-15.2017.8.10.0072 (272017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

AUTOR: FRANCISCA MARIA DE MOURA SOARES
ADVOGADO: JONAS DE SOUSA PINTO ( OAB 12263A-MA )

REU: MAGAZINE LUIZA S/A

ATO ORDINATÓRIO(Resolução n° 15/2008 do Egrégio Tribunal de Justiça do Maranhão c/c art. 237 do Código de Processo Civil
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c/c a Lei n° 11.419/2006 c/c art. 3.º Provimento N.º 01/2007, Corregedoria Geral da Justiça)Considerando a tempestividade da
contestação, fica intimada a parte autora, por meio de seu advogado, via DJE, para apresentar réplica, no prazo de legal.Barão de
Grajaú/MA, 22 de junho de 2017.Marcos Cássio Seba de OliveiraTécnico Judiciário Resp: 149799

PROCESSO Nº 0000464-56.2017.8.10.0072 (4642017)
AÇÃO: PROCEDIMENTOS ESPECIAIS DE JURISDIÇÃO CONTENCIOSA | EMBARGOS DE TERCEIRO

EMBARGANTE: CAJUEIRO MOTOS LTDA
ADVOGADO: MIGUEL ARCANJO DA SILVA COSTA ( OAB 2393-MA )

EMBARGADO: CLARINDO JOSÉ DE SANTANA e VALDINEUZA NOGUEIRA NOLETO
ADVOGADO: EDMUNDO DA GUIA AYRES DOS SANTOS ( OAB 2987-PI ) e EDMUNDO DA GUIA AYRES DOS SANTOS (
OAB 2987-PI )

ATO ORDINATÓRIO(Resolução n° 15/2008 do Egrégio Tribunal de Justiça do Maranhão c/c art. 237 do Código de Processo Civil
c/c a Lei n° 11.419/2006 c/c art. 3.º Provimento N.º 01/2007, Corregedoria Geral da Justiça)Considerando a apresentação de
embargos de terceiro, ficam intimadas as partes embargadas, por meio de seu advogado, via DJE, para apresentarem
impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias.Barão de Grajaú/MA, 27 de junho de 2017.Marcos Cássio Seba de OliveiraTécnico
Judiciário Resp: 149799

PROCESSO Nº 0000467-11.2017.8.10.0072 (4672017)
AÇÃO: EMBARGOS | EMBARGOS À EXECUÇÃO

EMBARGANTE: JOSIAS BARBOSA VIANA
ADVOGADO: JOSÉ DIAS NETO ( OAB 15735-MA ) e MARCOS ANTONIO SILVA TEIXEIRA ( OAB 14218-PI )

EMBARGADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.
ADVOGADO: DAVID SOMBRA PEIXOTO ( OAB 7847A-PI ) e HUMBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA ( OAB 22208-PE ) e
JEAN MARCELL DE MIRANDA VIEIRA ( OAB 3490-MA )

ATO ORDINATÓRIO(Resolução n° 15/2008 do Egrégio Tribunal de Justiça do Maranhão c/c art. 237 do Código de Processo Civil
c/c a Lei n° 11.419/2006 c/c art. 3.º Provimento N.º 01/2007, Corregedoria Geral da Justiça)Considerando a apresentação de
embargos à execução (referente à Execução nº 94-24.2010.8.10.0072), fica intimada a parte embargada, por meio de seu
advogado, via DJE, para apresentar impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias.Barão de Grajaú/MA, 28 de junho de 2017.Marcos
Cássio Seba de OliveiraTécnico Judiciário Resp: 149799

PROCESSO Nº 215-47.2013.8.10.0072
AÇÃO: AVERIGUAÇÃO DE PATERNIDADE
REQUERENTE: SEGREDO DE JUSTIÇA
ADVOGADO: AMAURY MORAIS DOS SANTOS OAB/MA 11101-A
REQUERIDO: SEGREDO DE JUSTIÇA
Tendo-se em vista o conteúdo da certidão de fl. 128, redesigno a audiência de conciliação, instrução e julgamento para o
dia 04/09/2017 às 08h30min. Cite-se e intimem-se conforme determinado no despacho de fls. 124.
Barão de Grajaú, 20 de junho de 2017. David Mourão Guimarães de Morais Meneses JUIZ DE DIREITO

Barra do Corda

Segunda Vara de Barra do Corda

PROCESSO Nº 0001310-14.2017.8.10.0027 (13172017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
AUTOR: RAIMUNDA CLARA DA SILVA AGUIAR 
ADVOGADO: LAISA SAMARA SILVA VIEIRA ( OAB 6427-TO )
REU: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A 

FINALIDADE.: INTIMAR A ADVOGADA DA PARTE AUTORA: "Vistos etc.1. Defiro os benefícios da justiça gratuita e determino a
prioridade na tramitação do feito a teor do que determina o Estatuto do Idoso, devendo a Secretaria Judicial proceder a colocação
de etiqueta respectiva. 2. Intime-se a parte autora, via DJe, através de seu Procurador para completar a petição inicial,
colacionando aos autos os extratos da conta de sua titularidade, na qual recebe o benefício mensal previdenciário, do período
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compreendido entre o início dos contratos discutidos na lide e os cinco meses subseqüentes a essa(s) data(s), a fim de comprovar
se houve ou não a disponibilidade do crédito decorrente do empréstimo discutido nestes autos.3. Prazo: 15 (quinze) dias.4.
Penalidade: Indeferimento da petição inicial nos termos da Lei. .Barra do Corda (MA), 04 de maio de 2017.Juiz Iran Kurban
FilhoTitular da 2ª Vara" Resp: 061303

Primeira Vara de Barra do Corda

PROCESSO Nº 0001944-44.2016.8.10.0027 (19552016)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQUERENTE: CECILIA SOARES DA CUNHA REQUERIDO: COMPANHIA ENÉRGÉTICA DO ESTADO DO MARANHÃO -
CEMAR 
ADVOGADO: TIAGO JOSÉ FEITOSA DE SÁ ( OAB 8654A-MA )

Processo nº 1944-44.2016.8.10.0027Requerente: CECILIA SOARES DA CUNHARequerido: CEMARDESPACHOVistos, etc.
Designo a audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 09/08/2017, às 15:00 horas.Intime(m)-se o(s)
autor(es) via DJE, advertindo-lhe(s) que, na falta injustificada, resultará em extinção e arquivamento do feito, nos
termos do art. 51, I, da Lei 9.099/95. Cite(m)-se o(s) réu(s), através de CARTA COM AR/MANDADO (RÉU JÁ CITAÇÃO EM
AUDIÊNCIA ANTERIOR), advertindo-lhe(s) de que, no caso de frustrada a tentativa de acordo, deverá apresentar
contestação em audiência; e de que sua ausência injustificada resultará em confissão e revelia, nos termos do art. 20 da
Lei 9.099/95, resultando no julgamento antecipado da lide, conforme preconiza o art. 23, do mesmo diploma. SERVE UMA
VIA DO PRESENTE COMO MANDADO DE CITAÇÃO E/OU INTIMAÇÃO.Cumpra-se.Barra do Corda/MA, 11 de maio de 2017.Juiz
Antônio Elias de Queiroga Filho Titular da 1ª Vara da Comarca de Barra do Corda Resp: 174789

PROCESSO Nº 0000450-13.2017.8.10.0027 (4502017)
AÇÃO: PROCEDIMENTOS REGIDOS POR OUTROS CÓDIGOS, LEIS ESPARSAS E REGIMENTOS | DIVÓRCIO
CONSENSUAL
REQUERENTE: Processo em Segredo de Justiça 
ADVOGADO: GESSIVALDO CAMPOS LOBO ( OAB 9697A-MA )
FINALIDADE: intimar os requerentes, através de seu advogado, acerca do dispositivo de sentença a seguir transcrito:
"Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo celebrado (CPC, art. 487, III), que fica fazendo parte integrante desta sentença, e, em
conseqüência, DECRETO O DIVÓRCIO entre F.M.M.S. e J.S.S., para que produza seus jurídicos e regulares efeitos, pondo fim à
sociedade conjugal e ao vínculo matrimonial que havia entre eles, devendo a cônjuge varoa voltar a usar o nome de
solteira.Independentemente do trânsito em julgado, oficie-se ao Cartório de Registro Civil da Comarca de Barra do Corda (MA),
para proceder a averbação à margem do assento de Casamento, servindo a presente sentença como Mandado de Averbação e
Ofício, por economia processual.Homologo, também, a verba pactuada a título de pensão alimentícia, competindo ao cônjuge
varão pagar o filho, mensalmente, a importância de 32% (trinta e dois por cento) do salário mínimo, que em moeda atual,
corresponde a R$ 299,84 (duzentos e noventa e nove reais e oitenta e quatro centavos), até o dia 12 de cada mês, a ser
depositado na conta bancária da genitora da menor: Agência: 0765, Operação: 013, Conta Poupança: 22275-7, Caixa Econômica
Federal..Fica, também, homologado o acordo em relação a guarda dos filhos menores, que ficarão sob a responsabilidade
materna, sendo livre o direito de visitas paterno, desde que não atrapalhe as obrigações escolares dos menores.Sem custas, em
face do benefício da gratuidade judiciária deferido (Lei nº 1.060/50).Publique-se. Registre-se. Intime(m)-se. Cumpra-se.Barra do
Corda (MA), 24 de maio de 2017.Juiz Iran Kurban FilhoTitular da 2ª Vara".

PROCESSO Nº 0000882-66.2016.8.10.0027 (8892016)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO SUMÁRIO
AUTOR: SALUMÃO PINLOC CANELA 
ADVOGADO: GEDSON CAMPOS LOBO ( OAB 13938-MA )
REU: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT 
ADVOGADO: RODRIGO AYRES MARTINS DE OLIVEIRA ( OAB 13569A-MA )
FINALIDADE: intimar as partes, atraves de seus advogados, acerca do dispositivo de sentença a seguir transcrito: "Ante o
exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, condenando a SEGURADORA LÍDER DOS
CONSÓRCIOS DE SEGURO DPVAT a pagar a parte autora, de acordo com laudo pericial confeccionado quando da instrução do
feito, a verba securitária no importe apenas de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), corrigido monetariamente
pelo INPC a partir da data do acidente, nos termos do entendimento adotado no AgRg no AREsp 46024/PR, assim como acrescido
de juros de mora de 1% ao mês, contabilizados da data de recebimento da citação, conforme precedente firmado pelo REsp
546.392/MG.Condeno a requerido ao pagamento das custas processuais e em honorários advocatícios de 10% (dez por cento) do
valor total da condenação, observado os parâmetros firmados pela nova legislação processual civil.Publique-se. Registre-se.
Intimem-se.Após, remeta-se o feito à Contadoria Judicial para levantar o valor das custas processuais e proceda-se à intimação da
sucumbente, na pessoa de seu(ua) advogado(a), para, no prazo de 30 (trinta) dias, recolhê-las.Acaso não sejam elas recolhidas no
prazo assinalado, e, conforme disposto no art. 26 da Lei Estadual nº. 9.109/2009, Resolução nº. 29/2009 do Tribunal de Justiça do
Maranhão e Provimento 001/2010 da Corregedoria Geral da Justiça, oficie-se ao FERJ para que encaminhe, à Secretaria de
Estado da Fazenda do Maranhão, a Certidão de Débito, com todos os requisitos exigidos pela legislação tributária para a devida
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INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA e no CARTÓRIO DE PROTESTO, bem como aos órgãos de proteção ao crédito (SPC e SERASA).
De outro modo, após a inscrição em Dívida Ativa, o pagamento do principal estará sujeito à atualização monetária, a partir da data
do cálculo, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês e multa de 50% (cinquenta por cento), nos termos do Art. 4º-B, da Lei
Complementar nº. 18/2000, alterada pela Lei Complementar nº. 124/2009, do Código Tributário Estadual. Efetivada todas as
determinações, proceda-se ao arquivamento com as devidas baixas e anotações.Cumpra-se.Barra do Corda/MA, 9 de janeiro de
2017.Juiz Iran Kurban FilhoTitular da 2ª Vara".

PROCESSO Nº 0003412-43.2016.8.10.0027 (34252016)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

REQUERENTE: JARDENICE VIEIRA DE MORAIS BRITO
ADVOGADO: JOAO CARLOS ASSIS DA SILVA ( OAB 6050-MA )

REQUERIDO: CLAUDINO S/A - ARMAZEM PARAÍBA e SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA
ADVOGADO: ANA CAROLINA REMIGIO DE OLIVEIRA ( OAB 86844-MG ) e PEDRO ALAN ALVES SILVA ( OAB 10287-PI ) e
RAFAEL GOOD GOD CHELOTTI ( OAB 139387-MG ) e ROMULO AUGUSTO GASPAR DE MORAES ( OAB 17089-MA )

Processo nº 3412-43.2016.8.10.0027Autor: JARDENICE VIEIRA DE MORAIS BRITORéu: CLAUDINO S/A ARMAZEM PARAIBA e
SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZÔNIA LTDASENTENÇAVistos, etc.Trata-se de Ação Declaratória de Reparação por Danos
Materiais e Morais proposta por JARDENICE VIEIRA DE MORAIS BRITO contra CLAUDINO S/A ARMAZEM PARAIBA e
SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZÔNIA LTDA.As partes firmaram acordo, conforme notícia da petição de fls. 120/122.Trata-se
de direito disponível. Em sendo assim, não há qualquer óbice à homologação.Ante o exposto, e observando o que mais consta dos
autos, HOMOLOGO O ACORDO, para que produza seus efeitos jurídicos e legais, e, por conseqüência, JULGO EXTINTO O
PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, III, "b", do código de processo civil.Sem condenação em
custas. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Transitado em julgado, arquivem-se os autos.Barra do Corda, 21 de junho de 2017.
Juiz de Direito Antônio Elias de Queiroga Filho Titular da 1ª Vara da Comarca de Barra do Corda Resp: 176701

Barreirinhas

PROCESSO Nº 0000246-25.2017.8.10.0073 (2462017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQUERENTE: RAQUEL BATISTA ROCHA 
ADVOGADO: MARCELO GOES DUTRA ( OAB 11640-MA )
REQUERIDO: CLAUDINO S/A L. DE DEPARTAMENTOS - ARMAZEM PARAIBA 

Ato Ordinatório
Proc. n.246-25.2017.8.10.0073
Designo de ordem do MM. Juiz de Direito, o dia 28/09/2017, às 09:20 horas, para realização de audiência una de conciliação,
instrução e julgamento.Intimem-se.
Barreirinhas, 29 de junho de 2017.
Cláudio Roberto BastosSecretário Judicial/Conciliador

PROCESSO Nº 0000636-92.2017.8.10.0073 (6362017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQUERENTE: MARINEIDE LIMA ROCHA 
ADVOGADO: RONALD LIMA SANTOS ( OAB 16456-MA )
REQUERIDO: COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO - CEMAR 

Ato Ordinatório
Proc. n.636-92.2017.8.10.0073
Designo de ordem do MM. Juiz de Direito, o dia 28/09/2017, às 10:20 horas, para realização de audiência una de conciliação,
instrução e julgamento.Intimem-se.
Barreirinhas, 29 de junho de 2017.
Cláudio Roberto BastosSecretário Judicial/Conciliador Resp: 116012

PROCESSO Nº 0000786-73.2017.8.10.0073 (7872017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQUERENTE: MARIA DA GLORIA CARVALHO SOUSA 
ADVOGADO: SUELI GONÇALVES DUARTE COUTINHO ( OAB 10127-MA )
REQUERIDO: MUNICIPIO DE BARREIRINHAS 

Ato Ordinatório
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Proc. n.786-73.2017.8.10.0073
Designo de ordem do MM. Juiz de Direito, o dia 27/09/2017, às 17:20 horas, para realização de audiência una de conciliação,
instrução e julgamento.Intimem-se.
Barreirinhas, 28 de junho de 2017.
Cláudio Roberto Bastos Sousa
Secretário Judicial/Conciliador

PROCESSO Nº 0000886-28.2017.8.10.0073 (8872017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQUERENTE: REVERSON PEDRO BOTENTUIT DE ASSIS 
ADVOGADO: THIAGO AFONSO PINHEIRO RODRIGUES ( OAB 10037-MA )
REQUERIDO: BANCO DO BRASIL 

Ato Ordinatório
Proc. n.886-28.2017.8.10.0073
Designo de ordem do MM. Juiz de Direito, o dia 28/09/2017, às 09:40 horas, para realização de audiência una de conciliação,
instrução e julgamento.Intimem-se.
Barreirinhas, 29 de junho de 2017.
Cláudio Roberto Bastos
Secretário Judicial/Conciliador Resp: 116012

PROCESSO Nº 0000967-74.2017.8.10.0073 (9682017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQUERENTE: MANOEL DINIZ SANTOS 
ADVOGADO: DR. ORLANDO DA SILVA CAMPOS ( OAB 4975-MA ) e WALLECE PEREIRA DA ROCHA ( OAB 12453-MA )
REQUERIDO: CEMAR - COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO 

Ato Ordinatório
Proc. n.967-74.2017.8.10.0073
Designo de ordem do MM. Juiz de Direito, o dia 27/09/2017, às 17:40 horas, para realização de audiência una de conciliação,
instrução e julgamento.Intimem-se.
Barreirinhas, 28 de junho de 2017.
Cláudio Roberto Bastos Sousa
Secretário Judicial/Conciliador

PROCESSO Nº 0000336-33.2017.8.10.0073 (3362017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQUERENTE: RAIMUNDA PEREIRA SILVA 
ADVOGADO: WALLECE PEREIRA DA ROCHA ( OAB 12453-MA )
REQUERIDO: BANCO BMG S/A 

Processo 336-33.2017
DECISÃO
Inicialmente, defiro o beneficio de assistência judiciaria gratuita uma vez que atende aos termos do NCPC em conjunto com
reiterada jurisprudência do STJ acerca do tema.Quanto ao pedido de tutela de urgência incidental, com base no art. 300 do NCPC,
não basta o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, exigindo-se ainda a probabilidade do direito.Neste momento da
relação processual entendo que os documentos carreados aos autos pela parte autora são hábeis a comprovarem a probabilidade
do seu direito e perigo de demora ou risco ao resultado útil do processo.Logo, DEFIRO o pedido de tutela de urgência para que a
requerida, em 3 dias úteis, proceda à suspensão dos descontos mensais referentes ao contrato de empréstimo bancário
265308590, sob pena de multa diária no valor de R$ 250,00.Designo o dia 27/09/2017, às 11:20 horas para realização de
audiência Una (Conciliação, Instrução e Julgamento), que ocorrerá neste Fórum.Cite-se o requerido para comparecer a audiência,
sob as advertências de que sua ausência implicará em revelia, reputando-se, por conseguinte verdadeiros os fatos articulados na
inicial (art. 20 da Lei 9.099/95). Cientifique-se o requerido que, frustrada a conciliação, deverá apresentar contestação em
audiência, nos termos do art. 30 da citada Lei. Com fulcro no CDC em conjunto com o art. 370, §1º, do NCPC, inverto o ônus da
prova, determinando ao requerido que proceda à juntada, quando da audiência una, de todas as provas documentais que disponha
em seu poderIntime-se o requerente, na pessoa do seu advogado, para que compareça à audiência, registrando que a sua
ausência injustificada implicará na extinção do processo sem julgamento do mérito (art. 51 da Lei 9.099/95).Consigno ainda que
todas as provas serão produzidas em audiência, e que cada parte poderá apresentar até (03) três testemunhas,
independentemente de intimação (art. 34 da mesma Lei).Intimem-se as partes, por meio de seus advogados. Aquelas que não
estão representados por procuradores, intimem-se por qualquer meio idôneo de comunicação (art. 19 da Lei 9.099/95).O
PRESENTE DESPACHO JÁ SERVE COMO MANDADO, devendo ser instruída com cópia da inicial para fins de citação.Cumpra-
se.
Barreirinhas/MA, 26/06/2017.
Raphael de Jesus Serra Ribeiro AmorimJ
uiz de Direito titular da comarca de Humberto de Campos, respondendo
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PROCESSO Nº 0000369-23.2017.8.10.0073 (3692017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQUERENTE: MARCELO RENATO ARAUJO FONSECA 
ADVOGADO: DR. RICARDO AUGUSTO DUARTE DOVERA ( OAB 6656A-MA ) e MAYARA ALMEIDA BOGEA ( OAB 15239-
MA )
REQUERIDO: BANCO DAYCOVAL 

Processo 369-23.2017.8.10.0073DECISÃOInicialmente, defiro o beneficio de assistência judiciaria gratuita uma vez que atende
aos termos do NCPC em conjunto com reiterada jurisprudência do STJ acerca do tema.Quanto ao pedido de tutela de urgência
incidental, com base no art. 300 do NCPC, não basta o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, exigindo-se ainda a
probabilidade do direito.Neste momento da relação processual entendo que os documentos carreados aos autos pela parte autora
são hábeis a comprovarem a probabilidade do seu direito e perigo de demora ou risco ao resultado útil do processo.Logo, DEFIRO
o pedido de tutela de urgência para que a requerida, em 3 dias úteis, proceda à suspensão dos descontos mensais referentes ao
contrato de empréstimo bancário 552875673/14, sob pena de multa diária no valor de R$ 250,00.Designo o dia 27/09//2017, às
09:40 horas para realização de audiência Una (Conciliação, Instrução e Julgamento), que ocorrerá neste Fórum.Cite-se o
requerido para comparecer a audiência, sob as advertências de que sua ausência implicará em revelia, reputando-se, por
conseguinte verdadeiros os fatos articulados na inicial (art. 20 da Lei 9.099/95). Cientifique-se o requerido que, frustrada a
conciliação, deverá apresentar contestação em audiência, nos termos do art. 30 da citada Lei. Com fulcro no CDC em conjunto
com o art. 370, §1º, do NCPC, inverto o ônus da prova, determinando ao requerido que proceda à juntada, quando da audiência
una, de todas as provas documentais que disponha em seu poderIntime-se o requerente, na pessoa do seu advogado, para que
compareça à audiência, registrando que a sua ausência injustificada implicará na extinção do processo sem julgamento do mérito
(art. 51 da Lei 9.099/95).Consigno ainda que todas as provas serão produzidas em audiência, e que cada parte poderá apresentar
até (03) três testemunhas, independentemente de intimação (art. 34 da mesma Lei).Intimem-se as partes, por meio de seus
advogados. Aquelas que não estão representados por procuradores, intimem-se por qualquer meio idôneo de comunicação (art. 19
da Lei 9.099/95).O PRESENTE DESPACHO JÁ SERVE COMO MANDADO, devendo ser instruída com cópia da inicial para fins
de citação.Cumpra-se.
Barreirinhas/MA, 26/06/2017.
Raphael de Jesus Serra Ribeiro Amorim
Juiz de Direito titular da comarca de Humberto de Campos, respondendo

PROCESSO Nº 0000392-66.2017.8.10.0073 (3922017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQUERENTE: MAGNO FERREIRA DE OLIVEIRA 
ADVOGADO: ADLER GOMES LEITAO ( OAB 6587-MA ) e GRACIVAGNER CALDAS PIMENTEL ( OAB 14812-MA )
REQUERIDO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S/A 

Processo 392-66.2017.8.10.0073
DECISÃO
Inicialmente, defiro o beneficio de assistência judiciaria gratuita uma vez que atende aos termos do NCPC em conjunto com
reiterada jurisprudência do STJ acerca do tema.Quanto ao pedido de tutela de urgência incidental, com base no art. 300 do NCPC,
não basta o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, exigindo-se ainda a probabilidade do direito.Neste momento da
relação processual entendo que os documentos carreados aos autos pela parte autora são hábeis a comprovarem a probabilidade
do seu direito e perigo de demora ou risco ao resultado útil do processo.Logo, DEFIRO o pedido de tutela de urgência para que a
requerida, em 3 dias úteis, proceda à suspensão dos descontos mensais referentes ao contrato de empréstimo bancário
547064419, sob pena de multa diária no valor de R$ 250,00.Designo o dia 27/09/2017, às 11:00 horas para realização de
audiência Una (Conciliação, Instrução e Julgamento), que ocorrerá neste Fórum.Cite-se o requerido para comparecer a audiência,
sob as advertências de que sua ausência implicará em revelia, reputando-se, por conseguinte verdadeiros os fatos articulados na
inicial (art. 20 da Lei 9.099/95). Cientifique-se o requerido que, frustrada a conciliação, deverá apresentar contestação em
audiência, nos termos do art. 30 da citada Lei. Com fulcro no CDC em conjunto com o art. 370, §1º, do NCPC, inverto o ônus da
prova, determinando ao requerido que proceda à juntada, quando da audiência una, de todas as provas documentais que disponha
em seu poderIntime-se o requerente, na pessoa do seu advogado, para que compareça à audiência, registrando que a sua
ausência injustificada implicará na extinção do processo sem julgamento do mérito (art. 51 da Lei 9.099/95).Consigno ainda que
todas as provas serão produzidas em audiência, e que cada parte poderá apresentar até (03) três testemunhas,
independentemente de intimação (art. 34 da mesma Lei).Intimem-se as partes, por meio de seus advogados. Aquelas que não
estão representados por procuradores, intimem-se por qualquer meio idôneo de comunicação (art. 19 da Lei 9.099/95).O
PRESENTE DESPACHO JÁ SERVE COMO MANDADO, devendo ser instruída com cópia da inicial para fins de citação.Cumpra-
se.
Barreirinhas/MA, 26/06/2017.
Raphael de Jesus Serra Ribeiro Amorim
Juiz de Direito titular da comarca de Humberto de Campos, respondendo

PROCESSO Nº 0000393-51.2017.8.10.0073 (3932017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQUERENTE: MAGNO FERREIRA DE OLIVEIRA 
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ADVOGADO: ADLER GOMES LEITAO ( OAB 6587-MA ) e GRACIVAGNER CALDAS PIMENTEL ( OAB 14812-MA )
REQUERIDO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S/A 

Processo 393-51.2017
DECISÃO
Inicialmente, defiro o beneficio de assistência judiciaria gratuita uma vez que atende aos termos do NCPC em conjunto com
reiterada jurisprudência do STJ acerca do tema.Quanto ao pedido de tutela de urgência incidental, com base no art. 300 do NCPC,
não basta o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, exigindo-se ainda a probabilidade do direito.Neste momento da
relação processual entendo que os documentos carreados aos autos pela parte autora são hábeis a comprovarem a probabilidade
do seu direito e perigo de demora ou risco ao resultado útil do processo.Logo, DEFIRO o pedido de tutela de urgência para que a
requerida, em 3 dias úteis, proceda à suspensão dos descontos mensais referentes ao contrato de empréstimo bancário
553911224, sob pena de multa diária no valor de R$ 250,00.Designo o dia 27/09/2017, às 11:40 horas para realização de
audiência Una (Conciliação, Instrução e Julgamento), que ocorrerá neste Fórum.Cite-se o requerido para comparecer a audiência,
sob as advertências de que sua ausência implicará em revelia, reputando-se, por conseguinte verdadeiros os fatos articulados na
inicial (art. 20 da Lei 9.099/95). Cientifique-se o requerido que, frustrada a conciliação, deverá apresentar contestação em
audiência, nos termos do art. 30 da citada Lei. Com fulcro no CDC em conjunto com o art. 370, §1º, do NCPC, inverto o ônus da
prova, determinando ao requerido que proceda à juntada, quando da audiência una, de todas as provas documentais que disponha
em seu poderIntime-se o requerente, na pessoa do seu advogado, para que compareça à audiência, registrando que a sua
ausência injustificada implicará na extinção do processo sem julgamento do mérito (art. 51 da Lei 9.099/95).Consigno ainda que
todas as provas serão produzidas em audiência, e que cada parte poderá apresentar até (03) três testemunhas,
independentemente de intimação (art. 34 da mesma Lei).Intimem-se as partes, por meio de seus advogados. Aquelas que não
estão representados por procuradores, intimem-se por qualquer meio idôneo de comunicação (art. 19 da Lei 9.099/95).O
PRESENTE DESPACHO JÁ SERVE COMO MANDADO, devendo ser instruída com cópia da inicial para fins de citação.Cumpra-
se.
Barreirinhas/MA, 26/06/2017.
Raphael de Jesus Serra Ribeiro Amorim
Juiz de Direito titular da comarca de Humberto de Campos, respondendo

PROCESSO Nº 0000394-36.2017.8.10.0073 (3942017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQUERENTE: MAGNO FERREIRA DE OLIVEIRA 
ADVOGADO: ADLER GOMES LEITAO ( OAB 6587-MA ) e GRACIVAGNER CALDAS PIMENTEL ( OAB 14812-MA )
REQUERIDO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S/A 

Processo 394-36.2017.8.10.0073
DECISÃO
Inicialmente, defiro o beneficio de assistência judiciaria gratuita uma vez que atende aos termos do NCPC em conjunto com
reiterada jurisprudência do STJ acerca do tema.Quanto ao pedido de tutela de urgência incidental, com base no art. 300 do NCPC,
não basta o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, exigindo-se ainda a probabilidade do direito.Neste momento da
relação processual entendo que os documentos carreados aos autos pela parte autora não são suficientes para comprovarem a
probabilidade do seu direito. Explico.Ainda que alegue não ter celebrado contrato de empréstimo bancário, os extratos carreados
aos autos indicam que no mês de dezembro/2014, exato mês em que o indicativo do INSS indica que teve início o contrato em
discussão, constam 4 TEDS liberados em seu favor, todos na mesma data. Todos esses fatos em conjunto, analisados no limiar do
feito, afastam a probabilidade das teses autorais.Logo, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência .Designo o dia 25/09/2017, às
17:40 horas para realização de audiência Una (Conciliação, Instrução e Julgamento), que ocorrerá neste Fórum.Cite-se o
requerido para comparecer a audiência, sob as advertências de que sua ausência implicará em revelia, reputando-se, por
conseguinte verdadeiros os fatos articulados na inicial (art. 20 da Lei 9.099/95). Cientifique-se o requerido que, frustrada a
conciliação, deverá apresentar contestação em audiência, nos termos do art. 30 da citada Lei. Com fulcro no CDC em conjunto
com o art. 370, §1º, do NCPC, inverto o ônus da prova, determinando ao requerido que proceda à juntada, quando da audiência
una, de todas as provas documentais que disponha em seu poderIntime-se o requerente, na pessoa do seu advogado, para que
compareça à audiência, registrando que a sua ausência injustificada implicará na extinção do processo sem julgamento do mérito
(art. 51 da Lei 9.099/95).Consigno ainda que todas as provas serão produzidas em audiência, e que cada parte poderá apresentar
até (03) três testemunhas, independentemente de intimação (art. 34 da mesma Lei).Intimem-se as partes, por meio de seus
advogados. Aquelas que não estão representados por procuradores, intimem-se por qualquer meio idôneo de comunicação (art. 19
da Lei 9.099/95).O PRESENTE DESPACHO JÁ SERVE COMO MANDADO, devendo ser instruída com cópia da inicial para fins
de citação.Cumpra-se.
Barreirinhas/MA, 26/06/2017.
Raphael de Jesus Serra Ribeiro Amorim
Juiz de Direito titular da comarca de Humberto de Campos, respondendo

PROCESSO Nº 0000398-73.2017.8.10.0073 (3982017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQUERENTE: MAGNO FERREIRA DE OLIVEIRA 
ADVOGADO: ADLER GOMES LEITAO ( OAB 6587-MA ) e GRACIVAGNER CALDAS PIMENTEL ( OAB 14812-MA )
REQUERIDO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S/A 
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Processo 398-73.2017.8.10.0073
DECISÃO
Inicialmente, defiro o beneficio de assistência judiciaria gratuita uma vez que atende aos termos do NCPC em conjunto com
reiterada jurisprudência do STJ acerca do tema.Quanto ao pedido de tutela de urgência incidental, com base no art. 300 do NCPC,
não basta o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, exigindo-se ainda a probabilidade do direito.Neste momento da
relação processual entendo que os documentos carreados aos autos pela parte autora não são suficientes para comprovarem a
probabilidade do seu direito. Explico.Ainda que alegue não ter celebrado contrato de empréstimo bancário, os extratos carreados
aos autos indicam que no mês de dezembro/2014, exato mês em que o indicativo do INSS indica que teve início o contrato em
discussão, constam 4 TEDS liberados em seu favor, todos na mesma data. Todos esses fatos em conjunto, analisados no limiar do
feito, afastam a probabilidade das teses autorais.Logo, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência .Designo o dia 26/09/2017, às
09:00 horas para realização de audiência Una (Conciliação, Instrução e Julgamento), que ocorrerá neste Fórum.Cite-se o
requerido para comparecer a audiência, sob as advertências de que sua ausência implicará em revelia, reputando-se, por
conseguinte verdadeiros os fatos articulados na inicial (art. 20 da Lei 9.099/95). Cientifique-se o requerido que, frustrada a
conciliação, deverá apresentar contestação em audiência, nos termos do art. 30 da citada Lei. Com fulcro no CDC em conjunto
com o art. 370, §1º, do NCPC, inverto o ônus da prova, determinando ao requerido que proceda à juntada, quando da audiência
una, de todas as provas documentais que disponha em seu poderIntime-se o requerente, na pessoa do seu advogado, para que
compareça à audiência, registrando que a sua ausência injustificada implicará na extinção do processo sem julgamento do mérito
(art. 51 da Lei 9.099/95).Consigno ainda que todas as provas serão produzidas em audiência, e que cada parte poderá apresentar
até (03) três testemunhas, independentemente de intimação (art. 34 da mesma Lei).Intimem-se as partes, por meio de seus
advogados. Aquelas que não estão representados por procuradores, intimem-se por qualquer meio idôneo de comunicação (art. 19
da Lei 9.099/95).O PRESENTE DESPACHO JÁ SERVE COMO MANDADO, devendo ser instruída com cópia da inicial para fins
de citação.Cumpra-se.
Barreirinhas/MA, 26/06/2017.
Raphael de Jesus Serra Ribeiro Amorim
Juiz de Direito titular da comarca de Humberto de Campos, respondendo

PROCESSO Nº 0000399-58.2017.8.10.0073 (3992017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQUERENTE: MAGNO FERREIRA DE OLIVEIRA 
ADVOGADO: ADLER GOMES LEITAO ( OAB 6587-MA ) e GRACIVAGNER CALDAS PIMENTEL ( OAB 14812-MA )
REQUERIDO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S/A 

Processo 399-58.2017
DECISÃO
Inicialmente, defiro o beneficio de assistência judiciaria gratuita uma vez que atende aos termos do NCPC em conjunto com
reiterada jurisprudência do STJ acerca do tema.Quanto ao pedido de tutela de urgência incidental, com base no art. 300 do NCPC,
não basta o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, exigindo-se ainda a probabilidade do direito.Neste momento da
relação processual entendo que os documentos carreados aos autos pela parte autora não são suficientes para comprovarem a
probabilidade do seu direito. Explico.Ainda que alegue não ter celebrado contrato de empréstimo bancário, os extratos carreados
aos autos indicam que no mês de dezembro/2014, exato mês em que o indicativo do INSS indica que teve início o contrato em
discussão, constam 4 TEDS liberados em seu favor, todos na mesma data. Todos esses fatos em conjunto, analisados no limiar do
feito, afastam a probabilidade das teses autorais.Logo, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência .Designo o dia 26/09/2017, às
09:40 horas para realização de audiência Una (Conciliação, Instrução e Julgamento), que ocorrerá neste Fórum.Cite-se o
requerido para comparecer a audiência, sob as advertências de que sua ausência implicará em revelia, reputando-se, por
conseguinte verdadeiros os fatos articulados na inicial (art. 20 da Lei 9.099/95). Cientifique-se o requerido que, frustrada a
conciliação, deverá apresentar contestação em audiência, nos termos do art. 30 da citada Lei. Com fulcro no CDC em conjunto
com o art. 370, §1º, do NCPC, inverto o ônus da prova, determinando ao requerido que proceda à juntada, quando da audiência
una, de todas as provas documentais que disponha em seu poderIntime-se o requerente, na pessoa do seu advogado, para que
compareça à audiência, registrando que a sua ausência injustificada implicará na extinção do processo sem julgamento do mérito
(art. 51 da Lei 9.099/95).Consigno ainda que todas as provas serão produzidas em audiência, e que cada parte poderá apresentar
até (03) três testemunhas, independentemente de intimação (art. 34 da mesma Lei).Intimem-se as partes, por meio de seus
advogados. Aquelas que não estão representados por procuradores, intimem-se por qualquer meio idôneo de comunicação (art. 19
da Lei 9.099/95).O PRESENTE DESPACHO JÁ SERVE COMO MANDADO, devendo ser instruída com cópia da inicial para fins
de citação.Cumpra-se.
Barreirinhas/MA, 26/06/2017.
Raphael de Jesus Serra Ribeiro Amorim
Juiz de Direito titular da comarca de Humberto de Campos, respondendo

PROCESSO Nº 0000501-80.2017.8.10.0073 (5012017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQUERENTE: JOSÉ CONCEIÇÃO GOMES 
ADVOGADO: MARCIA MILENA NUNES LIMA ( OAB 14345-MA )
REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S/A 

Página 977 de 2382 Diário da Justiça Eletrônico Disponibilização: 30/06/2017
Edição nº 114/2017 Publicação: 03/07/2017

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO - Praça Dom Pedro II, s/n Centro - CEP 65010-905 - São Luis-MA - Fone: (98) 2106-9000 - www.tjma.jus.br
Diário da Justiça Eletrônico - Diretoria Judiciária - Coordenadoria de Jurisprudência e Publicações - Fone: (98) 2106 9805 / 9810 / 9896 / 9897 - publicacoes@tj.ma.gov.br



Processo 501-80.2017
DECISÃO
Inicialmente, defiro o beneficio de assistência judiciaria gratuita uma vez que atende aos termos do NCPC em conjunto com
reiterada jurisprudência do STJ acerca do tema.Quanto ao pedido de tutela de urgência incidental, com base no art. 300 do NCPC,
não basta o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, exigindo-se ainda a probabilidade do direito.Neste momento da
relação processual entendo que os documentos carreados aos autos pela parte autora não são suficientes para comprovarem a
probabilidade do seu direito. Explico.Ainda que alegue não ter celebrado contrato de empréstimo bancário, os extratos carreados
aos autos indicam que que o valor de R$ 2.629,00 fora disponibilizado ao requerente na data de 14/10/2016, exata data em que
teria ocorrido o início da relação contratual (fl.15) ocorrendo, em seguida, diversas compras e transferencias.Logo, INDEFIRO o
pedido de tutela de urgência .Designo o dia 26/09/2017, às 09:20 horas para realização de audiência Una (Conciliação, Instrução e
Julgamento), que ocorrerá neste Fórum.Cite-se o requerido para comparecer a audiência, sob as advertências de que sua
ausência implicará em revelia, reputando-se, por conseguinte verdadeiros os fatos articulados na inicial (art. 20 da Lei 9.099/95).
Cientifique-se o requerido que, frustrada a conciliação, deverá apresentar contestação em audiência, nos termos do art. 30 da
citada Lei. Com fulcro no CDC em conjunto com o art. 370, §1º, do NCPC, inverto o ônus da prova, determinando ao requerido que
proceda à juntada, quando da audiência una, de todas as provas documentais que disponha em seu poderIntime-se o requerente,
na pessoa do seu advogado, para que compareça à audiência, registrando que a sua ausência injustificada implicará na extinção
do processo sem julgamento do mérito (art. 51 da Lei 9.099/95).Consigno ainda que todas as provas serão produzidas em
audiência, e que cada parte poderá apresentar até (03) três testemunhas, independentemente de intimação (art. 34 da mesma
Lei).Intimem-se as partes, por meio de seus advogados. Aquelas que não estão representados por procuradores, intimem-se por
qualquer meio idôneo de comunicação (art. 19 da Lei 9.099/95).O PRESENTE DESPACHO JÁ SERVE COMO MANDADO,
devendo ser instruída com cópia da inicial para fins de citação.Cumpra-se.
Barreirinhas/MA, 26/06/2017.
Raphael de Jesus Serra Ribeiro Amorim
Juiz de Direito titular da comarca de Humberto de Campos, respondendo

PROCESSO Nº 0000502-65.2017.8.10.0073 (5022017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQUERENTE: ZUMIRA DE MENDONÇA ROCHA 
ADVOGADO: MARCIA MILENA NUNES LIMA ( OAB 14345-MA )
REQUERIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A 

Processo 502-65.2017
DECISÃO
Inicialmente, defiro o beneficio de assistência judiciaria gratuita uma vez que atende aos termos do NCPC em conjunto com
reiterada jurisprudência do STJ acerca do tema.Quanto ao pedido de tutela de urgência incidental, com base no art. 300 do NCPC,
não basta o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, exigindo-se ainda a probabilidade do direito.Neste momento da
relação processual entendo que os documentos carreados aos autos pela parte autora são inábeis a comprovarem a probabilidade
do seu direito e perigo de demora ou risco ao resultado útil do processo. Explico.Ainda que alegue não ter recebido em sua conta-
corrente o valor do contrato em discussão, uma simples leitura do contrato carreado aos autos pela parte requerente indica que o
pagamento ocorreria mediante ordem de pagamento e não via transferência eletrônica.Logo, INDEFIRO o pedido de tutela de
urgência.Designo o dia 25/09/2017, às 17:20 horas para realização de audiência Una (Conciliação, Instrução e Julgamento), que
ocorrerá neste Fórum.Cite-se o requerido para comparecer a audiência, sob as advertências de que sua ausência implicará em
revelia, reputando-se, por conseguinte verdadeiros os fatos articulados na inicial (art. 20 da Lei 9.099/95). Cientifique-se o
requerido que, frustrada a conciliação, deverá apresentar contestação em audiência, nos termos do art. 30 da citada Lei. Com
fulcro no CDC em conjunto com o art. 370, §1º, do NCPC, inverto o ônus da prova, determinando ao requerido que proceda à
juntada, quando da audiência una, de todas as provas documentais que disponha em seu poderIntime-se o requerente, na pessoa
do seu advogado, para que compareça à audiência, registrando que a sua ausência injustificada implicará na extinção do processo
sem julgamento do mérito (art. 51 da Lei 9.099/95).Consigno ainda que todas as provas serão produzidas em audiência, e que
cada parte poderá apresentar até (03) três testemunhas, independentemente de intimação (art. 34 da mesma Lei).Intimem-se as
partes, por meio de seus advogados. Aquelas que não estão representados por procuradores, intimem-se por qualquer meio
idôneo de comunicação (art. 19 da Lei 9.099/95).O PRESENTE DESPACHO JÁ SERVE COMO MANDADO, devendo ser instruída
com cópia da inicial para fins de citação.Cumpra-se.
Barreirinhas/MA, 26/06/2017.
Raphael de Jesus Serra Ribeiro Amorim
Juiz de Direito titular da comarca de Humberto de Campos, respondendo

PROCESSO Nº 0000521-71.2017.8.10.0073 (5212017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQUERENTE: FRANCINETE CASTRO BRITO LIMA 
ADVOGADO: MAYARA ALMEIDA BOGEA ( OAB 15239-MA ) e RICARDO AUGUSTO DUARTE DEVERA ( OAB 6656 A-MA )
REQUERIDO: COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO 

Processo 521-71.2017
DECISÃO
Inicialmente, defiro o beneficio de assistência judiciaria gratuita uma vez que atende aos termos do NCPC em conjunto com
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reiterada jurisprudência do STJ acerca do tema.Quanto ao pedido de tutela de urgência incidental, com base no art. 300 do NCPC,
não basta o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, exigindo-se ainda a probabilidade do direito.Neste momento da
relação processual entendo que os documentos carreados aos autos pela parte autora são inábeis a comprovarem a probabilidade
do seu direito e perigo de demora ou risco ao resultado útil do processo, eis que não junta comprovante de pagamento da divida
inscrita perante o órgão de proteção ao crédito.
Logo, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência.Designo o dia 25/09/2017, às 15:00 horas para realização de audiência Una
(Conciliação, Instrução e Julgamento), que ocorrerá neste Fórum.Cite-se o requerido para comparecer a audiência, sob as
advertências de que sua ausência implicará em revelia, reputando-se, por conseguinte verdadeiros os fatos articulados na inicial
(art. 20 da Lei 9.099/95). Cientifique-se o requerido que, frustrada a conciliação, deverá apresentar contestação em audiência, nos
termos do art. 30 da citada Lei. Com fulcro no CDC em conjunto com o art. 370, §1º, do NCPC, inverto o ônus da prova,
determinando ao requerido que proceda à juntada, quando da audiência una, de todas as provas documentais que disponha em
seu poderIntime-se o requerente, na pessoa do seu advogado, para que compareça à audiência, registrando que a sua ausência
injustificada implicará na extinção do processo sem julgamento do mérito (art. 51 da Lei 9.099/95).Consigno ainda que todas as
provas serão produzidas em audiência, e que cada parte poderá apresentar até (03) três testemunhas, independentemente de
intimação (art. 34 da mesma Lei).Intimem-se as partes, por meio de seus advogados. Aquelas que não estão representados por
procuradores, intimem-se por qualquer meio idôneo de comunicação (art. 19 da Lei 9.099/95).O PRESENTE DESPACHO JÁ
SERVE COMO MANDADO, devendo ser instruída com cópia da inicial para fins de citação.Cumpra-se.
Barreirinhas/MA, 26/06/2017.
Raphael de Jesus Serra Ribeiro Amorim
Juiz de Direito titular da comarca de Humberto de Campos, respondendo

PROCESSO Nº 0000543-32.2017.8.10.0073 (5432017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQUERENTE: FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO COSTA 
ADVOGADO: MAYARA ALMEIDA BOGEA ( OAB 15239-MA ) e RICARDO AUGUSTO DUARTE DOVERA ( OAB 6656A-MA )
REQUERIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF 

Processo 543-32.2017
DECISÃO
Tratando-se de ação ajuizada em desfavor da Caixa Econômica Federal, nos termos do art. 109, inciso I, da CF/88, resta evidente
que este juízo não detêm de competência para processar e julgar o feito. A competência absoluta, logo, inderrogável, reside na
Justiça Federal.Diante o exposto, DECLINO da competência para processar e julgar o feito determinando sua remessa à Justiça
Federal com sede na capital deste estado.P.R.I. Após, cumpra-se.
Barreirinhas/MA, 26/06/2017.
Raphael de Jesus Serra Ribeiro Amorim
Juiz de Direito titular da comarca de Humberto de Campos, respondendoJuiz de Direito

PROCESSO Nº 0000584-96.2017.8.10.0073 (5842017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQUERENTE: MYLENA BIANCA SILVA PENHA 
ADVOGADO: SUELI GONÇALVES DUARTE COUTINHO ( OAB 10127-MA )
REQUERIDO: CIL COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA e MOTOROLA DO BRASIL LTDA 

Processo 584-96.2017
DECISÃO
Inicialmente, defiro o beneficio da assistência judiciaria gratuita pois o pleito atende aos termos do NCPC em conjunto reiterada
jurisprudência do STJ acerca do tema.Designo o dia 26/09//2017, às 10:40 horas para realização de audiência Una (Conciliação,
Instrução e Julgamento), que ocorrerá neste Fórum.Cite-se o requerido para comparecer a audiência, sob as advertências de que
sua ausência implicará em revelia, reputando-se, por conseguinte verdadeiros os fatos articulados na inicial (art. 20 da Lei
9.099/95). Cientifique-se o requerido que, frustrada a conciliação, deverá apresentar contestação em audiência, nos termos do art.
30 da citada Lei. Com fulcro no CDC em conjunto com o art. 370, §1º, do NCPC, inverto o ônus da prova, determinando ao
requerido que proceda à juntada, quando da audiência una, de todas as provas documentais que disponha em seu poderIntime-se
o requerente, na pessoa do seu advogado, para que compareça à audiência, registrando que a sua ausência injustificada implicará
na extinção do processo sem julgamento do mérito (art. 51 da Lei 9.099/95).Consigno ainda que todas as provas serão produzidas
em audiência, e que cada parte poderá apresentar até (03) três testemunhas, independentemente de intimação (art. 34 da mesma
Lei).Intimem-se as partes, por meio de seus advogados. Aquelas que não estão representados por procuradores, intimem-se por
qualquer meio idôneo de comunicação (art. 19 da Lei 9.099/95).O PRESENTE DESPACHO JÁ SERVE COMO MANDADO,
devendo ser instruída com cópia da inicial para fins de citação.Cumpra-se.
Barreirinhas/MA, 26/06/2017.
Raphael de Jesus Serra Ribeiro Amorim
Juiz de Direito titular da comarca de Humberto de Campos, respondendo

PROCESSO Nº 0000602-20.2017.8.10.0073 (6022017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQUERENTE: GILBRAZ LIMA CANTANHEDE FILHO 
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ADVOGADO: MARCELO GOES DUTRA ( OAB 11640-MA )
REQUERIDO: BANCO DO BRASIL - SBS 

Processo 602-20.2017
DECISÃO
Inicialmente, defiro o beneficio de assistência judiciaria gratuita uma vez que atende aos termos do NCPC em conjunto com
reiterada jurisprudência do STJ acerca do tema.Designo o dia 26/09/2017, às 17:40 horas para realização de audiência Una
(Conciliação, Instrução e Julgamento), que ocorrerá neste Fórum.Cite-se o requerido para comparecer a audiência, sob as
advertências de que sua ausência implicará em revelia, reputando-se, por conseguinte verdadeiros os fatos articulados na inicial
(art. 20 da Lei 9.099/95). Cientifique-se o requerido que, frustrada a conciliação, deverá apresentar contestação em audiência, nos
termos do art. 30 da citada Lei. Com fulcro no CDC em conjunto com o art. 370, §1º, do NCPC, inverto o ônus da prova,
determinando ao requerido que proceda à juntada, quando da audiência una, de todas as provas documentais que disponha em
seu poderIntime-se o requerente, na pessoa do seu advogado, para que compareça à audiência, registrando que a sua ausência
injustificada implicará na extinção do processo sem julgamento do mérito (art. 51 da Lei 9.099/95).Consigno ainda que todas as
provas serão produzidas em audiência, e que cada parte poderá apresentar até (03) três testemunhas, independentemente de
intimação (art. 34 da mesma Lei).Intimem-se as partes, por meio de seus advogados. Aquelas que não estão representados por
procuradores, intimem-se por qualquer meio idôneo de comunicação (art. 19 da Lei 9.099/95).O PRESENTE DESPACHO JÁ
SERVE COMO MANDADO, devendo ser instruída com cópia da inicial para fins de citação.Cumpra-se.
Barreirinhas/MA, 26/06/2017.
Raphael de Jesus Serra Ribeiro Amorim
Juiz de Direito titular da comarca de Humberto de Campos, respondendo

PROCESSO Nº 0000636-92.2017.8.10.0073 (6362017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQUERENTE: MARINEIDE LIMA ROCHA 
ADVOGADO: RONALD LIMA SANTOS ( OAB 16456-MA )
REQUERIDO: COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO - CEMAR 

Processo 636-92.2017
DECISÃO
Ciente dos requisitos exigidos pelo art. 300 do NCPC para deferimento de uma tutela de urgência, quais sejam a probabilidade do
direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, entendo que neste momento da relação processual mediante a
narrativa fática e documentos que acompanham a exordial aqueles se encontram presentes, razão pela qual defiro tutela de
urgência para que a requerida não proceda à suspensão do fornecimento de energia elétrica da UC 3001272410 ou inscreva a
requerente perante os órgãos de proteção ao crédito em virtude das dívidas nos valores de R$ 167,49 (09/2016), R$ 2.285,91
(10/2016) e R$ 979,07 (11/2016) sob pena de multa diária no valor de R$ 250,00 limitada a R$ 2.500,00,, sem prejuízo de
majoração.Determino que a secretaria inclua, imediatamente, o feito em pauta de audiência una (Conciliação, Instrução e
Julgamento), que ocorrerá neste Fórum.Cite-se o requerido para comparecer a audiência, sob as advertências de que sua
ausência implicará em revelia, reputando-se, por conseguinte verdadeiros os fatos articulados na inicial (art. 20 da Lei 9.099/95).
Cientifique-se o requerido que, frustrada a conciliação, deverá apresentar contestação em audiência, nos termos do art. 30 da
citada Lei.Intime-se o requerente, na pessoa do seu advogado, ou pessoalmente caso esteja litigando desacompanhada daquele,
para que compareça à audiência, registrando que a sua ausência injustificada implicará na extinção do processo sem julgamento
do mérito (art. 51 da Lei 9.099/95).Consigno ainda que todas as provas serão produzidas em audiência, e que cada parte poderá
apresentar até (03) três testemunhas, independentemente de intimação (art. 34 da mesma Lei).O PRESENTE DESPACHO JÁ
SERVE COMO MANDADO, devendo ser instruída com cópia da inicial para fins de citação.Cumpra-se.
Barreirinhas/MA, 26/06/2017.
Raphael de Jesus Serra Ribeiro Amorim
Juiz de Direito titular da comarca de Humberto de Campos, respondendo

PROCESSO Nº 0000662-90.2017.8.10.0073 (6622017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQUERENTE: LENILDO CASTRO CALDAS 
ADVOGADO: RICARDO AUGUSTO DUARTE DOVERA ( OAB 6656-MA )
REQUERIDO: COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO - CEMAR 

Processo 662-90.2017
DECISÃO
Inicialmente, indefiro o beneficio da assistência judiciaria gratuita pois além de genérico sequer indica qual a profissão ou ocupação
da requerente que efetivamente a impossibilitam de arcar com as custas do processo.Designo o dia 26/09/2017, às 16:00 horas
para realização de audiência Una (Conciliação, Instrução e Julgamento), que ocorrerá neste Fórum.Cite-se o requerido para
comparecer a audiência, sob as advertências de que sua ausência implicará em revelia, reputando-se, por conseguinte
verdadeiros os fatos articulados na inicial (art. 20 da Lei 9.099/95). Cientifique-se o requerido que, frustrada a conciliação, deverá
apresentar contestação em audiência, nos termos do art. 30 da citada Lei. Com fulcro no CDC em conjunto com o art. 370, §1º, do
NCPC, inverto o ônus da prova, determinando ao requerido que proceda à juntada, quando da audiência una, de todas as provas
documentais que disponha em seu poderIntime-se o requerente, na pessoa do seu advogado, para que compareça à audiência,
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registrando que a sua ausência injustificada implicará na extinção do processo sem julgamento do mérito (art. 51 da Lei
9.099/95).Consigno ainda que todas as provas serão produzidas em audiência, e que cada parte poderá apresentar até (03) três
testemunhas, independentemente de intimação (art. 34 da mesma Lei).Intimem-se as partes, por meio de seus advogados.
Aquelas que não estão representados por procuradores, intimem-se por qualquer meio idôneo de comunicação (art. 19 da Lei
9.099/95).O PRESENTE DESPACHO JÁ SERVE COMO MANDADO, devendo ser instruída com cópia da inicial para fins de
citação.Cumpra-se.
Barreirinhas/MA, 26/06/2017.
Raphael de Jesus Serra Ribeiro Amorim
Juiz de Direito titular da comarca de Humberto de Campos, respondendo

PROCESSO Nº 0000663-75.2017.8.10.0073 (6632017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQUERENTE: JOSÉ DOMINGOS ROCHA COSTA 
ADVOGADO: MAYARA ALMEIDA BOGEA ( OAB 15239-MA )
REQUERIDO: BRADESCO S/A 

Processo 663-75.2017
DECISÃO
Inicialmente, defiro o beneficio de assistência judiciaria gratuita uma vez que atende aos termos do NCPC em conjunto com
reiterada jurisprudência do STJ acerca do tema.Quanto ao pedido de tutela de urgência incidental, com base no art. 300 do NCPC,
não basta o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, exigindo-se ainda a probabilidade do direito.Neste momento da
relação processual entendo que os documentos carreados aos autos pela parte autora são hábeis a comprovarem a probabilidade
do seu direito e perigo de demora ou risco ao resultado útil do processo.Logo, DEFIRO o pedido de tutela de urgência para que a
requerida, em 3 dias úteis, proceda a retirada da requerente dos órgãos de proteção ao crédito em virtude do débito no valor de R$
1.792,30, sob pena de multa diária no valor de R$ 300,00.Designo o dia 27/09/2017, às 15:00 horas para realização de audiência
Una (Conciliação, Instrução e Julgamento), que ocorrerá neste Fórum.Cite-se o requerido para comparecer a audiência, sob as
advertências de que sua ausência implicará em revelia, reputando-se, por conseguinte verdadeiros os fatos articulados na inicial
(art. 20 da Lei 9.099/95). Cientifique-se o requerido que, frustrada a conciliação, deverá apresentar contestação em audiência, nos
termos do art. 30 da citada Lei. Com fulcro no CDC em conjunto com o art. 370, §1º, do NCPC, inverto o ônus da prova,
determinando ao requerido que proceda à juntada, quando da audiência una, de todas as provas documentais que disponha em
seu poderIntime-se o requerente, na pessoa do seu advogado, para que compareça à audiência, registrando que a sua ausência
injustificada implicará na extinção do processo sem julgamento do mérito (art. 51 da Lei 9.099/95).Consigno ainda que todas as
provas serão produzidas em audiência, e que cada parte poderá apresentar até (03) três testemunhas, independentemente de
intimação (art. 34 da mesma Lei).Intimem-se as partes, por meio de seus advogados. Aquelas que não estão representados por
procuradores, intimem-se por qualquer meio idôneo de comunicação (art. 19 da Lei 9.099/95).O PRESENTE DESPACHO JÁ
SERVE COMO MANDADO, devendo ser instruída com cópia da inicial para fins de citação.Cumpra-se.
Barreirinhas/MA, 26/06/2017.
Raphael de Jesus Serra Ribeiro Amorim
Juiz de Direito titular da comarca de Humberto de Campos, respondendo

PROCESSO Nº 0000669-82.2017.8.10.0073 (6692017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQUERENTE: DYONES GOSENDO NUNES 
ADVOGADO: RONALD LIMA SANTOS ( OAB 16456-MA )
REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S.A. 

Processo 669-82.2017
DECISÃO
Inicialmente, indefiro o beneficio da assistência judiciaria gratuita pois além de genérico, sequer especifica qual a profissão e/ou
ocupação exercida pelo requerente que o inviabilize de arcar com as custas do processo.Designo o dia 26/09/2017, às 17:20 horas
para realização de audiência Una (Conciliação, Instrução e Julgamento), que ocorrerá neste Fórum.Cite-se o requerido para
comparecer a audiência, sob as advertências de que sua ausência implicará em revelia, reputando-se, por conseguinte
verdadeiros os fatos articulados na inicial (art. 20 da Lei 9.099/95). Cientifique-se o requerido que, frustrada a conciliação, deverá
apresentar contestação em audiência, nos termos do art. 30 da citada Lei.Intime-se o requerente, na pessoa do seu advogado,
para que compareça à audiência, registrando que a sua ausência injustificada implicará na extinção do processo sem julgamento
do mérito (art. 51 da Lei 9.099/95).Consigno ainda que todas as provas serão produzidas em audiência, e que cada parte poderá
apresentar até (03) três testemunhas, independentemente de intimação (art. 34 da mesma Lei).Intimem-se as partes, por meio de
seus advogados. Aquelas que não estão representados por procuradores, intimem-se por qualquer meio idôneo de comunicação
(art. 19 da Lei 9.099/95).O PRESENTE DESPACHO JÁ SERVE COMO MANDADO, devendo ser instruída com cópia da inicial
para fins de citação.Cumpra-se.
Barreirinhas/MA, 26/06/2017.
Raphael de Jesus Serra Ribeiro Amorim
Juiz de Direito titular da comarca de Humberto de Campos, respondendo

PROCESSO Nº 0000670-67.2017.8.10.0073 (6702017)
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AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQUERENTE: MARIA DOS MILAGRES DOS SANTOS CAVALCANTE REIS 
ADVOGADO: RONALD AUGUSTO DE SOUSA ROCHA ( OAB 11352-MA )
REQUERIDO: CLAUDINO S/A L. DE DEPARTAMENTOS - ARMAZEM PARAIBA 

Processo 670-67.2017
DECISÃO
Inicialmente, defiro o beneficio da assistência judiciaria gratuita pois o pleito atende aos termos do NCPC em conjunto reiterada
jurisprudência do STJ acerca do tema.Designo o dia 26/09//2017, às 10:20 horas para realização de audiência Una (Conciliação,
Instrução e Julgamento), que ocorrerá neste Fórum.Cite-se o requerido para comparecer a audiência, sob as advertências de que
sua ausência implicará em revelia, reputando-se, por conseguinte verdadeiros os fatos articulados na inicial (art. 20 da Lei
9.099/95). Cientifique-se o requerido que, frustrada a conciliação, deverá apresentar contestação em audiência, nos termos do art.
30 da citada Lei. Com fulcro no CDC em conjunto com o art. 370, §1º, do NCPC, inverto o ônus da prova, determinando ao
requerido que proceda à juntada, quando da audiência una, de todas as provas documentais que disponha em seu poderIntime-se
o requerente, na pessoa do seu advogado, para que compareça à audiência, registrando que a sua ausência injustificada implicará
na extinção do processo sem julgamento do mérito (art. 51 da Lei 9.099/95).Consigno ainda que todas as provas serão produzidas
em audiência, e que cada parte poderá apresentar até (03) três testemunhas, independentemente de intimação (art. 34 da mesma
Lei).Intimem-se as partes, por meio de seus advogados. Aquelas que não estão representados por procuradores, intimem-se por
qualquer meio idôneo de comunicação (art. 19 da Lei 9.099/95).O PRESENTE DESPACHO JÁ SERVE COMO MANDADO,
devendo ser instruída com cópia da inicial para fins de citação.Cumpra-se.
Barreirinhas/MA, 26/06/2017.
Raphael de Jesus Serra Ribeiro Amorim
Juiz de Direito titular da comarca de Humberto de Campos, respondendo

PROCESSO Nº 0000671-52.2017.8.10.0073 (6712017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQUERENTE: JOSE DE RIBAMAR CASTRO SOUSA 
ADVOGADO: RONALD AUGUSTO DE SOUSA ROCHA ( OAB 11352-MA )
REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S/A 

Processo 671-52.2017
DECISÃO
Inicialmente, indefiro o beneficio da assistência judiciaria gratuita pois além de genérico não comprova efetivamente a
impossibilidade do requerente para arcar com as custas do processo.Designo o dia 26/09/2017, às 17:00 horas para realização de
audiência Una (Conciliação, Instrução e Julgamento), que ocorrerá neste Fórum.Cite-se o requerido para comparecer a audiência,
sob as advertências de que sua ausência implicará em revelia, reputando-se, por conseguinte verdadeiros os fatos articulados na
inicial (art. 20 da Lei 9.099/95). Cientifique-se o requerido que, frustrada a conciliação, deverá apresentar contestação em
audiência, nos termos do art. 30 da citada Lei. Com fulcro no CDC em conjunto com o art. 370, §1º, do NCPC, inverto o ônus da
prova, determinando ao requerido que proceda à juntada, quando da audiência una, de todas as provas documentais que disponha
em seu poderIntime-se o requerente, na pessoa do seu advogado, para que compareça à audiência, registrando que a sua
ausência injustificada implicará na extinção do processo sem julgamento do mérito (art. 51 da Lei 9.099/95).Consigno ainda que
todas as provas serão produzidas em audiência, e que cada parte poderá apresentar até (03) três testemunhas,
independentemente de intimação (art. 34 da mesma Lei).Intimem-se as partes, por meio de seus advogados. Aquelas que não
estão representados por procuradores, intimem-se por qualquer meio idôneo de comunicação (art. 19 da Lei 9.099/95).O
PRESENTE DESPACHO JÁ SERVE COMO MANDADO, devendo ser instruída com cópia da inicial para fins de citação.Cumpra-
se.
Barreirinhas/MA, 26/06/2017.
Raphael de Jesus Serra Ribeiro Amorim
Juiz de Direito titular da comarca de Humberto de Campos, respondendo

PROCESSO Nº 0000675-89.2017.8.10.0073 (6752017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQUERENTE: LURDENETE ALVES FERREIRA 
ADVOGADO: RENATA SOUSA RIOS RIBEIRO ( OAB 14417-MA )
REQUERIDO: SANTANDER FINANCIAMENTOS S.A 

Processo 675-89.2017
DECISÃO
Inicialmente, defiro o beneficio de assistência judiciaria gratuita uma vez que atende aos termos do NCPC em conjunto com
reiterada jurisprudência do STJ acerca do tema.Quanto ao pedido de tutela de urgência incidental, com base no art. 300 do NCPC,
não basta o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, exigindo-se ainda a probabilidade do direito.Neste momento da
relação processual entendo que os documentos carreados aos autos pela parte autora são hábeis a comprovarem a probabilidade
do seu direito e perigo de demora ou risco ao resultado útil do processo.Logo, DEFIRO o pedido de tutela de urgência para que a
requerida, em 3 dias úteis, proceda a retirada do requerente dos órgãos de proteção ao crédito em função da dívida no valor de R$
22.426,44 (fl. 10), sob pena de multa diária no valor de R$ 300,00.Designo o dia 27/09/2017, às 16:00horas para realização de
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audiência Una (Conciliação, Instrução e Julgamento), que ocorrerá neste Fórum.Cite-se o requerido para comparecer a audiência,
sob as advertências de que sua ausência implicará em revelia, reputando-se, por conseguinte verdadeiros os fatos articulados na
inicial (art. 20 da Lei 9.099/95). Cientifique-se o requerido que, frustrada a conciliação, deverá apresentar contestação em
audiência, nos termos do art. 30 da citada Lei. Com fulcro no CDC em conjunto com o art. 370, §1º, do NCPC, inverto o ônus da
prova, determinando ao requerido que proceda à juntada, quando da audiência una, de todas as provas documentais que disponha
em seu poderIntime-se o requerente, na pessoa do seu advogado, para que compareça à audiência, registrando que a sua
ausência injustificada implicará na extinção do processo sem julgamento do mérito (art. 51 da Lei 9.099/95).Consigno ainda que
todas as provas serão produzidas em audiência, e que cada parte poderá apresentar até (03) três testemunhas,
independentemente de intimação (art. 34 da mesma Lei).Intimem-se as partes, por meio de seus advogados. Aquelas que não
estão representados por procuradores, intimem-se por qualquer meio idôneo de comunicação (art. 19 da Lei 9.099/95).O
PRESENTE DESPACHO JÁ SERVE COMO MANDADO, devendo ser instruída com cópia da inicial para fins de citação.Cumpra-
se.
Barreirinhas/MA, 26/06/2017.
Raphael de Jesus Serra Ribeiro Amorim
Juiz de Direito titular da comarca de Humberto de Campos, respondendoJuiz de Direito

PROCESSO Nº 0000679-29.2017.8.10.0073 (6792017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO SUMÁRIO
AUTOR: MARIA LINDALVA CANTANHEDE DA COSTA 
ADVOGADO: SAULO FERREIRA SILVA OLIVEIRA NASCIMENTO ( OAB 10935-MA )
REU: BANCO DO BRASIL S/A
Processo 679-29.2017DECISÃO Indefiro o benefício de gratuidade de justiça. Não obstante a parte requerente afirme não ter
condições de arcar com as custas do processo, não comprova sua alegação, sequer informando na sua exordial qual sua profissão
ou ocupação.Desta forma, intime-se a parte requerente na pessoa do seu advogado constituído, via DJE, para que, em 10 dias,
recolha as custas devidas.Cumpra-se.
Barreirinhas/MA, 27/06/2017.
Raphael de Jesus Serra Ribeiro Amorim
Juiz de Direito titular da comarca de Humberto de Campos, respondendo Resp: 150870

PROCESSO Nº 0000688-25.2016.8.10.0073 (6882016)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
AUTOR: NEUTON LIRA MARQUES 
ADVOGADO: MARCELO GOES DUTRA ( OAB 11640-MA )
REU: BANCO BMG
Processo 688-25.2016DECISÃO Inicialmente, defiro o beneficio de assistência judiciaria gratuita uma vez que atende aos termos
do NCPC em conjunto com reiterada jurisprudência do STJ acerca do tema.Quanto ao pedido de tutela de urgência incidental, com
base no art. 300 do NCPC, não basta o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, exigindo-se ainda a probabilidade do
direito.Neste momento da relação processual entendo que os documentos carreados aos autos pela parte autora são inábeis a
comprovarem a probabilidade do seu direito e perigo de demora ou risco ao resultado útil do processo, notadamente em função do
valor concernente ao contrato em discussão ter sido creditado na conta-corrente da parte autora.Logo, INDEFIRO o pedido de
tutela de urgência.Uma vez que a conciliação pode ser alcançada a todo o momento deixo para designá-la em momento
oportuno.Cite-se o requerido para que oferte contestação.Após, com ou sem contestação, intime-se o requerente na pessoa do
seu advogado para que oferte réplica. Feito tudo isso, voltem conclusos.
Barreirinhas/MA, 27/06/2017.
Raphael de Jesus Serra Ribeiro Amorim
Juiz de Direito titular da comarca de Humberto de Campos, respondendo Resp: 150870

PROCESSO Nº 0000689-10.2016.8.10.0073 (6892016)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
AUTOR: BERNARDO DINIZ CABRAL 
ADVOGADO: MARCELO GOES DUTRA ( OAB 11640-MA )
REU: BANCO BONSUCESSO S.A
Processo n. 689-10.2016 DECISÃO Estatui o art. 319 do NCPC que a petição inicial deve indicar o juiz ou tribunal, a que é dirigida,
os nomes, prenomes, estado civil, profissão, domicílio, residência do autor e do réu, o fato e os fundamentos jurídicos do pedido, o
pedido, com suas especificações, o valor da causa, as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados,
o requerimento para a citação do réu, além de ser instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação.Contudo, no
presente caso observo que inexistem nos autos documentos indispensáveis para a análise do pleito, quais sejam cópias dos
extratos bancários das contas correntes em nome do requerente, hábeis a atestarem que não recebeu, bem como não efetuou
saque, do valor decorrente do suposto contrato fraudulento que alega não ter celebrado. Ressalto que a ausência deste
documento, cabível de ser juntado, tão somente, pelo titular, inviabiliza, inclusive, neste momento, a análise do pleito liminar
centrado na paralisação dos descontos que estariam incidindo sobre os proventos de pessoa humilde.Não bastassem estes
motivos, os quais encontram guarida em manifestações do TJMA1, vale a pena pontuar o recente alerta exarado pela
Excelentíssima Corregedora Nacional de Justiça, Ministra Nancy Andrighi 2, relacionado com fraudes cometidas quando do
ingresso de ações perante os JEECs. Ciente de toda esta conjuntura não poderia este magistrado manter-se alheio às
determinações do CNJ.ISTO POSTO, determino a intimação da parte autora, na pessoa do seu advogado, via DJE, para, no prazo
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de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, sob pena de extinção sem julgamento do mérito, juntando aos autos cópias dos extratos
bancários das contas correntes abertas em nome da requerente, concernentes ao mês da suposta contratação fraudulenta, bem
como aos três meses anteriores e três meses posteriores.Na mesma toada determino que a Secretaria Judicial oficie a autoridade
policial competente para que seja instaurado inquérito policial relativo ao caso em análise, haja vista os nítidos reflexos criminais
decorrentes de toda a narrativa contida na peça exordial (art 5º, II, CPP).P.R.I. Barreirinhas/MA, 27/06/2017. Raphael de Jesus
Serra Ribeiro Amorim Juiz de Direito titular da Comarca de Humberto de Campos, respondendo Resp: 150870

PROCESSO Nº 0000715-71.2017.8.10.0073 (7162017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQUERENTE: MARIA DE FÁTIMA PINTO CONCEIÇÃO 
ADVOGADO: RAFAEL SANTOS LOBATO ( OAB 12049-MA )
REQUERIDO: BANCO BRADESCO AGÊNCIA BARREIRINHAS e BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S.A 

Processo 715-71.2017
DECISÃO
Inicialmente, defiro o beneficio de assistência judiciaria gratuita uma vez que atende aos termos do NCPC em conjunto com
reiterada jurisprudência do STJ acerca do tema.Quanto ao pedido de tutela de urgência incidental, com base no art. 300 do NCPC,
não basta o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, exigindo-se ainda a probabilidade do direito.Neste momento da
relação processual entendo que os documentos carreados aos autos pela parte autora são hábeis a comprovarem a probabilidade
do seu direito e perigo de demora ou risco ao resultado útil do processo.Logo, DEFIRO o pedido de tutela de urgência para que a
requerida, em 3 dias úteis, proceda à suspensão dos descontos mensais referentes ao contrato de empréstimo bancário em
discussão nos autos, sob pena de multa diária no valor de R$ 250,00.Designo o dia 27/09/2017, às 10:40 horas para realização de
audiência Una (Conciliação, Instrução e Julgamento), que ocorrerá neste Fórum.Cite-se o requerido para comparecer a audiência,
sob as advertências de que sua ausência implicará em revelia, reputando-se, por conseguinte verdadeiros os fatos articulados na
inicial (art. 20 da Lei 9.099/95). Cientifique-se o requerido que, frustrada a conciliação, deverá apresentar contestação em
audiência, nos termos do art. 30 da citada Lei. Com fulcro no CDC em conjunto com o art. 370, §1º, do NCPC, inverto o ônus da
prova, determinando ao requerido que proceda à juntada, quando da audiência una, de todas as provas documentais que disponha
em seu poderIntime-se o requerente, na pessoa do seu advogado, para que compareça à audiência, registrando que a sua
ausência injustificada implicará na extinção do processo sem julgamento do mérito (art. 51 da Lei 9.099/95).Consigno ainda que
todas as provas serão produzidas em audiência, e que cada parte poderá apresentar até (03) três testemunhas,
independentemente de intimação (art. 34 da mesma Lei).Intimem-se as partes, por meio de seus advogados. Aquelas que não
estão representados por procuradores, intimem-se por qualquer meio idôneo de comunicação (art. 19 da Lei 9.099/95).O
PRESENTE DESPACHO JÁ SERVE COMO MANDADO, devendo ser instruída com cópia da inicial para fins de citação.Cumpra-
se.
Barreirinhas/MA, 26/06/2017.
Raphael de Jesus Serra Ribeiro Amorim
Juiz de Direito titular da comarca de Humberto de Campos, respondendo

PROCESSO Nº 0000719-11.2017.8.10.0073 (7202017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQUERENTE: JOSÉ DOMINGOS CONCEIÇÃO LIMA 
ADVOGADO: GRACIVAGNER CALDAS PIMENTEL ( OAB 14812-MA )
REQUERIDO: ELISVALDO BATISTA DA SILVA 

Processo 719-11.2017
DECISÃO
Inicialmente, defiro o beneficio de assistência judiciaria gratuita uma vez que atende aos termos do NCPC em conjunto com
reiterada jurisprudência do STJ acerca do tema.Designo o dia 25/09/2017, às 16:40 horas para realização de audiência Una
(Conciliação, Instrução e Julgamento), que ocorrerá neste Fórum.Cite-se o requerido para comparecer a audiência, sob as
advertências de que sua ausência implicará em revelia, reputando-se, por conseguinte verdadeiros os fatos articulados na inicial
(art. 20 da Lei 9.099/95). Cientifique-se o requerido que, frustrada a conciliação, deverá apresentar contestação em audiência, nos
termos do art. 30 da citada Lei.Intime-se o requerente, na pessoa do seu advogado, para que compareça à audiência, registrando
que a sua ausência injustificada implicará na extinção do processo sem julgamento do mérito (art. 51 da Lei 9.099/95).Consigno
ainda que todas as provas serão produzidas em audiência, e que cada parte poderá apresentar até (03) três testemunhas,
independentemente de intimação (art. 34 da mesma Lei).Intimem-se as partes, por meio de seus advogados. Aquelas que não
estão representados por procuradores, intimem-se por qualquer meio idôneo de comunicação (art. 19 da Lei 9.099/95).O
PRESENTE DESPACHO JÁ SERVE COMO MANDADO, devendo ser instruída com cópia da inicial para fins de citação.Cumpra-
se.
Barreirinhas/MA, 26/06/2017.
Raphael de Jesus Serra Ribeiro Amorim
Juiz de Direito titular da comarca de Humberto de Campos, respondendo

PROCESSO Nº 0000720-93.2017.8.10.0073 (7212017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQUERENTE: CLAUDINETE RODRIGUES SILVA 
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ADVOGADO: GRACIVAGNER CALDAS PIMENTEL ( OAB 14812-MA )
REQUERIDO: ROSINALDO M DE ARAUJO ME 

Processo 720-93.2017
DECISÃO
Inicialmente, defiro o beneficio de assistência judiciaria gratuita uma vez que atende aos termos do NCPC em conjunto com
reiterada jurisprudência do STJ acerca do tema.Quanto ao pedido de tutela de urgência incidental, com base no art. 300 do NCPC,
não basta o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, exigindo-se ainda a probabilidade do direito.Neste momento da
relação processual entendo que os documentos carreados aos autos pela parte autora são inábeis a comprovarem a probabilidade
do seu direito e perigo de demora ou risco ao resultado útil do processo uma vez que não há documentos que indiquem que o
direito de arrependimento do requerente foi exercido dentro do prazo do CDC ou que tenha sido indevidamente negado pelo
requerido.Logo, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência.Designo o dia 25/09/2017, às 16:20 horas para realização de audiência
Una (Conciliação, Instrução e Julgamento), que ocorrerá neste Fórum.Cite-se o requerido para comparecer a audiência, sob as
advertências de que sua ausência implicará em revelia, reputando-se, por conseguinte verdadeiros os fatos articulados na inicial
(art. 20 da Lei 9.099/95). Cientifique-se o requerido que, frustrada a conciliação, deverá apresentar contestação em audiência, nos
termos do art. 30 da citada Lei. Com fulcro no CDC em conjunto com o art. 370, §1º, do NCPC, inverto o ônus da prova,
determinando ao requerido que proceda à juntada, quando da audiência una, de todas as provas documentais que disponha em
seu poderIntime-se o requerente, na pessoa do seu advogado, para que compareça à audiência, registrando que a sua ausência
injustificada implicará na extinção do processo sem julgamento do mérito (art. 51 da Lei 9.099/95).Consigno ainda que todas as
provas serão produzidas em audiência, e que cada parte poderá apresentar até (03) três testemunhas, independentemente de
intimação (art. 34 da mesma Lei).Intimem-se as partes, por meio de seus advogados. Aquelas que não estão representados por
procuradores, intimem-se por qualquer meio idôneo de comunicação (art. 19 da Lei 9.099/95).O PRESENTE DESPACHO JÁ
SERVE COMO MANDADO, devendo ser instruída com cópia da inicial para fins de citação.Cumpra-se.
Barreirinhas/MA, 26/06/2017.
Raphael de Jesus Serra Ribeiro Amorim
Juiz de Direito titular da comarca de Humberto de Campos, respondendo

PROCESSO Nº 0000721-78.2017.8.10.0073 (7222017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQUERENTE: IZAURA ALVES DA ROCHA 
ADVOGADO: RONALD AUGUSTO DE SOUSA ROCHA ( OAB 11352-MA )
REQUERIDO: CEMAR - COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO 

Processo 721-78.2017
DECISÃO
Inicialmente, defiro o beneficio de assistência judiciaria gratuita uma vez que atende aos termos do NCPC em conjunto com
reiterada jurisprudência do STJ acerca do tema.Quanto ao pedido de tutela de urgência incidental, com base no art. 300 do NCPC,
não basta o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, exigindo-se ainda a probabilidade do direito.Neste momento da
relação processual entendo que os documentos carreados aos autos pela parte autora são hábeis a comprovarem a probabilidade
do seu direito e perigo de demora ou risco ao resultado útil do processo.Logo, DEFIRO o pedido de tutela de urgência para
determinar ao requerido que, no prazo de 2 dias uteis, efetue os reparos necessários na unidade consumidora da requerente
diante da existência de fios expostos e desencapados, sob pena de multa diária no valor de R$ 300,00.Designo o dia 27/09/2017,
às 15:40 horas para realização de audiência Una (Conciliação, Instrução e Julgamento), que ocorrerá neste Fórum.Cite-se o
requerido para comparecer a audiência, sob as advertências de que sua ausência implicará em revelia, reputando-se, por
conseguinte verdadeiros os fatos articulados na inicial (art. 20 da Lei 9.099/95). Cientifique-se o requerido que, frustrada a
conciliação, deverá apresentar contestação em audiência, nos termos do art. 30 da citada Lei. Com fulcro no CDC em conjunto
com o art. 370, §1º, do NCPC, inverto o ônus da prova, determinando ao requerido que proceda à juntada, quando da audiência
una, de todas as provas documentais que disponha em seu poderIntime-se o requerente, na pessoa do seu advogado, para que
compareça à audiência, registrando que a sua ausência injustificada implicará na extinção do processo sem julgamento do mérito
(art. 51 da Lei 9.099/95).Consigno ainda que todas as provas serão produzidas em audiência, e que cada parte poderá apresentar
até (03) três testemunhas, independentemente de intimação (art. 34 da mesma Lei).Intimem-se as partes, por meio de seus
advogados. Aquelas que não estão representados por procuradores, intimem-se por qualquer meio idôneo de comunicação (art. 19
da Lei 9.099/95).O PRESENTE DESPACHO JÁ SERVE COMO MANDADO, devendo ser instruída com cópia da inicial para fins
de citação.Cumpra-se.
Barreirinhas/MA, 26/06/2017.
Raphael de Jesus Serra Ribeiro Amorim
Juiz de Direito titular da comarca de Humberto de Campos, respondendoJuiz de Direito

PROCESSO Nº 0000727-85.2017.8.10.0073 (7282017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQUERENTE: LUZIA CARVALHO SILVA 
ADVOGADO: NATANAEL ESTEVÃO CORREA ( OAB 5134-MA )
REQUERIDO: BANCO VOTORANTIM 

Processo n. 727-85.2017
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DECISÃO
Estatui o art. 319 do NCPC que a petição inicial deve indicar o juiz ou tribunal, a que é dirigida, os nomes, prenomes, estado civil,
profissão, domicílio, residência do autor e do réu, o fato e os fundamentos jurídicos do pedido, o pedido, com suas especificações,
o valor da causa, as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados, o requerimento para a citação do
réu, além de ser instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação.Contudo, no presente caso observo que
inexistem nos autos documentos indispensáveis para a análise do pleito, quais sejam cópias dos extratos bancários das contas
correntes em nome do requerente, hábeis a atestarem que não recebeu, bem como não efetuou saque, do valor decorrente do
suposto contrato fraudulento que alega não ter celebrado.Não bastassem estes motivos, os quais encontram guarida em
manifestações do TJMA1, vale a pena pontuar o recente alerta exarado pela Excelentíssima Corregedora Nacional de Justiça,
Ministra Nancy Andrighi 2, relacionado com fraudes cometidas quando do ingresso de ações perante os JEECs. Ciente de toda
esta conjuntura não poderia este magistrado manter-se alheio às determinações do CNJ.ISTO POSTO, determino a intimação da
parte autora, na pessoa do seu advogado, via DJE, para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, sob pena de extinção
sem julgamento do mérito, juntando aos autos cópias dos extratos bancários das contas correntes abertas em nome da
requerente, concernentes ao mês da suposta contratação fraudulenta, bem como aos três meses anteriores e três meses
posteriores.Na mesma toada determino que a Secretaria Judicial oficie a autoridade policial competente para que seja instaurado
inquérito policial relativo ao caso em análise, haja vista os nítidos reflexos criminais decorrentes de toda a narrativa contida na
peça exordial (art 5º, II, CPP).P.R.I.
Barreirinhas/MA, 26/06/2017.
Raphael de Jesus Serra Ribeiro Amorim
Juiz de Direito titular da Comarca de Humberto de Campos, respondendo
1 PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RITO SUMÁRIO. EMENDA DA INICIAL.
JUNTADA DE EXTRATOS BANCÁRIOS. NECESSIDADE.
1. Diz o artigo 283 do CPC que "a petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação". Por sua
vez, o artigo 333, inciso I, do mesmo diploma legal, diz que "o ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do
seu direito". 2. Em que pese a lei ofertar ao consumidor a inversão do ônus da prova, cabe ao autor da ação juntar documentos
mínimos que demonstrem a plausibilidade do direito invocado. 3. Não se pode permitir que o Poder Judiciário - especialmente no
1º grau - fique abarrotado de ações que muitas vezes se traduzem em aventuras jurídicas. 4. Recurso desprovido. (TJ-MA - AI:
0297412015 MA 0005178-52.2015.8.10.0000, Relator: LOURIVAL DE JESUS SEREJO SOUSA, Data de Julgamento: 04/02/2016,
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/02/2016)2 http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/82837-corregedora-alerta-para-
fraudes-em-processos-nos-juizados-especiais Resp: 116012

PROCESSO Nº 0000728-70.2017.8.10.0073 (7292017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQUERENTE: MARIA GEIZA SILVA ROCHA 
ADVOGADO: NATANAEL ESTEVÃO CORREA ( OAB 5134-MA )
REQUERIDO: BANCO DO BRASIL 

Processo n. 728-70.2017
DECISÃO
Estatui o art. 319 do NCPC que a petição inicial deve indicar o juiz ou tribunal, a que é dirigida, os nomes, prenomes, estado civil,
profissão, domicílio, residência do autor e do réu, o fato e os fundamentos jurídicos do pedido, o pedido, com suas especificações,
o valor da causa, as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados, o requerimento para a citação do
réu, além de ser instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação.Contudo, no presente caso observo que
inexistem nos autos documentos indispensáveis para a análise do pleito, quais sejam cópias dos extratos bancários das contas
correntes em nome do requerente, hábeis a atestarem que não recebeu, bem como não efetuou saque, do valor decorrente do
suposto contrato fraudulento que alega não ter celebrado. Ressalto que a ausência deste documento, cabível de ser juntado, tão
somente, pelo titular, inviabiliza, inclusive, neste momento, a análise do pleito liminar centrado na paralisação dos descontos que
estariam incidindo sobre os proventos de pessoa humilde.Não bastassem estes motivos, os quais encontram guarida em
manifestações do TJMA1, vale a pena pontuar o recente alerta exarado pela Excelentíssima Corregedora Nacional de Justiça,
Ministra Nancy Andrighi 2, relacionado com fraudes cometidas quando do ingresso de ações perante os JEECs. Ciente de toda
esta conjuntura não poderia este magistrado manter-se alheio às determinações do CNJ.ISTO POSTO, determino a intimação da
parte autora, na pessoa do seu advogado, via DJE, para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, sob pena de extinção
sem julgamento do mérito, juntando aos autos cópias dos extratos bancários das contas correntes abertas em nome da
requerente, concernentes ao mês da suposta contratação fraudulenta, bem como aos três meses anteriores e três meses
posteriores.Na mesma toada determino que a Secretaria Judicial oficie a autoridade policial competente para que seja instaurado
inquérito policial relativo ao caso em análise, haja vista os nítidos reflexos criminais decorrentes de toda a narrativa contida na
peça exordial (art 5º, II, CPP).P.R.I.
Barreirinhas/MA, 26/06/2017.
Raphael de Jesus Serra Ribeiro Amorim
Juiz de Direito titular da Comarca de Humberto de Campos, respondendo
1 PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RITO SUMÁRIO. EMENDA DA INICIAL.
JUNTADA DE EXTRATOS BANCÁRIOS. NECESSIDADE. 1. Diz o artigo 283 do CPC que "a petição inicial será instruída com os
documentos indispensáveis à propositura da ação". Por sua vez, o artigo 333, inciso I, do mesmo diploma legal, diz que "o ônus da
prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito". 2. Em que pese a lei ofertar ao consumidor a inversão do
ônus da prova, cabe ao autor da ação juntar documentos mínimos que demonstrem a plausibilidade do direito invocado. 3. Não se

Página 986 de 2382 Diário da Justiça Eletrônico Disponibilização: 30/06/2017
Edição nº 114/2017 Publicação: 03/07/2017

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO - Praça Dom Pedro II, s/n Centro - CEP 65010-905 - São Luis-MA - Fone: (98) 2106-9000 - www.tjma.jus.br
Diário da Justiça Eletrônico - Diretoria Judiciária - Coordenadoria de Jurisprudência e Publicações - Fone: (98) 2106 9805 / 9810 / 9896 / 9897 - publicacoes@tj.ma.gov.br



pode permitir que o Poder Judiciário - especialmente no 1º grau - fique abarrotado de ações que muitas vezes se traduzem em
aventuras jurídicas. 4. Recurso desprovido. (TJ-MA - AI: 0297412015 MA 0005178-52.2015.8.10.0000, Relator: LOURIVAL DE
JESUS SEREJO SOUSA, Data de Julgamento: 04/02/2016, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/02/2016)2
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/82837-corregedora-alerta-para-fraudes-em-processos-nos-juizados-especiais Resp: 116012

PROCESSO Nº 0000736-47.2017.8.10.0073 (7372017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQUERENTE: ARNALDO REIS DA SILVA 
ADVOGADO: RONALD LIMA SANTOS ( OAB 16456-MA )
REQUERIDO: COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO 

Processo 736-47.2017
DECISÃO
Inicialmente, defiro o beneficio da assistência judiciaria gratuita pois o pleito atende aos termos do NCPC em conjunto reiterada
jurisprudência do STJ acerca do tema.Designo o dia 26/09/2017, às 11:40 horas para realização de audiência Una (Conciliação,
Instrução e Julgamento), que ocorrerá neste Fórum.Cite-se o requerido para comparecer a audiência, sob as advertências de que
sua ausência implicará em revelia, reputando-se, por conseguinte verdadeiros os fatos articulados na inicial (art. 20 da Lei
9.099/95). Cientifique-se o requerido que, frustrada a conciliação, deverá apresentar contestação em audiência, nos termos do art.
30 da citada Lei. Com fulcro no CDC em conjunto com o art. 370, §1º, do NCPC, inverto o ônus da prova, determinando ao
requerido que proceda à juntada, quando da audiência una, de todas as provas documentais que disponha em seu poderIntime-se
o requerente, na pessoa do seu advogado, para que compareça à audiência, registrando que a sua ausência injustificada implicará
na extinção do processo sem julgamento do mérito (art. 51 da Lei 9.099/95).Consigno ainda que todas as provas serão produzidas
em audiência, e que cada parte poderá apresentar até (03) três testemunhas, independentemente de intimação (art. 34 da mesma
Lei).Intimem-se as partes, por meio de seus advogados. Aquelas que não estão representados por procuradores, intimem-se por
qualquer meio idôneo de comunicação (art. 19 da Lei 9.099/95).O PRESENTE DESPACHO JÁ SERVE COMO MANDADO,
devendo ser instruída com cópia da inicial para fins de citação.Cumpra-se.
Barreirinhas/MA, 26/06/2017.
Raphael de Jesus Serra Ribeiro Amorim
Juiz de Direito titular da comarca de Humberto de Campos, respondendo

PROCESSO Nº 0000737-32.2017.8.10.0073 (7382017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQUERENTE: AQUILES COSTA SANTOS 
ADVOGADO: RONALD LIMA SANTOS ( OAB 16456-MA )
REQUERIDO: COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO 

Processo 737-32.2017
DECISÃO
Inicialmente, defiro o beneficio da assistência judiciaria gratuita pois o pleito atende aos termos do NCPC em conjunto reiterada
jurisprudência do STJ acerca do tema.Designo o dia 26/09/2017, às 15:00 horas para realização de audiência Una (Conciliação,
Instrução e Julgamento), que ocorrerá neste Fórum.Cite-se o requerido para comparecer a audiência, sob as advertências de que
sua ausência implicará em revelia, reputando-se, por conseguinte verdadeiros os fatos articulados na inicial (art. 20 da Lei
9.099/95). Cientifique-se o requerido que, frustrada a conciliação, deverá apresentar contestação em audiência, nos termos do art.
30 da citada Lei. Com fulcro no CDC em conjunto com o art. 370, §1º, do NCPC, inverto o ônus da prova, determinando ao
requerido que proceda à juntada, quando da audiência una, de todas as provas documentais que disponha em seu poderIntime-se
o requerente, na pessoa do seu advogado, para que compareça à audiência, registrando que a sua ausência injustificada implicará
na extinção do processo sem julgamento do mérito (art. 51 da Lei 9.099/95).Consigno ainda que todas as provas serão produzidas
em audiência, e que cada parte poderá apresentar até (03) três testemunhas, independentemente de intimação (art. 34 da mesma
Lei).Intimem-se as partes, por meio de seus advogados. Aquelas que não estão representados por procuradores, intimem-se por
qualquer meio idôneo de comunicação (art. 19 da Lei 9.099/95).O PRESENTE DESPACHO JÁ SERVE COMO MANDADO,
devendo ser instruída com cópia da inicial para fins de citação.Cumpra-se.
Barreirinhas/MA, 26/06/2017.
Raphael de Jesus Serra Ribeiro Amorim
Juiz de Direito titular da comarca de Humberto de Campos, respondendo

PROCESSO Nº 0000738-17.2017.8.10.0073 (7392017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQUERENTE: ROSINEIDE DA COSTA BARROS
REQUERIDO: CEMAR - COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO

Processo 738-17.2017
DECISÃO
Inicialmente, defiro o beneficio da assistência judiciaria gratuita pois o pleito atende aos termos do NCPC em conjunto reiterada
jurisprudência do STJ acerca do tema.Designo o dia 26/09/2017, às 15:20 horas para realização de audiência Una (Conciliação,
Instrução e Julgamento), que ocorrerá neste Fórum.Cite-se o requerido para comparecer a audiência, sob as advertências de que
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sua ausência implicará em revelia, reputando-se, por conseguinte verdadeiros os fatos articulados na inicial (art. 20 da Lei
9.099/95). Cientifique-se o requerido que, frustrada a conciliação, deverá apresentar contestação em audiência, nos termos do art.
30 da citada Lei. Com fulcro no CDC em conjunto com o art. 370, §1º, do NCPC, inverto o ônus da prova, determinando ao
requerido que proceda à juntada, quando da audiência una, de todas as provas documentais que disponha em seu poderIntime-se
o requerente, na pessoa do seu advogado, para que compareça à audiência, registrando que a sua ausência injustificada implicará
na extinção do processo sem julgamento do mérito (art. 51 da Lei 9.099/95).Consigno ainda que todas as provas serão produzidas
em audiência, e que cada parte poderá apresentar até (03) três testemunhas, independentemente de intimação (art. 34 da mesma
Lei).Intimem-se as partes, por meio de seus advogados. Aquelas que não estão representados por procuradores, intimem-se por
qualquer meio idôneo de comunicação (art. 19 da Lei 9.099/95).O PRESENTE DESPACHO JÁ SERVE COMO MANDADO,
devendo ser instruída com cópia da inicial para fins de citação.Cumpra-se.
Barreirinhas/MA, 26/06/2017.
Raphael de Jesus Serra Ribeiro Amorim
Juiz de Direito titular da comarca de Humberto de Campos, respondendo

PROCESSO Nº 0000739-02.2017.8.10.0073 (7402017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQUERENTE: ROSA MARIA OLIVEIRA REIS 
ADVOGADO: RONALD LIMA SANTOS ( OAB 16456-MA )
REQUERIDO: COMPANHIA ENEGÉTICA DO MARANHÃO 

Processo 740-84.2017
DECISÃO
Inicialmente, defiro o beneficio da assistência judiciaria gratuita pois o pleito atende aos termos do NCPC em conjunto reiterada
jurisprudência do STJ acerca do tema.Designo o dia 26/09/2017, às 15:40 horas para realização de audiência Una (Conciliação,
Instrução e Julgamento), que ocorrerá neste Fórum.Cite-se o requerido para comparecer a audiência, sob as advertências de que
sua ausência implicará em revelia, reputando-se, por conseguinte verdadeiros os fatos articulados na inicial (art. 20 da Lei
9.099/95). Cientifique-se o requerido que, frustrada a conciliação, deverá apresentar contestação em audiência, nos termos do art.
30 da citada Lei. Com fulcro no CDC em conjunto com o art. 370, §1º, do NCPC, inverto o ônus da prova, determinando ao
requerido que proceda à juntada, quando da audiência una, de todas as provas documentais que disponha em seu poderIntime-se
o requerente, na pessoa do seu advogado, para que compareça à audiência, registrando que a sua ausência injustificada implicará
na extinção do processo sem julgamento do mérito (art. 51 da Lei 9.099/95).Consigno ainda que todas as provas serão produzidas
em audiência, e que cada parte poderá apresentar até (03) três testemunhas, independentemente de intimação (art. 34 da mesma
Lei).Intimem-se as partes, por meio de seus advogados. Aquelas que não estão representados por procuradores, intimem-se por
qualquer meio idôneo de comunicação (art. 19 da Lei 9.099/95).O PRESENTE DESPACHO JÁ SERVE COMO MANDADO,
devendo ser instruída com cópia da inicial para fins de citação.Cumpra-se.
Barreirinhas/MA, 26/06/2017.
Raphael de Jesus Serra Ribeiro Amorim
Juiz de Direito titular da comarca de Humberto de Campos, respondendo

PROCESSO Nº 0000740-84.2017.8.10.0073 (7412017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQUERENTE: EDILENE CORREIA DA SILVA 
ADVOGADO: RONALD LIMA SANTOS ( OAB 16456-MA )
REQUERIDO: COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO 

Processo 740-84.2017
DECISÃO
Inicialmente, defiro o beneficio da assistência judiciaria gratuita pois o pleito atende aos termos do NCPC em conjunto reiterada
jurisprudência do STJ acerca do tema.Designo o dia 26/09/2017, às 11:20 horas para realização de audiência Una (Conciliação,
Instrução e Julgamento), que ocorrerá neste Fórum.Cite-se o requerido para comparecer a audiência, sob as advertências de que
sua ausência implicará em revelia, reputando-se, por conseguinte verdadeiros os fatos articulados na inicial (art. 20 da Lei
9.099/95). Cientifique-se o requerido que, frustrada a conciliação, deverá apresentar contestação em audiência, nos termos do art.
30 da citada Lei. Com fulcro no CDC em conjunto com o art. 370, §1º, do NCPC, inverto o ônus da prova, determinando ao
requerido que proceda à juntada, quando da audiência una, de todas as provas documentais que disponha em seu poderIntime-se
o requerente, na pessoa do seu advogado, para que compareça à audiência, registrando que a sua ausência injustificada implicará
na extinção do processo sem julgamento do mérito (art. 51 da Lei 9.099/95).Consigno ainda que todas as provas serão produzidas
em audiência, e que cada parte poderá apresentar até (03) três testemunhas, independentemente de intimação (art. 34 da mesma
Lei).Intimem-se as partes, por meio de seus advogados. Aquelas que não estão representados por procuradores, intimem-se por
qualquer meio idôneo de comunicação (art. 19 da Lei 9.099/95).O PRESENTE DESPACHO JÁ SERVE COMO MANDADO,
devendo ser instruída com cópia da inicial para fins de citação.Cumpra-se.
Barreirinhas/MA, 26/06/2017.
Raphael de Jesus Serra Ribeiro Amorim
Juiz de Direito titular da comarca de Humberto de Campos, respondendo

PROCESSO Nº 0000742-54.2017.8.10.0073 (7432017)
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AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQUERENTE: EMILIA CALDAS DUTRA 
ADVOGADO: ADLER GOMES LEITAO ( OAB 6587-MA ) e GRACIVAGNER CALDAS PIMENTEL ( OAB 14812-MA )
REQUERIDO: BANCO BRADESCO S/A 

Processo n. 742-54.2017
DECISÃO
Estatui o art. 319 do NCPC que a petição inicial deve indicar o juiz ou tribunal, a que é dirigida, os nomes, prenomes, estado civil,
profissão, domicílio, residência do autor e do réu, o fato e os fundamentos jurídicos do pedido, o pedido, com suas especificações,
o valor da causa, as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados, o requerimento para a citação do
réu, além de ser instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação.Contudo, no presente caso observo que
inexistem nos autos documentos indispensáveis para a análise do pleito, quais sejam cópias dos extratos bancários das contas
correntes em nome do requerente, hábeis a atestarem que não recebeu, bem como não efetuou saque, do valor decorrente do
suposto contrato fraudulento que alega não ter celebrado. Ressalto que a ausência deste documento, cabível de ser juntado, tão
somente, pelo titular, inviabiliza, inclusive, neste momento, a análise do pleito liminar centrado na paralisação dos descontos que
estariam incidindo sobre os proventos de pessoa humilde.Não bastassem estes motivos, os quais encontram guarida em
manifestações do TJMA1, vale a pena pontuar o recente alerta exarado pela Excelentíssima Corregedora Nacional de Justiça,
Ministra Nancy Andrighi 2, relacionado com fraudes cometidas quando do ingresso de ações perante os JEECs. Ciente de toda
esta conjuntura não poderia este magistrado manter-se alheio às determinações do CNJ.ISTO POSTO, determino a intimação da
parte autora, na pessoa do seu advogado, via DJE, para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, sob pena de extinção
sem julgamento do mérito, juntando aos autos cópias dos extratos bancários das contas correntes abertas em nome da
requerente, concernentes ao mês da suposta contratação fraudulenta, bem como aos três meses anteriores e três meses
posteriores.Na mesma toada determino que a Secretaria Judicial oficie a autoridade policial competente para que seja instaurado
inquérito policial relativo ao caso em análise, haja vista os nítidos reflexos criminais decorrentes de toda a narrativa contida na
peça exordial (art 5º, II, CPP).P.R.I.
Barreirinhas/MA, 26/06/2017.
Raphael de Jesus Serra Ribeiro Amorim
Juiz de Direito titular da Comarca de Humberto de Campos, respondendo
1 PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RITO SUMÁRIO. EMENDA DA INICIAL.
JUNTADA DE EXTRATOS BANCÁRIOS. NECESSIDADE. 1. Diz o artigo 283 do CPC que "a petição inicial será instruída com os
documentos indispensáveis à propositura da ação". Por sua vez, o artigo 333, inciso I, do mesmo diploma legal, diz que "o ônus da
prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito". 2. Em que pese a lei ofertar ao consumidor a inversão do
ônus da prova, cabe ao autor da ação juntar documentos mínimos que demonstrem a plausibilidade do direito invocado. 3. Não se
pode permitir que o Poder Judiciário - especialmente no 1º grau - fique abarrotado de ações que muitas vezes se traduzem em
aventuras jurídicas. 4. Recurso desprovido. (TJ-MA - AI: 0297412015 MA 0005178-52.2015.8.10.0000, Relator: LOURIVAL DE
JESUS SEREJO SOUSA, Data de Julgamento: 04/02/2016, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/02/2016)2
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/82837-corregedora-alerta-para-fraudes-em-processos-nos-juizados-especiais Resp: 116012

PROCESSO Nº 0000766-82.2017.8.10.0073 (7672017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQUERENTE: RAIMUNDA MARQUES DOS SANTOS 
ADVOGADO: RONALD AUGUSTO DE SOUSA ROCHA ( OAB 11352-MA )
REQUERIDO: BANCO ITAU/BMG 

Processo n. 766-82.2017
DECISÃO
Estatui o art. 319 do NCPC que a petição inicial deve indicar o juiz ou tribunal, a que é dirigida, os nomes, prenomes, estado civil,
profissão, domicílio, residência do autor e do réu, o fato e os fundamentos jurídicos do pedido, o pedido, com suas especificações,
o valor da causa, as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados, o requerimento para a citação do
réu, além de ser instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação.Contudo, no presente caso observo que
inexistem nos autos documentos indispensáveis para a análise do pleito, quais sejam cópias dos extratos bancários das contas
correntes em nome do requerente, hábeis a atestarem que não recebeu, bem como não efetuou saque, do valor decorrente do
suposto contrato fraudulento que alega não ter celebrado. Ressalto que a ausência deste documento, cabível de ser juntado, tão
somente, pelo titular, inviabiliza, inclusive, neste momento, a análise do pleito liminar centrado na paralisação dos descontos que
estariam incidindo sobre os proventos de pessoa humilde.Não bastassem estes motivos, os quais encontram guarida em
manifestações do TJMA1, vale a pena pontuar o recente alerta exarado pela Excelentíssima Corregedora Nacional de Justiça,
Ministra Nancy Andrighi 2, relacionado com fraudes cometidas quando do ingresso de ações perante os JEECs. Ciente de toda
esta conjuntura não poderia este magistrado manter-se alheio às determinações do CNJ.ISTO POSTO, determino a intimação da
parte autora, na pessoa do seu advogado, via DJE, para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, sob pena de extinção
sem julgamento do mérito, juntando aos autos cópias dos extratos bancários das contas correntes abertas em nome da
requerente, concernentes ao mês da suposta contratação fraudulenta, bem como aos três meses anteriores e três meses
posteriores.Na mesma toada determino que a Secretaria Judicial oficie a autoridade policial competente para que seja instaurado
inquérito policial relativo ao caso em análise, haja vista os nítidos reflexos criminais decorrentes de toda a narrativa contida na
peça exordial (art 5º, II, CPP).P.R.I.
Barreirinhas/MA, 26/06/2017.
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Raphael de Jesus Serra Ribeiro Amorim
Juiz de Direito titular da Comarca de Humberto de Campos, respondendo
1 PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RITO SUMÁRIO. EMENDA DA INICIAL.
JUNTADA DE EXTRATOS BANCÁRIOS. NECESSIDADE. 1. Diz o artigo 283 do CPC que "a petição inicial será instruída com os
documentos indispensáveis à propositura da ação". Por sua vez, o artigo 333, inciso I, do mesmo diploma legal, diz que "o ônus da
prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito". 2. Em que pese a lei ofertar ao consumidor a inversão do
ônus da prova, cabe ao autor da ação juntar documentos mínimos que demonstrem a plausibilidade do direito invocado. 3. Não se
pode permitir que o Poder Judiciário - especialmente no 1º grau - fique abarrotado de ações que muitas vezes se traduzem em
aventuras jurídicas. 4. Recurso desprovido. (TJ-MA - AI: 0297412015 MA 0005178-52.2015.8.10.0000, Relator: LOURIVAL DE
JESUS SEREJO SOUSA, Data de Julgamento: 04/02/2016, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/02/2016)2
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/82837-corregedora-alerta-para-fraudes-em-processos-nos-juizados-especiais Resp: 116012

PROCESSO Nº 0000784-06.2017.8.10.0073 (7852017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQUERENTE: KELLIA ARAUJO COSTA 
ADVOGADO: GRACIVAGNER CALDAS PIMENTEL ( OAB 14812-MA )
REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S.A. 

Processo n. -06.2017
DECISÃO
Estatui o art. 319 do NCPC que a petição inicial deve indicar o juiz ou tribunal, a que é dirigida, os nomes, prenomes, estado civil,
profissão, domicílio, residência do autor e do réu, o fato e os fundamentos jurídicos do pedido, o pedido, com suas especificações,
o valor da causa, as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados, o requerimento para a citação do
réu, além de ser instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação.Contudo, no presente caso observo que
inexistem nos autos documentos indispensáveis para a análise do pleito, quais sejam cópias dos extratos bancários das contas
correntes em nome do requerente, hábeis a atestarem que não recebeu, bem como não efetuou saque, do valor decorrente do
suposto contrato fraudulento que alega não ter celebrado. Ressalto que a ausência deste documento, cabível de ser juntado, tão
somente, pelo titular, inviabiliza, inclusive, neste momento, a análise do pleito liminar centrado na paralisação dos descontos que
estariam incidindo sobre os proventos de pessoa humilde.Não bastassem estes motivos, os quais encontram guarida em
manifestações do TJMA1, vale a pena pontuar o recente alerta exarado pela Excelentíssima Corregedora Nacional de Justiça,
Ministra Nancy Andrighi 2, relacionado com fraudes cometidas quando do ingresso de ações perante os JEECs. Ciente de toda
esta conjuntura não poderia este magistrado manter-se alheio às determinações do CNJ.ISTO POSTO, determino a intimação da
parte autora, na pessoa do seu advogado, via DJE, para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, sob pena de extinção
sem julgamento do mérito, juntando aos autos cópias dos extratos bancários das contas correntes abertas em nome da
requerente, concernentes ao mês da suposta contratação fraudulenta, bem como aos três meses anteriores e três meses
posteriores.Na mesma toada determino que a Secretaria Judicial oficie a autoridade policial competente para que seja instaurado
inquérito policial relativo ao caso em análise, haja vista os nítidos reflexos criminais decorrentes de toda a narrativa contida na
peça exordial (art 5º, II, CPP).P.R.I.
Barreirinhas/MA, 26/06/2017.
Raphael de Jesus Serra Ribeiro Amorim
Juiz de Direito titular da Comarca de Humberto de Campos, respondendo
1 PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RITO SUMÁRIO. EMENDA DA INICIAL.
JUNTADA DE EXTRATOS BANCÁRIOS. NECESSIDADE. 1. Diz o artigo 283 do CPC que "a petição inicial será instruída com os
documentos indispensáveis à propositura da ação". Por sua vez, o artigo 333, inciso I, do mesmo diploma legal, diz que "o ônus da
prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito". 2. Em que pese a lei ofertar ao consumidor a inversão do
ônus da prova, cabe ao autor da ação juntar documentos mínimos que demonstrem a plausibilidade do direito invocado. 3. Não se
pode permitir que o Poder Judiciário - especialmente no 1º grau - fique abarrotado de ações que muitas vezes se traduzem em
aventuras jurídicas. 4. Recurso desprovido. (TJ-MA - AI: 0297412015 MA 0005178-52.2015.8.10.0000, Relator: LOURIVAL DE
JESUS SEREJO SOUSA, Data de Julgamento: 04/02/2016, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/02/2016)2
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/82837-corregedora-alerta-para-fraudes-em-processos-nos-juizados-especiais Resp: 116012

PROCESSO Nº 0000786-73.2017.8.10.0073 (7872017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQUERENTE: MARIA DA GLORIA CARVALHO SOUSA 
ADVOGADO: SUELI GONÇALVES DUARTE COUTINHO ( OAB 10127-MA )
REQUERIDO: MUNICIPIO DE BARREIRINHAS 

Proc. nº 786-73.2017
DESPACHO
Nos termos do art. 2º, § 4º da Lei nº. 12.153/2012, a competência dos juizados da fazenda pública é absoluta, razão pela qual, não
estando a presente lide incluída nas hipóteses onde não é cabível o rito célere daquela legislação, designo audiência de
conciliação, instrução e julgamento, com a respectiva citação do Município de Barreirinhas com antecedência mínima de 30 (trinta)
dias, devendo ser advertido que deverá comparecer munido de todos os documentos que disponha para o esclarecimento da
causa, nos termos dos arts. 7º e 9º, da Lei 12.153/2012.Determino que a secretaria proceda a imediata inclusão do feito em pauta
de audiência una.Intime-se a parte requerente na pessoa do seu advogado.
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Barreirinhas/MA, 26/06/2017
Raphael de Jesus Serra Ribeiro Amorim
Juiz de Direito titular da comarca de Humberto de Campos, respondendo

PROCESSO Nº 0000791-95.2017.8.10.0073 (7922017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQUERENTE: ELIZEU LEAL DIAS 
ADVOGADO: RONALD LIMA SANTOS ( OAB 16456-MA )
REQUERIDO: REALIZA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA 

Processo 791-95.2017
DECISÃO
Inicialmente, defiro o beneficio de assistência judiciaria gratuita uma vez que atende aos termos do NCPC em conjunto com
reiterada jurisprudência do STJ acerca do tema.Quanto ao pedido de tutela de urgência incidental deixo para apreciá-lo após a
contestação.Designo o dia 25/09/2017, às 15:40 horas para realização de audiência Una (Conciliação, Instrução e Julgamento),
que ocorrerá neste Fórum.Cite-se o requerido para comparecer a audiência, sob as advertências de que sua ausência implicará
em revelia, reputando-se, por conseguinte verdadeiros os fatos articulados na inicial (art. 20 da Lei 9.099/95). Cientifique-se o
requerido que, frustrada a conciliação, deverá apresentar contestação em audiência, nos termos do art. 30 da citada Lei. Com
fulcro no CDC em conjunto com o art. 370, §1º, do NCPC, inverto o ônus da prova, determinando ao requerido que proceda à
juntada, quando da audiência una, de todas as provas documentais que disponha em seu poderIntime-se o requerente, na pessoa
do seu advogado, para que compareça à audiência, registrando que a sua ausência injustificada implicará na extinção do processo
sem julgamento do mérito (art. 51 da Lei 9.099/95).Consigno ainda que todas as provas serão produzidas em audiência, e que
cada parte poderá apresentar até (03) três testemunhas, independentemente de intimação (art. 34 da mesma Lei).Intimem-se as
partes, por meio de seus advogados. Aquelas que não estão representados por procuradores, intimem-se por qualquer meio
idôneo de comunicação (art. 19 da Lei 9.099/95).O PRESENTE DESPACHO JÁ SERVE COMO MANDADO, devendo ser instruída
com cópia da inicial para fins de citação.Cumpra-se.
Barreirinhas/MA, 26/06/2017.
Raphael de Jesus Serra Ribeiro Amorim
Juiz de Direito titular da comarca de Humberto de Campos, respondendo

PROCESSO Nº 0000792-80.2017.8.10.0073 (7932017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQUERENTE: KASSIO LIRA DIAS 
ADVOGADO: RONALD LIMA SANTOS ( OAB 16456-MA )
REQUERIDO: REALIZA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA 

Processo 792-80 .2017
DECISÃO
Inicialmente, defiro o beneficio de assistência judiciaria gratuita uma vez que atende aos termos do NCPC em conjunto com
reiterada jurisprudência do STJ acerca do tema.Quanto ao pedido de tutela de urgência incidental deixo para apreciá-lo após a
contestação.Designo o dia 25/09/2017, às 16:00 horas para realização de audiência Una (Conciliação, Instrução e Julgamento),
que ocorrerá neste Fórum.Cite-se o requerido para comparecer a audiência, sob as advertências de que sua ausência implicará
em revelia, reputando-se, por conseguinte verdadeiros os fatos articulados na inicial (art. 20 da Lei 9.099/95). Cientifique-se o
requerido que, frustrada a conciliação, deverá apresentar contestação em audiência, nos termos do art. 30 da citada Lei. Com
fulcro no CDC em conjunto com o art. 370, §1º, do NCPC, inverto o ônus da prova, determinando ao requerido que proceda à
juntada, quando da audiência una, de todas as provas documentais que disponha em seu poderIntime-se o requerente, na pessoa
do seu advogado, para que compareça à audiência, registrando que a sua ausência injustificada implicará na extinção do processo
sem julgamento do mérito (art. 51 da Lei 9.099/95).Consigno ainda que todas as provas serão produzidas em audiência, e que
cada parte poderá apresentar até (03) três testemunhas, independentemente de intimação (art. 34 da mesma Lei).Intimem-se as
partes, por meio de seus advogados. Aquelas que não estão representados por procuradores, intimem-se por qualquer meio
idôneo de comunicação (art. 19 da Lei 9.099/95).O PRESENTE DESPACHO JÁ SERVE COMO MANDADO, devendo ser instruída
com cópia da inicial para fins de citação.Cumpra-se.
Barreirinhas/MA, 26/06/2017.
Raphael de Jesus Serra Ribeiro Amorim
Juiz de Direito titular da comarca de Humberto de Campos, respondendo

PROCESSO Nº 0000794-50.2017.8.10.0073 (7952017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQUERENTE: IVANETE REIS DAS CHAGAS 
ADVOGADO: CLAUDIO ESTEVÃO LIRA MENDES FILHO ( OAB 14099-MA )
REQUERIDO: BANCO BRADESCO S/A 

Processo 794-50.2017
DECISÃO
Inicialmente, defiro o beneficio da assistência judiciaria gratuita uma vez que o pelito atende aos termos do NCPC em conjunto
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com reiterada jurisprudência do STJ acerca do tema.Quanto ao pedido de tutela de urgência incidental, com base no art. 300 do
NCPC, não basta o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, exigindo-se ainda a probabilidade do direito.Neste
momento da relação processual entendo que os documentos carreados aos autos pela parte autora são inábeis a comprovarem a
probabilidade do seu direito e perigo de demora ou risco ao resultado útil do processo. Explico.Ainda que alegue ter encerrado sua
conta bancária e sido surpreendida com cobrança na data de fevereiro/2017, não há nos autos elementos que confiram guarida à
afirmação de encerramento da conta bancária. Da mesma forma, os documentos de fls. 11-12 não permitem inferir o fundamento
da cobrança em discussão.Logo, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência.Designo o dia 26/09/2017, às 10:00 horas para
realização de audiência Una (Conciliação, Instrução e Julgamento), que ocorrerá neste Fórum.Cite-se o requerido para
comparecer a audiência, sob as advertências de que sua ausência implicará em revelia, reputando-se, por conseguinte
verdadeiros os fatos articulados na inicial (art. 20 da Lei 9.099/95). Cientifique-se o requerido que, frustrada a conciliação, deverá
apresentar contestação em audiência, nos termos do art. 30 da citada Lei. Com fulcro no CDC em conjunto com o art. 370, §1º, do
NCPC, inverto o ônus da prova, determinando ao requerido que proceda à juntada, quando da audiência una, de todas as provas
documentais que disponha em seu poderIntime-se o requerente, na pessoa do seu advogado, para que compareça à audiência,
registrando que a sua ausência injustificada implicará na extinção do processo sem julgamento do mérito (art. 51 da Lei
9.099/95).Consigno ainda que todas as provas serão produzidas em audiência, e que cada parte poderá apresentar até (03) três
testemunhas, independentemente de intimação (art. 34 da mesma Lei).Intimem-se as partes, por meio de seus advogados.
Aquelas que não estão representados por procuradores, intimem-se por qualquer meio idôneo de comunicação (art. 19 da Lei
9.099/95).O PRESENTE DESPACHO JÁ SERVE COMO MANDADO, devendo ser instruída com cópia da inicial para fins de
citação.Cumpra-se
Barreirinhas/MA, 26/06/2017.
Raphael de Jesus Serra Ribeiro Amorim
Juiz de Direito titular da comarca de Humberto de Campos, respondendo

PROCESSO Nº 0000847-31.2017.8.10.0073 (8482017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQUERENTE: MARIA DE NAZARÉ PACHECO FERREIRA 
ADVOGADO: NATANAEL ESTEVÃO CORREA ( OAB 5134-MA )
REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A e SUPERMERCADOS MATEUS LTDA 

Processo 847-31.2017
DECISÃO
Inicialmente, defiro o beneficio de assistência judiciaria gratuita uma vez que atende aos termos do NCPC em conjunto com
reiterada jurisprudência do STJ acerca do tema.Quanto ao pedido de tutela de urgência incidental, com base no art. 300 do NCPC,
não basta o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, exigindo-se ainda a probabilidade do direito.Neste momento da
relação processual entendo que os documentos carreados aos autos pela parte autora são inábeis a comprovarem a probabilidade
do seu direito e perigo de demora ou risco ao resultado útil do processo. Explico.Ainda que alegue ter sido inscrita perante o
SERASA em função de uma dívida já paga, os comprovantes carreados aos autos não permitem concluir que estão relacionados
com as cobranças de fls. 19-20. Na mesma toada a cobrança de fl. 20 encontra-se acompanhada de, apenas, um comprovante de
pagamento no valor de R$ 119,82 quando a proposta exigia uma entrada de R$ 119,82 em conjunto com seis parcelas de R$
119,82.Logo, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência.Designo o dia 25/09/2017, às 17:00 horas para realização de audiência
Una (Conciliação, Instrução e Julgamento), que ocorrerá neste Fórum.Cite-se o requerido para comparecer a audiência, sob as
advertências de que sua ausência implicará em revelia, reputando-se, por conseguinte verdadeiros os fatos articulados na inicial
(art. 20 da Lei 9.099/95). Cientifique-se o requerido que, frustrada a conciliação, deverá apresentar contestação em audiência, nos
termos do art. 30 da citada Lei. Com fulcro no CDC em conjunto com o art. 370, §1º, do NCPC, inverto o ônus da prova,
determinando ao requerido que proceda à juntada, quando da audiência una, de todas as provas documentais que disponha em
seu poderIntime-se o requerente, na pessoa do seu advogado, para que compareça à audiência, registrando que a sua ausência
injustificada implicará na extinção do processo sem julgamento do mérito (art. 51 da Lei 9.099/95).Consigno ainda que todas as
provas serão produzidas em audiência, e que cada parte poderá apresentar até (03) três testemunhas, independentemente de
intimação (art. 34 da mesma Lei).Intimem-se as partes, por meio de seus advogados. Aquelas que não estão representados por
procuradores, intimem-se por qualquer meio idôneo de comunicação (art. 19 da Lei 9.099/95).O PRESENTE DESPACHO JÁ
SERVE COMO MANDADO, devendo ser instruída com cópia da inicial para fins de citação.Cumpra-se.
Barreirinhas/MA, 26/06/2017.
Raphael de Jesus Serra Ribeiro Amorim
Juiz de Direito titular da comarca de Humberto de Campos, respondendo

PROCESSO Nº 0000907-04.2017.8.10.0073 (9082017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQUERENTE: DIOCLECIANO FRANCISCO DOS SANTOS REIS
REQUERIDO: COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO - CEMAR

Processo 907-04.2017
DECISÃO
Inicialmente, defiro o beneficio de assistência judiciaria gratuita uma vez que atende aos termos do NCPC em conjunto com
reiterada jurisprudência do STJ acerca do tema.Quanto ao pedido de tutela de urgência incidental, com base no art. 300 do NCPC,
não basta o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, exigindo-se ainda a probabilidade do direito.Neste momento da
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relação processual entendo que os documentos carreados aos autos pela parte autora são inábeis a comprovarem a probabilidade
do seu direito e perigo de demora ou risco ao resultado útil do processo, eis que não junta comprovante de pagamento da divida
inscrita perante o órgão de proteção ao crédito.Logo, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência.Designo o dia 25/09/2017, às 15:20
horas para realização de audiência Una (Conciliação, Instrução e Julgamento), que ocorrerá neste Fórum.Cite-se o requerido para
comparecer a audiência, sob as advertências de que sua ausência implicará em revelia, reputando-se, por conseguinte
verdadeiros os fatos articulados na inicial (art. 20 da Lei 9.099/95). Cientifique-se o requerido que, frustrada a conciliação, deverá
apresentar contestação em audiência, nos termos do art. 30 da citada Lei. Com fulcro no CDC em conjunto com o art. 370, §1º, do
NCPC, inverto o ônus da prova, determinando ao requerido que proceda à juntada, quando da audiência una, de todas as provas
documentais que disponha em seu poderIntime-se o requerente, na pessoa do seu advogado, para que compareça à audiência,
registrando que a sua ausência injustificada implicará na extinção do processo sem julgamento do mérito (art. 51 da Lei
9.099/95).Consigno ainda que todas as provas serão produzidas em audiência, e que cada parte poderá apresentar até (03) três
testemunhas, independentemente de intimação (art. 34 da mesma Lei).Intimem-se as partes, por meio de seus advogados.
Aquelas que não estão representados por procuradores, intimem-se por qualquer meio idôneo de comunicação (art. 19 da Lei
9.099/95).O PRESENTE DESPACHO JÁ SERVE COMO MANDADO, devendo ser instruída com cópia da inicial para fins de
citação.Cumpra-se.
Barreirinhas/MA, 26/06/2017.
Raphael de Jesus Serra Ribeiro Amorim
Juiz de Direito titular da comarca de Humberto de Campos, respondendo

PROCESSO Nº 0000941-76.2017.8.10.0073 (9422017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQUERENTE: JOSÉ RIBAMAR VIANA RODRIGUES 
ADVOGADO: RONALD AUGUSTO DE SOUSA ROCHA ( OAB 11352-MA )
REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S.A. 

Processo 941-76.2017
DECISÃO
Inicialmente, defiro o beneficio de assistência judiciaria gratuita uma vez que atende aos termos do NCPC em conjunto com
reiterada jurisprudência do STJ acerca do tema.Quanto ao pedido de tutela de urgência incidental, com base no art. 300 do NCPC,
não basta o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, exigindo-se ainda a probabilidade do direito.Neste momento da
relação processual entendo que os documentos carreados aos autos pela parte autora são hábeis a comprovarem a probabilidade
do seu direito e perigo de demora ou risco ao resultado útil do processo.Logo, DEFIRO o pedido de tutela de urgência para que a
requerida, em 3 dias úteis, proceda a retirada do requerente dos órgãos de proteção ao crédito em função da dívida no valor de R$
2.743,59 (fl. 10), sob pena de multa diária no valor de R$ 300,00.Designo o dia 27/09/2017, às 15:20 horas para realização de
audiência Una (Conciliação, Instrução e Julgamento), que ocorrerá neste Fórum.Cite-se o requerido para comparecer a audiência,
sob as advertências de que sua ausência implicará em revelia, reputando-se, por conseguinte verdadeiros os fatos articulados na
inicial (art. 20 da Lei 9.099/95). Cientifique-se o requerido que, frustrada a conciliação, deverá apresentar contestação em
audiência, nos termos do art. 30 da citada Lei. Com fulcro no CDC em conjunto com o art. 370, §1º, do NCPC, inverto o ônus da
prova, determinando ao requerido que proceda à juntada, quando da audiência una, de todas as provas documentais que disponha
em seu poderIntime-se o requerente, na pessoa do seu advogado, para que compareça à audiência, registrando que a sua
ausência injustificada implicará na extinção do processo sem julgamento do mérito (art. 51 da Lei 9.099/95).Consigno ainda que
todas as provas serão produzidas em audiência, e que cada parte poderá apresentar até (03) três testemunhas,
independentemente de intimação (art. 34 da mesma Lei).Intimem-se as partes, por meio de seus advogados. Aquelas que não
estão representados por procuradores, intimem-se por qualquer meio idôneo de comunicação (art. 19 da Lei 9.099/95).O
PRESENTE DESPACHO JÁ SERVE COMO MANDADO, devendo ser instruída com cópia da inicial para fins de citação.Cumpra-
se.
Barreirinhas/MA, 26/06/2017.
Raphael de Jesus Serra Ribeiro Amorim
Juiz de Direito titular da comarca de Humberto de Campos, respondendoJuiz de Direito

PROCESSO Nº 0000967-74.2017.8.10.0073 (9682017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQUERENTE: MANOEL DINIZ SANTOS 
ADVOGADO: DR. ORLANDO DA SILVA CAMPOS ( OAB 4975-MA ) e WALLECE PEREIRA DA ROCHA ( OAB 12453-MA )
REQUERIDO: CEMAR - COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO 

rocesso 967-74.2017
DECISÃO
Inicialmente, defiro o benefício de assistência judiciaria gratuita pois o pleito atende aos termos do NCPC em conjunto com
reiterada jurisprudência do STJ acerca do tema.Ciente dos requisitos exigidos pelo art. 300 do NCPC para deferimento de uma
tutela de urgência, quais sejam a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, entendo que
neste momento da relação processual mediante a narrativa fática e documentos que acompanham a exordial aqueles se
encontram presentes, razão pela qual defiro tutela de urgência para que a requerida não proceda à suspensão do fornecimento de
energia elétrica da UC 39233665 ou inscreva a requerente perante os órgãos de proteção ao crédito em virtude da dívida no valor
de R$ 1.266,05 (12/2016) sob pena de multa diária no valor de R$ 250,00 limitada a R$ 2.500,00,, sem prejuízo de
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majoração.Determino que a secretaria inclua, imediatamente, o feito em pauta de audiência una (Conciliação, Instrução e
Julgamento), que ocorrerá neste Fórum.Cite-se o requerido para comparecer a audiência, sob as advertências de que sua
ausência implicará em revelia, reputando-se, por conseguinte verdadeiros os fatos articulados na inicial (art. 20 da Lei 9.099/95).
Cientifique-se o requerido que, frustrada a conciliação, deverá apresentar contestação em audiência, nos termos do art. 30 da
citada Lei.Intime-se o requerente, na pessoa do seu advogado, ou pessoalmente caso esteja litigando desacompanhada daquele,
para que compareça à audiência, registrando que a sua ausência injustificada implicará na extinção do processo sem julgamento
do mérito (art. 51 da Lei 9.099/95).Consigno ainda que todas as provas serão produzidas em audiência, e que cada parte poderá
apresentar até (03) três testemunhas, independentemente de intimação (art. 34 da mesma Lei).O PRESENTE DESPACHO JÁ
SERVE COMO MANDADO, devendo ser instruída com cópia da inicial para fins de citação.Cumpra-se.
Barreirinhas/MA, 26/06/2017.
Raphael de Jesus Serra Ribeiro Amorim
Juiz de Direito titular da comarca de Humberto de Campos, respondendo

PROCESSO Nº 0000968-59.2017.8.10.0073 (9692017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQUERENTE: ANA MARIA GARCIA NUNES 
ADVOGADO: RONALD AUGUSTO DE SOUSA ROCHA ( OAB 11352-MA )
REQUERIDO: BANCO PANAMERICANO S/A 

Processo n. 968-59.2017
DECISÃO
Estatui o art. 319 do NCPC que a petição inicial deve indicar o juiz ou tribunal, a que é dirigida, os nomes, prenomes, estado civil,
profissão, domicílio, residência do autor e do réu, o fato e os fundamentos jurídicos do pedido, o pedido, com suas especificações,
o valor da causa, as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados, o requerimento para a citação do
réu, além de ser instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação.Contudo, no presente caso observo que
inexistem nos autos documentos indispensáveis para a análise do pleito, quais sejam cópias dos extratos bancários das contas
correntes em nome do requerente, hábeis a atestarem que não recebeu, bem como não efetuou saque, do valor decorrente do
suposto contrato fraudulento que alega não ter celebrado. Ressalto que a ausência deste documento, cabível de ser juntado, tão
somente, pelo titular, inviabiliza, inclusive, neste momento, a análise do pleito liminar centrado na paralisação dos descontos que
estariam incidindo sobre os proventos de pessoa humilde.Não bastassem estes motivos, os quais encontram guarida em
manifestações do TJMA1, vale a pena pontuar o recente alerta exarado pela Excelentíssima Corregedora Nacional de Justiça,
Ministra Nancy Andrighi 2, relacionado com fraudes cometidas quando do ingresso de ações perante os JEECs. Ciente de toda
esta conjuntura não poderia este magistrado manter-se alheio às determinações do CNJ.ISTO POSTO, determino a intimação da
parte autora, na pessoa do seu advogado, via DJE, para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, sob pena de extinção
sem julgamento do mérito, juntando aos autos cópias dos extratos bancários das contas correntes abertas em nome da
requerente, concernentes ao meses das supostas contratações fraudulentas, bem como aos três meses anteriores e três meses
posteriores.Na mesma toada determino que a Secretaria Judicial oficie a autoridade policial competente para que seja instaurado
inquérito policial relativo ao caso em análise, haja vista os nítidos reflexos criminais decorrentes de toda a narrativa contida na
peça exordial (art 5º, II, CPP).P.R.I.
Barreirinhas/MA, 26/06/2017.
Raphael de Jesus Serra Ribeiro Amorim
Juiz de Direito titular da Comarca de Humberto de Campos, respondendo
1 PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RITO SUMÁRIO. EMENDA DA INICIAL.
JUNTADA DE EXTRATOS BANCÁRIOS. NECESSIDADE. 1. Diz o artigo 283 do CPC que "a petição inicial será instruída com os
documentos indispensáveis à propositura da ação". Por sua vez, o artigo 333, inciso I, do mesmo diploma legal, diz que "o ônus da
prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito". 2. Em que pese a lei ofertar ao consumidor a inversão do
ônus da prova, cabe ao autor da ação juntar documentos mínimos que demonstrem a plausibilidade do direito invocado. 3. Não se
pode permitir que o Poder Judiciário - especialmente no 1º grau - fique abarrotado de ações que muitas vezes se traduzem em
aventuras jurídicas. 4. Recurso desprovido. (TJ-MA - AI: 0297412015 MA 0005178-52.2015.8.10.0000, Relator: LOURIVAL DE
JESUS SEREJO SOUSA, Data de Julgamento: 04/02/2016, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/02/2016)2
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/82837-corregedora-alerta-para-fraudes-em-processos-nos-juizados-especiais Resp: 116012

PROCESSO Nº 0000971-14.2017.8.10.0073 (9722017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQUERENTE: MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA ROCHA 
ADVOGADO: DR. ORLANDO DA SILVA CAMPOS ( OAB 4975-MA ) e WALLECE PEREIRA DA ROCHA ( OAB 12453-MA )
REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A 

Processo 971-14.2017
DECISÃO
Inicialmente, defiro o beneficio de assistência judiciaria gratuita uma vez que atende aos termos do NCPC em conjunto com
reiterada jurisprudência do STJ acerca do tema.Quanto ao pedido de tutela de urgência incidental, com base no art. 300 do NCPC,
não basta o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, exigindo-se ainda a probabilidade do direito.Neste momento da
relação processual entendo que os documentos carreados aos autos pela parte autora são hábeis a comprovarem a probabilidade
do seu direito e perigo de demora ou risco ao resultado útil do processo.Logo, DEFIRO o pedido de tutela de urgência para que a
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requerida, em 3 dias úteis, proceda à suspensão dos descontos mensais referentes ao contrato de empréstimo bancário
802763033, sob pena de multa diária no valor de R$ 250,00.Designo o dia 27/09/2017, às 10:00 horas para realização de
audiência Una (Conciliação, Instrução e Julgamento), que ocorrerá neste Fórum.Cite-se o requerido para comparecer a audiência,
sob as advertências de que sua ausência implicará em revelia, reputando-se, por conseguinte verdadeiros os fatos articulados na
inicial (art. 20 da Lei 9.099/95). Cientifique-se o requerido que, frustrada a conciliação, deverá apresentar contestação em
audiência, nos termos do art. 30 da citada Lei. Com fulcro no CDC em conjunto com o art. 370, §1º, do NCPC, inverto o ônus da
prova, determinando ao requerido que proceda à juntada, quando da audiência una, de todas as provas documentais que disponha
em seu poderIntime-se o requerente, na pessoa do seu advogado, para que compareça à audiência, registrando que a sua
ausência injustificada implicará na extinção do processo sem julgamento do mérito (art. 51 da Lei 9.099/95).Consigno ainda que
todas as provas serão produzidas em audiência, e que cada parte poderá apresentar até (03) três testemunhas,
independentemente de intimação (art. 34 da mesma Lei).Intimem-se as partes, por meio de seus advogados. Aquelas que não
estão representados por procuradores, intimem-se por qualquer meio idôneo de comunicação (art. 19 da Lei 9.099/95).O
PRESENTE DESPACHO JÁ SERVE COMO MANDADO, devendo ser instruída com cópia da inicial para fins de citação.Cumpra-
se.
Barreirinhas/MA, 26/06/2017.
Raphael de Jesus Serra Ribeiro Amorim
Juiz de Direito titular da comarca de Humberto de Campos, respondendo

PROCESSO Nº 0000987-65.2017.8.10.0073 (9882017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQUERENTE: MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA ROCHA 
ADVOGADO: WALLECE PEREIRA DA ROCHA ( OAB 12453-MA )
REQUERIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A 

Processo 987-65.2017
DECISÃO
Inicialmente, defiro o beneficio de assistência judiciaria gratuita uma vez que atende aos termos do NCPC em conjunto com
reiterada jurisprudência do STJ acerca do tema.Quanto ao pedido de tutela de urgência incidental, com base no art. 300 do NCPC,
não basta o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, exigindo-se ainda a probabilidade do direito.Neste momento da
relação processual entendo que os documentos carreados aos autos pela parte autora são hábeis a comprovarem a probabilidade
do seu direito e perigo de demora ou risco ao resultado útil do processo.Logo, DEFIRO o pedido de tutela de urgência para que a
requerida, em 3 dias úteis, proceda à suspensão dos descontos mensais referentes ao contrato de empréstimo bancário
805878385, sob pena de multa diária no valor de R$ 250,00.Designo o dia 27/09/2017, às 10:20 horas para realização de
audiência Una (Conciliação, Instrução e Julgamento), que ocorrerá neste Fórum.Cite-se o requerido para comparecer a audiência,
sob as advertências de que sua ausência implicará em revelia, reputando-se, por conseguinte verdadeiros os fatos articulados na
inicial (art. 20 da Lei 9.099/95). Cientifique-se o requerido que, frustrada a conciliação, deverá apresentar contestação em
audiência, nos termos do art. 30 da citada Lei. Com fulcro no CDC em conjunto com o art. 370, §1º, do NCPC, inverto o ônus da
prova, determinando ao requerido que proceda à juntada, quando da audiência una, de todas as provas documentais que disponha
em seu poderIntime-se o requerente, na pessoa do seu advogado, para que compareça à audiência, registrando que a sua
ausência injustificada implicará na extinção do processo sem julgamento do mérito (art. 51 da Lei 9.099/95).Consigno ainda que
todas as provas serão produzidas em audiência, e que cada parte poderá apresentar até (03) três testemunhas,
independentemente de intimação (art. 34 da mesma Lei).Intimem-se as partes, por meio de seus advogados. Aquelas que não
estão representados por procuradores, intimem-se por qualquer meio idôneo de comunicação (art. 19 da Lei 9.099/95).O
PRESENTE DESPACHO JÁ SERVE COMO MANDADO, devendo ser instruída com cópia da inicial para fins de citação.Cumpra-
se.
Barreirinhas/MA, 26/06/2017.
Raphael de Jesus Serra Ribeiro Amorim
Juiz de Direito titular da comarca de Humberto de Campos, respondendo

PROCESSO Nº 0001058-67.2017.8.10.0073 (10592017)
AÇÃO: PROCEDIMENTOS ESPECIAIS DE JURISDIÇÃO CONTENCIOSA | REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE
AUTOR: MARIA ELINEUZA ROCHA DA COSTA 
ADVOGADO: MARCELO GOES DUTRA ( OAB 11640-MA )
REU: LÚCIA REGINA SANTOS e VALDINAR
DECISÃO Trata-se de ação de reintegração de posse com pedido de tutela de urgência.Vieram os autos conclusos.É o
relatório. Decido.Como é cediço, para a concessão de uma tutela de urgência, segundo o art. 300 do NCPC, exige-se a
probabilidade do direito em conjunto com o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo.Na ação de reintegração
de posse, para o deferimento da liminar, cabe ao autor provar a posse, a turbação ou o esbulho praticado pelo réu, a data
da turbação e a continuação da posse, embora turbada.Ciente da narrativa da exordial em conjunto com o boletim de
ocorrência noto que a suposta invasão e venda do terreno ocorreu a mais de 1 ano e dia. Logo, resta inviável a liminar
possessória.A despeito disso, nos termos do art. 300 do NCPC entendo que também se fazem ausentes os requisitos da
tutela de urgência.A simples juntada de boletim de ocorrência, este lavrado unilateralmente, e fotos que acompanham a
exordial são inábeis para, neste momento da relação processual, indicar a probabilidade do direito de posse da parte
requerente e demais termos narrados na sua peça de ingresso.A jurisprudência pátria confere guarida ao entendimento
deste juízo:AGRAVOS DE INSTRUMENTO - AÇÕES DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - MEDIDA LIMINAR
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INDEFERIDA - ART. 927 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA DATA DO
ESBULHO E DA OCORRÊNCIA DESTE - PROVA TESTEMUNHAL INÁBIL - BOLETIM DE OCORRÊNCIA -
DECLARAÇÕES UNILATERAIS DA AGRAVANTE - DOCUMENTO SEM PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E QUE NÃO
ENCONTRA AMPARO NAS DEMAIS PROVAS - PRESSUPOSTOS DE CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR NÃO
COMPROVADOS - APLICAÇÃO DO ARTIGO 131 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - DISCRICIONARIEDADE DO
MAGISTRADO AO APRECIAR O CONJUNTO PROBATÓRIO - MAIOR PROXIMIDADE DO JUIZ DE PRIMEIRO GRAU
COM OS FATOS - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. TJ-SC - Agravo de Instrumento : AI 468059 SC
2006.046805-9Devido o exposto, INDEFIRO a tutela de urgência requerida. Entretanto, com base no poder geral de
cautela, determino que os requeridos não alterem a situação do imóvel em questão ate ulterior deliberação deste juízo,
sob pena de multa diária de R$ 500,00, em favor da parte requerente.Intime-se o autor na pessoa do seu advogado.Cite-
se o requerido, nos termos do art. 564 do NCPC, para que tomem conhecimento desta decisão e ofereçam contestação
em 15 dias, sob pena de revelia.Decorrido o prazo para contestação, certifique-se e intime-se a parte autora, na pessoa
do seu advogado, para que no prazo de quinze dias úteis apresente manifestação (oportunidade em que: I â?" havendo
revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se deseja o julgamento antecipado; II â?" havendo
contestação, deverá se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de provas relacionadas a
eventuais questões incidentais; III â?" em sendo formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora
apresentar resposta à reconvenção).
Barreirinhas/MA, 26/06/2017.
Raphael de Jesus Serra Ribeiro Amorim
Juiz de Direito titular da comarca de Humberto de Campos, respondendo Resp: 1504604

PROCESSO Nº 0001123-33.2015.8.10.0073 (11262015)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
AUTOR: MARIA JOSÉ ROCHA RODRIGUES 
ADVOGADO: JULIO CESAR DE MELO LOPES ( OAB 8178-MA )
REU: COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO - CEMAR
DECISÃO Inicialmente, tal como já decidido pelo juízo de outrora, mantenho o INDEFERIMENTO da tutela de urgência pleiteada
uma vez que dos autos não se fazem presentes a probabilidade do direito autoral. Para um correto deslinde do caso mister se faz
a produção de provas em juízo.Não tendo sido alegadas preliminares, não havendo nulidades a serem reconhecidas, assim como
não sendo hipótese de julgamento imediato da lide, dou o feito por SANEADO (art. 357 do NCPC), determinando a imediata
inclusão deste feito em pauta de audiências por parte da secretaria, a ser realizada neste fórum, para realização de audiência de
instrução, ocasião em que serão colhidos os depoimentos pessoais das partes, assim como oitiva de suas testemunhas.Fixo o
prazo comum de 10 dias para que o rol de testemunhas seja apresentado (art. 357, § 4º do NCPC).O número de testemunhas
arroladas não pode ser superior a dez, sendo três, no máximo, para a prova de cada fato (art. 357, § 6º).Nos termos do art. 455 do
NCPC, cabe ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolada, dispensando-se a intimação do juízo. A
inércia do advogado em relação à comunicação da testemunha implica a desistência da sua inquirição (art. 455, § 3º).Caso alguma
das partes arrole testemunha servidora pública ou militar, determino que a secretaria proceda à intimação, nos termos do art. 455,
§ 4º, III1, do NCPC.Intimem-se as partes nas pessoas dos seus advogados, via DJE.
Barreirinhas/MA, 27/06/2017.
Raphael de Jesus Serra Ribeiro Amorim
Juiz de Direito titular da comarca de Humberto de Campos, respondendo1 Art. 455. Cabe ao advogado da parte informar ou intimar
a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo. § 4o A
intimação será feita pela via judicial quando: III - figurar no rol de testemunhas servidor público ou militar, hipótese em que o juiz o
requisitará ao chefe da repartição ou ao comando do corpo em que servir; Resp: 1504604

PROCESSO Nº 0001208-82.2016.8.10.0073 (12082016)
AÇÃO: PROCEDIMENTOS ESPECIAIS DE JURISDIÇÃO CONTENCIOSA | REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE
AUTOR: SINÉZIO DA SILVA RAMOS 
ADVOGADO: RONALD AUGUSTO DE SOUSA ROCHA ( OAB 11352-MA )
REU: JOSÉ ESPOSO
Processo 1208-82.2016DECISÃOTrata-se de ação de reintegração de posse com pedido de tutela de urgência.Vieram os
autos conclusos.É o relatório. Decido.Na ação de reintegração de posse, para o deferimento da liminar, cabe ao autor
provar a posse, o esbulho praticado pelo réu e a data do esbulho. Referidos requisitos configuram precisamente a
probabilidade do direito e perigo de dano ou risco exigidos pelo art. 300 do NCPC para deferimento de uma tutela de
urgência.A simples juntada de boletim de ocorrência, este último lavrado de forma unilateral e sequer indicando a data em
que a invasão teria ocorrido, é inábil para, neste momento da relação processual, indicar a probabilidade do direito de
posse da parte requerente e a consequente invasão do terreno em discussão pelo requerido.A jurisprudência pátria
confere guarida ao entendimento deste juízo:AGRAVOS DE INSTRUMENTO - AÇÕES DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
- MEDIDA LIMINAR INDEFERIDA - ART. 927 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DA DATA DO ESBULHO E DA OCORRÊNCIA DESTE - PROVA TESTEMUNHAL INÁBIL - BOLETIM DE OCORRÊNCIA
- DECLARAÇÕES UNILATERAIS DA AGRAVANTE - DOCUMENTO SEM PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E QUE NÃO
ENCONTRA AMPARO NAS DEMAIS PROVAS - PRESSUPOSTOS DE CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR NÃO
COMPROVADOS - APLICAÇÃO DO ARTIGO 131 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - DISCRICIONARIEDADE DO
MAGISTRADO AO APRECIAR O CONJUNTO PROBATÓRIO - MAIOR PROXIMIDADE DO JUIZ DE PRIMEIRO GRAU
COM OS FATOS - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. TJ-SC - Agravo de Instrumento : AI 468059 SC

Página 996 de 2382 Diário da Justiça Eletrônico Disponibilização: 30/06/2017
Edição nº 114/2017 Publicação: 03/07/2017

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO - Praça Dom Pedro II, s/n Centro - CEP 65010-905 - São Luis-MA - Fone: (98) 2106-9000 - www.tjma.jus.br
Diário da Justiça Eletrônico - Diretoria Judiciária - Coordenadoria de Jurisprudência e Publicações - Fone: (98) 2106 9805 / 9810 / 9896 / 9897 - publicacoes@tj.ma.gov.br



2006.046805-9Além do mais, ainda que tenha juntado fotos, não há informações se referem-se aos requerentes ou ao
requerido. Todos estes elementos ressaltados não são suficientes, repito, para neste momento da relação processual
configurar-se o exercício do direito possessório pelos requerentes.Devido o exposto, INDEFIRO a liminar requerida.
Entretanto, com base no poder geral de cautela, determino que o requerido não altere a situação do imóvel em questão
ate ulterior deliberação deste juízo, sob pena de multa diária de R$ 500,00, em favor da parte requerente.Intimem-se os
autores na pessoa do seu advogado constituído, via DJE.Cite-se o requerido, nos termos do art. 564 do NCPC, para que
tomem conhecimento desta decisão e ofereçam contestação em 15 dias, sob pena de revelia.Decorrido o prazo para
contestação, certifique-se e intime-se a parte autora, na pessoa do seu advogado, para que no prazo de quinze dias úteis
apresente manifestação (oportunidade em que: I â?" havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou
se deseja o julgamento antecipado; II â?" havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, inclusive com
contrariedade e apresentação de provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III em sendo formulada reconvenção
com a contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora apresentar resposta à reconvenção).
Barreirinhas/MA, 27/06/2017.
Raphael de Jesus Serra Ribeiro Amorim
Juiz de Direito titular da comarca de Humberto de Campos, respondendo Resp: 150870

PROCESSO Nº 0001466-92.2016.8.10.0073 (14662016)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
AUTOR: JOSE ANTONIO NUNES REIS 
ADVOGADO: ORLANDO DA SILVA CAMPOS ( OAB 4975-MA )
REU: CEMAR 

Processo 1466-92.2016
DECISÃO
Inicialmente, defiro o benefício de assistência judiciaria gratuita pois o pleito atende aos termos do NCPC em conjunto com
reiterada jurisprudência do STJ acerca do tema.Ciente dos requisitos exigidos pelo art. 300 do NCPC para deferimento de uma
tutela de urgência, quais sejam a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, entendo que
neste momento da relação processual mediante a narrativa fática e documentos que acompanham a exordial aqueles se
encontram presentes, razão pela qual defiro tutela de urgência para que a requerida não proceda à suspensão do fornecimento de
energia elétrica da UC 42187828 ou inscreva a requerente perante os órgãos de proteção ao crédito em virtude da dívida no valor
de R$ 686,02 (04/2016) sob pena de multa diária no valor de R$ 250,00 limitada a R$ 2.500,00, sem prejuízo de majoração.Tendo
sido a ação distribuída perante o rito sumário, não mais existente no NCPC, confiro andamento ao feito pelo rito do JEEC, mais
adequado ante as peculiaridades do caso, notadamente em virtude da celeridade que se exige. Explico.A escolha do rito mais
adequado deve ser atribuída ao magistrado, haja vista ser o juiz o destinatário das provas e presidente da tramitação processual
adequada. Ora, no caso sob análise, verifico ser desnecessária a atribuição do rito ordinário, na medida em que o procedimento da
lei 9.099/95 é mais célere e trará a prestação jurisdicional adequada à parte em lapso temporal razoável e menor se comparado
com o rito ordinário. Outrossim, ressalto, mais uma vez, que o rito processual deve ser entendido apenas como meio para se
atingir o fim do processo, qual seja, a entrega da prestação jurisdicional célere e efetiva às partes.Neste diapasão, determino o
prosseguimento do feito nos termos da Lei 9.099/95.Designo o dia 28/09/2017, às 10:00 horas para realização de audiência Una
(Conciliação, Instrução e Julgamento), que ocorrerá neste Fórum.Cite-se o requerido para comparecer a audiência, sob as
advertências de que sua ausência implicará em revelia, reputando-se, por conseguinte verdadeiros os fatos articulados na inicial
(art. 20 da Lei 9.099/95). Cientifique-se o requerido que, frustrada a conciliação, deverá apresentar contestação em audiência, nos
termos do art. 30 da citada Lei. Com fulcro no CDC em conjunto com o art. 370, §1º, do NCPC, inverto o ônus da prova,
determinando ao requerido que proceda à juntada, quando da audiência una, de todas as provas documentais que disponha em
seu poderIntime-se o requerente, na pessoa do seu advogado, para que compareça à audiência, registrando que a sua ausência
injustificada implicará na extinção do processo sem julgamento do mérito (art. 51 da Lei 9.099/95).Consigno ainda que todas as
provas serão produzidas em audiência, e que cada parte poderá apresentar até (03) três testemunhas, independentemente de
intimação (art. 34 da mesma Lei).Intimem-se as partes, por meio de seus advogados. Aquelas que não estão representados por
procuradores, intimem-se por qualquer meio idôneo de comunicação (art. 19 da Lei 9.099/95).O PRESENTE DESPACHO JÁ
SERVE COMO MANDADO, devendo ser instruída com cópia da inicial para fins de citação.Cumpra-se.
Barreirinhas/MA, 27/06/2017.
Raphael de Jesus Serra Ribeiro Amorim
Juiz de Direito titular da comarca de Humberto de Campos, respondendo

PROCESSO Nº 0001876-53.2016.8.10.0073 (18772016)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO SUMÁRIO
AUTOR: CAMILA RODRIGUES DA SILVA 
ADVOGADO: SUELI GONÇALVES DUARTE COUTINHO ( OAB 10127-MA )
REU: TELEMAR NORTE LESTE S.A
Proc. nº 1876-53.2016 DECISÃOTratando-se de ação ajuizada contra a OI, nos termos do art. 493 do NCPC, noto que liminar
proferida pelo juiz Fernando Cesar Ferreira Viana, da 7ª Vara Empresarial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, no bojo do
Processo 0203711-65.2016.8.19.0001, na data de 21/06/2016, suspendeu, durante 180 dias, o trâmite de ações contra a
requerida. Na mesma toada insta ressaltar que a suspensão foi prorrogada por mais 180 dias uteis a contar do dia subsequente ao
termino do prazo anterior.A suspensão da presente ação é medida a ser adotada por este juízo. No mesmo sentido é o
entendimento sufragado pelo STJ: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE
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INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NOVAÇÃO DA DÍVIDA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. 1. É entendimento desta
Corte que não se mostra consentâneo com a recuperação judicial o prosseguimento de execuções individuais, devendo estas ser
suspensas e pagos os créditos, doravante novados, de acordo com o plano de recuperação homologado em juízo. 2. Embargos de
declaração recebidos como agravo interno, ao qual se nega provimento. (STJ - EDcl no Ag: 1329097 RS 2010/0120860-4, Relator:
Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 10/12/2013, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/02/2014).Logo, nos
termos do art. 6º, § 4º da Lei 11.101/2005, concedo aplicação a liminar proferida no bojo do Processo 0203711-65.2016.8.19.0001,
suspendendo o trâmite deste processo pelo prazo de 180 dias uteis a contar do dia subsequente ao termino do prazo anterior.
Intimem-se as partes via DJE.Cumpra-se.
Barreirinhas, 27/06/2017.
Raphael de Jesus Serra Ribeiro Amorim
Juiz de Direito titular da comarca de Humberto de Campos, respondendo Resp: 1504604

PROCESSO Nº 0000034-04.2017.8.10.0073 (342017)
AÇÃO: PROCEDIMENTOS ESPECIAIS DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA | INTERDIÇÃO
REQUERENTE: MARGARIDA NUNES VALE 
ADVOGADO: SANDRA MARIA GONÇALVES ROCHA ( OAB 5198-MA )
INTERDITANDO: EVA NUNES VALE
Proc. nº 34-04.2017Assunto: Interdição e CuratelaDESPACHONos termos do art. 750 do NCPC intime-se o requerente na pessoa
do seu advogado, via DJE, para que, em 15 dias, junte aos autos laudos médicos tendentes a fazer provas de suas alegações, eis
que se tratam de documentos indispensáveis que devem acompanhar a exordial.
Barreirinhas/MA, 27/06/2017
Raphael de Jesus Serra Ribeiro Amorim
Juiz de Direito titular da comarca de Humberto de Campos, respondendo Resp: 150870

PROCESSO Nº 0000217-72.2017.8.10.0073 (2172017)
AÇÃO: PROCEDIMENTOS ESPECIAIS DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA | INTERDIÇÃO
INTERDITANTE: RAIMUNDA FERREIRA DE JESUS SOUSA 
ADVOGADO: SANDRA MARIA GONÇALVES ROCHA ( OAB 5198-MA )
INTERDITANDO: GEOVAM FERREIRA DE JESUS SOUSA 
ADVOGADO: SANDRA MARIA GONÇALVES ROCHA ( OAB 5198-MA )
Proc. nº 217-72.2017Assunto: Interdição e Curatela DESPACHO Nos termos do art. 750 do NCPC intime-se o requerente na
pessoa do seu advogado, via DJE, para que, em 15 dias, junte aos autos laudos médicos tendentes a fazer provas de suas
alegações, eis que se tratam de documentos indispensáveis que devem acompanhar a exordial.
Barreirinhas/MA, 27/06/2017
Raphael de Jesus Serra Ribeiro Amorim
Juiz de Direito titular da comarca de Humberto de Campos, respondendo Resp: 150870

PROCESSO Nº 0000586-66.2017.8.10.0073 (5862017)
AÇÃO: PROCEDIMENTOS ESPECIAIS DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA | TUTELA E CURATELA - NOMEAÇÃO
REQUERENTE: JULIANA DINIZ AGUIAR 
ADVOGADO: SANDRA MARIA GONÇALVES ROCHA ( OAB 5198-MA )
REQUERIDO: NEUTON FERREIRA DINIZ 
ADVOGADO: SANDRA MARIA GONÇALVES ROCHA ( OAB 5198-MA )
Proc. nº 586-66.2017Assunto: Interdição e CuratelaDESPACHONos termos do art. 750 do NCPC intime-se o requerente na pessoa
do seu advogado, via DJE, para que, em 15 dias, junte aos autos laudos médicos tendentes a fazer provas de suas alegações, eis
que se tratam de documentos indispensáveis que devem acompanhar a exordial.
Barreirinhas/MA, 27/06/2017
Raphael de Jesus Serra Ribeiro Amorim
Juiz de Direito titular da comarca de Humberto de Campos, respondendo Resp: 150870

PROCESSO Nº 0000759-61.2015.8.10.0073 (7602015)
AÇÃO: PROCEDIMENTOS REGIDOS POR OUTROS CÓDIGOS, LEIS ESPARSAS E REGIMENTOS | RETIFICAÇÃO OU
SUPRIMENTO OU RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL
REQUERENTE: MARIA DAS DORES SILVA SANTOS 
ADVOGADO: ADLER GOMES LEITAO ( OAB 6587-MA )
Proc. nº 759-61.2015 DESPACHO Intime-se a requerente na pessoa do seu advogado para que, no prazo de 10 dias, junte aos
autos atestado médico comprobatório do seu sexo.Após, voltem conclusos.
Barreirinhas/MA, 27/06/2017.
Raphael de Jesus Serra Ribeiro Amorim
Juiz de Direito titular da comarca de Humberto de Campos, respondendo Resp: 150870

PROCESSO Nº 0000772-60.2015.8.10.0073 (7732015)
AÇÃO: PROCEDIMENTOS REGIDOS POR OUTROS CÓDIGOS, LEIS ESPARSAS E REGIMENTOS | RETIFICAÇÃO OU
SUPRIMENTO OU RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL
REQUERENTE: EDVALDO MACEDO MARQUES 
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ADVOGADO: RONALD AUGUSTO DE SOUSA ROCHA ( OAB 11352-MA )
Proc. nº 772-60.2015 DESPACHO Nos termos do NCPC, intime-se o requerente na pessoa do seu advogado para que no prazo de
15 dias emende sua exordial sob pena de inépcia, ante a contrariedade entre os fatos narrados e o pedido.
Barreirinhas/MA, 27/06/2017.
Raphael de Jesus Serra Ribeiro Amorim
Juiz de Direito titular da comarca de Humberto de Campos, respondendo Resp: 150870

PROCESSO Nº 0000776-29.2017.8.10.0073 (7772017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQUERENTE: SUELI GONÇALVES DUARTE COUTINHO 
ADVOGADO: SUELI GONÇALVES DUARTE COUTINHO ( OAB 10127-MA )
REQUERIDO: BANCO BMG e D.DOCSX CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA -ME 

Processo 776-29.2017
DESPACHO
Designo o dia 26/09/2017, às 16:40 horas para realização de audiência Una (Conciliação, Instrução e Julgamento), que ocorrerá
neste Fórum.Cite-se o requerido para comparecer a audiência, sob as advertências de que sua ausência implicará em revelia,
reputando-se, por conseguinte verdadeiros os fatos articulados na inicial (art. 20 da Lei 9.099/95). Cientifique-se o requerido que,
frustrada a conciliação, deverá apresentar contestação em audiência, nos termos do art. 30 da citada Lei. Com fulcro no CDC em
conjunto com o art. 370, §1º, do NCPC, inverto o ônus da prova, determinando ao requerido que proceda à juntada, quando da
audiência una, de todas as provas documentais que disponha em seu poderIntime-se o requerente, na pessoa do seu advogado,
para que compareça à audiência, registrando que a sua ausência injustificada implicará na extinção do processo sem julgamento
do mérito (art. 51 da Lei 9.099/95).Consigno ainda que todas as provas serão produzidas em audiência, e que cada parte poderá
apresentar até (03) três testemunhas, independentemente de intimação (art. 34 da mesma Lei).Intimem-se as partes, por meio de
seus advogados. Aquelas que não estão representados por procuradores, intimem-se por qualquer meio idôneo de comunicação
(art. 19 da Lei 9.099/95).O PRESENTE DESPACHO JÁ SERVE COMO MANDADO, devendo ser instruída com cópia da inicial
para fins de citação.Cumpra-se.
Barreirinhas/MA, 26/06/2017.
Raphael de Jesus Serra Ribeiro Amorim
Juiz de Direito titular da comarca de Humberto de Campos, respondendo

PROCESSO Nº 0000843-91.2017.8.10.0073 (8442017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQUERENTE: ELIZANGELA ARAÚJO VALE 
ADVOGADO: MARCIA MILENA NUNES LIMA ( OAB 14345-MA )
REQUERIDO: BRADESCO SAUDE S/A e QUALICORP ADMINISTRADORA E SERVIÇOS LTDA 

Processo 843-91.2017
DESPACHO
Inicialmente, indefiro o beneficio da assistência judiciaria gratuita pois além de genérico sequer indica qual a profissão ou ocupação
da requerente que efetivamente a impossibilitam de arcar com as custas do processo.Designo o dia 26/09/2017, às 16:20 horas
para realização de audiência Una (Conciliação, Instrução e Julgamento), que ocorrerá neste Fórum.Cite-se o requerido para
comparecer a audiência, sob as advertências de que sua ausência implicará em revelia, reputando-se, por conseguinte
verdadeiros os fatos articulados na inicial (art. 20 da Lei 9.099/95). Cientifique-se o requerido que, frustrada a conciliação, deverá
apresentar contestação em audiência, nos termos do art. 30 da citada Lei. Com fulcro no CDC em conjunto com o art. 370, §1º, do
NCPC, inverto o ônus da prova, determinando ao requerido que proceda à juntada, quando da audiência una, de todas as provas
documentais que disponha em seu poderIntime-se o requerente, na pessoa do seu advogado, para que compareça à audiência,
registrando que a sua ausência injustificada implicará na extinção do processo sem julgamento do mérito (art. 51 da Lei
9.099/95).Consigno ainda que todas as provas serão produzidas em audiência, e que cada parte poderá apresentar até (03) três
testemunhas, independentemente de intimação (art. 34 da mesma Lei).Intimem-se as partes, por meio de seus advogados.
Aquelas que não estão representados por procuradores, intimem-se por qualquer meio idôneo de comunicação (art. 19 da Lei
9.099/95).O PRESENTE DESPACHO JÁ SERVE COMO MANDADO, devendo ser instruída com cópia da inicial para fins de
citação.Cumpra-se.
Barreirinhas/MA, 26/06/2017.
Raphael de Jesus Serra Ribeiro Amorim
Juiz de Direito titular da comarca de Humberto de Campos, respondendo

PROCESSO Nº 0001013-73.2011.8.10.0073 (10132011)
AÇÃO: PROCEDIMENTOS REGIDOS POR OUTROS CÓDIGOS, LEIS ESPARSAS E REGIMENTOS | AÇÃO CIVIL PÚBLICA
AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
REU: ALDELINO ALVES SANTANA e TEREZA CHRISTINA OLIVEIRA RIBEIRO
ADVOGADO(A): MARCELO COSME RAPOSO, OAB/MA 8717
RÉU: MUNICÍPIO DE BARREIRINHAS/MA
ADVOGADO(A): FERNANDA RABELO DE AZEVEDO, OAB/MA 8083 e RODRIGO SOUSA FIGUEIREDO FERREIRA, OAB/MA
9008
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O Doutor Raphael de Jesus Serra Ribeiro Amorim, Juiz de Direito titular da Comarca de Humberto de Campos, respondendo por
esta, Estado do Maranhão, intima as partes acima mencionadas, por seus Advogados, para tomarem conhecimento da r. sentença
proferida no processo em epígrafe, cuja parte dispositiva segue abaixo transcrita:
DISPOSITIVO:
Por tais razões e fundamentos, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS FORMULADOS NA INICIAL PARA:

Declarar nula a enfiteuse decorrente do termo de aforamento indicado na inicial;1.

Declarar nulos todos os negócios jurídicos de alienação relativos ao imóvel, se porventura realizados,
supervenientes à constituição do aforamento, facultado a eventuais terceiros de boa-fé, a defesa de seus direitos em
ação própria;

1.

Determino seja expedido ao Cartório de Registro de Imóveis deste Município, mandado de anulação e averbação, para fiel
cumprimento das determinações acima mencionadas.
Dado o benefício legal de que goza a Fazenda Pública e em razão do deferimento, que ora faço, do pedido de gratuidade da
justiça ao Particular demandado, deixo de condenar os Réus nas custas processuais. Sem honorários.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Barreirinhas, 15de outubro de 2012. Marcelo Silva Moreira, Juiz de Direito da Comarca de
Barreirinhas.

Barreirinhas, 29 de junho de 2017.
Aeska Damasceno Guimarães.

Servidora – Mat. 150870
(Assinado de ordem do MM. Raphael de Jesus Serra Ribeiro Amorim, Juiz de Direito titular da Comarca de Humberto de Campos,
respondendo por esta, nos termos do art. 3º, XXV, III, do Provimento nº 001/2007/CGJ/MA)

PROCESSO Nº 0001453-93.2016.8.10.0073 (14532016)
AÇÃO: PROCEDIMENTOS ESPECIAIS DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA | INTERDIÇÃO
INTERDITANTE: GIRLENE SILVA ARAUJO 
ADVOGADO: RAIMUNDO WALLACE CALDAS DIAS ( OAB 6084-MA )
INTERDITANDO: DOMINGAS SILVA RAUJO
Proc. nº 1453-93.2016Assunto: Interdição e CuratelaDESPACHONos termos do art. 750 do NCPC intime-se o requerente na
pessoa do seu advogado, via DJE, para que, em 15 dias, junte aos autos laudos médicos tendentes a fazer provas de suas
alegações, eis que se tratam de documentos indispensáveis que devem acompanhar a exordial.
Barreirinhas/MA, 27/06/2017
Raphael de Jesus Serra Ribeiro Amorim
Juiz de Direito titular da comarca de Humberto de Campos, respondendo Resp: 150870

PROCESSO Nº 0001803-81.2016.8.10.0073 (18042016)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO SUMÁRIO
AUTOR: SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO BASICA DAS REDES PUBLICAS ESTADUAL E MUNICIPAIS
DO ESTADO DO MARANHAO - SINPROESEMMA 
ADVOGADO: SUELI GONÇALVES DUARTE COUTINHO ( OAB 10127-MA )
REU: MUNICIPIO DE BARREIRINHAS/MA
Proc. nº 1803-81.2016 DESPACHO Indefiro o beneficio de assistência judiciária gratuita. Sendo o requerente uma pessoa jurídica,
nos termos do NCPC em conjunto com reiterada e consolidada jurisprudência do STJ deve comprovar sua efetiva de
impossibilidade de arcar com as custas do processo. Não o fazendo, limitando a pleitear genericamente, não há alternativa que
não seja o indeferimento. Desta forma, intime-se o requerente na pessoa do seu advogado constituído para que no prazo de 10
dias recolha as custas devidas.Cumpra-se.
Barreirinhas/MA, 27/06/2017.
Raphael de Jesus Serra Ribeiro Amorim
Juiz de Direito titular da comarca de Humberto de Campos respondendo pela comarca de Barreirinhas Resp: 1504604

PROCESSO Nº 0000067-91.2017.8.10.0073 (672017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
AUTOR: MANOEL NUNES PORTO SARMENTO 
ADVOGADO: SUELI GONÇALVES DUARTE COUTINHO ( OAB 10127-MA )
REU: MUNICIPIO DE BARREIRINHAS 
DECISÃO
Indefiro o benefício de gratuidade de justiça.
Não obstante a parte requerente afirme não ter condições de arcar com as custas do processo, limita-se a proferir alegações
genéricas, não comprovando, efetivamente, sua impossibilidade de arcar com as custas processuais.
Desta forma, intime-se a parte requerente na pessoa do seu advogado constituído, via DJE, para que, em 10 dias, recolha as
custas devidas.
Cumpra-se.
Barreirinhas/MA, 27/06/2017.
Raphael de Jesus Serra Ribeiro Amorim
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Juiz de Direito titular da comarca de Humberto de Campos, respondendo Resp: 1504604
Barreirinhas/MA, 28de junho de 2017.

Lucinéa Rodrigues da Silva
Servidora Judicial

Mat. 1504604
(Assinado de ordem do MM. Raphael de Jesus Serra Ribeiro Amorim, Juiz de Direito titular da Comarca de Humberto de

Campos/MA, respondendo, nos termos do art. 3º, XXV, III, do Provimento nº 001/2007/CGJ/MA)

PROCESSO Nº 0000078-23.2017.8.10.0073 (782017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO SUMÁRIO
AUTOR: ADAIL BEZERRA BARROS 
ADVOGADO: MARCELO GOES DUTRA ( OAB 11640-MA )
REU: BANCO BMG CONSIGNADO S.A
Processo n. 78-23.2017DECISÃOEstatui o art. 319 do NCPC que a petição inicial deve indicar o juiz ou tribunal, a que é dirigida,
os nomes, prenomes, estado civil, profissão, domicílio, residência do autor e do réu, o fato e os fundamentos jurídicos do pedido, o
pedido, com suas especificações, o valor da causa, as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados,
o requerimento para a citação do réu, além de ser instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação.Contudo, no
presente caso observo que inexistem nos autos documentos indispensáveis para a análise do pleito, quais sejam cópias dos
extratos bancários das contas correntes em nome do requerente, hábeis a atestarem que não recebeu, bem como não efetuou
saque, do valor decorrente do suposto contrato fraudulento que alega não ter celebrado. Ressalto que a ausência deste
documento, cabível de ser juntado, tão somente, pelo titular, inviabiliza, inclusive, neste momento, a análise do pleito liminar
centrado na paralisação dos descontos que estariam incidindo sobre os proventos de pessoa humilde.Não bastassem estes
motivos, os quais encontram guarida em manifestações do TJMA1, vale a pena pontuar o recente alerta exarado pela
Excelentíssima Corregedora Nacional de Justiça, Ministra Nancy Andrighi 2, relacionado com fraudes cometidas quando do
ingresso de ações perante os JEECs. Ciente de toda esta conjuntura não poderia este magistrado manter-se alheio às
determinações do CNJ.ISTO POSTO, determino a intimação da parte autora, na pessoa do seu advogado, via DJE, para, no prazo
de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, sob pena de extinção sem julgamento do mérito, juntando aos autos cópias dos extratos
bancários das contas correntes abertas em nome da requerente, concernentes ao mês da suposta contratação fraudulenta, bem
como aos três meses anteriores e três meses posteriores.Na mesma toada determino que a Secretaria Judicial oficie a autoridade
policial competente para que seja instaurado inquérito policial relativo ao caso em análise, haja vista os nítidos reflexos criminais
decorrentes de toda a narrativa contida na peça exordial (art 5º, II, CPP).P.R.I.Barreirinhas/MA, 27/06/2017.Raphael de Jesus
Serra Ribeiro AmorimJuiz de Direito titular da Comarca de Humberto de Campos, respondendo1 PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RITO SUMÁRIO. EMENDA DA INICIAL. JUNTADA DE EXTRATOS BANCÁRIOS.
NECESSIDADE. 1. Diz o artigo 283 do CPC que "a petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura
da ação". Por sua vez, o artigo 333, inciso I, do mesmo diploma legal, diz que "o ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao
fato constitutivo do seu direito". 2. Em que pese a lei ofertar ao consumidor a inversão do ônus da prova, cabe ao autor da ação
juntar documentos mínimos que demonstrem a plausibilidade do direito invocado. 3. Não se pode permitir que o Poder Judiciário -
especialmente no 1º grau - fique abarrotado de ações que muitas vezes se traduzem em aventuras jurídicas. 4. Recurso
desprovido. (TJ-MA - AI: 0297412015 MA 0005178-52.2015.8.10.0000, Relator: LOURIVAL DE JESUS SEREJO SOUSA, Data de
Julgamento: 04/02/2016, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/02/2016)2 http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/82837-
corregedora-alerta-para-fraudes-em-processos-nos-juizados-especiais Resp: 1504604

Barreirinhas/MA, 28de junho de 2017.
Lucinéa Rodrigues da Silva

Servidora Judicial
Mat. 1504604

(Assinado de ordem do MM. Raphael de Jesus Serra Ribeiro Amorim, Juiz de Direito titular da Comarca de Humberto de
Campos/MA, respondendo, nos termos do art. 3º, XXV, III, do Provimento nº 001/2007/CGJ/MA)

PROCESSO Nº 0000079-08.2017.8.10.0073 (792017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO SUMÁRIO
AUTOR: ADAIL BEZERRA BARROS 
ADVOGADO: MARCELO GOES DUTRA ( OAB 11640-MA )
REU: BANCO BMG CONSIGNADO S.A 

Processo 79-08.2017DESPACHOInicialmente, defiro o benefício de assistência judiciaria gratuita pois o pleito atende aos termos
do NCPC em conjunto com reiterada jurisprudência do STJ acerca do tema.Tendo sido a ação distribuída perante o rito sumário,
não mais existente no NCPC, confiro andamento ao feito pelo rito do JEEC, mais adequado ante as peculiaridades do caso,
notadamente em virtude da celeridade que se exige. Explico.A escolha do rito mais adequado deve ser atribuída ao magistrado,
haja vista ser o juiz o destinatário das provas e presidente da tramitação processual adequada. Ora, no caso sob análise, verifico
ser desnecessária a atribuição do rito ordinário, na medida em que o procedimento da lei 9.099/95 é mais célere e trará a
prestação jurisdicional adequada à parte em lapso temporal razoável e menor se comparado com o rito ordinário. Outrossim,
ressalto, mais uma vez, que o rito processual deve ser entendido apenas como meio para se atingir o fim do processo, qual seja, a
entrega da prestação jurisdicional célere e efetiva às partes.Neste diapasão, determino o prosseguimento do feito nos termos da
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Lei 9.099/95.Designo o dia ____/2017, às _____ horas para realização de audiência Una (Conciliação, Instrução e Julgamento),
que ocorrerá neste Fórum.Cite-se o requerido para comparecer a audiência, sob as advertências de que sua ausência implicará
em revelia, reputando-se, por conseguinte verdadeiros os fatos articulados na inicial (art. 20 da Lei 9.099/95). Cientifique-se o
requerido que, frustrada a conciliação, deverá apresentar contestação em audiência, nos termos do art. 30 da citada Lei. Com
fulcro no CDC em conjunto com o art. 370, §1º, do NCPC, inverto o ônus da prova, determinando ao requerido que proceda à
juntada, quando da audiência una, de todas as provas documentais que disponha em seu poderIntime-se o requerente, na pessoa
do seu advogado, para que compareça à audiência, registrando que a sua ausência injustificada implicará na extinção do processo
sem julgamento do mérito (art. 51 da Lei 9.099/95).Consigno ainda que todas as provas serão produzidas em audiência, e que
cada parte poderá apresentar até (03) três testemunhas, independentemente de intimação (art. 34 da mesma Lei).Intimem-se as
partes, por meio de seus advogados. Aquelas que não estão representados por procuradores, intimem-se por qualquer meio
idôneo de comunicação (art. 19 da Lei 9.099/95).O PRESENTE DESPACHO JÁ SERVE COMO MANDADO, devendo ser instruída
com cópia da inicial para fins de citação.Cumpra-se.Barreirinhas/MA, 27/06/2017.Raphael de Jesus Serra Ribeiro AmorimJuiz de
Direito titular da comarca de Humberto de Campos, respondendo Resp: 1504604.

Barreirinhas/MA, 28de junho de 2017.
Lucinéa Rodrigues da Silva

Servidora Judicial
Mat. 1504604

(Assinado de ordem do MM. Raphael de Jesus Serra Ribeiro Amorim, Juiz de Direito titular da Comarca de Humberto de
Campos/MA, respondendo, nos termos do art. 3º, XXV, III, do Provimento nº 001/2007/CGJ/MA)

PROCESSO Nº 0000080-90.2017.8.10.0073 (802017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO SUMÁRIO
AUTOR: JOSE RAIMUNDO DINIZ NEVES 
ADVOGADO: MARCELO GOES DUTRA ( OAB 11640-MA )
REU: BANCO BRADESCO S.A 
DECISÃO.
Inicialmente, defiro o benefício de assistência judiciaria gratuita pois o pleito atende aos termos do NCPC em conjunto com
reiterada jurisprudência do STJ acerca do tema.Ciente dos requisitos exigidos pelo art. 300 do NCPC para deferimento de uma
tutela de urgência, quais sejam a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, entendo que
neste momento da relação processual mediante a narrativa fática e documentos que acompanham a exordial aqueles se
encontram presentes, razão pela qual defiro tutela de urgência para que o requerido proceda a suspensão dos descontos
referentes ao contrato de empréstimo bancário 806069714, no prazo de 3 dias úteis, sob pena de multa diária no valor de R$
300,00, sem prejuizo de majoração.Ressalto que no mesmo prazo de 3 dias úteis deverá o requerido comprovar nos autos o
cumprimento da tutela de urgência.Tendo sido a ação distribuída perante o rito sumário, não mais existente no NCPC, confiro
andamento ao feito pelo rito do JEEC, mais adequado ante as peculiaridades do caso, notadamente em virtude da celeridade que
se exige. Explico.A escolha do rito mais adequado deve ser atribuída ao magistrado, haja vista ser o juiz o destinatário das provas
e presidente da tramitação processual adequada. Ora, no caso sob análise, verifico ser desnecessária a atribuição do rito ordinário,
na medida em que o procedimento da lei 9.099/95 é mais célere e trará a prestação jurisdicional adequada à parte em lapso
temporal razoável e menor se comparado com o rito ordinário. Outrossim, ressalto, mais uma vez, que o rito processual deve ser
entendido apenas como meio para se atingir o fim do processo, qual seja, a entrega da prestação jurisdicional célere e efetiva às
partes.Neste diapasão, determino o prosseguimento do feito nos termos da Lei 9.099/95.Designo o dia ____/2017, às _____ horas
para realização de audiência Una (Conciliação, Instrução e Julgamento), que ocorrerá neste Fórum.Cite-se o requerido para
comparecer a audiência, sob as advertências de que sua ausência implicará em revelia, reputando-se, por conseguinte
verdadeiros os fatos articulados na inicial (art. 20 da Lei 9.099/95). Cientifique-se o requerido que, frustrada a conciliação, deverá
apresentar contestação em audiência, nos termos do art. 30 da citada Lei. Com fulcro no CDC em conjunto com o art. 370, §1º, do
NCPC, inverto o ônus da prova, determinando ao requerido que proceda à juntada, quando da audiência una, de todas as provas
documentais que disponha em seu poderIntime-se o requerente, na pessoa do seu advogado, para que compareça à audiência,
registrando que a sua ausência injustificada implicará na extinção do processo sem julgamento do mérito (art. 51 da Lei
9.099/95).Consigno ainda que todas as provas serão produzidas em audiência, e que cada parte poderá apresentar até (03) três
testemunhas, independentemente de intimação (art. 34 da mesma Lei).Intimem-se as partes, por meio de seus advogados.
Aquelas que não estão representados por procuradores, intimem-se por qualquer meio idôneo de comunicação (art. 19 da Lei
9.099/95).O PRESENTE DESPACHO JÁ SERVE COMO MANDADO, devendo ser instruída com cópia da inicial para fins de
citação.Cumpra-se.Barreirinhas/MA, 27/06/2017.Raphael de Jesus Serra Ribeiro AmorimJuiz de Direito titular da comarca de
Humberto de Campos, respondendoJuiz de Direito Resp: 1504604.

Barreirinhas/MA, 28 de junho de 2017.
Lucinéa Rodrigues da Silva

Servidora Judicial
Mat. 1504604

(Assinado de ordem do MM. Raphael de Jesus Serra Ribeiro Amorim, Juiz de Direito titular da Comarca de Humberto de
Campos/MA, respondendo, nos termos do art. 3º, XXV, III, do Provimento nº 001/2007/CGJ/MA)

PROCESSO Nº 0000105-06.2017.8.10.0073 (1052017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO SUMÁRIO
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AUTOR: ZULEIDE PEREIRA DOS SANTOS 
ADVOGADO: SUELI GONÇALVES DUARTE COUTINHO ( OAB 10127-MA )
REU: BANCO MERCANTIL DO BRASIL FINANCEIRA S/A 
DECISÃO
Inicialmente, defiro o beneficio de assistência judiciaria gratuita uma vez que atende aos termos do NCPC em conjunto com
reiterada jurisprudência do STJ acerca do tema.Quanto ao pedido de tutela de urgência incidental, com base no art. 300 do NCPC,
não basta o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, exigindo-se ainda a probabilidade do direito.Neste momento da
relação processual entendo que os documentos carreados aos autos pela parte autora são inábeis a comprovarem a probabilidade
do seu direito e perigo de demora ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que dos extratos carreados consta o recebimento
pela parte autora em sua conta-corrente do exato valor do contrato de empréstimo bancário, tendo sido sacada, no dia seguinte,
elevada quantia.Logo, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência.Tendo sido a ação distribuída perante o rito sumário, não mais
existente no NCPC, confiro andamento ao feito pelo rito do JEEC, mais adequado ante as peculiaridades do caso, notadamente
em virtude da celeridade que se exige. Explico.A escolha do rito mais adequado deve ser atribuída ao magistrado, haja vista ser o
juiz o destinatário das provas e presidente da tramitação processual adequada. Ora, no caso sob análise, verifico ser
desnecessária a atribuição do rito ordinário, na medida em que o procedimento da lei 9.099/95 é mais célere e trará a prestação
jurisdicional adequada à parte em lapso temporal razoável e menor se comparado com o rito ordinário. Outrossim, ressalto, mais
uma vez, que o rito processual deve ser entendido apenas como meio para se atingir o fim do processo, qual seja, a entrega da
prestação jurisdicional célere e efetiva às partes.Neste diapasão, determino o prosseguimento do feito nos termos da Lei
9.099/95.Designo o dia ____/2017, às _____ horas para realização de audiência Una (Conciliação, Instrução e Julgamento), que
ocorrerá neste Fórum.Cite-se o requerido para comparecer a audiência, sob as advertências de que sua ausência implicará em
revelia, reputando-se, por conseguinte verdadeiros os fatos articulados na inicial (art. 20 da Lei 9.099/95). Cientifique-se o
requerido que, frustrada a conciliação, deverá apresentar contestação em audiência, nos termos do art. 30 da citada Lei. Com
fulcro no CDC em conjunto com o art. 370, §1º, do NCPC, inverto o ônus da prova, determinando ao requerido que proceda à
juntada, quando da audiência una, de todas as provas documentais que disponha em seu poderIntime-se o requerente, na pessoa
do seu advogado, para que compareça à audiência, registrando que a sua ausência injustificada implicará na extinção do processo
sem julgamento do mérito (art. 51 da Lei 9.099/95).Consigno ainda que todas as provas serão produzidas em audiência, e que
cada parte poderá apresentar até (03) três testemunhas, independentemente de intimação (art. 34 da mesma Lei).Intimem-se as
partes, por meio de seus advogados. Aquelas que não estão representados por procuradores, intimem-se por qualquer meio
idôneo de comunicação (art. 19 da Lei 9.099/95).O PRESENTE DESPACHO JÁ SERVE COMO MANDADO, devendo ser instruída
com cópia da inicial para fins de citação.Cumpra-se.Barreirinhas/MA, 27/06/2017.Raphael de Jesus Serra Ribeiro AmorimJuiz de
Direito titular da comarca de Humberto de Campos, respondendoJuiz de Direito Resp: 1504604.

Barreirinhas/MA, 28de junho de 2017.
Lucinéa Rodrigues da Silva

Servidora Judicial
Mat. 1504604

(Assinado de ordem do MM. Raphael de Jesus Serra Ribeiro Amorim, Juiz de Direito titular da Comarca de Humberto de
Campos/MA, respondendo, nos termos do art. 3º, XXV, III, do Provimento nº 001/2007/CGJ/MA)

PROCESSO Nº 0000106-88.2017.8.10.0073 (1062017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO SUMÁRIO
AUTOR: ZULEIDE PEREIRA DOS SANTOS 
ADVOGADO: SUELI GONÇALVES DUARTE COUTINHO ( OAB 10127-MA )
REU: BANCO MERCANTIL DO BRASIL FINANCEIRA S/A 
DECISÃO
Inicialmente, defiro o beneficio de assistência judiciaria gratuita uma vez que atende aos termos do NCPC em conjunto com
reiterada jurisprudência do STJ acerca do tema.Quanto ao pedido de tutela de urgência incidental, com base no art. 300 do NCPC,
não basta o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, exigindo-se ainda a probabilidade do direito.Neste momento da
relação processual entendo que os documentos carreados aos autos pela parte autora são inábeis a comprovarem a probabilidade
do seu direito e perigo de demora ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que dos extratos carreados consta o recebimento
pela parte autora em sua conta-corrente do exato valor do contrato de empréstimo bancário, tendo sido sacada, no dia seguinte,
elevada quantia.Logo, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência.Tendo sido a ação distribuída perante o rito sumário, não mais
existente no NCPC, confiro andamento ao feito pelo rito do JEEC, mais adequado ante as peculiaridades do caso, notadamente
em virtude da celeridade que se exige. Explico.A escolha do rito mais adequado deve ser atribuída ao magistrado, haja vista ser o
juiz o destinatário das provas e presidente da tramitação processual adequada. Ora, no caso sob análise, verifico ser
desnecessária a atribuição do rito ordinário, na medida em que o procedimento da lei 9.099/95 é mais célere e trará a prestação
jurisdicional adequada à parte em lapso temporal razoável e menor se comparado com o rito ordinário. Outrossim, ressalto, mais
uma vez, que o rito processual deve ser entendido apenas como meio para se atingir o fim do processo, qual seja, a entrega da
prestação jurisdicional célere e efetiva às partes.Neste diapasão, determino o prosseguimento do feito nos termos da Lei
9.099/95.Designo o dia ____/2017, às _____ horas para realização de audiência Una (Conciliação, Instrução e Julgamento), que
ocorrerá neste Fórum.Cite-se o requerido para comparecer a audiência, sob as advertências de que sua ausência implicará em
revelia, reputando-se, por conseguinte verdadeiros os fatos articulados na inicial (art. 20 da Lei 9.099/95). Cientifique-se o
requerido que, frustrada a conciliação, deverá apresentar contestação em audiência, nos termos do art. 30 da citada Lei. Com
fulcro no CDC em conjunto com o art. 370, §1º, do NCPC, inverto o ônus da prova, determinando ao requerido que proceda à
juntada, quando da audiência una, de todas as provas documentais que disponha em seu poderIntime-se o requerente, na pessoa

Página 1003 de 2382 Diário da Justiça Eletrônico Disponibilização: 30/06/2017
Edição nº 114/2017 Publicação: 03/07/2017

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO - Praça Dom Pedro II, s/n Centro - CEP 65010-905 - São Luis-MA - Fone: (98) 2106-9000 - www.tjma.jus.br
Diário da Justiça Eletrônico - Diretoria Judiciária - Coordenadoria de Jurisprudência e Publicações - Fone: (98) 2106 9805 / 9810 / 9896 / 9897 - publicacoes@tj.ma.gov.br



do seu advogado, para que compareça à audiência, registrando que a sua ausência injustificada implicará na extinção do processo
sem julgamento do mérito (art. 51 da Lei 9.099/95).Consigno ainda que todas as provas serão produzidas em audiência, e que
cada parte poderá apresentar até (03) três testemunhas, independentemente de intimação (art. 34 da mesma Lei).Intimem-se as
partes, por meio de seus advogados. Aquelas que não estão representados por procuradores, intimem-se por qualquer meio
idôneo de comunicação (art. 19 da Lei 9.099/95).O PRESENTE DESPACHO JÁ SERVE COMO MANDADO, devendo ser instruída
com cópia da inicial para fins de citação.Cumpra-se.Barreirinhas/MA, 27/06/2017.Raphael de Jesus Serra Ribeiro AmorimJuiz de
Direito titular da comarca de Humberto de Campos, respondendoJuiz de Direito Resp: 1504604.

Barreirinhas/MA, 28de junho de 2017.
Lucinéa Rodrigues da Silva

Servidora Judicial
Mat. 1504604

(Assinado de ordem do MM. Raphael de Jesus Serra Ribeiro Amorim, Juiz de Direito titular da Comarca de Humberto de
Campos/MA, respondendo, nos termos do art. 3º, XXV, III, do Provimento nº 001/2007/CGJ/MA)

PROCESSO Nº 0000132-86.2017.8.10.0073 (1322017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO SUMÁRIO
AUTOR: FRANCISCA BATISTA OLIVEIRA 
ADVOGADO: MARCELO GOES DUTRA ( OAB 11640-MA )
REU: BANCO PANAMERICANO S.A
Processo 132-86.2017DECISÃOInicialmente, defiro o benefício de assistência judiciaria gratuita pois o pleito atende aos termos do
NCPC em conjunto com reiterada jurisprudência do STJ acerca do tema.Ciente dos requisitos exigidos pelo art. 300 do NCPC para
deferimento de uma tutela de urgência, quais sejam a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do
processo, entendo que neste momento da relação processual mediante a narrativa fática e documentos que acompanham a
exordial aqueles se encontram presentes, razão pela qual defiro tutela de urgência para que o requerido proceda a suspensão dos
descontos referentes ao contrato de empréstimo bancário 306423230-3, no prazo de 3 dias úteis, sob pena de multa diária no valor
de R$ 300,00, sem prejuizo de majoração.Ressalto que no mesmo prazo de 3 dias úteis deverá o requerido comprovar nos autos o
cumprimento da tutela de urgência.Tendo sido a ação distribuída perante o rito sumário, não mais existente no NCPC, confiro
andamento ao feito pelo rito do JEEC, mais adequado ante as peculiaridades do caso, notadamente em virtude da celeridade que
se exige. Explico.A escolha do rito mais adequado deve ser atribuída ao magistrado, haja vista ser o juiz o destinatário das provas
e presidente da tramitação processual adequada. Ora, no caso sob análise, verifico ser desnecessária a atribuição do rito ordinário,
na medida em que o procedimento da lei 9.099/95 é mais célere e trará a prestação jurisdicional adequada à parte em lapso
temporal razoável e menor se comparado com o rito ordinário. Outrossim, ressalto, mais uma vez, que o rito processual deve ser
entendido apenas como meio para se atingir o fim do processo, qual seja, a entrega da prestação jurisdicional célere e efetiva às
partes.Neste diapasão, determino o prosseguimento do feito nos termos da Lei 9.099/95.Designo o dia ____/2017, às _____ horas
para realização de audiência Una (Conciliação, Instrução e Julgamento), que ocorrerá neste Fórum.Cite-se o requerido para
comparecer a audiência, sob as advertências de que sua ausência implicará em revelia, reputando-se, por conseguinte
verdadeiros os fatos articulados na inicial (art. 20 da Lei 9.099/95). Cientifique-se o requerido que, frustrada a conciliação, deverá
apresentar contestação em audiência, nos termos do art. 30 da citada Lei. Com fulcro no CDC em conjunto com o art. 370, §1º, do
NCPC, inverto o ônus da prova, determinando ao requerido que proceda à juntada, quando da audiência una, de todas as provas
documentais que disponha em seu poderIntime-se o requerente, na pessoa do seu advogado, para que compareça à audiência,
registrando que a sua ausência injustificada implicará na extinção do processo sem julgamento do mérito (art. 51 da Lei
9.099/95).Consigno ainda que todas as provas serão produzidas em audiência, e que cada parte poderá apresentar até (03) três
testemunhas, independentemente de intimação (art. 34 da mesma Lei).Intimem-se as partes, por meio de seus advogados.
Aquelas que não estão representados por procuradores, intimem-se por qualquer meio idôneo de comunicação (art. 19 da Lei
9.099/95).O PRESENTE DESPACHO JÁ SERVE COMO MANDADO, devendo ser instruída com cópia da inicial para fins de
citação.Cumpra-se.Barreirinhas/MA, 27/06/2017.Raphael de Jesus Serra Ribeiro AmorimJuiz de Direito titular da comarca de
Humberto de Campos, respondendoJuiz de Direito Resp: 1504604.

Barreirinhas/MA, 28de junho de 2017.
Lucinéa Rodrigues da Silva

Servidora Judicial
Mat. 1504604

(Assinado de ordem do MM. Raphael de Jesus Serra Ribeiro Amorim, Juiz de Direito titular da Comarca de Humberto de
Campos/MA, respondendo, nos termos do art. 3º, XXV, III, do Provimento nº 001/2007/CGJ/MA)

PROCESSO Nº 0000252-32.2017.8.10.0073 (2522017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
AUTOR: RAIMUNDA DINIZ SILVA CONCEIÇÃO 
ADVOGADO: SUELI GONÇALVES DUARTE COUTINHO ( OAB 10127-MA )
REU: BANCO BMG S/A 

Processo 252-32.2017
DECISÃO
Inicialmente, defiro o beneficio de assistência judiciaria gratuita uma vez que atende aos termos do NCPC em conjunto com
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reiterada jurisprudência do STJ acerca do tema.Quanto ao pedido de tutela de urgência incidental, com base no art. 300 do NCPC,
não basta o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, exigindo-se ainda a probabilidade do direito.Neste momento da
relação processual entendo que os documentos carreados aos autos pela parte autora são hábeis a comprovarem a probabilidade
do seu direito e perigo de demora ou risco ao resultado útil do processo.Logo, DEFIRO o pedido de tutela de urgência para que o
requerido, em 3 dias úteis, proceda a suspensão dos descontos referentes ao contrato de empréstimo bancário 245009201, sob
pena de multa diária no valor de R$ 250,00.Cite-se o requerido para que oferte contestação no prazo de 15 dias.Após, tendo ou
não apresentado defesa, intime-se o requerente na pessoa do seu advogado para que, em 10 dias, oferte réplica.Cumpra-
se.Barreirinhas/MA, 27/06/2017.Raphael de Jesus Serra Ribeiro AmorimJuiz de Direito titular da comarca de Humberto de
Campos, respondendoJuiz de Direito Resp: 1504604

Barreirinhas/MA, 28de junho de 2017.
Lucinéa Rodrigues da Silva

Servidora Judicial
Mat. 1504604

(Assinado de ordem do MM. Raphael de Jesus Serra Ribeiro Amorim, Juiz de Direito titular da Comarca de Humberto de
Campos/MA, respondendo, nos termos do art. 3º, XXV, III, do Provimento nº 001/2007/CGJ/MA)

PROCESSO Nº 0000350-17.2017.8.10.0073 (3502017)
AÇÃO: PROCEDIMENTOS ESPECIAIS DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA | INTERDIÇÃO
INTERDITANTE: RAIMUNDA SÁ MENESES MARIANO 
ADVOGADO: SANDRA MARIA GONÇALVES ROCHA ( OAB 5198-MA )
INTERDITANDO: ISAAC MENESES MARIANO 
Proc. nº 350-17.2017
Assunto: Interdição e Curatela
DESPACHO
Nos termos do art. 750 do NCPC intime-se o requerente na pessoa do seu advogado, via DJE, para que, em 15 dias, junte aos
autos laudos médicos tendentes a fazer provas de suas alegações, eis que se tratam de documentos indispensáveis que devem
acompanhar a exordial.
Barreirinhas/MA, 27/06/2017
Raphael de Jesus Serra Ribeiro Amorim
Juiz de Direito titular da comarca de Humberto de Campos, respondendo Resp: 1504604

Barreirinhas/MA, 28de junho de 2017.
Lucinéa Rodrigues da Silva

Servidora Judicial
Mat. 1504604

(Assinado de ordem do MM. Raphael de Jesus Serra Ribeiro Amorim, Juiz de Direito titular da Comarca de Humberto de
Campos/MA, respondendo, nos termos do art. 3º, XXV, III, do Provimento nº 001/2007/CGJ/MA)

PROCESSO Nº 0000373-60.2017.8.10.0073 (3732017)
AÇÃO: PROCEDIMENTOS ESPECIAIS DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA | INTERDIÇÃO
INTERDITANTE: CLENILTON MARIANO DE SOUSA 
ADVOGADO: MILTON DIAS ROCHA FILHO ( OAB 5222-MA )
INTERDITANDO: ANTONIO DE SOUSA RIBEIRO 
ADVOGADO: MILTON DIAS ROCHA FILHO ( OAB 5222-MA )
Proc. n.º 373-60.2017
Assunto: Interdição e Curatela
DESPACHO
1. Nos termos do art. 750 do NCPC, intime-se o requerente na pessoa de sue advogado, via DJE, para que, em 15 dias, junte aos
autos laudos médicos tendentes a fazer provas de suas alegações, esi que se tratam de documentos indispensáveis que devem
acompanhar a exordial.
Barreirinhas/MA, 27/06/2017
Raphael de Jesus Serra Ribeiro Amorim
Juiz de Direito titular da Comarca de Humberto de Campos/MA, respondendo Resp: 1504604

arreirinhas/MA, 29de junho de 2017.
Lucinéa Rodrigues da Silva

Servidora Judicial
Mat. 1504604

(Assinado de ordem do MM. Raphael de Jesus Serra Ribeiro Amorim, Juiz de Direito titular da Comarca de Humberto de
Campos/MA, respondendo, nos termos do art. 3º, XXV, III, do Provimento nº 001/2007/CGJ/MA)

PROCESSO Nº 0000490-51.2017.8.10.0073 (4902017)
AÇÃO: PROCEDIMENTOS ESPECIAIS DE JURISDIÇÃO CONTENCIOSA | REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE
AUTOR: JOSÉ DE JESUS DA SILVA MENDONÇA 
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ADVOGADO: ALEXIS FERREIRA DE SOUSA FILHO ( OAB 5736-MA )
REU: ESTERCIANE VIEIRA DA SILVA 
Proc. nº 490-51.2017DECISÃOInicialmente, defiro o beneficio de gratuidade de justiça uma vez que o pleito atende aos
termos do NCPC em conjunto com reiterada jurisprudência do STJ acerca do tema.Quanto ao pedido de tutela de
urgência, ciente dos termos do art. 300 do NCPC constato que neste momento da relação processual não se faz presente
a probabilidade do direito da parte autoral, sendo necessário para um correto deslinde da causa a produção e colheita de
provas em juízo mediante o contraditório.Diante das especificidades da causa e de modo a adequar o rito processual às
necessidades do conflito, deixo para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação. (CPC,
art.139, VI e Enunciado n.35 da ENFAM).Cite-se e intime-se a parte Ré para contestar o feito no prazo de 15 (quinze)
dias úteis.A ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na
petição inicial.Decorrido o prazo para contestação, certifique-se e intime-se a parte autora, na pessoa do seu advogado,
para que no prazo de quinze dias úteis apresente manifestação (oportunidade em que: I â?" havendo revelia, deverá
informar se quer produzir outras provas ou se deseja o julgamento antecipado; II â?" havendo contestação, deverá se
manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de provas relacionadas a eventuais questões incidentais;
III â?" em sendo formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora apresentar resposta à
reconvenção).Barreirinhas/MA, 27/06/2017.Raphael de Jesus Serra Ribeiro AmorimJuiz de Direito titular da comarca de Humberto
de Campos, respondendo Resp: 1504604.

Barreirinhas/MA, 29de junho de 2017.
Lucinéa Rodrigues da Silva

Servidora Judicial
Mat. 1504604

(Assinado de ordem do MM. Raphael de Jesus Serra Ribeiro Amorim, Juiz de Direito titular da Comarca de Humberto de
Campos/MA, respondendo, nos termos do art. 3º, XXV, III, do Provimento nº 001/2007/CGJ/MA)

PROCESSO Nº 0000585-81.2017.8.10.0073 (5852017)
AÇÃO: PROCEDIMENTOS ESPECIAIS DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA | INTERDIÇÃO
INTERDITANTE: DELAÍAS PEREIRA DA SILVA 
ADVOGADO: MILTON DIAS ROCHA FILHO ( OAB 5222-MA )
INTERDITANDO: JOÃO BIZERRA SILVA 
ADVOGADO: MILTON DIAS ROCHA FILHO ( OAB 5222-MA )
DESPACHO
1. Nos termos do art. 750 do NCPC, intime-se o requerente na pessoa de sue advogado, via DJE, para que, em 15 dias, junte aos
autos laudos médicos tendentes a fazer provas de suas alegações, esi que se tratam de documentos indispensáveis que devem
acompanhar a exordial.
Barreirinhas/MA, 27/06/2017
Raphael de Jesus Serra Ribeiro Amorim
Juiz de Direito titular da Comarca de Humberto de Campos/MA, respondendo Resp: 1504604.

arreirinhas/MA, 29de junho de 2017.
Lucinéa Rodrigues da Silva

Servidora Judicial
Mat. 1504604

(Assinado de ordem do MM. Raphael de Jesus Serra Ribeiro Amorim, Juiz de Direito titular da Comarca de Humberto de
Campos/MA, respondendo, nos termos do art. 3º, XXV, III, do Provimento nº 001/2007/CGJ/MA)

PROCESSO Nº 0000631-70.2017.8.10.0073 (6312017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
AUTOR: CIPRIANO DE SOUZA RAMOS 
ADVOGADO: PIERRE MAGALHAES MACHADO ( OAB 14402-MA )
REU: OMEGA ENERGIA E IMPLANTAÇÃO 2 S.A 

Proc. nº 631-70.2017
DECISÃO
Inicialmente, defiro o beneficio de gratuidade de justiça uma vez que o pleito atende aos termos do NCPC em conjunto
com reiterada jurisprudência do STJ acerca do tema.Quanto ao pedido de tutela de urgência, ciente dos termos do art.
300 do NCPC constato que neste momento da relação processual não se faz presente a probabilidade do direito da parte
autoral, sendo necessário para um correto deslinde da causa a produção e colheita de provas em juízo mediante o
contraditório.Diante das especificidades da causa e de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito,
deixo para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação. (CPC, art.139, VI e Enunciado n.35
da ENFAM).Cite-se e intime-se a parte Ré para contestar o feito no prazo de 15 (quinze) dias úteis.A ausência de
contestação implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial.Decorrido o
prazo para contestação, certifique-se e intime-se a parte autora, na pessoa do seu advogado, para que no prazo de
quinze dias úteis apresente manifestação (oportunidade em que: I â?" havendo revelia, deverá informar se quer produzir
outras provas ou se deseja o julgamento antecipado; II â?" havendo contestação, deverá se manifestar em réplica,
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inclusive com contrariedade e apresentação de provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III â?" em sendo
formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora apresentar resposta à
reconvenção).Barreirinhas/MA, 27/06/2017.Raphael de Jesus Serra Ribeiro AmorimJuiz de Direito titular da comarca de Humberto
de Campos, respondendo Resp: 1504604

Barreirinhas/MA, 28de junho de 2017.
Lucinéa Rodrigues da Silva

Servidora Judicial
Mat. 1504604

(Assinado de ordem do MM. Raphael de Jesus Serra Ribeiro Amorim, Juiz de Direito titular da Comarca de Humberto de
Campos/MA, respondendo, nos termos do art. 3º, XXV, III, do Provimento nº 001/2007/CGJ/MA)

PROCESSO Nº 0000663-12.2016.8.10.0073 (6632016)
AÇÃO: PROCEDIMENTOS ESPECIAIS DE JURISDIÇÃO CONTENCIOSA | REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE
AUTOR: BRADESCO LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL 
ADVOGADO: RAILSY CRISTINA ASSUNÇÃO PINTO ( OAB 13025-MA )
REU: P. S. C. DE MELO CONSTRUÇÕES - ME 
DESPACHO
Intime-se o requerente para que, em 15 dias, proceda a emenda exordial, sob pena de extinção sem julgamento do mérito,
comprovando a mora nos termos do art. 2º, § 2º do Decreto Lei 911/69, uma vez que a notificação extrajudicial foi apresentada
desacompanhada de aviso de recebimento.
Barreirinhas/MA, 27/06/2017.
Raphael de Jesus Serra Ribeiro Amorim
Juiz de Direito titular da comarca de Humberto de Campos, respondendoJuiz de Direito Resp: 1504604

Barreirinhas/MA, 28de junho de 2017.
Lucinéa Rodrigues da Silva

Servidora Judicial
Mat. 1504604

(Assinado de ordem do MM. Raphael de Jesus Serra Ribeiro Amorim, Juiz de Direito titular da Comarca de Humberto de
Campos/MA, respondendo, nos termos do art. 3º, XXV, III, do Provimento nº 001/2007/CGJ/MA)

PROCESSO Nº 0000672-37.2017.8.10.0073 (6722017)
AÇÃO: PROCEDIMENTOS REGIDOS POR OUTROS CÓDIGOS, LEIS ESPARSAS E REGIMENTOS | BUSCA E APREENSÃO
EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
AUTOR: BANCO BRADESCO S/A 
ADVOGADO: RODRIGO SOUSA FIGUEIREDO FERREIRA ( OAB 9008-MA )
REU: DEWTON T DIAS LEAL 
Processo 672-37.2017DESPACHOIntime-se o requerente para que, em 15 dias, proceda a emenda exordial, sob pena de extinção
sem julgamento do mérito, comprovando a mora nos termos do art. 2º, § 2º do Decreto Lei 911/69, uma vez que a notificação
extrajudicial foi apresentada desacompanhada de aviso de recebimento.Barreirinhas/MA, 27/06/2017.Raphael de Jesus Serra
Ribeiro AmorimJuiz de Direito titular da comarca de Humberto de Campos, respondendo Resp: 1504604.

Barreirinhas/MA, 28de junho de 2017.
Lucinéa Rodrigues da Silva

Servidora Judicial
Mat. 1504604

(Assinado de ordem do MM. Raphael de Jesus Serra Ribeiro Amorim, Juiz de Direito titular da Comarca de Humberto de
Campos/MA, respondendo, nos termos do art. 3º, XXV, III, do Provimento nº 001/2007/CGJ/MA)

PROCESSO Nº 0000680-14.2017.8.10.0073 (6802017)
AÇÃO: PROCEDIMENTOS REGIDOS POR OUTROS CÓDIGOS, LEIS ESPARSAS E REGIMENTOS | BUSCA E APREENSÃO
EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
AUTOR: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A 
ADVOGADO: MAURO SERGIO FRANCO PEREIRA ( OAB 7932-MA )
REU: DANIELLE CASTRO VERAS
Processo 680-14.2017
DESPACHO
Intime-se o requerente para que, em 15 dias, proceda a emenda exordial, sob pena de extinção sem julgamento do mérito,
comprovando a mora nos termos do art. 2º, § 2º do Decreto Lei 911/69, uma vez que a notificação extrajudicial teve seu AR
devolvido.
Barreirinhas/MA, 26/06/2017.
Raphael de Jesus Serra Ribeiro Amorim
Juiz de Direito titular da comarca de Humberto de Campos, respondendoJuiz de Direito Resp: 1504604

Barreirinhas/MA, 29de junho de 2017.
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Lucinéa Rodrigues da Silva
Servidora Judicial

Mat. 1504604
(Assinado de ordem do MM. Raphael de Jesus Serra Ribeiro Amorim, Juiz de Direito titular da Comarca de Humberto de

Campos/MA, respondendo, nos termos do art. 3º, XXV, III, do Provimento nº 001/2007/CGJ/MA)

PROCESSO Nº 0000699-59.2013.8.10.0073 (6082013)
AÇÃO: PROCEDIMENTOS REGIDOS POR OUTROS CÓDIGOS, LEIS ESPARSAS E REGIMENTOS | RETIFICAÇÃO OU
SUPRIMENTO OU RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL
REQUERENTE: JOSIAS DE OLIVEIRA ARAUJO e MARIA DOS MILAGRES DE OLIVEIRA ARAUJO 
ADVOGADO: JAMES DA SILVA BEZERRA ( OAB 6216-MA )
Processo n.º 699-59.2013.8.10.0073Ação: Retificação em Registro de NascimentoRequerente: Josias de Oliveria Araújo,
representado por sua genitora Maria dos Milagres de Oliveira Araújo.S e n t e n ç aVistos e etc.Trata-se de Ação de Retificação em
Registro de Nascimento proposta Josias de Oliveria Araújo, representado por sua genitora Maria dos Milagres de Oliveira Araújo,
ambos já qualificados nos autos, alegando ter sido lavrado erroneamente o registro de seu nascimento: Teria colocado o
sobrenome "Oliveria", quando na verdade é "Oliveira".Acostado aos autos, notadamente, documentos de fls. 06/10.O Ministério
Público foi pela procedência do feito (fls. 14).À luz do breve relato, decido.Entendo desnecessária a realização de audiência de
justificação, passando a julgar antecipadamente a lide.No caso em apreço a parte requerente pretende obter a correção junto ao
registro de seu nascimento.A referida pretensão tem previsão legal nos termos dos artigos 50 e seguintes da Lei 6.015/73. Para
procedência do pedido, necessário se faz a comprovação do alegado através de provas que tornem indiscutível o fato constitutivo
de seu direito.Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, consoante parecer ministerial, com fundamento nos artigos 50 e
seguintes da Lei 6.015/73, para determinar ao Oficial de Registro Civil de Pessoas Naturais desta Comarca que proceda a devida
correção no assento de nascimento de Josias de Oliveria Araújo, já qualificado nos autos, nele fazendo constar a correção do
sobrenome, de "Oliveria" para "Oliveira".Sem custas em razão da assistência judiciária gratuita deferida nos moldes requeridos,
extensivo à certidão.Dê-se por publicada com a entrega dos autos na SJ.Registre-se. Intimem-se. Expeça-se mandado de
Averbação. Após, ao arquivo, com as cautelas devidas.Barreirinhas, 09.06.2017Mm. Raphael de Jesus Serra Ribeiro AmorimJuiz
de Direito Titular da Comarca de Humberto de Campos, respondendo Resp: 1504604.

Barreirinhas(MA), 29de junho de 2017.
Raphael de Jesus Serra Ribeiro Amorim

Juiz Titular da Comarca de Humberto de Campos/MA, respondendo
Lucinéa Rodrigues da Silva

Servidora Judicial
Mat. 1504604

(Assinado de ordem do MM.º Raphael de Jesus Serra Ribeiro Amorim, Juiz de Direito titular da Comarca de Humberto de
Campos/MA, respondendo, nos termos do art. 3º, XXV, III, do Provimento nº 001/2007/CGJ/MA)

PROCESSO Nº 0000726-03.2017.8.10.0073 (7272017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO SUMÁRIO
AUTOR: JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS 
ADVOGADO: NATANAEL ESTEVÃO CORREA ( OAB 5134-MA )
REU: CEMAR - COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO 
Processo 726-03.2017DECISÃOInicialmente, defiro o beneficio de assistência judiciaria gratuita uma vez que atende aos termos
do NCPC em conjunto com reiterada jurisprudência do STJ acerca do tema.Quanto ao pedido de tutela de urgência incidental, com
base no art. 300 do NCPC, não basta o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, exigindo-se ainda a probabilidade do
direito.Neste momento da relação processual entendo que os documentos carreados aos autos pela parte autora são hábeis a
comprovarem a probabilidade do seu direito aliado ao perigo da demora diante da sua inscrição perante o SPC.Logo, DEFIRO o
pedido de tutela de urgência para determinar ao requerido que, no prazo de 3 dias úteis, proceda a retirada do requerente do SPC
em função da dívida no valor de R$ 432,98 (fl. 11) sob pena de multa diária no valor de R$ 300,00, sem prejuízo de
majoração.Tendo sido a ação distribuída perante o rito sumário, não mais existente no NCPC, confiro andamento ao feito pelo rito
do JEEC, mais adequado ante as peculiaridades do caso, notadamente em virtude da celeridade que se exige. Explico.A escolha
do rito mais adequado deve ser atribuída ao magistrado, haja vista ser o juiz o destinatário das provas e presidente da tramitação
processual adequada. Ora, no caso sob análise, verifico ser desnecessária a atribuição do rito ordinário, na medida em que o
procedimento da lei 9.099/95 é mais célere e trará a prestação jurisdicional adequada à parte em lapso temporal razoável e menor
se comparado com o rito ordinário. Outrossim, ressalto, mais uma vez, que o rito processual deve ser entendido apenas como
meio para se atingir o fim do processo, qual seja, a entrega da prestação jurisdicional célere e efetiva às partes.Neste diapasão,
determino o prosseguimento do feito nos termos da Lei 9.099/95.Designo o dia ____/2017, às _____ horas para realização de
audiência Una (Conciliação, Instrução e Julgamento), que ocorrerá neste Fórum.Cite-se o requerido para comparecer a audiência,
sob as advertências de que sua ausência implicará em revelia, reputando-se, por conseguinte verdadeiros os fatos articulados na
inicial (art. 20 da Lei 9.099/95). Cientifique-se o requerido que, frustrada a conciliação, deverá apresentar contestação em
audiência, nos termos do art. 30 da citada Lei. Com fulcro no CDC em conjunto com o art. 370, §1º, do NCPC, inverto o ônus da
prova, determinando ao requerido que proceda à juntada, quando da audiência una, de todas as provas documentais que disponha
em seu poderIntime-se o requerente, na pessoa do seu advogado, para que compareça à audiência, registrando que a sua
ausência injustificada implicará na extinção do processo sem julgamento do mérito (art. 51 da Lei 9.099/95).Consigno ainda que
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todas as provas serão produzidas em audiência, e que cada parte poderá apresentar até (03) três testemunhas,
independentemente de intimação (art. 34 da mesma Lei).Intimem-se as partes, por meio de seus advogados. Aquelas que não
estão representados por procuradores, intimem-se por qualquer meio idôneo de comunicação (art. 19 da Lei 9.099/95).O
PRESENTE DESPACHO JÁ SERVE COMO MANDADO, devendo ser instruída com cópia da inicial para fins de citação.Cumpra-
se.Barreirinhas/MA, 27/06/2017.Raphael de Jesus Serra Ribeiro AmorimJuiz de Direito titular da comarca de Humberto de
Campos, respondendoJuiz de Direito Resp: 1504604.

Barreirinhas/MA, 28de junho de 2017.
Lucinéa Rodrigues da Silva

Servidora Judicial
Mat. 1504604

(Assinado de ordem do MM. Raphael de Jesus Serra Ribeiro Amorim, Juiz de Direito titular da Comarca de Humberto de
Campos/MA, respondendo, nos termos do art. 3º, XXV, III, do Provimento nº 001/2007/CGJ/MA)

PROCESSO Nº 0000783-55.2016.8.10.0073 (7832016)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
AUTOR: ANTONIO LOPES GOMES 
ADVOGADO: ADLER GOMES LEITAO ( OAB 6587-MA ) e GRACIVAGNER CALDAS PIMENTEL ( OAB 14812-MA )
REU: ESTADO DO MARANHAO 

Proc. nº 783-55.2016
DECISÃO
Inicialmente, INDEFIRO a tutela de urgência pleiteada com fulcro no art. 1º, § 3º da Lei 8437/92 uma vez que vedada providencia
cautelar ou liminar que esgote no todo ou em parte o objeto da ação.Nos termos do art. 2º, § 4º da Lei nº. 12.153/2012, a
competência dos juizados da fazenda pública é absoluta, razão pela qual, não estando a presente lide incluída nas hipóteses onde
não é cabível o rito célere daquela legislação, designo audiência de conciliação, instrução e julgamento, com a respectiva citação
do Estado do Maranhão com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, devendo ser advertido que deverá comparecer munido de
todos os documentos que disponha para o esclarecimento da causa, nos termos dos arts. 7° e 9°, da Lei 12.153/2009.Determino
que a secretaria proceda a imediata inclusão do feito em pauta de audiência una.Intime-se a parte requerente na pessoa do seu
advogado.Barreirinhas/MA, 27/06/2017Raphael de Jesus Serra Ribeiro AmorimJuiz de Direito titular da comarca de Humberto de
Campos, respondendo Resp: 1504604.

Barreirinhas/MA, 28de junho de 2017.
Lucinéa Rodrigues da Silva

Servidora Judicial
Mat. 1504604

(Assinado de ordem do MM. Raphael de Jesus Serra Ribeiro Amorim, Juiz de Direito titular da Comarca de Humberto de
Campos/MA, respondendo, nos termos do art. 3º, XXV, III, do Provimento nº 001/2007/CGJ/MA)

PROCESSO Nº 0000784-40.2016.8.10.0073 (7842016)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
AUTOR: JOSE DE RIBAMAR VIEIRA RODRIGUES 
ADVOGADO: ADLER GOMES LEITAO ( OAB 6587-MA ) e GRACIVAGNER CALDAS PIMENTEL ( OAB 14812-MA )
REU: ESTADO DO MARANHAO 
DECISÃO
Inicialmente, INDEFIRO a tutela de urgência pleiteada com fulcro no art. 1º, § 3º da Lei 8437/92 uma vez que vedada providencia
cautelar ou liminar que esgote no todo ou em parte o objeto da ação.Nos termos do art. 2º, § 4º da Lei nº. 12.153/2012, a
competência dos juizados da fazenda pública é absoluta, razão pela qual, não estando a presente lide incluída nas hipóteses onde
não é cabível o rito célere daquela legislação, designo audiência de conciliação, instrução e julgamento, com a respectiva citação
do Estado do Maranhão com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, devendo ser advertido que deverá comparecer munido de
todos os documentos que disponha para o esclarecimento da causa, nos termos dos arts. 7° e 9°, da Lei 12.153/2009.Determino
que a secretaria proceda a imediata inclusão do feito em pauta de audiência una.Intime-se a parte requerente na pessoa do seu
advogado.Barreirinhas/MA, 27/06/2017Raphael de Jesus Serra Ribeiro AmorimJuiz de Direito titular da comarca de Humberto de
Campos, respondendo Resp: 1504604

Barreirinhas/MA, 28 de junho de 2017.
Lucinéa Rodrigues da Silva

Servidora Judicial
Mat. 1504604

(Assinado de ordem do MM. Raphael de Jesus Serra Ribeiro Amorim, Juiz de Direito titular da Comarca de Humberto de
Campos/MA, respondendo, nos termos do art. 3º, XXV, III, do Provimento nº 001/2007/CGJ/MA)

PROCESSO Nº 0000785-25.2016.8.10.0073 (7852016)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
AUTOR: FRANCISCA DE LOURDES GOMES 
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ADVOGADO: ADLER GOMES LEITAO ( OAB 6587-MA ) e GRACIVAGNER CALDAS PIMENTEL ( OAB 14812-MA )
REU: ESTADO DO MARANHAO
DECISÃO
Inicialmente, INDEFIRO a tutela de urgência pleiteada com fulcro no art. 1º, § 3º da Lei 8437/92 uma vez que vedada providencia
cautelar ou liminar que esgote no todo ou em parte o objeto da ação.Nos termos do art. 2º, § 4º da Lei nº. 12.153/2012, a
competência dos juizados da fazenda pública é absoluta, razão pela qual, não estando a presente lide incluída nas hipóteses onde
não é cabível o rito célere daquela legislação, designo audiência de conciliação, instrução e julgamento, com a respectiva citação
do Estado do Maranhão com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, devendo ser advertido que deverá comparecer munido de
todos os documentos que disponha para o esclarecimento da causa, nos termos dos arts. 7° e 9°, da Lei 12.153/2009.Determino
que a secretaria proceda a imediata inclusão do feito em pauta de audiência una.Intime-se a parte requerente na pessoa do seu
advogado.Barreirinhas/MA, 27/06/2017Raphael de Jesus Serra Ribeiro AmorimJuiz de Direito titular da comarca de Humberto de
Campos, respondendo Resp: 1504604.

Barreirinhas/MA, 28de junho de 2017.
Lucinéa Rodrigues da Silva

Servidora Judicial
Mat. 1504604

(Assinado de ordem do MM. Raphael de Jesus Serra Ribeiro Amorim, Juiz de Direito titular da Comarca de Humberto de
Campos/MA, respondendo, nos termos do art. 3º, XXV, III, do Provimento nº 001/2007/CGJ/MA)

PROCESSO Nº 0000790-13.2017.8.10.0073 (7912017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO SUMÁRIO
AUTOR: ARGO TRANSMISSAO DE ENERGIA S.A. 
ADVOGADO: DAVID ANTUNES DAVID ( OAB 84928-MG )
REU: MARIA NILZA NEVES PINTO e VITOR DOS SANTOS PINTO

Ref. Processo n.º 790-13.2017
Despacho.
1. Recebidos hoje.
2. Para audiencia de conciliação/mediação, tudo nos termos do disposto no NCPC, designo o dia 25.07.2017, às 09:30 horas, no
local de costume.
3. Dê-se ciência.
Barreirinhas, 27.06.2017
Mm. Raphael de Jesus Serra Ribeiro Amorim
Juiz de Direito Titular da Comarca de Humberto de Campos, respondendo Resp: 1504604

Barreirinhas/MA, 28de junho de 2017.
Lucinéa Rodrigues da Silva

Servidora Judicial
Mat. 1504604

(Assinado de ordem do MM. Raphael de Jesus Serra Ribeiro Amorim, Juiz de Direito titular da Comarca de Humberto de
Campos/MA, respondendo, nos termos do art. 3º, XXV, III, do Provimento nº 001/2007/CGJ/MA)

PROCESSO Nº 0000854-57.2016.8.10.0073 (8542016)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
AUTOR: CLERISMAR SOUSA SILVA 
ADVOGADO: ADLER GOMES LEITAO ( OAB 6587-MA ) e GRACIVAGNER CALDAS PIMENTEL ( OAB 14812-MA )
REU: ESTADO DO MARANHÃO 
DECISÃO
Inicialmente, INDEFIRO a tutela de urgência pleiteada com fulcro no art. 1º, § 3º da Lei 8437/92 uma vez que vedada providencia
cautelar ou liminar que esgote no todo ou em parte o objeto da ação.Nos termos do art. 2º, § 4º da Lei nº. 12.153/2012, a
competência dos juizados da fazenda pública é absoluta, razão pela qual, não estando a presente lide incluída nas hipóteses onde
não é cabível o rito célere daquela legislação, designo audiência de conciliação, instrução e julgamento, com a respectiva citação
do Estado do Maranhão com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, devendo ser advertido que deverá comparecer munido de
todos os documentos que disponha para o esclarecimento da causa, nos termos dos arts. 7° e 9°, da Lei 12.153/2009.Determino
que a secretaria proceda a imediata inclusão do feito em pauta de audiência una.Intime-se a parte requerente na pessoa do seu
advogado.Barreirinhas/MA, 27/06/2017Raphael de Jesus Serra Ribeiro AmorimJuiz de Direito titular da comarca de Humberto de
Campos, respondendo Resp: 1504604.

Barreirinhas/MA, 28de junho de 2017.
Lucinéa Rodrigues da Silva

Servidora Judicial
Mat. 1504604

(Assinado de ordem do MM. Raphael de Jesus Serra Ribeiro Amorim, Juiz de Direito titular da Comarca de Humberto de
Campos/MA, respondendo, nos termos do art. 3º, XXV, III, do Provimento nº 001/2007/CGJ/MA)
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PROCESSO Nº 0001064-11.2016.8.10.0073 (10642016)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO SUMÁRIO
AUTOR: RAIMUNDA SILVA DOS SANTOS 
ADVOGADO: MARCELO GOES DUTRA ( OAB 11640-MA )
REU: BANCO CIFRA S A 
Processo 1064-11.2016DECISÃOInicialmente, defiro o benefício de assistência judiciaria gratuita pois o pleito atende aos termos
do NCPC em conjunto com reiterada jurisprudência do STJ acerca do tema.Ciente dos requisitos exigidos pelo art. 300 do NCPC
para deferimento de uma tutela de urgência, quais sejam a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do
processo, entendo que neste momento da relação processual mediante a narrativa fática e documentos que acompanham a
exordial aqueles se encontram presentes, razão pela qual defiro tutela de urgência para que o requerido proceda a suspensão dos
descontos referentes ao contrato 1256046, no prazo de 3 dias úteis, sob pena de multa diária no valor de R$ 300,00, sem prejuizo
de majoração.Ressalto que no mesmo prazo de 3 dias úteis deverá o requerido comprovar nos autos o cumprimento da tutela de
urgência.Tendo sido a ação distribuída perante o rito sumário, não mais existente no NCPC, confiro andamento ao feito pelo rito do
JEEC, mais adequado ante as peculiaridades do caso, notadamente em virtude da celeridade que se exige. Explico.A escolha do
rito mais adequado deve ser atribuída ao magistrado, haja vista ser o juiz o destinatário das provas e presidente da tramitação
processual adequada. Ora, no caso sob análise, verifico ser desnecessária a atribuição do rito ordinário, na medida em que o
procedimento da lei 9.099/95 é mais célere e trará a prestação jurisdicional adequada à parte em lapso temporal razoável e menor
se comparado com o rito ordinário. Outrossim, ressalto, mais uma vez, que o rito processual deve ser entendido apenas como
meio para se atingir o fim do processo, qual seja, a entrega da prestação jurisdicional célere e efetiva às partes.Neste diapasão,
determino o prosseguimento do feito nos termos da Lei 9.099/95.Designo o dia ____/2017, às _____ horas para realização de
audiência Una (Conciliação, Instrução e Julgamento), que ocorrerá neste Fórum.Cite-se o requerido para comparecer a audiência,
sob as advertências de que sua ausência implicará em revelia, reputando-se, por conseguinte verdadeiros os fatos articulados na
inicial (art. 20 da Lei 9.099/95). Cientifique-se o requerido que, frustrada a conciliação, deverá apresentar contestação em
audiência, nos termos do art. 30 da citada Lei. Com fulcro no CDC em conjunto com o art. 370, §1º, do NCPC, inverto o ônus da
prova, determinando ao requerido que proceda à juntada, quando da audiência una, de todas as provas documentais que disponha
em seu poderIntime-se o requerente, na pessoa do seu advogado, para que compareça à audiência, registrando que a sua
ausência injustificada implicará na extinção do processo sem julgamento do mérito (art. 51 da Lei 9.099/95).Consigno ainda que
todas as provas serão produzidas em audiência, e que cada parte poderá apresentar até (03) três testemunhas,
independentemente de intimação (art. 34 da mesma Lei).Intimem-se as partes, por meio de seus advogados. Aquelas que não
estão representados por procuradores, intimem-se por qualquer meio idôneo de comunicação (art. 19 da Lei 9.099/95).O
PRESENTE DESPACHO JÁ SERVE COMO MANDADO, devendo ser instruída com cópia da inicial para fins de citação.Cumpra-
se.Barreirinhas/MA, 27/06/2017.Raphael de Jesus Serra Ribeiro AmorimJuiz de Direito titular da comarca de Humberto de
Campos, respondendo Resp: 1504604.

Barreirinhas/MA, 28de junho de 2017.
Lucinéa Rodrigues da Silva

Servidora Judicial
Mat. 1504604

(Assinado de ordem do MM. Raphael de Jesus Serra Ribeiro Amorim, Juiz de Direito titular da Comarca de Humberto de
Campos/MA, respondendo, nos termos do art. 3º, XXV, III, do Provimento nº 001/2007/CGJ/MA)

PROCESSO Nº 0001160-26.2016.8.10.0073 (11602016)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO SUMÁRIO
AUTOR: BRUNO RENAN DA SILVA VAZ 
ADVOGADO: PAULO ROBERTO DA SILVA OLIVEIRA ( OAB 9170-PI )
REU: FUNDAÇÃO SOUSANDRADE e MUNICIPIO DE BARREIRINHAS 
DECISÃO
Indefiro o benefício de gratuidade de justiça.
Não obstante a parte requerente afirme não ter condições de arcar com as custas do processo, limita-se a proferir alegações
genéricas, não comprovando, efetivamente, sua impossibilidade de arcar com as custas processuais ainda mais quando se intitula
promotor de vendas.
Desta forma, intime-se a parte requerente na pessoa do seu advogado constituído, via DJE, para que, em 10 dias, recolha as
custas devidas.
Cumpra-se.
Barreirinhas/MA, 27/06/2017.
Raphael de Jesus Serra Ribeiro Amorim
Juiz de Direito titular da comarca de Humberto de Campos, respondendo Resp: 1504604

Barreirinhas/MA, 28de junho de 2017.
Lucinéa Rodrigues da Silva

Servidora Judicial
Mat. 1504604

(Assinado de ordem do MM. Raphael de Jesus Serra Ribeiro Amorim, Juiz de Direito titular da Comarca de Humberto de
Campos/MA, respondendo, nos termos do art. 3º, XXV, III, do Provimento nº 001/2007/CGJ/MA)
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PROCESSO Nº 0001601-07.2016.8.10.0073 (16022016)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO SUMÁRIO
AUTOR: MARIANE AGUIAR SANTOS
ADVOGADO: SUELI GONÇALVES DUARTE COUTINHO ( OAB 10127-MA )
REU: MUNICIPIO DE BARREIRINHAS/MA

DECISÃO
Inicialmente, INDEFIRO a tutela de urgência pleiteada com fulcro no art. 1º, § 3º da Lei 8437/92 uma vez que vedada providencia
cautelar ou liminar que esgote no todo ou em parte o objeto da ação.Nos termos do art. 2º, § 4º da Lei nº. 12.153/2012, a
competência dos juizados da fazenda pública é absoluta, razão pela qual, não estando a presente lide incluída nas hipóteses onde
não é cabível o rito célere daquela legislação, designo audiência de conciliação, instrução e julgamento, com a respectiva citação
do Município de Barreirinhas com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, devendo ser advertido que deverá comparecer munido
de todos os documentos que disponha para o esclarecimento da causa, nos termos dos arts. 7° e 9°, da Lei
12.153/2009.Determino que a secretaria proceda a imediata inclusão do feito em pauta de audiência una.Intime-se a parte
requerente na pessoa do seu advogado.Barreirinhas/MA, 27/06/2017Raphael de Jesus Serra Ribeiro AmorimJuiz de Direito titular
da comarca de Humberto de Campos, respondendo Resp: 1504604.

Barreirinhas/MA, 28de junho de 2017.
Lucinéa Rodrigues da Silva

Servidora Judicial
Mat. 1504604

(Assinado de ordem do MM. Raphael de Jesus Serra Ribeiro Amorim, Juiz de Direito titular da Comarca de Humberto de
Campos/MA, respondendo, nos termos do art. 3º, XXV, III, do Provimento nº 001/2007/CGJ/MA)

PROCESSO Nº 0001731-94.2016.8.10.0073 (17322016)
AÇÃO: PROCEDIMENTOS ESPECIAIS DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA | INTERDIÇÃO
INTERDITANTE: EDINALVA SILVA SANTOS 
ADVOGADO: RAFAEL SANTOS LOBATO ( OAB 12049-MA )
INTERDITANDO: JOÃO BATISTA SILVA SANTOS 
ADVOGADO: RAFAEL SANTOS LOBATO ( OAB 12049-MA )
SENTENÇATrata-se de ação de interdição proposta por Edinalva Silva Santos em favor de João Batista Silva Santos, seu irmão,
alegando ser este último portador de doença mental e impossibilitado de realizar atividades básicas do seu cotidiano..A inicial veio
acompanhada de documentos.Audiência de exame pessoal e interrogatório realizada (fls. 26).Realizada perícia médica, acostada
às fls. 28-29, em resposta aos quesitos de fls. retro, concluindo que o interditando apresenta esquizofrenia paranoide.Uma vez que
o requerido não ofertou contestação por intermédio de advogado constituído, nos termos do NCPC os autos foram remetidos ao
advogado Adler Gomes Leitão como curador especial, o qual ofertou manifestação.Com vistas ao Representante do Ministério
Público, este se manifestou pelo deferimento do pedido com delimitação dos limites da curatela.É o relatório. DECIDO.Inicialmente,
insta notar que a requerente detém legitimidade para a ação em tela, tal como disciplina o art. 747, II, do NCPC1.Revela-se
desnecessária a produção de qualquer outra prova nos autos, notadamente oral, posto que despojada de conteúdo técnico, ou
mesmo a repetição do exame, já que, neste ponto, nota-se que não foram apontadas, especificamente, falhas quanto à realização
da prova, como também não houve alegação de suspeição do perito nomeado.Nesses termos é o entendimento da
jurisprudência:DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. ACIDENTE DE TRABALHO. AGRAVO RETIDO. PERITO.
MÉDICO. ESPECIALIDADE. CÓDIGO DE ÉTICA MÉDICA. RESOLUÇÃO 1.931/2009 CFM. O Código de Ética Médica atualmente
em vigor, aprovado pela Resolução do Conselho Federal de Medicina 1.931/2009, não estabelece qualquer restrição concernente
à especialidade médica quando de sua atuação como perito ou auditor. E, ainda sob a vigência do anterior Código de Ética
Médica, Resolução 1.246/88 do Conselho Federal de Medicina, há diversas consultas respondidas pelo referido conselho no
sentido de que o médico pode atuar plenamente nas mais diversas áreas, evidentemente, responsabilizando-se plenamente pelos
atos praticados. Todavia, cabe ao Juiz, destinatário da prova, para motivar o seu livre convencimento, avaliar se é adequada e
pertinente a nomeação de médico de especialidade diversa da que seria a mais indicada para a realização de perícia médica,
inclusive, para tanto, se valendo de sucessivas provas periciais. Caso o perito médico nomeado responda a todos os quesitos, sem
se referir a quaisquer limitações concernentes à ausência de especialização naquele ramo da ciência médica, é válida a prova
pericial realizada, não havendo falar em sua repetição. Ausente a prova da lesão ou doença, não há falar em benefício por
incapacidade. Agravo retido da autora conhecido e desprovido. Apelação da autora conhecida e desprovida. (TJ-DF - APC:
20130111747936 DF 0064679-41.2013.8.07.0015, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, Data de Julgamento: 21/01/2015,
6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 27/01/2015 . Pág.: 505)No decorrer da demanda entrou em vigor a Lei nº
13.146/15 (Estatuto da Pessoa com Deficiência), que trouxe nova disciplina para a teoria das incapacidades, com repercussão em
procedimentos de interdição e na abrangência da curatela.O laudo pericial corroborou o relato da autora, bem como o que foi
verificado por ocasião do interrogatório. Atestou que o interditando apresenta esquizofrenia paranoide, CID-10 F20.0, doença
incurável e passível, apenas, de controle, bem como, é incapaz de reger algum aspecto da sua vida civil ou manifestar sua
vontade.Isto posto, bem delineada nos autos a severa incapacidade do requerido, o pedido deve ser acolhido.Em razão do grau de
comprometimento cognitivo do requerido, conforme bem elucidado pelo laudo médico pericial, em que foi destacado que a doença
a qual acometido o interditando o deixa incapaz de exercer atos da sua vida civil o caso em tela exige amplitude no exercício da
curatela, cabendo à requerente, além da representação do requerido, o dever de garantir a estrutura necessária para sua
subsistência, com os cuidados voltados para o bem estar e segurança, além da administração do patrimônio e dos rendimentos
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percebidos â?" atos de natureza patrimonial e negocial, nos termos do artigo 85 da Lei 13.146/2015.Outrossim, em relação ao
prazo da curatela, inviável sua delimitação, em virtude de apresentar a interditando patologia severa, tida por incurável, conforme
laudo médico de fls. 28-29.Quanto à nomeação da requerente para a função de curadora, o que se tem é que nada de
desabonador sobre sua conduta ou sobre os cuidados destinados ao requerido foi noticiado nos autos.Ante o exposto, JULGO
PROCEDENTE e por via de consequência declaro JOÃO BATISTA SILVA SANTOS. incapaz de exercer pessoalmente os atos da
vida civil, nos termos do artigo 4º, III, do Código Civil.Com fulcro em toda a fundamentação supra nomeio Edinalva Silva Santos
como curadora do interditando.Fica a curadora cientificada de que deverá prestar contas da administração dos bens e valores
eventualmente existentes em nome do curatelado se e quando for instado a tanto, devendo por isso manter registro de
recebimentos e gastos relativos ao eventual patrimônio.À curadora caberá a representação da curatelada e também o dever de
garantir a estrutura necessária para sua subsistência e demais cuidados cotidianos voltados ao bem-estar e segurança, além de
administrar o patrimônio e os rendimentos a ela pertencentes.Transitada em julgado, inscreva-se a sentença no Registro Civil das
pessoas naturais (art. 9º, III, do CC/2002 c/c art. 29 da Lei n.º 6.015/73) e cumpram-se as determinações do art. 755, § 3º do
NCPC2.Não há condenação ao pagamento de custas, em razão da gratuidade processual. Feitas as anotações necessárias,
arquivem-se os autos.P.R.I.Barreirinhas/MA, 19/05/2017.Raphael de Jesus Serra Ribeiro AmorimJuiz de Direito titular da comarca
de Humberto de Campos, respondendo1 Art. 747. A interdição pode ser promovida: II - pelos parentes ou tutores;2 § 3o A
sentença de interdição será inscrita no registro de pessoas naturais e imediatamente publicada na rede mundial de computadores,
no sítio do tribunal a que estiver vinculado o juízo e na plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, onde permanecerá
por 6 (seis) meses, na imprensa local, 1 (uma) vez, e no órgão oficial, por 3 (três) vezes, com intervalo de 10 (dez) dias, constando
do edital os nomes do interdito e do curador, a causa da interdição, os limites da curatela e, não sendo total a interdição, os atos
que o interdito poderá praticar autonomamente. Resp: 173559.

Barreirinhas(MA), 28 de junho de 2017.
Raphael de Jesus Serra Ribeiro Amorim

Juiz Titular da Comarca de Humberto de Campos/MA, respondendo
Lucinéa Rodrigues da Silva

Servidora Judicial
Mat. 1504604

(Assinado de ordem do MM.º Raphael de Jesus Serra Ribeiro Amorim, Juiz de Direito titular da Comarca de Humberto de
Campos/MA, respondendo, nos termos do art. 3º, XXV, III, do Provimento nº 001/2007/CGJ/MA)

PROCESSO Nº 0001785-60.2016.8.10.0073 (17862016)
AÇÃO: PROCEDIMENTOS ESPECIAIS DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA | INTERDIÇÃO
REQUERENTE: ELISBETE RODRIGUES COSTA 
ADVOGADO: RAIMUNDO WALLACE CALDAS DIAS ( OAB 6084-MA )
INTERDITANDO: JAIME MARTINS ALVES 

Proc. nº 1785-60.2016
Assunto: Interdição e Curatela
DESPACHO
Nos termos do art. 750 do NCPC intime-se o requerente na pessoa do seu advogado, via DJE, para que, em 15 dias, junte aos
autos laudos médicos tendentes a fazer provas de suas alegações, eis que se tratam de documentos indispensáveis que devem
acompanhar a exordial.
Barreirinhas/MA, 27/06/2017
Raphael de Jesus Serra Ribeiro Amorim
Juiz de Direito titular da comarca de Humberto de Campos, respondendo Resp: 1504604

Barreirinhas/MA, 28de junho de 2017.
Lucinéa Rodrigues da Silva

Servidora Judicial
Mat. 1504604

(Assinado de ordem do MM. Raphael de Jesus Serra Ribeiro Amorim, Juiz de Direito titular da Comarca de Humberto de
Campos/MA, respondendo, nos termos do art. 3º, XXV, III, do Provimento nº 001/2007/CGJ/MA)

PROCESSO Nº 0001948-74.2015.8.10.0073 (19542015)
AÇÃO: PROCEDIMENTOS REGIDOS POR OUTROS CÓDIGOS, LEIS ESPARSAS E REGIMENTOS | RETIFICAÇÃO OU
SUPRIMENTO OU RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL
REQUERENTE: RAIMUNDA PEREIRA SANTOS PACIENCIA 
ADVOGADO: JAMES DA SILVA BEZERRA ( OAB 6216-MA )

DESPACHO
1. Cumpra-se tal como pleiteou o MP. Confiro prazo de 10 dias para que a parte autora apresente os documentos solicitados.
2. Proceda-se a sua intimação na pessoa de seu advogado.
Em, 27/06/2017
Raphael de Jesus Serra Ribeiro Amorim
Juiz de Direito titular da Comarca de Humberto de Campos/MA, respondendo Resp: 1504604
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arreirinhas/MA, 29de junho de 2017.
Lucinéa Rodrigues da Silva

Servidora Judicial
Mat. 1504604

(Assinado de ordem do MM. Raphael de Jesus Serra Ribeiro Amorim, Juiz de Direito titular da Comarca de Humberto de
Campos/MA, respondendo, nos termos do art. 3º, XXV, III, do Provimento nº 001/2007/CGJ/MA)

PROCESSO Nº 0002054-02.2016.8.10.0073 (20552016)
AÇÃO: PROCEDIMENTOS ESPECIAIS DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA | INTERDIÇÃO
INTERDITANTE: ADRIELLE LISBOA DOS SANTOS 
ADVOGADO: GRACIVAGNER CALDAS PIMENTEL ( OAB 14812-MA )
INTERDITANDO: MARILEIA GARCES NOGUEIRA 
ADVOGADO: GRACIVAGNER CALDAS PIMENTEL ( OAB 14812-MA )
DESPACHO
1. Recebidos hoje.
2. À vista da certidão de fls. 18, redesigno a audiencia para o dia 25/07/2017, às 09:40 horas, no local de costume.
3. Cumpra-se, na íntegra, a decisão de fls. 14.
Dê-se ciência.
Barreirinhas, 27.06.2017
Juiz Raphael de Jesus Serra Ribeiro Amorim
Titular da Comarca de Humberto de Campos/MA, respondendo Resp: 1504604

Barreirinhas/MA, 28de junho de 2017.
Lucinéa Rodrigues da Silva

Servidora Judicial
Mat. 1504604

(Assinado de ordem do MM. Raphael de Jesus Serra Ribeiro Amorim, Juiz de Direito titular da Comarca de Humberto de
Campos/MA, respondendo, nos termos do art. 3º, XXV, III, do Provimento nº 001/2007/CGJ/MA)

PROCESSO Nº 0002091-63.2015.8.10.0073 (20972015)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO SUMÁRIO
AUTOR: MARIA MADALENA SOUSA SILVA 
ADVOGADO: MARCELO GOES DUTRA ( OAB 11640-MA )
REU: BANCO PANAMERICANO S/A 
Proc. nº 2091-63.2015DECISÃODefiro o benefício da gratuidade da justiça, uma vez preenchidos os requisitos exigidos pelo
NCPC, legislação específica, assim como remansosa jurisprudência pátria.Indefiro o pedido de tutela antecipada pois dos autos
constato a ausência de probabilidade do direito autoral. Consta do extrato bancário carreado aos autos que o valor do contrato de
empréstimo em discussão foi endereçado a conta corrente d aparte autora. Logo, neste momento da etapa processual, noto a
ausência de probabilidade do seu direito.Uma vez que a presente demanda foi ajuizada antes da vigência do NCPC, aplico o art.
1046, § 1º da atual codificação.Nos termos do art. 277 do CPC/73, determino a imediata inclusão deste feito em pauta de audiência
de conciliação, a ser realizada neste Fórum.Cite-se a parte ré para comparecer à audiência, advertindo-a que deixando
injustificadamente de comparecer à audiência, reputar-se-ão verdadeiros os fatos articulados na petição inicial. Alerte-se também
que, não obtida a conciliação, deverá oferecer, na própria audiência, resposta, escrita ou oral, por meio de advogado.As partes
deverão comparecer pessoalmente ou fazer-se representar por preposto com poderes para transigir.Intime(m)-se o(a)(s)
autor(a)(s) na pessoa da sua advogada constituída, via DJE.Barreirinhas/MA, 27/06/2017Raphael de Jesus Serra Ribeiro
AmorimJuiz de Direito titular da comarca de Humberto de Campos, respondendo Resp: 1504604.

Barreirinhas/MA, 29 de junho de 2017.
Lucinéa Rodrigues da Silva

Servidora Judicial
Mat. 1504604

(Assinado de ordem do MM. Raphael de Jesus Serra Ribeiro Amorim, Juiz de Direito titular da Comarca de Humberto de
Campos/MA, respondendo, nos termos do art. 3º, XXV, III, do Provimento nº 001/2007/CGJ/MA)

PROCESSO Nº 0002217-79.2016.8.10.0073 (22212016)
AÇÃO: PROCEDIMENTOS REGIDOS POR OUTROS CÓDIGOS, LEIS ESPARSAS E REGIMENTOS | BUSCA E APREENSÃO
EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA

AUTOR: B V FINANCEIRA S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
ADVOGADO: CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES ( OAB 8784A-MA )

REU: JOSE DE ASSIS PEREIRA

Processo 2217-79.2016DESPACHOIntime-se o requerente para que, em 15 dias, proceda a emenda exordial, sob pena de
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extinção sem julgamento do mérito, comprovando a mora nos termos do art. 2º, § 2º do Decreto Lei 911/69, uma vez que a
notificação extrajudicial foi apresentada acompanhada de AR contendo a informação de que o endereço informado foi
insuficiente.Barreirinhas/MA, 27/06/2017.Raphael de Jesus Serra Ribeiro AmorimJuiz de Direito titular da comarca de Humberto de
Campos, respondendo Resp: 1504604

PROCESSO Nº 0002332-03.2016.8.10.0073 (23362016)
AÇÃO: PROCEDIMENTOS ESPECIAIS DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA | INTERDIÇÃO
INTERDITANTE: IVANILDE SOUSA AGUIAR
INTERDITANDO: PAULO CESAR DE MENESES E SILVA
ADVOGADO: DALTON HUGOLINO ARRUDA DE SOUSA ( OAB 9063-MA )
Proc. nº 2332-03.2016
Assunto: Interdição e Curatela
DESPACHO
Nos termos do art. 750 do NCPC intime-se o requerente na pessoa do seu advogado, via DJE, para que, em 15 dias, junte aos
autos laudos médicos tendentes a fazer provas de suas alegações, eis que se tratam de documentos indispensáveis que devem
acompanhar a exordial.
Barreirinhas/MA, 27/06/2017
Raphael de Jesus Serra Ribeiro Amorim
Juiz de Direito titular da comarca de Humberto de Campos, respondendo Resp: 1504604

Barreirinhas/MA, 28de junho de 2017.
Lucinéa Rodrigues da Silva

Servidora Judicial
Mat. 1504604

(Assinado de ordem do MM. Raphael de Jesus Serra Ribeiro Amorim, Juiz de Direito titular da Comarca de Humberto de
Campos/MA, respondendo, nos termos do art. 3º, XXV, III, do Provimento nº 001/2007/CGJ/MA)

Processo nº 1013-97.2016.8.10.0073
Ação de Registro de Óbito Extemporâneo
Autor(res): Maria Damiana Pereira Silva
Advogado(a): Sandra Maria Gonçalves Rocha, OAB/MA 5198
Finalidade – Intimação da advogada acima mencionada, Dra. Sandra Maria Gonçalves Rocha, OAB/MA 5198,para apresentar,
em 10 dias, os documentos solicitados pelo Ministério Público Estadual, quais sejam a certidão de nascimento ou de casamento da
“de cujus”, bem como mencionar se a mesma deixou herdeiros ou marido.

Barreirinhas/MA, 08 de junho de 2016.
Aeska Damasceno Guimarães.

Servidora da Comarca
(Assinado de ordem do MM. Raphael de Jesus Serra Ribeiro Amorim, Juiz de Direito titular da Comarca de Humberto de Campos,
respondendo por esta, nos termos do art. 3º, XXV, III, do Provimento nº 001/2007/CGJ/MA)

Processo n.º 543-03.2015.8.10.0073
Classe (CNJ): Ação Previdenciária
Autor(a):GracinaSilva Reis
Advogado(a): Dr. Flávio Samuel Santos Pinto, OAB/MA 8497
Requerido: Instituto Nacional de Seguro Social (INSS)
ATO ORDINATÓRIO – Fundamentação legal – Art. 3º, inciso IV, Provimento n.º 001/2007 da Corregedoria Geral de Justiça.
INTIMAÇÃO do (a) AUTOR (a) através de seu advogado constituído, Dr. Flávio Samuel Santos Pinto, OAB/MA 8497, para
manifestação em 10 (dez) dias acerca da contestação apresentada pela parte requerida.
Barreirinhas/MA, 29 de junho de 2017.
Aeska Damasceno Guimarães.
Servidora da Comarca–mat. 150870
(Assinado de ordem do MM. Raphael de Jesus Serra Ribeiro Amorim, Juiz de Direito titular da Comarca de Humberto de Campos,
respondendo por esta, nos termos do art. 3º, XXV, III, do Provimento nº 001/2007/CGJ/MA)

PROCESSO Nº 0000516-20.2015.8.10.0073 (5172015)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQUERENTE: RAIMUNDA SANTOS NEVES 
ADVOGADO: MARLLA FABIANA DE SOUSA CORRÊA GOMES ( OAB 11849-MA )
REQUERIDO: BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A 

Processo n.º : 516-20.2015.8.10.0073
Ação : Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Indenização por Dano Moral com Pedido de Antecipação de Tutela
Requerente(s) : Raimunda Santos Neves
Requerido(a)(s) :Banco Itaú Consignado S.A
S e n t e n ç a
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Dispensado o relatório nos termos do artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Os em epígrafe nominados encontram-se na condição de
partes, todos já qualificados nos autos.As partes chegaram ao acordo retro.HOMOLOGO o acordo de fls. 79/80, para que produza
seus efeitos jurídico-legais, nos termos da Lei.Dê-se por publicada com a entrega dos autos na SJ.Registrem-se. Intimem-se.
Após, ao arquivo, com as cautelas devidas.
Barreirinhas, 27/06/2017.
Mm. Raphael de Jesus Serra Ribeiro Amorim
Juiz de Direito Titular da Comarca de Humberto de Campos, respondendo

PROCESSO Nº 0000934-84.2017.8.10.0073 (9352017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQUERENTE: ANGELITA SANTOS DA CRUZ 
ADVOGADO: MAYARA ALMEIDA BOGEA ( OAB 15239-MA ) e RICARDO AUGUSTO DUARTE DOVERA ( OAB 6656-MA )
REQUERIDO: BANCO PAN S/A 

Processo 934-84.2017
SENTENÇA
Relatório dispensado.Nos termos do art. 51, inciso III, da Lei 9099/95 a incompetência relativa enseja a extinção dos autos sem
julgamento do mérito.Compulsando os autos noto que a requerente alega em sua exordial que reside no município de Santo
Amaro/MA, o que resta corroborado pela procuração assinada.Logo, sem maiores delongas, nos termos do art. 51, III, da lei
9099/95 extingo os presentes autos sem análise do seu mérito.
P.R.I.
Após, arquivem-se os autos com baixa na distribuição.
Barreirinhas/MA, 26/06/2017.
Raphael de Jesus Serra Ribeiro Amorim
Juiz de Direito titular da comarca de Humberto de Campos, respondendoJuiz de Direito

PROCESSO Nº 0000940-91.2017.8.10.0073 (9412017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQUERENTE: LUCILIA SILVA ARAÚJO 
ADVOGADO: RONALD AUGUSTO DE SOUSA ROCHA ( OAB 11352-MA )
REQUERIDO: BANCO PAN S/A 

Processo n. 940-91.2017
DECISÃO
Estatui o art. 319 do NCPC que a petição inicial deve indicar o juiz ou tribunal, a que é dirigida, os nomes, prenomes, estado civil,
profissão, domicílio, residência do autor e do réu, o fato e os fundamentos jurídicos do pedido, o pedido, com suas especificações,
o valor da causa, as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados, o requerimento para a citação do
réu, além de ser instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação.Contudo, no presente caso observo que
inexistem nos autos documentos indispensáveis para a análise do pleito, quais sejam cópias dos extratos bancários das contas
correntes em nome do requerente, hábeis a atestarem que não recebeu, bem como não efetuou saque, do valor decorrente do
suposto contrato fraudulento que alega não ter celebrado. Ressalto que a ausência deste documento, cabível de ser juntado, tão
somente, pelo titular, inviabiliza, inclusive, neste momento, a análise do pleito liminar centrado na paralisação dos descontos que
estariam incidindo sobre os proventos de pessoa humilde.Não bastassem estes motivos, os quais encontram guarida em
manifestações do TJMA1, vale a pena pontuar o recente alerta exarado pela Excelentíssima Corregedora Nacional de Justiça,
Ministra Nancy Andrighi 2, relacionado com fraudes cometidas quando do ingresso de ações perante os JEECs. Ciente de toda
esta conjuntura não poderia este magistrado manter-se alheio às determinações do CNJ.ISTO POSTO, determino a intimação da
parte autora, na pessoa do seu advogado, via DJE, para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, sob pena de extinção
sem julgamento do mérito, juntando aos autos cópias dos extratos bancários das contas correntes abertas em nome da
requerente, concernentes ao mês das suposta contratação fraudulenta, bem como aos três meses anteriores.Na mesma toada
determino que a Secretaria Judicial oficie a autoridade policial competente para que seja instaurado inquérito policial relativo ao
caso em análise, haja vista os nítidos reflexos criminais decorrentes de toda a narrativa contida na peça exordial (art 5º, II,
CPP).P.R.I.
Barreirinhas/MA, 26/06/2017.
Raphael de Jesus Serra Ribeiro Amorim
Juiz de Direito titular da Comarca de Humberto de Campos, respondendo
1 PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RITO SUMÁRIO. EMENDA DA INICIAL.
JUNTADA DE EXTRATOS BANCÁRIOS. NECESSIDADE. 1. Diz o artigo 283 do CPC que "a petição inicial será instruída com os
documentos indispensáveis à propositura da ação". Por sua vez, o artigo 333, inciso I, do mesmo diploma legal, diz que "o ônus da
prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito". 2. Em que pese a lei ofertar ao consumidor a inversão do
ônus da prova, cabe ao autor da ação juntar documentos mínimos que demonstrem a plausibilidade do direito invocado. 3. Não se
pode permitir que o Poder Judiciário - especialmente no 1º grau - fique abarrotado de ações que muitas vezes se traduzem em
aventuras jurídicas. 4. Recurso desprovido. (TJ-MA - AI: 0297412015 MA 0005178-52.2015.8.10.0000, Relator: LOURIVAL DE
JESUS SEREJO SOUSA, Data de Julgamento: 04/02/2016, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/02/2016)2
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/82837-corregedora-alerta-para-fraudes-em-processos-nos-juizados-especiais Resp: 116012
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Bequimão

PROCESSO Nº 0000492-15.2017.8.10.0075 (4932017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
AUTOR: RAIMUNDA DA PAIXAO GARCIA 
ADVOGADO: DRA. MARITÔNIA FERREIRA SÁ ( OAB 8267-MA )
REU: BANCO BRADESCO S.A
FINALIDADE: INTIMAR A ADVOGADA DA PARTE AUTORA DO ATO ORDINATÓRIO
Considerando o teor do Provimento nº 001/2007 - COGER/Maranhão, art. 3º, inciso XI, que delegou a competência do Diretor de
Secretaria para a prática de determinados ato s de mero expediente, sem caráter decisório. Designo audiência de conciliação
prévia para o dia 26/07/2017, às 14h30min Expedientes necessários. Bequimão/MA, 26 de junho de 2017. Epifane dos Reis
Macedo Técnico judiciário Resp: 117317

PROCESSO Nº 9000208-58.2011.8.10.0075 (902082011)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQUERENTE: ANTONIO RODRIGUES 
ADVOGADO: HULGO FERNANDO SOUSA BOUERES ( OAB 7675-MA )
REQUERIDO: BANCO BMG
ADVOGADA: EMAUELA SAMPAIO SARMENTO E SILVA
FINALIDADE: INTIMAR O ADVOGADO DA PARTE AUTORA DO DESPACHO
PROCESSO N. 9000208-58.2011.8.10.0075EMBARGOS À EXECUÇÃOEMBARGANTE: BANCO BMG S/AEMBARGADO:
ANTONIO RODRIGUESDESPACHOTrata-se de EMBARGOS À EXECUÇÃO (fls. 93/100), movido pelo BANCO BMG S/A em face
de ANTONIO RODRIGUES, em que se postula excesso de execução. Intime-se a parte embargada para, no prazo de 15 (quinze)
dias, apresentar resposta aos embargos à execução,Após, voltem-me os autos conclusos.Bequimão (MA), 17 de fevereiro de
2017.Michelle Amorim Sancho SouzaJuíza de Direito Titular da Comarca de Bequimão Resp: 183111

PROCESSO Nº 0000009-73.2003.8.10.0075 (92003)
AÇÃO: PROCEDIMENTOS ESPECIAIS DE JURISDIÇÃO CONTENCIOSA | REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE
AUTOR: JOSÉ DE RIBAMAR BOUÉRES 
ADVOGADO: MARKUS FÁBIO ALMEIDA BOUÉRES ( OAB 7124-MA )
REU: SATURNINO DOS SANTOS SODRE 
ADVOGADO: JOÃO JORGE LOBATO ( OAB 5647-MA )

PROCESSO N. 9-73.2003.8.10.0075 (92003) - META 02AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSEREQUERENTE: JOSÉ DE
RIBAMAR BOUÉRESREQUERIDO: SATURNINO DOS SANTOS SODRÉDESPACHOVistos em correição.Tratam os presentes
autos de AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE, interposta em 22 de maio de 2003, por JOSÉ DE RIBAMAR BOUÉRES, em
desfavor de RSATURNINO DOS SANTOS SODRÉ, todos já devidamente qualificados.Em virtude da certidão de fl. 134, datada de
06 de janeiro de 2017, intime-se a parte contrária, nos termos do artigo 485, § 6º, Novo Código Processo Civil (NCPC), para que se
manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca do possível abandono da causa.Bequimão (MA), 17 de janeiro de 2017.Michelle
Amorim Sancho SouzaJuíza de Direito Titular da Comarca de Bequimão Resp: 183111

PROCESSO Nº 0000025-41.2014.8.10.0075 (252014)
AÇÃO: PROCEDIMENTOS REGIDOS POR OUTROS CÓDIGOS, LEIS ESPARSAS E REGIMENTOS | BUSCA E APREENSÃO
EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
AUTOR: PORTOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA 
ADVOGADO: RHELMSON ATHAYDE ROCHA ( OAB 5936-MA ) e THIAGO TAGLIAFERRO LOPES ( OAB 208972-SP )
REU: JOSÉ RAIMUNDO FERREIRA 
INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE ATRAVÉS DE SEU ADVOGADO

PROCESSO N. 25-41.2014.8.10.0075 (252014)AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃOREQUERENTE: PORTOBENS
ADMINISTRADO DE CONSÓRCIOS LTDAREQUERIDO: JOSÉ RAIMUNDO PEREIRADESPACHO Trata-se de AÇÃO DE BUSCA
E APREENSÃO (fls. 03/08), proposta por PORTOBENS ADMINISTRADO DE CONSÓRCIOS LTDA, em face de JOSÉ
RAIMUNDO PEREIRA, ambos já devidamente qualificados nos autos.Tendo em vista a certidão de fl. 37, intime-se a parte
requerente para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias.Após o decurso do prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos
conclusos.Bequimão (MA), 05 de abril de 2017.Michelle Amorim Sancho SouzaJuíza de Direito Titular da Comarca de Bequimão
Resp: 186379

PROCESSO Nº 0000089-51.2014.8.10.0075 (902014)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQUERENTE: BALBINO PEREIRA
ADVOGADO: HULGO FERNANDO SOUSA BOUÉRES Nº 7659 OAB/MA
REQUERIDO: COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO-CEMAR
ADVOGADO: LUCIMARY GALVÃO LEONARDO Nº 7659 OAB/MA
PUBLICAÇÃO E INTIMAÇÃO DAS PARTES ATRAVÉS DE SEUS ADVOGADOS DA DECISÃO
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PROCESSO N. 89-51.2014.8.10.0075 (902014)AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA COM PEDIDO DE
TUTELA ANTECIPADAREQUERENTE: BALBINO PEREIRAREQUERIDO: COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO
(CEMAR)DECISÃO Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA
ANTECIPADA ajuizada por BALBINO PEREIRA, em desfavor da COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO (CEMAR), ambos
já devidamente qualificados.Em sentença de fls. 72/73, houve o julgamento de procedência do pleito, a fim de condenar, em suma,
a ora embargante ao pagamento da quantia R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais, com juros de mora de 1% (um
por cento), desde o evento danoso, e correção monetária, segundo a tabela prática, desde a data do arbitramento.Às fls. 81/85,
repousam embargos de declaração, nos quais a parte requerida, ora embargante, esclarece que há obscuridade no decisum acima
mencionado, uma vez que a incidência dos juros de mora deveria ser a partir da data de seu arbitramento, por não ser aplicável à
espécia a Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça, mas o Enunciado n. 10 das Turmas Recursais do Estado do Maranhão.Eis o
que importava relatar. Os autos, então, vieram conclusos, passo a decidir.Primeiramente, o cerne da presente querela está
direcionado para reconhecer a possibilidade ou não de interposição de embargos de declaração quando for o caso de discussão
acerca do termo inicial para fluir juros de mora e correção monetária em sentença, na qual há condenação a título de danos
morais.Segundo o artigo 1.022, Novo Código de Processo Civil (NCPC), são três as hipóteses de cabimento dos aclaratórios, quais
sejam, a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; b) suprir omissão e c) corrigir erro material.Assim, verifico, de pronto,
que a sentença, ora embargada, na parte dispositiva (fl. 73), trouxe condenação, a título de danos morais, bem como determinara
o termo inicial para fluir os juros de mora e correção monetária.Logo, não há obscuridade ou omissão a ser sanada, já que, friso, o
decisum trouxe a aplicação dos enunciados de súmula do Superior Tribunal de Justiça (STJ), ao esboçar o entendimento pela
aplicação destes, ao afastar a alegação, portanto, de obscuridade; devendo, pois, em caso de insurgência quanto a essa
aplicação, ocorrer a interposição do recurso adequado, e não os aclaratórios.Para arrematar, deixo de aplicar o artigo 1.026, § 2º,
NCPC, já que os aclaratórios interpostos não são manifestamente protelatórios. À vista do exposto, com base no artigo 1.022,
NCPC, por não ser o caso de interposição deste recurso, não conheço os embargos de declaração.Intimem-se as partes acerca do
teor da presente decisão.À Secretaria para as providências de estilo.Bequimão (MA), 02 de maio de 2017.Michelle Amorim Sancho
SouzaJuíza de Direito Titular da Comarca de Bequimão Resp: 186379

PROCESSO Nº 0000130-13.2017.8.10.0075 (1312017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQUERENTE: MARIA HERONDINA OLIVEIRA FRANÇA 
ADVOGADO: PEKELMAN HALO PEREIRA SILVA ( OAB 13777-MA )
REQUERIDO: BANCO BMG S.A e BANCO BRADESCO S.A e BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A
PUBLICAÇÃO E INTIMAÇÃO DA DECISÃO PARA A PARTE AUTORA ATRAVÉS DE ADVOGADO

PROCESSO N. 130-13.2017.8.10.0075 (1312017)AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO C/C
REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAISREQUERENTE: MARIA HERONDINA OLIVEIRA FRANÇAREQUERIDO: BANCO
BRADESCO S/A, BANCO BMG S/A e BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/ADECISÃO Trata-se de AÇÃO ANULATÓRIA DE
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS (fls. 03/08), proposta por MARIA
HERONDINA OLIVEIRA FRANÇA, em face de BANCO BRADESCO S/A, BANCO BMG S/A e BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A,
ao postular a declaração de inexistência de empréstimo consignado, bem como devolução em dobro de valores descontados e
indenização por danos morais.Pleiteia a requerente a anulação dos seguintes contratos de empréstimo consignado em seu
benefício previdenciário: I - Contrato n. 932401793 (Banco Itaú BMG), no valor de R$ 566,94 (quinhentos e sessenta e seis reais e
noventa e quatro centavos), datado de 07 de março de 2013; II - Contrato n. 224831768 (Banco BMG), no valor de R$ 4.859,66
(quatro mil, oitocentos e cinquenta e nove reais e sessenta e seis centavos), datado de 07 de julho de 2012 e; III - Contrato n.
200041344 (Banco BMG), no valor de R$ 4.772,21 (quatro mil, setecentos e setenta e dois reais e vinte e um centavos), datado de
07 de setembro de 2010, ao alegar, em síntese, que desconhece tais valores e que não autorizou a contratação dos referidos
empréstimos.Com a inicial, vieram os documentos acostados às fls. 09/18.Eis o breve relatório. Os, autos, então, vieram
conclusos, passo a decidir.Primeiramente, o cerne da presente querela está direcionado para a possibilidade de concessão de
tutela de urgência, com base no artigo 300, NCPC, quando ocorrer o caso de empréstimo consignado e não tiver prévio pedido
junto ao Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS) para a suspensão administrativa dos descontos, bem como não tiver sido
acostado aos autos extrato de movimentação financeira da requerente.Nesse sentido, o ordenamento jurídico pátrio estabelece
como requisitos para a concessão de tutela de urgência de natureza antecipada, quais sejam: a) a probabilidade do direito; b) o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Exige-se, pois, que esses requisitos sejam constatados desde o
ajuizamento da ação, de acordo com o artigo 300, NCPC.In casu, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores para a
concessão da pleiteada tutela de urgência, porque as alegações da parte requerente não estão subsidiadas de provas, a exemplo
do pedido de suspensão dos descontos junto ao INSS e a cópia dos extratos bancários aptos a comprovar a fraude no empréstimo
consignado.O que se verifica dos documentos carreados aos autos, em especial dos documentos de fls. 16/17, é simplesmente a
efetivação dos empréstimos consignados no benefício previdenciário da requerente, não havendo qualquer demonstração de
creditamento das quantias em conta-corrente de sua titularidade.Frise-se que o extrato bancário apresentado à fl. 18 comprova um
depósito no valor de R$ 985,86 (novecentos e oitenta e cinco reais e oitenta e seis centavos), realizado pelo Banco BMG, em 04
de junho de 2012, relacionado a um empréstimo consignado que não guarda qualquer relação com os empréstimos questionados
na inicial.Além disso, não houve comprovação de dano iminente e irreparável ou de difícil reparação a ser observado em prejuízo
da requerente. Detecto, apenas, o requisito da reversibilidade, que, por si só, não autoriza a concessão da medida.Ressalto, nesse
contexto, que o INSS regulamentou a suspensão administrativa de descontos provenientes de empréstimos consignados, caso
haja requerimento do beneficiário junto ao órgão; sendo, portanto, desnecessária determinação judicial, conforme se depreende da
Resolução INSS/PRES n. 321, de 11 de julho de 2013.Advirto, ainda, à parte requerente de que o uso da quantia monetária
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creditada, em sua conta bancária, sem questionamento imediato e/ou demonstração de interesse em devolvê-lo, faz crer aceitação
tácita da relação contratual, tornando-a existente e válida entre as partes.Para arrematar, a inversão do ônus da prova, em casos
como este, não exime o requerente de instruir devidamente a petição inicial, ao demonstrar nos autos todos os elementos
probatórios mínimos, que porventura estejam ao seu alcance, atentando, especialmente, ao melhor embasamento do pedido
liminar.À vista do exposto, indefiro a tutela de urgência pretendida na inicial, por ausência de lastro probatório mínimo.Intime-se a
parte requerente, na pessoa de sua advogada, para, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial, juntar: a)
cópia do requerimento de suspensão dos descontos junto ao INSS, referente ao contrato ora discutido e; b) cópia dos extratos
bancários de sua conta, com indicação de data e ano, referente aos dois meses subsequentes à data do crédito do empréstimo
consignado.Processo com prioridade na tramitação, nos termos do artigo 71, Estatuto do Idoso.Após, com ou sem resposta,
renove-se a conclusão.Bequimão (MA), 07 de março de 2017.Michelle Amorim Sancho SouzaJuíza de Direito Titular da Comarca
de Bequimão Resp: 117630

PROCESSO Nº 0000183-91.2017.8.10.0075 (1842017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQUERENTE: ROSEANO ADRIAO RODRIGUES REIS 
ADVOGADO: FABIANNE RIANNY GONZAGA SERRAO ( OAB 13698-MA )
REQUERIDO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A
INTIMAÇÃO DO DESPACHO PARA A PARTE AUTORA ATRAVÉS DE SEU ADVOGADO

PROCESSO N. 183-91.2017.8.10.0075 (184 /2017)AÇÃO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANOS MORAISREQUERENTE:
MARIA BENEDITA COSTAREQUERIDO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.ADESPACHO Trata-se de AÇÃO DE REPETIÇÃO
DO INDÉBITO E DANOS MORAIS (fls. 03/10), proposta por MARIA BENEDITA COSTA, em face do BANCO ITAU BMG
CONSIGNADO S.A, ao postular a declaração de inexistência de empréstimo consignado, bem como devolução de valores
descontados e indenização por danos morais.Esclareço à parte autora que a eventual inversão do ônus da prova, em casos como
este, não exime a requerente de instruir devidamente a petição inicial, ao demonstrar nos autos todos os elementos probatórios
mínimos, que porventura estejam ao seu alcance.Ressalto, nesse contexto, que o INSS regulamentou a suspensão administrativa
de descontos provenientes de empréstimos consignados, caso haja requerimento do beneficiário junto ao órgão, conforme se
depreende da Resolução INSS/PRES n. 321, de 11 de julho de 2013.À vista do exposto, intime-se a parte requerente, na pessoa
de sua advogada, para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sob pena de indeferimento da inicial, juntar: a) cópia do requerimento
de suspensão dos descontos junto ao INSS, referente ao contrato ora discutido e;b) cópia dos extratos bancários de sua conta
referente aos dois meses subsequentes às datas dos créditos dos empréstimos consignados.Após, com ou sem resposta, renove-
se a conclusão. Cumpra-se.Bequimão (MA), 30 de março de 2017.Michelle Amorim Sancho SouzaJuíza de Direito Titular da
Comarca de Bequimão Resp: 117630

PROCESSO Nº 0000211-93.2016.8.10.0075 (2112016)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO SUMÁRIO
AUTOR: JOAO BATISTA GARCIA 
ADVOGADO: CARLOS EDUARDO SOUSA FERREIRA ( OAB 12926-MA )
REU: BANCO ITAU BMG CONSIGNADOS S/A 
INTIMAR A PARTE REQUERENTE ATRAVÉS DE SEU ADVOGADO

PROCESSO N. 211-93.2016.8.10.0075 AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO
C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS REQUERENTE: JOÃO BATISTA GARCIAREQUERIDOS: BANCO ITAÚ BMG
CONSIGNADO S/ADESPACHOTrata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE
INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS (fls. 03/10), proposta por JOÃO BATISTA GARCIA, em face de BANCO
ITAÚ BMG CONSIGNADO S/A, ao postular a declaração de inexistência de empréstimo consignado, bem como devolução em
dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.Tendo em vista a certidão de fl. 34, intime-se a parte requerente
para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias.Após o decurso do prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos
conclusos.Bequimão (MA), 04 de abril de 2017.Michelle Amorim Sancho SouzaJuíza de Direito da Comarca de Bequimão Resp:
117317

PROCESSO Nº 0000213-63.2016.8.10.0075 (2132016)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO SUMÁRIO
AUTOR: JOÃO BATISTA GARCIA 
ADVOGADO: CARLOS EDUARDO SOUSA FERREIRA ( OAB 12926-MA )
REU: BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A 
ADVOGADO: GIOVANNY MICHAEL VIEIRA NAVARRO ( OAB MA 9320-A, OAB PA 12.479, OAB AP 1638-A)

PROCESSO N. 213-63.2016.8.10.0075 (2132016)AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE
INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAISREQUERENTE: JOÃO BATISTA GARCIAREQUERIDO: BANCO ITAÚ BMG
CONSIGNADO S/ADESPACHO Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS (fls. 03/10), movida
por JOÃO BATISTA GARCIA, em face do BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S/A, em que postulou, em síntese, a declaração de
inexistência de empréstimo consignado, bem como devolução em dobro dos valores descontados e indenização por danos
morais.Tendo em vista que a presente demanda possui pedido genérico de produção de provas, intimem-se as partes, a fim de
que, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestem sobre a necessidade de produção ou não de prova em audiência de instrução.
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Após, sem pedido de produção de provas em audiência, autos conclusos para fins de prolação da sentença. À Secretaria para as
providências de estilo.Bequimão (MA), 04 de abril de 2017.Michelle Amorim Sancho SouzaJuíza de Direito Titular da Comarca de
Bequimão Resp: 117317

PROCESSO Nº 0000391-51.2012.8.10.0075 (3912012)
AÇÃO: EMBARGOS | EMBARGOS À EXECUÇÃO
EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE BEQUIMÃO 
ADVOGADO: HULGO FERNANDO SOUSA BOUERES ( OAB 7675-MA )
EMBARGADO: ROSENILDE ALVES
ADVOGADO: ANTONIO AUGUSTO SOUSA (OAB MA 4847)
 PUBLICAÇÃO E INTIMAÇÃO DA SENTENÇA DA PARTE AUTORA ATRAVÉS DE SEU ADVOGADO
PROCESSO N.º 391-51.2012.8.10.0075 (391/2012)-EMBARGOS À EXECUÇÃOEMBARGANTE: MUNICIPIO DE
BEQUIMÃOEMBARGADA: ROSENILDE ALVESSENTENÇAO MUNICÍPIO DE BEQUIMÃO opôs embargos à execução que lhe é
movida por ROSENILDE ALVES, objetivando reduzir a quantia exeqüenda por excesso de execução - percentual de taxa de juros
de mora superior ao prescrito no art. 1º -F, da Lei nº 9.494/97.Para tanto, alega a existência de excesso de execução decorrente
de equívoco da embargada na aplicação dos juros de mora e correção monetária.Apesar de ter sido regularmente intimada (fl.10),
a embargada não ofereceu impugnação, conforme certidão (fl.13).No curso do processo principal nº 60-11.2008.8.10.0075
(60/2008), após a prolação de sentença julgando procedente o pedido formulado, o ente público interpôs recurso de apelação.
Após o julgamento da Apelação nº 24409/2011 que manteve o inteiro teor da sentença do juízo "a quo" em todos os seus termos,
as partes pediram a homologação de acordo (fls. 100/103).Verifica-se que o objeto da transação é direito patrimonial de cunho
privado (valores referentes a vencimentos de servidor público), não havendo óbice à homologação do acordo. Ademais, nos
termos da Jurisprudência do Tribunal de Justiça do Maranhão, ainda que tenha sentenciado, continua o juiz, de regra, vinculado ao
processo, para o fim de praticar os atos que lhe são próprios, devendo, nessa esteira, homologar acordo celebrado entre as partes
após a publicação da sentença e a interposição de recurso de apelação (TJMA, Apelação Cível nº 27075/2008, Segunda Câmara
Cível, Rel. Des. Marcelo Carvalho Silva, acórdão nº 80.622/2009, sessão de 07/04/2009). Dessa forma, homologo o acordo
celebrado entre as partes no processo principal, assim julgo extinto os embargos à execução (fls.02/06), com resolução de mérito,
nos termos do artigo 269, inciso III, do CPC.Sem custas e sem honorários, em razão da ausência de impugnação e do benefício da
justiça gratuita concedido no processo principal.Translade-se cópia desta sentença aos autos do processo nº
60-11.2008.8.10.0075 (60/2008) e arquivem-se após o trânsito em julgado. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Bequimão/MA,
01 de setembro de 2015.ADRIANA DA SILVA CHAVES DE MELO Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Bequimão Resp:
183137

PROCESSO Nº 0000501-11.2016.8.10.0075 (5012016)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
AUTOR: SERAFINA COSTA ABREU 
ADVOGADO: CARLOS EDUARDO SOUSA FERREIRA ( OAB 12926-MA )
REU: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO ( OAB 23.255-PE)
INTIMAÇÃO DAS PARTES ATRAVÉS DE SEUS ADVOGADOS

PROCESSO N. 893-82.2015.8.10.0075 (8992015)AÇÃO ORDINÁRIAREQUERENTE: AMARILDO GARCIA
GONÇALVESREQUERIDO: MUNICÍPIO DE BEQUIMÃODESPACHO Tratam os presentes autos de AÇÃO ORDINÁRIA, ajuizada
por AMARILDO GARCIA GONÇALVES, em face de MUNICÍPIO DE BEQUIMÃO, ambos já devidamente qualificados.Tendo em
vista que a presente demanda comporta o julgamento antecipado da lide, mas há, nos presentes autos, pedido genérico de
produção de provas, intimem-se as partes, a fim de que, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestem sobre a necessidade de
produção ou não de prova em audiência de instrução. Após, sem pedido de produção de provas em audiência, autos conclusos
para fins de prolação da sentença. À Secretaria para as providências de estilo.Bequimão (MA), 08 de março de 2017.Michelle
Amorim Sancho SouzaJuíza de Direito Titular da Comarca de Bequimão Resp: 183111

PROCESSO Nº 0000503-78.2016.8.10.0075 (5032016)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
AUTOR: FÁBIO HENRIQUE RODRIGUES CUNHA 
ADVOGADO: CARLOS EDUARDO SOUSA FERREIRA ( OAB 12926-MA )
REU: DALCAR VEICULOS LTDA 
ADVOGADO: VALÉRIA LAUANDE CARVALHO COSTA (OAB MA 4749 )
ADVOGADO: SALVIO DINO DE CASTRO E COSTA JUNIOR (OAB MA 5227 )
ADVOGADO: ANA AMÉLIA FIGUEIREDO DINO DE CASTRO E COSTA (OAB MA 5517 )
INTIMAR AS PARTES ATRAVÉS DE SEUS ADVOGADOS

PROCESSO N. 503-78.2016.8.10.0075 (5032016)AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAISREQUERENTE:
FABIO HENRIQUE RODRIGUES CUNHAREQUERIDO: DALCAR VEÍCULOS LTDADESPACHO Trata-se de AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS (fls. 03/10), movida por FABIO HENRIQUE RODRIGUES CUNHA, em face
do DALCAR VEÍCULOS LTDA, em que postulou, em síntese, o pagamento de indenização por danos materiais e morais em razão
de defeitos do veículo adquirido junto à requerida.Tendo em vista que a presente demanda possui pedido genérico de produção de
provas, intimem-se as partes, a fim de que, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestem sobre a necessidade de produção ou não
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de prova em audiência de instrução. Após, sem pedido de produção de provas em audiência, autos conclusos para fins de
prolação da sentença. À Secretaria para as providências de estilo.Bequimão (MA), 13 de março de 2017.Michelle Amorim Sancho
SouzaJuíza de Direito Titular da Comarca de Bequimão Resp: 183111

PROCESSO Nº 0000539-23.2016.8.10.0075 (5392016)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
AUTOR: MANOEL GETULIO RIBEIRO 
ADVOGADO: CARLOS EDUARDO SOUSA FERREIRA ( OAB 12926-MA )
REU: BANCO DO BRADESCO S/A 
INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA ATRAVÉS DE SEU ADVOGADO

PROCESSO N. 539-23.2016.8.10.0075 (5392016)AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C
DECLARATÓRIA DE CONTRATO NULO COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE NATUREZA
ANTECIPADAREQUERENTE: MANOEL GETÚLIO RIBEIROREQUERIDO: BANCO BRADESCO S/ADESPACHO Trata-se de
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C DECLARATÓRIA DE CONTRATO NULO COM PEDIDO DE
TUTELA PROVISÓRIA DE NATUREZA ANTECIPADA (fls. 03/15), proposta por MANOEL GETÚLIO RIBEIRO, em face de BANCO
BRADESCO S/A, ambos já devidamente qualificados nos autos.Tendo em vista a certidão de fl. 90, intime-se a parte requerente
para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias.Após o decurso do prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos
conclusos.Bequimão (MA), 05 de abril de 2017.Michelle Amorim Sancho SouzaJuíza de Direito Titular da Comarca de Bequimão
Resp: 186379

PROCESSO Nº 0000607-70.2016.8.10.0075 (6072016)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
AUTOR: RITA DE CASSIA GOMES
ADVOGADO: JOSÉ SODRÉ FERREIRA NETO (OAB 12333A-MA) e PAULO VICTOR SANTOS FERREIRA (OAB 15244-MA)
REU: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A
ADVOGADO: JOSÉ ALMIR DA R. MENDES JÚNIOR (OAB 392-A - RN)

INTIMAÇÃO
Finalidade: Publicação da sentença e Intimação dos procuradores legais da autora e réu, os advogados JOSÉ SODRÉ FERREIRA
NETO (OAB 12333A-MA) e PAULO VICTOR SANTOS FERREIRA (OAB 15244-MA) e JOSÉ ALMIR DA R. MENDES JÚNIOR
(OAB 392-A - RN), para tomar conhecimento da SENTENÇA proferida nos autos em epígrafe, cuja parte dispositiva segue
transcrita: “Dessa forma, como há um direcionamento, na atualidade, para a solução dos conflitos em que ocorra um envolvimento
maior das partes, notadamente, por força do artigo 840, Código Civil, e da nova sistemática do Novo Código de Processo Civil,
homologo o presente acordo para que produza seus jurídicos e legais efeitos, ao declarar resolvido o mérito do presente processo,
na forma do art. 487, III, "b", Novo Código de Processo Civil (NCPC). Sem custas e sem honorários, a teor do artigo 55, Lei n.
9.099/1995. Intimem-se as partes. Publique-se. Registre-se. Com o depósito da quantia pactuada, expeça-se o competente alvará
em favor da requerente, RITA DE CÁSSIA GOMES, para levantamento dos valores depositados na conta judicial. Oportunamente,
arquivem-se os presentes autos, com as cautelas de praxe. Bequimão (MA), 29 de maio de 2017. Michelle Amorim Sancho Souza
Juíza de Direito Titular da Comarca de Bequimão.”

PROCESSO Nº 0000739-30.2016.8.10.0075 (7392016)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQUERENTE: ANTONIA RAIMUNDA GUSMÃO REIS
ADVOGADO: HULGO FERNANDO SOUSA BOUERES (OAB 7675-MA)
REQUERIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S.A
JOSÉ ALMIR DA R. MENDES JÚNIOR (OAB 392-A - RN)

INTIMAÇÃO
Finalidade: Publicação da sentença e Intimação dos procuradores legais da autora e réu, os advogados HULGO FERNANDO
SOUSA BOUERES (OAB 7675-MA) e JOSÉ ALMIR DA R. MENDES JÚNIOR (OAB 392-A - RN), para tomar conhecimento da
SENTENÇA proferida nos autos em epígrafe, cuja parte dispositiva segue transcrita: “À vista do exposto, com base no artigo 20,
Lei n. 9.099/1995 c/c artigo 487, I, NCPC, julgo parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, ao solucionar o mérito da
demanda, para: a) declarar a inexistência de débito, representado pelo contrato de empréstimo consignado n. 802055953, no valor
total de R$ 6.422,35 (seis mil, quatrocentos e vinte e dois reais e trinta e cinco centavos), o qual fora dividido em 72 (setenta e
duas) parcelas no valor cada uma de R$ 182,78 (cento e oitenta e dois reais e setenta e oito centavos), com início de desconto em
dezembro de 2014, bem como para anular as cobranças dele decorrentes; b) condenar o BANCO BRADESCO
FINANCIAMENTOS S/A a restituir, em dobro, a ANTONIA RAIMUNDA GUSMÃO REIS o valor de R$ 5.117,84 (cinco mil, cento e
dezessete reais e oitenta e quatro centavos), efetivamente descontado de seu benefício, vinculado ao contrato n. 802056668, a
partir do evento danoso, qual seja, 07 de janeiro de 2015 (data do início dos descontos do empréstimo), e com juros moratórios de
1% (um por cento) ao mês, a partir, igualmente, do evento danoso (Súmula 54, STJ) e c) condenar a parte requerida ao
pagamento de R$ 3.211,17 (três mil, duzentos e onze reais e dezessete centavos), a título de danos morais, valor este a ser
monetariamente corrigido, conforme tabela da Corregedoria-Geral de Justiça, a partir do arbitramento, nos termos da Súmula n.
362, Superior Tribunal de Justiça (STJ), e juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso. Sem custas e honorários nesta
fase, a teor do artigo 55, Lei n. 9.099/1995. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Após o trânsito em julgado,
arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Em caso de interposição de recurso, deverá a Secretaria, nos termos do artigo 42,

Página 1021 de 2382 Diário da Justiça Eletrônico Disponibilização: 30/06/2017
Edição nº 114/2017 Publicação: 03/07/2017

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO - Praça Dom Pedro II, s/n Centro - CEP 65010-905 - São Luis-MA - Fone: (98) 2106-9000 - www.tjma.jus.br
Diário da Justiça Eletrônico - Diretoria Judiciária - Coordenadoria de Jurisprudência e Publicações - Fone: (98) 2106 9805 / 9810 / 9896 / 9897 - publicacoes@tj.ma.gov.br



Lei n. 9.099/1995, certificar a tempestividade e o preparo, bem como intimará o ora recorrido para oferecer resposta escrita, no
prazo de 10 (dez) dias, se não houver pedido de efeito suspensivo. Bequimão (MA), 23 de março de 2017. Michelle Amorim
Sancho Souza Juíza de Direito Titular da Comarca de Bequimão.”

PROCESSO Nº 9000076-30.2013.8.10.0075 (900762013)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQUERENTE: MARIA RAIMUNDA CARVALHO ALMEIDA
ADVOGADO: FREDERICO CARNEIRO FONTELES (OAB 7659) e HULGO FERNANDO SOUSA BOUERES (OAB 7675-MA)
REQUERIDO: BANCO VOTORANTIM
ADVOGADO: ANASTACIO MARINHO (OAB 8502-CE) e WILSON SALES BELCHIOR (OAB 11099MA-MA)

INTIMAÇÃO
Finalidade: Intimação dos procuradores legais da requerente, FREDERICO CARNEIRO FONTELES (OAB 7659) e HULGO
FERNANDO SOUSA BOUERES (OAB 7675-MA), para tomar conhecimento do ATO ORDINATÓRIO proferido nos autos em
epígrafe, que segue transcrito: “De acordo com o art. 3°, inciso V, do Provimento n° 001/2007 - CGJ/MA, intime-se a parte autora
para se manifestar em 05 (cinco) dias sobre a juntada de novos documentos às fls. destes autos, nos termos do art. 398 do CPC.
Expedientes necessários. Bequimão/MA, 29 de junho de 2017. Elanderson dos Santos Pereira Técnico Judiciário Mat.147959
Autorizado pelo Art. 1°, Provimento n° 22/2009 - CGJ/MA”.

Elanderson dos Santos Pereira
Técnico Judiciário

Mat. 147959
Autorizado pelo Art. 1°do Provimento n° 22/2009 - CGJ/MA

PROCESSO Nº 9000087-93.2012.8.10.0075 (900872012)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQUERENTE: FRANCISCA RODRIGUES MENDES 
ADVOGADO: HULGO FERNANDO SOUSA BOUERES ( OAB 7675-MA )
REQUERIDO: COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO-CEMAR
ADVOGADA: LUCIMARY GALVÃO LEONARDO GARCES OAB/MA Nº 6.100
PUBLICAÇÃO E INTIMAÇÃO DA DECISÃO PARA A PARTE RECORRIDA ATRAVÉS DE SEU ADVOGADO

PROCESSO N. 9000087-93.2012.8.10.0075 AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA E TUTELA
ANTECIPADAREQUERENTE: FRANCISCA RODRIGUES MENDESREQUERIDO: COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO
(CEMAR)DECISÃO Tratam os presentes autos de AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA E TUTELA
ANTECIPADA, ajuizada por FRANCISCA RODRIGUES MENDES, em desfavor de COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO
(CEMAR), ambos já devidamente qualificados. Ante o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade recursal, recebo o
recurso inominado de fls. 80/92, apenas no efeito devolutivo, nos termos do artigo 43, Lei n. 9.099/1995. Nos termos do artigo 42, §
2º, Lei n. 9.099/1995, intime-se, para que no prazo de 10 (dez) dias, o ora recorrido, caso queira, ofereça as contrarrazões ao
recurso interposto.Após, com ou sem manifestação, os autos devem ser remetidos à Turma Recursal de Pinheiro, com as
homenagens de estilo.À Secretaria para as providências de estilo.Bequimão (MA), 27 de março de 2017.Michelle Amorim Sancho
SouzaJuíza de Direito Titular da Comarca de Bequimão Resp: 183111

PROCESSO Nº 9000177-04.2012.8.10.0075 (901772012)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQUERENTE: IRENE FERREIRA CASTRO 
ADVOGADO: HULGO FERNANDO SOUSA BOUERES ( OAB 7675-MA )
REQUERIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
ADVOGADO: WILSON SALES BELCHIOR ( OAB 110099-MA )
FINALIDADE: PUBLICAR SENTENÇA

PROCESSO N. 9000177-04.2012.8.10.0075 (901772012)AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C
REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE LIMINARREQUERENTE: IRENE
FERREIRA CASTROREQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A.SENTENÇAVistos em correição. Trata-se de AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
C/C PEDIDO DE LIMINAR, movida porIRENE FERREIRA CASTRO em face de BANCO BRADESCO S.A., ambos já devidamente
qualificados.Dispensado o relatório, de acordo com o disposto no artigo 38, Lei n. 9.099/1995, passo a decidir.Em petição de fls.
154/156, as partes apresentam proposta de acordo extrajudicial, para que seja homologado, com posterior extinção do processo,
mesmo com a interposição de recurso inominado.Na proposta de acordo apresentada pelas partes, o requerido comprometeu-se a
proceder com o pagamento do valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), mediante depósito via DJO. Comprometeu-se ainda a
cancelar o contrato, objeto da lide.Dessa forma, como há um direcionamento, na atualidade, para a solução dos conflitos em que
ocorra um envolvimento maior das partes, notadamente, por força do artigo 840, Código Civil, e da nova sistemática do novo
Código de Processo Civil, homologo o presente acordo para que produza seus jurídicos e legais efeitos, ao declarar resolvido o
mérito do presente processo, na forma do art. 487, III, "b", Novo Código de Processo Civil (NCPC).Sem custas e sem honorários, a
teor do artigo 55, Lei n. 9.099/1995.Ficam as partes notificadas de que os autos processuais findos dos Juizados Especiais Cíveis
serão eliminados após o prazo de 120 dias da data do arquivamento definitivo, este considerado a partir do cumprimento da
sentença. Encerrado o processo e decorridos os prazos legais, as partes, mediante requerimento ao Secretário Judicial, poderão
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retirar os documentos originais que juntaram aos autos, nos termos da Resolução n. 11/2013, expedida pelo Tribunal de Justiça do
Estado do Maranhão. Expeça-se o competente alvará judicial, para fins de levantamento da quantia depositada à fl.
161.Oportunamente, arquivem-se os presentes autos, com as cautelas de praxe.Intimem-se as partes. Publique-se. Registre-
se.Bequimão (MA), 06 de dezembro de 2016.Michelle Amorim Sancho SouzaJuíza de Direito Titular da Comarca de Bequimão
Resp: 183111

Bom Jardim

PROCESSO Nº 0000013-93.2015.8.10.0074 (132015)
AÇÃO: PROCESSO COMUM | AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
INDICIADO: WALLYSON SOARES MARTINS 
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO

DESPACHO: "Redesigno a Audiência de Instrução e Julgamento para o dia 13/09/2017, às 15:45h, que será realizada na Sala de
Audiências deste Fórum.À Secretaria Judicial para promover a intimação do Representante do Ministério Público, do(s)
acusado(s), e seu(s) advogado(s).Intime-se as testemunhas arroladas, expedindo-se carta precatória, caso necessário.Cumpra-
se.Publique-se no DJE. Bom Jardim, 08 de maio de 2017. RAPHAEL LEITE GUEDESJUIZ DE DIREITO TITULAR".

PROCESSO Nº 0000082-57.2017.8.10.0074 (822017)
AÇÃO: EXECUÇÃO CRIMINAL | EXECUÇÃO DA PENA
APENADO: JOSÉ DIVINO DE BRITO COSTA
ADVOGADO: MAGNO DE JESUS MARQUES PEDROSA (OAB/MA Nº. 12828)

DESPACHO: "1. Para a audiência admonitória, designo o dia 23/08/2017, às 10:00h, neste Fórum.2. Intime-se o apenado e a DPE,
com a advertência que a ausência injustificada importará em não-aceitação das condições impostas. 3. Cientifique o Ministério
Público.Bom Jardim/MA, 15 de março de 2017. RAPHAEL LEITE GUEDESJUIZ DE DIREITO TITULAR".

PROCESSO Nº 0000580-27.2015.8.10.0074 (6082015)
AÇÃO: PROCESSO COMUM | AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
AUTOR: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
RÉU: RAIMUNDO NONATO DA CONCEIÇÃO
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO

DESPACHO: "Redesigno a Audiência de Instrução e Julgamento para o dia 13/09/2017, às 09:30h, que será realizada na Sala de
Audiências deste Fórum.À Secretaria Judicial para promover a intimação do Representante do Ministério Público, do(s)
acusado(s), e seu(s) advogado(s).Intime-se as testemunhas arroladas, expedindo-se carta precatória, caso necessário.Cumpra-
se.Publique-se no DJE. Bom Jardim, 08 de maio de 2017. RAPHAEL LEITE GUEDESJUIZ DE DIREITO TITULAR".

PROCESSO Nº 0000648-74.2015.8.10.0074 (6782015)
AÇÃO: PROCESSO COMUM | AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
DENUNCIANTE: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
ACUSADO: JOSÉ MENDES FILHO
ADVOGADOS: ANDREIA CAROLINE SILVEIRA MAIA (OAB/MA Nº. 12.242-A) E LEONARDO CASTRO FORTALEZA
(OAB/MA Nº. 14.294)

DESPACHO: "Redesigno a Audiência de Instrução e Julgamento para o dia 13/09/2017, às 10:30h, que será realizada na Sala de
Audiências deste Fórum.À Secretaria Judicial para promover a intimação do Representante do Ministério Público, do(s)
acusado(s), e seu(s) advogado(s).Intime-se as testemunhas arroladas, expedindo-se carta precatória, caso necessário.Cumpra-
se.Publique-se no DJE. Bom Jardim, 08 de maio de 2017. RAPHAEL LEITE GUEDESJUIZ DE DIREITO TITULAR".

PROCESSO Nº 0000716-24.2015.8.10.0074 (7512015)
AÇÃO: PROCESSO COMUM | AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
RÉU: ROMILTON LIRA DO NASCIMENTO 

DESPACHO: "Designo Audiência de Instrução e Julgamento, que será realizada na Sala de Audiências deste Fórum, no dia
13/09/2017, às 14:00h.À Secretaria Judicial para promover a intimação do Representante do Ministério Público, do(s) acusado(s),
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e seu(s) advogado(s).Intime-se as testemunhas arroladas, expedindo-se carta precatória, caso necessário.Cumpra-se.Publique-se
no DJE. Bom Jardim, 08 de maio de 2017. RAPHAEL LEITE GUEDESJUIZ DE DIREITO TITULAR".

PROCESSO Nº 0000869-57.2015.8.10.0074 (9152015)
AÇÃO: PROCESSO COMUM | AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
RÉU: BRUNO HENRIQUE BARROS VALE 
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO
RÉU: MAGNO DE SOLEDADE COSTA
ADVOGADO: FRANCISCO BATISTA COSTA (OAB/MA Nº. 4661)
RÉU: JOSE RICHARDSON SILVA DO NASCIMENTO

DESPACHO: "Vistos, etc.DA RESPOSTA À ACUSAÇÃOO representante do Ministério Público Estadual atribuiu a Bruno Henrique
Barros Vale, Magno Soledade Costa e José Richardson da Silva Nascimento, já qualificados, a responsabilidade pela prática do
crime de furto qualificado (art. 155, §4º, incs. I e IV do CPB).Admitida a denúncia, o defensor constituído do réu Magno Soledade
Costa ofereceu resposta à acusação às fls. 76/78, pugnando por sua absolvição, postergando para fase posterior os motivos que
darão sustentáculo às suas alegações. No mesmo sentido, a Defensoria Pública Estadual apresentou defesa preliminar em favor
de Bruno Henrique Barros Vale às fls. 100/100-v. Com relação ao acusado José Richardson da Silva Nascimento, tem-se certidão
informando que o mesmo faleceu, sendo fato público e notório na cidade de Bacabal/MA, onde residia.Não é possível o julgamento
antecipado, uma vez que sem a fase de instrução, com recurso à ampla produção de prova para adequada avaliação da conduta
descrita na denúncia, não há como estabelecer a autoria/culpabilidade por parte dos réus Bruno Henrique Barros Vale e Magno
Soledade Costa, tampouco se vislumbra alguma das causas que ensejaria a sua absolvição sumária, nos termos do art. 397 do
CPP.Designo para a data de 14/09/2017, às 14:00hs, no local de costume, a audiência de instrução e julgamento.Intimem-se a(s)
testemunha(s) aqui residente(s) (militar, se houver, também requisitado aos superiores), o(s) réu(s) e seu(s)
defensor(es).Cientifique-se o Ministério Público. Requisite-se o(s) preso(s), se for o caso, à autoridade policial. No caso de haver
testemunhas residentes em outras Comarcas, dever-se-á expedir carta precatória, com prazo de 20 (vinte) dias, a esses Juízos,
para a oitiva das mesmas, enviando-se, em anexo, cópias da denúncia e deste despacho (ressaltar quando se tratar de processo
com réu preso) devendo-se ainda, após tal expedição, intimar-se as partes (MP e defensor) acerca da data e da finalidade da
mesma.Oficie-se, ainda, ao Cartório de Registro Civil da cidade de Bacabal/MA, para que informe a este Juízo, no prazo de 10
(dez) dias, acerca da existência de certidão de óbito em nome do acusado José Richardson da Silva Nascimento, devendo ser
fornecida a qualificação completa do mesmo.Bom Jardim/MA, 09 de maio de 2017.RAPHAEL LEITE GUEDESJUIZ DE DIREITO
TITULAR".

PROCESSO Nº 0001052-28.2015.8.10.0074 (10982015)
AÇÃO: PROCESSO COMUM | AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
RÉU: JOSÉ DE ALENCAR
ADVOGADO: WASHINGTON LUIZ RIBEIRO FERREIRA (OAB/MA Nº. 13.547)

DESPACHO: "Designo Audiência de Instrução e Julgamento, que será realizada na Sala de Audiências deste Fórum, no dia
14/09/2017, às 11:30h.À Secretaria Judicial para promover a intimação do Representante do Ministério Público, do(s) acusado(s),
e seu(s) advogado(s).Intime-se as testemunhas arroladas, expedindo-se carta precatória, caso necessário.Cumpra-se.Publique-se
no DJE. Bom Jardim, 14 de outubro de 2016. RAPHAEL LEITE GUEDESJUIZ DE DIREITO TITULAR".

PROCESSO Nº 0001068-79.2015.8.10.0074 (11142015)
AÇÃO: PROCESSO COMUM | AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
ACUSADO: JAMILDO DA SILVA LIMA
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO

DESPACHO: "Designo Audiência de Instrução e Julgamento, que será realizada na Sala de Audiências deste Fórum, no dia
13/09/2017, às 14:30h.À Secretaria Judicial para promover a intimação do Representante do Ministério Público, do(s) acusado(s),
e seu(s) advogado(s).Intime-se as testemunhas arroladas, expedindo-se carta precatória, caso necessário.Cumpra-se.Publique-se
no DJE. Bom Jardim, 16 de novembro de 2016. RAPHAEL LEITE GUEDESJUIZ DE DIREITO TITULAR".

PROCESSO Nº 0001150-13.2015.8.10.0074 (11962015)
AÇÃO: PROCESSO COMUM | AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
DENUNCIANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
ACUSADO: LUIS PEREIRA DOS SANTOS
ADVOGADO: DENNYS DOS SANTOS PORTO ( OAB 12145-MA ) e EDANA MARIA CUNHA DE ANDRADE ( OAB 6770-MA ) e
RAFAELLE MARIANA ANDRADE DE LIMA ( OAB 14406-MA ) e UBIRATAN JOÃO DE CASTRO FILHO ( OAB 12865-MA )
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DESPACHO: "Designo Audiência de Instrução e Julgamento, que será realizada na Sala de Audiências deste Fórum, no dia
13/09/2017, às 15:00h.À Secretaria Judicial para promover a intimação do Representante do Ministério Público, do(s) acusado(s),
e seu(s) advogado(s).Intime-se as testemunhas arroladas, expedindo-se carta precatória, caso necessário.Cumpra-se.Publique-se
no DJE. Bom Jardim, 16 de novembro de 2016. RAPHAEL LEITE GUEDESJUIZ DE DIREITO TITULAR".

PROCESSO Nº 0001284-40.2015.8.10.0074 (13312015)
AÇÃO: PROCESSO COMUM | AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
DENUNCIANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
ACUSADO: MAURICIO RODRIGUES SARAIVA
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO

DESPACHO: "Designo Audiência de Instrução e Julgamento, que será realizada na Sala de Audiências deste Fórum, no dia
13/09/2017, às 11:00h.À Secretaria Judicial para promover a intimação do Representante do Ministério Público, do(s) acusado(s),
e seu(s) advogado(s).Intime-se as testemunhas arroladas, expedindo-se carta precatória, caso necessário.Cumpra-se.Publique-se
no DJE. Bom Jardim, 21 de setembro de 2016. RAPHAEL LEITE GUEDESJUIZ DE DIREITO TITULAR".

Expediente nº 6688615
Processo nº 206-40.2017.8.10.0074 (2062017)
Ação: Procedimento Ordinário
Autor: ITAMAR SANTANA CONCEIÇÃO, LAISSE DOS SANTOS SARAIVA, ARLETE ALVES DO NASCIMENTO, LAURINEIA
MOREIRA BRITO, JOSÉ CARDIAL PEREIRA, ANTONIO COSTA
Advogados: RAFAELLE MARIANA ANDRADE DE LIMA (OAB/MA Nº. 14.406), EDNA MARIA CUNHA DE ANDRADE (OAB/MA Nº.
6770), UBIRATAN JOÃO DE CASTRO FILHO (OAB/MA Nº. 12.865) e DENNYS DOS SANTOS PORTO (OAB/MA Nº. 12.145)
Réu: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM
INTIMAÇÃO
Finalidade: Intimação do(s) advogado(s) acima aludido(s), para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, manifestar-se acerca do(a)
contestação de fls. 166/180 nos autos do processo em epígrafe.
Bom Jardim/MA, 28 de junho de 2017.
SUELI PINTO PEREIRA DE MELO
Secretária Judicial da Vara Única da Comarca de Bom Jardim
(Assinando de ordem do MM. Juiz de Direito Titular desta Comarca, Dr. Raphael Leite Guedes, nos termos do art. 3º, XXV, III, do
Provimento nº 001/2007/CGJ/MA)

PROCESSO Nº 0000652-19.2012.8.10.0074 (6522012)
AÇÃO: PROCEDIMENTOS ESPECIAIS DE JURISDIÇÃO CONTENCIOSA | REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE
AUTOR: BENEDITO PEREIRA DA COSTA 
REUS: RAIMUNDO FREITAS DUTRA E OUTROS
ADVOGADA: ISAURA CRISTINA ARAUJO DE MACEDO - OAB/MA 12639
S E N T E N Ç A O(s) demandante(s), por seu representante judicial, foi(ram) intimado(s) para cumprir determinação judicial,
conforme despacho/decisão de fls. 91. Contudo, resta caracterizada a ausência de interesse processual no prosseguimento do
feito, haja vista não cumpriu a determinação judicial, conforme certidão de fls. 94. É o relato. Decido. Diante da inércia da parte
autora, e caracterizada a ausência de interesse processual para o adequado prosseguimento do feito, na medida em que não
cumpriu a determinação judicial, julgo extinto o processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, inciso VI do Novo Código
de Processo Civil. Sem custas e Sem honorários. Publique-se, registre-se e intime-se, desta extraindo cópias para os devidos fins.
Após o trânsito em julgado, não havendo diligências a serem cumpridas, certifique-se nos autos e arquive-se, com baixa na
distribuição. Bom Jardim, 02 de maio de 2017. RAPHAEL LEITE GUEDESJUIZ DE DIREITO TITULAR Resp: 183160

Brejo

EDITAL DE INTIMAÇÃO
Processo nº 1093-52.2016.8.10.0076
Ação: Penal
Autor: Ministério Publico Estadual
Acusados: HILDECILIO DOS SANTOS CARVALHO e WYLMENIS DOS SANTOS CARVALHO
FINALIDADE: Intimação do advogado Dr. MAIKO DIEGO ROHSLER CORTEZE, OAB-MA 15.010-A, com escritório profissional
nesta cidade de Brejo-MA, para tomar ciência da nomeação como defensor dativo nos autos acima citado e para apresentar a
defesa escrita do acusado HILDECILIO DOS SANTOS CARVALHO, no prazo de 10 (dez) dias, oportunidade em que poderá
arrolar testemunhas, nos termos do Art. 396 do CPP. Brejo-MA, 28 de junho de 2017.

Maria da Conceição Privado Rego
Juíza de Direito desta Comarca
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EDITAL DE INTIMAÇÃO
Processo nº 1499-10.2015.8.10.0076
Ação: Penal
Autor: Ministério Publico Estadual
Acusados: ANTONIO ELTON SOUSA e MARCOS SANTOS VIANA
FINALIDADE: Intimação do advogado Dra. ROSIVAN DA COSTA SOUSA, OAB-MA 9711, com escritório profissional nesta cidade
de Brejo-MA, para tomar ciência da nomeação como defensor dativo nos autos acima citado e para apresentar a defesa escrita
dos acusados ANTONIO ELTON SOUSA e MARCOS SANTOS VIANA, no prazo de 10 (dez) dias, oportunidade em que poderá
arrolar testemunhas, nos termos do Art. 396 do CPP. Brejo-MA, 01 de junho de 2017.

Maria da Conceição Privado Rego
Juíza de Direito desta Comarca

EDITAL DE INTIMAÇÃO
Processo nº 321-55.2017.8.10.0076
Ação: Penal
Autor: Ministério Publico Estadual
Acusado: FABIA SILVA DOS SANTOS e OUTROS
FINALIDADE: Intimação do advogado Dr. RONALDO SOUZA DA LUZ, OAB-PI 13.749, com escritório profissional nesta cidade de
Brejo-MA, para tomar ciência da nomeação como defensor dativo nos autos acima citado e para apresentar a defesa escrita da
acusada FABIA SILVA DOS SANTOS, no prazo de 10 (dez) dias, oportunidade em que poderá arrolar testemunhas, nos termos do
Art. 396 do CPP. Brejo-MA, 28 de junho de 2017.

Maria da Conceição Privado Rego
Juíza de Direito da Comarca

EDITAL DE INTIMAÇÃO
Processo nº 479-81.2015.8.10.0076
Ação: Penal
Autor: Ministério Publico Estadual
Acusado: FRANCISCO LOPES DE CARVALHO e JARDEL MENEZES DA COSTA
FINALIDADE: Intimação do advogado Dr. JOÃO VICTOR DE DEUS MORENO RODRIGUES CASTELO BRANCO, OAB-MA
14242, com escritório profissional nesta cidade de Brejo-MA, para tomar ciência da nomeação como defensor dativo nos autos
acima citado e para apresentar a defesa escrita do acusado FRANCISCO LOPES DE CARVALHO, no prazo de 10 (dez) dias,
oportunidade em que poderá arrolar testemunhas, nos termos do Art. 396 do CPP. Brejo-MA, 28 de junho de 2017.

Maria da Conceição Privado Rego
Juíza de Direito desta Comarca

EDITAL DE INTIMAÇÃO
Processo nº 698-60.2016.8.10.0076
Ação: Penal
Autor: Ministério Publico Estadual
Acusado: CIJAIRO MARTINS CARVALHO ARAUJO
FINALIDADE: Intimação do advogado Dr. MAIKO DIEGO ROHSLER CORTEZE, OAB-MA 15.010-A, com escritório profissional
nesta cidade de Brejo-MA, para tomar ciência da nomeação como defensor dativo nos autos acima citado e para apresentar a
defesa escrita do acusado CIJAIRO MARTINS CARVALHO ARAUJO, no prazo de 10 (dez) dias, oportunidade em que poderá
arrolar testemunhas, nos termos do Art. 396 do CPP. Brejo-MA, 28 de junho de 2017.

Maria da Conceição Privado Rego
Juíza de Direito desta Comarca

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
Processo nº 1665-76.2014.8.10.0076
Ação: Penal
Autor: Ministério Publico Estadual
Acusado: SALISNETO DOS SANTOS FREITAS
FINALIDADE: Notificação do advogado Dr. MAIKO DIEGO ROHSLER CORTEZE, OAB-MA 15.010-A, com escritório profissional
nesta cidade de Brejo-MA, para tomar ciência da nomeação como defensor dativo nos autos acima citado e para apresentar a
defesa escrita do acusado SALISNETO DOS SANTOS FREITAS, no prazo de 10 (dez) dias, oportunidade em que poderá arrolar
testemunhas, nos termos do Art. 396 do CPP. Brejo-MA, 28 de junho de 2017.

Maria da Conceição Privado Rego
Juíza de Direito desta Comarca

PROCESSO Nº 0000135-37.2014.8.10.0076 (1352014)
AÇÃO: PROCEDIMENTOS REGIDOS POR OUTROS CÓDIGOS, LEIS ESPARSAS E REGIMENTOS | DIVÓRCIO
CONSENSUAL
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REQUERENTE: Processo em Segredo de Justiça
ADVOGADO: LUCIANO DE CARVALHO PEREIRA ( OAB 5328-MA )

REQUERENTE: Processo em Segredo de Justiça
ADVOGADO: LUCIANO DE CARVALHO PEREIRA ( OAB 5328-MA )

Processo nº 135-37.2014.8.10.0076 DESPACHOVerifica-se que não foi atribuído valor a causa sendo que o objeto da presente
ação é o divórcio dos requerentes, com partilha de bens e fixação de alimentos.Reza o art. 292 do Código de Processo Civil:"Art.
292. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será:(...)VI na ação em que há cumulação de pedidos, a
quantia correspondente à soma dos valores de todos eles;"Ademais, o pagamento das custas iniciais do processo é obrigatório e
configura pressuposto de constituição da ação. Assim, os autores devem fazer o pagamento das custas ao ingressar com a ação e
a guia de recolhimento deve ser juntada com a petição inicial, por se tratar de documento essencial à propositura da ação, nos
termos do disposto no artigo 320 do CPC. Não recolhidas as custas, o juiz deverá intimar o autor para emendar a inicial (artigo 321
do CPC/73) sob pena de indeferimento e cancelamento da distribuição.Assim, chamo feito à ordem para que sejam intimados os
autores, por seu advogado, para no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial no tange ao valor da causa, bem como fazer
recolhimento das custas, sob pena de extinção do processo. Cumpra-se.Brejo/MA, 24 de maio de 2017.Danilo Mendes de Santana
Juiz Titular de Santa Quitéria/MA - respondendo - Resp: 116889

PROCESSO Nº 0000542-82.2010.8.10.0076 (5422010)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

REQUERENTE: FERNANDA MARIA MONTEIRO CHAVES
ADVOGADO: JEAN FABIO MATSUYAMA ( OAB 9395A-MA )

REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

Processo nº 542-82.2010.8.10.0076 DESPACHOVista ao autor, por DJE, para dizer sobre a proposta de acordo em até 05 dias,
considerando seu silencio como recusa.Decorrido o prazo, conclusão. Brejo-Ma, 14 de maio de 2017. Danilo Mendes de Santana
Juiz Titular de Santa Quitéria/MA - respondendo Resp: 116889

PROCESSO Nº 0001040-42.2014.8.10.0076 (10402014)
AÇÃO: PROCESSO DE CONHECIMENTO | GUARDA

REQUERENTE: LURANDIR MARTINS COSTA JUNIOR
ADVOGADO: FRANCISCO MARTINS DE ALMEIDA ( OAB 9362-MA )

REQUERIDO: ELIZANGELA MENDES BELFORT

Processo nº 1040-42.2014.8.10.0076 | Modificação de GuardaDESPACHOO autor propôs a presente ação de modificação de
guarda em favor do menor Roberto Berlfort Costa, em face de Elizangela Mendes Belfort. Alega que quando da separação do
casal o menor permaneceu sob a guarda da mãe, cabendo a este o direito de visitas, bem como a obrigação da manutenção
daquele.Diante de fatos supervenientes requer a modificação da guarda do menor para si, por entender, ser atualmente, a pessoa
em melhores condições de educar o filho do casal. Requer liminarmente, a concessão da guarda do menor a fim de regularizar a
guarda de fato.Restando dúvida acerca de com qual dos genitores se encontra residindo o menor atualmente, intime-se o autor,
por seu advogado via DJE, para no prazo de 15 dias, emendar a inicial a fim de esclarecer tal situação, sob pena de indeferimento
da inicial. Brejo/MA, 02 de novembro de 2016. Maria da Conceição Privado Rêgo Juíza Titular da Comarca Resp: 153908

PROCESSO Nº 0001071-57.2017.8.10.0076 (10732017)
AÇÃO: LIBERDADE | LIBERDADE PROVISÓRIA COM OU SEM FIANÇA

REQUERENTE: JARDEL NASCIMENTO CAVALCANTE
ADVOGADO: NATHANAEL RODRIGUES ( OAB 7641-PI )

RÉU:

Proc. nº 1071-57.2017.2016.8.10.0076 - Pedido de Liberdade ProvisóriaAcusado: JARDEL NASCIMENTO CAVALCANTETipo
Penal: art. 157 § 2º, I e II do Código PenalDECISÃO Vistos, etc. JARDEL NASCIMENTO CAVALCANTE, preso preventivamente
por ordem emanada deste Juízo desde 31/05/2017, pede liberdade provisória alegando, em resumo, que não possui tendência
criminosa, não estando presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva. Sustenta que a prisão preventiva no caso de
descumprimento de outras cautelares, deveria ser utilizada somente em último caso.O Ministério Público opinou pela manutenção
da prisão.É o breve relatório. DECIDO.Não tenho como cabível a possibilidade da revogação da prisão preventiva do acusado ou
concessão de liberdade provisória. Provada a existência do crime e havendo indícios suficientes da autoria, a prisão preventiva
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poderá ser decretada como garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei
penal, nos termos do art. 312 do CPP. Preocupa-se a lei, assim, com o periculum in mora, fundamento de toda medida
cautelar.Como é de bom conhecimento, a primariedade, os bons antecedentes e a residência fixa não têm, exclusivamente, o
condão de elidir a segregação cautelar que se origina de prisão pela prática do crime grave estando presentes os motivos da
preventiva. É assente o entendimento jurisprudencial no sentido de que condições pessoais favoráveis ao acusado não são, por si
só, suficientes a se conceder liberdade ou revogar prisão preventiva se a manutenção da ordem pública, a proteção da instrução
criminal e a necessária garantia da aplicação da lei penal se sobrepõem às suas pessoalidades. "A primariedade, os bons
antecedentes, a residência fixa e a profissão lícita são circunstâncias pessoais que, de per se, não são suficientes ao afastamento
da prisão preventiva" (HC 112.642, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJ de 10.08.12).No caso em apreço, em
que pese ser considerado primário e sem antecedentes, consta contra o acusado sentença condenatória ainda não definitiva por
crime de mesma espécie, que foi proferida a pouco mais de 01 (um) ano nos autos da ação penal de nº 235/2015, em fase de
apelação ao TJMA. Tal situação configura-se em patente afronta a regras elementares de bom convívio social.Demais disso, o
acusado continua sendo processado pelo crime de roubo nos autos da ação penal de nº 1488/2015. Há a necessidade para
garantia da ordem pública com vistas a prevenir a reiteração delituosa, cuja contumácia e periculosidade social se revela, sem que
haja ofensa ao princípio da presunção de inocência.Com efeito, a presunção de não culpabilidade não constitui óbice
intransponível à decretação da prisão preventiva, pois os princípios, pela sua própria natureza jurídica, não se revestem de caráter
absoluto.Desse modo, entendo que em se mantendo livre acusado, mormente em razão da gravidade do crime, de seu modus
operandi e da grande possibilidade de reiteração delitiva, a ordem pública corre sérios riscos a sucumbir diante de sua plena
atividade criminosa. Destarte, presentes os motivos do art. 312 e 313, I, a prisão é imprescindível, e com esteio no art. 282, I e II,
assim decido por entender que a medida é necessária e adequada, a fim de fazer cessar a atuação criminosa do representado.
ISTO POSTO, com espeque no art. 282, I e II e seu § 6º e art. 312, caput, ambos do CPP, e de acordo com a manifestação
Ministerial, INDEFIRO o pedido de Liberdade Provisória de JARDEL NASCIMENTO CAVALCANTE.Cópia desta decisão aos autos
principais. Intimem-se, dê-se baixa e arquivem-se.Brejo-MA, 20 de junho de 2017. Juíza Maria da Conceição Privado Rêgo Titular
de Brejo Resp: 160796

PROCESSO Nº 0001330-23.2015.8.10.0076 (13302015)
AÇÃO: PROCEDIMENTOS REGIDOS POR OUTROS CÓDIGOS, LEIS ESPARSAS E REGIMENTOS | DIVÓRCIO LITIGIOSO

REQUERENTE: Processo em Segredo de Justiça
ADVOGADO: GILSON COSTA DINIZ ( OAB 9686-MA )

REQUERIDO: Processo em Segredo de Justiça

Processo nº 1330-23.2015.8.10.0076 - DivórcioDESPACHOIntime-se a parte autora, por seu advogado, para no prazo de 15
(quinze) dias, emendar a inicial, a fim de corrigir o pólo ativo da demanda, bem como juntar aos autos documento procuratório de
Francisco Gomes de Sousa Neto, outorgando poderes ao patrono subscritor. Cumpra-se.Brejo/MA, 21 de junho de 2017.Maria da
Conceição Privado RegoJuíza Titular da Comarca Resp: 116889

PROCESSO Nº 0001455-54.2016.8.10.0076 (14552016)
AÇÃO: PROCESSO DE CONHECIMENTO | GUARDA

REQUERENTE: SINEZIO ALVES DE SOUSA e TERESA FORTES DE SOUSA
ADVOGADO: JOAO CARLOS ALVES MONETLES ( OAB 3485-MA ) e JOAO CARLOS ALVES MONETLES ( OAB 3485-MA )

REQUERIDO: MANOEL FORTES DA NOBREGA

Processo nº 1455-54.2016.8.10.0076 | Cível | GuardaRequerentes: SINEZIO ALVES DE SOUSA E TEREZA FORTES DE SOUSA
DECISÃO Sinezio Alves de Sousa e Tereza Fortes promovem pedido de guarda judicial do menor Manoel Fortes de
Nóbrega.Relatam que são avós maternos do menor, sendo que este convive com aqueles desde os 03 (três) anos de idade,
quando seus genitores se separaram e deixaram o menor aos seus cuidados e que lhes prestam toda a atenção e sustento.
Aduzem que o pai do menor, após a separação, foi embora deste município, estando atualmente, em local incerto e não sabido, e
que a mãe reside no Estado das Minas Gerais, mantendo contato regular com a família por telefone.Requer a parte autora, seja
regularizada essa situação de fato para que possam representar o menor em todos os atos da vida civil que se fizerem necessários
até que alcance a maioridade.Verifica-se que os requerentes têm contato com a genitora do menor, assim, não restou
demonstrada qualquer dificuldade destes para solicitarem àquela o endereço onde possa ser encontrada para citação, e assim,
triangularizar a relação processual. Desta forma, não restando exauridos os meios ordinários de localização da parte adversa,
intime-se a parte autora, por seu advogado via DJE para que, emende a inicial, no prazo de 15 dias (quinze) dias, para juntar aos
autos o endereço da genitora do menor, sob pena de indeferimento da inicial. Decorrido o prazo, com ou sem resposta, certifique-
se e façam conclusos.Cumpra-se.Brejo/MA, 03 de outubro de 2016. Maria da Conceição Privado Rêgo Juíza Titular de Brejo Resp:
116889

PROCESSO Nº 0002148-38.2016.8.10.0076 (21482016)
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AÇÃO: PROCEDIMENTOS REGIDOS POR OUTROS CÓDIGOS, LEIS ESPARSAS E REGIMENTOS | DIVÓRCIO LITIGIOSO

REQUERENTE: Processo em Segredo de Justiça
ADVOGADO: FRANCISCO PESTANA GOMES DE SOUSA JUNIOR ( OAB 3917-MA )

REQUERIDO: Processo em Segredo de Justiça

Processo nº 2148-38.2016.8.10.0076 | Cível DESPACHOVerifica-se que o valor atribuído à causa pela parte autora, a saber, R$
880,00 (oitocentos e oitenta reais), não corresponde ao seu valor real, porquanto, na presente ação, pretende o divórcio entre a
requerente e o requerido, além de partilha de bens e fixação de alimentos. Reza o art. 292 do Código de Processo Civil:"Art. 292.
O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será:(...)III - na ação de alimentos, a soma de 12 (doze)
prestações mensais;(...)VI havendo cumulação de pedidos, a quantia correspondente à soma dos valores de todos eles;"Portanto,
certo que o valor da causa, deve corresponder tanto quanto possível ao valor econômico buscado com o processo, podendo o juiz
corrigir de ofício aquele.Ademais, verifica-se que pretende a parte autora litigar sob os auspícios da justiça gratuita, alegando não
ter condições de pagar as custas processuais, bem como os honorários.No entanto, é de conhecimento geral, que o Poder
Judiciário necessita das custas e taxas judiciais para funcionar. Não se olvidem que cada processo onera sobremaneira o erário
público e as despesas processuais visam fazer frente aos gastos da máquina judiciária. Portanto, todos os atores processuais
(Juízes, promotores, advogados e partes) são responsáveis pela manutenção da higidez do sistema da gratuidade.Por oportuno,
destaco que as alegações suscitadas pela parte autora não têm o condão de caracterizar o estado de carência financeira por si
afirmada. Determina o inciso LXXIV, do art. 5º da Constituição Federal que "o Estado promoverá a assistência jurídica integral e
gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos", o que não é o caso.Em sendo assim, corrijo de ofício o valor da causa,
qual seja, R$ 54.244,00 (cinquenta e quatro mil e duzentos e quarenta e quatro reais).À Secretaria, para corrigir o valor da ação no
sistema Themis PG.Por fim, determino à postulante exercer o direito provar a impossibilidade de arcar, sem o seu próprio prejuízo
ou de sua família, com as custas e despesas do processo (art. 99, § 2º, do CPC), oportunidade em que deverá, em 15 (quinze)
dias, apresentar, sob pena de cancelamento da distribuição: a) cópias das últimas folhas da carteira do trabalho, ou comprovante
de renda mensal; b) cópias dos extratos bancários de contas dos últimos três meses; c) cópias dos extratos de cartão de crédito,
dos últimos três meses; d) cópias da última declaração do imposto de renda apresentada à Secretaria da Receita Federal. Ou, no
mesmo prazo, deverá recolher integralmente as custas processuais, sob pena de extinção do feito, sem nova intimação.INTIME-
SE a parte autora, por seu advogado, para, no prazo de 15 (quinze) dias, justificar o pedido de gratuidade judiciária, apresentando
provas das suas alegações, ou, efetuar a retirada do boleto para o pagamento das custas processuais sob pena de extinção do
feito (art. 290 do CPC).Decorrido o prazo de quinze dias, com ou sem resposta, certifique-se e voltem-me os autos
conclusos. Cumpra-se. Brejo/MA, 24 de maio de 2017. Danilo Mendes de Santana Juiz Titular de Santa Quitéria/MA - respondendo
- Resp: 116889

PROCESSO Nº 0000044-39.2017.8.10.0076 (442017)
AÇÃO: PROCEDIMENTOS REGIDOS POR OUTROS CÓDIGOS, LEIS ESPARSAS E REGIMENTOS | RETIFICAÇÃO OU
SUPRIMENTO OU RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

REQUERENTE: FRANCISCO JOSE ALVES FERREIRA e RAIMUNDA ALVES FERREIRA e RAIMUNDO DURCULINO
ADVOGADO: FRANCISCO PESTANA GOMES DE SOUSA JUNIOR ( OAB 3917-MA ) e FRANCISCO PESTANA GOMES DE
SOUSA JUNIOR ( OAB 3917-MA ) e FRANCISCO PESTANA GOMES DE SOUSA JUNIOR ( OAB 3917-MA )

RÉU:

Proc. nº 44-39.2017.8.10.0076Ação: Registro de nascimento TardioRequerente: FRANCISCO JOSÉ ALVES FERREIRA Vistos,
etc.Trata-se de pedido de registro de nascimento fora do prazo, formulado por FRANCISCO JOSÉ ALVES FERREIRA, nascido
nesta comarca em 17/11/1968.Com o pedido, o requerente apresentou as informações descritas pela Lei nº 6.015/73 e
documentos, requerendo, com base na norma mencionada, a determinação ao oficial do registro civil competente para proceder ao
respectivo registro de nascimento fora do prazo.Instado a se manifestar o representante do Ministério Público pugnou pelo
acolhimento do pedido, prescindindo-se de instrução, dada a suficiência de provas junto à inicial.É o relatório, passo a decidir:O
registro de nascimento constitui direito fundamental previsto na Constituição Federal em seu artigo 5º, LXXVI, tratando-se, ainda,
de um imperativo legal (art. 50 da Lei nº 6.015/73) e um direito inerente à pessoa humana.O requerente juntou ao pedido a
certidões negativas de nascimento e certidão de batismo que atesta a data, local de nascimento e sua filiação. Ditos documentos
se revelam suficientes à recepção do pleito. Daí a desnecessidade de instrução.No caso dos autos, a certidão de nascimento
emitida pela autoridade eclesiástica apresenta-se como seguro meio de prova a corroborar as alegações constantes na petição
inicial, inexistindo impugnação pelo Ministério Público. Ao contrário, o órgão ministerial reforçou o valor probatório dos
documentos.Também não se vislumbra indícios de fraude ou falsidade nas afirmações apostas no caderno processual. ISSO
POSTO, fiel às razões aduzidas e ao conjunto probatório acostado aos autos, em harmonia com o Ministério Público, com fulcro no
art. 46 da Lei nº 6.015/73, julgo procedente o pedido formulado por FRANCISCO JOSÉ ALVES FERREIRA, filho de RAIMUNDO
DURCULINO e RAIMUNDA ALVES FERREIRA e nascido aos 17/11/1968. Em conseqüência, determino ao senhor oficial do
registro civil do lugar da residência do requerente para proceder ao registro de nascimento do requerente, na forma pleiteada.
Defiro pedido de gratuidade de justiçaApós o trânsito em julgado, expeça-se o competente mandado, para que o Cartório
Extrajudicial promova o assento de nascimento da parte autora, isentando-se o solicitante de qualquer pagamento de taxas e
emolumentos tanto no que se refere ao assentamento quanto na emissão da certidão, eis que a beneficiário é notadamente pobre,
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na forma da lei.Ultimadas as medidas de estilo, arquivem-se os autos com a devida baixa no livro de feitos. Sem custas (justiça
gratuita).Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Ciência pessoal ao Ministério Público.Brejo-MA, 19 de junho de 2017. Juíza Maria
da Conceição Privado Rêgo Titular da Comarca Resp: 160796

PROCESSO Nº 0000092-76.2009.8.10.0076 (922009)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

REQUERENTE: SEBASTIÃO TEIXEIRA DA SILVA
ADVOGADO: FRANCISCO PESTANA GOMES DE SOUSA JUNIOR ( OAB 3917-MA )

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S.A
ADVOGADO: ANDRE MENESCAL GUEDES ( OAB 11810A-MA ) e RAFAEL SGANZERLA DURAND ( OAB 10348A-MA )

PROCESSO nº 92-2009 - EMBARGOS DECLARATÓRIOSEmbargante: SEBASTIÃO TEIXEIRA DA SILVA EMBARGOS
DECLARATÓRIOSTrata-se de embargos de declaração interpostos pelo embargante acima citado no sentido de questionar o ônus
da prova e para fins de prequestionamento de matéria a ser levada a eventuais recursos extraordinários.O embargado, intimado,
sustenta que a decisão deve ser mantida integramente, devendo os embargos serem rejeitados.Relatei. Decido. O cabimento dos
embargos de declaração pressupõe a existência dos requisitos de admissibilidade dessa espécie recursal, cuja finalidade cinge-se
ao aperfeiçoamento do julgado, sanando os defeitos de omissão, contradição, obscuridade, erros materiais ou equívocos
manifestos, que devem ser apontados de forma clara pelo embargante. Assim, a decisão proferida em sede de embargos de
declaração irá integrar, complementar, esclarecer o decisum embargadoA parte, então, poderá pleitear, pela via excepcional dos
embargos, apenas o suprimento da omissão, a correção de obscuridade ou contradição contidas no julgado ou para corrigir erro
material (art. 535 do CPC/73 e 1.022, CPC/15). Em suma: os embargos de declaração não autorizam novo julgamento da causa,
mas apenas uma complementação à decisão anterior, pois são apelos de integração, não de substituição. O recurso de embargos
de declaração não é meio hábil ao reexame da causa.Na hipótese dos autos, os presentes embargos declaratórios não buscam a
correção de eventual defeito, mas a alteração do resultado da decisão no sentido de questionar o ônus da prova e para fins de
prequestionamento de matéria a ser levada a eventuais recursos extraordinários.A primeira alegação não prospera porque na fl. 46
da sentença é clara e inequívoca a referencia ao ônus da prova, tendo como fundamento o art. 333, do CPC/73, pelo que se tal
premissa serviu como embasamento na sentença, logicamente fez afastar qualquer proposta sobre a inversão de tal ônus.Sobre a
intenção de prequestionamento, não vejo outra matéria a ser aclarada ou complementada no bojo dos embargos além daquela
acima comentada. E como se sabe, na oposição dos embargos de declaração, mesmo para fins de prequestionamento, deve ser
observada a finalidade precípua do referido recurso, qual seja, a de sanar eventuais contradições, obscuridades ou omissões do
julgado, e nos casos de manifesto erro material do julgado. Nenhuma das hipóteses foi relatada pelo embargante a mais do que a
acima rejeitada. Além do mais, pelo que se sabe, os embargos de declaração, quando interpostos unicamente para prequestionar
matéria, dizem respeito a acórdãos recorríveis em única ou última instância por recurso especial ou extraordinário, vez que esse
prequestionamento é seu requisito de admissibilidade; e não sobre sentença de primeiro grau, não sujeita diretamente a tais
recursos. Desse modo, tal prequestionamento não merece conhecimento. Do exposto, rejeito os presentes embargos.No mais,
persiste a sentença tal como está lançada.Publique-se. Intimem-se.Brejo-MA, 20 de junho de 2017. Juíza Maria da Conceição
Privado Rêgo Titular de Brejo Resp: 160796

PROCESSO Nº 0000093-61.2009.8.10.0076 (932009)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

REQUERENTE: VITORIA DE MARIA RODRIGUES CASTELO BRANCO
ADVOGADO: FRANCISCO PESTANA GOMES DE SOUSA JUNIOR ( OAB 3917-MA )

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S.A
ADVOGADO: ANDRE MENESCAL GUEDES ( OAB 11810A-MA ) e RAFAEL SGANZERLA DURAND ( OAB 10348A-MA )

PROCESSO nº 93-2009 - EMBARGOS DECLARATÓRIOSEmbargante: VITÓRIA DE MARIA RODRIGUES CASTELO BRANCO
EMBARGOS DECLARATÓRIOSTrata-se de embargos de declaração interpostos pelo embargante acima citado no sentido de
questionar o ônus da prova e para fins de prequestionamento de matéria a ser levada a eventuais recursos extraordinários.O
embargado, intimado, sustenta que a decisão deve ser mantida integramente, devendo os embargos serem rejeitados.Relatei.
Decido. O cabimento dos embargos de declaração pressupõe a existência dos requisitos de admissibilidade dessa espécie
recursal, cuja finalidade cinge-se ao aperfeiçoamento do julgado, sanando os defeitos de omissão, contradição, obscuridade, erros
materiais ou equívocos manifestos, que devem ser apontados de forma clara pelo embargante. Assim, a decisão proferida em
sede de embargos de declaração irá integrar, complementar, esclarecer o decisum embargadoA parte, então, poderá pleitear, pela
via excepcional dos embargos, apenas o suprimento da omissão, a correção de obscuridade ou contradição contidas no julgado ou
para corrigir erro material (art. 535 do CPC/73 e 1.022, CPC/15). Em suma: os embargos de declaração não autorizam novo
julgamento da causa, mas apenas uma complementação à decisão anterior, pois são apelos de integração, não de substituição. O
recurso de embargos de declaração não é meio hábil ao reexame da causa.Na hipótese dos autos, os presentes embargos
declaratórios não buscam a correção de eventual defeito, mas a alteração do resultado da decisão no sentido de questionar o ônus
da prova e para fins de prequestionamento de matéria a ser levada a eventuais recursos extraordinários.A primeira alegação não

Página 1030 de 2382 Diário da Justiça Eletrônico Disponibilização: 30/06/2017
Edição nº 114/2017 Publicação: 03/07/2017

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO - Praça Dom Pedro II, s/n Centro - CEP 65010-905 - São Luis-MA - Fone: (98) 2106-9000 - www.tjma.jus.br
Diário da Justiça Eletrônico - Diretoria Judiciária - Coordenadoria de Jurisprudência e Publicações - Fone: (98) 2106 9805 / 9810 / 9896 / 9897 - publicacoes@tj.ma.gov.br



prospera porque na fl. 46 da sentença é clara e inequívoca a referencia ao ônus da prova, tendo como fundamento o art. 333, do
CPC/73, pelo que se tal premissa serviu como embasamento na sentença, logicamente fez afastar qualquer proposta sobre a
inversão de tal ônus.Sobre a intenção de prequestionamento, não vejo outra matéria a ser aclarada ou complementada no bojo dos
embargos além daquela acima comentada. E como se sabe, na oposição dos embargos de declaração, mesmo para fins de
prequestionamento, deve ser observada a finalidade precípua do referido recurso, qual seja, a de sanar eventuais contradições,
obscuridades ou omissões do julgado, e nos casos de manifesto erro material do julgado. Nenhuma das hipóteses foi relatada pelo
embargante a mais do que a acima rejeitada. Além do mais, pelo que se sabe, os embargos de declaração, quando interpostos
unicamente para prequestionar matéria, dizem respeito a acórdãos recorríveis em única ou última instância por recurso especial ou
extraordinário, vez que esse prequestionamento é seu requisito de admissibilidade; e não sobre sentença de primeiro grau, não
sujeita diretamente a tais recursos. Desse modo, tal prequestionamento não merece conhecimento. Do exposto, rejeito os
presentes embargos.No mais, persiste a sentença tal como está lançada.Publique-se. Intimem-se.Brejo-MA, 20 de junho de 2017.
Juíza Maria da Conceição Privado Rêgo Titular de Brejo Resp: 160796

PROCESSO Nº 0000096-16.2009.8.10.0076 (962009)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

REQUERENTE: ANTÔNIO JOÃO FARIA BACELAR e MARIA DO SOCORRO TEIXEIRA BACELLAR
ADVOGADO: FRANCISCO PESTANA GOMES DE SOUSA JUNIOR ( OAB 3917-MA ) e FRANCISCO PESTANA GOMES DE
SOUSA JUNIOR ( OAB 3917-MA )

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO: RUBENS GASPAR SERRA ( OAB 119859-SP )

PROCESSO nº 96/2009 - EMBARGOS DECLARATÓRIOSEmbargante: ANTONIO JOÃO FARIA BACELAR e OUTRA
EMBARGOS DECLARATÓRIOSTrata-se de embargos de declaração interpostos pelo embargante acima citado no sentido de
questionar o ônus da prova e para fins de prequestionamento de matéria a ser levada a eventuais recursos extraordinários.O
embargado, intimado, sustenta em contrarrazões o descabimento dos embargos de declaração pelo seu nítido e único caráter
infringente.Relatei. Decido. O cabimento dos embargos de declaração pressupõe a existência dos requisitos de admissibilidade
dessa espécie recursal, cuja finalidade cinge-se ao aperfeiçoamento do julgado, sanando os defeitos de omissão, contradição,
obscuridade, erros materiais ou equívocos manifestos, que devem ser apontados de forma clara pelo embargante. Assim, a
decisão proferida em sede de embargos de declaração irá integrar, complementar, esclarecer o decisum embargadoA parte, então,
poderá pleitear, pela via excepcional dos embargos, apenas o suprimento da omissão, a correção de obscuridade ou contradição
contidas no julgado ou para corrigir erro material (art. 535 do CPC/73 e 1.022, CPC/15). Em suma: os embargos de declaração não
autorizam novo julgamento da causa, mas apenas uma complementação à decisão anterior, pois são apelos de integração, não de
substituição. O recurso de embargos de declaração não é meio hábil ao reexame da causa.Na hipótese dos autos, os presentes
embargos declaratórios não buscam a correção de eventual defeito, mas a alteração do resultado da decisão no sentido de
questionar o ônus da prova e para fins de prequestionamento de matéria a ser levada a eventuais recursos extraordinários.A
primeira alegação não prospera porque na fl. 64 da sentença é clara e inequívoca a referencia ao ônus da prova, tendo como
fundamento o art. 333, do CPC/73, pelo que se tal premissa serviu como embasamento na sentença, logicamente fez afastar
qualquer proposta sobre a inversão de tal ônus.Sobre a intenção de prequestionamento, não vejo outra matéria a ser aclarada ou
complementada no bojo dos embargos além daquela acima comentada. E como se sabe, na oposição dos embargos de
declaração, mesmo para fins de prequestionamento, deve ser observada a finalidade precípua do referido recurso, qual seja, a de
sanar eventuais contradições, obscuridades ou omissões do julgado, e nos casos de manifesto erro material do julgado. Nenhuma
das hipóteses foi relatada pelo embargante a mais do que a acima rejeitada. Além do mais, pelo que se sabe, os embargos de
declaração, quando interpostos unicamente para prequestionar matéria, dizem respeito a acórdãos recorríveis em única ou última
instância por recurso especial ou extraordinário, vez que esse prequestionamento é seu requisito de admissibilidade; e não sobre
sentença de primeiro grau, não sujeita diretamente a tais recursos. Desse modo, tal prequestionamento não merece conhecimento.
Do exposto, rejeito os presentes embargos.No mais, persiste a sentença tal como está lançada.Publique-se. Intimem-se.Brejo-MA,
20 de junho de 2017. Juiz Danilo Mendes de SantanaTitular de Santa Quitéria-MA,respondendo por Brejo-Ma Resp: 160796

PROCESSO Nº 0000128-11.2015.8.10.0076 (1282015)
AÇÃO: PROCEDIMENTOS INVESTIGATÓRIOS | INQUÉRITO POLICIAL

VITIMA: Parte em Segredo de Justiça

INDICIADO: RAIMUNDO NONATO ROCHA SOUSA

Processo nº 128-11.2015.8.10.0076 - Inquérito PolicialIndiciado: RAIMUNDO NONATO ROCHA SOUSA Vítima: ELZA MARIA
NASCIMENTO MONTEIRODECISÃOCuida-se de Inquérito Policial instaurado com o fim de elucidar autoria e materialidade em
acidente de trânsito ocorrido no dia 24/04/2014, mediante colisão envolvendo uma motocicleta HONDA BROZ, conduzida por
RAIMUNDO NONATO ROCHA SOUSA, e como vítima ELZA MARIA NASCIMENTO MONTEIRO, pedestre que veio a óbito no dia
seguinte, na cidade de São Luis.O Ministério Público, titular da ação penal, não vislumbrou elementos suficientes para fundamentar
a acusação e justificar a ação penal em face do investigado. Para o órgão acusatório, todas as provas colhidas são incontestes em
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afastar qualquer modalidade de culpa de terceiros, senão a culpa exclusiva da vítima que atravessou a estrada sem os cuidados
necessários.Assiste-lhe inteira razão. O comportamento da vítima foi decisivo para o evento lesivo. Não há elementos nos autos a
embasar o oferecimento da denúncia.Esse fato fatos efetivamente não configura crime ante a total ausência de culpa do indiciado.
Os argumentos ministeriais são suficientes a se concluir pela atipicidade da conduta por ausência de culpa latu sensu. Por conta
disso, devem, pois, os autos do inquérito policial serem arquivados diante da ausência de elementos de informação suficientes a
embasar a peça acusatória e conseqüente prosseguimento da persecução penal.No que concerne ao crime do art. 309, da Lei nº.
9.503/97, a extinção da punibilidade se impõe diante do decurso do prazo prescricional. O fato delituoso, cujo preceito secundário
do dispositivo estipula pena máxima de 01 (um) ano, remonta de 24/04/2014, enquanto que o art. 109, VI prevê a prescrição desse
delito em 03 anos. Observa-se que já são ultrapassados mais de 03 anos sem a ocorrência de nenhum fato interruptivo da
prescrição. Isto posto, não encontrado em nosso ordenamento jurídico figura penal a que se encaixa a conduta do indiciado,
acolho a promoção do órgão ministerial para determinar o ARQUIVAMENTO do presente inquérito policial por atipicidade do fato
no caso do art. 302 da Lei nº. 9.503/97 e extinção da punibilidade do indiciado pela prescrição no tocante ao crime do art. 309, da
Lei nº. 9.503/97.P.R.I. Cumpra-se.Brejo-Ma, 19 de junho de 2017.Juíza Maria da Conceição Privado RêgoTitular da Comarca Vara
Única Resp: 160796

PROCESSO Nº 0000151-59.2012.8.10.0076 (1512012)
AÇÃO: PROCEDIMENTOS INVESTIGATÓRIOS | INQUÉRITO POLICIAL

VITIMA: Parte em Segredo de Justiça

INDICIADO: ALEX SILVA SANTOS e RODRIGO MONTEIRO LIMA

Processo nº 151-59.2012.8.10.0076 Penal Pública Réu: ALEX SILVA SANTOS e RODRIGO MONTEIRO LIMAVítima:
FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA SANTOSTipo Penal: Art. 171, CPB Vistos, etc. O Ministério Público ofertou denúncia contra
ALEX SILVA SANTOS e RODRIGO MONTEIRO LIMA dando-os como incursos no crime do art. 171, CPB.Narra que o fato
delituoso aconteceu em 25/09/2011. A denúncia foi ofertada e ainda não recebida.Autos foram conclusos.Registrado. Decido.A
denúncia atribui aos acusados a conduta delituosa do 171, caput, do CPB, sobre o qual a lei penal prevê pena de reclusão de 01 a
05 anos e multa. Pois bem, considerando elevado o decurso de tempo desde a data do fato, analiso se já decorreu o prazo
prescricional. Levando em consideração o contido art. 171, caput do C. Penal, a pena cominada ao crime é de reclusão um a cinco
anos, e multa. O prazo prescricional é de 12 (doze) anos (CP, 109, III) vez que a pena máxima é superior a 4 não excede a 8 anos.
Prazo este que ainda não decorreu, levando em consideração a data do fato que foi 25/09/2011. Entretanto, como se pode ver nas
certidões de sua primariedade na fls. 25/26, na hipótese de virem a ser condenados, no máximo lhes seria aplicada a pena
mínima, qual, seja, 01 (um) ano. Com a pena concreta em 01 ano, o prazo prescricional seria de 03 (três) anos, conforme art. 109,
inc. VI, do CP, pois é para onde nos remeteria o art. 110 do CP.Cinco anos já se passaram da data do fato sem que houvesse
algum marco interruptivo daprescrição. Nota-se assim, que de plano já estaria a pena prescrita.De nada adiantaria a prolação de
sentença de mérito, eis que em seguidos dias fatalmente nova e frustrante decisão seria exarada neste caderno processual,
lançando o feito à vala comum das pretensões executórias prescritas. O prosseguimento desta ação, in casu, seria inócuo,
prejudicando o andamento de outros feitos e repetindo, assim, a situação verificada nestes autos, alimentando infindavelmente a
impunidade.Em que pese entendimentos contrários, entendo que a aplicação do instituto da prescrição antecipada, uma vez
demonstrado que o processo é natimorto, é lógica e necessária. Isto, porque, uma vez reconhecido que ao final do processo a
pretensão punitiva do Estado estará prescrita, evidencia-se a falta de interesse de agir e de justa causa para a ação penal,
pressupostos necessários para seu regular prosseguimento.O artigo 107 do Código Penal estabelece a prescrição como causa de
extinção da punibilidade, na forma nele disciplinada. Em outras palavras, são causas de extinção da punibilidade apenas a
prescrição punitiva em abstrato, intercorrente e retroativa e a prescrição executória. O Código não trata da prescrição virtual ou
antecipada. Este instituto é uma criação doutrinária e jurisprudencial e, portanto, não pode ser usado como causa extintiva da
punibilidade por mera analogia. Mas, conforme ressaltado, a prescrição antecipada é o reconhecimento da inutilidade do processo.
Não se nega que há doutrina e jurisprudência minoritárias que consideram a prescrição antecipada como uma causa de extinção
da punibilidade. Porém, a maioria dos autores e juízes que aceitam sua existência (pois não se ignora que tal matéria ainda é
polêmica), vê nesse instituto uma modalidade de falta de interesse de agir. Vejamos: "De nenhum efeito a persecução penal com
dispêndio de tempo e desgaste do prestígio da Justiça Pública, se, considerando-se a pena em perspectiva, diante das
circunstâncias do caso concreto, se antevê o reconhecimento da prescrição retroativa na eventualidade de futura condenação.
Falta, na hipótese, o interesse teleológico de agir a justificar a concessão ex officio de habeas corpus para trancar a ação penal"
(TACrim/SP, HC, Sérgio Carvalhosa, RT 669/315). Acolhendo mesmo entendimento acima, não vejo violação ao princípio do
devido processo legal ou do contraditório e ampla defesa, justamente em razão da prescrição antecipada referir-se ao próprio jus
puniendi estatal e, portanto, à legitimação da intervenção do Direito Penal, não resultando desta qualquer restrição à liberdade (ou
qualquer outro direito) do indivíduo. Bom lembrar que aqui, cuidando-se de modalidade de prescrição da pretensão punitiva, esta
obsta a análise do mérito da imputação, dela não resultando qualquer efeito prejudicial ao suspeito ou acusado (até mesmo
porque, caso houvesse, ao final, sentença condenatória, esta - diante do reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva
retroativa - não geraria qualquer efeito, seja principal, seja acessório). Inconteste que no processo penal tanto é útil a sentença
absolutória como a condenatória, mas o fato é que, para chegar-se ao exame do mérito da imputação, é necessário que estejam
presentes todas as condições - gerais e específicas - da ação e, ainda, não se pode olvidar da análise das causas excludentes da
punibilidade. Ora, é praticamente pacífico na doutrina e jurisprudência que a sentença que declara extinta a punibilidade (bem
como aquela que absolve o réu por insuficiência de provas) não legitima recurso da defesa, por faltar-lhe interesse de agir. Diz-se
que com o reconhecimento da prescrição retroativa, é como se a condenação jamais tivesse existido e, assim, é como se o mérito
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da causa jamais tivesse sido examinado, de modo que a presunção de inocência perdura ad vitam ad eternam. A prescrição da
pretensão estatal equivale à proclamação de inocência do acusado e nesta hipótese são apagados os efeitos da sentença
condenatória, como se jamais tivesse sido praticado o crime ou tivesse existido tal sentença.Destarte, se é reconhecido que
mesmo após prolação de sentença condenatória, com o advento da prescrição da pretensão punitiva estatal e declaração da
extinção da punibilidade do agente, este não tem qualquer interesse em recorrer para obtenção da absolvição; a contrario sensu,
com muito mais razão se pode afirmar que a prescrição antecipada não fere qualquer direito do suspeito ou acusado à absolvição.
Assim, não há sentido em admitir-se a persecução penal quando ela é natimorta, já que o jus puniendi, na hipótese de
condenação, fatalmente encontrar-se-á extinto. Inútil seria todo o trabalho desempenhado, mesmo até para efeitos civis, eis que,
ao final, restaria extinta a própria pretensão punitiva.Nossa Jurisprudência, atenta à renovação do que hoje ocorre no campo do
direito e à adequação deste e da própria Lei à realidade vivenciada, aos poucos, tem se inclinado no mesmo sentido, evitando todo
o desnecessário desgaste de um processo criminal: TJSC - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. Inquérito policial instaurado para
a apuração de crime contra a economia popular (arts. 65, I, e 66, I da Lei nº 4.691/64). Delito de Ação Penal Pública
incondicionada. Manifestação do Ministério Público pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva antecipada. Pedido
acolhido pelo magistrado. Arquivamento tácito dos autos. Órgão ministerial que não se manteve inerte. Irrecorribilidade da decisão.
Recurso não conhecido. (Recurso Criminal nº 2013.028554-3, 3ª Câmara Criminal do TJSC, Rel. Moacyr de Moraes Lima Filho. j.
11.03.2014).TJRJ - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. FURTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ARTIGO 155, PARÁGRAFO 3º, DO
CÓDIGO PENAL. PRESCRIÇÃO. PENA IDEAL. PRETENSÃO DO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO NO SENTIDO DE APONTAR A
INEXISTÊNCIA DA FIGURA DA PRESCRIÇÃO PELA PENA IDEAL OU PRESCRIÇÃO ANTECIPADA. CARÊNCIA DE
LEGITIMIDADE PARA RECORRER EM NOME PRÓPRIO. JURISPRUDÊNCIA PRETORIANA. NÃO CONHECIMENTO DO
RECURSO. Constata-se que entre a data em que se deu o fato tido por delituoso (28 de abril de 2003) e o dia em que foi recebida
a exordial acusatória (14 de abril de 2008), transcorreu mais de 04 (quatro) anos sem que houvesse qualquer causa interruptiva. E
perquirindo que a pena acaso fosse aplicada, em eventual condenação, não ultrapassaria o montante de 02 (dois) anos de
reclusão, sem dúvida que desde logo é possível admitir a figura da prescrição pela pena ideal ou a prescrição antecipada. Além
disso, é entendimento deste Relator que o assistente da acusação não detém legitimidade de parte para recorrer em nome próprio.
Importante ressaltar que embora tenha o magistrado de primeiro grau recebido o Recurso em Sentido Estrito, por intermédio de um
juízo de admissibilidade, esse juízo é de natureza precária, ficando a cargo do Tribunal de Justiça abalizar quanto aos
pressupostos legais, dentre eles a legitimidade recursal. Não conhecimento do Recurso em Sentido Estrito. (Recurso em Sentido
Estrito nº 0048856-32.2007.8.19.0038, 7ª Câmara Criminal do TJRJ, Rel. Sidney Rosa da Silva. j. 22.10.2013).Em resumo, embora
inexista previsão legal, não se verifica ilegalidade neste proceder, pois, considerando-se o que dispõem os arts. 59 e 68 do Código
Penal, é plenamente possível que o magistrado possa antever, com certa margem de precisão, em que patamar poderia ser fixada
a eventual pena, dentro dos limites abstratamente estabelecidos pelo legislador, analisando-se de forma antecipada a prescrição
retroativa.Isto posto, e por tudo mais que se tem dos autos, declaro extinta a punibilidade de ALEX SILVA SANTOS e RODRIGO
MONTEIRO LIMA, com fulcro no artigo 107, inciso IV, combinado com o artigo 109, inc. VI, todos do Código Penal, e por igual,
extinto o presente processo, ante ao perecimento, por fato superveniente, do interesse de agir do autor, desaparecida a justa
causa para a continuidade da persecutio criminis.P.R.I.C.Transitada em julgado, dê-se baixa e arquive-se. Sem custas.Brejo/MA,
19 de junho de 2017. Juíza Maria da Conceição Privado RêgoTitular de Brejo Resp: 160796

PROCESSO Nº 0000174-05.2012.8.10.0076 (1742012)
AÇÃO: PROCEDIMENTOS REGIDOS POR OUTROS CÓDIGOS, LEIS ESPARSAS E REGIMENTOS | AVERIGUAÇÃO DE
PATERNIDADE

REQUERENTE: Processo em Segredo de Justiça e Processo em Segredo de Justiça e Processo em Segredo de Justiça

REQUERIDO: Processo em Segredo de Justiça

Proc. nº. 174-05.2012.8.10.0076 Investigação de PaternidadeAutor(a): MPE em favor de Partes em Segredo de Justiça Réu:
Partes em Segredo de Justiça Vistos, etc.O Ministério Público Estadual ajuizou AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE
CUMULADA COM ALIMENTOS em favor de Partes em Segredo de Justiça, menor, impúbere, representado por sua mãe Partes
em Segredo de Justiça, qualificada nos autos, contra Partes em Segredo de Justiça. Segundo a inicial, a mãe da menor manteve
relacionamento amoroso com o requerido do mês de julho de 2004 até meados de 2011. Pretendendo o reconhecimento
extrajudicial da paternidade, não logrou êxito, não restando outra alternativa senão requerer em juízo a declaração de paternidade
e a fixação de alimentos na base de 20% do salário mínimo em favor do filho. Instruída a inicial com documentação de fls.
06/08.Audiência conciliatória e de coleta de sangue realizada em 117/09/2012 (fl. 17), na qual o requerido se comprometera em
fazer o pagamento do exame sob pena de recusa.O requerido não contestou. Novamente intimado para fazer o pagamento do
exame de DNA, quedou-se inerte (certidão de fl. 49). Instrução nas fls. 51/54. Manifestação ministerial pela procedência do
pedido.É o que importa relatar. Decido.O Ministério Público Estadual, na condição de substituto processual da requerente objetiva
a declaração de paternidade do requerido. Conforme descrito na inicial, a mãe da requerente mantinha relações amorosas com o
requerido, que culminaram com sua gravidez e nascimento do menor.O réu é revel. Deixou ele de contestar a lide, decorrendo daí
o consectário lógico de sua incúria, que é a revelia, que no caso, porém, não tem o condão de produzir o efeito da ficta confessio,
dada a natureza indisponível do direito em jogo art. 320, II, do Código de Ritos de 1973.Foi citado no endereço indicado na inicial,
compareceu à audiência de conciliação e coleta de DNA. Apesar de esclarecido de que se não efetuasse o pagamento do exame
sua recusa seria interpretada em seu desfavor nos termos do art. 2º-A, da Lei nº. 8.560/92 e na Sum. 301, STJ.Assim, verificado o
comportamento desidioso por ocasião da recusa a realização do exame de DNA, isto quer significar uma recusa velada em
responder aos termos da ação de investigação, que justifica a inversão do ônus da prova em proteção da criança.Dispõe a Lei nº.
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8.560/92, em seu art. 2º-A:"Na ação de investigação de paternidade, todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos,
serão hábeis para provar a verdade dos fatos. Parágrafo único. A recusa do réu em se submeter ao exame de código genético -
DNA gerará a presunção da paternidade, a ser apreciada em conjunto com o contexto probatório."Complementando o dispositivo
supra o artigo 232, do CC dispõe que: "A recusa à perícia médica ordenada pelo juiz poderá suprir a prova que se pretendia obter
com o exame."Em outras palavras: sendo essa prova pericial do DNA decisiva e fundamental para a afirmação do estado de filho,
a recusa na sua realização, sem qualquer justificativa plausível, revela o temor da descoberta da verdade, dela decorrendo a
presunção de verdade dos fatos. Aliás, o próprio Superior Tribunal de Justiça, acatando esse pensar, editou a Súmula 301,
construída nos seguintes termos: "Em ação investigatória, a recusa do suposto pai a submeter-se ao exame de DNA induz
presunção juris tantum de paternidade."Não é outro o entendimento da jurisprudência pátria, senão vejamos:TJMA-039466) AÇÃO
DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE. RECUSA AO EXAME DE DNA. PRESUNÇÃO RELATIVA DA PATERNIDADE. SÚMULA
301, STJ. JULGAMENTO CONFORME OUTRAS PROVAS CONSTANTES DOS AUTOS. IMPROVIMENTO DO RECURSO. 1. Os
Tribunais pátrios firmaram entendimento no sentido de que a recusa na realização do exame de DNA gera presunção juris tantum
de paternidade. Aliás, nesse mesmo sentido é a Súmula nº 301 do STJ e o artigo 232 do CC. 2. No caso dos autos o magistrado
de primeiro grau julgou procedente o pedido da inicial amparado na aludida presunção e nas demais provas carreadas aos autos,
devendo, portanto, ser mantida em todos os seus termos. 3. Recurso conhecido, mas não provido. (Apelação Cível nº 14.974/2010
(110403/2012), 1ª Câmara Cível do TJMA, Rel. Raimunda Santos Bezerra. j. 15.12.2011, maioria, DJe 25.01.2012).A recusa do
investigado em submeter-se ao exame de DNA, como na espécie ocorreu, constitui elemento probatório a ele desfavorável. Cabe
aplicar aqui a presunção de que o resultado, se realizado fosse o teste, seria positivo. Aliás, ainda há prova testemunhal robusta do
relacionamento amoroso entre os pais da investigante, coincidente com a época de seu nascimento. Quer dizer que repousam nos
autos outros dados colhidos, os quais, juntamente com tal presunção gerada pela recusa daquele a quem é imputada a
paternidade, justificaram a conclusão pela procedência do pedido. Diante de tais considerações e provas claras evidenciadas no
decorrer deste processo, concluo que Kerson Raijan Silva Menezes é o pai de Matheus Bastos de Lima.Com relação aos
alimentos, uma vez reconhecida a paternidade, torna-se incontestável a obrigação de pagamento do réu de alimentos, com
retroação à data da citação (§ 2º, art. 13, da Lei de Alimentos e Súmula nº 277, do STJ). O valor apontado na inicial não foi
contestado e não foi questionada a assertiva de que o requerido trabalha em veículo próprio fazendo linha de Magalhães de
Almeida a São Luis. Apurou-se também que tem carro particular e vive bem vestido, pelo que a fixação de alimentos na forma
solicitada na inicial mostra-se razoável para atender às necessidades da investigante, visto não alegar gastos com despesas que
fogem das diligências normais.Dessa forma, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO de investigação de paternidade para reconhecer
que Partes em Segredo de Justiça é o pai de Partes em Segredo de Justiça. Averbe-se este reconhecimento no assento de
nascimento de Partes em Segredo de Justiça, realizado no registro civil desta cidade, tanto que deverá constar o nome dos avós
paternos da registrada. A averbação atenderá ao disposto na Lei nº 6.015/73, no art. 29, § 1º, "d" e art. 109, § 4º.Condeno o réu a
pagar à autora alimentos no valor mensal equivalente a 20% (vinte por cento) do salário mínimo atual, a ser pago até o dia 10 de
cada mês. O termo inicial de tal pagamento, de acordo com jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, deve retroagir à data da
citação.Pelo princípio da sucumbência, condeno o réu a pagar as custas processuais. Sem honorários.Com o trânsito em julgado,
arquivem-se os autos com baixa na Distribuição. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Brejo, 19 de junho de 2017. Juíza Maria da
Conceição Privado Rêgo Titular de Brejo Resp: 160796

PROCESSO Nº 0000272-87.2012.8.10.0076 (2722012)
AÇÃO: PROCESSO COMUM | AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

AUTOR: Parte em Segredo de Justiça e MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO

ACUSADO: ANTONIO LUIS SOUSA ALMEIDA
ADVOGADO: EMERSON DOS SANTOS MOREIRA ( OAB 12001-MA )

PROCESSO CRIME nº 272-87.2012.8.10.0076 Acusado(a): ANTONIO LUIS SOUSA ALMEIDATipo Penal: Art. 129, § 1º, I, do
CPB. Vítima: MAYCHAEL SOUSA SILVA Vistos e examinados os autos.O Ministério Público Estadual, com base no Inquérito
Policial de fls. 06/48, denunciou ANTONIO LUIS SOUSA ALMEIDA, devidamente identificado, como incurso nas penas do art. 129,
§ 1º, I, do CPB, do Código Penal. Consta na inicial que no dia 25 de setembro de 2011, em frente à residência de sua ex-
namorada, Jackeline, na Rua Oséas Vieira passos, bairro santo Antonio, Anapurus-Ma, por volta das 03:30 da madrugada, o
indiciado ofendeu a integridade corporal de MAYCHAEL SOUSA SILVA com um disparo de arma de fogo de uso permitido,
provocando-lhe lesões graves.A denúncia foi recebida em 31/08/2012. Citado, o acusado constituiu defensor que apresentou
defesa escrita nas fls. 69/73, alegando legítima defesa própria. Na audiência de instrução e julgamento, foram inquiridas uma
testemunha de acusação e o réu foi interrogado. Nada foi requerido ao final da instrução.Em alegações finais orais, o Ministério
Público pugnou pela absolvição do acusado em razão de legítima defesa, enquanto a Defesa teceu tese a culminar na
impronúncia.Vieram os autos conclusos. É o relatório. Passo a decidir.Narra a denúncia a prática de lesões corporais graves
praticadas pelo réu na vítima MAYCHAEL SOUSA SILVA.Efetivamente, o relatório médico e fotografias de fl. 34/37 concluem a
ocorrência de lesão corporal, provando assim a materialidade.Quanto à autoria, tenho que também não há dúvidas. O réu
confessou ter desferido um disparo de arma de fogo contra a vítima, no entanto o fez em legítima defesa porque estava na
iminência de ser molestado por três pessoas, munidas com um facão e com um pedaço de pau. Relata que a vítima teria naquela
noite ido à casa de Jaqueline Nunes de Sousa (ex-companheira da vítima e ex-namorada do réu) com a intenção de matá-lo. No
momento que pegou sua motocicleta os indivíduos chegaram novamente e começaram a se aproximar. Pegou a arma e atirou não
sabendo se atingiu alguém, porque no momento estava tudo escuro.A testemunha Jaqueline Nunes de Sousa confirma essa
versão. Relatou que a vítima e mais três homes passaram a atacar o réu quando este saíra de casa e viu quando eles tentaram
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pegar o acusado. Estava escuro e não viu de onde saiu o tiro.Não foram colhidas em sede judicial provas outras refutando essas
versões. Testemunha e acusado reafirmaram o depoimento prestado em sede policial, com pouca divergência, o que é comum.
Desse modo, tenho que, no caso em pauta, formou-se uma situação de legítima defesa própria."A ordem jurídica visa a proteção
dos bens juridicamente tutelados. E não só punir a agressão, mas preveni-la. Quem defende, seja embora violentamente, o bem
próprio ou alheio injustamente atacado, não só atua dentro da ordem jurídica, mas em defesa dessa mesma ordem. Atua segundo
a vontade do Direito. O seu ato é perfeitamente legítimo e exclui, portanto, a hipótese de crime. ... Não pode ser conforme a ideia
do Direito que o agente assista impassível à agressão ilegítima do bem próprio ou de outrem". (Aníbal Bruno, Direito Penal, 48 ed.
T. I/374, 1984).São requisitos para a existência da excludente de antijuridicidade (na terminologia do Prof. Mirabete), prevista no
art. 23, II c/c art. 25, do diploma penal substantivo: a reação a uma agressão atual ou iminente e injusta; a defesa de um direito
próprio ou alheio; a moderação do emprego dos meios necessários a repulsa; e o elemento subjetivo.Assim, vejamos:Na hipótese
sub examine está clara a agressão injusta por parte da vítima e dos demais que o acompanhavam, que investiram contra o
acusado com agressões verbais e na posse de um facão e tora de pau para tirar satisfações deste. Evidente e inevitável a
agressão por parte da vítima e seus comparsas. Não há como negar a reprovabilidade da conduta dessas pessoas e
principalmente da vítima, o insultor no caso, que estava lá em busca de conflito, sobretudo quando se sabe que agira por ciúmes,
pois era ex-companheiro da namorada do acusado estando ela protegida, inclusive, por medida protetiva de urgência da Lei Maria
da Penha. Enfatize-se, outrossim, que embora portando de forma ilegal arma de fogo de uso permitido, o acusado utilizou
moderadamente de um único meio que estava ao seu alcance naquele momento, disparando um único tiro sem um alvo em
específico com a intenção de dispersar os agressores. Tudo estava escuro e a reação do acusado foi perfeitamente proporcional
ao ataque iminente, se considerarmos que ambas as armas usadas facão, tora de madeira e revólver - podem ser letais.Por fim,
aduza-se a presença do elemento subjetivo, ou seja, o conhecimento de que estava sendo agredido pela vítima. Assim, "apesar do
caráter objetivo da legítima defesa, é necessário que exista, em quem reage, a vontade de defender-se. O ato do agente deve ser
um gesto de defesa, uma reação contra o ato agressivo de outrem, e esse caráter de agressão deve existir nos dois momentos de
sua situação, subjetivo e objetivo. O gesto de quem defende precisa ser determinado pela consciência e vontade de defender-se".
(Direito Penal, 43 ed. v. I, 380/381, 1984, Aníbal Bruno).Dessa forma, reconheço, sob todos os aspectos, a excludente de
criminalidade de legítima defesa invocada pelo acusado, a qual me parece extreme de dúvida, admitindo-se a absolvição sumária
do mesmo concernentemente à acusação inserida na denúncia.Diante do exposto, com base no art. 386, VI do Código de
Processo Penal, absolvo ANTONIO LUIS SOUSA ALMEIDA da imputação que lhe é feita, por reconhecer que agiu sob o pálio da
excludente de ilicitude do art. 23, II, c/c o art. 25, todos do Código Penal.Publique-se. Registre-se.Intimem-se as partes e
vítima.Custas pelo Estado.Oportunamente, arquivem-se os autos. Brejo, 19 de junho de 2017.Juiza Maria da Conceição Privado
RêgoTitular da 1ª Vara Resp: 160796

PROCESSO Nº 0000274-91.2011.8.10.0076 (2742011)
AÇÃO: PROCESSO COMUM | AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

AUTOR: Parte em Segredo de Justiça e MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO

INDICIADO: MARCONE AZEVEDO BEZERRA
ADVOGADO: FELIPE PINTO BANDEIRA CAMPOS ( OAB 43577-DF )

Processo nº 274-91.2011.8.10.0076 SENTENÇAVistos etc.O Ministério Público Estadual ofereceu denúncia contra MARCONE
AZEVEDO BEZERRA, imputando-lhe a prática dos crimes previstos nos art. 140 do CPB c/c art. 7º da Lei n.º 11.340/2006.A
denúncia foi recebida no dia 23 de novembro de 2011 (fls. 31).Citado pessoalmente (flS. 36), o acusado apresentou resposta à
acusação às fls. 40/44.Medida protetiva requerida (fls. 51/53), deferida às fls. 57/58.Instrução realizada às fls. 65/68.Alegações
finais apresentadas pelo Ministério Público às fls. 81/82 e pelo acusado às fls. 86/87.É o breve relatório. Os autos vieram-me
conclusos. Passo a decidir.Diante do grande lapso temporal transcorrido entre a data do recebimento da denúncia (23/11/2011) e a
atualidade, passo a examinar a possível ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado em relação aos crimes
imputados ao acusado, causa extintiva da punibilidade, conforme preceitua o art. 107, IV, do Código Penal Brasileiro, e, portanto,
matéria cognoscível de ofício pelo juiz (art. 61, do Código de Processo Penal).No caso vertente, verifica-se que da data do
recebimento da denúncia, 23/11/2011, última causa interruptiva da prescrição verificada nos autos (art. 117, I, do CPB), até a
atualidade, já transcorreram 6 (seis) anos, sem que o processo tenha sido julgado.Para o delito imputado ao denunciado Injúria o
Código Penal comina uma pena máxima de 06 (seis) meses de detenção, cuja prescrição se dá após o transcurso de 3 (três) anos,
à inteligência do art. 109, VI, do Código Penal.Destarte, fácil constatar que a prescrição da pretensão punitiva no caso dos autos
ocorreu em 22/11/2014, à inteligência dos arts. 109, VI, 117, I, todos do CPB, isso considerando o recebimento da denúncia em
23/11/2011, como última causa interruptiva da prescrição.Assim, em face do não exercício da pretensão punitiva estatal por
período de tempo juridicamente relevante, restando prejudicada in totum a persecutio criminis in judicio, de ofício, julgo extinta a
punibilidade de MARCONE AZEVEDO BEZERRA, em relação ao crime tratado nos presentes autos, em acatamento ao disposto
no art. 107, VI c/c art. 109, VI, ambos do Código Penal Brasileiro. Após o trânsito em julgado, dê-se baixa no Sistema Themis PG
com as anotações pertinentes.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Na hipótese das partes não serem localizadas para tomar
conhecimento da presente e tendo sido certificado pelo Oficial de Justiça encarregado do feito, determino, desde já, por economia
e celeridade processual, a intimação dos mesmos pela via editalícia, nos termos do art. 392, IV do CPP, independente de nova
conclusão.Cumpra-se.Brejo/MA, 23 de junho de 2017. Juíza Maria da Conceição Privado Rego Titular de BREJO Resp: 160796

PROCESSO Nº 0000309-17.2012.8.10.0076 (3092012)
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AÇÃO: MEDIDAS CAUTELARES | MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (LEI MARIA DA PENHA)

REQUERENTE: EDINALVA GONÇALVES MONTELES

REQUERIDO: ISIDORO PIRES MONTELES

Processo nº 309-17.2012.8.10.0076 Medida Protetiva (Lei Maria da Penha)Requerente: Ednaldva Gonçalves MontelesRequerido:
Isidoro Pires Monteles Filho SENTENÇAVistos, etc.Tratam os autos de PEDIDO DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE
URGÊNCIA requerida pela Autoridade Policial em favor da vítima EDNALVA GONÇALVES MONTELES, em desfavor do
representado ISIDORO PIRES MONTELES FILHO, pela suposta prática do crime de ameaça.As medidas protetivas pleiteadas
foram deferidas às fls. 14/15.Intimada para manifestar o seu interesse na manutenção da medida protetiva, a requerente manteve-
se inerte (fls. 34).Vieram os autos conclusos.É o relatório. DECIDO.Inegável que a Lei nº 11.340/2006, trouxe avanços
incomensuráveis no que concerne a proteção de mulheres contra a violência doméstica e familiar, com a especial possibilidade de
adoção de medidas protetivas de urgência que obrigam o agressor (art. 22) e medidas protetivas destinadas à ofendida (art.
23).Sobre elas criou uma redoma de defesa essencial em decorrência de anos a fio de subjugação por uma sociedade pautada na
agressividade do homem e sua imagem de superioridade.Todavia, todas essas medidas, como a sua própria denominação prevê,
são de natureza provisória, de urgência, e não se perpetuam. Têm natureza essencialmente cautelar e devem estar relacionada a
um procedimento de apuração do fato de violência doméstica, quer na seara penal, quer na esfera cível.Pois bem.No caso vertente
o Ministério Público Estadual não adotou em favor da vítima qualquer medida na esfera cível ou ofertou denúncia contra o
requerido no âmbito criminal. Não consta também nesse juízo qualquer inquérito remetido pela Delegacia de Polícia, apontando,
destarte, que o procedimento para a adoção das medidas protetivas encontra-se vagando no limbo.Como antes asseverado, ele
não tem vida independente e deve unir-se celularmente a um processo principal.No caso dos autos, o indicativo seria a ocorrência
de crime de ameaça perpetrada contra mulher no ambiente doméstico, motivo pelo qual a ação penal a ser intentada é
condicionada à representação no que pertine ao crime de ameaça, e a vítima, até a presente data, não ofertou a representação,
retirando o requisito essencial de procedibilidade para instauração da ação penal contra o agressor.Desse modo, estamos diante
do instituto penal da decadência, onde a inércia da vítima impede o Estado-Juiz de exercer o poder de punir (jus puniendi).Nesse
sentido:AGRAVO DE INSTRUMENTO - LEI MARIA DA PENHA - PEDIDO DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS -
REPRESENTAÇÃO CRIMINAL NÃO OFERECIDA - PUNIBILIDADE DO AGENTE EXTINTA - MEDIDAS CAUTELARES - NÃO
CABIMENTO - RECURSO NÃO PROVIDO. I - Apesar de as medidas protetivas da Lei Maria da Penha merecerem uma
interpretação flexível, o provimento mantém sua natureza cautelar, não sendo possível defender sua autonomia em relação à
apuração do suposto fato de violência doméstica. II - Logo, não havendo mais condições de se iniciar a ação principal, pela
decadência do prazo para a representação da vítima, deve ser julgada extinta a medida cautelar, sem resolução do mérito. (Agravo
de Instrumento Criminal nº 0561522-51.2011.8.13.0000, 4ª Câmara Criminal do TJMG, Rel. Eduardo Brum. j. 02.05.2012, unânime,
Publ. 17.05.2012).LEI MARIA DA PENHA. MEDIDAS PROTETIVAS. EXTINÇÃO DO PROCESSO CAUTELAR SEM
JULGAMENTO DO MÉRITO. AÇÃO PRINCIPAL NÃO PROPOSTA. POSSIBILIDADE. DESINTERESSE DO DIREITO DE
REPRESENTAÇÃO. DECADÊNCIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. 1. Tendo as medidas protetivas caráter eminentemente
cautelar, não ajuizada ação principal, seja ela cível ou criminal, extingue-se o processo sem o julgamento do mérito, em face da
ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular, revogando-se, por conseguinte, todas as restrições impostas ao
suposto ofensor ou cessando a ameaça de sua decretação. 2. Diante do expresso desinteresse da ofendida em representar contra
seu agressor, ocasionando, ainda, a decadência do direito de representação pelo transcurso do prazo previsto no art. 38 do CPP,
impõe-se a extinção de sua punibilidade. 3. Recurso não provido. (Apelação Criminal nº 0043744-87.2010.8.13.0024, 3ª Câmara
Criminal do TJMG, Rel. Antônio Armando dos Anjos. j. 20.03.2012, unânime, Publ. 17.04.2012).Denota-se que o direito de
representação poderia ter sido exercido, pessoalmente ou por procurador com poderes especiais, mediante declaração, escrita ou
oral, feita ao juiz, ao órgão do Ministério Público, ou à autoridade policial. (CPP, art. 39).Tendo o fato narrado ocorrido aos 12 de
abril de 2012, segundo o termo de fls. 02, a requerente teria até o prazo de 06 (seis) meses para oferecer a representação perante
o órgão ministerial, porém, não o fez.Ressalte-se que o Termo de Declaração e Boletim de Ocorrência não tem esse viés, porque
não demonstra o desejo inequívoco da vítima de ver o requerido processado e punido criminalmente.Nesse caso atraí a incidência
do art. 38 do Código de Processo Penal: "Salvo disposição em contrário, o ofendido, ou seu representante legal, decairá no direito
de queixa ou de representação, se não o exercer dentro do prazo de seis meses, contado do dia em que vier a saber quem é o
autor do crime, ou, no caso do art. 29, do dia em que se esgotar o prazo para o oferecimento da denúncia".E, como consequência,
a extinção da punibilidade se apresenta na forma do art. 107, IV, do Código Penal.De outro lado, o Ministério Público Estadual
também permaneceu inerte, deixando de adotar as providências legais e necessárias à persecução penal, haja vista a noticia
criminis constante nos autos de agressões físicas perpetradas contra a mulher no ambiente doméstico.ISTO POSTO, com arrimo
no art. 38 do Código de Processo Penal c/c art. 12, I, parte final, da Lei 11.340/2006 e art. 107, IV, do Código Penal, DECLARO
EXTINTA A PUNIBILIDADE DE ISIDORO PIRES MONTELES FILHO, com relação às imputações penais contidas no presente
pedido de aplicação de medidas protetivas de urgência que obrigam o agressor.Sem custas processuais.Intimem-se as partes.
Ciência ao Ministério Público.P. R. I. Arquive-se, após o trânsito em julgado.Brejo/MA, 23 de junho de 2017. Juíza Maria da
Conceição Privado Rego Titular de BREJO Resp: 160796

PROCESSO Nº 0000325-10.2008.8.10.0076 (3252008)
AÇÃO: PROCEDIMENTOS INVESTIGATÓRIOS | INQUÉRITO POLICIAL

VITIMA: Parte em Segredo de Justiça
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INDICIADO: ELESBÃO RAMOS DE SOUSA

Processo 325-10.2008.8.10.0076 INQUÉRITO POLICIAL Vistos.Trata-se de Investigação Policial para apuração da ocorrência do
crime de lesão corporal cometido no âmbito doméstico por ELESBAO RAMOS DE SOUSA. Narra a peça investigatória que o fato
ocorrera em 15/08/2007.Registrado. Decido.Considerando elevado o decurso de tempo desde a ocorrência do fato sem que a
denuncia não tenha sido ofertada, tenho que é o caso de reconhecimento da prescrição em perspectiva do crime atribuído ao
réu.O art. 107 do Código Penal dispõe que a punibilidade extingue-se, dentre outros casos, pela prescrição, decadência ou
perempção. A prescrição antes da sentença condenatória transitada em julgado regula-se pela pena máxima abstratamente
cominada. Segundo o § 1º do art. 1º, Decreto-Lei nº. 201/67 "Os crimes definidos neste artigo são de ação pública, punidos os dos
itens I e II, com a pena de reclusão, de 2 (dois) a 12 (doze) anos, e os demais, com a pena de detenção, de 3 (três) meses a 3
(três) anos."Levando em consideração o contido no preceito secundário do tipo penal em analise, a pena cominada ao crime é de
detenção de 03 meses a 03 anos. O prazo prescricional para a prescrição punitiva é de 8 (oito) anos (CP, 109, IV) vez que a pena
máxima não é superior a 4 anos. Considerando-se então não ter se iniciado a ação penal sem alguma causa interruptiva da
prescrição, observo que o referido prazo prescricional há muito se exauriu, razão pela qual deve ser decretada a extinção de
punibilidade e por conseqüência a absolvição sumária do acusado.Vejamos a jurisprudência:TJMA-0060219) PENAL.
PROCESSUAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONTINUIDADE DELITIVA. PRESCRIÇÃO. RECONHECIMENTO.
IMPOSSIBILIDADE ACERVO. SUFICIÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. BENEFÍCIO DO TRABALHO EXTERNO.
ANÁLISE DOS CRITÉRIOS SUBJETIVOS. JUÍZO DE EXECUÇÃO. COMPETÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. REGRAS.
OBSERVÂNCIA. RETIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. I - Se não reconhecido o lapso temporal superior ao previsto para o prazo
prescricional do artigo 109 do Código Penal, por certo que inviável o declarar da extinção da punibilidade, ante o operar da
prescrição da pretensão punitiva estatal. II - Emergindo dos autos, elementos suficientes a comprovar não só a autoria, mas,
sobretudo, a materialidade delitiva, incoerente o se lhe imprimir de absolvição. III - Compete ao Juízo de Execução a análise dos
critérios subjetivos, necessários à concessão do trabalho externo. IV - Ao constato de que coerentemente dosada a sanção
corporal, ante a escorreita observância dos ditames legais, incoerente, o se lhe retificar. Recurso improvido. Unanimidade.
(Apelação Criminal nº 0019348-12.2004.8.10.0001 (145694/2014), 1ª Câmara Criminal do TJMA, Rel. Antônio Fernando Bayma
Araújo. j. 08.04.2014, unânime, DJe 22.04.2014).STJ-0452434) AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME
PRATICADO POR PREFEITO. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, NO DEVIDO TEMPO, AO ÓRGÃO COMPETENTE.
PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. INABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO
DE CARGO OU FUNÇÃO PÚBLICA. INSUBSISTÊNCIA. ACESSORIEDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
Hipótese em que foi extinta a punibilidade em relação à pena privativa de liberdade no tocante ao crime previsto no art. 1º, VII, do
Decreto-Lei nº 201/67, em razão da prescrição retroativa. 2. A jurisprudência desta Corte entende que extinta a pena privativa de
liberdade pela prescrição da pretensão punitiva, o mesmo destino deve ser dado a pena dela decorrente de inabilitação para o
exercício de cargo ou função pública, tendo em vista sua acessoriedade. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no Recurso
Especial nº 1.420.216/RN (2013/0389405-0), 5ª Turma do STJ, Rel. Moura Ribeiro. j. 01.04.2014, unânime, DJe 14.04.2014).Isto
posto, e por tudo mais que se tem dos autos, declaro extinta a punibilidade de ELESBÃO RAMOS DE SOUSA com fulcro no artigo
107, inciso IV, combinado com o artigo 109, inc. IV e VI, e 119, todos do Código Penal e determino o arquivamento do inquérito
Policial, em virtude da prescrição da pretensão punitiva estatal.P. R. I. Transitada em julgado, dê-se baixa na distribuição e
arquive-se. Brejo-Ma, 19 de junho de 2017.Juíza Maria da Conceição Privado RêgoTitular de Brejo Resp: 160796

PROCESSO Nº 0000327-19.2004.8.10.0076 (3272004)
AÇÃO: PROCEDIMENTOS ESPECIAIS DE JURISDIÇÃO CONTENCIOSA | EMBARGOS DE TERCEIRO

EMBARGANTE: LUCIMAR GARRETO DA SILVA
ADVOGADO: GILMARA LIMA DE ALMEIDA ( OAB 6782-MA )

EMBARGADO: HERMELINDA DE SOUSA SAMPAIO
ADVOGADO: FRANCISCO PESTANA GOMES DE SOUSA JUNIOR ( OAB 3917-MA )

Autos nº 327-19.2004.8.10.0076 - Embargos de DeclaraçãoEmbargante: Lucimar Garreto da SilvaEmbargado: Hermelinda de
Sousa Sampaio Vistos, etc.O cabimento dos embargos de declaração pressupõe a existência dos requisitos de admissibilidade
dessa espécie recursal, cuja finalidade cinge-se ao aperfeiçoamento do julgado, sanando os defeitos de omissão, contradição,
obscuridade, erros materiais ou equívocos manifestos, que devem ser apontados de forma clara pelo embargante. Assim, a
decisão proferida em sede de embargos de declaração irá integrar, complementar, esclarecer o decisum embargado. A parte,
então, poderá pleitear, pela via excepcional dos embargos, apenas o suprimento da omissão, a correção de obscuridade ou
contradição contidas no julgado ou para corrigir erro material (art. 535 do CPC/73 e 1.022, CPC/15)..No caso presente, o
embargante alega que houve omissão na sentença extintiva do processo sem resolução do mérito no que diz respeito a falta de
intimação pessoal da Defensoria Pública para dar andamento à ação. Conheço, na forma do artigo 1.022, incisos I e II do NCPC os
embargos apresentados, uma vez que tempestivo, dando-lhe, contudo, parcial provimento.Como se sabe, a Defensoria Pública
tem a prerrogativa de ser intimada pessoalmente, mediante vista dos autos, nos termos do art. 4º, V, da LC 80/94. 2, presumindo-
se nulo o ato de intimação sem observar a expressa determinação legal.De fato, houve omissão na sentença sobre alegada
intimação da Defensoria Pública no que diz respeito a seu pedido formulado na fl. 90.Todavia, a ausência dessa intimação pessoal
não modificaria o desfecho da sentença. É que antes mesmo desse pedido de intimação pessoal, a defensoria pública já havia sido
intimada pessoalmente nos autos de fls. 80/83. Desse modo, seguindo a regra sequencial estabelecida no art. 267, III, § 1º, do
CPC/73, a parte requerente foi por consequência intimada pessoalmente para suprir a falta em 48 (quarenta e oito) horas (autos de
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fl. 96). Assim sem razão a embargante quando solicita a intimação da Defensoria após a intimação pessoal da autora, vez que a lei
processual civil proclama ordem inversa.Assim, mesmo depois de esclarecendo esse ponto, não sobra vício que importe em
modificação do dispositivo da sentença.ISSO POSTO, dou parcial provimento aos embargos de declaração apresentados,
suprindo a omissão relatada acima, a qual no caso nada altera o dispositivo da sentença.No mais, persiste a sentença tal como
está lançada.Registre-se. Publique-se. Intime-se. Brejo/MA, 20 de junho de 2017. Juíza Maria da Conceição Privado Rêgo Titular
de Brejo Resp: 160796

PROCESSO Nº 0000353-31.2015.8.10.0076 (3532015)
AÇÃO: PROCEDIMENTOS REGIDOS POR OUTROS CÓDIGOS, LEIS ESPARSAS E REGIMENTOS | RETIFICAÇÃO OU
SUPRIMENTO OU RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

REQUERENTE: ANTONIO FERREIRA DINIZ
ADVOGADO: JOAO CARLOS ALVES MONETLES ( OAB 3485-MA )

RÉU:

Proc. nº 353-31.2015.8.10.0076Ação: Registro de Óbito TardioRequerente: ANTONIO FERREIRA DINIZ Vistos, etc.ANTONIO
FERREIRA DINIZ, qualificado(a), não tendo feito no devido tempo o registro de óbito de sua mãe, MARIA CARVALHO DINIZ,
ajuizou ação de Registro de Óbito Tardio para comprovação dos fatos, a fim de se ver deferida a expedição do Óbito. Juntou
documentos, prestou depoimento pessoal e as testemunhas foram ouvidas separadamente. Realizada a instrução, o MP opinou
pelo deferimento do pedido.Fundamentação.Tem como escopo a presente ação a expedição de registro de óbito extemporâneo.
Juntou o(a) requerente os documentos necessários como prova documental, inclusive a certidão de negativa de óbito.Merece
acolhimento o pleito articulado pelo(a) requerente na inicial, pelas razões a seguir exaradas.A Lei n.º 6.015/73 prevê que o registro
de óbito deve ser feito no prazo de 24 (vinte e quatro) horas a contar do falecimento, sendo que, na impossibilidade de vir a ser
procedido no mencionado prazo por qualquer motivo relevante, tal assento deve ser lavrado depois, com a maior urgência, dentro
do prazo previsto no artigo 50, qual seja, três meses. Nos demais casos impõe-se autorização judicial. Os fatos e circunstâncias
descritos na inicial foram corroboradas pelas testemunhas. Levando-se em consideração que os detalhes expostos sobre a família,
atividade, condições e estado de saúde, causa da morte e sepultamento, é de se supor que são verdadeiras suas afirmativas, pois,
se não dizem a verdade, no mínimo, afastam dúvidas quanto as alegações do(a) requerente, pois a qualidade de suas declarações
condizem com o que foi exposto no pedido.Ante o exposto, por considerar que não há suspeitas da veracidade de suas alegações
e suficientes as provas apresentadas e colhidas, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, ex vi dos Arts. 80/83 da Lei nº 6.015/73 LRP,
para DETERMINAR a expedição, de forma gratuita como diz a Constituição Federal, do Registro de Óbito de MARIA CARVALHO
DINIZ, brasileira, falecida em 21 de abril do ano de 1995, às 19 horas, por esquistossomose, em sua própria residência, e
sepultada no cemitério público municipal dos Vieiras, na cidade de Anapurus-MA.Defiro pedido de gratuidade de justiça. Expeça-se
mandado de averbação ao Cartório de Registro pertinente, juntando-se a cópia recibada. Após dê-se baixa no sistema e arquive-
se.P.R.I.C.Brejo-MA, 19 de junho de 2017. Juíza Maria da Conceição Privado Rêgo Titular da Comarca Resp: 160796

PROCESSO Nº 0000385-22.2004.8.10.0076 (3852004)
AÇÃO: PROCEDIMENTOS ESPECIAIS DE JURISDIÇÃO CONTENCIOSA | INTERDITO PROIBITÓRIO

REQUERENTE: ANTONIO TURCHETTO
ADVOGADO: RAIMUNDO ÉLCIO AGUIAR SOUSA ( OAB 6162-MA )

REQUERIDO: LEONEL DE MENESES ROSALES e ROSÂNGELA MARTA DE SOUSA ROSALES
ADVOGADO: HAROLDO GUIMARÃES SOARES FILHO ( OAB 5078-MA ) e HAROLDO GUIMARÃES SOARES FILHO ( OAB
5078-MA )

Autos nº 334-30.2012.8.10.0076 INTERDITO PROIBITÓRIOAutor: ANTONIO TOUCHETTORéu: LEONEL MENESES ROSALES e
ROSANGELA DE SOUSA Vistos, etc.ANTÔNIO TOUCHETTO moveu ação possessória em face de LEONEL MENESES
ROSALES e ROSANGELA DE SOUSA, todos já qualificados nos autos, sob o argumento, em resumo, de que é o legítimo
proprietário de duas glebas de terras localizados no Município de Anapurus-MA e adquiridas dos réus por contrato de compra e
venda, uma medindo 155,00,00 (cento e cinqüenta e cinco hectares de terras) e outra 145,20,00 (cento e quarenta e cinco
hectares e vinte ares).Disse que iniciada a construção em uma casa nos imóveis mencionados, em 18/08/2004 foi surpreendido
com ameaças dos réus no sentido de destruírem a construção com um trator. Requereu proteção proibitória e sua confirmação ao
final do processo. Juntou documentos nas fls. 05/10 e 13.Audiência preliminar nas fls. 20/23, o pedido liminar foi concedido nas fls.
40/41. Contestação e documentos nas fls. 48/75. Réplica nos autos de nº 86/88.Na fl. 110 o processo foi extinto sem resolução do
mérito. Sentença reformada pelo E. Tj-MA cuja ementa foi juntada na fl. 154 ordenando o andamento da ação.Audiência frustrada
segundo ata de fl. 180. Saneado o feito na fl. 190 e intimados para especificarem provas, nenhuma delas prestou esclarecimentos,
segundo certidão de fl. 192.Vieram-me os autos conclusos. É o Relatório. Decido.O feito comporta o julgamento antecipado nos
termos do art. 355, I, do CPC. Trata a espécie de questão de direito e de fato em que se prescinde da produção de provas em
audiência, notadamente em razão do silêncio da parte autora em especificar as provas, mesmo depois de intimada para tal.De
acordo com o STJ, preclui o direito à prova se a parte, intimada para especificar as que pretendia produzir, não se manifesta
oportunamente, e a preclusão ocorre mesmo que haja pedido de produção de provas na inicial ou na contestação, mas a parte
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silencia na fase de especificação (AgRg no AREsp 645.985/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em
16.06.2016, DJe 22.06.2016).Nesse sentido, é bastante elucidativo o precedente abaixo citado, senão vejamos:TJAP-0018653)
PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. NECESSIDADE DE PROVA
PERICIAL E ORAL. INÉRCIA DA PARTE DEVIDAMENTE INTIMADA PARA ESPECIFICAR PROVAS A PRODUZIR. ADICIONAL
DE PERICULOSIDADE. SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO. ADICIONAL NOTURNO. AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO
CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. 1) Não há que se falar em
cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide se a parte autora, embora devidamente intimada para especificar
provas a produzir, permanece inerte, operando-se a preclusão. 2) O simples fato de o apelante desempenhar a função de vigia não
denota a conclusão de que o seu labor supera a normalidade dos riscos inerente ao seu trabalho, sendo necessário prova pericial,
a qual não foi requerida ou produzida oportunamente. 3) As verbas pleiteadas dependiam da devida comprovação, conforme
determina o art. 333, I, do CPC, assim, não tendo este se desincumbido do ônus de comprovar os fatos constitutivos do seu direito,
a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe. 4) Apelação conhecida e improvida. (Processo nº
0001321-15.2014.8.03.0004, Câmara Única do TJAP, Rel. Stella Simonne Ramos. unânime, DJe 14.12.2015).Facultado à parte
autora oportunidade de especificar as provas que pretendia produzir, mantendo-se silente, não consta nos autos o mínimo capaz
de subsidiar sua pretensão no que diz respeito à ameaça iminente de invasão de sua propriedade.Ocorre a preclusão lógica se a
parte, instada a especificar as provas, nada diz ou dessa decisão não demonstra insatisfação, não havendo outra oportunidade ao
juiz sentenciante senão o julgamento do processo da forma em que se encontra. Nada mais a fazer.Como se sabe, como regra
geral, o ônus processual da prova continua sendo de quem alega o dano e busca sua reparação em juízo. Nas ações
possessórias, o art. 927 do Código de Processo Civil estabelece que é do autor, exclusivamente, o ônus de provar a posse sobre a
área em litígio, a turbação ou esbulho praticado pelo réu, a data da referida agressão e a continuação ou perda da posse.In casu, o
autor não se desincumbiu da demonstração do fato constitutivo do direito vindicado, em especial a ameaça alegada, nos exatos
termos do artigo 373, inciso I, do CPC, restando ausente prova capaz de evidenciar suas alegações.Diante do exposto, nos termos
do art. 487, I do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na peça inicial e, via de consequência, revogo os efeitos da
liminar de fls. 40/41.Condeno a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o
valor da causa atualizado.Registre-se. Publique-se. Intime-se. Brejo/MA, 19 de junho de 2017. Juíza Maria da Conceição Privado
Rêgo Titular de Brejo Resp: 160796

PROCESSO Nº 0000387-40.2014.8.10.0076 (3872014)
AÇÃO: MEDIDAS CAUTELARES | MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (LEI MARIA DA PENHA)

REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO

REQUERIDO: FRANCISCO JOSÉ CASTELO BRANCO REGO

Processo nº 387-40.2014.8.10.0076 Medida Protetiva (Lei Maria da Penha)Requerente: Santana Maria Castelo Branco
RêgoRequerido: Francisco José Castelo Branco Rêgo SENTENÇAVistos, etc.Tratam os autos de PEDIDO DE APLICAÇÃO DE
MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA requerida pela Autoridade Policial em favor da vítima SANTANA MARIA CASTELO
BRANCO RÊGO e seus familiares, em desfavor do representado FRANCISCO JOSÉ CASTELO BRANCO RÊGO, pela suposta
prática do crime de ameaça.As medidas protetivas pleiteadas foram deferidas às fls. 11/12.Instado, o Ministério Público
manifestou-se pelo arquivamento da representação, vez que seu objetivo fora alcançado (fls. 29).Vieram os autos conclusos.É o
relatório. DECIDO.Inegável que a Lei nº 11.340/2006, trouxe avanços incomensuráveis no que concerne a proteção de mulheres
contra a violência doméstica e familiar, com a especial possibilidade de adoção de medidas protetivas de urgência que obrigam o
agressor (art. 22) e medidas protetivas destinadas à ofendida (art. 23).Sobre elas criou uma redoma de defesa essencial em
decorrência de anos a fio de subjugação por uma sociedade pautada na agressividade do homem e sua imagem de
superioridade.Todavia, todas essas medidas, como a sua própria denominação prevê, são de natureza provisória, de urgência, e
não se perpetuam. Têm natureza essencialmente cautelar e devem estar relacionada a um procedimento de apuração do fato de
violência doméstica, quer na seara penal, quer na esfera cível.Pois bem.No caso vertente o Ministério Público Estadual não adotou
em favor da vítima qualquer medida na esfera cível ou ofertou denúncia contra o requerido no âmbito criminal. Não consta também
nesse juízo qualquer inquérito remetido pela Delegacia de Polícia, apontando, destarte, que o procedimento para a adoção das
medidas protetivas encontra-se vagando no limbo.Como antes asseverado, ele não tem vida independente e deve unir-se
celularmente a um processo principal.No caso dos autos, o indicativo seria a ocorrência de crime de ameaça perpetrada contra
mulher no ambiente doméstico, motivo pelo qual a ação penal a ser intentada é condicionada à representação no que pertine ao
crime de ameaça, e a vítima, até a presente data, não ofertou a representação, retirando o requisito essencial de procedibilidade
para instauração da ação penal contra o agressor.Desse modo, estamos diante do instituto penal da decadência, onde a inércia da
vítima impede o Estado-Juiz de exercer o poder de punir (jus puniendi).Nesse sentido:AGRAVO DE INSTRUMENTO - LEI MARIA
DA PENHA - PEDIDO DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS - REPRESENTAÇÃO CRIMINAL NÃO OFERECIDA -
PUNIBILIDADE DO AGENTE EXTINTA - MEDIDAS CAUTELARES - NÃO CABIMENTO - RECURSO NÃO PROVIDO. I - Apesar
de as medidas protetivas da Lei Maria da Penha merecerem uma interpretação flexível, o provimento mantém sua natureza
cautelar, não sendo possível defender sua autonomia em relação à apuração do suposto fato de violência doméstica. II - Logo, não
havendo mais condições de se iniciar a ação principal, pela decadência do prazo para a representação da vítima, deve ser julgada
extinta a medida cautelar, sem resolução do mérito. (Agravo de Instrumento Criminal nº 0561522-51.2011.8.13.0000, 4ª Câmara
Criminal do TJMG, Rel. Eduardo Brum. j. 02.05.2012, unânime, Publ. 17.05.2012).LEI MARIA DA PENHA. MEDIDAS
PROTETIVAS. EXTINÇÃO DO PROCESSO CAUTELAR SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. AÇÃO PRINCIPAL NÃO PROPOSTA.
POSSIBILIDADE. DESINTERESSE DO DIREITO DE REPRESENTAÇÃO. DECADÊNCIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. 1.
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Tendo as medidas protetivas caráter eminentemente cautelar, não ajuizada ação principal, seja ela cível ou criminal, extingue-se o
processo sem o julgamento do mérito, em face da ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular, revogando-se,
por conseguinte, todas as restrições impostas ao suposto ofensor ou cessando a ameaça de sua decretação. 2. Diante do
expresso desinteresse da ofendida em representar contra seu agressor, ocasionando, ainda, a decadência do direito de
representação pelo transcurso do prazo previsto no art. 38 do CPP, impõe-se a extinção de sua punibilidade. 3. Recurso não
provido. (Apelação Criminal nº 0043744-87.2010.8.13.0024, 3ª Câmara Criminal do TJMG, Rel. Antônio Armando dos Anjos. j.
20.03.2012, unânime, Publ. 17.04.2012).Denota-se que o direito de representação poderia ter sido exercido, pessoalmente ou por
procurador com poderes especiais, mediante declaração, escrita ou oral, feita ao juiz, ao órgão do Ministério Público, ou à
autoridade policial. (CPP, art. 39).Tendo o fato narrado ocorrido aos 25 de março de 2014, segundo o termo de fls. 04, a
requerente teria até o prazo de 06 (seis) meses para oferecer a representação perante o órgão ministerial, porém, não o
fez.Ressalte-se que o Termo de Declaração não tem esse viés, porque não demonstra o desejo inequívoco da vítima de ver o
requerido processado e punido criminalmente.Nesse caso atraí a incidência do art. 38 do Código de Processo Penal: "Salvo
disposição em contrário, o ofendido, ou seu representante legal, decairá no direito de queixa ou de representação, se não o
exercer dentro do prazo de seis meses, contado do dia em que vier a saber quem é o autor do crime, ou, no caso do art. 29, do dia
em que se esgotar o prazo para o oferecimento da denúncia".E, como consequência, a extinção da punibilidade se apresenta na
forma do art. 107, IV, do Código Penal.De outro lado, o Ministério Público Estadual também permaneceu inerte, deixando de adotar
as providências legais e necessárias à persecução penal, haja vista a noticia criminis constante nos autos de agressões físicas
perpetradas contra a mulher no ambiente doméstico.ISTO POSTO, com arrimo no art. 38 do Código de Processo Penal c/c art. 12,
I, parte final, da Lei 11.340/2006 e art. 107, IV, do Código Penal, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE DE FRANCISCO JOSÉ
CASTELO BRANCO RÊGO, com relação às imputações penais contidas no presente pedido de aplicação de medidas protetivas
de urgência que obrigam o agressor.Sem custas processuais.Intimem-se as partes. Ciência ao Ministério Público.P. R. I. Arquive-
se, após o trânsito em julgado.Brejo/MA, 23 de junho de 2017. Juíza Maria da Conceição Privado Rego Titular de BREJO Resp:
160796

PROCESSO Nº 0000421-15.2014.8.10.0076 (4212014)
AÇÃO: PROCEDIMENTOS REGIDOS POR OUTROS CÓDIGOS, LEIS ESPARSAS E REGIMENTOS | AVERIGUAÇÃO DE
PATERNIDADE

REQUERENTE: Processo em Segredo de Justiça e Processo em Segredo de Justiça e Processo em Segredo de Justiça

REQUERIDO: Processo em Segredo de Justiça

Proc. nº 421-15.2014.8.10.0076 | Investigação de PaternidadeRequerente: MPE em favor de M. R S. P. Requerido: Partes
em Segredo de JustiçaVistos, etc.Trata-se de Ação de Investigação de Paternidade em que são partes os acima citados,
instaurada sob os fatos e fundamentos que alega o autor na inicial. Designada audiência conciliatória, foi expedida carta precatória
para citação do requerido.Não encontrado o requerido para ser citado diante do endereço fornecido pela requerente, foi-lhe
determinada a emenda da inicial no prazo de legal, sob pena de indeferimento. Diante da inércia da representante do menor em
indicar o endereço do suposto pai, o MPE solicitou a extinção do feito.Vieram-me conclusos os autos. É o relatório. Decido. Para
que o processo civil se inicie e possa seguir seu curso até a prestação jurisdicional, em definitivo, a petição inicial deve vir
revestida de formalidades, dela constando os requisitos necessários ao seu aperfeiçoamento, conforme estabelecido na Lei
Instrumental.Diante disso, verificando o magistrado que a peça prefacial não preenche os requisitos legais ou apresente vícios ou
irregularidades capazes de dificultar o julgamento, deve determinar que o autor a emende no prazo máximo de 10 (dez) dias, sob
pena de indeferimento.Efetivamente, incumbe à parte interessada na pessoa de seu patrono constituído a prática dos atos
processuais necessários para que seja lançado o edito, incorrendo em abandono se assim não o fizer, importando, via
consequencial, em extinção do processo sem julgamento do mérito.Pois bem. No caso vertente, constatado o defeito da inicial o
autor foi intimado para corrigi-la, não o fazendo e dessa forma, não resta a este magistrado outra conduta, a não ser indeferir a
inicial por não ter, o advogado do(a) autor(a), atendido ao chamado da Justiça para sanar a falha apontada. Nesse sentido, a
jurisprudência pátria é pacífica:PROCESSUAL CIVIL - EXTINÇÃO DO PROCESSO - DESCUMPRIMENTO DO PRAZO PARA
EMENDAR A INICIAL - DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL - 1. Não atendendo o autor a determinação do juiz para
emendar a inicial, extinguir-se-á o processo, com fundamento no inc. I do art. 267, pois o caso é de indeferimento da inicial (CPC,
art. 284, parágrafo único, e 295, VI). Em tal hipótese, não há necessidade de intimar o autor, pessoalmente, conforme exige o § 1º
do art. 267, em virtude da expressa remissão as hipóteses dos incisos II e III do mesmo dispositivo. 2. Apelação desprovida. (TJRS
- APC 70005581939 - 4ª C.Cív. - Rel. Des. Araken de Assis - J. 26.02.2003). Desta forma, escoado o prazo sem qualquer
manifestação, tal fato demonstra desinteresse do autor pela causa, uma vez que não trouxe aos autos o endereço correto do
requerido necessário para a formação da relação processual. Portanto não resta outro caminho não o indeferimento da inicial, por
outro lado esta não impede seja o pedido novamente ofertado.Isto posto, com esteio nos arts. 321, parágrafo único, e 330, inciso
VI, ambos do Código de Processo Civil, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, e, em conseqüência, com base no art. 485, inciso I, do
mesmo diploma, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito.Sem custas e honorários.Transitada em julgado,
arquivem-se os autos com baixa.Publicar. Registrar. Intimar.Brejo-MA, 19 de junho de 2017. Juíza Maria da Conceição Privado
RêgoTitular de Brejo Resp: 160796

PROCESSO Nº 0000425-33.2006.8.10.0076 (4252006)
AÇÃO: PROCEDIMENTOS ESPECIAIS DE JURISDIÇÃO CONTENCIOSA | DEPÓSITO
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REQUERENTE: CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA
ADVOGADO: CYBELE ROCHA DE ALMEIDA ( OAB 6175-MA )

REQUERIDO: FRANCISCO PINTO ARAGÃO
ADVOGADO: JOSYFRANK SILVA DOS SANTOS ( OAB 5548MA-MA )

Proc. 425-33.2006.8.10.0076 | Cível | Busca e ApreensãoRequerente: CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDARequerido:
FRANCISCO PINTO ARAGÃO Vistos, etc.CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA, devidamente representada, moveu ação de
busca e apreensão de uma motocicleta marca/modelo HONDA CG 125 FAN, ANO 2005, suficientemente individualizado na inicial,
com fundamento no art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69, contra FRANCISCO PINTO ARAGÃO, que lhe foi alienado fiduciariamente
em garantia. A liminar foi deferida e o bem não foi localizado. Como não logrou apreender o bem acima descrito, a parte autora
requereu a conversão da ação de busca e apreensão em depósito, com a citação da ré para apresentar o bem em juízo ou o seu
equivalente em dinheiro.Deferida a conversão, foi a ré citada para depositar o bem ou o seu equivalente em dinheiro, ou contestar.
Em contestação alegou, em síntese, existência de cláusulas abusivas do contrato, os altos juros cobrados, não ocorrendo mora,
pois a autora está a exigir cumprimento de obrigação com base em financiamento com cláusulas nulas.Vieram-me os autos
conclusos. Relatados, decido.O presente caso trata-se de ação de busca e apreensão de veículo convertida em ação de depósito
em virtude do bem alienado fiduciariamente não ter sido encontrado.A ação comporta julgamento antecipado, eis que incide na
espécie o art. 355, II, do CPC. Diante disso, a procedência do pedido se impõe.Tenho que a pretensão esposada na prefacial deva
ser acolhida.De fato, é inconteste que o requerido firmou Contrato de Financiamento, deixou de cumprir a obrigação contratada e
não entregou o veículo ao credor. Assim, o autor comprovou o fato constitutivo de seu direito à medida que o pedido inicial se
apoia em prova documental inequívoca, que sequer foi contestada pelo réu.Na certidão de fl. 106-v atesta-se a confissão do réu de
que teria vendido o bem, o que implica em quebra do depósito a que se obrigara contratualmente.Além disso, a matéria alegada
pela contestante não é de ser nesta ação. A ação de depósito é ação de cognição sumária, que visa exigir a restituição da coisa
depositada, nos termos do art. 901 do CPC/73 e art. 4º do Decreto 911/69, descabendo a discussão sobre as cláusulas
contratuais.Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE esta ação de depósito e determino a expedição de mandado para que o(s)
requerido(s) entregue(m) o(s) bem(ns) em 24 (vinte e quatro) horas ou deposite(m) em juízo o valor equivalente.Pagará a parte
requerida as custas judiciais e os honorários advocatícios, arbitrados em R$ 1.000,00 (um mil reais) forte no artigo 85 e parágrafos
do CPC.Transitada em julgado, aguardem-se 30 (trinta) dias em cartório, nada sendo requerido nesse prazo, arquive-se, pois
presumir-se-á ter sido o débito saldado ou se ter desinteressado a parte autora pela execução.P.R.I.Brejo/MA, 19 de junho de
2017. Juíza Maria da Conceição Privado Rêgo Titular de Brejo Resp: 160796

PROCESSO Nº 0000520-58.2009.8.10.0076 (5202009)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

REQUERENTE: MUNICIPIO DE ANAPURUS - MA
ADVOGADO: RAIMUNDO ÉLCIO AGUIAR SOUSA ( OAB 6162-MA )

REQUERIDO: COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO-CEMAR
ADVOGADO: TIAGO JOSÉ FEITOSA DE SÁ ( OAB 8654-MA )

Autos nº 520-58.2009.8.10.0076 Embargos de DeclaraçãoEmbargante: Companhia Energética do Maranhão - CEMAREmbargado:
Município de Anapurus/MA Vistos, etc.O cabimento dos embargos de declaração pressupõe a existência dos requisitos de
admissibilidade dessa espécie recursal, cuja finalidade cinge-se ao aperfeiçoamento do julgado, sanando os defeitos de omissão,
contradição, obscuridade, erros materiais ou equívocos manifestos, que devem ser apontados de forma clara pelo embargante.
Assim, a decisão proferida em sede de embargos de declaração irá integrar, complementar, esclarecer o decisum embargado. A
parte, então, poderá pleitear, pela via excepcional dos embargos, apenas o suprimento da omissão, a correção de obscuridade ou
contradição contidas no julgado ou para corrigir erro material (art. 535 do CPC/73 e 1.022, CPC/15)..No caso presente, o
embargante alega que houve omissão na sentença que confirmou liminar anteriormente concedida no que diz respeito ao pedido
formulado, que na verdade terá sido para desmembrar as contas das unidades consumidoras pertencentes a secretarias diversas
do município e não a determinação para que a requerida se abstivesse de realizar a suspensão do fornecimento de energia elétrica
para a edilidade. Deve ter havido algum equivoco na decisão e sentença relativo ao número do processo, vez que houve na época
também, pedido para suspensão do corte com relação as citadas Secretarias Municipais, de forma que devem ter sido juntadas
neste as de outro processo, pois o conteúdo da ora sentença embargada nada tem a ver com o pedido inicial deste. Recebo os
presentes embargos e os acolho, por ter incorrido tanto a decisão liminar quanto a sentença que a confirmou em erro material por
conta de julgamento ultra petita.O princípio da congruência ou adstrição refere-se à necessidade de o magistrado decidir a lide
dentro dos limites estabelecidos pelas partes, pois não pode haver sentença extra, ultra ou infra petita, sendo perfeitamente
manejáveis os embargos de declaração contra tais espécies de decisão, posto que equiparada àquela que incorre em erro
material. Nesse sentido:TJDFT-0356124) APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. JULGADO EXTRA PETITA.
INOCORRÊNCIA. ORDEM PÚBLICA. CONHECIMENTO DE OFÍCIO. IMÓVEL INSERIDO EM GLEBA MAIOR. CONDOMÍNIO
IRREGULAR. ARRECADAÇÃO DA GLEBA. CONSTRIÇÃO DA FRAÇÃO DESCONSTITUÍDA. POSSIBILIDADE.
COMPLEXIDADE DA MATÉRIA. PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO. ERRO MATERIAL. RETIFICAÇÃO. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Pelo princípio da congruência (ou correlação), cabe ao Magistrado
proferir a decisão nos limites delineados pelas partes, sendo-lhe defeso ficar aquém (citra petita), ir além (ultra petita) ou decidir
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fora (extra petita) do que foi pedido nos autos, nos termos do art. 492 do CPC/2015. 2. Quando o juiz tiver de decidir
independentemente de pedido da parte ou interessado, o que ocorre, por exemplo, com as matérias de ordem pública, não incide a
regra da congruência. 3. Decota-se a parte excedente da sentença, reconhecendo-se, por conseguinte, o erro material, sem
alteração do julgado, para supressão do trecho da motivação constante do aresto acerca da prescrição. 4. Recurso conhecido e
parcialmente provido. (APC nº 20160110166159 (960475), 6ª Turma Cível do TJDFT, Rel. Carlos Rodrigues. j. 20.07.2016, DJe
23.08.2016).No presente caso, nem a decisão liminar e nem a sentença que a confirmou foi proferida dentro dos limites da
prestação jurisdicional, pois não seguem a conseqüência lógica do conteúdo da peça inaugural.Com efeito, observo que o pedido
liminar e final consistiram no desmembramento das contas das unidades consumidoras pertencentes á Secretaria de Educação e
as contas das unidades consumidoras da Secretaria de Finanças, Orçamento e Gestão do município de Anapurus-MA, ao passo
que longe dessa pretensão, a decisão liminar determinou a abstenção no corte de energia elétrica e seu eventual
restabelecimento. Desse modo, indevida a sentença por conseqüência da decisão liminar.ISSO POSTO, dou provimento aos
embargos de declaração apresentados. E nos termos do art. 1.022, III, CPC/15, procedo a reforma da sentença para, também
modificando a decisão liminar, compelir a requerida a realizar o desmembramento das contas das unidades consumidoras
pertencentes á Secretaria de Educação e as contas das unidades consumidoras da Secretaria de Finanças, Orçamento e Gestão
do Município de Anapurus/MA.No mais, persiste a sentença tal como está lançada.Registre-se. Publique-se. Intime-se. Brejo/MA,
19 de junho de 2017. Juíza Maria da Conceição Privado Rêgo Titular de Brejo Resp: 160796

PROCESSO Nº 0000581-40.2014.8.10.0076 (5812014)
AÇÃO: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL | EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

EXEQUENTE: Processo em Segredo de Justiça e Processo em Segredo de Justiça

EXECUTADO: Processo em Segredo de Justiça

Proc. nº 581-40.2014.8.10.0076 Execução de AlimentosExequente: MP em favor de G.F.MExecutado: Partes em Segredo de
Justiça Vistos, etc.Trata-se de Ação de Execução de Alimentos em que são partes os acima citados.O MP aduz, em síntese, que
o alimentante não vem arcando com suas obrigações, deixando de pagar a pensão alimentícia fixada em favor da substituída.
Dado o devido andamento à execução, com a expedição de mandado de prisao, veio a informação na fl. 28, prestada pela genitora
dos menores, de que o executado pagou a dívida exequenda. Dada vista ao MP, opinou o órgão pela extinção do processo.É
sucinto o relatório.O devido pagamento satisfez a obrigação do que decorre a extinção da ação. Diz o art. 925 do CPC que a
extinção da execução há de ser declarada por sentença para que produza seus efeitos. Com efeito, a informação prestada pela
genitora da menor sobre o pagamento, sem nenhuma ressalva de débito em aberto, me faz concluir que a dívida foi paga
inteiramente, não restando a ela o interesse em executar qualquer saldo devedor.Havida a quitação da dívida alimentar exigida e
ante a inexistência de débitos remanescentes ao executado, JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO na forma do art. 924, inciso II, CPC.
Expeça-se alvará de soltura, caso o executado se encontre preso.Segura é a gratuidade de justiça. P.R.I. Transitada em julgado e
feitas as anotações de praxe, arquive-se. Brejo/MA, 19 de junho de 2017. Juíza Maria da Conceição Privado Rêgo Titular de Brejo
Resp: 160796

PROCESSO Nº 0000585-19.2010.8.10.0076 (5852010)
AÇÃO: EXECUÇÃO CRIMINAL | EXECUÇÃO DA PENA

AUTOR:

APENADO: VICENTE MARIA BEZERRA FILHO

Proc. nº 585-19.2010.8.10.0076 Execução PenalApenado: VICENTE MARIA BEZERRA FILHOSENTENÇAVistos, etc. Cuida-se de
Execução Penal promovida contra o sentenciado VICENTE MARIA BEZERRA FILHO, condenado definitivamente à pena de 03
(três) anos de reclusão pela prática do crime capitulado no art. 155, § 4º, I e IV do CPB, com sentença transitada em julgado em
23/11/2006. Ao apenado foi concedida a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos na forma de prestação
de serviços à comunidade.Procedimento para execução criminal iniciado no ano de 2010, conclusos desde 2011, constando no
histórico do sistema, entretanto, que veio ao gabinete somente em 20/05/2015.Era o que importava relatar. Passo à
fundamentação e posterior conclusão.Como é cediço, quando há a prática de um ilícito criminal, nasce para o Estado o jus
puniendi, que consiste na pretensão de punir o agir ilegal, na defesa da sociedade contra o crime. Não obstante, casos existem em
que o Estado não pode punir o transgressor da lei penal em decorrência de causas impeditivas do exercício desse direito, fazendo
com que um fato antes punível, não mais o seja.Assim, o decurso do tempo, no campo penal, também possui efeitos relevantes,
podendo tornar impossível que o Estado exerça a pretensão punitiva, ou mesmo a pretensão executória.Surge então o instituto da
prescrição, que se justifica pelo desaparecimento do interesse do Estado em reprimir o crime, em razão do tempo decorrido,
levando ao esquecimento do delito como também à superação do alarma social causado por este.É o caso de ocorrência da
prescrição da pretensão executória, tendo em vista que teria expirado o prazo para que o Estado providenciasse a execução da
pena que ao condenado fora imposta em sentença judicial transitada em julgado.A prescrição da pretensão executória, como se
sabe, tem como termo inicial a data do trânsito em julgado do decreto judicial condenatório para a acusação e é regulada com
base na pena concretamente aplicada.É o que se extrai do seguinte julgado, verbis:TJMA-012310) CONFLITO NEGATIVO DE
COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL. EXECUÇÃO. TRANSAÇÃO PENAL. REMESSA PARA O JUÍZO COMUM.
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IMPOSSIBILIDADE. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. MENOR DE 21 (VINTE E UM) ANOS NA DATA DO FATO. PRAZO.
CONTAGEM PELA METADE. PRESCRIÇÃO EXECUTÓRIA. CONSTATO. I - Se, por imperativo legal, atribuída a competência ao
Juizado Especial Criminal para o executar das decisões por si proferidas, esbarrativo o autorizar da remessa dos autos à Vara de
Execuções Penais, notadamente porquanto, não há que se confundir a execução da pena restritiva de direitos firmada em
sentença condenatória com a transação penal. II - A outro modo, ao constato de que, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um)
anos, o réu, imperioso o reduzir do prazo prescricional, à metade por força do artigo 115, do Código Penal, e, porquanto isso,
verificado que entre os marcos interruptivos já decorrido o lapso previsto no inciso V, artigo 109 do mesmo diploma legal,
inquestionável o reconhecer da prescrição da pretensão punitiva executória. Conflito a que se conhece para declarar competente o
Juizado Especial Criminal da Comarca de Imperatriz, contudo, em reconhecido, de logo, o operar do prazo prescricional do inciso
V, artigo 109 c/c artigo 115 ambos do Código Penal, ao réu, se declara extinta a punibilidade. Unanimidade. (Conflito Negativo de
Competência nº 0003306-81.2012.8.10.0040 (118513/2012), 1ª Câmara Criminal do TJMA, Rel. Antônio Fernando Bayma Araújo.
j. 14.08.2012, unânime, DJe 20.08.2012).Na hipótese dos autos, a sentença condenatória transitou em julgado em 23/11/2006,
enquanto que a pena concretamente aplicada corresponde a 03 (três) anos de reclusão. Nesse caso, nos termos do art. 109, IV,
do Código Penal, a prescrição sucede em 08 (oito) anos. O prazo de 08 (oito) anos já transcorreu sem haver nenhum marco
interruptivo da prescrição nesse período. Outra alternativa não há senão o reconhecimento do decurso do prazo da prescrição da
pretensão executória, o que impõe a declaração da extinção da punibilidade, nos termos do art. 107, IV, do Código Penal.Diante do
exposto, com fundamento no art. 110 c/c art. 109, ambos do Código Penal, julgo extinta a punibilidade do sentenciado VICENTE
MARIA BEZERRA FILHO, em razão da prescrição da pretensão executória com base na pena concretamente aplicada,
determinando, por conseguinte, a extinção do processo, com baixa na distribuição. Após o trânsito em julgado desta sentença,
devem ser tomadas as seguintes providências: a) registre-se a extinção da punibilidade do sentenciado; b) comunique-se ao
Cartório Eleitoral de seu domicílio eleitoral e, c) altere-se a situação cadastral do sentenciado, com a devida baixa. Sem custas.P.
R. I.Brejo/MA 19 de junho de 2017.Juíza Maria da Conceição Privado RêgoTitular de Brejo Resp: 160796

PROCESSO Nº 0000602-50.2013.8.10.0076 (5232013)
AÇÃO: PROCESSO COMUM | AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

AUTOR: Parte em Segredo de Justiça e MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO MARANHAO

ACUSADO: JOSE WALTER SOUSA CARVALHO JUNIOR

Autos nº 602-50.2013-8.10.0076 EXECUÇÃO CRIMINALSentenciado: JOSÉ WALTER SOUSA CARVALHO JUNIOR Vistos, etc.O
MINISTÉRIO PÚBLICO, com vistas dos autos, solicitou nestes e nos autos de nº. 954-71.2014 a unificação das penas impostas ao
sentenciado JOSÉ WALTER SOUSA CARVALHO JUNIOR.Nesta ação penal transitada em julgado, o sentenciado foi condenado
definitivamente pelo crime do art. 147, do CPB, c/c art 7º, da Lei nº. 11.340/06 a 01 (um)mês e 18 (dezoito) dias de detenção em
regime aberto, sem direito ao sursis ou substituição da pena, com a realização de audiência admonitória cumprimento da pena
ainda não iniciado.Posteriormente, na ação penal de nº. 954-71.2014 foi definitivamente condenado a pena de 03 (três) meses de
detenção pelo crime do art. 129, § 9º, do CPB. Nestes autos, a pena privativa de liberdade foi suspensa nos termos do art. 77 do
CPB pelo prazo de 02 (dois) anos.É o Relatório. Decido.Nos termos do art. 111 da Lei nº 7.210/1984, quando há mais de uma
condenação, seja o crime anterior ou posterior ao início da execução, o regime de cumprimento é determinado pela soma ou
unificação das penas, nos termos do art. 33 e seguintes do Código Penal.No caso presente, ambas as penas foram de detenção
cujo somatório resulta no total de 04 (quatro) meses e 18 (dezoito) dias de detenção. Assim, permanece devida a fixação do
regime aberto, com base no art. 33, § 2º, "c" do Código Penal, bem como a suspensão condicional do processo aplicável ao
sentenciado, porquanto compatível com o regime de cumprimento da pena. No entanto, devido à soma aqui tratada, entendo que o
prazo de suspensão também deve aumentar nos limites do art. 77, do CPB, sendo razoável fixá-lo em 03 (três) anos, aplicáveis as
condições estabelecidas no § 2º do art. 78, do CPB.Diante do exposto, com fulcro no art. 111 da Lei nº 7.210/1984, DEFIRO A
SOMA DAS PENAS estabelecidas nesta ação penal e na de nº. 954-71.2014 no total de 04 (quatro) meses e 18 (dezoito) dias de
detenção, mantido o regime da condenação. Fazendo jus à suspensão condicional da pena, suspendo a execução da pena
privativa de liberdade ora imposta, com fundamento no artigo 77 do Código Penal, pelo período de 03 (três) anos, durante o qual o
acusado deverá cumprir as condições previstas no artigo 78, § 2º do Código Penal, a serem melhor especificadas em audiência
admonitória.Intimem-se da decisão. Comunique-se o apenado.Por fim, Proceda a SEJUD, no prazo de 05 (cinco) dias, a abertura
de um único processo de EXECUÇÃO DA PENA com a expedição da GUIA DE EXECUÇÃO DA PENA, acompanhadas
separadamente das seguintes peças e informações desta e da ação de nº. 954-71.2014:qualificação completa do reeducando;
interrogatório do executado na polícia e em juízo; cópias da denúncia; cópia da sentença e respectivos termos de publicação,
contendo a menção expressa ao deferimento de detração; informação sobre os endereços em que possa ser localizado,
antecedentes criminais e grau de instrução; instrumentos de mandato, substabelecimentos, despachos de nomeação de
defensores dativos ou de intimação da Defensoria Pública; certidões de trânsito em julgado da condenação para a acusação e
para a defesa;Junte-se também à Guia e à ação penal de nº. 954-71.2014 cópia desta decisão. Ao final, dê-se baixa e arquivem-se
ambas as ações penais e façam-me conclusão do processo de execução criminal para designação de audiência admonitória na
forma do art. 160 da LEP.Dil. Legais.Registre-se. Publique-se. Intime-se. Brejo/MA, 19 de junho de 2017. Juíza Maria da
Conceição Privado Rêgo Titular de Brejo Resp: 160796

PROCESSO Nº 0000621-22.2014.8.10.0076 (6212014)
AÇÃO: PROCEDIMENTOS INVESTIGATÓRIOS | INQUÉRITO POLICIAL
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VITIMA: Parte em Segredo de Justiça

INDICIADO: FRANCISCO JOSE DA SILVA PINTO

Processo 621-22.2014.8.10.0076 INQUÉRITO POLICIAL Vistos.Trata-se de Investigação Policial para apuração da ocorrência dos
crimes de injúria e ameaça cometido no âmbito doméstico por FRANCISCO JOSÉ DA SILVA PINTO. Narra a peça investigatória
que os fatos delituosos teriam ocorrido em 13/05/2014.Registrado. Decido.Apura-se a ocorrência dos crimes de Injúria (art. 140,
CPB) e ameaça (art. 147, CPB).Tais delitos remontam ao dia 213/05/2014. O primeiro é de iniciativa exclusivamente privada para
instauração da competente ação penal; o segundo, condicionado à representação. Para o caso, aplica-se a Lei nº. 11.340/06. Para
o crime de injúria, também atribuído ao acusado, como bem entendido pelo MP, haveria a vítima de postular queixa-crime no prazo
de 06 meses. Ocorre que a vítima não moveu ação penal de iniciativa privada contra o acusado. Em relação ao crime de ameaça,
a vítima representou contra o autor do fato, mas já são decorridos mais de 03 anos, ocorrendo a prescrição.Segundo TOURINHO
FILHO, ocorre a decadência do direito de representação "dentro de seis meses, a partir da data em que a pessoa que estiver
investida no direito vier a saber quem foi o autor do crime (cfr. Art. 105 do Código Penal e art. 38 do CPP). Quanto à prescrição,
considerando elevado o decurso de tempo desde a ocorrência do fato sem que a denúncia tenha sido ofertada, tenho que é o caso
de seu reconhecimento.O art. 107 do Código Penal dispõe que a punibilidade extingue-se, dentre outros casos, pela prescrição,
decadência ou perempção. A prescrição antes da sentença condenatória transitada em julgado regula-se pela pena máxima
abstratamente cominada. No caso do crime de ameaça, a pena máxima cominada no preceito secundário é de 06 (seis) meses.
Complementando, o inciso VI do art. 109 do Código Penal, redação dada pela Lei nº 12.234, de 05.05.2010, DOU de 06.05.2010,
em vigor na data de sua publicação, fixa o lapso temporal em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano, para
operação da prescrição.Enfim, para o caso teríamos como prazo prescricional 3 (três) anos. Decorrido esse prazo sem que
houvesse alguma causa para interrupção ou suspensão da prescrição, é de se reconhecer que o crime ao qual responde o
acusado já prescreveu. Vejamos a jurisprudência:TJMA-0058794) RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. OCORRÊNCIA DE
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE EM RELAÇÃO AO CRIME CAPITULADO
NO ART. 147 DO CP. INTELIGÊNCIA DA REDAÇÃO ANTERIOR DO ART. 109, VI, DO CP. I - Considerando que a pena máxima
em abstrato para o crime de ameaça é de seis meses, o prazo prescricional a ser observado é de dois anos, nos termos do art.
109, VI, do CP, sem as alterações feitas pela Lei nº 12.234/10, em atenção ao princípio da irretroatividade da lei penal. II - Deve
ser reconhecida a prescrição do crime, na medida em que a denúncia foi recebida em 22.01.2010 e a sentença foi proferida em
05.03.2012, ou seja, mais de dois anos depois. III - Recurso não provido. (Recurso em Sentido Estrito nº
0035946-53.2009.8.10.0005 (143080/2014), 2ª Câmara Criminal do TJMA, Rel. Ângela Maria Moraes Salazar. j. 06.03.2014,
unânime, DJe 11.03.2014). Devem, pois, os autos do inquérito policial ser arquivados, ante a decadência ao direito de queixa para
o delito do art. 140 do CP e da ocorrência da prescrição no caso do art. 147 do mesmo diploma legal.Posto isto, nos termos do art.
38 do Código de Processo Penal, combinado com o art. 107, IV, e artigo 109, inc. IV e VI, e 119, do Código Penal, decreto a
extinção da punibilidade do indiciado e conseqüente determino o arquivamento do feito, em virtude de ter ocorrido a decadência
para o crime do art. 140 e prescrição no crime previsto no art. 147, ambos do CPB.P. R. I. Transitada em julgado, dê-se baixa na
distribuição e arquive-se. Brejo-Ma, 19 de junho de 2017.Juíza Maria da Conceição Privado RêgoTitular de Brejo Resp: 160796

PROCESSO Nº 0000624-79.2011.8.10.0076 (6242011)
AÇÃO: PROCEDIMENTOS INVESTIGATÓRIOS | INQUÉRITO POLICIAL

VITIMA: Parte em Segredo de Justiça

INDICIADO: FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS DINIZ
ADVOGADO: FRANCISCO PESTANA GOMES DE SOUSA JUNIOR ( OAB 3917-MA )

Processo nº 624-79.2011.8.10.0076 Medida Protetiva (Lei Maria da Penha)Requerente: FRANCISCO DAS CHAGAS DOS
SANTOS DINIZRequerido: FRANCISCA MARIA GOMES DE MORAES Vistos, etc.Consoante interpretação extraída dos arts. 2º e
5º da Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) configura violência doméstica contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada
no gênero que lhe cause morte, lesão sofrimento físico, sexual ou psicológico, no âmbito da unidade doméstica, em qualquer
relação intima de afeto na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida. Nesse desiderato, poderá o Juiz, recebendo
a notícia de violência contra a mulher, tomar medidas protetivas de urgência estabelecidas em seu art. 22, de imediato,
independentemente de audiências das partes e de manifestação do Ministério Púbico.Quanto à natureza jurídica das medidas
protetivas de urgência, a doutrina especializada se inclina majoritariamente sobre a hipótese de serem medidas cautelares penais.
Nesse grupo, estão situados os escólios de Leda Hermann (2008), Altamiro de Araújo (2007), Pedro Rui Fontoura (2007) e Juliana
Garcia Belloque (2011). Em posição peculiar, Stela Valéria Cavalcanti (2012) afirma que as medidas do art. 22, I, II e III, são
cautelares de natureza penal, enquanto aquelas do artigo 23, I e II, têm cunho administrativo, e as demais, isto é, arts. 22, IV e V;
23, III e IV, e 24, seriam medidas tipicamente cíveis. Por sua vez, Guilherme de Souza Nucci (2010) e Geraldo Prado (2009) se
aproximam dessa última classificação, apenas se diferenciando quanto à existência somente de cautelares cíveis e penais.Outros
definem uma compreensão da natureza extrapenal das Medidas Protetivas de Urgência, isto é, cíveis. Nesse contexto, Alexandre
Freitas Câmara (2009) compreende as MPU´s, na sua maioria, como medidas sumárias não cautelares, mas persistindo também
espécies cautelares (CÂMARA, 2009, p. 257). Noutra perspectiva, mas ainda sob a lente processual civil, os ensinos de Amom
Albernaz Pires (2011), Júlia Maria Seixas Bechara (2010), Maria Berenice Dias (2012), de Fredie Didier Junior e Rafael Oliveira
(2008) afirmam o caráter satisfativo das medidas protetivas de urgência, isto é, de tutela inibitória ou medidas provisionais. Somos
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do entendimento de que tais medidas possuem caráter híbrido, ou seja, contemplam tanto aspectos cíveis quanto aspectos
criminais em seu cerne. Nesse ponto, é cediço que as medidas protetivas de urgência possuem natureza cautelar, podendo ser de
natureza penal (art. 22, incisos I, II e III) ou de natureza civil (ar. 22, incisos IV e V). Assim, quando requerida em caráter
antecedente à ação penal, em casos nos quais se impõe a prática de um crime, a medida protetiva de urgência previstas no art.
22, incisos I, II e III, da Lei nº. 11.340/2006, a nosso ver, não comporta o procedimento previsto no artigo 303 e seguintes do Novo
CPC, em que se prevê citação do réu, contestação e audiência de conciliação ou mediação.Com efeito as mudanças introduzidas
pela Lei nº. 12.403/2011 no Código de Processo Penal fizeram com que as medidas protetivas de urgência constantes na lei Maria
da Penha também pudessem ser aplicadas cumulativamente com as medidas cautelares diversas da prisão elencadas no artigo
319 e 320 do CPP. Aliás, é no inciso III do artigo 313 que as medidas protetivas de urgência guardam suas características de
natureza cautelar penal, a permitir o decreto de prisão preventiva em caso de seu descumprimento injustificado. Tal conclusão vem
a ser fortalecida ainda pelos parágrafos 2º e 3º do artigo 19 da Lei Maria da Penha, segundo os quais as medidas protetivas de
urgência serão aplicadas isolada ou cumulativamente, e poderão ser substituídas a qualquer tempo por outras de maior eficácia,
sempre que os direitos reconhecidos nesta Lei forem ameaçados ou violados. Ademais, o juiz poderá conceder novas medidas
protetivas de urgência ou rever aquelas já concedidas, se entender necessário à proteção da ofendida, de seus familiares e de seu
patrimônio, ouvido o Ministério Público.Assim, como toda e qualquer medida cautelar diversa da prisão, a manutenção da medida
protetiva de urgência depende da persistência dos motivos evidenciadores da urgência da medida necessária à tutela do processo.
Por se tratarem de medidas cautelares de natureza penal, situacionais, o desaparecimento de seu suporte fático legitimador faz
impor a sua revogação. Inteligência dos artigos 282 do CPP e 19 da lei Maria da Penha.Analisando os autos, verifico que a medida
aqui estabelecida não possui mais motivos para sua existência, eis que a vítima retratou-se de representar em crime cuja ação
penal é de iniciativa condicionada. Por esses motivos hei de revogar inteiramente a medida protetiva por não persistirem mais seus
motivos embasadores, além do que, se ainda não ofertada a peça inicial, não é justo que recaia ad infinitum sobre o
representado.A Lei Maria da Penha foi expressa quanto a esses objetivos ao determinar que as medidas visam a "proteção da
ofendida, de seus familiares e de seu patrimônio" (art. 19, § 3º), e devem ser aplicadas "sempre que os direitos reconhecidos nesta
Lei forem ameaçados ou violados" (art. 19, § 2º) e "sempre que a segurança da ofendida ou as circunstâncias o exigirem" (art. 22,
§ 1º). Com isso, ausentes seus objetivos, com no caso dos autos, não deve persistir ante a perda do objeto. Cito: CAUTELAR SEM
JULGAMENTO DO MÉRITO. AÇÃO PRINCIPAL NÃO PROPOSTA. POSSIBILIDADE. 1 - Tendo as medidas protetivas caráter
eminentemente cautelar, não ajuizada ação principal, seja ela cível ou criminal, extingue-se o processo sem o julgamento do
mérito, em face da ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular, revogando-se, por consequência, eventuais as
restrições impostas ao suposto agressor, em face do manifesto desinteresse da ofendia. 2 - Recurso não provido. (Apelação
Criminal nº 0646546-09.2010.8.13.0024 (10024100646546001), 3ª Câmara Criminal do TJMG, Rel. Antônio Armando dos Anjos. j.
30.10.2012, DJ 08.11.2012).TJMG-0420051 APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LEI MARIA DA PENHA.
MEDIDAS PROTETIVAS. NATUREZA CAUTELAR. INEXISTÊNCIA DE AÇÃO PRINCIPAL. DECURSO DO PRAZO PARA A
REPRESENTAÇÃO. DECADÊNCIA. AUSÊNCIA DA CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. EXTINÇÃO DO FEITO CAUTELAR
SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. RECURSO NÃO PROVIDO. As medidas protetivas contidas na Lei Maria da Penha possuem
caráter meramente cautelar e visam a proteção das vítimas de violência doméstica e também para o trâmite do processo, de forma
a garantir-lhe eficácia. Por serem de natureza acessória, as medidas protetivas não podem ser deferidas se a ação principal
sequer foi deflagrada, sendo que, decorrido o prazo decadencial para a vítima representar, acertada se mostra a extinção do feito
sem julgamento do mérito. Recurso não provido. (Apelação Criminal nº 1823839-46.2010.8.13.0024 (10024101823839001), 2ª
Câmara Criminal do TJMG, Rel. Nelson Missias de Morais. j. 25.10.2012, DJ 06.11.2012).Quanto ao pedido da vítima para se
retratar da representação, consigno que o art. 16 da Lei 11.340/2006 condiciona a renúncia à representação, pela ofendida, a seu
comparecimento perante o Juiz em audiência especialmente designada com tal finalidade, antes do recebimento da denúncia e
ouvido o Ministério Público. No entanto, no presente caso, considero desnecessária a designação dessa audiência. Eventual
audiência seria inócua, pois serviria unicamente para confirmar o que os autos nos sugerem de forma límpida.Devem, pois, os
autos serem arquivados também pela decadência ao direito de representação, para o do art. 147 do mesmo diploma legal.Isto
posto, nos termos do art. 38 do Código de Processo Penal, combinado com o art. 107, IV, do Código Penal, decreto a extinção da
punibilidade do representado E considerando a perda de sua eficácia, REVOGO A MEDIDA PROTETIVA, e por conseqüência,
JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito pela falta superveniente de interesse/necessidade da ação.Intimem-se as
partes. Ciência ao Ministério Público.Dê-se baixa e arquivem-se.Brejo-MA, 19 de junho de 2016.Juíza Maria da Conceição Privado
RêgoTitular de Brejo Resp: 160796

PROCESSO Nº 0000641-81.2012.8.10.0076 (6412012)
AÇÃO: MEDIDAS CAUTELARES | MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (LEI MARIA DA PENHA)

REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO e ROSA MARIA SILVA RAMOS

REQUERIDO: PAULO SÉRGIO SILVA RAMOS

Processo nº 641-81.2012.8.10.0076 Medida Protetiva (Lei Maria da Penha) SENTENÇAVistos, etc.Tratam os autos de PEDIDO DE
APLICAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA requerida pela Autoridade Policial em favor da vítima ROSA MARIA
SILVA RAMOS, em desfavor do representado PAULO SÉRGIO DOS REIS DE SOUSA, pela suposta prática do crime de
ameaça.As medidas protetivas pleiteadas foram deferidas às fls. 08/09.Às fls. 22, a Secretaria Judicial certificou a inexistência de
Inquérito Policial instaurado para apurar o noticiado na inicial ou sequer representação pela vítima.Vieram os autos conclusos.É o
relatório. DECIDO.Inegável que a Lei nº 11.340/2006, trouxe avanços incomensuráveis no que concerne a proteção de mulheres
contra a violência doméstica e familiar, com a especial possibilidade de adoção de medidas protetivas de urgência que obrigam o
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agressor (art. 22) e medidas protetivas destinadas à ofendida (art. 23).Sobre elas criou uma redoma de defesa essencial em
decorrência de anos a fio de subjugação por uma sociedade pautada na agressividade do homem e sua imagem de
superioridade.Todavia, todas essas medidas, como a sua própria denominação prevê, são de natureza provisória, de urgência, e
não se perpetuam. Têm natureza essencialmente cautelar e devem estar relacionada a um procedimento de apuração do fato de
violência doméstica, quer na seara penal, quer na esfera cível.Pois bem.No caso vertente o Ministério Público Estadual não adotou
em favor da vítima qualquer medida na esfera cível ou ofertou denúncia contra o requerido no âmbito criminal. Não consta também
nesse juízo qualquer inquérito remetido pela Delegacia de Polícia, apontando, destarte, que o procedimento para a adoção das
medidas protetivas encontra-se vagando no limbo.Como antes asseverado, ele não tem vida independente e deve unir-se
celularmente a um processo principal.No caso dos autos, o indicativo seria a ocorrência de crime de ameaça perpetrada contra
mulher no ambiente doméstico, motivo pelo qual a ação penal a ser intentada é condicionada à representação no que pertine ao
crime de ameaça, e a vítima, até a presente data, não ofertou a representação, retirando o requisito essencial de procedibilidade
para instauração da ação penal contra o agressor.Desse modo, estamos diante do instituto penal da decadência, onde a inércia da
vítima impede o Estado-Juiz de exercer o poder de punir (jus puniendi).Nesse sentido:AGRAVO DE INSTRUMENTO - LEI MARIA
DA PENHA - PEDIDO DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS - REPRESENTAÇÃO CRIMINAL NÃO OFERECIDA -
PUNIBILIDADE DO AGENTE EXTINTA - MEDIDAS CAUTELARES - NÃO CABIMENTO - RECURSO NÃO PROVIDO. I - Apesar
de as medidas protetivas da Lei Maria da Penha merecerem uma interpretação flexível, o provimento mantém sua natureza
cautelar, não sendo possível defender sua autonomia em relação à apuração do suposto fato de violência doméstica. II - Logo, não
havendo mais condições de se iniciar a ação principal, pela decadência do prazo para a representação da vítima, deve ser julgada
extinta a medida cautelar, sem resolução do mérito. (Agravo de Instrumento Criminal nº 0561522-51.2011.8.13.0000, 4ª Câmara
Criminal do TJMG, Rel. Eduardo Brum. j. 02.05.2012, unânime, Publ. 17.05.2012).LEI MARIA DA PENHA. MEDIDAS
PROTETIVAS. EXTINÇÃO DO PROCESSO CAUTELAR SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. AÇÃO PRINCIPAL NÃO PROPOSTA.
POSSIBILIDADE. DESINTERESSE DO DIREITO DE REPRESENTAÇÃO. DECADÊNCIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. 1.
Tendo as medidas protetivas caráter eminentemente cautelar, não ajuizada ação principal, seja ela cível ou criminal, extingue-se o
processo sem o julgamento do mérito, em face da ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular, revogando-se,
por conseguinte, todas as restrições impostas ao suposto ofensor ou cessando a ameaça de sua decretação. 2. Diante do
expresso desinteresse da ofendida em representar contra seu agressor, ocasionando, ainda, a decadência do direito de
representação pelo transcurso do prazo previsto no art. 38 do CPP, impõe-se a extinção de sua punibilidade. 3. Recurso não
provido. (Apelação Criminal nº 0043744-87.2010.8.13.0024, 3ª Câmara Criminal do TJMG, Rel. Antônio Armando dos Anjos. j.
20.03.2012, unânime, Publ. 17.04.2012).Denota-se que o direito de representação poderia ter sido exercido, pessoalmente ou por
procurador com poderes especiais, mediante declaração, escrita ou oral, feita ao juiz, ao órgão do Ministério Público, ou à
autoridade policial. (CPP, art. 39).Tendo o fato narrado ocorrido aos 23 de agosto de 2012, segundo o termo de fls. 05, a
requerente teria até o prazo de 06 (seis) meses para oferecer a representação perante o órgão ministerial, porém, não o
fez.Ressalte-se que o Termo de Declaração não tem esse viés, porque não demonstra o desejo inequívoco da vítima de ver o
requerido processado e punido criminalmente.Nesse caso atraí a incidência do art. 38 do Código de Processo Penal: "Salvo
disposição em contrário, o ofendido, ou seu representante legal, decairá no direito de queixa ou de representação, se não o
exercer dentro do prazo de seis meses, contado do dia em que vier a saber quem é o autor do crime, ou, no caso do art. 29, do dia
em que se esgotar o prazo para o oferecimento da denúncia".E, como consequência, a extinção da punibilidade se apresenta na
forma do art. 107, IV, do Código Penal.De outro lado, o Ministério Público Estadual também permaneceu inerte, deixando de adotar
as providências legais e necessárias à persecução penal, haja vista a noticia criminis constante nos autos de agressões físicas
perpetradas contra a mulher no ambiente doméstico.ISTO POSTO, com arrimo no art. 38 do Código de Processo Penal c/c art. 12,
I, parte final, da Lei 11.340/2006 e art. 107, IV, do Código Penal, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE DE PAULO SÉRGIO DOS
REIS DE SOUSA, com relação às imputações penais contidas no presente pedido de aplicação de medidas protetivas de urgência
que obrigam o agressor.Sem custas processuais.Intimem-se as partes. Ciência ao Ministério Público.P. R. I. Arquive-se, após o
trânsito em julgado.Brejo/MA, 23 de junho de 2017. Juíza Maria da Conceição Privado Rego Titular de BREJO Resp: 160796

PROCESSO Nº 0000798-49.2015.8.10.0076 (7982015)
AÇÃO: PROCEDIMENTOS INVESTIGATÓRIOS | INQUÉRITO POLICIAL

VITIMA: Parte em Segredo de Justiça

INDICIADO: PREJUDICADO

Processo nº 798-49.2015.8.10.0076 - Inquérito PolicialIndiciado: Prejudicado Vítima: Maria Lúcia FernandesDECISÃOCuida-se
Inquérito Policial instaurado com o fim de elucidar a prática do crime de desobediência praticado por ALONSO ALVES DE SOUSA
ao ter descumprido ordem judicial em medida protetiva estabelecida em favor de sua ex-companheira.O Ministério Público, titular
da ação penal, não enxergou a subsunção desse fato a nenhum tipo penal incriminador, sobretudo em razão da existência de
previsão em lei de penalidade processual no caso que seria o decreto de prisão preventiva.Assim, não vislumbrou a existência de
indícios de materialidade e autoria.Razão assiste ao Órgão Ministerial. Conforme entendimento pacificado do STJ, o
descumprimento de medidas protetivas impostas com fulcro na Lei nº 11.340/2006 não caracteriza crime de desobediência, pois a
Lei Maria da Penha prevê consequências jurídicas específicas para o caso, ex vi dos seus arts. 20 e 22, §§ 3º e 4º, tais como a
prisão preventiva, a imposição de multa, a requisição de força policial, entre outras, sendo certo que não há ressalva expressa
quanto à possibilidade de cumulação das sanções de natureza civil/administrativa com as de natureza penal.Nesse ponto, os
argumentos ministeriais são suficientes a se concluir pela atipicidade da conduta.Isto posto, não encontrado em nosso
ordenamento jurídico figura penal a que se encaixa a conduta do indiciado, acolho a promoção do órgão ministerial para
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determinar o ARQUIVAMENTO do presente Inquérito Policial por atipicidade do fato e ausência de autoria.P.R.I. Cumpra-se.Brejo-
Ma 19 de junho de 2017.Juíza Maria da Conceição Privado RêgoTitular da Comarca - Vara Única Resp: 160796

PROCESSO Nº 0000803-03.2017.8.10.0076 (8052017)
AÇÃO: MEDIDAS CAUTELARES | MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (LEI MARIA DA PENHA)

REQUERENTE: MARIA IVANILDE LIMA

REQUERIDO: DHEYLLA MARIA LIMA

Processo nº 803-03.2017.8.10.0076 Medida Protetiva (Lei Maria da Penha)Requerente: MARIA IVANILDE LIMARequerido:
DHEYLLA MARIA LIMA Vistos, etc.Consoante interpretação extraída dos arts. 2º e 5º da Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha)
configura violência doméstica contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão
sofrimento físico, sexual ou psicológico, no âmbito da unidade doméstica, em qualquer relação intima de afeto na qual o agressor
conviva ou tenha convivido com a ofendida. Nesse desiderato, poderá o Juiz, recebendo a notícia de violência contra a mulher,
tomar medidas protetivas de urgência estabelecidas em seu art. 22, de imediato, independentemente de audiências das partes e
de manifestação do Ministério Púbico.Quanto à natureza jurídica das medidas protetivas de urgência, a doutrina especializada se
inclina majoritariamente sobre a hipótese de serem medidas cautelares penais. Nesse grupo, estão situados os escólios de Leda
Hermann (2008), Altamiro de Araújo (2007), Pedro Rui Fontoura (2007) e Juliana Garcia Belloque (2011). Em posição peculiar,
Stela Valéria Cavalcanti (2012) afirma que as medidas do art. 22, I, II e III, são cautelares de natureza penal, enquanto aquelas do
artigo 23, I e II, têm cunho administrativo, e as demais, isto é, arts. 22, IV e V; 23, III e IV, e 24, seriam medidas tipicamente cíveis.
Por sua vez, Guilherme de Souza Nucci (2010) e Geraldo Prado (2009) se aproximam dessa última classificação, apenas se
diferenciando quanto à existência somente de cautelares cíveis e penais.Outros definem uma compreensão da natureza extrapenal
das Medidas Protetivas de Urgência, isto é, cíveis. Nesse contexto, Alexandre Freitas Câmara (2009) compreende as MPU´s, na
sua maioria, como medidas sumárias não cautelares, mas persistindo também espécies cautelares (CÂMARA, 2009, p. 257).
Noutra perspectiva, mas ainda sob a lente processual civil, os ensinos de Amom Albernaz Pires (2011), Júlia Maria Seixas Bechara
(2010), Maria Berenice Dias (2012), de Fredie Didier Junior e Rafael Oliveira (2008) afirmam o caráter satisfativo das medidas
protetivas de urgência, isto é, de tutela inibitória ou medidas provisionais. Ao contrário do que anota o MP no pedido de fl. , somos
do entendimento de que tais medidas possuem caráter híbrido, ou seja, contemplam tanto aspectos cíveis quanto aspectos
criminais em seu cerne. Nesse ponto, é cediço que as medidas protetivas de urgência possuem natureza cautelar, podendo ser de
natureza penal (art. 22, incisos I, II e III) ou de natureza civil (ar. 22, incisos IV e V). Assim, quando requerida em caráter
antecedente à ação penal, em casos nos quais se impõe a prática de um crime, a medida protetiva de urgência previstas no art.
22, incisos I, II e III, da Lei nº. 11.340/2006, a nosso ver, não comporta o procedimento previsto no artigo 303 e seguintes do Novo
CPC, em que se prevê citação do réu, contestação e audiência de conciliação ou mediação.Com efeito as mudanças introduzidas
pela Lei nº. 12.403/2011 no Código de Processo Penal fizeram com que as medidas protetivas de urgência constantes na lei Maria
da Penha também pudessem ser aplicadas cumulativamente com as medidas cautelares diversas da prisão elencadas no artigo
319 e 320 do CPP. Aliás, é no inciso III do artigo 313 que as medidas protetivas de urgência guardam suas características de
natureza cautelar penal, a permitir o decreto de prisão preventiva em caso de seu descumprimento injustificado. Tal conclusão vem
a ser fortalecida ainda pelos parágrafos 2º e 3º do artigo 19 da Lei Maria da Penha, segundo os quais as medidas protetivas de
urgência serão aplicadas isolada ou cumulativamente, e poderão ser substituídas a qualquer tempo por outras de maior eficácia,
sempre que os direitos reconhecidos nesta Lei forem ameaçados ou violados. Ademais, o juiz poderá conceder novas medidas
protetivas de urgência ou rever aquelas já concedidas, se entender necessário à proteção da ofendida, de seus familiares e de seu
patrimônio, ouvido o Ministério Público.Assim, como toda e qualquer medida cautelar diversa da prisão, a manutenção da medida
protetiva de urgência depende da persistência dos motivos evidenciadores da urgência da medida necessária à tutela do processo.
Por se tratarem de medidas cautelares de natureza penal, situacionais, o desaparecimento de seu suporte fático legitimador faz
impor a sua revogação. Inteligência dos artigos 282 do CPP e 19 da lei Maria da Penha.Analisando os autos, verifico que a medida
aqui estabelecida não possui mais motivos para sua existência, eis que a vítima retratou-se de representar em crime cuja ação
penal é de iniciativa condicionada. Por esses motivos hei de revogar inteiramente a medida protetiva por não persistirem mais seus
motivos embasadores, além do que, se ainda não ofertada a peça inicial, não é justo que recaia ad infinitum sobre o
representado.A Lei Maria da Penha foi expressa quanto a esses objetivos ao determinar que as medidas visam a "proteção da
ofendida, de seus familiares e de seu patrimônio" (art. 19, § 3º), e devem ser aplicadas "sempre que os direitos reconhecidos nesta
Lei forem ameaçados ou violados" (art. 19, § 2º) e "sempre que a segurança da ofendida ou as circunstâncias o exigirem" (art. 22,
§ 1º). Com isso, ausentes seus objetivos, com no caso dos autos, não deve persistir ante a perda do objeto. Cito: CAUTELAR SEM
JULGAMENTO DO MÉRITO. AÇÃO PRINCIPAL NÃO PROPOSTA. POSSIBILIDADE. 1 - Tendo as medidas protetivas caráter
eminentemente cautelar, não ajuizada ação principal, seja ela cível ou criminal, extingue-se o processo sem o julgamento do
mérito, em face da ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular, revogando-se, por consequência, eventuais as
restrições impostas ao suposto agressor, em face do manifesto desinteresse da ofendia. 2 - Recurso não provido. (Apelação
Criminal nº 0646546-09.2010.8.13.0024 (10024100646546001), 3ª Câmara Criminal do TJMG, Rel. Antônio Armando dos Anjos. j.
30.10.2012, DJ 08.11.2012).TJMG-0420051 APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LEI MARIA DA PENHA.
MEDIDAS PROTETIVAS. NATUREZA CAUTELAR. INEXISTÊNCIA DE AÇÃO PRINCIPAL. DECURSO DO PRAZO PARA A
REPRESENTAÇÃO. DECADÊNCIA. AUSÊNCIA DA CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. EXTINÇÃO DO FEITO CAUTELAR
SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. RECURSO NÃO PROVIDO. As medidas protetivas contidas na Lei Maria da Penha possuem
caráter meramente cautelar e visam a proteção das vítimas de violência doméstica e também para o trâmite do processo, de forma
a garantir-lhe eficácia. Por serem de natureza acessória, as medidas protetivas não podem ser deferidas se a ação principal
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sequer foi deflagrada, sendo que, decorrido o prazo decadencial para a vítima representar, acertada se mostra a extinção do feito
sem julgamento do mérito. Recurso não provido. (Apelação Criminal nº 1823839-46.2010.8.13.0024 (10024101823839001), 2ª
Câmara Criminal do TJMG, Rel. Nelson Missias de Morais. j. 25.10.2012, DJ 06.11.2012).Quanto ao pedido da vítima para se
retratar da representação, consigno que o art. 16 da Lei 11.340/2006 condiciona a renúncia à representação, pela ofendida, a seu
comparecimento perante o Juiz em audiência especialmente designada com tal finalidade, antes do recebimento da denúncia e
ouvido o Ministério Público. No entanto, no presente caso, considero desnecessária a designação dessa audiência. Eventual
audiência seria inócua, pois serviria unicamente para confirmar o que os autos nos sugerem de forma límpida.Devem, pois, os
autos serem arquivados também pela decadência ao direito de representação, para o do art. 147 do mesmo diploma legal.Isto
posto, nos termos do art. 38 do Código de Processo Penal, combinado com o art. 107, IV, do Código Penal, decreto a extinção da
punibilidade do representado E considerando a perda de sua eficácia, REVOGO A MEDIDA PROTETIVA, e por conseqüência,
JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito pela falta superveniente de interesse/necessidade da ação.Intimem-se as
partes. Ciência ao Ministério Público.Dê-se baixa e arquivem-se.Brejo-MA, 19 de junho de 2016.Juíza Maria da Conceição Privado
RêgoTitular de Brejo Resp: 160796

PROCESSO Nº 0000905-35.2011.8.10.0076 (9052011)
AÇÃO: EXECUÇÃO CRIMINAL | EXECUÇÃO DA PENA

AUTOR:

APENADO: ARNALDO VEIGA DA SILVA

Processo 905-35.2011.8.10.0076 Ação Penal Suspensão Condicional do Processo Réu: ARNALDO VEIGA DA SILVAVistos, etc.
Atribui-se ao autor(a) do fato acima qualificado a prática do(s) ilícito(s) previsto(s) no art. 129, § 1º, c/c art. 61, II, ´c´, do CPB.
Trata-se de crime de médio potencial ofensivo, ou seja, por não possuir pena privativa de liberdade de até dois anos, sua pena
mínima não supera, entretanto, um ano, e sendo assim comporta a medida despenalizadora da suspensão condicional do
processo prevista no art. 89, da Lei 9.099/95.Termo de suspensão condicional à fl. 09/10 e suas condições. Comparecimento
pessoal do acusado até 30/06/2011. Pagamento parcial da reparação do dano.Parecer ministerial pela extinção da punibilidade.É o
breve relatório.Decido.O descumprimento da condição de comparecimento pessoal enseja facultativamente a revogação do
benefício da suspensão condicional do processo (§ 4º, do art. 89, Lei 9.099/95). Pelo que consta dos autos, o acusado cumpriu
apenas parcialmente a medida, que não lhe foi devidamente exigida em tempo hábil. Ocorrendo dessa forma, entendo ser esse
mero descumprimento insuficiente para a revogação e dou por extinta a sua punibilidade. Assim, estando cumpridas as condições
da suspensão condicional do processo, com fundamento no parágrafo 5º, do artigo 89 da Lei nº 9.099/95, DECLARO EXTINTA A
PUNIBILIDADE de ARNALDO VEIGA DA SILVA, pela prática, em tese, do delito previsto no artigo 129, § 1º, c/c art. 61, II, ´c´, do
CPB. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com baixa na distribuição.Brejo-MA,
19 de junho de 2017.Juíza Maria da Conceição Privado RêgoTitular de Brejo Resp: 160796

PROCESSO Nº 0000926-06.2014.8.10.0076 (9262014)
AÇÃO: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL | EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

EXEQUENTE: Processo em Segredo de Justiça e Processo em Segredo de Justiça

EXECUTADO: Processo em Segredo de Justiça

Processo nº 926-06.2014.8.10.0076SENTENÇA Vistos, etc.M.C. da S. S., representada por sua genitora, por intermédio do
Ministério Público, ajuizou Ação de Alimentos em face de Partes em Segredo de Justiça.Citado, o executado manteve-se inerte
(fls. 26).Determinada a penhora de bens, nada foi encontrado, bem como foi informado pelo executado já ter efetuado o
pagamento dos valores em atraso (fls. 32-v).Manifestação do Ministério Público, pela expropriação de bens do executado (fls. 34-
v).Intimada pessoalmente, para se manifestar acerca do pagamento informado pelo executado, no prazo de dez dia sob pena de
extinção, a autora se manteve inerte (fls. 37).Relatado, DECIDO.Dispõe o art. 485, III do Estatuto Processual Civil que "extingue-se
o processo, sem julgamento do mérito, quando, por não promover os atos e diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a
causa por mais de 30 (trinta) dias".No caso em apreço, malgrado intimada, pessoalmente (fls. 40), para se manifestar sobre as
alegações do executado, a autora manteve-se inerte, de forma que paralisada se encontra a presente ação por mais de 07 (sete)
meses, em face de não ter a parte interessada se desincumbido do que lhe competia. Assim, ante o exposto, julgo extinto o
processo sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, III do Código de Processo Civil, em face do abandono da causa pelo
autor por mais de trinta dias.P.R.I.Brejo/MA, 21 de junho de 2017.Maria da Conceição Privado Rêgo Juíza Titular de Brejo Resp:
160796

PROCESSO Nº 0000938-49.2016.8.10.0076 (9382016)
AÇÃO: PROCEDIMENTOS REGIDOS POR OUTROS CÓDIGOS, LEIS ESPARSAS E REGIMENTOS | AÇÃO CIVIL COLETIVA

AUTOR: ANTONIO CARLOS MENDES DE SOUSA e ELIZANGELA DOS SANTOS SOUSA e ILDEVANE PAIVA ALMEIDA e
ISMAEL NUNES DE MIRANDA e LUCAS SANTOS DE SOUSA e MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
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REU: MUNICIPIO DE BREJO - MA e OMAR DE CALDAS FURTADO FILHO
ADVOGADO: JOSYFRANK SILVA DOS SANTOS ( OAB 5548-MA ) e JOSYFRANK SILVA DOS SANTOS ( OAB 5548-MA )

Autos nº 938-49.2016.8.10.0076 Ação Civil PúblicaAutor: MPE em favor de ANTONIO CARLOS MENDES DE SOUSA, ILDEVANE
PAIVA ALMEIDA, ISMAEL NUNES DE MIRANDA e LUCAS SANTOS DE SOUSARéu: MUNICÍPIO DE BREJO-MA Vistos,
etc.Trata-se de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público Estadual em face de do MUNICÍPIO DE BREJO-MA, em que se
objetiva a inclusão dos menores ANTONIO CARLOS MENDES DE SOUSA, ILDEVANE PAIVA ALMEIDA, ISMAEL NUNES DE
MIRANDA e LUCAS SANTOS DE SOUSA no programa TFD do município demandado e para que lhe passe a fornecer passagem
e estadia para tratamento médico.Sustenta que as crianças/pacientes são irmãs portadoras de INSUFICIENCIA RENAL CRONICA
CID: N18.0, sendo imprescindível submeteremse a tratamento continuado de hemodiálise 03 vezes por semana na cidade de
Timon-Ma, podendo haver complicações clínicas e risco de vida se não realizadas na forma prescrita por relatório médico.Alega a
imprescindibilidade de deslocamento das crianças/pacientes ao local de tratamento, contudo, o responsável pelo transporte não
faz traslado em feriados e dias santos e ainda não recebem da municipalidade o valor da alimentação.Aduz ainda que a família das
crianças não possuem condições econômico-financeiras de arcar com custos do deslocamento. Requereu provimento liminar. No
mérito, solicita um carro exclusivo para translado dos pacientes com problemas renais, além de ajuda de custo, na forma de lei.
Requer, por fim o fornecimento de passagem/transporte de ida e volta aos pacientes, inclusive nos feriados e dias santos para
deslocamento até o local de tratamento, assim como lhes sejam garantidas as despesas de alimentação aos pacientes.Liminar
concedida às fls. 34/41. O Município, citado, além de não cumprir a decisão liminar (fl. 52) deixou transcorrer o prazo de sua
defesa. Audiência de conciliação na fl. 66. Manifestação do MP pelo julgamento antecipado nas fls. 72/75.É o que basta relatar.
Decido.Verifico presentes os pressupostos processuais e as condições de ação e ausente nulidade a ser sanada, tampouco
preliminar a ser apreciada.O cerne da questão é averiguar se os menores ANTONIO CARLOS MENDES DE SOUSA, ILDEVANE
PAIVA ALMEIDA, ISMAEL NUNES DE MIRANDA e LUCAS SANTOS DE SOUSA fazem jus ao TED Tratamento Fora do Domicílio
pleiteado. Questão de direito que não demanda análise de prova. O município tornou-se revel. Embora não lhe seja aplicado os
efeitos da revelia, nada impede que a presente demanda seja julgada antecipadamente sob o comando do inciso I do art. 355 do
CPP, dispensando a produção de provas em audiência. A esse respeito, cito: "(...) II - Ainda que seja reconhecida a
impossibilidade de aplicação dos efeitos da revelia em desfavor da Fazenda Pública, nada impede que o juiz julgue
antecipadamente a causa, dispensando a produção de provas em audiência, quando a questão for unicamente de direito ou
quando já houver prova suficiente dos fatos alegados." (Processo nº 026853/2015 (184965/2016), 4ª Câmara Cível do TJMA, Rel.
Marcelino Chaves Everton. DJe 08.07.2016).Sustenta ainda, que a menor é cadastrada no TFD pelo Município de Brejo-MA, sendo
a última vez que esse ente custeara as despesas ocorreu em outubro/2015. Aduz que a família da criança não possui condições
econômico-financeiras de arcar com custos do deslocamento.A situação dos autos recai em típico cenário que reclama a
concretização de direito fundamental social de natureza positiva, ou prestacional (direito fundamental de segunda dimensão). Tal
pretensão exige do Judiciário, órgão integrante da estrutura estatal, postura ativa e realizadora das cláusulas constitucionais que
implicam prestação positiva do Estado, sob pena de transformar a Constituição em mera alegoria normativa carente de efetividade
no mundo fático.É inegável que a saúde constitui direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e
econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos, e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços
para sua promoção, proteção e recuperação (Constituição, art. 196). À luz disso, torna-se claro o direito do cidadão à assistência
direcionada ao tratamento médico-hospitalar e farmacológico, em caso de ameaça ou risco iminente à sua vida.Por expressa
disposição constitucional e legislação regulatória do SUS, todos os entes federados estão obrigados a prestar, de forma solidária,
assistência de saúde àqueles que dela necessitem.  Qualquer entrave burocrático apresentado pelo devedor que, é o Estado,
como óbice ao fornecimento de tratamento médico, é descabido e desarrazoado, Quanto ao direito, o artigo 196 da Constituição da
República preceitua:Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que
visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua
promoção, proteção e recuperação.No mesmo sentido, o artigo 186 da Constituição do Estado Do Maranhão:Art. 186 A saúde é
direito de todos, e a assistência a ela é dever do Estado, assegurada mediante políticas sociais e econômicas que visem à
eliminação do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para sua
promoção, proteção e recuperação.A saúde é direito social de estatura constitucional e compõe o conceito de mínimo existencial a
parcela mínima de que cada pessoa precisa para sobreviver, a ser garantida pelo Estado através de prestações positivas. O direito
fundamental à saúde é pressuposto de fruição de todos os demais consagrados pela ordem constitucional e ao Poder Público
incumbe sua inafastável tutela.Nesse sentido, o egrégio Supremo Tribunal Federal já se manifestou:(...) O direito público subjetivo
à saúde representa prerrogativa jurídica indisponível assegurada à generalidade das pessoas pela própria Constituição da
República (art. 196). Traduz bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve velar, de maneira responsável, o
Poder Público, a quem incumbe formular - e implementar - políticas sociais e econômicas idôneas que visem a garantir, aos
cidadãos, o acesso universal e igualitário à assistência farmacêutica e médico-hospitalar. - O direito à saúde - além de qualificar-se
como direito fundamental que assiste a todas as pessoas - representa consequência constitucional indissociável do direito à vida.
O Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode
mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por censurável omissão, em grave
comportamento inconstitucional.  (STF, 2ª Turma, RE-AgR nº 393175/RS, Rel. Min. Celso de Melo, DJU 02.02.2007).Negar ao
menor desamparado o direito de utilizar-se de Tratamento Médico Fora de seu Domicílio fere, em última análise, o princípio da
dignidade da pessoa humana, insculpido no inciso III do artigo 5º da Constituição da República.Vale ressaltar:TJMA-0055645)
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO. GARANTIA DE RECEBIMENTO DE AJUDA DE CUSTO.
DIREITO À VIDA E À SAÚDE. ARTIGO 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. APELO IMPROVIDO. I. O Tratamento Fora de
Domicílio - TFD instituído pela Portaria nº 55/99 da Secretaria de Assistência à Saúde (Ministério da Saúde) é um instrumento legal
que visa garantir, através do SUS, tratamento médico à pacientes portadores de doenças não tratáveis no município de origem
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quando esgotados todos os meios de atendimento. II. Apelo improvido de acordo com o parecer da Procuradoria. (Processo nº
0019559-38.2010.8.10.0001 (138736/2013), 2ª Câmara Cível do TJMA, Rel. Nelma Celeste Souza Silva Sarney Costa. j.
12.11.2013, unânime, DJe 22.11.2013).Essa constatação não pode ser afastada pela alegação da reserva do possível, como
pretende a ré. As limitações orçamentárias do Poder Público não podem ser opostas para justificar ofensa a direitos fundamentais
do cidadão componentes do denominado mínimo existencial, no qual se inclui o direito à saúde.Com efeito, nesse âmbito não há
margem para a discricionariedade do administrador público, que se encontra vinculado à concretização das garantias mínimas dos
administrados.Não se pode olvidar, entretanto, das limitações orçamentárias às quais estão sujeitos os entes federativos,
notadamente os municípios.     Os direitos individuais devem ser assegurados na medida em que não inviabilizem os direitos da
coletividade, competindo ao administrador gerir com probidade e eficiência os recursos públicos.Assim, frente à necessidade de
patrocinar um tratamento, deverá fazê-lo ao menor custo possível, observados os parâmetros médicos, aplicando-se de forma
prudente e mitigada o princípio da reserva do possível, que pressupõe a observância do binômio: razoabilidade da pretensão e
existência de disponibilidade financeira do Estado.Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal:[...]É que, se tais Poderes do Estado
agirem de modo irrazoável ou procederem com a clara intenção de neutralizar, comprometendo-a, a eficácia dos direitos sociais,
econômicos e culturais, afetando, como decorrência causal de uma injustificável inércia estatal ou de um abusivo comportamento
governamental, aquele núcleo intangível consubstanciador de um conjunto irredutível de condições mínimas necessárias a uma
existência digna e essenciais à própria sobrevivência do indivíduo, aí, então, justificar-se-á, como precedentemente já enfatizado -
e até mesmo por razões fundadas em um imperativo ético-jurídico -, a possibilidade de intervenção do Poder Judiciário, em ordem
a viabilizar, a todos, o acesso aos bens cuja fruição lhes haja sido injustamente recusada pelo Estado[...] (ADPF nº  45. Rel.
Min.Celso de Mello j.29/04/2004, fonte: www.stf.jus.br acesso em 09/07/2010).Constato que o custo do mencionado tratamento é
perfeitamente compatível com o porte econômico-financeiro do Município, de modo que não onerará os cofres públicos em
demasia, na medida em que o custeio fica condicionado a solicitação do médico responsável pelo tratamento. Ante o exposto, nos
termos do art. 487, I CPC, confirmando os efeitos da Liminar, JULGO PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO INICIAL e determino
para que o Município de BREJO-MA forneça passagem/transporte de ida e volta aos pacientes, inclusive nos feriados e dias
santos para deslocamento até o local de tratamento, assim como lhes sejam garantidas as despesas de alimentação aos
pacientes, nos termos da Portaria SAS nºs 55 de 24 de fevereiro de 1999, devendo os valores da despesa serem relativos ao
menor e sua acompanhante, mediante apresentação à Secretaria Municipal de Saúde de comprovante de solicitação de retorno
pelo médico.Em caso de descumprimento da ordem, fixo multa diária no valor de R$1000,00 (mil reais) até o limite de R$
100.000.000 (cem mil reais).Município isento de custas. Sem honorários advocatícios.Registre-se. Publique-se. Intime-se.
Brejo/MA, 19 de junho de 2016. Juíza Maria da Conceição Privado Rêgo Titular de Brejo Resp: 160796

PROCESSO Nº 0001018-81.2014.8.10.0076 (10182014)
AÇÃO: PROCESSO DE CONHECIMENTO | PERDA OU SUSPENSÃO OU RESTABELECIMENTO DO PODER FAMILIAR

AUTOR: FRANCISCA DAS CHAGAS MARTINS e MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO

REU: GILVANEA PEREIRA LIMA e JOSÉ DAVID MARTINS

Proc. nº. 1018-81.2014.8.10.0076 Suspensão Poder FamiliarRequerente MPE em favor de ANA BEATRIZ LIMA
MARTINSRequerido(a): GILVANEA PEREIRA LIMA e JOSÉ DAVID MARTINS VistosO Ministério Público do Estado, representado
pela Promotora desta Comarca, ajuizou AÇÃO DE SUSPENSAO DE PODER FAMILIAR em face GILVANEA PEREIRA LIMA e
JOSÉ DAVID MARTINS, em relação filha comum do casal ANA BEATRIZ LIMA MARTINS (27/04/2013), sob o argumento de que
os requeridos estariam negligenciando os cuidados necessários, não tendo condições de lhe prestares assistência material e
moral, acabando por ser a medida aplicada nos termos do artigo 24 do ECA. Sustenta que a genitora possui grave histórico de
dependência química e que suas crises submetem a criança ao contato direto com a droga através da alimentação, além de estar
sempre coma criança em bares e bocas de fumo da cidade. Relata ainda que o pai também foi dependente químico e que a mãe
deste havia recebido a criança das mãos da genitora para cuidar e criar momentaneamente. Solicitou providencia liminar para
concessão da guarda da criança á avó paterna, a Sra. Francisca das Chagas Martins. Juntou documentos nas fls. 08/27.O pedido
liminar de suspensão do poder familiar e guarda provisória foi concedido nas fls. 28/29. A inicial foi aditada nas fls. 36/64, com
documentos. Acatando o aditamento, nas fls. 65/67, e com base nos relatórios do Conselho Tutelar nas fls. 74 e 77, a guarda foi
transferida à tia da infante, a Sra. Gilvania Silva Lima. Manifestação ministerial pela revogação da medida liminar com nova
avaliação social do caso na fl. 99. Liminar revogada na fl. 102. Novo relatório do conselho tutelar na fl. 112 e manifestação do MPE
pela improcedência do pedido. É o relatório. Passo a decidir.O poder familiar, segundo Pontes de Miranda, em "Tratado de Direito
Privado", 2ª Edição, Editor Borsoi, 09/105, "é o conjunto de direitos concedidos ao pai ou à própria mãe, a fim de que, graças a
eles, possa melhor desempenhar a sua missão de guardar, defender e educar os filhos, formando-os e robustecendo-os para a
sociedade, a vida."Não resta dúvida que, em atenção à concepção vigente, seguindo o conceito ante referido e que norteia o
disciplinamento do poder familiar, que vem a ser ele mais um ônus do que um direito, tanto que, ao invés de estar no amplo
espectro do Direito de Família, se situa no campo de estudo do Direito protetivo.Por conta disso, a medida de suspensão ou perda
do poder familiar é de natureza extrema, somente se caracterizando quando houver descumprimento ou grave violação aos
interesses do menor (arts. 1.637 e 1.638, ambos do Código Civil c/c os arts. 15, 19 e 157 do Estatuto da Criança e do
Adolescente). Pelo que se pode apurar dos presentes autos, num primeiro momento estaria caracterizada, em tese, a hipótese de
terem ambos os pais praticado atos contrários à moral e aos bons costumes, presente como causa de destituição do poder
familiar, no art. 1.638, inciso III, do CC, posto que identificado inicialmente que os genitores seriam contumazes usuários de
drogas, havendo mesmo relatos de que fariam uso das substâncias ilegais na época da gestação e também da amamentação;
apresentando ainda um relacionamento familiar instável e conturbado, permeado de agressões físicas e verbais. Colocavam a
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integridade física e psíquica da infante em risco dividindo sua casa com outros usuários que poderiam ter contato com a
menor.Desfavorável o quadro familiar ensejuou-se a intervenção do Poder Judiciário com a concessão de medida liminar de
suspensão do poder familiar, tendo em vista que os requeridos não apresentariam condições de prestar a assistência material e
moral que deles seria exigida.Num segundo momento, contata-se uma reviravolta nesse cenário sociofamiliar. A partir da apuração
Ministerial de fl. 99 e seguintes, pode-se perceber que o comportamento dos pais mudou, sendo superada sua situação de
drogatização e dependência química, fixaram residência nesta cidade e ainda conceberam um segundo filho.Com esses
resultados, a decisão liminar foi revogada em setembro de 2015, havendo o reconhecimento do estabelecimento das condições
mínimas do dever de criar e educar a infante, o que vem a ser corroborado pelo estudo social acostado nas fls. 112/115.Diante
dessa próspera alteração, o MPE, titular da ação, solicitou a improcedência do pedido inicial.Entendo que é indiscutível a mudança
no cenário sociofamiliar dos requeridos suficiente a sugerir que eles passaram a ter no decorrer desse tempo as condições
satisfatórias e seguras de ter sob sua responsabilidade a criação e formação da infante e também do filho adquirido nesse
intervalo. Ademais, não há relatos negativos outros advindos além daqueles primeiros. Por fim, ressalto que o artigo 23 do Estatuto
é claro ao dizer que a falta ou carência de recursos não autoriza a suspensão ou perda do poder familiar.Posto isso, nos termos do
artigo 487 inciso I do NCPC, desacolhendo o pedido inicial, julgo-o improcedente, e mantenho a infante sob poder familiar de seus
pais biológicos.Sem custas.PRI. Segredo de justiça. Ciência pessoal ao MP.Brejo/MA, 19 de junho de 2016. Juíza Maria da
Conceição Privado Rêgo Titular de Brejo Resp: 160796

PROCESSO Nº 0001069-24.2016.8.10.0076 (10692016)
AÇÃO: PROCEDIMENTOS INVESTIGATÓRIOS | BOLETIM DE OCORRÊNCIA CIRCUNSTANCIADA

OFENDIDO: MARIA DE JESUS COSTA LIMA

INFRATOR: FRANCISCO DE ASSIS COSTA LIMA

Processo nº 1069-24.2016.8.10.0076 - ATO INFRACIONALMenor Infrator: Francisco de Assis Costa LimaInfração: Análoga ao art.
121, §3º do Código Penal SENTENÇAVistos, etc.Tratam os autos de concessão de remissão como forma de exclusão do processo
efetuada pelo Ministério Público ao adolescente FRANCISCO DE ASSIS COSTA LIMA.A medida substitui o procedimento para
investigação de ato infracional. É forma de exclusão do processo, e para que haja sua homologação deve-se levar em conta as
circunstâncias e consequências do fato, o contexto social, bem como a personalidade do adolescente e sua maior ou menor
participação no ato infracional. Assim, com arrimo no art. 126 usque 128 e 181 do ECA, e no enunciado nª 108 da Jurisprudência
do STJ, HOMOLOGO por sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, a concessão da remissão ao menor
FRANCISCO DE ASSIS COSTA LIMA.Designo audiência admonitória para a data de 29 de agosto de 2017, às 09h00. Necessária
a presença do adolescente, de seus pais ou responsáveis;Sem custas.Publique-se. Registre-se. Intime-se.Brejo/Ma, 23 de junho
de 2017.Juíza Maria da Conceição Privado RêgoTitular de Brejo Resp: 160796

PROCESSO Nº 0001324-50.2014.8.10.0076 (13242014)
AÇÃO: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL | EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

EXEQUENTE: Processo em Segredo de Justiça e Processo em Segredo de Justiça

EXECUTADO: Processo em Segredo de Justiça

Proc. nº 1324-50.2014.8.10.0076 Execução de AlimentosExequente: MP em favor de V.A D.SExecutado:Partes em
Segredo de JustiçaVistos, etc.Trata-se de Ação de Execução de Alimentos em que são partes os acima citados.O MP aduz, em
síntese, que o alimentante não vem arcando com suas obrigações, deixando de pagar a pensão alimentícia fixada em favor da
substituída. Dado o devido andamento à execução, com a expedição de mandado de prisão, veio a informação na fl. 22/23,
prestada pela genitora dos menores, de que o executado pagou a dívida exequenda. É sucinto o relatório.O devido pagamento
satisfez a obrigação do que decorre a extinção da ação. Diz o art. 925 do CPC que a extinção da execução há de ser declarada
por sentença para que produza seus efeitos. Com efeito, a informação prestada pela genitora da menor sobre o pagamento, sem
nenhuma ressalva de débito em aberto, me faz concluir que a dívida foi paga inteiramente, não restando a ela o interesse em
executar qualquer saldo devedor.Havida a quitação da dívida alimentar exigida e ante a inexistência de débitos remanescentes ao
executado, JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO na forma do art. 924, inciso II, CPC. Segura é a gratuidade de justiça. P.R.I.
Transitada em julgado e feitas as anotações de praxe, arquive-se.Brejo, MA, 19 de junho de 2017.Juíza Maria da Conceição
Privado RêgoTitular da Comarca Vara Única Resp: 160796

PROCESSO Nº 0001334-60.2015.8.10.0076 (13342015)
AÇÃO: PROCESSO DE CONHECIMENTO | GUARDA

REQUERENTE: MARIA EDUARDA GONÇALVES BASTOS e MARIA GONÇALVES BASTOS e MINISTÉRIO PÚBLICO
ESTADUAL

RÉU:
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Proc. nº. 1334-60.2015.8.10.0076 - GuardaRequerente MPE em favor de Maria Eduarda Gonçalves BastosRequerido(a): Simone
Gonçalves Bastos Vistos, etc.Trata-se de pedido de guarda formulado pelo MPE em favor Maria Eduarda Gonçalves Bastos,
menor impúbere, para que fique sob a guarda e cuidados de sua avó materna, MARIA GONÇALVES BASTOS. Aduz que a mãe da
criança a deixou sob os cuidados da avó e deslocou-se para local incerto e não sabido no estado do Pará.Com a guarda de fato da
criança vem lhe dando todo o conforto, alimentação moradia e vestuário. Em sede liminar, pediu a concessão da guarda
provisória.Com a inicial, documentos de fls. 06/10. Guarda Provisória concedida à fl. 12.Edital de citação da mãe da infante à fl. 15.
Audiência de instrução às fls. 17/20. Relatório e termos de visita e atendimento do Conselho Tutelar nas fls. 26/30.Razões
ministeriais pelo deferimento da guarda definitiva.É o relatório.Passo a decidir.O Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA, em
seu artigo 33 e parágrafos, dispõe que a guarda, em regra, deverá ser deferida apenas nos casos de tutela e adoção. Contudo,
excepciona a regra quando houver situações peculiares ou para suprir eventual falta dos pais ou responsável.No caso em análise,
constata-se que a avó paterna da criança a qual se dispõe a exercer a guarda, cuida da mesma desde julho de 2005, com 08 anos
de idade, quando a genitora do menor o deixou aos seus cuidados. A mãe da infante se encontra no estado do Pará, sem de
qualquer oposição quanto á guarda pela avó. As testemunhas confirmam os fatos. A criança estuda no povoado onde vive com a
avó. O relatório do Conselho Tutelar atesta que o ambiente onde vive é adequado para o bom desenvolvimento da menor.Diante
desses fatos, entendo que o acolhimento do pleito trará benefícios para a criança, propiciando situação de estabilidade e proteção,
não implicando perda ou suspensão do poder familiar, mas, ao contrário, regularizar-se-á uma situação que de fato perdura há
alguns anos, permitindo a solidificação das obrigações descritas no art. 33 do ECA, tais como prestação de assistência material,
moral e educacional.Presente a possibilidade jurídica do pedido, é de ser considerado que o estudo social elaborado só evidencia
a veracidade das afirmações da inicial, indicando a conveniência da medida postulada, que virá ao encontro dos interesses da
criança, que devem sobrelevar aos demais.Demais disso, necessário registrar que a concessão da guarda, seja ela provisória ou
definitiva, não faz coisa julgada, podendo ser revista a qualquer tempo, sempre no melhor interesse da criança e/ou
adolescente.ISSO POSTO, confirmando a liminar anteriormente concedida, e em harmonia com o parecer do representante do
Ministério Público, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, em conseqüência, CONCEDO A GUARDA DEFINITIVA da criança Maria
Eduarda Gonçalves Bastos à sua avó MARIA GONÇALVES BASTOS.Transitada em julgado a sentença, proceda-se com o termo
de compromisso de guarda, expeça-se ofício ao Cartório Extrajudicial competente, para a devida averbação, após arquivem-se os
autos, dando-se baixa na distribuição legal.Expeçam-se os mandados respectivos.Sem custas.PRI. Segredo de justiça. Ciência
pessoal ao MP.Brejo/MA, 19 de junho de 2017. Juíza Maria da Conceição Privado Rêgo Titular de Brejo Resp: 160796

PROCESSO Nº 0001384-23.2014.8.10.0076 (13842014)
AÇÃO: PROCESSO CAUTELAR | JUSTIFICAÇÃO

REQUERENTE: Parte em Segredo de Justiça
ADVOGADO: NATHANAEL RODRIGUES ( OAB 7641-PI )

REQUERIDO: JOANA SOARES DA SILVA

Proc. nº. 1384-23.2014.8.10.0076 Reconhecimento e Dissolução de União EstávelAutor(a): Ana Lea Ferreira Aragão Réu: Joana
Soares da Silva Vistos, etc.Ana Lea Ferreira Aragão, qualificada na petição inicial, ajuizou AÇÃO DE RECONHECIMENTO E
DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE DE FATO POST MORTEM em face de Joana Soares da Silva, igualmente qualificada, alegando
que teria convivido em regime de união estável por cerca de 11 anos com o filho da requerida, FRANCISCO DAS CHAGAS
SOARES DA SILVA, até o seu falecimento em 22/04/2014. Juntou documentos.Citada a requerida não ofertou contestação. Na
audiência de instrução realizada nas fls. 22/24 reconheceu a procedência do pedido na forma como afirmado na inicial.Na fl. 28 foi
acostada certidão de óbito do falecido.É o relatório. Decido.O feito comporta julgamento antecipado na forma do art. 330, I CPC.
Presentes os pressupostos processuais, as condições da ação e não havendo outras nulidades a sanar, passo à análise do
mérito.Na legislação pátria, os requisitos a serem observados para reconhecimento da união estável entre homem e mulher
consubstanciam-se no caput do artigo 1.723 e artigo 1.724, do Código Civil. A legislação civil assim dispõe nos referidos
artigos:Art. 1.723. É reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência
pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família.§ 1º A união estável não se constituirá se
ocorrerem os impedimentos do art. 1.521; não se aplicando a incidência do inciso VI no caso de a pessoa casada se achar
separada de fato ou judicialmente.§ 2º As causas suspensivas do art. 1.523 não impedirão a caracterização da união estável.Art.
1.724. As relações pessoais entre os companheiros obedecerão aos deveres de lealdade, respeito e assistência, e de guarda,
sustento e educação dos filhos.Segundo MARIA HELENA DINIZ, em seu Curso de Direito Civil Brasileiro, 5º volume, 17ª edição,
São Paulo: Saraiva, 2002, pp. 316/321, para que se configure a união estável, faz-se necessária a presença dos seguintes
requisitos, cumulativamente: a) diversidade de sexo; b) ausência de matrimônio civil válido e de impedimento matrimonial entre os
conviventes; c) notoriedade de afeições recíprocas; d) honorabilidade; e) fidelidade ou lealdade e; f) coabitação.A existência da
sociedade de fato é reconhecida pela ré. Segundo a requerente, se projetou no período compreendido entre 25/06/2004 até o
falecimento de seu companheiro, o Sr. FRANCISCO DAS CHAGAS SOARES DA SILVA, ocorrido em 22/04/2014. Ademais,
verificando-se que as partes não incorrem em nenhum impedimento para se casarem, a união estável é fato incontroverso. Ante o
exposto, com fulcro no art. 5º da Lei 9.278/96 e nos artigos 1.723 a 1.725 do Código Civil, bem como no art. 226, § 3º, da
Constituição Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para declarar a existência da união estável entre ANA LEA FERREIRA
ARAGÃO e FRANCISCO DAS CHAGAS SOARES DA SILVA, falecido em 22/04/2014, a fim de que a presente sentença produza
seus jurídicos e legais efeitos.Sem custas e honorários.Transitada em julgado, arquivem-se os autos com baixa.Publicar. Registrar.
Intimar.Brejo-MA, 19 de junho de 2017. Juíza Maria da Conceição Privado Rêgo Titular de Brejo Resp: 160796
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PROCESSO Nº 0001431-60.2015.8.10.0076 (14312015)
AÇÃO: PROCESSO CAUTELAR | CAUTELAR INOMINADA

REQUERENTE: MUNICIPIO DE ANAPURUS - MA
ADVOGADO: ANTONIO JOSÉ GONÇALVES DE ALMEIDA JUNIOR ( OAB 11696-MA )

REQUERIDO: COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO - CEMAR
ADVOGADO: TIAGO JOSÉ FEITOSA DE SÁ ( OAB 8654-MA )

Processo nº 1431-60.2015.8.10.0076 Cautelar InominadaAutor: Município de Anapurus-MARéu: Companhia Energética do
Maranhão - CEMAR Vistos, etc.O MUNICÍPIO DE ANAPURUS-MA, alinhando argumentos que entendeu(eram) ponderáveis,
aforou(aram) AÇÃO CAUTELAR contra a Companhia Energética do Maranhão - CEMAR colimando a providência liminar
especificada na inicial.Deferido inaudita altera pars o pedido liminar, foi o mandado cumprido e a parte ré citada, mas a ação
principal até o momento não foi ajuizada.Relatados, decidido.Trata-se de medida Cautelar Inominada objetivando o deferimento de
liminar para que a requerida se abstenha de efetuar suspensão no fornecimento de energia elétrica nos órgãos da administração
do Município demandante.A liminar pretendida foi deferida, conforme decisão de fls. 28/33, e efetivada pela citação de fl. 36-
v.Citada a requerida e apresentada a defesa, comprovou-se que a requerente não cumpriu a norma do artigo 806, CPC/73 (308 do
NCPC), pela certidão de fl. 109:Diante disso, não vejo como continuar com o processo, dado o desinteresse da parte autora que
não propôs a ação principal conforme prometido, no prazo de 30 (trinta) dias.Demais disso, como dispõe o inciso I do art. 808 do
CPC/73 (atual art. 309, Novo CPC): "Cessa a eficácia da medida cautelar: I - se a parte não intentar a ação no prazo estabelecido
no art. 806";EX POSITIS, nos termos do art. 308 c/c o art. 309, I, ambos do NCPC, julgo extinto o processo cautelar, revogando a
liminar deferida, condenando a requerente ao pagamento a honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor dado à
inicial.Sem custas.P.R.I. Transitada em julgado e feitas as anotações de praxe, arquive-se com baixa na distribuição..Brejo (MA),
19 de junho de 2017.Juíza Maria da Conceição Privado RêgoTitular de Brejo Resp: 160796

Buriti

VARA ÚNICA DA COMARCA DE BURITI/MA
PROCESSO Nº: 1030-24.2016.8.10.0077 Nº Antigo: 10342016
AÇÃO: RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO
REQUERENTE: M. D. FERREIRA
ADVOGADO(A):Dra. FRANCIVANIA SILVA SOUSA DOS ANJOS OAB/MA nº.13367
FINALIDADE: INTIMAÇÃO da advogada Dra. FRANCIVANIA SILVA SOUSA DOS ANJOS OAB/MA nº.13367, para no prazo
de 15 (quinze) diasCUMPRIR o que segue no despacho abaixo.
Buriti/Ma, 29 de junho de 2017.
Evelin Heringer Barbosa
Secretária Judicial
Matricula 184291
ESV
Em nome do espírito colaborativo que informa o novo Código de Processo Civil (artigo 6º), tendo em vista o postulado fundamental
do contraditório (CPC, artigos 7º, 9º e 10) e as previsões específicas constantes dos artigos 139, inciso IX, 317, 321 e 352 todos do
Código de Processo Civil, assino o prazo de 15 (quinze) dias para:
a) que a autora emende e complemente a petição inicial para o exato fim de adequá-la aos ditames do Novo CPC;
b) tendo em vista que na ação de reconhecimento de união estável post mortem estão em jogo direitos da personalidade, e não
meramente patrimoniais, deve a autora emendar a petição inicial, declinando o nome dos herdeiros do falecido, que deverão
figurar no pólo passivo da demanda;
Tudo sob pena de indeferimento e extinção do processo sem exame do mérito (CPC, artigo 485, inciso I).
Intime-se.
Buriti (MA), 07 de novembro de 2016.
José Pereira Lima Filho.
Juiz de Direito Titular da Comarca de Buriti.

VARA ÚNICA DA COMARCA DE BURITI/MA
PROCESSO Nº 142-65.2010.8.10.0077 (1422010)
AÇÃO: JUSTIFICAÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL E COMPROVAÇÃO DE ATIVIDADE RURAL
REQUERENTE: RAIMUNDA ALVES DA SILVA
ADVOGADO: Drª. ADONYARA DE JESUS TEIXEIRA AZEVEDO DIAS OAB-PI 7211.
REQUERIDO: FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS
FINALIDADE:INTIMAÇÃOdo advogado Drª. ADONYARA DE JESUS TEIXEIRA AZEVEDO DIAS OAB-PI 7211, para tomar
conhecimento do inteiro teor da sentença, segue abaixo.
Buriti/MA, 28 de junho de 2017.
Evelin Heringer Barbosa
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Secretária Judicial
Matric. 184291
Processo nº 142-65.2010.8.10.0077 (1422010)
Vistos em correição
SENTENÇA
RAIMUNDA ALVES LIMA propôs ação JUSTIFICAÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL, visando à obtenção de edito jurisdicional que lhe
assegure o seu direito.
Juntou documentos.
Às fls. 25v, consta a notícia do óbito do autor, razão pela qual o feito foi suspenso para habilitação dos sucessores (fl.27), fato que
não ocorreu (fl. 29).
Era o que me cumpria relatar. DECIDO.
Consoante preceito legal contido no art. 313, §2º, II, do CPC:
"Falecido o autor e sendo transmissível o direito em litígio, determinará a intimação de seu espólio, de quem for o sucessor ou, se
for o caso, dos herdeiros, pelos meios de divulgação que reputar mais adequados, para que manifestem interesse na sucessão
processual e promovam a respectiva habilitação no prazo designado, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito."
Desse modo, extingue-se a ação sem resolução do mérito em razão do falecimento da parte autora e subsequente falta de
habilitação de sucessores, tornando permanentemente vago o pólo ativo da demanda.
Foi o que ocorreu neste caso concreto, no qual falecido o autor, os sucessores não promoveram sua habilitação no feito.
Assim, com arrimo no art. 313, §2º, II c/c art. 485, X, ambos do CPC, extingo o presente feito, sem resolução de mérito.
Sem custas. Sem honorários.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com a devida baixa.
Buriti (MA), 22 de fevereiro de 2017

José Pereira Lima Filho
Juiz de Direito Titular da Comarca de Buriti.

VARA ÚNICA DA COMARCA DE BURITI/MA
PROCESSO Nº: 1-52.1987.8.10.0077 Nº Antigo:( 11987)
AÇÃO: INVENTÁRIO E PARTILHA
INVENTARIANTE: FRANCISCO RODRIGUES DE CARVALHO SOBRINHO
ADVOGADO(A):Dr. DJALMA MOURA PASSOS OAB/MA nº 4920
INVENTARIADO: ENÉAS RODRIGUES DE CARVALHO
ADVODAGO: RAIMUNDO ÉLCIO AGUIAR DE SOUSA OAB/MA nº 6162
FINALIDADE: INTIMAÇÃO do advogado Dr. DJALMA MOURA PASSOS OAB/MA nº 4.920, para que a parteautora se
manifestar acerca da petição de fl. 204/205,nos autos em epigrafe, no prazo de 15 dias, requerendo, ainda, o que entender de
direito.
Buriti/Ma, 28 de junho de 2017.
Evelin Heringer Barbosa
Secretária Judicial
Matricula 184291
ESV

VARA ÚNICA DA COMARCA DE BURITI/MA
PROCESSO Nº: 180-67.2016.8.10.0077 ( 1822016)
AÇÃO: NULIDADE DE ATO JURIDICO
AUTOR: ALDACI OLIVEIRA DA ROCHA
ADVOGADO: DR. INÁCIO AMÉRICO PINHO DE CARVALHO OAB/MA Nº 5.150.
RÉU: BANCO BRADESCO S.A.
FINALIDADE: INTIMAÇÃO do advogado Dr. DR. INÁCIO AMÉRICO PINHO DE CARVALHO OAB/MA Nº 5.150, do inteiro teor da
Sentença que segue abaixo:
Buriti/MA, 28 de junho de 2017.
Evelin Heringer Barbosa
Secretária Judicial
Matric. 184291
ESV
Processo nº 180-67.2016.8.10.0077 (1822016)
SENTENÇA
Instada a promover a regularização da petição inicial para o fim específico de juntar extratos de sua conta bancária a parte autora
não o fez, limitando-se a requerer a inversão do ônus da prova. (fl. 36/37).
Dessa forma, outra solução não há de ser aqui dada que não o indeferimento prematuro da petição inicial.
Ante o exposto, INDEFIRO a petição inicial e julgo EXTINTO o processo sem resolução do mérito nos termos do art. 321,
parágrafo único, c/c art. 330, IV, c/c 485, I, todos do CPC..
Sem custas e sem honorários.
Desde já autorizo eventual desentranhamento de documentos, mediante substituição por cópia.
P.R.I.C.
Decorrido o trânsito em julgado, arquivem-se com as cautelas e anotações de praxe.
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Buriti (MA), 30 de agosto de 2016.
José Pereira Lima Filho.

Juiz de Direito Titular da Comarca de Buriti.

VARA ÚNICA DA COMARCA DE BURITI/MA
PROCESSO Nº: 181-52.2016.8.10.0077 ( 1832016)
AÇÃO ORDINÁRIA DE NULIDADE DE ATO JURIDICO
AUTOR: ALDACI OLIVEIRA DA ROCHA
ADVOGADO: DR. INÁCIO AMÉRICO PINHO DE CARVALHO OAB/MA Nº 5.150.
RÉU: BANCO VOTORANTIM S.A
FINALIDADE: INTIMAÇÃO do advogado Dr. DR. INÁCIO AMÉRICO PINHO DE CARVALHO OAB/MA Nº 5.150, do inteiro teor da
Sentença que segue abaixo:
Buriti/MA, 28 de junho de 2017.
Evelin Heringer Barbosa
Secretária Judicial
Matric. 184291
ESV
Processo nº 181-52.2016.8.10.0077 (1832016)

SENTENÇA
Instada a promover a regularização da petição inicial para o fim específico de juntar extratos de sua conta bancária a parte autora
não o fez, limitando-se a requerer a inversão do ônus da prova. (fl. 35/36).
Dessa forma, outra solução não há de ser aqui dada que não o indeferimento prematuro da petição inicial.
Ante o exposto, INDEFIRO a petição inicial e julgo EXTINTO o processo sem resolução do mérito nos termos do art. 321,
parágrafo único, c/c art. 330, IV, c/c 485, I, todos do CPC..
Sem custas e sem honorários.
Desde já autorizo eventual desentranhamento de documentos, mediante substituição por cópia.
P.R.I.C.
Decorrido o trânsito em julgado, arquivem-se com as cautelas e anotações de praxe.
Buriti (MA), 30 de agosto de 2016.

José Pereira Lima Filho.
Juiz de Direito Titular da Comarca de Buriti.

VARA ÚNICA DA COMARCA DE BURITI/MA
PROCESSO Nº: 182-37.2016.8.10.0077 ( 1842016)
AÇÃO: ORDINÁRIA DE NULIDADE DE ATO JURIDICO
AUTOR: ALDACI OLIVEIRA DA ROCHA
ADVOGADO: DR. INÁCIO AMÉRICO PINHO DE CARVALHO OAB/MA Nº 5.150.
RÉU: BANCO BONSUCESSO S.A
FINALIDADE: INTIMAÇÃO do advogado Dr. DR. INÁCIO AMÉRICO PINHO DE CARVALHO OAB/MA Nº 5.150, do inteiro teor da
Sentença que segue abaixo:
Buriti/MA, 28 de junho de 2017.
Evelin Heringer Barbosa
Secretária Judicial
Matric. 184291
ESV
Processo nº 182-37.2016.8.10.0077 (1842016)
SENTENÇA
Instada a promover a regularização da petição inicial para o fim específico de juntar extratos de sua conta bancária a parte autora
não o fez, limitando-se a requerer a inversão do ônus da prova. (fl. 37/38).
Dessa forma, outra solução não há de ser aqui dada que não o indeferimento prematuro da petição inicial.
Ante o exposto, INDEFIRO a petição inicial e julgo EXTINTO o processo sem resolução do mérito nos termos do art. 321,
parágrafo único, c/c art. 330, IV, c/c 485, I, todos do CPC..
Sem custas e sem honorários.
Desde já autorizo eventual desentranhamento de documentos, mediante substituição por cópia.
P.R.I.C.
Decorrido o trânsito em julgado, arquivem-se com as cautelas e anotações de praxe.
Buriti (MA), 30 de agosto de 2016.
José Pereira Lima Filho.
Juiz de Direito Titular da Comarca de Buriti.

VARA ÚNICA DA COMARCA DE BURITI/MA
PROCESSO Nº 221-73.2012.8.10.0077 (2212012)
AÇÃO: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO LIMINAR “INAUDITA ALTERA PARS”
AUTOR: FRANCISCO EVANDRO FREITAS COSTA MOURÃO
ADVOGADOS: Dr. WILLAMY ALVES DOS SANTOS OAB-MA 12.082-A
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RÉU: ALIANDRO CARTER SILVA BORGES
ADVOGADO: Dr.THIAGO JEFFERSON MACHADO SILVA OAB-MA 11.457-A
FINALIDADE:INTIMAÇÃO dos Dr. WILLAMY ALVES DOS SANTOS OAB-MA 12.082-A e Dr. THIAGO JEFFERSON MACHADO
SILVA OAB-MA nº11.457-A, para tomar conhecimento do inteiro teor da sentença, segue abaixo.
Buriti/MA, 28 de junho de 2017.
Evelin Heringer Barbosa
Secretária Judicial
Matric. 184291
Processo nº. 221-73.2012.8.10.0077 (2212012).
SENTENÇA
RELATÓRIO
FRANCISCO EVANDRO FREITAS COSTA MOURÃOajuizou ação de indenização por danos morais, com pedido de liminar,
contra ALIANDRO BORGES, redator-chefe do Blog "Correio Brasiliense".
Alegou, em resumo: a) que foi eleito Prefeito nas eleições municipais de 2008 "(...) contra forças até então dominadoras do poder,
tornando-se o prefeito mais popular de Buriti/MA (...)"; b) que em 2008 "(...) venceu mais uma eleição e agora encerra neste ano
uma gestão de dois mandatos, surfando em altos índices de aprovação, como pode ser conferido em quaisquer pesquisas de
opinião pública"; c) que "o requerido é uma espécie de novel líder político do Município de Buriti (MA), por isso mesmo, rompendo
todos os limites de eventuais críticas meramente políticas, vem se utilizando de meios de comunicação de massa, principalmente
de seu blog, para propagar calúnias e ofensas graves á reputação, dignidade e decoro do requerente".
Citou algumas matérias veiculadas no "Correio Buritiense" como demonstrativas de calúnias e difamações: a) 02 de julho de 2012,
relativa à anulação de concurso público no âmbito municipal; b) 22 de junho de 2012, apontando o "Neném Mourão" como ficha
suja na lista do TCE-MA; c) 25 de junho de 2012, indicando Prefeito como depoente no caso "roubo de Patrol de Minas Gerais"; d)
06 de maio de 2012, consignando que "o paradeiro do Prefeito continua desconhecido" após suposta agressão a uma mulher.
Sustentou seu pedido com fundamento no art. 5º, X, da CF/88 e art. 953 do CC.
Requereu liminar com finalidade de determinar a retirada das publicações injuriosas (fls. 02/16).
Inicial instruída com documentos de fls. 18/43.
Indeferido o pedido de tutela antecipada (fls. 45/47).
Agravo de instrumento interposto contra decisão (fls. 50/75).
O TJMA negou seguimento ao Agravo (fls. 79/82).
Citado o réu a fls. 77, verso.
Audiência de conciliação não realizada, tendo em vista ausência da parte autora (fl. 100).
Apresentada contestação, com impugnação específica de cada uma das matérias citadas no "Blog". Apontou, em resumo, que
todas as notícias foram veiculadas com base em informações públicas, com consequente improcedência da demanda.
Juntou documentos (fls. 107/130).
As partes não apresentaram pedido de dilação probatória, sendo o feito concluso para sentença.
É o relatório. Decido.
a) FUNDAMENTAÇÃO
O pedido veiculado na inicial é manifestamente improcedente.
A razão é simples: o autor ocupou o cargo de Chefe do Poder Executivo do Município de Buriti por oito anos, com as implicações
daí decorrentes relativamente ao ônus do exercício de cargo público eletivo.
No caso dos autos, sequer vislumbro conflito entre a liberdade de expressão e de imprensa e a tutela das garantias individuais,
como o direito à intimidade e a proteção da honra e da vida privada, ambos dotados de estatura constitucional. As publicações
apontadas na inicial dizem respeito a licitações, concurso público, condenações administrativas pelo TCE-MA, receptação de trator
(apurada em processo criminal nesta comarca), lesão corporal pretensamente praticada pelo autor (fato apurado em processo
criminal). Salvo a última reportagem, todos os relatos são relativos ao Prefeito Municipal de Buriti, não especificamente ao autor da
ação. A última diz respeito à infração penal, com a publicidade inerente, salvo sigilo que não foi decretada nos autos do
procedimento investigativo.
Todas as reportagens foram publicadas no exercício da liberdade de imprensa.
Parece necessário rememorar o julgamento da ADPF 130/DF, julgada no ano de 2009 pelo STF. Julgar procedente o pedido do
autor seria violar a decisão da Corte Suprema, abrindo a via da reclamação junto a Corte. Veja-se a jurisprudência:
RECLAMAÇÃO – ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO À AUTORIDADE DO JULGAMENTO PLENÁRIO DA ADPF 130/DF –
EFICÁCIA VINCULANTE DESSA DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – POSSIBILIDADE DE CONTROLE,
MEDIANTE RECLAMAÇÃO, DE ATOS QUE TENHAM TRANSGREDIDO TAL JULGAMENTO – LEGITIMIDADE ATIVA DE
TERCEIROS QUE NÃO INTERVIERAM NO PROCESSO DE FISCALIZAÇÃO NORMATIVA ABSTRATA – LIBERDADE DE
EXPRESSÃO – JORNALISMO DIGITAL – PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL – DIREITO DE INFORMAR: PRERROGATIVA
FUNDAMENTAL QUE SE COMPREENDE NA LIBERDADE CONSTITUCIONAL DE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO E DE
COMUNICAÇÃO – INADMISSIBILIDADE DE CENSURA ESTATAL, INCLUSIVE DAQUELA IMPOSTA PELO PODER
JUDICIÁRIO, À LIBERDADE DE EXPRESSÃO, NESTA COMPREENDIDA A LIBERDADE DE INFORMAÇÃO JORNALÍSTICA –
TEMA EFETIVAMENTE VERSADO NA ADPF 130/DF, CUJO JULGAMENTO FOI INVOCADO, DE MODO INTEIRAMENTE
PERTINENTE, COMO PARÂMETRO DE CONFRONTO – PRECEDENTES – SIGILO DA FONTE COMO DIREITO BÁSICO DO
JORNALISTA: RECONHECIMENTO, em "obiter dictum", DE QUE SE TRATA DE PRERROGATIVA CONSTITUCIONAL
QUALIFICADA COMO GARANTIA INSTITUCIONAL DA PRÓPRIA LIBERDADE DE INFORMAÇÃO – PARECER DA
PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELA PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.
– A liberdade de imprensa, qualificada por sua natureza essencialmente constitucional, assegura aos profissionais de
comunicação social o direito de buscar, de receber e de transmitir informações e ideias por quaisquer meios, inclusive
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digitais, ressalvada, no entanto, a possibilidade de intervenção judicial – necessariamente "a posteriori" – nos casos em
que se registrar prática abusiva dessa prerrogativa de ordem jurídica, resguardado, sempre, o sigilo da fonte quando, a
critério do próprio jornalista, este assim o julgar necessário ao seu exercício profissional. Precedentes.
– A prerrogativa do jornalista de preservar o sigilo da fonte (e de não sofrer qualquer sanção, direta ou indireta, em razão da prática
legítima dessa franquia outorgada pela própria Constituição da República), oponível, por isso mesmo, a qualquer pessoa, inclusive
aos agentes, autoridades e órgãos do Estado, qualifica-se como verdadeira garantia institucional destinada a assegurar o exercício
do direito fundamental de livremente buscar e transmitir informações. Doutrina.
– O exercício da jurisdição cautelar por magistrados e Tribunais não pode converter-se em prática judicial inibitória, muito
menos censória, da liberdade constitucional de expressão e de comunicação, sob pena de o poder geral de cautela
atribuído ao Judiciário transformar-se, inconstitucionalmente, em inadmissível censura estatal.
(Rcl 21504 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 17/11/2015, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe-249 DIVULG 10-12-2015 PUBLIC 11-12-2015)
Como se vê, o requerido prestou informações relativas a situações fáticas em que envolvido o Prefeito de Buriti (no momento o
autor desta ação). Todas as informações foram baseadas em dados públicos, razão pela qual não há falar-se em ato ilícito.
b) DISPOSITIVO
Ante o exposto, rejeito o pedido do autor, com fundamento no art. 487, I, do CPC.
Condeno o autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que, nos termos do art. 85 do NCPC, arbitro em
15% (quinze por cento) sobre o valor da ação.
Caso apresentado recurso, intime-se a parte contrária para se manifestar, no prazo legal. Após, autos ao Egrégio TJMA.
Transitada em julgado, arquivem-se os autos.
P. R. I.
Cumpra-se.
Buriti/MA, 08 de maio de 2017.

José Pereira Lima Filho
Juiz de Direito titular da Comarca de Buriti

VARA ÚNICA DA COMARCA DE BURITI/MA
PROCESSO Nº 371-83.2014.8.10.0077 (3822014)
AÇÃO: AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CC PEDIDO DE LIMINAR INALDITA ALTERA PARS
AUTOR: DANIELE SANTOS DA CONCEIÇÃO
ADVOGADOS: Dr. INÁCIO AMÉRICO PINHO DE CARVALHO OAB-MA 5.150
RÉU: MUNICÍPIO DE BURITI
FINALIDADE:INTIMAÇÃO do advogado Dr. INÁCIO AMÉRICO PINHO DE CARVALHO OAB-MA 5.150,para tomar conhecimento
do inteiro teor da sentença, segue abaixo.
Buriti/MA, 28 de junho de 2017.
Evelin Heringer Barbosa
Secretária Judicial
Matric. 184291
Processo nº 371-83.2014.8.10.0077 (3822014)
SENTENÇA
RELATÓRIO.
DANIELE SANTOS DA CONCEIÇÃO, propôs ação de obrigação de fazer em face do MUNICÍPIO DE BURITI-MA, ambos
qualificados nos autos, com escora dos fatos e fundamentos jurídicos constantes da inicial.
Intimada para promover as diligências lhe competiriam, a parte autora quedou inerte (fl. 41).
FUNDAMENTAÇÃO.
Incumbe às partes promover o andamento dos processos, sempre que a elas forem estabelecidos ônus, sob pena de verem seus
direitos frustrados devido a sua contumácia.
Em não tendo a parte autora adotado as providências a ela afetas no prazo legal, ao Juiz cumpre extinguir o feito por falta de
interesse em seu prosseguimento.
E mais, presumem-se válidas as comunicações e intimações dirigidas ao endereço fornecido na inicial, cumprindo às partes
mantê-lo atualizado sempre que houver modificação temporária ou definitiva (art. 274 do NCPC).
Foi o que ocorreu no particular, uma vez que a autora não mais fora encontrada no endereço informado na inicial, tampouco
informou seu novo endereço.
Assim, sem tal providência a cargo da parte autora, não há como se levar o feito adiante, razão pela qual deve ele ser extinto.
DISPOSITIVO.
Ante o exposto, EXTINGO o presente feito sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, III, do NCPC.
Custas na forma da lei.
Depois de passado o prazo recursal, arquivem-se os autos, dando-se a devida baixa na distribuição.
P. R. I.
Buriti (MA), 13 de março de 2017.
José Pereira Lima Filho
Juiz de Direito Titular da Comarca de Buriti.

VARA ÚNICA DA COMARCA DE BURITI/MA
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PROCESSO Nº: 392-59.2014.8.10.0077 ( Numero Antigo : 4032014)
AÇÃO REIVINDICATÓRIA
REQUERENTE: JOÃO DE SOUSA MARQUES
ADVOGADO: DR. RAIMUNDO ÉLCIO AGUIAR DE SOUSA OAB/MA Nº 6.162
REQUERIDO : JOÃO JUNIOR CARVALHO DE SOUSA
FINALIDADE: INTIMAÇÃO do advogado, Dr. RAIMUNDO ÉLCIO AGUIAR DE SOUSA OAB/MA Nº 6.162, para tomar
conhecimento do inteiro teor da Sentença. Segue abaixo.
Buriti/MA, 28 de junho de 2017.
Evelin Heringer Barbosa
Secretária Judicial
Matric. 184291
ESV
SENTENÇA
JOÃO DE SOUSA MARQUES propôs ação reivindicatória em face de João Júnior Carvalho de Sousa, com escora nos argumentos
fáticos e jurídicos indicados na inicial.
Instada a emendar a inicial, a parte autora quedou inerte (fls. 22), razão pela o pedido de justiça gratuita deve ser indeferido.
É o relatório.
Acerca do tema o art. 290 do NCPC dispõe o seguinte: "Art. 290. Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na
pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias."
Desse nodo, ante a ausência do recolhimento das custas, bem como de comprovação da hipossuficiência, o feito deve ter sua
distribuição cancelada.
Decido.
Ante ao exposto, indefiro pedido de justiça gratuita e, consequentemente, determino o cancelamento da distribuição do presente
feito, nos termos do art. 290, do NCPC.
P.R.I.C.
Decorrido o trânsito em julgado, arquivem-se com as cautelas e anotações de praxe.
Desde já autorizo eventual desentranhamento de documentos, mediante substituição por cópia.
Buriti (MA), 21 de novembro de 2016.

José Pereira Lima Filho.
Juiz de Direito Titular da Comarca de Buriti.

VARA ÚNICA DA COMARCA DE BURITI/MA
PROCESSO Nº: 41-38.2004.8.10.0077 (412004)
AÇÃO: DE EXECUÇÃO
EXEQUENTE: RAIMUNDO NONATO LOPES BRITO
ADVOGADO: ALMIR LOPES MOREIRA FILHO OAB: 2963-MA
EXECUTADO: JOSÉ MATIAS RODRIGUES
FINALIDADE:INTIMAÇÃO do advogado Dr. ALMIR LOPES MOREIRA FILHO OAB: 2963-MA, para tomar conhecimento do
inteiro teor da sentença, segue abaixo.
Buriti/MA, 28 de junho de 2017.
Evelin Heringer Barbosa
Secretária Judicial
Matric. 184291
Processo nº 41-38.2004.8.10.0077 (412004)
SENTENÇA
RELATÓRIO.
Trata-se execução de título extrajudicial movida por RAIMUNDO NONATO LOPES BRITO em face de JOSÉ MATIAS
RODRIGUES.
Devidamente intimada para dar andamento ao feito, a parte exequente quedou inerte (fls. 39).
FUNDAMENTAÇÃO.
Incumbe às partes promover o andamento dos processos, sempre que a elas forem estabelecidos ônus, sob pena de verem seus
direitos frustrados devido a sua contumácia.
Em não tendo a parte autora adotado as providências a ela afetas no prazo legal, ao Juiz cumpre extinguir o feito por falta de
interesse em seu prosseguimento.
E mais, presumem-se válidas as comunicações e intimações dirigidas ao endereço fornecido na inicial, cumprindo às partes
mantê-lo atualizado sempre que houver modificação temporária ou definitiva (art. 274 do NCPC).
Não foi o que ocorreu no particular, em que a parte autora foi devidamente intimada para dar regular andamento ao feito,
entretanto, quedou silente.
Assim, sem tal providência a cargo da parte autora, não há como se levar o feito adiante, razão pela qual deve ele ser extinto.
DISPOSITIVO.
Ante o exposto, EXTINGO o presente feito sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, III, do NCPC.
Sem custas.
Depois de passado o prazo recursal, arquivem-se os autos, dando-se a devida baixa na distribuição.
P. R. I.
Buriti (MA), 16 de fevereiro de 2017.
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José Pereira Lima Filho
Juiz de Direito Titular da Comarca de Buriti.

VARA ÚNICA DA COMARCA DE BURITI/MA
PROCESSO Nº: 421-41.2016.8.10.0077 ( 4242016)
AÇÃO: BUSCA E APREENSÃO
AUTOR: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA
ADVOGADOS: DRA. MARIA LUCILIA GOMES OAB/SP 84.206
RÉU: FLAVIANO LIMA BASTOS
FINALIDADE: INTIMAÇÃO dos advogados DRA. MARIA LUCILIA GOMES OAB/SP 84.206, para tomar conhecimento do inteiro
teor da sentença. Segue transcrita abaixo a sentença fl. 48.
Buriti/MA, 28 de junho de 2017.
Evelin Heringer Barbosa
Secretária Judicial
Matric. 184291
ESV
Processo nº 421-41.2016.8.10.0077 (4242016)
SENTENÇA
RELATÓRIO.
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA, propôs ação de busca e apreensão em face de FLAVIANO
LIMA BASTOS, ambos qualificados nos autos, com escora dos fatos e fundamentos jurídicos constantes da inicial.
Intimada para promover as diligências lhe competiriam, a parte autora quedou inerte (fl. 47).
1. FUNDAMENTAÇÃO.
Incumbe às partes promover o andamento dos processos, sempre que a elas forem estabelecidos ônus, sob pena de verem seus
direitos frustrados devido a sua contumácia.
Em não tendo a parte autora adotado as providências a ela afetas no prazo legal, ao Juiz cumpre extinguir o feito por falta de
interesse em seu prosseguimento.
E mais, presumem-se válidas as comunicações e intimações dirigidas ao endereço fornecido na inicial, cumprindo às partes
mantê-lo atualizado sempre que houver modificação temporária ou definitiva (art. 274 do NCPC).
Não foi o que ocorreu no particular, em que a parte autora devidamente intimada para dar regular andamento ao feito, quedou
inerte.
Assim, sem tal providência a cargo da parte autora, não há como se levar o feito adiante, razão pela qual deve ele ser extinto.
2. DISPOSITIVO.
Ante o exposto, EXTINGO o presente feito sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, III, do NCPC.
Custas na forma da lei.
Depois de passado o prazo recursal, arquivem-se os autos, dando-se a devida baixa na distribuição.
P. R. I.
Buriti (MA), 13 de dezembro de 2016.
José Pereira Lima Filho
Juiz de Direito Titular da Comarca de Buriti.

VARA ÚNICA DA COMARCA DE BURITI/MA
PROCESSO Nº431-32.2009.8.10.0077 (4312009)
AÇÃO: REITENGRAÇÃO DE POSSE
REQUERENTE: MARIA DA SOLEDADE OLIVEIRA
ADVOGADO: Dr. FRANCISCO PESTANA GOMES DE SOUSA JÚNIOR OAB-MA 3917.
REQUERIDO: ANTONIO LISBOA ALVES FERREIRA
ADVOGADOS: Dr. LUCIANO DE CARVALHO PEREIRA OAB-MA 5.328 E Dr. ADRIANO DOS SANTOS FERNANDES OAB-MA
10.178
FINALIDADE:INTIMAÇÃO dos advogados Dr. FRANCISCO PESTANA GOMES DE SOUSA JÚNIOR, Dr. LUCIANO DE
CARVALHO PEREIRA OAB-MA 5.328 e Dr. ADRIANO DOS SANTOS FERNANDES OAB-MA 10.178, para tomar conhecimento
do inteiro teor da sentença, segue abaixo.
Buriti/MA, 28 de junho de 2017.
Evelin Heringer Barbosa
Secretária Judicial
Matric. 184291
Processo 431-32.2009.8.10.0077 (4312009)
Vistos em correição
SENTENÇA
RELATÓRIO
MARIA DA SOLEDADE OLIVEIRA, por meio de advogado, ajuizou a presente ação de reintegração de posse, em desfavor de
ANTÔNIO LISBOA ALVES FERREIRA, conhecido como "ANTÔNIO MADALENA ", ambos qualificados nos autos.
Aduziu que é proprietária e possuidora, por herança, de uma gleba de terras de 129º12"70' há (cento e nove hectares, doze ares, e
setenta centiares), localizada no povoado "Lagoa Laranjeiras e Riacho Feio", neste município, onde habitualmente trabalha e
arrenda aos lavradores da redondeza desde 1985.
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Informou, ainda, que os requeridos invadiram clandestinamente parte da gleba e cercaram uma área de aproximadamente 100
hectares, sendo que sua tentativa de impedir tal ato restou infrutífera.
Juntou documentos de fls. 06/22.
Pedido liminar indeferido, eis que inexistentes os requisitos autorizadores de tal medida (fls. 37/38).
Regularmente citado (fl. 41), o requerido apresentou contestação na qual sustentou, em suma, ausência de interesse processual,
ausência de posse anterior e ausência de esbulho (fls. 43/56).
Devidamente intimado para se manifestar acerca da contestação, a parte autora quedou inerte.
Designada audiência preliminar, apesar de intimadas, as partes não compareceram.
Intimadas para manifestarem interesse na produção de outras provas, apenas a parte autora se manifestou, oportunidade em que
requereu a "oitiva das testemunhas arroladas na exordial", entretanto, constato que nenhuma testemunha foi arrolada, o que torna
prejudicado o pedido.
FUNDAMENTAÇÃO
2.1. Do julgamento antecipado da lide.
A causa está madura para julgamento, na forma do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, porquanto a questão de
mérito versada nos autos é de fato e de direito, todavia não há necessidade da produção de outras provas, razão pela qual
conheço diretamente do pedido e profiro sentença.
2.2. Do mérito
Antes de se adentrar especificamente na matéria objeto da presente demanda, importa que algumas premissas sejam fixadas, sob
pena de se aplicarem dispositivos legais que, por sua própria natureza, tratam de institutos completamente distintos.
De maneira que o ponto de partida, a fim de que se justifique a afirmação feita no parágrafo acima, reside na distinção de dois
direitos em especial, eis que somente conhecendo-os poderá se saber qual ação está apta a protegê-los, ipso facto, as matérias que
poderão ou não ser discutidas no bojo destas demandas, a saber: direito de propriedade e posse.
A despeito de não ser tarefa das mais simples, conceituar o direito de propriedade parte da análise do que dispõe o art. 1.228 do
Código Civil, nos termos do qual "o proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder
de quem quer que injustamente a possua ou detenha".
Dir-se-á, portanto, que direito de propriedade, gênero do qual é espécie o domínio, é aquele exercido sobre determinada coisa
corpórea ou incorpórea, de modo normalmente absoluto e em regime de exclusividade; é direito que se impõe aos demais
indivíduos, de molde a que o bem sobre o qual recaia, não seja violado.
Melhor dizendo, "o direito de propriedade é aquele que uma pessoa singular ou coletiva efetivamente exerce numa coisa
determinada em regra perpetuamente, de modo normalmente absoluto, sempre exclusivo, e que todas as outras pessoas são
obrigadas a respeitar"##.
Por conseguinte, o direito de posse caminha em sentido completamente diverso, na medida em que, distinta da propriedade,
revela-se na maneira como o proprietário age em face da coisa possuída. É dizer, basta o corpus para sua caracterização,
traduzido este na conduta de dono##.
Esta, por sua vez, deve ter o seu conceito fixado excluindo-se qualquer elemento subjetivo, ou seja, sem que se tenha que analisar
a intenção do agente. É tão-somente a exteriorização do direito de propriedade.
Na lição de Carlos Roberto Gonçalves##, litteris:
A conduta de dono pode ser analisada objetivamente, sem a necessidade de pesquisar-se a intenção do agente. A posse, então, é
a exteriorização da propriedade, a visibilidade do domínio, o uso econômico da coisa. Ela é protegida, em resumo, porque
representa a forma como o domínio se manifesta.
A posse, portanto, não é o poder físico sobre a coisa, mas exteriorização da propriedade. É como ensina Carlos Gonçalves, em
citação a Ihering, "indaga-se, diz o aludido jurista [referindo-se a Ihering], como o proprietário costuma proceder com suas coisas,
e saber-se quando se deve admitir ou contestar a posse"##.
Frise-se que esta breve digressão mostra-se necessária para demonstrar que os presentes autos versam sobre demanda na
qual se discute, ou ao menos se deve discutir, a posse do imóvel, e não a propriedade.
É que se de um lado existem as intituladas ações petitórias, no bojo das quais se discute a existência ou não da propriedade
sobre determinado bem, de outro se verificam as chamadas ações possessórias, cuja causa petendi firma raízes na existência ou
não da posse, disciplinadas pelo Código de Processo Civil (arts. 554 a 568 ). São elas: a ação de manutenção ou reintegração de
posse (arts. 554 a 566 CPC) e o interdito proibitório (arts. 567 e 568 CPC).
Importa esclarecer, portanto, que a presente causa tem natureza de ação possessória, devendo-se discutir em seu bojo
tão-somente sobre existência ou não da posse sobre o bem, e não, como o quer o autor, sobre a propriedade.
Nesse sentido é a jurisprudência, verbis:
TJ-RS - Apelação Cível AC 70051889426 RS (TJ-RS)
Data de publicação: 14/07/2014
Ementa: APELAÇÃO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. RELATIVIZAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE ENTRE
REINTEGRAÇÃO DE POSSE E IMISSÃO EM SENTENÇA. PREJUÍZO À DEFESA. INFUNGIBILIDADE ENTRE AÇÕES
POSSESSÓRIAS E PETITÓRIAS. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. É o caso de extinção do feito por impossibilidade
jurídica do pedido de reintegração de posse, considerando que os autores instruem seu pedido em título de propriedade. Logo,
devem ajuizar a competente ação petitória. Incabível fungibilidade entre as ações possessórias e petitórias. Precedentes
jurisprudenciais. Prejuízo evidente à defesa a relativização do princípio da fungibilidade na sentença. Extinção do feito. Art. 267, IV,
do CPC. APELAÇÃO PROVIDA. (Apelação Cível Nº 70051889426, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator:
Glênio José Wasserstein Hekman, Julgado em 11/06/2014)
Pois bem. A determinação de qual das "ações" deve ser ajuizada passa necessariamente pela análise do grau de violação ou
extensão da ofensa perpetrada contra a posse, de maneira que, i) sendo de ameaça (primeiro grau de violação), o meio cabível
seria o interdito proibitório, que "acautelaria" a posse; ii) se de turbação (segundo grau), o remédio cabível seria a ação de
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manutenção de posse, eis que nestas circunstâncias a conduta do terceiro limita o exercício pleno da posse, sem contudo, implicar
sua perda; por fim, em se tratando de esbulho, caracterizado pela perda da posse em razão da conduta do terceiro, o meio cabível
seria, como o é no presente caso, a ação de reintegração de posse.
Convém ressaltar a lição de Antonio Carlos Marcato##, para quem:
(...) ocorrendo o esbulho (isto é, tendo sido o possuidor injustamente desapossado da coisa pelo terceiro), valer-se-á da ação de
reintegração de posse. Sofrendo turbação (ou seja, qualquer ato de terceiro que embarace o livre exercício da posse), a ação
adequada será a de manutenção de posse; finalmente, promoverá o interdito proibitório sempre que queira impedir a concretização
da turbação ou do esbulho.
Destarte, versando o presente caso de ação de reintegração de posse, há que se observar o disposto no art. 561 do Código de
Processo Civil, notadamente porque somente estando presentes os requisitos lá mencionados, atinentes a este tipo de demanda, a
tutela poderá ser concedida ou não.
Desta feita, aduz a citada norma que "Incumbe ao autor provar: I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III -
a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção ou a perda da posse, na
ação de reintegração".
Ora, se assim o é, impõe que se esclareça que é dever do autor de uma ação de reintegração de posse, em pura e simples
interpretação gramatical do texto de lei, comprovar, cumulativamente e com o fito de que lhe seja concedida a tutela almejada, a
existência/exercício da posse sobre o bem, o esbulho, a data do esbulho e a perda da posse.
Ad argumentando tamtum, chama-se ônus da prova (onus probandi) a obrigação que tem o indivíduo de provar a existência de
determinado fato, seja para demonstrar um direito seu, seja para comprovar a inexistência de um outro contra si alegado.
A distribuição do ônus da prova no ordenamento jurídico nacional, por sua vez, é regulada pelo que dispõe o art. 373 do Código de
Processo Civil (NCPC), nos termos do qual, litteris: O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu
direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. (Grifou-se).
De maneira que é obrigação do autor demonstrar em Juízo, por quaisquer meios de prova possíveis e lícitos, a existência de seu
direito, sob pena de, em não o fazendo, ser julgado improcedente o seu pleito.
É a lição de MARINONI e MITIDIERO##– para quem:
Como regra de julgamento, o ônus da prova destina-se a iluminar o juiz que chega ao final do procedimento sem se
convencer sobre as alegações dos fatos de fato da causa. Nessa acepção, o art. 333, CPC, é um indicativo para o juiz livrar-se
do estado de dúvida e decidir o mérito da causa. Tal dúvida deve ser suportada pela parte que tem o ônus da prova. Se a dúvida
paira sobre a alegação do fato constitutivo, essa deve ser paga pelo demandante, tendo o juiz de julgar improcedente o
seu pedido, ocorrendo o contrário em relação às demais alegações de fato. (Grifou-se)
Ocorre que, compulsando-se os autos, não se encontra qualquer prova robusta o suficiente a convencer este juízo da existência
da posse da requerente sobre o bem imóvel objeto desta ação, razão da consequente improcedência dos pedidos formulados na
peça preambular.
Percebe-se que a documentação acostada às fls. 12/19 fora apresentada unicamente com o intento de demonstrar a suposta
propriedade da requerente sobre o imóvel objeto de discussão, argumentação que somente seria válida se os presentes autos
traduzissem ação de natureza petitória. E não é o caso. Como já dito, a ação de reintegração de posse é demanda de natureza
possessória e, em assim sendo, importa-lhe a discussão sobre a posse do bem##. 
Em nenhum momento dos autos acostou-se documento idôneo a comprovar o citado direito (posse), de maneira que o pleito
referente ao seu restabelecimento (reintegração) afigura-se descabido. Não se pode restabelecer ao que nunca existiu. A rigor,
o autor não se desincumbiu de um ônus que é seu, notadamente aquele de demonstrar a posse sobre o bem.
Importa esclarecer, e para que não pairem quaisquer dúvidas, que a parte autora sequer arrolou testemunhas ou requereu
qualquer outro meio de prova idôneo a demonstrar sua suposta posse.
Assim também entendem nossos tribunais a exemplo do TJPI:
TJ-PI - Agravo de Instrumento AI 00034655420148180000 PI 201400010034653 (TJ-PI)
Data de publicação: 23/03/2015
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ALEGAÇÃO DE NÃO COMPROVAÇÃO DA
POSSE DO IMÓVEL. NECESSÁRIA COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 927, CPC. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DE POSSE NOS AUTOS. LIMINAR DEFERIDA PELO JUIZO A QUO. LIMINAR RECURSAL PREJUDICADA.
JULGAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O presente agravo de instrumento busca cassar decisão liminar,
pleiteada em Ação de Reintegração de Posse, por entender ausentes os elementos autorizadores de sua concessão, em razão da
não comprovação pela parte Agravada como possuidor do imóvel, objeto da lide. 2. Para fazer jus à manutenção da posse ou, no
caso, a revogação da medida, deve a parte Recorrente fazer prova de que é possuidor da área em litígio, conforme
entendimento jurisprudencial. 3. Ausente qualquer comprovação do melhor possuidor nos autos, portanto, não
preenchidos os pressupostos processuais para o deferimento da liminar, devendo, portanto, ser anulada a decisão
proferida pelo respeitável juízo a quo. 4. Recurso conhecido e provido.
Portanto, não tendo a parte autora demonstrado cabalmente a existência de seu direito, não é minimamente razoável que se
imprima ao ora demandado o dever de arcar com um ônus que não é seu, sendo a improcedência dos pedidos deduzidos na
exordial uma medida que se impõe.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, não tendo o autor comprovado a existência de seu direito, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos deduzidos na
inicial, extinguindo o presente feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do NCPC.
Defiro o pedido de justiça gratuita.
Sem custas.
Após o trânsito em julgado, arquive-se com as cautelas de praxe.
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Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Buriti (MA), 09 de fevereiro de 2017.

José Pereira Lima Filho.
Juiz de Direito Titular da Comarca de Buriti.

Aduz Carlos Roberto Gonçalves, em citação à Cunha Gonçalves (GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito civil brasileiro. Vol V.
Direito das coisas, 2006, p. 206).
Teoria objetiva de Rudolf Von Ihering (acolhida pelo Código Civil).
GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito civil brasileiro. Vol V. Direito das coisas, 2006, p. 32.
Idem, p. 33.
MARCATO, Antonio Carlos. Procedimentos especiais. São Paulo: Atlas, 2007, p. 152.
MARINONI, Luiz Guilherme. MITIDIERO, Daniel. Código de processo civil comentado artigo por artigo. São Paulo: Revista dos
tribunais, 2008, p. 336.
Aliás, nem mesmo a propriedade do bem foi, a rigor, demonstrada, uma vez que o mencionado "contrato de compra e venda"
somente poderia ser encarado enquanto idôneo a comprovar a propriedade do imóvel, se e somente se, tivesse sido apresentado
ao Cartório de Registro de Imóveis e lá houvesse a efetiva transferência da propriedade do imóvel para o nome do requerente.

VARA ÚNICA DA COMARCA DE BURITI/MA
PROCESSO Nº 701-46.2015.8.10.0077 (7042015)
AÇÃO: AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS E
DANOS MATERIAS E MORAIS
AUTOR: ALMIR RIBEIRO DA SILVA
ADVOGADO: Drª. FRANCIVANIA SILVA SOUSA DOS ANJOS OAB/MA 13367
REU: BANCO BMG
FINALIDADE:INTIMAÇÃO do advogado Drª. FRANCIVANIA SILVA SOUSA DOS ANJOS OAB/MA nº 13667, para tomar
conhecimento do inteiro teor da sentença, segue abaixo.
Buriti/MA, 28 de junho de 2017.
Evelin Heringer Barbosa
Secretária Judicial
Processo 701-46.2015.8.10.0077 (7042015)
Vistos em correição
SENTENÇA
ALMIR RIBEIRO DA SILVA propôs ação anulatória de débito em face do Banco BMG S/A, com escora nos argumentos fáticos e
jurídicos indicados na inicial.
Instada a emendar a inicial, a parte autora apresentou manifestação insuficiente (fls. 31, 33, 35 e 38).
Desse nodo, constato que a petição inicial não preenche os requisitos estabelecidos no art. 319 do CPC, razão pela qual o pleito
deve ser extinto sem resolução do mérito.
É o relatório. Decido.
Ante ao exposto, INDEFIRO a petição inicial e julgo EXTINTO o processo sem resolução do mérito nos termos do art. 321,
parágrafo único, c/c art. 330, IV, c/c 485, I, todos do CPC.
Defiro a gratuidade judiciária.
P.R.I.C.
Decorrido o trânsito em julgado, arquivem-se com as cautelas e anotações de praxe.
Desde já autorizo eventual desentranhamento de documentos, mediante substituição por cópia.

Buriti (MA), 16 de fevereiro de 2017.
José Pereira Lima Filho.

Juiz de Direito Titular da Comarca de Buriti.

VARA ÚNICA DA COMARCA DE BURITI/MA
PROCESSO Nº: 712-41.2016.8.10.0077 nº antigo: 7162016
AÇÃO: DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO E
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
REQUERENTE: MARIA RITA DOS REIS LIRA
ADVOGADOS: FRANCISCA TELMA PEREIRA MARQUES OAB/MA 15.348-A, LUIZ VALDEMIRO SOARES COSTA OAB/MA
9.487-A
REQUERIDO: BANCO BMG S.A.
ADVOGADA: ANA TEREZA DE AGUIAR VALENÇA OAB/PE 33.980
FINALIDADE:INTIMAÇÃO dos advogados FRANCISCA TELMA PEREIRA MARQUES OAB/MA 15.348-A, LUIZ VALDEMIRO
SOARES COSTA OAB/MA 9.487-A e ANA TEREZA DE AGUIAR VALENÇA OAB/PE 33.980, para,tomar conhecimento do
teor da SENTENÇA, o qual segue transcrito abaixo.
Buriti/MA, 28 de junho de 2017.
Evelin Heringer Barbosa
Secretária Judicial
Matricula 184291
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ESV
Processo nº 712-41.2016.8.10.0077 (7162016)
SENTENÇA
A parte autora requereu desistência.
O réu concordou com pedido (art. 485, § 4º, do CPC).
Com fundamento no art. 485, VIII, do CPC, homologo o pedido de desistência e consequentemente extingo o presente feito,
sem resolução de mérito.
Condeno o autor ao pagamento de custas, despesas e honorários advocatícios (10 por cento sobre o valor da causa), suspensa a
exigibilidade em razão do deferimento de justiça gratuita neste ato (art. 98, § 3º, do CPC).
Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com a devida baixa.
Buriti (MA), 28 de outubro de 2016.
José Pereira Lima Filho
Juiz de Direito Titular da Comarca de Buriti.

VARA ÚNICA DA COMARCA DE BURITI/MA
PROCESSO Nº: 721-03.2016.8.10.0077 (7252016)
AÇÃO: DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO E
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
AUTOR: FELINTO RODRIGUES DA COSTA
ADVOGADOS: DR. LUIZ VALDEMIRO SOARES COSTA OAB-MA 9.487-A E Dr.ª FRANCISCA TELMA PEREIRA MARQUES
OAB-15.348-A
RÉU: BANCO BMG S/A
ADVOGADO: ANA TEREZA DE AGUIAR VALENÇA OAB-PE 33.980
FINALIDADE:INTIMAÇÃO dos advogadosDR. LUIZ VALDEMIRO SOARES COSTA OAB-MA 9.487-A, Dr.ª FRANCISCA TELMA
PEREIRA MARQUES OAB-15.348-A E ANA TEREZA DE AGUIAR VALENÇA OAB-PE 33.980, para tomar conhecimento do
inteiro teor da sentença, segue abaixo.
Buriti/MA, 28 de junho de 2017.
Evelin Heringer Barbosa
Secretária Judicial
Matric. 184291
Processo nº 721-03.2016.8.10.0077 (7252016)
SENTENÇA
A parte autora requereu desistência.
O réu concordou com pedido (art. 485, § 4º, do CPC).
Com fundamento no art. 485, VIII, do CPC, homologo o pedido de desistência e consequentemente extingo o presente feito,
sem resolução de mérito.
Condeno o(a) autor(a) ao pagamento de custas, despesas e honorários advocatícios (10 por cento sobre o valor da causa),
suspensa a exigibilidade em razão do deferimento de justiça gratuita neste ato (art. 98, § 3º, do CPC).
Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com a devida baixa.
Buriti (MA), 28 de outubro de 2016.
José Pereira Lima Filho
Juiz de Direito Titular da Comarca de Buriti.

VARA ÚNICA DA COMARCA DE BURITI/MA
PROCESSO Nº: 732-32.2016.8.10.0077 nº antigo: 7362016
AÇÃO: INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
REQUERENTE: RAIMUNDO PINTO DE SOUZA
ADVOGADOS: FRANCISCA TELMA PEREIRA MARQUES OAB/MA 15.348-A, LUIZ VALDEMIRO SOARES COSTA OAB/MA
9.487-A
REQUERIDO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.
ADVOGADO: JOSÉ ALMIR DA ROCHA MENDES JUNIOR OAB/RN 392-A
FINALIDADE: INTIMAÇÃO dos advogados FRANCISCA TELMA PEREIRA MARQUES OAB/MA 15.348-A, LUIZ VALDEMIRO
SOARES COSTA OAB/MA 9.487-A e JOSÉ ALMIR DA ROCHA MENDES JUNIOR OAB/RN 392-A, para,tomar conhecimento
do teor da SENTENÇA, o qual segue transcrito abaixo.
Buriti/MA, 28 de junho de 2017.
Evelin Heringer Barbosa
Secretária Judicial
Matricula 184291
ESV
Processo nº 732-32.2016.8.10.0077 (7362016)

SENTENÇA
A parte autora requereu desistência.
O réu concordou com pedido (art. 485, § 4º, do CPC).
Com fundamento no art. 485, VIII, do CPC, homologo o pedido de desistência e consequentemente extingo o presente feito,

Página 1063 de 2382 Diário da Justiça Eletrônico Disponibilização: 30/06/2017
Edição nº 114/2017 Publicação: 03/07/2017

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO - Praça Dom Pedro II, s/n Centro - CEP 65010-905 - São Luis-MA - Fone: (98) 2106-9000 - www.tjma.jus.br
Diário da Justiça Eletrônico - Diretoria Judiciária - Coordenadoria de Jurisprudência e Publicações - Fone: (98) 2106 9805 / 9810 / 9896 / 9897 - publicacoes@tj.ma.gov.br



sem resolução de mérito.
Condeno o(a) autor(a) ao pagamento de custas, despesas e honorários advocatícios (10 por cento sobre o valor da causa),
suspensa a exigibilidade em razão do deferimento de justiça gratuita neste ato (art. 98, § 3º, do CPC).
Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com a devida baixa.
Buriti (MA), 28 de outubro de 2016.

José Pereira Lima Filho
Juiz de Direito Titular da Comarca de Buriti.

VARA ÚNICA DA COMARCA DE BURITI/MA
PROCESSO Nº: 810-26.2016.8.10.0077 Nº Antigo: 8142016
AÇÃO: DECLARATÓRIA
REQUERENTE: ANTONIO G. DA SILVA
ADVOGADO(A): Dr. JARDEL SELES DE SOUSA OAB Nº 15.850
FINALIDADE: INTIMAÇÃO do advogado Dr. JARDEL SELES DE SOUSA OAB Nº 15.850, para no prazo de 15
(quinze) diasCUMPRIR o que segue no despacho abaixo.
Buriti/Ma, 29 de junho de 2017.
Evelin Heringer Barbosa
Secretária Judicial
Matricula 184291
ESV
Em nome do espírito colaborativo que informa o novo Código de Processo Civil (artigo 6º), tendo em vista o postulado fundamental
do contraditório (CPC, artigos 7º, 9º e 10) e as previsões específicas constantes dos artigos 139, inciso IX, 317, 321 e 352 todos do
Código de Processo Civil, assino o prazo de 15 (quinze) dias para:
a) que a autora emende e complemente a petição inicial para o exato fim de adequá-la aos ditames do Novo CPC;
b) tendo em vista que na ação de reconhecimento de união estável post mortem estão em jogo direitos da personalidade, e não
meramente patrimoniais, deve a autora emendar a petição inicial, declinando o nome dos herdeiros do falecido, que deverão
figurar no pólo passivo da demanda;
Tudo sob pena de indeferimento e extinção do processo sem exame do mérito (CPC, artigo 485, inciso I).
Intime-se.
Buriti (MA), 10 de novembro de 2016.
José Pereira Lima Filho.
Juiz de Direito Titular da Comarca de Buriti.

PROCESSO Nº 0000041-38.2004.8.10.0077 (412004)
AÇÃO: PROCESSO DE EXECUÇÃO | EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

EXEQUENTE: RAIMUNDO NONATO LOPES BRITO
ADVOGADO: ALMIR LOPES MOREIRA FILHO ( OAB 2963-MA )

EXECUTADO: JOSÉ MATIAS RODRIGUES

Processo nº 41-38.2004.8.10.0077 (412004) SENTENÇA1. RELATÓRIO.Trata-se execução de título extrajudicial movida por
RAIMUNDO NONATO LOPES BRITO em face de JOSÉ MATIAS RODRIGUES.Devidamente intimada para dar andamento ao
feito, a parte exequente quedou inerte (fls. 39).2. FUNDAMENTAÇÃO. Incumbe às partes promover o andamento dos processos,
sempre que a elas forem estabelecidos ônus, sob pena de verem seus direitos frustrados devido a sua contumácia. Em não tendo
a parte autora adotado as providências a ela afetas no prazo legal, ao Juiz cumpre extinguir o feito por falta de interesse em seu
prosseguimento. E mais, presumem-se válidas as comunicações e intimações dirigidas ao endereço fornecido na inicial, cumprindo
às partes mantê-lo atualizado sempre que houver modificação temporária ou definitiva (art. 274 do NCPC). Não foi o que ocorreu
no particular, em que a parte autora foi devidamente intimada para dar regular andamento ao feito, entretanto, quedou
silente.Assim, sem tal providência a cargo da parte autora, não há como se levar o feito adiante, razão pela qual deve ele ser
extinto.3. DISPOSITIVO.Ante o exposto, EXTINGO o presente feito sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, III, do
NCPC.Sem custas.Depois de passado o prazo recursal, arquivem-se os autos, dando-se a devida baixa na distribuição. P. R. I.
Buriti (MA), 16 de fevereiro de 2017.José Pereira Lima FilhoJuiz de Direito Titular da Comarca de Buriti. Resp: 1503440

PROCESSO Nº 0000082-53.2014.8.10.0077 (822014)
AÇÃO: PROCESSO DE EXECUÇÃO | EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

EXEQUENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO

EXECUTADO: CLAUDETE SILVA E SOUSA

3. DISPOSITIVO.Ante ao exposto, com arrimo no art. 775, c/c art. 485, VIII, ambos do NCPC, homologo o pedido de desistência e,
consequentemente, julgo extinto o feito. Sem custas.Depois de passado o prazo recursal, arquivem-se os autos, dando-se a devida
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baixa na distribuição. P. R. I. Buriti (MA), 09 de fevereiro de 2017.José Pereira Lima Filho.Juiz de Direito Titular da Comarca de
Buriti. Resp: 117093

PROCESSO Nº 0000142-65.2010.8.10.0077 (1422010)
AÇÃO: PROCESSO CAUTELAR | JUSTIFICAÇÃO

REQUERENTE: RAIMUNDA ALVES LIMA

REQUERIDO: FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS

Processo nº 142-65.2010.8.10.0077 (1422010)Vistos em correiçãoSENTENÇARAIMUNDA ALVES LIMA propôs ação
JUSTIFICAÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL, visando à obtenção de edito jurisdicional que lhe assegure o seu direito.Juntou
documentos.Às fls. 25v, consta a notícia do óbito do autor, razão pela qual o feito foi suspenso para habilitação dos sucessores
(fl.27), fato que não ocorreu (fl. 29).Era o que me cumpria relatar. DECIDO.Consoante preceito legal contido no art. 313, §2º, II, do
CPC: "Falecido o autor e sendo transmissível o direito em litígio, determinará a intimação de seu espólio, de quem for o sucessor
ou, se for o caso, dos herdeiros, pelos meios de divulgação que reputar mais adequados, para que manifestem interesse na
sucessão processual e promovam a respectiva habilitação no prazo designado, sob pena de extinção do processo sem resolução
de mérito."Desse modo, extingue-se a ação sem resolução do mérito em razão do falecimento da parte autora e subsequente falta
de habilitação de sucessores, tornando permanentemente vago o pólo ativo da demanda.Foi o que ocorreu neste caso concreto,
no qual falecido o autor, os sucessores não promoveram sua habilitação no feito.Assim, com arrimo no art. 313, §2º, II c/c art. 485,
X, ambos do CPC, extingo o presente feito, sem resolução de mérito.Sem custas. Sem honorários.Publique-se. Registre-se.
Intimem-se. Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com a devida baixa.Buriti (MA), 22 de fevereiro de 2017José
Pereira Lima FilhoJuiz de Direito Titular da Comarca de Buriti. Resp: 1503440

PROCESSO Nº 0000180-67.2016.8.10.0077 (1822016)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

AUTOR: ALDACI OLIVEIRA DA ROCHA
ADVOGADO: INÁCIO AMÉRICO PINHO DE CARVALHO ( OAB 5150-MA )

REU: BANCO DO BRADESCO S/A

Processo nº 180-67.2016.8.10.0077 (1822016) SENTENÇAInstada a promover a regularização da petição inicial para o fim
específico de juntar extratos de sua conta bancária a parte autora não o fez, limitando-se a requerer a inversão do ônus da prova.
(fl. 36/37). Dessa forma, outra solução não há de ser aqui dada que não o indeferimento prematuro da petição inicial.Ante o
exposto, INDEFIRO a petição inicial e julgo EXTINTO o processo sem resolução do mérito nos termos do art. 321, parágrafo único,
c/c art. 330, IV, c/c 485, I, todos do CPC..Sem custas e sem honorários.Desde já autorizo eventual desentranhamento de
documentos, mediante substituição por cópia. P.R.I.C.Decorrido o trânsito em julgado, arquivem-se com as cautelas e anotações
de praxe.Buriti (MA), 30 de agosto de 2016. José Pereira Lima Filho.Juiz de Direito Titular da Comarca de Buriti. Resp: 174029

PROCESSO Nº 0000181-52.2016.8.10.0077 (1832016)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

AUTOR: ALDACI OLIVEIRA DA ROCHA
ADVOGADO: INÁCIO AMÉRICO PINHO DE CARVALHO ( OAB 5150-MA )

REU: BANCO VOTORANTIM

Ante o exposto, INDEFIRO a petição inicial e julgo EXTINTO o processo sem resolução do mérito nos termos do art. 321,
parágrafo único, c/c art. 330, IV, c/c 485, I, todos do CPC..Sem custas e sem honorários.Desde já autorizo eventual
desentranhamento de documentos, mediante substituição por cópia. P.R.I.C.Decorrido o trânsito em julgado, arquivem-se com as
cautelas e anotações de praxe.Buriti (MA), 30 de agosto de 2016. José Pereira Lima Filho.Juiz de Direito Titular da Comarca de
Buriti. Resp: 174029

PROCESSO Nº 0000182-37.2016.8.10.0077 (1842016)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

AUTOR: ALDACI OLIVEIRA DA ROCHA
ADVOGADO: INÁCIO AMÉRICO PINHO DE CARVALHO ( OAB 5150-MA )

REU: BANCO BONSUCESSO S/A
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Ante o exposto, INDEFIRO a petição inicial e julgo EXTINTO o processo sem resolução do mérito nos termos do art. 321,
parágrafo único, c/c art. 330, IV, c/c 485, I, todos do CPC..Sem custas e sem honorários.Desde já autorizo eventual
desentranhamento de documentos, mediante substituição por cópia. P.R.I.C.Decorrido o trânsito em julgado, arquivem-se com as
cautelas e anotações de praxe.Buriti (MA), 30 de agosto de 2016. José Pereira Lima Filho.Juiz de Direito Titular da Comarca de
Buriti. Resp: 174029

PROCESSO Nº 0000221-73.2012.8.10.0077 (2212012)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

AUTOR: FRANCISCO EVANDRO FREITAS COSTA MOURÃO
ADVOGADO: WILLAMY ALVES DOS SANTOS ( OAB 12082A-MA )

REU: ALIANDRO CARTER SILVA BORGES BORGES
ADVOGADO: THIAGO JEFFERSON MACHADO SILVA ( OAB 11457A-MA )

Processo nº. 221-73.2012.8.10.0077 (2212012). SENTENÇARELATÓRIOFRANCISCO EVANDRO FREITAS COSTA MOURÃO
ajuizou ação de indenização por danos morais, com pedido de liminar, contra ALIANDRO BORGES, redator-chefe do Blog "Correio
Brasiliense".Alegou, em resumo: a) que foi eleito Prefeito nas eleições municipais de 2008 "(...) contra forças até então
dominadoras do poder, tornando-se o prefeito mais popular de Buriti/MA (...)"; b) que em 2008 "(...) venceu mais uma eleição e
agora encerra neste ano uma gestão de dois mandatos, surfando em altos índices de aprovação, como pode ser conferido em
quaisquer pesquisas de opinião pública"; c) que "o requerido é uma espécie de novel líder político do Município de Buriti (MA), por
isso mesmo, rompendo todos os limites de eventuais críticas meramente políticas, vem se utilizando de meios de comunicação de
massa, principalmente de seu blog, para propagar calúnias e ofensas graves á reputação, dignidade e decoro do requerente".Citou
algumas matérias veiculadas no "Correio Buritiense" como demonstrativas de calúnias e difamações: a) 02 de julho de 2012,
relativa à anulação de concurso público no âmbito municipal; b) 22 de junho de 2012, apontando o "Neném Mourão" como ficha
suja na lista do TCE-MA; c) 25 de junho de 2012, indicando Prefeito como depoente no caso "roubo de Patrol de Minas Gerais"; d)
06 de maio de 2012, consignando que "o paradeiro do Prefeito continua desconhecido" após suposta agressão a uma
mulher.Sustentou seu pedido com fundamento no art. 5º, X, da CF/88 e art. 953 do CC.Requereu liminar com finalidade de
determinar a retirada das publicações injuriosas (fls. 02/16).Inicial instruída com documentos de fls. 18/43.Indeferido o pedido de
tutela antecipada (fls. 45/47).Agravo de instrumento interposto contra decisão (fls. 50/75).O TJMA negou seguimento ao Agravo
(fls. 79/82).Citado o réu a fls. 77, verso.Audiência de conciliação não realizada, tendo em vista ausência da parte autora (fl.
100).Apresentada contestação, com impugnação específica de cada uma das matérias citadas no "Blog". Apontou, em resumo,
que todas as notícias foram veiculadas com base em informações públicas, com consequente improcedência da demanda.Juntou
documentos (fls. 107/130).As partes não apresentaram pedido de dilação probatória, sendo o feito concluso para sentença.É o
relatório. Decido.FUNDAMENTAÇÃO.O pedido veiculado na inicial é manifestamente improcedente. A razão é simples: o autor
ocupou o cargo de Chefe do Poder Executivo do Município de Buriti por oito anos, com as implicações daí decorrentes
relativamente ao ônus do exercício de cargo público eletivo. No caso dos autos, sequer vislumbro conflito entre a liberdade de
expressão e de imprensa e a tutela das garantias individuais, como o direito à intimidade e a proteção da honra e da vida privada,
ambos dotados de estatura constitucional. As publicações apontadas na inicial dizem respeito a licitações, concurso público,
condenações administrativas pelo TCE-MA, receptação de trator (apurada em processo criminal nesta comarca), lesão corporal
pretensamente praticada pelo autor (fato apurado em processo criminal). Salvo a última reportagem, todos os relatos são relativos
ao Prefeito Municipal de Buriti, não especificamente ao autor da ação. A última diz respeito à infração penal, com a publicidade
inerente, salvo sigilo que não foi decretada nos autos do procedimento investigativo. Todas as reportagens foram publicadas no
exercício da liberdade de imprensa.Parece necessário rememorar o julgamento da ADPF 130/DF, julgada no ano de 2009 pelo
STF. Julgar procedente o pedido do autor seria violar a decisão da Corte Suprema, abrindo a via da reclamação junto a Corte.
Veja-se a jurisprudência: RECLAMAÇÃO ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO À AUTORIDADE DO JULGAMENTO PLENÁRIO DA
ADPF 130/DF EFICÁCIA VINCULANTE DESSA DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL POSSIBILIDADE DE
CONTROLE, MEDIANTE RECLAMAÇÃO, DE ATOS QUE TENHAM TRANSGREDIDO TAL JULGAMENTO LEGITIMIDADE
ATIVA DE TERCEIROS QUE NÃO INTERVIERAM NO PROCESSO DE FISCALIZAÇÃO NORMATIVA ABSTRATA LIBERDADE
DE EXPRESSÃO JORNALISMO DIGITAL PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL DIREITO DE INFORMAR: PRERROGATIVA
FUNDAMENTAL QUE SE COMPREENDE NA LIBERDADE CONSTITUCIONAL DE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO E DE
COMUNICAÇÃO INADMISSIBILIDADE DE CENSURA ESTATAL, INCLUSIVE DAQUELA IMPOSTA PELO PODER JUDICIÁRIO,
À LIBERDADE DE EXPRESSÃO, NESTA COMPREENDIDA A LIBERDADE DE INFORMAÇÃO JORNALÍSTICA TEMA
EFETIVAMENTE VERSADO NA ADPF 130/DF, CUJO JULGAMENTO FOI INVOCADO, DE MODO INTEIRAMENTE
PERTINENTE, COMO PARÂMETRO DE CONFRONTO PRECEDENTES SIGILO DA FONTE COMO DIREITO BÁSICO DO
JORNALISTA: RECONHECIMENTO, em "obiter dictum", DE QUE SE TRATA DE PRERROGATIVA CONSTITUCIONAL
QUALIFICADA COMO GARANTIA INSTITUCIONAL DA PRÓPRIA LIBERDADE DE INFORMAÇÃO PARECER DA
PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELA PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. A
liberdade de imprensa, qualificada por sua natureza essencialmente constitucional, assegura aos profissionais de comunicação
social o direito de buscar, de receber e de transmitir informações e ideias por quaisquer meios, inclusive digitais, ressalvada, no
entanto, a possibilidade de intervenção judicial necessariamente "a posteriori" nos casos em que se registrar prática abusiva dessa
prerrogativa de ordem jurídica, resguardado, sempre, o sigilo da fonte quando, a critério do próprio jornalista, este assim o julgar
necessário ao seu exercício profissional. Precedentes. A prerrogativa do jornalista de preservar o sigilo da fonte (e de não sofrer
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qualquer sanção, direta ou indireta, em razão da prática legítima dessa franquia outorgada pela própria Constituição da República),
oponível, por isso mesmo, a qualquer pessoa, inclusive aos agentes, autoridades e órgãos do Estado, qualifica-se como verdadeira
garantia institucional destinada a assegurar o exercício do direito fundamental de livremente buscar e transmitir informações.
Doutrina. O exercício da jurisdição cautelar por magistrados e Tribunais não pode converter-se em prática judicial inibitória, muito
menos censória, da liberdade constitucional de expressão e de comunicação, sob pena de o poder geral de cautela atribuído ao
Judiciário transformar-se, inconstitucionalmente, em inadmissível censura estatal.(Rcl 21504 AgR, Relator(a):  Min. CELSO DE
MELLO, Segunda Turma, julgado em 17/11/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-249 DIVULG 10-12-2015 PUBLIC 11-12-2015)
Como se vê, o requerido prestou informações relativas a situações fáticas em que envolvido o Prefeito de Buriti (no momento o
autor desta ação). Todas as informações foram baseadas em dados públicos, razão pela qual não há falar-se em ato
ilícito.DISPOSITIVOAnte o exposto, rejeito o pedido do autor, com fundamento no art. 487, I, do CPC. Condeno o autor ao
pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que, nos termos do art. 85 do NCPC, arbitro em 15% (quinze por
cento) sobre o valor da ação. Caso apresentado recurso, intime-se a parte contrária para se manifestar, no prazo legal. Após,
autos ao Egrégio TJMA. Transitada em julgado, arquivem-se os autos. P. R. I. Cumpra-se.Buriti/MA, 08 de maio de 2017. José
Pereira Lima FilhoJuiz de Direito titular da Comarca de Buriti Resp: 1503440

PROCESSO Nº 0000277-33.2017.8.10.0077 (2772017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQUERENTE: JOSÉ LUIS DA SILVA
REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S/A
ADVOGADO: FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES ( OAB 76696-MG )
FINALIDADE:INTIMAÇÃO das partes, através de seus respectivos advogados, para tomarem conhecimento e dar cumprimento ao
inteiro teor da sentença proferida nos autos acima citado, cujo teor é o seguinte:
SENTENÇA
1. RELATÓRIORelatório dispensado, nos termos do art. 38 da Lei n° 9.099/95.2. FUNDAMENTAÇÃORessalto, primeiramente,
que, por se tratar de relação notadamente consumeirista e estarem presentes os requisitos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do
Consumidor, tenho por incidente no presente caso a inversão do ônus da prova. Relevante se faz inferir que o Código de Processo
Civil dispõe expressamente, no inciso II do art. 373, que o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito do autor. Ora, se o ônus se inverte no caso, por força do mencionado art. 6º do Código de
Defesa do Consumidor, cabe à ré provar a regularidade da inscrição do nome da parte autora nos cadastros de inadimplentes,
bem como a validade da dívida, o que não foi feito, na media em que a requerida não demonstrou a existência de negócio jurídico
que originou o suposto débito.. Destarte, por não ter o ora requerente contraído débito com a requerida, deve ser declarado
inexistente o débito imputado ao seu nome. Por outro lado, o requerente juntou aos autos documento demonstrando que, de fato, a
requerida foi o responsável pela inclusão de seu nome junto ao SPC (fl. 06), o que configura claramente o ato ilícito da requerida,
e, por consequência, enseja indenização por danos morais, haja vista os transtornos. Nesse sentido, a seguinte jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. CDC. RECURSO DE AGRAVO. INSTALAÇÃO DE TELEFONIA FIXA.
TERMINAL NÃO RECONHECIDO POR CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE PROVAS DA EFETIVA CONTRATAÇÃO. POSSÍVEL
FRAUDE DE TERCEIRO. MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. INDEVIDA.
DANO MORAL CONFIGURADO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE ARGUMENTO NOVO. RECURSO
IMPROVIDO. - Aplicável o Código de Defesa do Consumidor, eis que a atividade desenvolvida pelas fornecedoras de serviço
telefônico este prevista no Art. S3º, § 2º, do CDC. - A Concessionária Agravante não se desincumbiu de provar a existência de
qualquer negócio jurídico celebrado com o Agravado, sequer trazendo aos autos instrumento contratual ou outro demonstrador de
liame a justificar cobrança de serviço de telefonia. - Se houve negócio jurídico celebrado em nome do Agravado, foi originado
através de fraude de terceiro, sem que a Agravante tomasse as prudências cabíveis, configurando a má prestação do serviço. -
Defeito na prestação do serviço, em que o fornecedor responde pelos danos causados independentemente de culpa. - A inscrição
do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes por débito relativo à linha que lhe é estranha, decorrente de serviço que
não usufruiu, por si só, gera o dever de indenizar, não precisando a parte demonstrar qualquer abalo ou sofrimento ocorridos. - A
exclusão do nome da vítima do cadastro do SPC não é suficiente para eliminar o prejuízo causado, eis que a inscrição indevida
produz efeitos danosos no conceito creditício do consumidor e reflexos na esfera pessoal da parte perante terceiros. - Montante
fixado a título de danos morais no montante de R$4.000,00 (quatro mil reais) está em consonância com os princípios da
razoabilidade e proporcionalidade. - Ausência de argumento novo capaz de afastar os fundamentos defendidos na decisão
terminativa agravada. - Recurso improvido à unanimidade. (TJ-PE - AGV: 3265772 PE, Relator: Itabira de Brito Filho, Data de
Julgamento: 10/04/2014, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/04/2014).No que diz respeito ao pedido de indenização por
danos morais extrai-se que a responsabilidade civil pressupõe a existência de um dano proveniente de uma conduta ilícita, haja
vista que a atitude, no mínimo, "não cautelosa" da requerida oferece substrato para demonstrar a irregularidade de sua prática.
Cumpre ressaltar, com a discrição que o caso requer, que dano moral corresponde aos efeitos maléficos marcados pela dor, pelo
sofrimento, configurando o padecimento íntimo, a humilhação, a vergonha, aflições, angústias e constrangimento de quem é
ofendido em sua honra ou dignidade. Assim, efetivamente demonstrado pelo requerente a existência do dano, consequentemente
reveste-se a obrigação de indenizar. Prescreve o art. art. 927 do Código Civil: "Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar
dano a outrem, fica obrigado a repará-lo." Desse modo, como a requerida foi a responsável pela inclusão do nome do autor no
cadastro negativo, causando-lhe constrangimento e transtorno, o ato torna-se passível de reparação, a teor do disposto no
mencionado art. 927 do Código Civil. Em sede de fixação do quantum a ser indenizado, cabe ao julgador fixar parâmetros
razoáveis, assim como analisar o aspecto pedagógico do dano moral, sem se olvidar da impossibilidade de gerar locupletamento
sem causa e, para tanto, devem ser considerados como relevantes alguns aspectos, como a extensão do dano, situação
patrimonial das partes, imagem do lesado e a intenção do autor do dano. Dessa forma, é fundamental buscar o equilíbrio, de forma
a coibir exageros e a evitar carência dos valores oriundos da lesão sofrida. Em outras palavras, necessário se faz harmonizar o
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"princípio da proibição do excesso" com o "princípio da proibição da prestação deficitária", a ponto de se alcançar um patamar
coerente com o abalo sofrido, sem proporcionar, com isso, vantagens sem qualquer embasamento idôneo. Diante dessas
ponderações, para o correto arbitramento do dano moral, há que se levar em consideração três aspectos relevantes: primeiro, a
capacidade econômica do requerido; segundo, a necessidade imperiosa de se estabelecer um valor que cumpra a função
pedagógica de compelir o requerido a evitar casos semelhantes no futuro; e, finalmente, o fato da inclusão indevida do nome da
parte autora nos cadastros de inadimplentes ter lhe causado constrangimentos e aflições. Com relação ao quantum da
indenização, percebe-se que o valor pleiteado para reparação é por demais elevado para o caso especifico. Analisando os autos,
impende ressaltar que o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) é suficiente para compensar o requerente pelos transtornos sofridos,
além de possuir efeito pedagógico para que a empresa demandada não incorra novamente nessa prática reprovável. 3.
DISPOSITIVOAnte o exposto, com fundamento no art. 487, I, do CPC, c/c art. 6º da Lei 9.099/95, JULGO PROCEDENTES os
pedidos contidos na inicial para o fim de declarar inexistente o débito que ensejou a demanda (contrato nº 4224630318213000),
bem como condenar a parte requerida a pagar à parte requerente, a título de danos morais, indenização no valor de R$ 2.000,00
(dois mil e quinhentos reais), acrescida de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir da
publicação da sentença (súmula n. 362/STJ).Transitada em julgado a presente sentença, o condenado deverá dar cumprimento
voluntário ao decisum, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de aplicação da multa de 10% (dez por cento), nos termos do art.
52, III, Lei 9099/95, e do Enunciado 105 do FONAJE.Sem condenação em custas processuais, nem em honorários advocatícios
ante o disposto no art. 55 da Lei nº 9.099/95. Em caso de recurso, o preparo compreenderá todas as despesas processuais,
inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, na forma do § 1º do art. 42 da Lei 9.099/95.Após o trânsito em
julgado, arquive-se com baixa na distribuição.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Buriti (MA), 06 de junho de 2017. José Pereira
Lima FilhoJuiz de Direito Titular da Comarca de Buriti. Resp: 117093

PROCESSO Nº 0000371-83.2014.8.10.0077 (3822014)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

AUTOR: DANIELE SANTOS DA CONCEIÇÃO
ADVOGADO: INÁCIO AMÉRICO PINHO DE CARVALHO ( OAB 5150-MA )

REU: MUNICIPIO DE BURITI

Processo nº 371-83.2014.8.10.0077 (3822014) SENTENÇA1. RELATÓRIO.DANIELE SANTOS DA CONCEIÇÃO, propôs ação de
obrigação de fazer em face do MUNICÍPIO DE BURITI-MA, ambos qualificados nos autos, com escora dos fatos e fundamentos
jurídicos constantes da inicial.Intimada para promover as diligências lhe competiriam, a parte autora quedou inerte (fl. 41).2.
FUNDAMENTAÇÃO. Incumbe às partes promover o andamento dos processos, sempre que a elas forem estabelecidos ônus, sob
pena de verem seus direitos frustrados devido a sua contumácia. Em não tendo a parte autora adotado as providências a ela
afetas no prazo legal, ao Juiz cumpre extinguir o feito por falta de interesse em seu prosseguimento. E mais, presumem-se válidas
as comunicações e intimações dirigidas ao endereço fornecido na inicial, cumprindo às partes mantê-lo atualizado sempre que
houver modificação temporária ou definitiva (art. 274 do NCPC). Foi o que ocorreu no particular, uma vez que a autora não mais
fora encontrada no endereço informado na inicial, tampouco informou seu novo endereço.Assim, sem tal providência a cargo da
parte autora, não há como se levar o feito adiante, razão pela qual deve ele ser extinto.3. DISPOSITIVO.Ante o exposto, EXTINGO
o presente feito sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, III, do NCPC.Custas na forma da lei.Depois de passado o prazo
recursal, arquivem-se os autos, dando-se a devida baixa na distribuição. P. R. I. Buriti (MA), 13 de março de 2017.José Pereira
Lima FilhoJuiz de Direito Titular da Comarca de Buriti. Resp: 1503440

PROCESSO Nº 0000392-59.2014.8.10.0077 (4032014)
AÇÃO: PROCEDIMENTOS ESPECIAIS DE JURISDIÇÃO CONTENCIOSA | REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

AUTOR: JOÃO DE SOUSA MARQUES
ADVOGADO: RAIMUNDO ÉLCIO AGUIAR SOUSA ( OAB 6162-MA )

REU: JOÃO JÚNIOR CARVALHO DE SOUSA

SENTENÇAJOÃO DE SOUSA MARQUES propôs ação reivindicatória em face de João Júnior Carvalho de Sousa, com escora nos
argumentos fáticos e jurídicos indicados na inicial.Instada a emendar a inicial, a parte autora quedou inerte (fls. 22), razão pela o
pedido de justiça gratuita deve ser indeferido. É o relatório. Acerca do tema o art. 290 do NCPC dispõe o seguinte: "Art. 290. Será
cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e
despesas de ingresso em 15 (quinze) dias."Desse nodo, ante a ausência do recolhimento das custas, bem como de comprovação
da hipossuficiência, o feito deve ter sua distribuição cancelada.Decido.Ante ao exposto, indefiro pedido de justiça gratuita e,
consequentemente, determino o cancelamento da distribuição do presente feito, nos termos do art. 290, do
NCPC.P.R.I.C.Decorrido o trânsito em julgado, arquivem-se com as cautelas e anotações de praxe. Desde já autorizo eventual
desentranhamento de documentos, mediante substituição por cópia. Buriti (MA), 21 de novembro de 2016. José Pereira Lima
Filho.Juiz de Direito Titular da Comarca de Buriti. Resp: 1504265
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PROCESSO Nº 0000421-41.2016.8.10.0077 (4242016)
AÇÃO: PROCEDIMENTOS REGIDOS POR OUTROS CÓDIGOS, LEIS ESPARSAS E REGIMENTOS | BUSCA E APREENSÃO
EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA

AUTOR: Processo em Segredo de Justiça
ADVOGADO: MARIA LUCILIA GOMES ( OAB 84206-SP ) e MARIO FERREIRA PEREIRA FILHO ( OAB 9326-MA )

REU: Processo em Segredo de Justiça

Processo nº 421-41.2016.8.10.0077 (4242016) SENTENÇA1. RELATÓRIO.ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL
HONDA LTDA, propôs ação de busca e apreensão em face de FLAVIANO LIMA BASTOS, ambos qualificados nos autos, com
escora dos fatos e fundamentos jurídicos constantes da inicial.Intimada para promover as diligências lhe competiriam, a parte
autora quedou inerte (fl. 47).2. FUNDAMENTAÇÃO. Incumbe às partes promover o andamento dos processos, sempre que a elas
forem estabelecidos ônus, sob pena de verem seus direitos frustrados devido a sua contumácia. Em não tendo a parte autora
adotado as providências a ela afetas no prazo legal, ao Juiz cumpre extinguir o feito por falta de interesse em seu prosseguimento.
E mais, presumem-se válidas as comunicações e intimações dirigidas ao endereço fornecido na inicial, cumprindo às partes
mantê-lo atualizado sempre que houver modificação temporária ou definitiva (art. 274 do NCPC). Não foi o que ocorreu no
particular, em que a parte autora devidamente intimada para dar regular andamento ao feito, quedou inerte. Assim, sem tal
providência a cargo da parte autora, não há como se levar o feito adiante, razão pela qual deve ele ser extinto.3.
DISPOSITIVO.Ante o exposto, EXTINGO o presente feito sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, III, do NCPC.Custas na
forma da lei.Depois de passado o prazo recursal, arquivem-se os autos, dando-se a devida baixa na distribuição. P. R. I. Buriti
(MA), 13 de dezembro de 2016. José Pereira Lima FilhoJuiz de Direito Titular da Comarca de Buriti. Resp: 184291

PROCESSO Nº 0000431-32.2009.8.10.0077 (4312009)
AÇÃO: PROCEDIMENTOS ESPECIAIS DE JURISDIÇÃO CONTENCIOSA | REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

AUTOR: MARIA DA SOLEDADE OLIVEIRA
ADVOGADO: FRANCISCO PESTANA GOMES DE SOUSA JUNIOR ( OAB 3917-MA )

REU: ANTONIO LISBOA ALVES FERREIRA
ADVOGADO: ADRIANO DOS SANTOS FERNANDES ( OAB 10178-MA ) e LUCIANO DE CARVALHO PEREIRA ( OAB 5328-
MA )

Processo 431-32.2009.8.10.0077 (4312009) Vistos em correição SENTENÇA1. RELATÓRIOMARIA DA SOLEDADE OLIVEIRA,
por meio de advogado, ajuizou a presente ação de reintegração de posse, em desfavor de ANTÔNIO LISBOA ALVES FERREIRA,
conhecido como "ANTÔNIO MADALENA ", ambos qualificados nos autos.Aduziu que é proprietária e possuidora, por herança, de
uma gleba de terras de 129º12"70' há (cento e nove hectares, doze ares, e setenta centiares), localizada no povoado "Lagoa
Laranjeiras e Riacho Feio", neste município, onde habitualmente trabalha e arrenda aos lavradores da redondeza desde
1985.Informou, ainda, que os requeridos invadiram clandestinamente parte da gleba e cercaram uma área de aproximadamente
100 hectares, sendo que sua tentativa de impedir tal ato restou infrutífera.Juntou documentos de fls. 06/22. Pedido liminar
indeferido, eis que inexistentes os requisitos autorizadores de tal medida (fls. 37/38).Regularmente citado (fl. 41), o requerido
apresentou contestação na qual sustentou, em suma, ausência de interesse processual, ausência de posse anterior e ausência de
esbulho (fls. 43/56).Devidamente intimado para se manifestar acerca da contestação, a parte autora quedou inerte.Designada
audiência preliminar, apesar de intimadas, as partes não compareceram.Intimadas para manifestarem interesse na produção de
outras provas, apenas a parte autora se manifestou, oportunidade em que requereu a "oitiva das testemunhas arroladas na
exordial", entretanto, constato que nenhuma testemunha foi arrolada, o que torna prejudicado o pedido.2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1.
Do julgamento antecipado da lide.A causa está madura para julgamento, na forma do artigo 355, inciso I, do Código de Processo
Civil, porquanto a questão de mérito versada nos autos é de fato e de direito, todavia não há necessidade da produção de outras
provas, razão pela qual conheço diretamente do pedido e profiro sentença.2.2. Do méritoAntes de se adentrar especificamente na
matéria objeto da presente demanda, importa que algumas premissas sejam fixadas, sob pena de se aplicarem dispositivos legais
que, por sua própria natureza, tratam de institutos completamente distintos. De maneira que o ponto de partida, a fim de que se
justifique a afirmação feita no parágrafo acima, reside na distinção de dois direitos em especial, eis que somente conhecendo-os
poderá se saber qual ação está apta a protegê-los, ipso facto, as matérias que poderão ou não ser discutidas no bojo destas
demandas, a saber: direito de propriedade e posse. A despeito de não ser tarefa das mais simples, conceituar o direito de
propriedade parte da análise do que dispõe o art. 1.228 do Código Civil, nos termos do qual "o proprietário tem a faculdade de
usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha".Dir-se-á,
portanto, que direito de propriedade, gênero do qual é espécie o domínio, é aquele exercido sobre determinada coisa corpórea ou
incorpórea, de modo normalmente absoluto e em regime de exclusividade; é direito que se impõe aos demais indivíduos, de molde
a que o bem sobre o qual recaia, não seja violado. Melhor dizendo, "o direito de propriedade é aquele que uma pessoa singular ou
coletiva efetivamente exerce numa coisa determinada em regra perpetuamente, de modo normalmente absoluto, sempre exclusivo,
e que todas as outras pessoas são obrigadas a respeitar". Por conseguinte, o direito de posse caminha em sentido completamente
diverso, na medida em que, distinta da propriedade, revela-se na maneira como o proprietário age em face da coisa possuída. É
dizer, basta o corpus para sua caracterização, traduzido este na conduta de dono. Esta, por sua vez, deve ter o seu conceito fixado
excluindo-se qualquer elemento subjetivo, ou seja, sem que se tenha que analisar a intenção do agente. É tão-somente a
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exteriorização do direito de propriedade. Na lição de Carlos Roberto Gonçalves, litteris:A conduta de dono pode ser analisada
objetivamente, sem a necessidade de pesquisar-se a intenção do agente. A posse, então, é a exteriorização da propriedade, a
visibilidade do domínio, o uso econômico da coisa. Ela é protegida, em resumo, porque representa a forma como o domínio se
manifesta. A posse, portanto, não é o poder físico sobre a coisa, mas exteriorização da propriedade. É como ensina Carlos
Gonçalves, em citação a Ihering, "indaga-se, diz o aludido jurista [referindo-se a Ihering], como o proprietário costuma proceder
com suas coisas, e saber-se quando se deve admitir ou contestar a posse".Frise-se que esta breve digressão mostra-se
necessária para demonstrar que os presentes autos versam sobre demanda na qual se discute, ou ao menos se deve discutir, a
posse do imóvel, e não a propriedade.É que se de um lado existem as intituladas ações petitórias, no bojo das quais se discute a
existência ou não da propriedade sobre determinado bem, de outro se verificam as chamadas ações possessórias, cuja causa
petendi firma raízes na existência ou não da posse, disciplinadas pelo Código de Processo Civil (arts. 554 a 568 ). São elas: a ação
de manutenção ou reintegração de posse (arts. 554 a 566 CPC) e o interdito proibitório (arts. 567 e 568 CPC). Importa esclarecer,
portanto, que a presente causa tem natureza de ação possessória, devendo-se discutir em seu bojo tão-somente sobre existência
ou não da posse sobre o bem, e não, como o quer o autor, sobre a propriedade.Nesse sentido é a jurisprudência, verbis:TJ-RS -
Apelação Cível AC 70051889426 RS (TJ-RS)Data de publicação: 14/07/2014Ementa: APELAÇÃO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
RELATIVIZAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE ENTRE REINTEGRAÇÃO DE POSSE E IMISSÃO EM SENTENÇA.
PREJUÍZO À DEFESA. INFUNGIBILIDADE ENTRE AÇÕES POSSESSÓRIAS E PETITÓRIAS. PRECEDENTES
JURISPRUDENCIAIS. É o caso de extinção do feito por impossibilidade jurídica do pedido de reintegração de posse, considerando
que os autores instruem seu pedido em título de propriedade. Logo, devem ajuizar a competente ação petitória. Incabível
fungibilidade entre as ações possessórias e petitórias. Precedentes jurisprudenciais. Prejuízo evidente à defesa a relativização do
princípio da fungibilidade na sentença. Extinção do feito. Art. 267, IV, do CPC. APELAÇÃO PROVIDA. (Apelação Cível Nº
70051889426, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Glênio José Wasserstein Hekman, Julgado em
11/06/2014)Pois bem. A determinação de qual das "ações" deve ser ajuizada passa necessariamente pela análise do grau de
violação ou extensão da ofensa perpetrada contra a posse, de maneira que, i) sendo de ameaça (primeiro grau de violação), o
meio cabível seria o interdito proibitório, que "acautelaria" a posse; ii) se de turbação (segundo grau), o remédio cabível seria a
ação de manutenção de posse, eis que nestas circunstâncias a conduta do terceiro limita o exercício pleno da posse, sem contudo,
implicar sua perda; por fim, em se tratando de esbulho, caracterizado pela perda da posse em razão da conduta do terceiro, o meio
cabível seria, como o é no presente caso, a ação de reintegração de posse. Convém ressaltar a lição de Antonio Carlos Marcato,
para quem: (...) ocorrendo o esbulho (isto é, tendo sido o possuidor injustamente desapossado da coisa pelo terceiro), valer-se-á
da ação de reintegração de posse. Sofrendo turbação (ou seja, qualquer ato de terceiro que embarace o livre exercício da posse),
a ação adequada será a de manutenção de posse; finalmente, promoverá o interdito proibitório sempre que queira impedir a
concretização da turbação ou do esbulho. Destarte, versando o presente caso de ação de reintegração de posse, há que se
observar o disposto no art. 561 do Código de Processo Civil, notadamente porque somente estando presentes os requisitos lá
mencionados, atinentes a este tipo de demanda, a tutela poderá ser concedida ou não. Desta feita, aduz a citada norma que
"Incumbe ao autor provar: I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV
- a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção ou a perda da posse, na ação de reintegração".Ora, se assim
o é, impõe que se esclareça que é dever do autor de uma ação de reintegração de posse, em pura e simples interpretação
gramatical do texto de lei, comprovar, cumulativamente e com o fito de que lhe seja concedida a tutela almejada, a
existência/exercício da posse sobre o bem, o esbulho, a data do esbulho e a perda da posse. Ad argumentando tamtum, chama-se
ônus da prova (onus probandi) a obrigação que tem o indivíduo de provar a existência de determinado fato, seja para demonstrar
um direito seu, seja para comprovar a inexistência de um outro contra si alegado.A distribuição do ônus da prova no ordenamento
jurídico nacional, por sua vez, é regulada pelo que dispõe o art. 373 do Código de Processo Civil (NCPC), nos termos do qual,
litteris: O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. (Grifou-se).De maneira que é obrigação do autor demonstrar em Juízo, por
quaisquer meios de prova possíveis e lícitos, a existência de seu direito, sob pena de, em não o fazendo, ser julgado improcedente
o seu pleito. É a lição de MARINONI e MITIDIERO para quem:Como regra de julgamento, o ônus da prova destina-se a iluminar o
juiz que chega ao final do procedimento sem se convencer sobre as alegações dos fatos de fato da causa. Nessa acepção, o art.
333, CPC, é um indicativo para o juiz livrar-se do estado de dúvida e decidir o mérito da causa. Tal dúvida deve ser suportada pela
parte que tem o ônus da prova. Se a dúvida paira sobre a alegação do fato constitutivo, essa deve ser paga pelo demandante,
tendo o juiz de julgar improcedente o seu pedido, ocorrendo o contrário em relação às demais alegações de fato. (Grifou-se)
Ocorre que, compulsando-se os autos, não se encontra qualquer prova robusta o suficiente a convencer este juízo da existência da
posse da requerente sobre o bem imóvel objeto desta ação, razão da consequente improcedência dos pedidos formulados na peça
preambular. Percebe-se que a documentação acostada às fls. 12/19 fora apresentada unicamente com o intento de demonstrar a
suposta propriedade da requerente sobre o imóvel objeto de discussão, argumentação que somente seria válida se os presentes
autos traduzissem ação de natureza petitória. E não é o caso. Como já dito, a ação de reintegração de posse é demanda de
natureza possessória e, em assim sendo, importa-lhe a discussão sobre a posse do bem. Em nenhum momento dos autos
acostou-se documento idôneo a comprovar o citado direito (posse), de maneira que o pleito referente ao seu restabelecimento
(reintegração) afigura-se descabido. Não se pode restabelecer ao que nunca existiu. A rigor, o autor não se desincumbiu de um
ônus que é seu, notadamente aquele de demonstrar a posse sobre o bem. Importa esclarecer, e para que não pairem quaisquer
dúvidas, que a parte autora sequer arrolou testemunhas ou requereu qualquer outro meio de prova idôneo a demonstrar sua
suposta posse.Assim também entendem nossos tribunais a exemplo do TJPI:TJ-PI - Agravo de Instrumento AI
00034655420148180000 PI 201400010034653 (TJ-PI)Data de publicação: 23/03/2015Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ALEGAÇÃO DE NÃO COMPROVAÇÃO DA POSSE DO IMÓVEL. NECESSÁRIA
COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 927, CPC. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE POSSE NOS
AUTOS. LIMINAR DEFERIDA PELO JUIZO A QUO. LIMINAR RECURSAL PREJUDICADA. JULGAMENTO. RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO. 1. O presente agravo de instrumento busca cassar decisão liminar, pleiteada em Ação de Reintegração
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de Posse, por entender ausentes os elementos autorizadores de sua concessão, em razão da não comprovação pela parte
Agravada como possuidor do imóvel, objeto da lide. 2. Para fazer jus à manutenção da posse ou, no caso, a revogação da medida,
deve a parte Recorrente fazer prova de que é possuidor da área em litígio, conforme entendimento jurisprudencial. 3. Ausente
qualquer comprovação do melhor possuidor nos autos, portanto, não preenchidos os pressupostos processuais para o deferimento
da liminar, devendo, portanto, ser anulada a decisão proferida pelo respeitável juízo a quo. 4. Recurso conhecido e
provido.Portanto, não tendo a parte autora demonstrado cabalmente a existência de seu direito, não é minimamente razoável que
se imprima ao ora demandado o dever de arcar com um ônus que não é seu, sendo a improcedência dos pedidos deduzidos na
exordial uma medida que se impõe.3. DISPOSITIVOAnte o exposto, não tendo o autor comprovado a existência de seu direito,
JULGO IMPROCEDENTES os pedidos deduzidos na inicial, extinguindo o presente feito com resolução do mérito, nos termos do
art. 487, I do NCPC.Defiro o pedido de justiça gratuita.Sem custas.Após o trânsito em julgado, arquive-se com as cautelas de
praxe.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Buriti (MA), 09 de fevereiro de 2017. José Pereira Lima Filho.Juiz de Direito Titular da
Comarca de Buriti. Resp: 1503440

PROCESSO Nº 0000701-46.2015.8.10.0077 (7042015)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

AUTOR: ALMIR RIBEIRO DA SILVA
ADVOGADO: FRANCIVANIA SILVA SOUSA DOS ANJOS ( OAB 13367-MA )

REU: BANCO BMG

Processo 701-46.2015.8.10.0077 (7042015) Vistos em correição SENTENÇAALMIR RIBEIRO DA SILVA propôs ação anulatória
de débito em face do Banco BMG S/A, com escora nos argumentos fáticos e jurídicos indicados na inicial.Instada a emendar a
inicial, a parte autora apresentou manifestação insuficiente (fls. 31, 33, 35 e 38). Desse nodo, constato que a petição inicial não
preenche os requisitos estabelecidos no art. 319 do CPC, razão pela qual o pleito deve ser extinto sem resolução do mérito.É o
relatório. Decido.Ante ao exposto, INDEFIRO a petição inicial e julgo EXTINTO o processo sem resolução do mérito nos termos do
art. 321, parágrafo único, c/c art. 330, IV, c/c 485, I, todos do CPC.Defiro a gratuidade judiciária. P.R.I.C.Decorrido o trânsito em
julgado, arquivem-se com as cautelas e anotações de praxe. Desde já autorizo eventual desentranhamento de documentos,
mediante substituição por cópia. Buriti (MA), 16 de fevereiro de 2017.José Pereira Lima Filho.Juiz de Direito Titular da Comarca de
Buriti. Resp: 1503440

PROCESSO Nº 0000712-41.2016.8.10.0077 (7162016)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

AUTOR: MARIA RITA DOS REIS LIRA
ADVOGADO: FRANCISCA TELMA PEREIRA MARQUES ( OAB 15348A-MA ) e LUIZ VALDEMIRO SOARES COSTA ( OAB
9487A-MA )

REU: BANCO BMG S/A.
ADVOGADO: ANA TEREZA DE AGUIAR VALENÇA ( OAB 33980-PE )

Processo nº 712-41.2016.8.10.0077 (7162016)SENTENÇAA parte autora requereu desistência.O réu concordou com pedido (art.
485, § 4º, do CPC). Com fundamento no art. 485, VIII, do CPC, homologo o pedido de desistência e consequentemente extingo o
presente feito, sem resolução de mérito.Condeno o autor ao pagamento de custas, despesas e honorários advocatícios (10 por
cento sobre o valor da causa), suspensa a exigibilidade em razão do deferimento de justiça gratuita neste ato (art. 98, § 3º, do
CPC). Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com a devida baixa.Buriti (MA),
28 de outubro de 2016. José Pereira Lima FilhoJuiz de Direito Titular da Comarca de Buriti. Resp: 1503440

PROCESSO Nº 0000721-03.2016.8.10.0077 (7252016)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

AUTOR: FELINTO RODRIGUES DA COSTA
ADVOGADO: FRANCISCA TELMA PEREIRA MARQUES ( OAB 15348A-MA ) e LUIZ VALDEMIRO SOARES COSTA ( OAB
9487A-MA )

REU: BANCO BMG S/A.
ADVOGADO: ANA TEREZA DE AGUIAR VALENÇA ( OAB 33980-PE )

Processo nº 721-03.2016.8.10.0077 (7252016). SENTENÇAA parte autora requereu desistência.O réu concordou com pedido (art.
485, § 4º, do CPC). Com fundamento no art. 485, VIII, do CPC, homologo o pedido de desistência e consequentemente extingo o
presente feito, sem resolução de mérito.Condeno o(a) autor(a) ao pagamento de custas, despesas e honorários advocatícios (10
por cento sobre o valor da causa), suspensa a exigibilidade em razão do deferimento de justiça gratuita neste ato (art. 98, § 3º, do
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CPC). Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com a devida baixa.Buriti (MA),
28 de outubro de 2016. José Pereira Lima FilhoJuiz de Direito Titular da Comarca de Buriti. Resp: 1503440

PROCESSO Nº 0000732-32.2016.8.10.0077 (7362016)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

AUTOR: RAIMUNDO PINTO DE SOUZA
ADVOGADO: FRANCISCA TELMA PEREIRA MARQUES ( OAB 15348A-MA )

REU: BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S/A
ADVOGADO: JOSÉ ALMIR DA ROCHA MENDES JUNIOR ( OAB 392A-RN )

Processo nº 732-32.2016.8.10.0077 (7362016) SENTENÇAA parte autora requereu desistência.O réu concordou com pedido (art.
485, § 4º, do CPC). Com fundamento no art. 485, VIII, do CPC, homologo o pedido de desistência e consequentemente extingo o
presente feito, sem resolução de mérito.Condeno o(a) autor(a) ao pagamento de custas, despesas e honorários advocatícios (10
por cento sobre o valor da causa), suspensa a exigibilidade em razão do deferimento de justiça gratuita neste ato (art. 98, § 3º, do
CPC). Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com a devida baixa.Buriti (MA),
28 de outubro de 2016. José Pereira Lima FilhoJuiz de Direito Titular da Comarca de Buriti. Resp: 1503440

Buriti Bravo

PROCESSO Nº 0000344-92.2017.8.10.0078 (3442017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

AUTOR: FREDSON CARLOS PEREIRA DE SOUSA
ADVOGADO: DANIEL FURTADO VELOSO ( OAB 8207-MA ) e JOÃO MARCELO FURTADO VELOSO ( OAB 12173-MA ) e
JOSE RIBAMAR VELOSO NETO ( OAB 15963-MA )

REU: COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO - CEMAR

PROCESSO Nº 344-92.2017.8.10.0078AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE LIMINAR DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAISAUTOR : Fredsom Carlos Pereira de SousaADVOGADO : Dr. Daniel Furtado
Veloso OAB/MA 8.207REQUERIDO : Companhia Energética do Maranhão - CEMAR DECISÃO Trata-se de Ação de Obrigação de
Fazer proposta por FREDSON CARLOS PEREIRA DE SOUSA em desfavor de Companhia Energética do Maranhão - CEMAR
aduzindo que no dia 15/05/2017, por volta das 08:00 horas, uma equipe de funcionários da parte Ré dirigiu-se até a residência do
Autor para suspender o fornecimento de energia elétrica em virtude de existência de supostos débitos. Alega que o corte foi feito
de forma abusiva em virtude de não existir débitos. Requer concessão de tutela de urgência para religamento da energia e danos
morais.É o breve relatório.Inicialmente, no que tange a tutela provisória de urgência, nos termos do art. 300, do CPC/2015, esta
será concedida quando:"Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade
do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo".A probabilidade do direito decorre, em linha de princípio, do(a):
a) faturas dos meses de Março e Maio/2017 (fls. 18/20); b) comprovante de pagamento (fls. 20); c) cartão para acompanhamento
de atendimento (fls. 22) e; d) boletim de ocorrência (fls. 23).O perigo do dano consiste no fato de que eventualmente a não
concessão da medida liminar ou sua postergação gera possibilidade concreta do agravamento da situação da consumidora, já que
energia elétrica é considerada serviço público essencial à vida digna da pessoa humana. Ocorre que, no presente caso não
vislumbro o preenchimento de tais requisitos, vejamos.Numa breve análise dos autos, em sede de cognição sumária, verifica-se
que o Autor NÃO faz jus ao deferimento da tutela de urgência, uma vez que não foram preenchidos os requisitos ensejadores da
concessão da pretendida liminar, já que o fumus boni iuris (probabilidade do direito) não está comprovado, tendo em vista as
faturas anexas à inicial, as quais constam débitos com a parte Ré, débitos estes indicados no campo "Reaviso de vencimento",
quais sejam: Mês de Abril/2017, no valor de R$ 237,58 (FLS. 18) e mês de Fevereiro/2017, no valor de R$ 173,56 (FLS. 20) e, tais
comprovantes de pagamento não foram acostados a fim de provar a ilegalidade da conduta da concessionária de energia
elétrica.Assevero que, embora o Autor acoste aos autos comprovante de pagamento da fatura do mês de Março/2017, no valor de
R$ 164,51, este pagamento não é suficiente para eximi-lo de efetuar o pagamento da fatura do mês de Fevereiro/2017 em aberto,
no valor de R$ 173,56, o qual possivelmente foi o débito causador do corte. Assim, com a existência de débitos pretéritos e
recentes, a parte Ré está respaldada para efetuar a suspensão do fornecimento de energia elétrica na residência do Autor.Diante
do exposto, nos termos do art. 300 do CPC/2015, ausente o preenchimento dos requisitos ensejadores da concessão da tutela de
urgência, especificamente a probabilidade do direito, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA liminarmente requerida.Considerando
que neste juízo de direito inexiste a lotação de cargos de conciliadores e/ou mediadores, bem como ainda não foram
implementados os centros judiciários de solução consensual de conflitos pelo TJMA, resta inaplicável a realização da audiência de
conciliação ou de mediação prevista no art. 334 do CPC/2015. Sendo assim, nos termos do art. 335 do CPC/2015, determino a
CITAÇÃO da parte ré para, querendo, oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias úteis, podendo expor todas as razões de
fato e de direito com que impugna o pedido do autor, especificando as provas que pretende produzir. CITE-SE.A ausência de
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contestação implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial.Intimem-se.SERVE O
PRESENTE COMO MANDADO DE CITAÇÃO e INTIMAÇÃO(Anexo: cópia da inicial e documentos).Buriti Bravo (MA), 05 de junho
de 2017Juíza Mayana Nadal Sant'Ana AndradeTitular da Comarca de Buriti Bravo Resp: 179846

Processo: 157.21.2016.8.10.0078
Ação: Execução Fiscal
Exequente: Estado do Maranhão
Procurador: João Batista de Oliveira Filho
Executado: Ferreira Junior Engenharia LTDA
Co-Responsável: Sebastião Pereira Ferreira Junior, Silas Moraes Oliveira
Valor da Dívida: R$ 10.826,38 (dez mil oitocentos e vinte e seis reais e trinta e oito centavos).
Natureza da dívida: Não Tributária
Data: 14/09/2015 e 21/09/2015
Certidão Nº: 1155401026 e 1155401099

Edital de Citação
(Prazo: 30 dias)

FINALIDADE: Citação do executado Ferreira Junior Engenharia LTDA, para no prazo de 05 (cinco) dias pagar do débito, acrescido
de juros e multa de mora, encargos ou garantir a execução nomeando bens à penhora (Art. 7º, II c/c 8º da Lei nº 6.830/80), sob
pena de penhora coercitiva sobre tantos bens quantos bastem à garantia integral da dívida, no valor de R$ 10.826,38 (dez mil
oitocentos e vinte e seis reais e trinta e oito centavos).
SEDE DO JUÍZO:Rua Joaquim Aires nº 315, Centro, Buriti Bravo-MA. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Buriti Bravo,
Estado do Maranhão, aos 26de junho de 2017. Eu _______(Jamerson Ruben da Silva Pereira), auxiliar judiciário, digitei e
subscrevo.

Arianna Rodrigues de Carvalho Saraiva
Juíza de Direito de Passagem Franca-MA

Respondendo

Processo: 339.07.2016.8.10.0078
Ação: Cominatória de Obrigação de Fazer com Antecipação de Tutela
Requerente: Vilmária Almeida Bezerra Lima
Advogado: Wando Abreu de Sousa (OAB/MA 12872)
Requerido: Estado do Maranhão

Intimação
FINALIDADE:Intimar a parte requerente por meio do advogado Wando Abreu de Sousa (OAB/MA 12872)para tomar ciência da
decisão proferida pela MM Juíza de Direito desta Comarca, em 01 de junho de 2017, no teor seguinte: Pelo que dos autos consta
na petição e documentos de fls. 64/72, não vislumbro situação de miserabilidade da parte requerente a ponto de prejudicar seu
sustento e de sua família, caso necessite pagar eventuais custas processuais, até mesmo porque exerce formalmente trabalho
remunerado como professora, conforme qualificação na petição inicial. Logo, por não vislumbrar os requisitos do art. 98 do NCPC,
nego os benefícios da justiça gratuita. Sendo assim, concedo prazo de 15 (quinze) dias úteis para que a parte autora efetue o
recolhimento das custas processuais, sob pena de extinção do feito sem resolução do mérito.
SEDE DO JUÍZO:Rua Joaquim Aires nº 315, Centro, Buriti Bravo-MA. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Buriti Bravo,
Estado do Maranhão, aos 27de junho de 2017. Eu _______(Jamerson Ruben da Silva Pereira), auxiliar judiciário, digitei e
subscrevo.

Arianna Rodrigues de Carvalho Saraiva
Juíza de Direito Titular de Passagem Franca-MA

Respondendo

Processo: 768-71.2016.8.10.0078
Ação: penal
Acusado: José Milton Rosa
Advogado: Francisco Marcelo Moreira Lima Silva OAB/MA 10431
FINALIDADE: Intimar o Dr. FRANCISCO MARCELO MOREIRA LIMA SILVA, OAB-MA 10431, para tomar ciência de sua
nomeação como defensor dativo do réu no processo supra, devendo, no prazo de 10 (dez)dias corridos, apresentar Resposta à
Acusação, por escrito, oportunidade em que poderá arguir preliminares e alegar tudo o que interesse a sua defesa, oferecer
documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo suas
intimações, quando necessário.
SEDE DO JUÍZO: Rua Joaquim Aires, nº 315, Centro, CEP:65685-000 Fone/fax: (0**99) 3572-1820 Buriti Bravo-MA
Expedi e assino este Edital de ordem da Exmª Sra. Arianna Rodrigues de Carvalho Saraiva, Juíza de Direito Respondendo pela
Comarca de Buriti Bravo – MA, aos 27 de junho de 2017. Jonno Saraiva Pinheiro Leal, Técnico Judiciário, digitou e conferiu.

Aylanne Danniele Silva Cruz
Secretária Judicial

Buriticupu
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PROCESSO Nº 0000810-76.2016.8.10.0028 (8102016)
AÇÃO: PROCEDIMENTOS REGIDOS POR OUTROS CÓDIGOS, LEIS ESPARSAS E REGIMENTOS | BUSCA E APREENSÃO
EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
AUTOR: BV FINANCEIRA S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 
ADVOGADO: GIULIO ALVARENGA REALE ( OAB 15275A-MA )
REU: RAIMUNDO SILVA E SILVA 

DESPACHO: Vistos, etc.Com atraso em razão do acúmulo de serviço.Nos termos do artigo 321 do Código de Processo
Civil, "o juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e
irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a
emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado". "In casu", verifico:a) que os
documentos que acompanham a inicial não foram juntados em sua via original, tampouco há declaração do advogado de
que são autênticos;b) a notificação de folhas 30/32 é imprestável para a finalidade a que se destina, qual seja, constituição
do devedor em mora, uma vez que não foi entregue ao destinatário, conforme se observa às folhas 31;Dessa forma,
deverá a parte autora emendar a inicial, providenciando a correção dos itens acima.INTIME-SE a parte
requerente, por seu advogado, para que atenda ao disposto neste despacho, no prazo de 15 (quinze) dias,
sob pena de indeferimento da petição inicial, a teor do parágrafo único do artigo 321 do Código de
Processo Civil.Diligencie-se.Buriticupu/MA, 10 de maio de 2016.DUARTE HENRIQUE RIBEIRO DE SOUZAJuiz de Direito da
Comarca de Buriticupu Resp: 161927

PROCESSO Nº 0002380-34.2015.8.10.0028 (23802015)
AÇÃO: PROCEDIMENTOS REGIDOS POR OUTROS CÓDIGOS, LEIS ESPARSAS E REGIMENTOS | BUSCA E APREENSÃO
EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
AUTOR: BANCO ITAUCARD S/A 
ADVOGADO: JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR ( OAB 45445-PR )
REU: WHERMESON ARAO CARVALHO SILVA 

DESPACHO: Vistos, etc.Com atraso em razão do acúmulo de serviço.Nos termos do artigo 321 do Código de Processo
Civil, "o juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e
irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a
emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado". "In casu", verifico:a) que os
documentos que acompanham a inicial não foram juntados em sua via original, tampouco há declaração do advogado de
que são autênticos;b) a notificação de folhas 30/32 é imprestável para a finalidade a que se destina, qual seja, constituição
do devedor em mora, uma vez que não foi entregue ao destinatário, conforme se observa às folhas 31;Dessa forma,
deverá a parte autora emendar a inicial, providenciando a correção dos itens acima.INTIME-SE a parte requerente,
por seu advogado, para que atenda ao disposto neste despacho, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de
indeferimento da petição inicial, a teor do parágrafo único do artigo 321 do Código de Processo
Civil.Diligencie-se.Buriticupu/MA, 10 de maio de 2016.DUARTE HENRIQUE RIBEIRO DE SOUZAJuiz de Direito da Comarca de
Buriticupu Resp: 161927

PROCESSO Nº 9000068-05.2010.8.10.0028 (900682010)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

REQUERENTE: JOSE MESSIAS DE SOUSA
ADVOGADO: TERENCIO ALVES QUIDA LIMA ( OAB 11485-MA )

REQUERIDO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A
ADVOGADO: ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES ( OAB 11735-MA)

DESPACHO
Vistos, etc.A parte requerida informou às folhas 35 e 65/67 que já efetuou em 11/05/2010 (após o ajuizamento da ação, portanto) o
pagamento administrativo de seguro DPVAT ao requerente no valor de R$ 7.256,25.Considerando a informação, INTIME-SE a
parte requerida para que traga aos autos o comprovante de liberação da quantia em favor da parte autora no prazo de 15 (quinze)
dias.INTIME-SE, ainda, a parte requerente para que, no mesmo prazo, informe a este juízo se recebeu alguma quantia a título de
indenização do seguro DPVAT.Após, venham os autos conclusos para sentença.Diligencie-se.Buriticupu/MA, 18 de setembro de
2016.DUARTE HENRIQUE RIBEIRO DE SOUZAJuiz de Direito da Comarca de Buriticupu Resp: 161927

PROCESSO Nº 0000293-52.2008.8.10.0028 (2932008)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

REQUERENTE: JOCEANY CONCEIÇÃO FREITAS e JOSEILTON DA CONCEIÇÃO FREITAS e MARIA SULENE DA
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CONCEIÇÃO FREITAS
ADVOGADO: CARIBE FRANCO LEITE ( OAB 10027 MA )

REQUERIDO: MUNICIPIO DE BOM JESUS DAS SELVAS
ADVOGADOS: GUTEMBERG DE CASTRO SILVA (OAB 8580 MA) E CLAUDIO ROBERTO ARAUJO SANTOS (OAB 4125 MA)

Registro nº 293/2008Execução - Fazenda PúblicaDECISÃOVistos, etc.Compulsando os autos, verifico que o Município de Bom
Jesus das Selvas, apesar de devidamente citado, não apresentou embargos à execução (fls. 282/284).Verifico ainda, às fls. 300,
decisão homologando a atualização monetária apresentada às folhas 299.Contudo, às fls. 307/308 a parte requerente informa
equívoco na soma dos valores da condenação, de modo que a decisão de fls.300 também seguiu o equívoco mencionado.Às fls.
311/324 e 327/339 o requerente juntou aos autos atualização monetária dos valores da condenação.Às fls. 341 o requerente juntou
aos autos atualização monetária pormenorizada e individualizando a quantia de condenação devida a cada requerente,
requerendo, ainda o chamamento do feito a ordem para sanar os equívocos apresentados na decisão de fls. 300.É o relatório.
DECIDO.Conforme consta da decisão de fls. 300, o somatório da condenação quanto aos danos materiais (R$ 143.456,72), danos
morais (R$ 305.266,99) e honorários advocatícios (R$ 67.308,77), deveria totalizar o valor de R$ (516.032,48) mas constou na
decisão a quantia de (R$ 372.575,76).Desta forma, CHAMO O FEITO À ORDEM e, tendo em vista que resta cristalino o equívoco
constante no somatório da condenação, DECLARO NULA a decisão de fls. 300 prolatada nos autos.Ademais, não havendo
insurgência do Município quanto aos valores apresentados pelos exequentes quando do pedido de execução de sentença,
HOMOLOGO a atualização monetária apresentada às folhas 342/360.Por conseguinte, DETERMINO ao Município de Bom Jesus
das Selvas que inclua a requerente MARIA SULENE DA CONCEIÇÃO FREITAS em sua folha de pagamento, a partir do mês de
julho do ano corrente, para recebimento de um salário mínimo mensal até a data em que o de cujus completaria 73 (setenta e três
anos de idade), ou seja, até o mês de dezembro de 2038 (fls. 134), sob pena de bloqueio via convênio Bacenjud da quantia de R$
26.400,00 (vinte e seis mil e quatrocentos reais), equivalentes a 30 (trinta) salários mínimos, vigentes no país.INTIME-SE o
Município de Bom Jesus das Selvas do teor desta decisão.Quanto aos demais valores constantes da petição de folhas 342/360, ao
exequente JOSEILTON DA CONCEIÇÃO FREITAS referentes aos danos materiais (R$ 63.324,64), danos morais (R$ 76.036,98),
totalizando a quantia de R$ 139.361,62; à exequente MARIA SUELENE DA CONCEIÇÃO FREITAS referentes aos danos
materiais (R$ 119.149,49), danos morais (R$ 76.036,98), totalizando a quantia de R$ 195.186,47; à exequente JOCEANY
CONCEIÇÃO FREITAS referente aos danos morais (R$ 76.036,98) e; referente aos honorários advocatícios sucumbenciais em
nome do advogado CARIBE FRANCO LEITE (R$ 61.587,76), EXPEÇAM-SE ofícios requisitórios ao Presidente do Tribunal de
Justiça do Estado do Maranhão, solicitando a formalização de precatório para pagamento da dívida constante dos autos, com
observância do modelo disponibilizado no site do Tribunal de Justiça
(http://www.tjma.jus.br/tj/visualiza/sessao/608/publicacao/401605).Traslade-se cópias de todos os documentos
necessários.Diligencie-se.Buriticupu/MA, 26 de junho de 2017.THALES RIBEIRO DE ANDRADEJuiz de Direito da 1ª Vara da
Comarca de Buriticupu Resp: 187807

PROCESSO Nº 0001612-89.2007.8.10.0028 (16122007)
AÇÃO: PROCESSO CAUTELAR | SEQÜESTRO
REQUERENTE: MARIA DE JESUS MARQUES DOS SANTOS 
ADVOGADO: DANIELE SANTOS CAVALEIRO DE MACEDO ( OAB 10464PA-PA ) e ROBERTA VASCONCELOS SANTOS (
OAB 6775-MA )
REQUERIDO: EDMILSON DA CONCEIÇÃO SILVA 

SENTENÇA: Vistos, etc.Posse e exercício nesta Comarca em 02.07.2014.Cuidam os autos de Ação de Sequestro de Bens c/c
Pedido de Liminar ajuizada por MARIA DE JESUS MARQUES DOS SANTOS em face de EDIMILSON DA CONCEIÇÃO SILVA,
devidamente qualificados nos autos, fazendo as alegações contidas na Petição Inicial.Com a inicial de folhas 02/04 vieram os
documentos de folhas 05/09.Despacho inicial às folhas 10.Citação às folhas 11-verso.Despacho de folhas 14 determinando a
intimação da parte autora para, em 10 dias, manifestar seu interesse no prosseguimento do feito, sob pena de
extinção.Devidamente intimada (fls. 16), a autora quedou-se inerte (fls. 18).É o breve relatório que se faz necessário.
DECIDO.Conforme se verifica, a parte requerente, intimada pessoalmente para manifestar seu interesse no
prosseguimento do feito, quedou-se inerte, deixando o processo paralisado por mais de 30 (trinta) dias, o
que, por si só, justifica a extinção do processo sem resolução de mérito, com seu consequente
arquivamento.Face ao exposto, com fundamento no artigo 267, inciso III e § 1º do Código de Processo Civil,
JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Sem custas ante a assistência judiciária
gratuita que ora defiro.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, dê-se baixa na
distribuição e arquive-se.Buriticupu/MA, 05 de janeiro de 2016.DUARTE HENRIQUE RIBEIRO DE SOUZAJuiz de Direito da
Comarca de Buriticupu Resp: 163220

PROCESSO Nº 0002270-06.2013.8.10.0028 (907542013)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

REQUERENTE: CICERA OLIVIA DA SILVA
ADVOGADO: FRANCISCO RAIMUNDO CORREA ( OAB 5415-MA )
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REQUERIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (BMC)
ADVOGADO: WILSON SALES BELCHIOR ( OAB 11099-MA)

Processos nº 90644/2013, 339/2014, 90754/2013, 1894/2014, 1908/2014 e 1893/2014Juizado Especial. SENTENÇAVistos,
etc.Dispensado o relatório, a teor do artigo 38, da Lei nº. 9.099/95.Cuidam os autos de Ação Declaratória de Nulidade Contratual
ajuizada por CICERA OLIVIA DA SILVA em face de BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, devidamente qualificados nos
autos.As partes compareceram aos autos informando a realização de acordo extrajudicial (fls. 178/181) que contempla seis
demandas, conforme se vê às folhas 178. Resumidamente, as partes chegaram ao seguinte consenso: a) o banco requerido
pagará à parte requerente a quantia de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais) por meio de depósito judicial, no prazo de 15 dias úteis;
b) o banco requerido cancelará os contratos nº 741867036, 752896920, 723443343, 585055971, 591098288 e 792606760.Às
folhas 183/184 consta informação de pagamento.Sendo assim, cuidando-se o objeto litigioso de direito disponível, e sendo as
partes capazes e estando bem representadas, HOMOLOGO POR SENTENÇA a transação celebrada nestes autos em seus
termos, para que produza seus jurídicos e legais efeitos e, em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM
RESOLUÇÃO DO MÉRITO nos termos do artigo 487, inciso III, "b" do Código de Processo Civil c/c o artigo 22, parágrafo único, da
Lei nº. 9.099/95.Sem custas e verba honorária (artigo 55 da Lei nº 9.099/95). Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Por outro lado,
considerando o pagamento e a concordância da parte autora (fls. 186 e 189/190), EXPEÇA-SE alvará judicial em nome de
CICERA OLIVIA DA SILVA (CPF: 031.882.773-50) e de sua advogada, Dra. Camila Cotrim Almeida Regis de Albuquerque,
OAB/MA 11.420, relativo à quantia de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais) e seus acréscimos legais, devendo a parte autora
informar, no prazo de 72 horas, o recebimento da quantia.Após, não havendo manifestação no prazo acima especificado e
havendo o trânsito em julgado da sentença, ARQUIVEM-SE os autos com as formalidades de estilo.Diligencie-se.Buriticupu/MA,
20 de julho de 2016.DUARTE HENRIQUE RIBEIRO DE SOUZAJuiz de Direito da Comarca de Buriticupu Resp: 161927

Segunda Vara de Buriticupu

PROCESSO Nº 0000683-75.2015.8.10.0028 (6832015)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

REQUERENTE: IRACEMA SANTOS COSTA
ADVOGADO: FRANCISCO RAIMUNDO CORREA ( OAB 5415-MA )

REQUERIDO: E S FERREIRA E CIA LTDA - ME COMERCIAL ALIANÇA
AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, INSTRUÇÃO E JULGAMENTOAos 23 (vinte e três) dias do mês de fevereiro do ano 2016, às
16:20 horas, na sala das audiências da Vara Única, presente o MM. Juiz de Direito, Dr. Duarte Henrique Ribeiro de Souza, comigo
assessora judicial. Presente a parte autora, acompanhada de sua advogada, Dra. Camila Cotrim Almeida Regis de Albuquerque,
OAB/MA nº 11.420. Ausente a parte requerida.Aberta a audiência, considerando a ausência da parte requerida, a conciliação entre
as partes restou infrutífera.A parte autora declarou que não pretende produzir outras provas, estando o processo preparado para
julgamento, considerando que ausência da parte ré induz a revelia nos termos da Lei 9.099/95.Em sendo assim, pelo MM. Juiz foi
proferida a seguinte SENTENÇA: "Vistos etc. Relatório dispensado a teor do art. 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de Ação de
Indenização proposta por IRACEMA SANTOS COSTA em face de E S FERREIRA E CIA LTDA - ME COMERCIAL ALIANÇA,
todos qualificados nos autos, via da qual alega, em síntese, que teve seu nome negativado junto aos órgãos de proteção ao crédito
pela sociedade requerida, mas afirma que a negativação é ilegal, eis que jamais celebrou qualquer negócio jurídico com a
requerida. Informa que nunca esteve na cidade Anápolis/GO. Informa que tomou conhecimento de que havia restrição ao crédito
em seu nome junto a empresa requerida quando tentou efetuar uma compra financiada no comércio local. Conforme se verifica às
folhas alhures, a parte requerida foi devidamente citada e intimada para a audiência então designada nos autos, contudo não
compareceu nesta audiência, não apresentando qualquer justificativa para sua ausência, razão pela qual, com espeque no artigo
20, da Lei nº 9.099/95, DECRETO SUA REVELIA, com todos os efeitos que lhe são inerentes, inclusive, confissão. Outra não é a
orientação jurisprudencial, que trago à colação: "A falta de contestação faz presumir verdadeiros os fatos alegados pelo autor,
desde que se trate de direito disponível" (STJ-3ª Turma, REsp. nº 8.392/MT, rel. Min. Eduardo Ribeiro, j. 29.04.1991, DJU
27.05.1991). "A falta de contestação conduz a que se tenham como verdadeiros os fatos alegados pelo autor" (STJ-3ª Turma,
REsp. nº 14.987/CE, rel. Min. Eduardo Ribeiro, j. 10.12.1991, DJU 17.02.1992). "No caso de revelia do réu, existe a presunção
legal de veracidade dos fatos alegados, de maneira que o juiz não deve determinar de ofício a realização de prova, a menos que
seja absolutamente necessário para que profira sentença" (TRF-11ª Turma, Ag. 47.562-RJ, Rel. Min. Carlos Thibau, j. 30.08.1995).
No mérito, o caso é de procedência parcial dos pedidos autorais. Com efeito, verifico que assiste razão, em parte, à parte
Requerente, tendo em vista que a parte requerida cadastrou o nome do requerente junto aos órgãos de proteção ao crédito,
perante a eventual existência de relação jurídica entre eles. Com base nessa suposta relação jurídica acabou por negativar o nome
da parte autora junto aos órgãos de proteção ao crédito. Por outro lado, verifico que a sociedade requerida não trouxe aos autos na
oportunidade que lhe cabia, a comprovação de que a negativação é oriunda de procedimento legal. Não consta dos autos qualquer
instrumento contratual apto a demonstrar que agira em consonância com os permissivos legais. Ora, tratando-se as partes
litigantes de fornecedora de serviços e consumidor, incidem as regras do Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos
artigos 2º e 3º, da Lei nº. 8.078/90, sendo certo que, segundo dispõe o artigo 14, do mesmo Diploma Legal, o fornecedor de
serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos
relativos à prestação dos serviços, impondo-se, assim, a reparação pelos danos causados. "In casu", mesmo sem expressa
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autorização da Requerente, efetivou sua negativação junto aos órgãos de proteção ao crédito por suposta relação jurídica. Cumpre
ressaltar, que o simples fato de a requerida ter negativado o nome da parte autora de forma indevida, já é suficiente para atingir
sua esfera íntima, causando-lhe danos em seu patrimônio imaterial, em sua personalidade. A inclusão do nome de devedores em
órgão de proteção ao crédito é um direito dos credores, mas não é absoluto, deve ser auferido com a cautela inerente ao caso, já
que se for considerado indevido, materializado estará o dano moral. Sobre o tema, transcrevo a seguinte jurisprudências, em caso
similar, "in verbis": "ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. TELEFONIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
DANO MORAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO SERASA. QUANTUM. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. VALOR EXORBITANTE.
INEXISTÊNCIA. SÚMULA 7/STJ. DISSENSO INTERPRETATIVO NÃO-COMPROVADO. SITUAÇÕES FÁTICAS DÍSPARES.
MATÉRIA DE PROVA. INADMISSIBILIDADE NA ESFERA DO ESPECIAL. 1. Versa a demanda sobre pedido de indenização por
danos morais sofridos em razão de inclusão indevida do nome da recorrida nos órgãos restritivos de créditos pela Telemar Norte
Leste S/A. 2. [...] 3. [...] 4. [...] 5. A prova do dano moral causado revela-se na própria negativação do nome da empresa no
cadastro de inadimplentes, resultando em prejuízo tanto no exercício de sua atividade comercial como nas operações de créditos
em instituições bancárias, prescindindo de outros elementos probantes. 6. No particular, a indevida inscrição do nome da
empresa/autora nos cadastros restritivos ao crédito, ocorrida duas vezes, resultou de débitos inexistentes. 7. O valor fixado pela
instância de origem não destoa dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, nem demonstra exorbitância capaz de gerar
enriquecimento ilícito à autora, requisitos autorizadores da ingerência deste Tribunal, ou seja, que permitem a alteração do valor
fixado pela Corte ordinária. 8. Recurso especial parcialmente conhecido e não-provido. (REsp 1034434/MA, Rel. Ministro JOSÉ
DELGADO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/05/2008, DJe 04/06/2008)". Ademais, é perfeitamente aplicável a inversão do ônus
da prova previsto no artigo 6º, inciso VIII, da Lei nº. 8.078/90 em favor da parte Autora, tendo em vista que o Requerido não
comprovou que agiu com as cautelas necessárias para a formalização da negativação do nome da parte autora. Assim sendo,
restou configurado que a parte Autora sofreu danos morais, ante a negativação indevida. Estes restam cabalmente demonstrados
nos autos. Entendidos como prática atentatória aos direitos da personalidade, os danos morais se traduzem num sentimento de
pesar íntimo da pessoa ofendida, capaz de gerar-lhe alterações psíquicas ou prejuízos à parte social ou afetiva de seu patrimônio
moral. Não há dúvida que houve violação ao patrimônio imaterial do Requerente, causando-lhe sofrimento, angústia e dor
produzida pelo ato ilícito, o que lhe permite a reparação. Neste particular, ao contrário do dano material, que deve ser comprovado
estreme de dúvidas, o moral prescinde de provas, bastando à comprovação do ato ilícito e do nexo de causalidade, próprios da
responsabilidade objetiva, que rege as relações consumeristas, dispensando-se, assim, a verificação da culpa, eis que a sua
existência é presumida, não se cogitando, comprovação do prejuízo, nem da intensidade do sofrimento experimentado pelo
ofendido. Por outro lado, o pedido da parte Autora em relação ao valor a ser atribuído aos danos morais é meramente estimativo,
eis que é cediço na doutrina e na jurisprudência que a avaliação da dimensão deste tipo de dano é subjetiva e que tal valoração é
arbitrável, face à ausência de disposição em Lei a respeito, não havendo, assim, critérios objetivos para o cálculo. Releva
acentuar, que a estipulação do valor da reparação pelo dano moral, por este motivo, cabe ao Juiz, que o fixará consoante seu
prudente arbítrio, observando as peculiaridades do caso concreto, bem como as condições financeiras do agente e a situação da
vítima, de modo que não se torne fonte de enriquecimento ilícito, tampouco que seja inexpressiva a ponto de não atender aos fins
a que se propõe diante da reprovabilidade da conduta do réu, aviltando o instituto. Assim, arbitro a recompensa pelos danos
morais sofridos em quantia equivalente a R$ 10.000,00 (dez mil reais), considerando-a razoável ao presente caso. À luz do
exposto, JULGO PROCEDENTE, em parte, os pedidos do Requerente, para DECLARAR a inexistência de ralação jurídica entre as
partes e CONDENAR a sociedade Requerida ao pagamento da quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) como forma de
compensação pelos danos morais sofridos pela parte autora, tudo acrescido de juros moratórios a partir do evento danoso,
(Súmula 54, STJ), de 1% ao mês e com correção monetária desde o arbitramento (Súmula nº. 362, STJ), pelo INPC. JULGO, POR
FIM, EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil e
artigo 6º, da Lei nº. 9.099/95. Sem custas e verba honorária (artigo 54 e 55, da Lei nº. 9.099/95). Registre-se. Sentença publicada
em audiência ficando as partes presentes devidamente intimadas. Após o trânsito em julgado, não havendo manifestação das
partes, dê-se baixa na distribuição e arquive-se".De todos os atos ficam os presentes devidamente intimados.Nada mais havendo
para constar, lavrei o presente termo que, após lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, ________ Assessora
Judicial, o digitei. DUARTE HENRIQUE RIBEIRO DE SOUZAJuiz de Direito da Comarca Buriticupu.

PROCESSO Nº 0000693-22.2015.8.10.0028 (6932015)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

REQUERENTE: LAURA SOARES PEREIRA
ADVOGADO: FRANCISCO RAIMUNDO CORREA ( OAB 5415-MA )

REQUERIDO: BANCO BMG S/A

DESPACHO Vistos, etc.Nos termos do artigo 282, inciso VI c/c artigo 283, ambos do Código de Processo Civil, a petição inicial
será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação."In casu", verifico que a peça vestibular não veio instruída
com os extratos bancários que comprovem os descontos alegados na inicial.Dessa forma, INTIME-SE a parte autora a fim de que,
no prazo de 10 (dez) dias, emende a inicial, carreando aos autos os extratos bancários de sua conta corrente, referentes ao
período que vai desde a data da consignação do contrato de empréstimo até a presente data, sob pena de indeferimento da
petição inicial, a teor do artigo 284 do Código de Processo Civil.Diligencie-se.Buriticupu/MA, 08 de julho de 2015.

PROCESSO Nº 0002063-02.2016.8.10.0028 (20632016)
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AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

REQUERENTE: REGINALDO DA CONCEICAO SILVA
ADVOGADO: DANIELLY MIRANDA GOMES ( OAB 15714-MA )

REQUERIDO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A
TERMO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, INSTRUÇÃO E JULGAMENTOAos 14 (quatorze) dias do mês de fevereiro do ano
2017, às 15:40 horas, na sala das audiências da Comarca de Buriticupu, presente o MM. Juiz de Direito, Dr. Duarte Henrique
Ribeiro de Souza, comigo assessora judicial. Presente a parte autora, acompanhada de sua advogada Dra. Danielly Miranda
Gomes OAB/MA 15714.Presente a parte requerida, representada por seu preposto RAIMUNDO Alves de Sousa, acompanhada de
sua advogada, Dra. Wingridy Helen de Sousa Reis, OAB/MA 15.598, que nesta data juntou contestação; substabelecimento,
procuração e carta de preposição.Aberta audiência, a conciliação entre as partes restou infrutífera.Verifica-se que a parte autora já
realizou pericía no IML, que ainda não foi juntada aos autos.Com a juntada, INTIMEM-SE as partes para manifestação, no prazo
de 10 9dez) dias, iniciando-se pela parte autora.Após, venham os autos conclusos para sentença, considerando que as partes
declararam que não pretendem produzir outras provas.A Secretaria Judicial para que observe que as intimações relativa à parte
requerida deverão ser endereçadas à advogada Dra. Roberta Menezes Coelho de Souza, OAB/MA 10.527-A.De todos os atos
desta audiência ficam os presentes intimados.Nada mais havendo mandou encerrar o presente termo que vai devidamente
assinado por todos. Eu _______ analista judiciário o digitei.DUARTE HENRIQUE RIBEIRO DE SOUZAJuiz de Direito da Comarca
de Buriticupu.

PROCESSO Nº 0002215-55.2013.8.10.0028 (906992013)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

REQUERENTE: MARIA DE FÁTIMA MEDEIROS
ADVOGADO: FRANCISCO RAIMUNDO CORREA ( OAB 5415-MA )

REQUERIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

SENTENÇA Vistos etc. Dispensado o relatório, a teor do que dispõe o artigo 38, da Lei nº. 9.099/95. Cuidam os autos de Ação
Declaratória de Nulidade Contratual c/c Pedido de Danos Morais e Materiais, Ressarcimento de Valores Descontados
Indevidamente ajuizada por MARIA DE FÁTIMA MEDEIROS em face do BANCO BMC- S/A, todos qualificados nos autos,
objetivando o cancelamento de contrato de empréstimo, com a restituição dos valores cobrados indevidamente, além de
indenização por danos morais. Afirma a parte requerente que é aposentada, e tomou conhecimento de que foi realizado
empréstimo consignado sem sua autorização no valor de R$ 2.041,60 (dois mil quarenta e um reais e sessenta centavos), a ser
pagos em 58 parcelas no valor de R$ 35,20 (trinta e cinco reais e vinte centavos). Devidamente citada, o banco requerido em
Audiência de Conciliação, Instrução e Julgamento apresentou contestação às folhas 26/65, não arguindo nenhuma preliminar. No
mérito, pugnou pela improcedência do pedido.Em audiência, foi determinada a expedição de ofício ao Banco do Brasil e Bradesco
para que juntasse aos autos os extratos bancários da conta corrente de titularidade da parte autora referente aos meses de
dezembro de 2011 até o mês de novembro de 2014.É o breve relatório. DECIDO.Com efeito, verifica-se que o banco requerido não
trouxe aos autos sequer o contrato que demonstraria a existência de relação obrigacional entre as partes. Também não trouxe o
comprovante de liberação da quantia em favor da parte autora. De se notar que o ônus de produção desta prova, por se tratar de
fato extintivo do direito do autor, seria do requerido e é certo que o momento processual para que o requerido apresentasse a
prova da existência e da validade do contrato era este, a saber, o da audiência. Não o tendo feito, deve assumir as consequências
de não ter se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia.Emerge cristalino dos autos que terceira pessoa, utilizando-se dos
documentos da parte autora efetivou empréstimo em seu nome, mas à sua revelia. Por outro lado, o requerido iniciou os descontos
das parcelas no benefício previdenciário da parte autora.Assim, a parte requerida não trouxe aos autos documentos que pudessem
elidir sua responsabilidade. De outra banda, demonstrou o requerente não apenas os descontos, que totalizaram 55 parcelas,
perfazendo o montante de R$ 1.936 (mil novecentos e trinta e seis) efetuados indevidamente em seus proventos, como também
sua vinculação com o indevido cadastramento do empréstimo promovido pelo requerido junto à previdência. Além do mais, incide
na hipótese a responsabilidade civil objetiva por defeito na prestação do serviço, evidenciado este último pela deficiência de
controle (administrativo) do requerido (instituição financeira) que permitiu o cadastramento de empréstimo por consignação nos
proventos da parte requerente sem autorização da mesma. Dessa forma, evidenciado está o dano material, já que decorrente de
ato ilícito, imputado ao requerido, ensejando a devida reparação.No tocante à ofensa moral, tenho que o mesmo é inerente aos
próprios descontos implementados pelo requerido, de forma indevida, nos proventos da requerente, porquanto, dito procedimento
privou a mesma de recursos de cunho alimentar, necessários à sua própria sobrevivência, o que, à toda evidência, possui o
condão de gerar angústia e abalo psíquico que reclamam compensação plenamente cumulável com o dano material, a teor da
inteligência da Súmula 37, do Superior Tribunal de Justiça. Ademais, aplica-se perfeitamente a Súmula 479 do STJ: "As
instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por
terceiros no âmbito de operações bancárias". Nessa esteira, uma vez assentada a ilicitude da conduta do requerido, bem como a
existência de fato lesivo às esferas material e extrapatrimonial do requerente, impõe-se a fixação do montante indenizatório
correspondente. Quanto ao dano material, corresponde ao valor que efetivamente foi descontado do benefício previdenciário do
autor, que "in casu" foi o montante R$ 1.936,00 (mil novecentos e trinta e seis reais), relativos a 55 parcelas, que deverão ser
aquilatadas em dobro, considerando pedido expresso formulado na inicial, totalizando, assim, a quantia de R$ 3.872,00 (três mil
oitocentos e setenta e dois reais).Em relação aos danos morais, ao contrário do dano material, que deve ser comprovado estreme
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de dúvidas. O moral prescinde de provas, bastando à comprovação do ato ilícito e do nexo de causalidade, próprios da
responsabilidade objetiva, que rege as relações consumeristas, dispensando-se, assim, a verificação da culpa, eis que a sua
existência é presumida, não se cogitando, comprovação do prejuízo, nem da intensidade do sofrimento experimentado pelo
ofendido. Por outro lado, o pedido da Autora em relação ao valor a ser atribuído aos danos morais é meramente estimativo, eis que
é cediço na doutrina e na jurisprudência que a avaliação da dimensão deste tipo de dano é subjetiva e que tal valoração é
arbitrável, face à ausência de disposição em Lei a respeito, não havendo, assim, critérios objetivos para o cálculo. Releva
acentuar, que a estipulação do valor da reparação pelo dano moral, por este motivo, cabe ao Juiz, que o fixará consoante seu
prudente arbítrio, observando as peculiaridades do caso concreto, bem como as condições financeiras do agente e a situação da
vítima, de modo que não se torne fonte de enriquecimento ilícito, tampouco que seja inexpressiva a ponto de não atender aos fins
a que se propõe diante da reprovabilidade da conduta do réu, aviltando o instituto. Assim, arbitro a recompensa pelos danos
morais sofridos pela parte autora em quantia equivalente a R$ 2.000,00 (dois mil reais), considerando-a razoável ao presente
caso.À luz do exposto, JULGO PROCEDENTES EM PARTE os pedidos da requerente, para DECLARAR a inexistência de relação
jurídica entre as partes com o consequente cancelamento do contrato objeto desta demanda e CONDENAR o Requerido ao
pagamento da quantia de R$ 3.872,00 (três mil oitocentos e setenta e dois reais) a título de indenização pelos danos materiais e
também ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) como forma de compensação pelos danos morais sofridos pela parte
autora, tudo acrescido de juros moratórios a partir do evento danoso, (Súmula 54, STJ) e com correção monetária desde o
arbitramento (Súmula nº. 362, STJ). Por fim, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no
artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil e artigo 6º, da Lei nº. 9.099/95. Sem custa e honorários, artigos 54 e 55, da Lei
9.099/1995.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Após o trânsito em julgado, dê-se baixa na distribuição e arquive-
se.Buriticupu/MA, 25 de outubro de 2016.DUARTE HENRIQUE RIBEIRO DE SOUZATitular da Comarca de Buriticupu/MA.

PROCESSO Nº 9001637-36.2013.8.10.0028 (903662013)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

REQUERENTE: HONORATA SANTANA SILVA
ADVOGADO: FRANCISCO RAIMUNDO CORREA ( OAB 5415-MA )

REQUERIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (BMC)
SENTENÇA Vistos etc. Dispensado o relatório, a teor do que dispõe o artigo 38, da Lei nº. 9.099/95. Cuidam os autos de Ação
Declaratória de Nulidade Contratual ajuizada por HONORATA SANTANA SILVA em face de BANCO BRADESCO
FINANCIAMENTOS S.A. (BMC).É o que basta relatar. DECIDO. Conforme se vê, a parte autora compareceu aos autos,
objetivando a restituição dos valores cobrados indevidamente, além de indenização por danos morais e materiais. Informa a
requerente que os descontos em seus proventos deram-se sob a justificativa de pretenso contrato de empréstimo por consignação,
firmado com o requerido. Contudo, salienta que jamais firmou o referido contrato.Incumbe-me, inicialmente, examinar as
preliminares trazidas aos autos em sede de contestação.Quanto à preliminar de incompetência dos juizados especiais para
julgamento de causas complexas por necessidade de prova pericial, verifico que não há a imprescindibilidade de prova pericial,
isso porque, a assinatura da parte autora constante de sua identidade civil (RG) é semelhante ao aposto no contrato carreado aos
fatos às fls. 68/73, bem como há robusta provas nos autos de que a parte contratou e se beneficiou do empréstimo discutido nos
presentes autos.Rejeito, assim, esta preliminar.Em relação à litigância de má-fé, deve ser afastado. Isso porque os requisitos
caracterizadores da litigância não se fazem presentes, no caso dos autos, a parte autora vem em juízo discutir a realização de
suposto empréstimo indevido em seu benefício previdenciário, em patamar significativo, afigurando-se plenamente justificável sua
busca pela prestação jurisdicional.No mérito, em sede de contestação o banco requerido confirma que o contrato foi firmado
legalmente, trazendo aos autos os documentos comprobatórios de sua celebração, indicando, inclusive, que os valores foram
disponibilizados diretamente na conta bancária da parte autora (TED/DOC) - fls. 55. Os extratos bancários do autor indicam que os
valores pactuados foram efetivamente depositados na conta benefício da parte autora (fls. 39) em 29 de janeiro de 2013. O caso,
portanto, é de improcedência do pedido. Restou evidenciado, considerando a documentação trazida aos autos pelo Banco
requerido, além dos extratos bancários da parte autora, que o empréstimo efetuado entre as partes é legítimo e se encontra em
observância dos preceitos legais. Ademais, restou demonstrado que o valor do contrato foi devidamente transferido para a conta
da parte autora. Desta forma, não há que se falar em danos materiais ou morais, tendo em vista que a parte requerida agiu
albergada por permissivos legais. Face ao exposto, sem maiores delongas, considerando toda a documentação trazida aos autos,
JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO, e consequentemente fica revogada a liminar concedida às fls.19/23, devendo serem
restabelecidos os descontos na conta da parte autora. Por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE
MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil c/c art. 6º da Lei 9.099/95. Oficie-se ao INSS para que
proceda com o desbloqueio da margem consignável do benefício da requerente, considerando a improcedência do pedido
inicial.Sem custas e verba honorária (artigos 54 e 55, da Lei nº. 9.099/95).Após o trânsito em julgado, não havendo manifestação
das partes, dê-se baixa na distribuição e arquive-se.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Buriticupu/MA, 31 de outubro de
2016.DUARTE HENRIQUE RIBEIRO DE SOUZAJuiz de Direito da Comarca de Buriticupu.

PROCESSO Nº 0000191-30.2008.8.10.0028 (1912008)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

REQUERENTE: MISAEL MARQUES COSTA - ME
ADVOGADO: ADRIANO LIMA PINHEIRO ( OAB 3773-PI ) e ALINE MARIA MENDES PEREIRA NESELLO ( OAB 7362-MA ) e
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GEORGE BARROSO DE MORAES ( OAB 3336-PI ) e JOSE WILSON CARDOSO DINIZ ( OAB 2523-PI ) e LAYSE ANA
NACIMENTO MORAIS NOGUEIRA ( OAB 5167-PI ) e LÍVIA ARCÂNGELA NASCIMENTO MORAIS NOGUEIRA ( OAB 5166-PI )

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S.A e SUAVETEX COMERCIAL LTDA
ADVOGADO: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS (OAB/MA 15.714)
AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, INSTRUÇÃO E JULGAMENTOAos 23 (vinte e três) dias do mês de novembro do ano 2016, às
15:00 horas, na sala das audiências da Comarca de Buriticupu, presente o MM. Juiz de Direito, Dr. Duarte Henrique Ribeiro de
Souza, comigo assessora judicial. Presente a parte autora, acompanhada de sua advogada, Dra. Allana Mabbda Freitas de Sousa
Machado, OAB/PI 12027. Ausente a parte requerida.Aberta a audiência, a parte autora pugnou pela desistência da
demanda.Sendo assim, pelo MM. Juiz foi proferida a seguinte SENTENÇA: "Vistos, etc. Cuidam os autos de Ação de Declaratória
ajuizada por MISAEL MARQUES COSTA em face de BANCO DO BRASIL e SUAVETEX COMERCIAL LTDA, todos devidamente
qualificados nos autos, fazendo as alegações contidas na Petição Inicial. Restou cristalino o pedido de desistência do feito. O caso
é de extinção do processo sem resolução do mérito. Conforme já delineado, a parte autora pugnou pela desistência da presente
demanda. "In casu", não se aplica a regra insculpida no artigo 485, § 4º, do Código de Processo Civil, tendo em vista tratar-se de
procedimento submetido à Lei 9.099/95, aplicando-se o disposto no Enunciado 90 do FONAJE segundo o qual "a desistência do
autor, mesmo sem anuência do réu já citado, implicará a extinção do processo, sem julgamento do mérito, ainda que tal fato se dê
em audiência de instrução e julgamento". Desta forma, PROMOVO a homologação da desistência da ação, formulada nos autos,
para fins do artigo 158, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM
RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários.
Registre-se. Sentença publicada em audiência. Após o trânsito em julgado, dê-se baixa na distribuição e arquive-se. Autorizo,
desde já, o desentranhamento dos documentos que acompanham a petição inicial".Intime-se a parte requerida.Nada mais
havendo, mandou encerrar o presente termo que vai devidamente assinado por todos. Eu, ______, assessora judicial, o
digitei.DUARTE HENRIQUE RIBEIRO DE SOUZAJuiz de Direito da Comarca Buriticupu.

PROCESSO Nº 0000849-88.2007.8.10.0028 (8492007)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

REQUERENTE: RITA BARBOSA CARDOSO
ADVOGADO: SEBASTIÃO ANTÔNIO DE SOUSA (OAB/MA 7.177)
REQUERIDO: BANCO PIME
ADVOGADA: MANUELA SAMPAIO SARMENTO E SILVA (OAB/MA 12.883-A)

SENTENÇA Vistos, etc. Cuidam os autos de Ação de Cobrança ajuizada por RITA BARBOSA CARDOSO em face do BANCO
PINE, todos qualificados nos autos, objetivando a restituição dos valores cobrados indevidamente.Informa o requerente que os
descontos em seus proventos deram-se sob a justificativa de pretenso contrato de empréstimo, firmado com o requerido, no valor
de R$ 2.305,15 para quitação em 36 no valor de R$ 105,00. Contudo, salienta que jamais firmou o referido contrato.Em sede de
contestação o requerido afirma que o empréstimo consignado em questão é plenamente válido, isento de qualquer adulteração e
que se houve fraude, esta partiu de ação de terceiros.O caso, a meu ver, é de procedência parcial dos pedidos. Em relação ao
suposto contrato firmado entre as partes, ante a determinação contida no art. 373, II do Código de Processo Civil, cabia ao
requerido juntar ao processo ao menos a cópia do seu instrumento de modo a demonstrar a existência de fato impeditivo do direito
do autor, a saber, a validade do contrato. Entretanto, ao compulsar os autos, verifica-se que o requerido não fez juntada do
mesmo, deixando, assim, desincumbir-se do ônus que lhe cabia. De outro lado, bem como ficou comprovada a incidência dos
descontos. Assim, as simples alegações do requerido não são suficientes para elidir sua responsabilização, já que não há nos
autos prova de que o autor tenha recebido o valor contratado a justificar os descontos efetuados em seu benefício. Além do mais,
incide na hipótese a responsabilidade civil objetiva por defeito na prestação do serviço, evidenciado este último pela deficiência de
controle (administrativo) do requerido (instituição financeira) que permitiu o cadastramento de empréstimo por consignação nos
proventos da parte requerente sem autorização da mesma, aplicando-se perfeitamente à espécie o disposto na Súmula 479 do
STJ: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos
praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". Nessa esteira, uma vez assentada a ilicitude da conduta do requerido,
bem como a existência de fato lesivo às esferas material e moral da parte requerente, impõe-se a fixação do montante
indenizatório correspondente.Quanto ao dano material, entendo que corresponde ao valor que efetivamente foi descontado do
benefício previdenciário da parte requerente que, in casu, corresponde a R$ 3.780,00, referentes a 36 parcelas descontadas no
valor de R$ 105,00.Não houve pedido de condenação em danos morais. À luz do exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos da
Requerente, para DECLARAR a inexistência de relação jurídica entre as partes e CONDENAR o Requerido ao pagamento da
quantia de R$ 3.780,00 (três mil setecentos e oitenta reais) a título de indenização pelos danos materiais, já incluída a repetição do
indébito acrescido de correção monetária desde a prolação desta sentença e juros moratórios a partir do evento danoso (Súmula n.
54 do STJ). Por fim, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso I do
Código de Processo Civil e artigo 6º da Lei 9.099/95.Sem custas e honorários (art. 54 e 55 da Lei 9.099/95)Após o trânsito em
julgado, não havendo manifestação das partes, dê-se baixa na distribuição e arquive-se.Publique-se. Registre-se. Intime-
se.Buriticupu/MA, 17 de agosto de 2016. DUARTE HENRIQUE RIBEIRO DE SOUZA Juiz de Direito da Comarca de Buriticupu.

PROCESSO Nº 0001345-20.2007.8.10.0028 (13452007)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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REQUERENTE: FRANCISCA DAS CHAGAS DIAS DOS SANTOS
ADVOGADO: KEILA CRISTINA BRITO DA SILVA ( OAB 8078A-MA ) e MARIA JOELMA LEITE ( OAB 7890A-MA )

REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
ADVOGADO: RHELMSON ATHAYDE ROCHA (OAB/MA 5.936)

SENTENÇA Vistos, etc.Relatório dispensado a teor do disposto no art. 38 da Lei 9.099/95.Cuidam os autos de Ação de Cobrança
de Seguro DPVAT ajuizada por FRANCISCA DAS CHAGAS DIAS DOS SANTOS em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE
SEGUROS GERAIS, qualificados nos autos, fazendo as alegações contidas na Petição Inicial.Em audiência de folhas 48 foi
determinada a realização de perícia na parte autora para apuração da debilidade alegada na inicial.Certidão de folhas 49-v,
informando que a parte requerente não foi intimada para submeter-se à perícia, eis que não localizada no endereço constante da
inicial.Despacho de folhas 51 determinando a intimação da parte autora para manifestar interesse no prosseguimento do
feito.Verifica-se que a parte autora não foi encontrada no endereço fornecido na inicial. Neste contexto, emerge como dever da
parte manter atualizado seu endereço no processo sempre que houver modificação temporária ou definitiva, a teor do que dispõe o
parágrafo único, do artigo 274 do Código de Processo Civil, sob pena de serem presumidas válidas as comunicações e intimações
dirigidas ao endereço declinado na exordial.Por outro lado, a falta de endereço configura a materialização da ausência de
pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, em se tratando da parte autora.Sua ocorrência,
segundo o § 3º, do artigo 485, do Código de Processo Civil, possibilita que o juiz a conheça em qualquer tempo e grau de
jurisdição, desde que não proferida a sentença de mérito.Verifica-se assim, que a lei não permite que o processo prossiga quando
constatada a ausência de pressupostos indispensáveis ao seu desenvolvimento válido e regular, ficando o pedido de tutela
jurisdicional insuscetível de apreciação pelo Poder Judiciário. "In casu", impossível o prosseguimento da demanda, por falta de
endereço da parte autora, evento superveniente que obstaculiza seu regular desenvolvimento. Os tribunais têm decidido nesta
direção:APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. INÉRCIA DO EXEQUENTE. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO
MÉRITO. ABANDONO. INTIMAÇÃO PESSOAL FRUSTRADA. ATUALIZAÇÃO DE ENDEREÇO. DEVER DA PARTE. Em
consonância com o disposto no § 1º do art. 267 do CPC, a extinção do processo sem julgamento do mérito, por abandono da
causa, depende da intimação pessoal da parte. Se a intimação pessoal da parte, via correspondência com aviso de recebimento, é
frustrada por ausência de atualização do respectivo endereço - o que é dever da parte, conforme preconiza o parágrafo único do
art. 238 do CPC -, correta é a sentença que, no caso específico, extinguiu o feito sem julgamento do mérito, com fulcro no art. 267,
III, IV e VI e §§ 1º e 3º, do CPC. Diante da desatualização do endereço da parte, não se aplica à hipótese a regra contida no art.
239 do Código de Processo Civil. (Processo nº 2008.01.1.011071-6 (404356), 1ª Turma Cível do TJDFT, Rel. Natanael Caetano.
unânime, DJe 01.03.2010). (Grifou-se).EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. INÉRCIA PROCESSUAL.
ART. 267, § 1º, DO CPC. AUSÊNCIA DE ATUALIZAÇÃO DE ENDEREÇO POR PARTE DA AUTORA. A intimação pessoal da
autora foi diligenciada no endereço indicado na inicial, não se realizando por motivo de mudança de endereço sendo certo caber à
autora comprovar a sua permanência no mesmo local, sob pena de ver a questão decidida contra si. Não há falar em nulidade da
sentença, tendo em vista que a própria parte autora concorreu para a extinção do processo. Improvimento do recurso. (Apelação
Cível nº 200700105048, 17ª Câmara Cível do TJRJ, Rel. Edson Vasconcelos. j. 21.03.2007).Face ao exposto, ante a ausência
superveniente de pressuposto processual de desenvolvimento válido e regular do processo, JULGO EXTINTO O PROCESSO
SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO com fulcro no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.Publique-se. Registre-se.
Intimem-se. Após o trânsito em julgado, dê-se baixa na distribuição e arquive-se.Buriticupu/MA, 31 de outubro de 2016. DUARTE
HENRIQUE RIBEIRO DE SOUZA Juiz de Direito da Comarca de Buriticupu.

PROCESSO Nº 0002569-46.2014.8.10.0028 (25852014)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

REQUERENTE: ANTONIO CAITANO DE AMORIM
ADVOGADO: VANDERLEY MARIA GOMES SALES JUNIOR ( OAB 12032-MA )

REQUERIDO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A
ADVOGADO: ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES (OAB/MA 11.735-A)
SENTENÇAVistos, etc. Cuidam os autos de Ação de Cobrança de Seguro DPVAT ajuizada por ANTONIO CAITANO DE AMORIM
em face de SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, qualificados nos autos, fazendo as alegações
contidas na peça vestibular.Aduz o autor que foi vítima de acidente de trânsito no dia 28 de outubro de 2012, quando trafegava
como condutor pela BR 222, ocasião em que colidiu com uma motocicleta BROS, e em virtude do sinistro o requerente fraturou a
clavícula direita e deslocou a pá e passou por uma cirurgia no crânio, e embora submetido a tratamento cirúrgico ficou com
debilidade e deformidade permanentes.Devidamente citada, a sociedade requerida em Audiência de Conciliação, Instrução e
Julgamento apresentou contestação às folhas 33/83, arguindo uma preliminar. No mérito, pugnou pela improcedência do
pedido.Em audiência de folhas 32, foi determinada a realização de perícia junto ao IML da cidade de Imperatriz/MA.Com exceção
do referido laudo, as partes declararam que não possuíam outras provas a serem produzidas em audiência, ficando o feito
preparado para julgamento com a juntada do referido laudo.É o que basta relatar. DECIDO.Incumbe-me, inicialmente, examinar a
preliminar trazida aos autos em sede de contestação.Quanto à preliminar de AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO
PRÉVIO. Não assiste razão a parte requerida, uma vez que a legislação vigente não exige o requerimento administrativo prévio
como condição necessária para o ajuizamento de ação de conhecimento, objetivando a cobrança de indenização decorrente de
seguro obrigatório DPVAT .Refuto, pois, esta preliminarQuanto à segunda preliminar: DAS SUSPEITAS DE FRAUDE E DA
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NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA VERACIDADE DOS DOCUMENTOS ACOSTADOS AOS AUTOS. Quanto a esta
preliminar não assiste razão a parte requerida, isso porque, o laudo do instituto médico legal (IML) possui presunção de
veracidade, suprindo a necessidade de realização de Laudo Pericial para se aferir a invalidez permanente, cabendo portanto a
parte que se sentir lesada impugnar tal documento a fim de comprovar suposta fraude, bem como impugnar os demais
documentos como: boletim de ocorrência e prontuário médico do paciente, ora requerente, não cabendo a este juízo portanto, em
decorrência do princípio da celeridade processual que impera nos juizados especiais, realizar diligências para aferir veracidade de
documentos, que podem ser refutados pelas partes.Refuto, finalmente, esta preliminar.Antes de adentrar no mérito da demanda,
deve ser ressaltado que embora o requerente mencione expressamente que deseja que a ação tramite pelo rito sumário, o mesmo
durante a prática de todos dos atos processuais, se comportou de forma a concluir que o rito escolhido era o da Lei 9.099/95,
primeiro porque o endereçamento se refere a juizado especial cível, por outro lado, não impugnou o ato processual de audiência
nos moldes da Lei 9.099/95, de forma que tacitamente concordou com o prosseguimento do feito conforme o rito sumaríssimo,
permitindo-se concluir que parte interessada simplesmente deixou precluir a faculdade de protestar pela continuidade dos atos sob
o rito sumário, motivo pelo qual o rito prosseguirá conforme a lei dos juizados especiais cíveis. Vale destacar ainda, que não houve
qualquer prejuízo ao demandante, uma vez que a perícia no IML foi realizada e juntada aos presentes autos, sendo um dos meios
de prova produzidos, para somar com as provas já constantes dos autos trazidos pela parte autora.Passo a examinar o MÉRITO.O
seguro de DPVAT garante o direito à indenização em caso de acidentes que resultem em morte, invalidez ou despesas médicas,
englobando os danos pessoais causados por veículos, ou por suas cargas, a pessoas transportadas ou não.Inicialmente incumbe
mencionar que o pagamento da indenização do seguro DPVAT deve ser paga de acordo com o valor estabelecido na lei vigente à
época da ocorrência do sinistro, tendo o acidente ocorrido em 28 de outubro de 2012, deve seguir assim o "teto" estipulado pela
Lei 11.482/2007, que é no valor de até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) para os casos de invalidez permanente, sendo
pago o referido valor em sua totalidade para apenas os casos de ocorrência de morte. Pela evidente conotação social do seguro
DPVAT, o seu pagamento decorre da simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa,
por força do art. 5º, caput, da Lei nº. 6.194/74, com a nova redação dada pela Lei nº 8.441/92, in verbis: Art. 5º. O pagamento da
indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e dano decorrente independentemente da existência de culpa, haja
ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado.No caso dos autos, o acidente restou provado pelo
Boletim de Ocorrência de folhas 11.O teor do Boletim de Ocorrência é devidamente corroborado pelos demais documentos que
instruem a inicial, sobretudo os documentos relacionados ao atendimento médico prestado ao autor (fls. 12/27). Logo, entendo que
está suficientemente comprovada a ocorrência do acidente.Quanto ao dano decorrente, observa-se que consta dos autos laudo do
perito do Instituto Médico Legal de Imperatriz/MA, que o requerente teve limitação da função neurológica, determinando debilidade
permanente da função neurológica, a qual arbitrou a perda em 20% (vinte por cento).Dessa forma, o laudo pericial realizado foi
conclusivo no sentido de que a parte autora, em razão do acidente de trânsito narrado na exordial, restou acometida de uma
limitação neurológica em 20% (vinte por cento).Em obediência à Súmula 474 do Superior Tribunal de Justiça, a indenização deve
ocorrer de forma proporcional ao grau da invalidez. Considerando que o laudo fala em lesão neurológica indicando o percentual de
sua limitação, a parte autora faz jus à indenização equivalente ao equivalente de 20% do valor máximo de cobertura. Demais
disso, comprovada a debilidade permanente da parte autora, tem ela direito ao seguro obrigatório, conforme especificado.Ante o
exposto, nos termos dos dispositivos legais acima mencionados, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido constante na
incial, razão pela qual CONDENO a sociedade SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A a pagar à
parte autora a quantia de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) como forma de indenização pelo seguro obrigatório (DPVAT),
considerando a graduação da debilidade da parte autora, com os acréscimos legais de juros moratórios contados da partir da
citação (Súmula 426, STJ) e correção monetária prevista no art. 7º do art. 5º da Lei nº 6.1941974, redação dada pela Lei
121.482/2007, incide desde a data do evento danoso (Súmula 580 STJ), considerando o índice do INPC, tudo em decorrência do
acidente que ocasionou a sua debilidade permanente.Por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE
MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.Sem custa e honorários, artigos 54 e 55, da Lei
9.099/1995.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Após o trânsito em julgado, dê-se baixa na distribuição e arquive-
se.Buriticupu/MA, 25 de outubro de 2016. DUARTE HENRIQUE RIBEIRO DE SOUZA Juiz de Direito da Comarca de Buriticupu.

PROCESSO Nº 9000471-37.2011.8.10.0028 (904712011)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

REQUERENTE: SAMUEL RODRIGUES COSTA
ADVOGADO(A)S: ROSANA GOMES SOUSA PEREIRA (OAB/MA 9.314)
GUTEMBERG DE CASTRO SILVA (OAB/MA 8.580)
REQUERIDO: H. P. - HEWLETT-PACKARD BRASIL S/A
ADVOGADO: BRUNO MOURA DE OLIVEIRA (OAB/MA 9.463)
SENTENÇA Vistos, etc.Posse e exercício nesta Comarca em 02/07/2014. Relatório dispensado a teor do art. 38, da Lei 9.099/95.
Cuidam os autos de Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por SAMUEL RODRIGUES COSTA em face de HP - HEWLETT-
PACKARD BRASIL S.A, qualificados nos autos, fazendo as alegações contidas na peça vestibular. Aduz o autor que em
28/03/2011 comprou um notebook da marca HP no valor de R$ 1.899,00 e que o produto possuía garantia de um ano.Prossegue
afirmando que em setembro de 2011, ou seja, seis meses após a compra, o produto apresentou problemas, razão pela qual enviou
o produto para a requerida em 30/09/2011 para realização de reparos.Finaliza sua narrativa asseverando que, nada obstante tenha
seguido cabalmente as instruções dadas pelo técnico da parte requerida quanto ao envio do produto e seus dados, não obteve
êxito, tendo o produto sido devolvido sem os necessários reparos sob a justificativa de que a etiqueta serial estaria ilegível.A parte
requerida, em sua contestação, argui uma preliminar (incompetência do Juizado dada a necessidade de realização de perícia
técnica) e, no mérito, alega a perda da garantia, considerando que as informações necessárias e essenciais do produto estavam
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ilegíveis. Aduz, por fim, que os fatos narrados pela parte autora não são aptos a gerar dano moral, já que não cometeu qualquer
ato ilícito.Quanto à preliminar de incompetência do Juizado Especial para apreciar matéria que careça de produção de prova
pericial técnica, entendo que não merece guarida. Isto porque, os fatos discutidos neste processo (a recusa da sociedade
requerida em realizar o reparo no notebook do autor, ainda que dentro da garantia) não necessita de produção de prova pericial.
Não se discute neste feito qual o defeito ou qual a sua origem (estes fatos, sim, dependeriam de prova feita por técnico
especializado). Deste modo, refuto esta preliminar e passo ao exame do mérito.A meu sentir, as alegações da requerida não são
suficientes para elidir sua responsabilidade. Isto porque, emerge cristalino dos autos que as partes celebraram relação jurídica
consistente na compra e venda de mercadoria por intermédio da internet. Conforme se vê dos autos, o requerente comprovou que
o produto comprado apresentou defeito após seis meses de uso, ou seja, ainda dentro do prazo de garantia de 01 (um) ano
anunciado às folhas 22/23, de modo que teria direito de ver produto consertado pela requerida sem custos adicionais.Por outro
lado, o autor também conseguir demonstrar por meio dos documentos de folhas 17/18 que o produto fora enviado à requerida e
devolvido sem conserto, sob a singela justificativa de que a etiqueta serial estaria ilegível.Desta forma, dúvida não há que ocorreu
alguma anomalia na prestação de serviço executado pela requerida, já que deixou de efetuar o conserto em lapso temporal no qual
estava obrigada a tanto. De se notar que não se configurou qualquer excludente de responsabilidade da sociedade requerida. Até
porque, a impossibilidade de leitura da etiqueta serial não é justificativa razoável para que a própria fabricante diga não ter meios
de consertar o produto que conhece melhor que qualquer técnico, tendo em vista que foi ela própria que o fabricou.Além do mais, a
requerida não trouxe aos autos qualquer documento capaz de elidir sua responsabilidade pela má prestação do serviço que
disponibilizou ao autor, conforme já frisado. Ademais, incide na hipótese a responsabilidade civil objetiva por defeito na prestação
do serviço, evidenciado este último pela deficiência de controle (administrativo) da requerida que deixou de oferecer serviço de
assistência técnica, quando se comprometeu a fazê-lo pelo prazo de um ano.Assim caracterizado está o dano material sofrido pelo
requerente, que no presente caso deve corresponder à totalidade do bem adquirido, eis que vem cumprindo com a obrigação
assumida mensalmente, que no caso dos autos totaliza o valor de R$ 1.899,00.No tocante à ofensa moral, tenho que a mesma é
inerente à quebra da confiança causada pela parte requerida que, tendo se comprometido a prestar assistência técnica pelo prazo
de um ano, deixou de oferecê-la ao autor quando foi necessário. Não se pode perder de vista que o oferecimento de garantia é um
dos atrativos para o consumidor no momento da escolha do produto a ser comprado. Se o fabricante promete lhe dar assistência
por um ano, certamente será mais vantajoso comprar este produto que qualquer outro que ofereça prazo de garantia menor.
Sendo assim, o consumidor espera que esse atrativo se transforme em realidade no momento em que os defeitos do produto se
apresentarem.A frustração desta expectativa, à toda evidência, possui o condão de gerar angústia e abalo psíquico que reclamam
compensação plenamente cumulável com o dano material, a teor da inteligência da Súmula 37, do Superior Tribunal de Justiça.
Em relação aos danos morais, ao contrário do dano material, que deve ser comprovado estreme de dúvidas, prescinde de provas,
bastando à comprovação do ato ilícito e do nexo de causalidade, próprios da responsabilidade objetiva, que rege as relações
consumeristas, dispensando-se, assim, a verificação da culpa, eis que a sua existência é presumida, não se cogitando,
comprovação do prejuízo, nem da intensidade do sofrimento experimentado pelo ofendido. Releva acentuar, que a estipulação do
valor da reparação pelo dano moral, cabe ao Juiz, que o fixará consoante seu prudente arbítrio, observando as peculiaridades do
caso concreto, bem como as condições financeiras do agente e a situação da vítima, de modo que não se torne fonte de
enriquecimento ilícito, tampouco que seja inexpressiva a ponto de não atender aos fins a que se propõe diante da reprovabilidade
da conduta da ré, aviltando o instituto. Assim arbitro a recompensa pelos danos morais sofridos pelo autor em quantia equivalente
a R$ 3.000,00 (três mil reais), considerando-a razoável ao presente caso. À luz do exposto, JULGO PROCEDENTES, OS
PEDIDOS DO REQUERENTE, para CONDENAR a Requerida ao pagamento: a) da quantia de R$ 1.899,00 (um mil oitocentos e
noventa e nove reais) a título de indenização pelos danos materiais, acrescido de juros desde a citação, art. 405, CC, por se tratar
de responsabilidade contratual, além de correção monetária desde o arbitramento, ambos pelo INPC e b) também ao pagamento
de R$ 3.000,00 (três mil reais) como forma de compensação pelos danos morais sofridos pela parte autora, acrescidos de juros
desde a citação (art. 405, CC) e correção monetária desde o arbitramento (Súmula nº. 362, STJ), ambos pelo INPC. JULGO, POR
FIM, EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil e
artigo 6º, da Lei nº. 9.099/95. Sem custas e verba honorária (artigo 54 e 55, da Lei nº. 9.099/95).Publique-se. Registre-se. Intimem-
se.Após o trânsito em julgado, dê-se baixa na distribuição e arquive-se. Buriticupu/MA, 08 de janeiro de 2015. DUARTE
HENRIQUE RIBEIRO DE SOUZA Juiz de Direito da Comarca de Buriticupu.

PROCESSO Nº 9001443-36.2013.8.10.0028 (903022013)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

REQUERENTE: HONORATA SANTANA SILVA
ADVOGADO: FRANCISCO RAIMUNDO CORREA ( OAB 5415-MA )

REQUERIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (BMC)
ADVOGADO: WILSON SALES BELCHIOR (OAB/MA 11.099-A)
SENTENÇA Vistos etc. Dispensado o relatório, a teor do que dispõe o artigo 38, da Lei nº. 9.099/95. Cuidam os autos de Ação
Declaratória de Nulidade Contratual ajuizada por HONORATA SANTANA SILVA em face de BANCO BRADESCO
FINANCIAMENTOS S.A. (BMC).É o que basta relatar. DECIDO. Conforme se vê, a parte autora compareceu aos autos,
objetivando a restituição dos valores cobrados indevidamente, além de indenização por danos morais. Informa a requerente que os
descontos em seus proventos deram-se sob a justificativa de pretenso contrato de empréstimo por consignação, firmado com o
requerido. Contudo, salienta que jamais firmou o referido contrato.Em sede de contestação o banco requerido confirma que o
contrato foi firmado legalmente, trazendo aos autos os documentos comprobatórios de sua celebração, indicando, inclusive, que os
valores foram disponibilizados diretamente na conta bancária da parte autora (TED/DOC) - fls. 39. Ademais, os extratos bancários
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do autor indicam que os valores pactuados foram efetivamente depositados na conta benefício da parte autora (fls. 89). O caso,
portanto, é de improcedência do pedido. Restou evidenciado, considerando a documentação trazida aos autos pelo Banco
requerido, além dos extratos bancários da parte autora, que o empréstimo efetuado entre as partes é legítimo e se encontra em
observância dos preceitos legais. Ademais, restou demonstrado que o valor do contrato foi devidamente transferido para a conta
da parte autora. Desta forma, não há que se falar em danos materiais ou morais, tendo em vista que a parte requerida agiu
albergada por permissivos legais. Face ao exposto, sem maiores delongas, considerando toda a documentação trazida aos autos,
JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO. Por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos
termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil c/c art. 6º da Lei 9.099/95. Sem custas e verba honorária (artigos 54 e
55, da Lei nº. 9.099/95).Após o trânsito em julgado, não havendo manifestação das partes, dê-se baixa na distribuição e arquive-
se.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Buriticupu/MA, 30 de agosto de 2016. DUARTE HENRIQUE RIBEIRO DE SOUZA Juiz de
Direito da Comarca de Buriticupu.

PROCESSO Nº 9001711-90.2013.8.10.0028 (903962013)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

REQUERENTE: FRANCISCA NERES DA SILVA ANDRADE
ADVOGADO: FRANCISCO RAIMUNDO CORREA ( OAB 5415-MA )
CAMILA COTRIM ALMEIDA REGIS DE ALBUQUERQUE (OAB/MA 11.420)

REQUERIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (BMC)
ADVOGADO: WILSON SALES BELCHIOR (OAB/MA 11099)
SENTENÇA Cuidam os autos de Ação Declaratória de Nulidade Contratual c/c Pedido de Danos Morais e Materiais,
Ressarcimento de Valores com pedido de Antecipação da Tutela e Pedido de Liminar ajuizado por FRANCISCA NERES DA SILVA
ANDRADE em desfavor de BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A, ambos já qualificados nos autos.A parte requerida
atravessou petição às fls. 131/132, trazendo acordo extrajudicial realizado entre as partes.As partes realizaram extrajudicialmente
termo amigável, requerendo a homologação do acordo, nos seguintes termos:O Banco Bradesco Financiamentos S/A pagará a
FRANCISCA NERES DA SILVA ANDRADE, o valor líquido de R$ 10.000,00 (dez mil reais) através de depósito judicial em favor da
promovente, no prazo de 10 (dez) dias úteis a partir do protocolo da petição informando o acordo;A requerente reconhece como
caracterizada, de pleno direito, a quitação correspondente, como também cumprida, pelo promovido, em todos os seus termos, a
composição concluída pelas partes.O requerido promoverá o cancelamento do contrato de nº 011210540, sob pena de multa de
15% de descumprimento.É o relatório. DECIDO.Considerando que o acordo ora celebrado entre as partes contempla os interesses
das partes, HOMOLOGO POR SENTENÇA, em seus termos, a referida transação, para que produza seus jurídicos e legais
efeitos.Em consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as partes, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM
RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do artigo 487, III, "b" do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários advocatícios,
considerando o art. 54 e 55 da Lei 9.099/95.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após, cumpridas as formalidades legais,
certifique-se o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquive-se.Buriticupu/MA, 31 de agosto de 2016.DUARTE HENRIQUE RIBEIRO
DE SOUZA Juiz de Direito da Comarca de Buriticupu.

PROCESSO Nº 9001713-60.2013.8.10.0028 (903982013)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

REQUERENTE: MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA SOUSA
ADVOGADO: FRANCISCO RAIMUNDO CORREA ( OAB 5415-MA )

REQUERIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (BMC)
ADVOGADO:WILSON SALES BELCHIOR (OAB/CE 17.314)
SENTENÇA Vistos etc. Dispensado o relatório, a teor do que dispõe o artigo 38, da Lei nº. 9.099/95. Cuidam os autos de Ação
Declaratória de Nulidade Contratual ajuizada por MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA SOUSA em face do BANCO BMC S/A (BANCO
BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A), todos qualificados nos autos, objetivando o cancelamento de contrato de empréstimo, com
a restituição dos valores cobrados indevidamente, além de indenização por danos morais. Informa a parte requerente que os
descontos em seus proventos deram-se sob a justificativa de pretenso contrato de empréstimo por consignação, firmado com o
requerido, no valor de R$ 4.325,00 para quitação em 60 parcelas de R$ 138,08, com descontos no benefício previdenciário da
parte autora. Contudo, salienta que jamais firmou o referido contrato, sendo que em sede de contestação o banco requerido
confirma que o contrato foi firmado e que tomou todas as cautelas exigidas pela lei e que se houve fraude, esta partiu de ação de
terceiro. O banco requerido arguiu uma preliminar de incompetência do juizado especial, a qual passo a dirimir. A meu sentir, esta
preliminar não pode ser acatada, eis que não se trata de causa complexa, mas de demandas repetitivas que já foram
exaustivamente decididas por este juizado. Assim, sem maiores delongas, refuto esta preliminar. No mérito, o caso, a meu ver, é
de procedência, em parte, dos pedidos, sendo que no caso dos danos morais apenas o quantum postulado não merece acolhida,
reclamando redução. Com efeito, verifica-se que o banco requerido trouxe aos autos contrato de empréstimo, supostamente
firmado entre as partes, o qual indica que a modalidade de pagamento seria por ordem de pagamento, a qual seria liberada em
uma agência do próprio Bradesco (fls. 27 e 27-verso). Desta forma, competia ao banco requerido trazer aos autos o recibo de
pagamento, apto a comprovar que o valor do empréstimo efetivamente foi liberado em benefício da parte autora.Analisando a
contestação do banco requerido, verifica-se que o mesmo pugna pela expedição de ofício a si próprio (de vez que, como dito, a
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agência para pagamento do valor do empréstimo é do próprio Banco Bradesco - fls. 27/27-verso e 33) para fins de comprovação
de que a parte autora, de fato, recebeu a quantia referente ao contrato de empréstimo ora impugnado.Tal pedido não merece
acolhida. De se notar que o ônus de produção desta prova, por se tratar de fato extintivo do direito do autor, seria do requerido e é
certo que o momento processual para que o requerido apresentasse a prova da existência e da validade do contrato era o da
audiência. Não o tendo feito, deve assumir as consequências de não ter se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia.Não
pode a parte requerida pretender transferir seu ônus probatório para este juízo. A expedição de ofício somente seria razoável se a
liberação do valor do empréstimo tivesse de dado em agência de banco distinto, o qual estaria na posse do recibo de pagamento,
não sendo o caso desta demanda.Assim, a parte requerida não trouxe aos autos documentos que pudessem elidir sua
responsabilidade. Emerge cristalino dos autos que terceira pessoa, utilizando-se dos documentos da parte autora efetivou
empréstimo em seu nome, mas à sua revelia. Por outro lado, demonstrou o requerente não apenas os descontos em seu benefício
previdenciário, que totalizaram 47 parcelas, perfazendo o montante de R$ 6.489,76, efetuados indevidamente em seus proventos,
como também sua vinculação com o indevido cadastramento do empréstimo promovido pelo requerido junto à previdência. Além
do mais, incide na hipótese a responsabilidade civil objetiva por defeito na prestação do serviço, evidenciado este último pela
deficiência de controle (administrativo) do requerido (instituição financeira) que permitiu o cadastramento de empréstimo por
consignação nos proventos da parte requerente sem autorização da mesma. Dessa forma, evidenciado está o dano material, já
que decorrente de ato ilícito, imputado ao requerido, ensejando a devida reparação. No tocante à ofensa moral, tenho que o
mesmo é inerente aos próprios descontos implementados pelo requerido, de forma indevida, nos proventos da requerente,
porquanto, dito procedimento privou a mesma de recursos de cunho alimentar, necessários à sua própria sobrevivência, o que, à
toda evidência, possui o condão de gerar angústia e abalo psíquico que reclamam compensação plenamente cumulável com o
dano material, a teor da inteligência da Súmula 37, do Superior Tribunal de Justiça. Ademais, aplica-se perfeitamente a Súmula
479 do STJ: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e
delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". Nessa esteira, uma vez assentada a ilicitude da conduta do
requerido, bem como a existência de fato lesivo às esferas material e extrapatrimonial do requerente, impõe-se a fixação do
montante indenizatório correspondente. Quanto ao dano material, corresponde ao valor que efetivamente foi descontado do
benefício previdenciário do autor, que "in casu" foi o montante de R$ 6.489,76, relativos a 47 parcelas, que deverão ser aquilatadas
em dobro, considerando pedido expresso formulado na inicial, totalizando, assim, a quantia de R$ 12.979,52. Em relação aos
danos morais (ao contrário do dano material que deve ser comprovado estreme de dúvidas), prescinde de provas, bastando a
comprovação do ato ilícito e do nexo de causalidade, próprios da responsabilidade objetiva, que rege as relações consumeristas,
dispensando-se, assim, a verificação da culpa, eis que a sua existência é presumida, não se cogitando, comprovação do prejuízo,
nem da intensidade do sofrimento experimentado pelo ofendido. Por outro lado, o pedido da parte autora em relação ao valor a ser
atribuído aos danos morais é meramente estimativo, eis que é cediço na doutrina e na jurisprudência que a avaliação da dimensão
deste tipo de dano é subjetiva e que tal valoração é arbitrável, face à ausência de disposição em Lei a respeito, não havendo,
assim, critérios objetivos para o cálculo. Releva acentuar, que a estipulação do valor da reparação pelo dano moral, por este
motivo, cabe ao Juiz, que o fixará consoante seu prudente arbítrio, observando as peculiaridades do caso concreto, bem como as
condições financeiras do agente e a situação da vítima, de modo que não se torne fonte de enriquecimento ilícito, tampouco que
seja inexpressiva a ponto de não atender aos fins a que se propõe diante da reprovabilidade da conduta do réu, aviltando o
instituto. Assim, arbitro a recompensa pelos danos morais sofridos pela autora em quantia equivalente a R$ 5.000,00 (cinco mil
reais), considerando-a razoável ao presente caso. À luz do exposto, JULGO PROCEDENTES EM PARTE os pedidos do
Requerente, para DECLARAR a inexistência de relação jurídica entre as partes com o consequente cancelamento do contrato
objeto desta demanda e CONDENAR o Requerido ao pagamento da quantia de R$ 12.979,52 (doze mil novecentos e setenta e
nove reais e cinquenta e dois centavos) a título de indenização pelos danos materiais e também ao pagamento de R$ 5.000,00
(cinco mil reais) como forma de compensação pelos danos morais sofridos pela parte autora, tudo acrescido de juros moratórios a
partir do evento danoso, (Súmula 54, STJ) e com correção monetária desde o arbitramento (Súmula nº. 362, STJ). Por fim, JULGO
EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil e artigo
6º, da Lei nº. 9.099/95. OFICIE-SE ao INSS para que providencie o encerramento dos descontos no benefício previdenciário da
parte autora.Sem custas e verba honorária (artigos 54 e 55, da Lei nº. 9.099/95).Após o trânsito em julgado, não havendo
manifestação das partes, dê-se baixa na distribuição e arquive-se.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Buriticupu/MA, 30 de
agosto de 2016.DUARTE HENRIQUE RIBEIRO DE SOUZA Juiz de Direito da Comarca de Buriticupu.

Cândido Mendes

PODER JUDICIÁRIO
ESTADO DO MARANHÃO
COMARCA DE CÂNDIDO MENDES – MA
EDITAL DE INTIMAÇÃO
O DOUTOR Ricardo Augusto Figueiredo Moyses, MM. JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE CÂNDIDO MENDES, ESTADO
DO MARANHÃO NA FORMA DA LEI, ETC…
FAZ SABER
a todos que o presente EDITALvirem ou dele conhecimento tiverem que perante este juízo e Secretária Judicial desta Comarca de Cândido Mendes –
MA, processa-se uma AÇÃO DE PENAL sob o n.º1694-49.2016.8.10.0079, em que o MINISTÉRIO PÚBICO ESTADUAL moveem face de DIENISSON
ARAUJO MARQUES,que se processam perante este juízo e Secretaria Judicial, tendo o presente Edital a finalidade de INTIMAR DIENISSON ARAUJO
MARQUES, brasileiro, solteiro, natural de Pinheiro/MA, lavrador, nascido em 09/08/1988, filho de Luciane Araujo Marques, em lugar incerto e não
sabido. Para se fazer presente à audiência no dia 26 de julho de 2017, às 10h30min, neste Fórum, para realização de audiência de instrução e
julgamento. Tudo conforme despacho do MM. Juiz de Direito. Cumpra-se. Cândido Mendes-MA, 08/06/2017. Ass. Dr. Ricardo Augusto Figueiredo
Moyses.
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MM. Juiz de Direito. E PARA QUE NINGUÉM POSSA ALEGAR DESCONHECIMENTO, mandou o MM. Juiz que fosse expedido o presente edital,
publicado no jornal local e afixado no átrio do Fórum. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Cândido Mendes. Estado do Maranhão, aos 29
(vinte e nove) dias do mês de junho (06) do ano de dois mil e dezessete (2017). Eu,____Welles dos Santos Coelho, Auxiliar Judiciário, digito o presente
mandado e Eu,__________Secretária Judicial, confiro e rubrico.
Ricardo Augusto Figueiredo Moyses
Juiz de Direito

Processo nº. 10182016
Ação: Averiguação de Paternidade
Requerente: Evandro Gonçalves
Advogado(a) do(a) requerente: Karinne Silva Andrade, OAB/MA 13191-MA
FINALIDADE: Intimação do advogado do requerente Dr. Karinne Silva Andrade, OAB/MA 13191-MA. Para comparecer a audiência
de Conciliaçãodesignada para o dia 05/09/2017às 14h00min, na sala de audiências do Fórum Local, sito na Rua Professor
Caxias, nº 260, Bairro Piracambú, em Cândido Mendes/MA.

Cândido Mendes/MA, 28/06/2017.
Maria da Glória Abreu da Silva Moreira Lima

Secretária Judicial
Mat. 81547

(Assinado de ordem do MM. Juiz Ricardo Augusto Figueiredo Moyses, Titular desta Comarca, nos termos do art. 3º, XXV, III, do
provimento nº. 001/2007/CGJ/MA).

INTIMAÇÃO
Processo nº. 150-89.2017.8.10.0079 (1512017)
Ação: Penal
Autor: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
Acusado: DHONATHAN MIRANDA DE SOUSA
Advogado: JORGE LUIS FRANÇA SILVA OAB/MA 12.175
FINALIDADE: Intimação do advogado do acusado para comparecer a audiência de Instrução e Julgamento designada para o
dia 05/07/2017 às 14h30min, na sala de audiências do Fórum Local, sito na Rua Professor Caxias, nº 260, Bairro Piracambú, em
Cândido Mendes/MA.

Cândido Mendes/MA, 28/06/2017.
Maria da Glória Abreu da Silva Moreira Lima

Secretária Judicial
(Assinado de ordem do MM. Juiz Ricardo Augusto Figueiredo Moyses, Titular da Comarca de Cândido Mendes/MA, nos termos do
art. 3º, XXV, III, do provimento nº. 001/2007/CGJ/MA).

INTIMAÇÃO
Processo nº. 155-24.2011.8.10.0079 (1552011)
Ação: Penal
Autor: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
Acusado: DEMIVALDO LOBATO FERREIRA e VALDECIR LOBATO FERREIRA
Advogado: EDILSON SANDRO NOBRE DA SILVAOAB/MA 14.134
FINALIDADE: Intimação do advogado para fazer a juntada da procuração subscrita pelo acusado Demivaldo Lobato Ferreira, a fim
de regularizar a representação processual, no prazo de 10 (dez) dias.

Cândido Mendes/MA, 28/06/2017.
Maria da Glória Abreu da Silva Moreira Lima

Secretária Judicial
(Assinado de ordem do MM. Juiz Ricardo Augusto Figueiredo Moyses, Titular da Comarca de Cândido Mendes/MA, nos termos do
art. 3º, XXV, III, do provimento nº. 001/2007/CGJ/MA).

Processo nº. 16312016
Ação: Averiguação de Paternidade
Requerente: Maria Betania Pereira de Jesus
Advogado(a) do(a) requerente: Ana Cristina Azevedo da Silveria, OAB/PB 16477-PB
FINALIDADE: Intimação do advogado do requerente Dr. Ana Cristina Azevedo Silveria, OAB/PB 16477-PB. Para comparecer a
audiência de Conciliaçãodesignada para o dia 05/09/2017às 11h00min, na sala de audiências do Fórum Local, sito na Rua
Professor Caxias, nº 260, Bairro Piracambú, em Cândido Mendes/MA.

Cândido Mendes/MA, 28/06/2017.
Maria da Glória Abreu da Silva Moreira Lima

Secretária Judicial
Mat. 81547

(Assinado de ordem do MM. Juiz Ricardo Augusto Figueiredo Moyses, Titular desta Comarca, nos termos do art. 3º, XXV, III, do
provimento nº. 001/2007/CGJ/MA).

Processo n.º 1660-74.2016.8.10.0079 (16642016)
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Juiz de Direito: Ricardo Augusto Figueiredo Moyses
Requerente: MARCIO ROGÉRIO AZEVEDO FARIAS
Advogado (a): Dr. JAIRON BARBOSA DOS SANTOS, OAB/MA 16816
Requerido: EDNA MARIA PEIXOTO DE NAZARÉ
advogado(a): SUELI PEREIRA DIAS
FINALIDADE: INTIMAÇÃOdo(a)s advogado(a)s do réu/denunciado/requerente Dr. SUELI PEREIRA DIAS OAB/MA 6834para
tomar ciência da SENTENÇA/DECISÃO/DESPACHO proferido(a) nos autos em epígrafe, na íntegra a seguir transcrita.
Cândido Mendes/MA, 28/6/2017.
Maria da Glória Abreu da Silva Moreira Lima
Secretária Judicial
Mat. 81547
(Assinado de ordem do MM. Juiz Ricardo Augusto Figueiredo MoysesTitular desta Comarca, nos termos do art. 3º, XXV, III, do
provimento nº. 001/2007/CGJ/MA).

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DE JULGAMENTO

Aos 28 dias de junho de 2017, nesta cidade e Comarca de Cândido Mendes, Estado do Maranhão, no Edifício do Fórum,
na sala das audiências, às 10h00min. Presente o Exmo. Dr. Ricardo Augusto Figueiredo Moyses, MM. Juiz de Direito
desta Comarca, na hora designada, determinou o então magistrado ao Sr. Oficial de Justiça que abrisse os trabalhos da
audiência de conciliação para hoje designada, relativamente aos autos do Processo n° 1660-74.2016.8.10.0079
(16642016), que tem como parte autora MARCIO ROGÉRIO AZEVEDO FARIAS e parte ré EDNA MARIA PEIXOTO DE
NAZARÉ. Aberta a audiência pelo MM. Juiz verificou-se a presença da parte autora, acompanhada de seu advogado, o
qual requereu a juntada de manifestação e documentos. Ausente a requerida. Ausente a advogada da requerida, a qual
solicitou, por meio de petição, o adiamento da audiência, por ter outra audiência agendada para o horário. Em seguida o
M.M. Juiz proferiu o seguinte DESPACHO: “Defiro o pedido de adiamento.Designo desde já nova data de audiência de
instrução e julgamento para o dia 29 de agosto de 2017, às 15:30hs. Intime-se a requerida e sua advogada.” Nada mais
havendo, mandou encerrar o presente que depois de lido e achado conforme vai, por mim __________________ devidamente
assinado.

Ricardo Augusto Figueiredo Moyses
Juiz de Direito Titular da Comarca de Cândido Mendes

Processo nº. 17092016
Ação: Averiguação de Paternidade
Requerente: Aline da Silva Araújo
Advogado(a) do(a) requerente: Joidy Silva Sousa, OAB/MA 13645-MA
FINALIDADE: Intimação do advogado do requerente Dr. Joidy Silva Sousa, OAB/MA 13645-MA. Para comparecer a audiência de C
onciliaçãodesignada para o dia 19/09/2017às 09h00min, na sala de audiências do Fórum Local, sito na Rua Professor Caxias, nº
260, Bairro Piracambú, em Cândido Mendes/MA.

Cândido Mendes/MA, 28/06/2017.
Maria da Glória Abreu da Silva Moreira Lima

Secretária Judicial
Mat. 81547

(Assinado de ordem do MM. Juiz Ricardo Augusto Figueiredo Moyses, Titular desta Comarca, nos termos do art. 3º, XXV, III, do
provimento nº. 001/2007/CGJ/MA).

Processo 18-32.2017.8.10.0079 (182017)
Ação Revisional de Alimentos com Pedido Liminar
Requerente Jonh Heberth Rocha de Jesus
Advogado:ELIANSELMO FERREIRA COSTA ANDRADE OAB/MA 10.755
Requerido Cleuce Santos do Rosário
FINALIDADE: INTIMAÇÃOdo(a)s advogado(a)s do réu/denunciado/requerente Dr. ELIANSELMO FERREIRA COSTA
ANDRADE OAB/MA 10.755para tomar ciência da SENTENÇA/DECISÃO/DESPACHO proferido(a) nos autos em epígrafe, na
íntegra a seguir transcrita.
Cândido Mendes/MA, 29/6/2017.
Maria da Glória Abreu da Silva Moreira Lima
Secretária Judicial
Mat. 81547
(Assinado de ordem do MM. Juiz Ricardo Augusto Figueiredo MoysesTitular desta Comarca, nos termos do art. 3º, XXV, III, do
provimento nº. 001/2007/CGJ/MA).

SENTENÇA
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Trata-se de AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS COM PEDIDO LIMINAR ajuizado por JONH HEBERTH ROCHA DE JESUS em
face de CLEUCE SANTOS DO ROSÁRIO objetivando a redução do valor correspondente ao pagamento de pensão alimentícia.
Às fls. 65-66 dos autos consta o termo de acordo extrajudicial firmado entre as partes perante o Ministério Público Estadual.
Vieram os autos conclusos.
É o breve relato.
Passo à fundamentação.
Inexiste óbice legal a que seja homologado o acordo firmado entre as partes, tal como delineado no termo de acordo extrajudicial
às fls. 65-66 dos autos, eis que realizado de forma regular e de comum convenção de ambos.
Decido.
Desse modo, HOMOLOGO por sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo realizado entre o requerente
JONH HEBERTH ROCHA DE JESUS e a requerida CLEUCE SANTOS DO ROSÁRIO e, com fundamento no art. 487, III, b, do
Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO entre as partes acima referenciadas.
Sem custas, em razão do art. 55, da Lei nº 9.099/95.
Após, certifique-se o trânsito em julgado desta sentença, devendo os presentes autos serem arquivados, dando-se baixa na
distribuição.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Cândido Mendes/MA, 18 de abril de 2017.

RICARDO AUGUSTO FIGUEIREDO MOYSES
Juiz de Direito Titular da Comarca de Cândido Mendes-MA

INTIMAÇÃO
Processo nº: 251-29.2017.8.10.0079 (2522017)
Ação: Alvará Judicial
Requerente: Regina Lúcia Santos do Nascimento
FINALIDADE: INTIMAÇÃO do advogado da requerente,CAIO BARROS, OAB/PA 22.631,para, no prazo de 10 (dez) dias,
informar a este Juízo, mediante declaração, acerca da existência, ou não, de bens a inventariar.
Cândido Mendes/MA, 29/06/2017
Maria da Glória Abreu da Silva Moreira Lima
Secretária Judicial
(Em conformidade com o Provimento de nº. 108/2009-CGHJMA, art. 3º de 21 de maio de 2009).

Processo nº. 2682016
Ação: Averiguação de Paternidade
Requerente: André Carlos da Silva Monteiro
Advogado(a) do(a) requerente: Karinne Silva Andrade, OAB/MA 13191-MA
FINALIDADE: Intimação do advogado do requerente Dr. Karinne Silva Andrade, OAB/MA 13191-MA. Para comparecer a audiência
de Conciliaçãodesignada para o dia 05/09/2017às 16h00min, na sala de audiências do Fórum Local, sito na Rua Professor
Caxias, nº 260, Bairro Piracambú, em Cândido Mendes/MA.

Cândido Mendes/MA, 28/06/2017.
Maria da Glória Abreu da Silva Moreira Lima

Secretária Judicial
Mat. 81547

(Assinado de ordem do MM. Juiz Ricardo Augusto Figueiredo Moyses, Titular desta Comarca, nos termos do art. 3º, XXV, III, do
provimento nº. 001/2007/CGJ/MA).

Processo nº. 2692016
Ação: Averiguação de Paternidade
Requerente: Isaias Brito Alves
Advogado(a) do(a) requerente: Karinne Silva Andrade, OAB/MA 13191-MA
FINALIDADE: Intimação do advogado do requerente Dr. Karinne Silva Andrade, OAB/MA 13191-MA. Para comparecer a audiência
de Conciliaçãodesignada para o dia 05/09/2017às 15h30min, na sala de audiências do Fórum Local, sito na Rua Professor
Caxias, nº 260, Bairro Piracambú, em Cândido Mendes/MA.

Cândido Mendes/MA, 28/06/2017.
Maria da Glória Abreu da Silva Moreira Lima

Secretária Judicial
Mat. 81547

(Assinado de ordem do MM. Juiz Ricardo Augusto Figueiredo Moyses, Titular desta Comarca, nos termos do art. 3º, XXV, III, do
provimento nº. 001/2007/CGJ/MA).

INTIMAÇÃO
Processo nº. 295-48.2017.8.10.0079 (2972017)
Ação Procedimento Ordinário
Autor(es): Nelinaldo Azevedo Queiroz
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Réu(s): Banco do Brasil S/A
FINALIDADE: Intimação do(s)advogado(s)JURANDIR APARECIDO SIMÕES DA SILVA, OAB/MA 5206-A, para tomar ciência
do despacho a seguir transcrito:
“Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita, com a advertência de que esta decisão poderá ser modificada, se no curso do
processo houver mudança na situação econômico-financeira da parte autora ou prova em sentido contrário.
Designo audiência de conciliação para o dia 23 de agosto de 2017, às 09:40, na sala de audiência deste Fórum.
Intime-se a parte autora, por seu advogado, e a parte ré, por correspondência, com aviso de recebimento, com antecedência
mínima de 20 (vinte) dias. Caso as partes não queiram conciliar, deverão comunicar ao juízo com antecedência de 10 (dez) dias da
audiência de conciliação (art. 334, §§ 5 e 6 do CPC).
Advirta-se, também, que as partes devem estar acompanhadas de advogado e que o não comparecimento implica em multa no
valor de até 2% (dois por cento) sobre o valor da causa (art. 334, §§ 8 e 9 do CPC).
Por fim, fica a parte ré desde já citada para oferecer contestação, caso queira, pelo prazo de 15 (quinze) dias, a partir do pedido de
protocolo de cancelamento da Audiência de Conciliação, se assim desejar, ou da data da audiência de conciliação, em que as
partes não finalizaram um acordo (art. 335, I e II do CPC).
Serve a presente decisão de mandado de intimação e citação.
Cumpra-se.
Cândido Mendes - MA, 12 de junho de 2017.
Ricardo Augusto Figueiredo Moyses
Juiz de Direito Titular”
Cândido Mendes/MA, 29/06/2017
Maria da Glória Abreu da Silva Moreira Lima
Secretária Judicial
(Em conformidade com o Provimento de nº. 108/2009-CGHJMA, art. 3º de 21 de maio de 2009).

INTIMAÇÃO
Processo nº. 376-94.2017.8.10.0079 (3782017)
Ação Procedimento Ordinário
Autor(es): Mara Diniz Dias Soares e Renato Brunno Costa Soares
Réu(s): Airton Marques Silva e Cyro Daniel Carvalhal
FINALIDADE: Intimação do(s)advogado(s)JURANDIR APARECIDO SIMÕES DA SILVA, OAB/MA 5206-A, para tomar ciência
do despacho a seguir transcrito:
“Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita, com a advertência de que esta decisão poderá ser modificada, se no curso do
processo houver mudança na situação econômico-financeira da parte autora ou prova em sentido contrário.
Designo audiência de conciliação para o dia 23 de agosto de 2017, às 14:30hs, na sala de audiência deste Fórum.
Intime-se a parte autora, por seu advogado, e a parte ré, por correspondência, com aviso de recebimento, com antecedência
mínima de 20 (vinte) dias. Caso as partes não queiram conciliar, deverão comunicar ao juízo com antecedência de 10 (dez) dias da
audiência de conciliação (art. 334, §§ 5 e 6 do CPC).
Advirta-se, também, que as partes devem estar acompanhadas de advogado e que o não comparecimento implica em multa no
valor de até 2% (dois por cento) sobre o valor da causa (art. 334, §§ 8 e 9 do CPC).
Por fim, ficam os réus desde já citados para oferecer contestação, caso queira, pelo prazo de 15 (quinze) dias, a partir do pedido
de protocolo de cancelamento da Audiência de Conciliação, se assim desejar, ou da data da audiência de conciliação, em que as
partes não finalizaram um acordo (art. 335, I e II do CPC).
Serve a presente decisão de mandado de intimação e citação.
Cumpra-se.
Cândido Mendes - MA, 19 de junho de 2017.
Ricardo Augusto Figueiredo Moyses
Juiz de Direito Titular”
Cândido Mendes/MA, 29/06/2017
Maria da Glória Abreu da Silva Moreira Lima
Secretária Judicial
(Em conformidade com o Provimento de nº. 108/2009-CGHJMA, art. 3º de 21 de maio de 2009).

INTIMAÇÃO
Processo nº. 39-08.2017.8.10.0079 (402017)
Ação Procedimento Ordinário
Autor(es): Raimundo Almeida da Silva
Réu(s): Banco Bradesco
FINALIDADE: Intimação do(s)advogado(s)JOIDY SILVA SOUSA, OAB/MA 13.645, para tomar ciência do despacho a seguir
transcrito:
“Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita, com a advertência de que esta decisão poderá ser modificada, se no curso do
processo houver mudança na situação econômico-financeira da parte autora ou prova em sentido contrário.
Designo audiência de conciliação para o dia 23 de agosto de 2017, às 10:20hs, na sala de audiência deste Fórum.
Intime-se a parte autora, por seu advogado, e a parte ré, por correspondência, com aviso de recebimento, com antecedência
mínima de 20 (vinte) dias. Caso as partes não queiram conciliar, deverão comunicar ao juízo com antecedência de 10 (dez) dias da
audiência de conciliação (art. 334, §§ 5 e 6 do CPC).
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Advirta-se, também, que as partes devem estar acompanhadas de advogado e que o não comparecimento implica em multa no
valor de até 2% (dois por cento) sobre o valor da causa (art. 334, §§ 8 e 9 do CPC).
Por fim, fica a parte ré desde já citada para oferecer contestação, caso queira, pelo prazo de 15 (quinze) dias, a partir do pedido de
protocolo de cancelamento da Audiência de Conciliação, se assim desejar, ou da data da audiência de conciliação, em que as
partes não finalizaram um acordo (art. 335, I e II do CPC).
Serve a presente decisão de mandado de intimação e citação.
Cumpra-se.
Cândido Mendes - MA, 12 de junho de 2017.
Ricardo Augusto Figueiredo Moyses
Juiz de Direito Titular”

Cândido Mendes/MA, 29/06/2017
Maria da Glória Abreu da Silva Moreira Lima
Secretária Judicial
(Em conformidade com o Provimento de nº. 108/2009-CGHJMA, art. 3º de 21 de maio de 2009).

Processo nº. 4812010
Ação: Averiguação de Paternidade
Requerente: Alice Maria da Silva Monteiro
Advogado(a) do(a) requerente: Karinne Silva Andrade, OAB/MA 13191-MA
FINALIDADE: Intimação do advogado do requerente Dr. Karinne Silva Andrade, OAB/MA 13191-MA. Para comparecer a audiência
de Conciliaçãodesignada para o dia 09/08/2017às 08h00min, na sala de audiências do Fórum Local, sito na Rua Professor
Caxias, nº 260, Bairro Piracambú, em Cândido Mendes/MA.

Cândido Mendes/MA, 28/06/2017.
Maria da Glória Abreu da Silva Moreira Lima

Secretária Judicial
Mat. 81547

(Assinado de ordem do MM. Juiz Ricardo Augusto Figueiredo Moyses, Titular desta Comarca, nos termos do art. 3º, XXV, III, do
provimento nº. 001/2007/CGJ/MA).

Processo 517-84.2015.8.10.0079 (5222015)
Ação Repetição de Indébito c/c Indenizatória por Danos Materiais e Morais com Pedido de Antecipação de Tutela Parcial
Requerente Raimundo Sousa Ferreira
Requerido Banco BMC
FINALIDADE: INTIMAÇÃOdo(a)s advogado(a)s do réu/denunciado/requerente Dr. ANTONIO AUGUSTO SOUSA OAB/MA
4847para tomar ciência da SENTENÇA/DECISÃO/DESPACHO proferido(a) nos autos em epígrafe, na íntegra a seguir transcrita.

Cândido Mendes/MA, 29/6/2017.
Maria da Glória Abreu da Silva Moreira Lima

Secretária Judicial
Mat. 81547

(Assinado de ordem do MM. Juiz Ricardo Augusto Figueiredo MoysesTitular desta Comarca, nos termos do art. 3º, XXV, III, do
provimento nº. 001/2007/CGJ/MA).

DESPACHO

1. Recebi hoje.
2. Cumpre ao requerente promover a citação do requerido, conforme art. . Tendo em vista que a citação do requerido no endereço
informado às fls. , restou-se infrutífera, conforme AR de fls. . Desta forma, intime-se o requerente para, no prazo de 15 (quinze)
dias, informar o endereço atualizado do requerido, sob pena de indeferimento da petição inicial.
4. Cumpra-se.
5. Após, com ou sem manifestação voltem os autos conclusos.

Cândido Mendes/MA, 19 de junho de 2017.

RICARDO AUGUSTO FIGUEIREDO MOYSES
Juiz de Direito Titular da Comarca de Cândido Mendes-MA

Processo n.º 58-82.2015.8.10.0079 (592015)
Juiz de Direito: Ricardo Augusto Figueiredo Moyses
Promotor de Justiça: Márcio Antônio Alves de Oliveira
Requerente: CONCEIÇÃO DE MARIA FIGUEIREDO PIRES
Requerido: ALDERIZO SOUSA PIRES
FINALIDADE: INTIMAÇÃOdo(a)s advogado(a)s do réu/denunciado/requerente Dr.ª SUELI PEREIRA DIAS, OAB/MA 6834para
tomar ciência da SENTENÇA/DECISÃO/DESPACHO proferido(a) nos autos em epígrafe, na íntegra a seguir transcrita.
Cândido Mendes/MA, 29/6/2017.

Página 1090 de 2382 Diário da Justiça Eletrônico Disponibilização: 30/06/2017
Edição nº 114/2017 Publicação: 03/07/2017

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO - Praça Dom Pedro II, s/n Centro - CEP 65010-905 - São Luis-MA - Fone: (98) 2106-9000 - www.tjma.jus.br
Diário da Justiça Eletrônico - Diretoria Judiciária - Coordenadoria de Jurisprudência e Publicações - Fone: (98) 2106 9805 / 9810 / 9896 / 9897 - publicacoes@tj.ma.gov.br



Maria da Glória Abreu da Silva Moreira Lima
Secretária Judicial
Mat. 81547
(Assinado de ordem do MM. Juiz Ricardo Augusto Figueiredo MoysesTitular desta Comarca, nos termos do art. 3º, XXV, III, do
provimento nº. 001/2007/CGJ/MA).

TERMO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO

Aos 13 dias de junho de 2017, nesta cidade e Comarca de Cândido Mendes, Estado do Maranhão, no Edifício do Fórum, na sala
das audiências, às 10h32min. Presente o Exmo. Dr. Ricardo Augusto Figueiredo Moyses, MM. Juiz de Direito desta Comarca e o
representante do Ministério Público, o Dr. Promotor Márcio Antonio Alves de Oliveira, na hora designada, determinou o então
magistrado ao Sr. Oficial de Justiça que abrisse os trabalhos da audiência para hoje designada, relativamente aos autos da Ação
de Divórcio - processo n° 58-82.2015.8.10.0079 (592015), em que é requerente CONCEIÇÃO DE MARIA FIGUEIREDO PIRES e
requerido ALDERIZO SOUSA PIRES. Aberta a audiência pelo MM. Juiz verificou-se a presença da requerente. Ausente o
requerido, cuja citação de deu por edital de fls. 25. Ausente a advogada da requerente, embora intimada às fls. 24. A requerente
juntou aos autos a certidão de óbito do requerido e pediu a desistência do processo. Após o MM. Juiz concedeu a palavra ao
representante do Ministério Público que se manifestou: "MM. Juiz, levando-se em consideração o pedido de desistência formulado
pela parte requerente e não tendo havido apresentação de contestação, manifesta-se o Ministério Publico pela homologação da
desistência". Em seguida o MM. Juiz proferiu a seguinte SENTENÇA: "Vistos etc. Cuidam os autos de ação de divórcio movida por
CONCEIÇÃO DE MARIA FIGUEIREDO PIRES em face de ALDERIZO SOUSA PIRES. O requerido foi citado por edital de fls. 25.
a Autora, em sede de audiência de conciliação manifestou seu interesse em desistir do processo. É o relatório. Decido. Tendo em
vista que os art. 485, §§ 4º e 5º do CPC dispõem que a desistência da ação poderá ser formulada até a sentença e que a parte não
poderá desistir do feito após a apresentação da contestação, entendo possível a desistência formulada pela autora. No caso dos
autos, embora citado por edital o réu não apresentou contestação. Demais disso, a certidão de óbito ora juntada prova o
falecimento de réu e consequente extinção da relação matrimonial, nos termos do art. 1.571, inciso I do Código Civil. Assim,
HOMOLOGO-O por Sentença, o pedido de desistência e, em consequência, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do
mérito, nos termos do art. 485, VIII do CPC. Sem custas e sem condenações e honorários. Dou por publicada esta sentença neste
ato. Intime-se. Registre-se. Após, arquivem-se os autos com baixa na distribuição. Cândido Mendes, 13 de junho de 2017". Nada
mais havendo, mandou encerrar o presente que depois de lido e achado conforme vai devidamente assinado.

Ricardo Augusto Figueiredo Moyses
Juiz de Direito Titular da Comarca de Cândido Mendes

Autos nº. 599-96.2007.8.10.0079
REQUERENTE: ADONIRON PEREIRA DIAS
REQUERIDO: AUTO ESCOLA ABDON
FINALIDADE: INTIMAÇÃOdo(a)s advogado(a)s do réu/denunciado/requerente Dr.ª SUELI PEREIRA DIAS, OAB/MA 6834 para
tomar ciência da SENTENÇA/DECISÃO/DESPACHO proferido(a) nos autos em epígrafe, na íntegra a seguir transcrita.

Cândido Mendes/MA, 29/362017.
Maria da Glória Abreu da Silva Moreira Lima

Secretária Judicial
Mat. 81547

(Assinado de ordem do MM. Juiz Ricardo Augusto Figueiredo MoysesTitular desta Comarca, nos termos do art. 3º, XXV, III, do
provimento nº. 001/2007/CGJ/MA).

DESPACHO

Intime-se o exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, indicar bens dos executados passíveis de penhora, sob pena de extinção
do processo nos termos art. 53, § 4º da Lei n.º 9.099/95, aplicável ao cumprimento de sentença segundo o ENUNCIADO 75 do
FONAJE..
Cumpra-se
Cândido Mendes (MA), 05 de maio de 2017.

Ricardo Augusto Figueiredo Moyses
Juiz de Direito Titular

Processo 672-24.2014.8.10.0079 (6802014)
Ação Nulidade Contratual c/c Indenização por Danos Materiais e Morais com Pedido de Antecipação de Tutela
Requerente Neusa Maia
Requerido Banco Itaú BMG
FINALIDADE: INTIMAÇÃOdo(a)s advogado(a)s do réu/denunciado/requerente Dr.ª ADRIANA SILVA CARVALHO OAB/MA 8440
para tomar ciência da SENTENÇA/DECISÃO/DESPACHO proferido(a) nos autos em epígrafe, na íntegra a seguir transcrita.

Cândido Mendes/MA, 29/6/2017.
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Maria da Glória Abreu da Silva Moreira Lima
Secretária Judicial

Mat. 81547
(Assinado de ordem do MM. Juiz Ricardo Augusto Figueiredo MoysesTitular desta Comarca, nos termos do art. 3º, XXV, III, do
provimento nº. 001/2007/CGJ/MA).

SENTENÇA

Trata-se de AÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, ajuizada por NEUSA MAIA em face de BANCO ITAÚ BMG.
Às fls. 45-47 dos autos consta minuta de acordo celebrado entre as partes.
Às fls. 51-54 segue a petição e documentos comprovando o cumprimento do acordo.
Vieram os autos conclusos.
Inexiste óbice legal a que seja homologado o acordo firmado entre as partes, tal como delineado às fls. 45-47 dos autos, eis que
realizado de forma regular e de comum convenção de ambos.
Desse modo, HOMOLOGO por sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo realizado entre a autora,
NEUSA MAIA, e o réu, BANCO ITAÚ BMG, e, com fundamento no art. 487, III, b, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO
O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO entre as partes acima referenciadas.
Expeça-se alvará em favor da parte autora da quantia registrada às fls. 54.
Sem custas.
Após, certifique-se o trânsito em julgado desta sentença, devendo os presentes autos serem arquivados, dando-se baixa na
distribuição.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Cândido Mendes/MA, 28 de junho de 2017.

RICARDO AUGUSTO FIGUEIREDO MOYSES
Juiz de Direito Titular da Comarca de Cândido Mendes-MA

Processo 672-24.2014.8.10.0079 (6802014)
Ação Nulidade Contratual c/c Indenização por Danos Materiais e Morais com Pedido de Antecipação de Tutela
Requerente Neusa Maia
Requerido Banco Itaú BMG
FINALIDADE: INTIMAÇÃOdo(a)s advogado(a)s do réu/denunciado/requerente Dr. GIOVANNY MICHAEL VIEIRA NAVARRO
OAB/PA 9320Ae Dr. MARIA ROSINEIDE BENTES OAB/MA 7466 para tomar ciência da SENTENÇA/DECISÃO/DESPACHO
proferido(a) nos autos em epígrafe, na íntegra a seguir transcrita.

Cândido Mendes/MA, 29/6/2017.
Maria da Glória Abreu da Silva Moreira Lima

Secretária Judicial
Mat. 81547

(Assinado de ordem do MM. Juiz Ricardo Augusto Figueiredo MoysesTitular desta Comarca, nos termos do art. 3º, XXV, III, do
provimento nº. 001/2007/CGJ/MA).

SENTENÇA

Trata-se de AÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, ajuizada por NEUSA MAIA em face de BANCO ITAÚ BMG.
Às fls. 45-47 dos autos consta minuta de acordo celebrado entre as partes.
Às fls. 51-54 segue a petição e documentos comprovando o cumprimento do acordo.
Vieram os autos conclusos.
Inexiste óbice legal a que seja homologado o acordo firmado entre as partes, tal como delineado às fls. 45-47 dos autos, eis que
realizado de forma regular e de comum convenção de ambos.
Desse modo, HOMOLOGO por sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo realizado entre a autora,
NEUSA MAIA, e o réu, BANCO ITAÚ BMG, e, com fundamento no art. 487, III, b, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO
O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO entre as partes acima referenciadas.
Expeça-se alvará em favor da parte autora da quantia registrada às fls. 54.
Sem custas.
Após, certifique-se o trânsito em julgado desta sentença, devendo os presentes autos serem arquivados, dando-se baixa na
distribuição.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Cândido Mendes/MA, 28 de junho de 2017.

RICARDO AUGUSTO FIGUEIREDO MOYSES
Juiz de Direito Titular da Comarca de Cândido Mendes-MA
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Processo 673-72.2015.8.10.0079
Ação Anulatória de Débito c/c Pedido Liminar de Suspensão dos Descontos
Autora Zuila Sueiro
Réu Banco Panamericano
FINALIDADE: INTIMAÇÃOdo(a)s advogado(a)s do réu/denunciado/requerente Dr. KARINNE SILVA ANDRADE OAB/PA
13.191 e Dr. GILVAN MELO SOUSA OAB/CE 16.383para tomar ciência da SENTENÇA/DECISÃO/DESPACHO proferido(a) nos
autos em epígrafe, na íntegra a seguir transcrita.

Cândido Mendes/MA, 29/362017.
Maria da Glória Abreu da Silva Moreira Lima

Secretária Judicial
Mat. 81547

(Assinado de ordem do MM. Juiz Ricardo Augusto Figueiredo MoysesTitular desta Comarca, nos termos do art. 3º, XXV, III, do
provimento nº. 001/2007/CGJ/MA).

SENTENÇA

Trata-se de AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C PEDIDO LIMINAR DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS, ajuizada por ZUILA
SUEIRO em face de BANCO PANAMERICANO.
Às fls. 36-38 dos autos consta minuta de acordo celebrado entre as partes.
Vieram os autos conclusos.
É o breve relato.
Passo à fundamentação.
Inexiste óbice legal a que seja homologado o acordo firmado entre as partes, tal como delineado às fls. 36-38 dos autos, eis que
realizado de forma regular e de comum convenção de ambos.
Decido.
Desse modo, HOMOLOGO por sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo realizado entre a autora,
ZUILA SUEIRO, e o réu, BANCO PANAMERICANO, e, com fundamento no art. 487, III, b, do Código de Processo Civil, JULGO
EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO entre as partes acima referenciadas.
Sem custas.
Após, certifique-se o trânsito em julgado desta sentença, devendo os presentes autos serem arquivados, dando-se baixa na
distribuição.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Cândido Mendes/MA, 26 de junho de 2017.

RICARDO AUGUSTO FIGUEIREDO MOYSES
Juiz de Direito Titular da Comarca de Cândido Mendes-MA

Processo 676-27.2015.8.10.0079
Ação Nulidade Contratual c/c Indenização por Danos Materiais e Morais com Pedido de Antecipação de Tutela
Requerente Zeliete Pereira dos Santos
Requerido Banco Itaú BMG
FINALIDADE: INTIMAÇÃOdo(a)s advogado(a)s do réu/denunciado/requerente Dr. EDILSON NOBRE OAB/MA 14134 e Dr.
GIOVANNY MICHAEL VIEIRA NAVARRO OAB/MA 9320Apara tomar ciência da SENTENÇA/DECISÃO/DESPACHO proferido(a)
nos autos em epígrafe, na íntegra a seguir transcrita.

Cândido Mendes/MA, 29/6/2017.
Maria da Glória Abreu da Silva Moreira Lima

Secretária Judicial
Mat. 81547

(Assinado de ordem do MM. Juiz Ricardo Augusto Figueiredo MoysesTitular desta Comarca, nos termos do art. 3º, XXV, III, do
provimento nº. 001/2007/CGJ/MA).

SENTENÇA
Trata-se de NULIDADE CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA proposta por ZELIETE PEREIRA DOS SANTOS em desfavor de BANCO ITAÚ BMG.
Às fls. 43 consta manifestação da parte autora informando que desiste de prosseguir com a ação em face do requerido.
Às fls. 48 segue cópia da manifestação do requerido em oposição ao pedido de desistência da requerente. O requerido juntou a
manifestação original incompleta, às fls. 62.
Vieram os autos conclusos para as devidas providências.
É o relatório.
Passo à fundamentação.
Como é cediço, o Código de Processo Civil arrola como uma das causas de extinção do processo sem resolução do mérito a
desistência da ação pelo autor (art. 485, VIII, do Código de Processo Civil).
Da mesma forma, o Enunciado 90 do Fonaje dispõe que: "A desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu já citado,
implicará a extinção do processo sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento, salvo
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quando houver indícios de litigância de má-fé ou lide temerária.
No entanto, a manifestação do requerido de fls. 48, não demonstra o indício de má-fé alegado, tendo em vista que não foi
comprovado que o crédito foi recebido pela requerente.
Desta feita, considerando o requerimento da parte autora registrada na manifestação de fls. 43, não resta alternativa a este juízo
senão a de homologar por sentença a desistência da presente ação e declarar a extinção do feito sem resolução do mérito.

Decido.
Ex positis, em razão do pedido desistência, HOMOLOGO a referida manifestação de desistência, às fls. 43, nos termos do art. 200,
parágrafo único, do Código de Processo Civil. Por via de consequência, com fundamento no art. 485, inciso VIII, do mesmo
diploma legal, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
Sem custas processuais.
Certificado o trânsito em julgado, arquive-se com baixa na distribuição.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Cândido Mendes-MA, 22 de junho de 2017.

RICARDO AUGUSTO FIGUEIREDO MOYSES
Juiz de Direito Titular da Comarca de Cândido Mendes-MA

Processo nº. 677-48.2014.8.10.0079 (6852014)
Ação de Nulidade Contratual c/c Indenização por Danos Materiais e Morais com Pedido de Antecipação de Tutela
Requerente: Marly da Silva Maia
Requerido: Banco Votorantim
FINALIDADE: INTIMAÇÃOdo(a)s advogado(a)s do réu/denunciado/requerente Dr.ª ADRIANA SILVA CARVALHO OAB/MA
8440para tomar ciência da SENTENÇA/DECISÃO/DESPACHO proferido(a) nos autos em epígrafe, na íntegra a seguir transcrita.

Cândido Mendes/MA, 29/362017.
Maria da Glória Abreu da Silva Moreira Lima

Secretária Judicial
Mat. 81547

(Assinado de ordem do MM. Juiz Ricardo Augusto Figueiredo MoysesTitular desta Comarca, nos termos do art. 3º, XXV, III, do
provimento nº. 001/2007/CGJ/MA).

SENTENÇA

Trata-se de Ação de Nulidade Contratual c/c Indenização por Danos Materiais e Morais com Pedido de Antecipação de Tutela
ajuizada por MARLY DA SILVA MAIA, em desfavor do BANCO VOTORANTIM alegando, em síntese, que foi realizado empréstimo
em seu nome sem sua expressa autorização.
Devidamente citado às fls. 18, o requerido compareceu à audiência una designada, bem como juntou contestação com
documentos, com destaque para a cédula de empréstimo bancário às fls. 54-55. Pugnou pela improcedência dos pedidos autorais.
Vieram os autos conclusos.
É relatório.

Passo à fundamentação.
A presente demanda versa sobre empréstimo dito fraudulento realizado com desconto no benefício previdenciário da parte autora,
supostamente sem expresso consentimento, junto ao banco requerido.
O banco requerido informou que o empréstimo foi concluído, com os valores depositados em conta corrente de titularidade do
requerente, fazendo juntar a cédula de empréstimo bancário, às fls. 54-55.
Desta feita, como há prova nos autos quanto à regularidade dos descontos, visto os documentos mencionados acima, observou-se
que o empréstimo foi efetivamente realizado.
No caso exame, o banco requerido apresentou o contrato de empréstimo e documentação pessoais da parte requerente, no qual
demonstra que o contrato em comento de fato ocorreu entre as partes.
Analisando-se a documentação acostada pelo banco requerido, não se percebe nenhuma mácula nos mesmos, tendo em vista da
consistência dos dados. O contrato celebrado preencheu os requisitos legais para sua validade, restando incontroverso.
Não cabe ainda qualquer alegação quanto ao vício de consentimento, pois, de acordo com o artigo 138 do Código Civil, são
anuláveis os negócios jurídicos, quando as declarações de vontade emanem de erro substancial, o que não se verifica no caso em
questão.
De outra banda, a parte autora não provou fato constitutivo de seu direito, conforme art. 373, I, do Novo Código de Processo Civil.
Restando desconfigurado o fato ilícito, ausente a responsabilidade civil.
Assim, existindo nos autos prova livre de impugnação de que foi realizado o empréstimo, associada à exibição do contrato e à falta
de demonstração de vício de vontade, não há como desconstituir ou negar o negócio jurídico, em atenção ao princípio da boa-fé.
Portanto, por entender que a parte requerida se desincumbiu satisfatoriamente de seu ônus probandi, não há como acolher a
pretensão da parte requerente.
Decido.
Diante de todo o acima exposto, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL e, nestes termos, julgo extinto o feito, com
resolução do mérito, nos moldes do art. 487, I do CPC.
Deixo de condenar a parte requerente ao pagamento das custas processuais e honorários de advogado, nos termos do art. 55 da
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Lei 9.099/95.
A presente decisão servirá de mandado.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Cândido Mendes/MA, 21 de junho de 2017.

RICARDO AUGUSTO FIGUEIREDO MOYSES
Juiz de Direito Titular da Comarca de Cândido Mendes-MA

Processo nº. 680-98.2014.8.10.0079 (6882014)
Ação de Nulidade Contratual c/c Indenização por Danos Materiais e Morais com Pedido de Antecipação de Tutela
Requerente: Marly da Silva Maia
Requerido: Banco Votorantim
FINALIDADE: INTIMAÇÃOdo(a)s advogado(a)s do réu/denunciado/requerente Dr.ª ADRIANA SILVA CARVALHO OAB/MA
8440para tomar ciência da SENTENÇA/DECISÃO/DESPACHO proferido(a) nos autos em epígrafe, na íntegra a seguir transcrita.

Cândido Mendes/MA, 29/6/2017.
Maria da Glória Abreu da Silva Moreira Lima

Secretária Judicial
Mat. 81547

(Assinado de ordem do MM. Juiz Ricardo Augusto Figueiredo MoysesTitular desta Comarca, nos termos do art. 3º, XXV, III, do
provimento nº. 001/2007/CGJ/MA).

SENTENÇA

Trata-se de Ação de Nulidade Contratual c/c Indenização por Danos Materiais e Morais com Pedido de Antecipação de Tutela
ajuizada por MARLY DA SILVA MAIA, em desfavor do BANCO VOTORANTIM alegando, em síntese, que foi realizado empréstimo
em seu nome sem sua expressa autorização.
Devidamente citado às fls. 16, o requerido compareceu à audiência una designada, bem como juntou contestação com
documentos, com destaque para o comprovante de transferência TED às fls. 85 e cédula de crédito bancário às fls. 53-55. Pugnou
pela improcedência dos pedidos autorais.
Vieram os autos conclusos.
É relatório.
Passo à fundamentação.
A presente demanda versa sobre empréstimo dito fraudulento realizado com desconto no benefício previdenciário da parte autora,
supostamente sem expresso consentimento, junto ao banco requerido.
O banco requerido demonstrou que o empréstimo foi concluído, com os valores depositados em conta corrente de titularidade da
requerente, fazendo juntar o documento que comprova a transferência eletrônica, TED, fls. 85, bem como a cédula de crédito
bancário, às fls. 53-55.
Desta feita, como há prova nos autos quanto à regularidade dos descontos, visto os documentos mencionados acima, comprovou-
se que o valor do empréstimo foi efetivamente disponibilizado à parte autora, diretamente em sua conta corrente.
No caso exame, o banco requerido apresentou o contrato de empréstimo e documentação pessoais da parte requerente, no qual
demonstram que o contrato em comento de fato ocorreu entre as partes.
Também juntou comprovante de transferência, demonstrando que o valor foi disponibilizado à parte autora.
Analisando-se a documentação acostada pelo banco requerido, não se percebe nenhuma mácula nos mesmos, tendo em vista da
consistência dos dados. O contrato celebrado preencheu os requisitos legais para sua validade, restando incontroverso.
Não cabe ainda qualquer alegação quanto ao vício de consentimento, pois, de acordo com o artigo 138 do Código Civil, são
anuláveis os negócios jurídicos, quando as declarações de vontade emanem de erro substancial, o que não se verifica no caso em
questão.
De outra banda, a parte autora não provou fato constitutivo de seu direito, conforme art. 373, I, do Novo Código de Processo Civil.
Restando desconfigurado o fato ilícito, ausente a responsabilidade civil.
Assim, existindo nos autos prova livre de impugnação de que foi realizado o empréstimo, associada à exibição do contrato e à falta
de demonstração de vício de vontade, não há como desconstituir ou negar o negócio jurídico, em atenção ao princípio da boa-fé.
Portanto, por entender que a parte requerida se desincumbiu satisfatoriamente de seu ônus probandi, não há como acolher a
pretensão da parte requerente.
Decido.
Diante de todo o acima exposto, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL e, nestes termos, julgo extinto o feito, com
resolução do mérito, nos moldes do art. 487, I do CPC.
Deixo de condenar a parte requerente ao pagamento das custas processuais e honorários de advogado, nos termos do art. 55 da
Lei 9.099/95.
A presente decisão servirá de mandado.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Cândido Mendes/MA, 21 de junho de 2017.

RICARDO AUGUSTO FIGUEIREDO MOYSES
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Juiz de Direito Titular da Comarca de Cândido Mendes-MA

Processo nº. 7172015
Ação: Averiguação de Paternidade
Requerente: Nehmias Bento Ferreira
Advogado(a) do(a) requerente: Bruno Rafael Pereira Moraes,OAB/MA 11501-MA
FINALIDADE: Intimação do advogado do requerente Dr. Bruno Rafael Pereira Moraes, OAB/MA 11501-MA. Para comparecer a
audiência de Conciliaçãodesignada para o dia 05/09/2017às 15h00min, na sala de audiências do Fórum Local, sito na Rua
Professor Caxias, nº 260, Bairro Piracambú, em Cândido Mendes/MA.

Cândido Mendes/MA, 28/06/2017.
Maria da Glória Abreu da Silva Moreira Lima

Secretária Judicial
Mat. 81547

(Assinado de ordem do MM. Juiz Ricardo Augusto Figueiredo Moyses, Titular desta Comarca, nos termos do art. 3º, XXV, III, do
provimento nº. 001/2007/CGJ/MA).

Processo n.º 834-97.2006.8.10.0079 (8432006)
Juiz de Direito: Ricardo Augusto Figueiredo Moyses
Promotor de Justiça: Márcio Antônio Alves de Oliveira
Requerente: MARINALDA COSTA
Advogado(a): SUELI PEREIRA DIAS OAB/MA 6834
Requerido: ELIAS SOARES ANDRADE
FINALIDADE: INTIMAÇÃOdo(a)s advogado(a)s do réu/denunciado/requerente Dr.ª SUELI PEREIRA DIAS OAB/MA 6834 para
tomar ciência da SENTENÇA/DECISÃO/DESPACHO proferido(a) nos autos em epígrafe, na íntegra a seguir transcrita.

Cândido Mendes/MA, 28/6/2017.
Maria da Glória Abreu da Silva Moreira Lima

Secretária Judicial
Mat. 81547

(Assinado de ordem do MM. Juiz Ricardo Augusto Figueiredo MoysesTitular desta Comarca, nos termos do art. 3º, XXV, III, do
provimento nº. 001/2007/CGJ/MA).

TERMO DE AUDIÊNCIA

Aos 27 dias de junho de 2017, nesta cidade e Comarca de Cândido Mendes, Estado do Maranhão, no Edifício do Fórum, na sala
das audiências, às 15h00min. Presente o Exmo. Dr. Ricardo Augusto Figueiredo Moyses, MM. Juiz de Direito desta Comarca e o
representante do Ministério Público, o Dr. Promotor Márcio Antonio Alves de Oliveira, na hora designada, determinou o então
magistrado ao Sr. Oficial de Justiça que abrisse os trabalhos da audiência para hoje designada, relativamente aos autos da Ação
de Divórcio – processo n° 834-97.2006.8.10.0079 (8432006), em que é requerente MARINALDA COSTA e requerido ELIAS
SOARES ANDRADE. Aberta a audiência pelo MM. Juiz verificou-se ausência do requerente e da requerida, bem como de qualquer
advogado. Em seguida o MM. Juiz proferiu o seguinte DESPACHO: “Intime-se a advogada da autora para, no prazo de 15
(quinze) dias, informar endereço atualizado desta sob pena de extinção do processo na forma do art. 485, inciso III do
CPC; bem como para, no mesmo prazo, fornecer endereço atualizado do réu”. Nada mais havendo, mandou encerrar o
presente que depois de lido e achado conforme vai devidamente assinado.

Ricardo Augusto Figueiredo Moyses
Juiz de Direito Titular da Comarca de Cândido Mendes

Processo n.º 957-46.2016.8.10.0079 (9612016)
Juiz de Direito: Ricardo Augusto Figueiredo Moyses
Promotor de Justiça: Márcio Antônio Alves de Oliveira
Requerente: MANOEL PEREIRA NETO
Advogado(a) SUELI PEREIRA DIAS OAB/MA 6834
Requerido: LUCIMAR ROSA DOS SANTOS
FINALIDADE: INTIMAÇÃOdo(a)s advogado(a)s do réu/denunciado/requerente Dr.ª SUELI PEREIRA DIAS, OAB/MA 6834 para
tomar ciência da SENTENÇA/DECISÃO/DESPACHO proferido(a) nos autos em epígrafe, na íntegra a seguir transcrita.
Cândido Mendes/MA, 28/6/2017.
Maria da Glória Abreu da Silva Moreira Lima
Secretária Judicial
Mat. 81547
(Assinado de ordem do MM. Juiz Ricardo Augusto Figueiredo MoysesTitular desta Comarca, nos termos do art. 3º, XXV, III, do
provimento nº. 001/2007/CGJ/MA).

TERMO DE AUDIÊNCIA
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Aos 27 dias de junho de 2017, nesta cidade e Comarca de Cândido Mendes, Estado do Maranhão, no Edifício do Fórum, na
sala das audiências, às 16h00min. Presente o Exmo. Dr. Ricardo Augusto Figueiredo Moyses, MM. Juiz de Direito desta
Comarca e o representante do Ministério Público, o Dr. Promotor Márcio Antonio Alves de Oliveira, na hora designada,
determinou o então magistrado ao Sr. Oficial de Justiça que abrisse os trabalhos da audiência para hoje designada,
relativamente aos autos da Ação de Divórcio – Processo n° 957-46.2016.8.10.0079 (9612016), em que é requerente MANOEL
PEREIRA NETO e requerida CELINA BORGES CRUZ. Aberta a audiência pelo MM. Juiz verificou-se a presença do requerente,
desacompanhado de sua advogada, a qual pediu adiamento da presente audiência. Presente também a requerida,
acompanhada pela advogada Dra. STELLA TAVARES CARVALHAL, OAB/MA 17098. Após as ponderações levantadas pelo
Ministério Público, as partes não chegaram a consenso. Em seguida o MM. Juiz proferiu o seguinte DECISÃO: “Embora pedido
o adiamento da presente audiência, verificou-se, após ponderação da as partes a impossibilidade de composição. Daí, realizo o
saneamento do feito na forma do art. 357 do CPC. O feito não comporta julgamento antecipado, eis que há necessidade de
produção de outras provas, sobretudo quando há requerimentos na inicial e na contestação relativos à produção de prova
testemunhal. Não há questões processuais pendentes. Passo a delimitar as questões de fato sobre as quais recairá a atividade
probatória: 1) O período de duração e marcos inicial e final da relação de união estável que existiu entre as partes, ressalvando
que a existência da relação é incontroversa. 2) a existência e individualização dos bens comuns adquiridos na constância da
união estável; 3) o valor dos referidos bens; 4) a posse ou propriedade dos referidos bens; e 5) o desforço comum para
aquisição da posse ou propriedade dos bens. A distribuição do ônus da prova será aquela prevista no art. 373 do CPC.As partes
poderão solicitar esclarecimentos ou ajustes, dos referidos pontos no prazo de 05 dias. Intime-se a advogada do autor via
publicação no DJ. Após referido prazo, voltem os autos conclusos para designação da audiência de instrução e
julgamento”. Da decisão os presentes foram intimados no ato. Nada mais havendo, mandou encerrar o presente que depois de
lido e achado conforme vai devidamente assinado.

Ricardo Augusto Figueiredo Moyses
Juiz de Direito Titular da Comarca de Cândido Mendes

Cantanhede

INTIMAÇÃO
AÇÃO: INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
NÚMERO DO PROCESSO: 570-91.2017.8.10.0080
REQUERENTE:IZABEL BATISTA TEIXEIRA
ADVOGADO: Crisógono Rodrigues Santos, OAB/MA 2022
REQUERIDO: BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADOS S/A
O DR. PAULO DO NASCIMENTO JUNIOR, JUIZ DE DIREITO TITULAR DESTA COMARCA DE CANTANHEDE, ESTADO DO
MARANHÃO, NA FORMA DA LEI ETC.
Finalidade: Intimaçãodo(as) Advogado(as)Crisógono Rodrigues Santos, OAB/MA 2022, para tomar conhecimento do inteiro teor
do Despachoprolatado nos autos do processo em epígrafe; dispositivo transcrito a seguir:
DESPACHO
Dessa forma, determino a intimação do autor, por meio de seu advogado, via DJE, para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a
inicial, sob pena de indeferimento, nos termos do art. 321 do CPC, com os seguintes documentos:
cópias dos extratos bancários de suas contas referente ao mês anterior a inclusão do suposto contrato, assim como aos meses da
inclusão do suposto contrato e dos dois meses subsequentes.
O presente despacho serve como MANDADO DE CITAÇÃO e INTIMAÇÃO.
Com ou sem manifestação, voltem-me os autos conclusos.
Intime-se. Cumpra-se.
Cantanhede, MA, 31 de maio de 2017.
Paulo do Nascimento Junior
Juiz de Direito
Dado e passado nesta Cidade de Cantanhede, Estado do Maranhão, aos 27/06/2017. Eu, Valdina de Jesus Lima Dutra dos
Santos, Secretária Judicial, subscrevi.

PAULO DO NASCIMENTO JUNIOR
Juiz de Direito, titular

INTIMAÇÃO
AÇÃO: DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO
NÚMERO DO PROCESSO: 840-23.2014.8.10.0080
EXEQUENTE:GEMINIANO MACEDO DO ROSÁRIO
ADVOGADO: Samantha Costa Barros OAB/MA 10986
EXECUTADO: BANCO BMG
O DR. PAULO DO NASCIMENTO JUNIOR, JUIZ DE DIREITO TITULAR DESTA COMARCA DE CANTANHEDE, ESTADO DO
MARANHÃO, NA FORMA DA LEI ETC.
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Finalidade: Intimaçãodo(as) Advogado(as)Samantha Costa Barros OAB/MA 10986, para tomar conhecimento do inteiro teor do
Despachoprolatado nos autos do processo em epígrafe; dispositivo transcrito a seguir:
DESPACHO
Recebo o recurso inominado apenas no efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da lei nº. 9099/95.
Intime-se o recorrido para apresentar contrarrazões, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 42, § 2º, da Lei n.º 9.099/95.
Após, remetam-se os autos para a Turma Recursal.
Cumpra-se.
Cantanhede, MA, 10 de maio de 2017.
Paulo do Nascimento Junior
Juiz de Direito
Dado e passado nesta Cidade de Cantanhede, Estado do Maranhão, aos 29/06/2017. Eu, Valdina de Jesus Lima Dutra dos
Santos, Secretária Judicial, subscrevi.

PAULO DO NASCIMENTO JUNIOR
Juiz de Direito, titular

Carolina

E D I T A L D E C I T A Ç Ã O
(Prazo 15 dias)

Ação Penal
Processo n.º 1097-45.2014.8.10.0081
Autor: Ministério Público Estadual
Réu: Carine Ferreira Sousa.
DE: CARINE FERREIRA SOUSA, brasileira, solteira, doméstica, natural de Carolina, Maranhão, RG n.º 418124520111 e CPF n.º
062.335.613-96, filho de Cleonice Ferreira e Vicente Gomes de Sousa, com endereço à Rua 01, n.º 253, Nova Carolina, Carolina,
MA, mas atualmente encontra-se em local incerto e não sabido.
FINALIDADE: Citá-lo para que no prazo de 10 (dez) dias, por intermédio de seu advogado, apresente por escrito, resposta a
acusação, na oportunidade em que poderá aguir preliminares e alegar tudo o que interesse a sua defesa, oferecer documentos e
justificação, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas; tudo consoante prescreve o §3, do artigo 396-A, do Código
de Processo Penal.O presente edital será publicado na forma da lei.
SEDE DO JUÍZO: Avenida Elias Barros, s/n, Alto da Colina, CEP: 65980-000 Fone/fax: (0**99) 3531-2197/2044 Carolina/MA.
Dado e passado nesta cidade e Comarca de Carolina, Estado do Maranhão, aos vinte e nove dias do mês de junho do ano de dois
mil e dezessete. Renato Araújo Moraes, Técnico Judiciário, digitou e conferiu e Renata Costa de Oliveira Cerveira, Secretária
Judicial, subscreveu.

Juiz Mazurkiévicz Saraiva de Sousa Cruz
Titular da Comarca de Carolina, MA.

Processo n.º: 104-94.2017.8.10.0081 (104/2017)
Ação de Arrolamento
Requerente: Raimundo Alves Costa Júnior
Advogado: Thais Bringel Rego CamposOAB/MA 9.588
Requerido: Raimundo Alves Costa
FINALIDADE: Intimar a parte autora, através da sua representante legal, devidamente constituída nos presentes autos, para tomar
conhecimento do despacho judicial de fls. 20, proferido nos autos, cujo teor segue transcrito: “ Vistos, etc. Recebo a inicial por
conter os requisitos legais. Nomeio como inventariante o Sr. RAIMUNDO ALVES COSTA JÚNIOR, para que assuma o encargo
de bem e fielmente promover o inventário e sobrepartilha dos bens deixado pelo falecido. Intime-se o inventariante para
apresentar, em 20 (vinte) dias, suas primeiras declarações (artigo 620, do CPC/15), pessoalmente, ou por advogado com
poderes especiais para semelhante fim (artigo 618, inciso III, do CPC/15). Intime-se. Cumpra-se. Carolina/MA, 19 de junho de
2017.”

Carolina, 29 de junho de 2017
Davi Rocha Resende

Auxiliar Judiciário
(Assinando de ordem do MM. Juiz Mazurkiévicz Saraiva de Sousa Cruz, Titular da Comarca de Carolina, nos termos do art.3º,

XXV, III, do provimento n.º 001/2007/CGJ/MA).

Processo n.º 189-22.2013.8.10.0081
Ação Penal.
Autor da Ação: Ministério Público Estadual.
Réu da Ação: João Alberto Martins Silva
Advogado: Alexandre Maia Lago OAB/MA 4.264 e Betty Aroucha Paiva OAB/MA 6.246.
FINALIDADE: Intimar os advogados Alexandre Maia Lago OAB/MA 4.264 e Betty Aroucha Paiva OAB/MA 6.246, com endereço
profissional à Rua das Camélias, Quadra 04, Lote 19, Ponta D’areia, São Luis, MA, devidamente constituídos, que a audiência de
Instrução e Julgamento antes designada para o dia 04/07/2017, às 09h30min foi redesignada para a data de 19/07/2017, às
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11h00min, em virtude da realização da Sessão da Tribunal do Júri marcada para os 04 e 05 de julho de 2017.
Carolina-MA, 29 de junho de 2017.

Renato Araújo Moraes
Técnico Judiciário

(Assinando de ordem da MM. Mazurkiévicz Saraiva de Sousa Cruz, Titular da Comarca de Carolina, MA, nos termos do art.3º,
XXV, III, do Provimento nº. 001/2007/CGJ-MA).

Processo n 349-42.2016.8.10.0081(3502016
Ação:Procedimento Ordinario
Autor :CAROLINA FRAGOSO ARRUDA
ADVOGADO: DRA . IARA MARIA COELHO CUNHA OAB; 9731-MA
REU: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS
FINALIDADE: intimar a parte Autora atraves de seu representante legal para, querendo, no prazo da  lei e  manifestar sobre  a
contestação   de fls  23-42 e documentos  dos autos do processo.

Carolina(MA) 29de junho de 2017.
Joan Costa Coelho
Auxiliar Judiciário

(Assinando de ordem do MM. JuizEilson Santos da Silva Titular da Comarca deRiachão respondendo)

Processo n.º: 419-45.2005.8.10.0081 (419/2005)
Ação de Embargos do Devedor
Embargante: José Ramos Leal e Iara Salete Gehlen Leal
Advogado:Silvio Ramos Leal OAB/PR n.° 11.836 e João Paulo Bomfim OAB/PR n.° 20.952
Embargado: Banco do Brasil S. A.
Advogado: Sérvio Túlio de Barcelos OAB/MA 14.009-A e José Arnaldo Janssen Nogueira OAB/MA 14.501-A
Advogado: Raimundo João Machado OAB/MA 3.344
FINALIDADE: Intimar as partes embargantes, através dos seus representantes legais, devidamente constituídos nos autos, para
tomarem conhecimento do despacho judicial de fls. 211, proferido nos autos, cujo teor segue transcrito: “ Vistos em
correição/2017. 1. Recebo a petição como pedido de cumprimento de sentença relativo aos honorários advocatícios
sucumbenciais. Façam-se as necessárias anotações. 2. Após, intime-se a parte executada, pelo Diário da Justiça, na pessoa de
seu advogado (art. 523, § 1º, do CPC), para pagar o débito exequendo, no prazo de 15 (quinze dias), sob pena de
prosseguimento da execução, com o acréscimo de multa de 10% sobre o valor da execução, e a expedição de mandado de
penhora e avaliação. 3. Fixo os honorários advocatícios em 10% do valor do débito, aplicáveis apenas em caso de não
pagamento no prazo supra, nos termos da Súmula nº 517 do STJ. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Carolina/MA, 27 de
janeiro de 2017.”

Carolina, 28 de junho de 2017
Davi Rocha Resende

Auxiliar Judiciário
(Assinando de ordem do MM. Juiz Mazurkiévicz Saraiva de Sousa Cruz, Titular da Comarca de Carolina, nos termos do art.3º,

XXV, III, do provimento n.º 001/2007/CGJ/MA).

Processo n.º: 611-89.2016.8.10.0081 (613/2016)
Ação de Demarcação
Requerentes: Osvaldo Pereira de Brito e Aparecida Paula Rocha de Brito
Advogado: Andréa do Nascimento Souza OAB/TO 3.504
Requerido: Espólio de Alfredo Pereira de Brito
FINALIDADE: Intimar a parte autora, através da sua representante legal, devidamente constituída nos presentes autos, para tomar
conhecimento do despacho judicial de fls. 24, proferido nos autos, cujo teor segue transcrito: “ Vistos, etc. À parte autora para
que nomeie todos os confinantes da linha demarcanda (art. 574, CPC/2015), no prazo de 15 (quinze) dias. Com a resposta,
cite(m)-se nos termos do art. 576 caput, c/c Parágrafo Único, e art. 577, CPC/2015. Silente a parte autora, certifique-se e façam
conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Carolina/MA, 19 de junho de 2017.”

Carolina, 29 de junho de 2017
Davi Rocha Resende

Auxiliar Judiciário
(Assinando de ordem do MM. Juiz Mazurkiévicz Saraiva de Sousa Cruz, Titular da Comarca de Carolina, nos termos do art.3º,

XXV, III, do provimento n.º 001/2007/CGJ/MA).

Carutapera

EDITAL DE INTIMAÇÃO Nº 102/2017
COM PRAZO DE 90 (NOVENTA) DIAS

TRIBUNAL DO JÚRI POPULAR DA COMARCA DE CARUTAPERA
Processo n.º: 31-08.2006.8.10.0082
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Autora: Justiça Pública
Ação Penal – do art. 121, C/C 14, II, do Código Penal
Réu: CLEBERSON MAGALHÃES RIBEIRO DOS SANTOS
Vítima: IVANILZA DA SILVA LEITE
Advogado: DRA. LUSMARINA PEREIRA QUADROS
Oficial de Justiça: Jorge Aélio Maia dos Santos
O Exmo. Sr. Doutor Alexandre Antônio José de Mesquita, Juiz de Direito da Comarca de Carutapera, Estado do Maranhão, na
forma da Lei, etc.,
FAZ SABER a todos quantos o presente Edital, virem ou dele conhecimento tiverem, que fica INTIMADO o ACUSADO
CLEBERSON MAGALHÃES RIBEIRO DOS SANTOS – “CLEBINHO” , brasileiro, solteiro, funcionário público, filho de Cecilio
Cantanhede dos Santos e Deulimar Magalhães Ribeiro, residente na Av. Newton Bello, s/n, bairro Porto, Luis Domingues-MA,
atualmente em local incerto e não sabido, por todo conteúdo da sentença prolatada nos autos, do teor seguinte: SENTENÇA.
Vistos, etc. O Ministério Público do Estado ofereceu denúncia contra CLEBERSON MAGALHÃES RIBEIRO DOS SANTOS, já
qualificado nos autos, dando-o como incurso nas sanções do art. 121 c/c art. 14, II, ambos do Código Penal Brasileiro, sob a
acusação de que, no dia 18 de outubro de 2005, por volta das 20h30m., teria atentado contra a vida da vítima IVANILZA DA SILVA
LEITE, efetuando, em direção da embarcação em que ela se encontrava, três disparos de projéteis de arma fogo. Após o
recebimento da denúncia, o feito desenvolveu-se regularmente, constituindo-se as provas através dos depoimentos das
testemunhas e vítima ouvidas em Juízo, que se encontra nos autos. O acusado confessou a autoria delitiva, alegando que se
encontrava em estado de embriagues. O acusado foi pronunciado como incurso nas penas do art. 121 c/c art. 14, II, ambos do
Código Penal brasileiro, para que fosse julgado pelo Egrégio Tribunal do Júri, não tendo sido interposto Recurso, transitando a
sentença livremente em julgado. Submetido, hoje, a julgamento em sessão plenária do Júri Popular, foram ouvidas a vítima e duas
testemunhas, uma arrolada pelo Ministério Público do Estado e outra pela defesa. O acusado não foi ouvido por se encontrar em
local incerto e não sabido. Foram ainda procedidos os debates, momento em que o Ministério Público do Estado requereu a
condenação do Réu por tentativa de homicídio, nos termos da pronúncia. Nesse diapasão, a defesa manteve as suas pretensões
em plenário, alegando que o acusado praticou a conduta sem intenção de matar. Após, formulados os quesitos, conforme termo
próprio, o Conselho de Sentença, reunido em sala secreta confirmou, por maioria, a materialidade e a autoria do delito; julgando
pela condenação do acusado CLEBERSON MAGALHÃES RIBEIRO DOS SANTOS. Em face da decisão resultante da vontade
soberana dos Senhores Jurados, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO descrito na PRONÚNCIA, para condenar o acusado
CLEBERSON MAGALHÃES RIBEIRO DOS SANTOS, como incurso nas penas previstas no art. 121 c/c art. 14, II, ambos do
Código Penal Pátrio, afastando a tese da defesa. Resta-me, então, aplicar-lhe as sanções pertinentes, pelo que, nos termos dos
artigos 59 e 68, ambos do Código Penal brasileiro, passo a lhe dosar a pena. Analisando as diretrizes estabelecidas no artigo 59
do mesmo Estatuto Punitivo, verifico as seguintes circunstâncias judiciais: Culpabilidade – O acusado compreendia as
circunstâncias do fato e sua ilicitude, podendo ter optado em não ter praticado o crime. Naquele instante, exigia-se que o
comportamento do acusado se amoldasse ao Direito. No entanto, este optou, livre e conscientemente pela prática da conduta
criminosa, efetuando três disparos de projéteis de arma de fogo contra a vítima, os quais só não atingiram a vítima e seu filho por
circunstâncias alheias a sua vontade. Presente, portanto, a culpabilidade, em decorrência da reprovabilidade social de sua
conduta, não havendo qualquer causa que exclua os elementos que a integram. Logo, a culpabilidade se afere gravíssima, pois o
acusado agiu com ânimo letal; eis que efetuou três tiros de arma de fogo em direção da vítima, a qual se encontrava com o filho de
apenas seis meses no colo. Antecedentes criminais– O réu é possuidor de bons antecedentes, em vista das informações trazidas
pela certidão juntada aos autos, o qual noticia a inexistência de condenação penal por outro crime. Conduta social – Há nos autos
provas de que o acusado mantém conduta fora dos padrões de normalidade social, eis que consta nos autos (fl. 304), certidão de
antecedentes criminais, do qual certifica que o acusado possui vários processos criminais de ameaça e lesão corporal contra a
vítima Ivanilza da Silva Leite, bem como contra outra companheira, esta também por tentativa de homicídio. Personalidade do
agente – Não existe nos autos elementos suficientes à aferição da personalidade do agente, razão pela qual deixo de valorá-la.
Circunstância do crime – A circunstância do crime não favorece o acusado, em face de as condições em que foi perpetrada a
ação e a maneira de agir do réu, uma vez que a vítima e seu filho só não foram atingidos por circunstâncias alheias a vontade de o
acusado, por ter errado os tiros. Consequência extrapenal do crime – A consequência extrapenal do crime não tem como ser
valorado, eis que o crime não produziu resultado naturalístico e não há nos autos exame psicossocial que comprove dano moral ou
psicológico a vítima. Comportamento da vítima – O comportamento da vítima não contribuiu para atitude violenta do Réu, razão
pela qual a presente circunstância também lhe é desfavorável. Desta forma, à vista das circunstâncias analisadas individualmente,
impõe-se uma resposta penal condizente com a exigência da necessidade, além de suficiente para reprovação e prevenção do
crime, consoante determinam os dispositivos norteadores de aplicação da reprimenda legal. Portanto, atento às circunstâncias
judiciais desfavoráveis acima descritas (culpabilidade, conduta social, circunstâncias do crime e comportamento da vítima), fixo a
pena-base em 13 (treze) anos de reclusão, os quais observado em conjunto com as demais provas dos autos, revelam a
necessidade significativa de exasperação da pena. Não há circunstâncias agravantes ou atenuantes. Outrossim, encontra-se
presente uma causa de diminuição de pena, descrita no art. 14, II do Código Penal brasileiro, razão pela qual diminuo a pena em
um terço (1/3), passando a dosá-la em 08 (oito) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a qual a torno definitiva, em decorrência da
ausência de qualquer causa de aumento de pena. A pena deverá ser cumprida em regime inicialmente fechado, na forma do art.
33, § 2º, “a”, do Código Penal brasileiro, na Unidade Prisional de Carutapera (MA). Quanto à possibilidade de decretação de
prisão como antecipação de pena, após o julgamento e condenação pelo Conselho de Sentença, entende este Magistrado que a
prisão, do agora condenado por um Colegiado Popular em primeiro grau, se faz necessária, afastando a possibilidade deste,
recorrer em liberdade. No mérito, a decisão dos Jurados nos crimes dolosos contra a vida é soberana, razão pela qual o Tribunal,
em grau de apelação, não pode alterar o veredicto do Conselho de Sentença, eis que não se pode substituir a vontade do
Colegiado Popular. Entende este Magistrado que, o julgamento do Conselho de Sentença é soberano, conforme preceito
constitucional do princípio da Soberania dos Veredictos, abalando e flexibilizando, apenas neste caso específico, o princípio de
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presunção de inocência (at. 5º, XXXVIII, letra c, CF), autorizando o início do cumprimento da pena após a leitura da sentença. Esse
é o entendimento atual do Supremo Tribunal Federal (1ª Turma), no julgamento do Habeas Corpus nº 118.770/SP, de 07 de março
de 2017, bem como entendimento antigo adotado por este Magistrado. Nesse sentido, é o julgamento da 1ª Turma do STF: A
prisão de réu condenado pelo Tribunal do Júri, ainda que sujeita a recurso, não viola o princípio constitucional da presunção de
inocência ou não-culpabilidade. Por todo exposto, DECRETO A PRISÃO do acusado CLEBERSON MAGALHÃES RIBEIRO DOS
SANTOS, para início de execução de pena. Expeça-se o mandado de prisão para os Órgãos de Segurança Pública do Estado do
Pará e Maranhão. Após o trânsito em julgado desta decisão, lance-se o nome do réu no rol dos culpados, “ex vi” do artigo 5º,
inciso LVII, da Carta Republicana. Empós oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Maranhão, para que adotem as
providências necessárias no que pertine à suspensão dos direitos políticos do apenado, conforme o disposto no art. 15, III, da
Constituição Federal de 1988. Oficiem-se os órgãos de identificação e estatística criminal do Estado do Maranhão. Certificado o
transcurso do prazo para recurso, após o cumprimento da prisão do acusado, expeça-se a competente Carta de Execução, com o
consequente envio à Vara das Execuções Penais – VEP, para os devidos fins. Finalmente, considerando que a defesa do réu
neste processo foi realizada pelo Dra. LUSMARINA PEREIRA QUADROS, OAB/MA nº 12.331, na condição de defensora
nomeada por este Juízo, em virtude da inexistência de Defensoria Pública nesta Comarca e da condição de pobreza do acusado,
condeno o Estado do Maranhão a pagar ao mencionado defensor o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de honorários
advocatícios, o qual se mostra compatível com o trabalho e o desempenho do aludido profissional na defesa do réu. Oficie-se ao
Procurador Geral do Estado do Maranhão e a Defensoria Pública do Estado, encaminhando cópia desta sentença, para
cumprimento. Sem custas. Dou por publicada esta sentença nesta Sessão, saindo intimados os presentes. Registre-se. Carutapera
(MA), 27 de junho de 2017. ALEXANDRE ANTÔNIO JOSÉ DE MESQUITA. Juiz Presidente do Tribunal do Júri da Comarca de
Carutapera.
E como o acusado encontra-se em lugar incerto e não sabido, e para que chegue ao seu conhecimento e não possa alegar
ignorância no futuro, expediu-se o presente EDITAL, que será publicado na forma da Lei. DADO E PASSADO o presente nesta
cidade e Comarca de Carutapera, Estado do Maranhão, aos vinte e sete dias do mês de junho de dois mil e dezessete. Eu, ____
(Wanja Carolina dos Santos Aragão), Secretária Judicial, digitei e subscrevi.

ALEXANDRE ANTÔNIO JOSÉ DE MESQUITA
Juiz de Direito

PROCESSO N.º 1046-31.2014.8.10.0082
DATA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO: 07/10/2014
AÇÃO: INTERDIÇÃO E CURATELA
AUTOR: RUTHE BARROSO LOPES
ADVOGADO DO AUTOR: DRA. ADRIANA SILVA CARVALHO – OAB/MA 8440
INTERDITANDO: RUBINALDO MAIA LOPES
FINALIDADE:Intimar o(a) advogado(a) do(a) autor(a), DRA. ADRIANA SILVA CARVALHO – OAB/MA 8440, para no prazo de
30 (trinta) dias, informar o endereço completo dos pais e irmãos do interditando, conforme determinado em audiência. Carutapera
(MA), 26 de junho de 2017. Alexandre Antônio José de Mesquita. Juiz de Direito.

Carutapera/MA, 26 de junho de 2017
Wanja Carolina dos Santos Aragão

Secretária Judicial/Técnica Judiciária
(Assinando de ordem do MM. Juiz Alexandre Antônio José de Mesquita, Titular da Comarca de Carutapera-MA, nos termos do

art. 3º, XXV, III, do Provimento nº 001/2007/CGJ/MA)

PROCESSO N.º: 1065-66.2016.8.10.0082 (10652016)
DATA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO: 22/11/2016
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL
AUTOR: DJALMA DE OLIVEIRA PINHEIRO
ADVOGADA DO AUTOR: Dra. SUELI PEREIRA DIAS , OAB/MA 6.834
REQUERIDO: ESTADO DO MARANHÃO
FINALIDADE:Intimar a advogada do autor, Dra. SUELI PEREIRA DIAS , OAB/MA 6.834, por todo conteúdo da decisão de fl. 94,
do seguinte teor: “(...) Vistos, etc. Trata-se de Execução contra a Fazenda Pública com base em título judicial, proposta por Djalma
de Oliveira Pinheiro, visando o recebimento de honorários advocatícios. Determinada a intimação do executado (fl. 91), nos termos
do art. 535, do Código de Processo Civil, a parte executada, não impugnou a execução, tampouco os cálculos apresentados,
aquiescendo com aqueles apresentados pelo exequente, conforme se vê à fl. 93. Eis a síntese necessária. Decido. Diante da
ausência de oposição de impugnação pela parte executada, embora regularmente intimada, resta homologar os valores
apresentados à fl. 12. Em face do exposto, homologo o cálculo de fl. 12 e, por conseguinte, determino a intimação da parte
executada para, no prazo de até 60 (sessenta) dias, pagar o débito exeqüendo, devendo ser providenciado os expedientes
necessários à Requisição de Pequeno Valor (RPV), anexando-se as peças processuais necessárias exigidas pela legislação, nos
termos do inciso, do art. 535, § 3º, II, do Código de Processo Civil c/c art. 13, da Lei nº 12.153/2009. Após, em caso de
desatendimento da ordem judicial, façam-se os autos conclusos para seqüestro do numerário suficiente ao cumprimento da
decisão ( § 1º, art. 13, da Lei nº 12.153/2009). Intime-se. Cumpra-se. Carutapera (MA), 28 de junho de 2017. Alexandre Antônio
José de Mesquita Juiz de Direito

Carutapera (MA), 28 de junho de 2017.
Elziane Diniz Alves
Técnica Judiciária

(Assinando de ordem do MM. Juiz Alexandre Antônio José de Mesquita, Titular da Comarca de Carutapera - MA, nos termos do
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art. 3º, XXV, III, do Provimento nº 001/2007/CGJ/MA)

PROCESSO N.º: 1084-72.2016.8.10.0082
DATA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO: 24/11/2016
AÇÃO DE NULIDADE CONTRATUTAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA
PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
AUTORA: MARIA NUNES ARAÚJO COSTA
ADVOGADO DA AUTORA: DR. EDILSON SANDRO NOBRE DA SILVA – OAB/MA 14134
REQUERIDO: BANCO PANAMERICANO S/A
ADVOGADO DO REQUERIDO: DR. FELICIANO LYRA MOURA, OAB/PE 21.714 e OAB/MA 13.269-A
FINALIDADE: Intimar o advogado da autora, DR. EDILSON SANDRO NOBRE DA SILVA – OAB/MA 14134, e advogado do
requerido, DR. FELICIANO LYRA MOURA, OAB/PE 21.714 e OAB/MA 13.269-A, por todo conteúdo da sentença de fl. 29, do
seguinte teor: (...) Vistos etc. Trata-se de Ação de Nulidade Contratual c/c Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por
Maria Nunes Araújo Costa, em face de Banco Panamericano S/A, objetivando a anulação dos contratos em questão, bem como
a restituição dos valores descontados em dobro, além de indenização por danos morais. O réu foi citado, comparecendo à
audiência de conciliação (fl. 14), na qual presentes as partes, entabularam acordo. Eis a síntese necessária. Decido Sem
digressões jurídicas desnecessárias, tendo em vista que o acordo celebrado à fl. 14 cumpre os requisitos do art. 166 do Código
Civil, interpretado a contrario senso, não há razão para não homologar o que foi entabulado pelas partes. Em face do exposto,
HOMOLOGO o acordo proposto, que fica fazendo parte integrante da presente sentença, para que produza todos os seus efeitos
e, por conseguinte, julgo extinto o processo com resolução do mérito, com base no art. 487, III, ‘b’, do Código de Processo
Civil. Sem custas em razão da assistência judiciária gratuita que ora se defere. Transitada em julgado a presente sentença, dê-se
baixa na Distribuição e arquivem-se os autos. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Carutapera (MA), 27 de junho de 2017.
Alexandre Antônio José de Mesquita Juiz de Direito

Carutapera (MA), 28 de junho de 2017.
Elziane Diniz Alves
Técnica Judiciária

(Assinando de ordem do MM. Juiz Alexandre Antônio José de Mesquita, Titular da Comarca de Carutapera - MA, nos termos do
art. 3º, XXV, III, do Provimento nº 001/2007/CGJ/MA)

PROCESSO N.º: 1182-57.2016.8.10.0082 (11822016)
DATA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO: 15/12/2016
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR COBRANÇA INDEVIDA
AUTORA: MARIA ANTONIA COSTA
ADVOGADA DA AUTORA: Dra. SUELI PEREIRA DIAS , OAB/MA 6.834
REQUERIDO: BANCO PANAMERICANO S/A
ADVOGADO DO REQUERIDO: DR. FELICIANO LYRA MOURA, OAB/PE 21.714 e OAB/MA 13.269-A
FINALIDADE:Intimar a advogada da autora, Dra. SUELI PEREIRA DIAS , OAB/MA 6.834, e o advogado do requerido, DR.
FELICIANO LYRA MOURA, OAB/PE 21.714 e OAB/MA 13.269-A, por todo conteúdo da sentença de fl. 43, do seguinte teor: “(...)
Vistos etc. Trata-se de Ação de Indenização por Cobrança Indevida c/c Reparação por Danos Morais ajuizada por Maria Antônia
Costa, em face de Banco Panamericano S/A, objetivando a anulação dos contratos em questão, bem como a restituição dos
valores descontados em dobro, além de indenização por danos morais. Não há confirmação de que o réu veio a ser citado. Antes
da data designada para audiência de conciliação (fls. 30), as partes entabularam acordo, conforme se vê às fls. 33/37. Eis a síntese
necessária. Decido Sem digressões jurídicas desnecessárias, tendo em vista que o acordo celebrado às fls. 33/37 cumpre os
requisitos do art. 166 do Código Civil, interpretado a contrario senso, não há razão para não homologar o que foi entabulado pelas
partes. Em face do exposto, HOMOLOGO o acordo proposto, que fica fazendo parte integrante da presente sentença, para que
produza todos os seus efeitos e, por conseguinte, julgo extinto o processo com resolução do mérito, com base no art. 487, III,
‘b’, do Código de Processo Civil. Sem custas em razão da assistência judiciária gratuita que ora se defere. Transitada em julgado
a presente sentença, dê-se baixa na Distribuição e arquivem-se os autos. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Carutapera (MA),
27 de junho de 2017. Alexandre Antônio José de Mesquita Juiz de Direito

Carutapera (MA), 28 de junho de 2017.
Elziane Diniz Alves
Técnica Judiciária

(Assinando de ordem do MM. Juiz Alexandre Antônio José de Mesquita, Titular da Comarca de Carutapera - MA, nos termos do
art. 3º, XXV, III, do Provimento nº 001/2007/CGJ/MA)

PROCESSO N.º: 1314-85.2014.8.10.0082 (5332014)
DATA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO: 10/06/2014
AÇÃO DE LIBELO TRABALHISTA C/C DANOS MORAIS
AUTOR: ADELSON SILVA DE LOUREIRO
ADVOGADOS DO AUTOR: Dr. GENIVAL ABRÃO FERREIRA, OAB/MA 3.755 e Dra. SUELI PEREIRA DIAS , OAB/MA 6.834
REQUERIDO: MUNICÍPIO DE CARUTAPERA/MA
ADVOGADO DO REQUERIDO: Dr. RODOLFO REGIS NOGUEIRA CABRAL – OAB/MA 10.636
FINALIDADE:Intimar os advogados do autor, Dr. GENIVAL ABRÃO FERREIRA, OAB/MA 3.755 e Dra. SUELI PEREIRA DIAS ,
OAB/MA 6.834, e o advogado do requerido, Dr. RODOLFO REGIS NOGUEIRA CABRAL – OAB/MA 10.636, por todo conteúdo da
certidão de fl. 60, do seguinte teor: “(...) Certifico para os devidos fins de direito, que a audiência designada para o dia 05 de julho
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de 2017, ás 10h e 30min, em virtudeda Portaria-CGJ – 26272017, Código de validação: 800E7A8B59 (anexo aos autos), foi
redesignada para a data de22 de agosto de 2017, às 11h e 30min.

Carutapera (MA), 28 de junho de 2017.
Elziane Diniz Alves
Técnica Judiciária

(Assinando de ordem do MM. Juiz Alexandre Antônio José de Mesquita, Titular da Comarca de Carutapera - MA, nos termos do
art. 3º, XXV, III, do Provimento nº 001/2007/CGJ/MA)

PROCESSO N.º: 160-95.2015.8.10.0082 (1602015)
DATA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO: 13/03/2015
AÇÃO DE COBRANÇA
AUTOR: DJALMA DE OLIVEIRA PINHEIRO
ADVOGADA DO AUTOR: Dra. SUELI PEREIRA DIAS , OAB/MA 6.834
REQUERIDO: ESTADO DO MARANHÃO
FINALIDADE:Intimar a advogada do autor, Dra. SUELI PEREIRA DIAS , OAB/MA 6.834, por todo conteúdo da sentença de fl.
133/134, do seguinte teor: “(...) Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA, ajuizada por DJALMA DE OLIVEIRA PINHEIRO,
em face do ESTADO DO MARANHÃO, na qual requer o pagamento de 3.527,22 (três mil, quinhentos e vinte e sete reais e vinte e
dois centacos), acrescido de juros e correção monetária. Aduz o autor que, na ocasião, exercendo a advocacia, foi nomeado como
defensor dativo por este Juízo para atuar nos processos: autos nº 17/2008, autos nº 52/2009, autos nº 08/2008 e autos nº 09/2008.
Determinada a citação da parte requerida (fl. 49), a mesma opôs embargos à execução, quando deveria ter contestado o feito (fls.
53/57), por se tratar de ação de conhecimento e não executório. Adiante, à fl. 65, o feito foi chamado à ordem para aplicar o rito
estabelecido na Lei nº 12.153/2009, em razão do requerimento feito na inicial e não observado por ocasião do despacho inicial. O
Estado do Maranhão se manifestou às fls. 71/72, sugerindo a reconsideração da decisão que tornou sem efeito os embargos à
execução opostos nas folhas 53/58, entendendo se tratar o feito de ação de execução, bem como que o autor viesse a ser instado
a demonstrar sua atuação nas ações TCO 08/2008 e TCO 09/2008 e, em relação ao processo 52/2009 que viesse a confirmar o
valor arbitrado pelo Juiz. Termo de audiência juntado à fl. 125, na qual a parte requerida não se fez presente. Por determinação
deste Juízo (fl. 127), a Secretaria Judicial certificou a atuação do autor nos autos, 17/2008, 52/2009, 08/2008 e 09/2008, por ter
sido nomeado por este Juízo como defensor dativo (fl. 132). Eis a síntese necessária. Decido. Sem digressões jurídicas
desnecessárias, reza o art. 355, I, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015) que o juiz conhecerá diretamente do pedido,
proferindo sentença, quando não houver necessidade de produção de outras provas. Constata-se no caso ora sub judice, o
julgamento antecipado do pedido, pois, apesar de ser matéria de direito e de fato, entende este Juízo que não há necessidade de
produzir prova em audiência, sendo lícito ao juiz conhecê-lo diretamente, proferindo sentença. Portanto, presentes as condições
que ensejam o julgamento imediato da lide, é dever do juiz assim proceder, não sendo uma faculdade deste, e sim uma obrigação.
O preceito é cogente (RSTJ 102/500, RT 782/302). Ressalta-se, mais uma vez, que o presente feito versa sobre ação de cobrança,
portando de conhecimento, e não de execução, encontrando-se, dessa forma, coerente o andamento processual, pois de acordo o
rito estabelecido pela Lei nº 12.153/2009. Assim, baseando-se pelo conjunto probatório carreado nos autos, em observância aos
princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, resta cristalino o débito existente e, por
conseguinte, devido pelo Estado do Maranhão, devendo ser julgada procedente a presente ação. Desse modo, ao cotejar as
provas dos autos, verifica-se que os argumentos relevantes ao deslinde do feito, foram comprovados pelos documentos juntados
autos e corroborados pela informação contida na certidão de fl. 132. Quanto ao argumento trazido à baila pelo requerido,
consistente na necessidade de confirmação pelo autor do valor dos honorários advocatícios arbitrados pelo Juízo nos autos da
ação nº 52/2009, entendo desnecessário, pois o quantum não depende do arbítrio do julgador, vez que sua fixação está atrelada a
tabela de honorários advocatícios da OAB/MA, o que facilmente pode ser verificado naquela pertinente à época da nomeação. Por
outro lado, vê-se que o Município réu, tendo a oportunidade de se manifestar quanto à existência de fato impeditivo, modificativo
ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, CPC), não o fez, deixando de apresentar elementos suficientes a afastar as alegações
contidas na inicial. Assim, só é possível concluir que a cobrança pleiteada é devida, razão pela qual tenho por incontroversos os
fatos em questão. Diante das ponderações traçadas, tenho por incontroversos os fatos narrados na inicial e, por conseguinte, o
dever de adimplir com o débito em questão. Em face do exposto, com base no art. 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO
PROCEDENTEo pedido e, por via de conseqüência, condeno o Estado do Maranhão, a pagar ao autor o valor de R$ 3.527,22 (três
mil, quinhentos e vinte e sete reais e vinte e dois centavos), devidamente acrescido de juros e correção monetária. O quantum
indenizatório deverá ser apurado por ocasião da liquidação da sentença, devendo ser monetariamente corrigido pelos índices
oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, a partir da intimação da sentença, até o seu efetivo
pagamento, nos termos da redação dada pela Lei nº. 11.960/2009 ao art. 1°-F da Lei nº. 9.494/97. Deixo de condenar o Requerido
às custas processuais, consoante estabelece art. 12, I da Lei Estadual n°. 9.109/2009, que dispõe sobre custas e emolumentos e
dá outras providências. Condeno o Requerido a pagar honorários advocatícios na base de 20% sob do valor da causa. Transitado
em julgado, dê-se baixa na Distribuição e arquivem-se os autos. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Carutapera (MA), 28 de
junho de 2017. Alexandre Antônio José de Mesquita
Juiz de Direito

Carutapera (MA), 28 de junho de 2017.
Elziane Diniz Alves
Técnica Judiciária

(Assinando de ordem do MM. Juiz Alexandre Antônio José de Mesquita, Titular da Comarca de Carutapera - MA, nos termos do
art. 3º, XXV, III, do Provimento nº 001/2007/CGJ/MA)

PROCESSO N.º: 394-77.2015.8.10.0082 (3972015)
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DATA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO: 27/05/2015
AÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL C/ INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
AUTORA: MARILU REGINA PEIXOTO BORGES
ADVOGADA DA AUTORA: Dra. SUELI PEREIRA DIAS, OAB/MA 6.834
REQUERIDA: L.A.M FOLINI COBRANÇAS –ME (MUNDIAL EDITORA)
ADVOGADO DO REQUERIDA: Dr. DIVALLE AGUSTINHO FILHO, OAB/SP 128.125
FINALIDADE:Intimar a advogada da autora, Dra. SUELI PEREIRA DIAS, OAB/MA 6.834, e o advogado da requerida, Dr. DIVALLE
AGUSTINHO FILHO, OAB/SP 128.125, por todo conteúdo da certidão de fl. 52, do seguinte teor: “(...) Certifico para os devidos
fins de direito, que a audiência designada para o dia 05 de julho de 2017, ás 10h e 15min, em virtudeda Portaria-CGJ –
26272017, Código de validação: 800E7A8B59 (anexo aos autos), foi redesignada para a data de22 de agosto de 2017, às 14h e
30min.

Carutapera (MA), 28 de junho de 2017.
Elziane Diniz Alves
Técnica Judiciária

(Assinando de ordem do MM. Juiz Alexandre Antônio José de Mesquita, Titular da Comarca de Carutapera - MA, nos termos do
art. 3º, XXV, III, do Provimento nº 001/2007/CGJ/MA)

PROCESSO N.º: 493-47.2015.8.10.0082 (4982015)
DATA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO: 02/07/2017
AÇÃO DE RESSARCIMENTO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS
AUTORES: EDISON LUIS ALEXANDRE DA SILVA e ADRIAN ROBERTA DE OLIVEIRA SILVA
ADVOGADA DOS AUTORES: Dra. LUSMARINA PEREIRA QUADROS, OAB/MA 12.331
REQUERIDO: BANCO DO BRASIL
ADVOGADO DO REQUERIDO: Dr. SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS, OAB/MA 14.009
FINALIDADE:Intimar a advogada dos autores, Dra. LUSMARINA PEREIRA QUADROS, OAB/MA 12.331, e o advogado do
requerido, Dr. SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS, OAB/MA 14.009, por todo conteúdo da certidão de fl. 138, do seguinte teor: “(...)
Certifico para os devidos fins de direito, que a audiência designada para o dia 05 de julho de 2017, ás 10h e 00min, em virtudeda
Portaria-CGJ – 26272017, Código de validação: 800E7A8B59 (anexo aos autos), foi redesignada para a data de22 de agosto de
2017, às 14h e 00min.

Carutapera (MA), 28 de junho de 2017.
Elziane Diniz Alves
Técnica Judiciária

(Assinando de ordem do MM. Juiz Alexandre Antônio José de Mesquita, Titular da Comarca de Carutapera - MA, nos termos do
art. 3º, XXV, III, do Provimento nº 001/2007/CGJ/MA)

PROCESSO N.º: 609-53.2015.8.10.0082 (6152015)
DATA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO: 24/07/2015
AÇÃO DE RESPONSABILIDADE
AUTORES: ALINE LEONIDAS SOUSA DE LACERDA e FARMÁCIA E LABORATÓRIO LACERDA E CIA LTDA-ME
ADVOGADOS DOS AUTORES: DR. EDUARDO J. HENRIQUE DE A. ALMEIDA, OAB/MA 7.958 e Dra. ADRIANA SILVA
CARVALHO DE ALMEIDA, OAB/MA 8.440
REQUERIDA: BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA
ADVOGADO DO REQUERIDA: Dr. CAIO ALMEIDA BARROS, OAB/PA 22.631 e Dr. CELSO DE FARIA MONTEIRO, OAB/SP
138.436
FINALIDADE:Intimar os advogados dos autores, DR. EDUARDO J. HENRIQUE DE A. ALMEIDA, OAB/MA 7.958 e Dra. ADRIANA
SILVA CARVALHO DE ALMEIDA, OAB/MA 8.440, e os advogados da requerida, por todo conteúdo da certidão de fl. 87, do
seguinte teor: “(...) Certifico para os devidos fins de direito, que a audiência designada para o dia 05 de julho de 2017, ás 09h e
30min, em virtudeda Portaria-CGJ – 26272017, Código de validação: 800E7A8B59 (anexo aos autos), foi redesignada para a
data de22 de agosto de 2017, às 10h e 00min.

Carutapera (MA), 28 de junho de 2017.
Elziane Diniz Alves
Técnica Judiciária

(Assinando de ordem do MM. Juiz Alexandre Antônio José de Mesquita, Titular da Comarca de Carutapera - MA, nos termos do
art. 3º, XXV, III, do Provimento nº 001/2007/CGJ/MA)

PROCESSO N.º: 771-14.2016.8.10.0082 (7712016)
DATA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO: 24/08/2016
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR COBRANÇA INDEVIDA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA
ANTECIPADA
AUTORA: ZENEIDE MENDES DA LUZ
ADVOGADA DA AUTORA: Dra. SUELI PEREIRA DIAS, OAB/MA 6.834
REQUERIDO: BANCO PANAMERICANO S/A
ADVOGADOS DO REQUERIDO: Dr. JOSÉ ANTONIO SANTOS VILELA, OAB/MA 13.427 e DR. FELICIANO LYRA MOURA,
OAB/PE 21.714 – OAB/MA 13.269-A
FINALIDADE:Intimar a advogada da autora, Dra. SUELI PEREIRA DIAS, OAB/MA 6.834, e os advogados do requerido, Dr. JOSÉ
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ANTONIO SANTOS VILELA, OAB/MA 13.427 e DR. FELICIANO LYRA MOURA, OAB/PE 21.714 – OAB/MA 13.269-A, por todo
conteúdo da certidão de fl. 101, do seguinte teor: “(...) Certifico para os devidos fins de direito, que a audiência designada para o
dia 05 de julho de 2017, ás 09h e 45min, em virtudeda Portaria-CGJ – 26272017, Código de validação: 800E7A8B59 (anexo
aos autos), foi redesignada para a data de22 de agosto de 2017, às 10h e 30min.

Carutapera (MA), 28 de junho de 2017.
Elziane Diniz Alves
Técnica Judiciária

(Assinando de ordem do MM. Juiz Alexandre Antônio José de Mesquita, Titular da Comarca de Carutapera - MA, nos termos do
art. 3º, XXV, III, do Provimento nº 001/2007/CGJ/MA)

PROCESSO N.º 812-78.2016.8.10.0082
DATA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO: 02/09/2016
AÇÃO: ALIMENTOS
AUTOR: CHARLENE SANTOS DE OLIVEIRA
ADVOGADO DO(A) AUTOR(A): DRA. ALUÍZIO MORAES DA SILVA – OAB/PA 3478
RÉU: JOSE IVON NOVICK SARAIVA PACHECO
FINALIDADE:Intimar o(a) advogado(a) do(a) autor(a), DRA. ALUÍZIO MORAES DA SILVA – OAB/PA 3478, que deveráno prazo
de 15 (quinze) dias, se manifestar acerca da proposta de acordo feita em audiência. Carutapera (MA), 27 de junho de 2017.
Alexandre Antônio José de Mesquita. Juiz de Direito.

Carutapera/MA, 27 de junho de 2017
Wanja Carolina dos Santos Aragão

Secretária Judicial/Técnica Judiciária
(Assinando de ordem do MM. Juiz Alexandre Antônio José de Mesquita, Titular da Comarca de Carutapera-MA, nos termos do

art. 3º, XXV, III, do Provimento nº 001/2007/CGJ/MA)

PROCESSO N.º: 920-10.2016.8.10.0082
DATA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO: 27/09/2015
AÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS
AUTORA: ANDRESSILENE PEREIRA DA LUZ
ADVOGADO DO AUTOR: DR. EDILSON SANDRO NOBRE DA SILVA, OAB/Ma 14.134
REQUERIDA: FACULDADE DO MEIO NORTE
ADVOGADA DA REQUERIDA: Dra. SUELI PEREIRA DIAS, OAB/MA 6.834
DATA DA AUDIÊNCIA: 22/08/2017, ÁS 08 HORAS
PROCESSO N.º: 921-92.2016.8.10.0082
DATA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO: 27/09/2015
AÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS
AUTORA: GEYSIANE FERREIRA SOARES
ADVOGADO DO AUTOR: DR. EDILSON SANDRO NOBRE DA SILVA, OAB/Ma 14.134
REQUERIDA: FACULDADE DO MEIO NORTE
ADVOGADA DA REQUERIDA: Dra. SUELI PEREIRA DIAS, OAB/MA 6.834
DATA DA AUDIÊNCIA: 22/08/2017, ÁS 12 HORAS
PROCESSO N.º: 890-72.2016.8.10.0082
DATA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO: 22/09/2015
AÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS
AUTORA: MARCIA AZEVEDO GOMES
ADVOGADO DO AUTOR: DR. EDILSON SANDRO NOBRE DA SILVA, OAB/Ma 14.134
REQUERIDA: FACULDADE DO MEIO NORTE
ADVOGADA DA REQUERIDA: Dra. SUELI PEREIRA DIAS, OAB/MA 6.834
DATA DA AUDIÊNCIA: 22/08/2017, ÁS 09 HORAS
PROCESSO N.º: 894-12.2016.8.10.0082
DATA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO: 22/09/2015
AÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS
AUTORA: DORIANE DO ROSÁRIO SOUSA
ADVOGADO DO AUTOR: DR. EDILSON SANDRO NOBRE DA SILVA, OAB/Ma 14.134
REQUERIDA: FACULDADE DO MEIO NORTE
ADVOGADA DA REQUERIDA: Dra. SUELI PEREIRA DIAS, OAB/MA 6.834
DATA DA AUDIÊNCIA: 22/08/2017, ÁS 09 HORAS E 30min
PROCESSO N.º: 880-28.2016.8.10.0082
DATA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO: 22/09/2015
AÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS
AUTORA: LEILIANE DOS REIS MENDES
ADVOGADO DO AUTOR: DR. EDILSON SANDRO NOBRE DA SILVA, OAB/Ma 14.134
REQUERIDA: FACULDADE DO MEIO NORTE
ADVOGADA DA REQUERIDA: Dra. SUELI PEREIRA DIAS, OAB/MA 6.834
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DATA DA AUDIÊNCIA: 22/08/2017, ÁS 11 HORAS
PROCESSO N.º: 922-77.2016.8.10.0082
DATA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO: 27/07/2015
AÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS
AUTORA: VANESSA SANTA BRIGIDA NASCIMENTO
ADVOGADO DO AUTOR: DR. EDILSON SANDRO NOBRE DA SILVA, OAB/Ma 14.134
REQUERIDA: FACULDADE DO MEIO NORTE
ADVOGADA DA REQUERIDA: Dra. SUELI PEREIRA DIAS, OAB/MA 6.834
DATA DA AUDIÊNCIA: 22/08/2017, ÁS 08 HORAS E 30MIN
FINALIDADE:Intimar o advogado das autoras, Dr. EDILSON SANDRO NOBRE DA SILVA, OAB/Ma 14.134, e a advogada da
requerida, Dra. SUELI PEREIRA DIAS, OAB/MA 6.834, para as audiências redesignadas para a data e horas dos autos acima
mencionados.

Carutapera (MA), 28 de junho de 2017.
Elziane Diniz Alves
Técnica Judiciária

(Assinando de ordem do MM. Juiz Alexandre Antônio José de Mesquita, Titular da Comarca de Carutapera - MA, nos termos do
art. 3º, XXV, III, do Provimento nº 001/2007/CGJ/MA)

PROCESSO N.º: 932-24.2016.8.10.0082 (9322016
DATA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO: 28/09/2016
AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
AUTOR: DJALMA DE OLIVEIRA PINHEIRO
ADVOGADA DO AUTOR: Dra. SUELI PEREIRA DIAS , OAB/MA 6.834
REQUERIDO: ESTADO DO MARANHÃO
FINALIDADE:Intimar a advogada do autor, Dra. SUELI PEREIRA DIAS , OAB/MA 6.834, por todo conteúdo da decisão de fl. 79,
do seguinte teor: “(...) Vistos, etc. Trata-se de Execução contra a Fazenda Pública com base em título judicial, proposta por Djalma
de Oliveira Pinheiro, visando o recebimento de honorários advocatícios. Determinada a intimação do executado (fl. 76), nos termos
do art. 535, do Código de Processo Civil, a parte executada, não impugnou a execução, tampouco os cálculos apresentados,
aquiescendo com aqueles apresentados pelo exequente, conforme se vê à fl. 78. Eis a síntese necessária. Decido. Diante da
ausência de oposição de impugnação pela parte executada, embora regularmente intimada, resta homologar os valores
apresentados à fl. 11. Em face do exposto, homologo o cálculo de fl. 11 e, por conseguinte, determino a intimação da parte
executada para, no prazo de até 60 (sessenta) dias, pagar o débito exeqüendo, devendo ser providenciado os expedientes
necessários à Requisição de Pequeno Valor (RPV), anexando-se as peças processuais necessárias exigidas pela legislação, nos
termos do inciso, do art. 535, § 3º, II, do Código de Processo Civil c/c art. 13, da Lei nº 12.153/2009. Após, em caso de
desatendimento da ordem judicial, façam-se os autos conclusos para seqüestro do numerário suficiente ao cumprimento da
decisão ( § 1º, art. 13, da Lei nº 12.153/2009). Intime-se. Cumpra-se. Carutapera (MA), 28 de junho de 2017. Alexandre Antônio
José de Mesquita Juiz de Direito

Carutapera (MA), 28 de junho de 2017.
Elziane Diniz Alves
Técnica Judiciária

(Assinando de ordem do MM. Juiz Alexandre Antônio José de Mesquita, Titular da Comarca de Carutapera - MA, nos termos do
art. 3º, XXV, III, do Provimento nº 001/2007/CGJ/MA)

PROCESSO N.º: 933-09.2016.8.10.0082 (9332016)
DATA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO: 28/09/2016
AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
AUTOR: DJALMA DE OLIVEIRA PINHEIRO
ADVOGADA DO AUTOR: Dra. SUELI PEREIRA DIAS , OAB/MA 6.834
REQUERIDO: ESTADO DO MARANHÃO
FINALIDADE:Intimar a advogada do autor, Dra. SUELI PEREIRA DIAS , OAB/MA 6.834, por todo conteúdo da decisão de fl.
77/78, do seguinte teor: “(...)Vistos, etc. Trata-se de Execução contra a Fazenda Pública com base em título judicial, proposta por
Djalma de Oliveira Pinheiro, visando o recebimento de honorários advocatícios. Determinada a intimação do executado (fl. 74), nos
termos do art. 535, do Código de Processo Civil, a parte executada, não impugnou a execução, tampouco os cálculos
apresentados, aquiescendo com aqueles apresentados pelo exequente, conforme se vê à fl. 76. Eis a síntese necessária. Decido.
Diante da ausência de oposição de impugnação pela parte executada, embora regularmente intimada, resta homologar os valores
apresentados à fl. 14. Em face do exposto, homologo o cálculo de fl. 14 e, por conseguinte, determino a intimação da parte
executada para, no prazo de até 60 (sessenta) dias, pagar o débito exeqüendo, devendo ser providenciado os expedientes
necessários à Requisição de Pequeno Valor (RPV), anexando-se as peças processuais necessárias exigidas pela legislação, nos
termos do inciso, do art. 535, § 3º, II, do Código de Processo Civil c/c art. 13, da Lei nº 12.153/2009. Após, em caso de
desatendimento da ordem judicial, façam-se os autos conclusos para seqüestro do numerário suficiente ao cumprimento da
decisão ( § 1º, art. 13, da Lei nº 12.153/2009). Intime-se. Cumpra-se. Carutapera (MA), 28 de junho de 2017. Alexandre Antônio
José de Mesquita Juiz de Direito

Carutapera (MA), 28 de junho de 2017.
Elziane Diniz Alves
Técnica Judiciária
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(Assinando de ordem do MM. Juiz Alexandre Antônio José de Mesquita, Titular da Comarca de Carutapera - MA, nos termos do
art. 3º, XXV, III, do Provimento nº 001/2007/CGJ/MA)

Caxias

Primeira Vara de Caxias

EDITAL DE INTIMAÇÃO
PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR SIDARTA GAUTAMA FARIAS MARANHÃO, JUIZ DE DIREITO TITULAR DA 1ª
VARA DA COMARCA DE CAXIAS DO ESTADO DO MARANHÃO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E NA FORMA
DA LEI ETC.
Processo: 2463-18.2013.8.10.0029
AÇÃO: BUSCA E APREENSÃO
Requerente: PANAMERICANO ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A
Requerido: JOSENILSON TEIXEIRA CÂMARA

FINALIDADE
FAZ SABERa todos quantos o presente Edital, virem ou dele conhecimento tiverem, que fica(m) INTIMADA a(s) parte(s)
REQUERENTE, PANAMERICANO ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A, atualmente em lugar incerto e não sabido, sobre o inteiro
teor do proferida nos autos da ação acima identificada, em tramitação perante este Juízo de Direito e Secretaria Judicial da 1ª
Vara. E, fica a mesma, através do presente edital intimada. E, para, que chegue ao seu conhecimento e não possa alegar
ignorância no futuro, expediu-se o presente EDITAL, que será fixado no lugar de costume, nos termos da petição inicial e
DESPACHO proferida a seguir transcrito: "Intime-se o autor, para, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, dizer se tem interesse
no prosseguimento do feito, sob pena de extinção e arquivamento do processo, sob a forma do inciso III, art. 267 do CPC.
Cumpra-se. Caxias (MA), 16 de setembro de 2015. Sidarta Gautama Farias Maranhão Juiz de Direito da Primeira Vara"
O que se CUMPREnos termos e na forma da Lei. Dado e passado o presente nesta Secretaria Judicial a meu cargo, nesta cidade
de Caxias, Estado do Maranhão, aos 20 de JUNHO de 2017. Eu, ______MICHELLE PINHEIROo, TÉCNICA JUDICIÁRIA, que o fiz
digitar, conferi, subscrevo e assino.

SIDARTA GAUTAMA FARIAS MARANHÃO
Juiz de Direito da 1ª Vara

I N T I M A Ç Ã O
EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DR SIDARTA GAUTAMA FARIAS MARANHÃO, TITULAR DA 1ª VARA DA
COMARCA DE CAXIAS DO ESTADO DO MARANHÃO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E NA FORMA DA LEI ETC.

Processo: 1631-82.2013.8.10.0029 (16312013)
AÇÃO: AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS, RESTITUIÇÃO EM DOBRO DE VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
AUTOR (a): OZENIRA ALVES DA SILVA
Advogado (a): Dr. Angela Francisca R. de Sousa, OAB/MA 11143
RÉ (u): BANCO RURAL S/A
Advogado (a): Dr. MARCOS CALDAS MARTINS CHAGAS OAB/MG 56.526

FINALIDADE: Intimação do (a) advogado (a) da parte BANCO RURAL S/A, Dr. MARCOS CALDAS MARTINS CHAGAS OAB/MG
56.526, para conhecimento do inteiro teor da Despacho de fls. 125, cujo conteúdo é do seguinte teor: "...Intime-se o(a) devedor(a)
para cumprimento da sentença sobre a quantia de R$ 28.904,52 (vinte e oito mil novecentos e quatro reais e cinquenta e dois
centavos) nos moldes postulados pela parte credora, em 15 (quinze) dias (art. 523, caput, CPC/2015), informando-lhe que eventual
impugnação poderá ser oferecida nos 15 (quinze) dias seguintes àqueles, independentemente de penhora ou de nova intimação
(art. 525, caput, CPC/2015). Não ocorrendo o pagamento voluntário, o débito será acrescido de multa de 10% e de honorários
advocatícios pertinentes a esta fase, também em 10% (art. 523, § 1º, CPC/2015), caso em que a parte credora deverá ser intimada
para as postulações cabíveis e juntada de planilha atualizada. Se ocorrer pagamento parcial, a multa e os honorários incidirão
sobre o restante (art. 523, § 2º, CPC/2015), devendo a parte credora ser intimada também para as postulações cabíveis e juntada
da respectiva planilha, podendo desde logo levantar os valores incontroversos. Cumpra-se. Caxias (MA), 28 de junho de 2017.
Sidarta Gautama Farias Maranhão Juiz de Direito da Primeira Vara.", nos autos do processo acima. Tudo conforme a despacho, do
MM Juiz exarado nos autos. Dado e passado nesta cidade de Caxias, Estado do Maranhão, 28 de junho de 2017. Eu, Adryelle
Karyne da Silva Verneck, Secretária Judicial, digitei e assino de ordem do MM Juiz, SIDARTA GAUTAMA FARIAS MARANHÃO,
Titular da 1ª Vara, desta Comarca. De acordo com Provimento nº 001/07-CGJ/MA e Portaria nº 001/07 do Juiz de Direito da 1ª
Vara da Comarca de Caxias MA.

ADRYELLE KARYNE DA SILVA VERNECK
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Secretária Judicial da 1ª Vara

I N T I M A Ç Ã O
O EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DR SIDARTA GAUTAMA FARIAS MARANHÃO, TITULAR DA 1ª VARA DA
COMARCA DE CAXIAS DO ESTADO DO MARANHÃO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E NA FORMA DA LEI ETC.
Processo: 1948-75.2016.8.10.0029
AÇÃO: ORDINÁRIO
AUTORA: CELSO ALVES DA SILVA
Advogado(a): Drª. Francisca Telma Pereira Marques, OAB/MA 15.348-A
RÉ(U): BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S/A
FINALIDADE:Intimação do(a) advogado(a) da parte REQUERENTE, Drª. Francisca Telma Pereira Marques, OAB/MA 15.348-A,
para conhecimento do despacho, do seguinte teor: " R. hoje. Recebo o Recurso de Apelação interposto às fls. 87/94. Intime-se o
apelado para oferecer contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme art. 1.010 § 1º do NCPC. Decorrido o prazo,
remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça. Caxias (MA), 28 de junho de 2017 Sidarta Gautama Farias Maranhão Juiz
de Direito da Primeira Vara", exarado nos autos do processo acima referenciado. Dado e passado nesta cidade de Caxias, Estado
do Maranhão, 28 de junho de 2017. Eu, Socorro Michelle Pinheiro Borges, Técnica Judiciária, matrícula 137711, subscrevi.

ADRYELLE KARYNE DA SILVA VERNECK
Secretária Judicial da 1ª Vara

Assinado de ordem da MM. Juiz Sidarta Gautama Farias Maranhão, nos termos do Prov. nº 001/07-CGJ/MA e Portaria nº
001/07-GJ/1ªVARA/CAXIAS

I N T I M A Ç Ã O
O EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DR SIDARTA GAUTAMA FARIAS MARANHÃO, TITULAR DA 1ª VARA DA
COMARCA DE CAXIAS DO ESTADO DO MARANHÃO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E NA FORMA DA LEI ETC.
Processo: 320-22.2014.8.10.0029
AÇÃO: INDENIZATÓRIA DE DANOS MORAIS (CUMPRIMENTO DE SENTENÇA)
AUTORA: JOSE WELLINGTON DE SOUSA SOARES
Advogado(a): Dr. Patricia Goes de Oliveira, OAB/MA Nº. 10.217
RÉ(U): BANCO BRADESCO S.A
Advogado (a): Dr. MARCIO LIMA SILVA OAB/MA 13.052; Dr. NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB/SP 128.341
FINALIDADE:Intimação do (a) advogado (a) da parteBANCO BRADESCO S.A, Dr. MARCIO LIMA SILVA OAB/MA 13.052; Dr.
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB/SP 128.341,para conhecimento do despacho, do seguinte teor: " DESPACHO¹.
Conforme a resposta positiva da penhoa on-line nos presentes autos, referente a indisponibilidade de ativos financeiros do
executado, nos termos do art. 854, § 2º, do CPC, intime-se o devedor, na pessoa de seu advogado, via DJE, ou, não o tendo,
pessoalmente, através dos correios, para, no prazo de 5 dias, manifestar na forma do § 3º do mesmo artigo. Em seguida, façam-
me os autos conclusos para deliberação, nos termos dos §§ 4º e 5º também do art. 854 do CPC. Cumpra-se. Caxias (MA), 28 de
junho de 2017. SIDARTA GAUTAMA FARIAS MARANHÃO. Juiz de Direito da 1ª Vara", exarado nos autos do processo acima
referenciado. Dado e passado nesta cidade de Caxias, Estado do Maranhão, 28 de junho de 2017. Eu, Caryl Chessman Silva
Aragão, Técnico Judiciária, matrícula 119131, subscrevi.

ADRYELLE KARYNE DA SILVA VERNECK
Secretária Judicial da 1ª Vara

Assinado de ordem da MM. Juiz Sidarta Gautama Farias Maranhão, nos termos do Prov. nº 001/07-CGJ/MA e Portaria nº
001/07-GJ/1ªVARA/CAXIAS

I N T I M A Ç Ã O

EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DR SIDARTA GAUTAMA FARIAS MARANHÃO, TITULAR DA 1ª VARA DA
COMARCA DE CAXIAS DO ESTADO DO MARANHÃO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E NA FORMA DA LEI ETC.

Processo: 3262-32.2011.8.10.0029 (31702011)
AÇÃO: DEPÓSITO
AUTOR (a): MULTIMARCAS ADMINISTRADORAS DE CONSORCIO LTDA.
Advogado (a): Dr. Sara Ferreira Costa, OAB/ 9780
RÉ (u): LEONIDAS SOARES DA SILVA

FINALIDADE: Intimação do (a) advogado (a) da parte autora MULTIMARCAS ADMINISTRADORAS DE CONSORCIO LTDA. Dra.
Sara Ferreira Costa, com inscrição na OAB/ 9780, para conhecimento do inteiro teor do despacho de fls. 58, cujo conteúdo é do
seguinte teor: "DESPACHO¹ Sobre a certidão do meirinho, manifeste-se a parte autora. Cumpra-se. Caxias (MA), 10 de abril de
2017. SIDARTA GAUTAMA FARIAS MARANHÃO Juiz de Direito da Primeira Vara.", nos autos do processo acima. Tudo conforme
a DESPACHO, do MM Juiz exarado nos autos. Dado e passado nesta cidade de Caxias, Estado do Maranhão, 28 de junho de
2017. Eu, Valéria Santos de Oliveira, o subscrevi e digitei. Eu, Adryelle Karyne da Silva Verneck, assino¹ de ordem do MM Juiz,
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SIDARTA GAUTAMA FARIAS MARANHÃO, Titular da 1ª Vara, desta Comarca. De acordo com Provimento nº 001/07-CGJ/MA e
Portaria nº 001/07 do Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Caxias MA.

ADRYELLE KARYNE DA SILVA VERNECK
Secretária Judicial da 1ª Vara¹

I N T I M A Ç Ã O
EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DR SIDARTA GAUTAMA FARIAS MARANHÃO, TITULAR DA 1ª VARA DA
COMARCA DE CAXIAS DO ESTADO DO MARANHÃO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E NA FORMA DA LEI ETC.
Processo: 3280-14.2015.8.10.0029
AÇÃO: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
AUTORA: MARLENE OLIVEIRA BARBOSA
RÉ(U): BV FINANCEIRA S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
Advogado(a): Dr. Danilo Giuberti Filho, OAB/MA 12.144
FINALIDADE: Intimação do(a) advogado(a) da parte requerente, Dr. Danilo Giuberti Filho, OAB/MA 12.144, para
conhecimento do despacho, do seguinte teor: "DESPACHO. Tendo em vista a devolução da Carta de Citação, às fl. 81/82, com a
informação de que a correspondência foi devolvida por motivos diversos. Intime-se a BV Financeira S/A Credito Financiamento e
Investimento, para, no prazo de 05 (cinco) dias, informar ou complementar o endereço do requerido, para a devida citação.
Cumpra-se. Caxias (MA), 27 de junho de 2017. Sidarta Gautama Farias Maranhão Juiz de Direito da Primeira Vara ", exarado nos
autos do processo acima referenciado. Dado e passado nesta cidade de Caxias, Estado do Maranhão, 28 de junho de 2017. Eu,
Dhayse Dhayanne, subscrevi.

ADRYELLE KARYNE DA SILVA VERNECK
Secretária Judicial da 1ª Vara

I N T I M A Ç Ã O
O EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DR SIDARTA GAUTAMA FARIAS MARANHÃO, TITULAR DA 1ª VARA DA
COMARCA DE CAXIAS DO ESTADO DO MARANHÃO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E NA FORMA DA LEI ETC.
Processo: 4644-55.2014.8.10.0029
AÇÃO: DESAPROPRIAÇÃO
AUTORA: MUNICIPIO DE ALDEIAS ALTAS
Advogado(a): Dr. Francisco Alysson Costa Gomes, OAB/MA 9.334A
RÉ(U): ITAPIRANGA AGROPECUÁRIA LTDA
FINALIDADE:Intimação do(a) advogado(a) da parte REQUERENTE, Dr. Francisco Alysson Costa Gomes, OAB/MA 9.334A,para
conhecimento do despacho, do seguinte teor: " Intime-se a parte autora, na pessoa de seu advogado, para, no prazo de 15
(quinze) dias, manifestar sobre a contestação (fls. 18/23), conforme art. 437 do NCPC. Cumpra-se. Caxias (MA), 28 de junho de
2017. SIDARTA GAUTAMA FARIAS MARANHÃO Juiz de Direito da 1ª Vara", exarado nos autos do processo acima referenciado.
Dado e passado nesta cidade de Caxias, Estado do Maranhão, 28 de junho de 2017. Eu, Michelle Pinheiro Borges, Técnica
Judiciária, matrícula 137711, subscrevi.

ADRYELLE KARYNE DA SILVA VERNECK
Secretária Judicial da 1ª Vara

Assinado de ordem da MM. Juiz Sidarta Gautama Farias Maranhão, nos termos do Prov. nº 001/07-CGJ/MA e Portaria nº
001/07-GJ/1ªVARA/CAXIAS

I N T I M A Ç Ã O
EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DR SIDARTA GAUTAMA FARIAS MARANHÃO, TITULAR DA 1ª VARA DA
COMARCA DE CAXIAS DO ESTADO DO MARANHÃO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E NA FORMA DA LEI ETC.

Processo: 4802-81.2012.8.10.0029 (48042012)
AÇÃO: DE INDENIZAÇÃO POR COBRANÇA INDEVIDA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS
AUTOR (a): SEBASTIANA DIAS CARNEIRO
Advogado (a): Dr. Marcos Antonio Pereira Araújo e Silva, OAB/MA 3551
RÉ (u): SKY

FINALIDADE: Intimação do (a) advogado (a) da parte SEBASTIANA DIAS CARNEIRO Dr. Marcos Antonio Pereira Araújo e Silva,
com inscrição na OAB/MA 3551, para conhecimento do inteiro teor da Despacho de fls. 143, cujo conteúdo é do seguinte teor:
"...Intime-se o advogado do Autor para se manifestar no prazo de 05 (cinco) dias sobre a petição de fls. 132/136 e os calculos
judiciais de fls. 140/141. Cumpra-se. Caxias (MA), 28 de junho de 2017. SIDARTA GAUTAMA FARIAS MARANHÃO Juiz de Direito
da 1ª Vara.", nos autos do processo acima. Tudo conforme a Despacho, do MM Juiz exarado nos autos. Dado e passado nesta
cidade de Caxias, Estado do Maranhão, 28 de junho de 2017. Eu, Adryelle Karyne da Silva Verneck, Secretária Judicial, digitei e
assino de ordem do MM Juiz, SIDARTA GAUTAMA FARIAS MARANHÃO, Titular da 1ª Vara, desta Comarca. De acordo com
Provimento nº 001/07-CGJ/MA e Portaria nº 001/07 do Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Caxias MA.

ADRYELLE KARYNE DA SILVA VERNECK
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Secretária Judicial da 1ª Vara

I N T I M A Ç Ã O
O EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DR SIDARTA GAUTAMA FARIAS MARANHÃO, TITULAR DA 1ª VARA DA
COMARCA DE CAXIAS DO ESTADO DO MARANHÃO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E NA FORMA DA LEI ETC.
Processo: 5574-05.2016.8.10.0029
AÇÃO: ORDINÁRIA
AUTORA: BANCO BRASIL S/A
Advogado(a): Dr. Jose Arnaldo Janssen Nogueira, OAB/MA 14.501A
RÉ(U): MEL CARDOSO NETA-ME, LEO SAMARONY S SILVA, MINALVA ARAUJO F FERREIRA
FINALIDADE:Intimação do(a) advogado(a) da parte REQUERENTE OU REQUERIDA, Dr. Jose Arnaldo Janssen Nogueira,
OAB/MA 14.501A,para conhecimento do despacho, do seguinte teor: " Intime-se a parte autora, na pessoa de seu advogado,
para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar sobre a contestação (fls. 57/64), conforme art. 437 do NCPC. Cumpra-se. Caxias
(MA), 28 de junho de 2017. SIDARTA GAUTAMA FARIAS MARANHÃO Juiz de Direito da 1ª Vara", exarado nos autos do processo
acima referenciado. Dado e passado nesta cidade de Caxias, Estado do Maranhão, 28 de junho de 2017. Eu, Michelle Pinheiro
Borges, Técnica Judiciária, matrícula 137711, subscrevi.

ADRYELLE KARYNE DA SILVA VERNECK
Secretária Judicial da 1ª Vara

Assinado de ordem da MM. Juiz Sidarta Gautama Farias Maranhão, nos termos do Prov. nº 001/07-CGJ/MA e Portaria nº
001/07-GJ/1ªVARA/CAXIAS

I N T I M A Ç Ã O
O EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DR SIDARTA GAUTAMA FARIAS MARANHÃO, TITULAR DA 1ª VARA DA
COMARCA DE CAXIAS DO ESTADO DO MARANHÃO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E NA FORMA DA LEI ETC.
Processo: 5627-83.2016.8.10.0029
AÇÃO: ORDINÁRIA
AUTORA: THELMA REGINA ARAUJO PORTO TORRES
Advogado(a): Dr. Emanuel Mendes Lopes, OAB/PI 13857
RÉ(U): ITAU UNIBANCO S.A
FINALIDADE:Intimação do(a) advogado(a) da parte REQUERENTE, Dr. Emanuel Mendes Lopes, OAB/PI 13857,para
conhecimento do despacho, do seguinte teor: " Intime-se a parte autora, na pessoa de seu advogado, para, no prazo de 15
(quinze) dias, manifestar sobre a contestação (fls. 58/107), conforme art. 437 do NCPC. Cumpra-se. Caxias (MA), 28 de junho de
2017. SIDARTA GAUTAMA FARIAS MARANHÃO Juiz de Direito da 1ª Vara", exarado nos autos do processo acima referenciado.
Dado e passado nesta cidade de Caxias, Estado do Maranhão, 28 DE JUNHO DE 2017. Eu, Socorro Michelle Pinheiro Borges,
Técnica Judiciária, matrícula 137711, subscrevi.

ADRYELLE KARYNE DA SILVA VERNECK
Secretária Judicial da 1ª Vara

Assinado de ordem da MM. Juiz Sidarta Gautama Farias Maranhão, nos termos do Prov. nº 001/07-CGJ/MA e Portaria nº
001/07-GJ/1ªVARA/CAXIAS

I N T I M A Ç Ã O
EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DR SIDARTA GAUTAMA FARIAS MARANHÃO, TITULAR DA 1ª VARA DA
COMARCA DE CAXIAS DO ESTADO DO MARANHÃO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E NA FORMA DA LEI ETC.
Processo: 863-59.2013.8.10.0029
AÇÃO: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
AUTORA: MARIA JOSE LOPES ANDRADE
RÉ(U): COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO-CEMAR
Advogado(a): Dr. Tiago José Feitosa de Sá, OAB/MA 8.654-A
FINALIDADE: Intimação do(a) advogado(a) da parte requerida, Dr. Tiago José Feitosa de Sá, OAB/MA 8.654-A, para
conhecimento do despacho, do seguinte teor: " DESPACHO. Intime-se o(a) devedor(a) para cumprimento da sentença sobre a
quantia de R$ 3.995,83 nos moldes postulados pela parte credora, em 15 (quinze) dias (art. 523, caput, CPC/2015), informando-lhe
que eventual impugnação poderá ser oferecida nos 15 (quinze) dias seguintes àqueles, independentemente de penhora ou de
nova intimação (art. 525, caput, CPC/2015). Não ocorrendo o pagamento voluntário, o débito será acrescido de multa de 10% e de
honorários advocatícios pertinentes a esta fase, também em 10% (art. 523, § 1º, CPC/2015), caso em que a parte credora deverá
ser intimada para as postulações cabíveis e juntada de planilha atualizada. Se ocorrer pagamento parcial, a multa e os honorários
incidirão sobre o restante (art. 523, § 2º, CPC/2015), devendo a parte credora ser intimada também para as postulações cabíveis e
juntada da respectiva planilha, podendo desde logo levantar os valores incontroversos. Cumpra-se. Caxias (MA), 28 de junho de
2017. Sidarta Gautama Farias Maranhão Juiz de Direito da Primeira Vara ", exarado nos autos do processo acima referenciado.
Dado e passado nesta cidade de Caxias, Estado do Maranhão, 28 de junho de 2017. Eu, Dhayse Dhayanne, subscrevi.

ADRYELLE KARYNE DA SILVA VERNECK
Secretária Judicial da 1ª Vara

Segunda Vara de Caxias
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EDITAL DE INTIMAÇÃO
PRAZO: 30 DIAS

INTIMAR Eudimar da Silva Gomes, brasileiro, solteiro, agricultor, com endereço a Rua da Galiana, nº 126, Galiana, ATUALMENTE
ENCONTRANDO-SE EM LUGAR INCERTO E NÃO SABIDO, para tomar conhecimento do inteiro teor do despacho proferida nos
autos da ação Processo Cível e do Trabalho | Processo de Execução | Execução de Título Extrajudicial1454-89.2011.8.10.0029,
proposta por BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A em face de EUDIMAR DA SILVA GOMES, cujo teor transcrevo adiante:
"Defiro o pedido do exequente para determinar a suspensão do processo até 29/12/2017, na forma do art. 10º, I, da Lei
n°13.340/2016. Intimem-se as partes, a ré, inclusive, para que procure o Banco do Nordeste do Brasil S.A., através da agência de
seu relacionamento, a fim de manifestar seu interesse pela renegociação legal. Caxias (MA), 6 de junho de 2017. Anderson Sobral
de Azevedo Juiz de Direito". E para que não se alegue ignorância, o MM. Juiz de Direito da 2ª Vara desta Comarca mandou
expedir o presente edital que será Publicado no Diário da Justiça Eletrônico e afixado no átrio do Fórum local, como de costume.
Dado e passado nesta cidade de Caxias, Estado do Maranhão. Secretaria Judicial da 2ª Vara, aos 28 de junho de 2017. Eu,
___________ Fernando Barbosa de Sousa, Secretário Judicial Substituto, digitei, subscrevi e assino.

ANDERSON SOBRAL DE AZEVEDO
Juiz Titular da 2ª Vara

I N T I M A Ç Ã O
Processo: 1329-87.2012.8.10.0029
Ação:Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária
Requerente: BANCO HONDA S/A
Advogado(a): Aldenira Gomes Diniz, OAB/MA 10.715-A
Requerido: MANOEL BATISTA LEMOS
FINALIDADE:Intimação do(a) advogado(a) da parte requerente, Dra. Aldenira Gomes Diniz, OAB/MA 10.715-A, acerca do inteiro
teor da sentença proferida nos autos do processo acima identificado, a seguir descrita:" SENTENÇA Cuida-se de ação de busca e
apreensão ajuizada por Bando Honda S/A em face de Manoel Batista Lemos. Foram acostados à inicial procuração e documentos
de fls. 03/18. Despacho de intimação do réu, para em 10 (dez) dias depositar em juízo o valor referente às prestações de nº 29 a
40. A medida liminar foi deferida em fls. 34/35. O mandado de busca e apreensão não foi cumprido em face da não localização do
veículo, no entanto o réu sendo citado não apresentou contestação (fls. 46-v e 47-v). Após o despacho de fl. 49, a autora foi
intimada para se manifestar e quedou-se inerte (fl. 54). Relatados. É latente o desinteresse na solução do litígio deduzido em juízo,
uma vez que abandonou a causa, o que enseja a extinção do feito. Ante o exposto, com arrimo no art. 485, VI, do CPC, JULGO
EXTINTO O PROCESSO sem resolução do mérito, em razão do desinteresse da autora no deslinde da demanda. Faculto à autora
a extração dos documentos que acompanham a inicial, desde que permaneçam cópias integrais daqueles retirados. Custas pela
autora. Sem condenação em honorários. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se, com
baixa na distribuição. Caxias (MA), 05 de dezembro de 2016. Anderson Sobral de Azevedo Juiz de Direito". Dado e passado nesta
cidade de Caxias, Estado do Maranhão, aos 28 de junho de 2017. Eu Fernando Barbosa de Sousa, Secretário Judicial Substituto
da 2ª Vara, digitei e assino de Ordem do MM. Juiz, ANDERSON SOBRAL DE AZEVEDO, Titular da 2ª Vara, desta Comarca. De
acordo com Provimento nº. 001/07-CGJ/MA e Portaria nº. 001/07 do Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Caxias- MA.

FERNANDO BARBOSA DE SOUSA
Secretário Judicial Substituto da 2ª vara

De acordo com a Portaria de nº.01 10/04/2008

I N T I M A Ç Ã O

Processo: 2821-17.2012.8.10.0029
Ação: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária
Requerente: BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
Advogado(a): Cristiane Belinati Garcia Lopes OAB/MA 8784-A
Requerido: LUÍS GOMES DE SOUSA

FINALIDADE: Intimação do(a) advogado(a) da parte requerente, CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES, OAB/MA, 8784-A,
acerca do inteiro teor do(a) SENTENÇA proferido(a) nos autos do processo acima identificado, a seguir descrito: ...... Ante o
exposto, julgo procedente o pedido constante nesta ação, tornando em definitiva a liminar concedida para consolidar a posse plena
e a propriedade do bem em favor do autor, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do CPC.Por determinação do art. 66, §
4º, da Lei n.º 4.728/65, deverá o proprietário fiduciário vender o veículo e aplicar preço da venda no pagamento do seu crédito e
das despesas decorrentes da cobrança, entregando ao devedor o saldo porventura apurado, se houver.Condeno o réu ao
pagamento das custas processuais e honorários, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa.Publique-se.
Registre-se. Intimem-se.Transitada em julgado, arquivem-se, com baixa na distribuição.Caxias (MA), 05 de setembro de
2016.Anderson Sobral de Azevedo-Juiz de Direito. Dado e passado nesta cidade de Caxias, Estado do Maranhão, 28 de junho de
2017, Eu,Francisco das Chagas Alves Almeida, Técnico Judiciário - Apoio Administrativo, 110858, digitei, subscrevi .
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Fernando Barbosa de Sousa
Secretário Judicial Substituto da 2ª Vara

I N T I M A Ç Ã O

Processo: 3341-06.2014.8.10.0029
Ação: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária
Requerente: BANCO VOLKSWAGEM
Advogado(a): Dr(a). Stênia Raquel Alves de Melo OAB/MA 12.697-A
Requerido: RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS

FINALIDADE: Intimação do(a) advogado(a) da parte requerente, Dr(a). STÊNIA RAQUEL ALVES DE MELO, OAB/MA, 12.697-A,
acerca do inteiro teor do(a) sentença proferido(a) nos autos do processo acima identificado, a seguir descrito: Ante o exposto, julgo
procedente o pedido constante nesta ação, tornando em definitiva a liminar concedida para consolidar a posse plena e a
propriedade do bem em favor do autor, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do CPC.Por determinação do art. 66, § 4º,
da Lei n.º 4.728/65, deverá o proprietário fiduciário vender o veículo e aplicar preço da venda no pagamento do seu crédito e das
despesas decorrentes da cobrança, entregando ao devedor o saldo porventura apurado, se houver.Condeno o réu ao pagamento
das custas processuais e honorários, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa.Publique-se. Registre-se.
Intimem-se.Transitada em julgado, arquivem-se, com baixa na distribuição.Caxias (MA), 24 de maio de 2017.Anderson Sobral de
Azevedo-Juiz de Direito. Dado e passado nesta cidade de Caxias, Estado do Maranhão, 27 de junho de 2017, Eu,Francisco das
Chagas Alves Almeida, Técnico Judiciário - Apoio Administrativo, 110858, digitei, subscrevi .

Fernando Barbosa de Sousa
Secretário Judicial Substituto da 2ª Vara

Terceira Vara de Caxias

EDITAL DE INTIMAÇÃO

REG. DISTRIBUIÇÃO Nº 39-61.2017.8.10.0029
DENOMINAÇÃO:Ação Penal
PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual
PARTE(S) RÉ(S): SABRINA ABGAIU DE SOUSA, ROSANGELA RODRIGUES DE SOUZA, LAURINETE CAMPOS PINHEIRO

O(A) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Paulo Afonso Vieira Gomes, Juiz(a) de Direito da Terceira Vara da Comarca de Caxias , Estado
do Maranhão.

FINALIDADE
FAZ SABER a todos quantos o presente Edital, virem ou dele conhecimento tiverem, que neste Juízo tramita processo em que
figuram como acusado(s) Rosangela Rodrigues de Souza, brasileira, solteira, nascida aos 01/08/1963, filha de Maria Diracy
Barros, atualmente encontra-se em local incerto e não sabido. É o presente para INTIMÁ-LA para comparecer perante o Juízo de
Direito da 3.ª Vara, sito no endereço acima, no dia 16/08/2017 às 10:00 horas, a fim de participar da audiência de leitura da
proposta de suspensão, nos autos da Ação em epígrafe, devendo comparecer acompanhada de advogado e munida das certidões
de seus antecedentes criminais expedidas pela Justiça Federal e Juizado de sua residencia.

E para que chegue ao seu conhecimento e não possa alegar ignorância no futuro, expediu-se o presente EDITAL, nos termos do
despacho prolatado nos autos da Ação em epígrafe.

O que se CUMPRA nos termos e na forma da Lei. Dado e passado o presente nesta Secretaria Judicial a meu cargo, nesta cidade
de Caxias, Estado do Maranhão, 28 de junho de 2017. Eu,______Francisco de Assis Cordeiro de Oliveira, Secretário(a) Judicial,
que o fiz digitar e conferi.

Paulo Afonso Vieira Gomes
Juiz(a) de Direito da Terceira Vara

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
Prazo de 30(trinta) dias
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REG. DISTRIBUIÇÃO Nº: 3682-37.2011.8.10.0029
DENOMINAÇÃO: Ação Penal
PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual
PARTE(S) RÉ(S): ESPEDITO VIANA RODRIGUES

O(A) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Paulo Afonso Vieira Gomes, Juiz(a) de Direito da Terceira Vara da Comarca de Caxias , Estado
do Maranhão, FAZ SABER a todos quantos o presente Edital, virem ou dele conhecimento tiverem, que neste Juízo tramita
processo acima epigrafado, em que figuram como acusado(s) Espedito Viana Rodrigues, brasileiro(a), casado(a), natural de
Orocó/PE, nascido aos 21/12/1978, filho de Maria Necy Viana, atualmente em lugar incerto e não sabido, sendo condenado(a) nas
penas do Artigo 14 da lei 10.826/2003. É o presente para NOTIFICÁ-LO a efetuar o pagamento da multa pecuniária no valor de R$
253,01(deuzentos e cinquenta e três reais e um centavo) no prazo de 10(dez) dias, sob pena de inscrição em dívida ativa. E para
que chegue ao seu conhecimento e não possa alegar ignorância no futuro, expediu-se o presente EDITAL, nos termos do
despacho prolatado nos autos da Ação em epígrafe.
O que se CUMPRA nos termos e na forma da Lei. Dado e passado o presente nesta Secretaria Judicial a meu cargo, nesta cidade
de Caxias, Estado do Maranhão, 28 de junho de 2017. Eu,______Francisco de Assis Cordeiro de Oliveira, Secretário(a) Judicial,
que o fiz digitar e conferi.

Paulo Afonso Vieira Gomes
Juiz(a) de Direito da Terceira Vara

INTIMAÇÃO

PROCESSO Nº: 2314-27.2010.8.10.0029
AÇÃO: Ação Penal Pública
AUTOR(S): Ministério Público Estadual
RÉU: FRANCILENE DA COSTA SOUZA - FRANÇA
ADVOGADO: MADSON LUIZ SILVA CARVALHO, OAB/MA 14819
EXPEDIENTE: 6690511

FINALIDADE: INTIMAR o(a) advogado(a) MADSON LUIZ SILVA CARVALHO, para comparecer à audiência de Instrução e
Julgamento, no dia 19/07/2017 às 10:00 horas, nos autos do processo em epígrafe. Caxias-MA, 28 de junho de 2017.

Francisco de Assis Cordeiro de Oliveira
Secretário Judicial da 3ª Vara
De ordem do MM. Juiz titutar desta Comarca, conforme Provimento nº 001/07 - CGJ

Quarta Vara de Caxias

PROCESSO Nº. 503-37.2007.8.10.0029
AÇÃO: Inventário
REQUERENTE: FRANCISCA MARIA OLIVEIRA DA SILVA
REQUERIDA: ESPÓLIO DE VIVALDE COSTA CANEDO

EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA

O Juiz de Direito Titular da 4ª Vara da Comarca de Caxias, Estado do Maranhão, Dr. Antonio Manoel Araújo Velôzo, no uso de
suas atribuições legais. FAZ SABER a quantos o presente Edital de Publicação de Sentença virem ou dele conhecimento tiverem
que, por este juizo, se processam os termos da ação de Inventário (Processo n.º 503-37.2007.8.10.0029), em cujo processo foi
preferida sentença, cujo dispositivo se transcreve: Vistos, etc.Trata-se de pedido de inventário promovido por Francisca Maria
Oliveira da Silva, qualificada na inicial, visando a partilha de um único imóvel deixado por falecimento do senhor Vilvalde Costa
Canedo. Sustenta a autora do pedido que a sua legitimidade ativa reside ao fato de ser companheira do " de cujus". Instada pelo
Ministério Público ( fl. 36) para " juntar aos autos prova da união estável com o " de cujus", a autora permaneceu inerte, apesar de
reiteradas intimações. Era o necessário relatar. DECIDO.Segundo dispõe o artigo 17 do Novo Código de Processo Civil, " para
postular em Juízo, é necessário ter interesse e legitimidade" De acordo com a tradicional doutrina, " a legitimidade para agir (
legitimatio ad causam) é a pertinência subjetiva da demanda ou, em outras palavras, é a situação prevista em lei que permite a um
determinado sujeito propor a demanda judicial (...)". É cediço qua a companheira, à luz da legislação civilista, malgrado as
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imperfeições às regras aplicáveis, participará da sucessão de seu falecido companheiro ( art. 1790 e incisos do CC/2002) Portanto,
o interesse de agir do companheiro em relação à relação do seu extinto convivente é clara. Contudo, se tratando a união estável
reconhecidamente um fato jurídico, ela deve ser demonstrada processualmente para se avaliar a legitimidade ativa. No caso em
apreço, apesar de reiteradas intimações para que a autora demostrasse a existência da união estável e, consequentemente, sua
legitimidade, ela não juntou nenhum elemento de prova nesse sentido. Em assim sendo, inexistindo nos autos qualquer prova
capaz de comprovar a união estável entre a postulante e o falecido, impõe a extinção do feito, sem resolução do mérito, de
conformidade com o 485, inciso VI, do NCPC, porquanto verificada a ausência de legitimidade da autora. P. R. I e, certificado o
trânsito, arquivem-se os autos. Caxias MA, 12 de junho de 2017.ANTONIO MANOEL ARAÚJO VELÔZO. Juiz de Direito Titular da
4ª Vara". E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital que será publicado, uma vez, no Diário
Oficial nesta Comarca, bem assim fixada cópia no lugar público de costume. O que se CUMPRA nos termos e na forma da Lei.
Dado e passado o presente nesta Secretaria Judicial a meu cargo, nesta cidade de Caxias, Estado do Maranhão, aos 28 de junho
de 2017. Eu, Virgínia Maria M. Moura, Secretária Judicial, o fiz digitar e conferi. Eu, Abel da S. Andrade, matrícula nº 163519,
digitei.

Antonio Manoel Araújo Velôzo
Juiz de Direito Titular da 4ª Vara

I N T I M A Ç Ã O

A SUA EXCELÊNCIA O SENHOR JUIZ DE DIREITO DR. ANTÔNIO MANOEL ARAÚJO VELÔZO, TITULAR DA 4ª VARA DA
COMARCA DE CAXIAS DO ESTADO DO MARANHÃO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E NA FORMA DA LEI ETC.

PROCESSO: 4445-96.2015.8.10.0029
AÇÃO: PROCESSO DE APURAÇÃO DE ATO INFRACIONAL
REQUERENTE: SEGREDO DE JUSTIÇA
REQUERIDO: SEGREDO DE JUSTIÇA
Assistência Judiciária

FINALIDADE: Intimação da advogada FERNANDA NASCIMENTO PEREIRA, OAB/MA nº 12.874, do teor do despacho descrito
suscintamente a seguir "(...) De acordo com o Provimento de nº 01/07-CGJ/MA e de ordem do MM. Juiz de Direito Titular da 4ª
Vara, Dr. Antonio Manoel Araújo Velôzo: Redesigno o dia 05/07/2017 às 11:40h, para ter lugar a audiência de leitura de sentença.
Caxias - MA, 22 de junho de 2017. Virginia Maria Medeiros Moura. Assessora Judicial da 4ª Vara.Digitado por:virginia. ANTONIO
MANOEL ARAÚJO VELÔZO, Juiz de Direito Titular da 4ª Vara", nos autos do processo acima. Tudo conforme despacho do MM.
Juiz exarado nos autos. Dado e passado nesta cidade de Caxias, Estado do Maranhão, 28 de junho de 2017. Eu, Virgínia Maria M.
Moura, assino de ordem do MM. Juiz, ANTÔNIO MANOEL ARAÚJO VELÔZO, Titular da 4ª Vara, desta Comarca. De acordo com
o Provimento nº 001/07-CGJ/MA e Portaria nº 001/08.

Virgínia Maria M. Moura
Assessora Judicial da 4ª Vara

I N T I M A Ç Ã O

A SUA EXCELÊNCIA O SENHOR JUIZ DE DIREITO DR. ANTÔNIO MANOEL ARAÚJO VELÔZO, TITULAR DA 4ª VARA DA
COMARCA DE CAXIAS DO ESTADO DO MARANHÃO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E NA FORMA DA LEI ETC.

PROCESSO: 503-37.2007.8.10.0029
AÇÃO: Inventário
REQUERENTE: FRANCISCA MARIA OLIVEIRA DA SILVA
REQUERIDO: ESPÓLIO DE VIVALDE COSTA CANÊDO
Assistência Judiciária

FINALIDADE: Intimação do advogado CARLOS LUIZ O. BACELAR, OAB/MA nº 6737, para ciência da sentença descrita
suscintamente a seguir "(...) Em assim sendo, inexistindo nos autos qualquer prova capaz de comprovar a união estável entre a
postulante e o falecido, impõe a extinção do feito, sem resolução do mérito, de conformidade com o 485, inciso VI, do NCPC,
porquanto verificada a ausência de legitimidade da autora. P. R. I e, certificado o trânsito, arquivem-se os autos. Caxias MA, 12 de
junho de 2017. ANTONIO MANOEL ARAÚJO VELÔZO.Juiz de Direito Titular da 4ª Vara. ANTONIO MANOEL ARAÚJO VELÔZO,
Juiz de Direito Titular da 4ª Vara", nos autos do processo acima. Tudo conforme a sentença do MM. Juiz exarado nos autos. Dado
e passado nesta cidade de Caxias, Estado do Maranhão, 28 de junho de 2017. Eu, Virgínia Maria M. Moura, assino de ordem do
MM. Juiz, ANTÔNIO MANOEL ARAÚJO VELÔZO, Titular da 4ª Vara, desta Comarca. De acordo com o Provimento nº 001/07-
CGJ/MA e Portaria nº 001/08.

Virgínia Maria M. Moura
Assessora Judicial da 4ª Vara
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I N T I M A Ç Ã O

A SUA EXCELÊNCIA O SENHOR JUIZ DE DIREITO DR. ANTÔNIO MANOEL ARAÚJO VELÔZO, TITULAR DA 4ª VARA DA
COMARCA DE CAXIAS DO ESTADO DO MARANHÃO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E NA FORMA DA LEI ETC.

PROCESSO: 705-33.2015.8.10.0029
AÇÃO: INVENTÁRIO
INVENTARIANTE: CLEBER RODRIGUES DA CRUZ
INVENTARIADO: ESPÓLIO DE RAIMUNDO NONATO DA CRUZ
Assistência Judiciária

FINALIDADE: Intimação da advogada: CAMILA GONÇALVES DA SILVA ASSUNÇÃO, OAB/MA nº 7052015, do teor do despacho
descrito suscintamente a seguir "(...) Vistos etc, Trata-se de ação de Arrolamento Sumário promovido por CLEBER RODRIGUES
DA CRUZ, do único bem deixado por falecimento de RAIMUNDO NONATO DA CRUZ. Às fls.39, foi nomeada inventariante a Sr.
MARIA JOSÉ DA SILVA CRUZ, cônjuge sobrevivente do decujus, RAIMUNDO NONATO DA CRUZ morto em 22/12/2011. Às
fls.41/44, intimada a advogada. Às fls.47v, intimada pessoalmente a inventariante. Às fls.48, certidão de transcurso do prazo sem
manifestação. A inventariante não promoveu diligências que lhe competia abandonando a causa por bem mais de 30 (trinta) dias.
Isso posto, com fulcro no artigo 485, inciso III, do CPC, extingo o processo, sem resolução do mérito e, via de consequencia,
arquive-se o feito. P.R.I. Sem custas, diante da gratuidade deferida. Caxias, 13 de junho de 2017. Antonio Manoel Araujo Velôzo.
Juiz de Direito da 4ª Vara. Simey Abreu. Analista. ANTONIO MANOEL ARAÚJO VELÔZO, Juiz de Direito Titular da 4ª Vara", nos
autos do processo acima. Tudo conforme despacho do MM. Juiz exarado nos autos. Dado e passado nesta cidade de Caxias,
Estado do Maranhão, 28 de junho de 2017. Eu, Virgínia Maria M. Moura, assino de ordem do MM. Juiz, ANTÔNIO MANOEL
ARAÚJO VELÔZO, Titular da 4ª Vara, desta Comarca. De acordo com o Provimento nº 001/07-CGJ/MA e Portaria nº 001/08.

Virgínia Maria M. Moura
Assessora Judicial da 4ª Vara

Turma Recursal Cível e Criminal da Comarca de Caxias

TURMA RECURSAL CÍVEL E CRIMINAL DE CAXIAS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO
PROCESSO Nº 0800118-31.2014.8.10.0152
ORIGEM : JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE TIMON
EMBARGANTE : BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
ADVOGADO(A) : FABRICIO CARVALHO AMORIM LEITE
EMBARGADO(A) : RAIMUNDO DE SOUSA ARAÚJO NETO
ADVOGADO (A) : MICHELE PEREIRA SAMPAIO

DECISÃO
O BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A interpôs Embargos de Declaração em face da decisão que negou seguimento ao
Recurso Extraordinário sustentando que a mesma foi contraditória/omissa, uma vez que não houve manifestação expressa sobre à
Lei Estadual nº 7.806/2002 etampouco objetividade sobre o porquê de a lei estadual não ter sido avaliada diretamente frente a
Constituição Federal.
Razão não assiste à embargante.
Na decisão ora embargada restou assentado que a questão discutida na açãonão se trata de norma que objetiva regular a
atividade-fim exercida pelas instituições bancárias, ou a definição da competência para legislar a matéria,mas sim das normas
atinentes ao direito dos consumidores e a caracterização do dano moral, em razão da injustificada demora para atendimento em
agência bancária, que supera a determinação prevista em lei estadual.
Foi demonstrado ainda que quanto ao tema alusivo à responsabilidade da instituição financeira por danos morais e materiais
decorrentes da espera excessiva em fila, a Suprema Corte assentou, quando do julgamento do ARE 687.876-RG e RE 775.829-
AM, o entendimento de que a matéria não enseja a abertura da via recursal extraordinária, dado que não prescinde do reexame da
legislação infraconstitucional e do conjunto fático-probatório dos autos (Súmulas 280 e 279/STF).
Desta forma, negado seguimento ao Recurso Extraordinário ante o manifesto reconhecimento de ausência de repercussão geral
da questão constitucional suscitada, nos termos do art. 1.030, inciso I, alinea a, do NCPC.
Nos termos do art. 48 da Lei nº 9.099/95, os embargos de declaração devem ser manejados com o escopo exclusivo de eliminar
do julgamento obscuridade, contradição, omissão ou dúvida sobre tema cujo pronunciamento impunha-se, sendo tolerado até
mesmo no intuito de corrigir evidente erro material, servindo, dessa forma, como instrumento de aperfeiçoamento do julgado.
A matéria que serviu de base à interposição do recurso foi devidamente apreciada, com fundamentos claros e nítidos, enfrentando
as questões suscitadas em perfeita consonância com os ditames da legislação e jurisprudência consolidada.
O acórdão embargado, embora sucintamente, mostra motivação suficiente, abrangendo a matéria que lhe era própria, de modo a
permitir a exata compreensão da controvérsia, sendo certo que inexiste omissão, contradição ou ausência de fundamentação.
Caso em que não se configurou nenhum dos requisitos exigidos para o cabimento dos presentes embargos, pretendendo a
embargante apenas rediscutir os fundamentos da decisão embargada, utilizando-se dos embargos para defender tese já rejeitada,
na vã expectativa de obter pronunciamento que lhe seja mais favorável.
De todo exposto, conheçoos Embargos de Declaração porque tempestivos, porém, nego-lhes provimento,uma vez não
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demonstrada a existência de omissão ou contradição, mantendo integralmente a decisão.
Publique-se.
Intime-se.

Caxias, 27 de junho de 2017.
JuizANTONIO MANOEL ARAÚJO VELÔZO

Presidente da TRCC-Caxias

Quinta Vara de Caxias

Processo nº: 262-68.2004.8.10.0029
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Imputação Legal: Artigo 217-A do CPB
Parte Ativa: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO MARANHÃO

EDITAL DE INTIMAÇÃO
PRAZO 60 (SESSENTA) DIAS

Marcela Santana Lobo, Juíza de Direito Titular da 5ª Vara da Comarca de Caxias, Estado do Maranhão, na forma da Lei, etc.,
manda ao Oficial de Justiça à quem competir, que proceda à:

INTIMAÇÃO DE: Valdivino Sousa, brasileiro, solteiro, lavrador, filho de Maria das Graças Romana, atualmente em local incerto e
não sabido.

FINALIDADE: Intimá-lo(a) para para tomar conhecimento do inteiro teor da Sentença (fls.97/98v), proferida nos autos da ação
acima identificada, no Juízo da 5ª Vara desta Comarca: Parte Conclusiva da Sentença: "... JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO
formulado na inicial acusatória ajuizada pelo Ministério Público, e ABSOLVO o réu VALDIVINO SOUSA, qualificado nos autos às
fls. 2, dos fatos objeto da denúncia formulada às fls. 02/04 e tipificados nos artigos 214 c/c 224 do Codigo Penal (antiga redação),
na forma do artigo 386, inciso VII do CPP. Isento de custas processuais, na forma da lei. Publicada em audiência, os presentes
saem intimados. Publique-se edital de intimação do acusado, com prazo de 60 (sessenta) dias...".

E para que não se alegue ignorância, a MM. Juíza de Direito titular da 5ª Vara desta Comarca, mandou expedir o presente edital, o
qual será afixado no local de costume e publicado via DJE. Dado e passado nesta cidade de Caxias, Estado do Maranhão,
Secretaria da 5ª Vara, aos 28 de junho de 2017. Eu, __________Margarete Araujo Peres (Técnico Judiciário), digitei.

Juíza MARCELA SANTANA LOBO
Titular da 5ª Vara da Comarca de Caxias

PODER JUDICIÁRIO DO MARANHÃO
COMARCA DE CAXIAS
5ª VARA
Fórum Desembargador Arthur Almada Lima - Avenida Norte Sul, Lote 02, Cidade Judiciária, Campo de Belém Caxias/MA
CEP 65.6098-005 fone/fax (99) 34226783 e-mail: vara5_cax@tjma.jus.br

INTIMAÇÃO - 6690200

Processo nº: 2148-87.2013.8.10.0029Classe: Ação Penal - Procedimento OrdinárioParte Ativa: MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DO MARANHÃOParte Passiva: MARIA CRISTINA DA SILVA

FINALIDADE: Intimação do advogado da parte passiva, Dr. Naldson Luiz Pereira Carvalho, OAB/MA3123 para no prazo de 05
(cinco) dias, apresentar as alegações finais, sob pena de aplicação da multa prevista ni artigo 265 do CPP. nos autos do processo
acima referido. Dado e passado nesta cidade de Caxias, Estado do Maranhão, Secretaria da 5ª Vara, aos 28 de junho de 2017. Eu,
________Joaquim Leandro (auxiliar judiciario), digitei.

Helen Ferreira Costa Ribeiro Gonçalves
Secretária Judicial - Mat. 180265
Assinado de ordem da MM. Juíza Marcela Santana Lobo, nos termos da Portaria 19/2014-GJ/5ªVARA/CAXIAS

Cedral

PROCESSO Nº.     16-21.2015.8.10.0083
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PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CIVEL
REQUERENTE: LAUDICÉIA PEREIRA BRAGA
ADVOGADA: MARIA DO SOCORRO MORAIS RAMADA, OAB/MA 4376
REQUERIDA: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO: DR. JOSÉ ALMIR DA ROCHA MENDES JÚNIOR, OAB/RN 392-A
                                 
Finalidade: Intimação da parte requerida por seu advogado DR. JOSÉ ALMIR DA R. MENDES JÚNIOR, OAB/PI 392-A, para no
prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento do valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) a título de multa por 15
dias de descumprimento de obrigação de fazer, sob pena de acréscimo de multa de 10% (dez por cento) sobre este valor,
pagamento custas e honorários advocatícios, que ora arbitro no valor de 10% (dez) por cento da execução, consoante o art. 523,
§1º do CPC, e imediata expedição de mandado de penhora e avaliação de bens bastantes e suficientes para o pagamento da
citada dívida.

Cedral(MA), 29 de junho de 2017
FRANCINALVA PASSINHO MENDES BRAGA

Auxiliar Judiciária

(Assinado de ordem da MM. Juíza MÁRCIA DALETH GONÇALVES GARCEZ, Titular da comarca de Cedral, nos termos do art.
3º, XXV, III, do Provimento nº001/2007/CGJ/MA)

Processo N.º 268-24.2015.8.10.0083
Procedimento Juizado Especial Civel
Requerente: Joselia Silva Lima
Advogado: Dr. Luis Henrique Diniz Fonseca, OAB/MA 3941
Requerido: LEADER S/A ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO
Advogado: Dr. RICARDO SIQUEIRA GONÇALVES, OAB/RJ 107.192 e DR. RICHARD LEIGNEL CARNEIRO, OAB/RN 9555

FINALIDADE: Intimação da parte requerente por seu advogado Dr. Luis Henrique Diniz Fonseca, OAB/MA 3941, e da parte
requerida por seus advogado Dr. RICARDO SIQUEIRA GONÇALVES, OAB/RJ 107.192 e DR. RICHARD LEIGNEL CARNEIRO,
OAB/RN 9555 para manifestação no prazo de 15(quinze) dias, haja vista retorno dos autos da turma recursal.

Cedral(MA), 29 de junho de 2017
FRANCINALVA PASSINHO MENDES BRAGA

Auxiliar Judiciária

(Assinado de ordem da MM. Juíza MÁRCIA DALETH GONÇALVES GARCEZ, Titular da comarca de Cedral, nos termos do art.
3º, XXV, III, do Provimento nº001/2007/CGJ/MA)

Processo n.º 9000006-57.2011.8.10.0083
Procedimento de Conhecimento
Requerente: Eunice Martins
Advogado: Dr. Walter Castro e Silva Filho, OAB/MA 5396 e Dr. Carlos Bronson Coelho da Silva, OAB/MA 5652
Requerido: Banco Schahin S/A
Advogada: Dr. José Edgard da Cunha Bueno Filho, OAB/MA 9588-A

Finalidade: Intimação da parte Requerida por seu advogado, Dr. José Edgard da Cunha Bueno Filho, OAB/MA 9588-A, para no
prazo de 05(cinco) dias efetuar o pagamento do valor de R$ 2.418,86(dois mil quatrocentos e dezoito reias e oitenta e seis
centavos) devido à requerente e do valor de R$ 2.512,76(dois mil quinhentos e doze reais e setenta e seis centavos) devidos a
titulos de honorários de sucumbência.

Intimção da parte requerente por seus advogados Dr. Dr. Walter Castro e Silva Filho, OAB/MA 5396 e Dr. Carlos Bronson Coelho
da Silva, OAB/MA 5652, para no prazo de 05(cinco dias) comparecer em secretaria´para recebimento de alvará Judicial.

Intimação da parte Requerida por seu advogado, Dr. José Edgard da Cunha Bueno Filho, OAB/MA 9588-A e da parte requerente
por seus advogados Dr. Dr. Walter Castro e Silva Filho, OAB/MA 5396 e Dr. Carlos Bronson Coelho da Silva, OAB/MA 5652 para
tomarem ciencia da decisão proferida nos autos com o seguinte teor:
DECISÃO
Tratam os presentes autos de RECLAMAÇÃO CÍVEL, interposta por EUNICE MARTINS, em desfavor de BANCO SCHAHIN S/A,
em que postula, em síntese, declaração de inexistência de débito c/c indenização por danos materiais e morais.

Sentença às fls. 24/25.
Certidão de trânsito em julgado da sentença à fl. 61.
À fl. 75, consta despacho pelo qual se determinou a realização de penhora on line, referente ao não cumprimento de sentença,
imposta ao ora impugnante, nestes autos, qual seja, R$ 9.147,09 (nove mil, cento e quarenta e sete reais e nove centavos).
Foi penhorado eletronicamente o valor de R$ 9.147,09 (nove mil, cento e quarenta e sete reais e nove centavos), conforme
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determinado em despacho judicial de fl. 75 dos autos.

Petição de embargos à execução de sentença de fls. 82/88 aduzindo ser incabível a multa de 10%, ante a alegação de ausência
de intimação para pagamento.
Resposta à impugnação de fls. 94/97.
Às fls. 98/99 sentença que julga improcedente os embrgos à execução, condenando ainda o requerido em custas processuais e ao
pagamento de R$ 600,00 (seiscentos reais) de honorários advocatícios.
Recurso Inominado às fls. 106/112 dos autos.
Contrarazões de Recurso Inominado às fls. 125/132.
Despacho de fl. 134 determinando expedição de alvará para levantamento do valor de R$ 8.315,54 (oito mil, trezentos e quinze
reais e cinquenta e quatro centavos).
À fl. 135 Alvará para levantamento do valor de R$ 9.147,09 (nove mil, cento e quarenta e sete reais e nove centavos) em favor da
requerente.
Acórdão às fls. 138/139 negando provimento ao Recurso Inominado, mantendo a sentença, condenando o demandado ainda em
custas processuais e honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) sobre o valor corrigido dado à causa.
Petição do demandado requerendo a juntada de do depósito judicial no valor de R$ 997,85 (novecentos e noventa e sete reais e
oitenta e cinco centavos) às fls. 145/150.
Petição de levantamento de alvará judicial à fl. 153 apresentada pela demandante.
Despacho de fl. 158 determinando à Secretaria Judicial a atualização do valor da execução.
Certidão de fls. 166/168 dos autos apresentando a atualização da execução.
Petição do demandado às fls. 174/175 requerendo que sejam afastados os cálculos da Secretaria Judicial de fl. 158 e que seja
reconhecida como devido referente a valor remanescente o montante de R$ 831,57 (oitocentos e trinta e um reais e cinqüenta e
sete centavos) a título de honorários advocatícios.
Requerimento da parte autora à fl. 176 informando a concordância com os cálculos apresentados às fls. 166/168.
Petição apresentada pelos advogados da causa requerendo arbitramento de honorários advocatícios à fl. 177.
É o que cabia relatar. Decido.
De fato, considerando as disposições legais contidas no caderno processual e diante dos cálculos apresentadas pela Secretaria
Judicial (fls.166/168) e pelo executado (fl. 176), a conclusão a que se chega é a de que merece não acolhimento a impugnação de
fl. 176 dos autos.
Pois bem, conforme se depreende da planilha de cálculo de fl. 166 apresentada pela Secretaria Judicial, o valor do débito total é de
R$ 15.076,56 (quinze mil e setenta e seis reais e cinqüenta e seis centavos), já sido pago o valor de R$ 9.147,09 (nove mil, cento e
quarenta e sete reais e nove centavos) à fl. 89 e depositado o valor de R$ 997,85 (novecentos e noventa e sete reais e oitenta e
cinco centavos), valor este pendente de levantamento. Desta forma, resta o total de R$ 4.931,62 (quatro mil, novecentos e trinta e
um reais e sessenta e dois centavos) a ser pago pelo requerido.
Isto posto, INDEFIRO o pedido constante da impugnação ao cumprimento de sentença apresentada às fls. 174/175, homologo os
cálculos apresentados pela Secretaria Judicial (fl. 166), acolho os pleitos de fls. 176 e 177, e determino que expeça-se ALVARÁ
JUDICIAL para levantamento do valor de R$ 997,85 (novecentos e noventa e sete reais e oitenta e cinco centavos) à fl. 89 em
nome da requerente. Desta feita, determino a intimação do requerido em 5 (cinco dias) para que efetue o pagamento do valor de
R$ 2.418, 86 (dois mil, quatrocentos e dezoito reais e oitenta e seis centavos) devido à requerente e do valor de R$ 2.512,76 (dois
mil, quinhentos e doze reais e setenta e seis centavos) devidos a título de honorários de sucumbência.

Cedral(MA), 28 de junho de 2017
Francinalva Passinho Mendes Braga
Auxiliar Judiciária
(Assinado de ordem da MM. Juíza de Direito MÁRCIA DALETH GONÇALVES GARCEZ, titular da comarca de Cedral, nos termos
do art. 3º, XXV, III, do Provimento nº001/2007/CGJ/MA).

Processo nº: 9000158-71.2012.8.10.0083
RECLAMAÇÃO CÍVEL - JEC
REQUERENTE: VALDENIRA MARQUES SILVA
ADVOGADO(A): ANTONIO DE CARVALHO FILHO, OAB/MA 3.612
REQUERIDO: BRADESCO SEGUROS S.A.
ADVOGADO(A): MARIA AUXILIADORA GARCIA DURÁN ALVAREZ, OAB/MA 12.259-A

Intimação das partes acima mencionadas, por seus respectivos advogados, para tomarem ciência do inteiro teor da decisão
prolatada nos presentes autos, conforme segue: “DECISÃO. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT, ajuizada
por VALDENIRA MARQUES SILVA em face de BANCO BRADESCO S/A, ambos devidamente qualificados nos autos. Sentença
condenatória às fl. 21/21-v. Certidão de trânsito em julgado de fl. 51. À fl.55, consta despacho pelo qual se determinou a realização
de penhora on line, referente ao não cumprimento de sentença (fl. 54), imposta ao ora impugnante, nestes autos, qual seja, R$
3.109,93 (três mil, cento e nove reais e noventa e três centavos). Foi penhorado eletronicamente, conforme fl. 56, o valor de R$
3.109,93 (três mil, cento e nove reais e noventa e três centavos), conforme determinado em despacho judicial de fl. 55 dos autos.
Em seguida às fls. 60/61, o requerido apresenta petição informando o depósito judicial em favor da requerente no valor de R$
2.737,14 (dois mil, setecentos e trinta e sete reais e quatorze centavos). Depois de efetivada a penhora, o executado foi intimado
para, querendo, apresentar impugnação ao cumprimento de sentença. Todavia, embora tenha apresentado a Impugnação, a
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mesma é intempestiva, consoante certidão de fl. 78 ao atestar que impugnação foi protocolada no dia 26/09/2012, e o prazo fatal
seria no dia 25/09.2012. É o que cabia relatar. Decido. Tendo em vista que o executado não apresentou a impugnação dentro do
prazo legal, não a conheço, pois intempestiva. Na espécie, depreende-se que não houve ainda a satisfação total da obrigação. Isto
porque, do título executivo executado (fls. 21), à época, constou a determinação de que a multa anteriormente prevista no art. 475-
J do CPC incidiria ainda que o devedor não fosse intimado. Considerando que referida sentença transitou em julgado, sem
interposição de qualquer recurso pelas partes, não há como ser modificada a coisa julgada para abarcar a pretensão intempestiva
da parte requerida. Assim, considerando o princípio da efetividade da prestação jurisdicional, converta-se a penhora em favor da
exequente no valor residual para satisfação da dívida. Ante o exposto, não conheço da impugnação, por ser intempestiva, e via de
conseqüência, acolho o pleito da autora de fl. 75, DETERMINO o desbloqueio da penhora realizada à fl. 56, com a expedição de
ALVARÁ JUDICIAL, no valor de R$ 318,05 (trezentos e dezoito reais e cinco centavos) em nome da requerente. Realizadas todas
as diligências, arquivem-se os autos com as devidas cautelas. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. À Secretaria, para as
providências de estilo. Cedral/MA, 07 de junho de 2017. Márcia Daleth Gonçalves Garcez. Juíza de Direito da Comarca de
Cedral.”

Cedral/MA, 28 de junho de 2017.
Paulo Gabriel Passinho Nogueira
Técnico Judiciário

(Assinado de ordem da MM. Juíza MÁRCIA DALETH GONÇALVES GARCEZ, Titular da Comarca de Cedral/MA, nos termos do
art. 3º, XXVIII do Provimento nº 001/2007/CGJ/MA).

Chapadinha

Primeira Vara de Chapadinha

PROCESSO Nº 0002480-48.2013.8.10.0031 (18982013)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
AUTOR: MARIA FRANCISCA DE LIMA OLIVEIRA e MARIA LUCIENE BATISTA DA ROCHA
ADVOGADO: FRANCISCO DAS CHAGAS DE OLIVEIRA BISPO ( OAB 6259-MA )
REU: MUNICIPIO DE CHAPADINHA-MA
PROCURADOR DO MUNICIPIO DE CHAPADINHA: LÚCIO HENRIQUE GOMES SÁ(OAB-MA 13451)
FINALIDADE: INTIMAÇÃO DE DESPACHO
Recebido nesta data. Intimem-se as partes para apresentação das alegações finais. cumpra-se. .Chapadinha, 27 de junho de
2017. Juiz Cristiano Simas de Sousa Titular da 1ª Vara da Comarca de Chapadinha Resp: 95877

PROCESSO Nº 0004165-22.2015.8.10.0031 (41712015)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
AUTOR: ELEXSANDRO DE OLIVEIRA VERAS 
ADVOGADO: FABIO LIMA ( OAB 15.180-A MA )
REU: ESTADO DO MARANHÃO e
FUNDAÇÃO SOUSANDRADE
ADVOGADO: FERNANDA DE CARVALHO BITTENCOURT (OAB-MA 8020)
PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS
ADVOGADO: FELIPE DE FIQUEREDO LIMA (OAB-PI 7015)
INTIMAR DO DESPACHO A SEGUIR
Recebido nesta data. Intimem-se as partes para, no prazo de 10 dias, declinarem quais provas pretendem produzir.Após, vistas ao
MP.Cumpra-se.Chapadinha, 21/06/2017.Juiz Cristiano Simas de SousaJuiz de Direito Resp: 95877

PROCESSO Nº 0000050-84.2017.8.10.0031 (502017)
AÇÃO: PROCESSO COMUM | AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
ACUSADO: ARAMIS AMORIM COSTA
FINALIDADE: TORNAR PÚBLICO A SENTENÇA A SEGUIR TRANSCRITA
PROCESSO N.º 50-84.2017.8.10.0031 (502017)Ação PenalAutor: Ministério Público EstadualRéu: Aramis Amorim CostaVistos
etc. O representante do Ministério Público desta Comarca, nos usos de suas atribuições legais, ofertou denúncia em desfavor de
Aramis Amorim Costa, devidamente qualificado nos autos do processo suso mencionado, pela suposta prática do crime previsto no
artigo 16 da Lei n.º 10.826/2006. Narra em síntese a proemial acusatória que o denunciado, juntamente com outro comparsa, este
menor, teria sido preso em flagrante delito portando uma arma de fogo de uso proibido. Eis o cerne da imputação. Com a inicial
vieram os autos inquisitoriais. Devidamente citado o acusado apresentou defesa escrita. Ao longo da instrução sumariante foram
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inquiridas testemunhas e interrogado o réu. Acusação e defesa ofereceram alegações finais, estas remissivas. É o que cabia
relatar. Decido. Analisando detidamente o caderno processual tenho que o fato típico, a despeito de sua perfeita descrições
proemial, não restou devidamente comprovado. É que as provas colacionadas ao longo da maturação do feito não se mostraram
hábeis a infundir certeza quando a participação do denunciado na perpetração do crime restando, pois, improcedente a tese
acusatória. Em verdade, certo é que uma arma de fogo fora apreendida quando o denunciado, juntamente com um comparsa, este
menor de idade, foram abordados pela Polícia Militar. Obtempero, contudo, que não restou nitidamente comprovado nos presentes
autos que a arma estava em sua posse, convicção indispensável para seguro juízo condenatório. Como sabemos, a insatisfação
do Julgador diante da fragilidade da prova testemunhal não se afigura nova na consciência humana. São Tomás de Aquino, em
sua monumental obra "Suma Teológica", volume VI, sobre o tema verberou, verbis: Com efeito, o julgamento exige certeza. Ora,
ela não se obtém pelo depoimento de duas testemunhas. Lê-se, com efeito, no livro de Reis, que Nabot foi injustamente
condenado pelo depoimento de duas testemunhas. Logo, não basta o testemunho de dois ou três. Além disso, para serem críveis,
os testemunhos devem estar de acordo. Ora, o mais das vezes, os depoimentos de duas ou três testemunhas estão em
desacordo. Logo, não são eficazes para provar a verdade do julgamento. E continua ainda o grande Teólogo da cristandade,
verbis: Com efeito, o Filósofo diz: "Cada qual julga bem o que conhece". Parece, assim, que o julgamento pertence à potência de
conhecimento. Ora, é a prudência que aperfeiçoa essa potência. Logo, o julgamento pertence muito mais a prudência que a
justiça, pois esta se encontra na vontade, como já foi explicado. Não muito distante de tal conjectura permaneceu Cesare Baccaria,
em sua afamada obra "Dos Delitos e das Penas" que, com a acuidade que lhe é peculiar aduziu, verbis: Não se admirem de ver-
me empregar a palavra probabilidade ao tratar de crimes que, para merecerem um castigo, devem ser certos; porque, a rigor, toda
certeza moral é apenas uma probabilidade, que merece, contudo, ser considerada como uma certeza, quando todo homem de
bom senso é forçado a dar-lhe o seu assentimento, por uma espécie de hábito natural que resulta da necessidade de agir que é
anterior a toda especulação. A certeza que se exige para convencer um culpado é, pois, a mesma que determina todos os homens
nos seus mais importantes negócios. As provas de um delito podem distinguir-se em provas perfeitas e provas imperfeitas. As
provas perfeitas são as que demonstram positivamente que é impossível que o acusado seja inocente. As provas são imperfeitas
quando não excluem a possibilidade da inocência do acusado. Uma única prova perfeita é suficiente para autorizar a condenação;
se se quiser, porém, condenar sobre provas imperfeitas, como cada uma dessas provas não estabelece a impossibilidade da
inocência do acusado, é preciso que sejam em número muito grande para valerem uma prova perfeita, isto é, para provarem todas
juntas que é impossível que o acusado não seja culpado. Acrescentarei ainda que as provas imperfeitas, às quais o acusado nada
responde de satisfatório, embora deva, se é inocente, ter meios de justificar-se, se tornam por isso mesmo provas perfeitas. É,
todavia, mais fácil sentir essa certeza moral de um delito do que defini-la exatamente. Eis o que me faz encarar como sábia a lei
que, em algumas nações, dá ao juiz principal assessores que o magistrado não escolheu, mas que a sorte designou livremente;
porque então a ignorância, que julga por sentimento, está menos sujeita ao erro do que homem instruído que decide segundo a
incerta opinião. Quando as leis são claras e precisas, o dever do juiz limita-se à constatação do fato. Se são necessárias destreza
e habilidade na investigação das provas de um delito, se se requerem clareza e precisão na maneira de apresentar o seu
resultado, para julgar segundo esse mesmo resultado, basta o simples bom-senso: guia menos enganador do que todo o saber de
um juiz acostumado a só procurar culpados por toda parte e levar tudo ao sistema que adotou segundo os seus estudos. Felizes
as nações entre as quais o conhecimento das leis não é uma ciência. Lei sábia e cujos efeitos são sempre felizes é a que
prescreve que cada um seja julgado por seus iguais; porque, quando se trata da fortuna e da liberdade de um cidadão, todos os
sentimentos inspirados pela desigualdade devem silenciar. Ora, o desprezo com o qual o homem poderoso olha para a vitima do
infortúnio, e a indignação que experimenta o homem de condição medíocre ao ver o culpado que está acima dele por sua
condição, são sentimentos perigosos que não existem nos julgamentos de que falo. Quando o culpado e o ofendido estão em
condições desiguais, os juizes devem ser escolhidos, metade entre os iguais do acusado e metade entre os do ofendido, para
contrabalançar assim os interesses pessoais, que modificam, mau grado nosso, as aparências dos objetos, e para só deixar falar a
verdade e as leis. É que o acusado não pode ser condenado sem que exista uma certeza quanto sua autoria delitiva, máxime a
incidência monolítica do princípio da presunção do estado de inocência, valor de cunho fundamental e encapado em nossa Carta
Republicana em seu artigo 5º, inciso LVII. Nesta banda lecionou Adriano Almeida Fonseca, verbis: O princípio da presunção de
inocência ou do estado de inocência, desdobramento do princípio do devido processo legal, está previsto no art. 5º, inciso LVII, da
Constituição Federal, que assim dispõe: "ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal
condenatória". Consagrando-se um dos princípios basilares do Estado de Direito como garantia processual penal, visando à tutela
da liberdade pessoal. Tendo a nossa Lei Fundamental disposto acerca do princípio em comento, o ordenamento jurídico
infraconstitucional, em especial o processual penal, está obrigado a absorver regras que permitam encontrar um equilíbrio
saudável entre o interesse punitivo estatal e o direito de liberdade, dando-lhe efetividade. Com efeito, o sistema normativo
constitucional, através de seus preceitos, exerce notória influência sobre os demais ramos do Direito. Esta influência destaca-se no
âmbito processual penal que trata do conflito existente entre o jus puniendi do Estado, que é o seu titular absoluto, e o jus libertatis
do cidadão, bem intangível, não podendo ser considerado objeto da lide, reputado o maior de todos os bens jurídicos afetos à
pessoa humana.Na mesma linha Simone Schreiber , verbis: A aplicação mais comumente defendida pela doutrina da norma sob
exame dá-se no campo probatório. Nessa primeira formulação, o réu ser presumido inocente significa, por um lado, que o ônus de
provar a veracidade dos fatos que lhe são imputados é da parte autora na ação penal (em regra, o Ministério Público) e, por outro
lado, que se permanecer no espírito do juiz alguma dúvida, após a apreciação das provas produzidas, deve a querela ser decidida
a favor do réu. Luiz Flávio Gomes registra que a acusação tem o ônus de provar cada um dos fatos que integram o tipo penal e a
participação nos mesmos do acusado. Provados "os fatos e a atribuição culpável deles ao acusado", presumem-se contra o réu a
ilicitude e a culpabilidade. Caberá então à defesa provar eventuais causas excludentes de ilicitude e de culpabilidade. Vê-se, pois,
que há no processo penal, assim como no processo civil, regras de distribuição dos ônus da prova, sendo incorreto afirmar que
toda a prova a ser produzida cabe ao Ministério Público. Qual é então a nota distintiva em matéria probatória que norteia a atuação
do juiz criminal, em decorrência da aplicação do princípio da presunção de inocência? Enquanto no direito processual civil, o juiz,
ao decidir, se limita a distribuir as regras de ônus da prova, julgando a lide contra a parte que não se desincumbiu do ônus de
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provar os fatos por ela alegados; no direito processual penal, se ao final o juiz tiver dúvidas a respeito da procedência das
alegações do réu, ele deve absolvê-lo ainda que não esteja plenamente convencido daquelas alegações. Em uma palavra, a
dúvida não resolvível quanto à matéria de fato é sempre dirimida a favor do réu, independentemente das regras ordinárias de
distribuição do ônus da prova. A mera alegação do réu de que agiu, por exemplo, sob uma excludente de antijuridicidade, não o
exime de produzir prova de sua alegação. A solução pro reo só existe se o juiz não chegar a um juízo de certeza contra o réu, ou
seja, se ele ficar realmente em dúvida quanto à ocorrência ou não da situação que justificaria sua conduta, em vista da prova
produzida. Alguns autores, entretanto, afirmam que o ônus da prova no processo recai integralmente sobre o Ministério Público.
Gustavo Henrique Righi Ivahy Badaró sustenta que o Ministério Público tem o ônus de provar não só a tipicidade, mas também a
antijuridicidade e a culpabilidade, pois estas são partes integrantes do fato constitutivo do direito de punir e não, como
normalmente se alega, fato impeditivo do direito de punir a ser provado pelo réu. Para o autor, se o réu alega que agiu em legítima
defesa está na verdade negando o cometimento do delito, cabendo ao Ministério Público produzir a prova de que a legítima defesa
não ocorreu. Parece-me, contudo, que o debate a respeito do ônus da prova subjetivo - se compete ao autor ou ao réu provar a
ocorrência da dirimente - deixa de ser relevante diante da afirmação de que no direito processo penal não importa a quem
competia produzir a prova de determinado fato, a dúvida será sempre dirimida a favor do réu. Em outras palavras, não importa qual
das partes tinha originariamente o ônus de provar. A questão é saber se o juiz decidirá, em caso de dúvida, distribuindo o ônus da
prova (julgando a lide contra a parte que não se desincumbiu satisfatoriamente de seu ônus) ou adotando o in dubio pro reo, regra
de julgamento que se extrai da presunção de inocência. Mas o princípio da presunção de inocência não se aplica exclusivamente
no campo probatório, o in dubio pro reo é apenas uma de suas repercussões. Deve ser dispensado tanto ao investigado quanto ao
réu tratamento compatível com seu estado de inocente. A condição de investigado e de réu em processo criminal já traz, por si,
indiscutível constrangimento. Em vista disso, todas as medidas restritivas ou coercitivas que se façam necessárias no curso do
processo só podem ser aplicadas ao acusado na exata medida de tal necessidade. Se houver várias formas de conduzir a
investigação, deve-se adotar a que traga menor constrangimento ao imputado e que enseje a menor restrição possível a seus
direitos. Eventual prisão anterior à condenação definitiva, por exemplo, deverá estar pautada em decisão judicial que indique quais
circunstâncias presentes no caso concreto autorizam e recomendam a excepcional privação da liberdade do réu. O mesmo ocorre
com outras medidas que impliquem em restrição de direitos fundamentais, como se observa da necessidade de que a quebra de
sigilo bancário e de comunicação telefônica, ou ainda a busca e apreensão no domicílio do acusado, sejam precedidas de decisão
judicial devidamente fundamentada. Assim escreveu Miguel de Cervantes: Por Deus, Sancho - acudiu Dom Quixote -; só por essas
últimas palavras que disseste, entendo que mereces ser governador de mil ilhas; boa índole tens, sem a qual não há ciência que
valha; encomenda-te a Deus e procura não errar na primeira intenção; quero dizer, que tenhas sempre firme propósito de acertar
em todos os negócios que te aparecerem, porque o céu favorece os bons desejos; e vamos jantar, que creio que esses senhores
nos esperam. Posto isto, com base no artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal, absolvo Aramis Amorim Costa da
imputação que lhe é feita, face à ausência de densidade probatória processual. Expeça-se alvará de soltura. Registre-se. Publique-
se e intimem-se. Ciência ao parquet estadual. Após o trânsito em julgado arquivem-se os autos com as cautelas legais. Cumpra-
se. Chapadinha (MA), 27 de junho de 2017. Juiz CRISTIANO SIMAS DE SOUSA Titular da 1ª Vara da Comarca de Chapadinha
Resp: 95877

Segunda Vara de Chapadinha

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADINHA/MA
Processo nº 554-27.2016.8.10.0031
REQUERENTE: JOÃO FIALHO DE BRITO NETO
Advogado(a): João Fialho de Brito Neto - OAB/MA - 14.234
REQUERIDO(S): BANCO DO BRASIL
Advogado(a): SERVIO TULIO DE BARCELOS - OAB/MA - 14.009-A e DR. JOSÉ ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - OAB/MA -
14.501-A
Finalidade: Intimação do(s) Advogado(s) da(s) parte(s) autor(a) e ré(u) citado acima, para tomar conhecimento do(a) SENTENÇA,
proferido nos autos em epígrafe, a seguir transcrito: " De certo, definida a obrigação de indenizar, resta a questão relacionada ao
quantum indenizatório. Sabe-se que a fixação dos danos morais exige prudente arbítrio do juiz, que deve levar em consideração a
gravidade da ofensa e as circunstâncias fáticas, estipulando um valor suficiente para reparar o mal sofrido, mas diligenciando para
não propiciar enriquecimento sem causa. Por outro lado, é necessário chegar a um montante capaz de dissuadir a prática de
novas ofensas, tendo a condenação, desta feita, um caráter pedagógico. Assim, atento às referidas balizas, concluo que o valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais) é justo e razoável, sendo suficiente para compensar a parte reclamante pelo dano efetivamente
suportado, afastado o enriquecimento sem causa, bem como para desestimular que a requerida reitere sua conduta ilícita. Posto
isso, com base nos fatos narrados e nas provas juntadas à inicial, na forma prevista no artigo 38 da Lei 9.099/95 c/c o artigo 487,
inciso I do Código de Processo Civil, confirmo a liminar anteriormente concedida e julgo procedente o pedido inicial, para declarar a
inexistência do débito referente ao contrato nº , supostamente vencido em 20/07/2014, no valor de R$ 104,59 (cento e quatro reais
e cinquenta e nove centavos), supostamente celebrado entre o requerente e a parte requerida. Condeno, ainda, o requerido ao
pagamento de indenização pelo dano moral no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), levando em consideração o valor do
contrato, e como medida de desestímulo, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária a partir
desta data, conforme previsto no verbete 362 da Súmula do STJ. Sem custas e honorários, pois indevidos nesta fase (artigos 54 e
55 da Lei 9.099/95). Após o trânsito em julgado e cumprimento integral da obrigação aqui constituída, arquivem-se os autos com
as devidas cautelas. Em conformidade com a Resolução GP 11/2013 do TJMA, ficam as partes notificadas que após 120 (cento e
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vinte) dias do arquivamento definitivo, os autos processuais serão destruídos. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Chapadinha,
31 de maio de 2017. Welinne de Souza Coelho - Juíza de Direito -
Chapadinha/MA, 28 de junho de 2017.
Juiz(a) Welinne de Souza Coelho
Titular da Segunda Vara da Comarca de Chapadinha

Processo n.º 706-22.2009.8.10.0031.
Tipo de Ação: Procedimento Ordinário.
Juíza de Direito: Paulo de Assis Ribeiro.
Secretaria Judicial da Segunda Vara
Parte Requerente: FERNANDO RIBEIRO DA COSTA.
Parte Requerida: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A.

FINALIDADE: INTIMAÇÃO dos advogados, DR. JOSÉ HUMBERTO INTERAMINENSE MELO, inscrito na OAB/PE sob o n.º
14.153 e DR. LUCAS FERNANDES RIBEIRO BANHOS, inscrito na OAB/MA n.º 9629, para tomar conhecimento da parte final da
sentença a seguir transcrita: " Assim, ante as razões expostas, conheço dos embargos e dando-lhe efeito infrigente, dou-lhes
provimento para JULGAR EXTINTO o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC. Custas e honorários
advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) do valor da causa. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após o trânsito em
julgado, arquivem-se, observadas as formalidades legais. Chapadinha, 06 de junho de 2017. Welinne de Souza Coelho Juíza de
Direito ". Chapadinha-MA, 27 de junho de 2017.

Josieli Lopes Monteles
Secretária Judicial da Segunda Vara
Assino de ordem da MMª. Juíza.
(Art. 3º XXVIII, do Provimento nº 001/2007 CGJ/MA)

Processo n.º 968-98.2011.8.10.0031.
Tipo de Ação: MONITÓRIA
Juíza de Direito: Welinne de Souza Coelho.
Secretaria Judicial da Segunda Vara
Parte Requerente: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A.
Parte Requerida: LUIZ CARLOS AGUIAR.
FINALIDADE: INTIMAÇÃO do advogado da parte autora, Dr. EDMAR DE OLIVEIRA NABARRO, inscrito na OAB/MA sob o n.º
8875, para tomar conhecimento do inteiro teor do despacho de fls. 96 a seguir transcrito: "Intime-se a parte embargada para se
manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre os Embargos à Execução, nos termos do art. 920, Inciso I, do Código do Processo
Civil. Após conclusos. Chapadinha-MA, 26 de junho de 2017. Welinne de Souza Coelho - Juíza de Direito ". Chapadinha-MA, 28 de
junho de 2017.

Josieli Lopes Monteles
Secretária Judicial da 2ª Vara
Assino de ordem da MMª. Juiza.
(Art. 3º XXVIII, do Provimento nº 001/2007 CGJ/MA)

Codó

Primeira Vara de Codó

Processo: 2715-98.2016.8.10.0034
Vara:1ª Vara da Comarca Codó/MA
Ação: Procedimento Ordinário
Requerente (s): EDIVALDO ARAUJO DA SILVA
Advogado (a): Dr. (a) Maycon Campelo Monte Palma, OAB/MA 16041
Requerido (a): MUNICÍPIO DE CODÓ - MA
Procurador (a):Dr. (a) Francisco Mendes de Sousa, OAB/MA 5.970
ATO ORDINATÓRIO:Ante o permissivo constante no artigo 3º do Provimento 001/2007, da Corregedoria Geral de Justiça do
Estado do Maranhão, que autoriza a realização dos seguintes atos independentemente de despacho judicial:
Intimo o autor (a) para manifestação em 15 (quinze) dias, sobre a contestação de fls. 41/586.

Codó - MA, 20/06/2017.
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Bel. Christian Franco dos Santos
Secretário Judicial da 1ª Vara

Processo: 1068-20.2006.8.10.0034
Vara:1ª Vara da Comarca Codó/MA
Ação: Cumprimento de Sentença
Requerente (s): ANTONIO BENEDITO DE ASSUNÇÃO CARVALHO DE OLIVEIRA e OUTROS
Advogado (a): Dr. (a) Kelson Marques da Silva, OAB/MA 9351A
Requerido (a): MUNICÍPIO DE CODÓ - MA
Procurador (a):Dr. (a) José de Ribamar Oliveira Carvalho
DECISÃO:Recebido hoje.
Trata-se de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública Municipal em virtude de sentença judicial exarada nos autos às
fls. 128/133, confirmada pela Egrégio Tribunal de Justiça do Maranhão em acórdão de fls. 202/210, havendo o trânsito em julgado,
conforme certidão de fl. 212.
Os cálculos realizados pela Contadoria (fls. 285/304) foram homologados por este juízo às fls. 311/312, ocasião em que foram
encaminhados os autos novamente para a Contadoria Judicial para atualização e determinada a notificação do executado para
pagar o débito.
Realizados os cálculos (fl. 315), foram expedidos ofícios requisitórios para pagamento, através de RPV (Requisição de Pequeno
Valor), com relação a Jeferson Ricardo Moreira Gomes (fl. 329/329-v), Sônia Lúcia Alves da Silva (fls. 332/332-v), Terezinha de
Jesus Silva Moura (fls. 335/335-v), Nacson Noé dos Santos Cutrim (fls. 338/338-v) e Sebastião Ferreira da Silva (fls. 341/341-v).
O Município de Codó depositou em juízo todos os valores contidos nos RPVs supracitados. Ocorre que, conforme certificado à fl.
418, houve um equívoco nos ofícios requisitórios, pois o valor correto a ser destinado a cada parte é de R$ 7.496,00 (sete mil
quatrocentos e noventa e seis reais), segundo cálculo de fl. 315. Porém, o valor digitado em cada ofício foi de R$ 6.746,40 (seis mil
setecentos e quarenta e seis reais e quarenta centavos), de modo que falta ser pago R$ 749,60 (setecentos e quarenta e nove
reais e sessenta centavos).
Em síntese, a Secretaria Judicial não expediu corretamente os ofícios para requisição de pagamento. Isso porque não foi
requisitado para o advogado o pagamento dos honorários por meio de RPV Autônoma, tendo sido erroneamente calculadas as
verbas sobre o valor que cada um dos exequentes/autores iria efetivamente receber. Assim, do importe dos RPV's dos exequentes
foi deduzido percentual atinente a honorário de advogado, ao invés de um único RPV com o importe devido ao causídico.
A fim de não gerar prejuízo às partes, deve a Secretaria expedir o competente ofício para requisição de RPV Autônoma para
pagamento dos honorários do advogado, devendo-se atentar para o fato de que a patrona tem esse direito independentemente dos
valores a serem recebidos por cada parte autora no processo. Os honorários advocatícios constituem crédito único, restando
impossível o seu fracionamento nas execuções de cada exequente, razão pela qual deverão ser executados em sua totalidade.
Conforme certidão de fl. 418, deve ser requisitado em favor do advogado o importe de R$ 1.919,10 (um mil novecentos e dezenove
reais e dez centavos) - R$ 383,82 x 5 (valor faltante em cada ofício requisitório x número de ofícios).
Senão vejamos:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. RENÚNCIA AO VALOR
EXCEDENTE A 40 SALÁRIOS. FRACIONAMENTO DA VERBA HONORÁRIA. Ao advogado é possível executar a verba honorária
de sucumbência tanto em processo autônomo como no pólo ativo em litisconsórcio com a parte, na forma do previsto nos artigos
23 e 24 e § 1º da Lei n.º 8.906/94. Os honorários advocatícios constituem crédito único, restando impossível o seu fracionamento
na execução, mormente porque no caso em exame, o patrono não figurou conjuntamente à parte no pólo ativo da execução e o
crédito originário fora objeto de renúncia, para se adequar ao rito da RPV, devendo ser ambos executados em sua totalidade, sob
pena de afronta ao disposto no § 8º do art. 100 da CF. Descabe a alteração do pólo ativo da execução após a citação sem a
anuência da parte contrária. Ressalva-se a possibilidade de o procurador requerer a execução dos honorários advocatícios em
separado do crédito da parte, nos mesmos autos, por medida de economia processual. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
Excedendo o crédito original o montante de 40 salários mínimos, descabe a fixação de honorários. Deve ser observado para fins
de fixação ou não de honorários o valor do crédito integral e não o montante monetário obtido após a renúncia para se beneficiar
da expedição de RPV. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70053020004, Vigésima Quinta
Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Angela Maria Silveira, Julgado em 21/03/2013)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. INCLUSÃO DE PROCURADOR NO PÓLO ATIVO.
FRACIONAMENTO DA VERBA HONORÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. Ao advogado é possível executar a verba honorária de
sucumbência tanto em processo autônomo como no pólo ativo em litisconsórcio com a parte, na forma do previsto nos artigos 23 e
24 e § 1º da Lei n.º 8.906/94. Os honorários advocatícios constituem crédito único, restando impossível o seu fracionamento na
execução, mormente porque no caso em exame, o procurador não figurou conjuntamente à parte no pólo ativo da execução e o
crédito originário fora objeto de renúncia, para se adequar ao rito da RPV, devendo ser ambos executados em sua totalidade, sob
pena de afronta ao disposto no § 8º do art. 100 da CF. Assim, deve ser expedida uma única RPV no valor do crédito da parte
autora da ação de conhecimento, Ressalva-se a possibilidade de o procurador requerer a execução dos seus honorários
advocatícios em separado do crédito da parte, nos mesmos autos, por medida de economia processual. AGRAVO DE
INSTRUMENTO DESPROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70055398119, Vigésima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do
RS, Relator: Angela Maria Silveira, Julgado em 06/09/2013)
Nesta senda, os honorários advocatícios devem ser requisitados por RPV autonomamente em crédito único, devendo-se, in casu,
levar-se em conta os cálculos de fl. 315, homologados e não impugnados pelo executado. Já tendo sido depositado em juízo R$
3.748,00 (três mil setecentos e quarenta e oito reais) em favor do advogado, falta ser pago R$ 1.919,10 (um mil novecentos e
dezenove reais e dez centavos), no que concerne aos cinco ofícios requisitórios já expedidos.
Nesse cerne, deve ser retirado da lista de pagamento por RPV o ofício requisitório nº. 13/2017 (fl. 354), eis que, caso seja pago,
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haverá enriquecimento ilícito do patrono constituído, que receberia duas vezes pelo mesmo serviço. Deve o advogado levantar o
valor já depositado em juízo em seu favor (R$ 3.748,00) e aguardar o restante, referente ao faltante dos cinco ofícios requisitórios
expedidos (R$ 1.919,00) e mais o montante concernente aos demais ofícios requisitórios a serem expedidos.
Ante o exposto, DETERMINO:
a) seja oficiado o Procurador do executado, a fim de que seja retirado/cancelado da lista de pagamentos por RPV o ofício
requisitório nº. 13/2017 (fl. 354), devendo haver a devolução de tal a este juízo;
b) após retornado o ofício referido, seja expedido novo ofício requisitório para pagamento do valor de R$ 1.919,00 (um mil
novecentos e dezenove reais), devido ao patrono constituído Kelson Marques da Silva, montante referente ao valor faltante quanto
aos ofícios requisitórios dos exequentes já expedidos;
c) sejam expedidos novos ofícios requisitórios para pagamento por RPV em favor de Nacson Noé dos Santos Cutrim, Jeferson
Ricardo Moreira Gomes, Terezinha de Jesus Silva Moura, Sebastião Ferreira da Silva e Sônia Lúcia Alves da Silva, cada um no
importe de R$ 749,60 (setecentos e quarenta e nove reais e sessenta centavos), determinando, desde já, a notificação do
executado, na pessoa do seu representante legal, para pagar o débito no prazo de dois meses;
d) seja expedido alvará judicial para liberação em favor dos autores Nacson Noé dos Santos Cutrim, Jeferson Ricardo Moreira
Gomes, Terezinha de Jesus Silva Moura, Sebastião Ferreira da Silva e Sônia Lúcia Alves da Silva da quantia depositada em
contas judiciais vinculadas a este processo, como consta, respectivamente, às fls. 407, 383, 371, 360 e 395. Expeça-se, ainda,
alvará para liberação da quantia depositada em favor do patrono constituído Kelson Marques da Silva, consoante fls. 363, 375,
387, 399 e 411.
Na oportunidade, atento à certidão de fl. 418, intime-se o advogado do autor a fim de providenciar a juntada dos documentos de
identificação do exequente José Ribamar da Silva.
Atente a Secretaria Judicial para a expedição de ofícios requisitórios do restante dos exequentes, a fim de que o erro cometido seja
evitado.
Serve esta decisão como ofício/mandado.
Cumpra-se.
Codó-MA, 28 de junho de 2017.

Juiz Holídice Cantanhede Barros
Titular da 2ª Vara da Comarca de Codó-MA, respondendo cumulativamente pela 1ª Vara da Comarca de Codó-MA

PROCESSO Nº. 406-70.2017.8.10.0034 (4072017)
AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
AUTUADO: RAIMUNDO SOUSA MACÁRIO
ADVOGADO:DRA. JAIRA LÚCIA DE S. RODRIGUES – OAB/MA 17213
Tipificação: artIgo 12 DA LEI Nº. 10.826/2003 E ARTIGO 180 DO CÓDIGO PENAL
DECISÃO
Trata-se de auto de prisão em flagrante em que o agente RAIMUNDO SOUSA MACARIOfoi autuado pela prática das condutas
previstas nos artigos 12 da Lei nº. 10.826/2003 e 180 do Código Penal.
Aautoridade policial local, por meio do ofício nº. 140/2017/1DP, informou a este juízo a prisão do autuado, bem como procedeu à
comunicação do flagrante ao promotor de justiça, ao defensor público e à família do agente.
No prazo legal, também foi entregue nota de culpa e dada ciência das garantias constitucionais ao indiciado.
É o relatório. Decido.
Examinando os autos, pude verificar que foram observadas todas as advertências legais no tocante aos direitos conferidos pela
Constituição Federal ao flagrado, especialmente as disposições insertas nos incisos LXII, LXIII e LXIV do artigo 5º, sendo que a
prisão e o local onde se encontra o autuado foram comunicados a este juízo.
À luz do preceito inscrito no artigo 302, inciso I, do Código de Processo Penal, a prisão em flagrante se reveste de legalidade.
Ressalta-se que a Lei nº. 12.403/2011 trouxe alterações em alguns dispositivos do Código de Processo Penal em relação à prisão,
às medidas cautelares e à liberdade provisória. O art. 310 do CPP, com a nova redação dada, estabelece que:
Ao receber o auto de prisão em flagrante, o juiz deverá fundamentadamente:
I - relaxar a prisão ilegal; ou
II - converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se
revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; ou
III - conceder liberdade provisória, com ou sem fiança.
No caso em voga, a partir das informações constantes nos autos até o momento, constato que não se encontram presentes os
requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, a ponto de decretar a custódia cautelar do conduzido, que foi
preso em flagrante por supostamente possuir irregularmente arma de fogo em sua residência e ter adquirido coisa que sabia ser
produto de crime, delitos que não geraram grande repercussão e cujas penas não são tão severas.
É cediço que para a decretação da prisão preventiva é necessária a configuração do periculum libertatis, de modo que a liberdade
do agente seria apta a colocar em risco a ordem econômica, a ordem pública ou a aplicação da lei penal.
Através dos elementos coligidos até então, não há fatos que me revelem que o indiciado poderá fugir do distrito da culpa,
prejudicar a apuração do crime ou reiterar a conduta criminosa, considerando que não possui maus antecedentes (fl. 22), não
tendo que se falar também em prejuízo à ordem econômica.
A Constituição Federal dispõe que “ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória”
(art. 5º, LVII).
Por isso é que a prisão preventiva somente é recomendável em caso de manifesta e deliberada intenção do agente de se evadir do
distrito da culpa, cometer novas infrações, perturbar a paz e a tranquilidade do meio social, ou, ainda, tentar embaraçar o bom e
regular andamento do feito. Não é, a meu ver, ao menos neste instante, o caso dos autos.
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Desta feita, entendo que o autuado tem direito à liberdade provisória, esta mediante o pagamento de fiança e aplicação de
cautelares diversas da segregação, proporcionais e adequadas à finalidade a que se propõem.
No que tange ao valor desta, o Codex Processual Penal estabelece que nos crimes cuja pena privativa de liberdade, no grau
máximo, seja superior a 04 (quatro) anos, o valor da fiança será fixado entre 10 (dez) a 200 (duzentos) salários mínimos (art. 325,
II, CPP).
Sobre o tema, os Tribunais Superiores vêm sedimentando entendimento de que o valor fixado da fiança não pode ser tão irrisório,
de maneira a banalizar o instituto, como também não pode ser excessivo, tornando-se inexequível.
Diante da aparente situação econômica do autuado, tenho por bem diminuir em 2/3 o valor da fiança – que seria dosada no
mínimo, nos moldes do § 1º do inc. II do art. 325 do CPP, fixando-a no patamar legal mínimo de R$ 3.123,00 (três mil cento e vinte
e três reais).
Dispositivo
Por todo exposto, CONCEDOa RAIMUNDO SOUSA MACARIO, brasileiro, RG 726733962, nascido em 20/02/1976, filho de
Domingos Macario Sobrinho e Maria de Jesus Sousa Macario, liberdade provisória mediante o pagamento de fiança no valor
de R$ R$ 3.123,00 (três mil cento e vinte e três reais).
Aplico-lhecomo medida cautelar diversa da prisão preventiva o comparecimento periódico neste juízo para informar e justificar suas
atividades a cada 30 (trinta) dias, contados a partir da colocação em liberdade, sob pena de revogação do benefício da liberdade
provisória.
De igual modo, deverá o indiciado:
I – Juntar cópia da carteira de identidade e comprovante de residência no prazo de 10 (dez) dias;
II - Prestar o compromisso de comparecer a todos os atos do processo;
III - Não se ausentar da Comarca sem autorização prévia deste Juízo;
IV – Comunicar a este Juízo, com antecedência mínima de 15 (quinze) dias, qualquer mudança de endereço;
V – Não se envolver em outro crime ou em contravenção.
Mediante o pagamento da fiança estipulada, sirva a presente decisão como alvará de soltura,colocando-se o agente em liberdade
se por outro motivo não estiver ergastulado, bem como mandadoe ofício.
Lavre-setermo de liberdade provisória com todas as advertências acima explicitadas.
Comunique-se à autoridade policial competente, para ciência e cumprimento das medidas legais pertinentes.
Dê-se ciência à representante do Ministério Público Estadual.
Intimem-se. Cumpra-se.
Codó-MA, 28 de junho de 2017.

JuizHOLÍDICE CANTANHEDE BARROS
titular da 2ª vara da comarca de codó-ma, respondendo cumulativamente pela 1ª vara da comarca de codó-ma

Processo: 833-38.2015.8.10.0034
Vara:1ª Vara da Comarca Codó/MA
Ação: Procedimento Sumário
Requerente (s): FRANCISCA FONTES
Advogado (a): Dr. (a) Marcelo Moreira Mota, OAB/MA 10841
Requerido (a): BANCO SUL FINANCEIRA
Advogado (a):Dr. (a) Manuela Sarmento, OAB/MA 12.883-A
DECISÃO:
Recebido hoje.
Considerando manifestação da parte autora/credora às fls.121/130, intime-se a parte devedora para que efetue o pagamento do
valor devido, no prazo de 15(quinze) dias, sob as penas da lei.
Depositado o valor devido pela parte requerida/devedora sem objeção da parte autora/credora, fica desde já autorizada a
expedição de alvará judicial para levantamento do valor depositado e arquivamento dos autos, com as cautelas legais.
Cumpra-se.
Codó (MA), 07.04.2017.

ROGÉRIO PELEGRINI TOGON RONDON
Juiz de Direito Titular da 1ª Vara da Comarca de Codó/MA

Processo: 1664-28.2011.8.10.0034
Vara:1ª Vara da Comarca Codó/MA
Ação: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária
Requerente (s): CN MOTOS - CIRO NOGUEIRA COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA
Advogado (a): Dr. (a) Antonio Claudio Portella Serra e Silva, OAB/PI 3683
Requerido (a): TANCREDO DELGADO ARAUJO
ATO ORDINATÓRIO:Ante o permissivo constante no artigo 3º do Provimento 001/2007, da Corregedoria Geral de Justiça do
Estado do Maranhão, que autoriza a realização dos seguintes atos independentemente de despacho judicial:
( X ) Dou vista ao autor/exequente (Quando apresentada certidões negativas dos oficiais de justiça).

Codó - MA, 19/06/2017.
Bel. Christian Franco dos Santos

Secretário Judicial da 1ª Vara
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Processo: 250-82.2017.8.10.0034
Ação: Carta Precatória
Autor: Ministério Público Estadual
Parte ré: DIEGO MARTINS DOS SANTOS
Parte ré: SILVIA CRISTINA GARCIA BOM TEMPO
Defensor Dativo: RIQUINEI DA SILVA MORAIS (OAB/MA 16343)
Parte ré: VAGNER MARTINS MORAES
Defensor Público: THALES ALESSANDRO DIAS PEREIRA
Parte ré: ANTÔNIO CELSO MARTINS VIANA
Advogado: ADILSON TEODORO DE JESUS (OAB/MA 4464)
DESPACHO
( X )Designo (ou redesigno) audiência para inquirição da(s) testemunha(s), ou para oitiva da pessoa indicada, para o dia 03 de
julho de 2017, às 17 horas, a realizar-se na sala de audiências deste fórum. Intime(m)-se. Notifique-se o Ministério Público
Estadual e Defensoria Pública Estadual.
( X) Na oportunidade, oficie-se ao juízo deprecante informando a data da audiência, bem como para que encaminhe até a data da
audiência acima designada cópia da seguinte peça: 1) resposta à acusação.
Codó (MA), 28 de julho de 2017

Juiz HOLÍDICE CANTANHEDE BARROS
TITULAR DA 2ª vara da COMARCA DE CODÓ/MA, RESPONDENDO PELA 1ª VARA

PROCESSO Nº. 349-52.2017.8.10.0034 (3502017)
INQUÉRITO POLICIAL
AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
ACUSADO: JOSÉ EUDES SANTOS BRANDÃO
TIPIFICAÇÃO: ARTIGO 33 DA LEI Nº. 11.343/2006
DESPACHO

Recebido hoje.1.
Notifique-se pessoalmente o acusado com vistas à apresentação de defesa preliminar por escrito no prazo de 10 (dez) dias,
nos termos do art. 55 da Lei 11.343/2006, sob pena de remessa dos autos à Defensoria Pública.

2.

Na oportunidade, oficie-se ao ICRIM/MA e à Secretaria de Distribuição da Comarca de Codó/MA, solicitando a folha de
antecedentes criminais do acusado, no prazo de 05 (cinco) dias.

3.

Certifique-se. Cumpra-se.4.
Codó/MA, 28 de junho de 2017.

Juiz Holídice Cantanhede Barros
Titular da 2ª Vara da Comarca de Codó-MA, respondendo cumulativamente pela 1ª Vara da Comarca de Codó-MA

PROCESSO N. 0800914-80.2017.8.10.0034
AÇÃO DE COBRANÇA E REAJUSTE SALARIAL
REQUERENTE: REGINALDO MACHADO DA SILVA
Advogado(s) do reclamante: WAGNER RIBEIRO FERREIRA, LEANDRO GUIMARAES CARDOSO
REQUERIDO: ESTADO DO MARANHAO(CNPJ=06.354.468/0001-60)
DECISÃO
Recebido hoje.
Considerando que as decisões proferidas pelo Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, nos termos dos votos do Des.
Paulo Velten Pereira e Des. José de Ribamar Castro, admitiram o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº
17.015/2016, visando a formação de tese jurídica acerca de eventual direito dos servidores estaduais à diferença de 21,7% (vinte
e um inteiros e sete décimos por cento), determinando a suspensão dos processos, individuais e coletivos, versando sobre essa
controvérsia, verifiquei que a matéria tratada nos autos é a mesma versada no IRDR, razão pela qual determino o sobrestamento
do processo para que se aguarde o julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 17.015/2016 e respectivo
recurso.
Intime-se.
Cumpra-se.
Codó-MA, data do sistema.

Juiz Carlos Eduardo de Arruda Mont'Alverne
Titular da Vara única da Comarca de Timbiras-MA, respondendo cumulativamente pela 1ª Vara da Comarca de Codó-MA

PROCESSO N. 0800934-71.2017.8.10.0034
AÇÃO DE COBRANÇA E REAJUSTE SALARIAL
REQUERENTE: PAULO HENRIQUE MAIA LEMOS JUNIOR
Advogado(s) do reclamante: WAGNER RIBEIRO FERREIRA, LEANDRO GUIMARAES CARDOSO
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REQUERIDO: ESTADO DO MARANHAO(CNPJ=06.354.468/0001-60)
DECISÃO
Recebido hoje.
Considerando que as decisões proferidas pelo Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, nos termos dos votos do Des.
Paulo Velten Pereira e Des. José de Ribamar Castro, admitiram o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº
17.015/2016, visando a formação de tese jurídica acerca de eventual direito dos servidores estaduais à diferença de 21,7% (vinte
e um inteiros e sete décimos por cento), determinando a suspensão dos processos, individuais e coletivos, versando sobre essa
controvérsia, verifiquei que a matéria tratada nos autos é a mesma versada no IRDR, razão pela qual determino o sobrestamento
do processo para que se aguarde o julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 17.015/2016 e respectivo
recurso.
Intime-se.
Cumpra-se.
Codó-MA, data do sistema.

Juiz Carlos Eduardo de Arruda Mont'Alverne
Titular da Vara única da Comarca de Timbiras-MA, respondendo cumulativamente pela 1ª Vara da Comarca de Codó-MA

PROCESSO N. 0800967-61.2017.8.10.0034
AÇÃO DE COBRANÇA E REAJUSTE SALARIAL
REQUERENTE: FRANCISCA DAS CHAGAS CHAVES MORAES
Advogado(s) do reclamante: PROCOPIO ARAUJO SILVA NETO
REQUERIDO: ESTADO DO MARANHAO(CNPJ=06.354.468/0001-60)
DECISÃO
Recebido hoje.
Considerando que as decisões proferidas pelo Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, nos termos dos votos do Des.
Paulo Velten Pereira e Des. José de Ribamar Castro, admitiram o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº
17.015/2016, visando a formação de tese jurídica acerca de eventual direito dos servidores estaduais à diferença de 21,7% (vinte
e um inteiros e sete décimos por cento), determinando a suspensão dos processos, individuais e coletivos, versando sobre essa
controvérsia, verifiquei que a matéria tratada nos autos é a mesma versada no IRDR, razão pela qual determino o sobrestamento
do processo para que se aguarde o julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 17.015/2016.
Intime-se.
Cumpra-se.
Codó-MA, data do sistema.

Juiz Carlos Eduardo de Arruda Mont'Alverne
Titular da Vara única da Comarca de Timbiras-MA, respondendo cumulativamente pela 1ª Vara da Comarca de Codó-MA

PROCESSO N. 0801021-27.2017.8.10.0034
AÇÃO DE COBRANÇA E REAJUSTE SALARIAL
REQUERENTE: EDNILSON SOARES DOS REIS
Advogado(s) do reclamante: WAGNER RIBEIRO FERREIRA, LEANDRO GUIMARAES CARDOSO
REQUERIDO: ESTADO DO MARANHAO(CNPJ=06.354.468/0001-60)
DECISÃO
Recebido hoje.
Considerando que as decisões proferidas pelo Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, nos termos dos votos do Des.
Paulo Velten Pereira e Des. José de Ribamar Castro, admitiram o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº
17.015/2016, visando a formação de tese jurídica acerca de eventual direito dos servidores estaduais à diferença de 21,7% (vinte
e um inteiros e sete décimos por cento), determinando a suspensão dos processos, individuais e coletivos, versando sobre essa
controvérsia, verifiquei que a matéria tratada nos autos é a mesma versada no IRDR, razão pela qual determino o sobrestamento
do processo para que se aguarde o julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 17.015/2016 e respectivo
recurso.
Intime-se.
Cumpra-se.
Codó-MA, data do sistema.

Juiz Carlos Eduardo de Arruda Mont'Alverne
Titular da Vara única da Comarca de Timbiras-MA, respondendo cumulativamente pela 1ª Vara da Comarca de Codó-MA

Processo: 367-59.2006.8.10.0034
Execução de Título Extrajudicial
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Requerente: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.
Advogado (a): Dr. (a) Guida Mendonça Figueiredo Ferreira
Requerido (a): FRANCISCO EMÍLIO MATOS
Advogado (a): Dr. (a) José de Ribamar Oliveira Carvalho

INTIMAÇÃO
Finalidade: Intimação da parte requerida, por meio de seu advogado(a), Dr.(a) José de Ribamar Oliveira Carvalho - OAB/MA sob
o nº 3.349, para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se sobre a penhora online de fls. 153/155.Assinado de ordem do MM.
Juiz de Direito titular da 2ª Vara da Comarca de Codó - MA, respondendo cumulativamente pela 1ª Vara desta Comarca, Dr.
Holídice Cantanhede Barros, nos termos do art. 3º, XXV, III,º do Provimento nº. 001/2007-CGJ/MA. Codó – MA, 28 de junho de
2017.

Bel. Christian Franco dos Santos
Secretário Judicial da 1ª Vara

Segunda Vara de Codó

I N T I M A Ç Ã O

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR HOLÍDICE CANTANHEDE BARROS, JUIZ DE DIREITO TITULAR DA 2ª VARA DA COMARCA DE CODÓ, ESTADO
DO MARANHÃO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E NA FORMA DA LEI, ETC...
Processo: 0800596-97.2017.8.10.0034
Ação[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Requerente: COMPANHIA DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO RCI BRASIL
Advogada: ALLAN RODRIGUES FERREIRA OAB/MA 7248
Requerido: ELIANE ALENCAR TERTO
FINALIDADE: Intimação dos advogado da parte autora: ALLAN RODRIGUES FERREIRA OAB/MA 7248, para tomar conhecimento da Decisão proferida por
este Juízo, cujo teor é o seguinte: " (...) Ante o exposto, dada à incidência dos supracitados pressupostos, DEFIRO liminarmente a busca, apreensão do
veículo automóvel, VEÍCULO DE MARCA: NISSAN, MODELO: MARCH S 1.0 16v FLEX, ANO FAB/MOD: 2012/2013, COR: CINZA, PLACA: ODW8898, CHASSI
N.º: 3N1DK3CD8DL222079. Fica o representante legal do autor nomeado depositário fiel do bem, lavrando-se o respectivo termo. Executada a medida liminar,
cite-se a parte ré para apresentar defesa em 15 (quinze) dias (art. 3º § 3º, Dec.-Lei 911/69) ficando ciente de que em até 05 (cinco) dias, após a execução da
liminar, poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na petição inicial, hipótese em que o bem será
restituído livre de ônus (art. 3º, § 2º, da mesma norma). Expeça-se mandado de busca e apreensão. Por fim, DEFIRO o pedido para que seja inserida a
presente Busca e Apreensão no sistema RENAVAM, no fito de impossibilitar a venda do veículo a terceiro (art. 3°, § 9º), através do Sistema RENAJUD, o que
deverá ser providenciado por esta assessoria judicial.Cumpra-se. Cite-se. Intime-se.(...)" . Dado e passado nesta cidade de Codó, Estado do Maranhão, aos 29
de junho de 2017. Eu, Luís Carlos Melo, Auxiliar Judiciário, digitei. Eu, , Luís Carlos Melo, Secretário Judicial Substituto da 2ª Vara, subscrevi e assino de ordem
do MM. Juiz Holídice Cantanhede Barros, Titular da 2ª Vara, nos termos do art. 3º, XXV, III, do provimento nº 001/2007/CGJ/MA.

Lindoamar Gardel de Oliveira
Secretário Judicial Substituto 2ª Vara

I N T I M A Ç Ã O

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR HOLÍDICE CANTANHEDE BARROS, JUIZ DE DIREITO TITULAR DA 2ª VARA DA COMARCA DE CODÓ, ESTADO
DO MARANHÃO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E NA FORMA DA LEI, ETC...
Processo: 0800630-72.2017.8.10.0034
Ação[Cédula de Crédito Bancário]
Requerente: BANCO BRADESCO SA
Advogada: MAURO PAULO GALERA MARI OAB 3056
Requerido: CHARLES SOUSA DE MENEZES
FINALIDADE: Intimação do advogado do autor: MAURO PAULO GALERA MARI OAB 3056/O, para tomar conhecimento da Decisão proferida por este Juízo,
cujo teor é o seguinte: "
O requerente BANCO BRADESCO S.A alega, em síntese, que concedeu ao réu um financiamento, de R$ 31.192,00 (trinta e um mil, cento e noventa e dois
reais), para ser restituído por meio de 60 prestações mensais no valor de R$ 986,73 (novecentos e oitenta e seis reais e setenta e três centavos), com
vencimento final em 16.01.2018, mediante Cédula de Crédito Bancário – Financiamento para Aquisição de Bens e/ou Serviços – CDC - PF (n° 621/3254122,
C/C n° 30026-8, agência 791), garantido por Alienação Fiduciária, celebrado em 10.01.2013. Por meio do referido contrato, o réu obteve a posse direta do
veículo automóvel, CRG/CAMIONETE/CAB. ABERTA – CHEVROLET/MONTANA LS – COR BRANCA – ANO/MOD 2012/2013 – CHASSI
9BGCA80X0DB218267 – RENAVAM 507938666 – PLACA OIZ-1787. Afirma que em decorrência da garantia fiduciária constituída, nos termos do Dec. Lei
911/69 e alterações, o Requerido tornou-se mero possuidor direto e depositário do referido bem, assumindo assim as responsabilidades e os encargos
estabelecidos em lei. De outro lado, ao autor foi transferida a propriedade do bem, tendo a possibilidade de exigir o mesmo, acaso aquele deixe de cumprir com
a sua parte na avença. Contudo, alega a requerente que desde 16/09/2016 a ré deixou de efetuar o pagamento das parcelas a que estava obrigada,
encontrando-se em mora, restando um saldo devedor a ser pago no valor de R$ 16.846,54, conforme planilha de cálculo em anexo. Colaciona aos autos
documentos comprobatórios das referências supra. Requer a busca e apreensão em caráter liminar do bem objeto da presente demanda. Requer ainda, que
seja determinada a inclusão da presente demanda no RENAVAM para impossibilitar uma futura venda do veículo a terceiros. Decido. Para a concessão da
medida liminarmente, é necessário que se façam presentes os requisitos do periculum in mora e do fumus boni iuris, que estão plenamente configurados no
caso dos autos. O periculumin mora está efetivamente comprovado, pois, não tendo parte ré realizado a quitação do débito, mesmo tendo sido notificada,
conforme faz prova a notificação extrajudicial juntada aos autos, evita-se que o bem objeto da demanda suporte um processo irreversível de depreciação e
desvalorização. O fumus boni iuris está demonstrado pelos documentos acostados aos autos, entre eles o contrato de financiamento, comprovam o negócio
jurídico, bem como o fato de que que o veículo objeto da ação é efetivamente de propriedade do autor. Acerca do tema em tela, cabe trazer à colação o presente
julgado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSAO. ALIENACAO FIDUCIARIA EM GARANTIA. ANTECIPACAO DE TUTELA. AINDA QUE O DL Nº
911/69 TENHA SIDO RECEPCIONADO, NO PONTO, PELA CONSTITUICAO FEDERAL, PARA CONCESSAO DA ANTECIPACAO DE TUTELA DE BUSCA
E APREENSAO É NECESSARIO O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ESSENCIAIS, COMO O FUMUS BONI JURIS E O PERICULUM IN MORA.
NEGATIVA DE SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO EM CONFRONTO COM A JURISPRUDENCIA DOMINANTE DO TJRS. (5FLS.D) (Agravo de
Instrumento Nº 70006198527, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Lúcia de Castro Boller, Julgado em 22/04/2003). (grifo nosso
Ante o exposto, dada à incidência dos supracitados pressupostos, DEFIRO liminarmente a busca, apreensão do veículo automóvel, CRG/CAMIONETE/CAB.
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ABERTA – CHEVROLET/MONTANA LS – COR BRANCA – ANO/MOD 2012/2013 – CHASSI 9BGCA80X0DB218267 – RENAVAM 507938666 – PLACA
OIZ-1787. Fica o representante legal do autor nomeado depositário fiel do bem, lavrando-se o respectivo termo. Executada a medida liminar, cite-se a parte ré
para apresentar defesa em 15 (quinze) dias (art. 3º § 3º, Dec.-Lei 911/69) ficando ciente de que em até 05 (cinco) dias, após a execução da liminar, poderá pagar
a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na petição inicial, hipótese em que o bem será restituído livre de ônus
(art. 3º, § 2º, da mesma norma). Expeça-se mandado de busca e apreensão. Por fim, DEFIRO o pedido para que seja inserida a presente Busca e Apreensão
no sistema RENAVAM, no fito de impossibilitar a venda do veículo a terceiro (art. 3°, § 9º), através do Sistema RENAJUD, o que deverá ser providenciado por
esta assessoria judicial. Indefiro o pedido de exclusão de responsabilidade por eventuais multas existentes sobre o veículo, uma vez que cabe a parte autora,
como proprietário do bem, arcar com tais despesas, podendo, caso lhe seja conveniente, buscar o ressarcimento em ação própria contra o devedor. Neste
sentido, colaciono presente julgado: BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA -VEÍCULO APREENDIDO NO PÁTIO DO DETRAN - ISENÇÃO DE
MULTAS E TAXAS-IMPOSSIBIUDADE - AFETAÇÃO A DIREITO DE TERCEIROS-RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO. NÃO SE MOSTRA POSSÍVEL
A BUSCA E APREENSÃO DE BEM ALIENADO FIDUCIARIAMENTE, COM ISENÇÃO DE MULTAS, TAXAS E IMPOSTOS QUE RECAEM SOBRE O BEM
APREENDIDO NO PÁTIO DO DETRAN, PORQUANTO TAL ATO IMPORTARIA EM VIOLAÇÃO DOS DIREITOS DE QUEM NÃO É PARTE NO PROCESSO,
NO CASO O ESTADO DE MINAS GERAIS OU MESMO DA UNIÃO FEDERAL ADEMAIS, EM SENDO O CREDOR FIDUCIÁRIO O PROPRIETÁRIO DO BEM,
SENDO QUE O DEVEDOR APENAS POSSUÍA A POSSE DIRETA DO BEM, AO
PRIMEIRO COMPETE ARCAR COM TODAS AS DESPESAS DO VEÍCULO, PODENDO SE VALER POSTERIORMENTE DE AÇÃO DE RESSARCIMENTO
CONTRA QUEM DE DIREITO". (TJMG. AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 1.0134.08.102613-7/001, 13a CÂMARA CÍVEL REL. DES. LUIZ CARLOS GOMES
DA MATA, J. 16/07/2009). (grifo nosso). Cumpra-se. Cite-se. Intime-se. Dado e passado nesta cidade de Codó, Estado do Maranhão, aos 29 de junho de 2017.
Eu, Luís Carlos Melo, Auxiliar Judiciário, digitei.Eu, , Lindomar Gardel de Oliveira, Secretária Judicial da 2ª Vara, subscrevi e assino de ordem do MM. Juiz
Holídice Cantanhede Barros, Titular da 2ª Vara, nos termos do art. 3º, XXV, III, do provimento nº 001/2007/CGJ/MA.

Lindomar Gardel de Oliviera
Secretária Judicial Substituto da 2ª Vara

I N T I M A Ç Ã O
O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR HOLÍDICE CANTANHEDE BARROS, JUIZ DE DIREITO TITULAR DA 2ª VARA DA
COMARCA DE CODÓ, ESTADO DO MARANHÃO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E NA FORMA DA LEI, ETC...
Processo: 0800823-87.2017.8.10.0034
AÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL COM PEDIDO DE LIMINAR
Requerente: RAIMUNDA PEREIRA DA SILVA
Advogada: LAYS POLIANE OLIVEIRA MOTA OAB/MA 16384
Requerido: BANCO PAN S/A

FINALIDADE: Intimação dos advogados das partes: LAYS POLIANE OLIVEIRA MOTA OAB/MA 16384, para tomar conhecimento
da Decisão proferida por este Juízo, cujo teor é o seguinte: " (...) Deste modo, determino que, EM 15 DIAS, a parte autora
EMENDE A INICIAL e junte ao autos extrato bancário dos 30 (trinta) dias anteriores e 60 (sessenta) dias posteriores à
data de contratação do empréstimo bancário questionado, de modo a comprovar que não recebeu e sacou o numerário
que afirma não ter requerido, SOB PENA DE INDEFERIMENTO DA INICIAL (arts. 321, NCPC). No mesmo prazo, deverá a
autora juntar o extrato (histórico de consignação) do INSS para fazer prova dos descontos." . Dado e passado nesta cidade
de Codó, Estado do Maranhão, aos 29 de junho de 2017. Eu, Luís Carlos Melo, Auxiliar Judiciário, digitei.Eu, , Lindomar Gardel de
Oliveira, Secretário Judicial Substituto da 2ª Vara, subscrevi e assino de ordem do MM. Juiz Holídice Cantanhede Barros, Titular da
2ª Vara, nos termos do art. 3º, XXV, III, do provimento nº 001/2007/CGJ/MA.
Lindomar Gardel de Oliveira
Secretária Judicial Substituto da 2ª Vara

O MM Juiz de Direito Holídice Cantanhede Barros, Titular da 2ª Vara da Comarca de Codó, Estado do Maranhão, no uso de suas
atribuições legais e na forma da Lei, etc...

Ação de Interdito Proibitório Processo nº: 1203-85.2013.8.10.0034
Requerente: Raimunda Soares Silva
Defensor Público: Keoma Celestino Dourado
Requeridos: Evaristo Pereira de Sousa e outro
Advogada: Dra. Maria Rosicléia Soares Silva, OAB/MA - 11121

FINALIDADE: Intimação da advogada dos requeridos, Dra. Maria Rosicléia Soares Silva, OAB/MA - 11121, para tomarem
conhecimento da sentença proferida por este juízo, cujo teor é o seguinte: "... Assim, pela letra do legislador, o possuidor é quem,
em seu próprio nome, exterioriza algumas das faculdades da propriedade, seja ele proprietário ou não1, o que não significa dizer
que a sua proteção se faça apenas em torno de uma mera extensão do direito de propriedade, mas que também em decorrência
de uma situação fática de apossamento da coisa, elevada a uma categoria autônoma. Outros dois dispositivos são fundamentais
para iluminar a questão do direito de posse. O Art. 1.198 que prescreve: "considera-se detentor aquele que, achando-se em
relação de dependência para com outro, conserva a posse em nome deste e em cumprimento de ordens ou instruções suas.
Parágrafo único. Aquele que começou a comportar-se do modo como prescreve este artigo, em relação ao bem e à outra pessoa,
presume-se detentor, até que prove o contrário"; e o art. art. 1.200 que preconiza que "é justa a posse que não for violenta,
clandestina ou precária". Firmadas tais premissas, observo a partir das provas produzidas em audiência que autora não comprovou
seu direito de posse sobre a área objeto da ação. A autora foi intimada em audiência preliminar para comparecer à audiência de
instrução em que seria tomado seu depoimento pessoal, razão pela qual deve-lhe ser aplicada a pena de confesso, tendo como
não provado o direito postulado em juízo (art. 385, §1°, CPC).Por outro lado, os demandados compareceram em juízo e
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esclareceram que adquiriram a área da Sra. Maria Consuelo, que residia no local e que se comportava como dona. Os mesmos
afirmavam que tinha conhecimento que a autora possuía algumas áreas próximas ao local que adquiriram, mas que nunca tinham
ouvido dizer que a área que compraram pertencia àquela. De outro lado, a testemunha Eurico Silva Sousa, fls. 90, que mora na
vizinhança, afirmou que a área foi vendida pela Sra. Maria Consuelo aos réus. Que tem conhecimento que a área anteriormente
pertencia à autora e que esta posteriormente construído uma casa no local e colocado a Sra. Maria Consuelo para morar. Contudo
não sabe se houve alguma negociação entre ambas para que esta última seguisse residindo no local. 1 FARIAS, Cristiano Chaves
de; ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil-Reais. V. 5. Salvador: Jus Podi Tenho assim que ainda que exista alguma dúvida
e incerteza acerca da relação entre a autora e a Sra. Consuelo, no sentido de saber a que título esta última passou a residir no
local, tal fato desfavorece a autora que não conseguiu desincumbir-se do seu ônus de provar seu direito de posse. A autora deixou
de comparecer à audiência de instrução e deixou de apresentar testemunhas, razão pela qual tem-se como não provado o seu
direito, não podendo a mesma reclamar a proteção possessória solicitada. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido
formulado pela autora, que não fez prova dos elementos constitutivos do seu direito e por tal razão, EXTINGO o processo com
resolução de mérito (art. 487, CPC). Fixo honorários à advogada dos réus no patamar de 15% (quinze por cento) sobre o valor da
causa. Custas pela autora. Todavia, determino a suspensão daquelas verbas em face da concessão de assistência judiciária
gratuita à autora. P.R.I". Dado e passado nesta cidade de Codó, Estado do Maranhão, aos 10 de maio de 2017. Eu, ,Suelen dos
Santos França, Secretária Judicial da 2ª Vara, subscrevi e assino de ordem do MM. Juiz de Direito Holídice Cantanhede Barros,
Titular da 2ª Vara da Comarca de Codó/MA, nos termos do art. 3º, XXV, III do provimento nº 001/2007/CGJ/MA.

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR HOLÍDICE CANTANHEDE BARROS, JUIZ DE DIREITO TITULAR DA 2ª VARA DA
COMARCA DE CODÓ, ESTADO DO MARANHÃO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E NA FORMA DA LEI, ETC...

Processo: 2716-20.2015.8.10.0034
Ação Penal
Autor: Ministério Público Estadual
Acusado: Leyton Pires Fontes
Advogadas: Dra. Luciara Oliveira Lima, OAB/RR nº 1148 e Dra. Mariane Louise de Lima, OAB/PI 13705

FINALIDADE: Intimação das advogadas do acusado, Dra. Luciara Oliveira Lima, OAB/RR nº 1148 e Dra. Mariane Louise de Lima,
OAB/PI 13705, para comparecerem à Audiência de Instrução e Julgamento, designada para o dia 23 de agosto de 2017, ás
08h30min, na sala de audiência da 2ª Vara, fórum local. Dado e passado nesta cidade de Codó, Estado do Maranhão, aos 13 de
junho de 2017. Eu, Maria da Penha da Cruz Santos Jansen, Auxiliar Judiciário,digitei.Eu, ,Lindomar Gardel de Oliveira, Secretário
Judicial Substituto da 2ª Vara, subscrevi e assino de ordem do MM. Juiz Holídice Cantanhede Barros, Titular da 2ª Vara, nos
termos do art. 3º, XXV, III do provimento nº 001/2007/CGJ/MA.

O MM Juiz de Direito Holídice Cantanhede Barros, Titular da 2ª Vara da Comarca de Codó, Estado do Maranhão, no uso de suas
atribuições legais e na forma da Lei, etc...

Ação Declaratória de Cláusulas Abusivas e Não Pactuadas de Contrato de Financiamento de Veículo c/c Benefício da Justiça
Gratuita c/c Repetição do Indébito e/ou Compensação de Valores Pagos a Maior c/c Pedido de Liminar de Manutenção de Posse
do Bem c/c Pedido Liminar para que o Banco se Abstenha de Colocar o Nome do Requerente no Serasa e SPC c/c Pedido de
Consignação em Pagamento das Prestações em Juízo - Proc. nº 3044-13.2016.8.10.0034
Requerente: Edinalva Pereira Sousa
Advogado: Dr. Rafael Daniel Silva Andrade, OAB/PI nº 6450
Requerido: Banco Panamericano S.A.

FINALIDADE: Intimação do advogado da requerente, Dr. Rafael Daniel Silva Andrade, OAB/PI nº 6450, para comparecer
acompanhado de seu constituinte, à audiência de Conciliação, designada para o dia 11/07/2017 às 15:30, na sala de audiências da
2ª Vara do Fórum local. Dado e passado nesta cidade de Codó, Estado do Maranhão, aos 20 de junho de 2017. Eu, ,Lindomar
Gardel de Oliveira, Secretário Judicial Substituto da 2ª Vara, subscrevi e assino de ordem do MM. Juiz Titular da 2ª Vara, nos
termos do art. 3º, XXV, III, do provimento nº 001/2007/CGJ/MA.

O MM Juiz de Direito Holídice Cantanhede Barros, Titular da 2ª Vara da Comarca de Codó, Estado do Maranhão, no uso de suas
atribuições legais e na forma da Lei, etc...

Ação de Reparação por Danos Materiais e Morais
Proc. nº 3214-82.2016.8.10.0034
Requerente: Reinaldo da Silva Lima
Advogado: Dr. Hômullo Busar dos Santos, OAB/MA nº 12799
Requerido: Régia Vanusa Pontes de Queiroz.

FINALIDADE: Intimação do advogado do requerente, Dr. Hômullo Busar dos Santos, OAB/MA nº 12799, para comparecer à
audiência de Conciliação, designada para o dia 17 de agosto de 2017, às 09h00min, na Sala de Audiências da 2ª Vara do Fórum
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local; bem como para tomar conhecimento do Despacho de fls. 83v, cujo teor é o seguinte: " Defiro os requerimentos da petição
retro. Proceda-se a uma nova tentativa de citação da parte ré para audiência de conciliação que designo para o dia 17 de agosto
de 2017 ás 09h00min. Indefiro, no entanto, o iem "b", a respeito da expedição de ofícios, uma vez que tais diligências cabe ao
autor. Intimem-se o esposo da ré para indicar o endereço. Invibializada a citação pessoal, voltem-me conclusos para deliberar
sobre a citação editalícia. Intimem-se o autor.Codó/MA, 28 de junho de 2017. Juiz Holídice Cantanhede Barros, Titular da 2ª Vara /
Codó-MA " Dado e passado nesta cidade de Codó, Estado do Maranhão, aos 28 de junho de 2017. Eu, ,Lindomar Gardel de
Oliveira, Secretário Judicial Substituto da 2ª Vara, subscrevi e assino de ordem do MM. Juiz de Direito Holídice Cantanhede
Barros, Titular da 2ª Vara da Comarca de Codó/MA, nos termos do art. 3º, XXV, III do provimento nº 001/2007/CGJ/MA.

O MM. Juiz de Direito Holídice Cantanhede Barros, Titular da 2ª Vara da Comarca de Codó, Estado do Maranhão, no uso de suas
atribuições legais e na forma da Lei, etc...

Autos de Prisão em Flagrante nº 342-60.2017.8.10.0034 (3432017)
Flagranteado: Gerlande Ferreira de Oliveira
Advogados: Dr. Noelson Francisco Costa Pereira Lima Filho OAB/MA nº 16.042, Drª Bárbara Cristina Silva Pereira OAB/MA nº
14.619 e Dr. José de Ribamar Oliveira Carvalho OAB/MA nº 3.349

FINALIDADE: Intimação dos advogados do Flagranteado, Dr. Noelson Francisco Costa Pereira Lima Filho OAB/MA nº 16.042, Drª
Bárbara Cristina Silva Pereira OAB/MA nº 14.619 e Dr. José de Ribamar Oliveira Carvalho OAB/MA nº 3.349, para tomarem
conhecimento da decisão de fls. 73, proferida por este Juízo, cujo teor é o seguinte: "(...) DECISÃO Acolho as razões apresentadas
pela advogada do requerente, uma vez que o pedido está de acordo com as medidas cautelares que lhe foram impostas por
ocasião da audiência de custódia. Ademais, a internação do autuado na clínica indicada é recomendável diante do quadro descrito,
sendo conveniente, inclusive, para desde logo fazer-se uma análise mais consistente sobre a existência de eventual dependência
química. DEFIRO o pedido para conceder o prazo de 15 (quinze) dias para que os familiares do autuado promovam a sua
internação, conforme determinado na decisão anterior, especialmente quanto à questão da expedição do alvará de soltura, que
deverá ser cumprido após a comprovação da aceitação do Hospital e as providências relativas à sua internação. Cumpra-se.
Oficie-se. Intimem-se. Codó/MA, 26 de junho de 2017. Juiz Holídice Cantanhede Barros Titular da 2ª Vara / Codó-MA (...)". Dado e
passado nesta cidade de Codó, Estado do Maranhão, aos 27 de junho de 2017. Eu, Lindomar Gardel de Oliveira, Secretário
Judicial Substituto da 2ª Vara, subscrevi e assino de ordem do MM. Juiz de Direito Holídice Cantanhede Barros, Titular da 2ª Vara
da Comarca de Codó/MA, nos termos do art. 3º, XXV, III do provimento nº 001/2007/CGJ/MA.

Terceira Vara de Codó

Juiz de Direito da 3ª Vara da Comarca de Codó - MA
Dr. Ailton Gutemberg Carvalho Lima
Processo nº 0800215-89.2017.8.10.0034
Inventário e Partilha
Requerente: GILVAN GRANJA DE OLIVEIRA
Advogado(s):ANTONIO FRANCISCO CARVALHO PEREIRA, OAB/MA 15.358

DESPACHO: Concedo os benefícios da assistência judiciária gratuita. Recebo a inicial por conter os requisitos legais, inclusive
porque o herdeiro possui legitimidade concorrente para requerer a abertura do inventário, nos termos do inciso II do artigo 616 do
Novo Código de Processo Civil. Lendo a inicial, verifico que pretende-se a partilha de bem cujo valor é inferior a 1.000 (mil) salários
mínimos, razão pela qual, com fundamento no art. 664 do NCPC, determino o processamento do inventário pelo rito do
arrolamento e, obedecendo a ordem do art. 617 do mesmo diploma legal, nomeio Maria de Lourdes Nogueira Granja inventariante
legal do espólio de Juvenal Alves de Oliveira, independente de compromisso. Intime-se a inventariante para apresentar, em 20
(vinte) dias, as suas declarações, com a atribuição de valor aos bens do espólio e o plano de partilha, bem como providencie a
juntada de prova de quitação dos impostos de transmissão causa mortis, e das certidões negativas fiscais das Fazendas Públicas
Federal, Estadual e Municipal em nome do falecido. Fica dispensada a citação e/ou intimação da Fazenda Pública Estadual, eis
que o imposto de transmissão causa mortis será objeto de lançamento administrativo, nos termos do § 2º do art. 662 do NCPC.
Fica dispensada também a participação do Ministério Público, em razão da ausência de herdeiro incapaz. Intimem-se. Cumpra-se.
Após, voltem-me os autos conclusos. Codó (MA) 28 de junho de 2017. Juiz AILTON GUTEMBER CARVALHO LIMA, titular da 3ª
Vara.

Processo nº 0800733-79.2017.8.10.0034
AVERIGUAÇÃO DE PATERNIDADE (123)
Requerente: Processo Segredo de Justiça
Advogado(s) do reclamante: HERBETH MENDES JUNIOR, OAB/MA 6563-A
Requerido(s): Processo Segredo de Justiça

DESPACHO. Compulsando os autos, observa-se que na certidão de óbito do falecido 'Processo Segredo de Justiça" consta a
existência de um filho e, consequentemente, seu herdeiro. A ação declaratória de reconhecimento da paternidade post mortem, por
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ter natureza de ação de estado, deve ser ajuizada em face dos herdeiros do suposto genitor falecido. Nesse sentido: AGRAVO DE
INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. POLO
PASSIVO DA DEMANDA QUE DEVE SER FORMADO EM LISTISCONSÓRCIO NECESSÁRIO POR TODAS AS PESSOAS QUE
COMPÕEM A SUCESSÃO DO INVESTIGADO. EXAME DE DNA: EXISTÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DA ALEGADA
PATERNIDADE QUE NÃO DISPENSA A FORMAÇÃO DO LISTISCONSÓRCIO OBRIGATÓRIO. DECISÃO CONFIRMADA POR
ATO DA RELATORA (ART. 557 DO CPC). AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº
70065981151, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sandra Brisolara Medeiros, Julgado em 06/08/2015).
Desse modo, é imprescindível que os herdeiros do falecido integrem o polo passivo da presente demanda, devendo a autora
qualificar e requerer a citação destes. Ante o exposto, nos termos do art. 321 do Código de Processo Civil, determino a intimação
da parte autora, através de seu advogado, para que emende a petição inicial no prazo legal, sanando a irregularidade acima
indicada, sob pena de indeferimento. Cumpra-se. Após, voltem-me os autos conclusos. Codó (MA), 27 de junho de 2017. AILTON
GUTEMBERG CARVALHO LIMA, titular da 3ª Vara.

Juiz de Direito da 3ª Vara da Comarca de Codó - MA
Dr. Ailton Gutemberg Carvalho Lima
Processo nº 0800664-47.2017.8.10.0034
Ação de Alvará Judicial
Requerente: Sebastião Lima de Pinho
Advogados: Dra. Anamaria Sales de Castro, OAB/PI 6247e Dra. Lianayra Costa de Aquino, OAB/PI 7876
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
FINALIDADE: Intimar osadvogadosDra. Anamaria Sales de Castro, OAB/PI 6247e Dra. Lianayra Costa de Aquino, OAB/PI 7876,
do despacho cujo teor é o seguinte: DESPACHO Compulsando detidamente os autos, verifico que o requerente não é o único
herdeiro da de cujus, conforme informação contida na certidão de óbito da Sra.Maria das Graças Souza de Pinho e que não
consta nos autos qualquer manifestação da anuência da herdeira em relação ao pedido constante na exordial, sendo
imprescindível tal documento, a fim de que se possa verificar a legitimidade do autor para requerer o alvará sozinho. Desta feita,
intime-se o requerente, através de seu advogado, para, no prazo legal, emendar e completar a petição inicial, sob pena de
indeferimento, nos termos do art. 321 do CPC, no sentido de juntar aos autos termo de concordância da herdeira, filha da falecida,
com o pedido objeto da presente ação. Codó/MA, data do sistema. Juiz AILTON GUTEMBERG CARVALHO LIMA Titular da 3ª
Vara da Comarca de Codó.

Juiz de Direito da 3ª Vara da Comarca de Codó - MA
Dr. Ailton Gutemberg Carvalho Lima
Processo nº 870-02.2014.8.10.0034
Processo Cível e do Trabalho | Processo de Conhecimento | Procedimento de Conhecimento | Procedimento Ordinário
Requerente: Processo Segredo de Justiça
Advogado(s):Antonio Carlos de Araújo Campos, OAB/MA nº 13.930 e Herbeth Mendes Junior, OAB/MA 6.563-A
Requerido(s): Processo Segredo de Justiça
Advogado(s): Leandro Guimarães Cardoso, OAB/MA 9338-A

INTIMAÇÃO: Do advogado do embargado Dr. Leandro Guimarães Cardoso, OAB/MA 9338-A para, querendo, manifestar-se, no
prazo de 05 (cinco) dias, sobre os embargos opostos. Codó (MA) 28 de junho de 2017, Juiz Ailton Gutemberg Carvalho Lima,
titular da 3ª Vara.

Juiz de Direito da 3ª Vara da Comarca de Codó - MA
Dr. Ailton Gutemberg Carvalho Lima
Processo nº 988-07.2016.8.10.0034
Processo Cível | Divórcio Litigioso
Requerente: Processo Segredo de Justiça
Advogado(s):Benedito José Borges Duailibe, OAB/MA nº 3906.
Requerido(s): Processo Segredo de Justiça
Advogado(s): Herbeth Mendes Júnior, OAB/MA nº 6563-A

FINALIDADE: Intimar os advogados das partes, Dr. Benedito José Borges Duailibe, OAB/MA nº 3906 e Herbeth Mendes Júnior,
OAB/MA nº 6563-A do despacho que segue:
DESPACHO. Intimem-se as partes para tomarem ciência do Laudo de Avaliação de fl.76, bem como para, querendo,
manifestarem-se acerca deste, no prazo de 10 (dez) dias. Cumpra-se. Decorrido o prazo, retornem-me os autos conclusos. Codó
(MA), 22 de junho de 2017. AILTON GUTEMBERG CARVALHO LIMA, Juiz de Direito Titular da 3ª Vara."

Juiz de Direito da 3ª Vara da Comarca de Codó - MA
Dr. Ailton Gutemberg Carvalho Lima
Processo nº 944-27.2012.8.10.0034
Processo Criminal | Processo Comum | Ação Penal - Procedimento Ordinário
Requerente: Processo Segredo de Justiça
Advogado:Defensoria Publica Estadual
Requerido: Processo Segredo de Justiça
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Advogado: Defensoria Publica Estadual

SENTENÇA O Ministério Público Estadual ofereceu denúncia contra Ricardo Bona Xavier, já devidamente qualificado nos autos
processuais em epígrafe, dando-o como incurso nas penas dos artigos 129, § 9º, do Código Penal. A denúncia foi recebida às fls.
41, sendo o réu devidamente citado, conforme certidão de fls. 51. Defesa preliminar às fls. 54/55. Concluída a instrução criminal,
as partes apresentaram alegações finais na forma de memoriais. Os autos vieram conclusos. É o relatório. Passo a decidir. O jus
puniendi nada mais é que o direito-obrigação de o Estado impor a sanção penal ao infrator. Todavia, esta prerrogativa e dever não
se prolongam no tempo indefinidamente. Em outro dizer, a lei traça um limite temporal que, se extrapolado, obsta ao exercício do
direito de punir Estatal, ou seja, impede a aplicação da pena. Tal ocorre também quando, imposta a sanção, o Estado não
consegue executá-la em tempo hábil. Trata-se da prescrição da pretensão punitiva no primeiro caso, e da pretensão executória no
segundo, prevista como causa extintiva da punibilidade no art. 107, IV, 1º hipótese, do Código Penal. Já nos artigos 109 e 114,
também do CP, estão elencados os prazos prescricionais, antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Segundo
consta na denúncia o crime teria se consumado em 13 de maio de 2012, sendo que a denúncia foi recebida no dia 12 de junho de
2012, sendo este o último ato interruptivo da prescrição até a sentença definitiva. Assim, considerando o extenso lapso temporal
existente desde o recebimento da denúncia sem que haja sentença definitiva, de pronto percebendo que as circunstâncias judiciais
lhes são favoráveis e que inexistem agravantes ou causas de aumento capazes de elevar a pena do mínimo legal, não há como
fugir da conclusão de que com a sentença definitiva operar-se-ia a prescrição retroativa. Em princípio, cabe ressaltar que a
jurisprudência dominante de nossos Tribunais, por falta de previsão legal, não vem aceitando a aplicação da chamada prescrição
"virtual" ou antecipada, sendo, inclusive, assunto sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça - Súmula nº 438/STJ. Sem adentrar o
mérito, verifico que o feito está fadado à prescrição. A pena em abstrato cominada ao crime imputado ao réu é de reclusão de três
a um ano e multa. Ademais, conforme se pode verificar inexistem notícias nos autos de que o denunciado possui maus
antecedentes ou de que não seja primário, de forma que partindo-se de uma interpretação favorável ao acusado, que por sinal é
como deve proceder o juiz quando do provimento final, forçoso se faz concluir que a pena tende ao mínimo legal, conforme
entendimento majoritário dos Tribunais. Assim, verifica-se que, em caso de condenação, a pena a ser aplicada ao denunciado não
ultrapassaria 03 (três) meses, pelo que prescreveria em 03 (três) anos, segundo o art. 109, inciso VI, c/c art. 110, ambos do Código
Penal. O último fato interruptivo da prescrição foi o recebimento da denúncia que se deu em 12 de junho de 2012. Passados do dia
do recebimento da peça acusatória até a presente data, mais de três anos, sem que fosse possível findar o processo. Portanto,
essa data é o marco inicial para fins prescricionais. Logo o prazo para Estado exercer o jus punniendi expirou em 12 de junho de
2015. Embora haja resistência da jurisprudência no sentido da possibilidade da aplicação da prescrição na modalidade virtual, com
a devida vênia das opiniões contrárias, comungo plenamente com o entendimento segundo o qual é perfeitamente possível a sua
aplicação. Ora, é de se reconhecer que o processo que, com certeza absoluta, redundará em condenação já prescrita não é
somente um evidente desprestígio para a Justiça é, também, enorme desperdício do dinheiro público. Desde logo,
respeitosamente, divirjo do fundamento de que uma sentença de mérito "é direito do réu". (Na verdade, até concordo; mas, neste
caso, deveria recebê-la em todos os casos inclusive nos de prescrição da pretensão punitiva antes da sentença). Afinal, no caso
em tela, inexistem circunstâncias ou causas legais capazes de elevar a pena a ponto de escapar à margem do prazo prescricional
legalmente estabelecido. Ademais, considerando o grande lapso de tempo percorrido entende-se que a possibilidade de evitar a
prescrição, aqui, não é apenas improvável é absolutamente impossível, razão porque não há razão de ordem lógica, moral ou
jurídica para não reconhecer a prescrição. Ante o exposto, em razão da prescrição virtual, declaro extinta a punibilidade de Ricardo
Bona Xavier, com lastro no art. 107, inciso IV, do Código Penal. Sem custas. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após certificar
o transcurso do prazo para recurso, arquive-se, com as formalidades legais. Codó (MA), 26 de outubro de 2016. AILTON
GUTEMBERG CARVALHO LIMA Juiz de Direito Titular da 3ª Vara da Comarca de Codó - MA

Coelho Neto

Primeira Vara de Coelho Neto

PROCESSO Nº 0000184-21.2011.8.10.0032 (1752011)
AÇÃO: PROCESSO DE EXECUÇÃO | EXECUÇÃO FISCAL

EXEQUENTE: UNIAO FAZENDA NACIONAL
ADVOGADO: FABIO PENHA GONÇALEZ ( OAB 6698-DF )

EXECUTADO: ASSOCIAÇÃO DE ASSISTENCIA A MATERNIDADE E INFANCIA DE DUQUE BACELAR
ADVOGADO: BENEVENUTO MARQUES SEREJO ( OAB 4022-MA )

Processo nº 184-21.2011.8.10.0032ATO ORDINATÓRIODe Ordem do MM. Juiz de Direito Titular da 1ª Vara desta comarca, Dr.
Paulo Roberto Brasil Teles de Menezes, Intimem-se as partes para tomar conhecimento da reavaliação de fl. 112 V.Coelho
Neto/MA, 28 de junho de 2017 Marcelo Henrique Oliveira TourinhoSecretário Judicial da 1ª VaraMat.140533 Resp: FATIMA
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PROCESSO Nº 0001245-04.2017.8.10.0032 (12452017)
AÇÃO: PROCESSO COMUM | AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

DENUNCIANTE: DELEGACIA DE POLÍCIA DE COELHO NETO-MA e MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO MARANHAO

ACUSADO: ANTONIO CARLOS LOPES SOARES e FRANCISCO ANDRADE BLAMIRES e JOAO BATISTA FREITAS DE
SOUSA
ADVOGADO: CAMILA LIZ SILVA DA COSTA ( OAB 12896-MA )

Processo nº.: 1245-04.2017.8.10.0032 (12452017)Ação PenalDenunciante: Ministério Público EstadualDenunciados: João Batista
Freitas de Sousa, Antônio Carlos Lopes Soares e Francisco Andrade Blamires DECISÃOCompulsando os autos, verifica-se que os
denunciados apresentaram as respostas à acusação (fls. 61/63, 65/67 e 82).Não vislumbrando a presença de qualquer das
hipóteses previstas no art. 397 do Código de Processo Penal## para o fim de decretar a absolvição sumária dos acusados,
designo o dia 02/08/2017, às 14h 00min, na sala de audiências desta vara, para realização de audiência de instrução, consoante
preconiza o art. 399 do mesmo diploma legal#.Caso alguma testemunha, acusado ou vítima resida fora do território desta
Comarca, expeça-se Carta Precatória. Intimem-se, na forma da lei, os denunciados e seus advogados ou Defensores Públicos,
bem como as testemunhas, advertindo-as da condução coercitiva.Notifique-se o Ministério Público.Coelho Neto/MA, 28 de junho
de 2017.PAULO ROBERTO BRASIL TELES DE MENEZESJuiz de Direito Resp: 143354

PROCESSO Nº 0002281-81.2017.8.10.0032 (22812017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

REQUERENTE: BERNADETH VIEIRA DE SOUSA
ADVOGADO: NILTON DA CRUZ VIEIRA ( OAB 7899A-MA )

REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL

Processo nº: 2281-81.2017.8.10.0032 DESPACHO/MANDADOCite-se o requerido, na forma do art. nº. 18 da Lei nº.
9.099/95.Designo o dia 01/08/2017 às 09:00 horas, para realização de audiência una de conciliação, instrução e julgamento,
oportunidade em que o requerido, querendo, poderá apresentar contestação oral ou escrita.Intimem-se, com a advertência ao
requerido de que a ausência de defesa implicará revelia, bem como julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 20 da Lei nº
9.099/95.Uma via deste despacho será utilizada como MANDADO a ser cumprido por Oficial de Justiça. Coelho Neto/MA, 27 de
junho de 2017. PAULO ROBERTO BRASIL TELES DE MENEZESJuiz de Direito da 1ª. vara Resp: 117598

PROCESSO Nº 0000765-60.2016.8.10.0032 (7652016)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

AUTOR: MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA CUNHA
ADVOGADO: ANTONIO SIDIONEY DOS SANTOS GOMES ( OAB 15186-MA )

REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Processo nº 765-60.2016.8.10.0032DESPACHOConsiderando a necessidade de produção de prova, especialmente a oitiva da
parte autora, bem como das testemunhas eventualmente arroladas pelas partes, designo audiência de instrução para odia 03/08/
2017, às 09h:00min, na sede do fórum local.Intimem-se.Coelho Neto, 09 de maio de 2017.Paulo Roberto Brasil Teles de
MenezesJuiz de Direito Resp: 161463

PROCESSO Nº 0001317-25.2016.8.10.0032 (13172016)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

AUTOR: ANAIZA MARIA CHAVES MEDEIROS RODRIGUES e ANTONIA MARIA ALVES DA SILVA CUNHA e ANTONIO
CLEOMIR SILVA LIMA e ANTONIO LIRA TORRES e EDINA GONÇALVES PEREIRA e GRACIRENE ALVES CUNHA SANTOS
e JOELSON AGUIAR ALMEIDA e JUSTINA DE ARAUJO SILVA e MARIA DO PERPETUO SOCORRO SILVA ABREU e MARIA
JULIA ARAUJO DA SILVA e NATHALIA MARIA LIMA DE CARVALHO BECKER e PATRICA MARIA DA SILVA e POLIANA DE
SOUSA MOURA e RAIMUNDA RIBEIRO FERNANDES e ROSY BETANIA DUTRA DA SILVA
ADVOGADO: JOSÉ WALKMAR BRITTO NETO ( OAB 8129-MA ) e JOSÉ WALKMAR BRITTO NETO ( OAB 8129-MA ) e JOSÉ
WALKMAR BRITTO NETO ( OAB 8129-MA ) e JOSÉ WALKMAR BRITTO NETO ( OAB 8129-MA ) e JOSÉ WALKMAR BRITTO
NETO ( OAB 8129-MA ) e JOSÉ WALKMAR BRITTO NETO ( OAB 8129-MA ) e JOSÉ WALKMAR BRITTO NETO ( OAB 8129-
MA ) e JOSÉ WALKMAR BRITTO NETO ( OAB 8129-MA ) e JOSÉ WALKMAR BRITTO NETO ( OAB 8129-MA ) e JOSÉ
WALKMAR BRITTO NETO ( OAB 8129-MA ) e JOSÉ WALKMAR BRITTO NETO ( OAB 8129-MA ) e JOSÉ WALKMAR BRITTO
NETO ( OAB 8129-MA ) e JOSÉ WALKMAR BRITTO NETO ( OAB 8129-MA ) e JOSÉ WALKMAR BRITTO NETO ( OAB 8129-
MA ) e JOSÉ WALKMAR BRITTO NETO ( OAB 8129-MA )
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REU: MUNICIPIO DE COELHO NETO

DESPACHODesigno audiência de instrução e julgamento para o dia 24/07/2017, às 15h:20min, na sede do fórum local, ocasião
em que as partes poderão trazer as suas testemunhas em banca.Intimem-se.Notifique-se o Ministério Público.Cumpra-se.Coelho
Neto, 07 de junho de 2017.PAULO ROBERTO BRASIL TELES DE MENEZESJuiz de Direito Resp: 172601

PROCESSO Nº 0001753-47.2017.8.10.0032 (17532017)
AÇÃO: PROCESSO COMUM | AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

DENUNCIANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO

DENUNCIADO: ANTONIO MARCOS FERREIRA DA SILVA e ANTONIO MARTINS SOUSA FILHO e ELENILDO MACHADO
COSTA e PAULO MARCOS DE VASCONCELOS SOUSA
ADVOGADO: CAMILA LIZ SILVA DA COSTA ( OAB 12896-MA )

Processo nº.: 1753-47.2017.8.10.0032Ação PenalDESPACHO/MANDADOConsiderando a ausência de preliminares arguidas
pela Defesa, assim como ausência de fundamento para absolvição sumária, designo odia 12/07/2017, às 10h:00min, neste juízo,
para realização de audiência de instrução, consoante preconiza o art. 399 do mesmo diploma legal#.Caso alguma testemunha,
acusados ou vítimas resida fora do território desta Comarca, expeça-se Carta Precatória. Esse fato não importa em suspensão do
processo nem no seu julgamento. Notificações necessárias e de lei.Intimem-se, advertindo-se as testemunhas sobre a
possibilidade de condução coercitiva em caso de não comparecimento.Notifique-se o Ministério Público.Uma via desta decisão
será utilizada como MANDADO a ser cumprido por Oficial de Justiça, que fica desde já autorizado a fazer o uso das prerrogativas
do art. 172, § 2° do CPC, se for o caso.Coelho Neto/MA, 20 de junho de 2017.PAULO ROBERTO BRASIL TELES DE
MENEZESJuiz de Direito Resp: 143354

PROCESSO Nº 0001989-96.2017.8.10.0032 (19892017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

REQUERENTE: JARDEL SELES DE SOUZA
ADVOGADO: DAYANA SELES DE SOUZA ( OAB 13989-PI ) e JARDEL SELES DE SOUZA ( OAB 15850-MA )

REQUERIDO: VIVENDAS DAS AGUAS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES SPE LTDA

Processo nº: 1989-96.2017.8.10.0032 DESPACHO/MANDADOCite-se o requerido, na forma do art. nº. 18 da Lei nº.
9.099/95.Designo o dia 01/08/2017 às 15:15 horas, para realização de audiência una de conciliação, instrução e julgamento,
oportunidade em que o requerido, querendo, poderá apresentar contestação oral ou escrita.Intimem-se, com a advertência ao
requerido de que a ausência de defesa implicará revelia, bem como julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 20 da Lei nº
9.099/95.Uma via deste despacho será utilizada como MANDADO a ser cumprido por Oficial de Justiça. Coelho Neto/MA, 27 de
junho de 2017. PAULO ROBERTO BRASIL TELES DE MENEZESJuiz de Direito da 1ª. vara Resp: 117598

PROCESSO Nº 0002042-77.2017.8.10.0032 (20422017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

REQUERENTE: BRAULIO ABREU DA ROCHA
ADVOGADO: JOSÉ EDVALDO ALVES DA SILVA ( OAB 14616-MA )

REQUERIDO: COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO - CEMAR

Processo nº: 2042-77.2017.8.10.0032 DESPACHO/MANDADOCite-se o requerido, na forma do art. nº. 18 da Lei nº.
9.099/95.Designo o dia 01/08/2017 às 11:30 horas, para realização de audiência una de conciliação, instrução e julgamento,
oportunidade em que o requerido, querendo, poderá apresentar contestação oral ou escrita.Intimem-se, com a advertência ao
requerido de que a ausência de defesa implicará revelia, bem como julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 20 da Lei nº
9.099/95.Uma via deste despacho será utilizada como MANDADO a ser cumprido por Oficial de Justiça. Coelho Neto/MA, 27 de
junho de 2017. PAULO ROBERTO BRASIL TELES DE MENEZESJuiz de Direito da 1ª. vara Resp: 117598

PROCESSO Nº 0002058-31.2017.8.10.0032 (20582017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

REQUERENTE: RAIMUNDO XAVIER COSTA
ADVOGADO: KALLYNNE SYNARA SILVA SAMPAIO ( OAB 16157-MA )
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REQUERIDO: SUL FINANCEIRA S/A

Processo nº: 2058-31.2017.8.10.0032 DESPACHO/MANDADOCite-se o requerido, na forma do art. nº. 18 da Lei nº.
9.099/95.Designo o dia 01/08/2017 às 11:00 horas, para realização de audiência una de conciliação, instrução e julgamento,
oportunidade em que o requerido, querendo, poderá apresentar contestação oral ou escrita.Intimem-se, com a advertência ao
requerido de que a ausência de defesa implicará revelia, bem como julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 20 da Lei nº
9.099/95.Uma via deste despacho será utilizada como MANDADO a ser cumprido por Oficial de Justiça. Coelho Neto/MA, 27 de
junho de 2017. PAULO ROBERTO BRASIL TELES DE MENEZESJuiz de Direito da 1ª. vara Resp: 117598

PROCESSO Nº 0002059-16.2017.8.10.0032 (20592017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

REQUERENTE: RAIMUNDO XAVIER COSTA
ADVOGADO: KALLYNNE SYNARA SILVA SAMPAIO ( OAB 16157-MA )

REQUERIDO: SUL FINANCEIRA S/A

Processo nº: 2059-16.2017.8.10.0032 DESPACHO/MANDADOCite-se o requerido, na forma do art. nº. 18 da Lei nº.
9.099/95.Designo o dia 01/08/2017 às 10:45 horas, para realização de audiência una de conciliação, instrução e julgamento,
oportunidade em que o requerido, querendo, poderá apresentar contestação oral ou escrita.Intimem-se, com a advertência ao
requerido de que a ausência de defesa implicará revelia, bem como julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 20 da Lei nº
9.099/95.Uma via deste despacho será utilizada como MANDADO a ser cumprido por Oficial de Justiça. Coelho Neto/MA, 27 de
junho de 2017. PAULO ROBERTO BRASIL TELES DE MENEZESJuiz de Direito da 1ª. vara Resp: 117598

PROCESSO Nº 0002067-90.2017.8.10.0032 (20672017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

REQUERENTE: MARIA ZILDA DA CONCEIÇÃO
ADVOGADO: KALLYNNE SYNARA SILVA SAMPAIO ( OAB 16157-MA )

REQUERIDO: BANCO ITAU BMG S/A

Processo nº: 2067-90.2017.8.10.0032 DESPACHO/MANDADOCite-se o requerido, na forma do art. nº. 18 da Lei nº.
9.099/95.Designo o dia 01/08/2017 às 10:15 horas, para realização de audiência una de conciliação, instrução e julgamento,
oportunidade em que o requerido, querendo, poderá apresentar contestação oral ou escrita.Intimem-se, com a advertência ao
requerido de que a ausência de defesa implicará revelia, bem como julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 20 da Lei nº
9.099/95.Uma via deste despacho será utilizada como MANDADO a ser cumprido por Oficial de Justiça. Coelho Neto/MA, 27 de
junho de 2017. PAULO ROBERTO BRASIL TELES DE MENEZESJuiz de Direito da 1ª. vara Resp: 117598

PROCESSO Nº 0002068-75.2017.8.10.0032 (20682017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

REQUERENTE: MARIA ZILDA DA CONCEIÇÃO
ADVOGADO: KALLYNNE SYNARA SILVA SAMPAIO ( OAB 16157-MA )

REQUERIDO: BANCO ITAU BMG S/A

Processo nº: 2068-75.2017.8.10.0032 DESPACHO/MANDADOCite-se o requerido, na forma do art. nº. 18 da Lei nº.
9.099/95.Designo o dia 01/08/2017 às 10:30 horas, para realização de audiência una de conciliação, instrução e julgamento,
oportunidade em que o requerido, querendo, poderá apresentar contestação oral ou escrita.Intimem-se, com a advertência ao
requerido de que a ausência de defesa implicará revelia, bem como julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 20 da Lei nº
9.099/95.Uma via deste despacho será utilizada como MANDADO a ser cumprido por Oficial de Justiça. Coelho Neto/MA, 27 de
junho de 2017. PAULO ROBERTO BRASIL TELES DE MENEZESJuiz de Direito da 1ª. vara Resp: 117598

PROCESSO Nº 0002095-58.2017.8.10.0032 (20952017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

REQUERENTE: MARIA DOS MILAGRES NUNES DA SILVA
ADVOGADO: ANTONIO SIDIONEY DOS SANTOS GOMES ( OAB 15186-MA )
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REQUERIDO: HIPERCARD ADM DE CARTOES CRÉDITO

Processo nº: 2095-58.2017.8.10.0032 DESPACHO/MANDADOCite-se o requerido, na forma do art. nº. 18 da Lei nº.
9.099/95.Designo o dia 01/08/2017 às 09:15 horas, para realização de audiência una de conciliação, instrução e julgamento,
oportunidade em que o requerido, querendo, poderá apresentar contestação oral ou escrita.Intimem-se, com a advertência ao
requerido de que a ausência de defesa implicará revelia, bem como julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 20 da Lei nº
9.099/95.Uma via deste despacho será utilizada como MANDADO a ser cumprido por Oficial de Justiça. Coelho Neto/MA, 27 de
junho de 2017. PAULO ROBERTO BRASIL TELES DE MENEZESJuiz de Direito da 1ª. vara Resp: 117598

PROCESSO Nº 0002225-48.2017.8.10.0032 (22252017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

REQUERENTE: MARIA ANTONIA FERREIRA
ADVOGADO: DAYANA SELES DE SOUZA ( OAB 13989-PI ) e JARDEL SELES DE SOUZA ( OAB 15850-MA )

REQUERIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A

Processo nº: 2225-48.2017.8.10.0032 DESPACHO/MANDADOCite-se o requerido, na forma do art. nº. 18 da Lei nº.
9.099/95.Designo o dia 01/08/2017 às 15:45 horas, para realização de audiência una de conciliação, instrução e julgamento,
oportunidade em que o requerido, querendo, poderá apresentar contestação oral ou escrita.Intimem-se, com a advertência ao
requerido de que a ausência de defesa implicará revelia, bem como julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 20 da Lei nº
9.099/95.Uma via deste despacho será utilizada como MANDADO a ser cumprido por Oficial de Justiça. Coelho Neto/MA, 27 de
junho de 2017. PAULO ROBERTO BRASIL TELES DE MENEZESJuiz de Direito da 1ª. vara Resp: 117598

PROCESSO Nº 0002227-18.2017.8.10.0032 (22272017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

REQUERENTE: MARIA ANTONIA FERREIRA
ADVOGADO: DAYANA SELES DE SOUZA ( OAB 13989-PI ) e JARDEL SELES DE SOUZA ( OAB 15850-MA )

REQUERIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A

Processo nº: 2227-18.2017.8.10.0032 DESPACHO/MANDADOCite-se o requerido, na forma do art. nº. 18 da Lei nº.
9.099/95.Designo o dia 01/08/2017 às 15:30 horas, para realização de audiência una de conciliação, instrução e julgamento,
oportunidade em que o requerido, querendo, poderá apresentar contestação oral ou escrita.Intimem-se, com a advertência ao
requerido de que a ausência de defesa implicará revelia, bem como julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 20 da Lei nº
9.099/95.Uma via deste despacho será utilizada como MANDADO a ser cumprido por Oficial de Justiça. Coelho Neto/MA, 27 de
junho de 2017. PAULO ROBERTO BRASIL TELES DE MENEZESJuiz de Direito da 1ª. vara Resp: 117598

PROCESSO Nº 0002277-44.2017.8.10.0032 (22772017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

REQUERENTE: RAIMUNDO ALAN KARDEC MORAIS DE FARIAS
ADVOGADO: JOSÉ EDVALDO ALVES DA SILVA ( OAB 14616-MA )

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S/A

Processo nº: 2277-44.2017.8.10.0032 DESPACHO/MANDADOCite-se o requerido, na forma do art. nº. 18 da Lei nº.
9.099/95.Designo o dia 01/08/2017 às 11:45 horas, para realização de audiência una de conciliação, instrução e julgamento,
oportunidade em que o requerido, querendo, poderá apresentar contestação oral ou escrita.Intimem-se, com a advertência ao
requerido de que a ausência de defesa implicará revelia, bem como julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 20 da Lei nº
9.099/95.Uma via deste despacho será utilizada como MANDADO a ser cumprido por Oficial de Justiça. Coelho Neto/MA, 27 de
junho de 2017. PAULO ROBERTO BRASIL TELES DE MENEZESJuiz de Direito da 1ª. vara Resp: 117598

PROCESSO Nº 0002424-70.2017.8.10.0032 (24242017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

REQUERENTE: ANTONIO BATISTA DE SOUSA
ADVOGADO: DAYANA SELES DE SOUZA ( OAB 13989-PI ) e JARDEL SELES DE SOUZA ( OAB 15850-MA )

REQUERIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A

Página 1137 de 2382 Diário da Justiça Eletrônico Disponibilização: 30/06/2017
Edição nº 114/2017 Publicação: 03/07/2017

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO - Praça Dom Pedro II, s/n Centro - CEP 65010-905 - São Luis-MA - Fone: (98) 2106-9000 - www.tjma.jus.br
Diário da Justiça Eletrônico - Diretoria Judiciária - Coordenadoria de Jurisprudência e Publicações - Fone: (98) 2106 9805 / 9810 / 9896 / 9897 - publicacoes@tj.ma.gov.br



Processo nº: 2424-70.2017.8.10.0032 DESPACHO/MANDADOCite-se o requerido, na forma do art. nº. 18 da Lei nº.
9.099/95.Designo o dia 01/08/2017 às 16:00 horas, para realização de audiência una de conciliação, instrução e julgamento,
oportunidade em que o requerido, querendo, poderá apresentar contestação oral ou escrita.Intimem-se, com a advertência ao
requerido de que a ausência de defesa implicará revelia, bem como julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 20 da Lei nº
9.099/95.Uma via deste despacho será utilizada como MANDADO a ser cumprido por Oficial de Justiça. Coelho Neto/MA, 27 de
junho de 2017. PAULO ROBERTO BRASIL TELES DE MENEZESJuiz de Direito da 1ª. vara Resp: 117598

PROCESSO Nº 0002425-55.2017.8.10.0032 (24252017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

REQUERENTE: ANTONIO BATISTA DE SOUSA
ADVOGADO: DAYANA SELES DE SOUZA ( OAB 13989-PI ) e JARDEL SELES DE SOUZA ( OAB 15850-MA )

REQUERIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A

Processo nº: 2425-55.2017.8.10.0032 DESPACHO/MANDADOCite-se o requerido, na forma do art. nº. 18 da Lei nº.
9.099/95.Designo o dia 01/08/2017 às 16:15 horas, para realização de audiência una de conciliação, instrução e julgamento,
oportunidade em que o requerido, querendo, poderá apresentar contestação oral ou escrita.Intimem-se, com a advertência ao
requerido de que a ausência de defesa implicará revelia, bem como julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 20 da Lei nº
9.099/95.Uma via deste despacho será utilizada como MANDADO a ser cumprido por Oficial de Justiça. Coelho Neto/MA, 27 de
junho de 2017. PAULO ROBERTO BRASIL TELES DE MENEZESJuiz de Direito da 1ª. vara Resp: 117598

PROCESSO Nº 0002435-02.2017.8.10.0032 (24352017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

REQUERENTE: LUCILENE BASTOS AGUIAR

REQUERIDO: MOTOROLA S/A

Processo nº: 2435-02.2017.8.10.0032 DESPACHO/MANDADOCite-se o requerido, na forma do art. nº. 18 da Lei nº.
9.099/95.Designo o dia 01/08/2017 às 09:30 horas, para realização de audiência una de conciliação, instrução e julgamento,
oportunidade em que o requerido, querendo, poderá apresentar contestação oral ou escrita.Intimem-se, com a advertência ao
requerido de que a ausência de defesa implicará revelia, bem como julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 20 da Lei nº
9.099/95.Uma via deste despacho será utilizada como MANDADO a ser cumprido por Oficial de Justiça. Coelho Neto/MA, 27 de
junho de 2017. PAULO ROBERTO BRASIL TELES DE MENEZESJuiz de Direito da 1ª. vara Resp: 117598

PROCESSO Nº 0002437-69.2017.8.10.0032 (24372017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

REQUERENTE: MARIA DE FATIMA DA SILVA CUNHA
ADVOGADO: MARCONDES MAGALHÃES ASSUNÇÃO ( OAB 15154A-MA )

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S/A - COELHO NETO - MA e RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS
FINANCEIROS S/A

Processo nº: 2437-69.2017.8.10.0032 DESPACHO/MANDADOCite-se o requerido, na forma do art. nº. 18 da Lei nº.
9.099/95.Designo o dia 01/08/2017 às 11:15 horas, para realização de audiência una de conciliação, instrução e julgamento,
oportunidade em que o requerido, querendo, poderá apresentar contestação oral ou escrita.Intimem-se, com a advertência ao
requerido de que a ausência de defesa implicará revelia, bem como julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 20 da Lei nº
9.099/95.Uma via deste despacho será utilizada como MANDADO a ser cumprido por Oficial de Justiça. Coelho Neto/MA, 27 de
junho de 2017. PAULO ROBERTO BRASIL TELES DE MENEZESJuiz de Direito da 1ª. vara Resp: 117598

PROCESSO Nº 0002450-68.2017.8.10.0032 (24502017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

REQUERENTE: ANTONIO BATISTA DE SOUSA
ADVOGADO: JARDEL SELES DE SOUZA ( OAB 15850-MA )

REQUERIDO: BANCO PAN S/A
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Processo nº: 2450-68.2017.8.10.0032 DESPACHO/MANDADOCite-se o requerido, na forma do art. nº. 18 da Lei nº.
9.099/95.Designo o dia 01/08/2017 às 15:00 horas, para realização de audiência una de conciliação, instrução e julgamento,
oportunidade em que o requerido, querendo, poderá apresentar contestação oral ou escrita.Intimem-se, com a advertência ao
requerido de que a ausência de defesa implicará revelia, bem como julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 20 da Lei nº
9.099/95.Uma via deste despacho será utilizada como MANDADO a ser cumprido por Oficial de Justiça. Coelho Neto/MA, 27 de
junho de 2017. PAULO ROBERTO BRASIL TELES DE MENEZESJuiz de Direito da 1ª. vara Resp: 117598

PROCESSO Nº 0002455-90.2017.8.10.0032 (24552017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

REQUERENTE: IVALDO FERREIRA DE SOUSA
ADVOGADO: GILMARA LIMA DE ALMEIDA ( OAB 6782-MA )

REQUERIDO: FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO MARQUES

Processo nº: 2455-90.2017.8.10.0032 DESPACHO/MANDADOCite-se o requerido, na forma do art. nº. 18 da Lei nº.
9.099/95.Designo o dia 01/08/2017 às 10:00 horas, para realização de audiência una de conciliação, instrução e julgamento,
oportunidade em que o requerido, querendo, poderá apresentar contestação oral ou escrita.Intimem-se, com a advertência ao
requerido de que a ausência de defesa implicará revelia, bem como julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 20 da Lei nº
9.099/95.Uma via deste despacho será utilizada como MANDADO a ser cumprido por Oficial de Justiça. Coelho Neto/MA, 27 de
junho de 2017. PAULO ROBERTO BRASIL TELES DE MENEZESJuiz de Direito da 1ª. vara Resp: 117598

PROCESSO Nº 0003066-77.2016.8.10.0032 (30662016)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
AUTOR: FRANCISCA DA LUZ SILVA E SILVA 
ADVOGADO: NILTON DA CRUZ VIEIRA ( OAB 7899A-MA )
REU: BANCO BRADESCO S/A 
ADVOGADO: RUBENS GASPAR SERRA(OAB/SP 119.859)
Proceeso: nº 3066-77.2016.8.10.0032DESPACHOIntime-se o apelado para apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal
(art. 1.010, § 1°, CPC).Decorrido o prazo, com ou sem resposta, encaminhem-se os autos ao Tribunal de Justiça (art. 1.010, § 3°,
CPC).Coelho Neto/MA, 21 de junho de 2017.Paulo Roberto Brasil Teles de MenezesJuiz de Direito Resp: 140533

INTIMAÇÃO

REG. DISTRIBUIÇÃO Nº. 1526-72.2008.8.10.0032
DENOMINAÇÃO: Procedimento Ordinário
REQUERENTE: CASA DE SAUDE E MATERNIDADE DE COELHO NETO LTDA
ADVOGADO: Dra. Ieda Maria Morais - OAB/MA 6589
REQUERIDO: PREFEITO MUNICIPAL DE COELHO NETO
ADVOGADO:Jaqueline Aguiar da Silva

O Excelentíssimo Senhor Paulo Roberto Brasil Teles de Menezes, Juiz de Direito Titular da 1ª Vara da Comarca de Coelho Neto,
Estado do Maranhão.

FINALIDADE: Intimação da advogada da parte requerente Dra. Ieda Maria Morais - OAB/MA 6589, para devolver os autos acima
descritos, tendo em vista encontrar-se em carga com Vossa Senhoria há mais de 30(trinta) dias.

O que se CUMPRA nos termos e na forma da Lei. Dado e passado o presente nesta Secretaria Judicial a meu cargo, nesta cidade
de Coelho Neto ,Estado do Maranhão, aos 28 de junho de 2017. Eu, Marcelo Henrique Oliveira Tourinho, Secretário Judicial, que o
fiz digitar, conferi e subscrevo.

Marcelo Henrique Oliveira Tourinho
Secretário Judicial da 1ª Vara
Mat. 140533
Comarca de Coelho Neto - MA
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ESTADO DO MARANHÃO
PODER JUDICIÁRIO
1ª VARA DA COMARCA DE COELHO NETO
Fórum Dr. José Vera-Cruz Santana: MA 034, Prolongamento da Av. Antonio Guimarães, s/n,
Bairro Olho D'Aguinha - CEP 65620-000, Coelho Neto/MA
Fones: (98) 3473-2365, (98) 3473-1491 - E-mail: vara1_cneto@tjma.jus.br

EDITAL DE INTIMAÇÃO

REG. DISTRIBUIÇÃO Nº.991-65.2016.8.10.0032
DENOMINAÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária
REQUERENTE:ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA
REQUERIDA: FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES CHAVES

Edital de Intimação do Requerido Francisco das Chagas Rodrigues Chaves,CPF: 91267048387 com endereço a Rua G, Nº 90,
Sarney, estando atualmente em lugar incerto e não sabido.

O Excelentíssimo Senhor Dr. Paulo Roberto Brasil Teles de Menezes, Juiz de Direito Titular da 1ª Vara da Comarca de Coelho
Neto , Estado do Maranhão.

FAZ SABER a todos quantos o presente Edital, virem ou dele conhecimento tiverem, que neste Juízo tramita processo em que
figura como requerente ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA, e como requerido FRANCISCO DAS CHAGAS
RODRIGUES CHAVES. Pelo presente, fica o requerido FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES CHAVES intimado para tomar
conhecimento que as custas finais do processo em epígrafe encontram-se preparadas em cartório, aguardando pagamento das
mesmas no prazo de 30 (trinta) dias. E, constando dos autos que o requerente está atualmente em lugar ignorado, incerto e não
sabido, mandou, na melhor forma de direito, passaro presente pelo qual INTIMA-O através deste Edital de Intimação de Sentença
publicado com prazo de 30 dias. Para conhecimento de todos ser este publicado na forma da lei e fixado no local de costume.

O que se CUMPRA nos termos e na forma da Lei. Dado e passado o presente nesta Secretaria Judicial a meu cargo, nesta cidade
de Coelho Neto ,Estado do Maranhão, aos 29 de junho de 2017. Eu, , Marcelo Henrique Oliveira Tourinho, Secretário Judicial , que
o fiz digitar, conferi e subscrevo.

Paulo Roberto Brasil Teles de Menezes
Juiz de Direito Tiutlar da 1ª Vara
Comarca de Coelho Neto - MA

PROCESSO Nº 0000051-66.2017.8.10.0032 (512017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

REQUERENTE: GESSYANE MOREIRA DE SOUSA
ADVOGADO: SANDRA REGINA CRUZ LACERDA ( OAB 13803-MA )

REQUERIDO: COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHAO - CEMAR - COELHO NETO - MA
ADVOGADO: TIAGO JOSÉ FEITOSA DE SÁ ( OAB 8654A-MA )

Processo: 51-66.2017.8.10.0032 (512017)Ação de Indenização por Danos Morais c/c Tutela de UrgênciaRequerente: Gessyane
Moreira de SousaRequerida: Companhia Energética do Maranhão - CEMAR SENTENÇA Dispensado o relatório, por força do art.
38 da Lei nº. 9.099/95.Passo à fundamentação.Da preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível:A alegação de
incompetência do juízo por complexidade da causa, em razão da necessidade de prova pericial, não merece acolhimento. A
produção de prova pericial não se faz necessária, pois o que se discute, no mérito da questão, é a regularidade do corte de
fornecimento de energia elétrica à requerente e não a existência ou não de irregularidade no medidor.Desta forma, nenhuma
utilidade teria ao mérito da questão mandar para exame pericial o medidor, motivo pelo qual rejeito a presente preliminar.Da
inversão do ônus da prova:Ressalte-se que, por se tratar de relação nitidamente consumerista e estarem presentes os requisitos
do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, tem-se por incidente no presente caso a inversão do ônus da prova.Nesse
sentido, esclarecedor é o escólio da abalizada doutrina quando afirma que "o fornecedor (CDC, 3º) já sabe, de antemão, que tem
que provar tudo que estiver ao seu alcance e for de seu interesse nas lides de consumo".Do Mérito:No caso vertente, se o ônus se
inverte por força do mencionado art. 6º do Código de Defesa do Consumidor, cabia à requerida provar a ausência de nexo causal
entre o corte de fornecimento de energia elétrica ou ausência do corte de energia e os danos sofridos pela requerente, o que não
foi feito, na medida em que a requerida limitou-se a alegar a legalidade da suspensão.Ademais, cumpre ressaltar que é objetiva, ou
seja, independente de culpa, a responsabilidade da concessionária de serviço público pelos danos causados aos usuários, nos
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termos do que preceitua o art. 37, § 6º, da Constituição Federal e o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. Vejamos:Art. 37 -
A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios
obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:(...)§ 6º As
pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus
agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou
culpa.Art. 14 - O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados
aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre
sua fruição e riscos. § 1º - O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-
se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:I - o modo de seu fornecimento;II - o resultado e os riscos que
razoavelmente dele se esperam;III - a época em que foi fornecido.Sobre a responsabilidade objetiva citemos a doutrina de Carlos
Roberto Gonçalves:"A lei impõe, entretanto, a certas pessoas, em determinadas situações, a reparação de um dano cometido sem
culpa. Quando isto acontece, diz-se que a responsabilidade é legal ou "objetiva", porque prescinde da culpa e se satisfaz apenas
com o dano e o nexo causalidade. Esta teoria, dita objetiva, ou de risco, tem como postulado que todo dano é indenizável, e deve
ser reparado por quem a ele se liga por um nexo de causalidade independente de culpa". #Corroborando desse entendimento, a
seguinte decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão:RESPONSABILIDADE CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FESTEJOS DE ANIVERSÁRIO DE RÁDIO COMUNITÁRIA. NÃO
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ART. 22 DO CDC. FRUSTRAÇÃO DAS FESTIVIDADES. AGRESSÃO FÍSICA A
PARTICULAR PREPOSTO DA PRESTADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS. DANOS MATERIAIS E MORAIS DEMONSTRADOS.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE PROVA DE ALEGADO CASO
FORTUITO. DANOS MORAIS. PROPOCIONALIDADE NA FIXAÇÃO DO QUANTUM COMPENSATÓRIO. IMPROVIMENTO. I - Na
condição de prestadora de serviço público e à luz da teoria do risco administrativo, concessionária de serviços públicos responde
objetivamente pelos danos que seus agentes causarem, assegurado direito de regresso contra terceiro, consoante o disposto no
art. 37, §6º, da Constituição Federal, independentemente do elemento subjetivo "culpa" para concretizar a responsabilidade civil,
porquanto basta a existência do dano, da atuação administrativa e do nexo de causalidade entre ambos; II - o artigo 22 do Código
de Defesa ao Consumidor preceitua que os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob
qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos
essenciais, contínuos. Age, pois, ilicitamente a concessionária de serviço público que, ao contrário do esperado (prestação de
serviço de boa qualidade), suspende injustificadamente o fornecimento de energia do local onde ocorreriam festejos de
comemoração de fundação de rádio comunitária, durante os dois dias programados para realização das festas, e sequer age com
a brevidade necessária ao caso, deixando o particular, responsável pelo evento, e demais cidadãos, às escuras, frustrando a
festividade; III - a energia é, na atualidade, bem essencial à população, constituindo-se serviço público indispensável subordinado,
ao princípio da continuidade de sua prestação, pelo que se lhe torna impossível a interrupção (STJ- 1ª Turma, ROMS 8915/MA,
Rel. Min. José Delgado, j. 12/05/1998, DJ 17/08/1998); IV - é entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça o de que "[...]
quanto ao dano moral não há que se falar em prova, deve-se, sim, comprovar o fato que gerou a dor, o sofrimento, sentimentos
íntimos que o ensejam. Provado o fato, impõe-se a condenação (STJ, AgRg no Ag 356447/RJ, Rel. Ministro CARLOS ALBERTO
MENEZES DIREITO, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/04/2001, DJ 11/06/2001 p. 213); V - fixado o valor da compensação por
danos morais dentro de padrões de razoabilidade, faz-se desnecessária a intervenção do órgão ad quem, devendo prevalecer os
critérios adotados na instância de origem; VI - apelação não provida. (TJMA - Terceira Câmara Cível. APELAÇÃO CÍVEL N.
025686/2010. Relator: Des. Cleones Carvalho Cunha. Data: 19/11/2010)No mesmo sentido, ainda, a recente decisão do Tribunal
de Justiça do Estado de São Paulo:RESPONSABILIDADE CIVIL. Fornecimento de energia elétrica. Queima de aparelhos
eletrônicos. Culpa exclusiva da autora. Prova. Inexistência. Responsabilidade objetiva, nos termos do artigo 37, § 6º da
Constituição Federal. Comprovação do nexo de causalidade entre as oscilações bruscas e os danos nos aparelhos eletrônicos.
Reconhecimento do direito à reparação material. Dano moral. Inocorrência. Sucumbência. Decaimento mútuo. Arbitramento
mantido. RECURSOS NÃO PROVIDOS. (TJSP - 38ª Câmara de Direito Privado. APL 258891820088260602 SP. Relator:
Fernando Sastre Redondo. Julgamento: 12/12/2011). Além disso, o art. 14, § 3º, II, do Código de Defesa do Consumidor prevê que
o fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. Tal fato,
como dito, não restou comprovado.Depreende-se pela documentação colacionada aos autos que o corte no fornecimento de
energia elétrica ocorreu no dia 11/11/2016, em razão de um débito da fatura com vencimento em 14/03/2013, mostrando-se ilegal
a suspensão no fornecimento de energia elétrica à requerente.O STJ já se manifestou no sentido da impossibilidade de suspensão
do fornecimento de energia elétrica por débito antigo no julgado a seguir:Ementa:ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DO
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INADIMPLEMENTO. DÉBITOS ANTIGOS. IMPOSSIBILIDADE. 1. É indevida a
suspensão do fornecimento de energia elétrica, por inadimplemento do consumidor, nas hipóteses de débitos antigos, os quais
devem ser reivindicados por meio das vias ordinárias de cobrança. Precedentes do STJ. 2. Agravo Regimental não provido
(Processo AgRg no Ag 971615 / RS AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO 2007/0249077-9 Relator(a)
Ministro HERMAN BENJAMIN (1132) Órgão Julgador T2 - SEGUNDA TURMA Data do Julgamento 19/02/2009 Data da
Publicação/Fonte DJe 19/03/2009). Por tudo isso, ante a má prestação de serviços da requerida, verifica-se que esta efetivamente
incorreu em ato ilícito, ensejando indenização por perdas e danos experimentados pela requerente, nos termos do art. 186 c/c 927
do Código Civil.Nesse sentido, as seguintes decisões:APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS. RIO GRANDE ENERGIA. FALHA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. QUEIMA DE APARELHO.
SOBRECARGA DE TENSÃO. ACIDENTE DE CONSUMO. RESSARCIMENTO DO VALOR PAGO. A responsabilidade no caso em
tela é objetiva, não dependendo de prova de culpa, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal e do art. 14 do Código de
Defesa Consumidor, exigindo apenas a existência do prejuízo, a autoria e o nexo causal para a configuração do dever de
indenizar. A prova testemunhal e o relatório emitido pela própria ré comprovaram que o evento danoso ocorreu por culpa exclusiva
da ré. Comprovado o dano, e ausente a demonstração pela ré de qualquer causa excludente do liame causal entre o fato, e o
defeito na prestação do serviço público essencial de fornecimento de energia elétrica, ônus que lhe competia, consoante art. 333,
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inc. II do CPC, caracterizado o dever de indenizar o dano material sofrido. Apelação desprovida. (TJRS - Quinta Câmara Cível.
Apelação Cível Nº 70039185004. Relator: Romeu Marques Ribeiro Filho. Julgado em 23/02/2011)APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE
IDENIZAÇÃO - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - OCORRÊNCIA DE SOBRECARGA - QUEIMA DE APARELHOS
ELETRÔNICOS DURANTE EVENTO - RECONHECIDO O DEVER DE INDENIZAR DA CONCESSIONÁRIA - AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DE CAUSA EXCLUDENTE DA RESPONSABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO. Sendo a apelante
prestadora de serviço público de energia, responde de forma objetiva pelos danos causados a seus usuários decorrentes do
serviço por ela prestado nos termos do disposto no art. 37,§ 6ª da Constituição Federal. Não restam dúvidas de que a
concessionária de energia elétrica causou prejuízos ao usuário de energia elétrica, devendo indenizá-lo adequadamente pelos
danos ocasionados pelo sobrecarga de energia. Não demonstrando que a sobrecarga tenha ocorrido por culpa do apelado, e
restando demonstrados os danos materiais decorrentes do ocorrido, resta caracterizado nexo de causalidade gerador da
responsabilidade da concessionária de energia elétrica. (TJMG - 14ª Câmara Cível. Apelação Cível n° 1.0439.08.078891-2/001 -
Relatora: Desª. Hilda Teixeira da Costa. Julgado em: 03/09/2011)No que diz respeito ao pedido de indenização por danos morais,
alguns conceitos doutrinários são de relevância peculiar.Para Artur Oscar Oliveira Deda, dano moral "é a dor resultante da violação
de um bem juridicamente tutelado, sem repercussão patrimonial. Seja a dor física, dor-sensação, como denomina Carpenter-
nascida de uma lesão material; seja a dor moral, dor-sentimento de causa material" (Dano Moral, in Enciclopédia Saraiva de
Direito, vol. 22, p. 280).Já o eminente jurista RUI STOCCO, firmando-se nas lições de PONTES DE MIRANDA, ensina que: "nos
danos morais a esfera ética da pessoa é que é ofendida; o dano não patrimonial é o que, só atingindo o devedor como ser
humano, não lhe atinge o patrimônio" (STOCCO, Rui. Responsabilidade civil e sua interpretação jurisprudencial: doutrina e
jurisprudência. 4. ed., São Paulo: RT, 1999, p. 670).Extrai-se, então, que a responsabilidade civil pressupõe a existência de um
dano proveniente de uma conduta ilícita, haja vista que a atitude, no mínimo, "não cautelosa" da parte requerida oferece substrato
para demonstrar a irregularidade de sua prática.Cumpre ressaltar, com a discrição que o caso requer, que dano moral corresponde
aos efeitos maléficos marcados pela dor, pelo sofrimento, configurando o padecimento íntimo, a humilhação, a vergonha, aflições,
angústias e constrangimento de quem é ofendido em sua honra ou dignidade. Em sede de fixação do quantum a ser indenizado,
cabe ao julgador fixar parâmetros razoáveis, assim como analisar o aspecto pedagógico do dano moral, sem se olvidar da
impossibilidade de gerar locupletamento sem causa e, para tanto, devem ser considerados como relevantes alguns aspectos,
como a extensão do dano, situação patrimonial das partes, imagem do lesado e a intenção do autor do dano.Dessa forma, é
fundamental buscar o equilíbrio, de forma a coibir exageros e a evitar carência dos valores oriundos da lesão sofrida. Em outras
palavras, necessário se faz harmonizar o "princípio da proibição do excesso" com o "princípio da proibição da prestação
deficitária", a ponto de se alcançar um patamar coerente com o abalo sofrido, sem proporcionar, com isso, vantagens sem
qualquer embasamento idôneo.Eis o entendimento jurisprudencial:AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. DESCABIMENTO. VALOR EXCESSIVO. INOCORRÊNCIA. 1. É
entendimento deste Tribunal que o valor do dano moral deve ser fixado com moderação, considerando a realidade de cada caso,
sendo cabível a intervenção da Corte quando exagerado ou ínfimo, fugindo de qualquer parâmetro razoável, o que não ocorre
neste feito. 2. Agravo regimental desprovido. STJ 4ª T / AgRg no Ag 955380 / SC. 905.213 - RJ. Rel. Min. Humberto Gomes de
Barros. DJ 25/02/2008.Diante dessas ponderações, para o correto arbitramento do dano moral, há que se levar em consideração
três aspectos relevantes: primeiro, a capacidade econômica da requerida; segundo, a necessidade imperiosa de se estabelecer um
valor que cumpra a função pedagógica de compelir a requerida a evitar casos semelhantes no futuro; e, finalmente, o fato da
interrupção de energia na residência da parte requerente, em razão de um débito antigo, ter-lhe causado aflições e angústias.Com
relação ao quantum da indenização, percebe-se que o valor pleiteado para reparação é por demais elevado para o caso especifico.
Analisando os autos, impende ressaltar que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) é suficiente para compensar a parte requerente
pelos transtornos sofridos, além de possuir efeito pedagógico para que a empresa demandada não incorra novamente nessa
prática reprovável.Decido.Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na
inicial para o fim de condenar a parte requerida a pagar à parte requerente, a título de danos morais, o valor de R$ 3.000,00 (três
mil reais), acrescida de correção monetária, a partir do seu arbitramento, e juros, a contar da citação.Sem custas e sem honorários,
nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.Em caso de recurso, o preparo compreenderá todas as despesas processuais, inclusive
aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, na forma do § 1º do art. 42 da Lei n.º 9.099/95.Publique-se. Registre-se.
Intimem-se.Arquive-se, após o trânsito em julgado desta sentença.Uma via desta sentença será utilizada como MANDADO a ser
cumprido por Oficial de Justiça.Coelho Neto/MA, 27 de junho de 2017.PAULO ROBERTO BRASIL TELES DE MENEZESJuiz de
Direito Resp: 143354

PROCESSO Nº 0000491-62.2017.8.10.0032 (4912017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

REQUERENTE: MARIA DO SOCORRO RODRIGUES TORRES
ADVOGADO: NILTON DA CRUZ VIEIRA ( OAB 7899A-MA )

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO: RUBENS GASPAR SERRA ( OAB 119859-SP )

ESTADO DO MARANHÃOPODER JUDICIÁRIOCOMARCA DE COELHO NETO - MAProcesso
nº:491-62.2017.8.10.0032Requerente: Maria do Socorro Rodrigues TorresRequerida: Banco Bradesco S/ASENTENÇARelatório
dispensado, nos termos do art. 38 da Lei n° 9.099/95.Passo à fundamentação.Da inversão do ônus da prova:Ressalte-se que, por
se tratar de relação nitidamente consumeirista e estarem presentes os requisitos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do
Consumidor, tem-se por incidente no presente caso a inversão do ônus da prova.Nesse sentido, esclarecedor é o escólio da
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abalizada doutrina quando afirma que "o fornecedor (CDC, 3º) já sabe, de antemão, que tem que provar tudo que estiver ao seu
alcance e for de seu interesse nas lides de consumo".Do Mérito:Alega a parte requerente que o banco requerido vem realizando
descontos em sua conta corrente sem autorização, por meio da tarifa denominada "Bradesco Vida Prev Seguro".Aduz, ainda, que
nunca solicitou nem autorizou a cobrança de nenhuma tarifa em sua conta, pelo que pleiteia provimento jurisdicional para que o
requerido seja condenado a lhe restituir em dobro os valores descontados de sua conta, bem como a lhe pagar indenização por
danos morais.Ora, se o ônus se inverte no caso, por força do mencionado art. 6º do Código de Defesa do Consumidor, cabia ao
Banco provar a regularidade dos descontos na conta corrente da autora, o que não foi feito, na medida em que apenas afirmou a
regularidade da contratação, sem juntar qualquer prova do alegado como, por exemplo, o contrato autorizando os descontos da
referida tarifa.Por outro lado, a parte autora juntou aos autos cópias de extratos comprovando a existência de descontos referente
à tarifa objeto da lide (fls. 10/29).Na verdade, não poderia a requerente, como consumidora, e em posição de inferioridade técnica
e jurídica, ser obrigada a provar a inexistência da previsão contratual.Ressalte-se que os serviços acima mencionados não são
automaticamente contratados com a mera abertura de uma conta, sendo dever da instituição bancária comprovar a regular adesão
do cliente aos serviços elencados, o que, como já dito, não ocorreu no caso em tela.A cobrança destas tarifas pode caracterizar
afronta à norma do art. 39, I, do CDC, mais conhecida como venda casada, como ocorre na espécie. Neste ponto, é exigido da
instituição financeira, como não poderia deixar de ser, que comprove expressa adesão do cliente a estes serviços disponibilizados,
o que, repita-se, não ocorreu no caso em apreço.Por fim, tem-se que o art. 14, § 3º, II, do Código de Defesa do Consumidor prevê
que o fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
Entretanto, no caso em análise, mais uma vez o requerido nada comprovou.Assim, verificando-se que a instituição financeira não
cuidou de demonstrar que a requerente efetivamente contratou o serviço e anuiu com referidas cobranças, não há dúvida que o
banco deverá ressarcir os valores descontados de forma indevida.Logo, é de se julgar procedente o pedido de ressarcimento dos
danos materiais sofridos pela requerente no valor de R$ 1.357,32 (mil trezentos e cinquenta e sete reais e trinta e dois centavos),
referente aos descontos da tarifa denominada "Bradesco Vida Prev Seguro" comprovados nos extratos apresentados às fls.
10/29Assim, faz jus ser reembolsada em dobro pelos descontos indevidos, ou seja, R$ 2.714,64 (dois setecentos e quatorze reais
e sessenta e quatro centavos), nos termos do art. 42, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor, in verbis:Art. 42. Na
cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de
constrangimento ou ameaça.Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por
valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano
justificável. (grifo nosso). Por tudo isso, verifico que o requerido efetivamente incorreu em ato ilícito ao não comprovar a licitude dos
descontos efetuados na conta da parte autora, ensejando indenização por danos morais. Assim se manifesta a
jurisprudência:APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DÉBITO EM CONTA CORRENTE NÃO AUTORIZADO PELA
AUTORA A TÍTULO DE APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO. Sentença que julgou procedente o pedido autoral e
determinou que o banco réu devolva à parte autora o valor indevidamente descontado de sua conta corrente, em dobro e
condenou o réu ao pagamento de r$ 3.000,00 título de dano moral. Relação de consumo. Falha na prestação do serviço
incontroversa. Autor que não se desincumbiu do ônus do artigo 333, ii, do CPC. Valor do dano moral que se mostra adequado às
circunstâncias do fato, é razoável e proporcional. Devolução em dobro da quantia indevidamente debitada da conta corrente da
autora, na forma do artigo 42, do cdc. Precedentes jurisprudenciais. Recurso ao qual se nega provimento, na forma do art. 557,
caput, do CPC.(TJ-RJ, Relator: DES. INES DA TRINDADE CHAVES DE MELO, Data de Julgamento: 27/02/2013, VIGÉSIMA
CAMARA CIVEL)No que alude aos danos morais, tenho que total razão assiste ao requerido, uma vez que, embora sejam
inegáveis os transtornos impingidos ao autor, em virtude dos descontos indevidos em sua conta, realmente não restou configurada
a ocorrência de tais danos.É que o autor não chegou a vivenciar verdadeiro abalo de ordem moral, ou seja, capaz de afetar o seu
equilíbrio ou integridade emocional, a sua reputação, a sua imagem ou o seu amor próprio, circunstâncias que poderiam dar
origem ao dano moral suscitado.Na realidade, a parte autora enfrentou aborrecimento e incômodo, situações que não passam de
transtorno, e que inclusive não são incomuns na vida dos cidadãos que fazem uso de serviços de natureza bancária.Na hipótese,
para que fosse possível entender pela ocorrência dos danos morais alegados, seria necessário que a parte requerente
demonstrasse que o evento em questão, além do inegável aborrecimento e desgaste gerados, tivesse causado transtornos de
maior proporção, ou seja, um legítimo prejuízo de ordem moral, como os acima já discutidos, o que não ocorreu, até porque não
demonstrou que a quantia descontada indevidamente teria comprometido a sua subsistência ou de sua família.Sobre o tema, este
é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais, como se depreende dos exemplos abaixo
transcritos:APELAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS- DEDUÇÃO INDEVIDA NA CONTA CORRENTE- MERO
ABORRECIMENTO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. A instituição financeira debitou na conta corrente no autor um
quantum indevido. Considerando que o ato da instituição financeira não gerou aborrecimentos para o autor perante terceiros não
há dano moral. Meros aborrecimentos oriundos da vida em comunidade não são passíveis de gerar a reparação por danos morais
(TJMG - APELAÇÃO CÍVEL N° 1.0687.09.075002-1/001 - COMARCA DE TIMÓTEO - APELANTE(S): JOSÉ MOREIRA DE ASSIS
- APELADO(A)(S): BANCO BRASIL S/A - RELATOR: EXMO. SR. DES. TIBÚRCIO MARQUES)Decido.Diante do exposto, com
fundamento no art. 487, I##, do CPC, julgo parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial para:Determinar que a parte
requerida proceda ao cancelamento dos descontos da tarifa denominada "Bradesco Vida Prev Seguro" em nome de Maria do
Socorro Rodrigues Torres.Condenar o banco requerido a restituir em dobro os valores indevidamente descontados da parte
requerente, cujo valor é de R$ 2.714,64 (dois mil setecentos e quatorze reais e sessenta e quatro reais), os quais devem ser
acrescidos de juros e correção monetária, a contar a partir do efetivo prejuízo, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de
Defesa do Consumidor.Julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais.Deixo de condenar as partes ao
pagamento das custas processuais e honorários de advogado, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.Em caso de recurso, o
preparo compreenderá todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, na forma do
§ 1º do art. 42 da Lei 9.099/95.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Arquive-se, após o trânsito em julgado desta sentença.Coelho
Neto/MA, 23 de junho de 2017. PAULO ROBERTO BRASIL TELES DE MENEZESJuiz de Direito Resp: 1504547
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PROCESSO Nº 0001048-49.2017.8.10.0032 (10482017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

REQUERENTE: ANTONIO DE SOUSA DA SILVA
ADVOGADO: NILTON DA CRUZ VIEIRA ( OAB 7899A-MA )

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO: WILSON SALES BELCHIOR ( OAB 11099A-MA )

ESTADO DO MARANHÃOPODER JUDICIÁRIOCOMARCA DE COELHO NETO - MAProcesso
nº:1048-49.2017.8.10.0032Requerente: Antonio de Sousa da Silva. Requerida: Banco Bradesco S/ASENTENÇARelatório
dispensado, nos termos do art. 38 da Lei n° 9.099/95.Passo à fundamentação.Da inversão do ônus da prova:Ressalte-se que, por
se tratar de relação nitidamente consumeirista e estarem presentes os requisitos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do
Consumidor, tem-se por incidente no presente caso a inversão do ônus da prova.Nesse sentido, esclarecedor é o escólio da
abalizada doutrina quando afirma que "o fornecedor (CDC, 3º) já sabe, de antemão, que tem que provar tudo que estiver ao seu
alcance e for de seu interesse nas lides de consumo".Da preliminar de litispendência:O requerido aduziu, em sede de preliminar, a
litispendência da presente ação com o processo 1047-64.2017.8.10.0032, entretanto, o referido processo tem por objeto descontos
diversos dos descontos da presente lide, não havendo que se falar em litispendência.No caso em apreço, não se verifica a
necessidade de anuir com uma suposta litispendência, uma vez que os descontos, por serem caracterizados como diversos,
devem ser apreciados de forma singular, motivo pelo qual rejeito a preliminar.Do Mérito:Alega a parte requerente que o banco
requerido vem realizando descontos em sua conta corrente sem autorização, por meio da tarifa denominada "Cesta Básica".Aduz,
ainda, que nunca solicitou nem autorizou a cobrança de nenhuma tarifa em sua conta, pelo que pleiteia provimento jurisdicional
para que o requerido seja condenado a lhe restituir em dobro os valores descontados de sua conta, bem como a lhe pagar
indenização por danos morais.Ora, se o ônus se inverte no caso, por força do mencionado art. 6º do Código de Defesa do
Consumidor, cabia ao Banco provar a regularidade dos descontos na conta corrente da autora, o que não foi feito, na medida em
que apenas afirmou a regularidade da contratação, sem juntar qualquer prova do alegado como, por exemplo, o contrato
autorizando os descontos da referida tarifa.Por outro lado, a parte autora juntou aos autos cópias de extratos comprovando a
existência de descontos referente à tarifa objeto da lide (fls.11/28).Na verdade, não poderia a requerente, como consumidora, e em
posição de inferioridade técnica e jurídica, ser obrigada a provar a inexistência da previsão contratual.Ressalte-se que os serviços
acima mencionados não são automaticamente contratados com a mera abertura de uma conta, sendo dever da instituição bancária
comprovar a regular adesão do cliente aos serviços elencados, o que, como já dito, não ocorreu no caso em tela.A cobrança
destas tarifas pode caracterizar afronta à norma do art. 39, I, do CDC, mais conhecida como venda casada, como ocorre na
espécie. Neste ponto, é exigido da instituição financeira, como não poderia deixar de ser, que comprove expressa adesão do
cliente a estes serviços disponibilizados, o que, repita-se, não ocorreu no caso em apreço.Por fim, tem-se que o art. 14, § 3º, II, do
Código de Defesa do Consumidor prevê que o fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar a culpa
exclusiva do consumidor ou de terceiros. Entretanto, no caso em análise, mais uma vez o requerido nada comprovou.Assim,
verificando-se que a instituição financeira não cuidou de demonstrar que a requerente efetivamente contratou o serviço e anuiu
com referidas cobranças, não há dúvida que o banco deverá ressarcir os valores descontados de forma indevida.Logo, é de se
julgar procedente o pedido de ressarcimento dos danos materiais sofridos pela requerente no valor de R$ 841,02 (oitocentos
quarenta e um reais e dois centavos), referente aos descontos da tarifa denominada "Cesta Básica" comprovados nos extratos
apresentados às fls. 11/28.Assim, faz jus ser reembolsada em dobro pelos descontos indevidos, ou seja, R$ 1.682,01 (Um mil
seiscentos e oitenta e dois reais e um centavos), nos termos do art. 42, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor, in
verbis:Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo
de constrangimento ou ameaça.Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito,
por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano
justificável. (grifo nosso). Por tudo isso, verifico que o requerido efetivamente incorreu em ato ilícito ao não comprovar a licitude dos
descontos efetuados na conta da parte autora, ensejando indenização por danos morais. Assim se manifesta a
jurisprudência:APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DÉBITO EM CONTA CORRENTE NÃO AUTORIZADO PELA
AUTORA A TÍTULO DE APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO. Sentença que julgou procedente o pedido autoral e
determinou que o banco réu devolva à parte autora o valor indevidamente descontado de sua conta corrente, em dobro e
condenou o réu ao pagamento de r$ 3.000,00 título de dano moral. Relação de consumo. Falha na prestação do serviço
incontroversa. Autor que não se desincumbiu do ônus do artigo 333, ii, do CPC. Valor do dano moral que se mostra adequado às
circunstâncias do fato, é razoável e proporcional. Devolução em dobro da quantia indevidamente debitada da conta corrente da
autora, na forma do artigo 42, do cdc. Precedentes jurisprudenciais. Recurso ao qual se nega provimento, na forma do art. 557,
caput, do CPC.(TJ-RJ, Relator: DES. INES DA TRINDADE CHAVES DE MELO, Data de Julgamento: 27/02/2013, VIGÉSIMA
CAMARA CIVEL)No que alude aos danos morais, tenho que total razão assiste ao requerido, uma vez que, embora sejam
inegáveis os transtornos impingidos ao autor, em virtude dos descontos indevidos em sua conta, realmente não restou configurada
a ocorrência de tais danos.É que o autor não chegou a vivenciar verdadeiro abalo de ordem moral, ou seja, capaz de afetar o seu
equilíbrio ou integridade emocional, a sua reputação, a sua imagem ou o seu amor próprio, circunstâncias que poderiam dar
origem ao dano moral suscitado.Na realidade, a parte autora enfrentou aborrecimento e incômodo, situações que não passam de
transtorno, e que inclusive não são incomuns na vida dos cidadãos que fazem uso de serviços de natureza bancária.Na hipótese,
para que fosse possível entender pela ocorrência dos danos morais alegados, seria necessário que a parte requerente
demonstrasse que o evento em questão, além do inegável aborrecimento e desgaste gerados, tivesse causado transtornos de
maior proporção, ou seja, um legítimo prejuízo de ordem moral, como os acima já discutidos, o que não ocorreu, até porque não
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demonstrou que a quantia descontada indevidamente teria comprometido a sua subsistência ou de sua família.Sobre o tema, este
é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais, como se depreende dos exemplos abaixo
transcritos:APELAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS- DEDUÇÃO INDEVIDA NA CONTA CORRENTE- MERO
ABORRECIMENTO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. A instituição financeira debitou na conta corrente no autor um
quantum indevido. Considerando que o ato da instituição financeira não gerou aborrecimentos para o autor perante terceiros não
há dano moral. Meros aborrecimentos oriundos da vida em comunidade não são passíveis de gerar a reparação por danos morais
(TJMG - APELAÇÃO CÍVEL N° 1.0687.09.075002-1/001 - COMARCA DE TIMÓTEO - APELANTE(S): JOSÉ MOREIRA DE ASSIS
- APELADO(A)(S): BANCO BRASIL S/A - RELATOR: EXMO. SR. DES. TIBÚRCIO MARQUES)Decido.Diante do exposto, com
fundamento no art. 487, I##, do CPC, julgo parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial para:Determinar que a parte
requerida proceda ao cancelamento dos descontos da tarifa denominada "Cesta Básica" em nome de Antonio de Sousa da
Silva.Condenar o banco requerido a restituir em dobro os valores indevidamente descontados da parte requerente, cujo valor é de
R$ 1.682,04 (um mil seiscentos e oitenta e dois reais e quatro centavos), os quais devem ser acrescidos de juros e correção
monetária, a contar a partir do efetivo prejuízo, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.Julgar
improcedente o pedido de indenização por danos morais.Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas processuais e
honorários de advogado, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.Em caso de recurso, o preparo compreenderá todas as despesas
processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, na forma do § 1º do art. 42 da Lei 9.099/95.Publique-
se. Registre-se. Intimem-se.Arquive-se, após o trânsito em julgado desta sentença.Coelho Neto/MA, 26 de junho de 2017. PAULO
ROBERTO BRASIL TELES DE MENEZESJuiz de Direito Resp: 1504547

PROCESSO Nº 0001052-86.2017.8.10.0032 (10522017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

REQUERENTE: JOSE DE JESUS VAZ
ADVOGADO: NILTON DA CRUZ VIEIRA ( OAB 7899A-MA )

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO: JOSÉ ALMIR DA ROCHA MENDES JUNIOR ( OAB 392A-RN )

ESTADO DO MARANHÃOPODER JUDICIÁRIOCOMARCA DE COELHO NETO - MAProcesso
nº:1052-86.2017.8.10.0032Requerente: José de Jesus Vaz.Requerida: Banco Bradesco S/ASENTENÇARelatório dispensado, nos
termos do art. 38 da Lei n° 9.099/95.Passo à fundamentação.Da inversão do ônus da prova:Ressalte-se que, por se tratar de
relação nitidamente consumeirista e estarem presentes os requisitos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, tem-se
por incidente no presente caso a inversão do ônus da prova.Nesse sentido, esclarecedor é o escólio da abalizada doutrina quando
afirma que "o fornecedor (CDC, 3º) já sabe, de antemão, que tem que provar tudo que estiver ao seu alcance e for de seu
interesse nas lides de consumo".Da preliminar de Carência da Ação:No presente caso, existe o interesse de agir, pois os autores
têm necessidade de pleitear a medida requerida e há adequação de provimento e procedimento desejados, uma vez que não
possuem os documentos solicitados. Ainda que não tenham comprovado o requerimento na esfera administrativa, tal circunstância
resta suprida pela apresentação de contestação do requerido, o qual apesar de informar que possui os contratos de empréstimos
objeto da lide, não os apresentou nesta oportunidade. Segue jurisprudência acerca da matéria:EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS.
INEXISTÊNCIA DE PEDIDO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS COM A CONTESTAÇÃO.
CÓPIA DO CONTRATO BANCÁRIO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. O simples fato de o
banco não apresentar juntamente com sua defesa os documentos solicitados pelo autor é prova suficiente da recusa da exibição
dos documentos pretendidos. Na ação cautelar de exibição de documentos, inexistente anterior pedido extrajudicial, em nome do
princípio da causalidade, é devida a condenação da parte ré ao pagamento dos honorários advocatícios quando a instituição
financeira não apresenta com a contestação os documentos que se pretende ver exibidos.(TJ-MG - AC: 10145120494235001 MG,
Relator: Cabral da Silva, Data de Julgamento: 19/02/2013, Câmaras Cíveis Isoladas / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação:
27/02/2013)Pelo exposto, indefiro esta preliminar.Do Mérito:Alega a parte requerente que o banco requerido vem realizando
descontos em sua conta corrente sem autorização, por meio da tarifa denominada "Cesta Básica".Aduz, ainda, que nunca solicitou
nem autorizou a cobrança de nenhuma tarifa em sua conta, pelo que pleiteia provimento jurisdicional para que o requerido seja
condenado a lhe restituir em dobro os valores descontados de sua conta, bem como a lhe pagar indenização por danos
morais.Ora, se o ônus se inverte no caso, por força do mencionado art. 6º do Código de Defesa do Consumidor, cabia ao Banco
provar a regularidade dos descontos na conta corrente da autora, o que não foi feito, na medida em que apenas afirmou a
regularidade da contratação, sem juntar qualquer prova do alegado como, por exemplo, o contrato autorizando os descontos da
referida tarifa.Por outro lado, a parte autora juntou aos autos cópias de extratos comprovando a existência de descontos referente
à tarifa objeto da lide (fls.09/11).Na verdade, não poderia a requerente, como consumidora, e em posição de inferioridade técnica e
jurídica, ser obrigada a provar a inexistência da previsão contratual.Ressalte-se que os serviços acima mencionados não são
automaticamente contratados com a mera abertura de uma conta, sendo dever da instituição bancária comprovar a regular adesão
do cliente aos serviços elencados, o que, como já dito, não ocorreu no caso em tela.A cobrança destas tarifas pode caracterizar
afronta à norma do art. 39, I, do CDC, mais conhecida como venda casada, como ocorre na espécie. Neste ponto, é exigido da
instituição financeira, como não poderia deixar de ser, que comprove expressa adesão do cliente a estes serviços disponibilizados,
o que, repita-se, não ocorreu no caso em apreço.Por fim, tem-se que o art. 14, § 3º, II, do Código de Defesa do Consumidor prevê
que o fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
Entretanto, no caso em análise, mais uma vez o requerido nada comprovou.Assim, verificando-se que a instituição financeira não
cuidou de demonstrar que a requerente efetivamente contratou o serviço e anuiu com referidas cobranças, não há dúvida que o

Página 1145 de 2382 Diário da Justiça Eletrônico Disponibilização: 30/06/2017
Edição nº 114/2017 Publicação: 03/07/2017

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO - Praça Dom Pedro II, s/n Centro - CEP 65010-905 - São Luis-MA - Fone: (98) 2106-9000 - www.tjma.jus.br
Diário da Justiça Eletrônico - Diretoria Judiciária - Coordenadoria de Jurisprudência e Publicações - Fone: (98) 2106 9805 / 9810 / 9896 / 9897 - publicacoes@tj.ma.gov.br



banco deverá ressarcir os valores descontados de forma indevida.Logo, é de se julgar procedente o pedido de ressarcimento dos
danos materiais sofridos pela requerente no valor de R$122,30 (cento vinte e dois reais e trinta centavos), referente aos descontos
da tarifa denominada "Cesta Básica" comprovados nos extratos apresentados às fls. 09/11.Assim, faz jus ser reembolsada em
dobro pelos descontos indevidos, ou seja, R$ 244,60 (Duzentos quarenta e quatro reais e sessenta centavos), nos termos do art.
42, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor, in verbis:Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente
não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.Parágrafo único. O consumidor
cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de
correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável. (grifo nosso). Por tudo isso, verifico que o requerido
efetivamente incorreu em ato ilícito ao não comprovar a licitude dos descontos efetuados na conta da parte autora, ensejando
indenização por danos morais. Assim se manifesta a jurisprudência:APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DÉBITO EM
CONTA CORRENTE NÃO AUTORIZADO PELA AUTORA A TÍTULO DE APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO. Sentença
que julgou procedente o pedido autoral e determinou que o banco réu devolva à parte autora o valor indevidamente descontado de
sua conta corrente, em dobro e condenou o réu ao pagamento de r$ 3.000,00 título de dano moral. Relação de consumo. Falha na
prestação do serviço incontroversa. Autor que não se desincumbiu do ônus do artigo 333, ii, do CPC. Valor do dano moral que se
mostra adequado às circunstâncias do fato, é razoável e proporcional. Devolução em dobro da quantia indevidamente debitada da
conta corrente da autora, na forma do artigo 42, do cdc. Precedentes jurisprudenciais. Recurso ao qual se nega provimento, na
forma do art. 557, caput, do CPC.(TJ-RJ, Relator: DES. INES DA TRINDADE CHAVES DE MELO, Data de Julgamento:
27/02/2013, VIGÉSIMA CAMARA CIVEL)No que alude aos danos morais, tenho que total razão assiste ao requerido, uma vez que,
embora sejam inegáveis os transtornos impingidos ao autor, em virtude dos descontos indevidos em sua conta, realmente não
restou configurada a ocorrência de tais danos.É que o autor não chegou a vivenciar verdadeiro abalo de ordem moral, ou seja,
capaz de afetar o seu equilíbrio ou integridade emocional, a sua reputação, a sua imagem ou o seu amor próprio, circunstâncias
que poderiam dar origem ao dano moral suscitado.Na realidade, a parte autora enfrentou aborrecimento e incômodo, situações
que não passam de transtorno, e que inclusive não são incomuns na vida dos cidadãos que fazem uso de serviços de natureza
bancária.Na hipótese, para que fosse possível entender pela ocorrência dos danos morais alegados, seria necessário que a parte
requerente demonstrasse que o evento em questão, além do inegável aborrecimento e desgaste gerados, tivesse causado
transtornos de maior proporção, ou seja, um legítimo prejuízo de ordem moral, como os acima já discutidos, o que não ocorreu, até
porque não demonstrou que a quantia descontada indevidamente teria comprometido a sua subsistência ou de sua família.Sobre o
tema, este é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais, como se depreende dos exemplos abaixo
transcritos:APELAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS- DEDUÇÃO INDEVIDA NA CONTA CORRENTE- MERO
ABORRECIMENTO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. A instituição financeira debitou na conta corrente no autor um
quantum indevido. Considerando que o ato da instituição financeira não gerou aborrecimentos para o autor perante terceiros não
há dano moral. Meros aborrecimentos oriundos da vida em comunidade não são passíveis de gerar a reparação por danos morais
(TJMG - APELAÇÃO CÍVEL N° 1.0687.09.075002-1/001 - COMARCA DE TIMÓTEO - APELANTE(S): JOSÉ MOREIRA DE ASSIS
- APELADO(A)(S): BANCO BRASIL S/A - RELATOR: EXMO. SR. DES. TIBÚRCIO MARQUES)Decido.Diante do exposto, com
fundamento no art. 487, I##, do CPC, julgo parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial para:Determinar que a parte
requerida proceda ao cancelamento dos descontos da tarifa denominada "Cesta Básica" em nome de José de Jesus
Vaz.Condenar o banco requerido a restituir em dobro os valores indevidamente descontados da parte requerente, cujo valor é de
R$ 244,60 (Duzentos quarenta e quatro reais e sessenta centavos), os quais devem ser acrescidos de juros e correção monetária,
a contar a partir do efetivo prejuízo, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.Julgar
improcedente o pedido de indenização por danos morais.Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas processuais e
honorários de advogado, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.Em caso de recurso, o preparo compreenderá todas as despesas
processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, na forma do § 1º do art. 42 da Lei 9.099/95.Publique-
se. Registre-se. Intimem-se.Arquive-se, após o trânsito em julgado desta sentença.Coelho Neto/MA, 26 de junho de 2017. PAULO
ROBERTO BRASIL TELES DE MENEZESJuiz de Direito Resp: 1504547

PROCESSO Nº 0001054-56.2017.8.10.0032 (10542017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

REQUERENTE: ELI NUNES DA SILVA
ADVOGADO: NILTON DA CRUZ VIEIRA ( OAB 7899A-MA )

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO: RUBENS GASPAR SERRA ( OAB 119859-SP )

ESTADO DO MARANHÃOPODER JUDICIÁRIOCOMARCA DE COELHO NETO - MAProcesso
nº:1054-56.2017.8.10.0032Requerente: Eli Nunes da Silva. Requerida: Banco Bradesco S/ASENTENÇARelatório dispensado, nos
termos do art. 38 da Lei n° 9.099/95.Passo à fundamentação.Da inversão do ônus da prova:Ressalte-se que, por se tratar de
relação nitidamente consumeirista e estarem presentes os requisitos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, tem-se
por incidente no presente caso a inversão do ônus da prova.Nesse sentido, esclarecedor é o escólio da abalizada doutrina quando
afirma que "o fornecedor (CDC, 3º) já sabe, de antemão, que tem que provar tudo que estiver ao seu alcance e for de seu
interesse nas lides de consumo".Do Mérito:Alega a parte requerente que o banco requerido vem realizando descontos em sua
conta corrente sem autorização, por meio da tarifa denominada "Cesta Básica".Aduz, ainda, que nunca solicitou nem autorizou a
cobrança de nenhuma tarifa em sua conta, pelo que pleiteia provimento jurisdicional para que o requerido seja condenado a lhe
restituir em dobro os valores descontados de sua conta, bem como a lhe pagar indenização por danos morais.Ora, se o ônus se
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inverte no caso, por força do mencionado art. 6º do Código de Defesa do Consumidor, cabia ao Banco provar a regularidade dos
descontos na conta corrente da autora, o que não foi feito, na medida em que apenas afirmou a regularidade da contratação, sem
juntar qualquer prova do alegado como, por exemplo, o contrato autorizando os descontos da referida tarifa.Por outro lado, a parte
autora juntou aos autos cópias de extratos comprovando a existência de descontos referente à tarifa objeto da lide (fls.09/11).Na
verdade, não poderia a requerente, como consumidora, e em posição de inferioridade técnica e jurídica, ser obrigada a provar a
inexistência da previsão contratual.Ressalte-se que os serviços acima mencionados não são automaticamente contratados com a
mera abertura de uma conta, sendo dever da instituição bancária comprovar a regular adesão do cliente aos serviços elencados, o
que, como já dito, não ocorreu no caso em tela.A cobrança destas tarifas pode caracterizar afronta à norma do art. 39, I, do CDC,
mais conhecida como venda casada, como ocorre na espécie. Neste ponto, é exigido da instituição financeira, como não poderia
deixar de ser, que comprove expressa adesão do cliente a estes serviços disponibilizados, o que, repita-se, não ocorreu no caso
em apreço.Por fim, tem-se que o art. 14, § 3º, II, do Código de Defesa do Consumidor prevê que o fornecedor de serviços só não
será responsabilizado quando provar a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. Entretanto, no caso em análise, mais uma
vez o requerido nada comprovou.Assim, verificando-se que a instituição financeira não cuidou de demonstrar que a requerente
efetivamente contratou o serviço e anuiu com referidas cobranças, não há dúvida que o banco deverá ressarcir os valores
descontados de forma indevida.Logo, é de se julgar procedente o pedido de ressarcimento dos danos materiais sofridos pela
requerente no valor de R$ 238,74 (duzentos trinta e oito reais e setenta e quatro centavos), referente aos descontos da tarifa
denominada "Cesta Básica" comprovados nos extratos apresentados às fls. 09/11.Assim, faz jus ser reembolsada em dobro pelos
descontos indevidos, ou seja, R$ 477,48 (Quatrocentos setenta e sete reais e quarenta e oito centavos), nos termos do art. 42,
parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor, in verbis:Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não
será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.Parágrafo único. O consumidor
cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de
correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável. (grifo nosso). Por tudo isso, verifico que o requerido
efetivamente incorreu em ato ilícito ao não comprovar a licitude dos descontos efetuados na conta da parte autora, ensejando
indenização por danos morais. Assim se manifesta a jurisprudência:APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DÉBITO EM
CONTA CORRENTE NÃO AUTORIZADO PELA AUTORA A TÍTULO DE APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO. Sentença
que julgou procedente o pedido autoral e determinou que o banco réu devolva à parte autora o valor indevidamente descontado de
sua conta corrente, em dobro e condenou o réu ao pagamento de r$ 3.000,00 título de dano moral. Relação de consumo. Falha na
prestação do serviço incontroversa. Autor que não se desincumbiu do ônus do artigo 333, ii, do CPC. Valor do dano moral que se
mostra adequado às circunstâncias do fato, é razoável e proporcional. Devolução em dobro da quantia indevidamente debitada da
conta corrente da autora, na forma do artigo 42, do cdc. Precedentes jurisprudenciais. Recurso ao qual se nega provimento, na
forma do art. 557, caput, do CPC.(TJ-RJ, Relator: DES. INES DA TRINDADE CHAVES DE MELO, Data de Julgamento:
27/02/2013, VIGÉSIMA CAMARA CIVEL)No que alude aos danos morais, tenho que total razão assiste ao requerido, uma vez que,
embora sejam inegáveis os transtornos impingidos ao autor, em virtude dos descontos indevidos em sua conta, realmente não
restou configurada a ocorrência de tais danos.É que o autor não chegou a vivenciar verdadeiro abalo de ordem moral, ou seja,
capaz de afetar o seu equilíbrio ou integridade emocional, a sua reputação, a sua imagem ou o seu amor próprio, circunstâncias
que poderiam dar origem ao dano moral suscitado.Na realidade, a parte autora enfrentou aborrecimento e incômodo, situações
que não passam de transtorno, e que inclusive não são incomuns na vida dos cidadãos que fazem uso de serviços de natureza
bancária.Na hipótese, para que fosse possível entender pela ocorrência dos danos morais alegados, seria necessário que a parte
requerente demonstrasse que o evento em questão, além do inegável aborrecimento e desgaste gerados, tivesse causado
transtornos de maior proporção, ou seja, um legítimo prejuízo de ordem moral, como os acima já discutidos, o que não ocorreu, até
porque não demonstrou que a quantia descontada indevidamente teria comprometido a sua subsistência ou de sua família.Sobre o
tema, este é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais, como se depreende dos exemplos abaixo
transcritos:APELAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS- DEDUÇÃO INDEVIDA NA CONTA CORRENTE- MERO
ABORRECIMENTO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. A instituição financeira debitou na conta corrente no autor um
quantum indevido. Considerando que o ato da instituição financeira não gerou aborrecimentos para o autor perante terceiros não
há dano moral. Meros aborrecimentos oriundos da vida em comunidade não são passíveis de gerar a reparação por danos morais
(TJMG - APELAÇÃO CÍVEL N° 1.0687.09.075002-1/001 - COMARCA DE TIMÓTEO - APELANTE(S): JOSÉ MOREIRA DE ASSIS
- APELADO(A)(S): BANCO BRASIL S/A - RELATOR: EXMO. SR. DES. TIBÚRCIO MARQUES)Decido.Diante do exposto, com
fundamento no art. 487, I##, do CPC, julgo parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial para:Determinar que a parte
requerida proceda ao cancelamento dos descontos da tarifa denominada "Cesta Básica" em nome de Eli Nunes da Silva.Condenar
o banco requerido a restituir em dobro os valores indevidamente descontados da parte requerente, cujo valor é de R$ 477,48
(quatrocentos setenta e sete reais e quarenta e oito centavos), os quais devem ser acrescidos de juros e correção monetária, a
contar a partir do efetivo prejuízo, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.Julgar
improcedente o pedido de indenização por danos morais.Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas processuais e
honorários de advogado, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.Em caso de recurso, o preparo compreenderá todas as despesas
processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, na forma do § 1º do art. 42 da Lei 9.099/95.Publique-
se. Registre-se. Intimem-se.Arquive-se, após o trânsito em julgado desta sentença.Coelho Neto/MA, 26 de junho de 2017. PAULO
ROBERTO BRASIL TELES DE MENEZESJuiz de Direito Resp: 1504547

PROCESSO Nº 0001065-85.2017.8.10.0032 (10652017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

REQUERENTE: ROSA MARIA DO NASCIMENTO GOMES
ADVOGADO: NILTON DA CRUZ VIEIRA ( OAB 7899A-MA )
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REQUERIDO: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO: WILSON SALES BELCHIOR ( OAB 11099A-MA )

ESTADO DO MARANHÃOPODER JUDICIÁRIOCOMARCA DE COELHO NETO - MAProcesso
nº:1065-85.2017.8.10.0032Requerente: Rosa Maria do Nascimento GomesRequerida: Banco Bradesco S/ASENTENÇARelatório
dispensado, nos termos do art. 38 da Lei n° 9.099/95.Passo à fundamentação.Da inversão do ônus da prova:Ressalte-se que, por
se tratar de relação nitidamente consumeirista e estarem presentes os requisitos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do
Consumidor, tem-se por incidente no presente caso a inversão do ônus da prova.Nesse sentido, esclarecedor é o escólio da
abalizada doutrina quando afirma que "o fornecedor (CDC, 3º) já sabe, de antemão, que tem que provar tudo que estiver ao seu
alcance e for de seu interesse nas lides de consumo".Do Mérito:Alega a parte requerente que o banco requerido vem realizando
descontos em sua conta corrente sem autorização, por meio da tarifa denominada "Bradesco Vida Prev Seguro".Aduz, ainda, que
nunca solicitou nem autorizou a cobrança de nenhuma tarifa em sua conta, pelo que pleiteia provimento jurisdicional para que o
requerido seja condenado a lhe restituir em dobro os valores descontados de sua conta, bem como a lhe pagar indenização por
danos morais.Ora, se o ônus se inverte no caso, por força do mencionado art. 6º do Código de Defesa do Consumidor, cabia ao
Banco provar a regularidade dos descontos na conta corrente da autora, o que não foi feito, na medida em que apenas afirmou a
regularidade da contratação, sem juntar qualquer prova do alegado como, por exemplo, o contrato autorizando os descontos da
referida tarifa.Por outro lado, a parte autora juntou aos autos cópias de extratos comprovando a existência de descontos referente
à tarifa objeto da lide (fls. 10/13)Na verdade, não poderia a requerente, como consumidora, e em posição de inferioridade técnica e
jurídica, ser obrigada a provar a inexistência da previsão contratual.Ressalte-se que os serviços acima mencionados não são
automaticamente contratados com a mera abertura de uma conta, sendo dever da instituição bancária comprovar a regular adesão
do cliente aos serviços elencados, o que, como já dito, não ocorreu no caso em tela.A cobrança destas tarifas pode caracterizar
afronta à norma do art. 39, I, do CDC, mais conhecida como venda casada, como ocorre na espécie. Neste ponto, é exigido da
instituição financeira, como não poderia deixar de ser, que comprove expressa adesão do cliente a estes serviços disponibilizados,
o que, repita-se, não ocorreu no caso em apreço.Por fim, tem-se que o art. 14, § 3º, II, do Código de Defesa do Consumidor prevê
que o fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
Entretanto, no caso em análise, mais uma vez o requerido nada comprovou.Assim, verificando-se que a instituição financeira não
cuidou de demonstrar que a requerente efetivamente contratou o serviço e anuiu com referidas cobranças, não há dúvida que o
banco deverá ressarcir os valores descontados de forma indevida.Logo, é de se julgar procedente o pedido de ressarcimento dos
danos materiais sofridos pela requerente no valor de R$ 244,90 (duzentos quarenta e quatro reais e noventa centavos), referente
aos descontos da tarifa denominada "Bradesco Vida Prev Seguro" comprovados nos extratos apresentados às fls. 10/13.Assim, faz
jus ser reembolsada em dobro pelos descontos indevidos, ou seja, R$ 589,80 (quinhentos e oitenta e nove reais e oitenta
centavos), nos termos do art. 42, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor, in verbis:Art. 42. Na cobrança de débitos, o
consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou
ameaça.Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro
do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável. (grifo nosso). Por
tudo isso, verifico que o requerido efetivamente incorreu em ato ilícito ao não comprovar a licitude dos descontos efetuados na
conta da parte autora, ensejando indenização por danos morais. Assim se manifesta a jurisprudência:APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO
INDENIZATÓRIA. DÉBITO EM CONTA CORRENTE NÃO AUTORIZADO PELA AUTORA A TÍTULO DE APLICAÇÃO EM FUNDO
DE INVESTIMENTO. Sentença que julgou procedente o pedido autoral e determinou que o banco réu devolva à parte autora o
valor indevidamente descontado de sua conta corrente, em dobro e condenou o réu ao pagamento de r$ 3.000,00 título de dano
moral. Relação de consumo. Falha na prestação do serviço incontroversa. Autor que não se desincumbiu do ônus do artigo 333, ii,
do CPC. Valor do dano moral que se mostra adequado às circunstâncias do fato, é razoável e proporcional. Devolução em dobro
da quantia indevidamente debitada da conta corrente da autora, na forma do artigo 42, do cdc. Precedentes jurisprudenciais.
Recurso ao qual se nega provimento, na forma do art. 557, caput, do CPC.(TJ-RJ, Relator: DES. INES DA TRINDADE CHAVES
DE MELO, Data de Julgamento: 27/02/2013, VIGÉSIMA CAMARA CIVEL)No que alude aos danos morais, tenho que total razão
assiste ao requerido, uma vez que, embora sejam inegáveis os transtornos impingidos ao autor, em virtude dos descontos
indevidos em sua conta, realmente não restou configurada a ocorrência de tais danos.É que o autor não chegou a vivenciar
verdadeiro abalo de ordem moral, ou seja, capaz de afetar o seu equilíbrio ou integridade emocional, a sua reputação, a sua
imagem ou o seu amor próprio, circunstâncias que poderiam dar origem ao dano moral suscitado.Na realidade, a parte autora
enfrentou aborrecimento e incômodo, situações que não passam de transtorno, e que inclusive não são incomuns na vida dos
cidadãos que fazem uso de serviços de natureza bancária.Na hipótese, para que fosse possível entender pela ocorrência dos
danos morais alegados, seria necessário que a parte requerente demonstrasse que o evento em questão, além do inegável
aborrecimento e desgaste gerados, tivesse causado transtornos de maior proporção, ou seja, um legítimo prejuízo de ordem moral,
como os acima já discutidos, o que não ocorreu, até porque não demonstrou que a quantia descontada indevidamente teria
comprometido a sua subsistência ou de sua família.Sobre o tema, este é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça de Minas
Gerais, como se depreende dos exemplos abaixo transcritos:APELAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS- DEDUÇÃO
INDEVIDA NA CONTA CORRENTE- MERO ABORRECIMENTO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. A instituição financeira
debitou na conta corrente no autor um quantum indevido. Considerando que o ato da instituição financeira não gerou
aborrecimentos para o autor perante terceiros não há dano moral. Meros aborrecimentos oriundos da vida em comunidade não são
passíveis de gerar a reparação por danos morais (TJMG - APELAÇÃO CÍVEL N° 1.0687.09.075002-1/001 - COMARCA DE
TIMÓTEO - APELANTE(S): JOSÉ MOREIRA DE ASSIS - APELADO(A)(S): BANCO BRASIL S/A - RELATOR: EXMO. SR. DES.
TIBÚRCIO MARQUES)Decido.Diante do exposto, com fundamento no art. 487, I##, do CPC, julgo parcialmente procedentes os
pedidos contidos na inicial para:Determinar que a parte requerida proceda ao cancelamento dos descontos da tarifa denominada
"Bradesco Vida Prev Seguro" em nome de Rosa Maria do Nascimento Gomes.Condenar o banco requerido a restituir em dobro os
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valores indevidamente descontados da parte requerente, cujo valor é de R$ 589,80 (quinhentos e oitenta e nove reais e oitenta
centavos), os quais devem ser acrescidos de juros e correção monetária, a contar a partir do efetivo prejuízo, nos termos do art.
42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.Julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais.Deixo de
condenar as partes ao pagamento das custas processuais e honorários de advogado, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.Em
caso de recurso, o preparo compreenderá todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de
jurisdição, na forma do § 1º do art. 42 da Lei 9.099/95.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Arquive-se, após o trânsito em julgado
desta sentença.Coelho Neto/MA, 23 de junho de 2017. PAULO ROBERTO BRASIL TELES DE MENEZESJuiz de Direito Resp:
1504547

PROCESSO Nº 0001067-55.2017.8.10.0032 (10672017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

REQUERENTE: MARIA SOARES
ADVOGADO: NILTON DA CRUZ VIEIRA ( OAB 7899A-MA )

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO ( OAB 23255-PE )

ESTADO DO MARANHÃOPODER JUDICIÁRIOCOMARCA DE COELHO NETO - MAProcesso
nº:1067-55.2017.8.10.0032Requerente:Maria Soares Requerida: Banco Bradesco S/ASENTENÇARelatório dispensado, nos
termos do art. 38 da Lei n° 9.099/95.Passo à fundamentação.Da inversão do ônus da prova:Ressalte-se que, por se tratar de
relação nitidamente consumeirista e estarem presentes os requisitos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, tem-se
por incidente no presente caso a inversão do ônus da prova.Nesse sentido, esclarecedor é o escólio da abalizada doutrina quando
afirma que "o fornecedor (CDC, 3º) já sabe, de antemão, que tem que provar tudo que estiver ao seu alcance e for de seu
interesse nas lides de consumo".Da preliminar de incompetência absoluta por complexidade da causa: O requerido apresentou
contestação aduzindo, em sede de preliminar, a incompetência do juízo em razão da complexidade da causa. Acerca deste ponto,
dispõe o artigo 98, inciso I, da Constituição Federal, que a União e os Estados criarão "juizados especiais, providos de juízes
togados, ou togados e leigos, competentes para a conciliação, o julgamento e a execução de causas cíveis de menor
complexidade e infrações penais de menor potencial ofensivo (...)". Por conseguinte, o legislador infraconstitucional definiu as
causas de menor complexidade, e ele o fez no artigo 3º da Lei 9.099/95, nos seguintes termos: Art. 3º O Juizado Especial Cível
tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade, assim consideradas: I - as
causas cujo valor não exceda a quarenta vezes o salário mínimo; II - as enumeradas no art. 275, inciso II, do Código de Processo
Civil; III - a ação de despejo para uso próprio; IV - as ações possessórias sobre bens imóveis de valor não excedente ao fixado no
inciso I deste artigo. § 1º Compete ao Juizado Especial promover a execução: I - dos seus julgados; II - dos títulos executivos
extrajudiciais, no valor de até quarenta vezes o salário mínimo, observado o disposto no § 1º do art. 8º desta Lei. Portanto, inexiste
complexidade de matéria capaz de afastar a competência constitucionalmente outorgada aos juizados especiais, pelo simples
entendimento da parte de que a questão sub examine necessita de maior substanciação probatória, em especial, a realização de
perícia datiloscópica para apuração da autenticidade ou não da assinatura da parte requerente, quando, na verdade, o desate da
matéria cinge-se em analisar se há obrigação do requerido em indenizar a parte autora pelo contrato firmado. Isto posto, rejeito a
preliminar suscitada.Da preliminar de Carência da Ação:No presente caso, existe o interesse de agir, pois os autores têm
necessidade de pleitear a medida requerida e há adequação de provimento e procedimento desejados, uma vez que não possuem
os documentos solicitados. Ainda que não tenham comprovado o requerimento na esfera administrativa, tal circunstância resta
suprida pela apresentação de contestação do requerido, o qual apesar de informar que possui os contratos de empréstimos objeto
da lide, não os apresentou nesta oportunidade. Segue jurisprudência acerca da matéria:EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS.
INEXISTÊNCIA DE PEDIDO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS COM A CONTESTAÇÃO.
CÓPIA DO CONTRATO BANCÁRIO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. O simples fato de o
banco não apresentar juntamente com sua defesa os documentos solicitados pelo autor é prova suficiente da recusa da exibição
dos documentos pretendidos. Na ação cautelar de exibição de documentos, inexistente anterior pedido extrajudicial, em nome do
princípio da causalidade, é devida a condenação da parte ré ao pagamento dos honorários advocatícios quando a instituição
financeira não apresenta com a contestação os documentos que se pretende ver exibidos.(TJ-MG - AC: 10145120494235001 MG,
Relator: Cabral da Silva, Data de Julgamento: 19/02/2013, Câmaras Cíveis Isoladas / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação:
27/02/2013)Pelo exposto, indefiro esta preliminar.Da preliminar de inadequação da representação - Flagrante Inépcia da Inicial:
Ainda que a pessoa analfabeta tenha capacidade negocial reduzida, não há razoabilidade em se exigir daquela, procuração
pública para ingressar em juízo, conforme jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Maranhão, motivo pelo qual rejeito esta
preliminar.PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PESSOA
ANALFABETA. PROCURAÇÃO A ROGO. EXTINÇÃO PREMATURA DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PROCURAÇÃO
PÚBLICA. DESNECESSIDADE. APLICAÇÃO DO ARTIGO 595 DO CÓDIGO CIVIL. PRECEDENTES. PROVIMENTO DO APELO.
SENTENÇA ANULADA. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. UNANIMIDADE. I - Ainda que a pessoa analfabeta tenha capacidade
negocial reduzida, não há razoabilidade em se exigir daquela, procuração pública para ingressar em juízo, uma vez que a
legislação prevê a forma menos onerosa e que deve ser aplicada por analogia ao caso concreto, conforme precedentes desta
Câmara. II - Processo extinto prematuramente. III - Apelo provido à unanimidade.(TJ-MA - APL: 0259972015 MA
0000590-37.2014.8.10.0032, Relator: CLEONICE SILVA FREIRE, Data de Julgamento: 14/03/2016, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL,
Data de Publicação: 18/03/2016)Do Mérito:Alega a parte requerente que o banco requerido vem realizando descontos em sua
conta corrente sem autorização, por meio da tarifa denominada "CESTA BÁSICA".Aduz, ainda, que nunca solicitou nem autorizou
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a cobrança de nenhuma tarifa em sua conta, pelo que pleiteia provimento jurisdicional para que o requerido seja condenado a lhe
restituir em dobro os valores descontados de sua conta, bem como a lhe pagar indenização por danos morais.Ora, se o ônus se
inverte no caso, por força do mencionado art. 6º do Código de Defesa do Consumidor, cabia ao Banco provar a regularidade dos
descontos na conta corrente da autora, o que não foi feito, na medida em que apenas afirmou a regularidade da contratação, sem
juntar qualquer prova do alegado como, por exemplo, o contrato autorizando os descontos da referida tarifa.Por outro lado, a parte
autora juntou aos autos cópias de extratos comprovando a existência de descontos referente à tarifa objeto da lide (fls. 10/28)Na
verdade, não poderia a requerente, como consumidora, e em posição de inferioridade técnica e jurídica, ser obrigada a provar a
inexistência da previsão contratual.Ressalte-se que os serviços acima mencionados não são automaticamente contratados com a
mera abertura de uma conta, sendo dever da instituição bancária comprovar a regular adesão do cliente aos serviços elencados, o
que, como já dito, não ocorreu no caso em tela.A cobrança destas tarifas pode caracterizar afronta à norma do art. 39, I, do CDC,
mais conhecida como venda casada, como ocorre na espécie. Neste ponto, é exigido da instituição financeira, como não poderia
deixar de ser, que comprove expressa adesão do cliente a estes serviços disponibilizados, o que, repita-se, não ocorreu no caso
em apreço.Por fim, tem-se que o art. 14, § 3º, II, do Código de Defesa do Consumidor prevê que o fornecedor de serviços só não
será responsabilizado quando provar a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. Entretanto, no caso em análise, mais uma
vez o requerido nada comprovou.Assim, verificando-se que a instituição financeira não cuidou de demonstrar que a requerente
efetivamente contratou o serviço e anuiu com referidas cobranças, não há dúvida que o banco deverá ressarcir os valores
descontados de forma indevida.Logo, é de se julgar procedente o pedido de ressarcimento dos danos materiais sofridos pela
requerente no valor de R$ 630,36 (seiscentos e trinta reais e trinta e seis centavos), referente aos descontos da tarifa denominada
"Bradesco Vida Prev Seguro" comprovados nos extratos apresentados às fls. 10/28.Assim, faz jus ser reembolsada em dobro pelos
descontos indevidos, ou seja, R$ 1.260,72 (um mil duzentos e sessenta reais e setenta centavos), nos termos do art. 42, parágrafo
único do Código de Defesa do Consumidor, in verbis:Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto
a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia
indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e
juros legais, salvo hipótese de engano justificável. (grifo nosso). Por tudo isso, verifico que o requerido efetivamente incorreu em
ato ilícito ao não comprovar a licitude dos descontos efetuados na conta da parte autora, ensejando indenização por danos morais.
Assim se manifesta a jurisprudência:APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DÉBITO EM CONTA CORRENTE NÃO
AUTORIZADO PELA AUTORA A TÍTULO DE APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO. Sentença que julgou procedente o
pedido autoral e determinou que o banco réu devolva à parte autora o valor indevidamente descontado de sua conta corrente, em
dobro e condenou o réu ao pagamento de r$ 3.000,00 título de dano moral. Relação de consumo. Falha na prestação do serviço
incontroversa. Autor que não se desincumbiu do ônus do artigo 333, ii, do CPC. Valor do dano moral que se mostra adequado às
circunstâncias do fato, é razoável e proporcional. Devolução em dobro da quantia indevidamente debitada da conta corrente da
autora, na forma do artigo 42, do cdc. Precedentes jurisprudenciais. Recurso ao qual se nega provimento, na forma do art. 557,
caput, do CPC.(TJ-RJ, Relator: DES. INES DA TRINDADE CHAVES DE MELO, Data de Julgamento: 27/02/2013, VIGÉSIMA
CAMARA CIVEL)No que alude aos danos morais, tenho que total razão assiste ao requerido, uma vez que, embora sejam
inegáveis os transtornos impingidos ao autor, em virtude dos descontos indevidos em sua conta, realmente não restou configurada
a ocorrência de tais danos.É que o autor não chegou a vivenciar verdadeiro abalo de ordem moral, ou seja, capaz de afetar o seu
equilíbrio ou integridade emocional, a sua reputação, a sua imagem ou o seu amor próprio, circunstâncias que poderiam dar
origem ao dano moral suscitado.Na realidade, a parte autora enfrentou aborrecimento e incômodo, situações que não passam de
transtorno, e que inclusive não são incomuns na vida dos cidadãos que fazem uso de serviços de natureza bancária.Na hipótese,
para que fosse possível entender pela ocorrência dos danos morais alegados, seria necessário que a parte requerente
demonstrasse que o evento em questão, além do inegável aborrecimento e desgaste gerados, tivesse causado transtornos de
maior proporção, ou seja, um legítimo prejuízo de ordem moral, como os acima já discutidos, o que não ocorreu, até porque não
demonstrou que a quantia descontada indevidamente teria comprometido a sua subsistência ou de sua família.Sobre o tema, este
é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais, como se depreende dos exemplos abaixo
transcritos:APELAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS- DEDUÇÃO INDEVIDA NA CONTA CORRENTE- MERO
ABORRECIMENTO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. A instituição financeira debitou na conta corrente no autor um
quantum indevido. Considerando que o ato da instituição financeira não gerou aborrecimentos para o autor perante terceiros não
há dano moral. Meros aborrecimentos oriundos da vida em comunidade não são passíveis de gerar a reparação por danos morais
(TJMG - APELAÇÃO CÍVEL N° 1.0687.09.075002-1/001 - COMARCA DE TIMÓTEO - APELANTE(S): JOSÉ MOREIRA DE ASSIS
- APELADO(A)(S): BANCO BRASIL S/A - RELATOR: EXMO. SR. DES. TIBÚRCIO MARQUES)Decido.Diante do exposto, com
fundamento no art. 487, I##, do CPC, julgo parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial para:Determinar que a parte
requerida proceda ao cancelamento dos descontos da tarifa denominada "Cesta Básica" em nome de Maria Soares.Condenar o
banco requerido a restituir em dobro os valores indevidamente descontados da parte requerente, cujo valor é de R$ 1.260,72 (um
mil e duzentos e sessenta reais e setenta e dois centavos), os quais devem ser acrescidos de juros e correção monetária, a contar
a partir do efetivo prejuízo, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.Julgar improcedente o
pedido de indenização por danos morais.Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas processuais e honorários de
advogado, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.Em caso de recurso, o preparo compreenderá todas as despesas processuais,
inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, na forma do § 1º do art. 42 da Lei 9.099/95.Publique-se. Registre-se.
Intimem-se.Arquive-se, após o trânsito em julgado desta sentença.Coelho Neto/MA, 23 de junho de 2017. PAULO ROBERTO
BRASIL TELES DE MENEZESJuiz de Direito Resp: 1504547

PROCESSO Nº 0001078-84.2017.8.10.0032 (10782017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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REQUERENTE: JOAO ALVES DE FIGUEREDO
ADVOGADO: NILTON DA CRUZ VIEIRA ( OAB 7899A-MA )

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO: RUBENS GASPAR SERRA ( OAB 119859-SP )

ESTADO DO MARANHÃOPODER JUDICIÁRIOCOMARCA DE COELHO NETO - MAProcesso
nº:1078-87.2017.8.10.0032Requerente: João Alves de Figueredo Requerida: Banco Bradesco S/ASENTENÇARelatório
dispensado, nos termos do art. 38 da Lei n° 9.099/95.Passo à fundamentação.Da inversão do ônus da prova:Ressalte-se que, por
se tratar de relação nitidamente consumeirista e estarem presentes os requisitos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do
Consumidor, tem-se por incidente no presente caso a inversão do ônus da prova.Nesse sentido, esclarecedor é o escólio da
abalizada doutrina quando afirma que "o fornecedor (CDC, 3º) já sabe, de antemão, que tem que provar tudo que estiver ao seu
alcance e for de seu interesse nas lides de consumo".Da Preliminar de Ilegitimidade Passiva:Inicialmente, destaco que a relação
existente entre as partes é de consumo, visto que o requerente se insere no conceito de consumidor final, bem como o requerido é
um fornecedor de serviços, conforme definição do art. 3º do CDC, incidindo, pois, os ditames da Lei nº. 8078/90.No que tange à
alegação de ilegitimidade passiva, as condições da ação devem sempre ser analisadas levando em conta a narração dos fatos
descritos na inicial.Diz o Autor ter sofrido danos em decorrência de cobrança de SEGURO DE VIDA efetuada pela empresa
requerida. Se o requerente atribui responsabilidade pelo evento à requerida, este fato é suficiente para legitimá-la a figurar na
demanda.Ademais, verifico que a empresa Bradesco Seguros e Previdência S/A, além de pertencer ao mesmo grupo econômico
da empresa Banco Bradesco S/A, atua também diretamente nas relações entre esta empresa e os consumidores.Aplicável é, in
casu, a teoria da aparência para se reconhecer a legitimidade passiva da empresa Banco Bradesco S/A e o vínculo contratual com
o consumidor, ora requerente, uma vez que resta comprovado nos autos que referida empresa participa de um grupo econômico
em que assume responsabilidade solidária.Neste sentido, dentre outros, é o seguinte julgado:"Ementa. PROCESSO CIVIL.
EMPRESAS DO MESMO GRUPO ECONÔMICO. TEORIA DA APARÊNCIA. LEGITIMIDADE. CUIDANDO DE EMPRESAS
INTEGRANTES DE UM MESMO CONGLOMERADO ECONÔMICO, APLICA-SE A TEORIA DA APERÊNCIA, JUSTIFICANDO,
POIS, A INDICAÇÃO DE QUALQUER DELAS NO PÓLO PASSIVO DA DEMANDA. EMBARGOS INFRINGENTES PROVIDOS.
MAIORIA." (Embargos Infringentes n.º 20010110142608 - Relator Des. Walter Xavier).Portanto, rejeito a preliminar.Do
Mérito:Alega a parte requerente que o banco requerido vem realizando descontos em sua conta corrente sem autorização, por
meio da tarifa denominada "Bradesco Vida Prev Seguro".Aduz, ainda, que nunca solicitou nem autorizou a cobrança de nenhuma
tarifa em sua conta, pelo que pleiteia provimento jurisdicional para que o requerido seja condenado a lhe restituir em dobro os
valores descontados de sua conta, bem como a lhe pagar indenização por danos morais.Ora, se o ônus se inverte no caso, por
força do mencionado art. 6º do Código de Defesa do Consumidor, cabia ao Banco provar a regularidade dos descontos na conta
corrente da autora, o que não foi feito, na medida em que apenas afirmou a regularidade da contratação, sem juntar qualquer
prova do alegado como, por exemplo, o contrato autorizando os descontos da referida tarifa.Por outro lado, a parte autora juntou
aos autos cópias de extratos comprovando a existência de descontos referente à tarifa objeto da lide (fls. 09/11).Na verdade, não
poderia a requerente, como consumidora, e em posição de inferioridade técnica e jurídica, ser obrigada a provar a inexistência da
previsão contratual.Ressalte-se que os serviços acima mencionados não são automaticamente contratados com a mera abertura
de uma conta, sendo dever da instituição bancária comprovar a regular adesão do cliente aos serviços elencados, o que, como já
dito, não ocorreu no caso em tela.A cobrança destas tarifas pode caracterizar afronta à norma do art. 39, I, do CDC, mais
conhecida como venda casada, como ocorre na espécie. Neste ponto, é exigido da instituição financeira, como não poderia deixar
de ser, que comprove expressa adesão do cliente a estes serviços disponibilizados, o que, repita-se, não ocorreu no caso em
apreço.Por fim, tem-se que o art. 14, § 3º, II, do Código de Defesa do Consumidor prevê que o fornecedor de serviços só não será
responsabilizado quando provar a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. Entretanto, no caso em análise, mais uma vez o
requerido nada comprovou.Assim, verificando-se que a instituição financeira não cuidou de demonstrar que a requerente
efetivamente contratou o serviço e anuiu com referidas cobranças, não há dúvida que o banco deverá ressarcir os valores
descontados de forma indevida.Logo, é de se julgar procedente o pedido de ressarcimento dos danos materiais sofridos pela
requerente no valor de R$ 211,76 (duzentos e onze reais e setenta e seis centavos), referente aos descontos da tarifa denominada
"Bradesco Vida Prev Seguro" comprovados nos extratos apresentados às fls. 09/11Assim, faz jus ser reembolsada em dobro pelos
descontos indevidos, ou seja, R$ 425,52 (quatrocentos e vinte e cinco reais e cinquenta e dois centavos), nos termos do art. 42,
parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor, in verbis:Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não
será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.Parágrafo único. O consumidor
cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de
correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável. (grifo nosso). Por tudo isso, verifico que o requerido
efetivamente incorreu em ato ilícito ao não comprovar a licitude dos descontos efetuados na conta da parte autora, ensejando
indenização por danos morais. Assim se manifesta a jurisprudência:APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DÉBITO EM
CONTA CORRENTE NÃO AUTORIZADO PELA AUTORA A TÍTULO DE APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO. Sentença
que julgou procedente o pedido autoral e determinou que o banco réu devolva à parte autora o valor indevidamente descontado de
sua conta corrente, em dobro e condenou o réu ao pagamento de r$ 3.000,00 título de dano moral. Relação de consumo. Falha na
prestação do serviço incontroversa. Autor que não se desincumbiu do ônus do artigo 333, ii, do CPC. Valor do dano moral que se
mostra adequado às circunstâncias do fato, é razoável e proporcional. Devolução em dobro da quantia indevidamente debitada da
conta corrente da autora, na forma do artigo 42, do cdc. Precedentes jurisprudenciais. Recurso ao qual se nega provimento, na
forma do art. 557, caput, do CPC.(TJ-RJ, Relator: DES. INES DA TRINDADE CHAVES DE MELO, Data de Julgamento:
27/02/2013, VIGÉSIMA CAMARA CIVEL)No que alude aos danos morais, tenho que total razão assiste ao requerido, uma vez que,
embora sejam inegáveis os transtornos impingidos ao autor, em virtude dos descontos indevidos em sua conta, realmente não
restou configurada a ocorrência de tais danos.É que o autor não chegou a vivenciar verdadeiro abalo de ordem moral, ou seja,
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capaz de afetar o seu equilíbrio ou integridade emocional, a sua reputação, a sua imagem ou o seu amor próprio, circunstâncias
que poderiam dar origem ao dano moral suscitado.Na realidade, a parte autora enfrentou aborrecimento e incômodo, situações
que não passam de transtorno, e que inclusive não são incomuns na vida dos cidadãos que fazem uso de serviços de natureza
bancária.Na hipótese, para que fosse possível entender pela ocorrência dos danos morais alegados, seria necessário que a parte
requerente demonstrasse que o evento em questão, além do inegável aborrecimento e desgaste gerados, tivesse causado
transtornos de maior proporção, ou seja, um legítimo prejuízo de ordem moral, como os acima já discutidos, o que não ocorreu, até
porque não demonstrou que a quantia descontada indevidamente teria comprometido a sua subsistência ou de sua família.Sobre o
tema, este é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais, como se depreende dos exemplos abaixo
transcritos:APELAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS- DEDUÇÃO INDEVIDA NA CONTA CORRENTE- MERO
ABORRECIMENTO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. A instituição financeira debitou na conta corrente no autor um
quantum indevido. Considerando que o ato da instituição financeira não gerou aborrecimentos para o autor perante terceiros não
há dano moral. Meros aborrecimentos oriundos da vida em comunidade não são passíveis de gerar a reparação por danos morais
(TJMG - APELAÇÃO CÍVEL N° 1.0687.09.075002-1/001 - COMARCA DE TIMÓTEO - APELANTE(S): JOSÉ MOREIRA DE ASSIS
- APELADO(A)(S): BANCO BRASIL S/A - RELATOR: EXMO. SR. DES. TIBÚRCIO MARQUES)Decido.Diante do exposto, com
fundamento no art. 487, I##, do CPC, julgo parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial para:Determinar que a parte
requerida proceda ao cancelamento dos descontos da tarifa denominada "Bradesco Vida Prev Seguro" em nome de João Alves de
Figueredo.Condenar o banco requerido a restituir em dobro os valores indevidamente descontados da parte requerente, cujo valor
é de R$ 425,52 (quatrocentos vinte e cinco reais e cinquenta e dois centavos), os quais devem ser acrescidos de juros e correção
monetária, a contar a partir do efetivo prejuízo, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.Julgar
improcedente o pedido de indenização por danos morais.Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas processuais e
honorários de advogado, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.Em caso de recurso, o preparo compreenderá todas as despesas
processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, na forma do § 1º do art. 42 da Lei 9.099/95.Publique-
se. Registre-se. Intimem-se.Arquive-se, após o trânsito em julgado desta sentença.Coelho Neto/MA, 23 de junho de 2017. PAULO
ROBERTO BRASIL TELES DE MENEZESJuiz de Direito Resp: 1504547

PROCESSO Nº 0001080-54.2017.8.10.0032 (10802017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

REQUERENTE: MARIA JOSÉ RODRIGUES DE AZEVEDO
ADVOGADO: NILTON DA CRUZ VIEIRA ( OAB 7899A-MA )

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO: WILSON SALES BELCHIOR ( OAB 11099A-MA )

ESTADO DO MARANHÃOPODER JUDICIÁRIOCOMARCA DE COELHO NETO - MAProcesso
nº:1080-54.2017.8.10.0032Requerente: Maria José Rodrigues de Azevedo. Requerida: Banco Bradesco S/ASENTENÇARelatório
dispensado, nos termos do art. 38 da Lei n° 9.099/95.Passo à fundamentação.Da inversão do ônus da prova:Ressalte-se que, por
se tratar de relação nitidamente consumeirista e estarem presentes os requisitos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do
Consumidor, tem-se por incidente no presente caso a inversão do ônus da prova.Nesse sentido, esclarecedor é o escólio da
abalizada doutrina quando afirma que "o fornecedor (CDC, 3º) já sabe, de antemão, que tem que provar tudo que estiver ao seu
alcance e for de seu interesse nas lides de consumo".Da preliminar de Carência da Ação:No presente caso, existe o interesse de
agir, pois os autores têm necessidade de pleitear a medida requerida e há adequação de provimento e procedimento desejados,
uma vez que não possuem os documentos solicitados. Ainda que não tenham comprovado o requerimento na esfera
administrativa, tal circunstância resta suprida pela apresentação de contestação do requerido, o qual apesar de informar que
possui os contratos de empréstimos objeto da lide, não os apresentou nesta oportunidade. Segue jurisprudência acerca da
matéria:EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INEXISTÊNCIA DE PEDIDO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DOS
DOCUMENTOS COM A CONTESTAÇÃO. CÓPIA DO CONTRATO BANCÁRIO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO
DA CAUSALIDADE. O simples fato de o banco não apresentar juntamente com sua defesa os documentos solicitados pelo autor é
prova suficiente da recusa da exibição dos documentos pretendidos. Na ação cautelar de exibição de documentos, inexistente
anterior pedido extrajudicial, em nome do princípio da causalidade, é devida a condenação da parte ré ao pagamento dos
honorários advocatícios quando a instituição financeira não apresenta com a contestação os documentos que se pretende ver
exibidos.(TJ-MG - AC: 10145120494235001 MG, Relator: Cabral da Silva, Data de Julgamento: 19/02/2013, Câmaras Cíveis
Isoladas / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/02/2013)Pelo exposto, indefiro esta preliminar.Da preliminar de inépcia da
inicial por ausência de documento essencial:O requerido alega que o autor não juntou os extratos bancários dos períodos em que
os supostos empréstimos foram realizados.A alegação não merece prosperar, já que os extratos do período dos descontos foram
juntados pelo requerente no momento da propositura da ação.Destarte, rechaço a preliminar suscitada.Do Mérito:Alega a parte
requerente que o banco requerido vem realizando descontos em sua conta corrente sem autorização, por meio da tarifa
denominada "Cesta Básica".Aduz, ainda, que nunca solicitou nem autorizou a cobrança de nenhuma tarifa em sua conta, pelo que
pleiteia provimento jurisdicional para que o requerido seja condenado a lhe restituir em dobro os valores descontados de sua conta,
bem como a lhe pagar indenização por danos morais.Ora, se o ônus se inverte no caso, por força do mencionado art. 6º do Código
de Defesa do Consumidor, cabia ao Banco provar a regularidade dos descontos na conta corrente da autora, o que não foi feito, na
medida em que apenas afirmou a regularidade da contratação, sem juntar qualquer prova do alegado como, por exemplo, o
contrato autorizando os descontos da referida tarifa.Por outro lado, a parte autora juntou aos autos cópias de extratos
comprovando a existência de descontos referente à tarifa objeto da lide (fls.11/37).Na verdade, não poderia a requerente, como
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consumidora, e em posição de inferioridade técnica e jurídica, ser obrigada a provar a inexistência da previsão contratual.Ressalte-
se que os serviços acima mencionados não são automaticamente contratados com a mera abertura de uma conta, sendo dever da
instituição bancária comprovar a regular adesão do cliente aos serviços elencados, o que, como já dito, não ocorreu no caso em
tela.A cobrança destas tarifas pode caracterizar afronta à norma do art. 39, I, do CDC, mais conhecida como venda casada, como
ocorre na espécie. Neste ponto, é exigido da instituição financeira, como não poderia deixar de ser, que comprove expressa
adesão do cliente a estes serviços disponibilizados, o que, repita-se, não ocorreu no caso em apreço.Por fim, tem-se que o art. 14,
§ 3º, II, do Código de Defesa do Consumidor prevê que o fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar a
culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. Entretanto, no caso em análise, mais uma vez o requerido nada comprovou.Assim,
verificando-se que a instituição financeira não cuidou de demonstrar que a requerente efetivamente contratou o serviço e anuiu
com referidas cobranças, não há dúvida que o banco deverá ressarcir os valores descontados de forma indevida.Logo, é de se
julgar procedente o pedido de ressarcimento dos danos materiais sofridos pela requerente no valor de R$ 199,07 (cento e noventa
e nove reais e sete centavos), referente aos descontos da tarifa denominada "Cesta Básica" comprovados nos extratos
apresentados às fls. 11/37.Assim, faz jus ser reembolsada em dobro pelos descontos indevidos, ou seja, R$ 398,14 (trezentos
noventa e oito reais e quatorze centavos), nos termos do art. 42, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor, in
verbis:Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo
de constrangimento ou ameaça.Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito,
por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano
justificável. (grifo nosso). Por tudo isso, verifico que o requerido efetivamente incorreu em ato ilícito ao não comprovar a licitude dos
descontos efetuados na conta da parte autora, ensejando indenização por danos morais. Assim se manifesta a
jurisprudência:APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DÉBITO EM CONTA CORRENTE NÃO AUTORIZADO PELA
AUTORA A TÍTULO DE APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO. Sentença que julgou procedente o pedido autoral e
determinou que o banco réu devolva à parte autora o valor indevidamente descontado de sua conta corrente, em dobro e
condenou o réu ao pagamento de r$ 3.000,00 título de dano moral. Relação de consumo. Falha na prestação do serviço
incontroversa. Autor que não se desincumbiu do ônus do artigo 333, ii, do CPC. Valor do dano moral que se mostra adequado às
circunstâncias do fato, é razoável e proporcional. Devolução em dobro da quantia indevidamente debitada da conta corrente da
autora, na forma do artigo 42, do cdc. Precedentes jurisprudenciais. Recurso ao qual se nega provimento, na forma do art. 557,
caput, do CPC.(TJ-RJ, Relator: DES. INES DA TRINDADE CHAVES DE MELO, Data de Julgamento: 27/02/2013, VIGÉSIMA
CAMARA CIVEL)No que alude aos danos morais, tenho que total razão assiste ao requerido, uma vez que, embora sejam
inegáveis os transtornos impingidos ao autor, em virtude dos descontos indevidos em sua conta, realmente não restou configurada
a ocorrência de tais danos.É que o autor não chegou a vivenciar verdadeiro abalo de ordem moral, ou seja, capaz de afetar o seu
equilíbrio ou integridade emocional, a sua reputação, a sua imagem ou o seu amor próprio, circunstâncias que poderiam dar
origem ao dano moral suscitado.Na realidade, a parte autora enfrentou aborrecimento e incômodo, situações que não passam de
transtorno, e que inclusive não são incomuns na vida dos cidadãos que fazem uso de serviços de natureza bancária.Na hipótese,
para que fosse possível entender pela ocorrência dos danos morais alegados, seria necessário que a parte requerente
demonstrasse que o evento em questão, além do inegável aborrecimento e desgaste gerados, tivesse causado transtornos de
maior proporção, ou seja, um legítimo prejuízo de ordem moral, como os acima já discutidos, o que não ocorreu, até porque não
demonstrou que a quantia descontada indevidamente teria comprometido a sua subsistência ou de sua família.Sobre o tema, este
é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais, como se depreende dos exemplos abaixo
transcritos:APELAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS- DEDUÇÃO INDEVIDA NA CONTA CORRENTE- MERO
ABORRECIMENTO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. A instituição financeira debitou na conta corrente no autor um
quantum indevido. Considerando que o ato da instituição financeira não gerou aborrecimentos para o autor perante terceiros não
há dano moral. Meros aborrecimentos oriundos da vida em comunidade não são passíveis de gerar a reparação por danos morais
(TJMG - APELAÇÃO CÍVEL N° 1.0687.09.075002-1/001 - COMARCA DE TIMÓTEO - APELANTE(S): JOSÉ MOREIRA DE ASSIS
- APELADO(A)(S): BANCO BRASIL S/A - RELATOR: EXMO. SR. DES. TIBÚRCIO MARQUES)Decido.Diante do exposto, com
fundamento no art. 487, I##, do CPC, julgo parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial para:Determinar que a parte
requerida proceda ao cancelamento dos descontos da tarifa denominada "Cesta Básica" em nome de Maria José Rodrigues de
Azevedo.Condenar o banco requerido a restituir em dobro os valores indevidamente descontados da parte requerente, cujo valor é
de R$ 398,14 (trezentos noventa e oito reais e quatorze centavos), os quais devem ser acrescidos de juros e correção monetária, a
contar a partir do efetivo prejuízo, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.Julgar
improcedente o pedido de indenização por danos morais.Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas processuais e
honorários de advogado, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.Em caso de recurso, o preparo compreenderá todas as despesas
processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, na forma do § 1º do art. 42 da Lei 9.099/95.Publique-
se. Registre-se. Intimem-se.Arquive-se, após o trânsito em julgado desta sentença.Coelho Neto/MA, 26 de junho de 2017. PAULO
ROBERTO BRASIL TELES DE MENEZESJuiz de Direito Resp: 1504547

PROCESSO Nº 0001081-39.2017.8.10.0032 (10812017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

REQUERENTE: MARIA JOSÉ RODRIGUES DE AZEVEDO
ADVOGADO: NILTON DA CRUZ VIEIRA ( OAB 7899A-MA )

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO: WILSON SALES BELCHIOR ( OAB 11099A-MA )
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ESTADO DO MARANHÃOPODER JUDICIÁRIOCOMARCA DE COELHO NETO - MAProcesso
nº:1081-39.2017.8.10.0032Requerente: Maria José Rodrigues de AzevedoRequerida: Banco Bradesco S/ASENTENÇARelatório
dispensado, nos termos do art. 38 da Lei n° 9.099/95.Passo à fundamentação.Da inversão do ônus da prova:Ressalte-se que, por
se tratar de relação nitidamente consumeirista e estarem presentes os requisitos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do
Consumidor, tem-se por incidente no presente caso a inversão do ônus da prova.Nesse sentido, esclarecedor é o escólio da
abalizada doutrina quando afirma que "o fornecedor (CDC, 3º) já sabe, de antemão, que tem que provar tudo que estiver ao seu
alcance e for de seu interesse nas lides de consumo".Do Mérito:Alega a parte requerente que o banco requerido vem realizando
descontos em sua conta corrente sem autorização, por meio da tarifa denominada "Bradesco Vida Prev Seguro".Aduz, ainda, que
nunca solicitou nem autorizou a cobrança de nenhuma tarifa em sua conta, pelo que pleiteia provimento jurisdicional para que o
requerido seja condenado a lhe restituir em dobro os valores descontados de sua conta, bem como a lhe pagar indenização por
danos morais.Ora, se o ônus se inverte no caso, por força do mencionado art. 6º do Código de Defesa do Consumidor, cabia ao
Banco provar a regularidade dos descontos na conta corrente da autora, o que não foi feito, na medida em que apenas afirmou a
regularidade da contratação, sem juntar qualquer prova do alegado como, por exemplo, o contrato autorizando os descontos da
referida tarifa.Por outro lado, a parte autora juntou aos autos cópias de extratos comprovando a existência de descontos referente
à tarifa objeto da lide (fls. 11/31)Na verdade, não poderia a requerente, como consumidora, e em posição de inferioridade técnica e
jurídica, ser obrigada a provar a inexistência da previsão contratual.Ressalte-se que os serviços acima mencionados não são
automaticamente contratados com a mera abertura de uma conta, sendo dever da instituição bancária comprovar a regular adesão
do cliente aos serviços elencados, o que, como já dito, não ocorreu no caso em tela.A cobrança destas tarifas pode caracterizar
afronta à norma do art. 39, I, do CDC, mais conhecida como venda casada, como ocorre na espécie. Neste ponto, é exigido da
instituição financeira, como não poderia deixar de ser, que comprove expressa adesão do cliente a estes serviços disponibilizados,
o que, repita-se, não ocorreu no caso em apreço.Por fim, tem-se que o art. 14, § 3º, II, do Código de Defesa do Consumidor prevê
que o fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
Entretanto, no caso em análise, mais uma vez o requerido nada comprovou.Assim, verificando-se que a instituição financeira não
cuidou de demonstrar que a requerente efetivamente contratou o serviço e anuiu com referidas cobranças, não há dúvida que o
banco deverá ressarcir os valores descontados de forma indevida.Logo, é de se julgar procedente o pedido de ressarcimento dos
danos materiais sofridos pela requerente no valor de R$ 903,74 (novecentos e três reais e setenta e quatro centavos), referente
aos descontos da tarifa denominada "Bradesco Vida Prev Seguro" comprovados nos extratos apresentados às fls. 11/31.Assim, faz
jus ser reembolsada em dobro pelos descontos indevidos, ou seja, R$ 1.807,48 (um mil e oitocentos reais e quarenta e oito
centavos), nos termos do art. 42, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor, in verbis:Art. 42. Na cobrança de débitos, o
consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou
ameaça.Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro
do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável. (grifo nosso). Por
tudo isso, verifico que o requerido efetivamente incorreu em ato ilícito ao não comprovar a licitude dos descontos efetuados na
conta da parte autora, ensejando indenização por danos morais. Assim se manifesta a jurisprudência:APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO
INDENIZATÓRIA. DÉBITO EM CONTA CORRENTE NÃO AUTORIZADO PELA AUTORA A TÍTULO DE APLICAÇÃO EM FUNDO
DE INVESTIMENTO. Sentença que julgou procedente o pedido autoral e determinou que o banco réu devolva à parte autora o
valor indevidamente descontado de sua conta corrente, em dobro e condenou o réu ao pagamento de r$ 3.000,00 título de dano
moral. Relação de consumo. Falha na prestação do serviço incontroversa. Autor que não se desincumbiu do ônus do artigo 333, ii,
do CPC. Valor do dano moral que se mostra adequado às circunstâncias do fato, é razoável e proporcional. Devolução em dobro
da quantia indevidamente debitada da conta corrente da autora, na forma do artigo 42, do cdc. Precedentes jurisprudenciais.
Recurso ao qual se nega provimento, na forma do art. 557, caput, do CPC.(TJ-RJ, Relator: DES. INES DA TRINDADE CHAVES
DE MELO, Data de Julgamento: 27/02/2013, VIGÉSIMA CAMARA CIVEL)No que alude aos danos morais, tenho que total razão
assiste ao requerido, uma vez que, embora sejam inegáveis os transtornos impingidos ao autor, em virtude dos descontos
indevidos em sua conta, realmente não restou configurada a ocorrência de tais danos.É que o autor não chegou a vivenciar
verdadeiro abalo de ordem moral, ou seja, capaz de afetar o seu equilíbrio ou integridade emocional, a sua reputação, a sua
imagem ou o seu amor próprio, circunstâncias que poderiam dar origem ao dano moral suscitado.Na realidade, a parte autora
enfrentou aborrecimento e incômodo, situações que não passam de transtorno, e que inclusive não são incomuns na vida dos
cidadãos que fazem uso de serviços de natureza bancária.Na hipótese, para que fosse possível entender pela ocorrência dos
danos morais alegados, seria necessário que a parte requerente demonstrasse que o evento em questão, além do inegável
aborrecimento e desgaste gerados, tivesse causado transtornos de maior proporção, ou seja, um legítimo prejuízo de ordem moral,
como os acima já discutidos, o que não ocorreu, até porque não demonstrou que a quantia descontada indevidamente teria
comprometido a sua subsistência ou de sua família.Sobre o tema, este é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça de Minas
Gerais, como se depreende dos exemplos abaixo transcritos:APELAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS- DEDUÇÃO
INDEVIDA NA CONTA CORRENTE- MERO ABORRECIMENTO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. A instituição financeira
debitou na conta corrente no autor um quantum indevido. Considerando que o ato da instituição financeira não gerou
aborrecimentos para o autor perante terceiros não há dano moral. Meros aborrecimentos oriundos da vida em comunidade não são
passíveis de gerar a reparação por danos morais (TJMG - APELAÇÃO CÍVEL N° 1.0687.09.075002-1/001 - COMARCA DE
TIMÓTEO - APELANTE(S): JOSÉ MOREIRA DE ASSIS - APELADO(A)(S): BANCO BRASIL S/A - RELATOR: EXMO. SR. DES.
TIBÚRCIO MARQUES)Decido.Diante do exposto, com fundamento no art. 487, I##, do CPC, julgo parcialmente procedentes os
pedidos contidos na inicial para:Determinar que a parte requerida proceda ao cancelamento dos descontos da tarifa denominada
"Bradesco Vida Prev Seguro" em nome de Maria José Rodrigues de Azevedo.Condenar o banco requerido a restituir em dobro os
valores indevidamente descontados da parte requerente, cujo valor é de R$ 1.807,48 (um mil e oitocentos e sete reais e quarenta e
oito centavos), os quais devem ser acrescidos de juros e correção monetária, a contar a partir do efetivo prejuízo, nos termos do
art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.Julgar improcedente o pedido de indenização por danos
morais.Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas processuais e honorários de advogado, nos termos do art. 55 da Lei
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9.099/95.Em caso de recurso, o preparo compreenderá todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em
primeiro grau de jurisdição, na forma do § 1º do art. 42 da Lei 9.099/95.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Arquive-se, após o
trânsito em julgado desta sentença.Coelho Neto/MA, 23 de junho de 2017. PAULO ROBERTO BRASIL TELES DE MENEZESJuiz
de Direito Resp: 1504547

PROCESSO Nº 0001082-24.2017.8.10.0032 (10822017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

REQUERENTE: ROSA DE LIMA
ADVOGADO: NILTON DA CRUZ VIEIRA ( OAB 7899A-MA )

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO: JOSÉ ALMIR DA ROCHA MENDES JUNIOR ( OAB 392A-RN )

ESTADO DO MARANHÃOPODER JUDICIÁRIOCOMARCA DE COELHO NETO - MAProcesso
nº:1082-24.2017.8.10.0032Requerente: Rosa de Lima. Requerida: Banco Bradesco S/ASENTENÇARelatório dispensado, nos
termos do art. 38 da Lei n° 9.099/95.Passo à fundamentação.Da inversão do ônus da prova:Ressalte-se que, por se tratar de
relação nitidamente consumeirista e estarem presentes os requisitos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, tem-se
por incidente no presente caso a inversão do ônus da prova.Nesse sentido, esclarecedor é o escólio da abalizada doutrina quando
afirma que "o fornecedor (CDC, 3º) já sabe, de antemão, que tem que provar tudo que estiver ao seu alcance e for de seu
interesse nas lides de consumo".Da preliminar de Carência da Ação:No presente caso, existe o interesse de agir, pois os autores
têm necessidade de pleitear a medida requerida e há adequação de provimento e procedimento desejados, uma vez que não
possuem os documentos solicitados. Ainda que não tenham comprovado o requerimento na esfera administrativa, tal circunstância
resta suprida pela apresentação de contestação do requerido, o qual apesar de informar que possui os contratos de empréstimos
objeto da lide, não os apresentou nesta oportunidade. Segue jurisprudência acerca da matéria:EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS.
INEXISTÊNCIA DE PEDIDO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS COM A CONTESTAÇÃO.
CÓPIA DO CONTRATO BANCÁRIO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. O simples fato de o
banco não apresentar juntamente com sua defesa os documentos solicitados pelo autor é prova suficiente da recusa da exibição
dos documentos pretendidos. Na ação cautelar de exibição de documentos, inexistente anterior pedido extrajudicial, em nome do
princípio da causalidade, é devida a condenação da parte ré ao pagamento dos honorários advocatícios quando a instituição
financeira não apresenta com a contestação os documentos que se pretende ver exibidos.(TJ-MG - AC: 10145120494235001 MG,
Relator: Cabral da Silva, Data de Julgamento: 19/02/2013, Câmaras Cíveis Isoladas / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação:
27/02/2013)Pelo exposto, indefiro esta preliminar.Do Mérito:Alega a parte requerente que o banco requerido vem realizando
descontos em sua conta corrente sem autorização, por meio da tarifa denominada "Cesta Básica".Aduz, ainda, que nunca solicitou
nem autorizou a cobrança de nenhuma tarifa em sua conta, pelo que pleiteia provimento jurisdicional para que o requerido seja
condenado a lhe restituir em dobro os valores descontados de sua conta, bem como a lhe pagar indenização por danos
morais.Ora, se o ônus se inverte no caso, por força do mencionado art. 6º do Código de Defesa do Consumidor, cabia ao Banco
provar a regularidade dos descontos na conta corrente da autora, o que não foi feito, na medida em que apenas afirmou a
regularidade da contratação, sem juntar qualquer prova do alegado como, por exemplo, o contrato autorizando os descontos da
referida tarifa.Por outro lado, a parte autora juntou aos autos cópias de extratos comprovando a existência de descontos referente
à tarifa objeto da lide (fls.08/14).Na verdade, não poderia a requerente, como consumidora, e em posição de inferioridade técnica e
jurídica, ser obrigada a provar a inexistência da previsão contratual.Ressalte-se que os serviços acima mencionados não são
automaticamente contratados com a mera abertura de uma conta, sendo dever da instituição bancária comprovar a regular adesão
do cliente aos serviços elencados, o que, como já dito, não ocorreu no caso em tela.A cobrança destas tarifas pode caracterizar
afronta à norma do art. 39, I, do CDC, mais conhecida como venda casada, como ocorre na espécie. Neste ponto, é exigido da
instituição financeira, como não poderia deixar de ser, que comprove expressa adesão do cliente a estes serviços disponibilizados,
o que, repita-se, não ocorreu no caso em apreço.Por fim, tem-se que o art. 14, § 3º, II, do Código de Defesa do Consumidor prevê
que o fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
Entretanto, no caso em análise, mais uma vez o requerido nada comprovou.Assim, verificando-se que a instituição financeira não
cuidou de demonstrar que a requerente efetivamente contratou o serviço e anuiu com referidas cobranças, não há dúvida que o
banco deverá ressarcir os valores descontados de forma indevida.Logo, é de se julgar procedente o pedido de ressarcimento dos
danos materiais sofridos pela requerente no valor de R$ 95,00 (noventa e cinco reias), referente aos descontos da tarifa
denominada "Cesta Básica" comprovados nos extratos apresentados às fls. 08/14.Assim, faz jus ser reembolsada em dobro pelos
descontos indevidos, ou seja, R$ 180,00 (cento e oitenta reais), nos termos do art. 42, parágrafo único do Código de Defesa do
Consumidor, in verbis:Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será
submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito
à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo
hipótese de engano justificável. (grifo nosso). Por tudo isso, verifico que o requerido efetivamente incorreu em ato ilícito ao não
comprovar a licitude dos descontos efetuados na conta da parte autora, ensejando indenização por danos morais. Assim se
manifesta a jurisprudência:APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DÉBITO EM CONTA CORRENTE NÃO AUTORIZADO
PELA AUTORA A TÍTULO DE APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO. Sentença que julgou procedente o pedido autoral e
determinou que o banco réu devolva à parte autora o valor indevidamente descontado de sua conta corrente, em dobro e
condenou o réu ao pagamento de r$ 3.000,00 título de dano moral. Relação de consumo. Falha na prestação do serviço
incontroversa. Autor que não se desincumbiu do ônus do artigo 333, ii, do CPC. Valor do dano moral que se mostra adequado às
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circunstâncias do fato, é razoável e proporcional. Devolução em dobro da quantia indevidamente debitada da conta corrente da
autora, na forma do artigo 42, do cdc. Precedentes jurisprudenciais. Recurso ao qual se nega provimento, na forma do art. 557,
caput, do CPC.(TJ-RJ, Relator: DES. INES DA TRINDADE CHAVES DE MELO, Data de Julgamento: 27/02/2013, VIGÉSIMA
CAMARA CIVEL)No que alude aos danos morais, tenho que total razão assiste ao requerido, uma vez que, embora sejam
inegáveis os transtornos impingidos ao autor, em virtude dos descontos indevidos em sua conta, realmente não restou configurada
a ocorrência de tais danos.É que o autor não chegou a vivenciar verdadeiro abalo de ordem moral, ou seja, capaz de afetar o seu
equilíbrio ou integridade emocional, a sua reputação, a sua imagem ou o seu amor próprio, circunstâncias que poderiam dar
origem ao dano moral suscitado.Na realidade, a parte autora enfrentou aborrecimento e incômodo, situações que não passam de
transtorno, e que inclusive não são incomuns na vida dos cidadãos que fazem uso de serviços de natureza bancária.Na hipótese,
para que fosse possível entender pela ocorrência dos danos morais alegados, seria necessário que a parte requerente
demonstrasse que o evento em questão, além do inegável aborrecimento e desgaste gerados, tivesse causado transtornos de
maior proporção, ou seja, um legítimo prejuízo de ordem moral, como os acima já discutidos, o que não ocorreu, até porque não
demonstrou que a quantia descontada indevidamente teria comprometido a sua subsistência ou de sua família.Sobre o tema, este
é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais, como se depreende dos exemplos abaixo
transcritos:APELAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS- DEDUÇÃO INDEVIDA NA CONTA CORRENTE- MERO
ABORRECIMENTO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. A instituição financeira debitou na conta corrente no autor um
quantum indevido. Considerando que o ato da instituição financeira não gerou aborrecimentos para o autor perante terceiros não
há dano moral. Meros aborrecimentos oriundos da vida em comunidade não são passíveis de gerar a reparação por danos morais
(TJMG - APELAÇÃO CÍVEL N° 1.0687.09.075002-1/001 - COMARCA DE TIMÓTEO - APELANTE(S): JOSÉ MOREIRA DE ASSIS
- APELADO(A)(S): BANCO BRASIL S/A - RELATOR: EXMO. SR. DES. TIBÚRCIO MARQUES)Decido.Diante do exposto, com
fundamento no art. 487, I##, do CPC, julgo parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial para:Determinar que a parte
requerida proceda ao cancelamento dos descontos da tarifa denominada "Cesta Básica" em nome de Rosa de Lima.Condenar o
banco requerido a restituir em dobro os valores indevidamente descontados da parte requerente, cujo valor é de R$ 180,00 (Cento
e oitenta reais), os quais devem ser acrescidos de juros e correção monetária, a contar a partir do efetivo prejuízo, nos termos do
art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.Julgar improcedente o pedido de indenização por danos
morais.Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas processuais e honorários de advogado, nos termos do art. 55 da Lei
9.099/95.Em caso de recurso, o preparo compreenderá todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em
primeiro grau de jurisdição, na forma do § 1º do art. 42 da Lei 9.099/95.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Arquive-se, após o
trânsito em julgado desta sentença.Coelho Neto/MA, 26 de junho de 2017. PAULO ROBERTO BRASIL TELES DE MENEZESJuiz
de Direito Resp: 1504547

PROCESSO Nº 0001087-46.2017.8.10.0032 (10872017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

REQUERENTE: RAIMUNDO ALVES DE FREITAS
ADVOGADO: NILTON DA CRUZ VIEIRA ( OAB 7899A-MA )

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO: RUBENS GASPAR SERRA ( OAB 119859-SP )

ESTADO DO MARANHÃOPODER JUDICIÁRIOCOMARCA DE COELHO NETO - MAProcesso
nº:1087-46.2017.8.10.0032Requerente: Raimundo Alves de FreitasRequerida: Banco Bradesco S/ASENTENÇARelatório
dispensado, nos termos do art. 38 da Lei n° 9.099/95.Passo à fundamentação.Da inversão do ônus da prova:Ressalte-se que, por
se tratar de relação nitidamente consumeirista e estarem presentes os requisitos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do
Consumidor, tem-se por incidente no presente caso a inversão do ônus da prova.Nesse sentido, esclarecedor é o escólio da
abalizada doutrina quando afirma que "o fornecedor (CDC, 3º) já sabe, de antemão, que tem que provar tudo que estiver ao seu
alcance e for de seu interesse nas lides de consumo".Da Preliminar de Ilegitimidade Passiva:Inicialmente, destaco que a relação
existente entre as partes é de consumo, visto que o requerente se insere no conceito de consumidor final, bem como o requerido é
um fornecedor de serviços, conforme definição do art. 3º do CDC, incidindo, pois, os ditames da Lei nº. 8078/90.No que tange à
alegação de ilegitimidade passiva, as condições da ação devem sempre ser analisadas levando em conta a narração dos fatos
descritos na inicial.Diz o Autor ter sofrido danos em decorrência de cobrança de SEGURO DE VIDA efetuada pela empresa
requerida. Se o requerente atribui responsabilidade pelo evento à requerida, este fato é suficiente para legitimá-la a figurar na
demanda.Ademais, verifico que a empresa Bradesco Seguros e Previdência S/A, além de pertencer ao mesmo grupo econômico
da empresa Banco Bradesco S/A, atua também diretamente nas relações entre esta empresa e os consumidores.Aplicável é, in
casu, a teoria da aparência para se reconhecer a legitimidade passiva da empresa Banco Bradesco S/A e o vínculo contratual com
o consumidor, ora requerente, uma vez que resta comprovado nos autos que referida empresa participa de um grupo econômico
em que assume responsabilidade solidária.Neste sentido, dentre outros, é o seguinte julgado:"Ementa. PROCESSO CIVIL.
EMPRESAS DO MESMO GRUPO ECONÔMICO. TEORIA DA APARÊNCIA. LEGITIMIDADE. CUIDANDO DE EMPRESAS
INTEGRANTES DE UM MESMO CONGLOMERADO ECONÔMICO, APLICA-SE A TEORIA DA APERÊNCIA, JUSTIFICANDO,
POIS, A INDICAÇÃO DE QUALQUER DELAS NO PÓLO PASSIVO DA DEMANDA. EMBARGOS INFRINGENTES PROVIDOS.
MAIORIA." (Embargos Infringentes n.º 20010110142608 - Relator Des. Walter Xavier).Portanto, rejeito a preliminar.Do
Mérito:Alega a parte requerente que o banco requerido vem realizando descontos em sua conta corrente sem autorização, por
meio da tarifa denominada "Bradesco Vida Prev Seguro".Aduz, ainda, que nunca solicitou nem autorizou a cobrança de nenhuma
tarifa em sua conta, pelo que pleiteia provimento jurisdicional para que o requerido seja condenado a lhe restituir em dobro os
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valores descontados de sua conta, bem como a lhe pagar indenização por danos morais.Ora, se o ônus se inverte no caso, por
força do mencionado art. 6º do Código de Defesa do Consumidor, cabia ao Banco provar a regularidade dos descontos na conta
corrente da autora, o que não foi feito, na medida em que apenas afirmou a regularidade da contratação, sem juntar qualquer
prova do alegado como, por exemplo, o contrato autorizando os descontos da referida tarifa.Por outro lado, a parte autora juntou
aos autos cópias de extratos comprovando a existência de descontos referente à tarifa objeto da lide (fls. 09/12).Na verdade, não
poderia a requerente, como consumidora, e em posição de inferioridade técnica e jurídica, ser obrigada a provar a inexistência da
previsão contratual.Ressalte-se que os serviços acima mencionados não são automaticamente contratados com a mera abertura
de uma conta, sendo dever da instituição bancária comprovar a regular adesão do cliente aos serviços elencados, o que, como já
dito, não ocorreu no caso em tela.A cobrança destas tarifas pode caracterizar afronta à norma do art. 39, I, do CDC, mais
conhecida como venda casada, como ocorre na espécie. Neste ponto, é exigido da instituição financeira, como não poderia deixar
de ser, que comprove expressa adesão do cliente a estes serviços disponibilizados, o que, repita-se, não ocorreu no caso em
apreço.Por fim, tem-se que o art. 14, § 3º, II, do Código de Defesa do Consumidor prevê que o fornecedor de serviços só não será
responsabilizado quando provar a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. Entretanto, no caso em análise, mais uma vez o
requerido nada comprovou.Assim, verificando-se que a instituição financeira não cuidou de demonstrar que a requerente
efetivamente contratou o serviço e anuiu com referidas cobranças, não há dúvida que o banco deverá ressarcir os valores
descontados de forma indevida.Logo, é de se julgar procedente o pedido de ressarcimento dos danos materiais sofridos pela
requerente no valor de R$ 517,65 (quinhentos e dezessete reais e sessenta e cintos centavos), referente aos descontos da tarifa
denominada "Bradesco Vida Prev Seguro" comprovados nos extratos apresentados às fls. 09/12.Assim, faz jus ser reembolsada
em dobro pelos descontos indevidos, ou seja, R$ 1.035,30 (um mil e trinta e cinco reais e trinta centavos), nos termos do art. 42,
parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor, in verbis:Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não
será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.Parágrafo único. O consumidor
cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de
correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável. (grifo nosso). Por tudo isso, verifico que o requerido
efetivamente incorreu em ato ilícito ao não comprovar a licitude dos descontos efetuados na conta da parte autora, ensejando
indenização por danos morais. Assim se manifesta a jurisprudência:APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DÉBITO EM
CONTA CORRENTE NÃO AUTORIZADO PELA AUTORA A TÍTULO DE APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO. Sentença
que julgou procedente o pedido autoral e determinou que o banco réu devolva à parte autora o valor indevidamente descontado de
sua conta corrente, em dobro e condenou o réu ao pagamento de r$ 3.000,00 título de dano moral. Relação de consumo. Falha na
prestação do serviço incontroversa. Autor que não se desincumbiu do ônus do artigo 333, ii, do CPC. Valor do dano moral que se
mostra adequado às circunstâncias do fato, é razoável e proporcional. Devolução em dobro da quantia indevidamente debitada da
conta corrente da autora, na forma do artigo 42, do cdc. Precedentes jurisprudenciais. Recurso ao qual se nega provimento, na
forma do art. 557, caput, do CPC.(TJ-RJ, Relator: DES. INES DA TRINDADE CHAVES DE MELO, Data de Julgamento:
27/02/2013, VIGÉSIMA CAMARA CIVEL)No que alude aos danos morais, tenho que total razão assiste ao requerido, uma vez que,
embora sejam inegáveis os transtornos impingidos ao autor, em virtude dos descontos indevidos em sua conta, realmente não
restou configurada a ocorrência de tais danos.É que o autor não chegou a vivenciar verdadeiro abalo de ordem moral, ou seja,
capaz de afetar o seu equilíbrio ou integridade emocional, a sua reputação, a sua imagem ou o seu amor próprio, circunstâncias
que poderiam dar origem ao dano moral suscitado.Na realidade, a parte autora enfrentou aborrecimento e incômodo, situações
que não passam de transtorno, e que inclusive não são incomuns na vida dos cidadãos que fazem uso de serviços de natureza
bancária.Na hipótese, para que fosse possível entender pela ocorrência dos danos morais alegados, seria necessário que a parte
requerente demonstrasse que o evento em questão, além do inegável aborrecimento e desgaste gerados, tivesse causado
transtornos de maior proporção, ou seja, um legítimo prejuízo de ordem moral, como os acima já discutidos, o que não ocorreu, até
porque não demonstrou que a quantia descontada indevidamente teria comprometido a sua subsistência ou de sua família.Sobre o
tema, este é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais, como se depreende dos exemplos abaixo
transcritos:APELAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS- DEDUÇÃO INDEVIDA NA CONTA CORRENTE- MERO
ABORRECIMENTO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. A instituição financeira debitou na conta corrente no autor um
quantum indevido. Considerando que o ato da instituição financeira não gerou aborrecimentos para o autor perante terceiros não
há dano moral. Meros aborrecimentos oriundos da vida em comunidade não são passíveis de gerar a reparação por danos morais
(TJMG - APELAÇÃO CÍVEL N° 1.0687.09.075002-1/001 - COMARCA DE TIMÓTEO - APELANTE(S): JOSÉ MOREIRA DE ASSIS
- APELADO(A)(S): BANCO BRASIL S/A - RELATOR: EXMO. SR. DES. TIBÚRCIO MARQUES)Decido.Diante do exposto, com
fundamento no art. 487, I##, do CPC, julgo parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial para:Determinar que a parte
requerida proceda ao cancelamento dos descontos da tarifa denominada "Bradesco Vida Prev Seguro" em nome de Raimundo
Alves de Freitas.Condenar o banco requerido a restituir em dobro os valores indevidamente descontados da parte requerente, cujo
valor é de R$ 1.035,30 (um mil e trinta e cinco reais e trinta centavos), os quais devem ser acrescidos de juros e correção
monetária, a contar a partir do efetivo prejuízo, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.Julgar
improcedente o pedido de indenização por danos morais.Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas processuais e
honorários de advogado, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.Em caso de recurso, o preparo compreenderá todas as despesas
processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, na forma do § 1º do art. 42 da Lei 9.099/95.Publique-
se. Registre-se. Intimem-se.Arquive-se, após o trânsito em julgado desta sentença.Coelho Neto/MA, 26 de junho de 2017. PAULO
ROBERTO BRASIL TELES DE MENEZESJuiz de Direito Resp: 1504547

PROCESSO Nº 0001120-36.2017.8.10.0032 (11202017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

REQUERENTE: RAIMUNDO DIAS DA SILVA
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ADVOGADO: NILTON DA CRUZ VIEIRA ( OAB 7899A-MA )

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO: WILSON SALES BELCHIOR ( OAB 11099A-MA )

ESTADO DO MARANHÃOPODER JUDICIÁRIOCOMARCA DE COELHO NETO - MAProcesso
nº:1120-36.2017.8.10.0032Requerente: Raimundo Dias da SilvaRequerida: Banco Bradesco S/ASENTENÇARelatório dispensado,
nos termos do art. 38 da Lei n° 9.099/95.Passo à fundamentação.Da inversão do ônus da prova:Ressalte-se que, por se tratar de
relação nitidamente consumeirista e estarem presentes os requisitos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, tem-se
por incidente no presente caso a inversão do ônus da prova.Nesse sentido, esclarecedor é o escólio da abalizada doutrina quando
afirma que "o fornecedor (CDC, 3º) já sabe, de antemão, que tem que provar tudo que estiver ao seu alcance e for de seu
interesse nas lides de consumo".Do Mérito:Alega a parte requerente que o banco requerido vem realizando descontos em sua
conta corrente sem autorização, por meio da tarifa denominada "Bradesco Vida Prev Seguro".Aduz, ainda, que nunca solicitou nem
autorizou a cobrança de nenhuma tarifa em sua conta, pelo que pleiteia provimento jurisdicional para que o requerido seja
condenado a lhe restituir em dobro os valores descontados de sua conta, bem como a lhe pagar indenização por danos
morais.Ora, se o ônus se inverte no caso, por força do mencionado art. 6º do Código de Defesa do Consumidor, cabia ao Banco
provar a regularidade dos descontos na conta corrente da autora, o que não foi feito, na medida em que apenas afirmou a
regularidade da contratação, sem juntar qualquer prova do alegado como, por exemplo, o contrato autorizando os descontos da
referida tarifa.Por outro lado, a parte autora juntou aos autos cópias de extratos comprovando a existência de descontos referente
à tarifa objeto da lide (fls. 09/22).Na verdade, não poderia a requerente, como consumidora, e em posição de inferioridade técnica
e jurídica, ser obrigada a provar a inexistência da previsão contratual.Ressalte-se que os serviços acima mencionados não são
automaticamente contratados com a mera abertura de uma conta, sendo dever da instituição bancária comprovar a regular adesão
do cliente aos serviços elencados, o que, como já dito, não ocorreu no caso em tela.A cobrança destas tarifas pode caracterizar
afronta à norma do art. 39, I, do CDC, mais conhecida como venda casada, como ocorre na espécie. Neste ponto, é exigido da
instituição financeira, como não poderia deixar de ser, que comprove expressa adesão do cliente a estes serviços disponibilizados,
o que, repita-se, não ocorreu no caso em apreço.Por fim, tem-se que o art. 14, § 3º, II, do Código de Defesa do Consumidor prevê
que o fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
Entretanto, no caso em análise, mais uma vez o requerido nada comprovou.Assim, verificando-se que a instituição financeira não
cuidou de demonstrar que a requerente efetivamente contratou o serviço e anuiu com referidas cobranças, não há dúvida que o
banco deverá ressarcir os valores descontados de forma indevida.Logo, é de se julgar procedente o pedido de ressarcimento dos
danos materiais sofridos pela requerente no valor de R$ 600,06 (seiscentos reais e seis centavos), referente aos descontos da
tarifa denominada "Bradesco Vida Prev Seguro" comprovados nos extratos apresentados às fls. 09/22.Assim, faz jus ser
reembolsada em dobro pelos descontos indevidos, ou seja, R$ 1.200,12 (um mil reais e duzentos reais e seis centavos), nos
termos do art. 42, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor, in verbis:Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor
inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.Parágrafo único. O
consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso,
acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável. (grifo nosso). Por tudo isso, verifico que o
requerido efetivamente incorreu em ato ilícito ao não comprovar a licitude dos descontos efetuados na conta da parte autora,
ensejando indenização por danos morais. Assim se manifesta a jurisprudência:APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
DÉBITO EM CONTA CORRENTE NÃO AUTORIZADO PELA AUTORA A TÍTULO DE APLICAÇÃO EM FUNDO DE
INVESTIMENTO. Sentença que julgou procedente o pedido autoral e determinou que o banco réu devolva à parte autora o valor
indevidamente descontado de sua conta corrente, em dobro e condenou o réu ao pagamento de r$ 3.000,00 título de dano moral.
Relação de consumo. Falha na prestação do serviço incontroversa. Autor que não se desincumbiu do ônus do artigo 333, ii, do
CPC. Valor do dano moral que se mostra adequado às circunstâncias do fato, é razoável e proporcional. Devolução em dobro da
quantia indevidamente debitada da conta corrente da autora, na forma do artigo 42, do cdc. Precedentes jurisprudenciais. Recurso
ao qual se nega provimento, na forma do art. 557, caput, do CPC.(TJ-RJ, Relator: DES. INES DA TRINDADE CHAVES DE MELO,
Data de Julgamento: 27/02/2013, VIGÉSIMA CAMARA CIVEL)No que alude aos danos morais, tenho que total razão assiste ao
requerido, uma vez que, embora sejam inegáveis os transtornos impingidos ao autor, em virtude dos descontos indevidos em sua
conta, realmente não restou configurada a ocorrência de tais danos.É que o autor não chegou a vivenciar verdadeiro abalo de
ordem moral, ou seja, capaz de afetar o seu equilíbrio ou integridade emocional, a sua reputação, a sua imagem ou o seu amor
próprio, circunstâncias que poderiam dar origem ao dano moral suscitado.Na realidade, a parte autora enfrentou aborrecimento e
incômodo, situações que não passam de transtorno, e que inclusive não são incomuns na vida dos cidadãos que fazem uso de
serviços de natureza bancária.Na hipótese, para que fosse possível entender pela ocorrência dos danos morais alegados, seria
necessário que a parte requerente demonstrasse que o evento em questão, além do inegável aborrecimento e desgaste gerados,
tivesse causado transtornos de maior proporção, ou seja, um legítimo prejuízo de ordem moral, como os acima já discutidos, o que
não ocorreu, até porque não demonstrou que a quantia descontada indevidamente teria comprometido a sua subsistência ou de
sua família.Sobre o tema, este é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais, como se depreende dos
exemplos abaixo transcritos:APELAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS- DEDUÇÃO INDEVIDA NA CONTA
CORRENTE- MERO ABORRECIMENTO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. A instituição financeira debitou na conta corrente
no autor um quantum indevido. Considerando que o ato da instituição financeira não gerou aborrecimentos para o autor perante
terceiros não há dano moral. Meros aborrecimentos oriundos da vida em comunidade não são passíveis de gerar a reparação por
danos morais (TJMG - APELAÇÃO CÍVEL N° 1.0687.09.075002-1/001 - COMARCA DE TIMÓTEO - APELANTE(S): JOSÉ
MOREIRA DE ASSIS - APELADO(A)(S): BANCO BRASIL S/A - RELATOR: EXMO. SR. DES. TIBÚRCIO
MARQUES)Decido.Diante do exposto, com fundamento no art. 487, I##, do CPC, julgo parcialmente procedentes os pedidos
contidos na inicial para:Determinar que a parte requerida proceda ao cancelamento dos descontos da tarifa denominada "Bradesco
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Vida Prev Seguro" em nome de Raimundo Dias da Silva.Condenar o banco requerido a restituir em dobro os valores
indevidamente descontados da parte requerente, cujo valor é de R$ 1.200,12 (um mil e duzentos reais e doze centavos), os quais
devem ser acrescidos de juros e correção monetária, a contar a partir do efetivo prejuízo, nos termos do art. 42, parágrafo único,
do Código de Defesa do Consumidor.Julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais.Deixo de condenar as partes
ao pagamento das custas processuais e honorários de advogado, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.Em caso de recurso, o
preparo compreenderá todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, na forma do
§ 1º do art. 42 da Lei 9.099/95.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Arquive-se, após o trânsito em julgado desta sentença.Coelho
Neto/MA, 23 de junho de 2017. PAULO ROBERTO BRASIL TELES DE MENEZESJuiz de Direito Resp: 1504547

PROCESSO Nº 0001324-80.2017.8.10.0032 (13242017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

REQUERENTE: FRANCISCA PEREIRA MARQUES
ADVOGADO: NILTON DA CRUZ VIEIRA ( OAB 7899A-MA )

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO: RUBENS GASPAR SERRA ( OAB 119859-SP )

ESTADO DO MARANHÃOPODER JUDICIÁRIOCOMARCA DE COELHO NETO - MAProcesso
nº:1324-80.2017.8.10.0032Requerente: Francisca Pereira Marques Requerida: Banco Bradesco S/ASENTENÇARelatório
dispensado, nos termos do art. 38 da Lei n° 9.099/95.Passo à fundamentação.Da inversão do ônus da prova:Ressalte-se que, por
se tratar de relação nitidamente consumeirista e estarem presentes os requisitos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do
Consumidor, tem-se por incidente no presente caso a inversão do ônus da prova.Nesse sentido, esclarecedor é o escólio da
abalizada doutrina quando afirma que "o fornecedor (CDC, 3º) já sabe, de antemão, que tem que provar tudo que estiver ao seu
alcance e for de seu interesse nas lides de consumo".Da preliminar de Conexão:Em sua contestação, o requerido aduziu, em sede
de preliminar, a conexão da presente ação com os processos 686-81.2016.8.10.0032 e 1324-80.2017.8.10.0032; entretanto, os
referidos processos têm por objeto contratos diversos do que é objeto da presente lide, não havendo que se falar em conexão.Ora,
nos termos do que preceitua o art. 55, do Código de Processo Civil, reputam-se conexas duas ou mais ações quando lhes for
comum o objeto ou a causa de pedir, o que, consoante já exposto, não acontece entre este processo e o referido pelo
requerido.Prescreve o art. 55, §1º, do Código de Processo Civil: "Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão
conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado."Observa-se que, justamente por ser uma faculdade do magistrado, a
decisão que reconhece a conexão não impõe a obrigatoriedade de julgamento conjunto. A avaliação da conveniência do
julgamento simultâneo será feita caso a caso, à luz da matéria controvertida nas ações conexas, para evitar decisões conflitantes.
Esta afirmação se refere, principalmente, nos casos relativos a "ações multitudinárias".No caso em apreço, não se verifica a
necessidade de anuir com uma suposta conexão, razão pela qual desnecessário se faz o julgamento simultâneo, uma vez que os
contratos, por serem caracterizados como diversos, devem ser apreciados de forma singular, motivo pelo qual rejeito a
preliminar.Do Mérito:Alega a parte requerente que o banco requerido vem realizando descontos em sua conta corrente sem
autorização, por meio da tarifa denominada "Bradesco Vida Prev Seguro".Aduz, ainda, que nunca solicitou nem autorizou a
cobrança de nenhuma tarifa em sua conta, pelo que pleiteia provimento jurisdicional para que o requerido seja condenado a lhe
restituir em dobro os valores descontados de sua conta, bem como a lhe pagar indenização por danos morais.Ora, se o ônus se
inverte no caso, por força do mencionado art. 6º do Código de Defesa do Consumidor, cabia ao Banco provar a regularidade dos
descontos na conta corrente da autora, o que não foi feito, na medida em que apenas afirmou a regularidade da contratação, sem
juntar qualquer prova do alegado como, por exemplo, o contrato autorizando os descontos da referida tarifa.Por outro lado, a parte
autora juntou aos autos cópias de extratos comprovando a existência de descontos referente à tarifa objeto da lide (fls. 09/20).Na
verdade, não poderia a requerente, como consumidora, e em posição de inferioridade técnica e jurídica, ser obrigada a provar a
inexistência da previsão contratual.Ressalte-se que os serviços acima mencionados não são automaticamente contratados com a
mera abertura de uma conta, sendo dever da instituição bancária comprovar a regular adesão do cliente aos serviços elencados, o
que, como já dito, não ocorreu no caso em tela.A cobrança destas tarifas pode caracterizar afronta à norma do art. 39, I, do CDC,
mais conhecida como venda casada, como ocorre na espécie. Neste ponto, é exigido da instituição financeira, como não poderia
deixar de ser, que comprove expressa adesão do cliente a estes serviços disponibilizados, o que, repita-se, não ocorreu no caso
em apreço.Por fim, tem-se que o art. 14, § 3º, II, do Código de Defesa do Consumidor prevê que o fornecedor de serviços só não
será responsabilizado quando provar a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. Entretanto, no caso em análise, mais uma
vez o requerido nada comprovou.Assim, verificando-se que a instituição financeira não cuidou de demonstrar que a requerente
efetivamente contratou o serviço e anuiu com referidas cobranças, não há dúvida que o banco deverá ressarcir os valores
descontados de forma indevida.Logo, é de se julgar procedente o pedido de ressarcimento dos danos materiais sofridos pela
requerente no valor de R$ 1.006,44 (um mil e seis reais e quarenta e quatro centavos), referente aos descontos da tarifa
denominada "Bradesco Vida Prev Seguro" comprovados nos extratos apresentados às fls. 09/20..Assim, faz jus ser reembolsada
em dobro pelos descontos indevidos, ou seja, R$ 2.012,88 (dois e doze reais e oitenta e oito centavos), nos termos do art. 42,
parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor, in verbis:Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não
será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.Parágrafo único. O consumidor
cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de
correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável. (grifo nosso). Por tudo isso, verifico que o requerido
efetivamente incorreu em ato ilícito ao não comprovar a licitude dos descontos efetuados na conta da parte autora, ensejando
indenização por danos morais. Assim se manifesta a jurisprudência:APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DÉBITO EM
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CONTA CORRENTE NÃO AUTORIZADO PELA AUTORA A TÍTULO DE APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO. Sentença
que julgou procedente o pedido autoral e determinou que o banco réu devolva à parte autora o valor indevidamente descontado de
sua conta corrente, em dobro e condenou o réu ao pagamento de r$ 3.000,00 título de dano moral. Relação de consumo. Falha na
prestação do serviço incontroversa. Autor que não se desincumbiu do ônus do artigo 333, ii, do CPC. Valor do dano moral que se
mostra adequado às circunstâncias do fato, é razoável e proporcional. Devolução em dobro da quantia indevidamente debitada da
conta corrente da autora, na forma do artigo 42, do cdc. Precedentes jurisprudenciais. Recurso ao qual se nega provimento, na
forma do art. 557, caput, do CPC.(TJ-RJ, Relator: DES. INES DA TRINDADE CHAVES DE MELO, Data de Julgamento:
27/02/2013, VIGÉSIMA CAMARA CIVEL)No que alude aos danos morais, tenho que total razão assiste ao requerido, uma vez que,
embora sejam inegáveis os transtornos impingidos ao autor, em virtude dos descontos indevidos em sua conta, realmente não
restou configurada a ocorrência de tais danos.É que o autor não chegou a vivenciar verdadeiro abalo de ordem moral, ou seja,
capaz de afetar o seu equilíbrio ou integridade emocional, a sua reputação, a sua imagem ou o seu amor próprio, circunstâncias
que poderiam dar origem ao dano moral suscitado.Na realidade, a parte autora enfrentou aborrecimento e incômodo, situações
que não passam de transtorno, e que inclusive não são incomuns na vida dos cidadãos que fazem uso de serviços de natureza
bancária.Na hipótese, para que fosse possível entender pela ocorrência dos danos morais alegados, seria necessário que a parte
requerente demonstrasse que o evento em questão, além do inegável aborrecimento e desgaste gerados, tivesse causado
transtornos de maior proporção, ou seja, um legítimo prejuízo de ordem moral, como os acima já discutidos, o que não ocorreu, até
porque não demonstrou que a quantia descontada indevidamente teria comprometido a sua subsistência ou de sua família.Sobre o
tema, este é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais, como se depreende dos exemplos abaixo
transcritos:APELAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS- DEDUÇÃO INDEVIDA NA CONTA CORRENTE- MERO
ABORRECIMENTO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. A instituição financeira debitou na conta corrente no autor um
quantum indevido. Considerando que o ato da instituição financeira não gerou aborrecimentos para o autor perante terceiros não
há dano moral. Meros aborrecimentos oriundos da vida em comunidade não são passíveis de gerar a reparação por danos morais
(TJMG - APELAÇÃO CÍVEL N° 1.0687.09.075002-1/001 - COMARCA DE TIMÓTEO - APELANTE(S): JOSÉ MOREIRA DE ASSIS
- APELADO(A)(S): BANCO BRASIL S/A - RELATOR: EXMO. SR. DES. TIBÚRCIO MARQUES)Decido.Diante do exposto, com
fundamento no art. 487, I##, do CPC, julgo parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial para:Determinar que a parte
requerida proceda ao cancelamento dos descontos da tarifa denominada "Bradesco Vida Prev Seguro" em nome de Francisca
Pereira Marques.Condenar o banco requerido a restituir em dobro os valores indevidamente descontados da parte requerente, cujo
valor é de R$ 2.012,88 (Dois mil e doze reais e oitenta e oito centavos), os quais devem ser acrescidos de juros e correção
monetária, a contar a partir do efetivo prejuízo, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.Julgar
improcedente o pedido de indenização por danos morais.Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas processuais e
honorários de advogado, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.Em caso de recurso, o preparo compreenderá todas as despesas
processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, na forma do § 1º do art. 42 da Lei 9.099/95.Publique-
se. Registre-se. Intimem-se.Arquive-se, após o trânsito em julgado desta sentença.Coelho Neto/MA, 23 de junho de 2017. PAULO
ROBERTO BRASIL TELES DE MENEZESJuiz de DireitoJuiz de Direito Resp: 1504547

PROCESSO Nº 0001325-65.2017.8.10.0032 (13252017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

REQUERENTE: FRANCISCA PEREIRA MARQUES
ADVOGADO: NILTON DA CRUZ VIEIRA ( OAB 7899A-MA )

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO: RUBENS GASPAR SERRA ( OAB 119859-SP )

ESTADO DO MARANHÃOPODER JUDICIÁRIOCOMARCA DE COELHO NETO - MAProcesso
nº:1325-65.2017.8.10.0032Requerente: Francisca Pereira Marques. Requerida: Banco Bradesco S/ASENTENÇARelatório
dispensado, nos termos do art. 38 da Lei n° 9.099/95.Passo à fundamentação.Da inversão do ônus da prova:Ressalte-se que, por
se tratar de relação nitidamente consumeirista e estarem presentes os requisitos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do
Consumidor, tem-se por incidente no presente caso a inversão do ônus da prova.Nesse sentido, esclarecedor é o escólio da
abalizada doutrina quando afirma que "o fornecedor (CDC, 3º) já sabe, de antemão, que tem que provar tudo que estiver ao seu
alcance e for de seu interesse nas lides de consumo".Do Mérito:Alega a parte requerente que o banco requerido vem realizando
descontos em sua conta corrente sem autorização, por meio da tarifa denominada "Cesta Básica".Aduz, ainda, que nunca solicitou
nem autorizou a cobrança de nenhuma tarifa em sua conta, pelo que pleiteia provimento jurisdicional para que o requerido seja
condenado a lhe restituir em dobro os valores descontados de sua conta, bem como a lhe pagar indenização por danos
morais.Ora, se o ônus se inverte no caso, por força do mencionado art. 6º do Código de Defesa do Consumidor, cabia ao Banco
provar a regularidade dos descontos na conta corrente da autora, o que não foi feito, na medida em que apenas afirmou a
regularidade da contratação, sem juntar qualquer prova do alegado como, por exemplo, o contrato autorizando os descontos da
referida tarifa.Por outro lado, a parte autora juntou aos autos cópias de extratos comprovando a existência de descontos referente
à tarifa objeto da lide (fls.10/24).Na verdade, não poderia a requerente, como consumidora, e em posição de inferioridade técnica e
jurídica, ser obrigada a provar a inexistência da previsão contratual.Ressalte-se que os serviços acima mencionados não são
automaticamente contratados com a mera abertura de uma conta, sendo dever da instituição bancária comprovar a regular adesão
do cliente aos serviços elencados, o que, como já dito, não ocorreu no caso em tela.A cobrança destas tarifas pode caracterizar
afronta à norma do art. 39, I, do CDC, mais conhecida como venda casada, como ocorre na espécie. Neste ponto, é exigido da
instituição financeira, como não poderia deixar de ser, que comprove expressa adesão do cliente a estes serviços disponibilizados,
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o que, repita-se, não ocorreu no caso em apreço.Por fim, tem-se que o art. 14, § 3º, II, do Código de Defesa do Consumidor prevê
que o fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
Entretanto, no caso em análise, mais uma vez o requerido nada comprovou.Assim, verificando-se que a instituição financeira não
cuidou de demonstrar que a requerente efetivamente contratou o serviço e anuiu com referidas cobranças, não há dúvida que o
banco deverá ressarcir os valores descontados de forma indevida.Logo, é de se julgar procedente o pedido de ressarcimento dos
danos materiais sofridos pela requerente no valor de R$ 988,37 (novecentos oitenta e oito reais e trinta e sete centavos), referente
aos descontos da tarifa denominada "Cesta Básica" comprovados nos extratos apresentados às fls. 10/24.Assim, faz jus ser
reembolsada em dobro pelos descontos indevidos, ou seja, R$ 1.856,74 (Um mil reais e oitocentos cinquenta e seis reais e setenta
e quatro centavos), nos termos do art. 42, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor, in verbis:Art. 42. Na cobrança de
débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou
ameaça.Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro
do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável. (grifo nosso). Por
tudo isso, verifico que o requerido efetivamente incorreu em ato ilícito ao não comprovar a licitude dos descontos efetuados na
conta da parte autora, ensejando indenização por danos morais. Assim se manifesta a jurisprudência:APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO
INDENIZATÓRIA. DÉBITO EM CONTA CORRENTE NÃO AUTORIZADO PELA AUTORA A TÍTULO DE APLICAÇÃO EM FUNDO
DE INVESTIMENTO. Sentença que julgou procedente o pedido autoral e determinou que o banco réu devolva à parte autora o
valor indevidamente descontado de sua conta corrente, em dobro e condenou o réu ao pagamento de r$ 3.000,00 título de dano
moral. Relação de consumo. Falha na prestação do serviço incontroversa. Autor que não se desincumbiu do ônus do artigo 333, ii,
do CPC. Valor do dano moral que se mostra adequado às circunstâncias do fato, é razoável e proporcional. Devolução em dobro
da quantia indevidamente debitada da conta corrente da autora, na forma do artigo 42, do cdc. Precedentes jurisprudenciais.
Recurso ao qual se nega provimento, na forma do art. 557, caput, do CPC.(TJ-RJ, Relator: DES. INES DA TRINDADE CHAVES
DE MELO, Data de Julgamento: 27/02/2013, VIGÉSIMA CAMARA CIVEL)No que alude aos danos morais, tenho que total razão
assiste ao requerido, uma vez que, embora sejam inegáveis os transtornos impingidos ao autor, em virtude dos descontos
indevidos em sua conta, realmente não restou configurada a ocorrência de tais danos.É que o autor não chegou a vivenciar
verdadeiro abalo de ordem moral, ou seja, capaz de afetar o seu equilíbrio ou integridade emocional, a sua reputação, a sua
imagem ou o seu amor próprio, circunstâncias que poderiam dar origem ao dano moral suscitado.Na realidade, a parte autora
enfrentou aborrecimento e incômodo, situações que não passam de transtorno, e que inclusive não são incomuns na vida dos
cidadãos que fazem uso de serviços de natureza bancária.Na hipótese, para que fosse possível entender pela ocorrência dos
danos morais alegados, seria necessário que a parte requerente demonstrasse que o evento em questão, além do inegável
aborrecimento e desgaste gerados, tivesse causado transtornos de maior proporção, ou seja, um legítimo prejuízo de ordem moral,
como os acima já discutidos, o que não ocorreu, até porque não demonstrou que a quantia descontada indevidamente teria
comprometido a sua subsistência ou de sua família.Sobre o tema, este é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça de Minas
Gerais, como se depreende dos exemplos abaixo transcritos:APELAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS- DEDUÇÃO
INDEVIDA NA CONTA CORRENTE- MERO ABORRECIMENTO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. A instituição financeira
debitou na conta corrente no autor um quantum indevido. Considerando que o ato da instituição financeira não gerou
aborrecimentos para o autor perante terceiros não há dano moral. Meros aborrecimentos oriundos da vida em comunidade não são
passíveis de gerar a reparação por danos morais (TJMG - APELAÇÃO CÍVEL N° 1.0687.09.075002-1/001 - COMARCA DE
TIMÓTEO - APELANTE(S): JOSÉ MOREIRA DE ASSIS - APELADO(A)(S): BANCO BRASIL S/A - RELATOR: EXMO. SR. DES.
TIBÚRCIO MARQUES)Decido.Diante do exposto, com fundamento no art. 487, I##, do CPC, julgo parcialmente procedentes os
pedidos contidos na inicial para:Determinar que a parte requerida proceda ao cancelamento dos descontos da tarifa denominada
"Cesta Básica" em nome de Francisca Pereira Marques.Condenar o banco requerido a restituir em dobro os valores indevidamente
descontados da parte requerente, cujo valor é de R$ 1.856,74 (Um mil oitocentos e cinquenta e seis reais e setenta e quatro
centavos), os quais devem ser acrescidos de juros e correção monetária, a contar a partir do efetivo prejuízo, nos termos do art.
42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.Julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais.Deixo de
condenar as partes ao pagamento das custas processuais e honorários de advogado, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.Em
caso de recurso, o preparo compreenderá todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de
jurisdição, na forma do § 1º do art. 42 da Lei 9.099/95.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Arquive-se, após o trânsito em julgado
desta sentença.Coelho Neto/MA, 26 de junho de 2017. PAULO ROBERTO BRASIL TELES DE MENEZESJuiz de Direito Resp:
1504547

Segunda Vara de Coelho Neto

PROCESSO Nº 0001362-29.2016.8.10.0032 (13622016)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

REQUERENTE: LUZIA PEREIRA SILVA
ADVOGADO: JARDEL SELES DE SOUZA ( OAB 15850-MA )

REQUERIDO: BANCO ITAÚ BMG S/A
ADVOGADO: JOSÉ EDGARD DA CUNHA BUENO FILHO ( OAB 9588A-MA )

ESTADO DO MARANHÃOPODER JUDICIÁRIOCOMARCA DE COELHO NETOProcesso nº 1362-29.2016.8.10.0032Ação de
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IndenizaçãoRequerente: Luzia Pereira SilvaRequerido: Banco Itau BMG S/ASENTENÇARelatório.Trata-se de ação revisional de
empréstimo consignado c/c repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada por Luzia Pereira Silva em face de
Banco Itaú BMG S/A.Após ordenada a citação do demandado, as partes apresentaram termo de transação, de fls. 51/52-v, para
homologação judicial.Fundamentação.O Código de Processo Civil estabelece, como causa de extinção do processo, com
resolução de mérito, a realização de transação entre as partes, sendo considerado título executivo judicial o acordo firmado
extrajudicialmente, homologado perante a autoridade judiciária.Verificando que ambas as partes são capazes, e que a ação versa
sobre direitos patrimoniais disponíveis, não há óbice à homologação da composição realizada pelas partes.Dispositivo.Ex positis,
homologo o acordo apresentado às fls. 51/52-v, conferindo-lhe força de título executivo judicial, e resolvo o mérito da causa, nos
termos do art. 487, III, b), CPC.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Considerando que já há informação do requerido de depósito
da quantia referente ao ajuste, determino a expedição de alvará para levantamento das quantias, e em seguida, o arquivamento
dos autos, com baixa na distribuição.Coelho Neto, 06 de junho de 2017.Karla Jeane Matos de CarvalhoJuíza de Direito Resp:
160473

Colinas

Primeira Vara de Colinas

PROCESSO nº.1009-49.2017.8.10.0033
AÇÃO DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO
REQUERENTE:ALPHA MÁQUINAS E VEÍCULOS DO NORDESTE LTDA
ADVOGADO:WASHINGTON LUIZ DE MIRANDA
REQUERIDO:CONSTRUMAQ - ME

FINALIDADE:Intimação dos advogados DR. WASHINGTON LUIZ DE MIRANDA, OAB/MA N°15.676,para juntar aos autos
contrafé da petição inicial, no prazo de 10 dias, sob pena de indeferimento da petição inicial consequente extinção do processo
sem resolução do mérito.

Colinas (MA), 26de junho de 2017.

Francilia Silva Lima
Secretária Judicial

(Assinando de ordem do MM. Juiz Clenio Lima Correa, Titular da Comarca de São Domingos/MA, Respondendo nos termos do art.
2°, do Provimento nº. 01/2013 e o Provimento n° 001/2007/CGJ/MA)

PROCESSO N.º 1029-40.2017.8.10.0033
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA
REQUERENTES: Joaci José dos Santos e Maria Vilma Meneses Santos
ADVOGADO: Dr. Antonio dos Santos Menezes - OAB/MA: 4204
REQUERIDA: Companhia Energética do Maranhão - CEMAR
FINALIDADE:Intimação do Advogado Dr. Antônio dos Santos Menezes - OAB/MA 4204,para, ciente do decisão dos autos
supra citado.
“ DISPOSITIVO
Assim, vislumbrando a presença conjunta dos requisitos autorizadores nesse momento processual, CONCEDO A MEDIDA
LIMINAR determinando que a empresa requerida retire os postes, que se encontram na entrada da obra dos requerentes, bem
como, de todos os fios de alta tensão que estão dentro da área em questão no prazo de 72 (setenta e duas) horas, apresentando
comprovação do cumprimento da decisão.
Fixo multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais) até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), em caso de recusa ou
descumprimento da decisão judicial, com fulcro no art. 497, do CPC/2015.
SERVE O PRESENTE COMO MANDADO DE CITAÇÃO, INTIMAÇÃO E LIMINAR (Anexo: cópia da inicial e documentos).
Intime-se (requerente e Advogado).”.
Colinas (MA), 28 de junho de 2017.

Jessonita Noleto
Auxiliar Judiciario

(Assinando de ordem do MM. Juiz Clênio Lima Correa, Titular da Comarca de São Domingos/MA, respondendo nos termos
do art. 2º do Provimento nº 01/2013 e o Provimento nº 001/2007/CGJ/MA)

PROCESSO nº. 108-81.2017.8.10.0033
AÇÃO PENAL
AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
RÉUS: DANIEL SANDES DE SOUSA E JÉFERSON BARROSO RAMOS
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EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS

FINALIDADE: Citação do réu JÉFERSON BARROSO RAMOS, brasileiro, solteiro(a), lavrador, natural de Colinas/MA, nascido em
30/07/1995, portador do G n° 044599632012-9 E CPF n° 081.023.343-63, filho de Antônio Lisboa de Oliveira Ramos e Rosilene
Alves Barroso, atualmente em lugar incerto e não sabido, para responderem à acusação, por escrito (mediante advogado), no
prazo de 10 (dez) dias, oportunidade em que poderão arguir preliminares e alegar tudo o que interesse às suas defesas, oferecer
documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo suas
intimações, quando necessário.

Colinas-MA, 29 de junhode 2017.

Francilia Silva Lima
Secretária Judicial

(Assinando de ordem do MM. Juiz Clenio Lima Correa, Titular da Comarca de São Domingos/MA, Respondendo nos termos do art.
2°, do Provimento nº. 01/2013 e o Provimento n° 001/2007/CGJ/MA)

PROCESSO n° 1091-80.2017.8.10.0033
AÇÃO DIVORCIO LITIGIOSO
REQUERENTE :FRANCISCO VANDERLEY ALVES DA SILVA
ADVOGADO : Dr. Charlie Chan Andrade de Oliveira OAB/MA nº 11.510
REQUERIDO :TELMA CRISTIANE DE FREITAS SILVA
FINALIDADE: Intimação do advogado CHARLIE CHAN ANDRADE DE OLIVEIRA OAB/MA 11.510, para audiênciade conciliação
designada para o dia 05.07.2017 as 15h.
OBSERVAÇÃO: apresentar o requerente em audiência

Colinas (MA), 29de junhode 2017.

Francilia Silva Lima
Secretária Judicial

(Assinando de ordem do MM. Juiz Clênio Lima Correa, Titular da Comarca de São Domingos/MA, respondendo nos termos do art.
2º do Provimento nº 01/2013 e o Provimento nº 001/2007/CGJ/MA)

PROCESSO N.º 1109-38.2016.8.10.0033
AÇÃO PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
AUTOR: EUCLIDES VIEIRA DA LUZ
ADVOGADO: RAFAELLA VERAS E SILVA LEBRE, OAB/MA 15181
RÉU: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO: ANTÔNIO DE MORAES DOURADO NETO, OAB/PE 23.255
FINALIDADE:Intimação do advogado Dr.ANTÔNIO DE MORAES DOURADO NETO, OAB/PE 23.255, para tomar ciência da
decisão de fls. 129/132:

DECISÃO
Cuida-se de Execução de Multa Diária ajuizada por Euclides Vieira da Luz nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de
Débito c/c Indenização por Danos Morais c/c Tutela Provisória proposta contra Banco Bradesco S/A.
Às fls. 81 o requerente pleiteou a Execução de Multa Diária no valor de R$ 24.600,00 (vinte e quatro mil, seiscentos reais).
A Requerida foi intimada para efetuar o pagamento da multa imposta sob pena de bloqueio judicial pelo sistema BANCEJUD (fls.
90/91), tendo efetuado o depósito do valor de R$ 24.600,00 (fls. 93) como forma de garantir o juízo e apresentado impugnação ao
cumprimento de sentença na qual discorre em suma sobre excesso de execução. Requer a concessão do efeito suspensivo e a
procedência da impugnação para que a execução movida pelo Autor seja limitada até o valor da causa (fls. 95/99).
Réplica do autor (fls. 123/126).
É o relatório. DECIDO.
FUNDAMENTAÇÃO
Primus, informo que a Sentença foi proferida no dia 26/10/2016 "condenando o requerido BANCO BRADESCOS/A: 1)
CANCELAMENTO DA COBRANÇA TARIFA BANCÁRIA CESTA FÁCIL ECONÔMICA DA CONTA CORRENTE (ag. 1077 conta
25537-8), mantendo somente a conta para recebimento do BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, devendo comprovar nos autos no
prazo de dez dias, possibilitando o saque de seus proventos, sob pena de MULTA DIÁRIA de R$ 300,00 (trezentos reais), até o
limite de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), com fundamento no art. 461, §§ 3.º e 4.º do CPC; 2) a importância de R$ 5.000,00
(cinco mil reais), a títulos de sanção moral, a ser atualizado monetariamente a partir da sentença (juros de 1% ao mês)." (fls. 64).
O processo transitou em julgado (fls. 128).
Destaco que a Sentença foi proferida em audiência em 26/10/2016, sendo o Banco Requerido intimado pessoalmente da
Sentença, devendo comprovar nos autos no prazo de dez dias o cancelamento da cobrança tarifa bancária cesta fácil econômica
da conta corrente da Requerente (ag. 1077 conta 25537-8), contudo, até o momento não demonstrou nos autos o cumprimento da
obrigação de fazer.
Portanto, o prazo que o Banco Requerido dispunha de dez dias para cumprir a obrigação de fazer encerrou-se em 10/11/2016,
entretanto até hoje não restou demonstrado o efetivo cumprimento da obrigação, ensejando assim o pagamento da multa diária em
razão dos mais de 200 dias de descumprimento injustificado.
Acrescento que a impugnação do Requerido é rica em argumentos para demonstrar que a multa alcançou patamar bastante
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elevado, contudo é pobre em justificativas quanto aos motivos da resistência do requerido em cumprir a ordem judicial. Em
situações como essa, reduzir a astreinte sinalizaria que a multa fixada não é séria, mas apenas fantoche que não se tornariam
realidade.
Esse também é o entendimento da Ministra Nancy Andrighi, que destaca que a procrastinação do cumprimento da decisão judicial
sempre poderia acontecer "sob a crença de que, caso o valor da multa se torne elevado, o inadimplente a poderá reduzir, no
futuro, contando com a complacência do Poder Judiciário." (Sem grifos nas palavras da Ministra)
Ainda segundo a Ministra Nancy Andrighi (voto definitivo no Resp 1.026.191), não há base legal para o julgador reduzir ou cancelar
retroativamente a astreinte. Apenas em caso de defeito na sua fixação inicial seria possível a revisão do valor.
"A eventual revisão deve ser pensada de acordo com as condições enfrentadas no momento em que a multa incidia e com o grau
de resistência do devedor".
Destaco que a multa, assim como todos os atos de coerção disponibilizados ao juiz para impor o cumprimento de suas decisões,
tem por fundamento o Estado Democrático de Direito e a separação dos poderes. A conduta que desrespeita a decisão judicial
afronta a autoridade de um dos poderes instituídos da república, não podendo ser tolerada.
De outro lado, a procrastinação no cumprimento da determinação judicial viola também a dignidade humana do beneficiário da
prestação jurisdicional. No caso dos autos, o exequente até hoje aguarda o cancelamento da tarifa bancária cesta fácil econômica
de sua conta bancária. A recalcitrância em cumprir a ordem, no caso em tela, portanto, configura tanto um atentado à autoridade e
dignidade do Poder Judiciário como também uma violação à dignidade humana do exequente.
Outro ponto que merece atenção é a destinação do valor da multa aplicada, considerando que nossa lei processual não prevê a
destinação do quantum arrecadado.
A aplicação da sanção tem como objetivo coagir alguém a cumprir determinada decisão judicial. O que se protege, em primeiro
lugar, é a autoridade do Poder Judiciário, base do Estado Democrático de Direito. Também se protege a dignidade da parte
atingida pela desobediência, pois a prestação pretendida é adiada indefinidamente pela outra parte. Nada mais justo, então, que
parte do valor da multa seja revertido a fundo destinado a aprimorar a atuação do Poder Judiciário.
Calha evidenciar que é comum a incidência da multa produzir valores elevados, em primeiro lugar por conta da indevida
recalcitrância da parte a que se destina o comando judicial e, em segundo lugar, pela colaboração indevida da parte beneficiada
pela decisão. Explico: o valor da multa torna-se tão atrativo que a parte beneficiada pela decisão passa a desejar mais aquele do
que o próprio bem da vida requerido no processo.
Para evitar situações como essa (a parte desejar mais o valor da multa que a própria prestação pretendida) é comum o juiz reduzir
o valor ou limitar sua incidência até determinado ponto. O efeito é deletério: evita-se o enriquecimento sem causa da parte
beneficiada pela multa, mas beneficia-se a outra parte que desrespeitou a decisão e macula-se a dignidade do Judiciário. A
solução não pode, portanto, ser a simples limitação ou diminuição do valor da multa.
No nosso Estado temos dispositivo específico na Lei que criou o Fundo Especial de Reaparelhamento e Modernização do
Judiciário (FERJ), Lei Complementar Estadual n. 48/2000, determinando que as multas processuais estabelecidas na legislação
civil são receitas do FERJ (art. 3o, XXI).
Dessa forma, assim como na legislação ambiental e da ação civil pública, temos fundo especificamente criado para o fim de
modernizar e reaparelhar o Judiciário a que pode ser destinado valores de multas processuais, conforme expressa disposição legal
(art. 3o, XXI, da LC 48/2000).
Oportuno, então, equilibrar-se os interesses envolvidos: a violação da dignidade humana da parte beneficiada pela decisão; evitar-
se que a multa tome o lugar da prestação pretendida no processo; e salvaguardar a dignidade do Poder Judiciário, punindo com
rigor a parte recalcitrante.
Entendo, portanto, que a fórmula mais adequada é estabelecer determinado limite até o qual a multa que incidir será da parte
afetada e o restante, sem limites, posto que a dignidade do Judiciário, fundamento do Estado Democrático de Direito, é o que está
em jogo, seja revertido para o FERJ.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO apresentada e determino o prosseguimento da execução da seguinte
forma:
1. Proceda-se a atualização do valor exequendo;
2. Faça-se a penhora na forma descrita no art. 854 do CPC/15;
3. Efetuado o bloqueio, o valor deve ser transferido para agência 1312-9, nesta cidade, à disposição deste Juízo;
4. Havendo a disponibilidade do valor, determino o levantamento em favor da Exequente do valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil
reais). O que restar, deverá ser revertido para o Fundo Especial de Reaparelhamento do Judiciário (FERJ).
Intime-se.

Colinas (MA), 28 de junhode 2017.
Francilia Silva Lima

Secretária Judicial
(Assinando de ordem do MM. Juiz Clenio Lima Correa, Titular da Comarca de São Domingos/MA, Respondendo nos termos do art.
3º, XXV, III, do Provimento nº. 001/2007/CGJ/MA)

PROCESSO N.º 1133-03.2015.8.10.0033
AÇÃO PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
AUTOR: MARIA ELIZABETH AMORIM DE OLIVEIRA
ADVOGADO: RAIMUNDO NONATO PEREIRA DE AQUINO JUNIOR, OAB/MA 12511
RÉU: INSS
FINALIDADE:Intimação do advogado Dr.RAIMUNDO NONATO PEREIRA DE AQUINO JUNIOR, OAB/MA 12511, para tomar
ciência da sentença de fls. 81/82:
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S E N T E N Ç A
Trata-se de Ação Previdenciária de Aposentadoria Rural por Idade C/C Tutela Antecipada movida por Maria Elizabeth
Amorim de Oliveira em face do INSS - Instituto Nacional do Seguro Social.
Em alegações finais, a parte requerida ofereceu proposta de acordo, fls. 75/75-v, sendo a mesma aceita pela parte
requerente (fls. 80).
É o relatório. DECIDO.
A parte requerida ofereceu proposta de acordo, sendo a mesma aceita pela parte requerente, restando o acordo nos
seguintes termos:
1- Será concedido o Benefício de Aposentadoria por Idade Rural, com DIB em 10/03/2014, data do requerimento
administrativo (DER).
2- DIP (data de inicio de pagamento), na data da intimação da sentença homologatória, em caso de aceitação da parte
autora.
3- Pagamento de 50% dos valores apurados entre a data da concessão do benefício (DIB) e a data de início do pagamento
DIP, a serem pagos por intermédio de RPV/precatório, a serem calculados pelo INSS, caso haja pedido da parte autora.
4- A parte autora por sua vez, com a aceitação da presente proposta, dará plena e total quitação do principal e dos
acessórios da presente ação, bem como arcará, se o caso, com as custas, despesas processuais e honorários de seu
patrono, se houver;
5- Constatada, a qualquer tempo, a existência de litispendência, coisa julgada, duplo pagamento ou falta de requisitos
legais para a concessão, no todo ou em parte, referente ao objeto da presente ação, a parte autora concorda, desde já,
que fica sem efeito a transação e, caso tenha sido efetuado dupla pagamento, que haja desconto parcelado em seu
beneficio, até a completa quitação do valor pago a maior, monetariamente corrigido, nos termos do art. 115, II, da Lei nº
8213/91.
6- A parte autora renuncia a eventuais direitos decorrentes do mesmo fato ou fundamento jurídico que deu origem à
presente demanda, inclusive eventual indenização por danos materiais ou morais.
Ante o exposto, HOMOLOGO, por sentença, o acordo firmado, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos,
EXTINGUINDO O PROCESSO COM EXAME DO MÉRITO, na forma do art. 487, III, b, do NCPC.
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Sem custas.
Colinas -MA, 21 de junho de 2017.

Colinas (MA), 28 de junhode 2017.
Francilia Silva Lima

Secretária Judicial
(Assinando de ordem do MM. Juiz Clenio Lima Correa, Titular da Comarca de São Domingos/MA, Respondendo nos termos do art.
3º, XXV, III, do Provimento nº. 001/2007/CGJ/MA)

PROCESSO nº.1569-59.2015.8.10.0033
AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO DOENÇA OU APOSENTADORIA PO INVALIDEZ
REQUERENTE:HILTOMAR DE SOUSA SIQUEIRA
ADVOGADO:LAMARK CRISTINY MENDES E SILVA, OAB/MA 8700
REQUERIDO:INSS
FINALIDADE:Intimação do advogado DR. LAMARK CRISTINY MENDES E SILVA, OAB/MA 8700, paratomar ciência da sentença
de fls. 75/79, com o seguinte teor:
DISPOSITIVO
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, extinguindo o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, I do
CPC/15, CONFIRMANDO A TUTELA ANTECIPADA e CONDENANDO o Instituto Nacional do Seguro Social a:
a) conceder o Benefício Aposentadoria por Invalidez a Hiltomar de Sousa Siqueira, CPF n° 330.731.553068 a contar da data do
requerimento administrativo (NB 609.745.850-2) de 10/04/2015;
b) pagar, obedecida a prescrição quinquenal, as parcelas vencidas, cujo valor, corresponde a R$ 24.210,28 (vinte e quatro mil,
duzentos e dez reais e vinte e oito centavos), conforme Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça
Federal;
c) Condeno o INSS em honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 2.º, do
CPC/15, considerando do princípio da causalidade, a natureza e importância da causa e o local da prestação do serviço, com
observância da Súmula 111 do STJ.

Decisão não sujeita ao duplo grau obrigatório de jurisdição, tendo em vista que a condenação é inferior a 1000 salários mínimos,
razão pela qual deixo de remeter os autos ao TRF da 1.ª Região, com fundamento no art. 496, § 3.º, I, do CPC/15.
P. R. I.

Colinas (MA), 28 de junhode 2017.

Francilia Silva Lima
Secretária Judicial
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(Assinando de ordem do MM. Juiz Clenio Lima Correa, Titular da Comarca de São Domingos/MA, Respondendo nos termos do art.
3º, XXV, III, do Provimento nº. 001/2007/CGJ/MA)

PROCESSO N.º 1675-21.2015.8.10.0033
AÇÃO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR IDADE DE TRABALHADOR RURAL
REQUERENTE: Maria das Graças Ribeiro
ADVOGADO: Dr. José Ribamar Borba Brito – OAB/MA 7116
REQUERIDO: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS
PROCURADOR: Dr. Guilherme Moreira Rino Grando
FINALIDADE:Intimação do Dr. José Ribamar Borba Brito – OAB/MA 7116,para tomar ciência da sentença de fls. 60/65, a seguir
transcrita: “PROCESSO N.º 1675-21.2015.8.10.0033 AÇÃO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR IDADE DE
TRABALHADOR RURAL REQUERENTE: Maria das Graças Ribeiro ADVOGADO: Dr. José Ribamar Borba Brito REQUERIDO:
Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS PROCURADOR: Dr. Guilherme Moreira Rino Grando EMENTA:
PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. SEGURADA ESPECIAL. APOSENTADORIA RURAL POR IDADE. PROVA
TESTEMUNHAL CORROBORADA POR INÍCIO DE PROVA MATERIAL. ATIVIDADE RURÍCOLA COMPROVADA. REQUISITOS
CONTIDOS NA LEI Nº 8.213/91. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1. Requisitos para aposentadoria de trabalhador rural: contar com
60 (sessenta) anos de idade, se homem e 55 (cinqüenta e cinco) anos, se mulher e comprovar o efetivo exercício de atividade
rural, ainda que de forma descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, por tempo igual ao
número de meses de contribuição correspondente à carência do benefício pretendido (art. 39, I c/c art. 48, § 1º e § 2º, da Lei nº
8.213/91). Demonstração inequívoca. 2. O início de prova documental combinado com a prova testemunhal confere ao requerente
o direito a aposentadoria por idade. Requisitos cumpridos de acordo com a Lei nº 8.213/91. Precedentes jurisprudenciais. 3. Tutela
antecipada confirmada na sentença para implantar benefício de aposentadoria por idade. 4. Sentença de procedência do pedido. S
E N T E N Ç A Trata-se de Ação de concessão de aposentadoria por idade de trabalhador rural movida por Maria das Graças
Ribeiro em face do INSS - Instituto Nacional do Seguro Social, em virtude de cumprimento dos requisitos necessários a concessão
do benefício de aposentadoria por idade. Alega, em síntese, que é rurícola desde a mais tenra idade, nascida na zona rural, com
cerca de vinte e oito anos de exercício de atividade rural. Informa que teve negado seu pedido em 05.03.2015 pela via
administrativa (NB 171.582.368-8). Por fim, pleiteia a procedência do pedido com a condenação do requerido ao pagamento da
aposentadoria por idade, bem como o pagamento dos benefícios desde a data da propositura do pedido administrativo, acrescido
de juros e correção e monetária, bem como honorários advocatícios a base de 20% (vinte por cento). Citado, o INSS apresentou
contestação intempestiva (fls. 24/32), onde refuta os fatos, discorre sobre a aposentadoria por idade e condição de trabalhador
rural e a data de início do benefício a ser considerada no caso de apresentação de documentos contemporâneos e ratificação por
meio de prova testemunhal. Requer a improcedência do pedido. Realizada instrução processual (fls. 46/47) com inquirição de
testemunhas. Apresentado certidão/laudo de vistoria pelo servidor nomeado (fls. 49). Alegações finais pelo Advogado da
requerente (fls. 53/54) e por parte do requerido (fls. 57/58). É o relatório. DECIDO. FUNDAMENTOS Primus, ressalto que o INSS
foi intimado para audiência de instrução e julgamento, contudo informa a impossibilidade de comparecimento. Com efeito,
prosseguiu-se a audiência com espeque no Art. 362, § 2.º do CPC/15, sendo realizado o ato de instrução e de julgamento. No caso
em tela, ao julgador cabe somente observar os requisitos necessários para que seja concedida a aposentadoria por idade. Dessa
forma, são requisitos para concessão da aposentadoria por idade: a prova da qualidade de segurado, o cumprimento da carência e
o implemento da idade mínima prevista em lei. No que diz respeito aos trabalhadores rurais, a idade mínima é reduzida em 5
(cinco) anos e, para os segurados especiais, não se exige o cumprimento da carência (arts. 26, III, 39, I, e 143 da Lei nº 8.213/91),
no entanto deverá o segurado comprovar o exercício de atividade rural por período equivalente ao número de meses estabelecido
no art. 142, da Lei de Benefícios. No primeiro caso, o art. 11 VII, do diploma acima, ensina: "como segurado especial: a pessoa
física residente no imóvel rural ou em aglomerado urbano ou rural próximo a ele que, individualmente ou em regime de economia
familiar, ainda que com o auxílio eventual de terceiros, na condição de: a) produtor, seja proprietário, usufrutuário, possuidor,
assentado, parceiro ou meeiro outorgados, comodatário ou arrendatário rurais, que explore atividade" No plano documental, para
embasar o pedido, consta: Comunicação de Decisão (fls. 07), Carteira do Sindicato (fls. 08), Certidão do Cartório Eleitoral, onde
consta a profissão da requerente como trabalhadora rural (fls. 09/10), Declaração de atividade rural (fls. 11), Declaração de
proprietário (fls. 16), onde consta que a requerente trabalha nas terras de Antonio Neto Oliveira Sousa no Povoado Duas Irmãs
como lavradora, desde 02/10/1982. Somado a esse fato, tem-se o depoimento testemunhal que confirma sua atividade de
lavradora no Povoado Duas Irmãs, Município de Colinas/MA (fls. 46/47), verbis: "JOSÉ DE SOUSA BARROS, brasileiro, viúvo,
nascido em 01.02.1945 em Colinas/MA, lavrador aposentado, residente no Povoado Duas Irmãs, zona rural de Colinas/MA.
Compromissado na forma da Lei, Advertido das Penas de falso Testemunho. Inquirido, informou Que conhece a requerente há 50
anos aproximadamente, sempre trabalhando como lavradora; Que a requerente bota com seu marido Antonio Francisco em média
três tarefas de roça no Povoado Duas Irmãs, nas terras de propriedade do Antonio Neto Oliveira Sousa, cultivando arroz, feijão,
mandioca e milho, apenas para seu sustento e de sua família; Que a requerente não possui máquinas agrícolas; Que a requerente
possui quatro filhos, Antonio, Eduardo, Rita e Elizangela, que também a auxiliam na roça; Que nunca presenciou a requerente
remunerar alguém para trabalhar; Que o único meio de sustento da requerente e de sua família é a lavoura, além de ser
beneficiária do Programa Bolsa Família. Dada a palavra ao Advogado, respondeu Que a residência da requerente no Povoado
Duas Irmãs é feita de taipe e coberta de palhas, possui energia elétrica e água encanada; Que o trabalho da requerente consiste
em limpeza da terra, colheita, dentre outros, às vezes trocando os serviços com vizinhos de roça; Que presenciou diversas vezes a
requerente trabalhando na lavoura; Que são vizinhos de roça da requerente o Epitácio e o Francisco. "MARIA DA PAZ LOPES
CUNHA, brasileira, casada, nascida em 15.04.1954, em Colinas/MA, lavradora aposentada, residente na Travessa Nossa Senhora
da Consolação, s/n°, Bairro Centro, Colinas/MA. Compromissada na forma da Lei; Advertida das Penas de falso Testemunho.
Inquirida, informou Que conhece a requerente desde criança, destacando que ela sempre trabalhou como lavradora; Que a
requerente bota com seu marido Antonio Francisco em média três tarefas de roça no Povoado Duas Irmãs, nas terras de
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propriedade do Antonio Neto Oliveira Sousa, cultivando arroz, feijão, abóbora, mandioca e milho, apenas para seu sustento e de
sua família; Que a requerente não possui máquinas agrícolas; Que a requerente possui quatro filhos, Antonio, Eduardo, Rita e
Elizangela, que também a auxiliam na roça; Que nunca presenciou a requerente remunerar alguém para trabalhar; Que o único
meio de sustento da requerente e de sua família é a lavoura, além de ser beneficiária do Programa Bolsa Família. Dada a palavra
ao Advogado, respondeu Que a residência da requerente no Povoado Duas Irmãs é feita de taipe e coberta de palhas, possui
energia elétrica e água encanada; Que o trabalho da requerente consiste em limpeza da terra, colheita, dentre outros, às vezes
trocando os serviços com vizinhos de roça, deixando os serviços mais pesados com seu marido Antonio Francisco; Que
presenciou diversas vezes a requerente trabalhando na lavoura; Que são vizinhos de roça da requerente o Epitácio e o Francisco
"Chicão"." O depoimento corrobora que a requerente sempre trabalhou na lavoura, a proximidade do conhecimento da testemunha
determina fortaleza ao período alegado na exordial. A idade mínima é requisito incontroverso, com o documento de identidade
juntado aos autos, sem argumentação de nulidade da parte contrária, por isso, hábil a produzir o efeito de demonstrar a idade da
requerente. Destaco, por fim, que foi realizada VISTORIA POR SERVIDORES DESTE JUÍZO (fls. 49), sendo comprovado que a
requerente realmente reside no Povoado Duas Irmãs há mais de 0 anos, tendo residência fixa; que a Requerente possui uma
plantação de milho, mandioca, arroz e feijão de mais ou menos uma tarefa nos terrenos do Antonio Neto Oliveira Sousa, no
povoado Duas Irmãs. Com os requisitos apresentados a fortaleza do pedido da requerente apresenta maior vigor nas palavras
Carlos Antonio Rodrigues Sobrinho (Questões Previdenciárias no TRF da 4ª Região: Particularidades, Jus Navigandi, acesso em
10.02.2009): "No que tange à prova do exercício da atividade rural, o Tribunal tem entendido que, embora a Lei Previdenciária exija
um início razoável de prova material, não sendo admitida a prova exclusivamente testemunhal, salvo na ocorrência de motivo de
força maior ou caso fortuito - art. 55, §3º, da Lei 8.213/91 -, tal exigência, no caso dos trabalhadores rurais, deve ser relativizada,
tendo em vista as peculiaridades que envolvem essa classe de trabalhadores, especialmente a categoria dos "bóias-frias" ou
"safristas". Nesse sentido, já se manifestou o TRF da 1.ª Região, verbis: "PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE.
TRABALHADOR RURAL. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS: ÍNICIO DE PROVA MATERIAL CORROBORADA POR
PROVA TESTEMUNHAL. JUROS. CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Para a obtenção de
aposentadoria rural por idade cumpre ao interessado comprovar que possui a idade mínima prevista em lei (art. 48, § 1º, da Lei n.
8.213/91) e o exercício de atividade rural. 2. O segurado cumpriu o disposto no art. 55, § 3º, da Lei 8213/91, uma vez que trouxe
aos autos a certidão de casamento lavrada no ano de 1955 em que consta a sua profissão como lavrador, as certidões de
nascimentos dos filhos, nos anos de 1956 e 1960, na zona rural, a certidão de nascimento de uma filha, em 1970, comprovando a
qualificação do recorrido como criador, além de declaração expedida pelo Sindicato Regionais dos Trabalhadores Rurais da
Região, no ano de 1994 e documentos relativos à pequena propriedade rural pertencente ao autor. A prova documental
colacionada foi corroborada pela competente prova testemunhal. 3. Para reconhecer tempo de serviço rural, não há exigência legal
de que o documento apresentado abranja todo o período que se quer ver comprovado. Precedente do STJ. 4. Juros de mora
mantidos em 0,5% a partir da citação, à míngua de recurso do autor. 5. A correção monetária deve ser aplicada desde a data em
que cada parcela se tornou devida (Súmula 19 deste Tribunal), com a utilização dos índices constantes do Manual de Cálculos da
Justiça Federal. 6. A partir da edição da Lei n. 11.960/2009 os juros e correção monetária devem incidir na forma da nova disciplina
normativa. 7. Honorários advocatícios reduzidos para 10% sobre o valor da condenação, devendo ser calculados apenas sobre as
parcelas vencidas, não incidindo sobre as parcelas vincendas (Súmula n. 111 do STJ). 8. Apelação não provida e remessa oficial
parcialmente provida. (TRF-1 - AC: 16898 TO 0016898-64.2006.4.01.9199, Relator: JUIZ FEDERAL MIGUEL ÂNGELO DE
ALVARENGA LOPES, Data de Julgamento: 31/08/2011, 3ª TURMA SUPLEMENTAR, Data de Publicação: e-DJF1 p.511 de
21/09/2011)" Inegável, portanto, o preenchimento de todos os requisitos definidos na Lei n.º 8.213/91, revelando-se imperioso a
procedência do pedido. CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA NA SENTENÇA No caso presente, verifico estarem presentes
os requisitos do art. 300, do CPC/15, elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao
resultado útil do processo: o primeiro com base no forte acervo probatório documental e testemunhal, sendo o segundo inferido
pela natureza alimentar do pedido, onde a falta do benefício de pensão por idade representa o único meio de subsistência da
população rural local. A estas circunstâncias se soma o fato do INSS não haver apresentado processo administrativo pertinente,
cujo ônus lhe é imposto pelo art. 11, da Lei 10.259/01, o que também deve pesar em favor do pedido autoral. Nesse sentido:
"PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INSS. REVISÃO
DE DÉBITO. PROVA PERICIA LDES NECESSÁRIA. ACERVO DOCUMENTAL SUFICIENTE PARA O JULGAMENTO DALIDE.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. O Tribunal a quo, soberano na análise contextual dos
autos,entendeu que o conjunto probatório era suficiente para o julgamento antecipado da lide, indeferindo, portanto, o pedido de
produção deprova pericial, não havendo, pois, que se falar em cerceamento dedefesa. 2. Nesse aspecto, análise em sentido
contrário que leve amodificação do julgado revela indispensável reapreciação do conjuntoprobatório existente no processo, o que é
vedado em recursoespecial, em virtude do preceituado na Súmula n. 7/STJ. 3. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no
AREsp: 273202 RS 2012/0263445-9, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 04/04/2013, T1 -
PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/04/2013)" Ante o exposto, em face do juízo de procedência do pedido (cognição
exauriente) e da natureza alimentar dos proventos, ANTECIPO PARCIALMENTE OS EFEITOS DA TUTELA para DETERMINAR
AO INSS, no prazo de 10 dias, a implantação do Benefício de Aposentadoria por Idade de Trabalhador Rural (NB 171.582.368-8).
DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, extinguindo o processo com resolução do mérito, na forma do
art. 487, I do CPC/15, CONFIRMANDO A TUTELA ANTECIPADA supra e CONDENANDO o Instituto Nacional do Seguro Social a:
a) implantar/conceder benefício de aposentadoria por idade para MARIA DAS GRAÇAS RIBEIRO, CPF n° 982.830.733-20 (NB
171.582.368-8), na conformidade da lei nº 8.213/1991, sendo devido pagamento de um salário mínimo, retroativo desde a data do
requerimento administrativo (05.03.2015 - fls. 07); b) pagar, obedecida a prescrição qüinqüenal, as parcelas vencidas, cujo valor,
corresponde a R$ 25.266,87(vinte e cinco mil, duzentos e sessenta e seis reais, oitenta e sete centavos), conforme Manual de
Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal; c) condenar o INSS em honorários advocatícios, que fixo em
12% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 2.º, do CPC/15, considerando do princípio da causalidade, a natureza e
importância da causa e o local da prestação do serviço, com observância da Súmula 111 do STJ. Decisão não sujeita ao duplo
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grau obrigatório de jurisdição, tendo em vista que a condenação é inferior a 1000 salários mínimos, razão pela qual deixo de
remeter os autos ao TRF da 1.ª Região, com fundamento no art. 496, § 3.º, I, do CPC/15. Sem custas. Publique-se. Registre-se.
Intimem-se. Colinas - MA, 21 de junho de 2017. Juiz Clênio Lima Corrêa Respondendo pela Comarca de Colinas/MA.”

HELENILDE PEREIRA DE OLIVEIRA
Técnico Judiciário

(Assinando nos termos do art. 3º, XXV, III, do Provimento nº. 001/2007/CGJ/MA)

PROCESSO nº.169-10.2015.8.10.0033
AÇÃO deREPETIÇÃO DE INDÉBITO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
AUTOR: RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA
ADVOGADO: FRANCISCO MARCELO MOEIRA LIMA SILVA, OAB/MA 10.431
RÉU: BANCO VOTORANTIMS/A

FINALIDADE:Intimação do advogado DR. FRANCISCO MARCELO MOREIRA LIMA SILVA, OAB/MA 10431,para tomar ciência
do trânsito em julgado do acordão de fls. 135/141 e depósito de fls. 144,e requer o que achar de direito, no prazo de 10
dias, sob pena de arquivamento.

Colinas (MA), 28 de junho de 2017.

Francilia Silva Lima
Secretária Judicial

(Assinando de ordem do MM. Juiz Clenio Lima Correa, Titular da Comarca de São Domingos/MA, Respondendo nos termos do art.
2°, do Provimento nº. 01/2013 e o Provimento n° 001/2007/CGJ/MA)

PROCESSO N.º : 1800-57.2013.8.10.0033
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
EXEQUENTE: UNIÃO
ADVOGADO : FABIO PENHA GONZALES OAB/MA 6698
EXECUTADO: JOÃO RODRIGUES CORDEIRO
FINALIDADE:Intimação do advogado Dr.FABIO PENHA GONZALES OAB/MA 6698, para tomar ciência do despacho de fls. 16:
Processo n.º 1800-57.2013.8.10.0033
Em face da certidão de fls. 15 intime-se o Exequente a fim de requerer providência específica, no prazo de dez dias, sob pena de
extinção.

Colinas (MA), 28 de junho de 2017.
Francilia Silva Lima

Secretária Judicial
(Assinando de ordem do MM. Juiz Clenio Lima Correa, Titular da Comarca de São Domingos/MA, Respondendo nos termos do art.

2°, do Provimento nº. 01/2013 e o Provimento n° 001/2007/CGJ/MA)

PROCESSO N.º : 1857-70.2016.8.10.0033
AÇÃO PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
AUTOR : MARIA DAS NEVES BATISTA
ADVOGADO : GUSTAVO HENRIQUE MATOS BARROSO
RÉU : CEMAR
ADVOGADO: TIAGO JOSE FEITOSA DE SÁ, OAB/MA 8654-A
FINALIDADE:Intimação dos advogados Dr.Gustavo Henrique Matos Barroso OAB/MA 12587 E TIAGO JOSE FEITOSA DE SÁ,
OAB/MA 8654-A, para tomarem ciência da sentença de fls. 77/80, com o seguinte teor:
DISPOSITIVO
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para extinguir o processo com julgamento de mérito, na forma do art. 487, I, do
CPC/15, para:
1) CONDENAR A REQUERIDA EM DANOS MORAIS no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em razão de sua atitude lesiva ao
ordenamento jurídico, atualizado monetariamente a partir da sentença, com juros de 1% ao mês;
2) Condenar a(o) ré(u) no pagamento das custas processuais, e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre
o valor da condenação, considerando o zelo do profissional, a natureza e importância da causa, o trabalho desenvolvido pelo
profissional e o local da prestação do serviço, na forma do art. 85, § 2.º do CPC/15.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Colinas (MA), 28 de junhode 2017.

Francilia Silva Lima
Secretária Judicial

(Assinando de ordem do MM. Juiz Clenio Lima Correa, Titular da Comarca de São Domingos/MA, Respondendo nos termos do art.
2°, do Provimento nº. 01/2013 e o Provimento n° 001/2007/CGJ/MA)

PROCESSO nº.1896-38.2014.8.10.0033
AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ
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REQUERENTE:ALVINO FERNANDES MELO
ADVOGADO:LAMARK CRISTINY MENDES E SILVA, OAB/MA 8700
REQUERIDO:INSS
FINALIDADE:Intimação do advogado DR. LAMARK CRISTINY MENDES E SILVA, OAB/MA 8700, parano prazo de 10 dez dias,
apresentar alegações finais em forma de memoriais.

Colinas (MA), 28 de junhode 2017.

Francilia Silva Lima
Secretária Judicial

(Assinando de ordem do MM. Juiz Clenio Lima Correa, Titular da Comarca de São Domingos/MA, Respondendo nos termos do art.
3º, XXV, III, do Provimento nº. 001/2007/CGJ/MA)

PROCESSO nº.1928-43.2014.8.10.0033
AÇÃO PENAL
AUTOR:MINISTÉRIO PÚBLICO
PROMOTOR: AARÃO CARLO LIMA CASTRO

RÉU:WANDERSON FERRO SOUSA
ADVOGADO:SEZOSTRIS FRANCISCO PAÉ LIMA, OAB/MA 3017

FINALIDADE:Intimação do advogado DR. SEZOSTRIS FRANCISCO PAÉ LIMA, OAB/MA 3017, para tomar ciência da sentença
de fls. 68/71 com o seguinte teor:
D I S P O S I T I V O
Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva estatal esculpida na denúncia para ABSOLVER o acusado
WANDERSON FERRO SOUSA com fundamento no art. 386, VI, do CPP.
Sem custas processuais, como autoriza o art. 10, II, da Lei n.º 6.584/96.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Colinas-MA, 29 de junhode 2017.

Francilia Silva Lima
Secretária Judicial

(Assinando de ordem do MM. Juiz Clenio Lima Correa, Titular da Comarca de São Domingos/MA, Respondendo nos termos do art.
2°, do Provimento nº. 01/2013 e o Provimento n° 001/2007/CGJ/MA)

PROCESSO nº.1948-34.2014.8.10.0033
AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR IDADE DE TRABALHADOR RURAL
REQUERENTE:RAIMUNDA NONATA PEREIRA
ADVOGADO:LAMARK CRISTINY MENDES E SILVA, OAB/MA 8700
REQUERIDO:INSS
FINALIDADE:Intimação do advogado DR. LAMARK CRISTINY MENDES E SILVA, OAB/MA 8700, paratomar ciência da sentença
de fls. 60/64, com o seguinte teor:
DISPOSITIVO
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, extinguindo o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, I do
CPC/15, CONFIRMANDO A TUTELA ANTECIPADA supra e CONDENANDO o Instituto Nacional do Seguro Social a:
a) implantar/conceder benefício de aposentadoria por idade para RAIMUNDA NONATA PEREIRA, CPF n° 618.977.493-84 (NB
170.094.250-3), na conformidade da lei nº 8.213/1991, sendo devido pagamento de um salário mínimo, retroativo desde a data do
requerimento administrativo (06/10/2014 â?" fls. 35);
b) pagar, obedecida a prescrição qüinqüenal, as parcelas vencidas, cujo valor, corresponde a R$ 32.721,83 (trinta e dois mil,
setecentos e vinte e um reais, oitenta e três centavos), conforme Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na
Justiça Federal;

c) condenar o INSS em honorários advocatícios, que fixo em 12% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 2.º, do
CPC/15, considerando do princípio da causalidade, a natureza e importância da causa e o local da prestação do serviço, com
observância da Súmula 111 do STJ.
Decisão não sujeita ao duplo grau obrigatório de jurisdição, tendo em vista que a condenação é inferior a 1000 salários mínimos,
razão pela qual deixo de remeter os autos ao TRF da 1.ª Região, com fundamento no art. 496, § 3.º, I, do CPC/15.
Sem custas. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Colinas (MA), 28 de junhode 2017.

Francilia Silva Lima
Secretária Judicial

(Assinando de ordem do MM. Juiz Clenio Lima Correa, Titular da Comarca de São Domingos/MA, Respondendo nos termos do art.
3º, XXV, III, do Provimento nº. 001/2007/CGJ/MA)
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PROCESSONº 2023-73.2014.8.10.0033
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C.C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS E MORAIS
REQUERENTE :Maria da Conceição Ferreira
ADVOGADO : Dr. Francisco Marcelo Moreira Lima Silva
REQUERIDO :Banco Bradesco S.A
ADVOGADO : Dr. Wilson Sales Belchior - OAB/MA 11.099-A
FINALIDADE:Intimação do Advogado Dr. WILSON SALES BELCHIOR - OAB/MA 11.099-A, de acordo com o requerimento
postulado pelorequeridoàs fls. 117do presente processo, para, tomar ciência do teor do Despacho de fls. 155, com o seguinte
texto:
“1) Tendo em vista o valor incontroverso depositado, conforme comprovante de pagamento (fls. 119), expeça-se os competentes
Alvarás Judiciais, na forma requerida pelo patrono da requerente (fls. 149);
2) Tendo em vista que o executado foi intimado pessoalmente em 20/01/2015 para cancelar a conta-corrente da requerente,
mantendo-a somente em conta benefício, no prazo de dez dias, sob pena de multa diária, cumprindo somente em 17/05/2016 (fls.
139), INTIME-SE, na forma do art. 523, do NCPC,a parte requerida – na pessoa do seu Advogado – para no prazo de quinze (15)
dias, efetuar o pagamento da multa diáriaimposta, no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), sob pena de BLOQUEIO
JUDICIAL pelo sistema BACENJUD;
3) Ademais, tendo em vista que o executado foi intimado pessoalmente em 08/06/2016 para apresentar os extratos bancários dos
últimos cinco anos relacionados à conta-corrente da requerente, que permitissem à exequente a liquidação do dano material, no
prazo de dez dias, sob pena de multa diária, cumprindo somente em 12/08/2016 (fls. 129), INTIME-SE, na forma do art. 523, do
NCPC,a parte requerida – na pessoa do seu Advogado – para no prazo de quinze (15) dias, efetuar o pagamento da multa
diáriaimposta, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), sob pena de BLOQUEIO JUDICIAL pelo sistema BACENJUD;
4) Efetuado o pagamento, expeça-se o alvará;
5) Não sendo efetuado o pagamento, DETERMINOo bloqueio do valor acima – através do BACENJUD;
6) Faça constar na intimação que caso não haja o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o
executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação, ex vi do art. 525,
do NCPC.
7) Havendo Impugnação, INTIME-SEo Advogado do Autor para manifestar-se no prazo de dez dias, voltando os autos conclusos
para decisão.
8) Caso contrário, decorrendo o prazo sem oferecimento de Impugnação, DETERMINOa liberação do valor bloqueado através de
Alvará.”

Colinas (MA), 28de junho de 2017.

Francilia Silva Lima
Secretária Judicial

(Assinando de ordem do MM. Clênio Lima Corrêa, Juiz Respondendo da Comarca de Colinas/MA, nos termos do art. 3º, XXV, III,
do Provimento nº. 001/2007/CGJ/MA)

PROCESSONº 2069-28.2015.8.10.0033
AÇÃO DE COBRANÇA
REQUERENTE :Rodrigo das C. C. Galvão - ME
ADVOGADA: Drª. Rafaella Veras e Silva Lebre
REQUERIDO :Cinzel Engenharia Ltda.
ADVOGADOS: Dr. Victor Luiz Weinstein de Azevedo– OAB/PE 24.961-D, Dr. Joaquim Brandão Correia – OAB/PE 22.879-D e Dr.
Rafael de Sá Loreto – OAB/PE 26.983-D
FINALIDADE:Intimação dosAdvogadosDr. VICTOR LUIZ WEINSTEIN DE AZEVEDO– OAB/PE 24.961-D, Dr. JOAQUIM
BRANDÃO CORREIA – OAB/PE 22.879-De Dr. RAFAEL DE SÁ LORETO – OAB/PE 26.983-D, para tomaremciência do teor do
Despacho de fls. 152, com o seguinte texto:
“1) Na forma do art. 523, do NCPC, INTIME-SEa parte requerida – na pessoa do seu advogado – para no prazo de quinze (15)
dias, efetuar o pagamento da condenação totalizando o importe de R$ 181.720,31(cento e oitenta e ummil, setecentos e vinte
reais, trinta e um centavos), sob pena de multa de 10% (dez por cento), e, também, de honorários de Advogado de 10% (dez por
cento) e BLOQUEIO JUDICIAL pelo sistema BACENJUD;
2) Efetuado o pagamento, expeça-se o alvará;
3) Não sendo efetuado o pagamento, DETERMINO o bloqueio do valor acima – através do BACENJUD – acrescido de multa de
10% (dez por cento) e honorários de Advogado de 10% (dez por cento), totalizando o valor de R$ 202.499,62(duzentos e dois mil,
quatrocentos e noventa e nove reais, sessenta e dois centavos);
4) Faça constar na intimação que caso não haja o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o
executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação, ex vi do art. 525,
do NCPC.
5) Havendo Impugnação, INTIME-SE o Advogado do Autor para manifestar-se no prazo de dez dias, voltando os autos conclusos
para decisão.
6) Caso contrário, decorrendo o prazo sem oferecimento de Impugnação, DETERMINOa liberação do valor bloqueado através de
Alvará.”
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Colinas (MA), 29de junho de 2017.

Francilia Silva Lima
Secretária Judicial

(Assinando de ordem do MM. Clênio Lima Corrêa, Juiz Respondendo da Comarca de Colinas/MA, nos termos do art. 3º, XXV, III,
do Provimento nº. 001/2007/CGJ/MA)

PROCESSO nº.2160-89.2013.8.10.0033
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE LIMINAR PELO RITO
SUMÁRIO
REQUERENTE : SEBASTIÃO PEREIRA CRUZ
ADVOGADO : Dr. LAMARK CRISTINY M.E SILVAOAB/MA 8700
REQUERIDO :BANCO PANAMERICANO S/A
ADVOGADO : Dr. GILVAN MELO SOUSAOAB/CE 16.383
FINALIDADE :Intimação dos advogados Dr. LAMARK CRISTINY MENDES E SILVAOAB/MA 8700e Dr. GILVAN MELO
SOUSAOAB/CE 16.383,para CIENTE DE DECISÃO, com o seguinte teor conclusivo:” JULGO IMPROCEDENTE A
IMPUGNAÇÃO. Preclusa a decisão expeça-se alvará judicial do valor bloqueado de R$ 21.548,32 (vinte e um mil, quinhentos e
quarenta e oito reais e trinta e dois centavos). Intime-se. Colinas-MA, 06 de junho de 2017. Juiz CLÊNIO LIMA CORREATitular da
Comarca de São Domingos do Maranhão Respondendo”.

Colinas (MA), 29 de junho de 2017.
Maria Aparecida Pereira Barbosa

Auxiliar Judiciário
(Assinando de ordem do MM. Juiz Clênio Lima Correa, Titular da 1ª Vara da Comarca São Domingos do Maranhão, respondendo

pela Comarca de Colinas/MA, (Portaria CGJ – 7202017) nos termos do art. 3º, XXV, III, do Provimento nº. 001/2007/CGJ/MA)

PROCESSO nº.2204-40.2015.8.10.0033
AÇÃO EXECUÇÃO FISCAL
EXEQUENTE: ESTADO DO MARANHÃO
EXECUTADO: JOSAFÁ DE OLIVEIRA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO - ME

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS
O Doutor CLÊNIO LIMA CORRÊA, Juiz de Direito Titular da Comarca de São Domingos do Estado do Maranhão, respondendo na
forma da Lei, etc.
DETERMINAA CITAÇÃO JOSAFÁ DE OLIVEIRA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO – ME,através de seu representante
legal o SenhorJOSAFÁ DE OLIVEIRA, brasileiro, atualmente em luga incerto e não sabido, para pagar a dívida de R$ 1.849,21 (um
mil oitocentos e quarenta e nove reais e vinte e centavos) acrescido de juros e mora, encargos ou garanti a execução, na
forma do art. 8°, IV da Lei de Execução Fiscal (lei n° 6.830/80). Dado e passado nesta cidade de Colinas, Estado do Maranhão,
aos vinte e oito (28) dias do mês de abril do ano de dois mil e dezessete (2017). Eu, _______, Francilia Silva Lima, Secretária
Judicial, o subscrevo.

Colinas, 26 de junho de 2017
Francilia Silva Lima

Secretária Judicial
(Assinando de ordem do MM. Juiz Clenio Lima Correa, Titular da Comarca de São Domingos/MA, Respondendo nos termos do art.

3º, XXV, III, do Provimento nº. 001/2007/CGJ/MA)

PROCESSO nº.2209-62.2015.8.10.0033
AÇÃO CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR IDADE
REQUERENTE:MARIA DE JESUS DA SILVA LUZ
ADVOGADO:LAMARK CRISTINY MENDES E SILVA, OAB/MA 8700
REQUERIDO:INSS
FINALIDADE:Intimação do advogado DR. LAMARK CRISTINY MENDES E SILVA, OAB/MA 8700, pararequerer o que achar de
direito, no prazo de 10 dias, sob pena de arquivamento

Colinas (MA), 28 de junhode 2017.

Francilia Silva Lima
Secretária Judicial

(Assinando de ordem do MM. Juiz Clenio Lima Correa, Titular da Comarca de São Domingos/MA, Respondendo nos termos do art.
3º, XXV, III, do Provimento nº. 001/2007/CGJ/MA)

PROCESSO nº.24-56.2012.8.10.0033
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
REQUERENTE:BANCO HONDA S/A
ADVOGADO:MAURO SERGIO FRANCO PEREIRA, OAB-MA 7932
REQUERIDO. MANOEL DOS REIS CARDOSO DA SILVA
FINALIDADE:Intimação dos advogados DR. IMAURO SERGIO FRANCO PEREIRA, OAB/MA 7932,para tomar ciência do

Página 1171 de 2382 Diário da Justiça Eletrônico Disponibilização: 30/06/2017
Edição nº 114/2017 Publicação: 03/07/2017

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO - Praça Dom Pedro II, s/n Centro - CEP 65010-905 - São Luis-MA - Fone: (98) 2106-9000 - www.tjma.jus.br
Diário da Justiça Eletrônico - Diretoria Judiciária - Coordenadoria de Jurisprudência e Publicações - Fone: (98) 2106 9805 / 9810 / 9896 / 9897 - publicacoes@tj.ma.gov.br



despacho de fls. 58.
Processo n.º 24-56.2012.8.10.0033
Em face da certidão de fls. 56 intime-se o Autor, através de seu advogado, a fim de requerer providência específica, no prazo de
dez dias, sob pena de extinção.

Colinas (MA), 28 de junho de 2017.

Francilia Silva Lima
Secretária Judicial

(Assinando de ordem do MM. Juiz Clenio Lima Correa, Titular da Comarca de São Domingos/MA, Respondendo nos termos do art.
3º, XXV, III, do Provimento nº. 001/2007/CGJ/MA)

PROCESSO: 278-53.2017.8.10.0033
ALVARÁ JUDICIAL
REQUERENTE: Joselita Pereira de Sá Meneses Santos
ADVOGADOS: Dr. Sezostris Francisco Paé Lima OAB/MA 3017 e Dra. Nazareth Paiva Nunes Paé Lima OAB/MA 12.204

FINALIDADE :Intimação dos advogados Dr. SEZOSTRIS FRANCISCO PAÉ LIMA OAB/MA3017 e Dra. NAZARETH PAIVA
NUNES PAÉ LIMA, OAB/MA 12.204,para tomar conhecimento da sentença de fls. 31/32, com o seguinte teor: S E N T E N Ç
A Cuida-se de pedido de Alvará Judicial ajuizado por Joselita Pereira de Sá Meneses Santosa fim de receber o saldo
remanescente proveniente do PIS e do FGTS, deixado por Raimundo Nonato Lima Santos, seu esposo, falecido em 21/12/2016.
Instrui o pedido com procuração, cópia de documentos pessoais, certidão de casamento, certidão de óbito, Extrato bancário
expedido pela Caixa Econômica, demonstrativo de dependentes do de cujus (fls. 05/14), ao final, pugna pela expedição de alvará,
bem como pelos benefícios da justiça gratuita. O Ministério Público manifestou-se pela procedência do pedido desde que não
ultrapasse 40 (quarenta) salários-mínimos (fls. 28/29). É o relatório. DECIDO. Os documentos que repousam nos autos legitimam a
pretensão da(o) requerente, autorizando o deferimento tutela almejada. O art. 1.º, do Decreto 85.845/81 destaca, verbis:
"Art. 1.º Os valores discriminados no parágrafo único deste artigo, não recebidos em vida pelos respectivos titulares, serão pagos,
em quotas iguais, aos seus dependentes habilitados na forma do art. 2.º Parágrafo único. O disposto neste Decreto aplica-se aos
seguintes valores: (…)III â?" saldos das contas individuais do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e do Fundo de Participação
PIS/PASEP;" O art. 1.829, III, do CC, coloca a(o) requerente em incontestável prioridade lugar na ordem da sucessão legal,
legitimando sua pretensão. Assim, a Requerente comprovou sua legitimidade, o direito ao valor, bem como a morte do correntista.
Destaco que nos processos de jurisdição voluntária, o magistrado não é obrigado a observar o critério da legalidade estrita,
podendo adotar em cada caso a solução que reputar mais conveniente ex vi do art. 723, parágrafo único do CPC/15. Portanto,
demonstrado quantum satis a plausibilidade do direito invocado e a necessidade de tutela pretendida, JULGO PROCEDENTE O
PEDIDO formulado na inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, I, do CPC/15.
Expeça-se Alvará Judicial em nome de Joselita Pereira de Sá Meneses Santos (CPF n.º 398.317.523-68) a fim de a fim de receber
o saldo remanescente da conta vinculada ao PIS/PASEP n.º 1069002813-7, de titularidade de Raimundo Nonato Lima Santos
(CPF n.º 080.668.763-00). Por fim, seja encerrada a respectiva conta. P. R. I. Arquive, após o trânsito em julgado da sentença.
Colinas (MA), 06 de junho de 2017 Juiz CLÊNIO LIMA CORRÊA Titular da Comarca de São Domingos do Maranhão, respondendo

Colinas (MA), 29de junho de 2017.
Maria Aparecida Pereira Barbosa

Auxiliar Judiciário
(Assinando de ordem do MM. Juiz Clênio Lima Correa, Titular da 1ª Vara da Comarca São Domingos do Maranhão, respondendo

pela Comarca de Colinas/MA, (Portaria CGJ – 7202017) nos termos do art. 3º, XXV, III, do Provimento nº. 001/2007/CGJ/MA)

PROCESSO nº.459-54.2017.8.10.0033
AÇÃO ORDINÁRIO DE COBRANÇA
AUTOR:ANA FLÁVIA DE SOUSA PORTO SIQUEIRA
ADVOGADO:ANTÔNIO DOS SANTOS MENEZES, OAB/MA 4204
RÉU:ESTADO DO MARANHÃO

FINALIDADE:Intimação do advogado(a) DR. ANTÔNIODOS SANTOS MENEZES, OAB/MA 4204, para tomar ciência da decisão
de fls. 42/43com o seguinte teor:
DECISÃO
Ana Flávia de Sousa Porto ajuizou Ação ordinária de Cobrança de férias acrescidas do terço constitucional em face do Estado do
Maranhão alegando ter exercido o cargo de professora, contratada sem concurso público, exercendo suas funções entre os anos
de 2008 a 2016.
Pugna pelo pagamento de férias dos anos de 2011 a 2016.
É o relatório. DECIDO.
Primus, assevero que o fato envolve servidor público estadual contratado com ausência de submissão a prévio concurso público,
que não se submete ao regime administrativo/estatutário, não sendo contrato temporário e nem servidor que exerce função
comissionada. Nesse contexto, a competência da Justiça Laboral revela-se patente.
Destaco que o próprio Tribunal Regional do Trabalho da 16.ª Região ao apreciar incidente de uniformização de jurisprudência nº
0033-2014-00-16-06-IUJ, na sessão plenária do dia 12/01/2015, restou sedimentado neste Tribunal Regional do Trabalho, que a
Justiça do Trabalho tem competência para apreciar os pleitos que envolvam contratação de servidores desprovida de concurso
público. Transcreve decisão no "Processo Nº RO-0016002-98.2013.5.16.0008, Relatora: Desembargadora Relatora MARCIA
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ANDREA FARIAS DA SILVA, São Luís/MA, 09/04/2015, verbis:
"In casu, no que pertine à preliminar de incompetência material da Justiça do Trabalho, devo destacar que a partir do julgamento
do incidente de uniformização de jurisprudência nº 0033-2014-00-16-06-IUJ, na sessão plenária do dia 12/01/2015, restou
sedimentado neste Tribunal Regional do Trabalho, que a Justiça do Trabalho tem competência para apreciar os pleitos que
envolvam contratação nula bem como naqueles em que há dúvida quanto à validade do regime jurídico instituído no ente federado.
Como no presente caso, trata-se de típica contratação nula procedida pela Administração Pública, nego seguimento ao recurso
quanto à presente preliminar de incompetência desta Justiça do Trabalho."
A competência é da Justiça Laboral é tamanha que os recursos estão sendo apreciados monocraticamente pelas demais Turmas
do TRT da 16.ª Região, com exceção da Egrégia 1.ª Turma.
Esse também tem sido o entendimento do TST, verbis:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA DO MUNICÍPIO RECLAMADO. COMPETÊNCIA MATERIAL DA
JUSTIÇA DO TRABALHO. CONTRATO NULO. AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO. O Regional consignou que, ante a
ausência de submissão a prévio concurso público, não se poderia concluir pela natureza pública do vínculo entre as partes. Assim,
afastando expressamente a submissão da reclamante ao regime administrativo/estatutário, entendeu que a competência para
analisar e julgar o feito envolvendo a relação de trabalho é desta Justiça especializada. Outrossim, não há menção, no acórdão
regional, de que a contratação da obreira tivesse sido alicerçada em legislação que disciplinaria a contratação temporária de
servidores. Nesse contexto, verifica-se que a trabalhadora não estava submetida ao regime estatutário nem ao regime jurídico-
administrativo previsto no artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal. (TST - ARR: 3749220135220108, Relator: José Roberto
Freire Pimenta, Data de Julgamento: 22/04/2015, 2ª Turma, Data de Publicação: DEJT 30/04/2015)"
"RECURSO DE REVISTA. MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
CONTRATO NULO. RECONHECIMENTO DE REGIME CELETISTA PELO TRT. Conforme o entendimento firmado pela Suprema
Corte, no exame do mérito da ADIn-MC nº 3395-6, a Justiça do Trabalho é incompetente para apreciar as causas instauradas entre
o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação de natureza jurídico estatutária e também a lide que trata de vínculo
de natureza jurídico-administrativa, caso da contratação para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público.
No caso dos autos, existe premissa concreta, registrada no acórdão do Regional, acerca da nulidade do contrato de trabalho
firmado entre Administração e reclamante, com a consequente aplicação do regime celetista à relação contratual, logo, a Justiça
do Trabalho é competente para julgar a lide. Assim, inviável o conhecimento do recurso de revista, ante os termos da Súmula n.º
126 do TST. Recurso de revista de que não se conhece. CONTRATO DE TRABALHO NULO. CONTRATAÇÃO IRREGULAR
PELO ENTE PÚBLICO. EFEITOS . O TRT decidiu de acordo com o disposto na Súmula nº 363 do TST, pois, reconhecendo a
nulidade do contrato de trabalho por contratação irregular da reclamante, manteve a condenação aos depósitos de FGTS e às
horas efetivamente trabalhadas. Recurso de revista de que não se conhece. (TST - RR: 3297420135050201, Relatora: Kátia
Magalhães Arruda, Data de Julgamento: 11/03/2015, 6ª Turma, Data de Publicação: DEJT 13/03/2015)"
Nunca é demais acrescentar a competência da Justiça Comum Estadual para processar e julgar ação de servidor público
municipal, pleiteando direitos relativos ao vínculo estatutário (Súmula 137 - STJ), contudo o caso dos autos é diverso.
Do mesmo modo, compete à Justiça dos Estados processar e julgar ação de servidor estadual decorrente de direitos e vantagens
estatutárias no exercício de cargo em comissão (Súmula 218 - STJ), todavia não se trata de cargo em comissão.
Reitero que esse não é o caso dos autos, pois o fato envolve servidor público municipal contratado com ausência de submissão a
prévio concurso público, que não se submete ao regime administrativo/estatutário, não sendo caso de contrato temporário e nem
servidor que exerce função comissionada.
Assim, reconheço a incompetência desse juízo e determino a remessa dos autos à Vara do Trabalho de São João dos Patos-MA.

Colinas (MA), 29 de junho de 2017.

Frncilia Silva Lima
Secretária Judicial

(Assinando de ordem do MM. Juiz Clenio Lima Correa, Titular da Comarca de São Domingos/MA, Respondendo nos termos do art.
2°, do Provimento nº. 01/2013 e o Provimento n° 001/2007/CGJ/MA)

PROCESSO nº.489-60.2015.8.10.0033
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS E MORAIS
AUTOR: EXPEDITA LOPES DE OLIVEIRA
ADVOGADO: FRANCISCO MARCELO MOEIRA LIMA SILVA, OAB/MA 10.431
RÉU: BANCO BRADESCO S/A

FINALIDADE:Intimação do advogado DR. FRANCISCO MARCELO MOREIRA LIMA SILVA, OAB/MA 10431,para tomar ciência
do trânsito em julgado do acordão de fls. 106/111 e requer oque achar de direito, no prazo de 10 dias, sob pena de
arquivamento.

Colinas (MA), 28 de junho de 2017.

Francilia Silva Lima
Secretária Judicial

(Assinando de ordem do MM. Juiz Clenio Lima Correa, Titular da Comarca de São Domingos/MA, Respondendo nos termos do art.
2°, do Provimento nº. 01/2013 e o Provimento n° 001/2007/CGJ/MA)
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PROCESSO nº.499-07.2015.8.10.0033
AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO DOENÇA
REQUERENTE:MARINALVA MARQUES DA SILVA
ADVOGADO:LAMARK CRISTINY MENDES E SILVA, OAB/MA 8700
REQUERIDO:INSS
FINALIDADE:Intimação do advogado DR. LAMARK CRISTINY MENDES E SILVA, OAB/MA 8700, paratomar ciência da sentença
de fls. 73/78, com o seguinte teor:
DISPOSITIVO
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, extinguindo o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, I do
CPC/15, CONFIRMANDO A TUTELA ANTECIPADA e CONDENANDO o Instituto Nacional do Seguro Social a:
a) conceder o Benefício Aposentadoria por Invalidez a Marinalva Marques da Silva, CPF n° 036.486.153-35 a contar da data do
requerimento administrativo (NB 607.229.139-6) de /09/2014 (fls. 07);
b) pagar, obedecida a prescrição quinquenal, as parcelas vencidas, cujo valor, corresponde a R$ 31.476,40 (trinta e um mil,
quatrocentos setenta e seis reais e quarenta centavos), conforme Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na
Justiça Federal;
c) Condeno o INSS em honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 2.º, do
CPC/15, considerando do princípio da causalidade, a natureza e importância da causa e o local da prestação do serviço, com
observância da Súmula 111 do STJ.
Decisão não sujeita ao duplo grau obrigatório de jurisdição, tendo em vista que a condenação é inferior a 1000 salários mínimos,
razão pela qual deixo de remeter os autos ao TRF da 1.ª Região, com fundamento no art. 496, § 3.º, I, do CPC/15.

P. R. I.

Colinas (MA), 28 de junhode 2017.

Francilia Silva Lima
Secretária Judicial

(Assinando de ordem do MM. Juiz Clenio Lima Correa, Titular da Comarca de São Domingos/MA, Respondendo nos termos do art.
3º, XXV, III, do Provimento nº. 001/2007/CGJ/MA)

PROCESSO nº.500-89-2015.8.10.0033
AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO DOENÇA
REQUERENTE:MARIA CELMA CARVALHO
ADVOGADO:LAMARK CRISTINY MENDES E SILVA, OAB/MA 8700
REQUERIDO:INSS
FINALIDADE:Intimação do advogado DR. LAMARK CRISTINY MENDES E SILVA, OAB/MA 8700, paratomar ciência da sentença
de fls. 83/88, com o seguinte teor:

DISPOSITIVO
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, extinguindo o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, I do

CPC/15, CONFIRMANDO A TUTELA ANTECIPADA e CONDENANDO o Instituto Nacional do Seguro Social a:
a) conceder o Benefício Aposentadoria por Invalidez a Maria Celma Carvalho, CPF n° 923.021.653-49 a contar da data do

requerimento administrativo (NB 608.529.466-6) de 12/11/2014 (fls. 09);
b) pagar, obedecida a prescrição quinquenal, as parcelas vencidas, cujo valor, corresponde a R$ 29.438,62 (vinte e nove mil,

quatrocentos e trinta e oito reais e sessenta e dois centavos), conforme Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos
na Justiça Federal;

c) Condeno o INSS em honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 2.º, do
CPC/15, considerando do princípio da causalidade, a natureza e importância da causa e o local da prestação do serviço, com

observância da Súmula 111 do STJ.
Decisão não sujeita ao duplo grau obrigatório de jurisdição, tendo em vista que a condenação é inferior a 1000 salários mínimos,

razão pela qual deixo de remeter os autos ao TRF da 1.ª Região, com fundamento no art. 496, § 3.º, I, do CPC/15.
P. R. I.

Colinas (MA), 28 de junhode 2017.

Francilia Silva Lima
Secretária Judicial

(Assinando de ordem do MM. Juiz Clenio Lima Correa, Titular da Comarca de São Domingos/MA, Respondendo nos termos do art.
3º, XXV, III, do Provimento nº. 001/2007/CGJ/MA)

PROCESSO Nº.: 521-94.2017.8.10.0033
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE
URGÊNCIA
AUTOR : João de Deus Alves de Lima
ADVOGADO : Francisco Marcelo Moreira Lima Silva
RÉU : Banco Santander (Brasil) S/A
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FINALIDADE:Intimação do advogado da parte requerente, Dr. FRANCISCO MARCELO MOREIRA LIMA SILVA,OAB/MA 10.431,
para tomar ciência da Decisão de fls. 20/22, com o seguinte teor conclusivo: DISPOSITIVO Assim, vislumbrando a presença
conjunta dos requisitos autorizdores nesse momento processual, CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA a fim de que a
requerida providencie a retirada do nome do requerente, do cadastro de devedores de inadimplentes do SERASA, no
prazo de 10 (dez) dias(a partir da juntada do AR), relativo à inscrição: contrato MP097660044940 – valor R$ 6.320,13 (seis mil
trezentos e vinte reais e treze centavos, apresentando comprovação do cumprimento da decisão. Fixo multa diária de R$ 300,00
(trezentos reais) até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), em caso de recusa ou descumprimento da decisão judicial, com
fulcro no art. 537, do CPC/15. Serve o presente como mandado de citação, intimação e liminar. Intime-se (requerente e
advogado). Colinas-MA, 05 de junho de 2017. Juiz Clênio Lima Correa – Titular da Comarca de São Domingos do
Maranhão – Respondendo.”

Colinas (MA), 28 de junho de 2017.

Maria Aparecida Pereira Barbosa
Auxiliar Judiciário

(Assinando de ordem do MM. Juiz Clênio Lima Corrêa, Titular da Comarca de São Domingos do Maranhão/MA - respondendo, nos
termos do art. 2° do Provimento nº 8/2013 e o Provimento 2/2007 CGJ/MA)

PROCESSO nº.618-94.2017.8.10.0033
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
REQUERENTE:BANCO ITAÚ S/A
ADVOGADO:ANTÔNIO BRAZ DA SILVA, OAB/MA 14660-A
REQUERIDO:L da SILVA ANDRADE
FINALIDADE:Intimação do advogado DR. ANTÔNIO BRAZ DA SILVA, OAB/MA 14660-A, para tomar ciência da sentença de fls.
59com o seguinte teor:

S E N T E N Ç A
Cuida-se de Ação de Busca e Apreensão ajuizada por Banco Itaú S/A em face de L da Silva Andrade.

Liminar deferida (fls. 51/53).
Às fls. 56 o Requerente pugna pela desistência da ação.

É o relatório. DECIDO.
In casu, a desistência da ação importa na extinção do processo sem exame do mérito. Desnecessária a intimação do requerido

para manifestar-se sobre a desistência, tendo em vista que na forma do art. 485, § 4.º, do CPC/15, o consentimento do réu é
imprescindível apenas quando já houve oferecimento da contestação, o que não é o caso dos autos.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no art. 485, VIII, do CPC/15.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Recolha-se o Mandado de Citação, Intimação e Busca e Apreensão expedido.
Arquive-se após as providências de praxe.

Intime-se o Requerente para pagamento das custas finais no prazo de dez dias.

Colinas (MA), 29 de junho de 2017.

Francilia Silva Lima
Secretária Judicial

(Assinando de ordem do MM. Juiz Clenio Lima Correa, Titular da Comarca de São Domingos/MA, Respondendo nos termos do art.
3º, XXV, III, do Provimento nº. 001/2007/CGJ/MA)

PROCESSO nº.700-96.2015.8.10.0033
AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SALÁRIO MATERNIDADE
REQUERENTE:EDINALVA DA CONCEIÇÃO LEITE
ADVOGADO:LAMARK CRISTINY MENDES E SILVA, OAB/MA 8700
REQUERIDO:INSS
FINALIDADE:Intimação do advogado DR. LAMARK CRISTINY MENDES E SILVA, OAB/MA 8700, paratomar ciência da sentença
de fls. 65/69, com o seguinte teor:
DISPOSITIVO
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para extinguir o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do
CPC, concedendo à requerente o benefício salário maternidade, na conformidade da lei nº 8.213/1991, no valor de R$ 4.134,13
(três mil, quatrocentos e quarenta e dois reais e quarenta e oito centavos), na forma da tabela da Justiça Federal (manual de
orientação de procedimentos para os cálculos da Justiça Federal), requerimento administrativo (28/11/2013 - fls. 31).
A correção monetária deve ser calculada conforme os índices oficiais, incidindo a partir da data do vencimento de cada parcela,
nos termos dos Enunciados das Súmulas nºs 43 e 148 do STJ.
Os juros moratórios são devidos à taxa de 1% ao mês, a contar da citação, na forma dos Enunciados das Súmulas nºs 204 do STJ
e 03 do TRF da 4ª Região e precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

Os honorários advocatícios, a cargo do INSS, são devidos no patamar de 12% sobre o valor das parcelas vencidas até a data da
prolação da sentença, excluídas as parcelas vincendas, a teor da Súmula 111 do STJ e conforme entendimento pacificado na
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Seção Previdenciária deste TRF e no Superior Tribunal de Justiça.

P. R. I. Sem Custas.

Colinas (MA), 28 de junhode 2017.

Francilia Silva Lima
Secretária Judicial

(Assinando de ordem do MM. Juiz Clenio Lima Correa, Titular da Comarca de São Domingos/MA, Respondendo nos termos do art.
3º, XXV, III, do Provimento nº. 001/2007/CGJ/MA)

PROCESSO nº.736-85.2008.8.10.0033
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
AUTOR:BANCO PANAMERICANO S/A
ADVOGADO:DANIELA FRANCATTI DO NASCIMENTO, OAB/PI 5033-A
RÉU:FRANCISCO FILEMON SILVA SÁ

FINALIDADE:Intimação do(a)advogado(a)Drª. DANIELA FRANCATTI DO NASCIMENTO, OAB/PI 5033-A,para requerer
providência específica, no prazo de dez dias, sob pena de extinção.

Colinas (MA), 28 de junho de 2017.

Francilia Silva Lima
Secretária Judicial

(Assinando de ordem do MM. Juiz Clenio Lima Correa, Titular da Comarca de São Domingos/MA, Respondendo nos termos do art.
2°, do Provimento nº. 01/2013 e o Provimento n° 001/2007/CGJ/MA)

PROCESSO nº.779-12.2014.8.10.0033
AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO DOENÇA
REQUERENTE:JOSÉ VITORINO ALVES DE SOUSA
ADVOGADO:LAMARK CRISTINY MENDES E SILVA, OAB/MA 8700
REQUERIDO:INSS
FINALIDADE:Intimação do advogado DR. LAMARK CRISTINY MENDES E SILVA, OAB/MA 8700, para tomar ciência da sentença
de fls. 62/66, com o seguinte teor:

DISPOSITIVO
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, extinguindo o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, I do
CPC/15, CONFIRMANDO A TUTELA ANTECIPADA e CONDENANDO o Instituto Nacional do Seguro Social a:
a) conceder o Benefício Aposentadoria por Invalidez a José Vitorino Alves de Sousa, CPF n° 837.913.103-72 a contar da data do
requerimento administrativo (550.717.348-2) de 28/03/2012 (fls. 09);
b) pagar, obedecida a prescrição quinquenal, as parcelas vencidas, cujo valor, corresponde a R$ 61.999,83 (sessenta e um mil,
novecentos e noventa e nove reais, oitenta e três centavos), conforme Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos
na Justiça Federal;

c) Condeno o INSS em honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 2.º, do
CPC/15, considerando do princípio da causalidade, a natureza e importância da causa e o local da prestação do serviço, com

observância da Súmula 111 do STJ.
Decisão não sujeita ao duplo grau obrigatório de jurisdição, tendo em vista que a condenação é inferior a 1000 salários mínimos,

razão pela qual deixo de remeter os autos ao TRF da 1.ª Região, com fundamento no art. 496, § 3.º, I, do CPC/15.
P. R. I.

Colinas (MA), 29de junho de 2017.

Francilia Silva Lima
Secretária Judicial

(Assinando de ordem do MM. Juiz Clenio Lima Correa, Titular da Comarca de São Domingos/MA, Respondendo nos termos do art.
3º, XXV, III, do Provimento nº. 001/2007/CGJ/MA)

PROCESSO Nº. 807-77.2014.8.10.0033
AÇÃO DE PROCEDIMENTO SUMÁRIO
REQUERENTE:EVA PEREIRA DOS SANTOS SOUZA
ADVOGADO:FRANCIVALDO PEREIRA DA SILVA PITANGAOAB/MA 7158
REQUERIDO:BANCO BRADESCO S/A

FINALIDADE:Intimação do advogado Dr. FRANCIVALDO PEREIRA DA SILVA PITANGAOAB/MA 7158, para tomar ciência do
trânsito em julgado do acordão de fls. 116/121 e requerer o que acha de direito, prazo de 10 dias, sob pena de arquivamento.
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Colinas (MA), 28 de junho de 2017.

Francilia Silva Lima
Secretária Judicial

(Assinando de ordem do MM. Juiz Clenio Lima Correa, Titular da Comarca de São Domingos/MA, Respondendo nos
termos do art. 2°, do Provimento nº. 01/2013 e o Provimento n° 001/2007/CGJ/MA)

Coroatá

Primeira Vara de Coroatá

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS

A DOUTORA Josane Araujo Farias Braga JUÍZA DE DIREITO DA 1ª VARA, DESTA COMARCA DE COROATÁ, ESTADO DO
MARANHÃO.

FAZ SABER a todos quantos o presente Edital, com o 30 dias, virem ou dele conhecimento tiverem e possa interessar, que tramita
neste Juízo, os autos da Ação de Retificação de Àrea n.º 13-84.2013.8.10.0035, tendo como requerente MARIA DO SOCORRO
GOMES DA SILVA, esposa do falecido JOSÉ GONZAGA DA SILVA, é o presente para que ficarem CITAÇÃO os eventuais
interessados que estiverem em lugar incerto e não sabido, para todos os termos, com o seguinte objetivo para no prazo de 30
(trinta) dias, contestar a presente ação, que não sendo contestado, se presumirão aceitos pelos requeridos como verdadeiros os
fatos articulados pela autora, nos termos do Art. 285 e 319 do CPC. E, para que não se alegue ignorância, mandou expedir este
que será publicado e afixado na forma da lei. Dado e passado nesta cidade de Coroatá, Estado do Maranhão, aos vinte esete (27)
dias do mês de agosto do ano 2014. Eu, ____________,Cláudia de Cássia Ribeiro Baganha, Secretária Judicial da 1ª Vara, o fiz
digitar e subscrevi.

Josane Araujo Farias Braga
Juíza de Direito da 1ª Vara

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA JOSANE ARAUJO FARIAS BRAGA, JUIZA DE DIREITO DA 1ª VARA, DA
COMARCA DE COROATÁ, ESTADO DO MARANHÃO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E NA FORMA DA LEI, ETC...

Processo: 2052-49.2016.8.10.0035
Ação: DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
Requerente: BENEDITO LEAL SILVA
Advogado(a): Dr. Alzira Helena dos Reis Matos, OAB/MA, nº6963
Requerido: VALNIZA M PONTELES-ME

FINALIDADE: Intimação do advogado da parte requerente Dr. Alzira Helena dos Reis Matos, OAB/MA, nº 6963, para tomar(em)
conhecimento do Despacho de fls. 31, dos autos, conforme dispositivo a seguir transcrito, "Intime-se o autor, por meio de seu
patrono, para, no prazo de 15 (quinze) dias, especificar as provas que pretende produzir, consoante art. 348 do CPC. Após o
transcurso do prazo, voltem-me os autos conclusos para saneamento e organização do processo. Cumpra-se. Coroatá, 29 de maio
de 2017. Dra. JOSANE ARAUJO FARIAS BRAGA, Juíza de Direito Titular da 1ª Vara ". Dado e passado nesta cidade de Coroatá,
Estado do Maranhão, aos 28 de junho de 2017. Eu, Cristiane dos Santos Rocha, digitei. Eu,_____Josélia Cristina Pereira
Simplício, Secretária Judicial Substituta da 1ª Vara, subscrevi, e assino de ordem da MM Juíz de Direito da 2ª. Vara, Drª. Francisco
Ferreira de Lima, respondendo pela 1ª Vara, art. 225 VII do CPC.

Coroatá, 28 de junho de 2017

Josélia Cristina Pereira Simplício
Secretário Judicial Substituta da 1ª Vara
Provimento 001/2007-CGJ
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A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA JOSANE ARAUJO FARIAS BRAGA, JUIZA DE DIREITO TITULAR DA 1ª VARA DA
COMARCA DE COROATÁ, ESTADO DO MARANHÃO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E NA FORMA DA LEI, ETC...

Processo: 212-09.2013.8.10.0035 (2122013)
Ação: BUSCA E APREENSÃO
Requerente: Bv Financeira S/A Credito, Financiamento e Investimento
Advogado (a): Dr (a). Cristiane Belinati Garcia Lopes, OAB/MA, nº 8.784 A.
Requerido: Raimundo Silva

FINALIDADE: Intimação do (a) advogado (a) da parte requerente, Dr (a). Cristiane Belinati Garcia Lopes, OAB/MA, nº 8.784 A,
para tomar conhecimento da r. sentença de fls. 50 dos autos, conforme dispositivo a seguir transcrito: "Diante do exposto, JULGO
EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO e HOMOLOGO a DESISTÊNCIA da ação conforme disposto nos
artigos 200, p.u e 485, VIII, do Código de Processo Civil".Dado e passado nesta cidade de Coroatá, Estado do Maranhão, aos 28
de junho de 2017. Eu, Guilherme Aguiar Martins, auxiliar judiciário, digitei. Eu,__________Josélia Cristina Pereira Simplício,
Secretária Judicial Substituta da 1ª Vara, o fiz digitar, subscrevi e assino de ordem do MM. Juiz de Direito Titular da 2ª Vara,
respondendo pela 1ª Vara desta comarca, Dr. Francisco Ferreira de Lima, art. 250 VI do NCPC.

Josélia Cristina Pereira Simplício
Secretária Judicial da 1ª Vara
Provimento 001/2007-CGJ

Processo: 213-91.2013.8.10.0035 (2132013)
Ação: BUSCA E APREENSÃO
Requerente: Aymore Credito, Financiamento e Investimento S/A
Advogado (a): Dr. Hosana Cristina Fernandes, OAB/MA, nº 6.588.
Requerido: Ademar Ferreira Schacher

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR FRANCISCO FERREIRA DE LIMA, JUIZ DE DIREITO TITULAR DA 2ª VARA
RESPONDENDO PELA 1ª VARA DA COMARCA DE COROATÁ, ESTADO DO MARANHÃO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES
LEGAIS E NA FORMA DA LEI, ETC...

FINALIDADE: Intimação do (a) advogado (a) da parte requerente, Dr (a). Hosana Cristina Fernandes, OAB/MA, nº 6.588, para
tomar (em) conhecimento do r. despacho de fls. 55, conforme dispositivo transcrito a seguir: "Intime-se a parte reclamante, através
de seu advogado, para saber e requerer o que entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias, sobre a certidão de folhas nº 55 dos
autos. CUMPRA-SE". Dado e passado nesta cidade de Coroatá, Estado do Maranhão, aos 27 de junho de 2017. Eu, Guilherme
Aguiar Martins, auxiliar judiciário, digitei. Eu,__________JOSELIA CRISTINA PEREIRA SIMPLÍCIO, Secretária Judicial Substituta
da 1ª Vara, o fiz digitar, subscrevi e assino de ordem do MM. Juiz de Direito Titular da 2ª. Vara respondendo pela 1ª Vara desta
comarca, Dr. Francisco Ferreira de Lima, art. 225VII do CPC.

JOSÉLIA CRISTINA PEREIRA SIMPLÍCIO
Secretária Judicial Substituta
Provimento 001/2007-CGJ

Processo: 228-21.2017.8.10.0035
Ação: PENAL
Acusado: ANTONIO DE OLIVEIRA DA CRUZ
Advogado(a): Dr. Maykon Veiga Vieira dos Santos, OAB/10.885, nº10.885

FINALIDADE: Intimação do advogado da parte do acusado Dr. Maykon Veiga Vieira dos Santos , OAB/MA, nº 10.885, para
apresentação das Alegacões Finais,dos autos da Ação Penal. Dado e passado nesta cidade de Coroatá, Estado do Maranhão, aos
27 de junho de 2017. Eu,Joselia Cristina Pereira Simplicio, Secretária Judicial Substituta da 1ª Vara, subscrevi, e assino de ordem
da MM Juíza de Direito da 1ª. Vara, Drª. Josane Araujo Farias Braga, art. 225 VII do CPC.

Coroatá, 27 de junho de 2017

Joselia Cristina Pereira Simplicio
Secretário Judicial Substituta da 1ª Vara
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Provimento 001/2007-CGJ

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA JOSANE ARAUJO FARIAS BRAGA, JUIZA DE DIREITO TITULAR DA 1ª VARA DA
COMARCA DE COROATÁ, ESTADO DO MARANHÃO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E NA FORMA DA LEI, ETC...

Processo: 49-29.2013.8.10.0035 (492013)
Ação: AUXÍLIO DOENÇA
Requerente: ANTONIO SOUSA MACHADO
Advogado (a): Dr (a). Floriano Coelho dos Reis Filho, OAB/MA, nº 4.976.
Requerido: Instituto Nacional de Seguro Social- Inss

FINALIDADE: Intimação do (a) advogado (a) da parte requerente, Dr (a). Floriano Coelho dos Reis Filho, OAB/MA, nº 4.976, para
tomar conhecimento do r. despacho de fls. 80, conforme dispositivo a seguir transcrito: R.H intime-se o patrono da parte autora
para fornecer endereço atualizado da parte autora no prazo de 05 dias, sob pena de extinção. Dado e passado nesta cidade de
Coroatá, Estado do Maranhão, aos 27 de junho de 2017. Eu, Guilherme Aguiar Martins, auxiliar judiciário, digitei. Eu,
__________Josélia Cristina Pereira Simplício, Secretária Judicial Substituta da 1ª Vara, o fiz digitar, subscrevi e assino de ordem
do MM. Juiz de Direito Titular da 2ª Vara, respondendo pela 1ª Vara desta comarca, Dr. Francisco Ferreira de Lima, art. 250 VI do
NCPC.

Josélia Cristina Pereira Simplício
Secretária Judicial Substituta da 1ª Vara
Provimento 001/2007-CGJ

Segunda Vara de Coroatá

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR FRANCISCO FERREIRA DE LIMA, JUIZ DE DIREITO TITULAR DA 2ª VARA DA
COMARCA DE COROATÁ, ESTADO DO MARANHÃO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E NA FORMA DA LEI, ETC...
PROCESSO N.358-11.2017.8.10.0035 (3582017).
AÇÃO PENAL
AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL.
ACUSADO: HUEZ RICARDO SANTOS TRINDADE.
FINALIDADE: intimaroadvogado,DRº. BISMARCK MORAIS SALAZAR, OAB/MA Nº 11.011, comparecer perante este Juízo, no
Fórum "Dr. José Meneses Júnior", localizado na Rua Gonçalves Dias, s/n, centro, nesta cidade, no dia 05 (cinco) de julho
de 2017, às 16horas,para audiência de instrução e julgamento.Coroatá/MA, 28de junho de 2017. Eu, Elizia Virginia Castro da
Silva, Secretária Judicial da 2ª Vara, subscrevo e assino de ordem da MM juiz de Direito, FRANCISCO FERREIRA DE LIMA,
TITULAR DA 2ª VARA de Coroatá, art. 225 VII do CPC, art. 225 VII do CPC.

Elizia Virginia Castro da Silva
Secretaria Judicial

ESTADO DO MARANHÃO
PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE COROATÁ
0801675-11.2017.8.10.0035
MARIA DA COSTA
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

DECISÃO
Vistos ,
Cuida-se de pedido de cumprimento de sentença promovido por MARIA DA COSTA, requerendo a liquidação da sentença,
alegando mesma transitou em julgado.
Aduz ainda que a parte ré mesmo intimada, quedou-se inerte em cumprir com o pagamento da obrigação decorrente da
condenação, razão pela qual requer sua intimação para pagamento no prazo legal.
O exequente instruiu seu pedido com a certidão de trânsito em julgado e memória de cálculo, petição nos autos físicos.
Relatado. Decido.
Ante o exposto, preenchidos os requisitos legais, intime-se o executado para que pague o débito no valor R$ 15.247,55 (quinze mil
duzentos e quarenta e sete reais e cinquenta e cinco centavos) no prazo de 15 dias, advertindo-o que não ocorrendo o pagamento
voluntário no prazo supracitado, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez
por cento, conforme o art. 523 do CPC. Havendo o pagamento via DJO, expeça-se o alvará em favor do exequente para
levantamento do valor.
Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, determino, desde logo, a expedição de mandado de penhora e avaliação,
seguindo-se os atos de expropriação.
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Transcorrido o prazo previsto no art. 523, aguarde-se o prazo de 15 dias para a impugnação do executado. Havendo impugnação,
vista ao exequente para se manifestar em 10 dias. Após concluso.
Serve a presente de mandado.
Coroatá, 29 de junho de 2017

FRANCISCO FERREIRA DE LIMA
Juiz de direito da 2ª Vara

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR FRANCISCO FERREIRA DE LIMA, JUIZ DE DIREITO TITULAR DA 2ª VARA DA
COMARCA DE COROATÁ, ESTADO DO MARANHÃO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E NA FORMA DA LEI, ETC...

PROCESSO N. 1358-56.2011.8.10.0035
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
REQUERENTE: JOSEANE MARQUES LOPES
RÉU: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

FINALIDADE: intimar os advogados, Dr. FLORIANO COELHO DOS REIS FILHO, OAB Nº 4.976-MA, DR. ALVARO LUIZ DA
COSTA FERNANDES, OAB/MA Nº 11.735-A, para tomar(em) conhecimento da DECISÃO , conforme dispositivo a seguir
transcrito, Vistos, etc. DECISÃO. Intime-se o devedor a pagar a quantia de R$ 4.801,65(quatro mil oitocentos e um reais e
sessenta e cinco centavos), no prazo de 15 (quinze) dias. Serve a presente decisão como mandado. Coroatá, 07 de Junho de
2017. Eu, Elizia Virginia Castro da Silva, Secretária Judicial da 2ª Vara desta Comarca, o fiz digitar e assino, por ordem do MM Juíz
de Direito da 2ª Vara, desta Comarca, Dr. FRANCISCO FERREIRA DE LIMA. Coroatá-MA, 28 de Junho de 2017

Elizia Virginia Castro da Silva
secretaria judicial

INTIMAÇÃO
AÇÃOde COBRANÇA
PROCESSO N 1421-47.2012.8.10.0035–
AUTOR: BB LEASING S.A
RÉU- CLAUDIOMAR AMORIM ARAÚJO e outros
FINALIDADE:Intimar as partes porseus respectivosprocuradoresGUSTAVO AMATO PISSINI, OAB-MA 9.698-A E RAFAEL
SGANZERLA DURAND, OAB-MA 10.348-A, para tomarconhecimento do despachoadiante...” Intime-se o autor para que no
prazo de 48 (quarenta e oito) horas manifeste seu interesse em continuar o feito, sob pena de extinção sem resolução do
mérito.Cumpra-se....”. INFORMANDO QUE TODAS AS INTIMAÇÕES SERÃO EXCLUVISAMENTE PELO DIÁRIO DA JUSTIÇA.
Coroatá 29de JUNHOde 2017. Eu, Elizia Virginia Castro da Silva, Secretária Judicial da 2ª Vara desta Comarca, o fiz digitar e
assino, por ordem do MM. Juiz de Direito da 2ª Vara desta Comarca conforme provimento-CGJ/MA 001/2007.
Elizia Virginia Castro da Silva
Secretária Judicial da 2ª Vara desta Comarca

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR FRANCISCO FERREIRA DE LIMA, JUIZ DE DIREITO TITULAR DA 2ª VARA DA
COMARCA DE COROATÁ, ESTADO DO MARANHÃO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E NA FORMA DA LEI, ETC...

Processo: O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR FRANCISCO FERREIRA DE LIMA, JUIZ DE DIREITO TITULAR DA 2ª
VARA DA COMARCA DE COROATÁ, ESTADO DO MARANHÃO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E NA FORMA DA
LEI, ETC...

Processo: 1680-03.2016.8.10.0035 (16802016).
Ação: buscar e apreensão.
Requerente: VALDOMIRO FURQUIM PEREIRA
Advogado (a): Dr (a). ANDRE FARIAS PEREIRA, OAB/MA, nº 10502.
Requerido: RONALDO RODRIGUES MARQUES

FINALIDADE: Intimação do (a) advogado (a) da parte requerente, Dr (a). ANDRE FARIAS PEREIRA, OAB/MA, nº 10502, para
comparecer à audiência de Conciliação, Instrução e Julgamento , no dia 04/07/2017 horas,10:30 Sala , no Fórum localizado à Rua
Gonçalves Dias, S/N, Centro, Coroatá-MA. "Parte (s) intimada (s) exclusivamente por seu (s) advogado (s) com poderes para
tanto". Dado e passado nesta cidade de Coroatá, Estado do Maranhão, aos 29 de junho de 2017. Eu, E EU_____________Elizia
Virginia Castro da Silva , Secretária Judicial da 2ª Vara, o fiz digitar, subscrevi e assino de ordem do MM. Juíz de Direito Titular da
2ª Vara desta comarca, Dr. Francisco Ferreira de Lima, art. 250 VI do NCPC.

Elizia Virginia Castro da Silva ,
Secretária Judicial da 2ª Vara
(16802016).
Ação: buscar e apreensão.
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Requerente: VALDOMIRO FURQUIM PEREIRA
Advogado (a): Dr (a). ANDRE FARIAS PEREIRA, OAB/MA, nº 10502.
Requerido: RONALDO RODRIGUES MARQUES

FINALIDADE: Intimação do (a) advogado (a) da parte requerente, Dr (a). ANDRE FARIAS PEREIRA, OAB/MA, nº 10502, para
comparecer à audiência de Conciliação, Instrução e Julgamento , no dia 04/07/2017 horas,10:30 Sala , no Fórum localizado à Rua
Gonçalves Dias, S/N, Centro, Coroatá-MA. "Parte (s) intimada (s) exclusivamente por seu (s) advogado (s) com poderes para
tanto". Dado e passado nesta cidade de Coroatá, Estado do Maranhão, aos 29 de junho de 2017. Eu, E EU_____________Elizia
Virginia Castro da Silva , Secretária Judicial da 2ª Vara, o fiz digitar, subscrevi e assino de ordem do MM. Juíz de Direito Titular da
2ª Vara desta comarca, Dr. Francisco Ferreira de Lima, art. 250 VI do NCPC.

Elizia Virginia Castro da Silva ,
Secretária Judicial da 2ª Vara

INTIMAÇÃO
AÇÃOde ANULATÓRIA DE PARTILHA
PROCESSO N 178-68.2012.8.10.0035
AUTOR – DOMINGOS GOMES DE CARVALHO
RÉU: ESPÓLIO DE DOMINGOS FERREIRA DE CARVALHO
FINALIDADE:Intimar DR FLORIANO COELHO DOS REIS FILHO, OAB MA 4976, para tomarconhecimento da
SENTENÇAadiante...” Trata-se de Ação Anulatória de Partilha, ajuizada por Domingos Gomes de Carvalho e Raimundo da
Silva de Carvalho, em desfavor de Espólio de Domingos Ferreira de Carvalho.Em audiência de Conciliação (fls. 82), os autores
apesar de intimados através de seu patrono, não compareceram, sendo aberto prazo de 48 (quarenta e oito) horas para a
juntada dos endereços corretos.Certidão às fls. 83, constatando o descumprimento da decisão.O processo encontra-se
paralisado por mais de 30(trinta) dias.É o relatório. Decido.Trata-se de uma Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais,
a parte autora não se manifestou no processo, para informar o novo endereço do requerido, embora devidamente intimada,
estando o processo paralisado há mais de 30 (trinta) dias. Portanto, com fulcro no art.267, III, do CPC, julgo extinto o presente
processo sem apreciação do mérito, pelo abandono processual.P.R.I. Após trânsito em julgado, arquive-se com a devida Baixa
na Distribuição. Serve a presente sentença como mandado.....”. INFORMANDO QUE TODAS AS INTIMAÇÕES SERÃO
EXCLUVISAMENTE PELO DIÁRIO DA JUSTIÇA. Coroatá 28de JUNHOde 2017. Eu, Elizia Virginia Castro da Silva, Secretária
Judicial da 2ª Vara desta Comarca, o fiz digitar e assino, por ordem do MM. Juiz de Direito da 2ª Vara desta Comarca conforme
provimento-CGJ/MA 001/2007.
Elizia Virginia Castro da Silva
Secretária Judicial da 2ª Vara desta Comarca

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR FRANCISCO FERREIRA DE LIMA, JUIZ DE DIREITO TITULAR DA 2ª VARA DA
COMARCA DE COROATÁ, ESTADO DO MARANHÃO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E NA FORMA DA LEI, ETC...
 
 
 
PROCESSO N. 2092-65.2015.8.10.0035
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
REQUERENTE: BENEDITO LEAL SILVA
RÉU: BANCO ITAU BMG
 
 
 
 
FINALIDADE: intimar os advogados, Dra. ADNA FURTADO LEITE FILHA, OAB Nº 12.992-MA, DR. GIOVANNY MICHAEL
VIEIRA NAVARRO, OAB/PA n° 1.638-A, para tomar(em) conhecimento da SENTENÇA , conforme dispositivo a seguir transcrito,
Vistos, etc. Cuida-se de AÇÃO CIVIL REPARATÓRIA DECORRENTE DE DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C PEDIDO DE
SUSPENSÃO DOS DESCONTOS C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS E REPETIÇÃO INDÉBITO DECORRENTES DE
EMPRÉSTIMO INDEVIDO, proposta por Benedito Leal Silva em face de Banco Itaú BMG S/A, ambos já devidamente qualificado
nos autos do processo em epígrafe. O Requerente afirma que vêm sendo descontados mensalmente de seu benefício, por parte
do Requerido, valores referentes a um empréstimo que jamais fizera. O banco contestou os pedidos inicias, afirmando que o
contrato entabulado entre as partes é válido e regular. Pedido de antecipação de tutela negado. Audiência regularmente realizada.
Vieram conclusos os autos. É O RELATÓRIO. PASSO A DECIDIR. Fundamentação. Ponto crucial para o correto e justo
julgamento desta espécie de ação é saber se existe contrato firmado entre as partes, e, mais importante ainda, saber se existe
comprovante de transferência de valores para a conta do (a) consumidor (a). Assim, analisando o processo, percebo que o
Requerido, não juntou aos autos comprovante de depósito, via TED, de modo que o negócio aqui reclamado mostrou-se
fraudulento, o que, contudo, não exime a responsabilidade da instituição Ré, nos termos da súmula 479 do STJ#. Isso porque,
incumbe às instituições financeiras o dever de zelo para com o exercício de sua atividade, já que tal mister quase sempre se reflete
no trato junto aos clientes, sendo de sua responsabilidade a triagem das informações que lhe são fornecidas antes da celebração
de qualquer tipo de contrato. Sendo, pois, fraudulento o empréstimo ora discutido, é inegável o constrangimento pelo qual passou

Página 1181 de 2382 Diário da Justiça Eletrônico Disponibilização: 30/06/2017
Edição nº 114/2017 Publicação: 03/07/2017

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO - Praça Dom Pedro II, s/n Centro - CEP 65010-905 - São Luis-MA - Fone: (98) 2106-9000 - www.tjma.jus.br
Diário da Justiça Eletrônico - Diretoria Judiciária - Coordenadoria de Jurisprudência e Publicações - Fone: (98) 2106 9805 / 9810 / 9896 / 9897 - publicacoes@tj.ma.gov.br



o Autor, de forma que, havendo ofensa aos art. 5º, X, da CF/88; art. 186 do CC/02; e art. 14,§1º, do CDC, a responsabilização do
Réu é medida que se impõe. Dispositivo. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na peça inaugural para,
em primeiro lugar, declarar a inexistência do contrato supostamente havido entre as partes, suspendendo de vez quaisquer
descontos efetuados na conta da Requerente, se ainda houver (art. 487, I do CPC). Condeno o Réu a devolver em dobro os
valores de todas as 33 (trinta e três) parcelas indevidamente descontadas na conta do Autor, o que perfaz a monta de R$ 9.114,60
(nove mil cento e quatorze reais e sessenta centavos), deixando claro também que, se houver novos descontos até o trânsito em
julgado da lide, estes também deverão ser devolvidos de forma dobrada, conforme oportuna liquidação a ser feita, nos termos do
artigo 42, parágrafo único, do CDC. Fixo indenização a título de reparação civil por danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Fixo honorários de sucumbência no valor de 15% (quinze por cento) sobre a condenação. Tanto a devolução em dobro das
parcelas pagas, como as que vierem a ser descontadas, quanto o valor arbitrado a título de danos morais, deverão ser corrigidos
monetariamente a contar da data do evento danoso (súmula 54 do STJ) e ter juros de mora de 0,5% (meio por cento) ao mês a
partir do arbitramento da sentença, (súmula 362 do STJ). Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Transitado em julgado, dê-se baixa
e arquive-se. Coroatá/MA, 27 de Junho de 2017. Eu, Elizia Virginia Castro da Silva, Secretária Judicial da 2ª Vara desta Comarca,
o fiz digitar e assino, por ordem do MM Juíz de Direito da 2ª Vara, desta Comarca, Dr. FRANCISCO FERREIRA DE LIMA. Coroatá-
MA, 28 de Junho de 2017
 
 
 
Elizia Virginia Castro da Silva
secretaria judicial
 
 
 
 

INTIMAÇÃO
AÇÃOde COBRANÇA
PROCESSO N 2135-41.2011.8.10.0035–
AUTOR:MULTIMARCAS
RÉU- MARIA DA LUZ DO NASCIMENTO
FINALIDADE:Intimar a advogadaSARA FERREIRA COSTA, OAB-MA 9.780para tomarconhecimento da sentençaadiante...”
Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo de fls.55 celebrado entre as partes. Em conseqüência,
tendo a transação efeito de sentença entre as partes, julgo extinto o processo, com julgamento de mérito, na forma do art.269,
II do CPC.Publique-se. Registre-se. Intimem-se...”. INFORMANDO QUE TODAS AS INTIMAÇÕES SERÃO EXCLUVISAMENTE
PELO DIÁRIO DA JUSTIÇA. Coroatá 29de JUNHOde 2017. Eu, Elizia Virginia Castro da Silva, Secretária Judicial da 2ª Vara
desta Comarca, o fiz digitar e assino, por ordem do MM. Juiz de Direito da 2ª Vara desta Comarca conforme provimento-CGJ/MA
001/2007.
Elizia Virginia Castro da Silva
Secretária Judicial da 2ª Vara desta Comarca

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR FRANCISCO FERREIRA DE LIMA, JUIZ DE DIREITO TITULAR DA 2ª VARA DA
COMARCA DE COROATÁ, ESTADO DO MARANHÃO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E NA FORMA DA LEI, ETC...

PROCESSO N. 2301-68.2014.8.10.0035.
AÇÃO PENAL
AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
ACUSADO: JOÃO BATISTA DOS SANTOS PINTO e MARCIA ROGERIA DOS SANTOS

FINALIDADE: intimar o advogado, DR. FRANCISCO CARLOS MOUZINHO DO LAGO, OAB/MA 8776, para tomar(em)
conhecimento do despacho de fl. 92, conforme dispositivo a seguir..."Considerando que os réus possuem o mesmo patrono,
intime-se o Dr. Francisco Carlos Mouzinho do Lago (OAB-MA 8776) para que apresente Alegações Finais no prazo de 05 (cinco)
dias. Serve o presente despacho de mandado. Cumpra-se. Coroatá, 26 de junho de 2017. Francisco Ferreira de Lima, Juiz da 2ª
Vara da Comarca de Coroatá". Eu, Elizia Virginia Castro da Silva, Secretária Judicial, subscrevi, e assino de ordem do MM Juiz
Titular da 2ª. Vara.

Elizia Virginia Castro da Silva
Secretaria Judicial da 2a Vara

INTIMAÇÃO
AÇÃOde INTERDITO PROIBITÓRIO
PROCESSO N 2353-35.2012.8.10.0035–
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AUTOR: VITOR DIAS TROVÃO FILHO
RÉU- ALEXANDRE CESAR TROVÃO
FINALIDADE:Intimar as partes porseus respectivosprocuradoresMANOEL DE SOUSA VALE, OAB-8128 E MAYKON VEIGA
VIEIRA DOS SANTOS, OAB-MA 10.885, para tomarconhecimento daSENTENÇAadiante...” Considerando que o processo nº.
23622012 foi extinto (Alexandre Cesar Trovão versus Vitor Dias Trovão Filho) o qual era conexo à ação de Interdito Proibitório,
determino a extinção da presente ação, sem a apreciação do mérito, nos termos do artigo 485, IV, do CPC.P.R.I. Sem custas
finais. Arquive-se.Cumpra-se....”. INFORMANDO QUE TODAS AS INTIMAÇÕES SERÃO EXCLUVISAMENTE PELO DIÁRIO
DA JUSTIÇA. Coroatá 29de JUNHOde 2017. Eu, Elizia Virginia Castro da Silva, Secretária Judicial da 2ª Vara desta Comarca, o fiz
digitar e assino, por ordem do MM. Juiz de Direito da 2ª Vara desta Comarca conforme provimento-CGJ/MA 001/2007.
Elizia Virginia Castro da Silva
Secretária Judicial da 2ª Vara desta Comarca

INTIMAÇÃO
AÇÃOde DEMARCAÇÃO
PROCESSO N 2354-20.2012.8.10.0035
AUTOR: ALEXANDRE CESAR TROVÃO
RÉU- VITOR DIAS TROVÃO FILHO
FINALIDADE:Intimar as partes porseus respectivosprocuradoresMANOEL DE SOUSA VALE, OAB-8128 E MAYKON VEIGA
VIEIRA DOS SANTOS, OAB-MA 10.885, para tomarconhecimento daSENTENÇAadiante...” Trata-se de Ação Demarcatória c/c
Manutenção de Posse c/c Pedido Liminar "Inaudita Altera Pars", proposta por ALEXANDRE CESAR TROVÃO em face de
VITOR DIAS TROVÃO FILHO, alegando o autor que é possuidor do imóvel denominado Sitio Jordão constituído de casa
residencial, dois açudes, casa de empregados e demais bem feitoria. Argumenta o autor que a partir de julho de 2012 seu
irmão Vitor Dias Trovão vem invadindo a área acima descrita, culminando dessa forma turbação ao regular exercício da
posse.O réu contestou a ação às fls. 45/47.A audiência de Instrução e Julgamento ocorreu às fls. 48/49. Relatado. Decido.A
ação demarcatória é um procedimento que tem por finalidade estabelecer linha divisória entre dois prédios com a finalidade de
tornar tal linha visível. Demarcar significa fixar marcos, ou seja, fazer cessar a confusão de limites entre imóveis confinantes,
seja fixando novos limites para cada um, seja aviventando os limites já existentes, mas que se encontram apagados.Dessa
forma, a petição inicial desse tipo de ação deve conter, além dos requisitos do artigo 319, do NCPC (correspondente ao artigo
282 do CPC 73), o memorial descritivo, para que o julgador possa saber os limites de cada imóvel e possa entender qual a real
situação de cada bem que originou o litígio (artigo 574 do NCPC, correspondente aos artigos 946/981 do CPC 73). aberá assim
ao autor designar o imóvel pela situação e denominação, descrever os limites por constituir, aviventa ou renovar e nomear
todos os confinantes da linha demarcanda. Após analisar a inicial de fls. 02/08 constato que não há acompanhado a mesma o
memorial descritivo, fato que dificultara o julgamento do feito, uma vez que não se pode fixar limites se as partes não dizem
quais limites são litigiosos. Ante o exposto, determino a extinção do processo sem exame do mérito, nos termos do artigo 485, I
e IV, do CPC.P.R.I. Sem custas finais. Arquive-se. Cumpra-se...”. INFORMANDO QUE TODAS AS INTIMAÇÕES SERÃO
EXCLUVISAMENTE PELO DIÁRIO DA JUSTIÇA. Coroatá 29de JUNHOde 2017. Eu, Elizia Virginia Castro da Silva, Secretária
Judicial da 2ª Vara desta Comarca, o fiz digitar e assino, por ordem do MM. Juiz de Direito da 2ª Vara desta Comarca conforme
provimento-CGJ/MA 001/2007.
Elizia Virginia Castro da Silva
Secretária Judicial da 2ª Vara desta Comarca

INTIMAÇÃO
PROCESSO 2365-49.2012.8.10.0035
AUTOR - ANTONIO JOSÉ SALES SOUSA
RÉU – BANCO ITAUCARD SA
FINALIDADE:Intimar aspartese seusrespectivosprocuradores DR.FRANCISCO GILVAN GOMES JUNIOR, OABMA 10.296-
A E LAIS COSTA DE JESUS OAB MA 10.485E SUELEN GONÇALVES BIRINO, OAB-MA 8.544para tomar (em) conhecimento
da sentençaadiante,”…Trata-se de Ação de Revisão de Cláusulas Contratuais, ajuizada por Antonio José Sales Sousa, em
desfavor de Banco Itaucard S/A., ambos qualificados nos autos. A parte ré, vem às fls. 138, informar que o contrato objeto desta
ação foi objeto de transação entre as partes, tendo sido quitado na data de 11/06/2014, mediante pagamento de R$ 9.500,00 (nove
mil e quinhentos reais), requerendo por conseguinte a extinção do processo frente a perda de objeto.Intimado para se manifestar
sobre o referido acordo, a autora não ofereceu resposta, conforme atestado em certidão de fls. 144.O processo encontra-se
paralisado por mais de 30(trinta) dias.É o relatório. Decido.Trata-se de uma Ação de Revisão de Cláusulas Contratuais, n qual a
parte autora não se manifestou no processo, acerca da petição de fls. 138/139 que tratava acerca do encerramento da dívida com
consequente pedido de extinção do processo, embora devidamente intimada, estando o processo paralisado há mais de 30 (trinta)
dias. Portanto, com fulcro no art. 485, III, do CPC, EXTINGO o presente processo sem apreciação do mérito, pelo abandono
processual.Condeno ainda o autor nas custas processuais, com base no art. 485,§2º, do CPC.P.R.I.Após trânsito em julgado,
arquive-se com a devida Baixa na Distribuição....” INFORMANDO QUE TODAS AS INTIMAÇÕES SERÃO EXCLUVISAMENTE
PELO DIÁRIO DA JUSTIÇA. Coroatá 28de JUNHOde 2017. Eu, Elizia Virginia Castro da Silva, Secretária Judicial da 2ª Vara
desta Comarca, o fiz digitar e assino, por ordem do MM. Juiz de Direito da 2ª Vara desta Comarca conforme provimento-CGJ/MA
001/2007.
Elizia Virginia Castro da Silva
Secretária Judicial da 2ª Vara desta Comarca
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INTIMAÇÃO
AÇÃOde REINTEGRAÇÃO DE POSSE
PROCESSO N 28-24.2011.8.10.0035
AUTOR – BANCO ITAULEASING
RÉU: JOSÉ ROBERTO CUNHA LIMA
FINALIDADE:Intimar as partes porseus respectivosprocuradoresCELSON MARCON, OAB-MA 8104-A, FERNANDA M.B. GOMES
OAB-MA 8.052 E LIANA CARLA VIEIRA BARBOSA, OAB MA 8.367-A, para tomarconhecimento daSENTENÇAadiante...”
Trata-se de Reintegração de Posse, proposta pelo BANCO ITAULEASING S/A, em desfavor de JOSÉ ROBERTO CUNHA
LIMA. Deferido liminar às fls. 91/93. Certidão às fls. 101/v, certifica que o bem objeto da lide não foi encontrado para efetuar
busca e apreensão.Intimado o autor para se manifestar sobre a certidão de fls. 101/v, este manteve-se inerte por mais de 01
(hum) ano.É o relatório. Decido.Trata-se de Reintegração de Posse proposta em que referido veículo objeto da lide não foi
encontrado, e mesmo o autor intimado a manifestar-se, este permaneceu inerte.À luz do artigo 283, a petição inicial deverá
estar instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação.Diz o artigo 267, inciso II, do Código de Processo
Civil, que o processo será extinto sem julgamento do mérito "quando ficar parado durante mais de um ano por negligência das
partes".Diante do exposto, julgo extinto o processo sem julgamento do mérito e determino o arquivamento destes autos, nos
termos do dispositivo supra conotado e seu parágrafo único. P.R.I, após arquive-se, com a devida Baixa na Distribuição.Serve
a presente sentença como mandado.....”. INFORMANDO QUE TODAS AS INTIMAÇÕES SERÃO EXCLUVISAMENTE PELO
DIÁRIO DA JUSTIÇA. Coroatá 28de JUNHOde 2017. Eu, Elizia Virginia Castro da Silva, Secretária Judicial da 2ª Vara desta
Comarca, o fiz digitar e assino, por ordem do MM. Juiz de Direito da 2ª Vara desta Comarca conforme provimento-CGJ/MA
001/2007.
Elizia Virginia Castro da Silva
Secretária Judicial da 2ª Vara desta Comarca

INTIMAÇÃO
PROCESSO de INDENIZAÇÃO N3282-63.2015.8.10.0035
AUTOR(a)– DANILO ROGERIO DE SOUSA CARVALHO
RÉU - CEMAR
FINALIDADE:Intimar osadvogadosdra FLOR DE MARIA ARAÚJO MIRANDA OAB/MA N.º 14632 e TIAGO JOSÉ FEITOSA
DE SÁ, OAB MA 8654-Apara tomarconhecimento da sentençaadiante...” Vistos, etc.,Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE
ANULAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM
PEDIDO LIMINAR DE SUSPENSÃO DE INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, proposta por Hotel
Carvalho Ltda. - ME em face de Companhia Energética do Maranhão - CEMAR, ambos já devidamente qualificados nos autos
do processo em epígrafe.Alega o Requerente que a Ré, em visita de inspeção realizada na data de 13.05.2015, constatou a
existência de medidor avariado por invenção não autorizada pela CEMAR e, por conseguinte, além de cobrar-lhe o valor de R$
6.685,53 (seis mil seiscentos e oitenta e cinco reais), ameaçou cortar o fornecimento de energia elétrica de seu
estabelecimento.De acordo com o Autor, a referida cobrança levou em consideração a unidade consumidora de dois
estabelecimentos, quais sejam o Hotel Carvalho e o posto de gasolina que funciona ao lado, analisados conjuntamente,
quando tal avaliação deveria ter sido realizada separadamente, atendendo a pedido administrativo feito pelo Requerente no
ano anterior.A Requerida, por sua vez, aponta a legalidade do procedimento de corte realizado na unidade consumidora do
Requerente porque esta encontrava-se inadimplente com suas obrigações mensais e, ao final, pugna pela improcedência dos
pedidos da autora.Pedido liminar em sede de antecipação de tutela deferido, para obstar a cobrança relativa à referida fatura, o
corte do fornecimento de energia elétrica, bem como a inscrição do requerente nos órgãos de proteção do crédito,
INDEFERIDO. Na audiência de instrução e julgamento, ocorrida em 16.12.2015, houve a tentativa inicial de acordo entre as
partes, porém restou infrutífera, seguindo-se a produção das provas orais e testemunhais (fls. 137/137 v.).Em seguida, vieram-
me conclusos os autos (fls. 138).É O RELATÓRIO. PASSO A DECIDIR.?FUNDAMENTAÇÃO.A relação jurídica vertida nos
autos é tipicamente de consumo, na medida em que o Requerente é destinatário final de um serviço de energia elétrica
fornecido de maneira habitual pela Requerida, na forma dos arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor. Nesse contexto,
cinge-se ao caso dos autos o necessário reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor (art. 4º, I, CDC), cuja finalidade é a
promoção da igualdade substancial daquele que, hipossuficiente diante do poderio econômico do fornecedor, depende da
prestação de seus serviços porque não possui meios de produção e/ou conhecimentos técnicos para produzi-los segundo suas
necessidades (vulnerabilidade fática e econômica). Todavia, a despeito de o CDC reconhecer alguns direitos básicos do
consumidor, como a facilitação de sua defesa em Juízo, no processo civil, inclusive mediante inversão do ônus da prova (art.
6º, VIII, CDC), sobreleva destacar que ainda prevalece, mesmo nas relações de consumo, a regra insculpida no art. 373, I, do
Código de Processo Civil, que consagra a teoria da distribuição estática do ônus da prova, segundo o qual compete ao autor
fazer prova de seu direito e ao réu provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito daquele.Não se ignora que a
vigência do novo CPC modificou substancialmente o regramento acerca do ônus probatório, aproximando o processo civil
brasileiro da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, segundo a qual permite ao juiz, em decisão fundamentada,
atribuir o ônus da prova de modo diverso, quando, a partir do exame concreto das circunstâncias do caso, verificar a
impossibilidade ou a excessiva dificuldade de uma das partes litigantes em provar suas alegações.Contudo, no caso em
apreço, não se vislumbra circunstâncias anormais à espécie, prevalecendo a regra probatória do art. 373 do CPC, mormente
porque o Requerente não logrou demonstrar que a Requerida falhou na prestação de seus serviços.Isto porque, em 13.05.2015
houve uma fiscalização na unidade consumidora da parte autora, o medidor de energia foi substituído por outro e o removido
encaminhado para inspeção. O laudo do INMEQ (fls. 101/122) atestou que o medidor não estava em perfeitas condições de
funcionamento, encontrando-se com indícios de curto circuito nos parafusos da carga no bloco de terminais, tendo o
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equipamento sido reprovado. Por consequência surgiu o débito no valor de R$ 6.685,53, não como multa ou sanção, mas
referente ao consumo de energia ocorrido no período em que o defeito esteve presente e fora detectado, inclusive, o
requerente já parcelou este débito. O parcelamento foi feito no dia 05 de outubro de 2015 acordado em 40 vezes (parcelas de
R$ 203,61). Frise-se também, que esse valor corresponde ao consumo não registrado e não a multa, além do que o requerente
afirma em audiência já ter alugado, cedido ou emprestado o hotel a terceiros.Assim, tem-se que o caso dos autos não aponta
para o fornecimento de serviço defeituoso pela Requerida a ensejar sua responsabilização pelos danos daí advindos, mas de
mero descuido do Requerente acerca do cumprimento das diligências comuns para a vida em sociedade, de modo que os
danos por si suportados decorreram de sua culpa exclusiva.Além do que a empresa concessionária de serviço público está
apenas cobrando o adimplemento de um consumo não faturado, mas detectado em procedimento apuratório, sendo esta
cobrança realmente devida.Nesse contexto, o CDC estabelece em seu art. 14, §3º, II, que a culpa exclusiva da vítima constitui
fator bastante para a exclusão da responsabilidade do fornecedor.Demais disto, tem-se que o corte no fornecimento de energia
elétrica somente terá o condão de gerar dano moral quando for feito de forma indevida, como, por exemplo, quando a fatura já
estiver paga ou quando o corte não for precedido de notificação do consumidor.Assim, não há como consignar veracidade às
alegações autoriais porquanto inexistentes provas acerca das circunstâncias afirmadas em sua inicial, não se podendo, no
caso em destaque, e pelas circunstâncias concretamente deduzidas, atribuir o ônus da prova à
Requerida.?DISPOSITIVO.Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos contidos na peça inaugural, o que faço
nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.Condeno o autor nas custas do processo e honorários advocatícios,
que fixo em 20% do valor atribuído à causa.Publique-se.Registre-se.Intimem-se.Transitado em julgado, dê-se baixa e arquive-
se com as formalidades de praxe....”. INFORMANDO QUE TODAS AS INTIMAÇÕES SERÃO EXCLUVISAMENTE PELO
DIÁRIO DA JUSTIÇA. Coroatá 28de JUNHOde 2017. Eu, Elizia Virginia Castro da Silva, Secretária Judicial da 2ª Vara desta
Comarca, o fiz digitar e assino, por ordem do MM. Juiz de Direito da 2ª Vara desta Comarca conforme provimento-CGJ/MA
001/2007.
Elizia Virginia Castro da Silva
Secretária Judicial da 2ª Vara desta Comarca

INTIMAÇÃO
AÇÃOde IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA PENA
PROCESSO N 358-45.2016.8.10.0035
IMPUGNADO– ALEXANDRE CESAR TROVÃO
IMPUGNANTE: VITOR DIAS TROVÃO FILHO
FINALIDADE:Intimar as partes porseus respectivosprocuradoresMANOEL DE SOUSA VALE, OAB-8128 E MAYKON VEIGA
VIEIRA DOS SANTOS, OAB-MA 10.885, para tomarconhecimento daSENTENÇAadiante...” Considerando que o processo
principal foi extinto (processo nº. 23622012), determino a extinção da presente impugnação, sem a apreciação do mérito, nos
termos do artigo 485, IV, do CPC. P.R.I. Sem custas finais. Arquive-se. Cumpra-se....”. INFORMANDO QUE TODAS AS
INTIMAÇÕES SERÃO EXCLUVISAMENTE PELO DIÁRIO DA JUSTIÇA. Coroatá 29de JUNHOde 2017. Eu, Elizia Virginia Castro
da Silva, Secretária Judicial da 2ª Vara desta Comarca, o fiz digitar e assino, por ordem do MM. Juiz de Direito da 2ª Vara desta
Comarca conforme provimento-CGJ/MA 001/2007.
Elizia Virginia Castro da Silva
Secretária Judicial da 2ª Vara desta Comarca

INTIMAÇÃO
PROCESSO de INDENIZAÇÃO N3683-96.2014.8.10.0035
AUTORA– RAIMUNDO JOSÉ DA CONCEIÇÃO GOMES
RÉU- TIM CELULAR
FINALIDADE:Intimar a advogada dra CHRISTIANNE GOMES DA ROCHA, OAB PE 20335 para tomarconhecimento do decisão
adiante...” Intime-se o recorrido para apresentar as contrarrazões em 15 (quinze) dias. Decorrido o prazo, com ou sem resposta,
envie-se o processo ao Egrégio Tribunal de Justiça....”. INFORMANDO QUE TODAS AS INTIMAÇÕES SERÃO
EXCLUVISAMENTE PELO DIÁRIO DA JUSTIÇA. Coroatá 28de JUNHOde 2017. Eu, Elizia Virginia Castro da Silva, Secretária
Judicial da 2ª Vara desta Comarca, o fiz digitar e assino, por ordem do MM. Juiz de Direito da 2ª Vara desta Comarca conforme
provimento-CGJ/MA 001/2007.
Elizia Virginia Castro da Silva
Secretária Judicial da 2ª Vara desta Comarca

INTIMAÇÃO
PROCESSO de INDENIZAÇÃO N3687-36.2014.8.10.0035
AUTORA– RAIMUNDO JOSÉ DA CONCEIÇÃO GOMES
RÉU- TIM CELULAR
FINALIDADE:Intimar a advogada dra CHRISTIANNE GOMES DA ROCHA, OAB PE 20335 para tomarconhecimento do decisão
adiante...” Intime-se o recorrido para apresentar as contrarrazões em 15 (quinze) dias. Decorrido o prazo, com ou sem resposta,
envie-se o processo ao Egrégio Tribunal de Justiça....”. INFORMANDO QUE TODAS AS INTIMAÇÕES SERÃO
EXCLUVISAMENTE PELO DIÁRIO DA JUSTIÇA. Coroatá 28de JUNHOde 2017. Eu, Elizia Virginia Castro da Silva, Secretária
Judicial da 2ª Vara desta Comarca, o fiz digitar e assino, por ordem do MM. Juiz de Direito da 2ª Vara desta Comarca conforme
provimento-CGJ/MA 001/2007.
Elizia Virginia Castro da Silva
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Secretária Judicial da 2ª Vara desta Comarca

INTIMAÇÃO
PROCESSO de INDENIZAÇÃO N3689-06.2014.8.10.0035
AUTORA– RAIMUNDO JOSÉ DA CONCEIÇÃO GOMES
RÉU- TIM CELULAR
FINALIDADE:Intimar a advogada dra CHRISTIANNE GOMES DA ROCHA, OAB PE 20335 para tomarconhecimento do decisão
adiante...” Intime-se o recorrido para apresentar as contrarrazões em 15 (quinze) dias. Decorrido o prazo, com ou sem resposta,
envie-se o processo ao Egrégio Tribunal de Justiça....”. INFORMANDO QUE TODAS AS INTIMAÇÕES SERÃO
EXCLUVISAMENTE PELO DIÁRIO DA JUSTIÇA. Coroatá 28de JUNHOde 2017. Eu, Elizia Virginia Castro da Silva, Secretária
Judicial da 2ª Vara desta Comarca, o fiz digitar e assino, por ordem do MM. Juiz de Direito da 2ª Vara desta Comarca conforme
provimento-CGJ/MA 001/2007.
Elizia Virginia Castro da Silva
Secretária Judicial da 2ª Vara desta Comarca

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR FRANCISCO FERREIRA DE LIMA, JUIZ DE DIREITO TITULAR DA 2ª VARA DA
COMARCA DE COROATÁ, ESTADO DO MARANHÃO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E NA FORMA DA LEI, ETC...
 
 
 
PROCESSO N. 4103-04.2014.8.10.0035
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
REQUERENTE: MARIA ALVES ROCHA
RÉU: BANCO ITAU BMG S/A
 
 
 
FINALIDADE: intimar os advogados, Dra. DENISE MIRANDA RODRIGUES, OAB Nº 12.882-MA, DR. GIOVANNY MICHAEL
VIEIRA NAVARRO, OAB/PA n° 1.638-A, para tomar(em) conhecimento da DECISÃO , conforme dispositivo a seguir transcrito,
Vistos, etc. DECISÃO. Intime-se o recorrido para as contrarrazões em 15 (quinze) dias. Decorrido o prazo, com ou sem resposta,
envie-se o processo ao Egrégio Tribunal de Justiça. Coroatá/MA, 05 de Junho de 2017. Eu, Elizia Virginia Castro da Silva,
Secretária Judicial da 2ª Vara desta Comarca, o fiz digitar e assino, por ordem do MM Juíz de Direito da 2ª Vara, desta Comarca,
Dr. FRANCISCO FERREIRA DE LIMA. Coroatá-MA, 28 de Junho de 2017
 
 
 
Elizia Virginia Castro da Silva
secretaria judicial

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR FRANCISCO FERREIRA DE LIMA, JUIZ DE DIREITO TITULAR DA 2ª VARA DA
COMARCA DE COROATÁ, ESTADO DO MARANHÃO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E NA FORMA DA LEI, ETC...

PROCESSO N. 4179-28.2014.8.10.0035.
AÇÃO PENAL
AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
ACUSADO: FRANCISCO ALEXANDRE PINTO DA SILVA
VÍTIMA:ANTONIA VALDELINE DE BRITO SOARES e LAUDINICE DE FRANÇA OLIVEIRA.

FINALIDADE: intimar o advogado, DR. MOISÉS ALVES DOS REIS NETO, OAB/MA 7654, para tomar(em) conhecimento da
decisão de fl. 168, conforme dispositivo a seguir..."Recebo a Apelação de fls. 158 por ser tempestiva e preencher os requisitos
legais. Intime-se o advogado do acusado para dizer se vai fazer as razões recursais no Tribunal de Justiça (art. 600, § 4 do CPP),
ou, em caso negativo, que apresente no prazo legal as referidas razões. Apresentadas as razões recursais, intime-se o Ministério
Público para responder ao recurso no prazo legal. Cumpra-se com Urgência. Coroatá/MA, 26 de junho de 2017. Francisco Ferreira
de Lima, Juiz da 2ª Vara da Comarca de Coroatá". Eu, Elizia Virginia Castro da Silva, Secretária Judicial, subscrevi, e assino de
ordem do MM Juiz Titular da 2ª. Vara.

Elizia Virginia Castro da Silva
Secretaria Judicial

INTIMAÇÃO
AÇÃOde EXECUÇÃO
PROCESSO N 686-82.2010.8.10.0035–
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AUTOR: BANCO DO NORDESTE
RÉU- JOSÉ PEREIRA LIMA
FINALIDADE:Intimar os advogadosJOSÉ EDMILSON CARVALHO FILHO, OAB MA 4945para tomarconhecimento da
sentençaadiante...” Trata-se de Ação de Execução, proposta por BANCO DO NORDESTE S/A, em desfavor de JOSÉ
PEREIRA LIMA, tendo em vista débito contraído em 19/05/1999 com saldo devedor no valor de R$ 39.040,71 (trinta e nove mil
quarenta reais e setenta e um centavos).Realizada a devida citação.O processo encontra-se tramitando nesta comarca desde
05 de janeiro de 2010. Decido.Trata-se de uma Ação de Execução ajuizada pelo Banco do Nordeste em desfavor da
Associação dos Pequenos Produtores Rurais do Projeto de Assentamento da Gleba Gaspar e José do Nascimento, em que
após algumas tentativas de receber seu crédito, veio o autor requerer a desistência da presente ação às fls.48.Isto posto, com
fundamento no art. 267, II do CPC, julgo extinto o processo sem apreciação do mérito, pela desistência.. Publique-se, registre-
se e intimem-se. Após trânsito em julgado, proceda-se a devida Baixa na Distribuição. Serve a presente sentença como
mandado....”. INFORMANDO QUE TODAS AS INTIMAÇÕES SERÃO EXCLUVISAMENTE PELO DIÁRIO DA JUSTIÇA. Coroatá
29de JUNHOde 2017. Eu, Elizia Virginia Castro da Silva, Secretária Judicial da 2ª Vara desta Comarca, o fiz digitar e assino, por
ordem do MM. Juiz de Direito da 2ª Vara desta Comarca conforme provimento-CGJ/MA 001/2007.
Elizia Virginia Castro da Silva
Secretária Judicial da 2ª Vara desta Comarca

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR FRANCISCO FERREIRA DE LIMA, JUIZ DE DIREITO TITULAR DA 2ª VARA DA
COMARCA DE COROATÁ, ESTADO DO MARANHÃO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E NA FORMA DA LEI, ETC...

Processo: 9000895-29.2009.8.10.0035 (908952009).
Ação: COBRANÇA.
Requerente: LUZINEIDE DA SILVA
Advogado (a): Dr (a). Alzira Helena dos Reis Matos, OAB/MA, nº 6963.
Requerido: ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS

FINALIDADE: Intime-se(a) advogado (a)da parte autora para responder aos embargos de terceiro fls. 79/86 em 15 dias Dr (a).
Alzira Helena dos Reis Matos, OAB/MA, nº 6963, Fórum localizado à Rua Gonçalves Dias, S/N, Centro, Coroatá-MA. "Parte (s)
intimada (s) exclusivamente por seu (s) advogado (s) com poderes para tanto". Dado e passado nesta cidade de Coroatá, Estado
do Maranhão, aos 29 de junho de 2017. Eu,_____________Elizia Virginia Castro da Silva , Secretária Judicial da 2ª Vara, o fiz
digitar, subscrevi e assino de ordem do MM. Juíz de Direito Titular da 2ª Vara desta comarca, Dr. Francisco Ferreira de Lima, art.
250 VI do NCPC.

Elizia Virginia Castro da Silva
Secretária Judicial da 2ª Vara

INTIMAÇÃO
PROCESSO de INDENIZAÇÃO N922-97.2011.8.10.0035
AUTOR(A)– LAURENÇO DINIZ NETO
RÉU- DALCAR
FINALIDADE:Intimar osadvogadosdra DAYANA DE CARVALHO NOGUEIRA, OAB MA6.620 E FLORIANO COELHO DOS
REIS FILHOpara tomarconhecimento da sentençaadiante...” Vistos, etc.,Cuida-se de AÇÃO REPARATÓRIA POR DANOS
MORAIS E MATERIAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER, proposta por Laurenço Diniz Neto em face de Dalcar Veículo Ltda.,
ambos já devidamente qualificados.É O RELATÓRIO. PASSO A DECIDIR.Saliente-se, sem delongas, que há no vertente feito
vício nodal que o inquina. Veja-se. O patrono do Requerente, intimado para comparecer a audiência de conciliação, instrução e
julgamento, ao ato não compareceu sob a alegativa de possuir outra audiência na mesma data e horário noutra comarca (fls.
46). Nada provou nos autos a esse respeito, todavia (art. 183 do CPC).O jurisdicionado por si só, não sendo advogado
regularmente inscrito nos quadros da OAB, não pode postular em juízo e nem transitar por ele sem a presença de um causídico
habilitado, já que não detém capacidade postulatória para tal (art. 133 da CF/88). Assim, estando o Autor desacompanhado de
seu patrono na referida audiência, como dito, o processo jamais deveria ter seguido o curso regular, data venia, uma vez que
apresentou vício não sanado por ocasião da realização daquela assentada. Contudo, sendo a dita macula matéria de ordem
pública, não há preclusão para o seu reconhecimento, que pode ser feito a qualquer tempo ou grau de jurisdição pelo órgão
julgador, inclusive de ofício.Diante do exposto, EXTINGO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, o que faço nos
termos do artigo 267, IV, do Código de Processo Civil.P. R. I.Transitado em julgado, dê-se baixa e arquive-se....”. INFORMANDO
QUE TODAS AS INTIMAÇÕES SERÃO EXCLUVISAMENTE PELO DIÁRIO DA JUSTIÇA. Coroatá 28de JUNHOde 2017. Eu,
Elizia Virginia Castro da Silva, Secretária Judicial da 2ª Vara desta Comarca, o fiz digitar e assino, por ordem do MM. Juiz de
Direito da 2ª Vara desta Comarca conforme provimento-CGJ/MA 001/2007.
Elizia Virginia Castro da Silva
Secretária Judicial da 2ª Vara desta Comarca

Cururupu
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PROCESSO Nº 0000157-66.2017.8.10.0084 (1572017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

REQUERENTE: SEBASTIÃO PEREIRA
ADVOGADO: NIVEA DE AQUINO PISETTA ( OAB 12002-MA ) e NIVEA DE AQUINO PISETTA ( OAB 12002-MA )

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO: GILVAN MELO SOUSA OAB/CE 16.383

Processo n.º 157-66.2017.8.10.0084EMBARGOS DE DECLARAÇÃOEmbargante: BANCO PANAMERICANO S/A
DECISÃOBANCO PANAMERICANO S/A opôs Embargos de Declaração em face da sentença proferida às fls. 107/109, nos autos
da presente ação, em que o embargante é requerido.Insurge-se alegando contradição e omissão quanto à procedência do feito,
em ocasião de sentença, alegando que o juntou todos os documentos necessários para a comprovação de que realmente houve o
depósito do valor do empréstimo diretamente na conta da parte autora e que houve pedido, constante da contestação, não
apreciado na sentença.Os autos vieram-me conclusos. É o relatório. Decido.Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço dos embargos.Conforme dicção do art. 1.022, Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver,
na sentença ou no acórdão, obscuridade ou contradição, erro material, ou ainda, quando for omitido ponto sobre o qual devia
pronunciar-se o juiz ou tribunal.Passo a verificar o cabimento do presente recurso, à luz da adequação às hipóteses previstas no
art. 1.022 do CPC, haja vista cuidar de recurso de fundamentação vinculada e, consequentemente, não bastar ao embargante
dizer que existe omissão, contradição e obscuridade, sendo necessário que demonstre de forma clara e objetiva o ponto
questionado pela parte que não foi apreciado pelo juízo, ou que esteja em contradição, ou que careça de clareza.Nessa toada,
constato que, no caso em comento, a insurgência da embargante não merece prosperar.Isto porque os embargos de declaração
constituem medida recursal de natureza integrativa, que visa afastar obscuridade, contradição ou omissão, e corrigir erro material,
não sendo via adequada quando a parte pretende o reexame/rediscussão da matéria já decidida e a modificação do julgado;
devendo o inconformismo do embargante ser veiculado através de recurso próprio.Nesse sentido, a questão das alegações
trazidas capazes de alterar o decisum não é matéria passível de ser apreciada em sede de embargos de declaração, os quais não
se prestam para corrigir eventual erro in iudicando, o que somente pode ser feito por intermédio de recurso próprio.Ademais, no
tocante à alegação do embargante de omissão quanto ao pedido formulado na contestação, conforme fls. 113, cabe destacar que
tal diligência pleiteada é incompatível com a procedência do pleito.Ante o exposto, conheço dos embargos, porém, deixo de
acolhê-los.Aguardem os autos em Secretaria o restante do prazo para recurso. Após, certifique-se o trânsito em julgado.Intime-se.
Cururupu/MA, 19 de junho de 2017. DOUGLAS LIMA DA GUIAJuiz de Direito Titular da Comarca de Cururupu/MA Resp: 182980

PROCESSO Nº 0000996-91.2017.8.10.0084 (10002017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

REQUERENTE: MARIA DE JESUS SILVA
ADVOGADO: HULGO FERNANDO SOUSA BOUERES ( OAB 7675-MA )

REQUERIDO: BANCO PANAMERICANO -BANCO PAN S.A

PROCESSO Nº 996-91.2017.8.10.0084 REQUERENTE: MARIA DE JESUS SILVAREQUERIDO: BANCO PANAMERICANO S/A
DECISÃOPreliminarmente, cancelo a designação da data de audiência, tendo em vista a necessidade de emenda da inicial, senão
vejamos.Compulsando os autos, verifico que a qualificação da autora na exordial, Sra. MARIA DE JESUS SILVA, é incompatível
com os documentos juntados, que por sua vez são referentes à Sra. "MARIA DE JESUS SANTOS SOARES". Deste modo,
determino a intimação da parte autora, por meio de seu advogado, via DJE, para, no prazo de 15 (quinze) dias, EMENDAR A
INICIAR, de modo que proceda à juntada aos autos dos documentos (RG, CPF, Procuração, comprovante de residência e extratos
bancários referentes aos meses do suposto empréstimo) referentes à autora qualificada na exordial - Sra. MARIA DE JESUS
SILVA -, ou proceda à correção da qualificação da autora para a pessoa a que se referem os documentos juntados - Sra. MARIA
DE JESUS SANTOS SOARES -, sob pena de indeferimento da inicial, nos termos do art. 321 do CPC.Cumpra-se.Cururupu/MA, 20
de junho de 2017.DOUGLAS LIMA DA GUIAJuiz de Direito da Comarca de Cururupu/MA Resp: 182980

PROCESSO Nº 0001012-45.2017.8.10.0084 (10162017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

REQUERENTE: VIVALDO RODRIGUES FERREIRA
ADVOGADO: DR. WILLAMY ALMEIDA PEREIRA (OAB/MA 10644)

REQUERIDO: TIM CELULARES S/A

Processo n.º 1012-45.2017.8.10.0084Requerente: VIVALDO RODRIGUES FERREIRARequerido: TIM CELULARES
S/ADECISÃODefiro o benefício da Justiça Gratuita. Preliminarmente, havendo nos autos pedido liminar, a fim de evitar prejuízos
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ao autor, ante eventual esvaziamento do efeito prático de decisão caso seja postergada decisão que aprecie antecipação de tutela,
passo a decidir sobre o referido pleito liminar.Precipuamente, verifico que no presente feito as provas indicam a presença da
fumaça do bom direito e do perigo da demora que representa a manutenção da medida adotada pela ré caso o pleito do autor ao
final seja provido, já que o direito material que fundamenta a pretensão de direito do requerente e a suposta resistência da ré a sua
pretensão é matéria controvertida nos autos não se justificando assim as restrições que lhe foram impostas até o julgamento final
da lide, razão pela qual DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA PLEITEADA, determinado que a empresa requerida, TIM
CELULARES S/A, retire o nome do requerente do Cadastro de Devedores (SERASA), Serviço de Proteção ao Crédito - SPC, e
demais órgãos de proteção ao crédito, referentes aos supostos débitos objetos do feito, sob pena de multa diária no valor de R$
500,00 (quinhentos reais) em caso de descumprimento, até julgamento do presente feito.Em prosseguimento, Designo a audiência
de Conciliação, Instrução e Julgamento para o dia 17 de AGOSTO de 2017, às 14:20 horas, a ser realizada neste
Fórum.Entretanto, tendo em vista que a parte autora deixou de juntar instrumento procuratório devidamente assinado, determino a
intimação da parte autora, por meio de seu advogado, via DJE, para, até a abertura da audiência supra designada, juntar aos autos
PROCURAÇÃO DEVIDAMENTE ASSINADA pelo requerente, sob pena de extinção do processo.Cite-se a parte requerida para
comparecimento à audiência, munido com toda documentação necessária, para prestar depoimento pessoal, oportunidade em que
poderá contestar o pedido, se quiser (art. 18, § 1º). A contestação poderá ser oral ou escrita (art. 30), acompanhada da
documentação necessária para comprovar suas alegações, podendo haver pedidos contrapostos (art. 17, parágrafo único), sem
reconvenção (art. 31). Anote-se que o não comparecimento do (a) demandado (a) à sessão de conciliação ou de instrução implica
a presunção de serem verdadeiros os fatos articulados na inicial (art. 20), tendo como conseqüência o julgamento imediato da
causa (art. 23). A citação poderá ser feita por correspondência com aviso de recebimento, ou pelo oficial de justiça,
independentemente de mandado ou carta precatória (art. 18, I, II e III). Advirta-se à (ao) ré (u) de que, em se tratando de pessoa
jurídica, este Juízo adota a inversão do ônus probandi como regra de julgamento, evitando-se assim alegações de surpresa
quando da sentença ou outra decisão interlocutória a ser proferida no iter processual, devendo o (a) mesmo (a) comparecer em
juízo munido (a) de toda documentação pertinente a comprovar suas alegações. Intime-se o autor, por meio de seu advogado, via
DJE.Informo às partes que em havendo acordo antes da audiência basta comparecer à Secretaria Judicial deste Juízo para
homologação da transação. O PRESENTE DESPACHO SERVE COMO MANDADO DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO, DEVIDAMENTE
ACOMPANHADO DA INICIAL.Cururupu/MA, 20 de junho de 2017.DOUGLAS LIMA DA GUIAJuiz de Direito da Comarca de
Cururupu/MA Resp: 183558

PROCESSO Nº 0000344-45.2015.8.10.0084 (3442015)
AÇÃO: PROCEDIMENTOS REGIDOS POR OUTROS CÓDIGOS, LEIS ESPARSAS E REGIMENTOS | AÇÃO CIVIL PÚBLICA

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

REU: ALDO LUIS BORGES LOPES e JOSÉ CARLOS DE ALMEIDA JUNIOR e JOSE FRANCISCO PESTANA e RITA DE
CÁSSIA MIRANDA ALMEIDA
ADVOGADO DE JOSE FRANCISCO PESTANA : EDUARDO AIRES CASTRO, OAB/MA 5378

PROCESSO Nº. 344-45.2015.8.10.0084AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVAAUTOR:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUALD E S P A C H OPreliminarmente, com relação à questão de ordem de fls. 522/525, resta
constatado que, de fato, Certidão de fls. 423 informa que não foram procedidas a notificações de JOSÉ FRANCISCO PESTANA e
de RITA DE CASSIA MIRANDA ALMEIDA.No entanto, consoante jurisprudência firmada pelo Colendo Superior Tribunal de
Justiça, a ausência da notificação do réu para a defesa prévia, prevista no artigo 17, parágrafo 7º, da Lei de Improbidade
Administrativa, só acarreta nulidade processual se houver comprovado prejuízo (pas de nullité sans grief). Senão
vejamos:ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. NULIDADE NÃO
DECLARADA. QUESTÃO PRECLUSA COM A SENTENÇA CONDENATÓRIA. [...] 1. No âmbito do Superior Tribunal de Justiça
prevalece o entendimento de que, em ação civil pública na qual se apuram atos de improbidade administrativa, a ausência da
notificação do réu para a defesa prévia, prevista no art. 17, § 7º, da Lei n. 8.429/1992, só acarreta nulidade processual se houver
comprovado prejuízo (pas de nullité sans grief). Nesse sentido: AgRg no REsp 1225295/PB, Rel. Ministro Francisco Falcão,
Primeira Turma, DJe 06/12/2011; REsp 1233629/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 14/09/2011; REsp
1184973/MG, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 21/10/2010; REsp 1134461/SP, Rel. Ministra Eliana
Calmon, Segunda Turma, DJe 12/08/2010. 2. Ademais, tendo havido sentença condenatória, esvazia-se a tese de que seria
necessária a observância da fase preliminar de defesa, em razão de possível e eventual prejuízo, uma vez que esta tão somente
tem a finalidade de evitar a propositura de ações temerárias. A respeito, dentre outros: STF, HC 111711, Relatora Min. Cármen
Lúcia, Segunda Turma, DJe-238; HC 89.517/RJ, Rel. Min. Cezar Peluso; HC 115520, Relator Min. Ricardo Lewandowski, Segunda
Turma, DJe-095. [...] 4. Recurso especial não provido. (REsp 1101585/MG, 1ª Turma, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho,
Rel. p/ Acórdão Ministro Benedito Gonçalves, DJe 25/04/2014).ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE. ART. 11 DA LEI 8.429/1992.
MINISTÉRIO PÚBLICO. LEGITIMIDADE. NOTIFICAÇÃO. DEFESA PRÉVIA. DISPENSA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. ACÓRDÃO
PROFERIDO COM BASE EM VASTO EXAME DE MATERIAL PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. HIPÓTESE QUE ADMITE
CONFIGURAÇÃO DE ATO DE IMPROBIDADE. [...] 4. A ausência da notificação prévia tratada no art. 17, § 7º, da Lei 8.429/1992
somente acarreta nulidade processual se houver comprovação de efetivo prejuízo, de acordo com a parêmia pas de nullité sans
grief. Precedentes. (...) 10. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. (REsp 1.233.629/SP, 2ª Turma, Rel. Min.
Herman Benjamin, DJe de 14.9.2011).De tal modo, mantenho incólume a decisão de fls. 509/509-v (recebimento da inicial), em
relação aos requeridos, inclusive para JOSÉ FRANCISCO PESTANA e RITA DE CASSIA MIRANDA ALMEIDA, os quais, apesar
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de não terem sido notificados previamente, já foram devidamente citados.Na esteira da jurisprudência, o Enunciado nº 12 da
Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados (ENFAM):Na ação civil por improbidade administrativa, notificado
o réu e apresentadas as manifestações preliminares, com a relação processual triangularizada e a realização concreta do
contraditório constitucionalmente assegurado, recebida a petição inicial pelo cumprimento dos requisitos previstos na lei, descabe
a expedição de novo manda do de citação, sendo suficiente a intimação na pessoa do advogado constituído, para fins de
contestação. Recomenda-se que a advertência de que não será realizada nova citação conste do mandado da notificação
inicial.Assim, tendo em vista que a triangularização processual já realizada, na petição de fls. 522/525 não foi demonstrado
nenhum prejuízo em razão da ausência de notificação prévia, acolho parcialmente a questão de ordem, apenas para reabrir o
prazo de contestação para o requerido JOSÉ FRANCISCO PESTANA, devendo ser intimado por meio de seu advogado
constituído.Com relação aos requeridos RITA DE CASSIA MIRANDA ALMEIDA, conforme Certidão de fl. 514-v, ALDO LUIS
BORGES LOPES E JOSE CARLOS DE ALMEIDA JUNIOR, conforme Certidão de fls. 526, apesar de devidamente citados não
apresentaram manifestação no prazo concedido.Ressalto que a requerida RITA DE CASSIA MIRANDA ALMEIDA foi citada por
hora certa (fl. 514-v), na forma dos artigos 252 e 253 do CPC, na pessoa do Sr. Valdenor, marido da requerida. Alhures, os
requeridos ALDO LUIS BORGES LOPES E JOSE CARLOS DE ALMEIDA JUNIOR já foram devidamente notificados
pessoalmente para apresentar defesa prévia, conforme Certidão de fls. 423, tanto que apresentaram defesa prévia,
respectivamente às fls. 467/482 e 426/440, e foram citados às fls. 214-v e 213-v, sem que tenham informado mudança de
endereço a este juízo.Destarte, inobservados os deveres de colaboração das partes e de informar qualquer mudança temporária
ou definitiva de endereço (preconizados respectivamente, no art. 6º e art. 77, inc. V, do Código Processual Civil), reconheço como
válidas a comunicações processuais (citação) dirigida aos endereços contidos nos autos (de fls. 214-v e 213-v), ainda que não
recebidas pessoalmente pelos interessados, fluindo o prazo a partir da juntada aos autos da comunicação efetivada, conforme
determina o artigo 274, Parágrafo Único do Código de Processo Civil1. Notifique-se o Ministério Público Estadual.Após, voltem-me
os autos conclusos.Cumpra-se.Cururupu/MA, 26 de junho de 2017.DOUGLAS LIMA DA GUIAJuiz de Direito da Comarca de
Cururupu/MA Resp: 183558

PROCESSO Nº 0000563-87.2017.8.10.0084 (5662017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

REQUERENTE: VALDIMIR MONTEIRO MAIA
ADVOGADO: DR. HULGO FERNANDO SOUSA BOUERES (OAB/MA 7675)

REQUERIDO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A

PROCESSO Nº 563-87.2017.8.10.0084D E S P A C H OVistos, etc.Recebo o recurso inominado, apenas no efeito devolutivo,
observado o disposto no artigo 43 da Lei 9.099/1995.Intime-se o recorrido para, querendo, apresentar as contrarrazões no prazo
de 10 (dez) dias, conforme art. 42, § 1º, da Lei 9.099/1995.Após transcorrido o prazo assinalado, subam os presentes autos para a
colenda Turma Recursal, a fim de que seja apreciado e julgado o recurso inominado interposto pela parte requerida.Cumpra-
seCururupu/MA, 27 de junho de 2017.DOUGLAS LIMA DA GUIAJuiz de Direito da Comarca de Cururupu Resp: 183558

PROCESSO Nº 0000564-72.2017.8.10.0084 (5672017)
AÇÃO: PROCEDIMENTOS REGIDOS POR OUTROS CÓDIGOS, LEIS ESPARSAS E REGIMENTOS | ALIMENTOS - LEI
ESPECIAL Nº 5.478/68

AUTOR: Processo em Segredo de Justiça
ADVOGADO: HULGO FERNANDO SOUSA BOUERES ( OAB 7675-MA )

REU: Processo em Segredo de Justiça

PROCESSO Nº 564-72.2017.8.10.0084REQUERENTE: MARCELO RAMOS VIÉGASREQUERIDO: JOÃO MARCELO COSTA
VIÉGASDESPACHOIntime-se o requerente, por meio de seu advogado, via DJE, para, no prazo de 15 (quinze) dias, complete a
inicial, de modo que corrija as ausências de qualificação do autor e do requerido e valor da causa, bem como adéque os termos
referentes aos polos da lide às partes, sob pena de indeferimento da inicial, nos termos do art. 321 do CPC.Após o decurso do
prazo, voltem-me conclusos.Cumpra-se. Cururupu/MA, 30 de março de 2017.DOUGLAS LIMA DA GUIAJuiz de Direito Titular da
Comarca de Cururupu/MA Resp: 183558

PROCESSO Nº 0001030-03.2016.8.10.0084 (10352016)
AÇÃO: PROCEDIMENTOS ESPECIAIS DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA | INTERDIÇÃO

INTERDITANTE: JESSE ADIM ALMEIDA CHAVES
ADVOGADO: JURANDIR APARECIDO SIMÕES DA SILVA, OAB-MA 5.206-A E OAB-SP 156.240
INTERDITANDO: JOSÉ RIBAMAR RODRIGUES CHAVES FILHO

PROCESSO nº. 1030-03.2016.8.10.0084 INTERDITANDO: JOSÉ RIBAMAR RODRIGUES CHAVES FILHOINTERDITANTE:
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JESSE ADIM ALMEIDA CHAVESD E S P A C H OTendo em vista o teor da certidão de fls. 25, intime-se o interditante, Sr. JESSE
ADIM ALMEIDA CHAVES, por meio de seu advogado, via DJE, para que apresente a anuência dos demais herdeiros do
interditando, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de perda do interesse processual e consequente extinção do processo sem
resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.Cumpra-se. Cururupu/MA, 21 de março de 2017. DOUGLAS LIMA DA
GUIAJuiz de direito da comarca de Cururupu/MA. Resp: 183558

PROCESSO Nº 0001085-85.2015.8.10.0084 (11082015)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

REQUERENTE: GRACE CELY GUEDES DE CASTRO

REQUERIDO: BANCO DAYCOVAL S/A
ADVOGADA: DRA. MARIA FERNANDA BARREIRA DE FARIA FORNOS (OAB/SP 198.088)

PROCESSO Nº 1085-85.2015.8.10.0084 D E S P A C H O Intime-se a parte requerida, por meio de seu advogado, via DJE, para
se manifestar sobre o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.Após o transcurso dos autos sem manifestação,
arquivem-se os autos com baixa nos registros.Cumpra-se.Cururupu/MA, 27 de junho de 2017.DOUGLAS LIMA DA GUIA Juíz de
Direito Titular da Comarca de Cururupu/MA Resp: 183558

PROCESSO Nº 0001267-08.2014.8.10.0084 (12912014)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO SUMÁRIO

AUTOR: ILZA SILVA
ADVOGADO: JOÃO DA HORA ARAÚJO OAB/MA 3410

REU: BANCO BRADESCARD S/A

DESPACHOTendo em vista que a parte requerida efetuou depósito judicial, conforme acordo homologado por Sentença de fls.
28/29, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) - fl. 55, EXPEÇA-SE o respectivo alvará, deste valor e, intimem-se o (a) advogado
(a) e o (a) Requerente para levantamento, no prazo de cinco dias, do valor devidamente depositado.Após, arquive-se os autos com
baixa no distribuidor e as devidas cautelas. Cururupu/MA, 19 de abril de 2016.DOUGLAS LIMA DA GUIA Juiz de Direito titular da
Comarca de Cururupu (MA). Resp: 179747

PROCESSO Nº 0001675-28.2016.8.10.0084 (16812016)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

REQUERENTE: ELENILDE SILVA MONTEIRO

REQUERIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S.A
ADVOGADO: DR. RUBENS GASPAR SERRA (OAB/SP 119.859)

Processo n.º 1675-28.2016.8.10.0084DESPACHOIntime-se o devedor para, em 15 (quinze) dias pagar voluntariamente o valor, de
R$ 8.505,84 (oito mil, quinhentos e cinco reais e oitenta e quatro centavos), sob pena de o montante da condenação ser acrescido
de multa no percentual de 10% e imediata expedição de mandado de penhora e avaliação, na forma do artigo 523, § 1º, do Código
de Processo Civil. Cientifique-se que acaso haja o descumprimento da ordem judicial serão penhorados tantos bens quanto
necessários para satisfação do débito.Caso não haja o pagamento voluntário pelo devedor, determino a expedição de mandado de
penhora e avaliação, seguindo-se os atos de expropriação (art. 523, § 3º, do CPC), com a imediata indisponibilidade de valores,
pelo sistema BACENJUD, até o montante indicado na execução, pois na forma do artigo 835, I, do CPC, a penhora observará,
preferencialmente, a seguinte ordem: dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira.Havendo
bloqueio via sistema Bacen-jud, será considerada efetuada a penhora a partir do depósito judicial, dispensada a lavratura do termo,
nos termos do Enunciado 140 do FONAJE. Nesta hipótese, intime-se o (a) devedor (a), por mandado, ou ainda, na pessoa de seu
advogado constituído via DJE, caso tenha, para apresentar embargos à penhora, no prazo de 15 (quinze) dias, que fluirá a partir
da intimação da penhora (Enunciado 142 FONAJE). Oferecidos os embargos, dê-se vista ao credor para manifestação, também no
prazo legal de 15 (quinze) dias.Não encontrado valor em dinheiro suficiente a garantia do crédito, intime-se o exequente para que
indique bens em nome do devedor, a fim de que seja viabilizada a penhora ou arresto, no prazo de quinze dias, sob pena de
extinção do feito, nos termos do artigo 53, §4º da Lei 9.099/95. Cumpra-se. Intime-se. Cururupu/MA, 28 de junho de
2017.DOUGLAS LIMA DA GUIAJuiz de Direito da Comarca de Cururupu Resp: 183558

INTIMAÇÃO
Processo nº:71-95.2017.8.10.0084
AÇÃO PENAL
AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
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ACUSADO: WEDSON RAMOS SANTOS
Advogados: AJÊJE NOGUEIRA PESTANA- OAB/MA Nº. 12.560
Finalidade: Intimar o advogado constituído nos autos, Dr. AJÊJE NOGUEIRA PESTANA- OAB/MA Nº. 12.560,para no prazo de
cinco (05) dias, apresentar suas últimas alegações.Dado e passado nesta cidade de Cururupu, Estado do Maranhão, aos 28 de
junho de 2017. De ordem do MM Juiz de Direito Dr. Douglas Lima da Guia, Titular da Vara Única da Comarca de Cururupu.
Cururupu, 28 de junho de 2017.
Marcus Vinícius Lima Cruz
Secretário Judicial

PROCESSO Nº 0000555-13.2017.8.10.0084 (5582017)
AÇÃO: EMBARGOS | EMBARGOS À EXECUÇÃO

EMBARGANTE: C MORAIS COMERCIO
ADVOGADO: CLAUDIO KAZUYOSHI KAWASAKI, OAB/MA 11413-A

EMBARGADO: BANCO BARDESCO S.A

Processo nº. 555-13.2017.8.10.0084 Embargante: C MORAIS COMERCIOEmbargado: BANCO BRADESCO
S.A.SENTENÇATrata-se de Embargos à Execução ajuizado por C MORAIS COMERCIO em desfavor de BANCO BRADESCO
S.A. que requereu a execução de título executivo extrajudicial fundado em cédula de crédito.O embargante aduziu, em síntese, a
nulidade da execução, ante a ausência de título original da cédula de crédito (ausência do instrumento de título executivo
extrajudicial) e, ainda, ante alegada onerosidade excessiva em razão das cláusulas do contrato de adesão, que reputa abusivas
(anatocismo e encargos obscuros). O embargado apresentou manifestação, enfrentando as questões suscitadas pelo
embarganteApós, tornados os autos conclusos.É O RELATÓRIO. DECIDO.Os presentes embargos se restringem a alegar dois
pontos: a) a necessidade de juntar aos autos original do título exequendo; b) onerosidade excessiva do contrato em razão de
cláusulas abusivas, com pedido de revisão da dívida exequenda.O Código Processual Civil, no seu artigo 917, trata das matérias
passíveis de embargos à execução:Art. 917. Nos embargos à execução, o executado poderá alegar:I - inexequibilidade do título ou
inexigibilidade da obrigação;II - penhora incorreta ou avaliação errônea;III - excesso de execução ou cumulação indevida de
execuções;IV - retenção por benfeitorias necessárias ou úteis, nos casos de execução para entrega de coisa certa;V -
incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução;VI - qualquer matéria que lhe seria lícito deduzir como defesa em
processo de conhecimento.Compulsando os autos, verifico que nos autos da ação principal, foi juntada cópia de título de crédito
consistente em cédula de crédito bancário.A legislação de regência, Lei nº 10.931/2004, foi suficientemente atendida, notadamente
no seu artigo 28, § 2º:Art. 28. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa,
líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da
conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2o. [...]§ 2o Sempre que necessário, a apuração do valor exato da obrigação, ou
de seu saldo devedor, representado pela Cédula de Crédito Bancário, será feita pelo credor, por meio de planilha de cálculo e,
quando for o caso, de extrato emitido pela instituição financeira, em favor da qual a Cédula de Crédito Bancário foi originalmente
emitida, documentos esses que integrarão a Cédula, observado que:I - os cálculos realizados deverão evidenciar de modo claro,
preciso e de fácil entendimento e compreensão, o valor principal da dívida, seus encargos e despesas contratuais devidos, a
parcela de juros e os critérios de sua incidência, a parcela de atualização monetária ou cambial, a parcela correspondente a multas
e demais penalidades contratuais, as despesas de cobrança e de honorários advocatícios devidos até a data do cálculo e, por fim,
o valor total da dívida; eII - a Cédula de Crédito Bancário representativa de dívida oriunda de contrato de abertura de crédito
bancário em conta corrente será emitida pelo valor total do crédito posto à disposição do emitente, competindo ao credor, nos
termos deste parágrafo, discriminar nos extratos da conta corrente ou nas planilhas de cálculo, que serão anexados à Cédula, as
parcelas utilizadas do crédito aberto, os aumentos do limite do crédito inicialmente concedido, as eventuais amortizações da dívida
e a incidência dos encargos nos vários períodos de utilização do crédito aberto.No entanto, às cédulas de crédito bancário aplica-
se as normas do direito cambial, ante sua natureza cambial, suscetível de circulação, mediante endosso em preto, consoante a
legislação de regência, no artigo 28, § 1º:Art. 29. A Cédula de Crédito Bancário deve conter os seguintes requisitos essenciais: [.]§
1o A Cédula de Crédito Bancário será transferível mediante endosso em preto, ao qual se aplicarão, no que couberem, as normas
do direito cambiário, caso em que o endossatário, mesmo não sendo instituição financeira ou entidade a ela equiparada, poderá
exercer todos os direitos por ela conferidos, inclusive cobrar os juros e demais encargos na forma pactuada na Cédula. Deste
modo, deve ser apresentada a cédula de crédito bancário original, salvo quando justificável a sua não apresentação, conforme
entendimento jurisprudencial majoritário, o qual norteia a presente decisão:APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FUNDADA
EM TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO GARANTIDO POR AVAL EM NOTA PROMISSÓRIA.
EXIGÊNCIA DE TÍTULO ORIGINAL. APELAÇÃO DESPROVIDA. 1. Tratando-se de execução fundada em título executivo
extrajudicial de natureza cambial, suscetível de circulação, deve-se apresentar o original do título de forma a evitar a sujeição do
devedor à exigência de novo pagamento e a assegurar a autenticidade da cártula. 2. É admissível a apresentação de cópia da
cártula quando justificável a não apresentação do original. 3. Ausente documento indispensável à propositura da demanda
executiva, o juiz determinará sua correção, no prazo de dez dias, sob pena de indeferimento da inicial, ex VI do art. 616, inciso I,
do Código de Processo Civil. (THRJ; APL 00015427420148190061 RJ 0001542-74.2014.8.19.0061; VIGÉSIMA PRIMEIRA
CAMARA CIVEL ; DES. MARCIA CUNHA SILVA ARAUJO DE CARVALHO; Publicação: 14/10/2015).COMERCIAL E
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CÓPIA. INADMISSIBILIDADE. CIRCULAÇÃO.
POSSIBILIDADE. EXIGÊNCIA DO TÍTULO ORIGINAL. SENTENÇA MANTIDA. 1 - A Cédula de Crédito Bancário é transferível
mediante endosso em preto, ao qual se aplicarão, no que couberem, as normas do direito cambiário, caso em que o endossatário,
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mesmo não sendo instituição financeira ou entidade a ela equiparada, poderá exercer todos os direitos por ela conferidos. 2 - A
apresentação de cópia do contrato, ainda que autenticada, não basta para a instrução do processo em ação monitória, pois é
possível a circulação do título original com a transferência do crédito a terceiro. Apelação Cível desprovida. (TJDF; APC
20130710061812; 5ª Turma Cível; Rel. ANGELO CANDUCCI PASSARELI; Publicado no DJE: 24/04/2015).AGRAVO DE
INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DETERMINOU A
JUNTADA DA CÉDULA DE CRÉDITO ORIGINAL, NO PRAZO DE DEZ DIAS, SOB PENA DE INDEFERIMENTO DA EXORDIAL.
INSURGÊNCIA DO BANCO. MÉRITO. EXECUÇÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DETERMINAÇÃO PARA JUNTADA
DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO ORIGINAL. LEGALIDADE. TÍTULO DE CRÉDITO CIRCULÁVEL POR ENDOSSO, QUE
DEVE ACOMPANHAR A EXORDIAL. PRAZO DE DEZ DIAS. EXEGESE DO ARTIGO 616 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
DESNECESSIDADE DE MAIOR PRAZO DADA A ESTRUTURA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. DECISÃO MANTIDA. "Se a
execução fundamenta-se em cédula de crédito bancário, definido por lei como título de crédito, transferível por meio de endosso,
impõe-se a juntada do documento original, a fim de comprovar que a instituição financeira detém a posse do título e, portanto, é
titular do crédito nele representado". (TJSC, Agravo de Instrumento n. 2012.077866-7, de Criciúma, rel. Des. Soraya Nunes Lins, j.
25-04-2013).Ademais, veja-se que, consoante dispõe o § 2o, do artigo 29 da nº 10.931/2004: "A Cédula de Crédito Bancário será
emitida por escrito, em tantas vias quantas forem as partes que nela intervierem, assinadas pelo emitente e pelo terceiro
garantidor, se houver, ou por seus respectivos mandatários, devendo cada parte receber uma via".Ora, na resposta aos embargos
não foi apresentada nenhuma razão que justificasse a não apresentação da via original que remanesceu com o ora
embargado.Destarte, os presentes embargos de execução merecem acolhimento neste primeiro ponto, consistente na
necessidade necessidade de juntada aos autos original do título exequendo. Assim, deve a parte ora embargada, nos autos
principais, apresentar a original cédula de crédito bancária para proseguir a execução.Outrossim, o pleito pelo reconhecimento da
onerosidade excessiva das cláusulas contratuais, que consiste em verdadeira "matéria que seria lícito deduzir como defesa em
processo de conhecimento".Ocorre que o embargante pretende a revisão do contrato de crédito firmado com o embargado,
mediante emissão de cédula de crédito bancário, justificando-o no argumento de que as cláusulas contratuais são abusivas,
excessivamente onerosas, sem a possibilidade de discussão em face da natureza do contrato de adesão e atentam contra os
princípios de proteção ao consumidor. Trata-se de questão unicamente de direito, a qual já está pacificada, conforme entendimento
pacificado nos Tribunais, a exemplo do acórdão abaixo, proferido pelo Colendo Tribunal Timbira e amparado em jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça: EMENTA DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO BANCÁRIO. VEÍCULO
AUTOMOTOR. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO C/C REVISIONAL. PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. PRELIMINAR
REJEITADA. FUNDAMENTO NA EXISTÊNCIA DE CLÁUSULAS E ENCARGOS ILEGAIS E ABUSIVOS. ALEGAÇÕES
GENÉRICAS E INCERTAS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE ESPECIFICAÇÃO PRECISA, COM BASE NO RESPECTIVO
INSTRUMENTO CONTRATUAL. REVISIONAL IMPROCEDENTE. I - Inviável a realização de prova pericial em ação revisional,
tendo em vista que a análise das cláusulas abusivas deve ocorrer sob a ótica da legislação pertinente e da jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça, em comparação com os termos do contrato. Nesses termos, não há que se falar da ocorrência de
cerceamento de defesa por ausência da prova técnica. Preliminar Rejeitada. II - Conforme preceitua a Súmula 381 do Superior
Tribunal de Justiça, nos contratos bancários é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas. III - Sendo
assim, deve constar da inicial da ação revisional de contrato bancário a indicação precisa das cláusulas tidas como ilegais ou
abusivas, com substrato no respectivo instrumento contratual, sob pena de ter ensejo o seu indeferimento pelo juiz. IV - É permitida
a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31/3/2000, data da publicação da
Medida Provisória nº 1.963-17/2000, em vigor como MP nº 2.170-01, desde que expressamente pactuada. A previsão no contrato
bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para caracterizar a expressa pactuação e permitir a
cobrança da taxa efetiva anual contratada (REsp. 973.827/RS, Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Dje 14/11/12 - submetido ao
procedimento dos recursos repetitivos, art. 543-C do CPC). V - As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros
remuneratórios estipulado na Lei de usura (Decreto nº 22.626/33), Súmula 596 do STF. A estipulação de juros remuneratórios
superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade (REsp 1.061.530/RS, Ministra Nancy Andrigh, Dje
10/13/2009) e Súmula 24 da Egrégia Segunda Câmara Cível. VI - Apelo desprovido. (TJMA. Processo 0413002013. Des. Rel.
Marcelo Carvalho Silva. Data do Ementário: 29.10.2013). Não há, pois, razões para prosperar os presentes embargos neste
segundo ponto, consistente na alegada onerosidade excessiva do contrato em razão de cláusulas abusivas.DISPOSITIVOAnte o
exposto, com base nos fundamentos fáticos e jurídicos acima indicados, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os presentes
embargos à execução, reconhecendo a necessidade de o embargado, apresentar a cédula de crédito original nos autos principais
(Processo nº 116-36.2016.8.1.0084), a fim de prosseguir a execução.Publique-se. Registre-se. Intime-se, via DJe.Após, certifique-
se o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com baixa na distribuição e tornem conclusos os autos principais da
execução.Cumpra-se. Cururupu/MA, 22 de Junho de 2017.DOUGLAS LIMA DA GUIAJuiz de Direito da Comarca de Cururupu
Resp: 183558

PROCESSO Nº 0000676-80.2013.8.10.0084 (6412013)
AÇÃO: PROCEDIMENTOS REGIDOS POR OUTROS CÓDIGOS, LEIS ESPARSAS E REGIMENTOS | AÇÃO CIVIL PÚBLICA

AUTOR: MUNICÍPIO DE SERRANO DO MARANHÃO

REU: LEOCÁDIO OLÍMPIO RODRIGUES e UAUNIS ROCHA RODRIGUES e VAGNO PEREIRA

PROCESSO Nº. 676-80.2013.8.10.0084 S E N T E N Ç AVistos, etc.Trata-se de Ação Civil Pública para ressarcimento de bens
promovido pelo Município de serrano do Maranhão em desfavor de Uanis Rocha Rodrigues.Determinada a intimação da parte
autora para manifestar interesse no prosseguimento do feito sob pena de extinção, conforme despacho de fls. 89, continuou inerte
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(fls.58).Certidão de fls. 91 informa que a parte autora fez carga dos autos e devolveu o processo sem qualquer manifestação.O
Código de Processo Civil vigente preconiza como uma das causas ensejadoras da extinção do processo sem resolução do mérito
quando o autor não promover os atos e diligências que lhe incumbir (art. 485, III, Código de Processo Civil).É exatamente essa a
hipótese aplicável in casu, uma vez que a parte autora deixou de se manifestar nos autos, apesar de intimado essoalmente, via
carga dos autos, conforme disposto no artigo 485, § 1º, do CPC, postura que indica não haver interesse no prosseguimento do
feito. Portanto, caracterizado o abandono da causa e a perda superveniente de interesse processual, nos termos do art. 485,
incisos III e VI do Código Processual:Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: III - por não promover os atos e as diligências
que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse
processual;Diante do exposto, embasado no artigo 485, III e VI, do Código de Processo Civil, julgo a presente lide por sentença,
declarando extinto o processo sem resolução de mérito.Sem custas e fixação de honorários.Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Cumpra-se.Com as cautelas legais, arquivem-se com baixa nos registros.Cururupu, 22 de Junho de 2017.DOUGLAS LIMA DA
GUIAJuiz de Direito da Comarca de Cururupu Resp: 183558

PROCESSO Nº 0000698-02.2017.8.10.0084 (7012017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

REQUERENTE: NAIR DA SILVA
ADVOGADO: JOÃO DA HORA ARAÚJO OAB/MA 3410

REQUERIDO: BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A

PROCESSO Nº. 698-02.2017.8.10.0084REQUERENTE: NAIR DA SILVAREQUERIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS
S.A.S E N T E N Ç ADispensado o relatório, conforme disposto na Lei 9.099/95.Passo ao mérito.Decisão de fls. 12/12-v,
determinando a intimação da requerente para emendar a inicial, sob pena de indeferimento. A requerente, embora devidamente
intimada através de seu patrono, via DJE (fls. 13/14), deixou transcorrer in albis o prazo para emendar a inicial, conforme certidão
de fls. 15. O Código de Processo Civil vigente preconiza como uma das causas ensejadoras da extinção do processo sem
resolução do mérito quando o juiz indeferir a inicial (art. 485, I, Código de Processo Civil).É exatamente essa a hipótese aplicável in
casu, uma vez que foi descumprida a determinação deste juízo para a parte autora, para que promovesse a emenda da inicial,
ainda que devidamente intimada.Assim, ante a inércia do autor em atender à determinação judicial para regularizar a inicial, resta
ao juiz indeferir a petição inicial, na forma do artigo 321, parágrafo único, do Código Processual Civil.Diante do exposto, com fulcro
no art. 485, I, cumulado com o art. 321, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, declaro extinto o processo, sem
resolução de mérito.Sem custas. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.Com as cautelas legais, arquivem-se com baixa
nos registros.Cururupu (MA), 12 de junho de 2017.DOUGLAS LIMA DA GUIAJuiz de Direito da Comarca de Cururupu (MA) Resp:
182980

PROCESSO Nº 0000699-84.2017.8.10.0084 (7022017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

REQUERENTE: NAIR DA SILVA
ADVOGADO: JOÃO DA HORA ARAÚJO OAB/MA 3410

REQUERIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A

PROCESSO Nº. 699-84.2017.8.10.0084REQUERENTE: NAIR DA SILVAREQUERIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS
S.A.S E N T E N Ç ADispensado o relatório, conforme disposto na Lei 9.099/95.Passo ao mérito.Decisão de fls. 12/12-v,
determinando a intimação da requerente para emendar a inicial, sob pena de indeferimento. A requerente, embora devidamente
intimada através de seu patrono, via DJE (fls. 13/14), deixou transcorrer in albis o prazo para emendar a inicial, conforme certidão
de fls. 15. O Código de Processo Civil vigente preconiza como uma das causas ensejadoras da extinção do processo sem
resolução do mérito quando o juiz indeferir a inicial (art. 485, I, Código de Processo Civil).É exatamente essa a hipótese aplicável in
casu, uma vez que foi descumprida a determinação deste juízo para a parte autora, para que promovesse a emenda da inicial,
ainda que devidamente intimada.Assim, ante a inércia do autor em atender à determinação judicial para regularizar a inicial, resta
ao juiz indeferir a petição inicial, na forma do artigo 321, parágrafo único, do Código Processual Civil.Diante do exposto, com fulcro
no art. 485, I, cumulado com o art. 321, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, declaro extinto o processo, sem
resolução de mérito.Sem custas. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.Com as cautelas legais, arquivem-se com baixa
nos registros.Cururupu (MA), 24 de maio de 2017.DOUGLAS LIMA DA GUIAJuiz de Direito da Comarca de Cururupu (MA) Resp:
182980

Dom Pedro
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COMARCA DE DOM PEDRO - MA
SECRETARIA DE VARA ÚNICA
Rua Engenheiro Rua Mesquita, s/nº - Fórum Judicial CEP: 65765-000

EDITAL DE INTIMAÇÃO PARA CONHECIMENTO DOS INTERESSADOS
(PRAZO DE 20 DIAS)

O DR. CARLOS EDUARDO COELHO DE SOUSA, JUIZ DE DIREITO TITULAR DA COMARCA DE DOM PEDRO, ESTADO DO
MARANHÃO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS ETC.

FAZ SABER todos quantos o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, para eventual habilitação
como litisconsortes, nos termos do art. 94 da Lei nº 8.078/90, na Ação Civil Pública, Processo nº 432-12.2017.8.10.0085
(4332017), proposta pelo Ministério Público Estadual em desfavor da Companhia de Águas e Esgotos do Maranhão CAEMA e do
Município de Dom Pedro/MA. Tendo sido deferida a seguinte decisão liminar, cuja parte dispositiva diz o seguinte: “Ante o
exposto, DEFIRO A LIMINAR, nos termos do art. 300 do CPC c/c art. 84 do CDC, para determinar que a Companhia de Águas e
Esgotos do Maranhão CAEMA e o Município de Dom Pedro/MA: a) Apresentem mapeamento das fontes de abastecimento da
cidade, com identificação de pontos críticos onde haja necessidade de perfuração de poços, no prazo de 30 (trinta) dias; b) Adotar
as medidas para a licitação e execução de obras no prazo de 90 (noventa) dias; c) Como medida paliativa, no prazo de 10 (dez)
dias, o abastecimento através de carros-pipa, devendo haver a elaboração de um mapeamento das ruas por onde irão passar os
referido veículos, no mínimo em dias alternados, devendo haver divulgação para os interessados; d) Apresentação de laudos
técnicos da água fornecida no prazo de 90 (noventa) dias, inclusive dos carros-pipa; Em caso de descumprimento dentro dos
prazos previstos acima, fixo multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em desfavor da CAEMA e R$ 1.000,00 (mil reais) a incidir
na pessoa da prefeita do município de Dom Pedro/MA. Ao mesmo tempo, determino que a CAEMA se abstenha de efetuar
cobrança de tarifas onde não haja o fornecimento de água, bem como que passe a cobrar apenas pelo consumo efetivamente
medido, ou, quando não houve hidrômetro, com base na tarifa mínima. Em caso de descumprimento fixo multa de R$ 30.000,00
(trinta mil reais) acaso persistam cobranças realizadas de forma diversa a partir da intimação desta decisão após esta decisão.
Dom Pedro (MA), 26 de abril de 2017. Haderson Rezende Ribeiro - Juiz de Direito Titular da Comarca de Santo Antônio dos Lopes,
Respondendo por esta Comarca .” E para que chegue ao conhecimento de todos os interessados, e de futuro ninguém possa
alegar ignorância, expediu-se o presente edital que será afixado no átrio do Fórum e publicado no Diário Oficial da Justiça, na
forma da lei. Dado e passado nesta Cidade e Comarca de Dom Pedro, aos 30 (trinta) dias do mês de junho de 2017. Eu, Francisco
de Sousa Rios Filho, Técnico Judiciário, que digitei.

CARLOS EDUARDO COELHO DE SOUSA
Juíza de Direito Titular

PROCESSO: 111-74.2017.8.10.0085 (1122017)
AÇÃO DE DIVÓRCIO
REQUERENTE: RODRIGO DIAS DE SOUSA
ADVOGADO: ÍTALO BRUNO DE MELO MOTA, OAB/MA 13.382
REQUERIDO: ANDRESSA MONTEIRO DIAS

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte Requerente por seu advogado, Dr. Italo Bruno de Melo Mota, OAB/MA 13.382, para
tomar conhecimento do DESPACHO proferido nos autos que diz o seguinte: “ Cite-se o réu e intime-se o(a) autor(a), através de
seu advogado, para comparecerem à audiência de conciliação no dia 09 de agosto de 2017 às 10h00min, nos termos do art.
695 do CPC.
O mandado de citação conterá apenas os dados necessários à audiência e deverá estar desacompanhado de cópia da petição
inicial, assegurado ao réu o direito de examinar seu conteúdo a qualquer tempo. (art. 695, §1º do CPC).
Advirta-se que:
Na audiência, as partes deverão estar acompanhadas de seus advogados ou de defensores públicos. (art. 695, §1º do CPC).
Não realizado o acordo ou não comparecendo qualquer das partes à audiência designada, réu poderá oferecer contestação, por
petição, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será a data da audiência de conciliação ou a data do protocolo do pedido
de cancelamento da audiência de conciliação ou de mediação apresentado pelo réu, quando ocorrer a hipótese do art. 334, § 4o,
inciso I.
Cumpra-se. Dom Pedro/MA, 13 de junho de 2017. Carlos Eduardo Coelho de Sousa. Juiz de Direito Titular.

Dom Pedro, 29 de junho de 2017.

Francisco de Sousa Rios Filho
Técnico Judiciário

Mat. 162594

(assino de ordem do MMº Juiz Dr. Carlos Eduardo Coelho de Sousa – Juiz de Direito Titular da Comarca de Dom Pedro, nos
termos do art. 3°, XXV, do provimento n° 001/2007/CGJ/MA).
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PROCESSO: 113-44.2017.8.10.0085 (1142017)
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS POR COBRANÇA INDEVIDA
REQUERENTE: RAIMUNDA NONATA DOS SANTOS SILVA
ADVOGADO: WYSLLEN CARNEIRO BARROS, OAB/MA 9923; FERNANDA SOUSA BRAULINO, OAB/MA 14165
REQUERIDO: BANCO BRADESCO S/A

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte Requerente por seus advogados, Dr. Wysllen Carneiro Barros, OAB/MA 9.923 e Dra.
Fernanda Sousa Braulino, OAB/MA 14.165, para tomar conhecimento do DESPACHO proferido nos autos que diz o
seguinte: “ Cite(m)-se o(s) réu(s) e intime-se o(s) autor(es), através de seu advogado, para comparecimento à audiência de
conciliação a ser realizada no dia 09 de agosto de 2017 às 09h00min, nos termos do art. 334 do CPC.
Advirta-se que:
a)                  As partes devem estar acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos. (art. 334, §9º do CPC).
b)                  O autor deverá indicar, na petição inicial, seu desinteresse na autocomposição, e o réu deverá fazê-lo, por petição,
apresentada com 10 (dez) dias de antecedência, contados da data da audiência. (art. 334, §5º do CPC)
c)                  O não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à
dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa,
revertida em favor da União ou do Estado. (art.334, § 8º do CPC)
d)                  Não realizado o acordo ou não comparecendo qualquer das partes à audiência designada, o réu poderá oferecer
contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será a data da audiência de conciliação ou a data do
protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação ou de mediação apresentado pelo réu, quando ocorrer a
hipótese do art. 334, § 4o, inciso I.
Cumpra-se. Dom Pedro/MA, 13 de junho de 2017. Carlos Eduardo Coelho de Sousa. Juiz de Direito Titular.

Dom Pedro, 29 de junho de 2017.

Francisco de Sousa Rios Filho
Técnico Judiciário

Mat. 162594

(assino de ordem do MMº Juiz Dr. Carlos Eduardo Coelho de Sousa – Juiz de Direito Titular da Comarca de Dom Pedro, nos
termos do art. 3°, XXV, do provimento n° 001/2007/CGJ/MA).

 

 

Intimação
Autos nº: 219-06.2017.8.10.0085 (2202017) - AÇÃO PENAL PÚBLICA
Autor: Ministério Público Estadual
Acusado: Raimundo Belarmino da Silva
Incidência Penal: Art. 2, § 2º, da Lei nº 12.850/13, art. 157, § 2º, inciso I e II, do Código Penal, art. 251, § 2º, do CPB e art. 16,
“caput” e parágrafo único, III da Lei nº 10.826803
Advogados: Dr. Francisco Ivonei de Araújo Rocha, OABA/MA 12.340, Dr. Fábio Marcelo Maritan Abbonanza, OAB/MA 7630 e Dr.
Paulo Renato Fonseca Ferreira, OAB/MA 10.909
Finalidade:Intimação dos advogados do acusado, Advogados: Dr. Francisco Ivonei de Araújo Rocha, OABA/MA 12.340, Dr. Fábio
Marcelo Maritan Abbonanza, OAB/MA 7630 e Dr. Paulo Renato Fonseca Ferreira, OAB/MA 10.909, para comparecerem à sala e
audiências deste Juízo, no dia 20 de Julho de 2017, às 14:30 horas, para audiência de Instrução e Julgamento nos autos da ação
acima citada.

Dom Pedro, 29 de Junho de 2017.
Jarciana Monteiro de Oliveira Maçaranduba

Secretária Judicial de Ordem

Intimação
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Processo nº. 221-73.2017.8.10.0085 (2222017)
Autor: Ministério Público Estadual
Acusado: Ejalmo Pereira De Sousa
Incidência Penal: 157, § 2º, inciso I, do Código Penal Brasileiro
Advogado: Dr. Francisco Ivonei de Araújo Rocha, OABA/MA 12.340
Finalidade:Intimação do advogado do acusado,Dr. Francisco Ivonei de Araújo Rocha, OABA/MA 12.340, para comparecer à sala e
audiências deste Juízo, no dia 13 de Julho de 2017, às 08:30 horas, para audiência de Instrução e Julgamento nos autos da ação
acima citada.

Dom Pedro, 28 de Junho de 2017.
Jarciana Monteiro de Oliveira Maçaranduba

Secretária Judicial de Ordem

PROCESSO: 320-43.2017.8.10.0085 (3212017)
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
REQUERENTE: RAIMUNDO NONATO ALVES DE FREITAS
ADVOGADO: FRANCISCO WILSON DIAS MIRANDA, OAB/MA 11.231
REQUERIDO: DENIS GERENTE DO POSTO CAROLINA EM DOM PEDRO

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte Requerente por seu advogado, Dr. Francisco Wilson Dias Miranda, OAB/MA 11.231,
para tomar conhecimento do DESPACHO proferido nos autos que diz o seguinte: “ Cite(m)-se o(s) réu(s) e intime-se o(s)
autor(es), através de seu advogado, para comparecimento à audiência de conciliação a ser realizada no dia 09 de agosto de
2017 às 16h30min, nos termos do art. 334 do CPC.
Advirta-se que:
a)                  As partes devem estar acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos. (art. 334, §9º do CPC).
b)                  O autor deverá indicar, na petição inicial, seu desinteresse na autocomposição, e o réu deverá fazê-lo, por petição,
apresentada com 10 (dez) dias de antecedência, contados da data da audiência. (art. 334, §5º do CPC)
c)                  O não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à
dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa,
revertida em favor da União ou do Estado. (art.334, § 8º do CPC)
d)                  Não realizado o acordo ou não comparecendo qualquer das partes à audiência designada, o réu poderá oferecer
contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será a data da audiência de conciliação ou a data do
protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação ou de mediação apresentado pelo réu, quando ocorrer a
hipótese do art. 334, § 4o, inciso I.
Cumpra-se. Dom Pedro/MA, 13 de junho de 2017. Carlos Eduardo Coelho de Sousa. Juiz de Direito Titular.

Dom Pedro, 29 de junho de 2017.

Francisco de Sousa Rios Filho
Técnico Judiciário

Mat. 162594

(assino de ordem do MMº Juiz Dr. Carlos Eduardo Coelho de Sousa – Juiz de Direito Titular da Comarca de Dom Pedro, nos
termos do art. 3°, XXV, do provimento n° 001/2007/CGJ/MA).

 

PROCESSO: 339-49.2017.8.10.0085 (3402017)
AÇÃO DE COBRANÇA
REQUERENTE: BANCO BRADESCO CARTÕES S/A
ADVOGADO: ANDRÉ NIETO MOYA, OAB/SP 235.738
REQUERIDO: P. F. C. RODRIGUES - ME

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte Requerente por seu advogado, Dr. André Nieto Moya, OAB/SP 235.738, para tomar
conhecimento do DESPACHO proferido nos autos que diz o seguinte: “ Cite(m)-se o(s) réu(s) e intime-se o(s) autor(es), através
de seu advogado, para comparecimento à audiência de conciliação a ser realizada no dia 09 de agosto de 2017 às
08h30min, nos termos do art. 334 do CPC.
Advirta-se que:
a)                  As partes devem estar acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos. (art. 334, §9º do CPC).
b)                  O autor deverá indicar, na petição inicial, seu desinteresse na autocomposição, e o réu deverá fazê-lo, por petição,
apresentada com 10 (dez) dias de antecedência, contados da data da audiência. (art. 334, §5º do CPC)
c)                  O não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à
dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa,
revertida em favor da União ou do Estado. (art.334, § 8º do CPC)
d)                  Não realizado o acordo ou não comparecendo qualquer das partes à audiência designada, o réu poderá oferecer
contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será a data da audiência de conciliação ou a data do
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protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação ou de mediação apresentado pelo réu, quando ocorrer a
hipótese do art. 334, § 4o, inciso I.
Cumpra-se. Dom Pedro/MA, 13 de junho de 2017. Carlos Eduardo Coelho de Sousa. Juiz de Direito Titular.

Dom Pedro, 29 de junho de 2017.

Francisco de Sousa Rios Filho
Técnico Judiciário

Mat. 162594

(assino de ordem do MMº Juiz Dr. Carlos Eduardo Coelho de Sousa – Juiz de Direito Titular da Comarca de Dom Pedro, nos
termos do art. 3°, XXV, do provimento n° 001/2007/CGJ/MA).

 

PROCESSO: 370-69.2017.8.10.0085 (3712017)
AÇÃO DE DIVÓRCIO LIGIOSO C/C PROPOSTA DE ALIMENTOS
REQUERENTE: EDMILSON SANTOS DE ALCANTARA
ADVOGADO: FRANCISCO WILSON DIAS MIRANDA, OAB/MA 11.231
REQUERIDO: MAURICIA ARES DOS SANTOS

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte Requerente por seu advogado, Dr. Francisco Wilson Dias Miranda, OAB/MA 11.231,
para tomar conhecimento do DESPACHO proferido nos autos que diz o seguinte: “ Cite-se o réu e intime-se o(a) autor(a), através
de seu advogado, para comparecerem à audiência de conciliação no dia 09 de agosto de 2017 às 09h30min, nos termos do art.
695 do CPC.
O mandado de citação conterá apenas os dados necessários à audiência e deverá estar desacompanhado de cópia da petição
inicial, assegurado ao réu o direito de examinar seu conteúdo a qualquer tempo. (art. 695, §1º do CPC).
Advirta-se que:
Na audiência, as partes deverão estar acompanhadas de seus advogados ou de defensores públicos. (art. 695, §1º do CPC).
Não realizado o acordo ou não comparecendo qualquer das partes à audiência designada, réu poderá oferecer contestação, por
petição, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será a data da audiência de conciliação ou a data do protocolo do pedido
de cancelamento da audiência de conciliação ou de mediação apresentado pelo réu, quando ocorrer a hipótese do art. 334, § 4o,
inciso I.
Cumpra-se. Dom Pedro/MA, 13 de junho de 2017. Carlos Eduardo Coelho de Sousa. Juiz de Direito Titular.

Dom Pedro, 29 de junho de 2017.

Francisco de Sousa Rios Filho
Técnico Judiciário

Mat. 162594

(assino de ordem do MMº Juiz Dr. Carlos Eduardo Coelho de Sousa – Juiz de Direito Titular da Comarca de Dom Pedro, nos
termos do art. 3°, XXV, do provimento n° 001/2007/CGJ/MA).

 

 

 

 

 

PROCESSO: 373-24.2017.8.10.0085 (3742017)
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C PRESTAÇÃO DE ALIMENTOS
REQUERENTE: EDNA LÚCIA SOCORRO RODRIGUES DE SOUSA e FERNANDO FLÁVIO SOUSA JADÃO
ADVOGADO: JONEY SOARES SANTOS, OAB/MA 10.440
REQUERIDO: ANTONIO VILMÁRIO BEZERRA

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte Requerente por seu advogado, Dr. Joney Soares Santos, OAB/MA 10.440, para tomar
conhecimento do DESPACHO proferido nos autos que diz o seguinte: Cite(m)-se o(s) réu(s) e intime-se o(s) autor(es), através
de seu advogado, para comparecimento à audiência de conciliação a ser realizada no dia 09 de agosto de 2017 às
17h30min, nos termos do art. 334 do CPC.
Advirta-se que:
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a)                   As partes devem estar acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos. (art. 334, §9º do CPC).
b)                   O autor deverá indicar, na petição inicial, seu desinteresse na autocomposição, e o réu deverá fazê-lo, por petição,
apresentada com 10 (dez) dias de antecedência, contados da data da audiência. (art. 334, §5º do CPC)
c)                   O não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à
dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa,
revertida em favor da União ou do Estado. (art.334, § 8º do CPC)
d)                   Não realizado o acordo ou não comparecendo qualquer das partes à audiência designada, o réu poderá oferecer
contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será a data da audiência de conciliação ou a data do
protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação ou de mediação apresentado pelo réu, quando ocorrer a
hipótese do art. 334, § 4o, inciso I.
Cumpra-se.
Dom Pedro/MA, 13 de junho de 2017. Carlos Eduardo Coelho de Sousa. Juiz de Direito Titular.

 
  Dom Pedro, 29 de junho de 2017.

Francisco de Sousa Rios Filho
Técnico Judiciário

Mat. 162594

(assino de ordem do MMº Juiz Dr. Carlos Eduardo Coelho de Sousa – Juiz de Direito Titular da Comarca de Dom Pedro, nos
termos do art. 3°, XXV, do provimento n° 001/2007/CGJ/MA).

 

 

 

 

 

 

 

PROCESSO: 434-79.2017.8.10.0085 (4352017)
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
REQUERENTE: ANA PAULA DIOGO DE CARVALHO FERREIRA E WENEFLEUDO ROCHA FERREIRA
ADVOGADO: ELISANGELO MELO LOBO, OAB/MA 13.563 e JAMILE LOBO HENRIQUE, OAB/MA 16.687
REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S/A

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte Requerente por seus advogados, Dr. Elisangelo Melo Lobo, OAB/MA 13.563 e Dra. JAMILE
LOBO HENRIQUE, OAB/MA 16.687, para tomar conhecimento do DESPACHO proferido nos autos que diz o seguinte: “ Cite(m)-
se o(s) réu(s) e intime-se o(s) autor(es), através de seu advogado, para comparecimento à audiência de conciliação a ser
realizada no dia 09 de agosto de 2017 às 17h00min, nos termos do art. 334 do CPC.
Advirta-se que:
a)                  As partes devem estar acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos. (art. 334, §9º do CPC).
b)                  O autor deverá indicar, na petição inicial, seu desinteresse na autocomposição, e o réu deverá fazê-lo, por petição,
apresentada com 10 (dez) dias de antecedência, contados da data da audiência. (art. 334, §5º do CPC)
c)                  O não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à
dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa,
revertida em favor da União ou do Estado. (art.334, § 8º do CPC)
d)                  Não realizado o acordo ou não comparecendo qualquer das partes à audiência designada, o réu poderá oferecer
contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será a data da audiência de conciliação ou a data do
protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação ou de mediação apresentado pelo réu, quando ocorrer a
hipótese do art. 334, § 4o, inciso I.
Cumpra-se. Dom Pedro/MA, 13 de junho de 2017. Carlos Eduardo Coelho de Sousa. Juiz de Direito Titular.

Dom Pedro, 29 de junho de 2017.

Francisco de Sousa Rios Filho
Técnico Judiciário

Mat. 162594
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(assino de ordem do MMº Juiz Dr. Carlos Eduardo Coelho de Sousa – Juiz de Direito Titular da Comarca de Dom Pedro, nos
termos do art. 3°, XXV, do provimento n° 001/2007/CGJ/MA).

 

 

 

intimação
Processo nº 539-56.2017.8.10.0085 – Carta Precatória
Juízo de Direito da Vara Criminal e Tribunal do Júri de Brazilândia/DF
Juízo de Direito da Comarca de Dom Pedro/MA
Acusado: Genival Santos Silva
Advogada: Dra. Isadora Luiza Saraiva Linhares Teixeira, OAB/MA 16.319
Finalidade: Intimação da advogada do acusado, Dra. Isadora Luiz Saraiva Linhares Teixeira, OAB/MA 16.319, para comparecer
à sala e audiências deste Juízo, no dia 05 de Julho de 2017, às 08:30 horas, para audiência de Instrução e Julgamento nos autos
da ação acima citada.

Dom Pedro, 28 de Junho de 2017.
Jarciana Monteiro de Oliveira Maçaranduba

Secretária Judicial de Ordem

PROCESSO: 564-06.2016.8.10.0085 (5652016)
AÇÃO DE COBRANÇA DE APÓLICE DE SEGURO EMPRESARIAL C/C DANOS MORAIS
REQUERENTE: MARIA ANTONIA DE SOUSA COELHO
ADVOGADO: FRANCISCO RONEY FELIX DE AGUIAR, OAB/PI 7.460
REQUERIDO: BANCO BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS S/A

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte Requerente por seu advogado, Dr. Francisco Roney Felix de Aguiar, OAB/PI 7.460,
para tomar conhecimento do DESPACHO proferido nos autos que diz o seguinte: “ Cite(m)-se o(s) réu(s) e intime-se o(s)
autor(es), através de seu advogado, para comparecimento à audiência de conciliação a ser realizada no dia 09 de agosto de
2017 às 15h00min, nos termos do art. 334 do CPC.
Advirta-se que:
a)                  As partes devem estar acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos. (art. 334, §9º do CPC).
b)                  O autor deverá indicar, na petição inicial, seu desinteresse na autocomposição, e o réu deverá fazê-lo, por petição,
apresentada com 10 (dez) dias de antecedência, contados da data da audiência. (art. 334, §5º do CPC)
c)                  O não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à
dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa,
revertida em favor da União ou do Estado. (art.334, § 8º do CPC)
d)                  Não realizado o acordo ou não comparecendo qualquer das partes à audiência designada, o réu poderá oferecer
contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será a data da audiência de conciliação ou a data do
protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação ou de mediação apresentado pelo réu, quando ocorrer a
hipótese do art. 334, § 4o, inciso I.
Cumpra-se. Dom Pedro/MA, 13 de junho de 2017. Carlos Eduardo Coelho de Sousa. Juiz de Direito Titular.

Dom Pedro, 29 de junho de 2017.

Francisco de Sousa Rios Filho
Técnico Judiciário

Mat. 162594

(assino de ordem do MMº Juiz Dr. Carlos Eduardo Coelho de Sousa – Juiz de Direito Titular da Comarca de Dom Pedro, nos
termos do art. 3°, XXV, do provimento n° 001/2007/CGJ/MA).

 

 

 

 

 

PROCESSO: 565-54.2017.8.10.0085 (5672017)
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AÇÃO ORDINÁRIA DE ANULAÇÃO DE CONTRATOS, CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS
REQUERENTE: G. B. DE ALENCAR - GILVAN REFRIGERAÇÕES REPRESENTADA POR GILVAN BATISTA DE ALENCAR
ADVOGADO: ADAILTO ALENCAR DE CARVALHO, OAB/MA 4.849
REQUERIDO: WESTERN UNION CORRETORA DE CÂMBIO S/A

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte Requerente por seu advogado, Dr. Adailto Alencar de Carvalho, OAB/MA 4.849,
para tomar conhecimento do DESPACHO proferido nos autos que diz o seguinte: “ Cite(m)-se o(s) réu(s) e intime-se o(s)
autor(es), através de seu advogado, para comparecimento à audiência de conciliação a ser realizada no dia 09 de agosto de
2017 às 15h00min, nos termos do art. 334 do CPC.
Advirta-se que:
a)                  As partes devem estar acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos. (art. 334, §9º do CPC).
b)                  O autor deverá indicar, na petição inicial, seu desinteresse na autocomposição, e o réu deverá fazê-lo, por petição,
apresentada com 10 (dez) dias de antecedência, contados da data da audiência. (art. 334, §5º do CPC)
c)                  O não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à
dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa,
revertida em favor da União ou do Estado. (art.334, § 8º do CPC)
d)                  Não realizado o acordo ou não comparecendo qualquer das partes à audiência designada, o réu poderá oferecer
contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será a data da audiência de conciliação ou a data do
protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação ou de mediação apresentado pelo réu, quando ocorrer a
hipótese do art. 334, § 4o, inciso I.
Cumpra-se. Dom Pedro/MA, 13 de junho de 2017. Carlos Eduardo Coelho de Sousa. Juiz de Direito Titular.

Dom Pedro, 29 de junho de 2017.

Francisco de Sousa Rios Filho
Técnico Judiciário

Mat. 162594

(assino de ordem do MMº Juiz Dr. Carlos Eduardo Coelho de Sousa – Juiz de Direito Titular da Comarca de Dom Pedro, nos
termos do art. 3°, XXV, do provimento n° 001/2007/CGJ/MA).

Intimação
Processo nº. 592-37.2017.8.10.0085 (5942017) – Ação Penal
Autor: Ministério Público Estadual
Acusado: Alúbio Queiroz Peixoto e Romário Mota dos Santos
Incidência Penal: Art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal
Defensor: Dr. Kewerson Luna F. de Souza, OAB/MA 17.240
Finalidade:Intimação do defensor do acusado,Dr. Kewerson Luna F. de Souza, OAB/MA 17.240, para comparecer à sala e
audiências deste Juízo, no dia 13 de Julho de 2017, às 14:30 horas, para audiência de Instrução e Julgamento, bem como para
que tome conhecimento da expedição da Carta Precatória à Comarca de Presidente Dutra/MA, com a finalidade de inquirir as
testemunhas de denúncia, expedida nos autos da ação acima citada.

Dom Pedro, 28 de Junho de 2017.
Jarciana Monteiro de Oliveira Maçaranduba

Secretária Judicial de Ordem

Intimação
Processo nº. 609-73.2017.8.10.0085 (6112017) – Ação Penal
Autor: Ministério Público Estadual
Acusado: Domingos do Nascimento Silva
Incidência Penal: Art. 157, §2º, I e 180 do CPB.
Advogada: Dra. Martha Russelia Costa de Oliveira Maçaranduba, OABA/MA 8076
Finalidade:Intimação da advogada do acusado, Dra. Martha Russelia Costa de Oliveira Maçaranduba, OABA/MA 8076, para
comparecerem à sala e audiências deste Juízo, no dia 19 de Julho de 2017, às 14:30 horas, para audiência de Instrução e
Julgamento nos autos da ação acima citada.

Dom Pedro, 29 de Junho de 2017.
Jarciana Monteiro de Oliveira Maçaranduba

Secretária Judicial de Ordem

PROCESSO: 845-93.2015.8.10.0085 (8452015)
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
REQUERENTE: ANA PAULA DIOGO DE CARVALHO FERREIRA E WENEFLEUDO ROCHA FERREIRA
ADVOGADO: RAIMUNDO RAMOS CAVALCANTE BACELAR, OAB/MA 7172
REQUERIDO: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte Requerente por seu advogado, Dr. Raimundo Ramos Cavalcante Bacelar, OAB/MA 7.172,
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para tomar conhecimento do DESPACHO proferido nos autos que diz o seguinte: “ Cite(m)-se o(s) réu(s) e intime-se o(s)
autor(es), através de seu advogado, para comparecimento à audiência de conciliação a ser realizada no dia 09 de agosto de
2017 às 15h30min, nos termos do art. 334 do CPC.
Advirta-se que:
a)                  As partes devem estar acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos. (art. 334, §9º do CPC).
b)                  O autor deverá indicar, na petição inicial, seu desinteresse na autocomposição, e o réu deverá fazê-lo, por petição,
apresentada com 10 (dez) dias de antecedência, contados da data da audiência. (art. 334, §5º do CPC)
c)                  O não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à
dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa,
revertida em favor da União ou do Estado. (art.334, § 8º do CPC)
d)                  Não realizado o acordo ou não comparecendo qualquer das partes à audiência designada, o réu poderá oferecer
contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será a data da audiência de conciliação ou a data do
protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação ou de mediação apresentado pelo réu, quando ocorrer a
hipótese do art. 334, § 4o, inciso I.
Cumpra-se. Dom Pedro/MA, 13 de junho de 2017. Carlos Eduardo Coelho de Sousa. Juiz de Direito Titular.

Dom Pedro, 29 de junho de 2017.

Francisco de Sousa Rios Filho
Técnico Judiciário

Mat. 162594

(assino de ordem do MMº Juiz Dr. Carlos Eduardo Coelho de Sousa – Juiz de Direito Titular da Comarca de Dom Pedro, nos
termos do art. 3°, XXV, do provimento n° 001/2007/CGJ/MA).

 

 

 

 

PROCESSO: 859-43.2016.8.10.0085 (8602016)
AÇÃO DECLARATÓRIA DE UNIÃO ESTÁVEL
REQUERENTE: RENATA SOUSA SILVA
ADVOGADO: ROSA AMÉLIA SOARES FEITOSA, OAB/MA 3242
REQUERIDO: MOACIR GONÇALVES E TELMA SILVA GONÇALVES

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte Requerente por sua advogada, Dr. Rosa Amélia Soares Feitosa, OAB/MA 3242, para
tomar conhecimento do DESPACHO proferido nos autos que diz o seguinte: “ Cite-se o réu e intime-se o(a) autor(a), através de
seu advogado, para comparecerem à audiência de conciliação no dia 09 de agosto de 2017 às 11h00min, nos termos do art.
695 do CPC.
O mandado de citação conterá apenas os dados necessários à audiência e deverá estar desacompanhado de cópia da petição
inicial, assegurado ao réu o direito de examinar seu conteúdo a qualquer tempo. (art. 695, §1º do CPC).
Advirta-se que:
Na audiência, as partes deverão estar acompanhadas de seus advogados ou de defensores públicos. (art. 695, §1º do CPC).
Não realizado o acordo ou não comparecendo qualquer das partes à audiência designada, réu poderá oferecer contestação, por
petição, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será a data da audiência de conciliação ou a data do protocolo do pedido
de cancelamento da audiência de conciliação ou de mediação apresentado pelo réu, quando ocorrer a hipótese do art. 334, § 4o,
inciso I.
Cumpra-se. Dom Pedro/MA, 13 de junho de 2017. Carlos Eduardo Coelho de Sousa. Juiz de Direito Titular.

Dom Pedro, 29 de junho de 2017.

Francisco de Sousa Rios Filho
Técnico Judiciário

Mat. 162594

(assino de ordem do MMº Juiz Dr. Carlos Eduardo Coelho de Sousa – Juiz de Direito Titular da Comarca de Dom Pedro, nos
termos do art. 3°, XXV, do provimento n° 001/2007/CGJ/MA).
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Esperantinópolis

PROCESSO Nº 0000352-50.2014.8.10.0086 (3572014)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

AUTOR: JOSUÉ PIRES DA SILVA
ADVOGADO: MARCIO PEREIRA DE OLIVEIRA ( OAB 7500-MA )

REU: MUNICIPIO DE ESPERANTINOPOLIS
ADVOGADO: PATRICIA CARNEIRO CORREA RODRIGUES ( OAB 14001-MA )

Processo nº 352-50.2014.8.10.0086Requerente : Josué Pires da Silva, assistido pela Defensoria Pública EstadualAdvogado :
Márcio Pereira de Oliveira-OAB/MA 7.500Réu : Município de EsperantinópolisAdvogado : Patrícia Carneiro Correa Rodrigues OAB
MA 14001DECISÃOCom efeito, o recurso de apelação interposto preenche todos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de
admissibilidade, tendo o apelante observado o prazo legal para a interposição do apelo, sendo, portanto, tempestivo.Posto isso,
recebo o recurso de apelação ora interposto no devido efeito legal.Intime-se o apelado (Município de Esperantinópolis) para
apresentar suas contrarrazões.Após, com ou sem as contrarrazões recursais, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça
o Estado do Maranhão. Publique-se e intimem-se.Esperantinópolis/MA, 22 de junho de 2017. CRISTINA LEAL MEIRELESJuíza de
Direito da Comarca de Esperantinópolis Resp: 185884

PROCESSO Nº 0000636-53.2017.8.10.0086 (6372017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

REQUERENTE: DJENIRA DE SOUSA FREITAS
ADVOGADO: PABLO FONSECA DE MELO ( OAB 11830-PI )

REQUERIDO: CEMAR

Processo n.º 636-53.2017.8.10.0086Autor: Djanira de Sousa FreitasAdvogado: Pablo Fonseca de Melo OAB PI 11830Requerido:
CEMAR- Companhia Energética do MaranhãoDECISÃODjanira de Sousa Freitas, assistido por seu advogado, propôs a presente
demanda contra CEMAR- Companhia Energética do Maranhão, qualificados às fls. 02, requerendo, em síntese, a normalidade do
fornecimento de energia elétrica da sua residência.É o relatório. Decido. Os elementos trazidos os autos não permitem concluir,
por si só, pela concessão da medida liminar, pois não há elementos que indiquem que a ocorrência ou a ilegalidade ou abusividade
na conduta do requerido, fatos que só poderão ser esclarecidos na instrução processual.Sendo assim, baseado nas provas
supracitadas, observo que pelo menos a priori, não existem elementos suficientes para me convencer a antecipar o resultado final
da tutela pretendida. É necessária a devida instrução do feito. Ante o exposto, ausentes os requisitos exigidos no artigo 300, 305 e
ss. do CPC, indefiro o pedido de antecipação de tutela.A parte requerente pleiteou a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita,
ao argumento de não ter condições de arcar com as custas e despesas processuais.Entretanto, levando-se em consideração o
valor da causa (R$ 1.000,00), e que a parte já indicou a propositura de ação principal, ela, mesmo podendo optar pelo Juizado
Especial, que, por força de lei (art. 54 da lei 9.099/95), isenta de custas e despesas processuais, optou pelo procedimento comum
ordinário.Portanto, indefiro o pedido de justiça gratuita, devendo a parte, no prazo de 15 (quinze) dias, recolher as custas
respectivas ou optar pela conversão para o rito sumaríssimo da lei nº 9.099/95.Intime-se a parte autora por intermédio de seu
advogado para as providências devidas sob pena de indeferimento da petição inicial.Este despacho substitui o competente
mandado.Publique-se. Intime-se.Esperantinópolis/MA, 26 de junho de 2017. CRISTINA LEAL MEIRELES Juíza de Direito da
Comarca de Esperantinópolis Resp: 185884

PROCESSO Nº 0001076-49.2017.8.10.0086 (10782017)
AÇÃO: PROCEDIMENTOS INVESTIGATÓRIOS | AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
INDICIADO: RONALDO DE SOUZA MOTA 

Processo n.º 1076-49.2017.8.10.0086Auto de Prisão em flagranteFlagranteado : Ronaldo de Souza MotaDECISÃORonaldo de
Souza Mota foi preso em flagrante delito pela suposta prática do crime tipificado no art. 168, §1°, inciso III do CP.Parecer
ministerial pela concessão da liberdade provisória mediante pagamento de fiança e aplicação de medidas cautelares.É o breve
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relatório. Decido. O flagrante se fez acompanhar de oitiva do condutor, testemunhas, conduzido, nota de culpa, ciência das
garantias constitucionais e comunicação da prisão aos familiares do flagrado, documentos devidamente assinados por
todos.Outrossim, considerando o estado de flagrância, verifica-se que inexistem vícios formais no auto de prisão em flagrante,
razão pela qual homologo-o, e, via de consequência, passo a verificar a possibilidade de decretação da prisão preventiva do
flagrado, nos termos do art. 310 do CPP (alterado pela Lei nº 12.403/2011).Todavia, no que concerne à conversão da prisão em
flagrante em prisão preventiva, nos termos do art. 310, inciso II do Código de Processo Penal, reputo que não estão presentes os
requisitos elencados no art. 282, incisos I e II cc art. 312 e art. 313, todos da Lei Processual Penal, como passo a demonstrar.De
acordo com o Código de Processo Penal, recentemente alterado pela Lei n.º 12.403/2011, que conferiu nova redação ao art. 313,
desse Diploma Legal, "será admitida a decretação da prisão preventiva, dentre outros casos, nos crimes dolosos punidos com
pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos". Apesar de o crime ora imputado ser superior a quatro anos,
baseado no que até o momento restou apurado, a conduta criminosa do agente cinge-se apenas a subtração da quantia em
dinheiro (R$74,00 reais) apurado na portaria de um evento, não havendo notícias no presente APF de que tenha o autuado
ocorrido em mais algum delito.Outrossim, analisando o art. 312 do Código de Processo Penal, verifico que os requisitos para a
prisão cautelar referem-se à materialidade delitiva e aos indícios suficientes de autoria, os quais devem ser conjugados com a
garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal.No caso em
comento, apesar de estarem presentes a materialidade e os indícios de autoria, entendo que a prisão cautelar não deve ser
decretada, pelo menos nesse momento.É que não existem elementos a indicar que a ordem pública, econômica, conveniência da
instrução criminal e aplicação da lei penal, restariam afetadas caso a ora indiciada não for recolhido à prisão.Além disso, na esteira
das modificações introduzidas pela Lei n. 12.403/11, e sempre observando o princípio da proporcionalidade, quanto à possibilidade
de aplicação das medidas cautelares elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, reputo que as medidas previstas nos
incisos I a V do referido dispositivo legal são inteiramente adequadas para resguardar os bens jurídicos afrontados com a suposta
prática delitiva.Posto isso, com fulcro no art. 313 c/c 319, I a V, do Código de Processo Penal, homologo a prisão em flagrante e
CONCEDO A LIBERDADE PROVISÓRIA a RONALDO DE SOUZA MOTA, mediante o pagamento de fiança, na qual arbitro no
valor de R$ 937,00, entendendo tal valor adequado às circunstâncias pessoais do acusado e à natureza da infração.Ademais o
flagranteado deverá, sob pena de decretação de prisão cautelar, observar as seguintes condições:comparecer mensalmente em
Juízo, para informar e justificar as suas atividades;Proibição de ausentar-se da Comarca, por mais de 30 (trinta) dias, sem
comunicar o Juízo;Advirta-se ao autuado de que o descumprimento destas medidas pode acarretar a decretação da sua prisão
preventiva. Deve o investigado firmar termo de compromisso constando as advertências dos artigos 327 e 328 do Código de
Processo Penal. Esta decisão substitui o mandado, devendo ser tomada, desde logo, como se alvará de soltura fosse, para que o
investigado seja colocado em liberdade, se por outro motivo não estiver preso, tão logo paguem a fiança arbitrada.Notifique-se o
Ministério Público.Publique-se. Intimem-se.Esperantinópolis/MA, 27 de junho de 2017CRISTINA LEAL MEIRELESJuiz de Direito
da Comarca de Esperantinópolis Resp: 185884

Processo n.º 1-09.2016.8.10.0086
Ato Infracional
Autor da representação : Ministério Público Estadual
Promotor : Xilon de Souza Júnior
Infrator : Denilson de Sousa dos Anjos

SENTENÇA

Consta do boletim circunstanciado de ocorrência que o adolescente Denilson de Sousa dos Anjos, autor do fato, praticou o ato
infracional equiparado ao crime previsto no artigo 157, §2º, I e II Código Penal.
Foi aplicada a medida socioeducativa de liberdade assistida pelo prazo de 06 (seis) meses.
Conforme documentos de fls. 74/75 e 80/81, o adolescente cumpriu integralmente a medida imposta.
Parecer ministerial pela extinção do feito (fls. 85).
É O RELATÓRIO. PASSO A DECIDIR
Dispõe o Código Penal:
Verifica-se dos autos que o menor cumpriu integralmente as condições impostas na medida socioeducativa de liberdade assistida
imposta em sentença.
Ante ao exposto, tendo em vista o cumprimento das condições impostas, JULGO EXTINTO o processo.
Publique-se, Registre-se e Intimem-se.
Notifique-se o Ministério Público Estadual.
Arquive-se imediatamente, com as cautelas legais.
Esperantinópolis, 06 de junho de 2017.

CRISTINA LEAL MEIRELES
Juíza de Direito da Comarca de Esperantinópolis

Processo nº : 1201-51.2016.8.10.0086
Autor : Fabiane Ferreira de Sousa
Advogado : Djaélio de Mendonça Matias - OAB/MA 11.218
Réu : Banco Losango
Advogado : Wilson Sales Belchior OAB MA 11099-A
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DECISÃO

Considerando a certidão de fls. 70, recebo o recurso inominado de fls. 62/69 considerando presentes os requisitos de
admissibilidade (tempestividade, pertinência e preparo).
Intime-se a parte recorrida para oferecer contrarrazões no prazo de 10 (dez) dias.
Após, encaminhem-se os autos à Turma Recursal.
Ressalto que a contagem dos prazos processuais no âmbito deste Juizado Especial será em dias corridos, conforme o recente
Enunciado 09 da Turma de Uniformização e Interpretação de Lei do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Maranhão, em
sessão realizada em 14 de abril de 2016#.
Ademais, Nota Técnica 01/2016 emitida pelo Fonaje, na data de 04/03/2016, também prever que não se aplica o art.219 do
CPC/2015 aos prazos dos juizados especiais.
Publique-se. Intime-se.
Esperantinópolis/MA, 19 de junho de 2017

CRISTINA LEAL MEIRELES
Juíza de Direito da Comarca de Esperantinópolis

Processo n.º 1303-73.2016.8.10.0086
Reclamante: Lusia Rodrigues Alves
Advogado: Francisco das Chagas R. Nascimento OAB/MA 4.768
Reclamada: Banco Itaú BMG Consignado S/A
Advogado: Giovanny Michael Vieira Navarro OAB/MA 9.320 - A

DECISÃO

Considerando a certidão de fls. 78, recebo os recursos inominados de fls. 58/67 e fls.68/77 considerando presentes os requisitos
de admissibilidade (tempestividade, pertinência e preparo).
Intimem-se as partes recorridas para oferecerem contrarrazões no prazo de 10 (dez) dias.
Após, encaminhem-se os autos à Turma Recursal.
Ressalto que a contagem dos prazos processuais no âmbito deste Juizado Especial será em dias corridos, conforme o recente
Enunciado 09 da Turma de Uniformização e Interpretação de Lei do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Maranhão, em
sessão realizada em 14 de abril de 2016#.
Ademais, Nota Técnica 01/2016 emitida pelo Fonaje, na data de 04/03/2016, também prever que não se aplica o art.219 do
CPC/2015 aos prazos dos juizados especiais.
Publique-se. Intime-se.
Esperantinópolis/MA, 19 de junho de 2017

CRISTINA LEAL MEIRELES
Juíza de Direito da Comarca de Esperantinópolis

Processo n.º 1305-43.2016.8.10.0086
Reclamante: Lusia Rodrigues Alves
Advogado: Francisco das Chagas R. Nascimento OAB/MA 4.768
Reclamada: Banco Panamericano S/A
Advogado: Gilvan de Melo Sousa OAB /CE :16.383A

DECISÃO

Considerando a certidão de fls. 112, recebo o recurso inominado de fls. 98/111 considerando presentes os requisitos de
admissibilidade (tempestividade, pertinência e preparo).
Intime-se a parte recorrida para oferecer contrarrazões no prazo de 10 (dez) dias.
Após, encaminhem-se os autos à Turma Recursal.
Ressalto que a contagem dos prazos processuais no âmbito deste Juizado Especial será em dias corridos, conforme o recente
Enunciado 09 da Turma de Uniformização e Interpretação de Lei do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Maranhão, em
sessão realizada em 14 de abril de 2016#.
Ademais, Nota Técnica 01/2016 emitida pelo Fonaje, na data de 04/03/2016, também prever que não se aplica o art.219 do
CPC/2015 aos prazos dos juizados especiais.
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Publique-se. Intime-se.
Esperantinópolis/MA, 19 de junho de 2017

CRISTINA LEAL MEIRELES
Juíza de Direito da Comarca de Esperantinópolis

Processo n.º 1306-28.2016.8.10.0086
Reclamante: Lusia Rodrigues Alves
Advogado: Francisco das Chagas R. Nascimento OAB/MA 4.768
Reclamada: Banco Panamericano S/A
Advogado: Gilvan de Melo Sousa OAB /CE :16.383A

DECISÃO

Considerando a certidão de fls. 110, recebo o recurso inominado de fls. 100/109 considerando presentes os requisitos de
admissibilidade (tempestividade, pertinência e preparo).
Intime-se a parte recorrida para oferecer contrarrazões no prazo de 10 (dez) dias.
Após, encaminhem-se os autos à Turma Recursal.
Ressalto que a contagem dos prazos processuais no âmbito deste Juizado Especial será em dias corridos, conforme o recente
Enunciado 09 da Turma de Uniformização e Interpretação de Lei do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Maranhão, em
sessão realizada em 14 de abril de 2016#.
Ademais, Nota Técnica 01/2016 emitida pelo Fonaje, na data de 04/03/2016, também prever que não se aplica o art.219 do
CPC/2015 aos prazos dos juizados especiais.
Publique-se. Intime-se.
Esperantinópolis/MA, 19 de junho de 2017

CRISTINA LEAL MEIRELES
Juíza de Direito da Comarca de Esperantinópolis

Processo n.º 1307-13.2016.8.10.0086
Reclamante: Cícero Sousa Pinto
Advogado: Dr. Francisco das Chagas R. Nascimento OAB/MA 4.768
Reclamada: Banco Itaú BMG Consignado S/A
Advogado: Carlos Fernando Siqueira Castro OAB/MA 8.883-A

DECISÃO

Considerando a certidão de fls. 80, recebo os recursos inominados de fls. 62/71 e fls.72/79 considerando presentes os requisitos
de admissibilidade (tempestividade, pertinência e preparo).
Intimem-se as partes recorridas para oferecerem contrarrazões no prazo de 10 (dez) dias.
Após, encaminhem-se os autos à Turma Recursal.
Ressalto que a contagem dos prazos processuais no âmbito deste Juizado Especial será em dias corridos, conforme o recente
Enunciado 09 da Turma de Uniformização e Interpretação de Lei do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Maranhão, em
sessão realizada em 14 de abril de 2016#.
Ademais, Nota Técnica 01/2016 emitida pelo Fonaje, na data de 04/03/2016, também prever que não se aplica o art.219 do
CPC/2015 aos prazos dos juizados especiais.
Publique-se. Intime-se.
Esperantinópolis/MA, 19 de junho de 2017

CRISTINA LEAL MEIRELES
Juíza de Direito da Comarca de Esperantinópolis

Processo n° 222-55.2017.8.10.0086
Autor : Ministério Público do Estado do Maranhão
Denunciados : Marcelo Vieira da Silva
Vítima : T. de P. S. A.

DECISÃO
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Vejo que a exordial descreve adequadamente a conduta do denunciado, estando apoiada em provas colhidas nos autos do
inquérito policial que indicam a materialidade delitiva e indícios de autoria suficientes para dar início a persecutio criminis in judicio.
Assim sendo, recebo a denúncia de fls. 02/02-v por considerar preenchidos os requisitos constantes do art. 41, do CPP, bem como
não visualizar nenhuma das circunstâncias processuais que autorizam a sua rejeição (art. 395, do CPP).
Cite-se o acusado para apresentar resposta à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, devendo constar do mandado as
observações inscritas no art. 396-A, do CPP. Expeça-se carta precatória se necessário.
Após o decurso do mencionado prazo sem a apresentação de defesa, notifique-se o Defensor Público Estadual lotado no núcleo
da Defensoria Pública no Município de Esperantinópolis para apresentá-las, quando, então, terá vista dos autos pelo prazo de 10
(dez) dias.
Junte-se certidão de antecedentes criminais do acusado.

Publique-se. Intimem-se.
Esperantinópolis/MA, 26 de abril de 2017

CRISTINA LEAL MEIRELES
Juíza de Direito da Comarca de Esperantinópolis

ESTADO DO MARANHÃO
COMARCA DE ESPERANTINÓPOLIS

Processo n.º 250-57.2016.8.10.0086
Autor : Antonia Pereira dos Reis
Advogado : Francisco das Chagas Rodrigues Nascimento - OAB/MA
Réu : Banco do Brasil S/A
Advogado : Rafael Sganzerla Durand - OAB/MA 10.348-A

DECISÃO

Com a vigência do novo código de processo civil, este Juízo não possui mais a competência para analisar a admissibilidade do
presente recurso de apelação, conforme preconiza o art.1010, §3º do CPC/2015, passando a competência tanto para a
admissibilidade como para o julgamento do mérito recursal ser exclusiva do tribunal de segundo grau.
Nos termos do artigo 1.010, § 1º, do Código de Processo Civil, intime-se o apelado para apresentar contrarrazões no prazo legal.
Após, ex vi do disposto no parágrafo 3º do artigo 1.010 do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Tribunal de Justiça,
com as nossas homenagens de praxe.
Publique-se e intimem-se.
Esperantinópolis/MA, 05 de junho de 2017.

CRISTINA LEAL MEIRELES
Juíza de Direito da Comarca de Esperantinópolis

Proc. n.º 479-85.2014.8.10.0086
Autor : Luiza Monteiro Silva Mota representando menores.
Advogado : Dr. Djaélio de Mendonça Matias – OAB/MA 11218
Réu : Seguradora Líder dos Consórcios de Seguro DPVAT
Advogado : Rodrigo Ayres Martins de Oliveira – OAB/MA 13.569-A

DECISÃO
Nos termos do artigo 1.010, § 1º, do Código de Processo Civil, intime-se o apelado para apresentar contrarrazões no prazo de 15
(quinze) dias.
Após, ex vido disposto no parágrafo 3º do artigo 1.010 do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Tribunal de Justiça,
independentemente do juízo de admissibilidade.
Publique-se e intimem-se.
Esperantinópolis, 06 de julho de 2016.

CRISTINA LEAL MEIRELES
Juíza de Direito da Comarca de Esperantinópolis

PROCESSO Nº 0000005-12.2017.8.10.0086 (52017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

AUTOR: LEILIANA SERRA SILVA

Página 1207 de 2382 Diário da Justiça Eletrônico Disponibilização: 30/06/2017
Edição nº 114/2017 Publicação: 03/07/2017

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO - Praça Dom Pedro II, s/n Centro - CEP 65010-905 - São Luis-MA - Fone: (98) 2106-9000 - www.tjma.jus.br
Diário da Justiça Eletrônico - Diretoria Judiciária - Coordenadoria de Jurisprudência e Publicações - Fone: (98) 2106 9805 / 9810 / 9896 / 9897 - publicacoes@tj.ma.gov.br



ADVOGADO: JOSÉ TEODORO DO NASCIMENTO ( OAB 6370-MA )

REU: PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO ROBERTO-MA

PROC. 5-12.2017.8.10.0086 - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO C/C PEDIDO DE TUTELA
PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DE REINTEGRAÇÃO REQUERENTE: LEILIANA SERRA SILVAAdvogado: JOSÉ TEODORO DO
NASCIMENTO - OABMA 6370REQUERIDO: MUNICÍPIO DE SÃO ROBERTODESPACHO Intime-se a parte autora, através
advogado subscrito nos autos para que, no prazo 10 dias, se manifeste quanto ao total cumprimento da medida imposta ao
requerido às fls. 37/39.Após, voltem-me os autos conclusos.A presente decisão substitui o competente mandado, devendo ser
cumprida à simples vista do destinatário.Publique-se e intimem-se.Esperantinópolis/MA, 22 de junho de 2017CRISTINA LEAL
MEIRELESJuíza De Direito da Comarca de Esperantinópolis Resp: 185884

PROCESSO Nº 0000136-41.2004.8.10.0086 (1362004)
AÇÃO: PROCESSO DE EXECUÇÃO | EXECUÇÃO HIPOTECÁRIA DO SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO

AUTOR: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
ADVOGADO: JOSÉ EDMILSON CARVALHO FILHO ( OAB 4945-PI )

REU: EVANGELISTA PEREIRA FERNANDES
ADVOGADO: JOSÉ TEODORO DO NASCIMENTO ( OAB 6370-MA )

Proc. n.º 136-41.2004.8.10.0086Exequente : Banco do Nordeste do Brasil S/A Advogado : Edelson Ferreira Filho OAB/MA 6652 :
Gilmar Ferreira Santos OAB/MA 4119Executado : Evangelista Pereira Fernandes Advogado : José Teodoro do Nascimento OAB
MA 6370DESPACHODetermino a intimação da parte autora, através do seu procurador constituído nos autos para que, no prazo
de 10 dias, se manifeste acerca da petição e comprovantes de acordo acostado pelo requerido às fls.91/94, sob pena de extinção
e arquivamento.O presente despacho substitui o competente mandado, devendo ser cumprido a sua simples vista.Publique-se.
Intime-se. Esperantinópolis/MA, 26 de junho de 2017CRISTINA LEAL MEIRELESJuíza de Direito da Comarca de Esperantinópolis
Resp: 185884

PROCESSO Nº 0000493-64.2017.8.10.0086 (4942017)
AÇÃO: PROCEDIMENTOS ESPECIAIS DE JURISDIÇÃO CONTENCIOSA | SOBREPARTILHA

REQUERENTE: ALANNA LIMA DA SILVA e DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO

REQUERIDO: GLAUCIO JOSE DE SOUZA

Processo n.º 493-64.2017.8.10.0086Divórcio litigiosoAutor : Alanna Lima da Silva, assistida pela Defensoria Pública
EstadualRequerido : Glaucio Jose de SouzaDESPACHOConsiderando que neste juízo de direito inexiste a lotação de cargos de
conciliadores e/ou mediadores, bem como ainda não foram implementados os centros judiciários de solução consensual de
conflitos pelo TJMA, resta inaplicável a realização de audiência de conciliação ou de mediação prevista no art. 334 do NCPC, com
fulcro nos arts. 165 e 334, par. 1, ambos do referido diploma legal, razão pela qual determino a citação do demandado para
oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias úteis. (Art 335 do NCPC), expedindo-se carta precatória, caso necessário.A
citação será feita na pessoa do réu. O presente despacho substitui o competente mandado, devendo ser cumprido a simples vista
do destinatário.Publique-se. Intime-se.Esperantinópolis/MA, 20 de junho de 2017 CRISTINA LEAL MEIRELESJuíza de Direito da
Comarca de Esperantinópolis Resp: 185884

PROCESSO Nº 0001132-19.2016.8.10.0086 (11362016)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

AUTOR: NECILDA ARNEIRO LIMA DA SILVA e NOEME FERNANDES COSTA e OCILONEIDE FERREIRA DUARTE e ONEIDE
SANTOS CORREIA GUIMARÃES e RACIFRAN PINTO CABRAL e REGIANE DE ANDRADE CAMPOS e ROSA MARIA DA
SILVA e ROSILENE GONÇALVES INÁCIO e ROSINALDE SILVA SANTOS e TERESINHA MORENO DA SILVA COSTA e
VALDENORA DOS SANTOS COSTA
ADVOGADO: CLERES MARIO BARREIRA LOBATO ( OAB 13277A-MA ) e CLERES MARIO BARREIRA LOBATO ( OAB
13277A-MA ) e CLERES MARIO BARREIRA LOBATO ( OAB 13277A-MA ) e CLERES MARIO BARREIRA LOBATO ( OAB
13277A-MA ) e CLERES MARIO BARREIRA LOBATO ( OAB 13277A-MA ) e CLERES MARIO BARREIRA LOBATO ( OAB
13277A-MA ) e CLERES MARIO BARREIRA LOBATO ( OAB 13277A-MA ) e CLERES MARIO BARREIRA LOBATO ( OAB
13277A-MA ) e CLERES MARIO BARREIRA LOBATO ( OAB 13277A-MA ) e CLERES MARIO BARREIRA LOBATO ( OAB
13277A-MA ) e CLERES MARIO BARREIRA LOBATO ( OAB 13277A-MA )

REU: MUNÍCIPIO DE SÃO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA
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Processo nº 1132-19.2016.8.10.0086Ação ordinária de CobrançaAutor : Valdenora dos Santos Costa e outrosAdvogado : Cleres
Mário Barreira Lobato OAB/MA 13.277Requerido : Município de São Raimundo do Doca BezerraDESPACHO Determino a citação
do demandado para oferecer contestação no prazo de 30 (trinta) dias úteis. (Art 335 do NCPC).A citação será feita na pessoa do
réu, mediante remessa dos autos.Defiro o benefício da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, NCPC.O presente
despacho substitui o competente mandado, devendo ser cumprido a simples vista do destinatário.Publique-se. Intime-
se.Esperantinópolis/MA, 22 de junho de 2017.CRISTINA LEAL MEIRELESJuíza de Direito da Comarca de Esperantinópolis Resp:
185884

Processo nº 1060-03.2014.8.10.0086
Requerente: Anizio Pereira Nonato
Advogado: Pollyana Maria Gama Vaz Sousa - OAB/MA 6929
Requerido: Banco do Brasil S/A
Advogado: Gustavo Amato Pissini - OAB/MA 9.698-A

DESPACHO

Intime-se o exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se quanto a proposta de honorário de fls.215/219, sob pena de
ser declarada extinção da demanda.
O presente despacho substitui o competente mandado, devendo ser cumprido a sua simples vista.
Publique-se. Intime-se.
Esperantinópolis, 26 de junho de 2017

CRISTINA LEAL MEIRELES
Juíza de Direito da Comarca de Esperantinópolis

Processo n. 1116-65.2016.8.10.0086
Autor : Raimundo Francisco de Araújo Neto
Advogado : Diana Carneiro Elói OAB/MA 7.622
Réu : SKY Brasil Serviços LTDA
Advogado : Evandro Tajra Hidd Filho - OAB/MA 12.084-A

DESPACHO

Tendo em vista a proposta de acordo de fls. 30, intime-se o autor, para que se manifeste em 10 dias, dizendo se a aceita ou não.
Publique-se. Cumpra-se.
Esperantinópolis, 07 de junho de 2017

CRISTINA LEAL MEIRELES
Juíza de Direito da Comarca de Esperantinópolis

Proc. n.º 1169-17.2014.8.10.0086
Reclamação cível
Autora : Francisca Oliveira da Silva
Advogado : Romulo Costa Carneiro - OAB/MA 13128
Requerido : Telemar Norte Leste S/A
Advogado : Ulisses Sousa Advogados Associados OAB/MA 110

Nos termos do art. 6º e seu § 4 da Lei 11.101/05, em cumprimento a nova decisão proferida pelo juízo da 7º Vara Empresarial do
Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro no Processo: 0203711-65.2016.8.19.0001, suspenda-se a presente ação, pelo prazo de 180
dias úteis, contados do dia 16/05/2017, ou até a realização da Assembléia de Credores.
Decorrido tal prazo, voltem conclusos.
Publique-se. Intime-se.
Cumpra-se.
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Esperantinópolis/MA, 22 de junho de 2017.

CRISTINA LEAL MEIRELES
Juíza de Direito Titular da Comarca de Esperantinópolis

Proc. n.º 1262-77.2014.8.10.0086
Reclamação cível
Autora : Maria Olinda Silva Bezerra
Advogado : Romulo Costa Carneiro - OAB/MA 13128
Requerido : Telemar Norte Leste S/A
Advogado :Ulisses Sousa Advogados Associados OAB/MA 110

DESPACHO

Nos termos do art. 6º e seu § 4 da Lei 11.101/05, em cumprimento a nova decisão proferida pelo juízo da 7º Vara Empresarial do
Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro no Processo: 0203711-65.2016.8.19.0001, suspenda-se a presente ação, pelo prazo de 180
dias úteis, contados do dia 16/05/2017, ou até a realização da Assembléia de Credores.
Decorrido tal prazo, voltem conclusos.
Publique-se. Intime-se.
Cumpra-se.
Esperantinópolis/MA, 22 de junho de 2017.

CRISTINA LEAL MEIRELES
Juíza de Direito Titular da Comarca de Esperantinópolis

Processo n.º 1337-48.2016.8.10.0086
Requerente : Maria Moreira de Azevedo
Advogado : José Teodoro do Nascimento - OAB/MA 6.370
Requerido : Antonio Rita da Costa

DESPACHO

Designo audiência de justificação do pedido formulado na inicial para o dia 04/10/2017, às 09:30 horas, no Fórum desta cidade,
devendo a requerente se fazer acompanhar de suas testemunhas, independentemente de intimação.
Defiro o pedido de assistência judiciária.
Notifique-se o Ministério Público.
Este despacho substitui o competente mandado.
Publique-se e intimem-se.

Esperantinópolis, 27 de junho de 2017

CRISTINA LEAL MEIRELES
Juíza de Direito da Comarca de Esperantinópolis

Processo n. 1363-80.2015.8.10.0086
Autor : Raimunda Prado Souza
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Advogado : Rômulo Costa Carneiro - OAB/MA 13.128
Réu : Telemar Norte Leste S/A
Advogado : Ulisses Sousa Advogados Associados OAB/MA 110

DESPACHO

Nos termos do art. 6º e seu § 4 da Lei 11.101/05, em cumprimento a nova decisão proferida pelo juízo da 7º Vara Empresarial do
Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro no Processo: 0203711-65.2016.8.19.0001, suspenda-se a presente ação, pelo prazo de 180
dias úteis, contados do dia 16/05/2017, ou até a realização da Assembléia de Credores.
Decorrido tal prazo, voltem conclusos.
Publique-se. Intime-se.
Cumpra-se.
Esperantinópolis/MA, 22 de junho de 2017.

CRISTINA LEAL MEIRELES
Juíza de Direito Titular da Comarca de Esperantinópolis

Processo n.º 150-68.2017.8.10.0086
Ação Declaratória de União Estável Post Mortem
Autor : Maria Francisca Sousa Mendes
Advogado : José Teodoro do Nascimento - OAB/MA 6.370
Requerido : Elias Soares de Sousa

DESPACHO

Vista dos autos ao Ministério Público.
Com o retorno, deixo designada audiência de justificação do pedido formulado na inicial para o dia 04/10/2017, às 11:15 horas, no
Fórum desta cidade, devendo a requerente se fazer acompanhar de suas testemunhas, independentemente de intimação.
Reservo-me para apreciar o pedido liminar após a formação do contraditório.
Defiro o pedido de assistência judiciária.
Notifique-se o Ministério Público.
Este despacho substitui o competente mandado.
Publique-se e intimem-se.

Esperantinópolis, 27 de junho de 2017

CRISTINA LEAL MEIRELES
Juíza de Direito da Comarca de Esperantinópolis

Processo nº 23-67.2016.8.10.0086
Autor : Maria Josiana de Sousa
Advogado : Djaélio de Mendonça Matias – OAB/MA 11218
Requerida : Josélio de Sousa Macena e Maria de Sousa Macena
Advogado : José Teodoro do Nascimento OAB/MA 6.370

DESPACHO

Defiro a cota Ministerial de fls. 58, cumpra na forma requerida.
Intimem-se as partes para se manifestarem acerca dos alimentos acordados em favor do menor W.V.S.M. Concedo prazo
improrrogável de 10 dias.
Após, nova vista ao Parquet.
Este despacho substitui o competente mandado, devendo ser cumprido à vista do destinatário.
Publique-se. Intime-se.
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Esperantinópolis/MA, 22 de junho de 2017.

CRISTINA LEAL MEIRELES
Juíza de Direito da Comarca de Esperantinópolis

Processo n.º 302-58.2013.8.10.0086
Ação Penal
Autor : Ministério Público Estadual
Promotor : Xilon de Souza Junior
Réu : Marcelo Vieira da Silva, assistido pela Defensoria Pública Estadual

DESPACHO

Tendo em vista a notícia de que o réu cometeu novos crimes, o que pode levar à revogação da suspensão condicional do
processo, intimem-se o sentenciado pessoalmente, bem como seu advogado, para que se manifestem em 10 dias.

Com ou sem manifestação, dê-se vista ao Ministério Público.

O presente despacho substitui o competente mandado, devendo ser cumprido à simples vista do destinatário.
Publique-se e intimem-se.
Esperantinópolis/MA, 02 de junho de 2017.

CRISTINA LEAL MEIRELES
Juíza de Direito da Comarca de Esperantinópolis

Processo n. 352-79.2016.8.10.0086
Autor : Raqueane Lima de Souza
Advogado : Gabrielle Barbosa Uchôa - OAB/MA 13.077
Réu : Telemar Norte Leste S/A
Advogado : Letícia Maria Andrade Trovão OAB/MA 7563

Nos termos do art. 6º e seu § 4 da Lei 11.101/05, em cumprimento a nova decisão proferida pelo juízo da 7º Vara Empresarial do
Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro no Processo: 0203711-65.2016.8.19.0001, suspenda-se a presente ação, pelo prazo de 180
dias úteis, contados do dia 16/05/2017, ou até a realização da Assembléia de Credores.
Decorrido tal prazo, voltem conclusos.
Publique-se. Intime-se.
Cumpra-se.
Esperantinópolis/MA, 22 de junho de 2017.

CRISTINA LEAL MEIRELES
Juíza de Direito Titular da Comarca de Esperantinópolis

Processo n. 367-48.2016.8.10.0086
Autor : Raimundo Rodrigues Uchoa
Advogado : Gabrielle Barbosa Uchôa - OAB/MA 13.077
Réu : Telemar Norte Leste S/A
Advogado : Ulisses Sousa Advogados Associados OAB/MA 110

Nos termos do art. 6º e seu § 4 da Lei 11.101/05, em cumprimento a nova decisão proferida pelo juízo da 7º Vara Empresarial do
Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro no Processo: 0203711-65.2016.8.19.0001, suspenda-se a presente ação, pelo prazo de 180
dias úteis, contados do dia 16/05/2017, ou até a realização da Assembléia de Credores.
Decorrido tal prazo, voltem conclusos.
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Publique-se. Intime-se.
Cumpra-se.
Esperantinópolis/MA, 22 de junho de 2017.

CRISTINA LEAL MEIRELES
Juíza Titular da Comarca de Esperantinópolis

Proc. n.º 390-28.2015.8.10.0086
Ação Anulatória de Registro Civil
Requerente : Manuel Gomes Velozo, assistido pela Defensoria Pública Estadual

DESPACHO

Designo audiência de justificação do pedido formulado na inicial para o dia 04/10/2017, às 10:00 horas, no Fórum desta cidade,
devendo a requerente se fazer acompanhar de suas testemunhas, independentemente de intimação.
Defiro o pedido de assistência judiciária.
Notifique-se o Ministério Público.
Este despacho substitui o competente mandado.
Publique-se e intimem-se.

Esperantinópolis, 27 de junho de 2017

CRISTINA LEAL MEIRELES
Juíza de Direito da Comarca de Esperantinópolis

Processo nº 432-77.2015.8.10.0086
Autor : L.V.S.L.
Advogado : José Teodoro do Nascimento OAB/MA 6.370
Requerido : R.M.L.
Advogado : Elton Dennis Cortez de Lima OAB/MA 12.081

DESPACHO

Designo audiência de conciliação no dia 04/10/2017, às 14:30 horas, no Fórum desta cidade.
Intimem-se.
Defiro o pedido de assistência judiciária.
Notifique-se o Ministério Público.
Este despacho substitui o competente mandado.
Publique-se e intimem-se.

Esperantinópolis, 27 de junho de 2017

CRISTINA LEAL MEIRELES
Juíza de Direito da Comarca de Esperantinópolis

Proc. n.º 570-10.2016.8.10.0086
Autor(a) : Gracilena Maia Deolindo, assistida pela Defensoria do Estado do Maranhão em favor de Francisca Araujo de Oliveira

DESPACHO
Considerando o ofício de fls. 49 e a certidão de fls. 50, dê-se vista dos autos a defensoria Pública com carga dos autos.
Com a manifestação do autor, autos conclusos.
O presente despacho substitui o competente mandado, devendo ser cumprido a simples vista do destinatário.
Publique-se. Intime-se.
Esperantinópolis, 21 de junho de 2017.
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CRISTINA LEAL MEIRELES
Juíza de Direito da Comarca de Esperantinópolis

Processo n. 611-40.2017.8.10.0086
Autor : Francineide Gonçalves da Silva
Advogado : Francisco das Chagas Rodrigues Nascimento OAB/MA 4768
Réu : Banco OLE Consignados S/A

DESPACHO
Processo com prioridade de tramitação, a teor da Lei 10.741/03.
Em outras demandas como que esta se apresenta, tenho determinado ao demandante que junte aos autos os extratos bancários
da conta de sua titularidade na qual é realizado o desconto do benefício, dos 03 (três) meses que antecedem o início dos
descontos consignados até 03 (três) meses depois. Tal entendimento se dá porque não é incomum nesta comarca, ainda no início
do trâmite processual, a comprovação de que a parte realmente recebeu o valor principal do empréstimo e dele, sem qualquer
ressalva, fez uso em proveito próprio.
Assim, considerando a celeridade para o atendimento do Estatuto do Idoso, determino a emenda à petição inicial, no prazo de 10
(dez) dias, sob pena de indeferimento e cancelamento da distribuição, adequando-a ao disposto no art. 321 do NCPC, devendo a
parte autora instruir a inicial com documentos indispensáveis à propositura da ação, no caso, os extratos bancários da conta de
sua titularidade na qual é realizado o desconto do benefício, dos 03 (três) meses que antecedem o início dos descontos
consignados, bem assim os 03 (três) meses posteriores.
Intime-se a parte autora por intermédio de seu advogado para as providências devidas sob pena de indeferimento da petição
inicial.
Este despacho substitui o competente mandado.
Publique-se e intimem-se.
Esperantinópolis, 21 de junho de 2017.

CRISTINA LEAL MEIRELES
Juíza de Direito Titular da Comarca de Esperantinópolis-MA

Processo n. 628-76.2017.8.10.0086
Autor : Raimundo da Silva Rodrigues
Advogado : Francisco das Chagas Rodrigues Nascimento OAB/MA 4768
Réu : Banco BMG S/A

DESPACHO
Processo com prioridade de tramitação, a teor da Lei 10.741/03.
Em outras demandas como que esta se apresenta, tenho determinado ao demandante que junte aos autos os extratos bancários
da conta de sua titularidade na qual é realizado o desconto do benefício, dos 03 (três) meses que antecedem o início dos
descontos consignados até 03 (três) meses depois. Tal entendimento se dá porque não é incomum nesta comarca, ainda no início
do trâmite processual, a comprovação de que a parte realmente recebeu o valor principal do empréstimo e dele, sem qualquer
ressalva, fez uso em proveito próprio.
Assim, considerando a celeridade para o atendimento do Estatuto do Idoso, determino a emenda à petição inicial, no prazo de 10
(dez) dias, sob pena de indeferimento e cancelamento da distribuição, adequando-a ao disposto no art. 321 do NCPC, devendo a
parte autora instruir a inicial com documentos indispensáveis à propositura da ação, no caso, os extratos bancários da conta de
sua titularidade na qual é realizado o desconto do benefício, dos 03 (três) meses que antecedem o início dos descontos
consignados, bem assim os 03 (três) meses posteriores.
Intime-se a parte autora por intermédio de seu advogado para as providências devidas sob pena de indeferimento da petição
inicial.
Este despacho substitui o competente mandado.
Publique-se e intimem-se.
Esperantinópolis, 21 de junho de 2017.

CRISTINA LEAL MEIRELES
Juíza de Direito Titular da Comarca de Esperantinópolis-MA

Processo n.º 634-20.2016.8.10.0086
Autor: José Arimateia Machado Sobrinho
Advogado: José Teodoro do Nascimento - OAB/MA 6.370
Requerido: Oi Telemar Norte Leste S/A
Advogado: Ulisses Sousa Advogados Associados OAB/MA 110

DESPACHO
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Nos termos do art. 6º e seu § 4 da Lei 11.101/05, em cumprimento a nova decisão proferida pelo juízo da 7º Vara Empresarial do
Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro no Processo: 0203711-65.2016.8.19.0001, suspenda-se a presente ação, pelo prazo de 180
dias úteis, contados do dia 16/05/2017, ou até a realização da Assembléia de Credores.
Decorrido tal prazo, voltem conclusos.
Publique-se. Intime-se.
Cumpra-se.
Esperantinópolis/MA, 22 de junho de 2017.

CRISTINA LEAL MEIRELES
Juíza de Direito Titular da Comarca de Esperantinópolis

Processo nº 768-13.2017.8.10.0086
Autor : Antonio Leandro do Carmo
Advogado : José Teodoro do Nascimento OAB MA 6370
Réu : Banco Panamericano

DESPACHO
Processo com prioridade de tramitação, a teor da Lei 10.741/03.
Em outras demandas como que esta se apresenta, tenho determinado ao demandante que junte aos autos os extratos bancários
da conta de sua titularidade na qual é realizado o desconto do benefício, dos 03 (três) meses que antecedem o início dos
descontos consignados até 03 (três) meses depois. Tal entendimento se dá porque não é incomum nesta comarca, ainda no início
do trâmite processual, a comprovação de que a parte realmente recebeu o valor principal do empréstimo e dele, sem qualquer
ressalva, fez uso em proveito próprio.
Assim, considerando a celeridade para o atendimento do Estatuto do Idoso, determino a emenda à petição inicial, no prazo de 10
(dez) dias, sob pena de indeferimento e cancelamento da distribuição, adequando-a ao disposto no art. 321 do NCPC, devendo a
parte autora instruir a inicial com documentos indispensáveis à propositura da ação, no caso, os extratos bancários da conta de
sua titularidade na qual é realizado o desconto do benefício, dos 03 (três) meses que antecedem o início dos descontos
consignados, bem assim os 03 (três) meses posteriores.
Intime-se a parte autora por intermédio de seu advogado para as providências devidas sob pena de indeferimento da petição
inicial.
Este despacho substitui o competente mandado.
Publique-se e intimem-se.
Esperantinópolis, 21 de junho de 2017.

CRISTINA LEAL MEIRELES
Juíza de Direito Titular da Comarca de Esperantinópolis-MA

Processo nº 769-95.2017.8.10.0086
Autor : Antonio Leandro do Carmo
Advogado : José Teodoro do Nascimento OAB MA 6370
Réu : Banco Itau BMG

DESPACHO
Processo com prioridade de tramitação, a teor da Lei 10.741/03.
Em outras demandas como que esta se apresenta, tenho determinado ao demandante que junte aos autos os extratos bancários
da conta de sua titularidade na qual é realizado o desconto do benefício, dos 03 (três) meses que antecedem o início dos
descontos consignados até 03 (três) meses depois. Tal entendimento se dá porque não é incomum nesta comarca, ainda no início
do trâmite processual, a comprovação de que a parte realmente recebeu o valor principal do empréstimo e dele, sem qualquer
ressalva, fez uso em proveito próprio.
Assim, considerando a celeridade para o atendimento do Estatuto do Idoso, determino a emenda à petição inicial, no prazo de 10
(dez) dias, sob pena de indeferimento e cancelamento da distribuição, adequando-a ao disposto no art. 321 do NCPC, devendo a
parte autora instruir a inicial com documentos indispensáveis à propositura da ação, no caso, os extratos bancários da conta de
sua titularidade na qual é realizado o desconto do benefício, dos 03 (três) meses que antecedem o início dos descontos
consignados, bem assim os 03 (três) meses posteriores.
Intime-se a parte autora por intermédio de seu advogado para as providências devidas sob pena de indeferimento da petição
inicial.
Este despacho substitui o competente mandado.
Publique-se e intimem-se.
Esperantinópolis, 21 de junho de 2017.

CRISTINA LEAL MEIRELES
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Juíza de Direito Titular da Comarca de Esperantinópolis-MA

Processo nº 774-20.2017.8.10.0086
Autor : Maria Neci Alves Aragão
Advogado : José Teodoro do Nascimento OAB MA 6370
Réu : Banco Itau BMG

DESPACHO
Processo com prioridade de tramitação, a teor da Lei 10.741/03.
Em outras demandas como que esta se apresenta, tenho determinado ao demandante que junte aos autos os extratos bancários
da conta de sua titularidade na qual é realizado o desconto do benefício, dos 03 (três) meses que antecedem o início dos
descontos consignados até 03 (três) meses depois. Tal entendimento se dá porque não é incomum nesta comarca, ainda no início
do trâmite processual, a comprovação de que a parte realmente recebeu o valor principal do empréstimo e dele, sem qualquer
ressalva, fez uso em proveito próprio.
Assim, considerando a celeridade para o atendimento do Estatuto do Idoso, determino a emenda à petição inicial, no prazo de 10
(dez) dias, sob pena de indeferimento e cancelamento da distribuição, adequando-a ao disposto no art. 321 do NCPC, devendo a
parte autora instruir a inicial com documentos indispensáveis à propositura da ação, no caso, os extratos bancários da conta de
sua titularidade na qual é realizado o desconto do benefício, dos 03 (três) meses que antecedem o início dos descontos
consignados, bem assim os 03 (três) meses posteriores.
Intime-se a parte autora por intermédio de seu advogado para as providências devidas sob pena de indeferimento da petição
inicial.
Este despacho substitui o competente mandado.
Publique-se e intimem-se.
Esperantinópolis, 21 de junho de 2017.

CRISTINA LEAL MEIRELES
Juíza de Direito Titular da Comarca de Esperantinópolis-MA

Proc. n.º 790-08.2016.8.10.0086
Divórcio Litigioso
Autor : Maria dos Montes Serrados ferreira dos Santos, através da Defensoria Pública do Estado.
Requerido : Edson Ferreira dos Santos

DESPACHO

Acolho a cota de fl. 43-v.
Designo audiência de conciliação para o dia 04/10/2017 às 09:00 horas.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Esperantinópolis, 27 de junho de 2017.

CRISTINA LEAL MEIRELES
Juíza de Direito Titular da Comarca de Esperantinópolis

Processo n.º 791-27.2015.8.10.0086
Reclamação Cível
Autora: José Arimateia Machado Sobrinho
Réu: Rosa Helena Silva de Abreu

DESPACHO

Renove-se o mandado de citação contido às fls. 20-v.
Por fim, proceda à Secretaria a mudança de competência e classe processual, tendo em vista os autos tratarem do rito dos
Juizados Especiais (9.099/95).
Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Esperantinópolis, 22 de junho de 2017.
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CRISTINA LEAL MEIRELES
Juíza de Direito da Comarca de Esperantinópolis

Processo n.º 830-87.2016.8.10.0086
Ação de Divórcio
Requerente : SEGREDO DE JUSTIÇA
Advogado : Pablo Fonseca de Melo - OAB/PI 11830
Requerido : SEGREDO DE JUSTIÇA

DESPACHO

Tendo em vista a revelia do réu citado por edital, nomeio curador especial do réu revel citado pela via editalícia a Defensoria
Pública do Estado do Maranhão, a qual deverá ser intimada para manifestar-se por ele, no prazo de 30 (trinta) dias, ressaltando
que não será aceita contestação por negativa geral.
O presente despacho substitui o competente mandado, devendo ser cumprido à simples vista do destinatário.
Publique-se. Intime-se.
Esperantinópolis/MA, 05 de junho de 2017.

CRISTINA LEAL MEIRELES
Juíza de Direito da Comarca de Esperantinópolis

Processo nº 832-23.2017.8.10.0086
Autor : Cosmo Candido da Silva
Advogado : Jose Teodoro do Nascimento OAB MA 6370
Réu : Banco Cruzeiro do Sul

DESPACHO
Processo com prioridade de tramitação, a teor da Lei 10.741/03.
Em outras demandas como que esta se apresenta, tenho determinado ao demandante que junte aos autos os extratos bancários
da conta de sua titularidade na qual é realizado o desconto do benefício, dos 03 (três) meses que antecedem o início dos
descontos consignados até 03 (três) meses depois. Tal entendimento se dá porque não é incomum nesta comarca, ainda no início
do trâmite processual, a comprovação de que a parte realmente recebeu o valor principal do empréstimo e dele, sem qualquer
ressalva, fez uso em proveito próprio.
Assim, considerando a celeridade para o atendimento do Estatuto do Idoso, determino a emenda à petição inicial, no prazo de 10
(dez) dias, sob pena de indeferimento e cancelamento da distribuição, adequando-a ao disposto no art. 321 do NCPC, devendo a
parte autora instruir a inicial com documentos indispensáveis à propositura da ação, no caso, os extratos bancários da conta de
sua titularidade na qual é realizado o desconto do benefício, dos 03 (três) meses que antecedem o início dos descontos
consignados, bem assim os 03 (três) meses posteriores.
Intime-se a parte autora por intermédio de seu advogado para as providências devidas sob pena de indeferimento da petição
inicial.
Este despacho substitui o competente mandado.
Publique-se e intimem-se.
Esperantinópolis, 21 de junho de 2017.

CRISTINA LEAL MEIRELES
Juíza de Direito Titular da Comarca de Esperantinópolis-MA

Processo nº 833-08.2017.8.10.0086
Autor : Cosmo Candido da Silva
Advogado : Jose Teodoro do Nascimento OAB MA 6370
Réu : CCB Brasil S/A Crédito e Financiamento e Investimentos

DESPACHO
Processo com prioridade de tramitação, a teor da Lei 10.741/03.
Em outras demandas como que esta se apresenta, tenho determinado ao demandante que junte aos autos os extratos bancários
da conta de sua titularidade na qual é realizado o desconto do benefício, dos 03 (três) meses que antecedem o início dos
descontos consignados até 03 (três) meses depois. Tal entendimento se dá porque não é incomum nesta comarca, ainda no início
do trâmite processual, a comprovação de que a parte realmente recebeu o valor principal do empréstimo e dele, sem qualquer
ressalva, fez uso em proveito próprio.
Assim, considerando a celeridade para o atendimento do Estatuto do Idoso, determino a emenda à petição inicial, no prazo de 10
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(dez) dias, sob pena de indeferimento e cancelamento da distribuição, adequando-a ao disposto no art. 321 do NCPC, devendo a
parte autora instruir a inicial com documentos indispensáveis à propositura da ação, no caso, os extratos bancários da conta de
sua titularidade na qual é realizado o desconto do benefício, dos 03 (três) meses que antecedem o início dos descontos
consignados, bem assim os 03 (três) meses posteriores.
Intime-se a parte autora por intermédio de seu advogado para as providências devidas sob pena de indeferimento da petição
inicial.
Este despacho substitui o competente mandado.
Publique-se e intimem-se.
Esperantinópolis, 21 de junho de 2017.

CRISTINA LEAL MEIRELES
Juíza de Direito Titular da Comarca de Esperantinópolis-MA

Processo n. 847-89.2017.8.10.0086
Autor : Maria do Nascimento Oliveira
Advogado : Elton Dennis Cortez de Lima OAB/MA 12081
Réu : Banco Itaú BMG

DESPACHO
Processo com prioridade de tramitação, a teor da Lei 10.741/03.
Em outras demandas como que esta se apresenta, tenho determinado ao demandante que junte aos autos os extratos bancários
da conta de sua titularidade na qual é realizado o desconto do benefício, dos 03 (três) meses que antecedem o início dos
descontos consignados até 03 (três) meses depois. Tal entendimento se dá porque não é incomum nesta comarca, ainda no início
do trâmite processual, a comprovação de que a parte realmente recebeu o valor principal do empréstimo e dele, sem qualquer
ressalva, fez uso em proveito próprio.
Assim, considerando a celeridade para o atendimento do Estatuto do Idoso, determino a emenda à petição inicial, no prazo de 10
(dez) dias, sob pena de indeferimento e cancelamento da distribuição, adequando-a ao disposto no art. 321 do NCPC, devendo a
parte autora instruir a inicial com documentos indispensáveis à propositura da ação, no caso, os extratos bancários da conta de
sua titularidade na qual é realizado o desconto do benefício, dos 03 (três) meses que antecedem o início dos descontos
consignados, bem assim os 03 (três) meses posteriores.
Intime-se a parte autora por intermédio de seu advogado para as providências devidas sob pena de indeferimento da petição
inicial.
Este despacho substitui o competente mandado.
Publique-se e intimem-se.
Esperantinópolis, 21 de junho de 2017.

CRISTINA LEAL MEIRELES
Juíza de Direito Titular da Comarca de Esperantinópolis-MA

Processo n. 848-74.2017.8.10.0086
Autor : Maria do Nascimento Oliveira
Advogado : Elton Dennis Cortez de Lima OAB/MA 12081
Réu : Banco BMG

DESPACHO
Processo com prioridade de tramitação, a teor da Lei 10.741/03.
Em outras demandas como que esta se apresenta, tenho determinado ao demandante que junte aos autos os extratos bancários
da conta de sua titularidade na qual é realizado o desconto do benefício, dos 03 (três) meses que antecedem o início dos
descontos consignados até 03 (três) meses depois. Tal entendimento se dá porque não é incomum nesta comarca, ainda no início
do trâmite processual, a comprovação de que a parte realmente recebeu o valor principal do empréstimo e dele, sem qualquer
ressalva, fez uso em proveito próprio.
Assim, considerando a celeridade para o atendimento do Estatuto do Idoso, determino a emenda à petição inicial, no prazo de 10
(dez) dias, sob pena de indeferimento e cancelamento da distribuição, adequando-a ao disposto no art. 321 do NCPC, devendo a
parte autora instruir a inicial com documentos indispensáveis à propositura da ação, no caso, os extratos bancários da conta de
sua titularidade na qual é realizado o desconto do benefício, dos 03 (três) meses que antecedem o início dos descontos
consignados, bem assim os 03 (três) meses posteriores.
Intime-se a parte autora por intermédio de seu advogado para as providências devidas sob pena de indeferimento da petição
inicial.
Este despacho substitui o competente mandado.
Publique-se e intimem-se.
Esperantinópolis, 21 de junho de 2017.

CRISTINA LEAL MEIRELES
Juíza de Direito Titular da Comarca de Esperantinópolis-MA
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Processo n. 850-44.2016.8.10.0086
Autor : Maria do Nascimento Oliveira
Advogado : Elton Dennis Cortez de Lima OAB/MA 12081
Réu : Banco Itaú BMG

DESPACHO
Processo com prioridade de tramitação, a teor da Lei 10.741/03.
Em outras demandas como que esta se apresenta, tenho determinado ao demandante que junte aos autos os extratos bancários
da conta de sua titularidade na qual é realizado o desconto do benefício, dos 03 (três) meses que antecedem o início dos
descontos consignados até 03 (três) meses depois. Tal entendimento se dá porque não é incomum nesta comarca, ainda no início
do trâmite processual, a comprovação de que a parte realmente recebeu o valor principal do empréstimo e dele, sem qualquer
ressalva, fez uso em proveito próprio.
Assim, considerando a celeridade para o atendimento do Estatuto do Idoso, determino a emenda à petição inicial, no prazo de 10
(dez) dias, sob pena de indeferimento e cancelamento da distribuição, adequando-a ao disposto no art. 321 do NCPC, devendo a
parte autora instruir a inicial com documentos indispensáveis à propositura da ação, no caso, os extratos bancários da conta de
sua titularidade na qual é realizado o desconto do benefício, dos 03 (três) meses que antecedem o início dos descontos
consignados, bem assim os 03 (três) meses posteriores.
Intime-se a parte autora por intermédio de seu advogado para as providências devidas sob pena de indeferimento da petição
inicial.
Este despacho substitui o competente mandado.
Publique-se e intimem-se.
Esperantinópolis, 21 de junho de 2017.

CRISTINA LEAL MEIRELES
Juíza de Direito Titular da Comarca de Esperantinópolis-MA

PROCESSO Nº 0000102-46.2016.8.10.0086 (1022016)
AÇÃO: PROCESSO COMUM | AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

AUTOR: Parte em Segredo de Justiça e MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO MARANHÃO

ACUSADO: FRANCISCO MENDES DE SOUSA
ADVOGADO: PABLO FONSECA DE MELO ( OAB 11830-PI )

Processo n.º 102-46.2016.8.10.0086Autor : Ministério Público do Estado do MaranhãoPromotor : Xilon de Souza JuniorDenunciado
: Francisco Mendes de SousaAdvogado : Pablo Fonseca de Melo - OAB/PI 11830SENTENÇAO Ministério Público Estadual
ofereceu denúncia contra Francisco Mendes de Sousa, já devidamente qualificado nos autos em epígrafe, dando-o como incurso
nas penas dos arts. 12 e 16, parágrafo IV, da Lei 10.826/03, por possuir arma de fogo e munições em desacordo com
determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência, sem numeração.Recebida a denúncia no dia 10/03/2016,
determinou-se a citação do acusado para apresentar defesa escrita em 10 (dez) dias, de acordo com despacho de fls. 63.Defesa
às fls. 67/68, com arrolamento de testemunhas.A audiência de instrução foi realizada com a presença do réu, seu defensor e
testemunhas de acusação.Em alegações finais escritas, o Órgão Ministerial se manifestou requerendo a condenação do acusado
pelos crimes dos arts. 12 da Lei 10.826/03. A defesa, por sua vez, requereu, a absolvição do acusado, alegando inofensividade da
conduta.É o relatório. Passo a decidir.Analisando os dados colhidos em instrução criminal, bem como cotejando com as outras
provas carreadas aos autos, tenho por comprovada a autoria e materialidade do delito previsto no art. 12 da Lei 10.826/03. Às fls.
77/79, foi atestada a eficiência dos cartuchos de arma de fogo. Ademais, o auto de apreensão (fls. 40) comprova que o acusado
possuía/ mantinha sob sua guarda arma de fogo, acessório e munições em desacordo com determinação legal ou regulamentar,
no interior de sua residência.A prova testemunhal colhida na fase de instrução ratifica o que foi afirmado na denúncia, apontando o
acusado como autor dos crimes em comento. Com efeito, o policial militar Gutemberg Amarante Alves, que efetuou a prisão em
flagrante do acusado, confirmou a apreensão das armas e munições em seu poder.Do mesmo modo, o guarda municipal Francisco
Efigênio de Sousa, que participou do flagrante.O acusado, embora apresentando justificativas que acredita excluir a ilicitude das
condutas, confessou os fatos narrados na denúncia. Portanto, não há dúvidas quanto à autoria dos crimes, que restam positivadas
pela prova testemunhal acima descrita, conforme mídia em anexo, e pelos laudos de apreensão e eficiência.Ademais, inexiste
causa excludente da culpabilidade de inexigibilidade de conduta diversa ou estado de necessidade, pois a tese apresentada pela
Defesa - defesa pessoal -, não justifica o crime e não é nada diferente do que ocorre no dia a dia de todos os brasileiros, o que não
garante o direito ao porte.Ademais, se todos que se sentissem ameaçados adquirissem uma arma, transformaríamos este País em
um ambiente parecido ao do velho Oeste Americano. Na mesma seara, não se pode autorizar as pessoas a andarem armadas em
razão da violência existente no intuito de impelir injusta e eventual agressão, pois, uma vez armadas, as pessoas se sentem mais
poderosas e a tendência é desvirtuar o sentido original que lhe impulsionou àquela conduta.Não aplicar pena a alguém que comete
esse tipo de delito é contribuir para alimentar a violência que assola a sociedade e fomentar na população esse tipo de atitude
criminosa e perigosa.Acerca da imputação do art. 16, IV, Lei 10.826/03, a mesma não merece prosperar. O laudo pericial de fls.
77/78 atesta que a numeração da arma foi suprimida pela ação do tempo, e não por ter sido alterada pelo acusado. Desse modo, a
análise do conjunto fático-probatório leva a imperiosa necessidade da condenação do acusado, visto que comprovada a autoria e a
materialidade delitiva.Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO, e, em consequência, com fulcro no art.
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387, do CPP, CONDENO Francisco Mendes de Sousa NAS PENAS CONSTANTES DOS ARTS. 12 DA LEI 10.826/03,
ABSOLVENDO-O em relação ao crime do art. 16, IV, Lei 10.826/0. Passo a dosar-lhe a pena em observância ao disposto no art.
68, do mesmo diploma legal. Por força do que dispõe o artigo 68 do Código Penal, em observância aos critérios estabelecidos no
artigo 59 do mesmo Estatuto, observo que o acusado agiu com culpabilidade mais agravada, ante possuir duas armas de fogo, o
que eleva a pena de seu mínimo legal; verifico que não revela possuir maus antecedentes criminais; poucos elementos foram
coletados a respeito de sua conduta social e personalidade, impedindo, desse modo, uma valoração; o motivo do delito não o
justifica; as circunstâncias se encontram relatas no processo, em nada prejudicando o acusado; as conseqüências extra-penais
são desconhecidas; ao tempo em que não se pode cogitar acerca do comportamento da vítima. Por esta razão, pelo crime
tipificado no artigo 12, fixo a pena-base em 01 (um) ano e 3 meses de detenção e 13 (treze) dias multas.Incide uma causa
atenuante, a da confissão, pelo que reduzo a pena base ao mínimo legal (01 ano de detenção e 10 dias multa), observando a
prescrição da súmula 231 do STJ.Não incidem causa de aumento e diminuição. Logo, fixo a pena definitiva, em relação ao crime
do art. 12 da Lei 10.826/03, em 01 ano de detenção e 10 dias multa.Verifico que na situação em tela, torna-se cabível a
aplicabilidade da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, uma vez que o réu preenche os requisitos
escandidos no artigo 44, do Código Penal, revelando ser a substituição suficiente à repreensão do delito.Assim, sensível à
orientação estatuída no artigo 44, I, do Código Penal, SUBSTITUO a pena privativa de liberdade aplicada POR DUAS
RESTRITIVAS DE DIREITOS, quais sejam: PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA E LIMITAÇÃO DE FINAL DE SEMANA, por se revelarem
as mais adequadas ao caso, na busca da reintegração do sentenciado à comunidade e como forma de lhe promover a autoestima
e compreensão do caráter ilícito de sua conduta, sendo aquela consistente no pagamento em dinheiro à entidade pública ou
privada, com destinação social, na importância de 05 salário-mínimos e a outra de LIMITAÇÃO DE FIM DE SEMANA, consistente
na obrigação de permanecer, aos sábados e domingos, por cinco horas diárias, em casa de albergado ou outro estabelecimento
fixado pela Vara de Execuções Penais, tudo a ser cumprido nos termos e forma fixados pelo Juízo das Execuções Penais, a teor
dos arts. 45 e 46, do Código Penal, c/c o art. 149 e ss. da Lei nº 7.210/84 (LEP).A multa deverá ser paga dentro de 10 (dez) dias
do trânsito em julgado. O quantum deverá ser atualizado, por ocasião da execução (art. 49, § 2º, CP). Fixo, ainda, o dia-multa em
1/30º (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do crime. Concedo ao sentenciado o direito de recorrer em liberdade, tendo
em vista que no momento não há qualquer motivo que justifique a necessidade de aplicação de medida cautelar diversa da prisão,
nem mesmo de prisão preventiva, por não estarem presentes os seus requisitos legais.Transitada em julgado esta sentença,
lance-se o nome do acusado no rol dos culpados, ex vi do artigo 5º, LVII, da Carta Republicana, bem como se oficie ao Egrégio
Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Maranhão, para fins de Suspensão dos Direitos Políticos, ex vi do artigo 15, III, da
Constituição Federal, e façam-me conclusos os autos para designação de audiência admonitória.Condeno o acusado ao
pagamento das custas ( art. 804, CPP).Após as intimações de estilo, não havendo recurso, arquivem-se imediatamente os
presentes autos, dando-se baixa na distribuição e no sistema Themis. Notifique-se o Ministério Público Estadual.Publique-se,
Registre-se e Intimem-se.Esperantinópolis, 06 de junho de 2017.CRISTINA LEAL MEIRELESJuíza Titular da Comarca de
Esperantinópolis Resp: 185884

PROCESSO Nº 0000511-56.2015.8.10.0086 (5212015)
AÇÃO: PROCEDIMENTOS REGIDOS POR OUTROS CÓDIGOS, LEIS ESPARSAS E REGIMENTOS | RETIFICAÇÃO OU
SUPRIMENTO OU RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

REQUERENTE: OSMARINA PAULA DA SILVA MORAIS

RÉU:

Processo n.º 511-56.2015.8.10.0086Autor : Osmarina Paula da Silva Morais, assistida pela Defensoria Pública do Estado do
Maranhão.SENTENÇACuida-se de Ação Declaratória de Registro de Óbito Tardio proposta por Osmarina Paula da Silva Morais,
assistida pela Defensoria Pública do Estado do Maranhão, com o fim de ser verificado o óbito de seu pai.Parecer do Ministério
Público (fl.54/54v) se manifestando pelo deferimento do pleito.É o relatório. Decido. Inicialmente, entendo desnecessária a
produção de novas provas além das já trazidas aos autos, realizando o chamado julgamento antecipado da lide (art. 355,I, NCPC).
Observa-se que as alegações apresentadas pela requerente foram confirmadas nos autos pelos documentos acostados,
principalmente pela declaração de óbito de fl. 09. O pedido está de acordo com o artigo 79 da Lei de Registros Públicos, sendo
pleitado pela filha do falecido.Do exposto, nos termos da Lei nº 6015/73, DEFIRO o pedido conforme requerido e determino a
lavratura do registro de óbito de Francisco Paulo da Silva, falecido em 14/04/2015.Defiro a assistência judiciária gratuita.Essa
decisão substitui o competente mandado, devendo o Cartorio de Registro Civil da desta Comarca adotar as providências
necessárias para o integral cumprimento desta sentença, sem qualquer ônus ou emolumentos para as partes. Considerando que
foram feitos saques fraudulentos na conta do de cujus, após seu falecimento e de desconhecimento da autora, conforme peça de
fls. 52, remeta-se cópia integral dos presentes autos à Delegacia de Polícia de Esperantinópolis para fins de investigação de
possível crime.Trânsito em julgado decorrente da preclusão lógica. Publique-se. Intimem-se. Registre-se. Após, arquive-se.
Esperantinópolis, 22 de junho de 2017. CRISTINA LEAL MEIRELES Juíza de Direito da Comarca de Esperantinópolis Resp:
182972

PROCESSO Nº 0000608-85.2017.8.10.0086 (6092017)
AÇÃO: PROCEDIMENTOS REGIDOS POR OUTROS CÓDIGOS, LEIS ESPARSAS E REGIMENTOS | RETIFICAÇÃO OU
SUPRIMENTO OU RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL
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REQUERENTE: LUIZ MARTINS ARAÚJO
ADVOGADO: JOSÉ TEODORO DO NASCIMENTO ( OAB 6370-MA )

RÉU:

Processo nº 608-852017.8.10.0086Retificação de Registro de CasamentoAutor: Luiz Martins AraújoAdvogado: José Teodoro do
Nascimento - OAB/MA 6370SENTENÇA Luiz Martins Araújo ajuizou a presente ação pleiteando a retificação da certidão de
casamento, no qual consta o local de seu nascimento a cidade de São Benedito - Piauí, onde o correto seria São Benedito -
Ceará.Documentos anexados às fls. 13/48.Parecer ministerial favorável ao deferimento à fl. 51É o relatório. Passo a decidir.No
caso dos autos, entendo despicienda a produção de outras provas além das já apresentadas pela parte, posto que, quando a
questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova em
audiência, o Código de Processo Civil autoriza o Magistrado a conhecer diretamente do pedido, proferindo sentença (art. 355, I, do
NCPC). É o exercício do que se convencionou chamar de julgamento antecipado da lide.Em relação ao tema, o art. 109, da Lei nº
6.015/73 preceitua que: Art. 109. Quem pretender que se restaure, supra ou retifique assentamento no Registro Civil, requererá,
em petição fundamentada e instruída com documentos ou com indicação de testemunhas, que o Juiz o ordene, ouvido o órgão do
Ministério Público e os interessados, no prazo de cinco dias, que correrá em cartório.É inegável que os dados acima mencionados
consubstanciam um direito público subjetivo inerente ao ser humano, sendo uma questão de dignidade. Além disso, a referida
informação interfere na emissão de outros documentos. No presente caso, deverá constar na certidão de casamento do requerente
o local seu nascimento como São Benedito - CEARÀ, tendo em vista documentos apresentados, e que inexiste Município de
mesmo nome no Estado do Piauí.Posto isso, e, com fundamento na Lei nº 6.015/73, DEFIRO O PEDIDO, DEVENDO CONSTAR
NA CERTIDÃO DE CASAMENTO DO REQUERENTE O LOCAL DO SEU NASCIMENTO CORRETO COMO São
Benedito/CEARÁ, e não Piauí como se encontra lá grifado.A presente sentença substitui o competente mandado de averbação,
devendo, de logo, ser cumprida a simples vista do destinatário, esclarecendo, outrossim, que o procedimento de retificação deve
ser realizado sem quaisquer ônus ou emolumentos para a parte.Após o trânsito em julgado, arquivem-se imediatamente os autos,
dando-se baixa na distribuição e no sistema Themis.Publique-se. Registre-se. Intime-se.Esperantinópolis/MA, 14 de junho de 2017
Resp: 182972

PROCESSO Nº 0000912-55.2015.8.10.0086 (9222015)
AÇÃO: PROCESSO CAUTELAR | JUSTIFICAÇÃO

REQUERENTE: FRANCISCA GOMES DINIZ ALVES
ADVOGADO: JOSÉ TEODORO DO NASCIMENTO ( OAB 6370-MA )

RÉU:

Processo n.º 912-55.2015.8.10.0086Retificação de Certidão de ÓbitoAutor : Francisca Gomes Diniz AlvesAdvogado : José
Teodoro do Nascimento - OAB/MA 6370SENTENÇA Francisca Gomes Diniz Alves, por intermédio de seu advogado, devidamente
qualificada na exordial de fls.02, ajuizou a presente ação pleiteando a retificação de certidão de óbito de seu falecido cônjuge, no
que diz respeito as seguintes informações: causa da morte de seu falecido marido, bem como o nome e o CRM do médico que
atestou o óbito.Consta nos autos que a autora é esposa de Roniere Martins Alves, que veio a falecer em 26/12/2012. Documentos
anexados às fls. 07/14.Parecer favorável do Ministério Público.É o relatório. Passo a decidir.No caso dos autos, entendo
despicienda a produção de outras provas além das já apresentadas pela parte, posto que, quando a questão de mérito for
unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova em audiência, o Código de
Processo Civil autoriza o Magistrado a conhecer diretamente do pedido, proferindo sentença (art. 355, do NCPC). É o exercício do
que se convencionou chamar de julgamento antecipado da lide.Em relação ao tema, o art. 109, da Lei nº 6.015/73 preceitua que:  
Art. 109. Quem pretender que se restaure, supra ou retifique assentamento no Registro Civil, requererá, em petição fundamentada
e instruída com documentos ou com indicação de testemunhas, que o Juiz o ordene, ouvido o órgão do Ministério Público e os
interessados, no prazo de cinco dias, que correrá em cartório.É inegável que os dados acima mencionados consubstanciam um
direito público subjetivo inerente ao ser humano, sendo uma questão de dignidade, devidamente comprovado nos autos, conforme
fls. 08 e 30. Posto isso, e, com fundamento na Lei nº 6.015/73, DEFIRO o pedido, devendo constar na CERTIDÃO DE ÓBITO DE
RONIERE MARTINS ALVES, PASSANDO A CONSTAR AS CAUSAS DE SUA MORTE: CHOQUE TRAUMÁTICO,
TRAUMATISMOS MÚLTIPLOS NÃO ESPECIFICADOS, TRAUMATISMO INTRACRANIANO NÃO ESPECIFICADO E
EXPOSIÇÃO A FATORES NÃO ESPECIFICADOS - RUA E ESTRADA, BEM COMO O NOME DO MÉDICO JAMES RICARDO
SOARES DE BRITO, CRM 5039, procedendo-se o Cartório competente as averbações necessárias.A presente sentença substitui
o competente mandado de averbação, devendo, de logo, ser cumprida a simples vista do destinatário, esclarecendo, outrossim,
que o procedimento de retificação deve ser realizado sem quaisquer ônus ou emolumentos para a parte.Após o trânsito em
julgado, arquivem-se imediatamente os autos, dando-se baixa na distribuição e no sistema Themis.Publique-se. Registre-se.
Intime-se.Esperantinópolis/MA, 22 de junho de 2017.CRISTINA LEAL MEIRELESJuíza de Direito da Comarca de Esperantinópolis
Resp: 182972

PROCESSO Nº 0001021-06.2014.8.10.0086 (10312014)
AÇÃO: PROCEDIMENTOS ESPECIAIS DE JURISDIÇÃO CONTENCIOSA | INVENTÁRIO
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REQUERENTE: FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO NASCIMENTO
ADVOGADO: JOSÉ TEODORO DO NASCIMENTO ( OAB 6370-MA )

INVENTARIADO: MARIA PEREIRA DO VALE

Processo n.º 1021-06.2014.8.10.0086Ação de InventárioRequerente : Francisco de Assis Araújo NascimentoAdvogado : José
Teodoro do Nascimento - OAB/MA 6370Inventariado : Maria Pereira do Vale SENTENÇATrata-se de Ação de Inventário proposta
por Francisco de Assis Araújo Nascimento em face dos bens de Maria Pereira do Vale.À fl. 36 o autor requereu a desistência da
ação.É o relatório. Decido.Nos termos do art. 485, VIII, do Código de Processo Civil, é lícito à parte desistir da ação. Com efeito,
ninguém pode ser obrigado a litigar, notadamente quando se trata de direitos disponíveis, como no caso. Por seu turno, o art. 200,
parágrafo único, do Código de Ritos Civis dispõe que "A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação judicial".
Ressalte-se que o requerido ainda não havia sido citado.Ante ao exposto, nos termos do art. 485, VIII, do Código de Processo
Civil, acolho o pedido de desistência e JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito.Determino o desentranhamento dos
documentos que instruem a inicial e a entrega ao advogado.Sem honorários. Após o trânsito em julgado da sentença, arquivem
com as baixas necessárias.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Esperantinópolis/MA, 22 de junho de 2017.CRISTINA LEAL
MEIRELESJuíza de Direito da Comarca de Esperantinópolis Resp: 182972

Processo n.º 1164-24.2016.8.10.0086
Requerente: Francisca Lira da Silva
Advogado: José Teodoro do Nascimento OAB MA 6370
Requerido: Banco do Brasil S/A e Ativos Securitizadora de Créditos Financeiros S/A
Advogado: Rafael Sganzerla Durand OAB MA 10.340-A

SENTENÇA

Dispensado o relatório nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.
Inicialmente, sobre a preliminar de ilegitimidade passiva do Banco do Brasil S/A, vejo que a mesma não merece prosperar. É que,
embora a cobrança da dívida tenha sido feito pela outra ré, agora credora do contrato ora discutido, havendo cessão de crédito o
cedente responde pela existência do mesmo (art. 295, CC). Logo, poderia ter sido demandado solidariamente, porque responde
pela existência de negócio jurídico que originou o crédito posteriormente cedido.
No mérito, analisando minuciosamente os autos, verifico que a pretensão da autora merece prosperar, senão, vejamos.
A requerente comprovou que seu nome foi inscrito em cadastros restritivos de crédito (fl. 18). Por outro lado, os requeridos não se
desincumbiram de provar sequer a existência de negócio jurídico no qual a a autora figure como devedora, uma vez que não
juntaram nenhuma prova nos autos de que a requerente tivesse realizado o referido contrato ou recebido alguma transferência de
valor de empréstimo.
O que se depreende dos documentos apresentados é a realização de um contrato sem que o consumidor tivesse conhecimento,
feriando, assim, princípios basilares do Código Consumerista, tais como: o princípio da informação e da transparência. Trata-se de
uma prática abusiva que deve ser inibida.
Desse modo, vejo que os demandados não se desincumbiram do ônus de provar a ausência de fato constitutivo do direito do autor.
Como é cediço, o Código de Defesa do Consumidor prevê textualmente que 'o fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à
prestação dos serviços (...)' (art. 14, do CDC).
Assim, entendo que, não há como afastar a indenização pelos danos morais sofridos, decorrentes da imposição de débito à parte
hipossuficiente da relação negocial, bem como da consequente inscrição em seu nome em cadastro restritivo de crédito.
Sobre o pedido de restituição em dobro do valor cobrado, não há prova de que a autora efetuou qualquer pagamento. Logo, rejeito
tal pedido, com base no art. 42, CDC##

(o CDC exige que a pessoa tenha efetivamente pago e não apenas que tenha sido cobrada).
Com relação aos danos morais, entendo que o quantum indenizatório deve ser fixado de modo a dar uma compensação ao lesado
pela dor sofrida, porém não pode ser de maneira tal que lhe pareça conveniente ou vantajoso o abalo suportado.
Ante o exposto, e considerando demonstrados o nexo de causalidade entre a conduta perpetrada pelo banco réu e o prejuízo e
dissabor sofridos pelo reclamante, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para condenar os reclamados a
pagarem à autora, solidariamente, o valor de R$ 2.000,00 pelos danos morais sofridos, acrescidos de juros de mora a razão de 1%
ao mês, e correção monetária, a partir da presente decisão. Outrossim, deve ser declarada a nulidade do contrato
22990042/76469342, 764693420, 745275088 e 5050379 e de sua cobrança em razão da não obediência ao princípio da
informação.
Determino ainda que as rés retirem o nome da autora dos cadastros negativos de crédito (SPC/SERASA) em virtude das dívidas
acima.
Sem custas e sem honorários, a teor do disposto no art. 55 da Lei 9.099/95. Defiro o pedido de gratuidade de justiça. Após o
trânsito em julgado, arquive-se com baixa na distribuição e no sistema Themis. Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Esperantinópolis, 06 de junho de 2017.
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CRISTINA LEAL MEIRELES
Juíza de Direito da Comarca de Esperantinópolis

Processo nº 1170-65.2015.8.10.0086
Execução de Alimentos
Exequente: SEGREDO DE JUSTIÇA
Advogado: Rodrigo Sousa Fonseca OAB/MA 10638
Executado: SEGREDO DE JUSTIÇPA

SENTENÇA

No caso em tela, depreende-se da certidão de fls. 35 que o executado satisfez a sua obrigação, quitando todas as parcelas
alimentícias executadas, lembrando o teor da súmula 369 do Superior Tribunal de Justiça:
DÉBITO ALIMENTAR - PRISÃO CIVIL - PRESTAÇÕES ANTERIORES AO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO E NO CURSO DO
PROCESSO."O débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende as três prestações anteriores ao
ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo".
Ante o exposto, por tudo mais que dos autos consta, além de princípios de Direito aplicáveis à espécie, em conformidade com o
que dispõe o artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA A PRESENTE, para que se produzam seus
devidos efeitos legais.
Após o trânsito em julgado, arquive-se imediatamente com baixa na distribuição e no sistema Themis.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Sem custas e honorários.
Esperantinópolis/MA, 21 de junho de 2017.

CRISTINA LEAL MEIRELES
Juíza de Direito da Comarca de Esperantinópolis

Processo nº 1283-82.2016.8.10.0086
Requerente: Edila Bibiano Pinto
Advogado: Francisco das Chagas Rodrigues do Nascimento-OAB/MA 4768
Requerido: Banco Panamericano S/A
Advogado: Feliciano Lyra Moura -OAB/MA 13.269-A
S E N T E N Ç A
Dispensado o relatório pelo art. 38 da Lei n. 9.099/95.
Rejeito apreliminardeincompetênciadoJuízopor necessidade de realização de prova pericial, pois a ré não comprovou ser este o
único meio de prova possível para constatar o defeito no serviço.
É possível o deslinde da questão pela prova documental produzida. Não hácomplexidadenamatériaque impeça o julgamento da
demanda em sede dos JEC´s.
Não havendo outras preliminares na contestação, passo ao mérito.
O requerido é fornecedor de serviços, a teor do art. 3º, caput, e §2º, da Lei nº. 8.078/90, sendo a requerente consumidora, nos
termos do art. 2º, caput, do citado diploma. Logo, resta caracterizada a relação de consumo entre as partes, impondo-se a
aplicação das normas consumeristas.
Da análise dos autos, verifico que assiste razão à parte autora. Senão vejamos.
O requerente comprovou que foi realizado um contrato de reserva de margem para cartão de crédito pelo requerido com a data de
inclusão no dia 13/05/2016 com descontos em sua margem consignável, consoante documentos apresentados pelo requerente
(fls. 17 os quais comprovam o desconto, durante 13 meses, no valor de R$ 44,00 totalizando o valor de R$ 572,00
Por outro lado, o requerido não se desincumbiu de provar o contrário, uma vez que não juntou nenhuma prova nos autos de que o
requerente tivesse realizado o referido contrato ou recebido alguma transferência do valor do empréstimo. Chama a atenção o
contrato juntado pelo requerido em sua contestação: os campos referentes à suposta contratante estão em branco, o que indica a
ocorrência de fraude.
O que se depreende dos documentos apresentados é a realização de um contrato sem que o consumidor tivesse conhecimento,
feriando, assim, princípios basilares do Código Consumerista, tais como: o princípio da informação e da transparência. Trata-se de
uma prática abusiva que deve ser inibida.
Desse modo, vejo que o banco demandado não se desincumbiu do ônus de provar a ausência de fato constitutivo do direito do
autor. Como é cediço, o Código de Defesa do Consumidor prevê textualmente que 'o fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à
prestação dos serviços (...)' (art. 14, do CDC).
Sem dúvidas, presente cláusula abusiva e arbitrária, que não foi devidamente repassada ao contratante, gerando, por
conseqüência, violação de direitos da personalidade do mesmo.
Assim, entendo que, não há como afastar a indenização pelos danos morais sofridos, decorrentes da imposição de prestações
abusivas e excessivamente onerosas à parte hipossuficiente da relação negocial.

Página 1223 de 2382 Diário da Justiça Eletrônico Disponibilização: 30/06/2017
Edição nº 114/2017 Publicação: 03/07/2017

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO - Praça Dom Pedro II, s/n Centro - CEP 65010-905 - São Luis-MA - Fone: (98) 2106-9000 - www.tjma.jus.br
Diário da Justiça Eletrônico - Diretoria Judiciária - Coordenadoria de Jurisprudência e Publicações - Fone: (98) 2106 9805 / 9810 / 9896 / 9897 - publicacoes@tj.ma.gov.br



Em sendo assim, entendo que o consumidor, quando da realização do contrato, não foi informado de suas nuances, tampouco de
suas conseqüências, razão pela qual não deve ser obrigado ao seu cumprimento, nos termos do art. 46 do CDC: "Os contratos que
regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento
prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e
alcance.".
Quanto aos danos materiais, entendo cabíveis, haja vista que não há nos autos comprovação que o requerente recebeu o valor do
empréstimo realizado. Assim, de acordo com documento trazido pela parte requerente restou demonstrado que o prejuízo
suportado pelo autor importa em R$ 572,00, valor correspondente a soma de 13 parcelas de descontos nos valores de R$ 44,00.
Isto posto, resta configurado a repetição em dobro de cobrança indevida, haja vista houve prejuízo de ordem patrimonial pela parte
autora, correspondendo ao valor de R$ 1.144,00 que deverá ser restituído à autora.
Com relação aos danos morais, entendo que o quantum indenizatório deve ser fixado de modo a dar uma compensação ao lesado
pela dor sofrida, porém não pode ser de maneira tal que lhe pareça conveniente ou vantajoso o abalo suportado.
Ante o exposto, e considerando demonstrados o nexo de causalidade entre a conduta perpetrada pelo banco réu e o prejuízo e
dissabor sofridos pelo reclamante, JULGO PROCEDENTES os pedidos para condenar o reclamado a pagar ao autor o valor de R$
1.144,00 pelos danos materiais sofridos, já incluída aí a repetição do indébito, corrigidos monetariamente a partir do evento
danoso, assim como, a pagar-lhe também, a importância de R$ 2.000,00 pelos danos morais sofridos, acrescidos de juros de mora
a razão de 1% ao mês, e correção monetária, a partir da presente decisão. Outrossim, deve ser declarada a nulidade do contrato
0229014624192 em razão da não obediência ao princípio da informação.
Sem custas e sem honorários, a teor do disposto no art. 55 da Lei 9.099/95. Defiro o pedido de gratuidade de justiça. Após o
trânsito em julgado, arquive-se com baixa na distribuição e no sistema Themis. Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Esperantinópolis, 06 de junho de 2017.

CRISTINA LEAL MEIRELES

Processo nº 340-31.2017.8.10.0086
Reclamação Cível
Autor : Maria Pereira dos Reis
Réu : CN Motos - Ciro Nogueira Comércio de Motocicletas LTDA
Advogados : Antonio Claudio Portella Serra e Silva - OAB/PI 3683 e Frederico Valença Dias Filho - OAB/PI 9458
S E N T E N Ç A
Dispensado o relatório, nos termos do art. 38, da Lei n.º 9.099/95.
Sobre a preliminar de ilegitimidade passiva e pedido de redirecionamento do polo passivo, rejeito-a. Se a autora alega vício na
prestação do serviço da demandada, é desnecessário a inclusão de corréu. Saber se a demandada praticou ou não ato ilícito é
matéria de mérito; se não tiver praticado, o caso é de improcedência. Ademais, não se pode obrigar a autora a demandar contra
determinado réu, ficando à sua escolha a formação de litisconsórcio passivo ou não. Além disso, tratando-se de responsabilidade
solidária entre os fornecedores de produto, é opção do consumidor exigir a reparação civil de todos eles ou de apenas um (como
no caso dos autos).
A autora alega que celebrou junto ao requerido contrato de consórcio para aquisição de veículo automotor e que, por estar com o
nome negativado em cadastro de crédito, o requerido afirmou que não poderia entregar o veículo, pelo que a autora requer a
rescisão do contrato, devolução de quantias pagas e condenação em danos morais.
O Código de Defesa do Consumidor prevê em seu artigo 39 que é vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras
práticas abusivas, enviar ou entregar ao consumidor, sem solicitação prévia, qualquer produto, ou fornecer qualquer serviço. Prevê
ainda que os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade
de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, e que é vedado ao fornecedor modificar unilateralmente o conteúdo ou a
qualidade do contrato, após sua celebração (CDC, arts. 46 e 51, XIII).
Assim, verifico que houve uma falha na prestação de serviços contratados pelo autor junto ao réu pois, o réu, se não poderia
celebrar contrato com pessoa cujo nome estivesse inscrito em cadastro restritivo de crédito, não deveria ter recebido valores e um
lance de consórcio. Consta dos autos o pagamento de parcelas do consórcio pela autora e um lance para recebimento do veículo
(fls. 06/09), até então retidos pelo requerido. Ora, se o requerido se recusa a entregar o veículo e diz que a autora não pode
celebrar contrato de consórcio, deve restituí-la os valores.
Tal falha do serviço também ocasionou dano de caráter patrimonial a autora, que encontra-se privada do valor que pagou, bem
como dano de caráter moral, por violação à sua legítima expectativa na aquisição do veículo.
Ademais, entendo que a situação dos autos refoge ao simples ilícito contratual, que o Colendo Superior Tribunal de Justiça
entende não gera o dever de indenizar. O fato ocorrido é sim capaz de gerar angústia, dor psíquica e constrangimentos os quais
devem ser sopesados com equilíbrio pelo juiz para o arbitramento de um valor justo.
Quanto ao pleito de dano material, entendo que o mesmo merece prosperar, apenas em relação ao valor da quantia já paga pela
consumidora (que totaliza R$ 3.040,80, soma do lance dado no consórcio e das três parcelas mensais pagas), corrigidas
monetariamente desde a data de seu pagamento, independentemente da data de encerramento do grupo consorcial, ante a culpa
exclusiva do fornecedor. Nesse sentido:
CONSÓRCIO - DESISTÊNCIA - PEDIDO DE RESCISÃO CONTRATUAL - CULPA ATRIBUÍVEL À ADMINISTRADORA -
RESTITUIÇÃO IMEDIATA DOS VALORES - CDC - APLICABILIDADE - CORREÇÃO MONETÁRIA - JUROS - RETENÇÃO DA
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E DO SEGURO DESEMBOLSADOS ENQUANTO PARTICIPANTE DO GRUPO - DANOS MORAIS
CONFIGURADOS. - O consorciado que pleiteia a rescisão contratual, tendo como fundamento o inadimplemento da
Administradora, tem direito a receber, de imediato, as parcelas pagas ao grupo consorcial, independentemente do encerramento
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das suas atividades, corrigidas monetariamente desde o seu desembolso pelos índices divulgados pela Corregedoria de Justiça de
Minas Gerais e juros de mora de 1% a.m. a partir da citação, excluindo-se apenas a taxa de administração e o seguro, que
deverão ser retidos pela Administradora. - São pressupostos para a existência da responsabilidade contratual: a existência prévia
de contrato válido; a inexecução do contrato, no todo ou em parte; a ocorrência do ilícito contratual, que se materializa através do
inadimplemento ou da mora. (TJ-MG - AC: 10702110075075001 MG , Relator: Mota e Silva, Data de Julgamento: 25/08/2015,
Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/08/2015)
Por fim, conforme prescreve o art. 20 do CDC, o fornecedor de serviços responde pelos vícios de qualidade que os tornem
impróprios ao consumo ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade com as indicações
constantes da oferta ou mensagem publicitária, podendo o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha a restituição
imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e dano.
Posto isso, nos termos do art. 487, I, CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO, declarando a nulidade do
contrato entabulado entre as partes, para condenar a empresa reclamada a pagar a autora R$ 3.040,80 a título de danos materiais,
corrigidos monetariamente a partir da data do efetivo prejuízo, bem como a indenização por danos morais que arbitro em R$
2.000,00 (dois mil reais), por ser suficiente à composição dos danos sofridos e à prevenção de condutas similares, acrescidos de
juros de mora a razão de 1% ao mês (Súmula 54 do STJ), contados do evento danoso e correção monetária, a partir da presente
decisão (Súmula 362 do STJ).
Sem custas e sem honorários, a teor do disposto no art. 55 da Lei 9.099/95.
Em caso de recurso, o preparo compreenderá todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de
jurisdição, na forma do § 1º do art. 42 da Lei 9.099/95.
A presente sentença substitui o competente mandado.
Após o trânsito em julgado, arquive-se com baixa na distribuição e no sistema Themis.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Esperantinópolis-MA, 14 de junho de 2017..
CRISTINA LEAL MEIRELES
Juíza de Direito da Comarca de Esperantinópolis

Processo nº 393-12.2017.8.10.0086
Autor : Riana de Cassia Pereira
Advogada : Diana Carneiro Elói OAB/MA 7.622
Réu : Município de Esperantinópolis
Advogada: Patricia Carneiro Correa Rodrigues-OAB/MA 14001

SENTENÇA

Sem relatório (art. 38, Lei 9.099/95). Passo a decidir.
Sobre a alegação de inépcia da inicial, vejo que a petição inicial é suficientemente precisa a ponto de se extrair a causa de pedir e
o pedido. No mais, aceitas as alegações do autor como verdadeiras, passa-se a tratar de matéria de mérito, e caso o autor não
comprove suas alegações, a decisão será de improcedência, e não de extinção sem resolução do mérito.
Passando ao mérito da causa, é incontroverso que a reclamante laborou nas datas indicadas na inicial, pois nem o reclamado
nega tal fato. Também é evidente que a parte autora não ingressou nos quadros da Administração Municipal mediante concurso
público.
Considero, assim, que a contratação do reclamante foi nula, diante do que passo a julgar os pedidos formulados.
Ante a imperatividade do disposto no artigo 37, inciso II e parágrafo 2º da Constituição Federal, impõe-se reconhecer a nulidade
contratual, pois o autor não fez concurso público para ingressar nos quadros da Administração no período que ora se analisa.
Nessas hipóteses, entendo ser aplicável, na integralidade, a Súmula nº 363, do C. TST que diz ser cabível, apenas o pagamento
dos salários stricto sensu do período de prestação dos serviços e depósitos do FGTS. No mesmo sentido, já decidiu o STF, com
repercussão geral reconhecida (RE 705140), que as contratações sem concurso pela administração pública não geram quaisquer
efeitos jurídicos válidos a não ser o direito aos salários do período trabalhado e ao levantamento dos depósitos efetuados no
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).
Sobre o pedido de diferenças salariais, a parte autora não se desincumbiu de seu ônus probatório (art. 373, I, CPC). Não
comprovou o exercício de jornada superior que justificasse o pagamento de maior salário. Aliás, sequer juntou planilha que
demonstre a evolução salarial e a remuneração devida, se limitando a indicar o valor pedido sem demonstrar como chegou a ele.
Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO para condenar o reclamado a depositar, a título de FGTS,
em conta vinculada do reclamante, o valor de R$ 3.379,20 e a pagar R$ 880,00 a título de salário retido.
Sem custas nem honorários.
Juros de 0,5% ao mês (art. 1º- F, da Lei nº 9.494/97) e correção monetária na forma da lei e de acordo com a Súmula nº 381 e OJ
nº 300, da SDI-1, do TST.
Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.
A presente decisão substitui o competente mandado, devendo, de logo, ser cumprida a simples vista dos destinatários.
Esperantinópolis/MA, 13 de junho de 2017.

CRISTINA LEAL MEIRELES
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Juíza de Direito da Comarca de Esperantinópolis

Processo nº 398-34.2017.8.10.0086
Autor : Midevany de Lucena da Conceição
Advogada : Diana Carneiro Elói OAB/MA 7.622
Réu : Município de Esperantinópolis
Advogada: Patricia Carneiro Correa Rodrigues-OAB/MA 14001

SENTENÇA

Sem relatório (art. 38, Lei 9.099/95). Passo a decidir.
Sobre a alegação de inépcia da inicial, vejo que a petição inicial é suficientemente precisa a ponto de se extrair a causa de pedir e
o pedido. No mais, aceitas as alegações do autor como verdadeiras, passa-se a tratar de matéria de mérito, e caso o autor não
comprove suas alegações, a decisão será de improcedência, e não de extinção sem resolução do mérito.
Passando ao mérito da causa, é incontroverso que a reclamante laborou nas datas indicadas na inicial, pois nem o reclamado
nega tal fato. Também é evidente que a parte autora não ingressou nos quadros da Administração Municipal mediante concurso
público.
Considero, assim, que a contratação do reclamante foi nula, diante do que passo a julgar os pedidos formulados.
Ante a imperatividade do disposto no artigo 37, inciso II e parágrafo 2º da Constituição Federal, impõe-se reconhecer a nulidade
contratual, pois o autor não fez concurso público para ingressar nos quadros da Administração no período que ora se analisa.
Nessas hipóteses, entendo ser aplicável, na integralidade, a Súmula nº 363, do C. TST que diz ser cabível, apenas o pagamento
dos salários stricto sensu do período de prestação dos serviços e depósitos do FGTS. No mesmo sentido, já decidiu o STF, com
repercussão geral reconhecida (RE 705140), que as contratações sem concurso pela administração pública não geram quaisquer
efeitos jurídicos válidos a não ser o direito aos salários do período trabalhado e ao levantamento dos depósitos efetuados no
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).
Sobre o pedido de diferenças salariais, a parte autora não se desincumbiu de seu ônus probatório (art. 373, I, CPC). Não
comprovou o exercício de jornada superior que justificasse o pagamento de maior salário. Aliás, sequer juntou planilha que
demonstre a evolução salarial e a remuneração devida, se limitando a indicar o valor pedido sem demonstrar como chegou a ele.
Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO para condenar o reclamado a depositar, a título de FGTS,
em conta vinculada do reclamante, o valor de R$ 3.379,20 e a pagar salário retido no valor de R$ 880,00.
Sem custas nem honorários.
Juros de 0,5% ao mês (art. 1º- F, da Lei nº 9.494/97) e correção monetária na forma da lei e de acordo com a Súmula nº 381 e OJ
nº 300, da SDI-1, do TST.
Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.
A presente decisão substitui o competente mandado, devendo, de logo, ser cumprida a simples vista dos destinatários.
Esperantinópolis/MA, 13 de junho de 2017.

CRISTINA LEAL MEIRELES
Juíza de Direito da Comarca de Esperantinópolis

Processo nº 399-19.2017.8.10.0086
Autor : José Francisco Correa Rodrigues
Advogada : Diana Carneiro Elói OAB/MA 7.622
Réu : Município de Esperantinópolis
Advogada: Patricia Carneiro Correa Rodrigues-OAB/MA 14001
SENTENÇA
Sem relatório (art. 38, Lei 9.099/95). Passo a decidir.
Sobre a alegação de inépcia da inicial, vejo que a petição inicial é suficientemente precisa a ponto de se extrair a causa de pedir e
o pedido. No mais, aceitas as alegações do autor como verdadeiras, passa-se a tratar de matéria de mérito, e caso o autor não
comprove suas alegações, a decisão será de improcedência, e não de extinção sem resolução do mérito.
Passando ao mérito da causa, é incontroverso que a reclamante laborou nas datas indicadas na inicial, pois nem o reclamado
nega tal fato. Também é evidente que a parte autora não ingressou nos quadros da Administração Municipal mediante concurso
público.
Considero, assim, que a contratação do reclamante foi nula, diante do que passo a julgar os pedidos formulados.
Ante a imperatividade do disposto no artigo 37, inciso II e parágrafo 2º da Constituição Federal, impõe-se reconhecer a nulidade
contratual, pois o autor não fez concurso público para ingressar nos quadros da Administração no período que ora se analisa.
Nessas hipóteses, entendo ser aplicável, na integralidade, a Súmula nº 363, do C. TST que diz ser cabível, apenas o pagamento
dos salários stricto sensu do período de prestação dos serviços e depósitos do FGTS. No mesmo sentido, já decidiu o STF, com
repercussão geral reconhecida (RE 705140), que as contratações sem concurso pela administração pública não geram quaisquer
efeitos jurídicos válidos a não ser o direito aos salários do período trabalhado e ao levantamento dos depósitos efetuados no
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).
Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO para condenar o reclamado a depositar, a título de FGTS,
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em conta vinculada do reclamante, o valor de R$ 10.137,60 e a pagar R$ 880,00 a título de salário retido.
Sem custas nem honorários.
Juros de 0,5% ao mês (art. 1º- F, da Lei nº 9.494/97) e correção monetária na forma da lei e de acordo com a Súmula nº 381 e OJ
nº 300, da SDI-1, do TST.
Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.
A presente decisão substitui o competente mandado, devendo, de logo, ser cumprida a simples vista dos destinatários.
Esperantinópolis/MA, 13 de junho de 2017.
CRISTINA LEAL MEIRELES
Juíza de Direito da Comarca de Esperantinópolis

Processo nº 401-86.2017.8.10.0086
Autor : Rogerivan Venancio de Oliveira
Advogada : Diana Carneiro Elói OAB/MA 7.622
Réu : Município de Esperantinópolis
Advogada: Patricia Carneiro Correa Rodrigues-OAB/MA 14001
SENTENÇA
Sem relatório (art. 38, Lei 9.099/95). Passo a decidir.
Sobre a alegação de inépcia da inicial, vejo que a petição inicial é suficientemente precisa a ponto de se extrair a causa de pedir e
o pedido. No mais, aceitas as alegações do autor como verdadeiras, passa-se a tratar de matéria de mérito, e caso o autor não
comprove suas alegações, a decisão será de improcedência, e não de extinção sem resolução do mérito.
Passando ao mérito da causa, é incontroverso que a reclamante laborou nas datas indicadas na inicial, pois nem o reclamado
nega tal fato. Também é evidente que a parte autora não ingressou nos quadros da Administração Municipal mediante concurso
público.
Considero, assim, que a contratação do reclamante foi nula, diante do que passo a julgar os pedidos formulados.
Ante a imperatividade do disposto no artigo 37, inciso II e parágrafo 2º da Constituição Federal, impõe-se reconhecer a nulidade
contratual, pois o autor não fez concurso público para ingressar nos quadros da Administração no período que ora se analisa.
Nessas hipóteses, entendo ser aplicável, na integralidade, a Súmula nº 363, do C. TST que diz ser cabível, apenas o pagamento
dos salários stricto sensu do período de prestação dos serviços e depósitos do FGTS. No mesmo sentido, já decidiu o STF, com
repercussão geral reconhecida (RE 705140), que as contratações sem concurso pela administração pública não geram quaisquer
efeitos jurídicos válidos a não ser o direito aos salários do período trabalhado e ao levantamento dos depósitos efetuados no
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO para condenar o reclamado a depositar, a título de FGTS,
em conta vinculada do reclamante, o valor de R$ 3.532,80 e a pagar R$ 920,00 a título de salário retido.
Sem custas nem honorários.
Juros de 0,5% ao mês (art. 1º- F, da Lei nº 9.494/97) e correção monetária na forma da lei e de acordo com a Súmula nº 381 e OJ
nº 300, da SDI-1, do TST.
Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.
A presente decisão substitui o competente mandado, devendo, de logo, ser cumprida a simples vista dos destinatários.
Esperantinópolis/MA, 13 de junho de 2017.
CRISTINA LEAL MEIRELES
Juíza de Direito da Comarca de Esperantinópolis

Processo nº 402-71.2017.8.10.0086
Autor : Antonio Silva Paulino
Advogada : Diana Carneiro Elói OAB/MA 7.622
Réu : Município de Esperantinópolis
Advogada: Patricia Carneiro Correa Rodrigues-OAB/MA 14001

SENTENÇA

Sem relatório (art. 38, Lei 9.099/95). Passo a decidir.
Sobre a alegação de inépcia da inicial, vejo que a petição inicial é suficientemente precisa a ponto de se extrair a causa de pedir e
o pedido. No mais, aceitas as alegações do autor como verdadeiras, passa-se a tratar de matéria de mérito, e caso o autor não
comprove suas alegações, a decisão será de improcedência, e não de extinção sem resolução do mérito.
Passando ao mérito da causa, é incontroverso que a reclamante laborou nas datas indicadas na inicial, pois nem o reclamado
nega tal fato. Também é evidente que a parte autora não ingressou nos quadros da Administração Municipal mediante concurso
público.
Considero, assim, que a contratação do reclamante foi nula, diante do que passo a julgar os pedidos formulados.
Ante a imperatividade do disposto no artigo 37, inciso II e parágrafo 2º da Constituição Federal, impõe-se reconhecer a nulidade
contratual, pois o autor não fez concurso público para ingressar nos quadros da Administração no período que ora se analisa.
Nessas hipóteses, entendo ser aplicável, na integralidade, a Súmula nº 363, do C. TST que diz ser cabível, apenas o pagamento
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dos salários stricto sensu do período de prestação dos serviços e depósitos do FGTS. No mesmo sentido, já decidiu o STF, com
repercussão geral reconhecida (RE 705140), que as contratações sem concurso pela administração pública não geram quaisquer
efeitos jurídicos válidos a não ser o direito aos salários do período trabalhado e ao levantamento dos depósitos efetuados no
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).
Sobre o pedido de diferenças salariais, a parte autora não se desincumbiu de seu ônus probatório (art. 373, I, CPC). Não
comprovou o exercício de jornada superior que justificasse o pagamento de maior salário. Aliás, sequer juntou planilha que
demonstre a evolução salarial e a remuneração devida, se limitando a indicar o valor pedido sem demonstrar como chegou a ele.
Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO para condenar o reclamado a depositar, a título de FGTS,
em conta vinculada do reclamante, o valor de R$ 3.379,20.
Sem custas nem honorários.
Juros de 0,5% ao mês (art. 1º- F, da Lei nº 9.494/97) e correção monetária na forma da lei e de acordo com a Súmula nº 381 e OJ
nº 300, da SDI-1, do TST.
Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.
A presente decisão substitui o competente mandado, devendo, de logo, ser cumprida a simples vista dos destinatários.
Esperantinópolis/MA, 13 de junho de 2017.

CRISTINA LEAL MEIRELES
Juíza de Direito da Comarca de Esperantinópolis

Processo nº 403-56.2017.8.10.0086
Autor : Maiany Pereira Rodrigues
Advogada : Diana Carneiro Elói OAB/MA 7.622
Réu : Município de Esperantinópolis
Advogada: Patricia Carneiro Correa Rodrigues-OAB/MA 14001

SENTENÇA

Sem relatório (art. 38, Lei 9.099/95). Passo a decidir.
Sobre a alegação de inépcia da inicial, vejo que a petição inicial é suficientemente precisa a ponto de se extrair a causa de pedir e
o pedido. No mais, aceitas as alegações do autor como verdadeiras, passa-se a tratar de matéria de mérito, e caso o autor não
comprove suas alegações, a decisão será de improcedência, e não de extinção sem resolução do mérito.
Passando ao mérito da causa, é incontroverso que a reclamante laborou nas datas indicadas na inicial, pois nem o reclamado
nega tal fato. Também é evidente que a parte autora não ingressou nos quadros da Administração Municipal mediante concurso
público.
Considero, assim, que a contratação do reclamante foi nula, diante do que passo a julgar os pedidos formulados.
Ante a imperatividade do disposto no artigo 37, inciso II e parágrafo 2º da Constituição Federal, impõe-se reconhecer a nulidade
contratual, pois o autor não fez concurso público para ingressar nos quadros da Administração no período que ora se analisa.
Nessas hipóteses, entendo ser aplicável, na integralidade, a Súmula nº 363, do C. TST que diz ser cabível, apenas o pagamento
dos salários stricto sensu do período de prestação dos serviços e depósitos do FGTS. No mesmo sentido, já decidiu o STF, com
repercussão geral reconhecida (RE 705140), que as contratações sem concurso pela administração pública não geram quaisquer
efeitos jurídicos válidos a não ser o direito aos salários do período trabalhado e ao levantamento dos depósitos efetuados no
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).
Sobre o pedido de diferenças salariais, a parte autora não se desincumbiu de seu ônus probatório (art. 373, I, CPC). Não
comprovou o exercício de jornada superior que justificasse o pagamento de maior salário. Aliás, sequer juntou planilha que
demonstre a evolução salarial e a remuneração devida, se limitando a indicar o valor pedido sem demonstrar como chegou a ele.
Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO para condenar o reclamado a depositar, a título de FGTS,
em conta vinculada do reclamante, o valor de R$ 7.603,20 e a pagar R$ 880,00 a título de salário retido.
Sem custas nem honorários.
Juros de 0,5% ao mês (art. 1º- F, da Lei nº 9.494/97) e correção monetária na forma da lei e de acordo com a Súmula nº 381 e OJ
nº 300, da SDI-1, do TST.
Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.
A presente decisão substitui o competente mandado, devendo, de logo, ser cumprida a simples vista dos destinatários.
Esperantinópolis/MA, 13 de junho de 2017.
CRISTINA LEAL MEIRELES
Juíza de Direito da Comarca de Esperantinópolis

Proc. n.º 479-85.2014.8.10.0086
Autor : Luiza Monteiro Silva Mota representando menores.
Advogado : Dr. Djaélio de Mendonça Matias – OAB/MA 11218
Réu : Seguradora Líder dos Consórcios de Seguro DPVAT
Advogado : Rodrigo Ayres Martins de Oliveira – OAB/MA 13.569-A

SENTENÇA
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Tratam-se os autos de cumprimento de sentença (art. 513, NCPC).
Às fls. 150/151 consta depósito do valor da condenação.
Ante o exposto, por tudo mais que dos autos consta, expeçam-se os competentes alvarás de levantamento da quantia
depositada, intimando-se a parte autora e seu advogado.
Após, arquivem-se os autos.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
A presente decisão substitui o competente mandado.
Esperantinópolis/MA, 20 de junho de 2017

CRISTINA LEAL MEIRELES
Juíza de Direito da Comarca de Esperantinópolis

Processo nº 502-26.2017.8.10.0086
Autor : Cicera Ferreira da Silva
Advogada : Diana Carneiro Elói OAB/MA 7.622
Réu : Município de Esperantinópolis
Advogada: Patricia Carneiro Correa Rodrigues-OAB/MA 14.001

SENTENÇA
Sem relatório (art. 38, Lei 9.099/95). Passo a decidir.
Sobre a alegação de inépcia da inicial, vejo que a petição inicial é suficientemente precisa a ponto de se extrair a causa de pedir e
o pedido. No mais, aceitas as alegações do autor como verdadeiras, passa-se a tratar de matéria de mérito, e caso o autor não
comprove suas alegações, a decisão será de improcedência, e não de extinção sem resolução do mérito.
Passando ao mérito da causa, é incontroverso que a reclamante laborou nas datas indicadas na inicial, pois nem o reclamado
nega tal fato. Também é evidente que a parte autora não ingressou nos quadros da Administração Municipal mediante concurso
público.
Considero, assim, que a contratação do reclamante foi nula, diante do que passo a julgar os pedidos formulados.
Ante a imperatividade do disposto no artigo 37, inciso II e parágrafo 2º da Constituição Federal, impõe-se reconhecer a nulidade
contratual, pois o autor não fez concurso público para ingressar nos quadros da Administração no período que ora se analisa.
Nessas hipóteses, entendo ser aplicável, na integralidade, a Súmula nº 363, do C. TST que diz ser cabível, apenas o pagamento
dos salários stricto sensu do período de prestação dos serviços e depósitos do FGTS. No mesmo sentido, já decidiu o STF, com
repercussão geral reconhecida (RE 705140), que as contratações sem concurso pela administração pública não geram quaisquer
efeitos jurídicos válidos a não ser o direito aos salários do período trabalhado e ao levantamento dos depósitos efetuados no
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).
Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO para condenar o reclamado a depositar, a título de FGTS,
em conta vinculada do reclamante, o valor de R$ 3.379,20 e a pagar R$ 880,00 a título de salário retido.
Sem custas nem honorários.
Juros de 0,5% ao mês (art. 1º- F, da Lei nº 9.494/97) e correção monetária na forma da lei e de acordo com a Súmula nº 381 e OJ
nº 300, da SDI-1, do TST.
Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.
A presente decisão substitui o competente mandado, devendo, de logo, ser cumprida a simples vista dos destinatários.
Esperantinópolis/MA, 13 de junho de 2017.

CRISTINA LEAL MEIRELES
Juíza de Direito da Comarca de Esperantinópolis

Processo nº 515-59.2016.8.10.0086
Autor : Reinaldo Pessoa de Abreu Leite
Advogado Jose Teodoro do Nascimento OAB MA 6370
Réu : Município de Esperantinópolis
Advogada: Patricia Carneiro Correa Rodrigues-OAB/MA 14001

SENTENÇA

Sem relatório (art. 38, Lei 9.099/95). Passo a decidir.
Rejeito a preliminar de prescrição quanto ao FGTS, cuja prescrição, ao tempo da propositura da ação, era tida como trintenária
(Súmula 362, do TST), não sendo afetada pelo recente julgamento do Supremo Tribunal Federal na ADI. Isso porque antes
entendia-se, de forma consolidada, que esse prazo era de 30 anos. Como houve uma mudança brusca da jurisprudência, o STF,
por razões de segurança jurídica, modulou os efeitos desta decisão. Assim, esse novo prazo prescricional de 5 anos somente vale
a partir deste julgado do Supremo, datado de 2014 [(STF. Plenário. ARE 709212/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em
13/11/2014 (Info 549)], mas que, se fosse aqui adotado, afetaria a confiança do reclamante no prazo anterior, bem mais dilatado.
O ente público reclamado, em sede prefacial, argui preliminar de prescrição qüinqüenal para que sejam reconhecidos como
prescritos os créditos trabalhistas anteriores ao quinquídio do ajuizamento da ação, ou seja, em período anterior a 09/05/2016.
Merece acolhida a prefacial suscitada, em parte.
No caso em tela a parte reclamante alega o início da prestação de serviços em março de 01/01/2009, restando prescritas todas as
pretensões anteriores à 09/05/2011.
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Na preliminar de incompetência da justiça comum, inicialmente, antes de analisar o mérito da causa, ressalto que é pacífica a
orientação dos tribunais superiores no sentido de que, em caso de discussão de vínculo jurídico-administrativo, é competente para
análise da causa a Justiça Comum Estadual. Isso porque não se trata de contrato regido pelas leis trabalhistas (CLT), o que
atrairia a competência da Justiça Laboral, e sim por vínculo jurídico-administrativo. Nesse sentido:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. VERBAS REFERENTES AO EXERCÍCIO DE CARGOS EM
COMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. SÚMULA Nº
218/STJ##
. DESCONSTITUIÇÃO DOS ATOS DECISÓRIOS DO JUÍZO DECLARADO INCOMPETENTE. PRECEDENTES. 1. Está pacificado
no âmbito desta Corte a compreensão segundo a qual a Justiça Estadual é a competente para o processo e julgamento das ações
que objetivam o pagamento de verbas referentes ao exercício de cargo em comissão. (STJ - CC: 35809 PB 2002/0077030-8,
Relator: Ministro PAULO GALLOTTI, Data de Julgamento: 26/03/2003, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJ
13.10.2003 p. 226).
Passando ao mérito da causa, é incontroverso que a reclamante laborou nas datas indicadas na inicial, pois nem o reclamado
nega tal fato. Também é evidente que a parte autora não ingressou nos quadros da Administração Municipal mediante concurso
público.
Considero, assim, que a contratação do reclamante foi nula, diante do que passo a julgar os pedidos formulados.
Ante a imperatividade do disposto no artigo 37, inciso II e parágrafo 2º da Constituição Federal, impõe-se reconhecer a nulidade
contratual, pois o autor não fez concurso público para ingressar nos quadros da Administração no período que ora se analisa.
Nessas hipóteses, entendo ser aplicável, na integralidade, a Súmula nº 363, do C. TST que diz ser cabível, apenas o pagamento
dos salários stricto sensu do período de prestação dos serviços e depósitos do FGTS. No mesmo sentido, já decidiu o STF, com
repercussão geral reconhecida (RE 705140), que as contratações sem concurso pela administração pública não geram quaisquer
efeitos jurídicos válidos a não ser o direito aos salários do período trabalhado e ao levantamento dos depósitos efetuados no
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).
Sobre o pleito de diferença salarial, a autora não se desincumbiu do seu ônus de provar a jornada de trabalho superior que
justificasse pagamento de salário-mínimo; aponta na inicial planilha que sequer junta aos autos; resta, assim, o direito ao
pagamento apenas do FGTS.
Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO para condenar o reclamado a depositar, a título de FGTS,
em conta vinculada do reclamante, o valor de R$ 4.888,00.
Sem custas nem honorários.
Juros de 0,5% ao mês (art. 1º- F, da Lei nº 9.494/97) e correção monetária na forma da lei e de acordo com a Súmula nº 381 e OJ
nº 300, da SDI-1, do TST.
Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.
A presente decisão substitui o competente mandado, devendo, de logo, ser cumprida a simples vista dos destinatários.
Esperantinópolis/MA, 05 de junho de 2017.

CRISTINA LEAL MEIRELES
Juíza de Direito da Comarca de Esperantinópolis

Processo nº 519-96.2016.8.10.0086
Autor : Hilton Pereira de Araújo
Advogado Jose Teodoro do Nascimento OAB MA 6370
Réu : Município de Esperantinópolis
Advogada: Patricia Carneiro Correa Rodrigues-OAB/MA 14001

SENTENÇA

Sem relatório (art. 38, Lei 9.099/95). Passo a decidir.
Rejeito a preliminar de prescrição quanto ao FGTS, cuja prescrição, ao tempo da propositura da ação, era tida como trintenária
(Súmula 362, do TST), não sendo afetada pelo recente julgamento do Supremo Tribunal Federal na ADI. Isso porque antes
entendia-se, de forma consolidada, que esse prazo era de 30 anos. Como houve uma mudança brusca da jurisprudência, o STF,
por razões de segurança jurídica, modulou os efeitos desta decisão. Assim, esse novo prazo prescricional de 5 anos somente vale
a partir deste julgado do Supremo, datado de 2014 [(STF. Plenário. ARE 709212/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em
13/11/2014 (Info 549)], mas que, se fosse aqui adotado, afetaria a confiança do reclamante no prazo anterior, bem mais dilatado.
O ente público reclamado, em sede prefacial, argui preliminar de prescrição qüinqüenal para que sejam reconhecidos como
prescritos os créditos trabalhistas anteriores ao quinquídio do ajuizamento da ação, ou seja, em período anterior a 09/05/2011.
Merece acolhida a prefacial suscitada, em parte.
No caso em tela a parte reclamante alega o início da prestação de serviços em março de 2007, restando prescritas todas as
pretensões anteriores à 09/05/2011.
Na preliminar de incompetência da justiça comum, inicialmente, antes de analisar o mérito da causa, ressalto que é pacífica a
orientação dos tribunais superiores no sentido de que, em caso de discussão de vínculo jurídico-administrativo, é competente para
análise da causa a Justiça Comum Estadual. Isso porque não se trata de contrato regido pelas leis trabalhistas (CLT), o que
atrairia a competência da Justiça Laboral, e sim por vínculo jurídico-administrativo. Nesse sentido:
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CONFLITO DE COMPETÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. VERBAS REFERENTES AO EXERCÍCIO DE CARGOS EM
COMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. SÚMULA Nº
218/STJ##
. DESCONSTITUIÇÃO DOS ATOS DECISÓRIOS DO JUÍZO DECLARADO INCOMPETENTE. PRECEDENTES. 1. Está pacificado
no âmbito desta Corte a compreensão segundo a qual a Justiça Estadual é a competente para o processo e julgamento das ações
que objetivam o pagamento de verbas referentes ao exercício de cargo em comissão. (STJ - CC: 35809 PB 2002/0077030-8,
Relator: Ministro PAULO GALLOTTI, Data de Julgamento: 26/03/2003, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJ
13.10.2003 p. 226).
Passando ao mérito da causa, é incontroverso que a reclamante laborou nas datas indicadas na inicial, pois nem o reclamado
nega tal fato. Também é evidente que a parte autora não ingressou nos quadros da Administração Municipal mediante concurso
público.
Considero, assim, que a contratação do reclamante foi nula, diante do que passo a julgar os pedidos formulados.
Ante a imperatividade do disposto no artigo 37, inciso II e parágrafo 2º da Constituição Federal, impõe-se reconhecer a nulidade
contratual, pois o autor não fez concurso público para ingressar nos quadros da Administração no período que ora se analisa.
Nessas hipóteses, entendo ser aplicável, na integralidade, a Súmula nº 363, do C. TST que diz ser cabível, apenas o pagamento
dos salários stricto sensu do período de prestação dos serviços e depósitos do FGTS. No mesmo sentido, já decidiu o STF, com
repercussão geral reconhecida (RE 705140), que as contratações sem concurso pela administração pública não geram quaisquer
efeitos jurídicos válidos a não ser o direito aos salários do período trabalhado e ao levantamento dos depósitos efetuados no
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).
Sobre o pleito de diferença salarial, a autora não se desincumbiu do seu ônus de provar a jornada de trabalho superior que
justificasse pagamento de salário-mínimo; aponta na inicial planilha que sequer junta aos autos; resta, assim, o direito ao
pagamento apenas do FGTS.
Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO para condenar o reclamado a depositar, a título de FGTS,
em conta vinculada do reclamante, o valor de R$ 384,00, bem como a pagar R$ 240,00 relativos aos salários retidos.
Sem custas nem honorários.
Juros de 0,5% ao mês (art. 1º- F, da Lei nº 9.494/97) e correção monetária na forma da lei e de acordo com a Súmula nº 381 e OJ
nº 300, da SDI-1, do TST.
Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.
A presente decisão substitui o competente mandado, devendo, de logo, ser cumprida a simples vista dos destinatários.
Esperantinópolis/MA, 05 de junho de 2017.

CRISTINA LEAL MEIRELES
Juíza de Direito da Comarca de Esperantinópolis

Processo nº 525-06.2016.8.10.0086
Autor : Alcilene Pereira de Sousa Araujo
Advogado Jose Teodoro do Nascimento OAB MA 6370
Réu : Município de Esperantinópolis
Advogada: Patricia Carneiro Correa Rodrigues-OAB/MA 14001

SENTENÇA

Sem relatório (art. 38, Lei 9.099/95). Passo a decidir.
Rejeito a preliminar de prescrição quanto ao FGTS, cuja prescrição, ao tempo da propositura da ação, era tida como trintenária
(Súmula 362, do TST), não sendo afetada pelo recente julgamento do Supremo Tribunal Federal na ADI. Isso porque antes
entendia-se, de forma consolidada, que esse prazo era de 30 anos. Como houve uma mudança brusca da jurisprudência, o STF,
por razões de segurança jurídica, modulou os efeitos desta decisão. Assim, esse novo prazo prescricional de 5 anos somente vale
a partir deste julgado do Supremo, datado de 2014 [(STF. Plenário. ARE 709212/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em
13/11/2014 (Info 549)], mas que, se fosse aqui adotado, afetaria a confiança do reclamante no prazo anterior, bem mais dilatado.
O ente público reclamado, em sede prefacial, argui preliminar de prescrição qüinqüenal para que sejam reconhecidos como
prescritos os créditos trabalhistas anteriores ao quinquídio do ajuizamento da ação, ou seja, em período anterior a 09/05/2011
Merece acolhida a prefacial suscitada, em parte.
No caso em tela a parte reclamante alega o início da prestação de serviços em março de 1997, restando prescritas todas as
pretensões anteriores à 09/05/2011.
Na preliminar de incompetência da justiça comum, inicialmente, antes de analisar o mérito da causa, ressalto que é pacífica a
orientação dos tribunais superiores no sentido de que, em caso de discussão de vínculo jurídico-administrativo, é competente para
análise da causa a Justiça Comum Estadual. Isso porque não se trata de contrato regido pelas leis trabalhistas (CLT), o que
atrairia a competência da Justiça Laboral, e sim por vínculo jurídico-administrativo. Nesse sentido:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. VERBAS REFERENTES AO EXERCÍCIO DE CARGOS EM
COMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. SÚMULA Nº
218/STJ##
. DESCONSTITUIÇÃO DOS ATOS DECISÓRIOS DO JUÍZO DECLARADO INCOMPETENTE. PRECEDENTES. 1. Está pacificado
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no âmbito desta Corte a compreensão segundo a qual a Justiça Estadual é a competente para o processo e julgamento das ações
que objetivam o pagamento de verbas referentes ao exercício de cargo em comissão. (STJ - CC: 35809 PB 2002/0077030-8,
Relator: Ministro PAULO GALLOTTI, Data de Julgamento: 26/03/2003, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJ
13.10.2003 p. 226).
Passando ao mérito da causa, é incontroverso que a reclamante laborou nas datas indicadas na inicial, pois nem o reclamado
nega tal fato. Também é evidente que a parte autora não ingressou nos quadros da Administração Municipal mediante concurso
público.
Considero, assim, que a contratação do reclamante foi nula, diante do que passo a julgar os pedidos formulados.
Ante a imperatividade do disposto no artigo 37, inciso II e parágrafo 2º da Constituição Federal, impõe-se reconhecer a nulidade
contratual, pois o autor não fez concurso público para ingressar nos quadros da Administração no período que ora se analisa.
Nessas hipóteses, entendo ser aplicável, na integralidade, a Súmula nº 363, do C. TST que diz ser cabível, apenas o pagamento
dos salários stricto sensu do período de prestação dos serviços e depósitos do FGTS. No mesmo sentido, já decidiu o STF, com
repercussão geral reconhecida (RE 705140), que as contratações sem concurso pela administração pública não geram quaisquer
efeitos jurídicos válidos a não ser o direito aos salários do período trabalhado e ao levantamento dos depósitos efetuados no
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).
Sobre o pleito de diferença salarial, a autora não se desincumbiu do seu ônus de provar a jornada de trabalho superior que
justificasse pagamento de salário-mínimo; aponta na inicial planilha que sequer junta aos autos; resta, assim, o direito ao
pagamento apenas do FGTS.
Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO para condenar o reclamado a depositar, a título de FGTS,
em conta vinculada do reclamante, o valor de R$ 384,00, bem como a pagar R$ 240,00 relativos aos salários retidos.
Sem custas nem honorários.
Juros de 0,5% ao mês (art. 1º- F, da Lei nº 9.494/97) e correção monetária na forma da lei e de acordo com a Súmula nº 381 e OJ
nº 300, da SDI-1, do TST.
Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.
A presente decisão substitui o competente mandado, devendo, de logo, ser cumprida a simples vista dos destinatários.
Esperantinópolis/MA, 05 de junho de 2017.

CRISTINA LEAL MEIRELES
Juíza de Direito da Comarca de Esperantinópolis

Processo nº 527-73.2016.8.10.0086
Autor : Antonio dos Santos Silva
Advogado Jose Teodoro do Nascimento OAB MA 6370
Réu : Município de Esperantinópolis
Advogada: Patricia Carneiro Correa Rodrigues-OAB/MA 14001

SENTENÇA

Sem relatório (art. 38, Lei 9.099/95). Passo a decidir.
Rejeito a preliminar de prescrição quanto ao FGTS, cuja prescrição, ao tempo da propositura da ação, era tida como trintenária
(Súmula 362, do TST), não sendo afetada pelo recente julgamento do Supremo Tribunal Federal na ADI. Isso porque antes
entendia-se, de forma consolidada, que esse prazo era de 30 anos. Como houve uma mudança brusca da jurisprudência, o STF,
por razões de segurança jurídica, modulou os efeitos desta decisão. Assim, esse novo prazo prescricional de 5 anos somente vale
a partir deste julgado do Supremo, datado de 2014 [(STF. Plenário. ARE 709212/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em
13/11/2014 (Info 549)], mas que, se fosse aqui adotado, afetaria a confiança do reclamante no prazo anterior, bem mais dilatado.
O ente público reclamado, em sede prefacial, argui preliminar de prescrição qüinqüenal para que sejam reconhecidos como
prescritos os créditos trabalhistas anteriores ao quinquídio do ajuizamento da ação, ou seja, em período anterior a 09/05/2016.
Merece acolhida a prefacial suscitada, em parte.
No caso em tela a parte reclamante alega o início da prestação de serviços em março de 1997, restando prescritas todas as
pretensões anteriores à 09/05/2011.
Na preliminar de incompetência da justiça comum, inicialmente, antes de analisar o mérito da causa, ressalto que é pacífica a
orientação dos tribunais superiores no sentido de que, em caso de discussão de vínculo jurídico-administrativo, é competente para
análise da causa a Justiça Comum Estadual. Isso porque não se trata de contrato regido pelas leis trabalhistas (CLT), o que
atrairia a competência da Justiça Laboral, e sim por vínculo jurídico-administrativo. Nesse sentido:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. VERBAS REFERENTES AO EXERCÍCIO DE CARGOS EM
COMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. SÚMULA Nº
218/STJ##
. DESCONSTITUIÇÃO DOS ATOS DECISÓRIOS DO JUÍZO DECLARADO INCOMPETENTE. PRECEDENTES. 1. Está pacificado
no âmbito desta Corte a compreensão segundo a qual a Justiça Estadual é a competente para o processo e julgamento das ações
que objetivam o pagamento de verbas referentes ao exercício de cargo em comissão. (STJ - CC: 35809 PB 2002/0077030-8,
Relator: Ministro PAULO GALLOTTI, Data de Julgamento: 26/03/2003, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJ
13.10.2003 p. 226).
Passando ao mérito da causa, é incontroverso que a reclamante laborou nas datas indicadas na inicial, pois nem o reclamado
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nega tal fato. Também é evidente que a parte autora não ingressou nos quadros da Administração Municipal mediante concurso
público.
Considero, assim, que a contratação do reclamante foi nula, diante do que passo a julgar os pedidos formulados.
Ante a imperatividade do disposto no artigo 37, inciso II e parágrafo 2º da Constituição Federal, impõe-se reconhecer a nulidade
contratual, pois o autor não fez concurso público para ingressar nos quadros da Administração no período que ora se analisa.
Nessas hipóteses, entendo ser aplicável, na integralidade, a Súmula nº 363, do C. TST que diz ser cabível, apenas o pagamento
dos salários stricto sensu do período de prestação dos serviços e depósitos do FGTS. No mesmo sentido, já decidiu o STF, com
repercussão geral reconhecida (RE 705140), que as contratações sem concurso pela administração pública não geram quaisquer
efeitos jurídicos válidos a não ser o direito aos salários do período trabalhado e ao levantamento dos depósitos efetuados no
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).
Sobre o pleito de diferença salarial, a autora não se desincumbiu do seu ônus de provar a jornada de trabalho superior que
justificasse pagamento de salário-mínimo; aponta na inicial planilha que sequer junta aos autos; resta, assim, o direito ao
pagamento apenas do FGTS.
Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO para condenar o reclamado a depositar, a título de FGTS,
em conta vinculada do reclamante, o valor de R$ 3.475,20.
Sem custas nem honorários.
Juros de 0,5% ao mês (art. 1º- F, da Lei nº 9.494/97) e correção monetária na forma da lei e de acordo com a Súmula nº 381 e OJ
nº 300, da SDI-1, do TST.
Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.
A presente decisão substitui o competente mandado, devendo, de logo, ser cumprida a simples vista dos destinatários.
Esperantinópolis/MA, 05 de junho de 2017.

CRISTINA LEAL MEIRELES
Juíza de Direito da Comarca de Esperantinópolis

Processo nº 561-14.2017.8.10.0086
Autor : Laissa Castro da Conceição Nascimento
Advogada : Diana Carneiro Elói OAB/MA 7.622
Réu : Município de Esperantinópolis
Advogada: Patricia Carneiro Correa Rodrigues-OAB/MA 14001
SENTENÇA
Sem relatório (art. 38, Lei 9.099/95). Passo a decidir.
Sobre a alegação de inépcia da inicial, vejo que a petição inicial é suficientemente precisa a ponto de se extrair a causa de pedir e
o pedido. No mais, aceitas as alegações do autor como verdadeiras, passa-se a tratar de matéria de mérito, e caso o autor não
comprove suas alegações, a decisão será de improcedência, e não de extinção sem resolução do mérito.
Passando ao mérito da causa, é incontroverso que a reclamante laborou nas datas indicadas na inicial, pois nem o reclamado
nega tal fato. Também é evidente que a parte autora não ingressou nos quadros da Administração Municipal mediante concurso
público.
Considero, assim, que a contratação do reclamante foi nula, diante do que passo a julgar os pedidos formulados.
Ante a imperatividade do disposto no artigo 37, inciso II e parágrafo 2º da Constituição Federal, impõe-se reconhecer a nulidade
contratual, pois o autor não fez concurso público para ingressar nos quadros da Administração no período que ora se analisa.
Nessas hipóteses, entendo ser aplicável, na integralidade, a Súmula nº 363, do C. TST que diz ser cabível, apenas o pagamento
dos salários stricto sensu do período de prestação dos serviços e depósitos do FGTS. No mesmo sentido, já decidiu o STF, com
repercussão geral reconhecida (RE 705140), que as contratações sem concurso pela administração pública não geram quaisquer
efeitos jurídicos válidos a não ser o direito aos salários do período trabalhado e ao levantamento dos depósitos efetuados no
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).
Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO para condenar o reclamado a depositar, a título de FGTS,
em conta vinculada do reclamante, o valor de R$ 3.379,20.
Sem custas nem honorários.
Juros de 0,5% ao mês (art. 1º- F, da Lei nº 9.494/97) e correção monetária na forma da lei e de acordo com a Súmula nº 381 e OJ
nº 300, da SDI-1, do TST.
Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.
A presente decisão substitui o competente mandado, devendo, de logo, ser cumprida a simples vista dos destinatários.
Esperantinópolis/MA, 13 de junho de 2017.

CRISTINA LEAL MEIRELES
Juíza de Direito da Comarca de Esperantinópolis

Processo nº 565-51.2017.8.10.0086
Autor : Clodomir Lira Carneiro
Advogada : Diana Carneiro Elói OAB/MA 7.622
Réu : Município de Esperantinópolis
advogada: Patricia Carneiro Correa Rodrigues-OAB/MA 14.001
SENTENÇA
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Sem relatório (art. 38, Lei 9.099/95). Passo a decidir.
Sobre a alegação de inépcia da inicial, vejo que a petição inicial é suficientemente precisa a ponto de se extrair a causa de pedir e
o pedido. No mais, aceitas as alegações do autor como verdadeiras, passa-se a tratar de matéria de mérito, e caso o autor não
comprove suas alegações, a decisão será de improcedência, e não de extinção sem resolução do mérito.
Passando ao mérito da causa, é incontroverso que a reclamante laborou nas datas indicadas na inicial, pois nem o reclamado
nega tal fato. Também é evidente que a parte autora não ingressou nos quadros da Administração Municipal mediante concurso
público.
Considero, assim, que a contratação do reclamante foi nula, diante do que passo a julgar os pedidos formulados.
Ante a imperatividade do disposto no artigo 37, inciso II e parágrafo 2º da Constituição Federal, impõe-se reconhecer a nulidade
contratual, pois o autor não fez concurso público para ingressar nos quadros da Administração no período que ora se analisa.
Nessas hipóteses, entendo ser aplicável, na integralidade, a Súmula nº 363, do C. TST que diz ser cabível, apenas o pagamento
dos salários stricto sensu do período de prestação dos serviços e depósitos do FGTS. No mesmo sentido, já decidiu o STF, com
repercussão geral reconhecida (RE 705140), que as contratações sem concurso pela administração pública não geram quaisquer
efeitos jurídicos válidos a não ser o direito aos salários do período trabalhado e ao levantamento dos depósitos efetuados no
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).
Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO para condenar o reclamado a depositar, a título de FGTS,
em conta vinculada do reclamante, o valor de R$ 3.379,20.
Sem custas nem honorários.
Juros de 0,5% ao mês (art. 1º- F, da Lei nº 9.494/97) e correção monetária na forma da lei e de acordo com a Súmula nº 381 e OJ
nº 300, da SDI-1, do TST.
Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.
A presente decisão substitui o competente mandado, devendo, de logo, ser cumprida a simples vista dos destinatários.
Esperantinópolis/MA, 13 de junho de 2017.

CRISTINA LEAL MEIRELES
Juíza de Direito da Comarca de Esperantinópolis

Processo nº 566-36.2017.8.10.0086
Autor : João de Deus Carvalho Filho
Advogada : Diana Carneiro Elói OAB/MA 7.622
Réu : Município de Esperantinópolis
Advogada: Patricia Carneiro Correa Rodrigues-OAB/MA 14001
SENTENÇA
Sem relatório (art. 38, Lei 9.099/95). Passo a decidir.
Sobre a alegação de inépcia da inicial, vejo que a petição inicial é suficientemente precisa a ponto de se extrair a causa de pedir e
o pedido. No mais, aceitas as alegações do autor como verdadeiras, passa-se a tratar de matéria de mérito, e caso o autor não
comprove suas alegações, a decisão será de improcedência, e não de extinção sem resolução do mérito.
Passando ao mérito da causa, é incontroverso que a reclamante laborou nas datas indicadas na inicial, pois nem o reclamado
nega tal fato. Também é evidente que a parte autora não ingressou nos quadros da Administração Municipal mediante concurso
público.
Considero, assim, que a contratação do reclamante foi nula, diante do que passo a julgar os pedidos formulados.
Ante a imperatividade do disposto no artigo 37, inciso II e parágrafo 2º da Constituição Federal, impõe-se reconhecer a nulidade
contratual, pois o autor não fez concurso público para ingressar nos quadros da Administração no período que ora se analisa.
Nessas hipóteses, entendo ser aplicável, na integralidade, a Súmula nº 363, do C. TST que diz ser cabível, apenas o pagamento
dos salários stricto sensu do período de prestação dos serviços e depósitos do FGTS. No mesmo sentido, já decidiu o STF, com
repercussão geral reconhecida (RE 705140), que as contratações sem concurso pela administração pública não geram quaisquer
efeitos jurídicos válidos a não ser o direito aos salários do período trabalhado e ao levantamento dos depósitos efetuados no
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).
Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO para condenar o reclamado a depositar, a título de FGTS,
em conta vinculada do reclamante, o valor de R$ 3.379,20 e a pagar R$ 880,00 a título de salário retido.
Sem custas nem honorários.
Juros de 0,5% ao mês (art. 1º- F, da Lei nº 9.494/97) e correção monetária na forma da lei e de acordo com a Súmula nº 381 e OJ
nº 300, da SDI-1, do TST.
Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.
A presente decisão substitui o competente mandado, devendo, de logo, ser cumprida a simples vista dos destinatários.
Esperantinópolis/MA, 13 de junho de 2017.

CRISTINA LEAL MEIRELES
Juíza de Direito da Comarca de Esperantinópolis

Processo nº 567-55.2016.8.10.0086
Autor : Jose de Lima Rodrigues
Advogado Jose Teodoro do Nascimento OAB MA 6370
Réu : Município de Esperantinópolis
Advogada: Patricia Carneiro Correa Rodrigues-OAB/MA 14001
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SENTENÇA

Sem relatório (art. 38, Lei 9.099/95). Passo a decidir.
Rejeito a preliminar de prescrição quanto ao FGTS, cuja prescrição, ao tempo da propositura da ação, era tida como trintenária
(Súmula 362, do TST), não sendo afetada pelo recente julgamento do Supremo Tribunal Federal na ADI. Isso porque antes
entendia-se, de forma consolidada, que esse prazo era de 30 anos. Como houve uma mudança brusca da jurisprudência, o STF,
por razões de segurança jurídica, modulou os efeitos desta decisão. Assim, esse novo prazo prescricional de 5 anos somente vale
a partir deste julgado do Supremo, datado de 2014 [(STF. Plenário. ARE 709212/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em
13/11/2014 (Info 549)], mas que, se fosse aqui adotado, afetaria a confiança do reclamante no prazo anterior, bem mais dilatado.
O ente público reclamado, em sede prefacial, argui preliminar de prescrição qüinqüenal para que sejam reconhecidos como
prescritos os créditos trabalhistas anteriores ao quinquídio do ajuizamento da ação, ou seja, em período anterior a 16/05/2011
Merece acolhida a prefacial suscitada, em parte.
No caso em tela a parte reclamante alega o início da prestação de serviços em janeiro de 2002, restando prescritas todas as
pretensões anteriores à 16/05/2011.
Na preliminar de incompetência da justiça comum, inicialmente, antes de analisar o mérito da causa, ressalto que é pacífica a
orientação dos tribunais superiores no sentido de que, em caso de discussão de vínculo jurídico-administrativo, é competente para
análise da causa a Justiça Comum Estadual. Isso porque não se trata de contrato regido pelas leis trabalhistas (CLT), o que
atrairia a competência da Justiça Laboral, e sim por vínculo jurídico-administrativo. Nesse sentido:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. VERBAS REFERENTES AO EXERCÍCIO DE CARGOS EM
COMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. SÚMULA Nº
218/STJ##
. DESCONSTITUIÇÃO DOS ATOS DECISÓRIOS DO JUÍZO DECLARADO INCOMPETENTE. PRECEDENTES. 1. Está pacificado
no âmbito desta Corte a compreensão segundo a qual a Justiça Estadual é a competente para o processo e julgamento das ações
que objetivam o pagamento de verbas referentes ao exercício de cargo em comissão. (STJ - CC: 35809 PB 2002/0077030-8,
Relator: Ministro PAULO GALLOTTI, Data de Julgamento: 26/03/2003, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJ
13.10.2003 p. 226).
Passando ao mérito da causa, é incontroverso que a reclamante laborou nas datas indicadas na inicial, pois nem o reclamado
nega tal fato. Também é evidente que a parte autora não ingressou nos quadros da Administração Municipal mediante concurso
público.
Considero, assim, que a contratação do reclamante foi nula, diante do que passo a julgar os pedidos formulados.
Ante a imperatividade do disposto no artigo 37, inciso II e parágrafo 2º da Constituição Federal, impõe-se reconhecer a nulidade
contratual, pois o autor não fez concurso público para ingressar nos quadros da Administração no período que ora se analisa.
Nessas hipóteses, entendo ser aplicável, na integralidade, a Súmula nº 363, do C. TST que diz ser cabível, apenas o pagamento
dos salários stricto sensu do período de prestação dos serviços e depósitos do FGTS. No mesmo sentido, já decidiu o STF, com
repercussão geral reconhecida (RE 705140), que as contratações sem concurso pela administração pública não geram quaisquer
efeitos jurídicos válidos a não ser o direito aos salários do período trabalhado e ao levantamento dos depósitos efetuados no
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO para condenar o reclamado a depositar, a título de FGTS,
em conta vinculada do reclamante, o valor de R$ 2.985,00.
Sem custas nem honorários.
Juros de 0,5% ao mês (art. 1º- F, da Lei nº 9.494/97) e correção monetária na forma da lei e de acordo com a Súmula nº 381 e OJ
nº 300, da SDI-1, do TST.
Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.
A presente decisão substitui o competente mandado, devendo, de logo, ser cumprida a simples vista dos destinatários.
Esperantinópolis/MA, 05 de junho de 2017.

CRISTINA LEAL MEIRELES
Juíza de Direito da Comarca de Esperantinópolis

Processo nº 569-88.2017.8.10.0086
Autor : Lucenir Lima Maciel
Advogada : Diana Carneiro Elói OAB/MA 7.622
Réu : Município de Esperantinópolis
Advogada: Patricial Carneiro Correa Rodrigues-OAB/MA 14.001
SENTENÇA
Sem relatório (art. 38, Lei 9.099/95). Passo a decidir.
Sobre a alegação de inépcia da inicial, vejo que a petição inicial é suficientemente precisa a ponto de se extrair a causa de pedir e
o pedido. No mais, aceitas as alegações do autor como verdadeiras, passa-se a tratar de matéria de mérito, e caso o autor não
comprove suas alegações, a decisão será de improcedência, e não de extinção sem resolução do mérito.
Passando ao mérito da causa, é incontroverso que a reclamante laborou nas datas indicadas na inicial, pois nem o reclamado
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nega tal fato. Também é evidente que a parte autora não ingressou nos quadros da Administração Municipal mediante concurso
público.
Considero, assim, que a contratação do reclamante foi nula, diante do que passo a julgar os pedidos formulados.
Ante a imperatividade do disposto no artigo 37, inciso II e parágrafo 2º da Constituição Federal, impõe-se reconhecer a nulidade
contratual, pois o autor não fez concurso público para ingressar nos quadros da Administração no período que ora se analisa.
Nessas hipóteses, entendo ser aplicável, na integralidade, a Súmula nº 363, do C. TST que diz ser cabível, apenas o pagamento
dos salários stricto sensu do período de prestação dos serviços e depósitos do FGTS. No mesmo sentido, já decidiu o STF, com
repercussão geral reconhecida (RE 705140), que as contratações sem concurso pela administração pública não geram quaisquer
efeitos jurídicos válidos a não ser o direito aos salários do período trabalhado e ao levantamento dos depósitos efetuados no
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).
Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO para condenar o reclamado a depositar, a título de FGTS,
em conta vinculada do reclamante, o valor de R$ 3.379,20.
Sem custas nem honorários.
Juros de 0,5% ao mês (art. 1º- F, da Lei nº 9.494/97) e correção monetária na forma da lei e de acordo com a Súmula nº 381 e OJ
nº 300, da SDI-1, do TST.
Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.
A presente decisão substitui o competente mandado, devendo, de logo, ser cumprida a simples vista dos destinatários.
Esperantinópolis/MA, 13 de junho de 2017.

CRISTINA LEAL MEIRELES
Juíza de Direito da Comarca de Esperantinópolis

Processo nº 704-37.2016.8.10.0086
Autor Jose Carneiro Macena
Advogado Jose Teodoro do Nascimento OAB 6370-MA
Réu Município de Esperantinópolis
Advogada: Patricia Carneiro Correa Rodrigues-OAB/MA 14001

SENTENÇA

Sem relatório (art. 38, Lei 9.099/95). Passo a decidir.
Rejeito a preliminar de prescrição quanto ao FGTS, cuja prescrição, ao tempo da propositura da ação, era tida como trintenária
(Súmula 362, do TST), não sendo afetada pelo recente julgamento do Supremo Tribunal Federal na ADI. Isso porque antes
entendia-se, de forma consolidada, que esse prazo era de 30 anos. Como houve uma mudança brusca da jurisprudência, o STF,
por razões de segurança jurídica, modulou os efeitos desta decisão. Assim, esse novo prazo prescricional de 5 anos somente vale
a partir deste julgado do Supremo, datado de 2014 [(STF. Plenário. ARE 709212/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em
13/11/2014 (Info 549)], mas que, se fosse aqui adotado, afetaria a confiança do reclamante no prazo anterior, bem mais dilatado.
O ente público reclamado, em sede prefacial, argui preliminar de prescrição qüinqüenal para que sejam reconhecidos como
prescritos os créditos trabalhistas anteriores ao quinquídio do ajuizamento da ação, ou seja, em período anterior a 21/06/2011.
Merece acolhida a prefacial suscitada, em parte.
No caso em tela a parte reclamante alega o início da prestação de serviços em julho de 2005, restando prescritas todas as
pretensões anteriores à 21/06/2011.
Na preliminar de incompetência da justiça comum, inicialmente, antes de analisar o mérito da causa, ressalto que é pacífica a
orientação dos tribunais superiores no sentido de que, em caso de discussão de vínculo jurídico-administrativo, é competente para
análise da causa a Justiça Comum Estadual. Isso porque não se trata de contrato regido pelas leis trabalhistas (CLT), o que
atrairia a competência da Justiça Laboral, e sim por vínculo jurídico-administrativo. Nesse sentido:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. VERBAS REFERENTES AO EXERCÍCIO DE CARGOS EM
COMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. SÚMULA Nº
218/STJ##
. DESCONSTITUIÇÃO DOS ATOS DECISÓRIOS DO JUÍZO DECLARADO INCOMPETENTE. PRECEDENTES. 1. Está pacificado
no âmbito desta Corte a compreensão segundo a qual a Justiça Estadual é a competente para o processo e julgamento das ações
que objetivam o pagamento de verbas referentes ao exercício de cargo em comissão. (STJ - CC: 35809 PB 2002/0077030-8,
Relator: Ministro PAULO GALLOTTI, Data de Julgamento: 26/03/2003, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJ
13.10.2003 p. 226).
Passando ao mérito da causa, é incontroverso que a reclamante laborou nas datas indicadas na inicial, pois nem o reclamado
nega tal fato. Também é evidente que a parte autora não ingressou nos quadros da Administração Municipal mediante concurso
público.
Considero, assim, que a contratação do reclamante foi nula, diante do que passo a julgar os pedidos formulados.
Ante a imperatividade do disposto no artigo 37, inciso II e parágrafo 2º da Constituição Federal, impõe-se reconhecer a nulidade
contratual, pois o autor não fez concurso público para ingressar nos quadros da Administração no período que ora se analisa.
Nessas hipóteses, entendo ser aplicável, na integralidade, a Súmula nº 363, do C. TST que diz ser cabível, apenas o pagamento
dos salários stricto sensu do período de prestação dos serviços e depósitos do FGTS. No mesmo sentido, já decidiu o STF, com
repercussão geral reconhecida (RE 705140), que as contratações sem concurso pela administração pública não geram quaisquer
efeitos jurídicos válidos a não ser o direito aos salários do período trabalhado e ao levantamento dos depósitos efetuados no
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Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).
Sobre o pleito de diferença salarial, a autora não se desincumbiu do seu ônus de provar a jornada de trabalho superior que
justificasse pagamento de salário-mínimo; aponta na inicial planilha que sequer junta aos autos; resta, assim, o direito ao
pagamento apenas do FGTS.
Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO para condenar o reclamado a depositar, a título de FGTS,
em conta vinculada do reclamante, o valor de R$ 2.985,00.
Sem custas nem honorários.
Juros de 0,5% ao mês (art. 1º- F, da Lei nº 9.494/97) e correção monetária na forma da lei e de acordo com a Súmula nº 381 e OJ
nº 300, da SDI-1, do TST.
Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.
A presente decisão substitui o competente mandado, devendo, de logo, ser cumprida a simples vista dos destinatários.
Esperantinópolis/MA, 05 de junho de 2017.

CRISTINA LEAL MEIRELES
Juíza de Direito da Comarca de Esperantinópolis

Processo nº 912-21.2016.8.10.0086
Autor : Cleudimar de Oliveira da Silva
Advogado Jose Teodoro do Nascimento OAB MA 6370
Réu : Município de Esperantinópolis
advogada: Patricia Carneiro Correa Rodrigues-OAB/MA 14001

SENTENÇA

Sem relatório (art. 38, Lei 9.099/95). Passo a decidir.
Rejeito a preliminar de prescrição quanto ao FGTS, cuja prescrição, ao tempo da propositura da ação, era tida como trintenária
(Súmula 362, do TST), não sendo afetada pelo recente julgamento do Supremo Tribunal Federal na ADI. Isso porque antes
entendia-se, de forma consolidada, que esse prazo era de 30 anos. Como houve uma mudança brusca da jurisprudência, o STF,
por razões de segurança jurídica, modulou os efeitos desta decisão. Assim, esse novo prazo prescricional de 5 anos somente vale
a partir deste julgado do Supremo, datado de 2014 [(STF. Plenário. ARE 709212/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em
13/11/2014 (Info 549)], mas que, se fosse aqui adotado, afetaria a confiança do reclamante no prazo anterior, bem mais dilatado.
O ente público reclamado, em sede prefacial, argui preliminar de prescrição qüinqüenal para que sejam reconhecidos como
prescritos os créditos trabalhistas anteriores ao quinquídio do ajuizamento da ação, ou seja, em período anterior a 16/08/2011
Merece acolhida a prefacial suscitada, em parte.
No caso em tela a parte reclamante alega o início da prestação de serviços em janeiro de 1998, restando prescritas todas as
pretensões anteriores à 16/08/2011.
Na preliminar de incompetência da justiça comum, inicialmente, antes de analisar o mérito da causa, ressalto que é pacífica a
orientação dos tribunais superiores no sentido de que, em caso de discussão de vínculo jurídico-administrativo, é competente para
análise da causa a Justiça Comum Estadual. Isso porque não se trata de contrato regido pelas leis trabalhistas (CLT), o que
atrairia a competência da Justiça Laboral, e sim por vínculo jurídico-administrativo. Nesse sentido:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. VERBAS REFERENTES AO EXERCÍCIO DE CARGOS EM
COMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. SÚMULA Nº
218/STJ##
. DESCONSTITUIÇÃO DOS ATOS DECISÓRIOS DO JUÍZO DECLARADO INCOMPETENTE. PRECEDENTES. 1. Está pacificado
no âmbito desta Corte a compreensão segundo a qual a Justiça Estadual é a competente para o processo e julgamento das ações
que objetivam o pagamento de verbas referentes ao exercício de cargo em comissão. (STJ - CC: 35809 PB 2002/0077030-8,
Relator: Ministro PAULO GALLOTTI, Data de Julgamento: 26/03/2003, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJ
13.10.2003 p. 226).
Passando ao mérito da causa, é incontroverso que a reclamante laborou nas datas indicadas na inicial, pois nem o reclamado
nega tal fato. Também é evidente que a parte autora não ingressou nos quadros da Administração Municipal mediante concurso
público.
Considero, assim, que a contratação do reclamante foi nula, diante do que passo a julgar os pedidos formulados.
Ante a imperatividade do disposto no artigo 37, inciso II e parágrafo 2º da Constituição Federal, impõe-se reconhecer a nulidade
contratual, pois o autor não fez concurso público para ingressar nos quadros da Administração no período que ora se analisa.
Nessas hipóteses, entendo ser aplicável, na integralidade, a Súmula nº 363, do C. TST que diz ser cabível, apenas o pagamento
dos salários stricto sensu do período de prestação dos serviços e depósitos do FGTS. No mesmo sentido, já decidiu o STF, com
repercussão geral reconhecida (RE 705140), que as contratações sem concurso pela administração pública não geram quaisquer
efeitos jurídicos válidos a não ser o direito aos salários do período trabalhado e ao levantamento dos depósitos efetuados no
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).
Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO para condenar o reclamado a depositar, a título de FGTS,
em conta vinculada do reclamante, o valor de R$ 8.359,68.
Sem custas nem honorários.
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Juros de 0,5% ao mês (art. 1º- F, da Lei nº 9.494/97) e correção monetária na forma da lei e de acordo com a Súmula nº 381 e OJ
nº 300, da SDI-1, do TST.
Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.
A presente decisão substitui o competente mandado, devendo, de logo, ser cumprida a simples vista dos destinatários.
Esperantinópolis/MA, 05 de junho de 2017.

CRISTINA LEAL MEIRELES
Juíza de Direito da Comarca de Esperantinópolis

Processo nº 914-88.2016.8.10.0086
Autor : Celilene Ferreira Suassuna
Advogado Jose Teodoro do Nascimento OAB MA 6370
Réu : Município de Esperantinópolis
Advogada: Patricia Carneiro Correa Rodrigues-OAB/MA 14001

SENTENÇA

Sem relatório (art. 38, Lei 9.099/95). Passo a decidir.
Rejeito a preliminar de prescrição quanto ao FGTS, cuja prescrição, ao tempo da propositura da ação, era tida como trintenária
(Súmula 362, do TST), não sendo afetada pelo recente julgamento do Supremo Tribunal Federal na ADI. Isso porque antes
entendia-se, de forma consolidada, que esse prazo era de 30 anos. Como houve uma mudança brusca da jurisprudência, o STF,
por razões de segurança jurídica, modulou os efeitos desta decisão. Assim, esse novo prazo prescricional de 5 anos somente vale
a partir deste julgado do Supremo, datado de 2014 [(STF. Plenário. ARE 709212/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em
13/11/2014 (Info 549)], mas que, se fosse aqui adotado, afetaria a confiança do reclamante no prazo anterior, bem mais dilatado.
O ente público reclamado, em sede prefacial, argui preliminar de prescrição qüinqüenal para que sejam reconhecidos como
prescritos os créditos trabalhistas anteriores ao quinquídio do ajuizamento da ação, ou seja, em período anterior a 16/08/2011.
Merece acolhida a prefacial suscitada, em parte.
No caso em tela a parte reclamante alega o início da prestação de serviços em julho de 2007, restando prescritas todas as
pretensões anteriores à 16/08/2011.
Na preliminar de incompetência da justiça comum, inicialmente, antes de analisar o mérito da causa, ressalto que é pacífica a
orientação dos tribunais superiores no sentido de que, em caso de discussão de vínculo jurídico-administrativo, é competente para
análise da causa a Justiça Comum Estadual. Isso porque não se trata de contrato regido pelas leis trabalhistas (CLT), o que
atrairia a competência da Justiça Laboral, e sim por vínculo jurídico-administrativo. Nesse sentido:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. VERBAS REFERENTES AO EXERCÍCIO DE CARGOS EM
COMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. SÚMULA Nº
218/STJ##
. DESCONSTITUIÇÃO DOS ATOS DECISÓRIOS DO JUÍZO DECLARADO INCOMPETENTE. PRECEDENTES. 1. Está pacificado
no âmbito desta Corte a compreensão segundo a qual a Justiça Estadual é a competente para o processo e julgamento das ações
que objetivam o pagamento de verbas referentes ao exercício de cargo em comissão. (STJ - CC: 35809 PB 2002/0077030-8,
Relator: Ministro PAULO GALLOTTI, Data de Julgamento: 26/03/2003, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJ
13.10.2003 p. 226).
Passando ao mérito da causa, é incontroverso que a reclamante laborou nas datas indicadas na inicial, pois nem o reclamado
nega tal fato. Também é evidente que a parte autora não ingressou nos quadros da Administração Municipal mediante concurso
público.
Considero, assim, que a contratação do reclamante foi nula, diante do que passo a julgar os pedidos formulados.
Ante a imperatividade do disposto no artigo 37, inciso II e parágrafo 2º da Constituição Federal, impõe-se reconhecer a nulidade
contratual, pois o autor não fez concurso público para ingressar nos quadros da Administração no período que ora se analisa.
Nessas hipóteses, entendo ser aplicável, na integralidade, a Súmula nº 363, do C. TST que diz ser cabível, apenas o pagamento
dos salários stricto sensu do período de prestação dos serviços e depósitos do FGTS. No mesmo sentido, já decidiu o STF, com
repercussão geral reconhecida (RE 705140), que as contratações sem concurso pela administração pública não geram quaisquer
efeitos jurídicos válidos a não ser o direito aos salários do período trabalhado e ao levantamento dos depósitos efetuados no
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).
Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO para condenar o reclamado a depositar, a título de FGTS,
em conta vinculada do reclamante, o valor de R$ 2.388,48, bem como a pagar R$ 1.866,00 relativos aos salários retidos.
Sem custas nem honorários.
Juros de 0,5% ao mês (art. 1º- F, da Lei nº 9.494/97) e correção monetária na forma da lei e de acordo com a Súmula nº 381 e OJ
nº 300, da SDI-1, do TST.
Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.
A presente decisão substitui o competente mandado, devendo, de logo, ser cumprida a simples vista dos destinatários.
Esperantinópolis/MA, 05 de junho de 2017.

CRISTINA LEAL MEIRELES
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Juíza de Direito da Comarca de Esperantinópolis

Processo nº 918-28.2016.8.10.0086
Autor Jose Cavalcante Alves
Advogado Jose Teodoro do Nascimento OAB 6370-MA
Réu Município de Esperantinópolis
Advogada: Patricia Carneiro Correa Rodrigues-OAB/MA 14001

SENTENÇA

Sem relatório (art. 38, Lei 9.099/95). Passo a decidir.
Rejeito a preliminar de prescrição quanto ao FGTS, cuja prescrição, ao tempo da propositura da ação, era tida como trintenária
(Súmula 362, do TST), não sendo afetada pelo recente julgamento do Supremo Tribunal Federal na ADI. Isso porque antes
entendia-se, de forma consolidada, que esse prazo era de 30 anos. Como houve uma mudança brusca da jurisprudência, o STF,
por razões de segurança jurídica, modulou os efeitos desta decisão. Assim, esse novo prazo prescricional de 5 anos somente vale
a partir deste julgado do Supremo, datado de 2014 [(STF. Plenário. ARE 709212/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em
13/11/2014 (Info 549)], mas que, se fosse aqui adotado, afetaria a confiança do reclamante no prazo anterior, bem mais dilatado.
O ente público reclamado, em sede prefacial, argui preliminar de prescrição qüinqüenal para que sejam reconhecidos como
prescritos os créditos trabalhistas anteriores ao quinquídio do ajuizamento da ação, ou seja, em período anterior a 17/08/2011
Merece acolhida a prefacial suscitada, em parte.
No caso em tela a parte reclamante alega o início da prestação de serviços em março de 2005, restando prescritas todas as
pretensões anteriores à 17/08/2011.
Na preliminar de incompetência da justiça comum, inicialmente, antes de analisar o mérito da causa, ressalto que é pacífica a
orientação dos tribunais superiores no sentido de que, em caso de discussão de vínculo jurídico-administrativo, é competente para
análise da causa a Justiça Comum Estadual. Isso porque não se trata de contrato regido pelas leis trabalhistas (CLT), o que
atrairia a competência da Justiça Laboral, e sim por vínculo jurídico-administrativo. Nesse sentido:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. VERBAS REFERENTES AO EXERCÍCIO DE CARGOS EM
COMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. SÚMULA Nº
218/STJ##
. DESCONSTITUIÇÃO DOS ATOS DECISÓRIOS DO JUÍZO DECLARADO INCOMPETENTE. PRECEDENTES. 1. Está pacificado
no âmbito desta Corte a compreensão segundo a qual a Justiça Estadual é a competente para o processo e julgamento das ações
que objetivam o pagamento de verbas referentes ao exercício de cargo em comissão. (STJ - CC: 35809 PB 2002/0077030-8,
Relator: Ministro PAULO GALLOTTI, Data de Julgamento: 26/03/2003, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJ
13.10.2003 p. 226).
Passando ao mérito da causa, é incontroverso que a reclamante laborou nas datas indicadas na inicial, pois nem o reclamado
nega tal fato. Também é evidente que a parte autora não ingressou nos quadros da Administração Municipal mediante concurso
público.
Considero, assim, que a contratação do reclamante foi nula, diante do que passo a julgar os pedidos formulados.
Ante a imperatividade do disposto no artigo 37, inciso II e parágrafo 2º da Constituição Federal, impõe-se reconhecer a nulidade
contratual, pois o autor não fez concurso público para ingressar nos quadros da Administração no período que ora se analisa.
Nessas hipóteses, entendo ser aplicável, na integralidade, a Súmula nº 363, do C. TST que diz ser cabível, apenas o pagamento
dos salários stricto sensu do período de prestação dos serviços e depósitos do FGTS. No mesmo sentido, já decidiu o STF, com
repercussão geral reconhecida (RE 705140), que as contratações sem concurso pela administração pública não geram quaisquer
efeitos jurídicos válidos a não ser o direito aos salários do período trabalhado e ao levantamento dos depósitos efetuados no
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO para condenar o reclamado a depositar, a título de FGTS,
em conta vinculada do reclamante, o valor de R$ 4.080,00.
Sem custas nem honorários.
Juros de 0,5% ao mês (art. 1º- F, da Lei nº 9.494/97) e correção monetária na forma da lei e de acordo com a Súmula nº 381 e OJ
nº 300, da SDI-1, do TST.
Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.
A presente decisão substitui o competente mandado, devendo, de logo, ser cumprida a simples vista dos destinatários.
Esperantinópolis/MA, 05 de junho de 2017.

CRISTINA LEAL MEIRELES
Juíza de Direito da Comarca de Esperantinópolis

Estreito
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Primeira Vara de Estreito

Processo: 1642-32.2009.8.10.0036- (16422009).
Ação: Direito Civil | Obrigações | Espécies de Contratos | Alienação Fiduciária
Reclamante: Banco Finasa BMC S.A
Advogado (a): Nathalia Borges, OAB/MA 15.041 / CINTHIA HELUY MARINHO OAB/MA Nº 6.835/ SUELEN GONÇALVES BIRINO
OAB/MA Nº 8.544
Reclamado (a): Silvania Lopes Sampaio
Advogado: JOSÉ WILSON CARDOSO DINIZ, OAB/MA Nº 6055-A / CAMILA CIRQUEIRA TELES, OAB/MA Nº 10.283
ATO ORDINATÓRIO: Nos termos do Provimento n.º 001/2007, e o Art. 234 do NCPC, proceda-se a intimação do Advogado
Nathalia Borges, inscrito na OAB/MA sob n.º 15.041, para no prazo não superior ao de 03 (três) dias, devolver os autos em
epigrafe. Estreito/MA, 29 de junho de 2017. Terezinha de Jesus Arruda Tavares (Secretaria Judicial) de ordem na forma do art. 3º
do Provimento 001/2007 da CGJMA.

Processo: 1-68.1993.8.10.0036 - (11993).
Ação: Direito Civil | Coisas | Posse | Esbulho / Turbação / Ameaça
Reclamante: Raimundo Barbosa Silva
Advogado (a): Jose Guimaraes Filho , OAB/SOCORRO FRANCO HAMIDAH, OAB/MA Nº 3.149
Reclamado (a): Gerson Gomes de Sousa
Advogado: Allysson Cristiano Rodrigues da Silva, OAB/MA Nº 8874-A
ATO ORDINATÓRIO: De ordem da MM. Juíza de Direito Titular da 1ª Vara, Dra. Gisa Fernanda Nery Mendonça Benício, Comarca
de Estreito, e conforme provimento 01/2007, art. 3º, incíso XVI, e com fulcro no art. 93, XIV da Constituição Federal; bem como o
art. 250, inciso VI do CPC. Dando ainda ensejo ao princípio da economia processual e a racionalidade dos serviços judiciários.
Diante do pagamento das custas processuais para desarquivamento deste processo, REATIVE-SE estes autos e INTIME-SE a
parte Requerida para no prazo de 05 (cinco) dias, impulsionar o feito, requerendo que seja cabível, sob pena de arquivamento do
processo. Estreito/MA, 29 de junho de 2017, Terezinha de Jesus Arruda Tavares, Secretária Judicial da 1ª Vara.

Comarca de Estreito/MA, Secretaria Judicial da 1ª Vara
Processo: 1735-53.2013.8.10.0036 - (907352013).
Juiz de Direito: Frederico Feitosa de Oliveira
Ação: Procedimento do Juizado Especial Cível
Requerente: Cleiber Soares Ramos
Advogado(a): Allysson Cristiano Rodrigues da Silva, OAB/MA 8874-A
Requerido(a): Seguradora Lider dos Consórcios do Seguro Dpvat S/A
Advogado(a): Rodrigo Aires Martins de Oliveira, OAB/MA 13569-A
INTIMAÇÃO: A parte Reclamante, para se manifestar no prazo 05 (cinco) dias, sobre o depósito juntado à fl.175. Conforme
determinado em Ato Ordinatório de fl. , a seguir transcrito: De ordem da MM. Juíza de Direito Titular da 1ª Vara, Dra.Gisa Fernanda
Nery Mendonça Benício. Comarca de Estreito, e conforme o art. 93, XIV da Constituição Federal, bem como o art. 250, VI do CPC.
Dando ainda ensejo ao princípio da economia processual e a racionalidade dos serviços judiciários. INTIME-SE a parte AUTORA
para se manifestar em 05 (cinco) dias, sobre o depósito juntado à fl.175. Estreito/MA, 28 de junho de 2017. Terezinha de Jesus
Arruda Tavares. Secretária Judicial da 1ª Vara

Processo:1957-50.2015.8.10.0036 (19672015)
Ação: Processo Cível e do Trabalho|processo de Conhecimento|procedimento de Conhecimento|procedimento do Juizado Especial
Cível
Requerente: FRANCISCO MARCELO MATIAS GOMES
Advogado(a): ALLYSSON CRISTIANO RODRIGUES DA SILVA OAB/MA 8874-A
Requerido(a): MARCO ANTONIO BARBOSA ALMEIDA
Advogado(a).: NÃO CONSTA NOS AUTOS
ATO ORDINATÓRIO: Nos termos do Provimento n.º 001/2007, e o Art. 234 do NCPC, proceda-se a intimação do Advogado
Allysson Cristiano Rodrigues da Silva, inscrito na OAB/MA sob n.º 8874-A, para no prazo não superior ao de 03 (três) dias,
devolver os autos sob pena de busca e apreensão dos autos de numeros: 1957-50.2015.8.10.0036; 9000135-09.2011.8.10.0036;
1147-12.2014.8.10.0036; 1958-35.2015.8.10.0036. Estreito (MA), 29 de junho de 2017. Terezinha de Jesus Arruda Tavares
(Secretaria Judicial) de ordem na forma do art. 3º do Provimento 001/2007 da CGJMA.

Comarca de Estreito/MA, Secretaria Judicial da 1ª Vara
Processo: 236-92.2017.8.10.0036 - (2392017).
Juiz(a) de Direito: Gisa Fernanda Nery Mendonça Benício
Ação: Procedimento do Juizado Especial Cível
Requerente: Edilson Rodrigues Rocha
Advogado(a): Samira Valéria Davi da Costa (OAB/MA 6284)
Requerido(a): Seguradora Lider dos Consorcio de Seguro DPVAT S/A
Advogado(a): Vinicius Silva Ferraz (OAB/MA 15.594)
ATO ORDINATÓRIO: Nos termos do Provimento n.º 001/2007, e o Art. 234 do NCPC, proceda-se a intimação do Advogado
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Vinicius Silva Ferraz, inscrito na OAB/MA sob n.º 15.594, para no prazo não superior ao de 03 (três) dias, devolver os autos sob
pena de busca e apreensão dos autos de números: 236-92.2017.8.10.0036; 238-62.2017.8.10.0036; 9000010-41.2011.8.10.0036.
Estreito (MA), 29 de junho de 2017.Terezinha de Jesus Arruda Tavares (Secretaria Judicial) de ordem na forma do art. 3º do
Provimento 001/2007 da CGJMA.

Comarca de Estreito, Secretaria Judicial da 1ª Vara
Processo: 2431-21.2015.8.10.0036
Juíza de Direito: Gisa Fernada Nery Mendonça Benício
Ação: Reintegração / Manutenção de Posse
Requerente: Claudio Celito Tamanho
Advogado(a): Milton Spindola Carneiro Junior (OAB/MA 9.685)
Requerido: Joel Alves de Gois
Advogado(a): Marcelo Jose Silva Ribeiro (OAB/MA 6.235)
Ato Ordinatório:Conforme determina o Art. 93, XIV, da CRFB e Art. 162, § 4º, do CPC, regulamentados pelos Provimentos nº
01/2007 e 10/2009 - CGJ. De ordem da MM Juíza, Gisa Fernanda Nery Mendonça Benício, de Direito Titular da 1ª Vara desta
Comarca de Estreito/MA, é que pratico-o: Intimem-se as partes por seus advogados para tomarem conhecimento da data da
pericia, qual seja dia 04/07/2017 ás 08:00 horas.Estreito/MA, 29 de junho de 2017. Terezinha de Jesus Arruda Tavares,
Secretária(o) Judicial Substituto.

Processo: 2500-19.2016.8.10.0036 - 25032016).
Juiz de Direito: Gisa Fernanda Nery Mendonça Benício
Ação:Direito Civil | Responsabilidade Civil | Dano Ambiental.
Reclamante: Consorcio Estreito Energia - Ceste
Advogado (a): Alexandre dos Santos Pereira Vecchio, OAB/SC 12.049 e Reinaldo Rodrigues Andrade, OAB/SC 28.172.
Reclamado (a):Jose Carlos Moraes.
Advogado: não consta nos autos
ATO ORDINATÓRIO: Nos termos do Provimento n.º 001/2007, e o Art. 234 do NCPC, proceda-se a intimação do Advogado
Reinaldo Rodrigues Andrade, inscrito na OAB/MA sob n.º 28172, para no prazo não superior ao de 03 (três) dias, devolver os autos
em epigrafe. Estreito (MA), 29 de junho de 2017. Terezinha de Jesus Arruda Tavares (Secretaria Judicial) de ordem na forma do
art. 3º do Provimento 001/2007 da CGJMA.

Processo:327-08.2005.8.10.0036 (3272005)
Ação: Processo Criminal | Processo Comum | Ação Penal - Procedimento Ordinário
Denunciante: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO MARANHÃO
Promotor de Justiça: PAULO ROBERTO DA COSTA CASTILHO
Denunciado: SUPERCÍLIO RIBEIRO DA CRUZ JÚNIOR
Advogado(a).: FARNÉZIO PEREIRA DOS SANTOS - OAB/MA 9391
ATO ORDINATÓRIO: Nos termos do Provimento n.º 001/2007, e o Art. 234 do NCPC, proceda-se a intimação do Advogado
Farnezio Pereira dos Santos, inscrito na OAB/MA sob n.º 9391, para no prazo não superior ao de 03 (três) dias, devolver os autos
em epigrafe. Estreito (MA), 29 de junho de 2017. Terezinha de Jesus Arruda Tavares (Secretaria Judicial) de ordem na forma do
art. 3º do Provimento 001/2007 da CGJMA.

Secretaria Judicial da 1ª Vara, Comarca de Estreito
Processo: 462-15.2008.8.10.0036 - (4622008).
Juíza de Direito: Gisa Fernanda Nery Mendonça Benício
Ação: Procedimento Ordinário
Requerente: Milhomem e Coelho Ltda
Advogado: Jose Wilson Cardoso Diniz, OAB/PI 2.523
Requerido(a): Banco do Brasil S/A
Advogado(a): Rafael Sganzerla Durand, OAB/MA 10.348-A e André Menescal Guedes, OAB/MA 11.810-A
ATO ORDINATÓRIO: De ordem da MM. Juíza de Direito Titular da 1ª Vara, Dra. Gisa Fernanda Nery Mendonça Benício, Comarca
de Estreito, e conforme o art. 93, XIV da Constituição Federal; bem como o art. 250, VI, do CPC. Dando ainda ensejo ao princípio
da economia processual e a racionalidade dos serviços judiciários. INTIME-SE a parte requerida para fazer juntar nos o
comprovante de custas processuais de desarquivamento, sob pena de indeferimento da petição de fl. retro e o retorno dos autos
aos arquivos definitivos. Estreito/MA, 29 de junho de 2017. Terezinha de Jesus Arruda Tavares, Secretária Judicial da 1ª Vara.
..

Processo:712-14.2009.8.10.0036 (7122009)
Ação: Processo Cível e do Trabalho | Processo de Conhecimento | Procedimento de Conhecimento | Procedimento Ordinário
Requerente: BELINO CARVALHO DE ARAUJO, JOANA ADRIANA VIEIRA DE ARAÚJO
Advogado(a): NEUTON COELHO DOS SANTOS NETO OAB/MA 7469, SANDRO QUEIROZ DA SILVA OAB/MA 9556
Requerido(a): PEDRO BASILIO DE ARAUJO
Advogado(a).: MARCELO JOSE SILVA RIBEIRO OAB/MA 6235
ATO ORDINATÓRIO: Nos termos do Provimento n.º 001/2007, e o Art. 234 do NCPC, proceda-se a intimação do Advogado
Sandro Queiroz da Silva, inscrito na OAB/MA sob n.º 9556, para no prazo não superior ao de 03 (três) dias, devolver os autos em
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epigrafe. Estreito/MA, 29 de junho de 2017. Terezinha de Jesus Arruda Tavares (Secretaria Judicial) de ordem na forma do art. 3º
do Provimento 001/2007 da CGJMA.

Processo nº:867-07.2015.8.10.0036
Ação: Processo Cível e do Trabalho | Processo de Conhecimento | Procedimento de Conhecimento | Procedimentos Especiais |
Procedimentos Especiais de Jurisdição Contenciosa | Reintegração / Manutenção de Posse
Requerente: PEDRO DA COSTA MERCEDES
Advogado(a): KARLA MILHOMEM DA SILVA OAB/MA Nº10.332
Requerido(a): NELIMAR EUSTAQUIO DOS SANTOS e DEOCLEMAR EUSTAQUIO DOS SANTOS
Advogado(a).: MARCELO JOSÉ SILVA RIBEIRO OAB/MA Nº.6.235
ATO ORDINATÓRIO:De ordem do(a) MM. Juiz(a) de Direito, Dr(a). Gisa Fernanda Nery Mendonça Benício, Comarca de Estreito,
e conforme, bem como o art. 93, XIV da Constituição Federal, como também o art. 250, VI do CPC. Dando ainda ensejo ao
princípio da economia processual e a racionalidade dos serviços judiciários. INTIME-SE as partes partes para no prazo de 15
(quinze) dias, impulsionar o feito, requerendo que seja cabível, sob pena de arquivamento do processo 867-07.2015.8.10.0036
(8692015). Estreito/MA, 29 de junho de 2017, Terezinha de Jesus Arruda Tavares,Secretário(a) Judicial da 1ª Vara

Processo:894-53.2016.8.10.0036 (8952016)
Ação: Processo Criminal | Processo Comum | Ação Penal - Procedimento Ordinário
Denunciante: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO MARANHÃO
Denunciado: GUSTAVO DOS SANTOS ARAUJO
Advogado(a).: Daniel de Andrade e Silva, OAB/MA 8093-A
ATO ORDINATÓRIO: Nos termos do Provimento n.º 001/2007, e o Art. 234 do NCPC, proceda-se a intimação do Advogado Daniel
de Andrade e Silva, inscrito na OAB/MA sob n.º 8093-A, para no prazo não superior ao de 03 (três) dias, devolver os autos em
epigrafe. Estreito (MA), 29 de junho de 2017. Terezinha de Jesus Arruda Tavares (Secretaria Judicial) de ordem na forma do art. 3º
do Provimento 001/2007 da CGJMA.

Processo:9000958-80.2011.8.10.0036 (909582011)
Ação: Processo Cível e do Trabalho|processo de Conhecimento|procedimento de Conhecimento|procedimento do Juizado Especial
Cível
Requerente: NATALCOM
Advogado(a).: GILSON PEREIRA COUTINHO - OAB/MA 15.021
Requerido: CICERO QUEIROZ
Advogado(a).: NÃO CONSTA
ATO ORDINATÓRIO: Nos termos do Provimento n.º 001/2007, e o Art. 234 do NCPC, proceda-se a intimação do Advogado Gilson
Pereira Coutinho, inscrito na OAB/MA sob n.º 15.021, para no prazo não superior ao de 03 (três) dias, devolver os autos em
epigrafe. Estreito/MA, 29 de Junho de 2017. Terezinha de Jesus Arruda Tavares, Secretária(o) Judicial, Mat. 183855".

Juizado Especial Cível
Processo: 9001634-57.2013.8.10.0036
Ação: Direito Administrativo e Outras Matérias de Direito Público | Contratos Administrativos | Anulação
Reclamante: Neci Alves Braga
Advogado (a): ANALDINEY BRITO NOLETO, OAB/MA Nº 8.113-A
Reclamado (a): Banco Barisul
Advogado: CAROLINA RIBEIRO LOPES KUCERA, OAB/RJ Nº 196.350 e OAB/SE 876A.
ATO ORDINATÓRIO: Nos termos do Provimento n.º 001/2007, e o Art. 234 do NCPC, proceda-se a intimação do Advogado
Analdiney Brito Noleto, inscrito na OAB/MA sob n.º 8113-A, para no prazo não superior ao de 03 (três) dias, devolver os autos sob
pena de busca e apreensão dos autos de números: 9001634-57.2013.8.10.0036; 1274-76.2016.8.10.0036;
1515-89.2012.8.10.0036; 359-03.2011.8.10.0036. Estreito (MA), 29 de junho de 2017.Terezinha de Jesus Arruda Tavares
(Secretaria Judicial) de ordem na forma do art. 3º do Provimento 001/2007 da CGJMA.

Processo nº: 919-71.2013.8.10.0036 - 9192013
Ação: Processo Cível e do Trabalho | Processo de Conhecimento | Procedimento de Conhecimento | Procedimento Ordinário
Requerente:EDUARDO PIRES DO NASCIMENTO JORGE
Advogado(a): EDUARDO PIRES DO NASCIMENTO JORGE OAB/MA Nº.10.273
Requerido(a): SAAE-SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE
Advogado(a): KEILA ALVES DE SOUSA FONSECA OAB/MA Nº.7742-A
ATO ORDINATÓRIO: Nos termos do Provimento n.º 001/2007, e o Art. 234 do NCPC, proceda-se a intimação do Advogado
Eduardo Pires do Nascimento Jorge, inscrito na OAB/MA sob n.º 10.273, para no prazo não superior ao de 03 (três) dias, devolver
os autos em epigrafe. Estreito (MA), 29 de junho de 2017.Terezinha de Jesus Arruda Tavares (Secretaria Judicial) de ordem na
forma do art. 3º do Provimento 001/2007 da CGJMA.

Processo:1018-36.2016.8.10.0036
Ação: Processo Cível e do Trabalho | Processo de Conhecimento | Procedimento de Conhecimento | Procedimento Ordinário
Requerente: RAIMUNDO PEREIRA DE BARROS
Advogado(a): GILSON PEREIRA COUTINHO OAB/MA 15.021

Página 1242 de 2382 Diário da Justiça Eletrônico Disponibilização: 30/06/2017
Edição nº 114/2017 Publicação: 03/07/2017

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO - Praça Dom Pedro II, s/n Centro - CEP 65010-905 - São Luis-MA - Fone: (98) 2106-9000 - www.tjma.jus.br
Diário da Justiça Eletrônico - Diretoria Judiciária - Coordenadoria de Jurisprudência e Publicações - Fone: (98) 2106 9805 / 9810 / 9896 / 9897 - publicacoes@tj.ma.gov.br



Requerido(a): MUNICIPIO DE ESTREITO
Advogado(a).: DANIEL DE ANDRADE E SILVA OAB/MA Nº.8093-A, DEMOSTENES VIEIRA DA SILVA OAB/MA Nº.6414, KEILA
ALVES DE SOUSA FONSECA OAB/MA Nº.7742-A
DECISÃO:Tendo em vista o disposto no artigo 357 do Código de Processo Civil, passo ao saneamento do processo.Analisando a
preliminar alegada na contestação por MUNICIPIO DE ESTREITO, tem-se o que segue:
PRESCRIÇÃOlega o requerido que ocorreu a prescrição da pretensão do autor, uma vez que é proprietário do imóvel vindicado há
15 (quinze) anos e que a rua onde está localizado é antiga, com mais de 20 (vinte) anos de existência, restando prescrita qualquer
pretensão em face do ente público demandado em razão do decurso do prazo de 10 (dez) anos, conforme orientação do STJ.Tal
alegação não merece prosperar. Isto porque, em que pese o autor ter adquirido a propriedade em 2002, o cerne da demanda, ou
seja, o suposto esbulho praticado pelo requerido ocorreu em 2013, conforme narrado na inicial, fato não impugnado pelo requerido
em sua contestação, uma vez que alega que a rua já existia quando o autor adquiriu o imóvel, o que se mostra incabível em razão
de rua ser bem público desprovido de qualquer aquisição por particular.Nesta senda, considerando tratar-se de desapropriação
indireta, o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp 1.300.442-SC (Relator Ministro Herman Benjamin,
julgado em 18/6/2013) fixou o prazo prescricional de 10 (dez) anos para o ajuizamento da ação de desapropriação indireta, uma
vez que adotou o prazo da usucapião extraordinária, tomando por base a existência de obras realizadas pelo poder público no
local (artigo 1238 do Código Civil).É o caso dos autos. O próprio contestante afirma, às fl. 40, que no ano de 2013 realizou
benfeitoria no local (pavimentação asfáltica), situação que atrai o prazo prescricional supracitado.Dessa forma, o marco inicial para
o prazo prescricional é a data do esbulho, ou seja, no ano de 2013. Assim, considerando que a presente ação foi ajuizada em
13/05/2016, passaram-se 04 (quatro) anos da data do efetivo esbulho, afastando-se, desta forma, a prescrição invocada pelo
requerido.Restam, portanto, ináplicáveis as disposições dos artigos 1º do Decreto nº 90.2010/32 e 10 do Decreto nº
3.365/41.Resolvidas as questões preliminares, fixo como controvertido a) se área ocupada pelo Poder Público corresponde à área
descrita na inicial e b) Qual a situação do imóvel no momento do esbulho (se já havia rua no local).Competirá ao Requerente
provar que o Poder Público construiu a rua, invadindo sua propriedade; sendo que competirá ao Requerido a prova de que não
existia propriedade registrada no momento da abertura da rua.
Dessa forma, tem-se por relevantes as seguintes questões de direito: o dever de indenizar pelo ente público em face da
desapropriação indireta.DELIBERAÇÕES:Ante o exposto, REJEITO a preliminar de prescrição, suscitada por MUNICIPIO DE
ESTREITO. Determino ao autor que junte o memorial descritivo do loteamento e a certidão de inteiro teor da matrícula do imóvel,
bem como outros documentos necessários à solução da lide, no prazo de 10 (dez) dias.Considerando o pedido de prova
testemunhal e de depoimento pessoal do autor formulado pelo requerido, determino a inclusão do feito em pauta de audiência de
instrução e julgamento.Intimem-se as partes e seus procuradores, advertindo-os de que deverão apresentar suas testemunhas em
banca, independente de intimação.O autor deverá ser intimado pessoalmente.Intimem-se. Cumpra-se.Estreito (MA), 09 de junho
de 2017.Gisa Fernanda Nery Mendonça Benício.Juíza de Direito.

Processo: 1800-77.2015.8.10.0036
Ação: Direito Administrativo e Outras Matérias de Direito Público | Servidor Público Civil | Reajustes de Remuneração,
Proventos Ou Pensão | Índice da Urv Lei 8.880/1994
Reclamante: Iraci Bueno da Silva
Advogado (a): Benedito Jorge Gonçalves de Lira , OAB/MA Nº 9.561
Reclamado (a): Estado do Maranhão
Advogado: NÃO CONSTA NOS AUTOS
DECISÃO:Trata-se de Procedimento Ordinário promovida por IRACI BUENO DA SILVA em face de ESTADO DO MARANHAO,
ambos qualificados.Indeferido o pedido de assistência judiciária gratuita (fl. 25), a autora manejou agravo de instrumento, que
manteve a decisão de indeferimento da gratuidade judiciária (fl. 37/40).Às fl. 41 foi determinada nova intimação da parte autora
para recolher custas iniciais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição. No entanto, mesmo após
intimada (fl. 43), quedou-se inerte (fl. 44).Vieram os autos conclusos.É o relatório. Decido.Em decorrência do princípio da
demanda, estatuído no art. 2º do Código de Processo Civil, assiste às partes o direito de provocar a tutela jurisdicional, objetivando
a composição da lide através da instauração do processo.Nesta senda, dispõe o artigo 290 do Código de Processo Civil que "será
cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e
despesas de ingresso em 15 (quinze) dias".No caso em tela, embora devidamente intimada, a parte requerente não juntou o
comprovante do recolhimento de custas, pressuposto necessário para o desenvolvimento regular do processo.Ante o exposto, com
fundamento no artigo 290 do Código de Processo Civil e artigo 149, §3º do Código de Normas da Corregedoria Geral da Justiça do
Maranhão, determino à Secretaria Judicial que proceda ao cancelamento da distribuição.Intimem-se.Estreito (MA), 8 de junho de
2017.Gisa Fernanda Nery Mendonça Benício.Juíza de Direito.

Processo nº: 28-16.2014.8.10.0036
Ação: INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS
Requerente: MARIA DO ROZÁRIO FERREIRA DA SILVA, OTAVIO LUCAS FERREIRA DA SILVA
Advogado(a): ALLYSSON CRISTIANO RODRIGUES DA SILVA OAB/MA Nº.8.874-A
Requerido(a): COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO-CEMAR
Advogado(a): GILBERTO COSTA SOARES OAB/MA Nº 4914
DECISÃO:Trata-se de Procedimento Ordinário proposto por OTAVIO LUCAS FERREIRA DA SILVA, representado por MARIA DO
ROZARIO FERREIRA DA SILVA em face de COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO-CEMAR, em que requer indenização
por danos morais em razão do falecimento do filho da segunda requerente.Citado, o requerido ofereceu contestação, requerendo a
denunciação da lide à empresa VALEC, a qual foi acolhida, motivo pelo qual os autos foram remetidos à Justiça Federal de
Imperatriz, por se tratar a litisdenunciada de empresa federal.Proferida decisão às fl. 138/141, os autores não cumpriram a
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providência ali determinada, motivo pelo qual foi determinada a devolução dos autos a este juízo.Recebidos os autos, foi
determinado aos autores que promovessem o regular andamento do feito, iniciando-se pela regularização da representação
processual (fl. 144).Brevemente relatados. Decido.Da análise dos autos, observa-se que os autores peticionaram nos autos
requerendo a inclusão da empresa VALEC no pólo passivo da demanda (fl. 147/150). Tal providência não é mais possível, uma
vez que oportunizada a possibilidade de emenda perante a Justiça Federal, os autores quedaram-se inertes, ocorrendo a
preclusão em face do referido ato processual.Desta forma, considerando que o requerido não regularizou a representação
processual, conforme determinado às fl. 141 e 144, determino sua intimação para que supra a irregularidade apontada no prazo de
10 (dez) dias, sob pena de exclusão da parte não representada, do pólo passivo da demanda.Intimem-se.Estreito (MA), 12 de
junho de 2017.Gisa Fernanda Nery Mendonça Benício..Juíza de Direito..

Comarca de Estreito/MA, Secretaria Judicial da 1ª Vara
Processo: 2903-85.2016.8.10.0036 - (29072016).
Juiz(a) de Direito: Gisa Fernanda Nery Mendonça Benício
Ação: Procedimento Ordinário
Requerente: Alcio Maciel Arruda
Advogado(a): Allysson Cristiano Rodrigues da Silva (OAB/MA 8874-A) e Silmar Kaeski (OAB/TO 5021)
Requerido(a): CEMAR-Companhia Energética do Maranhão
Advogado: NÃO CONSTA NOS AUTOS
DECISÃO:Trata-se de Procedimento Ordinário proposto por ALCIO MACIEL ARRUDA em face de CEMAR-COMPANHIA
ENERGÉTICA DO MARANHÃO, em que requer o indenização por danos morais e materiais por ter vários equipamentos
danificados em razão de queda de energia provocada pela falha na prestação de serviço da requerida.Intimado a comprovar sua
condição de hipossuficiência, o autor juntou manifestou-se às fl. 26/29, reiterando o pedido de justiça gratuita.
Vieram os autos conclusos.Relatados. Decido.Da análise dos autos, observa-se que o autor colacionou aos autos a cópia do seu
contracheque, de onde se vê que este possui renda aproximada de dois salários mínimos e meio, o que impede o deferimento da
gratuidade pleiteada.Por outro lado, entendo que as custas iniciais poderão ser parceladas, na forma do artigo 98, §6º do Código
de Processo Civil, razão pela qual concedo o parcelamento das custas iniciais em 04 (quatro) parcelas sucessivas, devendo a
primeira ser comprovada nos autos no prazo de 10 (dez) dias após a publicação desta decisão e as demais mensalmente,
obedecendo-se a data de início da primeira parcela.Intime-se.Estreito (MA), 12 de junho de 2017.Gisa Fernanda Nery Mendonça
Benício.Juíza de Direito.

Processo: 381-37.2006.8.10.0036 - (3812006).
Juiz de Direito: Gisa Fernanda Nery Mendonça Benício
Ação:Direito Civil | Obrigações | Espécies de Títulos de Crédito | Cédula de Crédito Rural
Autor: Banco do Nordeste do Brasil S.a
Advogado (a): José Edmilson Carvalho Filho, OAB/MA 4.945, Jairo Cavalcanti Vieira, OAB/MA 6200, Livia Karla Castelo Branco
Pereira, OAB//MA 8.103 e Isael Bernardo de Oliveira, OAB/CE 6.814.
Reu (a): Sidinesde Oliveira Pena.
Advogado: Everson Gomes Cavalcanti, oab/ma 5.712-A
DECISÃO: Defiro o pedido do requerente e determino a suspensão do feito até 29 de dezembro de 2017, conforme redação do
artigo 10, inciso I, da Lei 13.340/2006. Decorrido o prazo, intime-se o autor para requerer o que entender de direito, no prazo de 10
(dez) dias. Estreito (MA), 28 de junho de 2017.

Gisa Fernanda Nery Mendonça Benício
Juíza de Direito

Processo nº: 661-56.2016.8.10.0036
Ação: Processo Cível e do Trabalho | Processo de Conhecimento | Procedimento de Conhecimento | Procedimento
Ordinário
Requerente: KELMA RODRIGUES SOARES
Advogado(a): Marcelo José Silva Ribeiro OAB/MA nº 6.235
Requerido(a): ESTADO DO MARANHÃO
Procurador: Raimundo de Castro Menezes Neto
Requerido: DETRAN - MA
Advogado(a).: Márvio Aguiar Reis OAB/MA nº 5.915 e Wellen Sandra Santos Coqueiro OAB/MA nº 8.555
DECISÃO: Tendo em vista o disposto no artigo 357 do Código de Processo Civil, passo ao saneamento do processo.Analisando a
preliminar alegadas na contestação pelo ESTADO DO MARANHÃO, tem-se o que segue:O requerido alega em preliminar
ilegitimidade passiva, sob o argumento que a parte legítima para figurar no pólo passivo da ação seria o DETRAN, motivo pelo qual
pede a intimação da requerente para alterar a petição inicial e incluir a parte tida como legítima. Neste sentido, verifica-se que a
preliminar em comento não merece prosperar, uma vez que o DETRAN já consta no pólo passivo da ação, tendo ofertado
Contestação às fl. 47/76v. Por este motivo, REJEITO a preliminar suscitada.Em relação ao pedido de reconsideração da tutela
concedida nos autos, deixo de apreciá-lo em razão de não ser o meio cabível para impugnar a decisão proferida, uma vez que
existe recurso específico para esta finalidade.Quanto à preliminar suscitada pelo segundo requerido DETRAN - MA, verifica-se que
este alega a ilegitimidade passiva para figurar no presente feito, uma vez que a responsabilidade pelos débitos imputados à autora
seria do adquirente do veículo de placa HPF 1082, que não procedeu à devida transferência do veículo para o seu nome, estando
ainda em nome da autora e, ainda, que não possui competência para lançamentos dos débitos em discussão, uma vez que tal
providência é ato da SEFAZ/MA.Da análise dos autos, observa-se que NÃO assiste razão ao requerido, uma vez que às fl. 19 dos
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autos consta determinação deste juízo no sentido de que o requerido DETRAN isente a autora de quaisquer obrigações referentes
ao veículo de placa HPF 1092, a partir do ano 2000, quando ocorreu a transferência do veículo a terceiro.À vista disso, observa-se
que os débitos discutidos na inicial datam a partir do ano de 2001, portanto, em data superior àquela de exclusão da
responsabilidade da autora.Assim, considerando que a comunicação de venda do veículo que originou os débitos indicados na
inicial foi feita por ordem judicial, descabida são as alegações de que a culpa pelos referidos débitos é do adquirente do citado bem
e que os lançamentos são realizados pela SEFAZ, uma vez que o requerido DETRAN foi intimado a cumprir ordem judicial de
isenção da autora de tais obrigações, cabendo-lhe adotar os procedimentos necessários para a consecução da finalidade
determinada.Quanto às multas lançadas entendo, igualmente ser responsabilidade do requerido, uma vez que descumpriu ordem
judicial quando não realizou os devidos procedimentos em seus cadastros para isenção da autora de quaisquer responsabilidades
sobre o veículo de placa HPF 1092.Ante o exposto, REJEITO a preliminar supracitada.Resolvidas as questões preliminares, fixo
como controvertida a comunicação de venda do veículo que originou os débitos informados na inicial. Competirá ao Requerente a
prova do seguinte fato controvertido: comunicação de venda do veículo ao DETRAN; sendo que competirá ao Requerido provar
responsabilidade da requerente sobre os débitos referentes ao referido veículo.Dessa forma, tem-se por relevantes as seguintes
questões de direito, possibilidade de anulação dos débitos discutidos na inicial.Considerando o requerimento de depoimento
pessoal da autora e de prova testemunhal formulado pelo DETRAN, determino a inclusão do feito em pauta de audiência de
instrução e julgamento, devendo as partes serem pessoalmente intimadas a comparecerem ao ato, sob pena de confesso. Nos
termos do artigo 357, § 4º, intimem-se as partes a apresentar o rol de testemunhas que irão depor, no prazo comum de 15 (quinze)
dias. Advirta-se que, compete ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da
audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo, conforme artigo 455 do Código de Processo Civil.Intimem-se.Estreito
(MA), 6 de junho de 2017.Gisa Fernanda Nery Mendonça Benício.Juíza de Direito

Processo nº : 757-37.2017.8.10.0036 (7612017)
Ação          : OBRIGAÇÃO DE FAZER
Requerente: NIRACY RODRIGUES
Advogado  : ALYSSON CRISTIANO RODRIGUES DA SILVA, OAB/MA nº. 8874-A
Requerido : CEMAR – COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO
Advogado : NÃO CONSTA NOS AUTOS
DECISÃO: Trata-se de Procedimento do Juizado Especial Cível proposta por NIRACY RODRIGUES em face de CEMAR-
COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHAO, em que pleiteia a declaração de inexistência dos débitos indicados na inicial, além
de indenização por danos morais. Determinada a emenda à inicial, a autora juntou cópia do boletim de ocorrência, mencionando
que possui três domicílios diferentes e que aquele objeto da presente demanda situa-se no município de São João do Paraíso/MA.
Era o que cabia relatar. Decido. Da análise dos autos, verifica-se que o imóvel que originou os débitos em discussão na presente
demanda está situado no município de São João do Paraíso/MA, conforme informações fornecidas pela própria autora às fl. 63. À
vista disso, prescrevem os artigos 42, 44 e 53, inciso IV, alínea "a" do Código de Processo Civil: Art. 42. As causas cíveis serão
processadas e decididas pelo juiz nos limites de sua competência, ressalvado às partes o direito de instituir juízo arbitral, na forma
da lei. Art. 44. Obedecidos os limites estabelecidos pela Constituição Federal, a competência é determinada pelas normas
previstas neste Código ou em legislação especial, pelas normas de organização judiciária e, ainda, no que couber, pelas
constituições dos Estados. Art. 53. É competente o foro: (...) IV - do lugar do ato ou fato para a ação: a) de reparação de dano;
Desta forma, considerando que os fatos ocorreram no município de São João do Paraíso/MA, falece este juízo de competência
para apreciar e julgar o feito, uma vez que aquele é termo da comarca de Porto Franco/MA, na forma que dispõe o Código de
Divisão e Organização Judiciária do Estado do Maranhão. Em que pese tratar-se de competência relativa, verifico que o não
reconhecimento da incompetência deste juízo fere o princípio do juiz natural, uma vez que a parte está escolhendo o magistrado
que julgará a sua demanda. Em razão do exposto, declino da competência e determino a remessa dos autos uma das Varas da
comarca de Porto Franco/MA, que é competente para processar e julgar o feito, na forma do artigo 42 do Código de Processo Civil
e artigo 14, inciso I, do Código de Divisão e Organização Judiciária do Estado do Maranhão. Intime-se. Estreito (MA), 22 de junho
de 2017.    

Juíza – Gisa Fernanda Nery Mendonça Benício
Titular da 1ª Vara de Estreito/MA

Processo:1084-21.2013.8.10.0036 (10842013)
Ação: Procedimento Sumário
Requerente: RAIMUNDO GOMES COSTA
Advogado(a): Genilson Barros de Oliveira OAB/MA 12.242
Requerido(a): BANCO BMG S.A.
Advogado(a).: BRENO COSTA RIBEIRO, OAB/MA Nº 9.360
DESPACHO:Proceda-se conforme requerido pelo Ministério Público às fl. 91v. Oficie-se ao Banco do Brasil para que informe, no
prazo de 10 (dez) dias, se o empréstimo discutido nos autos foi sacado/retirado e, em caso positivo, que encaminhe a cópia da
microfilmagem da ordem de pagamento.Determino, ainda, a intimação do autor, para que junte aos autos o comprovante
atualizado das parcelas pagas ao banco em razão do suposto empréstimo realizado.Juntadas as informações, dê-se novas vistas
ao Ministério Público.Estreito (MA), 20 de junho de 2017 Gisa Fernanda Nery Mendonça Benício, Juíza de Direito.

Processo: 1270-05.2017.8.10.0036 - (12752017).
Juiz de Direito: Gisa Fernanda Nery Mendonça Benício
Ação: Direito Processual Civil e do Trabalho | Liquidação / Cumprimento / Execução | Obrigação de Entregar | Busca e Apreensão
Reclamante: Banco Bradesco Financiamentos S/A
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Advogado: Mauro Sergio Franco Pereira, OAB/7932.
Reclamado: Marlene Bezerra
Advogado: não consta nos autos.
DESPACHO: Em nome do espírito colaborativo que informa o Código de Processo Civil (artigo 6º), tendo em vista o postulado
fundamental do contraditório (CPC, artigos 7º, 9º e 10) e as previsões específicas constantes dos artigos 139, inciso IX, 317, 321 e
352 todos do Código de Processo Civil, assino o prazo de 15 (quinze) dias para que o autor emende e complemente a petição
inicial para o exato fim de readequar o valor da causa atribuída à inicial, procedendo-se ao recolhimento das devidas custas, uma
vez que no corpo da petição consta como dívida atualizada o valor de R$ 19.178,79 (dezenove mil, cento e setenta e oito reais e
setenta e nove centavos) e, no entanto, foi atribuída à causa o valor de R$ 8.984,67 (oito mil, novecentos e oitenta e quatro reais e
sessenta e sete centavos), sob pena de indeferimento e extinção do processo sem exame do mérito (CPC, artigo 485, inciso I).
Estreito/MA, 19 de junho de 2017. Gisa Fernanda Nery Mendonça Benício, Juíza de Direito, 1ª vara de Estreito/MA.

Comarca de Estreito/MA, Secretaria Judicial da 1ª Vara
Processo nº: 142-86.2013.8.10.0036 - (1422013).
Juiz(a) de Direito: Gisa Fernanda Nery Mendonça Benício
Ação: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária
Requerente: Banco Bradesco S/A
Advogado(a): Cláudio Kazuyoshi Kawasaki (OAB/MA 11.413-A), Luciana Christina Ribeiro Barbosa (OAB/MA 8681), Mauro Paulo
Galera Mari (OAB/MA 14612-A)
Requerido(a): Antonio Severo de Souza
Advogado: Não consta
DESPACHO: Considerando que os autos se arrastam desde fevereiro/2017 sem que o requerente cumpra o determinado no
despacho de fl. 135, uma vez que sempre vem postulando pedidos de dilação de prazo, defiro, pela última vez a dilação de prazo
pretendida para determinar a juntada os documentos citados no referido despacho no prazo imporrogável de 10 (dez) dias, sob
pena de extinção do feito. Estreito (MA), 21 de junho de 2017. Gisa Fernanda Nery Mendonça Benício Juíza de Direito.

Processo:1429-45.2017.8.10.0036 (14342017)
Ação: Processo Criminal | Medidas Garantidoras | Liberdade | Liberdade Provisória com Ou Sem Fiança
Requerente: MARCOS DOMINGOS MENDES
Advogado(a). EDUARDO SOARES BUTKOWSKY, OAB/MA 13.237

DESPACHO: INTIMO: o Requerente por seu advogado constituido nos autos para que junte no prazo de 05 (cinco) dias, certidões
de antecedentes criminais estaduais e federais, sendo que as primeiras dos locais onde residiu nos últimos 05(cinco)
anos.Estreito/MA, 29 de junho de 2017. Gisa Fernanda Nery Mendonça Benicio. Juiza de Direito

Processo:161-29.2012.8.10.0036 (1612012)
Ação: Processo Cível e do Trabalho | Processo de Execução | Execução de Título Extrajudicial
Requerente: COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO-CEMAR
Advogado(a).: Carlos Magno de Araújo Nunes - OAB/MA 9345, Gilberto Costa Soares - OAB/MA 4914
Requerido: MUNICIPIO DE ESTREITO (MA)
Advogado(a).: DEMOSTENES VIEIRA DA SILVA, OAB/MA, 6414, KEILA ALVES DE SOUSA FONSECA, OAB/MA, 8.093 E
DANIEL ANDRADE E SILVA OAB/MA, 7.742
DESPACHO: Face à publicação da Resolução GP 10/2017, que alterou as regras para expedição de Precatório e Requisições de
Pequeno Valor, intime-se a parte autora para apresentar o valor atualizado do crédito, conforme parâmetros definidos na sentença
e Acórdão do Superior Tribunal de Justiça, no prazo de 10 (dez) dias (artigo 1º, inciso III, da Resolução GP 10/2017).Após, expeça-
se Precatório, conforme valores apurados, ao Presidente do Egrégio Tribunal de Justiça do Maranhão, para pagamento da
condenação, bem como Requisição de Pequeno Valor ao Município de Estreito para pagamento dos honorários advocatícios
sucumbenciais.Feito isto, intimem-se as partes da expedição do Precatório ou da Requisição mencionada, na forma que determina
o artigo 1º, inciso IV, alínea "a" da Resolução GP 10/2017.Expedidos os documentos por este juízo, inscreva-os na Relação de
Precatórios e Requisições de Pequeno Valor, conforme determina o artigo 2º da Resolução GP 42/2013 TJMA.Estreito (MA), 20 de
abril de 2017

Processo:2844-97.2016.8.10.0036
Ação:Processo Cível e do Trabalho | Processo de Conhecimento | Procedimento de Conhecimento | Procedimentos Especiais |
Procedimentos Regidos Por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos | Recuperação Judicial
Requerente: CLAUDINETE ALVES DE ARAUJO- ME
Advogado (a): Fabricio Fernandes de Oliveira OAB/MA Nº. 11.743-A, UEDER BARBOSA AGUIAR OAB/TO Nº.5.525
DESPACHO:Em nome do espírito colaborativo que informa o Código de Processo Civil (artigo 6º), tendo em vista o postulado
fundamental do contraditório (CPC, artigos 7º, 9º e 10) e as previsões específicas constantes dos artigos 139, inciso IX, 317, 321 e
352 todos do Código de Processo Civil, assino o prazo de 15 (quinze) dias para que o autor emende e complemente a petição
inicial para os exatos fins de juntar aos autos: a) cópia da demonstração contábil relativas ao exercícios sociais e as levantadas
especialmente para instruir o pedido, confeccionadas com estrita observância da legislação societária aplicável, referente ao ano
de 2014, uma vez que só constam as dos anos de 2015 e 2016, sendo exigência legal as dos três últimos anos (artigo 51, II da Lei
11.101/2005); b) a relação nominal completa dos credores, inclusive aqueles por obrigação de fazer ou de dar, com a indicação do
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endereço de cada um, a natureza, a classificação e o valor atualizado do crédito, discriminando sua origem, o regime dos
respectivos vencimentos e a indicação dos registros contábeis de cada transação pendente (artigo 51, III da Lei 11.101/2005), visto
que só foram juntados os citados documentos referentes ao Banco do Nordeste; c) a relação integral dos empregados, em que
constem as respectivas funções, salários, indenizações e outras parcelas a que têm direito, com o correspondente mês de
competência, e a discriminação dos valores pendentes de pagamento, uma vez que só foi informado o nome e a função dos
referidos empregados (artigo 51, IV da Lei 11.101/2005); d) os extratos atualizados das contas bancárias do devedor e de suas
eventuais aplicações financeiras de qualquer modalidade, inclusive em fundos de investimento ou em bolsas de valores, emitidos
pelas respectivas instituições financeiras, haja vista que foi juntado extrato de julho de 2016 e extratos do ano de 2014 e a ação foi
proposta em 28 de novembro/2016 (artigo 51, VII da Lei 11.101/2005), sob pena de indeferimento e extinção do processo sem
exame do mérito (CPC, artigo 485, inciso I).Estreito (MA), 7 de junho de 2017.Gisa Fernanda Nery Mendonça Benício.Juíza de
Direito.

Comarca de Estreito/MA, Secretaria Judicial da 1ª Vara
Processo: 286-60.2013.8.10.0036 - (2862013).
Juíza de Direito: Gisa Fernanda Nery Mendonça Benício
Ação Penal - Procedimento Ordinário
Requerente: Ministério Público do Estado do Maranhão
Requerido(a): José Gomes Coelho
Advogado(a): Lucas Antonioni Coelho Aguiar, OAB/MA 12.822
ATO ORDINATÓRIO: De ordem da Dra. Gisa Fernanda Nery Mendonça Benício e com fundamento no art. 93, XIV da Constituição
Federal; art. 152, inciso VI, do CPC; Provimentos 001/2007, 22/2009 e 10/2009, todos da CGJ/MA e, ainda, dando ainda ensejo ao
Princípio da Economia Processual e a Racionalidade dos Serviços Judiciários, realizo o ato abaixo: Intime-se o acusado para
comparecer em audiência de JUSTIFICAÇÃO designada para o dia 13 de julho de 2017 às 11h00min. Estreito (MA), 29 de julho
de 2017. Gisa Fernanda Nery Mendonça Benício. Juíza de Direito.

Processo:398-24.2016.8.10.0036
Juiz de Direito: Gisa Fernanda Nery Mendonça Benício
Ação:Direito do Consumidor | Cláusulas Abusivas, Direito Processual Civil e do Trabalho | Processo e Procedimento |
Antecipação de Tutela / Tutela Específica.
Reclamante: Luiz Silva Ribeiro
Advogado (a): Gilson Pereira Coutinho, OAB/MA 15.021.
Reclamado (a):Banco Bradesco S/A.
Advogado: RUBENS GASPAR SERRA OAB/SP 119.859
DESPACHO:Em atenção ao preceituado no §8º do artigo 357 do Código de Processo Civil, determinada a produção de prova
pericial, passo a observar o disposto no artigo 465 também do Código de Processo Civil.Para a realização da perícia, nomeio
Daniella Cunha dos Santos, que deverá entregar o laudo no prazo de 60 (sessenta) dias. Oficie-se.No prazo de 15 dias, incumbe
às partes arguir o impedimento ou a suspeição do perito (se for o caso), indicar assistente técnico e apresentar
quesitos.Considerando que o requerente já apresentou seus quesitos, determino a intimação do requerido para esta finalidade, no
prazo acima mencionado.Providencie a Secretaria Judicial a intimação da perita nomeada para que no prazo de 05 (cinco) dias
apresente proposta de honorários, currículo com comprovação de especialização e contatos profissionais, em especial o endereço
eletrônico, para onde serão dirigidas as intimações pessoais.Com a estimativa de honorários, intimem-se as partes para, querendo,
manifestar-se no prazo comum de 05 (cinco) dias. Após, tornem conclusos para arbitramento do valor.Nos termos do artigo 95 do
Código de Processo Civil, cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito paga
pelo requerente, uma vez que requereu a realização da perícia.O pagamento do perito será realizado somente ao final, depois de
entregue o laudo e prestados todos os esclarecimentos necessários.Advirto ao perito que o laudo pericial deverá ser elaborado em
consonância com o disposto no artigo 473 do Código de Processo Civil, bem como que deverá assegurar aos assistentes das
partes o acesso e o acompanhamento das diligências e dos exames que realizar, com prévia comunicação, comprovada nos
autos, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias (CPC, artigo 466, § 2º).Estreito (MA), 7 de junho de 2017.Gisa Fernanda Nery
Mendonça Benício.Juíza de Direito..

Processo nº: 493-88.2015.8.10.0036 - (4932015)
Ação            : COBRANÇA DE DIFERENÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT
Requerente : PABLO VINICIUS DA SILVA ARAUJO e ROSEMEYRE DA SILVA ARAUJO
Advogado (a): KEILA ALVES DE SOUSA FONSECA, OAB/MA nº. 7742-A, JOSIFRAN DE MOURA FONSECA, OAB/MA
nº.15.199
Requerido   : SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT
Advogado : ALVARO LUIS DA COSTA FERNANDES, OAB/MA nº. 11.735-A
DESPACHO: Especifiquem as partes as provas que pretendem produzir em audiência ou fora dela, no prazo não superior ao de 15
(quinze) dias, justificando-as, sob pena de preclusão e/ou indeferimento. Isto feito, venham-me os autos conclusos. Intimem-se.
Cumpra-se. Estreito/MA, 21 de junho de 2017.

Juíza – Gisa Fernanda Nery Mendonça Benício
Titular da 1ª Vara de Estreito/MA

Processo: 528-24.2010.8.10.0036
Ação: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária
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Requerente: BANCOBRAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
Advogado(a): ERNANI JOSÉ DE OLIVEIRA, OAB/GO Nº 9.561
Requerido(a): DELQUIANE RAMOS SANTANA
Advogado(a): Não consta nos autos
DESPACHO: Nos termos do §1º do artigo 485 do Código de Processo Civil, determino a intimação pessoal da parte autora para
que supra a falta existente e promova o andamento do processo no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção sem exame do
mérito. Ressalte-se que, nos termos do artigo 274, parágrafo único, do Código de Processo Civil: "Presumem-se válidas as
intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação
temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do
comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço". Decorrido o prazo, sem manifestação, intime-se o requerido a
manifestar sobre o abandono de causa pela parte autora, conforme disposição do artigo 485, §6º do Código de Processo Civil.
Intimem-se. Estreito (MA), 27 de junho de 2017. Gisa Fernanda Nery Mendonça Benício. Juíza de Direito.

Processo nº: 163-62.2013.8.10.0036
Ação: Processo Cível e do Trabalho | Processo de Conhecimento | Procedimento de Conhecimento | Procedimento Ordinário
Exequente:IBANES PEREIRA MARINHO
Advogado(a): ADILENE RAMOS SOUSA, OAB/MA Nº 5.699
Executado: PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTREITO-MA
Advogado(a): DANIEL DE ANDRADE E SILVA OAB/MA Nº.8093-A, KEILA ALVES DE SOUSA FONSECA OAB/MA Nº 7742-A,
DEMOSTENES VIEIRA DA SILVA OAB/MA Nº 6.414
Intimo o executado PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTREITO-MA na pessoa de seus advogados para querendo, no prazo de 30
(trinta) dias, impugnar a execução (CPC, artigo 535). Estreito/MA, 28 de Junho de 2017. Terezinha de Jesus Arruda Tavares
Secretária Judicial de ordem na forma do art. 3º do provimento 001/2007 da CGJ/MA.

INTIMAÇÃO

Processo:1894-25.2015.8.10.0036 (19032015)
Ação: Processo Cível e do Trabalho | Processo de Conhecimento | Procedimento de Conhecimento | Procedimento Ordinário
Requerente: DINALVA BEZERRA BRANDÃO SILVA
Advogado(a).: José Santólio de Moraes - OAB/MA 12611
Requerido: CEMAR - COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃO
Advogado(a).: Gilberto Costa Soares - OAB/MA 4914

INTIMAR a parte REQUERIDA na pessoa do Advogado, Gilberto Costa Soares - OAB/MA 4914, para tomarem conhecimento e
ciência do(a) ATO ORDINATÓRIO, nos termos que se segue:"Conforme determina o Art. 93, XIV, da CRFB e Art. 162, § 4º, do
CPC, regulamentados pelos Provimentos nº 01/2007 e 10/2009 - CGJ. De ordem da MM Juíza, Gisa Fernanda Nery Mendonça
Benício, de Direito Titular da 1ª Vara desta Comarca de Estreito/MA, é que pratico-o: INTIME-SE a parte requerida para,
querendo, manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias, a respeito da proposta de honorários periciais de engenharia.
Estreito/MA, 28 de junho de 2017. Terezinha de Jesus Arruda Tavares, Secretária(o) Judicial". Juíz(a) de Direito, Gisa Fernanda
Nery Mendonça Benício, em exercício da 1ªVara desta Comarca de Estreito/MA.

Processo nº: 2230-29.2015.8.10.0036
Ação: Processo Cível e do Trabalho | Processo de Conhecimento | Procedimento de Conhecimento | Procedimentos Especiais |
Procedimentos Regidos Por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos | Ação Civil Pública
Requerente: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO MARANHAO
Advogado(a): PAULO ROBERTO DA COSTA CASTILHO
Requerido(a): MUNICÍPIO DE ESTREITO/MA
Advogado(a).: DEMOSTENES VIEIRA DA SILVA OAB/MA Nº 6.414, DANIEL DE ANDRADE E SILVA OAB/MA 8093-A, KEILA
ALVES DE SOUSA OAB/MA Nº 7742
INTIMO a parte requerida MUNICIPIO DE ESTREITO por seus advogados para requerer o que entender processualmente cabível
no prazo de 15 (quinze) dias. Estreito/MA, 28 de Junho de 2017. Terezinha de Jesus Arruda Tavares, Secretária Judicial de ordem
na forma do art. 3º do provimento 001/2007 da CGJ/MA.

Processo: 350-31.2017.8.10.0036 - (3532017).
Juiz de Direito: Gisa Fernanda Nery Mendonça Benício
Ação:Direito Civil | Responsabilidade Civil | Indenização Por Dano Moral | Direito de Imagem, Direito Processual Civil e do Trabalho
| Medida Cautelar | Liminar
Reclamante: Elizangela de Araujo Reis
Advogado (a): Sandro Queiroz da Silva, OAB/MA 9.556.
Reclamado (a):Cemar-companhia Energetica do Maranhao.
Advogado: Gilberto Costa Soares OAB/MA, 4914
INTIMAÇÃO: Intimo a parte autora, por seu advogado para dizer da contestação e documentos, bem como da reconvenção
apresentada pela parte requerida, no prazo de 15 (quinze) dias, pronunciando-se sobre alegações de fatos impeditivos,
modificativos ou extintivos de direito (art. 350 do CPC), e/ou documentos apresentados (art. 437, §1º, CPC).Estreito/MA, 28 de
junho de 2017,Gisa Fernanda Nery Mendonça Benicio.
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Processo: 409-19.2017.8.10.0036
Ação:Processo Cível e do Trabalho | Processo de Execução | Execução de Título Extrajudicial
Requerente:BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
Advogado (a): ANA SOFIA CAVALCANTE PINHEIRO OAB/CE 23.462
Requerido(a):LEONARDO BRINGEL MURICI VEICULOS
Advogado(a): NÃO CONSTA NOS AUTOS
INTIMO a parte Exequente para no prazo de 10 (dez) dias se manifestar do auto de penhora de fls.29 e
documento de fls.30/33.Estreito/MA, 27 de Junho de 2017. Terezinha de Jesus Arruda Tavares, Secretária Judicial de ordem na
forma do art. 3º do provimento 001/2007 da CGJ/MA.

Processo: 484-63.2014.8.10.0036
Ação: Direito Civil | Obrigações | Espécies de Títulos de Crédito | Cédula de Crédito Bancário
Reclamante: Banco Bradesco S/A
Advogado (a): FLAVIO GERALDO FERREIRA DA SILVA , OAB/MA Nº 9117-A
Reclamado (a): C. Cardoso da Silva Filho, Caetano Cardoso da Silva Filho
Advogado: SANDRO QUEIROZ DA SILVA, OAB/MA Nº 9.556
INTIMO os executados por seu ADVOGADO a se manifestarem sobre o abandono de causa pela parte autora, conforme
disposição do artigo 485, §6º do Código de Processo Civil. Estreito/MA, 28 de Junho de 2017. Terezinha de Jesus Arruda Tavares,
Secretária Judicial de ordem na forma do art. 3º do provimento 001/2007 da CGJ/MA.

Processo: 594-57.2017.8.10.0036 - (5982017).
Juiz de Direito: Gisa Fernanda Nery Mendonça Benício
Ação:Direito Civil | Responsabilidade Civil | Indenização Por Dano Moral | Direito de Imagem
Autor: Joao Nunes da Silva
Advogado (a): Genilson Barros de Oliveira, OAB/MA 12.242.
Reu (a):Banco Bradesco S/A.
Advogado: Jose Almir da R. Mendes Junior, OAB/RN 392-A
INTIMO a parte autora, por seus advogados devidamente constituidos nos autos para, no prazo de 15 (quinze) dias, pronunciar-se
sobre alegações de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos de direito (art. 350 do CPC), e/ou documentos apresentados (art.
437, §1º, CPC). Estreito/MA, 28 de junho de 2017. Terezinha de Jesus Arruda Tavares (Secretaria Judicial) de ordem na forma do
art. 3º do Provimento 001/2007 da CGJMA.

Processo: 600-64.2017.8.10.0036 - (6042017).
Juiz de Direito: Gisa Fernanda Nery Mendonça Benício
Ação:Direito Civil | Obrigações | Atos Unilaterais | Pagamento Indevido
Autor: Joao Nunes da Silva
Advogado (a): Genilson Barros de Oliveira, OAB/MA 12.242.
Reu (a):Banco Bradesco S/A.
Advogado: Jose Almir da R. Mendes Junior, OAB/RN 392-A
INTIMO a parte autora, por seu advogado devidamente constituido nos autos para, no prazo de 15 (quinze) dias, pronunciar-se
sobre alegações de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos de direito (art. 350 do CPC), e/ou documentos apresentados (art.
437, §1º, CPC). Estreito/MA, 28 de junho de 2017. Terezinha de Jesus Arruda Tavares (Secretaria Judicial) de ordem na forma do
art. 3º do Provimento 001/2007 da CGJMA.

INTIMAÇÃO

Processo:71-94.2007.8.10.0036 (712007)
Ação: Processo Cível e do Trabalho | Processo de Conhecimento | Procedimento de Conhecimento | Procedimentos Especiais |
Procedimentos Especiais de Jurisdição Contenciosa | Usucapião
Requerente: CLAUDENOR MARINHO DE ARRUDA
Advogado(a).: Socorro Franco Hamidah, OAB/MA 3.149
Requerido: Espólio de Mário Chaves Marinho, Antônio Chaves Marinho e Antônia Chaves Marinho
Advogado(a).: Dra. Marluce Carvalho de Araújo, OAB/MA n.° 13.562-A

INTIMAR a(s) parte(s) supracitada(s), na pessoa do(a)(s) Advogado(a)(s), Dra. Marluce Carvalho de Araújo - OAB/MA 13.562-A e
Socorro Franco Hamidah - OAB/MA 3.149 ,para tomarem conhecimento e ciência do(a) ATO ORDINATÓRIO, nos termos que se
segue:"Conforme determina o Art. 93, XIV, da CRFB e Art. 162, § 4º, do CPC, regulamentados pelos Provimentos nº 01/2007 e
10/2009 - CGJ. De ordem da MM Juíza, Gisa Fernanda Nery Mendonça Benício, de Direito Titular da 1ª Vara desta Comarca de
Estreito/MA, é que pratico-o: Considerando a baixa dos autos na 2ª Instância do Poder Judiciário do Estado do Maranhão.
Intime-se as partes para requererem o que entender de direito no prazo de 15(quinze) dias. Caso não haja manifstações,
cumpra-se o restante da r. sentença, no que tange ao trânsito em julgado e arquivamento. Estreito/MA, 29 de junho de 2017.
Terezinha de Jesus Arruda Tavares, Secretária(o) Judicial
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SENTENÇA
Processo nº : 1094-65.2013.8.10.0036 (10942013)
Ação       : EXECUÇÃO
Exequente : CARLOS HENRIQUE BATISTA DA SILVA
Advogado  : CARLOS HENRIQUE BATISTA DA SILVA, OAB/MA nº. 4866
Executado : ESTADO DO MARANHÃO
Advogado : MIGUEL SALES PEREIRA VERAS
INTEIRO TEOR: Cuida-se de Execução Contra a Fazenda Pública requerido por CARLOS HENRIQUE BATISTA DA SILVA em
face do ESTADO DO MARANHAO, para o recebimento de valores referentes aos honorários advocatícios de defensor dativo.
Expedida Requisição de Pequeno Valor, o Requerido não se manifestou (fl. 73), motivo pelo qual foi determinado o sequestro de
valores em suas contas para adimplemento do crédito (fl. 74/74v e 75/76v). Petição do autor informando sobre o cumprimento da
obrigação (fl. 82). Brevemente relatados. Decido. Da análise dos autos, verifica-se que a obrigação encontra-se satisfeita, uma vez
que o exequente recebeu o crédito pleiteado na inicial, pela qual deu plena quitação (fl. 82). Neste sentido, dispõe o artigo 924,
inciso II, do Código de Processo Civil, que a execução será extinta quando o devedor satisfizer a obrigação. Assim, em face do
cumprimento da obrigação, a extinção execução é medida que se impõe, uma vez que inexistem outras providências a serem
adotadas. Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo, com resolução de mérito, em razão do adimplemento da obrigação, nos
termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Custas pelo requerido, dispensadas por isenção legal. Sem
honorários. Após o trânsito em julgado arquive-se com baixa na Distribuição. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Estreito (MA),
22 de junho de 2017.   

Juíza – Gisa Fernanda Nery Mendonça Benício
Titular da 1ª Vara de Estreito/MA

SENTENÇA
Processo nº : 115-64.2017.8.10.0036 (1152017)
Ação          : OBRIGAÇÃO DE FAZER
Requerente: MUNICÍPIO DE ESTREITO/MA
Advogado  : DEMOSTENES VIEIRA DA SILVA, OAB/MA nº. 6414, KEILA ALVES DE SOUSA FONSECA, OAB/MA nº. 7742-A,
DANIEL DE ANDRADE E SILVA, OAB/MA nº. 8093-A
Requerido : COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO – CEMAR
Advogado : GILBERTO COSTA SOARES, OAB/MA nº 4914
INTEIRO TEOR: Trata-se de Procedimento Ordinário proposto por MUNICIPIO DE ESTREITO em face de CEMAR, ambos
qualificados, requerendo a alteração do tipo de energia das unidades consumidoras declinadas na inicial, de monofásicas para
trifásicas. Aduz, em síntese, que o tipo monofásico existente nas referidas unidades consumidoras não comportam a quantidade
de equipamentos necessários ao funcionamento dos órgãos públicos em que estão localizadas, motivo pelo qual apresentou
requerimento administrativo à demandada solicitando a troca do tipo de fase, sendo informado que a troca seria realizada até
29/03/2016, o que não ocorreu. Juntou os documentos de fl. 11/21. Às fl. 23/24 foi concedida a liminar determinando à requerida a
adoção dos procedimentos necessários para alterar o tipo de energia monofásica para trifásica ou para regularizar o fornecimento
de energia das unidades consumidoras descritas na inicial, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (hum mil reais), limitada a 30
(trinta) dias de descumprimento. Citada, a requerida contestou a ação, pugnando pela improcedência do pedido ou caso seja
diverso o entendimento, o arquivamento do feito pelo cumprimento da obrigação (fl. 44/49). Intimada para réplica, o requerente não
se manifestou, uma vez que fez carga dos autos em 24/04/2017 e os devolveu em 13/06/2017, sem manifestação (fl. 52 e 53,
respectivamente). Vieram-me os autos conclusos. É o relatório. Decido. Passo ao julgamento antecipado da lide, uma vez que
causa está madura para julgamento, na forma do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, porquanto a questão de mérito
versada nos autos é de fato e de direito, não havendo necessidade da produção de outras provas. Inicialmente passo à análise da
preliminar de falta de interesse de agir pela perda superveniente do objeto suscitada pela requerida. Da análise da preliminar
suscitada, observa-se que a obrigação requerida nos autos foi integralmente satisfeita, na medida em que a requerida, mediante
cumprimento da decisão liminar de fl. 23/24, realizou a troca do sistema monofásico para trifásico das unidades consumidoras
declinadas na inicial, não sendo este o único pleito formulado pelo requerente. Todavia, comungo do entendimento de que embora
a decisão liminar possua caráter satisfativo, necessária a análise do mérito. Neste sentido: APELAÇÃO E REEXAME
NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. SENTENÇA QUE CONFIRMOU A LIMINAR. PERDA DO OBJETO NÃO
CARACTERIZADA. O fato de já ter sido cumprida a liminar não gera automaticamente e perda do objeto da ação. Sentença
procedente mantida. REEXAME NECESSÁRIO. MULTA DIÁRIA. NÃO CABIMENTO. A multa diária foi imposta de forma genérica
e sem valor fixo. Não cabível. Sentença reformada em parte. RECURSO DE APELAÇÃO NÃO PROVIDO REEXAME
NECESSÁRIO PROVIDO EM PARTE. (TJSP. Apelação: 4002193-11.2013.8.26.0568. Relator(a): José Luiz Germano. 2ª Câmara
de Direito Público. Julgamento: 07/08/2015. Publicação: 07/08/2015) Grifamos Em razão disso, REJEITO a preliminar de falta de
interesse de agir pela perda superveniente do objeto. Superada a questão preliminar, passo à análise do mérito. Compulsando os
autos, observa-se que assiste razão ao requerente no pleito formulado na inicial, porquanto cabia à requerida o atendimento do
pleito formulado pelo requerente, que vinha tentanto a solução do imbróglio desde outubro de 2015, quando foi realizada a primeira
solicitação, após a qual foram feitos outros 06 (seis) requerimentos, permanecendo a requerida inerte diante da problemática
apresentada. Assim, o defeito na prestação de serviço da requerida vinha causando prejuízos à administração pública municipal e
colocando em risco o funcionamento das unidades básicas de saúde em que estão situadas as unidades consumidoras indicadas
na inicial, motivo pelo qual o pedido deve ser julgado procedente. Quanto ao pedido de indenização por danos morais, perfilo do
entendimento da 4ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, exposado por meio do Relator Min. Luis Felipe Salomão no julgamento
do REsp 1.258.389-PB, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 17/12/2013. Informativo nº: 0534. 26 de fevereiro de 2014),
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segundo o qual "não socorrem os entes de direito público os próprios fundamentos utilizados pela jurisprudência do STJ e pela
doutrina para sufragar o dano moral da pessoa jurídica. Nesse contexto, registre-se que a Súmula 227 do STJ (A pessoa jurídica
pode sofrer dano moral) constitui solução pragmática à recomposição de danos de ordem material de difícil liquidação. Trata-se de
resguardar a credibilidade mercadológica ou a reputação negocial da empresa, que poderiam ser paulatinamente fragmentadas
por violações de sua imagem, o que, ao fim, conduziria a uma perda pecuniária na atividade empresarial. Porém, esse cenário não
se verifica no caso de suposta violação da imagem ou da honra de pessoa jurídica de direito público". Ante ao exposto, JULGO
PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação para, confirmando a decisão liminar deferida às fl. 23/24, determinar à requerida que
adote os procedimentos necessários para regularizar o fornecimento de energia das unidades consumidoras descritas na inicial e
rejeitar o pedido de indenização por danos morais. Sentença proferida com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I,
do Código de Processo Civil. Condeno a requerida ao pagamento de custas e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por
cento) do valor atualizado da causa, na forma do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, corrigidos a partir do trânsito em
julgado desta decisão (artigo 85, §16 do Código de Processo Civil). Após o trânsito em julgado, arquive-se, com baixa na
distribuição. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Estreito (MA), 28 de junho de 2017.    

Juíza – Gisa Fernanda Nery Mendonça Benício
Titular da 1ª Vara de Estreito/MA

SENTENÇA
Processo nº.: 1301-25.2017.8.10.0036 - (13062017)
Ação            : RECLAMAÇÃO JUDICIAL
Requerente : JOANA PEREIRA CUNHA DOS SANTOS
Advogado (a): NÃO CONSTA NOS AUTOS
Requerido   : ERIVAN PEREIRA CUNHA E SILVA
Advogado : NÃO CONSTA NOS AUTOS
INTEIRO TEOR: Relatório dispensado por força do artigo 38 da Lei 9.099/95, pelo que passo a decidir. A autora ajuizou a presente
demanda sob alegação de que seu irmão encontra-se na posse da residência de seus falecidos pais e que a situação tem
impedido os demais irmãos de vender ou alugar o imóvel. Da análise dos autos, verifica-se que a questão refere-se a imóvel
referente a herança e que necessita ser submetido a inventário ou arrolamento sumário, na forma do artigo 610 e seguintes do
Código de Processo Civil, por se tratar de bem que deverá ser partilhado entre todos os herdeiros. Por este motivo, o presente
pedido não deve prosperar, sendo imperiosa a extinção do feito, ante a ausência de constituição e desenvolvimento regular do
feito, uma vez que o Juizado Especial Cível não é competente para apreciar este tipo de demanda. Ressalte-se, ainda, que
declarar simplesmente a incompetência e remeter a petição para o rito ordinário seria prejudicar a parte requerente já que os ritos
são distintos e a petição inicial atendeu apenas as peculiaridades da Lei 9.099/95, seja na delimitação do pedido e outras
especificidades. Em razão do exposto, DECLARO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do
artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, em razão da causa não se enquadrar na hipótese do artigo 3º, caput, da Lei
9.099/95. Concedo à autora os benefícios da assistência judiciária gratuita. Sem custas e honorários, conforme artigo 55 da Lei
9.099/95. Transitada em julgado, arquivem-se os autos. As partes ficam advertidas de que os autos serão destruídos em 120
(cento e vinte) dias após o arquivamento, cabendo-lhes solicitar à Secretaria o desentranhamento de documentos originais ou
cópia integral dos autos, nos termos da Resolução GP 11/2013. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Estreito (MA), 19 de junho de
2017.      

Juíza – Gisa Fernanda Nery Mendonça Benício
Titular da 1ª Vara de Estreito/MA

Processo nº: 1355-69.2009.8.10.0036 (13552009)
Ação : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA
Requerente : FRANCISCO PEREIRA MACIEL FILHO
Advogado : CARLOS HENRIQUE BATISTA DA SILVA, OAB/MA nº. 4.866
Requerido : BANCO ABN AMRO REAL S.A
Advogado : KARLENO DELCAGO LEITE, OAB/MA nº. 9317, RAFAEL PORDEUS COSTA LIMA FILHO, OAB/CE nº. 3.432
SENTENÇA: Trata-se de Procedimento Ordinário proposto por FRANCISCO PEREIRA MACIEL FILHO em face de BANCO ABN
AMRO REAL S.A, requerendo a revisão das cláusulas contratuais de financiamento do veículo descrito na inicial. Iniciada a fase de
cumprimento de sentença em relação aos honorários advocatícios sucumbenciais, o requerido foi intimado a pagar o valor devido
ou oferecer impugnação, todavia, não se manifestou (fl. 229), motivo pelo qual foi realizada a penhora on-line (fl. 234/236). Às fl.
244/255 consta petição do demandado, requerendo a juntada do comprovante de pagamento dos honorários. Vieram os autos
conclusos. Brevemente relatados. Decido. Da análise dos autos, verifica-se que a obrigação encontra-se satisfeita, uma vez que foi
realizada penhora on-line do crédito pleiteado, com a inclusão da multa de 10% (dez por cento), referente ao pagamento que não
foi realizado no prazo devido e os respectivos honorários, na mesma porcentagem. À vista disso, verifica-se que ao cumprimento
de sentença aplicam-se, subsidiariamente, as normas pertinentes ao processo de execução, nos termos do artigo 513 do Código
de Processo Civil. Neste sentido, diz o artigo 924, inciso II, do referido codex, que a execução será extinta quando o devedor
satisfizer a obrigação. Assim, face ao cumprimento da obrigação, a extinção da fase executória é medida que se impõe, uma vez
que não há outra medida a ser adotada. Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo, com resolução de mérito, em razão do
adimplemento da obrigação, nos termos do artigo 513 c/c artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Expeça-se alvará em
favor do credor para levantamento do valor penhorado às fl. 245 e ofício ao Banco do Brasil para que proceda à devolução do valor
penhorado às fl. 245 para a conta do requerido, no prazo de 05 (cinco) dias, mediante comunicação a este juízo quanto à
realização da operação. Sem custas. Honorários uma vez que o valor penhorado já contempla os honorários da fase de
cumprimento de sentença. Estreito (MA), 29 de maio de 2017. Gisa Fernanda Nery Mendonça Benício, Juíza de Direito.
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SENTENÇA
Processo nº.: 1783-41.2015.8.10.0036 - (17922015)
Ação            : REVISIONAL DE CONTRATO
Requerente : FRANCISCO DE JESUS VIANA
Advogado (a): MARCELO GILLES VIEIRA DE CARVALHO, OAB/MA nº. 11.773
Requerido   : BANCO ITAÚ CARD S/A MOTOR
Advogado : ANTONIO BRAZ DA SILVA, OAB/MA nº. 14.660-A
INTEIRO TEOR: Trata-se de Ação Revisional proposta por FRANCISCO DE JESUS VIANA em face do BANCO ITAU CARD S/A
MOTOR, em que alega que firmou com o Requerido contrato de Financiamento de Veículo. Contudo, o contrato está eivado de
cláusulas e encargos abusivos, que onerou demasiadamente a requerente. Dessa forma requereu, liminarmente, a exclusão de
seu nome de qualquer órgão de proteção ao crédito enquanto houver discussão judicial sobre a exigibilidade e o montante dos
débitos. No mérito, pleiteia a declaração de nulidade das cláusulas que preveem a capitalização de juros, comissão de
permanência, responsabilidade do consumidor pelo ônus da cobrança, juros remuneratórios abusivos; bem com a devolução dos
valores indevidamente pagos e a condenação do Requerido ao ônus da sucumbência. Juntou à inicial os documentos de fls. 12/24.
Recebida a petição inicial, foi determinada a citação do Requerido (fl. 26). Em sua contestação de fls. 36/37, o Requerido alegou,
preliminarmente a inépcia da inicial, em razão de o autor ter deixado de discriminar as obrigações contratuais controvertidas,
quantificando-as. No mérito, esclarece que os encargos moratórios foram estabelecidos dentro das previsões legais. Dessa forma,
requer sejam julgados improcedentes os pedidos formulados pela Requerente na exordial. Com a contestação juntou aos autos os
documentos de fls. 38/58. Intimado a apresentar réplica, o autor deixou transcorrer o prazo in albis, conforme certidão de fls. 36.
Intimadas as partes a especificar provas, o requerido postulou o julgamento antecipado da lide (fls. 65) e o requerente quedou-se
silente (fls.68) Vieram os autos conclusos. É o breve relatório. Decido. Passo ao julgamento do feito, na forma do artigo 355, inciso
I, do Código de Processo Civil, uma vez que não foi requerido pelas partes a produção de outras provas. Preliminar: Inépcia da
inicial. Conforme suscitado pelo requerido, a parte requerente deixou de discriminar as cláusulas abusivas, apresentando em sua
peça inicial planilha de cálculo com o valor que supostamente entendia cabível. Dispõe o artigo 330, § 2º do Código de Processo
Civil, que "Nas ações que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo, de financiamento ou de alienação
de bens, o autor terá de, sob pena de inépcia, discriminar na petição inicial, dentre as obrigações contratuais, aquelas que
pretende controverter, além de quantificar o valor incontroverso do débito". Desse modo, evita-se o manejo indevido de ação
temerária, posto que não delimite ao requerido o valor real que se está discutindo. Logo, estando ausente um dos pressupostos de
constituição e desenvolvimento regular do processo, devendo ele ser extinto, sem resolução de mérito. Pelo exposto, JULGO
EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, ante a inépcia da inicial, que deixou de discriminar as cláusulas controversas,
quantificando os valores incontroversos, nos termos do artigo 330, § 2º, c/c o artigo 485, inciso IV, ambos do Código de Processo
Civil. Condeno a parte requerente ao pagamento das custas e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) do
valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, que ficará em condição suspensiva de
exigibilidade nos termos do artigo 98, § 3º, do Código acima mencionado. Após o transito em julgado, intime-se as partes a
requerer o que for de direito no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento. Transcorrido o prazo sem manifestação das
partes, arquivem-se os autos com baixa na distribuição. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Estreito (MA), 13 de junho de 2017.

Juíza – Gisa Fernanda Nery Mendonça Benício
Titular da 1ª Vara de Estreito/MA

SENTENÇA
Processo nº.: 1878-37.2016.8.10.0036 - (18802016)
Ação            : INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
Requerente : ANTONIO LISBOA DE ASSIS
Advogado (a): THIAGO MORAIS SOUSA, OAB/MA nº. 12.350
Requerido   : BANCO PAN S/A
Advogado : GILVAN MELO DE SOUSA, OAB/CE nº. 16.383
INTEIRO TEOR: O relatório é dispensado, nos termos do que dispõe o artigo 38, parte final, da Lei 9.099/95, pelo que passo a
decidir. Cuida-se de Cumprimento de Sentença requerido por BANCO PAN SA em desfavor de ANTONIO LISBOA DE ASSIS,
para o recebimento dos valores constantes da condenação proferida nos autos. Intimado a pagar o valor devido ou oferecer
impugnação, o executado realizou o depósito do valor executado, conforme se vê às fl. 96, restando a obrigação plenamente
satisfeita. À vista disso, verifica-se que ao cumprimento de sentença aplicam-se, subsidiariamente, as normas pertinentes ao
processo de execução, nos termos do artigo 513 do Código de Processo Civil. Neste sentido, diz o artigo 924, inciso II, do referido
codex, que a execução será extinta quando o devedor satisfizer a obrigação. Assim, face ao cumprimento da obrigação, a extinção
da fase executória é medida que se impõe, uma vez que inexistem outras providências a serem adotadas. Ante o exposto, JULGO
EXTINTO o processo, com resolução de mérito, em razão do adimplemento da obrigação, nos termos do artigo 513 c/c artigo 924,
inciso II, do Código de Processo Civil. Expeça-se alvará para levantamento do valor depositado às fl. 96. Sem custas e honorários,
conforme artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Após o trânsito em julgado arquive-se com baixa na Distribuição. Publique-se. Registre-se.
Intimem-se. Estreito (MA), 19 de junho de 2017.      

Juíza – Gisa Fernanda Nery Mendonça Benício
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SENTENÇA
Processo nº : 2064-31.2014.8.10.0036 (20712014)
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Ação          : DECLARATÓRIA
Requerente: NEILA MAIA MAMORÉ SANTOS
Advogado  : ALYSSON CRISTIANO RODRIGUES DA SILVA, OAB/MA nº. 8874-A
Requerido : IRENE BEZERRA DA CUNHA RIBEIRO e OUTRO
Advogado : GENILSON BARROS DE OLIVEIRA, OAB/MA nº. 12.242
INTEIRO TEOR: Trata-se de Procedimento Ordinário proposta por NEILA MAIA MAMORÉ SANTOS em face de IRINETE
BEZERRA DA CUNHA RIBEIRO, ambos qualificados, requerendo o cancelamento do protesto descrito na inicial, além de
indenização por danos morais. Juntou os documentos de fl. 20/37. Citada por Edital (fl. 43), a requerida não se manifestou (fl. 52),
sendo-lhe nomeado curador especial (fl. 54), que apresentou contestação às fl. 58. Às fl. 44/45 a autora protocolou pedido de
desistência da lide em relação ao Cartório do 1º Ofício desta comarca, homologada às fl. 48. Intimada pelo diário de justiça a
manifestar-se nos autos, a requerente quedou-se inerte (fl. 72), motivo pelo qual foi determinada sua intimação pessoal, sob pena
de extinção (fl. 74). Às fl. 78, consta certidão informando que a requerente não se manifestou para impulsionar o feito. Vieram-me
os autos conclusos. É o relatório. Decido. Conforme se verifica dos autos (fl. 78), a parte autora deixou de manifestar-se nos autos,
o que inviabiliza o prosseguimento da presente ação. Restou comprovada, assim, a sua falta de interesse no feito. Não foi
determinada a intimação da requerida sobre o abandono de causa pela autora em razão de ter sido citada por Edital. Assim, deve-
se ter em mente que o Poder Judiciário e a sistemática procedimental moderna não podem esperar eternamente a demonstração
de interesse no prosseguimento do feito pela parte autora, pelo que deve ser aplicada a sanção processual prevista. Ante o
exposto, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil,
pelo abandono da causa pela parte autora. Condeno a parte autora ao pagamento de custas processuais. Condeno o Estado do
Maranhão ao pagamento de honorários advocatícios ao defensor nomeado, Dr. GENILSON BARROS DE OLIVEIRA, OAB/MA
12.242, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), conforme item 3.3 da tabela da OAB/MA 2016, face à sua omissão em assegurar
assistência judiciária aos que não tem condições financeiras de contratar advogado. Oficie-se à Procuradoria Geral do Estado,
comunicando sobre a nomeação e respectiva condenação. Transitada em julgado, arquive-se, com baixa na distribuição. Publique-
se. Registre-se. Intime-se. Estreito (MA), 22 de junho de 2017.    

Juíza – Gisa Fernanda Nery Mendonça Benício
Titular da 1ª Vara de Estreito/MA

SENTENÇA
Processo nº.: 2162-45.2016.8.10.0036 - (21642016)
Ação            : INDENIZAÇÃO
Requerente : FRANCISCO GADELHA DA SILVA
Advogado (a): THIAGO MORAIS SOUSA, OAB/MA nº. 12.350
Requerido   : BANCO BRADESCO S/A
Advogado : RUBENS GASPAR SERRA, OAB/SP nº. 119.859
INTEIRO TEOR: O Relatório dispensado por força do artigo 38 da Lei 9.099/95, pelo que passo a decidir. Cabe destacar que a
resolução do caso envereda, necessariamente, pela produção de provas, incabivel no Rito do Juizado Especial. Compulsando os
autos, verifica-se a existência de compras realizadas pelo autor em data posterior (fls. 27), daquelas levantadas pelo demandante,
conforme foi juntado pela parte requerida em sede de contestação, espelhos dando conta que o autor utilizava-se do referido
cartão de crédito. O cerne da causa recai, portanto, se os problemas relatados pelo autor de fato foram causados por falha da
operadora do cartão de crédito ou se haveria problemas alheios a vontade da requerida, como de fato constumam acontecer. Ora,
existindo a possibilidade de ocorrer diversos problemas no momento do uso do cartão pelo autor, a solução do feito exige prova
complexa e, assim, o rito da lei 9.099/95 passa a ser inadequado, se fazendo necessária a prova pericial. Senão vejamos:
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COISA JULGADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
Conforme consulta no sistema informatizado, a parte autora ajuizou em 10/07/2014, ação idêntica a presente, que tramitou sob n.
9001173-74.2014.8.21.3001 e foi julgada extinta em razão do reconhecimento da incompetência do Juizado Especial Cível pelo
reconhecimento de complexidade da matéria em razão da necessidade de realização de prova pericial, tendo transcorrido in albis o
prazo recursal. Assim, em razão do reconhecimento da existência de coisa julgada sobre a causa, merece ser reformada a
sentença recorrida, julgando-se extinto o processo, estando prejudicado o mérito recursal. SENTENÇA REFORMADA.
PROCESSO EXTINTO. RECURSO PREJUDICADO. (Recurso Cível Nº 71005381165, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas
Recursais, Relator: Fabiana Zilles, Julgado em 01/10/2015). (TJ-RS - Recurso Cível: 71005381165 RS, Relator: Fabiana Zilles,
Data de Julgamento: 01/10/2015, Primeira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 05/10/2015)
Ressalte-se, ainda, que declarar simplesmente a incompetência e remeter a petição para o rito ordinário seria prejudicar a parte
requerente já que os ritos são distintos e a petição inicial atendeu apenas as peculiaridades da Lei 9.099/95, seja na delimitação do
pedido e outras especificidades. Assim, sendo, DECLARO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, pela causa
não se enquadrar na hipótese do art. 3º, caput, da Lei 9.099/95. Isento de custas, salvo se houver a interposição de recurso
inominado, no prazo de 10 (dez) dias. Transitado em julgado, arquivem-se os autos. Publique-se. Registre-se. Intimem-se as
partes, por seus advogados em diário eletrônico da justiça. Estreito (MA), 12 de junho de 2017.
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SENTENÇA
Processo nº.: 223-93.2017.8.10.0036 - (2262017)
Ação            : COBRANÇA DE DIFERENÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT
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Requerente : FRANCISCO ROCHA FERNANDES
Advogado (a): KEILA ALVES DE SOUSA FONSECA, OAB/MA nº. 7742-A, JOSIFRAN DE MOURA FONSECA, OAB/MA
nº.15.199
Requerido   : SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT
Advogado : ROBERTA MENEZES COELHO DE SOUZA, OAB/MA nº. 10.527-A
INTEIRO TEOR: FRANCISCO ROCHA FERNANDES, devidamente qualificado nos autos, propôs ação de cobrança sob o rito da
Lei 9.099/95, contra, SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DPVAT, alegando que foi vitima de acidente de trânsito ocorrido
no dia 15/08/2014, que teve como consequência sua invalidez permanente. Dispensado o relatório a teor do art. 38 da Lei
9.099/95. DECIDO. Rejeito a preliminar de validade do pagamento efetuado administrativamente, uma vez que o recibo com
quitação geral e plena e que conste especificamente o valor pago exonera o devedor somente em relação aquele valor, não
podendo servir de quitação para eventuais valores remanescentes, sob pena enriquecimento sem causa. Nesse sentido: CIVIL.
SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). VALOR QUANTIFICADO EM SALÁRIOS MÍNIMOS. INDENIZAÇÃO LEGAL. CRITÉRIO.
VALIDADE. LEI N. 6.194/74. RECIBO. QUITAÇÃO. SALDO REMANESCENTE. I. O valor de cobertura do seguro obrigatório de
responsabilidade civil de veículo automotor (DPVAT) é de quarenta salários mínimos, assim fixado consoante critério legal
específico, não se confundindo com índice de reajuste e, destarte, não havendo incompatibilidade entre a norma especial da Lei n.
6.194/74 e aquelas que vedam o uso do salário mínimo como parâmetro de correção monetária. Precedente da 2ª Seção do STJ
(REsp n. 146.186/RJ, Rel. p/ Acórdão Min. Aldir Passarinho Junior, por maioria, julgado em 12.12.2001). II. O recibo dado pelo
beneficiário do seguro em relação à indenização paga a menor não o inibe de reivindicar, em juízo, a diferença em relação ao
montante que lhe cabe de conformidade com a lei que rege a espécie. III. Recurso especial conhecido e provido. (REsp 296675 /
SP RECURSO ESPECIAL 2000/0142166-2 - Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR T4 20/08/2002 - DJ 23/09/2002 p. 367
RJADCOAS vol. 40 p. 122 RSTJ vol. 179 p. 358) (Grifo nosso) Rejeito de pronto a preliminar de incompetência absoluta deste
juizado por complexidade da causa, uma vez que encontra-se determinado no art. 3º, da Lei 9.099/95 a exclusão de sua alçada
apenas as causas de natureza alimentar, fiscal, e de interesse da Fazenda Pública, e também as relativas a acidentes do trabalho,
a resíduos e ao estado e capacidade das pessoas ainda que de cunho patrimonial. De mais a mais, tenho que a complexidade da
causa que demanda reconhecimento de incompetência dos Juizados é aquela aferida pelo objeto da prova (Enunciado 54
FONAJE). No caso em tela, o reclamante trouxe aos autos os documentos exigidos por Lei que permitem a avaliação do pleito.
Ademais, a matéria encontra-se superada pela Súmula 14 das Turmas Recursais, a qual estabelece que "Inexiste complexidade de
causa a afastar a competência do Juizado Especial quando os autos exibem prova da invalidez através de Laudo oriundo de
órgãos oficiais como INSS e IML.". Preliminar Rejeitada. A preliminar de inépcia da inicial em razão do reclamante não ter juntado
aos autos o respectivo laudo do IML, também deve ser indeferia. Cumpre salientar que o artigo 5º da Lei nº 6.194/74 dispõe o
seguinte: "o pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente". Note-se que não
há na Lei n. 6.194/1974 qualquer previsão a respeito da obrigatoriedade de apresentação do laudo do Instituto Médico Legal para a
comprovação da invalidez da vítima de acidente de trânsito. Sendo assim, a ausência de apresentação, com a inicial, do laudo do
IML não é causa de indeferimento da petição, pois a invalidez do reclamante poderá ser comprovada por outros meios de prova,
inclusive por perícia médica, nesse sentido: EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - INDENIZAÇÃO DO SEGURO
DPVAT - AUSÊNCIA DE LAUDO DO IML - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - DOCUMENTO DISPENSÁVEL - INÉPCIA
NÃO CONFIGURADA - EXTINÇÃO PREMATURA - SENTENÇA CASSADA. É dispensável a juntada do Laudo do IML ou outro
documento médico para instruir a ação de cobrança de seguro DPVAT, uma vez que é possível a comprovação do grau e da
extensão das lesões durante a instrução processual. APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0686.14.001297-8/001 - COMARCA DE TEÓFILO
OTÔNI - APELANTE(S): IDALICIO VIEIRA COSTA - APELADO(A)(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO
DPVAT S/A Conforme dicção do art. 3º, inciso II, da Lei 6.194/74, na hipótese de invalidez permanente incompleta a indenização
deve ser proporcional ao grau das lesões, devendo ser obtida mediante a utilização dos percentuais correspondentes ao segmento
do corpo lesionado. (Súmula 474 do STJ). No mérito, o autor pretende com a presente demanda, a complementação do
pagamento da indenização do Seguro DPVAT, por entender que o valor pago na via administrativa não condiz com as sequelas
resultantes do acidente automobilístico sofrido, estando o pagamento em desconformidade com o previsto na tabela anexa à Lei
11.945/09. Ocorre, porém, que o autor não se desincumbiu em comprovar a alegada invalidez, (art. 373, I do CPC) nem muito
menos que as sequelas decorrentes do acidente, resultaram na perda anatômica e/ou funcional completa do membro inferior a
justificar o pagamento do seguro na porcentagem de 70% do teto previsto em Lei. O Laudo Médico apresentado às fls. 21 pelo
reclamante é inconclusivo, posto que, não menciona se há invalidez permanente ou parcial, bem como, não atesta que o
reclamante ficou ou não incapacitado para sua vida habitual e/ou especificamente no presente caso, perdeu ou não,
completamente, a mobilidade do ombro. Ressalte-se o laudo apresentado pelo autor serviu como parâmetro para pagamento do
seguro na seara administrativa e que o pagamento administrativo guarda correlação com o previsto na tabela anexa à Lei
11.945/09. Por outro lado, o reclamante, também não conseguiu comprovar que o pagamento da indenização do seguro DPVAT
efetuado na via administrativa, não se deu em conformidade com a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, conforme
redação dada ao art. 3º § 1º da Lei nº 6.194/74 modificado pela Lei nº 11.945 de 24.06.2009, a implicar a complementação do
pagamento do seguro na porcentagem pretendida. A lei 11.945/09, indica que a indenização do seguro obrigatório por invalidez
permanente, varia pelo grau de invalidez, observado constar da letra da lei - em "até" R$ 13.500,00, permitindo-se concluir desta
forma, que o valor da cobertura, nos casos de invalidez permanente, varia conforme o grau de incapacidade da vítima. Como
alhures mencionado, a invalidez do reclamante poderia ser comprovada por outros meios de prova, inclusive por perícia médica,
porém, disso não se desincumbiu a reclamante, pois, apesar de ter lhe sido facultada a produção de provas, este, juntamente com
o reclamado, requereu o julgamento antecipado da lide conforme termo de audiência de fls. 28. Assim, o reclamante não satisfez o
ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito alegado, na senda do art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil. Ante o
exposto e por tudo mais que nos autos consta, embasados nos motivos e fundamentos acima lançados e com fulcro nos arts. 373,
I, 487, I do CPC, é que JULGO IMPROCEDENTE a presente demanda. Sem custas e sem honorários. Em caso de recurso, o
preparo compreenderá todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, na forma do
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§ 1º do art. 42 da lei 9.099/95. Após o transito em julgado, devidamente certificado, arquive-se. Após o arquivamento, as partes
terão o prazo de 120 (cento e vinte) dias para requerer deste Juízo o desentranhamento das originais juntadas nos autos, pois,
conforme determinação do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, estes autos serão destruídos, após o aludido
prazo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Estreito/MA, 21 de junho de 2017.

Juíza – Gisa Fernanda Nery Mendonça Benício
Titular da 1ª Vara de Estreito/MA

SENTENÇA
Processo nº.: 224-78.2017.8.10.0036 - (2272017)
Ação            : COBRANÇA DE DIFERENÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT
Requerente : DANUBIO SILVA LEITE
Advogado (a): KEILA ALVES DE SOUSA FONSECA, OAB/MA nº. 7742-A, JOSIFRAN DE MOURA FONSECA, OAB/MA
nº.15.199
Requerido   : SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT
Advogado : ROBERTA MENEZES COELHO DE SOUZA, OAB/MA nº. 10.527-A
INTEIRO TEOR: DANUBIO SILVA LEITE, devidamente qualificado nos autos, propôs ação de cobrança sob o rito da Lei 9.099/95,
contra, SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DPVAT, alegando que foi vitima de acidente de trânsito ocorrido no dia
15/08/2014, que teve como consequência sua invalidez permanente. Dispensado o relatório a teor do art. 38 da Lei 9.099/95.
DECIDO. Rejeito a preliminar de validade do pagamento efetuado administrativamente, uma vez que o recibo com quitação geral e
plena e que conste especificamente o valor pago exonera o devedor somente em relação aquele valor, não podendo servir de
quitação para eventuais valores remanescentes, sob pena enriquecimento sem causa. Nesse sentido: CIVIL. SEGURO
OBRIGATÓRIO (DPVAT). VALOR QUANTIFICADO EM SALÁRIOS MÍNIMOS. INDENIZAÇÃO LEGAL. CRITÉRIO. VALIDADE.
LEI N. 6.194/74. RECIBO. QUITAÇÃO. SALDO REMANESCENTE. I. O valor de cobertura do seguro obrigatório de
responsabilidade civil de veículo automotor (DPVAT) é de quarenta salários mínimos, assim fixado consoante critério legal
específico, não se confundindo com índice de reajuste e, destarte, não havendo incompatibilidade entre a norma especial da Lei n.
6.194/74 e aquelas que vedam o uso do salário mínimo como parâmetro de correção monetária. Precedente da 2ª Seção do STJ
(REsp n. 146.186/RJ, Rel. p/ Acórdão Min. Aldir Passarinho Junior, por maioria, julgado em 12.12.2001). II. O recibo dado pelo
beneficiário do seguro em relação à indenização paga a menor não o inibe de reivindicar, em juízo, a diferença em relação ao
montante que lhe cabe de conformidade com a lei que rege a espécie. III. Recurso especial conhecido e provido. (REsp 296675 /
SP RECURSO ESPECIAL 2000/0142166-2 - Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR T4 20/08/2002 - DJ 23/09/2002 p. 367
RJADCOAS vol. 40 p. 122 RSTJ vol. 179 p. 358) (Grifo nosso) Rejeito de pronto a preliminar de incompetência absoluta deste
juizado por complexidade da causa, uma vez que encontra-se determinado no art. 3º, da Lei 9.099/95 a exclusão de sua alçada
apenas as causas de natureza alimentar, fiscal, e de interesse da Fazenda Pública, e também as relativas a acidentes do trabalho,
a resíduos e ao estado e capacidade das pessoas ainda que de cunho patrimonial. De mais a mais, tenho que a complexidade da
causa que demanda reconhecimento de incompetência dos Juizados é aquela aferida pelo objeto da prova (Enunciado 54
FONAJE). No caso em tela, o reclamante trouxe aos autos os documentos exigidos por Lei que permitem a avaliação do pleito.
Ademais, a matéria encontra-se superada pela Súmula 14 das Turmas Recursais, a qual estabelece que "Inexiste complexidade de
causa a afastar a competência do Juizado Especial quando os autos exibem prova da invalidez através de Laudo oriundo de
órgãos oficiais como INSS e IML.". Preliminar Rejeitada. A preliminar de inépcia da inicial em razão do reclamante não ter juntado
aos autos o respectivo laudo do IML, também deve ser indeferia. Cumpre salientar que o artigo 5º da Lei nº 6.194/74 dispõe o
seguinte: "o pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente". Note-se que não
há na Lei n. 6.194/1974 qualquer previsão a respeito da obrigatoriedade de apresentação do laudo do Instituto Médico Legal para a
comprovação da invalidez da vítima de acidente de trânsito. Sendo assim, a ausência de apresentação, com a inicial, do laudo do
IML não é causa de indeferimento da petição, pois a invalidez do reclamante poderá ser comprovada por outros meios de prova,
inclusive por perícia médica, nesse sentido: EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - INDENIZAÇÃO DO SEGURO
DPVAT - AUSÊNCIA DE LAUDO DO IML - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - DOCUMENTO DISPENSÁVEL - INÉPCIA
NÃO CONFIGURADA - EXTINÇÃO PREMATURA - SENTENÇA CASSADA. É dispensável a juntada do Laudo do IML ou outro
documento médico para instruir a ação de cobrança de seguro DPVAT, uma vez que é possível a comprovação do grau e da
extensão das lesões durante a instrução processual. APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0686.14.001297-8/001 - COMARCA DE TEÓFILO
OTÔNI - APELANTE(S): IDALICIO VIEIRA COSTA - APELADO(A)(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO
DPVAT S/A Conforme dicção do art. 3º, inciso II, da Lei 6.194/74, na hipótese de invalidez permanente incompleta a indenização
deve ser proporcional ao grau das lesões, devendo ser obtida mediante a utilização dos percentuais correspondentes ao segmento
do corpo lesionado. (Súmula 474 do STJ). No mérito, o autor pretende com a presente demanda, a complementação do
pagamento da indenização do Seguro DPVAT, por entender que o valor pago na via administrativa não condiz com as sequelas
resultantes do acidente automobilístico sofrido, estando o pagamento em desconformidade com o previsto na tabela anexa à Lei
11.945/09. Ocorre, porém, que o autor não se desincumbiu em comprovar a alegada invalidez, (art. 373, I do CPC) nem muito
menos que as sequelas decorrentes do acidente, resultaram na perda anatômica e/ou funcional completa do membro inferior a
justificar o pagamento do seguro na porcentagem de 25% do teto previsto em Lei. O Laudo Médico apresentado às fls. 25 pelo
reclamante é inconclusivo, posto que, não menciona se há invalidez permanente ou parcial, bem como, não atesta que o
reclamante ficou ou não incapacitado para sua vida habitual e/ou especificamente no presente caso, perdeu ou não,
completamente, a mobilidade do ombro. Ressalte-se o laudo apresentado pelo autor serviu como parâmetro para pagamento do
seguro na seara administrativa e que o pagamento administrativo guarda correlação com o previsto na tabela anexa à Lei
11.945/09. Por outro lado, o reclamante, também não conseguiu comprovar que o pagamento da indenização do seguro DPVAT
efetuado na via administrativa, não se deu em conformidade com a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, conforme
redação dada ao art. 3º § 1º da Lei nº 6.194/74 modificado pela Lei nº 11.945 de 24.06.2009, a implicar a complementação do
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pagamento do seguro na porcentagem pretendida. A lei 11.945/09, indica que a indenização do seguro obrigatório por invalidez
permanente, varia pelo grau de invalidez, observado constar da letra da lei - em "até" R$ 13.500,00, permitindo-se concluir desta
forma, que o valor da cobertura, nos casos de invalidez permanente, varia conforme o grau de incapacidade da vítima. Como
alhures mencionado, a invalidez do reclamante poderia ser comprovada por outros meios de prova, inclusive por perícia médica,
porém, disso não se desincumbiu a reclamante, pois, apesar de ter lhe sido facultada a produção de provas, este, juntamente com
o reclamado, requereu o julgamento antecipado da lide conforme termo de audiência de fls. 32. Assim, o reclamante não satisfez o
ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito alegado, na senda do art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil. Ante o
exposto e por tudo mais que nos autos consta, embasados nos motivos e fundamentos acima lançados e com fulcro nos arts. 373,
I, 487, I do CPC, é que JULGO IMPROCEDENTE a presente demanda. Sem custas e sem honorários. Em caso de recurso, o
preparo compreenderá todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, na forma do
§ 1º do art. 42 da lei 9.099/95. Após o transito em julgado, devidamente certificado, arquive-se. Após o arquivamento, as partes
terão o prazo de 120 (cento e vinte) dias para requerer deste Juízo o desentranhamento das originais juntadas nos autos, pois,
conforme determinação do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, estes autos serão destruídos, após o aludido
prazo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Estreito/MA, 21 de junho de 2017.

Juíza – Gisa Fernanda Nery Mendonça Benício
Titular da 1ª Vara de Estreito/MA

SENTENÇA
Processo nº.: 227-33.2017.8.10.0036 - (2302017)
Ação            : COBRANÇA DE DIFERENÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT
Requerente : DEUSIMAR MENDES DE SOUSA
Advogado (a): KEILA ALVES DE SOUSA FONSECA, OAB/MA nº. 7742-A, JOSIFRAN DE MOURA FONSECA, OAB/MA
nº.15.199
Requerido   : SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT
Advogado : ROBERTA MENEZES COELHO DE SOUZA, OAB/MA nº. 10.527-A
INTEIRO TEOR: DEUSIMAR MENDES DE SOUSA, devidamente qualificado nos autos, propôs ação de cobrança sob o rito da Lei
9.099/95, contra, SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DPVAT, alegando que foi vitima de acidente de trânsito ocorrido no
dia 15/08/2014, que teve como consequência sua invalidez permanente. Dispensado o relatório a teor do art. 38 da Lei 9.099/95.
DECIDO. Rejeito a preliminar de validade do pagamento efetuado administrativamente, uma vez que o recibo com quitação geral e
plena e que conste especificamente o valor pago exonera o devedor somente em relação aquele valor, não podendo servir de
quitação para eventuais valores remanescentes, sob pena enriquecimento sem causa. Nesse sentido: CIVIL. SEGURO
OBRIGATÓRIO (DPVAT). VALOR QUANTIFICADO EM SALÁRIOS MÍNIMOS. INDENIZAÇÃO LEGAL. CRITÉRIO. VALIDADE.
LEI N. 6.194/74. RECIBO. QUITAÇÃO. SALDO REMANESCENTE. I. O valor de cobertura do seguro obrigatório de
responsabilidade civil de veículo automotor (DPVAT) é de quarenta salários mínimos, assim fixado consoante critério legal
específico, não se confundindo com índice de reajuste e, destarte, não havendo incompatibilidade entre a norma especial da Lei n.
6.194/74 e aquelas que vedam o uso do salário mínimo como parâmetro de correção monetária. Precedente da 2ª Seção do STJ
(REsp n. 146.186/RJ, Rel. p/ Acórdão Min. Aldir Passarinho Junior, por maioria, julgado em 12.12.2001). II. O recibo dado pelo
beneficiário do seguro em relação à indenização paga a menor não o inibe de reivindicar, em juízo, a diferença em relação ao
montante que lhe cabe de conformidade com a lei que rege a espécie. III. Recurso especial conhecido e provido. (REsp 296675 /
SP RECURSO ESPECIAL 2000/0142166-2 - Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR T4 20/08/2002 - DJ 23/09/2002 p. 367
RJADCOAS vol. 40 p. 122 RSTJ vol. 179 p. 358) (Grifo nosso) Rejeito de pronto a preliminar de incompetência absoluta deste
juizado por complexidade da causa, uma vez que encontra-se determinado no art. 3º, da Lei 9.099/95 a exclusão de sua alçada
apenas as causas de natureza alimentar, fiscal, e de interesse da Fazenda Pública, e também as relativas a acidentes do trabalho,
a resíduos e ao estado e capacidade das pessoas ainda que de cunho patrimonial. De mais a mais, tenho que a complexidade da
causa que demanda reconhecimento de incompetência dos Juizados é aquela aferida pelo objeto da prova (Enunciado 54
FONAJE). No caso em tela, o reclamante trouxe aos autos os documentos exigidos por Lei que permitem a avaliação do pleito.
Ademais, a matéria encontra-se superada pela Súmula 14 das Turmas Recursais, a qual estabelece que "Inexiste complexidade de
causa a afastar a competência do Juizado Especial quando os autos exibem prova da invalidez através de Laudo oriundo de
órgãos oficiais como INSS e IML.". Preliminar Rejeitada. A preliminar de inépcia da inicial em razão do reclamante não ter juntado
aos autos o respectivo laudo do IML, também deve ser indeferia. Cumpre salientar que o artigo 5º da Lei nº 6.194/74 dispõe o
seguinte: "o pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente". Note-se que não
há na Lei n. 6.194/1974 qualquer previsão a respeito da obrigatoriedade de apresentação do laudo do Instituto Médico Legal para a
comprovação da invalidez da vítima de acidente de trânsito. Sendo assim, a ausência de apresentação, com a inicial, do laudo do
IML não é causa de indeferimento da petição, pois a invalidez do reclamante poderá ser comprovada por outros meios de prova,
inclusive por perícia médica, nesse sentido: EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - INDENIZAÇÃO DO SEGURO
DPVAT - AUSÊNCIA DE LAUDO DO IML - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - DOCUMENTO DISPENSÁVEL - INÉPCIA
NÃO CONFIGURADA - EXTINÇÃO PREMATURA - SENTENÇA CASSADA. É dispensável a juntada do Laudo do IML ou outro
documento médico para instruir a ação de cobrança de seguro DPVAT, uma vez que é possível a comprovação do grau e da
extensão das lesões durante a instrução processual. APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0686.14.001297-8/001 - COMARCA DE TEÓFILO
OTÔNI - APELANTE(S): IDALICIO VIEIRA COSTA - APELADO(A)(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO
DPVAT S/A Conforme dicção do art. 3º, inciso II, da Lei 6.194/74, na hipótese de invalidez permanente incompleta a indenização
deve ser proporcional ao grau das lesões, devendo ser obtida mediante a utilização dos percentuais correspondentes ao segmento
do corpo lesionado. (Súmula 474 do STJ). No mérito, o autor pretende com a presente demanda, a complementação do
pagamento da indenização do Seguro DPVAT, por entender que o valor pago na via administrativa não condiz com as sequelas
resultantes do acidente automobilístico sofrido, estando o pagamento em desconformidade com o previsto na tabela anexa à Lei
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11.945/2009. Ocorre, porém, que o autor não se desincumbiu em comprovar a alegada invalidez, (art. 373, I do CPC) nem muito
menos que as sequelas decorrentes do acidente, resultaram na perda anatômica e/ou funcional completa do membro inferior a
justificar o pagamento do seguro na porcentagem buscada nos autos. Note-se que o reclamante busca indenização no valor de
10% do teto previsto em Lei, para cada metatarso fraturado, inexistindo na tabela anexa a Lei 11.945/2009, qualquer previsão de
pagamento individualizado para os ossos que compõem a parte mediana do pé. O Laudo Médico apresentado às fls. 23 pelo
reclamante é inconclusivo, posto que, não menciona se há invalidez permanente ou parcial, bem como, não atesta que o
reclamante ficou ou não incapacitado para sua vida habitual e/ou especificamente no presente caso, perdeu ou não,
completamente, a mobilidade do pé. Ressalte-se que o pagamento administrativo guarda correlação com o previsto na tabela
anexa à Lei 11.945/2009. Por outro lado, o reclamante, também não conseguiu comprovar que o pagamento da indenização do
seguro DPVAT efetuado na via administrativa, não se deu em conformidade com a extensão das perdas anatômicas ou funcionais,
conforme redação dada ao art. 3º § 1º da Lei nº 6.194/74 modificado pela Lei nº 11.945 de 24.06.2009, a implicar a
complementação do pagamento do seguro na porcentagem pretendida. A lei 11.945/2009, indica que a indenização do seguro
obrigatório por invalidez permanente, varia pelo grau de invalidez, observado constar da letra da lei - em "até" R$ 13.500,00,
permitindo-se concluir desta forma, que o valor da cobertura, nos casos de invalidez permanente, varia conforme o grau de
incapacidade da vítima. Como alhures mencionado, a invalidez do reclamante poderia ser comprovada por outros meios de prova,
inclusive por perícia médica, porém, disso não se desincumbiu a reclamante, pois, apesar de ter lhe sido facultada a produção de
provas, este, juntamente com o reclamado, requereu o julgamento antecipado da lide conforme termo de audiência de fls. 31.
Assim, o reclamante não satisfez o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito alegado, na senda do art. 373, inc. I, do
Código de Processo Civil. Ante o exposto e por tudo mais que nos autos consta, embasados nos motivos e fundamentos acima
lançados e com fulcro nos arts. 373, I, 487, I do CPC, é que JULGO IMPROCEDENTE a presente demanda. Sem custas e sem
honorários. Em caso de recurso, o preparo compreenderá todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em
primeiro grau de jurisdição, na forma do § 1º do art. 42 da lei 9.099/95. Após o transito em julgado, devidamente certificado,
arquive-se. Após o arquivamento, as partes terão o prazo de 120 (cento e vinte) dias para requerer deste Juízo o
desentranhamento das originais juntadas nos autos, pois, conforme determinação do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do
Maranhão, estes autos serão destruídos, após o aludido prazo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Estreito/MA, 20
de junho de 2017.

Juíza – Gisa Fernanda Nery Mendonça Benício
Titular da 1ª Vara de Estreito/MA

SENTENÇA
Processo nº : 2349-24.2014.8.10.0036 (23572014)
Ação       : LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA
Requerente: THAIS BUENO DA SILVA RODRIGUES
Advogado  : MARCELO JOSÉ SILVA RIBEIRO, OAB/MA nº. 6235
Requerido : ESTADO DO MARANHÃO
Advogado : MIGUEL SALES PEREIRA VERAS, SERGIO TAVARES
INTEIRO TEOR: Trata-se de Liquidação de Sentença por Artigos promovida por TAIS BUENO DA SILVA RODRIGUES, em face
do que restou decidido nos autos da ação civil pública de nº. 0000754-29.2010.8.10.0036, que foi movida pelo MINISTÉRIO
PÚBLICO ESTADUAL contra o ESTADO DO MARANHÃO, visando a anulação do Edital de nº. 003/2009, para contratação de
servidores (professores) temporários e a convocação dos candidatos aprovados excedentes no concurso publico objeto do Edital
de nº. 001/2009. Citado o requerido apresentou contestação, alegando preliminar de inexequibilidade da sentença. No mérito,
requereu a improcedência da ação (fl. 169/177). Réplica da autora às fl. 182/185. Decisão declarando a sentença líquida, certa e
exigível às fl. 186/186v. Às fl. 191/192 o requerido informa o cumprimento da obrigação, o que foi corroborado pela autora às fl.
195/196. Vieram os autos conclusos. Relatados. Decido. Da análise dos autos, verifica-se que a obrigação encontra-se satisfeita,
uma vez que a requerente foi nomeada para o cargo pretendido, conforme infomações constantes às fl. 191/192, confirmadas pela
autora às fl. 195/196. Neste sentido, diz o artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, que a execução será extinta quando o
demandado satisfizer a obrigação. Assim, em face do cumprimento da obrigação, a extinção execução é medida que se impõe,
uma vez que inexistem outras providências a serem adotadas. Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo, com resolução de
mérito, em razão do adimplemento da obrigação, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Custas pelo
requerido, dispensadas por isenção legal. Sem honorários. Após o trânsito em julgado arquive-se com baixa na Distribuição.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Estreito (MA), 27 de junho de 2017.    

Juíza – Gisa Fernanda Nery Mendonça Benício
Titular da 1ª Vara de Estreito/MA

SENTENÇA
Processo nº : 2429-85.2014.8.10.0036 (24372014)
Ação           : EXECUÇÃO
Requerente : FABIANA EVANGELISTA BARBOSA E OUTROS
Advogado  : MARCELO JOSÉ SILVA RIBEIRO, OAB/MA nº. 6235
Requerido : ESTADO DO MARANHÃO
Procurador : LUCIANA CARDOSO MAIA
INTEIRO TEOR: Trata-se de Impugnação ao cumprimento de sentença proposta pelo ESTADO DO MARANHAO em face de
LEANDRO SANTOS CARVALHO, FABIANA EVANGELISTA BARBOSA e MARJA CIBELE REIS DE AZEVEDO, em que alega o
não cabimento da cobrança da pena de multa, uma vez que o valor cobrado é desarrazoado e excessivo, constituindo
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enriquecimento ilícito. Subsidiariamente, requer a redução do valor das astreintes. Intimados, os Impugnados ofereceram
manifestação às fl. 101/109, alegando a intempestividade da Impugnação e a inexistência do excesso de execução. Ao final, pugna
pela manutenção das astreintes fixadas. É o breve relatório. Decido. Da tempestividade Inicialmente, passo à análise da
tempestividade da Impugnação apresentada pelo requerido. Às fl. 61 consta certidão informando sobre a intempestividade da
Impugnação, a qual foi recebida via-email. Posteriormente, foi verificado por este juízo que o e-mail de recebimento da
Impugnação estava anexado à contracapa dos autos, sendo determinada nova certificação quanto à sua tempestividade, conforme
despacho de fl. 110, o que foi feito às fl. 111. Assim, considerando que o prazo do requerido passou a fluir a partir da carga dos
autos, em 08/06/2017, dispondo este do prazo de 15 (quinze) dias úteis, contabilizados em dobro, verifica-se, pela análise do e-
mail constante às fl. 112 que a Impugnação é tempestiva, uma vez que o prazo final encerrou-se em 20/07/2016, data do
recebimento do e-mail. Dessa forma, estando a Impugnação tempestiva, entendo por bem recebê-la e assim realizar o seu
julgamento. Passo ao mérito da cizânia. O cerne da questão está em estabelecer se a multa cominada para o cumprimento da
obrigação é devida ou não e se, se devida, está passível de modificação e se há excesso de execução. Primeiramente, observa-se
que o acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, que julgou o recurso interposto pela embargante, manteve a cominação
da pena de multa pelo descumprimento da obrigação, motivo pelo qual é devida a sua cobrança em sede de cumprimento de
sentença. Analisando a questão subsidiária, tem-se que o valor cobrado a título de multa pode ser objeto de Impugnação, pois não
restam dúvidas de que a multa cominada não faz coisa julgada material e que o magistrado está autorizado a modificar o seu valor,
caso se mostre insuficiente ou excessiva, conforme o disposto no artigo 461, §6º, do antigo Código de Processo Civil, vigente à
época da sua cominação. Logo, a Impugnação pode ser manejada com o objetivo de questionar a aplicação da multa e o seu
valor. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça reconhece a possibilidade de modificação da multa em sede de Embargos à
Execução contra a Fazenda Pública, conforme ementa de julgado abaixo colacionado: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ASTREINTES. REDUÇÃO DO VALOR. A MULTA PREVISTA NO ART. 461
DO CPC NÃO FAZ COISA JULGADA MATERIAL E PODE SER REVISTA A QUALQUER TEMPO, QUANDO SE MODIFICAR A
SITUAÇÃO EM QUE FOI COMINADA. RESP. 1.333.988/SP, REL. MIN. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJE 11.4.2014,
JULGADO SOB O RITO DO ART. 543-C DO CPC. PROCESSUAL CIVIL. ARTS. 461 E 644 DO CPC: AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. ADEMAIS, AINDA QUE ASSIM NÃO FOSSE, A JURISPRUDÊNCIA
DESTA CORTE É A DE QUE A ALTERAÇÃO DO VALOR FIXADO PARA AS ASTREINTES DEMANDA O REEXAME DAS
CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS DA CAUSA. SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO
REGIMENTAL. 1. Trata-se, na origem, de embargos à execução de título judicial contra a Fazenda Pública em que esta aduz ser
indevida a multa fixada a título de astreintes, bem como excessivo o valor total obtido. 2. Sobre o tema, o Superior Tribunal de
Justiça assentou o entendimento de que a multa prevista no art. 461 do Código de Processo Civil não faz coisa julgada material e
pode ser revista a qualquer tempo, quando se modificar a situação em que foi cominada. Nesse sentido: AgRg no AREsp
627.474/RJ, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 17.4.2015, e REsp. 1.333.988/SP, Rel. Min. PAULO DE TARSO
SANSEVERINO, DJe 11.4.2014. 3. No caso dos autos, não houve o prequestionamento da matéria relativa aos arts. 461 e 644 do
CPC, ou seja, sobre eles não se manifestou o Tribunal de origem, de modo que não consta no acórdão recorrido qualquer menção
a respeito de sua disciplina normativa. O prequestionamento, como requisito de admissibilidade para a abertura da instância
especial, é admitido não só na forma explícita, mas, também, implícita, o que não dispensa, nos dois casos, o necessário debate
acerca da matéria controvertida, o que não ocorreu. Súmulas 282 e 356/STF. 4. Ademais, ainda que assim não fosse, a
jurisprudência desta Corte é a de que a alteração do valor fixado para as astreintes demandaria o reexame das circunstâncias
fáticas da causa, o que é vedado em Recurso Especial, Súmula 7/STJ. Veja-se: AgRg no AREsp 520.395/PR, Rel. Min. MARCO
AURÉLIO BELLIZZE, DJe 25.3.2015. 5. Agravo Regimental desprovido. (AgRg no AREsp 698.703/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO
NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/06/2015, DJe 30/06/2015) (grifos nossos) In casu, verifica-se que a
cobrança do valor de R$ 222.783,40 (duzentos e vinte e dois mil, setecentos e oitenta e três reais e quarenta centavos) a título de
multa é desproporcional, desarrazoada e gera enriquecimento ilícito à parte. Não se está desconsiderando que da data da
sentença que concedeu a antecipação dos efeitos da tutela, em 29 de julho de 2013, até a efetiva implementação do benefício em
favor dos Impugnados, em outubro de 2013 (fl. 85, 90 e 95), onde passaram pouco mais de três meses. Além disso, o valor
cobrado a título de astreintes é muito superior à obrigação a ser cumprida. Por fim, não se pode deixar de levar em consideração
que qualquer pagamento exorbitante cobrado da administração pública terá impacto direto na realização de políticas públicas e nas
finanças do governo. Dessa forma, entendo cabível, no presente caso, da redução das astreintes ao valor de R$ 50.000,00
(cinquenta mil reais) para cada um dos Impugnados. Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente
Impugnação ao Cumprimento de Sentença, para, acolhendo o pedido subsidiário, reduzir o valor das astreintes para R$ 50.000,00
(cinquenta mil reais). Julgamento proferido com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo
Civil. Considerando que os impugnados decaíram da parte substancial do pedido, condeno-os ao pagamento das custas e
honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de
Processo Civil, que deixo em condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do artigo 98, § 3º, do retromencionado diploma
legal. Após o trânsito em julgado, expeça-se Precatório ao Presidente do Egrégio Tribunal de Justiça do Maranhão, em nome dos
requerentes, para que seja realizado o pagamento das astreitentes, no valor fixado neste decisum. Feito isto, intimem-se as partes
da expedição do Precatório ou da Requisição mencionada, na forma que determina o artigo 1º, inciso IV, alínea "a" da Resolução
GP nº 10/2017. Após, inscreva-se o Precatório na Relação de Precatórios e Requisições de Pequeno Valor, conforme determina o
artigo 2º da Resolução GP nº 42/2013 TJMA e arquive-se, com a devida baixa. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Estreito
(MA), 28 de junho de 2017.

Juíza – Gisa Fernanda Nery Mendonça Benício
Titular da 1ª Vara de Estreito/MA

Processo nº : 2463-26.2015.8.10.0036
Ação : Procedimento Ordinário

Página 1258 de 2382 Diário da Justiça Eletrônico Disponibilização: 30/06/2017
Edição nº 114/2017 Publicação: 03/07/2017

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO - Praça Dom Pedro II, s/n Centro - CEP 65010-905 - São Luis-MA - Fone: (98) 2106-9000 - www.tjma.jus.br
Diário da Justiça Eletrônico - Diretoria Judiciária - Coordenadoria de Jurisprudência e Publicações - Fone: (98) 2106 9805 / 9810 / 9896 / 9897 - publicacoes@tj.ma.gov.br



Requerente : RONALDO PEREIRA DOS SANTOS
Advogado : Jean Fabio Matsuyama, OAB/MA nº 9395-A
Requerido : INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Procurador : LUCAS ARAÚJO FORTES, ADILSON SOUZA ANDRADE, RAMON DAS CHAGAS CARVALHO, LUIZ CARLOS
MENDONÇA FURTADO FILHO, YARGO DE CASTRO RESENDE OLIVEIRA, PEDRO IVO CONCEIÇÃO GONÇALVES, CAIO
EDUARDO PASSOS FERREIRA, DANIEL PEDROSA MEIRELES, RICARDO GOMES DA SILVA.
SENTENÇA:RONALDO PEREIRA DOS SANTOS ajuizou a presente Ação Revisional de Benefício Assistencial cc Conversão em
Aposentadoria por idade com pedido de tutela antecipada em face do INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL sob o
argumento de que possui 75 anos de idade e se enquadra na qualidade de segurado especial por ser trabalhador rural. Relata, o
entanto, que, quando tinha 65 anos, requereu junto ao INSS o benefício de aposentadoria rural por idade, tendo lhe sendo deferido
benefício de amparo social ao idoso, razão pela qual requer a conversão do benefício para o de aposentadoria especial rural.
Juntou documentos de fls. 14/59. Gratuidade judiciária deferida às fls. 61. Citado, o requerido ofertou contestação às fls. 64/66
alegando que o autor não logrou comprovar a qualidade de segurado especial pelo tempo necessário. Impugnação à contestação
oferecida às fls. 73/74, onde o autor reiterou os argumentos iniciais e demonstrou ter apresentado início de prova material da
condição de trabalhador rural, bem como requereu a produção de prova testemunhal. Audiência de instrução realizada em
06/12/2016 às 08:30, ocasião em que foi ouvido o requerente e duas testemunhas, conforme termo de fls.93. Alegações finais do
requerente às fls. 96/100. Alegações finais do requerido às fls. 102. É o relatório. DECIDO. A aposentadoria por idade é devida ao
segurado que completar 65 anos, se homem, e 60 anos, se mulher, reduzidos esses limites para 60 e 55 anos, respectivamente,
para os trabalhadores rurais. Regra de redução de idade que vale tanto para os trabalhadores rurais empregados, quanto para os
eventuais ou segurado especial, na conceituação do inciso VII, do art. 11, da Lei nº. 8.212/91. Considera-se "segurado especial a
pessoa física residente no imóvel rural ou aglomerado urbano ou rural próximo a ele que, individualmente ou em regime de
economia familiar, ainda que com o auxílio eventual de terceiros..." (inciso VII, art. 11, Lei nº. 8.213/91). No caso sob exame, a
controvérsia se restringe à questão da qualidade de segurado especial e o cumprimento do período de carência, já que não há
dúvida sobre o requisito idade mínima à época do ajuizamento da ação. A concessão do benefício independe do recolhimento de
contribuição previdenciária, nos termos do artigo 26, III, c/c art. 39, da lei n. 8.213/91, porem quanto ao tempo de exercício da
atividade rUral, exige-se início razoável de prova material, completada por prova testemunhal idônea, não se admitindo, portanto,
prova meramente testemunhal, salvo na ocorrência de motivo de força maior ou caso fortuito (art. 55, parágrafo 3º, da lei n.
8.213/91, Súmulas 149 e 27 do STJ e TRF da 1ª Região, respectivamente). A jurisprudência do STJ admite, inclusive, que essa
comprovação possa ser feita com início de prova material consistente em dados constantes de registro civil, como certidão de
casamento do requerente ou de nascimento de seus filhos e, ainda, em assentos de óbito, no caso de pensão. Em suma, por meio
de quaisquer documentos que contenham fé pública e que atestem, ainda que indiretamente, por exemplo, a profissão do
requerente ou mesmo de seu cônjuge, já que tal qualidade é extensível àquele, nos termos do art. 16, § 4º, da Lei n. 8.213/91,
sendo certo que o art. 106, parágrafo único, da referida Lei contém rol meramente exemplificativo e não taxativo dos meios de
comprovação do exercício de atividade rural (STJ Resp 1081919/PB, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em
02/06/2009, DJe 03/08/2009). In casu, para a comprovação do exercício da atividade rural, a parte autora juntou os seguintes
documentos: a) Certidão de casamento, realizado em 14/04/2004, onde consta a profissão de lavrador (fls. 24); Certidão de inteiro
teor de assento de nascimento de filha, registrada em 16/08/1996, onde consta a profissão de lavrador (fls. 29); Certidão da Justiça
Eleitoral (fls. 30); Escritura Pública de Doação com Adiantamento da Legítima de imóvel rural em favor do autor, feita em
17/01/2011 (fls. 32/37); Outros documentos o imóvel rural, todos em nome da genitora do autor (39/59). Contudo, em que pese o
autor afirme ter trabalhado a vida inteira como rurícola, a documentação apresentada é insuficiente para comprovar o exercício da
atividade rural por todo o período de carência exigido pela legislação vigente. Ademais, a prova testemunhal não demonstrou
conhecimento acerca do labor rural exercido pelo autor, a fim de corroborar a documentação apresentada. Deste modo, não tendo
o autor logrado êxito em comprovar o cumprimento do período de carência de 180 (cento e oitenta) meses, seja por prova material,
seja por prova testemunhal, a improcedência da ação é medida de rigor. Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE a ação, nos
termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas. Honorários pelo requerente, fixados em 10% sobre o valor
da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC, os quais ficam sobrestados até que possa fazê-lo sem prejuízo do sustento
próprio ou da família, ante o deferimento da gratuidade da Justiça. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Após o
trânsito em julgado, arquivem-se. Estreito/MA, 18 de maio de 2017.Gisa Fernanda Nery Mendonça Benício.. Juíza de Direito.

SENTENÇA
Processo nº.: 2468-14.2016.8.10.0036 - (24702016)
Ação            : DECLARATÓRIA
Requerente : LUIS CARLOS BALDUINO FERREIRA
Advogado (a): GILSON PEREIRA COUTINHO, OAB/MA nº. 15.021
Requerido   : BANCO BRADESCO S/A
Advogado : RUBENS GASPAR SERRA, OAB/SP nº. 119.859
INTEIRO TEOR: O relatório é dispensado, nos termos do que dispõe o art. 38, parte final, da Lei 9.099/95, pelo que passo a
decidir. A Lei do Juizado Especial autoriza ao magistrado proferir decisão que reputar mais justa (art. 6.º), sendo admitidos todos
os meios de provas, ainda que não especificados na lei (art. 32). O ponto nuclear da demanda consiste na existência de relação
jurídica entre as partes, consubstanciada no Contrato de Parcelamento de Crédito Pessoal n.º 288262276, a justificar os descontos
em conta corrente da parte autora, bem como na existência de danos morais dele decorrentes. Assim, diante de todo o contexto
probatório, verifica-se que a pretensão da(o) requerente possui viabilidade jurídica, merecendo a tutela jurisdicional pretendida. O
Requerido poderia ter feito prova da existência da relação jurídica entre as partes, o que não fez, pelo contrário, sequer juntou o
contrato e/ou comprovante de débito aos autos. Em sua manifestação, limitou-se a juntar, apenas, contestação desacompanhada
de qualquer documento comprobatório de sua alegação. Provada a inexistência de relação jurídica entre as partes, é clara a
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obrigação de indenizar do reclamado, ex vi, do art. 927 do Código Civil que determina "aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187),
causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo". Desse modo, destaco a existência do nexo causal entre o ato da requerida, em
incluir indevidamente o nome do Requerente nos cadastros restritivos de crédito, e o resultado lesivo a sua honra. Ancora esse
entendimento firme corrente jurisprudencial, verbis: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (ART. 544
DO CPC) - AÇÃO CONDENATÓRIA - DANOS PATRIMONIAIS E MORAIS DECORRENTES DE SAQUE INDEVIDO DE
NUMERÁRIO DEPOSITADO EM CONTA POUPANÇA - INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS QUE JULGARAM PARCIALMENTE
PROCEDENTE O PEDIDO, APENAS NO QUE CONCERNE À INDENIZAÇÃO PELOS PREJUÍZOS DE ORDEM PATRIMONIAL -
DECISÃO MONOCRÁTICA NÃO ACOLHENDO O RECLAMO. INSURGÊNCIA DO AUTOR. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO.
Pretensão condenatória deduzida por titular de conta poupança, tendo em vista a realização de saques indevidos de numerário lá
depositado. Instâncias ordinárias que julgaram parcialmente procedentes os pedidos, condenando a instituição financeira ré ao
ressarcimento somente dos danos patrimoniais. 1. Ofensa ao artigo 557 do Código de Processo Civil. O agravo, nos termos do
artigo 544 do diploma instrumental, é apreciado pelo Relator, que tomará uma das providências elencadas nos incisos e parágrafos
do citado artigo. Outrossim, conforme sólida jurisprudência desta Corte, a reapreciação do reclamo pelo órgão colegiado, em sede
de agravo regimental, supre eventual nulidade. 2. Insurgência quanto ao afastamento da tese de negativa de prestação
jurisdicional e no que toca à aplicação da Súmula 7/STJ. Impositivo o conhecimento do agravo (art. 544 do CPC), a fim de que se
examine, de plano, o próprio apelo extremo. 2.1 Ausência de violação ao artigo 535 do Código de Processo Civil, pois o acórdão
recorrido encontra-se devida e suficientemente fundamentado, tendo enfrentado todas as questões necessárias à solução da
controvérsia. 2.2 O dano extrapatrimonial, mais do que o simples efeito de lesão, é aquele que incide sobre objetos próprios, sobre
bens da vida autônomos, consistindo em gênero, no qual haverá espécies. Segundo desenvolvimento doutrinário, a par das lesões
a direitos da personalidade (imagem, honra, privacidade, integridade física), o que se pode denominar de dano moral objetivo e,
ainda, que ensejam um prejuízo a partir da simples violação da proteção a eles conferida, surgem situações outras, que, embora
não atinjam diretamente tal complexo de direitos, também consubstanciam dano extrapatrimonial passível de compensação, por se
relacionarem com um mal sofrido pela pessoa em sua subjetividade, em sua intimidade psíquica, sujeita a dor ou sofrimento
intransferíveis, que o ato ilícito ou antijurídico veio a subverter. Enquanto a primeira categoria traduz um dano aferível de plano,
com a mera lesão a um direito de personalidade, a segunda pressupõe uma maior investigação do caso concreto, a fim de que
sejam examinadas as suas peculiaridades e, ao final, de definir se aquela determinada hipótese fática e suas repercussões e
desdobramentos, embora não tenham atingido um direito de personalidade, ultrapassaram o que se entende por mero
aborrecimento e incômodo, alcançando sobremodo a integridade psíquica do sujeito. É sob a ótica desta segunda categoria -
danos morais subjetivos, os quais reclamam uma análise mais pormenorizada das circunstâncias do caso concreto - , que deve ser
procedido o exame acerca do reconhecimento ou não de dano extrapatrimonial passível de compensação em hipóteses como a
dos autos - saque indevido de numerário depositado em conta poupança. 2.3 A análise do enquadramento jurídico dos fatos
expressamente mencionados no acórdão impugnado não constitui simples reexame probatório, mormente quando, em um juízo
sumário, for possível visualizar primo icto oculi que a tese articulada no apelo nobre não retrata rediscussão de fato e nem
interpretação de cláusulas contratuais, senão da própria qualificação jurídica dos fatos já apurados e consignados nas decisões
proferidas pelas instâncias ordinárias. 2.4 Na hipótese dos autos, diversamente do que compreendido pelas instâncias ordinárias,
as circunstâncias que envolveram o caso são suficientes à caracterização do dano moral. O autor somente está vendo restituído o
seu dinheiro, indevidamente retirado de sua conta poupança, após ter intentado uma ação judicial que obrigou a instituição
financeira a recompor os depósitos. Evidente que essa circunstância vai muito além de um mero dissabor, transtorno ou
aborrecimento corriqueiro, não sendo admissível compreender que o intento e longo acompanhamento de uma demanda judicial,
único instrumento capaz de refazer seu patrimônio e compelir a ré a proceder à reparação, seja acontecimento normal, comum no
cotidiano de qualquer indivíduo. 3. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO, a fim de conhecer do agravo (art. 544 do CPC) para, de
plano, uma vez superada a preliminar de negativa de prestação jurisdicional, dar provimento ao recurso especial, reconhecendo a
configuração da dano moral na hipótese. (AgRg no AREsp 395.426/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Rel. p/
Acórdão Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 15/10/2015, DJe 17/12/2015) Da decisão acima ementada,
percebe-se, ainda, que o dano moral pretendido dispensa comprovação, entendimento esse defendido pelo professor da
Universidade de São Paulo Carlos Alberto Bittar ao afirmar que: "Realmente, não se cogita, em verdade, pela melhor técnica, em
prova de dor, aflição, ou de constrangimento, porque são fenômenos ínsitos na alma humana como reações naturais a agressões
do meio social. Dispensam, pois comprovação, bastando a demonstração do resultado lesivo e a conexão com o fato causador,
para a responsabilização do agente." (BITTAR, Carlos Alberto. Reparação Civil por Danos Morais. 2.ª ed., São Paulo: RT, p-130.)
Por fim, comprovada a ofensa à honra da requerente, bem como o nexo de causalidade, revela-se necessário a avaliação do
quantum razoável para indenizá-la, como forma de reparar o dano e punir o responsável, desestimulando-o a repetir a ofensa. É
evidente que o valor arbitrado jamais equilibrará a balança entre a lesão causada e a indenização estipulada, por mais apurada e
justa que seja a avaliação judicial. Não obstante, a jurisprudência tem criado parâmetros a fim de fornecer elementos seguros para
a avaliação do dano moral. A indenização portanto - deve ser fixada em termos razoáveis, não se justificando que a reparação
venha a constituir-se em enriquecimento indevido, considerando que se recomenda que o arbitramento deva operar-se com
moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao porte econômico das partes, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela
doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se da sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida,
notadamente à situação econômica e às peculiaridades do caso concreto. Ressalto, ainda, o enunciado n.º 10 das Turmas
Recursais do Juizado Especial do Estado do Maranhão, verbis: "Nas ações de indenização por danos morais, incidirão juros legais
e correção monetária, contados a partir da data da sentença condenatória." Devido, portanto, também, a restituição dos valores
indevidamente descontados em dobro, nos termos do artigo 42, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor. Isto posto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO para DECLARAR a inexistência de relação jurídica, referente ao contrato n.º
288262276, e CONDENAR o demandado BANCO BRADESCO S/A , a pagar a LUIS CARLOS BALDUINO FERREIRA: (a)
indenização por danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), valor não tão baixo para que mantenha sua função
pedagógica mas não tão elevada para que não represente fonte de enriquecimento sem causa. Correção monetária e juros de 1%
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(um por cento) ao mês, a contar do dano (súmula 54 do STJ); (b) indenização por danos materiais, consistentes na repetição do
dobro do indevidamente descontado em sua conta corrente, com acréscimo de correção e juros de 1% (um por cento) ao mês, a
contarem da citação (art. 405 do código civil). Sem custas e honorários advocatícios (art. 55, caput, da Lei nº 9.099/95). Transitada
em julgado, intimem-se as partes a requererem o que for de direito no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento. Nada
sendo requerido, arquive-se com baixa na distribuição. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Estreito (MA), 14 de junho de 2017.

Juíza – Gisa Fernanda Nery Mendonça Benício
Titular da 1ª Vara de Estreito/MA

SENTENÇA
Processo nº.: 2572-06.2016.8.10.0036 - (25752016)
Ação            : COBRANÇA DE DIFERENÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT
Requerente : JULIO IGLESIAS DA SILVA NEVES
Advogado (a): KEILA ALVES DE SOUSA FONSECA, OAB/MA nº. 7742-A, JOSIFRAN DE MOURA FONSECA, OAB/MA
nº.15.199
Requerido   : SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT
Advogado : RODRIGO AYRES MARTINS DE OLIVEIRA, OAB/MA nº. 13.569-A
INTEIRO TEOR: JULIO IGLESIAS DA SILVA NEVES, devidamente qualificado nos autos, propôs ação de cobrança sob o rito da
Lei 9.099/95, contra, SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DPVAT, alegando que foi vitima de acidente de trânsito ocorrido
no dia 15/08/2014, que teve como consequência sua invalidez permanente. Dispensado o relatório a teor do art. 38 da Lei
9.099/95. DECIDO. Inicialmente, em analisando a preliminar de suspeita de fraude quanto aos documentos apresentados pelo
reclamante para obtenção do pagamento do seguro, tal pedido resta prejudicado em razão desde juízo não dispor das vias
originais dos documentos tidos suspeitos pelo reclamado como fraudados. Assim, em razão de tais peças encontrarem-se em
mãos da seguradora, tendo inclusive, efetuado o pagamento do prêmio do seguro pela via administrativa, poderá o reclamado, às
suas expensas, levar tais suspeitas juntamente com as vias originais dos documentos, ao conhecimento da autoridade policial para
que, caso seja necessário, instaure o competente procedimento investigativo. Rejeito a preliminar de validade do pagamento
efetuado administrativamente, uma vez que o recibo com quitação geral e plena e que conste especificamente o valor pago
exonera o devedor somente em relação aquele valor, não podendo servir de quitação para eventuais valores remanescentes, sob
pena enriquecimento sem causa. Nesse sentido: CIVIL. SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). VALOR QUANTIFICADO EM
SALÁRIOS MÍNIMOS. INDENIZAÇÃO LEGAL. CRITÉRIO. VALIDADE. LEI N. 6.194/74. RECIBO. QUITAÇÃO. SALDO
REMANESCENTE. I. O valor de cobertura do seguro obrigatório de responsabilidade civil de veículo automotor (DPVAT) é de
quarenta salários mínimos, assim fixado consoante critério legal específico, não se confundindo com índice de reajuste e, destarte,
não havendo incompatibilidade entre a norma especial da Lei n. 6.194/74 e aquelas que vedam o uso do salário mínimo como
parâmetro de correção monetária. Precedente da 2ª Seção do STJ (REsp n. 146.186/RJ, Rel. p/ Acórdão Min. Aldir Passarinho
Junior, por maioria, julgado em 12.12.2001). II. O recibo dado pelo beneficiário do seguro em relação à indenização paga a menor
não o inibe de reivindicar, em juízo, a diferença em relação ao montante que lhe cabe de conformidade com a lei que rege a
espécie. III. Recurso especial conhecido e provido. (REsp 296675 / SP RECURSO ESPECIAL 2000/0142166-2 - Ministro ALDIR
PASSARINHO JUNIOR T4 20/08/2002 - DJ 23/09/2002 p. 367 RJADCOAS vol. 40 p. 122 RSTJ vol. 179 p. 358) (Grifo nosso)
Rejeito de pronto a preliminar de incompetência absoluta deste juizado por complexidade da causa, uma vez que encontra-se
determinado no art. 3º, da Lei 9.099/95 a exclusão de sua alçada apenas as causas de natureza alimentar, fiscal, e de interesse da
Fazenda Pública, e também as relativas a acidentes do trabalho, a resíduos e ao estado e capacidade das pessoas ainda que de
cunho patrimonial. De mais a mais, tenho que a complexidade da causa que demanda reconhecimento de incompetência dos
Juizados é aquela aferida pelo objeto da prova (Enunciado 54 FONAJE). No caso em tela, o reclamante trouxe aos autos os
documentos exigidos por Lei que permitem a avaliação do pleito. Ademais, a matéria encontra-se superada pela Súmula 14 das
Turmas Recursais, a qual estabelece que "Inexiste complexidade de causa a afastar a competência do Juizado Especial quando os
autos exibem prova da invalidez através de Laudo oriundo de órgãos oficiais como INSS e IML.". Preliminar Rejeitada. A preliminar
de inépcia da inicial em razão do reclamante não ter juntado aos autos o respectivo laudo do IML, também deve ser indeferia.
Cumpre salientar que o artigo 5º da Lei nº 6.194/74 dispõe o seguinte: "o pagamento da indenização será efetuado mediante
simples prova do acidente e do dano decorrente". Note-se que não há na Lei n. 6.194/1974 qualquer previsão a respeito da
obrigatoriedade de apresentação do laudo do Instituto Médico Legal para a comprovação da invalidez da vítima de acidente de
trânsito. Sendo assim, a ausência de apresentação, com a inicial, do laudo do IML não é causa de indeferimento da petição, pois a
invalidez do reclamante poderá ser comprovada por outros meios de prova, inclusive por perícia médica, nesse sentido: EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT - AUSÊNCIA DE LAUDO DO IML -
INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - DOCUMENTO DISPENSÁVEL - INÉPCIA NÃO CONFIGURADA - EXTINÇÃO
PREMATURA - SENTENÇA CASSADA. É dispensável a juntada do Laudo do IML ou outro documento médico para instruir a ação
de cobrança de seguro DPVAT, uma vez que é possível a comprovação do grau e da extensão das lesões durante a instrução
processual. APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0686.14.001297-8/001 - COMARCA DE TEÓFILO OTÔNI - APELANTE(S): IDALICIO VIEIRA
COSTA - APELADO(A)(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A Conforme dicção do art. 3º,
inciso II, da Lei 6.194/74, na hipótese de invalidez permanente incompleta a indenização deve ser proporcional ao grau das lesões,
devendo ser obtida mediante a utilização dos percentuais correspondentes ao segmento do corpo lesionado. (Súmula 474 do STJ).
No mérito, o autor pretende com a presente demanda, a complementação do pagamento da indenização do Seguro DPVAT, por
entender que o valor pago na via administrativa não condiz com as sequelas resultantes do acidente automobilístico sofrido,
estando o pagamento em desconformidade com o previsto na tabela anexa à Lei 11.487/2007. Ocorre, porém, que o autor não se
desincumbiu em comprovar a alegada invalidez, (art. 373, I do CPC) nem muito menos que as sequelas decorrentes do acidente,
resultaram na perda anatômica e/ou funcional completa do membro inferior a justificar o pagamento do seguro na porcentagem de
70% do teto previsto em Lei. O Laudo Médico apresentado às fls. 22 pelo reclamante é inconclusivo, posto que, não menciona se
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há invalidez permanente ou parcial, bem como, não atesta que o reclamante ficou ou não incapacitado para sua vida habitual e/ou
especificamente no presente caso, perdeu ou não, completamente, a mobilidade do ombro. Ressalte-se o laudo apresentado pelo
autor serviu como parâmetro para pagamento do seguro na seara administrativa e que o pagamento administrativo guarda
correlação com o previsto na tabela anexa à Lei 11.487/2007. Por outro lado, o reclamante, também não conseguiu comprovar que
o pagamento da indenização do seguro DPVAT efetuado na via administrativa, não se deu em conformidade com a extensão das
perdas anatômicas ou funcionais, conforme redação dada ao art. 3º § 1º da Lei nº 6.194/74 modificado pela Lei nº 11.945 de
24.06.2009, a implicar a complementação do pagamento do seguro na porcentagem pretendida. A lei 11.482/2007, indica que a
indenização do seguro obrigatório por invalidez permanente, varia pelo grau de invalidez, observado constar da letra da lei - em
"até" R$ 13.500,00, permitindo-se concluir desta forma, que o valor da cobertura, nos casos de invalidez permanente, varia
conforme o grau de incapacidade da vítima. Como alhures mencionado, a invalidez do reclamante poderia ser comprovada por
outros meios de prova, inclusive por perícia médica, porém, disso não se desincumbiu a reclamante, pois, apesar de ter lhe sido
facultada a produção de provas, este, juntamente com o reclamado, requereu o julgamento antecipado da lide conforme termo de
audiência de fls. 30. Assim, o reclamante não satisfez o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito alegado, na senda do
art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil. Ante o exposto e por tudo mais que nos autos consta, embasados nos motivos e
fundamentos acima lançados e com fulcro nos arts. 373, I, 487, I do CPC, é que JULGO IMPROCEDENTE a presente demanda.
Sem custas e sem honorários. Em caso de recurso, o preparo compreenderá todas as despesas processuais, inclusive aquelas
dispensadas em primeiro grau de jurisdição, na forma do § 1º do art. 42 da lei 9.099/95. Após o transito em julgado, devidamente
certificado, arquive-se. Após o arquivamento, as partes terão o prazo de 120 (cento e vinte) dias para requerer deste Juízo o
desentranhamento das originais juntadas nos autos, pois, conforme determinação do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do
Maranhão, estes autos serão destruídos, após o aludido prazo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Estreito/MA, 21
de junho de 2017.

Juíza – Gisa Fernanda Nery Mendonça Benício
Titular da 1ª Vara de Estreito/MA

SENTENÇA
Processo nº.: 2592-94.2016.8.10.0036 - (25952016)
Ação            : ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO
Requerente : MARIA DOS ANJOS CHAVES BARROS
Advogado (a): KECIO AGUIAR FRANCO ROCHA, OAB/MA nº. 15.598
Requerido   : BANCO BRADESCO S/A
Advogado : RUBENS GASPAR SERRA, OAB/SP nº. 119.859
INTEIRO TEOR: O relatório é dispensado, nos termos do que dispõe o art. 38, parte final, da Lei 9.099/95, pelo que passo a
decidir. A Lei do Juizado Especial autoriza ao magistrado proferir decisão que reputar mais justa (art. 6.º), sendo admitidos todos
os meios de provas, ainda que não especificados na lei (art. 32). Da análise de todo o conjunto probatório, verifica-se que assiste
razão a Requerente, em parte. Pelos documentos acostados aos autos, verifica-se que a parte requerente, consumidora,
pretendeu junto à parte requerida a abertura de conta para recebimento de seu benefício. Contudo, de forma dissimulada, a parte
requerida impôs à parte requerente a contratação do serviço de conta corrente, gerando a obrigação ao consumidor do pagamento
de tarifas bancárias incidentes sobre o serviço. O banco confirma a existência do contrato, afirmando sua legalidade, contudo não
apresenta instrumento supostamente firmado. Portanto, a ausência do contrato assinado pelo requerente, que sequer foi
apresentado pelo requerido, conduz a procedência do pedido. Ora, ninguém é obrigado a pagar despesas bancárias por contrato
de conta corrente que não realizou. Isso porque a Resolução do Conselho Monetário Nacional n.º 3.402/2006 determina às
instituições financeiras a obrigação fornecer serviços para pagamento de salários, proventos, soldos, vencimentos, aposentadorias,
pensões e similares, sem cobrar dos beneficiários, a qualquer título, tarifas destinadas ao ressarcimento pela sua realização (art. 1º
c/c art. 2º, I). Com tal ação, a parte requerida violou o princípio da transparência e o direito do consumidor à informação. Tanto na
esfera contratual quanto na extracontratual, o direito do consumidor à informação se traduz em um dever anexo, que se perfila ao
lado de outros, tais como os de cuidado, de segurança e de cooperação, todos criados pelo princípio da boa-fé objetiva. Assim, é
dever do fornecedor de bem informar o consumidor (CDC, art. 4º), tratando-se de um dever (obrigação) exigido antes mesmo do
início da relação contratual, passando a ser componente necessário do produto e do serviço, os quais não podem ser oferecidos
no mercado sem sua observância. O Código de Defesa do Consumidor é claro ao preceituar, verbis: "Art. 6º. São direitos básicos
do consumidor: (.) III - informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de
quantidade, características, composição, qualidade e preço, bem como sobre os riscos que apresentam." "Art. 31. A oferta e
apresentação de produtos ou serviços devem assegurar informações corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa
sobre suas características, qualidades, quantidade, composição, preço, garantia, prazos de validade e origem, entre outros dados,
bem como sobre os riscos que apresentem à saúde e segurança dos consumidores". A forma de comercialização e as informações
levadas a cabo pela demandada no que tange à oferta da abertura de conta corrente, pecam pela indubitável ausência de clareza
em suas proposições, já que cobra por serviços não utilizados e não pretendidos pela parte requerente, ferindo,
contundentemente, o princípio da transparência das relações de consumo. É tanto que não há informação de que a conta foi
utilizada para outros fins que não o do recebimento e saque de seu benefício. Outros dispositivos do CDC podem ser invocados
para respaldar o entendimento ora destacado: "Art. 4º (.) I - o reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor;(.) IV - educação e
informação de fornecedores e consumidores, quanto aos seus direitos e deveres, com vistas à melhoria do mercado de consumo;
(.) VI - coibição e repressão eficientes de todos os abusos praticados no mercado de consumo (.)." Não cumprindo com tal dever
de informar, previa e adequadamente, perde o contrato sua força obrigacional em relação ao consumidor, conforme preceitua o
CDC, verbis: "Art. 46. Os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a
oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a
dificultar a compreensão de seu sentido e alcance." Assim é que o contrato de abertura de conta corrente não pode obrigar a
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Requerente, pois não resta dúvida de que o direito à informação é obrigação do fornecedor, e como tal tem proteção em sede
judicial. Dessa maneira, ante a vontade de contratar manifestada pelo consumidor entendo ser razoável a declaração de
inexistência do contrato de abertura de conta corrente, considerando válido o contrato de abertura de conta para recebimento de
benefícios. Com relação à indenização por DANOS MATERIAIS, pleiteia a parte requerente a restituição em dobro das seguintes
taxas bancárias: "CART CRED ANUID", "SEG PRESTAMISTA", "ENC LIM CREDITO", "CESTA FACIL ECONOMICA", "TARIFA
BANCÁRIA" e tarifas que envolvam serviços bancários (conta corrente) Com efeito, as grafias "CART CRED ANUID", "SEG
PRESTAMISTA", "ENC LIM CREDITO", "CESTA FACIL ECONOMICA", "TARIFA BANCÁRIA" e tarifas que envolvam serviços
bancários (conta corrente) merecem devolução em dobro, na forma do art. 42, parágrafo único do CDC. Logo, o banco/requerido
deverá apresentar extrato consolidado mensal dos valores indevidamente cobrados a título de "CART CRED ANUID", "SEG
PRESTAMISTA", "ENC LIM CREDITO", "CESTA FACIL ECONOMICA", "TARIFA BANCÁRIA" e demais tarifas que envolvam
serviços bancários (conta corrente) nos últimos cinco anos que deverão ser restituídos em dobro ao requerente. Quantos aos
DANOS MORAIS, a conduta da Requerida, de dissimular a contratação de abertura de conta corrente, que gera ônus ao
consumidor, ao invés de conta para recebimento de benefício, e, assim, induzindo a parte requerente a erro, tem o condão de
ofendê-la em sua dignidade, o que, por si só, caracteriza a existência de danos morais a serem reparados. Na lição de Pontes de
Miranda: "nos danos morais a esfera ética da pessoa é ofendida". In casu, reputo cabível a reparação pelo dano moral. O saudoso
Prof. da Universidade de São Paulo Carlos Alberto Bittar (In "Reparação Civil por Danos Morais". 2.ª ed., São Paulo: RT, p-130,
ressalta, verbis: "Realmente, não se cogita, em verdade, pela melhor técnica, em prova de dor, aflição, ou de constrangimento,
porque são fenômenos ínsitos na alma humana como reações naturais a agressões do meio social. Dispensam, pois
comprovação, bastando a demonstração do resultado lesivo e a conexão com o fato causador, para a responsabilização do
agente". Nesse sentido é a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Paraná, verbis: "O dano simplesmente moral, sem repercussão
no patrimônio não há como ser comprovado. Ele existe tão somente pela ofensa, e dela é presumido, sendo o bastante para
justificar a indenização". (TJPR 4.ª C Ap. Rel. Wilson reback RT 681/163)". Assim, embora a jurisprudência tenha firmado posição
acerca da desnecessidade de comprovação da lesão à honra da pessoa, entendo que os autos possuem comprovação suficiente
para fundamentar a indenização pleiteada. A indenização portanto - deve ser fixada em termos razoáveis, não se justificando que a
reparação venha a constituir-se em enriquecimento indevido, considerando que se recomenda que o arbitramento deva operar-se
com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao porte econômico das partes, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos
pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se da sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida,
notadamente à situação econômica e às peculiaridades do caso concreto. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE
PROCEDENTES OS PEDIDOS contido na inicial, para declarar a nulidade do Contrato de Abertura de Conta Corrente havido
entre as partes, e condenar o requerido, BANCO BRADESCO SA a: 1) Converter a CONTA CORRENTE (ag. 1334, conta corrente
42360-2), em CONTA BENEFÍCIO, devendo comprovar seu cumprimento nos autos no prazo de 20 (vinte) dias, 2) Pagar à parte
requerente a importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de sanção moral, a ser atualizada a partir da sentença; 3) Pagar,
em dobro, o valor descontado com a rubrica de "CART CRED ANUID", "SEG PRESTAMISTA", "ENC LIM CREDITO", "CESTA
FACIL ECONOMICA", "TARIFA BANCÁRIA" e demais tarifas que envolvam serviços bancários (conta corrente), nos últimos cinco
anos, a título de danos materiais, devendo o banco requerido apresentar os extratos consolidados mensais do referido período no
prazo de trinta dias; O descumprimento das obrigações de fazer implicará em multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais), limitado
a 30 (trinta) dias, com fundamento no art. 497 do CPC. A condenação imposta deverá ser paga voluntariamente no prazo de 15
(quinze) dias do trânsito em julgado da decisão, sob pena de incidência da multa do art. 523 do Novo Código de Processo Civil,
independentemente de intimação. Sem custas e honorários advocatícios (art. 55, caput, da Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado,
sem manifestação da parte no prazo de 10 (dez) dias, após intimação, arquivem-se os autos com baixa na distribuição. Publique-
se. Registre-se. Intimem-se. Estreito (MA), 7 de junho de 2017.

Juíza – Gisa Fernanda Nery Mendonça Benício
Titular da 1ª Vara de Estreito/MA

SENTENÇA
Processo nº.: 2731-46.2016.8.10.0036 - (27352016)
Ação            : RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Requerente : WILLAN EZILTON SOARES SANTOS
Advogado (a): VAGNO DOS SANTOS SILVA, OAB/MA nº. 16.676
INTEIRO TEOR: Trata-se de Embargos de Declaração interpostos por Vagno dos Santos Silva/1, defensor dativo nos presentes
autos, em face da sentença de fl. 17/17v aduzindo, em síntese, que a decisão foi omissa em relação à condenação do Estado do
Maranhão ao pagamento dos honorários advocatícios. Analisando os argumentos trazidos pelo embargante a sentença
impugnada, tem-se: 1) o embargante foi nomeado como defensor dativo do requerente, como se infere às fl. 05 e; 2) o embargante
participou efetivamente do processo. Portanto, assiste razão ao embargante em querer ver reconhecido o fruto de seu trabalho, do
contrário haveria enriquecimento ilícito do Estado. Ante o exposto, conheço dos embargos, por serem tempestivos, para julgá-los
procedentes, ante a omissão apontada, reformando a sentença impugnada para condenar o Estado do Maranhão no pagamento
dos honorários advocatícios do defensor dativo, os quais arbitro em R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), conforme item 9.11
da tabela da OAB/MA, face à sua omissão em assegurar assistência judiciária aos que não tem condições financeiras de contratar
advogado. Intime-se a Procuradoria Geral do Estado do Maranhão da condenação supra. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Estreito (MA), 19 de junho de 2017.

Juíza – Gisa Fernanda Nery Mendonça Benício
Titular da 1ª Vara de Estreito/MA

SENTENÇA
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Processo nº.: 2829-31.2016.8.10.0036 - (28332016)
Ação            : COBRANÇA DE DIFERENÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT
Requerente : PEDRO MARTINS MIRANDA FILHO
Advogado (a): KEILA ALVES DE SOUSA FONSECA, OAB/MA nº. 7742-A, JOSIFRAN DE MOURA FONSECA, OAB/MA
nº.15.199
Requerido   : SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT
Advogado : RODRIGO AYRES MARTINS DE OLIVEIRA, OAB/MA nº. 13.569-A
INTEIRO TEOR: PEDRO MARTINS MIRANDA FILHO, devidamente qualificado nos autos, propôs ação de cobrança sob o rito da
Lei 9.099/95, contra, SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DPVAT, alegando que foi vitima de acidente de trânsito ocorrido
no dia 15/08/2014, que teve como consequência sua invalidez permanente. Dispensado o relatório a teor do art. 38 da Lei
9.099/95. DECIDO. Rejeito a preliminar de validade do pagamento efetuado administrativamente, uma vez que o recibo com
quitação geral e plena e que conste especificamente o valor pago exonera o devedor somente em relação aquele valor, não
podendo servir de quitação para eventuais valores remanescentes, sob pena enriquecimento sem causa. Nesse sentido: CIVIL.
SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). VALOR QUANTIFICADO EM SALÁRIOS MÍNIMOS. INDENIZAÇÃO LEGAL. CRITÉRIO.
VALIDADE. LEI N. 6.194/74. RECIBO. QUITAÇÃO. SALDO REMANESCENTE. I. O valor de cobertura do seguro obrigatório de
responsabilidade civil de veículo automotor (DPVAT) é de quarenta salários mínimos, assim fixado consoante critério legal
específico, não se confundindo com índice de reajuste e, destarte, não havendo incompatibilidade entre a norma especial da Lei n.
6.194/74 e aquelas que vedam o uso do salário mínimo como parâmetro de correção monetária. Precedente da 2ª Seção do STJ
(REsp n. 146.186/RJ, Rel. p/ Acórdão Min. Aldir Passarinho Junior, por maioria, julgado em 12.12.2001). II. O recibo dado pelo
beneficiário do seguro em relação à indenização paga a menor não o inibe de reivindicar, em juízo, a diferença em relação ao
montante que lhe cabe de conformidade com a lei que rege a espécie. III. Recurso especial conhecido e provido. (REsp 296675 /
SP RECURSO ESPECIAL 2000/0142166-2 - Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR T4 20/08/2002 - DJ 23/09/2002 p. 367
RJADCOAS vol. 40 p. 122 RSTJ vol. 179 p. 358) (Grifo nosso) Rejeito de pronto a preliminar de incompetência absoluta deste
juizado por complexidade da causa, uma vez que encontra-se determinado no art. 3º, da Lei 9.099/95 a exclusão de sua alçada
apenas as causas de natureza alimentar, fiscal, e de interesse da Fazenda Pública, e também as relativas a acidentes do trabalho,
a resíduos e ao estado e capacidade das pessoas ainda que de cunho patrimonial. De mais a mais, tenho que a complexidade da
causa que demanda reconhecimento de incompetência dos Juizados é aquela aferida pelo objeto da prova (Enunciado 54
FONAJE). No caso em tela, o reclamante trouxe aos autos os documentos exigidos por Lei que permitem a avaliação do pleito.
Ademais, a matéria encontra-se superada pela Súmula 14 das Turmas Recursais, a qual estabelece que "Inexiste complexidade de
causa a afastar a competência do Juizado Especial quando os autos exibem prova da invalidez através de Laudo oriundo de
órgãos oficiais como INSS e IML.". Preliminar Rejeitada. A preliminar de inépcia da inicial em razão do reclamante não ter juntado
aos autos o respectivo laudo do IML, também deve ser indeferia. Cumpre salientar que o artigo 5º da Lei nº 6.194/74 dispõe o
seguinte: "o pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente". Note-se que não
há na Lei n. 6.194/1974 qualquer previsão a respeito da obrigatoriedade de apresentação do laudo do Instituto Médico Legal para a
comprovação da invalidez da vítima de acidente de trânsito. Sendo assim, a ausência de apresentação, com a inicial, do laudo do
IML não é causa de indeferimento da petição, pois a invalidez do reclamante poderá ser comprovada por outros meios de prova,
inclusive por perícia médica, nesse sentido: EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - INDENIZAÇÃO DO SEGURO
DPVAT - AUSÊNCIA DE LAUDO DO IML - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - DOCUMENTO DISPENSÁVEL - INÉPCIA
NÃO CONFIGURADA - EXTINÇÃO PREMATURA - SENTENÇA CASSADA. É dispensável a juntada do Laudo do IML ou outro
documento médico para instruir a ação de cobrança de seguro DPVAT, uma vez que é possível a comprovação do grau e da
extensão das lesões durante a instrução processual. APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0686.14.001297-8/001 - COMARCA DE TEÓFILO
OTÔNI - APELANTE(S): IDALICIO VIEIRA COSTA - APELADO(A)(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO
DPVAT S/A Conforme dicção do art. 3º, inciso II, da Lei 6.194/74, na hipótese de invalidez permanente incompleta a indenização
deve ser proporcional ao grau das lesões, devendo ser obtida mediante a utilização dos percentuais correspondentes ao segmento
do corpo lesionado. (Súmula 474 do STJ). No mérito, o autor pretende com a presente demanda, a complementação do
pagamento da indenização do Seguro DPVAT, por entender que o valor pago na via administrativa não condiz com as sequelas
resultantes do acidente automobilístico sofrido, estando o pagamento em desconformidade com o previsto na tabela anexa à Lei
11.487/2007. Ocorre, porém, que o autor não se desincumbiu em comprovar a alegada invalidez, (art. 373, I do CPC) nem muito
menos que as sequelas decorrentes do acidente, resultaram na perda anatômica e/ou funcional completa do membro inferior a
justificar o pagamento do seguro na porcentagem de 10% do teto previsto em Lei. O Laudo Médico apresentado às fls. 21 pelo
reclamante é inconclusivo, posto que, não menciona se há invalidez permanente ou parcial, bem como, não atesta que o
reclamante ficou ou não incapacitado para sua vida habitual e/ou especificamente no presente caso, perdeu ou não,
completamente, a mobilidade do pé. Ressalte-se que o pagamento administrativo guarda correlação com o previsto na tabela
anexa à Lei 11.487/2007. Por outro lado, o reclamante, também não conseguiu comprovar que o pagamento da indenização do
seguro DPVAT efetuado na via administrativa, não se deu em conformidade com a extensão das perdas anatômicas ou funcionais,
conforme redação dada ao art. 3º § 1º da Lei nº 6.194/74 modificado pela Lei nº 11.945 de 24.06.2009, a implicar a
complementação do pagamento do seguro na porcentagem pretendida. A lei 11.482/2007, indica que a indenização do seguro
obrigatório por invalidez permanente, varia pelo grau de invalidez, observado constar da letra da lei - em "até" R$ 13.500,00,
permitindo-se concluir desta forma, que o valor da cobertura, nos casos de invalidez permanente, varia conforme o grau de
incapacidade da vítima. Como alhures mencionado, a invalidez do reclamante poderia ser comprovada por outros meios de prova,
inclusive por perícia médica, porém, disso não se desincumbiu a reclamante, pois, apesar de ter lhe sido facultada a produção de
provas, este, juntamente com o reclamado, requereu o julgamento antecipado da lide conforme termo de audiência de fls. 29.
Assim, o reclamante não satisfez o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito alegado, na senda do art. 373, inc. I, do
Código de Processo Civil. Ante o exposto e por tudo mais que nos autos consta, embasados nos motivos e fundamentos acima
lançados e com fulcro nos arts. 373, I, 487, I do CPC, é que JULGO IMPROCEDENTE a presente demanda. Sem custas e sem
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honorários. Em caso de recurso, o preparo compreenderá todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em
primeiro grau de jurisdição, na forma do § 1º do art. 42 da lei 9.099/95. Após o transito em julgado, devidamente certificado,
arquive-se. Após o arquivamento, as partes terão o prazo de 120 (cento e vinte) dias para requerer deste Juízo o
desentranhamento das originais juntadas nos autos, pois, conforme determinação do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do
Maranhão, estes autos serão destruídos, após o aludido prazo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Estreito/MA, 20
de junho de 2017.

Juíza – Gisa Fernanda Nery Mendonça Benício
Titular da 1ª Vara de Estreito/MA

SENTENÇA
Processo nº.: 304-42.2017.8.10.0036 - (3072017)
Ação            : COBRANÇA DE DIFERENÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT
Requerente : DAIANA FERREIRA DE SOUSA
Advogado (a): ALLYSSON CRISTIANO RODRIGUES DA SILVA, OAB/MA nº.8874-A
Requerido   : SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT
Advogado : RODRIGO AYRES MARTINS DE OLIVEIRA, OAB/MA nº. 13.569-A
INTEIRO TEOR: DAIANA FERREIRA DE SOUSA, devidamente qualificado nos autos, propôs ação de cobrança sob o rito da Lei
9.099/95, contra, SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DPVAT, alegando que foi vitima de acidente de trânsito ocorrido no
dia 15/08/2014, que teve como consequência sua invalidez permanente. Dispensado o relatório a teor do art. 38 da Lei 9.099/95.
DECIDO. Rejeito a preliminar de validade do pagamento efetuado administrativamente, uma vez que o recibo com quitação geral e
plena e que conste especificamente o valor pago exonera o devedor somente em relação aquele valor, não podendo servir de
quitação para eventuais valores remanescentes, sob pena enriquecimento sem causa. Nesse sentido: CIVIL. SEGURO
OBRIGATÓRIO (DPVAT). VALOR QUANTIFICADO EM SALÁRIOS MÍNIMOS. INDENIZAÇÃO LEGAL. CRITÉRIO. VALIDADE.
LEI N. 6.194/74. RECIBO. QUITAÇÃO. SALDO REMANESCENTE. I. O valor de cobertura do seguro obrigatório de
responsabilidade civil de veículo automotor (DPVAT) é de quarenta salários mínimos, assim fixado consoante critério legal
específico, não se confundindo com índice de reajuste e, destarte, não havendo incompatibilidade entre a norma especial da Lei n.
6.194/74 e aquelas que vedam o uso do salário mínimo como parâmetro de correção monetária. Precedente da 2ª Seção do STJ
(REsp n. 146.186/RJ, Rel. p/ Acórdão Min. Aldir Passarinho Junior, por maioria, julgado em 12.12.2001). II. O recibo dado pelo
beneficiário do seguro em relação à indenização paga a menor não o inibe de reivindicar, em juízo, a diferença em relação ao
montante que lhe cabe de conformidade com a lei que rege a espécie. III. Recurso especial conhecido e provido. (REsp 296675 /
SP RECURSO ESPECIAL 2000/0142166-2 - Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR T4 20/08/2002 - DJ 23/09/2002 p. 367
RJADCOAS vol. 40 p. 122 RSTJ vol. 179 p. 358) (Grifo nosso) Rejeito de pronto a preliminar de incompetência absoluta deste
juizado por complexidade da causa, uma vez que encontra-se determinado no art. 3º, da Lei 9.099/95 a exclusão de sua alçada
apenas as causas de natureza alimentar, fiscal, e de interesse da Fazenda Pública, e também as relativas a acidentes do trabalho,
a resíduos e ao estado e capacidade das pessoas ainda que de cunho patrimonial. De mais a mais, tenho que a complexidade da
causa que demanda reconhecimento de incompetência dos Juizados é aquela aferida pelo objeto da prova (Enunciado 54
FONAJE). No caso em tela, o reclamante trouxe aos autos os documentos exigidos por Lei que permitem a avaliação do pleito.
Ademais, a matéria encontra-se superada pela Súmula 14 das Turmas Recursais, a qual estabelece que "Inexiste complexidade de
causa a afastar a competência do Juizado Especial quando os autos exibem prova da invalidez através de Laudo oriundo de
órgãos oficiais como INSS e IML.". Preliminar Rejeitada. A preliminar de inépcia da inicial em razão do reclamante não ter juntado
aos autos o respectivo laudo do IML, também deve ser indeferia. Cumpre salientar que o artigo 5º da Lei nº 6.194/74 dispõe o
seguinte: "o pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente". Note-se que não
há na Lei n. 6.194/1974 qualquer previsão a respeito da obrigatoriedade de apresentação do laudo do Instituto Médico Legal para a
comprovação da invalidez da vítima de acidente de trânsito. Além do, mas, consta laudo do IML às fls. 10/11. Conforme dicção do
art. 3º, inciso II, da Lei 6.194/74, na hipótese de invalidez permanente incompleta a indenização deve ser proporcional ao grau das
lesões, devendo ser obtida mediante a utilização dos percentuais correspondentes ao segmento do corpo lesionado. (Súmula 474
do STJ). No mérito, o autor pretende com a presente demanda, a complementação do pagamento da indenização do Seguro
DPVAT, por entender que o valor pago na via administrativa não condiz com as sequelas resultantes do acidente automobilístico
sofrido, estando o pagamento em desconformidade com o previsto na tabela anexa à Lei 11.487/2007. Ocorre, porém, que o autor
não se desincumbiu em comprovar a alegada invalidez, (art. 373, I do CPC) nem muito menos que as sequelas decorrentes do
acidente, resultaram na perda anatômica e/ou funcional completa do membro inferior a justificar o pagamento do seguro na
porcentagem de 100% do teto previsto em Lei. O laudo apresentado pelo autor às fls. 10/11, elaborado pelo IML, quantificou as
lesões sofridas pela reclamante que serviram como parâmetro para o pagamento do valor a seara administrativa. Ressalte-se que
o pagamento administrativo guarda correlação com o previsto na tabela anexa à Lei 11.487/2007. Por outro lado, o reclamante,
também não conseguiu comprovar que o pagamento da indenização do seguro DPVAT efetuado na via administrativa, não se deu
em conformidade com a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, conforme redação dada ao art. 3º § 1º da Lei nº 6.194/74
modificado pela Lei nº 11.945 de 24.06.2009, a implicar a complementação do pagamento do seguro na porcentagem pretendida.
A lei 11.482/2007, indica que a indenização do seguro obrigatório por invalidez permanente, varia pelo grau de invalidez,
observado constar da letra da lei - em "até" R$ 13.500,00, permitindo-se concluir desta forma, que o valor da cobertura, nos casos
de invalidez permanente, varia conforme o grau de incapacidade da vítima. Como alhures mencionado, a invalidez do reclamante
poderia ser comprovada por outros meios de prova, inclusive por perícia médica, porém, disso não se desincumbiu a reclamante,
pois, apesar de ter lhe sido facultada a produção de provas, este, juntamente com o reclamado, requereu o julgamento antecipado
da lide conforme termo de audiência de fls. 29. Assim, o reclamante não satisfez o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do
direito alegado, na senda do art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil. Ante o exposto e por tudo mais que nos autos consta,
embasados nos motivos e fundamentos acima lançados e com fulcro nos arts. 373, I, 487, I do CPC, é que JULGO
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IMPROCEDENTE a presente demanda. Sem custas e sem honorários. Em caso de recurso, o preparo compreenderá todas as
despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, na forma do § 1º do art. 42 da lei 9.099/95.
Após o transito em julgado, devidamente certificado, arquive-se. Após o arquivamento, as partes terão o prazo de 120 (cento e
vinte) dias para requerer deste Juízo o desentranhamento das originais juntadas nos autos, pois, conforme determinação do
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, estes autos serão destruídos, após o aludido prazo. Publique-se. Registre-se.
Intimem-se. Cumpra-se. Estreito/MA, 20 de junho de 2017.

Juíza – Gisa Fernanda Nery Mendonça Benício
Titular da 1ª Vara de Estreito/MA

SENTENÇA
Processo nº : 415-60.2016.8.10.0036 (4152016)
Ação       : RETIFICAÇÃO DE REGISTRO
Requerente : RAYMARA MACHADO DE OLIVEIRA
Advogado  : JEAN FÁBIO MATSUYAMA, OAB/MA nº. 9395-A
INTEIRO TEOR: Trata-se de Pedido de Retificação em Registro de Óbito formulado por RAYMARA MACHADO DE OLIVEIRA,
qualificado nos autos, pretendendo a retificação do registro de nascimento de sua filha Thaylane de Oliveira Carvalho. Alega que
no momento da lavratura do citado documento não foi registrada a sua profissão (agricultora), prejudicando a obtenção de
benefício junto ao INSS. Juntou os documentos de fl. 07/24. Recebida a inicial, foi designada audiência de justificação e
determinada a intimação da requerente para apresentar testemunhas em banca. Audiência ocorrida em 03/04/2017, onde foi
tomado o depoimento pessoal da autora e de uma testemunha. Com vistas, o representante do Ministério Público pugnou pela
improcedência do pedido (fl. 86/87v). Vieram-me os autos conclusos. É o relatório. DECIDO. O pedido de retificação pretendido
encontra apoio no artigo 109 da Lei nº 6.015/73 (Lei de Registros Públicos), que prevê a restauração, o suprimento ou a retificação
do assentamento do registro civil, desde que preenchidas as formalidades legais. Requerente pleiteia nos autos a retificação do
registro de nascimento de sua filha, sob o fundamento de que não foi registrada a sua profissão (agricultora), o que tem lhe
causado transtornos, prejudicando a obtenção de benefício junto ao INSS. Da análise dos autos, verifica-se que assiste razão ao
Representante do Ministério Público, uma vez que comungo do entendimento de que os depoimentos testemunhais, por si só, não
são capazes de comprovar a atividade rurícola, sendo necessários outros elementos de prova. À vista disso, do exame das fl. 37v
dos autos, verifica-se a existência de certidão de inteiro teor do documento que se pretende retificar, onde consta a informação que
o declarante do nascimento foi pai da menor, o qual forneceu os dados necessários à lavratura registro, informando, inclusive, que
a profissão da requerente é "do lar". Assim, não é crível que o pai da filha da autora não saiba a profissão que esta exerce, ao
ponto de fornecer informações equivocadas ao oficial de registro civil. Ademais, conforme mencionado pelo Ministério Público, os
autos carecem de outros elementos probatórios, o que dificulta o deferimento do pedido, uma vez que os documentos que instruem
a inicial não são capazes de corroborar a sua pretensão, especialmente a carteira de associada ao Sindicato de Trabalhadores
Rurais, cuja filiação ocorreu no ano de 2014 (fl. 19), quase dois anos após o nascimento da menor Thaylane de Oliveira Carvalho
(dez/2012) e a certidão de nascimento da outra filha do casal, em que sequer consta a profissão (fl. 15). Dessa maneira, admitir
que se utilize indiscriminadamente as ações de retificação sem qualquer critério acabaria por desvirtuar os fins propostos pelo
legislador que, manifestamente, confere a tal instituto a função de corrigir erros afetos a dados essenciais dos interessados, a
exemplo do nome e prenome, da filiação, naturalidade, além de outras informações não transitórias. Nesse sentido já decidiu o
Superior Tribunal de Justiça: RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. REGISTRO CIVIL. FINALIDADE. EFICÁCIA.
AUTENTICIDADE. SEGURANÇA DOS ATOS JURÍDICOS. ASSENTO DE CASAMENTO RETIFICAÇÃO DE DADOS A
RESPEITO DA PROFISSÃO . INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 242/STJ. AÇÃO DE RETIFICAÇÃO.
MEDIDA EXCEPCIONAL QUE EXIGE COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA DE ERRO EM SUA. LAVRATURA. AUSÊNCIA, IN CASU.
RECURSO IMPROVIDO. I - Não se pode perder de vista que, dentre as finalidades dos registros públicos estão a preservação da
eficácia, autenticidade e a segurança dos atos jurídicos. II- Sendo certo que a pretensão ora deduzida é obter começo de prova
para requerimento, no futuro, de benefícios previdenciários e para tal objetivo, acredita-se, deve-se valer de procedimento
autônomo, em via processual própria, utilizando-se, inclusive, do disposto na Súmula n. 242/STJ. III - Não é possível que se
permita desnaturar o instituto da retificação do registro civil que, como é notório, serve para corrigir erros quanto a dados
essenciais dos interessados, a saber, filiação, data de nascimento e naturalidade, e não quanto a circunstâncias absolutamente
transitórias como domicílio e profissão. (...) V - Recurso especial improvido. (REsp 1194378 / MG 2010/0089278-9. Rel. Min.
Massami Uyeda. Terceira Turma. Julgamento: 15.02.2011. DJe: 24.02.2011) Assim, tenho que a pretensão da interessada não
guarda conformidade com a natureza do instrumento manejado, até porque a condição laboral de um indivíduo, por sua
mutabilidade, confere àquela informação a expressão da verdade contemporânea ao registro lavrado. Portanto, acaso o interesse
da requerente tenha por fim último um futuro provimento favorável em demandas previdenciárias, deverá valer-se da via
processual adequada, em observância à Súmula 242 do Superior Tribunal de Justiça, preservando-se, desse modo, a
autenticidade das informações consignadas nos registros públicos, em homenagem ao princípio da segurança jurídica. Ante o
exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido constante da inicial, ante a inconsistência quanto à data correta de falecimento no
óbito a ser retificado. Sentença proferida com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.
Condeno o Estado do Maranhão ao pagamento de honorários advocatícios ao defensor nomeado, Dr. JEAN FÁBIO MATSUYAMA,
OAB/MA 9395-A, no valor de R$ 3.500,00 (hum mil e quinhentos reais), conforme item 9.11 da tabela da OAB/MA, face à sua
omissão em assegurar assistência judiciária aos que não tem condições financeiras de contratar advogado. Oficie-se à
Procuradoria Geral do Estado, comunicando sobre a nomeação e respectiva condenação. Concedo à requerente o benefício da
justiça gratuita, haja vista que inserido no permissivo legal do artigo 98 do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários.
Após o trânsito em julgado, arquive-se, com baixa na distribuição. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Estreito (MA), 21 de junho
de 2017.   

Juíza – Gisa Fernanda Nery Mendonça Benício
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Titular da 1ª Vara de Estreito/MA

SENTENÇA
Processo nº.: 55-91.2017.8.10.0036 - (552017)
Ação            : DECLARATÓRIA
Requerente : LUCIMARA ALVES DA SILVA
Advogado (a): GILSON PEREIRA COUTINHO, OAB/MA nº. 15.021
Requerido   : BANCO BRADESCO S/A
Advogado : RUBENS GASPAR SERRA, OAB/SP nº. 119.859
INTEIRO TEOR: O relatório é dispensado, nos termos do que dispõe o art. 38, parte final, da Lei 9.099/95, pelo que passo a
decidir. A Lei do Juizado Especial autoriza ao magistrado proferir decisão que reputar mais justa (art. 6.º), sendo admitidos todos
os meios de provas, ainda que não especificados na lei (art. 32). Da análise de todo o conjunto probatório, verifica-se que assiste
razão ao Requerente. Pelas declarações e documentos acostados aos autos, verifica-se que o Requerente, na qualidade de
consumidor, pretendeu junto ao Requerido a abertura de conta corrente. Contudo, de forma dissimulada, o Requerido de forma
unilateral fez constar na referida conta corrente a aquisição de serviços relacionados a cartão de crédito, vinculado abertura da
conta. Fato esse só descoberto após observar diversos descontos em sua conta corrente de taxas de anuidade. Com tal ação, não
tendo o requerido comprovado a utilização do referido cartão de crédito pela reclamante, o requerido violou o princípio da
transparência e o direito do consumidor à informação. Tanto na esfera contratual quanto na extracontratual, o direito do
consumidor à informação se traduz em um dever anexo, que se perfila ao lado de outros, tais como os de cuidado, de segurança e
de cooperação, todos criados pelo princípio da boa-fé objetiva. Assim, é dever do fornecedor de bens e serviços informar o
consumidor (CDC, art. 4º), tratando-se de um dever (obrigação) exigido antes mesmo do início da relação contratual, passando a
ser componente necessário do produto e do serviço, os quais não podem ser oferecidos no mercado sem sua observância. O
Código de Defesa do Consumidor é claro ao preceituar, verbis: "Art. 6º. São direitos básicos do consumidor: (.) III - informação
adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição,
qualidade e preço, bem como sobre os riscos que apresentam." "Art. 31. A oferta e apresentação de produtos ou serviços devem
assegurar informações corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa sobre suas características, qualidades,
quantidade, composição, preço, garantia, prazos de validade e origem, entre outros dados, bem como sobre os riscos que
apresentem à saúde e segurança dos consumidores. A forma de comercialização e as informações levadas a cabo pela
demandada no que tange à cobrança de taxas de anuidade do cartão crédito, pecam pela indubitável ausência de clareza em suas
proposições, já que por ser cláusula que onera o consumidor deveria estar destacada e com a ciência inequívoca do consumidor.
Trata-se de contrato de adesão sujeito às regras do artigo 54 do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos: Art. 54.
Contrato de adesão é aquele cujas cláusulas tenham sido aprovadas pela autoridade competente ou estabelecidas unilateralmente
pelo fornecedor de produtos ou serviços, sem que o consumidor possa discutir ou modificar substancialmente seu conteúdo.
........................................................................................................................ § 3o Os contratos de adesão escritos serão redigidos
em termos claros e com caracteres ostensivos e legíveis, cujo tamanho da fonte não será inferior ao corpo doze, de modo a
facilitar sua compreensão pelo consumidor. § 4° As cláusulas que implicarem limitação de direito do consumidor deverão ser
redigidas com destaque, permitindo sua imediata e fácil compreensão. Não cumprindo com o dever de informar, previa e
adequadamente, perde o contrato sua força obrigacional em relação ao consumidor, conforme preceitua o CDC, verbis: "Art. 46.
Os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar
conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de
seu sentido e alcance." Outros dispositivos do CDC podem ser invocados para respaldar o entendimento ora destacado: "Art. 4º (.)
I - o reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor;(.) IV - educação e informação de fornecedores e consumidores, quanto
aos seus direitos e deveres, com vistas à melhoria do mercado de consumo; (.) VI - coibição e repressão eficientes de todos os
abusos praticados no mercado de consumo (.)." Assim é que os descontos em conta corrente, sem o prévio conhecimento e
anuência específica do consumidor, não pode obrigá-lo. Desta feita, não resta dúvida de que o direito à informação é obrigação do
fornecedor, e como tal tem proteção em sede judicial. Além disso, a forma de comercialização do produto impõe ao consumidor,
indubitavelmente, uma prática abusiva. Assim, o próprio Código de Defesa do Consumidor no inciso I de seu artigo 39, veda ao
fornecedor de produtos ou serviços "condicionar o fornecimento de produto ou de serviço ao fornecimento de outro produto ou
serviço, bem como, sem justa causa, a limites quantitativos". Com efeito, o CDC visa garantir o equilíbrio nas relações jurídicas de
consumo e, para tanto, traz mecanismos capazes de coibir a sobrevivência de práticas abusivas. Note-se que a repressão à
onerosidade excessiva está ligada ao princípio da equivalência contratual, que está disposto no art. 4º, inciso III, e art. 6º, inciso II,
do CDC, como base das relações jurídicas de consumo. Dessa maneira, ante a vontade de contratar manifestada pelo consumidor
entendo ser razoável a declaração de inexistência de débitos em relação aos descontos de anuidade do cartão de crédito, bem
como a devolução, em dobro, dos valores debitados da requerente. Quantos aos danos morais, verifica-se que, in casu, que a
cobrança de taxas não contratadas pela autora definitivamente não ofendeu à dignidade, a honra ou qualquer sentimento íntimo da
requerente (direitos da personalidade) a ponto de justificar uma reparação por danos morais. Nesse sentido, colacionamos, abaixo,
julgado do Egrégio Tribunal do Rio Grande do Sul: CONSUMIDOR. REPARAÇÃO DE DANOS. EMPRÉSTIMO. SEGURO DE
VIDA. VENDA CASADA. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. Conforme prevê o inc. I,
art. 39 do CDC, abusiva a conduta da ré, no caso concreto. Cabida, portanto, a repetição em dobro do indébito. Descabida a
pretensão de condenação a indenização por abalo moral, vez que não demonstrado qualquer violação ou ofensa aos direitos da
personalidade. Os meros dissabores da parte não devem configurar dano moral, sob pena de banalizar o instituto. Decisão
recorrida reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-RS - Recurso Cível: 71004281655 RS , Relator: José Antônio
Coitinho, Data de Julgamento: 18/10/2013, Segunda Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia
23/10/2013) Além disso, é assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que o simples descumprimento contratual não
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gera dano moral: AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE COBRANÇA. DESCUMPRIMENTO DE CONTRATO DE SEGURO.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. OMISSÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INEXISTÊNCIA. LUCROS
CESSANTES. REEXAME DE PROVA. DESCABIMENTO. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL.
AFASTAMENTO. REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. I - Consoante dispõe o artigo 535 do CPC,
destinam-se os Embargos de Declaração a expungir do julgado eventuais omissão, obscuridade ou contradição, não se
caracterizando via própria ao rejulgamento da causa. II - Analisando os elementos fáticos da causa, concluiu o Tribunal de origem
não terem sido comprovados os lucros cessantes, não podendo a questão ser revista em âmbito de Especial, a teor da Súmula 7
deste Tribunal. III - Como regra, o descumprimento de contrato, puro e simples, não enseja reparação a título de dano moral. IV -
Na linha da jurisprudência deste Tribunal, a revisão do valor dos honorários advocatícios só é possível quando este se mostrar
ínfimo ou exorbitante, o que não se verifica no presente caso. Agravo Regimental improvido. (AgRg no Ag 1271295/RJ, Rel.
Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/03/2010, DJe 29/03/2010) (grifos nossos) Ante o exposto, JULGO
PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para: 1) DECLARAR a nulidade dos descontos das taxas realcionadas a anuidade do
cartão de crédito realizado quando da abertura da conta corrente da autor ajunto a ré; 2) CONDENAR o requerido ao pagamento,
em dobro, ao Requerente dos valores descontados à título de taxa de anuidade de cartão de crédito, acrescida de correção
monetária, desde cada desconto, e de juros moratórios, devidos a partir da citação inicial, no percentual de 1% (um por cento) ao
mês; e 3) CONDENAR o Requerido à obrigação de fazer, para se abster de efetuar os descontos das taxas de anuidade de cartão
de crédito em conta corrente da autora, bem como, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar, os extratos consolidados mensais dos
referidos descontos nos últimos 05 (cinco) anos dos valores efetivamente descontados da Requerente à título de anuidade de
cartão de crédito. Caso o devedor, não efetue o pagamento no prazo de quinze dias, a contar do trânsito em julgado da sentença,
o montante da condenação, a requerimento do credor, será acrescido de multa no percentual de dez por cento (CPC, art. 475-J).
Interpretando-se a regra vigente à luz do princípio da celeridade processual, transitada em julgado, intime-se o requerente a
requerer o que for de direito no prazo de 05 (cinco) dias. Nada requerendo, arquive-se o processo, sem prejuízo de seu
desarquivamento a pedido da parte. Outrossim, incabível a condenação do réu no pagamento das custas processuais, bem como
dos honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95), nesta fase. CONCEDO a antecipação da tutela para que o requerido
SUSPENDA os descontos realizados junto a conta corrente da autora imediatamente, sob pena de multa diaria. Sem custas e
honorários advocatícios (art. 55, caput, da Lei nº 9.099/95). Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Estreito (MA), 12 de junho de
2017.

Juíza – Gisa Fernanda Nery Mendonça Benício
Titular da 1ª Vara de Estreito/MA

SENTENÇA
Processo nº.: 598-94.2017.8.10.0036 - (6022017)
Ação            : DECLARATÓRIA
Requerente : LUISA SANTOS SOUSA
Advogado (a): GENILSON BARROS DE OLIVEIRA, OAB/MA nº. 12.242
Requerido   : COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO – CEMAR
Advogado : GILBERTO COSTA SOARES, OAB/MA nº. 4914
INTEIRO TEOR: Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO movida por LUISA SANTOS SOUSA em
desfavor de CEMAR COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO, ambos já devidamente qualificados nos autos. Dispensado o
relatório a teor do art. 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Alega a autora que em data de 03/02/2016 fora surpreendida com uma fatura
de consumo de energia elétrica no valor de R$ 3.363,00 (três mil, trezentos e sessenta e três reais) com vencimento no dia
30/08/2016, referente a consumo de energia não registrado, em razão de avaria encontrada no medidor. Alega em sua defesa que
desconhecia a existência de tal avaria e que é de responsabilidade da reclamada a fiscalização, manutenção e reparação dos
medidores de energia. Assim, pediu a procedência da ação para declaração da inexistência da dívida, bem como, a condenação
da reclamada em danos morais. Em sua defesa, a reclamada alegou que a fatura da reclamante foi gerada a partir de verificação
de inconformidade no medidor que estava faturando fora da margem de erro permitido. Assim, após o medidor foi remetido ao
INMEQ para ser periciado, cujo laudo de fls. 46, atestou que: "O medidor está registrando energia com erros fora das margens
tolerada pela portaria vigente". Assim pediu o indeferimento dos pedidos iniciais com a consequente improcedência da demanda,
requerendo ainda que seja declarada justa e exigível a fatura com base no dispositivo do pedido contraposto. Da análise dos autos
argui a autora que após inspeção realizada no imóvel pelos prepostos do requerido, constatou-se, in loco, que houve adulteração
no medidor, procedendo-se a imediata substituição do aparelho de medição por um outro conforme TOI de fls. 38/45. Assim, a
requerida aplicou multa a requerente, no valor de R$ 3.363,00 (três mil, trezentos e sessenta e três reais), referente aos 4.630
kwh/mês, não registrados devido à suposta adulteração. A relação estabelecida entre as partes é regida pelas normas de proteção
ao consumidor e pela resolução nº 414 de setembro de 2010 da ANEEL, sendo certo que o fornecedor de serviços responde
objetivamente pelos danos causados ao consumidor, em razão de defeitos na prestação de seus serviços. Em sede preliminar,
inverto o ônus da prova em favor da requerente, na forma do art. 6.º, VIII, do CDC, até porquanto a parte autora não tem como
fazer prova negativa, ou seja, que não consumiu a energia que lhe é unilateralmente lançada, cabendo a demonstração do
consumo à fornecedora dos produtos e serviços. Necessário esclarecer, que a providência acima não aniquila o processo em favor
da requerente, uma vez que a presunção não é absoluta, como ensina a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça nos
julgamentos do Resp. n°173939/PB e Resp n° 104136/SE, devendo o julgador proceder à análise das questões pertinentes ao
presente processo, como abaixo declinado. No mérito, os problemas de ordem técnico-operacional com aparelho de medição, não
são de competência do proprietário do imóvel, mas sim da empresa responsável pelo fornecimento de energia elétrica, que é
obrigada por lei a prestar serviço adequado ao pleno atendimento dos usuários, porque determinado pelo art. 6º, da Lei n.
8.987/95, que dispõe sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos, repetido pelo art. 140 da
Resolução nº. 414/2010 da ANEEL. Com efeito, verifica-se que a apuração do débito não seguiu os ditames preconizados pela
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Resolução nº 414/2010 da ANEEL, posto que não restou devidamente demonstrada a forma como foram procedidos os cálculos.
Dispõe o artigo 113, inciso I, da acima referida Resolução: Art. 113. A distribuidora quando, por motivo de sua responsabilidade,
faturar valores incorretos, faturar pela média dos últimos faturamentos sem que haja previsão nesta Resolução ou não apresentar
fatura, sem prejuízo das sanções cabíveis, deve observar os seguintes procedimentos: I faturamento a menor ou ausência de
faturamento: providenciar a cobrança do consumidor das quantias não recebidas, limitando-se aos últimos 3 (três) ciclos de
faturamento imediatamente anteriores ao ciclo vigente; (...) § 5o A distribuidora deve informar ao consumidor, por escrito, a
descrição do ocorrido, assim como os procedimentos a serem adotados para a compensação do faturamento. (grifos nossos) Tem-
se, por analogia, como perfeitamente aplicado ao caso as disposições constantes do artigo 133 da Resolução n.º 414/2010 da
ANEEL, que trata da diferença a cobrar ou a devolver em caso de constatação de irregularidade na medição do consumo, in
verbis: Art. 133. Nos casos em que houver diferença a cobrar ou a devolver, a distribuidora deve informar ao consumidor, por
escrito, a respeito dos seguintes elementos: I ocorrência constatada; II memória descritiva dos cálculos do valor apurado referente
às diferenças de consumos de energia elétrica e de demandas de potências ativas e reativas excedentes, consoante os critérios
fixados nesta Resolução; III elementos de apuração da ocorrência, incluindo as informações da medição fiscalizadora, quando for o
caso; IV critérios adotados na compensação do faturamento; V direito de reclamação previsto nos §§ 1o e 3o deste artigo; e VI
tarifa(s) utilizada(s). Logo, ao cobrar diferença no faturamento, por culpa exclusiva da concessionária, esta deve informar ao
consumidor a ocorrência do fato e os critérios utilizados na cobrança do consumo devido e não faturado. O levantamento de carga
é uma das formas de apuração do consumo não registrado, porém, não se pode utilizar apenas tais parâmetros para se calcular o
valor consumido pela unidade. Essa modalidade de aferição tem sido, em diversas oportunidades em que o judiciário se
pronunciou, observada com um método impróprio, por ser mais oneroso ao consumidor, sujeito a circunstâncias variáveis de se
compor um resultado legítimo, adequado e justo. Não explica tal meio de cálculo como se chega a um índice de consumo imune de
falhas. O fato de existência de um aparelho por si só não serve para indicar que o mesmo tenha sido usado, o seu tempo de uso,
isso sem contar as outras variáveis pessoais, como o número de pessoas na unidade, os hábitos de utilização dos aparelhos
elétricos, ou seja, passa-se a ter um critério tão inseguro que não deveria ser sequer adotado. Quanto aos danos morais
reclamados, entende-se que estes são indevidos. Não vislumbro na espécie, qualquer dano à imagem, constrangimento ou "mero
aborrecimento" suportado pelo requerente em razão da incidência das tarifas ilegais. Nos ensinamentos do laureado mestre Wilson
Melo da Silva (O dano moral e sua reparação, p. 2) os danos morais são definidos como sendo as "lesões sofridas pelo sujeito
físico ou pessoa natural de direito em seu patrimônio ideal, entendendo-se por patrimônio ideal, em contraposição ao patrimônio
material, o conjunto de tudo aquilo que não seja suscetível de valor econômico". Para melhor explicitar o seu pensar o insigne
mestre complementa: "Danos morais, pois, seriam exemplificadamente, os decorrentes das ofensas a honra, ao decoro, a paz
interior de cada qual, as crenças intimas, a liberdade, a vida, a integridade corporal". Na espécie, reputo que a cobrança das tarifas
definitivamente não ofendeu à dignidade, a honra ou qualquer sentimento íntimo da requerente a ponto de justificar uma reparação
por danos morais. É o que se infere do entendimento dominante no Superior Tribunal de Justiça, conforme acórdão abaixo
colacionado: AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE COBRANÇA. DESCUMPRIMENTO DE CONTRATO DE SEGURO.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. OMISSÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INEXISTÊNCIA. LUCROS
CESSANTES. REEXAME DE PROVA. DESCABIMENTO. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL.
AFASTAMENTO. REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. I - Consoante dispõe o artigo 535 do CPC,
destinam-se os Embargos de Declaração a expungir do julgado eventuais omissão, obscuridade ou contradição, não se
caracterizando via própria ao rejulgamento da causa. II - Analisando os elementos fáticos da causa, concluiu o Tribunal de origem
não terem sido comprovados os lucros cessantes, não podendo a questão ser revista em âmbito de Especial, a teor da Súmula 7
deste Tribunal. III - Como regra, o descumprimento de contrato, puro e simples, não enseja reparação a título de dano moral. IV -
Na linha da jurisprudência deste Tribunal, a revisão do valor dos honorários advocatícios só é possível quando este se mostrar
ínfimo ou exorbitante, o que não se verifica no presente caso. Agravo Regimental improvido. (AgRg no Ag 1271295/RJ, Rel.
Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/03/2010, DJe 29/03/2010) (grifos nossos) O que ocorreu, in casu, foi
o descumprimento do dever de informação, consistente na correta indicação dos parâmetros de aferição do consumo não
registrado para a legitimação do valor cobrado. Ante ao exposto e por tudo mais que dos autos constam, embasados nos motivos e
fundamentos acima lançados e com fulcro no art. 487, I do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos
constantes da exordial, para, declarar a inexistência do débito de fls. 13, consistente no débito de R$ 3.363,00 (três mil, trezentos e
sessenta e três reais). Em razão da inexistência de Defensoria Pública na Comarca, face à omissão do Estado do Maranhão em
garantir aos cidadãos pobres a devida assistência, como determina o inciso LXXIV, do art. 5º, da Constituição Federal, este juízo
nomeou como o advogado Dr. Genilson Barros de Oliveira, OAB/MA nº. 12.242, conforme termo de fls. 09, que elaborou o pedido
inicial e participou da instrução do processo, pelo que, arbitro os honorários advocatícios em R$ 2.000,00 (dois mil reais), e com
base na Lei Federal nº 8.906, de 04 de julho de 1994, que dispõe sobre o Estatuto da Advocacia e da OAB, no parágrafo 1º, do art.
22, determina ao Estado a obrigação de pagar honorários ao advogado que patrocinar causa de "juridicamente necessitado, no
caso de impossibilidade da Defensoria Pública no local da prestação de serviço", CONDENO o Estado do Maranhão a pagar
honorários advocatícios ao Defensor supra mencionado. Sem custas e sem honorários sucumbenciais. Em caso de recurso, o
preparo compreenderá todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, na forma do
§ 1º do art. 42 da lei 9.099/95. Após o transito em julgado, devidamente certificado, arquive-se. Após o arquivamento, as partes
terão o prazo de 120 (cento e vinte) dias para requerer deste Juízo o desentranhamento das originais juntadas nos autos, pois,
conforme determinação do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, estes autos serão destruídos, após o aludido
prazo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Arquive-se. Cumpra-se. Estreito/MA, 20 de junho de 2017.

Juíza – Gisa Fernanda Nery Mendonça Benício
Titular da 1ª Vara de Estreito/MA

SENTENÇA
Processo nº : 648-23.2017.8.10.0036 (6522017)
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Ação          : BUSCA E APREENSÃO
Requerente: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
Advogado  : PEDRO ROBERTO ROMÃO, OAB/SP nº. 209.551, ROSINEIDE RIBEIRO DE SOUSA, OAB/MA nº. 15.044
Requerido : IDELVANI RODRIGUES DE OLIVEIRA
Advogado : NÃO CONSTA NOS AUTOS
INTEIRO TEOR: Trata-se de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária proposta por BRADESCO ADMINISTRADORA DE
CONSORCIOS LTDA em face de IDELVANI RODRIGUES DE OLIVEIRA, ambos qualificados, requerendo a busca e apreensão
do veículo descrito nos autos. Juntou documentos fl. 07/39. Concedida liminar às fl. 41/41v, o veículo não foi localizado, porém, foi
realizada a citação do requerido (fl. 44). Petição do requerente às fl. 48/49, informando a atualização do contrato e a perda do
objeto da presente ação. Relatados. Decido. Da análise dos autos, resta claro que as partes transigiram mediante a atualização do
débito e adimplemento das parcelas em aberto. Em face de tal circunstância, não há, de fato, razão para que o feito em tela
continue tramitando, visto que a presente ação já perdeu por completo o objeto pela falta de interesse de agir por parte do
requerente. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, pela perda do objeto, nos termos do artigo
485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Custas pelos requeridos. Sem honorários, uma vez que não foi instaurada a relação
processual. Após o trânsito em julgado, arquive-se com baixa na distribuição. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Estreito (MA), 28
de junho de 2017.   

Juíza – Gisa Fernanda Nery Mendonça Benício
Titular da 1ª Vara de Estreito/MA

SENTENÇA
Processo nº : 658-04.2016.8.10.0036 (6592016)
Ação          : MONITÓRIA
Requerente: BANCO DA AMAZÔNIA S/A
Advogado  : WÁLLACE ELLER MIRANDA, OAB/MG nº. 56.780
Requerido : JOB MENDES DO CARMO E CLEANES DE SOUSA BARBOSA DO CARMO
Advogado : NÃO CONSTA NOS AUTOS
INTEIRO TEOR: Cuida-se de Ação Monitória ajuizada pelo BANCO DA AMAZONIA S/A em face de JOB MENDES DO CARMO e
CLEANES DE SOUSA BARBOSA DO CARMO, todos qualificados, requerendo o recebimento da quantia descrita na inicial.
Intimado para pagar o valor, os requeridos compareceram à sede do requerente e adimpliram totalmente a obrigação, conforme
noticia petição de fl. 65. Brevemente relatados. Decido. Da análise dos autos, verifica-se que os requeridos adimpliram a dívida
referente ao contrato FIR 157-10-0028/0, que originou a presente demanda, situação que impede o seu prosseguimento. Assim,
tendo em vista que a pretensão autoral foi alcançada mediante o cumprimento da obrigação, deve o presente feito deve ser julgado
extinto e consequentemente arquivado. Ante ao exposto, com base nos fatos e fundamentos acima, JULGO EXTINTO o processo,
com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea "b" e, por analogia, do artigo 924, inciso II, do Código de
Processo Civil, em razão do adimplemento da obrigação. Condeno os requeridos ao pagamento de custas processuais e
honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, na forma do artigo 85, § 2º, do Código
de Processo Civil, corrigidos a partir do trânsito em julgado desta decisão (artigo 85, §16 do mesmo diploma legal). Trânsitada em
julgado arquive-se com baixa na Distribuição. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Estreito (MA), 28 de junho de 2017.    

Juíza – Gisa Fernanda Nery Mendonça Benício
Titular da 1ª Vara de Estreito/MA

SENTENÇA
Processo nº : 687-54.2016.8.10.0036 (6882016)
Ação            : DECLARATÓRIA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Requerente : JOÃO GOMES DOS SANTOS
Advogado  : JEAN FÁBIO MATSUYAMA, OAB/MA nº. 9395-A, GIOVANI ROMA MISSONI, OAB/MA nº. 11.126
Requerido   : BANCO PAN S/A
Advogado : GILVAN MELO SOUSA, OAB/CE nº. 16.383
INTEIRO TEOR: Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face da sentença de fl. 142/143v, que julgou procedentes os
pedidos formulados na inicial, sob a alegação de omissões, obscuridade e/ou contradições no comando sentencial. É o relatório.
DECIDO. Quanto ao cabimento dos presentes Embargos, preleciona o artigo 1.022 do Código de Processo Civil: Art. 1.022.
Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Da
análise dos autos não verifico a presença dos vícios apontados, uma vez que o princípio do livre convencimento motivado,
insculpido no artigo 371 do Código de Processo Civil, dispõe que "o juiz apreciará a prova constante dos autos independentemente
do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento". Desta forma, a decisão
embargada foi proferida justificando o convencimento deste juízo acerca da veracidade das alegações sustentadas pelas partes,
indicando os motivos pelos quais acolheu ou rejeitou cada elemento do conjunto probatório. No presente caso, entendo que, na
verdade, o que se infere da manifestação recursal em exame é a insistência da parte em ver reapreciada a causa, o que não é
possível em sede de embargos de declaração. Com tais considerações, conheço dos presentes embargos para, no entanto, negar-
lhes provimento, por ausência de omissão, obscuridade ou contradição na sentença de fl. 142/143v, mantendo-a tal como se acha
lavrada. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Estreito (MA), 27 de junho de 2017.

Juíza – Gisa Fernanda Nery Mendonça Benício
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SENTENÇA
Processo nº : 703-42.2015.8.10.0036 (7052015)
Ação          : COBRANÇA
Requerente: WENDLER E WENDLER LTDA-ME
Advogado  : SANDRO QUEIROZ DA SILVA, OAB/MA nº. 9556
Requerido : KLEBER OLIVEIRA LIMA
Advogado : NÃO CONSTA NOS AUTOS
INTEIRO TEOR: O relatório é dispensado, nos termos do que dispõe o artigo 38, parte final, da Lei 9.099/95, pelo que passo a
decidir. Conforme se verifica das fl. 33, a parte autora, intimada às fl. 32, não se manifestou nos autos, no sentido de informar o
atual endereço do requerido, deixando de dar o devido andamento ao processo, o que inviabiliza o prosseguimento da presente
ação. Restou comprovada, assim, a sua falta de interesse no feito. Neste contexto, deve-se ter em mente que o Poder Judiciário e
a sistemática procedimental moderna não podem esperar eternamente a demonstração de interesse no prosseguimento do feito
pela parte autora, pelo que deve ser aplicada a sanção processual correspondente. Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo,
sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, pelo abandono da causa pela parte
autora. Sem custas e honorários, conforme artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95, salvo recurso. Após o trânsito em julgado, arquive-
se com baixa na Distribuição. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Estreito (MA), 28 de junho de 2017.   

Juíza – Gisa Fernanda Nery Mendonça Benício
Titular da 1ª Vara de Estreito/MA

 SENTENÇA
Processo nº : 860-44.2017.8.10.0036 (8642017)
Ação       : COBRANÇA DE DIFERENÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT
Requerente : ANTONIA BESERRA DO CARMO
Advogado  : GASPAR FERREIRA DE SOUSA, OAB/TO nº. 2893
Requerido   : SEGURADORA LIDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO – DPVAT
Advogado : NÃO CONSTA NOS AUTOS
INTEIRO TEOR: O relatório é dispensado, nos termos do que dispõe o artigo 38, parte final, da Lei 9.099/95, pelo que passo a
decidir. Trata-se de Procedimento do Juizado Especial Cível ajuizada por ANTONIA BESERRA DO CARMO em face de
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS SEGURO DPVAT, requerendo o recebimento de indenização por meio do Seguro
DPVAT. Juntou os documentos de fl. 09/28. Em análise da inicial, foi determinada a sua emenda conforme despacho de fl. 29.
Intimada, a parte requerente manifestou-se, todavia sem promover a emenda determinada (fl. 31/34). Neste contexto, dispõe o
parágrafo único do artigo 321 do Código de Processo Civil, que se o autor não cumprir a diligência (de emenda), o juiz indeferirá a
petição inicial". Além disso, segundo o artigo 485, inciso I, do referido diploma legal, o indeferimento da inicial é causa de extinção
do processo, sem resolução de mérito. Ante o exposto, INDEFIRO a petição inicial, pelo não atendimento à determinação de
emenda à inicial, nos termos do artigo 485, inciso IV, c/c artigo 321, ambos do Código de Processo Civil, extinguindo o processo
sem resolução de mérito. Sem custas e honorários, conforme artigo 55 da Lei 9.099/95. Concedo à autora os benefícios da
assistência judiciária gratuita, na forma do artigo 98 do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado, intime-se a parte
requerida, na forma do artigo 331, §3º do Código de Processo Civil e arquive-se, com baixa na distribuição. Publique-se. Registre-
se. Intime-se. Estreito (MA), 22 de junho de 2017.

Juíza – Gisa Fernanda Nery Mendonça Benício
Titular da 1ª Vara de Estreito/MA

SENTENÇA
Processo nº : 861-29.2017.8.10.0036 (8652017)
Ação          : MANDADO DE SEGURANÇA
Impetrante : BENDO ALIMENTOS LTDA
Advogado  : FABIANO FERREIRA, OAB/SC nº. 30.142, THAYRINE SANTOS NOGUEIRA, OAB/MA nº. 15.053, JOÃO MANOEL
NUNES DA SILVA, OAB/SC nº. 42.534
Impetrado : CHEFE DO POSTO FISCAL DE ESTREITO e ESTADO DO MARANHÃO
Procurador : OSCAR MEDEIROS JÚNIOR, MAT. 1.137.785, OAB/MA nº. 5363
INTEIRO TEOR: Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por BENDO TRANSPORTES E CONSULTORIA LTDA contra ato
do CHEFE DO POSTO FISCAL ESPECIAL DE ESTREITO, em que requer a concessão de ordem mandamental para evitar a
apreensão de seus caminhões e mercadorias. Para tanto, alega que a autoridade coatora vem apreendendo suas mercadorias e
caminhões em razão de Passes Fiscais em aberto, uma vez que somente são baixados no destino final da mercadoria. Aduz que
o impetrado realiza as apreensões enquanto outros caminhões ainda estão em circulação dentro do Estado, situação que impede
a baixa do referido documento, uma vez que a carga ainda não chegou ao destino final. Juntou os documentos de fl. 06/10. Às fl.
13 foi proferido despacho determinando a notificação da autoridade coatora. Devidamente notificada (fl. 14), a autoridade coatora
apresentou informações às fl. 15 e 17/27v. O Estado do Maranhão apresentou contestação às fl. 29/36, pugnando pela denegação
da segurança. Com vistas o representante do Ministério Público, opinou pela denegação da segurança (fl. 41/42). É o relatório.
DECIDO. O Mandado de Segurança é regulado pela Lei nº 12.106/99, que dispõe em seu artigo 1º: Art. 1o  Conceder-se-á
mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que,
ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte
de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. Nesta linha, observa-se que a peça de
ingresso pressupõe a existência de prova pré-constituída, como verdadeira condição de procedibilidade. Desta forma, o direito
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líquido e certo amparado pelo referido mandamus só poderá se concretizar se os fatos em que se fundarem puderem ser provados
de forma incontestável no processo. Em análise da inicial, observa-se que o impetrante não juntou aos autos qualquer documento
que comprove os fatos alegados, de modo a ensejar o ato reputado ilegal praticado pela autoridade coatora. Nesta linha, observa-
se que o Mandado de Segurança não comporta dilação probatória e que a parte, ao ajuizar a ação, deverá munir-se de todos os
documentos indispensáveis para a sua propositura, uma vez que este tipo de ação exige prova preconstituída como condição
essencial de apreciação do direito líquido e certo afirmado, dada a sumariedade do rito adotado na legislação de regência. O
impetrante deve comprovar, de plano, a ameaça existente ao seu direito que entende líquido e certo. Não bastam suposições ou
mesmo conjecturas, uma vez que a ameaça deve estar fundamentada em ato concreto da autoridade apontada como coatora.
Neste sentido é o entendimento da jurisprudência: REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO -
AMEAÇA EFETIVA: NÃO COMPROVAÇÃO. 1. É cabível a impetração de mandado de segurança preventivo de ameaça a direito
líquido e certo do impetrante. 2. Para caracterizar-se a ameaça a direito líquido e certo, ela deve ser efetiva, decorrente de atos
concretos da autoridade apontada coatora, sendo insuficiente o mero receio ou suposição da existência do ato. 3. Em mandado de
segurança a prova pré-constituída dos fatos em que se fundamenta o direito líquido e certo constitui condição da ação sem a qual
inadequada a via eleita, vez que impossível a dilação probatória. (TJMG. REEX 10309120030296001. Relator: Oliveira Firmo. 7ª
CÂMARA CÍVEL. Julgamento: 24/03/2015. Publicação: 30/03/2015) GRIFAMOS AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE
SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE CÓPIA DA DECISÃO APONTADA COMO COATORA. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO
PROBATÓRIA EM MANDADO DE SEGURANÇA. 1. A cópia do inteiro teor da decisão apontada como coatora é imprescindível à
instrução da petição inicial do mandado de segurança e sua falta não pode ser suprida em momento posterior à impetração. 2. O
mandado de segurança exige a comprovação de plano do quanto alegado, mediante provas pré-constituídas. Não se admite
dilação probatória incidental nessa via processual. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (STF. MS 30204/DF. Relator:
Min. DIAS TOFFOLI. Tribunal Pleno. Julgamento: 29.05.2013. Publicação: 11.09.2013) GRIFAMOS Eventual receio de apreensão
de mercadorias e veículos em razão de ausência de baixa de passe fiscal não configura situação idônea apta ao manejamento de
Mandado de Segurança Preventivo, uma vez que inexiste nos qualquer comprovação de apreensão seus bens pela autoridade
apontada como coatora pelos fundamentos alegados na inicial. Desta forma, estando ausentes os requisitos para o regular
processamento do mandamus e tendo em vista que a ação em debate não comporta dilação probatória, o indeferimento da inicial é
medida que se impõe. Ante ao exposto, INDEFIRO a petição inicial pela ausência de prova pré-constituída, nos termos do artigo 10
da Lei 12.109/2009 c/c 485, inciso IV, do Código de Processo Civil e julgo extinto o processo, sem resolução de mérito. Sem
custas e honorários advocatícios, conforme redação do artigo 25 da Lei 12.109/2009 e das Súmulas 512-STF e 105-STJ. Após o
trânsito em julgado, arquive-se, com baixa na distribuição. Estreito (MA), 28 de junho de 2017.    

Juíza – Gisa Fernanda Nery Mendonça Benício
Titular da 1ª Vara de Estreito/MA

SENTENÇA
Processo nº : 9000064-70.2012.8.10.0036 (900642012)
Ação       : INDENIZAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
Requerente : DANIEL DE ANDRADE E SILVA
Advogado  : DANIEL DE ANDRADE E SILVA, OAB/MA nº. 8093-A
Requerido   : CENTER LAR, ITALINEA MOVEIS
Advogado : RAAB SHARAY MENDES CHAVES BRILHANTE, OAB/MA nº. 11.093, DENY JACSON SOUSA MAGALHÃES,
OAB/MA nº. 7083.
INTEIRO TEOR: O relatório é dispensado, nos termos do que dispõe o artigo 38, parte final, da Lei 9.099/95, pelo que passo a
decidir. Cuidam os autos de Procedimento do Juizado Especial Cível movida por DANIEL DE ANDRADE E SILVA em desfavor de
CENTER LAR e ITALINEA MOVEIS. Iniciada a fase de cumprimento de sentença, foi realizada penhora on-line às 136/138, onde
não foram encontrados ativos nas contas dos requeridos. Intimado para se manifestar sobre a penhora negativa (fl. 140), o
requerente quedou-se inerte (fl. 141). Neste sentido, prescreve o artigo 53, § 4º, da Lei nº 9.099/95, que "não encontrado o devedor
ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao autor". Observe-se que
tal dispositivo se mostra inteiramente aplicável à execução de título judicial, conforme estabelece o enunciado nº 75, do FONAJE.
Ante o exposto, JULGO EXTINTA a fase de cumprimento de sentença e, em consequência, o presente processo, com fundamento
no artigo 53, § 4º, da Lei dos Juizados Especiais. Sem custas ou honorários advocatícios neste grau de jurisdição. Após o trânsito
em julgado, arquive-se, com as cautelas de praxe. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Estreito (MA), 27 de junho de 2017.  

Juíza – Gisa Fernanda Nery Mendonça Benício
Titular da 1ª Vara de Estreito/MA

Segunda Vara de Estreito

PROCESSO Nº 0000337-32.2017.8.10.0036 (3402017)
AÇÃO: PROCEDIMENTOS ESPECIAIS DE JURISDIÇÃO CONTENCIOSA | INVENTÁRIO

REQUERENTE: CRISTOVAO NUNES DA ROCHA
ADVOGADO: MARCELO JOSÉ SILVA RIBEIRO - OAB/MA 6235

INVENTARIADO: MARIA DE NAZARE BARBOSA DA ROCHA
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FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE NA PESSOA DE SEU ADVOGADO MARCELO JOSÉ SILVA RIBEIRO -
OAB/MA 6235: DECISÃONomeio inventariante CRISTOVAM NUNES ROCHA, sob compromisso. Intime-se para assinatura do
termo de compromisso no prazo de 05 dias. No prazo de 20 dias contados da data em que prestou compromisso, deverá o
inventariante apresentar as primeiras declarações, acompanhadas dos documentos cadastrais e fiscais dos bens inventariados,
lavrando-se termo circunstanciado na Secretaria, na forma do art. 620 do CPC. Requisite-se certidão negativa do Imposto de
Renda. Estreito (MA), 06 de junho de 2017. FREDERICO FEITOSA DE OLIVEIRAJuiz de Direito.

PROCESSO Nº 0000514-11.2008.8.10.0036 (5142008)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

EXEQUENTE: ALDERICE DA COSTA ORTEGAL
ADVOGADO: MILTON SPINDOLA CARNEIRO JUNIOR - OAB/GO 25.437 e RODRIGO MARTINS CARVELO - OAB/TO 2842

EXECUTADO: GEAN CARLOS DE LIMA

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE NA PESSOA DE SEUS ADVOGADOS MILTON SPINDOLA CARNEIRO
JUNIOR - OAB/GO 25.437 e RODRIGO MARTINS CARVELO - OAB/TO 2842: Atendo ao requerido pela parte exequente, procedo
à ADJUDICAÇÃO do bem penhorado pelo valor da avaliação, na forma dos artigos 646 e 647, I, do Código de Processo Civil.
Assim, determino que seja lavrado o termo competente, para que valha de título representativo do direito do adjudicatário sobre o
bem penhorado.Estreito/MA, 6 de dezembro de 2016.Frederico Feitosa de OliveiraJuiz de Direito Titular da 2ª Vara desta Comarca.

PRAZO 60 DIAS
EDITAL DE INTIMAÇÃO de sentença
A EXCELENTÍSSIMA SENHORA JUIZA GISA FERNANDA NERY MENDONÇA BENÍCIO, TITULAR DA 1ª VARA DA COMARCA
DE ESTREITO, ESTADO DO MARANHÃO, RESPONDENDO NA FORMA DA LEI...

Ref.: Processo nº.2364-90.2014.8.10.0036 (23722014)
Autor: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
Adolescente: W. dos S.de B., atualmente em local incerto e não sabido.
FAZ SABER a todos quantos virem o presente edital ou dele conhecimento tiverem que, por este Juízo, tramita a ação acima
epigrafada, cujo escopo é da cência a parte da sentença proferida por este juízo, conforme segue..
FINALIDADE: INTIMAÇÃO do réu para tomar conhecimento da sentença proferida por este Juízo às fls.retro dos autos, cuja parte
dispositiva é a seguinte: "(...) Eis o relatório. Fundamento e Decido. Embora cediço que o cumprimento de medida socioeducativa
se extingue no momento que o infrator alcance 21 (vinte e um) anos de idade, conforme à inteligência do art. 121, § 5º, do ECA, a
Lei do SINASE, mas especificamente o seu art. 46, prevê que caberá à autoridade judiciária decidir acerca de eventual extinção da
execução de medida socioeducativa por jovem maior de 18 (dezoito) anos que venha a responder por processo criminal. No
presente caso, o infrator se encontra com 19 (dezenove) anos de idade e, assim, como a nobre representante do Ministério
Público, não vejo, nesse momento, utilidade para se investir no cumprimento da presente medida socioeducativa. Alguns dos
principais objetivos das medidas socioeducativas, quais sejam, a responsabilização do adolescente e à desaprovação da conduta
infracional, já foram alcançados, visto os termos da sentença que homologou a remissão. Logo, prosseguir com o processo após
essa observação seria praticar atos inúteis e desnecessários, além de trazer ônus aos cofres públicos sem atingir a finalidade útil a
que o processo se destina. Assim, objetivando impedir que a máquina judiciária continue a ser movimentada sem a menor
utilidade, DECLARO EXTINTA A PRETENSÃO EDUCATIVA ESTATAL em face do infrator WANDERSON DOS SANTOS DE
BRITO com fulcro no artigo 46, da Lei do SINASE. Cientifique-se a Representante do Ministério Público. Após certificar o
transcurso do prazo para recurso, arquive-se, com as formalidades legais. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Estreito, 19 de
janeiro de 2017. FREDERICO FEITOSA DE OLIVEIRA Juiz de Direito.
E, para que chegue ao conhecimento dos interessados e não possam alegar ignorância, mando expedir o presente edital, que será
publicado no Diário Oficial e afixado no lugar de costume, na sede deste Juízo, à Avenida Tancredo Neves, s/n, fone: (99)
3531-7871, nesta cidade.
Dado e passado o presente Edital nesta cidade de Estreito, Estado do Maranhão, 26 de junho de 2017. Eu, ____________,
(Marcio Leray Costa), Secretário Judicial, o digitei e subscrevo.

Juíza GISA FERNANDA NERY MENDONÇA BENÍCIO
Titular da 1ª Vara da Comarca de Estreito-Respondendo

PROCESSO Nº 0000166-46.2015.8.10.0036 (1662015)
AÇÃO: PROCEDIMENTOS ESPECIAIS DE JURISDIÇÃO CONTENCIOSA | INVENTÁRIO

REQUERENTE: MARIA NILZA LIMA e THAYNARA LIMA CORREA
ADVOGADO: OSMAR VIEIRA DE SOUZA (OAB/GO 30.596)

INVENTARIADO: ESPOLIO DE JEHOVAH CORREA

Intimação da parte através de seu advogado: Intime-se a Requerente THAYNARA, através do seu advogado, a fim de que, no
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prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se sobre o recebimento destes autos, requerendo o que for de seu interesse, sob pena de novo
arquivamento.Estreito, 25 de abril de 2017. Frederico Feitosa de Oliveira Juiz de Direito.

PROCESSO Nº 0000922-21.2016.8.10.0036 (9232016)
AÇÃO: PROCEDIMENTOS ESPECIAIS DE JURISDIÇÃO CONTENCIOSA | MONITÓRIA
AUTOR: ERNESTO VIEIRA DE CARVALHO NETO
ADVOGADO: JAMMERSON DE JESUS MOREIRA - OAB/MA 14.546
REU: ARQUIMEDES FARIAS LIMA
Intimação do(a)(s) advogado(a)(s) do(a)(s);JAMMERSON DE JESUS MOREIRA - OAB/MA 14.546; Intime-se a parte autora, a
fim de que tome ciência do ofício de fls. 41-44, manifestando-se como lhe convier, sob pena de extinção. Estreito, 16 de maio de
2017. Frederico Feitosa de Oliveira Juiz de Direito

Estreito/MA, 28 de junho de 2017
Marcio Leray Costa

Secretário Judicial da 2ª Vara
( Assinado de ordem da MMª Juíza Gisa Fernanda Nery Mendonça Benício, titular da 1ª Vara, Estreito/MA respondendo, nos

termos do art.3º, XXv,III, do Provimento nº 001/2007/CGJ/MA)

PROCESSO Nº:0001058-18.2016.8.10.0036(10592016)
AÇÃO: COBRANÇA
REQUERENTE: ELLEN BARBARA BEZERRA VIANA
ADVOGADO: WALTER ALVES ANDRADE NETO OAB/MA Nº7047
REQUERIDO: ADILSON TAVARES DE ARAÚJO E ROSANA DOS SANTOS ARAÚJO
Intimação da parte requerente por meio de seus advogado conforme transcrito naSentença:“Trata-se de Ação de
Cobrança proposta por ELLEN BÁRBARA BEZERRA VIANA em face de ADILON TAVARES DE ARAÚJO e ROSANA DOS
SANTOS ARAÚJO, em fase de execução de sentença.
Após o transcurso do iter procedimental, fora celebrado acordo entre as partes, conforme pode ser verificado na petição
de fl. 44, sendo requerido, por seu turno, a homologação do negócio jurídico e a conseqüente extinção do processo.
Diante da situação fática exposta, homologo o pacto celebrado entre as partes do processo e declaro o feito extinto com
resolução do mérito, fundamentado no artigo 487, III, b, Código de Processo Civil.
Sem custas processuais. Sem honorários advocatícios.
Com o trânsito em julgado, devidamente certificado pela Secretaria, arquivem-se, com baixas em nossos registros.
Publique-se, Registre-se e Intime-se. Estreito, 09 de maio de 2017. Frederico Feitosa de Oliveira. Juiz de Direito Titular da
2ª Vara da Comarca de Estreito

Estreito (MA), 28de junho de 2017.
Márcio Leray Costa

Secretário Judicial / 2ª Vara
(Assinado de Ordem da MM. Juíza Gisa Fernanda Nery Mendonça Benício, titular da 1ª Vara, respondendo cumulativamente pela
2ª Vara da Comarca de Estreito/MA, nos termos do art. 3º, XXV, III, do Provimento nº 001/2007/CGJ/MA)

PROCESSO Nº 0001122-28.2016.8.10.0036 (11232016)
AÇÃO: PROCEDIMENTOS REGIDOS POR OUTROS CÓDIGOS, LEIS ESPARSAS E REGIMENTOS | BUSCA E APREENSÃO
EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA

AUTOR: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA
ADVOGADO: ANA CRISTINA COELHO MORAIS ( OAB 7065-MA )

REU: EVERALDO BUENO PEREIRA

Vistos,Homologo, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos, na forma prevista no parágrafo único do artigo 200, do
Código de Processo Civil, a desistência formulada pela parte requerente às fls. 45/46. Em consequência, julgo extinto o processo,
sem resolução do mérito, com amparo no art. 485, inciso VIII, do diploma legal supracitado. Sem custas processuais.Após o
trânsito em julgado, arquive-se com baixa na distribuição. Intimem-se.Estreito, 12 de junho de 2017. Frederico Feitosa de
OliveiraJuiz de Direito Resp: 154807

PROCESSO Nº 0001197-33.2017.8.10.0036 (12022017)
AÇÃO: PROCESSO DE EXECUÇÃO | EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

EXEQUENTE: CLAUDIO PEREIRA DA SILVA
ADVOGADO: DANIEL DE ANDRADE E SILVA ( OAB 8093-A MA )

EXECUTADO: JOSE CASTRO DE ARAUJO

Intimação da parte através de seu advogado: DANIEL DE ANDRADE E SILVA ( OAB 8093-A MA ) Execução de Título
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Extrajudicial(Proc. n° 1197-33.2017.8.10.0036)2ª Vara de EstreitoExequente: Cláudio Pereira da SilvaDECISÃOCláudio Pereira da
Silva, devidamente qualificado, demandou Execução de Título Extrajudicial, em face de José Castro de Araújo, também
devidamente qualificado nos autos. Alega o Requerente que não tem condições de arcar com as custas do processo e, por isso,
deve ser deferida a assistência judiciária gratuita. Ora, sabe-se que o Exequente é proprietário de um açougue, tanto que é credor
da dívida executada superior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), como se percebe dos próprios termos do contrato de confissão de
dívida, o que comprova a sua não hipossuficiência financeira. Portanto, indefiro o mencionado pedido.Com esses fundamentos,
indefiro o pleito de assistência judiciária gratuita e concedo prazo de 05 (cinco) dias para pagamento das custas processuais, sob
pena de extinção do feito sem resolução do mérito.Caso haja o pagamento, voltem os autos conclusos para apreciação da
inicial.Intime-se.Estreito, 06 de junho de 2017.FREDERICO FEITOSA DE OLIVEIRA Juiz de Direito

PROCESSO Nº 0001778-82.2016.8.10.0036 (17802016)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
AUTOR: BELCINA ALVES CAVALCANTE
ADVOGADO: CARLOS ALUÍSIO DE OLIVEIRA VIANA OAB/MA 9.555
REU: CONSÓRCIO ESTREITO E ENERGIA - CESTE
ADVOGADO: ALEXANDRE DOS SANTOS PEREIRA VECCHIO OAB/SC 12.049
Intimação do advogado: ALEXANDRE DOS SANTOS PEREIRA VECCHIO OAB/SC 12.049; Intimem-se a parte apelada para,
querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, ofertar contrarrazões ao recurso (art. 1.010, §1º, CPC). Após transcorrido o mencionado
prazo, com ou sem as contrarrazões, devidamente certificado, voltem os autos conclusos. Cumpra-se. Estreito, 02 de maio de
2017. Frederico Feitosa de Oliveira Juiz de Direito

Estreito/MA, 28 de junho de 2017
Marcio Leray Costa

Secretário Judicial da 2ª Vara
( Assinado de ordem da MMª Juíza Gisa Fernanda Nery Mendonça Benício, titular da 1ª Vara, Estreito/MA respondendo, nos

termos do art.3º, XXv,III, do Provimento nº 001/2007/CGJ/MA)

PROCESSO Nº 0002130-11.2014.8.10.0036 (21382014)
AÇÃO: PROCESSO COMUM | AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO MARANHÃO

ACUSADO: ELIAS DIAS RIBEIRO
ADVOGADO NOMEADO: ANALDINEY BRITO NOLETO OAB/MA 8.113
Intimação de sentença: SENTENÇA Elias Dias Ribeiro, denunciado pelo fato de porte de arma de fogo e tentativa de homicídio na
pessoa de Raimundo Nonato dos Santos Parente, mediante disparos com arma de fogo. O fato aconteceu em 18.10.2014, nesta
Comarca. Denúncia apresentada em 20.05.2015, conclusa em 26.05.2015, quando então foi recebida. Instruído o processo.
Alegações finais do Ministério Público pugnando pela desclassificação do delito. Alegações finais também pugnando pela
desclassificação para o art. 14 da Lei nº 10.826/2003. Decido. A materialidade da tentativa de homicídio não restou configurada.
Não houve laudo do exame do corpo de delito, pois não agressão à integridade física da suposta vítima. As testemunhas por sua
vez, não foram fortes o suficiente para comprovar a intenção do Réu. As declarações das testemunhas são frágeis nesse sentido.
Júlio César Pontes, fl. 68, diz que houve um único disparo através de um portão de grades. Rosimeira Saldanha, fl. 69 confirma
que houve um único disparo e, como não acertou a vítima, o Réu retirou-se do local. Informou ainda que todos estavam
consumindo bebida alcoólica e que houve uma discussão entre as partes. Quanto a autoria, o Réu e as testemunhas confirmam o
disparo em direção à vítima, após uma discussão. Diante dessas circunstâncias, desclassifico o delito denunciado para disparo de
arma de fogo, art. 15, caput, da Lei nº 10.826/2003. A arma apreendida encontra-se em condições de efetuar disparos. Com esses
fundamentos julgo procedente a denúncia e condeno o acusado Elias Dias Ribeiro à pena prevista no artigo 15 da Lei nº
10.826/03, ao cumprimento de pena de reclusão.Passo à individualização da pena.Quanto à conduta do réu cuja CULPABILIDADE
denota reprovabilidade grave, vez que disparou em direção a uma pessoa; os ANTECEDENTES não lhe desfavoráveis; sobre a
CONDUTA SOCIAL do acusado, não há registros nos autos que possam ser levados em consideração; sobre a sua
PERSONALIDADE não há nos autos, estudos específicos; os MOTIVOS do delito indicam que o acusado foi impelido por uma
discussão, o que lhe prejudica; não há CONSEQÜÊNCIAS do crime; COMPORTAMENTO DA VÍTIMA, nada que possa ser
considerado no caso concreto.Desse modo, face às circunstâncias acima indicadas, em sua maioria favoráveis ao acusado e,
atentando para o quantum necessário e suficiente à reprovação do crime, fixo a pena base em dois anos e seis meses de reclusão
e cinquenta dias multa, no valor de 1/30 do salário mínimo. Reconheço a atenuante da confissão espontânea, e reduzo a pena
privativa de liberdade em cinco meses, tornando-a definitiva, em dois anos e um mês de reclusão e 20 (vinte) dias de multa no
valor de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo, que deverão ser pagas até dez dias após o trânsito em julgado.No entanto,
verifico que na situação em tela, torna-se cabível a aplicabilidade da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de
direitos, uma vez que o Réu preenche os requisitos alinhados no artigo 44 do Código Penal, revelando ser a substituição suficiente
à repreensão do delito.Assim sendo, observado o dispositivo pelo artigo 44, parágrafo 2º, 2ª parte, e na forma do artigo 46 e 49,
todos do Código Penal, SUBSTITUO a pena privativa de liberdade aplicada por uma restritiva de direitos, qual seja a de Prestação
de Serviços à Comunidade, e uma de multa, por se revelarem as mais adequadas ao caso, na busca do resgate do sentimento
humanitário do agente e como forma de promover a auto-estima da vítima. Em razão da pena restritiva de direito, esta se deve dar
mediante a realização de tarefas gratuitas a serem desenvolvidas, pelo prazo a ser estipulado em audiência admonitória, junto a
uma das entidades enumeradas no parágrafo 2º, do citado artigo, em local a ser designado pelo Juízo da execução, devendo ser
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cumprida à razão de uma hora de tarefa por dia de condenação, que será distribuída e fiscalizada, de modo a não prejudicar a
jornada de trabalho do condenado.O Juízo da execução, após o trânsito em julgado dessa decisão, em audiência admonitória a ser
designada, caberá indicar a entidade beneficiada com a prestação de serviços, a qual deverá ser comunicada a respeito, através
de seu Representante, com remessa da cópia da presente sentença, incumbindo-lhe encaminhar mensalmente relatório
circunstanciado, bem como em qualquer tempo, comunicar a ausência ou falta disciplinar do condenado, consoante o disposto
pelo artigo 150, da Lei nº 7.210/1984.À pena de multa aplico o mesmo valor da fixada anteriormente, desta forma fixo a pena de
multa em 20 dias multa, no valor de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo.Custas de lei pelo acusado. Intime-se o acusado, seu
defensor e o Ministério Público. Caso haja recurso, certifique-se a tempestividade e façam-me conclusos os autos. Caso não haja
recurso, com o trânsito em julgado, após a certificação, lance-lhe o nome no rol dos culpados. P. R. I. Estreito (MA), 30 de maio de
2017.FREDERICO FEITOSA DE OLIVEIRA Juiz de Direito

PROCESSO Nº:0002158-76.2014.8.10.0036 (21662014)
AÇÃO: ORDINATÓRIA DE COBRANÇA
REQUERENTE: BANCO DO BRASIL S/A
ADVOGADA: LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS, OAB/PR nº 8123
REQUERIDA: DANIELA DORNEL QUEIROZ, EXECUTIVA SHOWS E EVENTOS LTDA e MARCIA DA SILVA ALMEIDA
ADVOGADO: HEINZ FÁBIO DE OLIVEIRA RAHMIG OAB/MA Nº 12258
Intimação do advogado : HEINZ FÁBIO DE OLIVEIRA RAHMIG OAB/MA Nº 12258; Intime-se o advogado da parte requerida
para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se acerca da certidão de fl.137, requerendo o que for de direito, sob pena de
arquivamento. Cumpra-se. Estreito/MA, 01 de junho de 2017. Frederico Feitosa de Oliveira

Estreito/MA, 28 de junho de 2017
Marcio Leray Costa

Secretário Judicial da 2ª Vara
( Assinado de ordem da MMª Juíza Gisa Fernanda Nery Mendonça Benício, titular da 1ª Vara, Estreito/MA respondendo, nos

termos do art.3º, XXv,III, do Provimento nº 001/2007/CGJ/MA)

PROCESSO Nº: 1026-81.2014.8.10.0036 (10282014)
AÇÃO: BUSCA E APREENSÃO
REQUERENTE(S) : BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
ADVOGADO(A)(S) : CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES OAB/MA 8.784-A
REQUERIDO(A)(S): LENOIR LEMES DA SILVA
ADVOGADO: ROBERTO ARAÚJO DE OLIVEIRA OAB/MA 7495
Intimação do(a)(s) advogado(a)(s) CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES OAB/MA 8.784-A , Intime-se o Autor, por seu
Advogado, para, querendo, no prazo de quinze dias, manifestar-se sobre a contestação de fls. 113-121. Transcorrido tal prazo,
com ou sem a apresentação da réplica, devidamente certificado, voltem os autos conclusos. Estreito, 30 de maio de 2017.
Frederico Feitosa de Oliveira
Juiz de Direito

Estreito/MA, 28 de junho de 2017
Marcio Leray Costa

Secretário Judicial da 2ª Vara
( Assinado de ordem da MMª Juíza Gisa Fernanda Nery Mendonça Benício, titular da 1ª Vara, Estreito/MA respondendo, nos

termos do art.3º, XXv,III, do Provimento nº 001/2007/CGJ/MA)

PROCESSO Nº:1123-47.2015.8.10.0036(11292015)
AÇÃO: EXECUÇÃO DE ACORDO
RECLAMANTE: JEAN CARLOS VIEIRA SANTOS
REQUERIDO: TELEMAR NORTE LESTE S/A
ADVOGADOS:ULISSES CESAR MARTINS DE SOUSAOAB/MA nº 4462 e LETICIA MARIA ANDRADE TROVÃO MORENO
OAB/MA nº 7.583
Intimação das partes por meio de seus advogados conforme transcrito naSentença: “ Vistos.Trata-se de Ação de Execução
que JEAN CARLOS VIEIRA SANTOS promove em face de TELEMAR NORTE LESTE S/A, sob os fatos e fundamentos que alega
nesta Execução.
Pelo teor do documento de fl. 71, houve a penhora on-line do valor pretendido pelo exequente, quantia que inclusive este já
levantou através de alvará judicial, conforme se observa à fl. 79. De tal forma, a obrigação que ensejou a presente execução fora
satisfeita.Vieram-me os autos conclusos.DECIDO.Dispõe o art. 924, do CPC - Extingue-se a execução quando:(.)II - a obrigação
for satisfeita;(...)Verifica-se dos autos, à fl. 79, que o exequente já levantou o valor pretendido com a presente execução. DIANTE
DO EXPOSTO, com fundamento no art. 924, inciso II, do CPC, JULGO EXTINTO o processo. Transitada esta em julgado,
proceda-se a baixa na distribuição, ARQUIVANDO-SE. Cientifique-se o Ministério Público.Publique-se. Registre-se. Intimem-
se.”Estreito, 06 de abril de 2017.Frederico Feitosa de Oliveira Juiz de Direito Titular da 2ª Vara da Comarca de Estreito/MA

Estreito (MA), 28 de junho de 2017.
Márcio Leray Costa

Secretário Judicial / 2ª Vara
(Assinado de Ordem da MM. Juíza Gisa Fernanda Nery Mendonça Benício, titular da 1ª Vara, Estreito/MA, respondendo nos
termos do art. 3º, XXV, III, do Provimento nº 001/2007/CGJ/MA)
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PROCESSO Nº: 1166-81.2015.8.10.0036 (11722015)
AÇÃO: CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS
REQUERENTE(S): KEILA MARIANO DA SILVA e DIEGO ANTONIO SILVA
ADVOGADO(A)(S) : THIAGO MORAIS SOUSA OAB/MA 12.350
REQUERIDO(A)(S): ICATU HARTFORD SEGUROS S/A
ADVOGADO(A)(S): MANUELA MOTTA MOURA DA FONTE OAB/PE 20.397
Intimação do(a)(s) advogado(a)(s): THIAGO MORAIS SOUSA OAB/MA 12.350; MANUELA MOTTA MOURA DA FONTE
OAB/PE 20.397; Intimem-se as partes, a fim de que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestem-se sobre a baixa desses autos a este
Juízo, requerendo o que for de seu interesse, sob pena de arquivamento.Estreito, 18 de maio de 2017.Frederico Feitosa de
Oliveira Juiz de Direito

Estreito/MA, 28 de junho de 2017
Marcio Leray Costa

Secretário Judicial da 2ª Vara
( Assinado de ordem da MMª Juíza Gisa Fernanda Nery Mendonça Benício, titular da 1ª Vara, Estreito/MA respondendo, nos

termos do art.3º, XXv,III, do Provimento nº 001/2007/CGJ/MA)

PROCESSO Nº.: 147-84.2008.8.10.0036 (1472008)
AÇÃO: ABERTURA DE INENTÁRIO
INVENTARIANTE: JEDEON SARAIVA DO NASCIMENTO E OUTROS
ADVOGADO: ROBERTO ARAÚJO DE OLIVEIRA OAB/MA 7495
ESPÓLIO: JOÃO JOSÉ CARREIRO
Intimação do(a)(s) advogado(a)(s) do(a)(s) ROBERTO ARAÚJO DE OLIVEIRA OAB/MA 7495; Trata-se de Ação de Inventário
proposta por JORGE BARBOSA CAR-REIRO em face do falecimento de JOÃO JOSÉ CARREIRO.Determinado que a nova
Inventariante (fl. 76) apresentasse as primeiras declarações, as partes não foram encontradas. Em razão disso é impossível se dar
prosseguimento ao feito, vez que as partes não demonstram efetivo interesse para tanto. Verifica-se no presente caso que houve
inércia da Autora que enseja a falta de interesse processual, ante a perda do interesse processual, razão pela qual o processo
deve ser extinto sem apreciação de mérito, uma vez que houve inação do Autor. Outrossim, como é de conhecimento geral, o
Código de Processo Civil arrola como uma das causas de extinção do processo sem resolução do mérito a inércia da parte autora
por mais de 30 (trinta) dias, restando a mesma caracterizada quando este é devidamente chamado para a realização de
determinada diligência ou ato processual, mas mesmo assim queda-se inerte. Pelo exame dos autos, percebe-se que é
exatamente o que está a ocorrer, pois o Autor não auxilia no seguimento do feito. Diante do exposto e tendo em vista a paralisação
do processo por mais de 30 (trinta) dias por culpa exclusiva do Autor, declaro-o EXTINTO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO,
fundamentado no artigo 485, III, do Código de Processo Civil. Dou por publicada a decisão com a entrega dos autos na Secretaria.
Registre-se. Intimem-se. Estreito, 16 de maio de 2017. Frederico Feitosa de Oliveira Juiz de Direito

Estreito/MA, 28 de junho de 2017
Marcio Leray Costa

Secretário Judicial da 2ª Vara
( Assinado de ordem da MMª Juíza Gisa Fernanda Nery Mendonça Benício, titular da 1ª Vara, Estreito/MA respondendo, nos

termos do art.3º, XXv,III, do Provimento nº 001/2007/CGJ/MA)

PROCESSO Nº 1985-18.2015.8.10.0036 (19952015)
AÇÃO: INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
REQUERENTE: GEICINARIA ARRUDA BARROS
ADVOGADO: MELISSA FACHINELLO OAB/MA 7296
REQUERIDO: ORISMAR ALVES MARINHO E OUTRO
ADVOGADO: KEILA ALVES DE SOUSA FONSECA OAB/MA 7742 A
Intimação do advogado: KEILA ALVES DE SOUSA FONSECA OAB/MA 7742 A; MELISSA FACHINELLO OAB/MA 7296;
Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais proposta por GEICINÁRIA ARRUDA BARROS em face de ORISMAR ALVES
MARINHO e VILSON RIBEIRO MARINHO. Após o transcurso do iter procedimental, fora celebrado acordo entre as partes,
conforme pode ser verificado na petição de fl. 51, sendo requerido, por seu turno, a homologação do negócio jurídico e a
conseqüente extinção do processo. Diante da situação fática exposta, homologo o pacto celebrado entre as partes do processo e
declaro o feito extinto com resolução do mérito, fundamentado no artigo 487, III, b, Código de Processo Civil. Sem custas
processuais. Sem honorários advocatícios. Com o trânsito em julgado, devidamente certificado pela Secretaria, arquivem-se, com
baixas em nossos registros.Publique-se, Registre-se e Intime-se. Estreito, 16 de maio de 2017. Frederico Feitosa de Oliveira
Juiz de Direito

Estreito/MA, 28 de junho de 2017
Marcio Leray Costa

Secretário Judicial da 2ª Vara
( Assinado de ordem da MMª Juíza Gisa Fernanda Nery Mendonça Benício, titular da 1ª Vara, Estreito/MA respondendo, nos

termos do art.3º, XXv,III, do Provimento nº 001/2007/CGJ/MA)

PROCESSO Nº.: 2898-63.2016.8.10.0036 (29022016)
AÇÃO: PENAL
REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
ACUSADO: ANDERSON VAGNER DOS SANTOS
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ADVOGADO: MARCELO JOSÉ SILVA RIBEIRO OAB/MA 6235
Intimação do(a)(s) advogado(a)(s) do(a)(s) MARCELO JOSÉ SILVA RIBEIRO OAB/MA 6235; Audiência UNA redesignada
para o dia 05.07.2017 às 14:30 horas

Estreito/MA, 29 de junho de 2017
Marcio Leray Costa

Secretário Judicial da 2ª Vara
( Assinado de ordem da MMª Juíza Gisa Fernanda Nery Mendonça Benício, titular da 1ª Vara, Estreito/MA respondendo, nos

termos do art.3º, XXv,III, do Provimento nº 001/2007/CGJ/MA)

PROCESSO Nº.: 328-70.2017.8.10.0036 (3312017)
AÇÃO: DECLARATÓRIA
REQUERENTE: ANTONIA MORAIS DA SILVA
ADVOGADO: ALLYSSON CRISTIANO RODRIGUES DA SILVA OAB/MA 8874 A
REQUERIDO: BANCO BMG
Intimação do(a)(s) advogado(a)(s) do(a)(s) ALLYSSON CRISTIANO RODRIGUES DA SILVA OAB/MA 8874 A; Intime-se o
Autor, por seu Advogado, para, querendo, no prazo de quinze dias, manifestar-se sobre a contestação de fls. 96-107. Transcorrido
tal prazo, com ou sem a apresentação da réplica, devidamente certificado, voltem os autos conclusos. Estreito, 31 de maio de
2017. Frederico Feitosa de Oliveira Juiz de Direito

Estreito/MA, 28 de junho de 2017
Marcio Leray Costa

Secretário Judicial da 2ª Vara
( Assinado de ordem da MMª Juíza Gisa Fernanda Nery Mendonça Benício, titular da 1ª Vara, Estreito/MA respondendo, nos

termos do art.3º, XXv,III, do Provimento nº 001/2007/CGJ/MA)

PROCESSO Nº: 481-06.2017.8.10.0036 (4842017)
AÇÃO: EMBARGOS À EXECUÇÃO
REQUERENTE(S): ADEMILTON PEREIRA FRANCO
ADVOGADO(A)(S) : JOSE WILSON CARDOSO DINIZ OAB/MA 6055-A
REQUERIDO(A)(S): REALIZA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
ADVOGADO(A)(S): LEANDRO ANDRADE COELHO RODRIGUES OAB/SP237.733
Intimação do(a)(s) advogado(a)(s): LEANDRO ANDRADE COELHO RODRIGUES OAB/SP237.733; JOSE WILSON
CARDOSO DINIZ OAB/MA 6055-A; ADEMILTON PEREIRA FRANCO opôs EMBARGOS À EXECUÇÃO em face de REALIZA
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA., alegando que a execução seria descabida pela aplicação de juros extorsivos e
capitalizados. Em verdade, a Embargante pretende demonstrar um suposto excesso de execução, como chega a dizer
expressamente, vez que requer revisão do saldo devedor, inclusive pedindo a produção de prova pericial para apurar o real saldo
devedor. Requereu, ao final, fosse julgado procedente o pedido. Não juntou à inicial documentos referentes à dívida. Intimação do
Embargado à fl. 26. Impugnação às fls. 27-45. É O RELATÓRIO. DECIDO. Trata-se de Embargos à Execução, nos quais se
objetiva efetivamente o reconhecimento de excesso de execução. Afasto a alegação de excesso de execução, vez que, em sua
petição inicial, o Embargante não apresentou o valor que entendia devido, dessa forma, não pode sustentar qualquer alegação de
excesso de execução, como determina o art. 917, § 3º e 4º, do Código de Processo Civil. Ademais, não apresentou qualquer
demonstrativo a justificar a alegação de juros extorsivos, sequer mencionou os juros aplicados ao contrato e a média utilizada pelo
mercado. Além disso tudo, no que tange à capitalização de juros, não há vedação legal à sua prática nos contratos de empréstimo
firmados posteriormente à publicação da MP nº 1.963-17/2000 (AC 201151010009871, Sétima Turma Especializada, E-DJF2R -
Data: 24.10.2014). Com esses fundamentos, afasto as alegações do embargante. Por todo o exposto, conheço dos presentes
Embargos e julgo improcedentes os seus pedidos, devendo a execução prosseguir até seus ulteriores termos. Custas processuais
e honorários advocatícios deverão ser suportados pelo embargante, sendo os últimos arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o
valor da execução. Após o trânsito, com as certificações, voltem os autos conclusos. Dou esta por publicada com a entrega dos
autos em secretaria. Registre-se. Intimem-se. Estreito, 30 de maio de 2017. FREDERICO FEITOSA DE OLIVEIRA Juiz de Direito

Estreito/MA, 28 de junho de 2017
Marcio Leray Costa

Secretário Judicial da 2ª Vara
( Assinado de ordem da MMª Juíza Gisa Fernanda Nery Mendonça Benício, titular da 1ª Vara, Estreito/MA respondendo, nos

termos do art.3º, XXv,III, do Provimento nº 001/2007/CGJ/MA)

PROCESSO Nº: 487-18.2014.8.10.0036(4882014)
AÇÃO: EXECUÇÃO
REQUERENTE: BANCO BRADESCO
ADVOGADO: FLAVIO GERALDO FERREIRA DA SILVA OAB/MA 9117-A
REQUERIDO: CINARA ALESSANDRA MATOS
Intimação do advogado: FLAVIO GERALDO FERREIRA DA SILVA OAB/MA 9117-A; Intime-se a parte exequente, a fim de que
tome ciência da certidão de fl. 34, requerendo o que for de direito, sob pena de extinção. Estreito, 06 de abril de 2017.
Frederico Feitosa de Oliveira Juiz de Direito

Estreito/MA, 28 de junho de 2017
Marcio Leray Costa

Secretário Judicial da 2ª Vara
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( Assinado de ordem da MMª Juíza Gisa Fernanda Nery Mendonça Benício, titular da 1ª Vara, Estreito/MA respondendo, nos
termos do art.3º, XXv,III, do Provimento nº 001/2007/CGJ/MA)

PROCESSO Nº: 618-85.2017.8.10.0036(6222017)
AÇÃO: BUSCA E APREENSÃO
REQUERENTE: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO: MARIA LUCILIA GOMES OAB/MA 5643-A
REQUERIDO: KELLE DE FATIMA OLIVEIRA BEZERRA
Intimação do advogado: MARIA LUCILIA GOMES OAB/MA 5643-A; Intime-se a parte requerente para, no prazo de 05 (cinco)
dias, manifestar-se acerca da certidão de fl. 46, requerendo o que for de direito, sob pena de extinção. Cumpra-se. Estreito/MA, 12
de junho de 2017.

Estreito/MA, 28 de junho de 2017
Marcio Leray Costa

Secretário Judicial da 2ª Vara
( Assinado de ordem da MMª Juíza Gisa Fernanda Nery Mendonça Benício, titular da 1ª Vara, Estreito/MA respondendo, nos

termos do art.3º, XXv,III, do Provimento nº 001/2007/CGJ/MA)

PROCESSO Nº:647-38.2017.8.10.0036(6512017)
AÇÃO: MANUTENÇÃO DE POSSE C/C PLEITO COMINATÓRIO E PEDIDO DE MEDIDA LIMINAR
REQUERENTE: HÉLIO DIVINO ALVES
ADVOGADO: SANDRO QUEIROZ DA SILVA OAB/MA nº 9.556
REQUERIDO: BANCO BRADESCO S/A
Intimação do advogado: SANDRO QUEIROZ DA SILVA OAB/MA nº 9.556
Cuida-se os presentes autos de Ação de Manutenção de Posse c/c Pleito Cominatório e Pedido de Medida Liminar por HÉLIO
DIVINO ALVES em desfavor de BANCO DO BRADESCO S/A, ambos qualificados nos autos. Proferida decisão indeferindo a
assistência judiciária gratuita pleiteada (fl. 51). Intimado o requerente para efetuar o pagamento das custas iniciais, sob pena de
extinção do processo sem resolução do mérito, deixou que se escoasse o prazo legal sem fazê-lo (fl. 55). É consabida a noção de
exigência de preparo prévio para prover as despesas dos atos que as partes realizarem ou requererem no processo (art. 82, CPC).
Assim, com fulcro nos artigos 102, parágrafo único c/c 485, X, do CPC, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito.
P.R.I. Estreito, 02 de junho de 2017. FREDERICO FEITOSA DE OLIVEIRA Juiz de Direito

Estreito/MA, 28 de junho de 2017
Marcio Leray Costa

Secretário Judicial da 2ª Vara
( Assinado de ordem da MMª Juíza Gisa Fernanda Nery Mendonça Benício, titular da 1ª Vara, Estreito/MA respondendo, nos

termos do art.3º, XXv,III, do Provimento nº 001/2007/CGJ/MA)

PROCESSO Nº: 65-38.2017.8.10.0036(652017)
AÇÃO: SONEGADOS
REQUERENTE: THAYNARA LIMA CORREIA
ADVOGADO: OSMAR VIEIRA DE SOUZA OAB/GO 30596
REQUERIDO: MARIA NILZA LIMA
ADVOGADO: ANGELLY BERNARDO DE SOUSA OAB/TO 2508
Intimação dos advogados: OSMAR VIEIRA DE SOUZA OAB/GO 30596; ANGELLY BERNARDO DE SOUSA OAB/TO 2508;
SENTENÇA Trata-se de Ação de Sonegados proposta por THAYNARA LIMA CORREA em face de MARIA NILZA LIMA. Após o
transcurso do iter procedimental, fora celebrado acordo entre as partes, conforme pode ser verificado na petição de fl. 108, sendo
requerido, por seu turno, a homologação do negócio jurídico e a conseqüente extinção do processo. Diante da situação fática
exposta, homologo o pacto celebrado entre as partes do processo e declaro o feito extinto com resolução do mérito, fundamentado
no artigo 487, III, b, Código de Processo Civil. Sem custas processuais. Sem honorários advocatícios. Com o trânsito em julgado,
devidamente certificado pela Secretaria, arquivem-se, com baixas em nossos registros. Publique-se, Registre-se e Intime-se.
Estreito, 12 de junho de 2017. Frederico Feitosa de Oliveira Juiz de Direito

Estreito/MA, 28 de junho de 2017
Marcio Leray Costa

Secretário Judicial da 2ª Vara
( Assinado de ordem da MMª Juíza Gisa Fernanda Nery Mendonça Benício, titular da 1ª Vara, Estreito/MA respondendo, nos

termos do art.3º, XXv,III, do Provimento nº 001/2007/CGJ/MA)

PROCESSO Nº:725-66.2016.8.10.0036(7262016)
AÇÃO: DIVÓRCIO LITIGIOSO
REQUERENTE: FERNANDO ASSUNÇÃO CRUZ
ADVOGADO: THIAGO MORAIS SOUSAOAB/MA Nº12.350
REQUERIDA: KARLENE SILVA MATOS
Intimação da parte requerente por meio de seus advogadosconforme transcrito naSentença:“Fernando Assunção Cruz,
qualificado na petição inicial que protocolizou através de advogado, informa casamento sob o regime de comunhão
parcial de bens, celebrado em 30.07.2012. Não existe mais a necessidade de prazo de separação de fato. Informou que da
união não resultou filhos. Não adquiriram bens. Pede a decretação do divórcio. Juntou documentos. A Ré, citada por
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edital, apresentou contestação por negativa geral. Decido. O requerente, assistido pelo seu advogado, pede a decretação
do divórcio. Não há mais a necessidade de comprovação de lapso temporal de separação de fato. Não houve a
constituição de patrimônio.
Ante esses fatos, Julgo procedentes os pedidos do processo, para Decretar o divórcio de Fernando Assunção Cruz e
Karlene Silva Matos Assunção, pondo fim ao casamento que celebraram. Não houve aquisição de bens.
Determino ao Cartório no qual se acha assentado o casamento, que proceda a averbação e expeça certidão. P. R. I.
Estreito (MA), 30 de maio de 2017. Frederico Feitosa de Oliveira. Juiz de Direito Titular da 2ª Vara da Comarca de
Estreito/MA”

Estreito (MA), 28de junho de 2017.
Márcio Leray Costa

Secretário Judicial / 2ª Vara
(Assinado de Ordem da MM. Juíza Gisa Fernanda Nery Mendonça Benício, titular da 1ª Vara, respondendo cumulativamente pela
2ª Vara da Comarca de Estreito/MA, nos termos do art. 3º, XXV, III, do Provimento nº 001/2007/CGJ/MA)

PROCESSO Nº 983-42.2017.8.10.0036 (9872017)
AÇÃO: RESCISÃO CONTRATUAL
AUTOR: TRANSPORTADORA ARCO IRIS LTDA
ADVOGADO: ALLYSSON CRISTIANO RODRIGUES DA SILVA OAB/MA 8.874 A
REU: JOSÉ ALVES DOS SANTOS
Intimação do(a)(s) advogado(a)(s) do(a)(s); ALLYSSON CRISTIANO RODRIGUES DA SILVA OAB/MA 8.874 A; DECISÃO
Transportadora Arco Íris ajuizou Ação de Rescisão Contratual com Pedido Liminar de Busca e Apreensão do Veículo em desfavor
de José Alves dos Santos. Alega a autora que, por passar por dificuldades financeiras, não possui condições de arcar com as
custas do processo, devendo ser deferida a assistência judiciária gratuita. Não vislumbro a possibilidade de deferimento da
gratuidade da justiça pleiteada, uma vez que a autora apenas se deteve a alegar que estar a passar por dificuldades financeiras,
sem, no entanto, comprovar a referida alegação e, por consequência, demonstrar sua hipossuficiência.
Vale mencionar que a gratuidade da Justiça hoje também prevista, de forma mais específica, dos artigos 98 a 102, do Código de
Processo Civil (de forma ampla na Lei nº 1.060/50), também considera que as pessoas jurídicas que alegarem insuficiência de
recursos para pagamento de custas judiciais fazem jus ao referido benefício independentemente de produção de qualquer prova a
respeito. Contudo, a mencionada presunção não é absoluta, mas sim relativa, podendo ser afastada em caso de prova em
contrário. Pela inteligência do § 2º, artigo 99, do Código de Processo Civil, verifica-se que o juiz poderá indeferir o pedido de
gratuidade de justiça, se houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para sua concessão. A
questão fática é bastante para demonstrar, especialmente se levarmos em consideração as condições financeiras da imensa
maioria dos jurisdicionados da comarca, que a requerente não seria pessoa jurídica hipossuficiente, ou seja, que não teria recursos
para efetuar o pagamento das custas processuais.
A Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça é límpida ao preconizar que as pessoas jurídicas fazem jus ao benefício da justiça
gratuita desde que demonstrem suas impossibilidades de arcar com os encargos processuais. Neste ponto, vale novamente
mencionar que a autora não comprovou sua impossibilidade de arcar com as custas processuais. Com esses fundamentos,
concedo o prazo de 05 (cinco) dias para que a requerente comprove o preenchimento dos pressupostos de concessão do
benefício da gratuidade da justiça ou efetue o pagamento das custas judiciais, sob pena do indeferimento do referido pedido (§ 2º,
artigo 99, do CPC). Após o transcurso do prazo, com ou sem manifestação, devidamente certificada, voltem os autos conclusos
para apreciação. Intime-se. Estreito,11 de maio de 2017. FREDERICO FEITOSA DE OLIVEIRA Juiz de Direito

Estreito/MA, 28 de junho de 2017
Marcio Leray Costa

Secretário Judicial da 2ª Vara
( Assinado de ordem da MMª Juíza Gisa Fernanda Nery Mendonça Benício, titular da 1ª Vara, Estreito/MA respondendo, nos

termos do art.3º, XXv,III, do Provimento nº 001/2007/CGJ/MA)

Governador Eugênio Barros

PROCESSO: 10/2015
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA
A DOUTORA SHEILA SILVA CUNHA, JUÍZA DE DIREITO TITULAR DA COMARCA DE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS -
ESTADO DO MARANHÃO, NA FORMA DA LEI ET COETERA.
FAZ SABER, a todos quantos o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que nos autos do
(PROCESSO: 10/2015) De procedimento extrajudicial de verificação de paternidade pós morteem que figura como parte
requerente MARIA RITA ALVES DA CRUZ e parte requerida TABELIÃO DO CARTÓRIO EXTRAJUDICIAL DESTA COMARCA.
Consta e forma a parte dispositiva da Sentença a seguir transcrita: “Diante do exposto, não havendo mais interesse no
prosseguimento do procedimento, na forma do art. 485, VIII do CPC, de acordo com o parecer do Ministério Público Estadual,
homologo a desistência do procedimento, extinguindo o feito sem resolição do mérito. Defiro o pedido de
desentranhamento dos documentos originais encartados aos autos (fls. 28). Extraiam-se cópias dos documentos
desentranhados. Transitado, arquive-se com baixa. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Governador Eugênio
Barros, 17de maiode 2017. (a) SHEILA SILVA CUNHA - Juíza de Direito, Titular”.O presente Edital será publicado no Diário da
Justiça. Dado e passado nesta Secretaria e Comarca de Governador Eugênio Barros, aos 28de junhode 2017. Eu, (Cleumar de
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Sousa Leal) AuxiliarJudiciário, que digitei.
Sheila Silva Cunha

Juíza de Direito

PROCESSO: 454-69.2014.8.10.0087
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA
A DOUTORA SHEILA SILVA CUNHA, JUÍZA DE DIREITO TITULAR DA COMARCA DE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS -
ESTADO DO MARANHÃO, NA FORMA DA LEI ET COETERA.
FAZ SABER, a todos quantos o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que nos
autos do (PROCESSO: 454-69.2014.8.10.0087) Da Ação de Alvará Judicialem que figura como parte requerente Maria das
Graças Alencar da Silva. Consta e forma a parte dispositiva da Sentença a seguir transcrita: “Diante do exposto, não havendo
qualquer impedimento legal e não havendo também mais interesse da autora no prosseguimento do feito, HOMOLOGO o pedido
de desistência, e por consequência, extingo o processo sem resolução do mérito, com base nos artigos 316 e 485, VIII do CPC.
Transitado, arquive-se com baixa. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Governador Eugênio Barros, 30 de maio de
2017. SHEILA SILVA CUNHA Juíza de Direito, Titular”O presente Edital será publicado no Diário da Justiça. Dado e passado
nesta Secretaria e Comarca de Governador Eugênio Barros, aos 28de junho de 2017. Eu, (Cleumar de Sousa Leal) Auxiliar
Judiciário, que digitei.

Sheila Silva Cunha
Juíza de Direito

PROCESSO: 626-11.2014.8.10.0087
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA
A DOUTORA SHEILA SILVA CUNHA, JUÍZA DE DIREITO TITULAR DA COMARCA DE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS -
ESTADO DO MARANHÃO, NA FORMA DA LEI ET COETERA.
FAZ SABER, a todos quantos o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que nos
autos do (PROCESSO: 626-11.2014.8.10.0087) Da Ação de Suprimentode Registro de Óbitoem que figura como parte
requerente José Pereira de Carvalho. Consta e forma a parte dispositiva da Sentença a seguir transcrita: “Diante do exposto, não
havendo qualquer impedimento legal e não havendo também mais interesse da autora no prosseguimento do feito, HOMOLOGO o
pedido de desistência, e por consequência, extingo o processo sem resolução do mérito, com base nos artigos 316 e 485, VIII do
CPC. Transitado, arquive-se com baixa. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Governador Eugênio Barros, 30 de maio
de 2017. SHEILA SILVA CUNHA Juíza de Direito, Titular.”O presente Edital será publicado no Diário da Justiça. Dado e passado
nesta Secretaria e Comarca de Governador Eugênio Barros, aos 28de junho de 2017. Eu, (Cleumar de Sousa Leal) Auxiliar
Judiciário, que digitei.

Sheila Silva Cunha
Juíza de Direito

PROCESSO: 8-03.2013.8.10.0087
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA
A DOUTORA SHEILA SILVA CUNHA, JUÍZA DE DIREITO TITULAR DA COMARCA DE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS -
ESTADO DO MARANHÃO, NA FORMA DA LEI ET COETERA.
FAZ SABER, a todos quantos o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que nos
autos do (PROCESSO: 8-03.2013.8.10.0087) Da RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVILem que figura como parte requerente
DALVA FERREIRA YAMORÉ. Consta e forma a parte dispositiva da Sentença a seguir transcrita: “Ante tais condições, com fulcro
no artigo 487, I, C/C 373, I, ambos do NCPC, seguindo parecer do Ministério Público Estadual, JULGO IMPROCEDENTEo pleito
veiculado na inicial, com resolução de mérito, em face da ausência de provas. P. R. I. Governador Eugênio Barros/MA,
06/06/2017.”O presente Edital será publicado no Diário da Justiça. Dado e passado nesta Secretaria e Comarca de Governador
Eugênio Barros, aos 28de junho de 2017. Eu, (Cleumar de Sousa Leal) Auxiliar Judiciário, que digitei.

Sheila Silva Cunha
Juíza de Direito

PROCESSO: 11-87.2010.8.10.0078 (5702017)
AÇÃO: Busca e Apreensão
REQUERENTE: BANCO HONDA S.A
ADVOGADO: Dr. Mauro Sérgio Franco Pereira, OAB/MA 7932
REQUERIDO: MARIA INEZ BARROS BRITO VERAS

INTIMAÇÃO
Autoridade Judiciária: Dra. Sheila Silva Cunha, Juíza de Direito Titular desta Comarca.

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte autora BANCO HONDA S/A, através de seu advogado Dr. MAURO SÉRGIO FRANCO
PEREIRA, OAB/MA 7932, para, complementar as custas processuais no valor de R$ 106,86 (cento e seis reais e oitenta e seis
centavos), referente aos autos do processo acima mencionado.

Governador Eugênio Barros, 28 de junho de 2017.
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Evilanio Andrade Ferreira
Técnico Judiciário
Mat. 117507
Assino de Ordem da MMª Juíza de Direito desta Comarca,
Dra. Sheila Silva Cunha

PROCESSO: 376-07.2016.8.10.0087 (4162016)
AÇÃO: Procedimento Ordinário
REQUERENTES: P.R.M.D.S. e M.C.M.D.S., REPRESENTADOS POR SUA GENITORA LUZIMAR MONTEIRO SILVA
ADVOGADO: Dr. FRANCISCO IVONEI DE ARAÚJO ROCHA, OAB/MA 12.340
REQUERIDO: DPVAT ARUANA SEGUROS S.A.
ADVOGADO: Dr. ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES, OAB/MA 11.735-A

INTIMAÇÃO DE AUDIÊNCIA
Autoridade Judiciária: Dra. Sheila Silva Cunha, Juíza de Direito Titular desta Comarca.

FINALIDADE: INTIMAÇÃO das partes requerente P.R.M.D.S. e M.C.M.D.S., REPRESENTADOS POR SUA GENITORA LUZIMAR
MONTEIRO SILVA e requerida DPVAT ARUANA SEGUROS S.A., através dos seus advogados acima mencionados, para,
comparecerem na Sala de Audiência do Fórum no dia 29/08/2017 às 16:00 horas, para Audiência de Instrução e Jugalmento, nos
autos do processo acima indicado.

Governador Eugênio Barros/MA, 28 de junho de 2017.

Evilanio Andrade Ferreira
Técnico Judiciário
Mat. 117507
Assino de Ordem da MMª Juíza de Direito desta Comarca,
Dra. Sheila Silva Cunha

PROCESSO N° 454-69.2014.8.10.0087
AÇÃO: ALVARÁ JUDICIAL
REQUERENTE: MARIA DAS GRAÇAS ALENCAR SILVA
ADVOGADO: ELIENE CUNHA ARAÚJO VANDERLEY OAB/MA 4027
INTIMAÇÃO
Autoridade Judiciária: Dra. Sheila Silva Cunha, Juíza de Direito Titular da Comarca.
FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte autora através de seu advogado supramencionada DR. ELIENE CUNHA ARAÚJO
VANDERLEY OAB/MA 4027, para tomar conhecimento da parte dispositiva da sentença de fls. 38que segue: “Diante do
exposto, não havendo qualquer impedimento legal e não havendo também mais interesse da autora no prosseguimento
do feito, HOMOLOGO o pedido de desistência, e por consequência, extingo o processo sem resolução do mérito, com
base nos artigos 316 e 485, VIII do CPC. Transitado, arquive-se com baixa. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.
Governador Eugênio Barros, 30 de maio de 2017. SHEILA SILVA CUNHA Juíza de Direito, Titular.”

Governador Eugênio Barros, 28de junho de 2017.
Odilon Rodrigues da Silva

Secretário Judicial
(assino de ordem da MMª Juíza de Direito Titular da Comarca de Governador Eugênio Barros Dra. Sheila Silva Cunha, nos termos
do art. 3°, XXV, do provimento n° 001/2007/CGJ/MA).

PROCESSO N° 626-11.2014.8.10.0087
AÇÃO: SUPRIMENTODE REGISTRO DE ÓBITO
REQUERENTE: JOSÉ PEREIRA DE CARVALHO
ADVOGADO: ISAIAS JOSÉ DA SILVA NETOOAB/MA 14617
INTIMAÇÃO
Autoridade Judiciária: Dra. Sheila Silva Cunha, Juíza de Direito Titular da Comarca.
FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte autora através de seu advogado supramencionada DR. ISAIAS JOSÉ DA SILVA
NETOOAB/MA 14617, para tomar conhecimento da parte dispositiva da sentença de fls. 28/29que segue: “Diante do
exposto, não havendo qualquer impedimento legal e não havendo também mais interesse da autora no prosseguimento
do feito, HOMOLOGO o pedido de desistência, e por consequência, extingo o processo sem resolução do mérito, com
base nos artigos 316 e 485, VIII do CPC. Transitado, arquive-se com baixa. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.
Governador Eugênio Barros, 30 de maio de 2017. SHEILA SILVA CUNHA Juíza de Direito, Titular.”

Governador Eugênio Barros, 28de junho de 2017.
Odilon Rodrigues da Silva

Secretário Judicial
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(assino de ordem da MMª Juíza de Direito Titular da Comarca de Governador Eugênio Barros Dra. Sheila Silva Cunha, nos termos
do art. 3°, XXV, do provimento n° 001/2007/CGJ/MA).

PROCESSO N° 8-032013.8.10.0087
AÇÃO: RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL
REQUERENTE: DALVA FERREIRA YAMORÉ
ADVOGADO: FERNANDO FRANCISCO SOUSA DA SILVAOAB/MA 10582
INTIMAÇÃO
Autoridade Judiciária: Dra. Sheila Silva Cunha, Juíza de Direito Titular da Comarca.
FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte autora através de seu advogado supramencionada DR. FERNANDO FRANCISCO
SOUSA DA SILVAOAB/MA 10582, para tomar conhecimento da parte dispositiva da sentença de fls. 44que segue: “Ante
tais condições, com fulcro no artigo 487, I, C/C 373, I, ambos do NCPC, seguindo parecer do Ministério Público Estadual,
JULGO IMPROCEDENTEo pleito veiculado na inicial, com resolução de mérito, em face da ausência de provas. P. R. I.
Governador Eugênio Barros/MA, 06/06/2017.”

Governador Eugênio Barros, 28de junho de 2017.
Odilon Rodrigues da Silva

Secretário Judicial
(assino de ordem da MMª Juíza de Direito Titular da Comarca de Governador Eugênio Barros Dra. Sheila Silva Cunha, nos termos
do art. 3°, XXV, do provimento n° 001/2007/CGJ/MA).

PORTARIA-TJ - 53292017
Código de validação: 968F095525
A MM. Juíza de Direito titular da Vara Única da Comarca de Governador Eugênio Barros/MA, DRA. SHEILA SULVA CUNHA, no
uso de suas atribuições legais e
Considerando o disposto no art. 126, do Código de Normas da Corregedoria Geral de Justiça do Tribunal de Justiça do Estado do
Maranhão;
Considerando o disposto na Resol-GP - 32017, que regulamenta a descrição das atribuições dos cargos de provimento efetivo do
Poder Judiciário do Estado do Maranhão.
Considerando o disposto na Lei nº 13.105/2015 e na Lei nº 9.099/95.
RESOLVE:
Art. 1º - Autorizar, independentemente de despacho judicial, que os servidores ocupantes do cargo efetivo de Técnico Judiciário e
Auxiliar Judiciário, pratiquem, por ato ordinatório, os seguintes procedimentos:
I - intimação da parte para recolher custas judiciais, inclusive as remanescentes, e fornecer cópias da inicial e de outros
documentos, especialmente em mandado de segurança, para instruir ato processual; e decorridos trinta dias sem atendimento,
promover a conclusão com certidão a respeito nos autos;
II - intimação da parte autora para que providencie contrafé em número suficiente para citação do réu;
III - promover a intimação da parte autora para indicar novo endereço do réu, em 05 (cinco) dias, quando houver mudança de
endereço, reiterando as diligências anteriormente determinadas e que restaram prejudicadas;
IV - reiteração de citação por mandado e por carta, na hipótese de mudança de endereço da parte, quando indicado novo
endereço;
V - intimação da parte contrária para se manifestar em 15 (quinze) dias, sempre que forem juntados novos documentos, nos
termos do art. 437 do Código de Processo Civil;
VI - intimação da parte contrária para, em cinco dias, manifestar-se sobre pedido de habilitação de sucessores da parte falecida;
VII - receber inquérito policial, peças informativas ou noticia criminal e remetê-las com vista, de imediato, ao representante do
Ministério Público, salvo se houver requerimento da autoridade policial dirigido ao juiz de direito;
VIII- responder ao juízo deprecante, por intermédio de ofício, sempre que solicitadas as informações acerca do andamento da carta
precatória ou ofício;
IX - abrir vista ao interessado, após o retorno da carta precatória;
X - abrir vista ao representante do Ministério Público ou ao defensor público ou ao advogado constituído, quando o procedimento
assim o determinar;
XI - intimar o executado, pessoalmente ou por seu advogado, do auto ou termo de penhora, bem como o exequente para que este,
querendo, proceda à averbação da penhora no ofício imobiliário;
XII - abrir vista ao autor ou exequente das cartas e certidões negativas dos oficiais de justiça e das praças e leilões negativos;
XIII - após trinta dias, cobrar o cumprimento dos mandados que se encontrem em poder do Oficial, diretamente ao próprio oficial de
justiça;
XIV - retornado os autos da Turma Recursal, intimar as partes para requerer o que entendam de direito em 15 (quinze) dias e no
caso pagamento voluntário de valores obedecer a Portaria-TJ - 48712010;
XV - desarquivamento de processos, pelo prazo de cinco dias, após efetuado o pagamento das custas pertinentes pelo
interessado, com a consequente vista, e, nada sendo requerido, o retorno ao arquivo;
XVI - importando o pedido de desarquivamento em prosseguimento do feito, promover a reativação dos autos no Sistema
ThemisPG, remetendo-os, em seguida, à análise do juiz;
XVII - arquivamento de processos, salvo nos casos em que for necessário despacho com conteúdo decisório;
XVIII - promover a retificação de autuação quanto à divergência entre o nome da parte contida na petição inicial, e a constante no
respectivo termo de autuação, se decorrer de equívoco do servidor responsável pela distribuição;
XIX - intimação de advogado ou interessado, pelo Diário da Justiça Eletrônico, para restituir, em 3 dias, processo não-devolvido no
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prazo legal, após o que o fato será levado ao conhecimento do juiz, nos termos do disposto 234 do Código de Processo Civil.
XXX - juntada de petições e, sendo intempestivas, certificar o fato nos autos.
XXI - proceder, ainda, à juntada dos seguintes documentos, promovendo à imediata conclusão dos autos se houver necessidade
de qualquer providência judicial:
a) guias de depósitos em contas judiciais;
b) procurações e substabelecimentos;
c) guias de recolhimentos de custas, diligências de oficiais de justiça e alvarás de levantamento;
d) respostas a ofícios relativos a diligências determinadas pelo juízo;
e) rol de testemunhas;
f) requerimento de desarquivamento, após o preparo, ou de vista dos autos; e
g) qualquer outra petição atravessada nos autos.
XXXI - atendimento de requerimentos formulados pela parte para juntada de editais publicados;
XXXII - expedir mandado de ordem, nos termos do art. 250, do Código de Processo Civil;
XXXIV - certificar nos autos a ocorrência de feriado local e qualquer suspensão do expediente, quando o fato puder influir na
contagem de prazo processual.
Art. 2º - Autorizar, independentemente de despacho judicial, que os servidores ocupantes do cargo efetivo de Técnico e Auxiliar
Judiciário, pratiquem, por ato ordinatório, os seguintes procedimentos:
I - realizar movimentações e/ou localização de processos para impulsionamento dos feitos nos sistemas eletrônicos, conforme
determinação judicial;
II - designar e/ou cancelar audiências quando o procedimento assim o determinar;
III - realizar conclusão de processos sempre que o procedimento o exigir;
IV - elaborar minuta de Certidão de Antecedentes Criminais mediante modelo
previamente criado no sistema de tramitação processual;
V - realizar consulta de certidões nos sites, registrando a impossibilidade de fazê-lo nos autos;
VI - receber, registrar e baixar nos sistemas e livros devidos, objetos e valores referentes a processos, sob orientação do
Secretário Judicial;
VII - receber inquérito policial, peças informativas ou noticia criminal e remetê-las com vista, de imediato, ao representante do
Ministério Público, salvo se houver requerimento da autoridade policial dirigido ao juiz de direito;
VIII - abrir vista ao representante do Ministério Público ou ao defensor público ou ao advogado constituído, quando o procedimento
assim o determinar;
IX - arquivamento de processos, salvo nos casos em que for necessário despacho com conteúdo decisório ou qualquer outro
cumprimento;
X - baixar processos remetidos à Secretaria da Distribuição;
XI - baixar Cartas Precatórias cumpridas (Movimentação Carta Cumprida, após baixa definitiva) ao realizar a Devolução (Correio
ou Malote digital);
XII - proceder, ainda, à juntada dos seguintes documentos, promovendo à imediata conclusão dos autos se houver necessidade de
qualquer providência judicial:
a) guias de depósitos em contas judiciais;
b) procurações e substabelecimentos;
c) guias de recolhimentos de custas, diligências de oficiais de justiça e alvarás de
levantamento;
d) respostas a ofícios relativos a diligências determinadas pelo juízo;
e) rol de testemunhas;
f) requerimento de desarquivamento, após o preparo, ou de vista dos autos; e
g) qualquer outra petição atravessada nos autos.
XI - desarquivamento de processos, sob orientação do Secretário Judicial, pelo prazo de cinco dias, após efetuado o pagamento
das custas pertinentes pelo interessado, com a consequente vista, e, nada sendo requerido, o retorno ao arquivo;
XII - importando o pedido de desarquivamento em prosseguimento do feito, promover a reativação dos autos no Sistema
ThemisPG, remetendo-os, em seguida, à análise do juiz;
XIII - retificação de dados processuais, com registro no sistema processual, mediante termo previamente existente;
XIV - juntadas de documentos e petições recebidos, impulsionando o feito no sistema quando necessário;
XV - entrega de Alvarás Judiciais, sob supervisão do Secretário Judicial, com a devida juntada do documento e arquivamento ou
encaminhamento do processo para o cumprimento posterior.
XVI - recebimento e juntada de documentos em Secretaria para depósito em juízo impulsionando o feito no sistema quando
necessário;
XVII - verificar as juntadas de documentos em processos virtuais impulsonando o feito;
XVIII - realizar habilitação de advogados nos feitos quando requerido pelo causídico ou determinado judicialmente;
XIX - digitar audiências, quando solicitado pelo magistrado;
XX - localizar e organizar processos físicos conforme pauta de audiências designadas, devendo no ato verificar se os processos
estão devidamente numerados e com todos os expedientes juntados.
XXI - realizar carga e remessa em geral dos processos, com o devido registro nos
sistemas, inclusive baixa, sob supervisão do Secretário Judicial;
XXII - realizar o protocolo e envio de documentos nos sistemas utilizados pelo TJ,
inclusive através e-mail institucional, para simples envio de expediente já elaborado.
XXIII - receber processos da Turma Recursal impulsionando o feito conforme a
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tramitação processual;
XXIV - realizar o cadastro de Guias de Execução Criminal no sistema eletrônico VEPCNJ a partir de Guia previamente expedida;
XXV - digitar atermações das partes sob orientação do Secretário Judicial;
Art. 3º - O Secretário Judicial fica autorizado para realizar e/ou delegar todos os
procedimentos dos artigos 1º e 2º, bem como para delegar outras atividades de suporte jurídico-administrativo, observando o
disposto na legislação aplicável e a complexidade das atividades atribuída a cada cargo.
Art. 4º - Os servidores ocupantes do cargo de Técnico Judiciário ficam também
autorizados a praticar todos os atos delegados ao servidor do cargo Auxiliar Judiciário, e vice-versa, realizando-os conforme o
procedimento e eventual necessidade.
Art. 5º - As atribuições neste ato delegadas não excluem outras atividades que a rotina processual demandem cumprimento, a
serem analisadas oportunamente pelo Magistrado e Secretário Judicial.
Art. 6º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 7º. Publique-se e cumpra-se, remetendo cópia desta portaria à Corregedoria-Geral de Justiça do Estado do Maranhão.
Gabinete da Juíza de Direito Titular Vara Única da Comarca de Governador Eugênio Barros, aos 28 dias do mês de Junho do ano
de 2017.

Governador Nunes Freire

EDITAL DE INTIMAÇÃO
AURIMAR DE ANDRADE ARRAIS SOBRINHO, MM. JUIZ DE DIREITO TITULAR DESTA COMARCA DE GOVERNADOR NUNES
FREIRE, ESTADO DO MARANHÃO, NA FORMA DA LEI E ETC.
FAZ SABER a todos quantos o presente EDITAL DE INTIMAÇÃO virem, ou dele conhecimento tiverem, que se processam por
este Juízo e Secretaria Judicial nos termo da Ação Penal - processo nº. 1523-65.2016.8.10.0088 (15232016), em que tem como
autor Ministério Público Estadual e acusados João Neto Tomaz de Sousa e Marlo Sérgio Silva Martins, que se processam perante
este Juízo e Secretaria Judicial, em que seu cumprimento, fica devidamente INTIMADO: MARLO SÉRGIO SILVA MARTINS,
brasileiro, atualmente em lugar incerto e não sabido; Para comparecer à audiência de instrução designada para o dia 25 de julho
de 2017, às 14:30horas, neste Fórum. O QUE CUMPRA-SE SOB AS PENAS DA LEI. E para que ninguém possa alegar
ignorância, mandou expedir o presente, que será publicado do Diário Eletrônico da Justiça na forma da lei. Dado de passado nesta
cidade e Comarca de Gov. Nunes Freire, Estado do Maranhão, aos 22 de junho de 2017. Eu_________, Tatiane Duarte Oliveira,
serventuária da justiça, o digitei.
AURIMAR DE ANDRADE ARRAIS SOBRINHO
Juiz de Direito

Processo nº 616-95.2013.8.10.0088 (5842013)
Ação de Tutela e Curatela - Nomeação
Requerente: IRACIR OLIVEIRA DA LUZ
Requerido: IRANILDE OLIVEIRA DA LUZ

Publicação de Sentença

Dispositivo da sentença: "Decido. Diante do exposto, com fundamento no art. 1.767, I, do Código Civil, JULGO PROCEDENTE O
PEDIDO DE INTERDIÇÃO E CURATELA de IRANILDE OLIVEIRA DA LUZ, a quem reconheço a incapacidade absoluta para o
exercício dos atos da vida civil. Outrossim, NOMEIO a Sra. IRACIR OLIVEIRA DA LUZ, irmã da interditanda, como sua
CURADORA. Lavre-se termo de compromisso de curatela, fazendo-se constar que a curadora não poderá alienar ou onerar, sem
prévia autorização judicial, quaisquer bens eventualmente pertencentes a IRANILDE OLIVEIRA DA LUZ, bem como não poderá
utilizar os valores que vierem a ser recebidos do ente previdenciário para fins diversos de despesas com saúde, alimentação e o
bem-estar da interditanda. Determino, ainda, que a curadora preste contas ao final de cada 02 (dois) anos, conforme estatuído no
art. 1.757, parágrafo único c/c art. 1.774, ambos do Código Civil. Em obediência ao disposto no art. 755, § 3º, do Código de
Processo Civil c/c arts. 92 e 93 da Lei nº 6.015/73, inscreva-se a presente sentença no Registro Civil de Pessoas Naturais e
publique-se na imprensa local e no Órgão Oficial por 03 (três) vezes, com intervalo de 10 (dez) dias. Após o trânsito em julgado,
oficie-se à Justiça Eleitoral e arquive-se, com baixa na distribuição. Governador Nunes Freire/MA, 29 de junho de 2017. Aurimar de
Andrade Arrais Sobrinho, Juiz de Direito, respondendo por esta Comarca de Governador Nunes Freire.

Aurimar de Andrade Arrais Sobrinho
Juiz de Direito

Processo: 1001-09.2014.8.10.0088 (10022014)
Ação: Crimes Ambientais
Vítima: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
Autor: MADEIREIRA ZANELA LTDA

INTIMAÇÃO / SENTENÇA
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Autoridade Judiciária: Aurimar de Andrade Arrais Sobrinho, Juiz de Direito da Comarca de Governador Nunes Freire, Estado do
Maranhão.
FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(s) advogado(s) supramencionado(s) para tomar conhecimento da sentença de fls. 17/17v, cuja parte
final segue transcrita: (...) Decido. Ex positis, diante da ausência de justa causa para o prosseguimento da presente ação, um dos
elementos do interesse de agir e, ainda, com o objetivo de impedir que a máquina judiciária continue a ser movimentada sem
qualquer utilidade, com fundamento nos arts. 107, IV, 109, V, e 111, I, do Código Penal, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE de
MADEIREIRA ZANELA LTDA. pelo crime aqui investigado, por ter sido alcançada a prescrição da pretensão punitiva do Estado.
Após o trânsito em julgado, proceda-se ao arquivamento dos presentes autos, com a devida baixa em nossos registros. Notifique-
se o Representante do Ministério Público Estadual. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Governador Nunes Freire/MA, 28 de
junho de 2017.

Vladiélem Costa Leite Vieira
Secretária Judicial
Mat. 184648

Assino de Ordem do MM Juiz de Direito Titular da Comarca de Governador Nunes Freire, nos termos do art. 3º, XXV, III DO
provimento n.º 001/2007/CHJ/MA

Processo: 1016-07.2016.8.10.0088 (10162016)
Ação: Termo Circunstanciado
Requerente: ALAN COSTA DE JESUS OLIVEIRA
Requerido: GEOVANE DE JESUS OLIVEIRA

INTIMAÇÃO / SENTENÇA

Autoridade Judiciária: Aurimar de Andrade Arrais Sobrinho, Juiz de Direito da Comarca de Governador Nunes Freire, Estado do
Maranhão.
FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(s) advogado(s) supramencionado(s) para tomar conhecimento da sentença de fls. 14/14v, cuja parte
final segue transcrita: (...) Decido. Diante do exposto, DECLARO A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE de GEOVANE DE JESUS
OLIVEIRA em razão da DECADÊNCIA, com fundamento nos arts. 103 e 107, IV, do Código Penal, c/c art. 38 do Código de
Processo Penal. Notifique-se o Ministério Público do Estado. Após o trânsito em julgado, proceda-se ao arquivamento dos autos
com a devida baixa em nossos registros. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Governador Nunes Freire/MA, 28 de junho de 2017.

Vladiélem Costa Leite Vieira
Secretária Judicial
Mat. 184648

Assino de Ordem do MM Juiz de Direito Titular da Comarca de Governador Nunes Freire, nos termos do art. 3º, XXV, III DO
provimento n.º 001/2007/CHJ/MA

Processo: 1070-70.2016.8.10.0088 (10702016)
Ação: Procedimento Ordinário
Requerente: RAFAEL SOUZA CALDAS
Advogado(a): Fernanda Abreu Araujo OAB/MA 8213
Requerido: MUNICIPIO DE GOVERNADOR NUNES FREIRE
INTIMAÇÃO
Autoridade Judiciária: Aurimar de Andrade Arrais Sobrinho, Juíz de Direito Titular da Comarca de Governador Nunes Freire/MA.

FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) supramencionado(a) para que tomar conhecimento do despacho de fls. 32, cujo teor
segue transcrito: "Ainda, em razão da ausência na peça exordial de que a autora faz a opção pela realização ou não de audiência
de conciliação, requisito da petição inicial, determino, com fundamento no art. 319, VII do CPC, que a parte requerente emende a
inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, para que complete a inicial informando se deseja ou não a realização de audiência de
conciliação, sob pena de indeferimento da inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC". Governador Nunes Freire MA,
28 de junho de 2017, Dr(a). Aurimar de Andrade Arrais Sobrinho , Juiz de Direito.

Vladiélem Costa Leite Vieira
Secretário(a) Judicial

Assino de ordem do MM Juiz(a) Titular desta Comarca, nos termos do art. 3º, XXVIII, do Provimento nº 001/2007/CGJ/MA.

Processo: 1106-15.2016.8.10.0088 (11062016)
Ação: Procedimento Ordinário
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Requerente: EDIVALDO FELIX DA SILVA
Advogado(a): Samira Valéria Davi da Costa OAB/MA 6284
Requerido: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
INTIMAÇÃO
Autoridade Judiciária: Aurimar de Andrade Arrais Sobrinho, Juíz de Direito Titular da Comarca de Governador Nunes Freire/MA.

FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) supramencionado(a) para que tomar conhecimento do despacho de fls. 58, cujo teor
segue transcrito: "Com a entrada em vigor do novel Digesto Processual Civil, passou a ser requisito obrigatório a manifestação do
jurisdicionado no sentido de dizer se possui interesse na realização de audiência de conciliação (art. 319, VII, do CPC), razão pela
qual, verificando tal falha na presente peça primeva, determino a intimação da Requerente, por seu patrono, para, no prazo de 15
(quinze) dias, dizer se deseja a realização da referida audiência, sob pena de extinção e arquivamento (art. 321, parágrafo único,
do CPC). Cumpra-se". Governador Nunes Freire MA, 28 de junho de 2017, Dr(a). Aurimar de Andrade Arrais Sobrinho , Juiz de
Direito.

Vladiélem Costa Leite Vieira
Secretário(a) Judicial

Assino de ordem do MM Juiz(a) Titular desta Comarca, nos termos do art. 3º, XXVIII, do Provimento nº 001/2007/CGJ/MA.

Processo:1108-19.2015.8.10.0088 (11102015)
Ação: Direito Civil | Família | Casamento | Dissolução
Requerente: RAIMUNDO NONATO DELGADO
Advogado(a): Carlos Alberto Costa Sousa, OAB/11831-MA
Requerido: ZELIA MARIA DE SOUSA DELGADO
INTIMAÇÃO
Autoridade Judiciária: Aurimar de Andrade Arrais Sobrinho, Juiz de Direito desta Comarca de Governador Nunes Freire, Estado do
Maranhão.
FINALIDADE: INTIMAÇÃO do advogado supramencionado para tomar conhecimento da sentença de fls. 22, parte final a seguir
transcrita: (...). Decido. Diante do exposto, com fundamento no art. 267, VIII, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O
PROCESSO, sem resolução de mérito. Sem custas. Decorrido o prazo recursal, dê-se baixa na distribuição e arquive-se.
Publicada em audiência. Registre-se. Intimem-se. Dr. Aurimar de Andrade Arrais Sobrinho, Governador Nunes Freire/MA, 28 de
junho de 2017.

Vladiélem Costa Leite Vieira
Secretária Judicial
184648

Assino de Ordem do MM Juiz de Direito Titular desta Comarca de Governador Nunes Freire, respondendo nos termos do art. 3º,
XXV, III do provimento n.º 001/2007/CHJ/MA.

Processo: 1151-19.2016.8.10.0088 (11512016)
Ação: Procedimento Ordinário
Requerente:REGIANE DE OLIVEIRA SILVA CASTRO
Advogado:Sebastiao da Costa Sampaio Neto OAB/MA 3792
Requerido:MUNICÍPIO DE GOVERNADOR NUNES FREIRE

INTIMAÇÃO
Autoridade Judiciária: Aurimar de Andrade Arrais Sobrinho, Juiz de Direito Titular da Comarca de Governador Nunes Freire.
FINALIDADE: INTIMAÇÃO do advogado supramencionado para para tomar conhecimento do despacho de fls. 52 proferida por
este juízo, que segue transcrita:" Ainda, em razão da ausência na peça exordial de que a autora faz a opção pela realização ou
não de audiência de conciliação, requisito da petição inicial, determino, com fundamento no art. 319, VII do CPC, que a parte
requerente emende a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, para que complete a inicial informando se deseja ou não a realização de
audiência de conciliação, sob pena de indeferimento da inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC". Governador
Nunes Freire/MA, 29 de junho de 2017, Dr. Aurimar de Andrade Arrais Sobrinho, Juiz de Direito.

Vladiélem Costa Leite Vieira
Secretária Judicial

Assino de ordem do MM Juiz respondendo por esta Comarca, nos termos do art. 3º, XXVIII, do Provimento nº 001/2007/CGJ/MA.

Processo: 1153-23.2015.8.10.0088 (11552015)
Ação: Termo Circunstanciado
Vítima: MARIA APARECIDA DA SILVA
Autor: RONILDO DOS SANTOS CUNHA
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INTIMAÇÃO / SENTENÇA

Autoridade Judiciária: Aurimar de Andrade Arrais Sobrinho, Juiz de Direito da Comarca de Governador Nunes Freire, Estado do
Maranhão.
FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(s) advogado(s) supramencionado(s) para tomar conhecimento da sentença de fls. 20/20v, cuja parte
final segue transcrita: (...) Decido. Diante do exposto, DECLARO A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE de RONILDO DOS SANTOS
CUNHA em razão da DECADÊNCIA, com fundamento nos arts. 103 e 107, IV, do Código Penal, c/c art. 38 do Código de Processo
Penal. Notifique-se o Ministério Público do Estado. Após o trânsito em julgado, proceda-se ao arquivamento dos autos com a
devida baixa em nossos registros. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Governador Nunes Freire/MA, 28 de junho de 2017.

Vladiélem Costa Leite Vieira
Secretária Judicial
Mat. 184648

Assino de Ordem do MM Juiz de Direito Titular da Comarca de Governador Nunes Freire, nos termos do art. 3º, XXV, III DO
provimento n.º 001/2007/CHJ/MA

Processo: 1154-08.2015.8.10.0088 (11562015)
Ação: Termo Circunstanciado
autores: ADELSON DA CONCEIÇÃO SANTOS
KATARINA LIMA DA CONCEIÇÃO
ANA LUZIA FRANÇA CORREA
MARIA RAIMUNDA SILVA
INTIMAÇÃO / SENTENÇA

Autoridade Judiciária: Aurimar de Andrade Arrais Sobrinho, Juiz de Direito da Comarca de Governador Nunes Freire, Estado do
Maranhão.
FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(s) advogado(s) supramencionado(s) para tomar conhecimento da sentença de fls. 28/28v, cuja parte
final segue transcrita: (...) Decido. Diante do exposto, DECLARO A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE de ADELSON DA CONCEIÇÃO
SANTOS, ANA LUZIA FRANÇA CORREA, KATARINA LIMA DA CONCEIÇÃO E MARIA RAIMUNDA SILVA em razão da
DECADÊNCIA, com fundamento nos arts. 103 e 107, IV, do Código Penal, c/c art. 38 do Código de Processo Penal. Notifique-se o
Ministério Público do Estado. Após o trânsito em julgado, proceda-se ao arquivamento dos autos com a devida baixa em nossos
registros. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Governador Nunes Freire/MA, 28 de junho de 2017.

Vladiélem Costa Leite Vieira
Secretária Judicial
Mat. 184648

Assino de Ordem do MM Juiz de Direito Titular da Comarca de Governador Nunes Freire, nos termos do art. 3º, XXV, III DO
provimento n.º 001/2007/CHJ/MA

Processo: 1163-67.2015.8.10.0088 (11652015)
Ação: Termo Circunstanciado
Vítima: MÁRCIA ALVES DE SOUSA
Autor: DAIANE DOS SANTOS BRAGA

INTIMAÇÃO / SENTENÇA

Autoridade Judiciária: Aurimar de Andrade Arrais Sobrinho, Juiz de Direito da Comarca de Governador Nunes Freire, Estado do
Maranhão.
FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(s) advogado(s) supramencionado(s) para tomar conhecimento da sentença de fls. 18/19, cuja parte
final segue transcrita: (...) Decido. Diante do exposto, DECLARO A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE de DAIANE DOS SANTOS
BRAGA em razão da DECADÊNCIA, com fundamento nos arts. 103 e 107, IV, do Código Penal, c/c art. 38 do Código de Processo
Penal. Notifique-se o Ministério Público do Estado. Após o trânsito em julgado, proceda-se ao arquivamento dos autos com a
devida baixa em nossos registros. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Governador Nunes Freire/MA, 28 de junho de 2017.

Vladiélem Costa Leite Vieira
Secretária Judicial
Mat. 184648

Assino de Ordem do MM Juiz de Direito Titular da Comarca de Governador Nunes Freire, nos termos do art. 3º, XXV, III DO
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provimento n.º 001/2007/CHJ/MA

Processo: 1218-81.2016.8.10.0088 (12182016)
Ação: Procedimento Ordinário
Requerente:DIOLINDO SOUSA RAMOS
Advogado(a):Francisco Fernandes de Lima Filho OAB/MA 7637a
Requerido:BANCO BRADESCO FINASA S/A

INTIMAÇÃO
Autoridade Judiciária: Aurimar de Andrade Arrais Sobrinho, Juiz de Direito Titular da Comarca de Governador Nunes Freire.
FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) supramencionado(a) para para tomar conhecimento da decisão de fls. 36/37
proferida por este juízo, que segue transcrita:"Dispositivo. Diante do exposto, ausentes os requisitos do artigo 300 e seguintes do
Novel Código de Processo Civil, NÃO CONCEDO a liminar vindicada em sede de tutela provisória de urgência. CITE-SE o
Requerido e INTIME-SE o Requerente para comparecerem à audiência de conciliação no dia 26/10/2017 às 15:00, para a
possibilidade de autocomposição da lide, nos termos do art. 334 do CPC. Não havendo audiência ou, havendo, inexistir nesta
conciliação, o Réu poderá, querendo, oferecer contestação, por escrito, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, cujo termo inicial será a
data prevista no artigo 335, I, do CPC, sob pena de revelia. Caso o Suplicado manifeste desinteresse na realização da audiência
de conciliação, deverá protocolar em juízo seu pedido de cancelamento, ocasião em que, a partir de tal peticionamento, terá prazo
de 15 (quinze) dias úteis para contestar, sob pena de revelia (art. 335, II, do CPC). Calha ressaltar que a ausência injustificada do
Autor ou do Réu a audiência designada será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, podendo, por isso, ser cominada
multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, ex vi do art. 334, §8º, do CPC. Cumpra-
se". Governador Nunes Freire/MA, 29 de junho de 2017, Dr. Aurimar de Andrade Arrais Sobrinho, Juiz de Direito.

Vladiélem Costa Leite Vieira
Secretária Judicial

Assino de ordem do MM Juiz respondendo por esta Comarca, nos termos do art. 3º, XXVIII, do Provimento nº 001/2007/CGJ/MA.

Processo nº. 122-31.2016.8.10.0088
Ação Registros Públicos | Registro Civil das Pessoas Naturais | Retificação de Nome.
Requerente: ANTONIO MARTINS DA SILVA
Advogado: Dr. Eduardo Ribeiro, OAB/6364-MA .

INTIMAÇÃO

Autoridade Judiciária: Aurimar de Andrade Arrais Sobrinho, Juiz de Direito Titular da Comarca de Governador Nunes Freire, Estado
do Maranhão.
FINALIDADE: INTIMAÇÃO do advogado mencionado, para tomar conhecimento de despacho de fl.14cujo teor segue transcrito,
realização de audiência de justificação designada para o dia 21/08/2017 às 16hoomin, oportunidade em que o réu, querendo,
poderá apresentar contestação oral ou escrita. Intimem-se, com a advertência ao requerido de que a ausência de defesa implicará
revelia, bem como julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 20 da Lei nº 9.099/95. Na sala de audiência desse Fórum
Judicial. Governador Nunes Freire/MA, 29 de junho de 2017.

Vladiélem Costa Leite Vieira
Secretária Judicial
Mat.184.648

Assino de ordem do MM. Juiz Titular da Comarca de Governador Nunes Freire, nos termos do art. 3°, XXVIII, do Provimento n°
001/2007/CGJ/MA.

Processo: 1328-80.2016.8.10.0088 (13282016)
Ação: Procedimento Ordinário
Requerente:JOSE PEREIRA A SILVA
Advogado(a):Francisco Fernandes de Lima Filho OAB/MA 7637a
Requerido:BANCO BRADESCO

INTIMAÇÃO
Autoridade Judiciária: Aurimar de Andrade Arrais Sobrinho, Juiz de Direito Titular da Comarca de Governador Nunes Freire.
FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) supramencionado(a) para para tomar conhecimento da decisão de fls. 20/21
proferida por este juízo, que segue transcrita:"Dispositivo. Diante do exposto, ausentes os requisitos do artigo 300 e seguintes do
Novel Código de Processo Civil, NÃO CONCEDO a liminar vindicada em sede de tutela provisória de urgência. CITE-SE o
Requerido e INTIME-SE o Requerente para comparecerem à audiência de conciliação no dia 26/10/2017 às 14:00, para a
possibilidade de autocomposição da lide, nos termos do art. 334 do CPC. Não havendo audiência ou, havendo, inexistir nesta
conciliação, o Réu poderá, querendo, oferecer contestação, por escrito, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, cujo termo inicial será a
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data prevista no artigo 335, I, do CPC, sob pena de revelia. Caso o Suplicado manifeste desinteresse na realização da audiência
de conciliação, deverá protocolar em juízo seu pedido de cancelamento, ocasião em que, a partir de tal peticionamento, terá prazo
de 15 (quinze) dias úteis para contestar, sob pena de revelia (art. 335, II, do CPC). Calha ressaltar que a ausência injustificada do
Autor ou do Réu a audiência designada será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, podendo, por isso, ser cominada
multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, ex vi do art. 334, §8º, do CPC. Intime-
se. Cumpra-se". Governador Nunes Freire/MA, 29 de junho de 2017, Dr. Aurimar de Andrade Arrais Sobrinho, Juiz de Direito.

Vladiélem Costa Leite Vieira
Secretária Judicial

Assino de ordem do MM Juiz respondendo por esta Comarca, nos termos do art. 3º, XXVIII, do Provimento nº 001/2007/CGJ/MA.

Processo: 137-68.2014.8.10.0088 (1372014)
Ação: Procedimento Sumário
Requerente: LUZINELMA AMARAL MARTINS
Advogado (a): Sueli Pereira Dias OAB/MA 6834
Requerido: MUNICÍPIO DE GOVERNADOR NUNES FREIRE/MA

ATO ORDINATÓRIO/INTIMAÇÃO

Usando da faculdade que me confere a Constituição Federal em seu art. 93, inciso XIV; assim como o art. 152, IV do NCPC, e,
ainda, o Provimento n° 001/2007 da Corregedoria Geral de Justiça do Maranhão, retornando os autos da instância superior, FICAM
INTIMADAS as partes para requererem o que entendam de direito, em 15 (quinze) dias.
Governador Nunes Freire (MA), 28 de junho de 2017

Vladiélem Costa Leite Vieira
Secretário(a) Judicial

Processo: 138-53.2014.8.10.0088 (1382014)
Ação: Procedimento Sumário
Requerente: ALDILENE DE SOUSA SILVA
Advogado (a): Sueli Pereira Dias OAB/MA 6834
Requerido: MUNICÍPIO DE GOVERNADOR NUNES FREIRE/MA

ATO ORDINATÓRIO/INTIMAÇÃO

Usando da faculdade que me confere a Constituição Federal em seu art. 93, inciso XIV; assim como o art. 152, IV do NCPC, e,
ainda, o Provimento n° 001/2007 da Corregedoria Geral de Justiça do Maranhão, retornando os autos da instância superior, FICAM
INTIMADAS as partes para requererem o que entendam de direito, em 15 (quinze) dias.
Governador Nunes Freire (MA), 28 de junho de 2017

Vladiélem Costa Leite Vieira
Secretário(a) Judicial

Processo: 141-08.2014.8.10.0088 (1412014)
Ação: Procedimento Sumário
Requerente: ESTER DA SILVA E SILVA
Advogado (a): Sueli Pereira Dias OAB/MA 6834
Requerido: MUNICÍPIO DE GOVERNADOR NUNES FREIRE/MA

ATO ORDINATÓRIO/INTIMAÇÃO

Usando da faculdade que me confere a Constituição Federal em seu art. 93, inciso XIV; assim como o art. 152, IV do NCPC, e,
ainda, o Provimento n° 001/2007 da Corregedoria Geral de Justiça do Maranhão, retornando os autos da instância superior, FICAM
INTIMADAS as partes para requererem o que entendam de direito, em 15 (quinze) dias.
Governador Nunes Freire (MA), 28 de junho de 2017

Vladiélem Costa Leite Vieira
Secretário(a) Judicial
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Processo: 1480-31.2016.8.10.0088 (14802016)
Ação: Procedimento Ordinário
Requerente:ROSILENE NICACIO DA SILVA
Advogado(a):Francisco Fernandes de Lima Filho OAB/MA 7637a
Requerido:BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S.A

INTIMAÇÃO
Autoridade Judiciária: Aurimar de Andrade Arrais Sobrinho, Juiz de Direito Titular da Comarca de Governador Nunes Freire.
FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) supramencionado(a) para para tomar conhecimento da decisão de fls. 24/25
proferida por este juízo, que segue transcrita:"Dispositivo. Diante do exposto, ausentes os requisitos do artigo 300 e seguintes do
Novel Código de Processo Civil, NÃO CONCEDO a liminar vindicada em sede de tutela provisória de urgência. CITE-SE o
Requerido e INTIME-SE a Requerente para comparecerem à audiência de conciliação no dia 26/10/2017 às 11:00, para a
possibilidade de autocomposição da lide, nos termos do art. 334 do CPC. Não havendo audiência ou, havendo, inexistir nesta
conciliação, o Réu poderá, querendo, oferecer contestação, por escrito, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, cujo termo inicial será a
data prevista no artigo 335, I, do CPC, sob pena de revelia. Caso o Suplicado manifeste desinteresse na realização da audiência
de conciliação, deverá protocolar em juízo seu pedido de cancelamento, ocasião em que, a partir de tal peticionamento, terá prazo
de 15 (quinze) dias úteis para contestar, sob pena de revelia (art. 335, II, do CPC). Calha ressaltar que a ausência injustificada da
Autora ou do Réu a audiência designada será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, podendo, por isso, ser cominada
multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, ex vi do art. 334, §8º, do CPC. Intime-
se. Cumpra-se". Governador Nunes Freire/MA, 29 de junho de 2017, Dr. Aurimar de Andrade Arrais Sobrinho, Juiz de Direito.

Vladiélem Costa Leite Vieira
Secretária Judicial

Assino de ordem do MM Juiz respondendo por esta Comarca, nos termos do art. 3º, XXVIII, do Provimento nº 001/2007/CGJ/MA.

Processo: 1481-16.2016.8.10.0088 (14812016)
Ação: Procedimento Ordinário
Requerente:MARTA ALVES FERREIRA
Advogado(a):Francisco Fernandes de Lima Filho OAB/MA 7637a
Requerido:BANCO ITAU BMG S/A

INTIMAÇÃO
Autoridade Judiciária: Aurimar de Andrade Arrais Sobrinho, Juiz de Direito Titular da Comarca de Governador Nunes Freire.
FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) supramencionado(a) para para tomar conhecimento da decisão de fls. 20/21
proferida por este juízo, que segue transcrita:" Dispositivo. Diante do exposto, ausentes os requisitos do artigo 300 e seguintes do
Novel Código de Processo Civil, NÃO CONCEDO a liminar vindicada em sede de tutela provisória de urgência. CITE-SE o
Requerido e INTIME-SE a Requerente para comparecerem à audiência de conciliação no dia 26/10/2017 às 09:30 , para a
possibilidade de autocomposição da lide, nos termos do art. 334 do CPC. Não havendo audiência ou, havendo, inexistir nesta
conciliação, o Réu poderá, querendo, oferecer contestação, por escrito, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, cujo termo inicial será a
data prevista no artigo 335, I, do CPC, sob pena de revelia. Caso o Suplicado manifeste desinteresse na realização da audiência
de conciliação, deverá protocolar em juízo seu pedido de cancelamento, ocasião em que, a partir de tal peticionamento, terá prazo
de 15 (quinze) dias úteis para contestar, sob pena de revelia (art. 335, II, do CPC). Calha ressaltar que a ausência injustificada da
Autora ou do Réu a audiência designada será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, podendo, por isso, ser cominada
multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, ex vi do art. 334, §8º, do CPC. Intime-
se. Cumpra-se". Governador Nunes Freire/MA, 28 de junho de 2017, Dr. Aurimar de Andrade Arrais Sobrinho, Juiz de Direito.

Vladiélem Costa Leite Vieira
Secretária Judicial

Assino de ordem do MM Juiz respondendo por esta Comarca, nos termos do art. 3º, XXVIII, do Provimento nº 001/2007/CGJ/MA.

Processo: 1483-83.2016.8.10.0088 (14832016)
Ação: Procedimento Ordinário
Requerente:MARTA ALVES FERREIRA
Advogado(a):Francisco Fernandes de Lima Filho OAB/MA 7637a
Requerido:BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S/A

INTIMAÇÃO
Autoridade Judiciária: Aurimar de Andrade Arrais Sobrinho, Juiz de Direito Titular da Comarca de Governador Nunes Freire.
FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) supramencionado(a) para para tomar conhecimento da decisão de fls. 20/21
proferida por este juízo, que segue transcrita:"Dispositivo. Diante do exposto, ausentes os requisitos do artigo 300 e seguintes do
Novel Código de Processo Civil, NÃO CONCEDO a liminar vindicada em sede de tutela provisória de urgência. CITE-SE o
Requerido e INTIME-SE o Requerente para comparecerem à audiência de conciliação no dia 26/10/2017 às 09:00 , para a
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possibilidade de autocomposição da lide, nos termos do art. 334 do CPC. Não havendo audiência ou, havendo, inexistir nesta
conciliação, o Réu poderá, querendo, oferecer contestação, por escrito, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, cujo termo inicial será a
data prevista no artigo 335, I, do CPC, sob pena de revelia. Caso o Suplicado manifeste desinteresse na realização da audiência
de conciliação, deverá protocolar em juízo seu pedido de cancelamento, ocasião em que, a partir de tal peticionamento, terá prazo
de 15 (quinze) dias úteis para contestar, sob pena de revelia (art. 335, II, do CPC). Calha ressaltar que a ausência injustificada do
Autor ou do Réu a audiência designada será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, podendo, por isso, ser cominada
multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, ex vi do art. 334, §8º, do CPC. Intime-
se. Cumpra-se". Governador Nunes Freire/MA, 28 de junho de 2017, Dr. Aurimar de Andrade Arrais Sobrinho, Juiz de Direito.

Vladiélem Costa Leite Vieira
Secretária Judicial

Assino de ordem do MM Juiz respondendo por esta Comarca, nos termos do art. 3º, XXVIII, do Provimento nº 001/2007/CGJ/MA.

Processo: 1543-56.2016.8.10.0088 (15432016)
Ação: Crimes Ambientais
Autor: K DE S LOPES

INTIMAÇÃO / SENTENÇA

Autoridade Judiciária: Aurimar de Andrade Arrais Sobrinho, Juiz de Direito da Comarca de Governador Nunes Freire, Estado do
Maranhão.
FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(s) advogado(s) supramencionado(s) para tomar conhecimento da sentença de fls. 11/11v, cuja parte
final segue transcrita: (...) Decido. Ex positis, diante da ausência de justa causa para o prosseguimento da presente ação, um dos
elementos do interesse de agir e, ainda, com o objetivo de impedir que a máquina judiciária continue a ser movimentada sem
qualquer utilidade, com fundamento nos arts. 107, IV, 109, V, e 111, I, do Código Penal, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE de
K DE S LOPES pelo crime aqui investigado, por ter sido alcançada a prescrição da pretensão punitiva do Estado. Após o trânsito
em julgado, proceda-se ao arquivamento dos presentes autos, com a devida baixa em nossos registros. Notifique-se o
Representante do Ministério Público Estadual. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Governador Nunes Freire/MA, 28 de junho de
2017.

Vladiélem Costa Leite Vieira
Secretária Judicial
Mat. 184648

Assino de Ordem do MM Juiz de Direito Titular da Comarca de Governador Nunes Freire, nos termos do art. 3º, XXV, III DO
provimento n.º 001/2007/CHJ/MA

Processo: 1557-40.2016.8.10.0088 (15572016)
Ação: Termo Circunstanciado
Vítima: DHEMISON ALVES BOÁS
Autor: RAIMUNDO DA SILVA NASCIMENTO

INTIMAÇÃO / SENTENÇA

Autoridade Judiciária: Aurimar de Andrade Arrais Sobrinho, Juiz de Direito da Comarca de Governador Nunes Freire, Estado do
Maranhão.
FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(s) advogado(s) supramencionado(s) para tomar conhecimento da sentença de fls. 11/11v, cuja parte
final segue transcrita: (...) Decido. Diante do exposto, DECLARO A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE de RAIMUNDO DA SILVA
NASCIMENTO em razão da DECADÊNCIA, com fundamento nos arts. 103 e 107, IV, do Código Penal, c/c art. 38 do Código de
Processo Penal. Notifique-se o Ministério Público do Estado. Após o trânsito em julgado, proceda-se ao arquivamento dos autos
com a devida baixa em nossos registros. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Governador Nunes Freire/MA, 28 de junho de 2017.

Vladiélem Costa Leite Vieira
Secretária Judicial
Mat. 184648

Assino de Ordem do MM Juiz de Direito Titular da Comarca de Governador Nunes Freire, nos termos do art. 3º, XXV, III DO
provimento n.º 001/2007/CHJ/MA

Processo: 1558-25.2016.8.10.0088 (15582016)
Ação: Termo Circunstanciado
Vítimas: ANAILDE DE JESUS PINHEIRO OLIVEIRA
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MARIA DAS DORES SILVA DE ALMEIDA
Autor: RAIMUNDO CARDOSO DA SILVA

INTIMAÇÃO / SENTENÇA

Autoridade Judiciária: Aurimar de Andrade Arrais Sobrinho, Juiz de Direito da Comarca de Governador Nunes Freire, Estado do
Maranhão.
FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(s) advogado(s) supramencionado(s) para tomar conhecimento da sentença de fls. 13/13v, cuja parte
final segue transcrita: (...) Decido. Diante do exposto, DECLARO A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE de RAIMUNDO CARDOSO DA
SILVA em razão da DECADÊNCIA, com fundamento nos arts. 103 e 107, IV, do Código Penal, c/c art. 38 do Código de Processo
Penal. Notifique-se o Ministério Público do Estado. Após o trânsito em julgado, proceda-se ao arquivamento dos autos com a
devida baixa em nossos registros. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Governador Nunes Freire/MA, 28 de junho de 2017.

Vladiélem Costa Leite Vieira
Secretária Judicial
Mat. 184648

Assino de Ordem do MM Juiz de Direito Titular da Comarca de Governador Nunes Freire, nos termos do art. 3º, XXV, III DO
provimento n.º 001/2007/CHJ/MA

Processo: 1563-47.2016.8.10.0088 (15632016)
Ação: Termo Circunstanciado
Vítima: LAYANE SOUSA MELO DOURADO
Autor: MARIA NADIA COSTA

INTIMAÇÃO / SENTENÇA

Autoridade Judiciária: Aurimar de Andrade Arrais Sobrinho, Juiz de Direito da Comarca de Governador Nunes Freire, Estado do
Maranhão.
FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(s) advogado(s) supramencionado(s) para tomar conhecimento da sentença de fls. 12/12v, cuja parte
final segue transcrita: (...) Decido. Diante do exposto, DECLARO A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE de MARIA NÁDIA COSTA em
razão da DECADÊNCIA, com fundamento nos arts. 103 e 107, IV, do Código Penal, c/c art. 38 do Código de Processo Penal.
Notifique-se o Ministério Público do Estado. Após o trânsito em julgado, proceda-se ao arquivamento dos autos com a devida baixa
em nossos registros. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Governador Nunes Freire/MA, 28 de junho de 2017.

Vladiélem Costa Leite Vieira
Secretária Judicial
Mat. 184648

Assino de Ordem do MM Juiz de Direito Titular da Comarca de Governador Nunes Freire, nos termos do art. 3º, XXV, III DO
provimento n.º 001/2007/CHJ/MA

Processo: 166-21.2014.8.10.0088 (1662014)
Ação: Procedimento Sumário
Requerente: MARIA DAS GRAÇAS REINALDO LIMA
Advogado (a): Sueli Pereira Dias OAB/MA 6834
Requerido: MUNICÍPIO DE GOVERNADOR NUNES FREIRE/MA

ATO ORDINATÓRIO/INTIMAÇÃO

Usando da faculdade que me confere a Constituição Federal em seu art. 93, inciso XIV; assim como o art. 152, IV do NCPC, e,
ainda, o Provimento n° 001/2007 da Corregedoria Geral de Justiça do Maranhão, retornando os autos da instância superior, FICAM
INTIMADAS as partes para requererem o que entendam de direito, em 15 (quinze) dias.
Governador Nunes Freire (MA), 28 de junho de 2017

Vladiélem Costa Leite Vieira
Secretário(a) Judicial

Processo: 171-38.2017.8.10.0088 (1712017)
Ação: Busca e Apreensão
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Requerente:BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
Advogado(a):Celso Marcon OAB/MA 8104a
Requerido:AUBEDE DA SILVA

INTIMAÇÃO
Autoridade Judiciária: Aurimar de Andrade Arrais Sobrinho, Juiz de Direito Titular da Comarca de Governador Nunes Freire.
FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) supramencionado(a) para para tomar conhecimento da decisão de fls. 37/38
proferida por este juízo, que segue transcrita:"Decido. Posto isto, DEFIRO a busca e apreensão do veículo MARCA/MODELO:
VOLKSWAGEM/GOL POWER; ANO: 2007; PLACA: NHE-6949; CHASSI: 9BWCA05W38T024638; RENAVAM: 923503803; COR:
PRETO NINJA, devendo o bem ser depositado em favor do demandante. Expeça-se o respectivo mandado de busca e apreensão
com as seguintes advertências: a) cinco dias após executada a liminar, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva
do bem no patrimônio do requerente; b) no mesmo prazo de cinco dias, a requerida poderá pagar a integralidade da dívida
pendente, desde a vencida em 21/01/2009, hipótese na qual o bem não lhe será retirado ou, se já houver sido apreendido, ser-lhe-
á restituído livre do ônus; c) a requerida poderá apresentar resposta no prazo de quinze dias contados da apreensão do bem,
servindo o mandado de busca e apreensão também como mandado de citação, mesmo que tenha pago a dívida, nos termos do
item b acima, caso entenda ter havido pagamento a maior e desejar restituição. Intimem-se". Governador Nunes Freire/MA, 22 de
junho de 2017, Dr. Aurimar de Andrade Arrais Sobrinho, Juiz de Direito.

Vladiélem Costa Leite Vieira
Secretária Judicial

Assino de ordem do MM Juiz respondendo por esta Comarca, nos termos do art. 3º, XXVIII, do Provimento nº 001/2007/CGJ/MA.

Processo: 1717-65.2016.8.10.0088 (17172016)
Ação: Alvará Judicial
Requerente: ADRIANA DOS SANTOS
Advogado(a): Sueli Pereira Dias OAB/MA 6834
INTIMAÇÃO
Autoridade Judiciária: Aurimar de Andrade Arrais Sobrinho, Juíz de Direito Titular da Comarca de Governador Nunes Freire/MA.

FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) supramencionado(a) para que tomar conhecimento do despacho de fls. 25, cujo teor
segue transcrito: "INTIME-SE a Requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias, EMENDAR sua petição inicial, trazendo ao
processo o número da agência da Caixa Econômica Federal onde estariam depositados os valores pretendidos, vez que a
comunicação deste juízo com a referida instituição financeira depende fundamentalmente desta informação". Governador Nunes
Freire MA, 28 de junho de 2017, Dr(a). Aurimar de Andrade Arrais Sobrinho , Juiz de Direito.

Vladiélem Costa Leite Vieira
Secretário(a) Judicial

Assino de ordem do MM Juiz(a) Titular desta Comarca, nos termos do art. 3º, XXVIII, do Provimento nº 001/2007/CGJ/MA.

Processo: 1719-35.2016.8.10.0088 (17192016)
Ação: Procedimento Ordinário
Requerente:MARIA DA CONCEIÇÃO SANTIAGO DE CARVALHO
Advogado(a):Haroldo de Carvalho Rodrigues Júnior OAB/MA 9656
Requerido:BANCO PANAMERICANO

INTIMAÇÃO
Autoridade Judiciária: Aurimar de Andrade Arrais Sobrinho, Juiz de Direito Titular da Comarca de Governador Nunes Freire.
FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) supramencionado(a) para para tomar conhecimento da decisão de fls. 15/16
proferida por este juízo, que segue transcrita:"Dispositivo. Diante do exposto, ausentes os requisitos do artigo 300 e seguintes do
Novel Código de Processo Civil, NÃO CONCEDO a liminar vindicada em sede de tutela provisória de urgência. CITE-SE o
Requerido e INTIME-SE a Requerente para comparecerem à audiência de conciliação no dia 26/10/2017 às 10:30, para a
possibilidade de autocomposição da lide, nos termos do art. 334 do CPC. Não havendo audiência ou, havendo, inexistir nesta
conciliação, o Réu poderá, querendo, oferecer contestação, por escrito, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, cujo termo inicial será a
data prevista no artigo 335, I, do CPC, sob pena de revelia. Caso o Suplicado manifeste desinteresse na realização da audiência
de conciliação, deverá protocolar em juízo seu pedido de cancelamento, ocasião em que, a partir de tal peticionamento, terá prazo
de 15 (quinze) dias úteis para contestar, sob pena de revelia (art. 335, II, do CPC). Calha ressaltar que a ausência injustificada da
Autora ou do Réu a audiência designada será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, podendo, por isso, ser cominada
multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, ex vi do art. 334, §8º, do CPC. Cumpra-
se". Governador Nunes Freire/MA, 28 de junho de 2017, Dr. Aurimar de Andrade Arrais Sobrinho, Juiz de Direito.

Vladiélem Costa Leite Vieira
Secretária Judicial
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Assino de ordem do MM Juiz respondendo por esta Comarca, nos termos do art. 3º, XXVIII, do Provimento nº 001/2007/CGJ/MA.

Processo: 174-27.2016.8.10.0088 (1742016)
Ação: Termo Circunstanciado
Vítima: LICIONE COSTA SOUSA
Autor: RENATTA DELMONDES SILVA

INTIMAÇÃO / SENTENÇA

Autoridade Judiciária: Aurimar de Andrade Arrais Sobrinho, Juiz de Direito da Comarca de Governador Nunes Freire, Estado do
Maranhão.
FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(s) advogado(s) supramencionado(s) para tomar conhecimento da sentença de fls. 14/14v, cuja parte
final segue transcrita: (...) Decido. Diante do exposto, DECLARO A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE de RENATTA DELMONDES
SILVA em razão da DECADÊNCIA, com fundamento nos arts. 103 e 107, IV, do Código Penal, c/c art. 38 do Código de Processo
Penal. Notifique-se o Ministério Público do Estado. Após o trânsito em julgado, proceda-se ao arquivamento dos autos com a
devida baixa em nossos registros. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Governador Nunes Freire/MA, 28 de junho de 2017.

Vladiélem Costa Leite Vieira
Secretária Judicial
Mat. 184648

Assino de Ordem do MM Juiz de Direito Titular da Comarca de Governador Nunes Freire, nos termos do art. 3º, XXV, III DO
provimento n.º 001/2007/CHJ/MA

Processo: 1766-77.2014.8.10.0088 (17692014)
Ação: Procedimento Ordinário
Requerente: EDILMA ARAUJO PIMENTA
Advogado(a): Idbas Ribeiro de Araujo OAB/MA 12891, Yracyra Garcia de Souza Carneiro OAB/MA 17471-A
Requerido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
INTIMAÇÃO
Autoridade Judiciária: Aurimar de Andrade Arrais Sobrinho, Juíz de Direito Titular da Comarca de Governador Nunes Freire/MA.

FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) supramencionado(a) para que tomar conhecimento do despacho de fls. 107, cujo
teor segue transcrito: "Ainda, designo audiência de instrução para o dia 10 de agosto de 2017, às 09h30min, a qual será realizada
neste fórum. Intimem-se as partes, no entanto, pessoalmente a parte Ré, para se fazerem presentes na audiência no dia e hora
designados. Saliento que a Procuradoria Federal Especializada do INSS deverá devolver os presentes autos no prazo máximo de
05 (cinco) dias, contados da entrada do processo no órgão, haja vista que se trata de simples remessa para fins de intimação e
ciência de audiência do órgão responsável pela defesa jurídica da Autarquia Federal referente a despacho proferido, não
desafiando nenhum tipo de recurso". Governador Nunes Freire MA, 29 de junho de 2017, Dr(a). Aurimar de Andrade Arrais
Sobrinho , Juiz de Direito.

Vladiélem Costa Leite Vieira
Secretário(a) Judicial

Assino de ordem do MM Juiz(a) Titular desta Comarca, nos termos do art. 3º, XXVIII, do Provimento nº 001/2007/CGJ/MA.

Processo: 1780-90.2016.8.10.0088 (17802016)
Ação: Procedimento Ordinário
Requerente: LEIDIANE MIRANDA SILVA, D. M. S.
Advogado(a): Roney Ribeiro Rondon OAB/MA 8335
Requerido: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
INTIMAÇÃO
Autoridade Judiciária: Aurimar de Andrade Arrais Sobrinho, Juíz de Direito Titular da Comarca de Governador Nunes Freire/MA.

FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) supramencionado(a) para que tomar conhecimento do despacho de fls. 23, cujo teor
segue transcrito: "Com a entrada em vigor do novel Digesto Processual Civil, passou a ser requisito obrigatório a manifestação do
jurisdicionado no sentido de dizer se possui interesse na realização de audiência de conciliação (art. 319, VII, do CPC), razão pela
qual, verificando tal falha na presente peça primeva, determino a intimação do Requerente, por seu patrono, para, no prazo de 15
(quinze) dias, dizer se deseja a realização da referida audiência, sob pena de extinção e arquivamento (art. 321, parágrafo único,
do CPC)". Governador Nunes Freire MA, 28 de junho de 2017, Dr(a). Aurimar de Andrade Arrais Sobrinho , Juiz de Direito.

Página 1295 de 2382 Diário da Justiça Eletrônico Disponibilização: 30/06/2017
Edição nº 114/2017 Publicação: 03/07/2017

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO - Praça Dom Pedro II, s/n Centro - CEP 65010-905 - São Luis-MA - Fone: (98) 2106-9000 - www.tjma.jus.br
Diário da Justiça Eletrônico - Diretoria Judiciária - Coordenadoria de Jurisprudência e Publicações - Fone: (98) 2106 9805 / 9810 / 9896 / 9897 - publicacoes@tj.ma.gov.br



Vladiélem Costa Leite Vieira
Secretário(a) Judicial

Assino de ordem do MM Juiz(a) Titular desta Comarca, nos termos do art. 3º, XXVIII, do Provimento nº 001/2007/CGJ/MA.

Processo: 183-86.2016.8.10.0088 (1832016)
Ação: Crimes Ambientais
Autor: G J ALVES DE CARVALHO

INTIMAÇÃO / SENTENÇA

Autoridade Judiciária: Aurimar de Andrade Arrais Sobrinho, Juiz de Direito da Comarca de Governador Nunes Freire, Estado do
Maranhão.
FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(s) advogado(s) supramencionado(s) para tomar conhecimento da sentença de fls. 30/30v, cuja parte
final segue transcrita: (...) Decido. Ex positis, diante da ausência de justa causa para o prosseguimento da presente ação, um dos
elementos do interesse de agir e, ainda, com o objetivo de impedir que a máquina judiciária continue a ser movimentada sem
qualquer utilidade, com fundamento nos arts. 107, IV, 109, V, e 111, I, do Código Penal, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE de
G J ALVES DE CARVALHO pelo crime aqui investigado, por ter sido alcançada a prescrição da pretensão punitiva do Estado.
Após o trânsito em julgado, proceda-se ao arquivamento dos presentes autos, com a devida baixa em nossos registros. Notifique-
se o Representante do Ministério Público Estadual. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Governador Nunes Freire/MA, 28 de
junho de 2017.

Vladiélem Costa Leite Vieira
Secretária Judicial
Mat. 184648

Assino de Ordem do MM Juiz de Direito Titular da Comarca de Governador Nunes Freire, nos termos do art. 3º, XXV, III DO
provimento n.º 001/2007/CHJ/MA

Processo: 184-57.2005.8.10.0088 (5582005)
Ação: Embargos à Execução
Embargante: MANOEL EUGENIO DA CONCEIÇÃO
Advogado(a): Fabrício Mendes Lobato OAB/MA 5413
Embargado: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
Advogado (a): Luciano Costa Nogueira OAB/MA 6593
INTIMAÇÃO
Autoridade Judiciária: Aurimar de Andrade Arrais Sobrinho, Juíz de Direito Titular da Comarca de Governador Nunes Freire/MA.

FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) supramencionado(a) para que tomar conhecimento do despacho de fls. 80, cujo teor
segue transcrito: "Tendo em vista a certidão de fls. 79, INTIME-SE o Embargado para dizer, em 10 (dez) dias, o que entender de
direito. Cumpra-se.". Governador Nunes Freire MA, 28 de junho de 2017, Dr(a). Aurimar de Andrade Arrais Sobrinho , Juiz de
Direito.

Vladiélem Costa Leite Vieira
Secretário(a) Judicial

Assino de ordem do MM Juiz(a) Titular desta Comarca, nos termos do art. 3º, XXVIII, do Provimento nº 001/2007/CGJ/MA.

Processo: 197-75.2013.8.10.0088 (1972013)
Ação: Mandado de Segurança
Requerente: DEYDIANE DE JESUS PEREIRA
Advogado (a): Sueli Pereira Dias OAB/MA 6834
Requerido: MUNICIPIO DE GOVERNADOR NUNES FREIRE

ATO ORDINATÓRIO/INTIMAÇÃO

Usando da faculdade que me confere a Constituição Federal em seu art. 93, inciso XIV; assim como o art. 152, IV do NCPC, e,
ainda, o Provimento n° 001/2007 da Corregedoria Geral de Justiça do Maranhão, retornando os autos da instância superior, FICAM
INTIMADAS as partes para requererem o que entendam de direito, em 15 (quinze) dias.
Governador Nunes Freire (MA), 28 de junho de 2017
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Vladiélem Costa Leite Vieira
Secretário(a) Judicial

Processo: 223-73.2013.8.10.0088 (2232013)
Ação: Mandado de Segurança
Requerente: LEILA MARIA CRUZ CARDOZO
Advogado (a): Sueli Pereira Dias OAB/MA 6834
Requerido: MUNICIPIO DE GOVERNADOR NUNES FREIRE

ATO ORDINATÓRIO

Usando da faculdade que me confere a Constituição Federal em seu art. 93, inciso XIV; assim como o art. 152, IV do NCPC, e,
ainda, o Provimento n° 001/2007 da Corregedoria Geral de Justiça do Maranhão, retornando os autos da instância superior,
intimem-se as partes para requererem o que entendam de direito, em 15 (quinze) dias.
Governador Nunes Freire (MA), 28 de junho de 2017

Vladiélem Costa Leite Vieira
Secretário(a) Judicial

Processo: 246-77.2017.8.10.0088 (2462017)
Ação: Procedimento Ordinário
Requerente:PAULO COSTA SIQUEIRA
Advogado(a):Francisco Fernandes de Lima Filho OAB/MA 7637a
Requerido:BANCO BRADESCO S.A.

INTIMAÇÃO
Autoridade Judiciária: Aurimar de Andrade Arrais Sobrinho, Juiz de Direito Titular da Comarca de Governador Nunes Freire.

FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) supramencionado(a) para para tomar conhecimento da decisão de fls. 25/26
proferida por este juízo, que segue transcrita:"Dispositivo. Diante do exposto, ausentes os requisitos do artigo 300 e seguintes do
Novel Código de Processo Civil, NÃO CONCEDO a liminar vindicada em sede de tutela provisória de urgência. CITE-SE o
Requerido e INTIME-SE o Requerente para comparecerem à audiência de conciliação no dia 26/10/2017 às 14:30, para a
possibilidade de autocomposição da lide, nos termos do art. 334 do CPC. Não havendo audiência ou, havendo, inexistir nesta
conciliação, o Réu poderá, querendo, oferecer contestação, por escrito, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, cujo termo inicial será a
data prevista no artigo 335, I, do CPC, sob pena de revelia. Caso o Suplicado manifeste desinteresse na realização da audiência
de conciliação, deverá protocolar em juízo seu pedido de cancelamento, ocasião em que, a partir de tal peticionamento, terá prazo
de 15 (quinze) dias úteis para contestar, sob pena de revelia (art. 335, II, do CPC). Calha ressaltar que a ausência injustificada do
Autor ou do Réu a audiência designada será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, podendo, por isso, ser cominada
multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, ex vi do art. 334, §8º, do CPC. Intime-
se. Cumpra-se". Governador Nunes Freire/MA, 29 de junho de 2017, Dr. Aurimar de Andrade Arrais Sobrinho, Juiz de Direito.

Vladiélem Costa Leite Vieira
Secretária Judicial

Assino de ordem do MM Juiz respondendo por esta Comarca, nos termos do art. 3º, XXVIII, do Provimento nº 001/2007/CGJ/MA.

Processo: 44-08.2014.8.10.0088 (442014)
Ação: Termo Circunstanciado
Vítima: ADRIANA CARNEIRO DOS SANTOS
Autor: ELIZABETH RODRIGUES DA SILVA

INTIMAÇÃO / SENTENÇA

Autoridade Judiciária: Aurimar de Andrade Arrais Sobrinho, Juiz de Direito da Comarca de Governador Nunes Freire, Estado do
Maranhão.
FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(s) advogado(s) supramencionado(s) para tomar conhecimento da sentença de fls. 22/22v, cuja parte
final segue transcrita: (...) Decido. Diante do exposto, DECLARO A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE de ELIZABETH RODRIGUES
DA SILVA em razão da DECADÊNCIA, com fundamento nos arts. 103 e 107, IV, do Código Penal, c/c art. 38 do Código de
Processo Penal. Notifique-se o Ministério Público do Estado. Após o trânsito em julgado, proceda-se ao arquivamento dos autos
com a devida baixa em nossos registros. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Governador Nunes Freire/MA, 28 de junho de 2017.
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Vladiélem Costa Leite Vieira
Secretária Judicial
Mat. 184648

Assino de Ordem do MM Juiz de Direito Titular da Comarca de Governador Nunes Freire, nos termos do art. 3º, XXV, III DO
provimento n.º 001/2007/CHJ/MA

Processo: 481-78.2016.8.10.0088 (4812016)
Ação: Procedimento Ordinário
Requerente:BERNARDO LUCAS SOARES
Advogado(a):Carlos Alberto Costa Sousa OAB/MA 11831
Requerido:BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S/A

INTIMAÇÃO
Autoridade Judiciária: Aurimar de Andrade Arrais Sobrinho, Juiz de Direito Titular da Comarca de Governador Nunes Freire.
FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) supramencionado(a) para para tomar conhecimento da decisão de fls. 26/27
proferida por este juízo, que segue transcrita:"Dispositivo. Diante do exposto, ausentes os requisitos do artigo 300 e seguintes do
Novel Código de Processo Civil, NÃO CONCEDO a liminar vindicada em sede de tutela provisória de urgência. CITE-SE o
Requerido e INTIME-SE o Requerente para comparecerem à audiência de conciliação no dia 26/10/2017 às 10:00, para a
possibilidade de autocomposição da lide, nos termos do art. 334 do CPC. Não havendo audiência ou, havendo, inexistir nesta
conciliação, o Réu poderá, querendo, oferecer contestação, por escrito, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, cujo termo inicial será a
data prevista no artigo 335, I, do CPC, sob pena de revelia. Caso o Suplicado manifeste desinteresse na realização da audiência
de conciliação, deverá protocolar em juízo seu pedido de cancelamento, ocasião em que, a partir de tal peticionamento, terá prazo
de 15 (quinze) dias úteis para contestar, sob pena de revelia (art. 335, II, do CPC). Calha ressaltar que a ausência injustificada do
Autor ou do Réu a audiência designada será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, podendo, por isso, ser cominada
multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, ex vi do art. 334, §8º, do CPC. Cumpra-
se". Governador Nunes Freire/MA, 28 de junho de 2017, Dr. Aurimar de Andrade Arrais Sobrinho, Juiz de Direito.

Vladiélem Costa Leite Vieira
Secretária Judicial

Assino de ordem do MM Juiz respondendo por esta Comarca, nos termos do art. 3º, XXVIII, do Provimento nº 001/2007/CGJ/MA.

Processo: 48-74.2016.8.10.0088 (482016)
Ação: Procedimento Sumário
Requerente: MARIA DA CONCEIÇÃO EVANGELISTA
Advogado(a): Francisco Fernandes de Lima Filho OAB/MA 7637a
Requerido: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
INTIMAÇÃO
Autoridade Judiciária: Aurimar de Andrade Arrais Sobrinho, Juíz de Direito Titular da Comarca de Governador Nunes Freire/MA.

FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) supramencionado(a) para que tomar conhecimento do despacho de fls. 24, cujo teor
segue transcrito: "Com a entrada em vigor do novel Digesto Processual Civil, passou a ser requisito obrigatório a manifestação do
jurisdicionado no sentido de dizer se possui interesse na realização de audiência de conciliação (art. 319, VII, do CPC), razão pela
qual, verificando tal falha na presente peça primeva, determino a intimação da Requerente, por seu patrono, para, no prazo de 15
(quinze) dias, dizer se deseja a realização da referida audiência, sob pena de extinção e arquivamento (art. 321, parágrafo único,
do CPC)". Governador Nunes Freire MA, 28 de junho de 2017, Dr(a). Aurimar de Andrade Arrais Sobrinho , Juiz de Direito.

Vladiélem Costa Leite Vieira
Secretário(a) Judicial

Assino de ordem do MM Juiz(a) Titular desta Comarca, nos termos do art. 3º, XXVIII, do Provimento nº 001/2007/CGJ/MA.

Processo: 49-59.2016.8.10.0088 (492016)
Ação: Procedimento Sumário
Requerente: LUIS DOS SANTOS PORTELA
Advogado(a): Francisco Fernandes de Lima Filho OAB/MA 7637
Requerido: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
INTIMAÇÃO
Autoridade Judiciária: Aurimar de Andrade Arrais Sobrinho, Juíz de Direito Titular da Comarca de Governador Nunes Freire/MA.

FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) supramencionado(a) para que tomar conhecimento do despacho de fls. 24, cujo teor
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segue transcrito: "Com a entrada em vigor do novel Digesto Processual Civil, passou a ser requisito obrigatório a manifestação do
jurisdicionado no sentido de dizer se possui interesse na realização de audiência de conciliação (art. 319, VII, do CPC), razão pela
qual, verificando tal falha na presente peça primeva, determino a intimação do Requerente, por seu patrono, para, no prazo de 15
(quinze) dias, dizer se deseja a realização da referida audiência, sob pena de extinção e arquivamento (art. 321, parágrafo único,
do CPC). Cumpra-se". Governador Nunes Freire MA, 28 de junho de 2017, Dr(a). Aurimar de Andrade Arrais Sobrinho , Juiz de
Direito.

Vladiélem Costa Leite Vieira
Secretário(a) Judicial

Assino de ordem do MM Juiz(a) Titular desta Comarca, nos termos do art. 3º, XXVIII, do Provimento nº 001/2007/CGJ/MA.

Processo: 509-46.2016.8.10.0088 (5092016)
Ação: Termo Circunstanciado
Ofendido: MARIA ALVES COSTA
Autor do Fato: MAURINHO MELO DOS SANTOS

INTIMAÇÃO / SENTENÇA

Autoridade Judiciária: Aurimar de Andrade Arrais Sobrinho, Juiz de Direito da Comarca de Governador Nunes Freire, Estado do
Maranhão.
FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(s) advogado(s) supramencionado(s) para tomar conhecimento da sentença de fls. 17/17v, cuja parte
final segue transcrita: (...) Decido. Diante do exposto, DECLARO A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE de MAURINHO MELO DOS
SANTOS em razão da DECADÊNCIA, com fundamento nos arts. 103 e 107, IV, do Código Penal, c/c art. 38 do Código de
Processo Penal. Notifique-se o Ministério Público do Estado.Após o trânsito em julgado, proceda-se ao arquivamento dos autos
com a devida baixa em nossos registros. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Governador Nunes Freire/MA, 28 de junho de 2017.

Vladiélem Costa Leite Vieira
Secretária Judicial
Mat. 184648

Assino de Ordem do MM Juiz de Direito Titular da Comarca de Governador Nunes Freire, nos termos do art. 3º, XXV, III DO
provimento n.º 001/2007/CHJ/MA

Processo: 510-31.2016.8.10.0088 (5102016)
Ação: Termo Circunstanciado
Vítima: ANTONIO CLARINDO DA SILVA
Autor: MAURINHO MELO DOS SANTOS

INTIMAÇÃO / SENTENÇA

Autoridade Judiciária: Aurimar de Andrade Arrais Sobrinho, Juiz de Direito da Comarca de Governador Nunes Freire, Estado do
Maranhão.
FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(s) advogado(s) supramencionado(s) para tomar conhecimento da sentença de fls. 19/19v, cuja parte
final segue transcrita: (...) Decido. Diante do exposto, DECLARO A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE de MAURINHO MELO DOS
SANTOS em razão da DECADÊNCIA, com fundamento nos arts. 103 e 107, IV, do Código Penal, c/c art. 38 do Código de
Processo Penal. Notifique-se o Ministério Público do Estado. Após o trânsito em julgado, proceda-se ao arquivamento dos autos
com a devida baixa em nossos registros. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Governador Nunes Freire/MA, 28 de junho de 2017.

Vladiélem Costa Leite Vieira
Secretária Judicial
Mat. 184648

Assino de Ordem do MM Juiz de Direito Titular da Comarca de Governador Nunes Freire, nos termos do art. 3º, XXV, III DO
provimento n.º 001/2007/CHJ/MA

Processo: 519-61.2014.8.10.0088 (5192014)
Ação: Procedimentos Trabalhistas
Requerente: ROSA DE LIMA ASSUNÇÃO PEREIRA
Advogado (a): Gracélia Pinho Holanda OAB/MA 6690
Requerido: MUNICIPIO DE GOVERNADOR NUNES FREIRE
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ATO ORDINATÓRIO/INTIMAÇÃO

Usando da faculdade que me confere a Constituição Federal em seu art. 93, inciso XIV; assim como o art. 152, IV do NCPC, e,
ainda, o Provimento n° 001/2007 da Corregedoria Geral de Justiça do Maranhão, retornando os autos da instância superior,
intimem-se as partes para requererem o que entendam de direito, em 15 (quinze) dias.
Governador Nunes Freire (MA), 28 de junho de 2017

Vladiélem Costa Leite Vieira
Secretário(a) Judicial

Processo: 599-54.2016.8.10.0088 (5992016)
Ação: Crimes Ambientais
Autor: J MARCELO D RAMOS

INTIMAÇÃO / SENTENÇA

Autoridade Judiciária: Aurimar de Andrade Arrais Sobrinho, Juiz de Direito da Comarca de Governador Nunes Freire, Estado do
Maranhão.
FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(s) advogado(s) supramencionado(s) para tomar conhecimento da sentença de fls. 15/15v, cuja parte
final segue transcrita: (...) Decido. Ex positis, diante da ausência de justa causa para o prosseguimento da presente ação, um dos
elementos do interesse de agir e, ainda, com o objetivo de impedir que a máquina judiciária continue a ser movimentada sem
qualquer utilidade, com fundamento nos arts. 107, IV, 109, V, e 111, I, do Código Penal, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE de
J. MARCELO D RAMOS pelo crime aqui investigado, por ter sido alcançada a prescrição da pretensão punitiva do Estado. Após o
trânsito em julgado, proceda-se ao arquivamento dos presentes autos, com a devida baixa em nossos registros. Notifique-se o
Representante do Ministério Público Estadual. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Governador Nunes Freire/MA, 28 de junho de
2017.

Vladiélem Costa Leite Vieira
Secretária Judicial
Mat. 184648

Assino de Ordem do MM Juiz de Direito Titular da Comarca de Governador Nunes Freire, nos termos do art. 3º, XXV, III DO
provimento n.º 001/2007/CHJ/MA

Processo: 627-22.2016.8.10.0088 (6272016)
Ação: Crimes Ambientais
Autor: SERGIO WILTON DA CUNHA GOMES

INTIMAÇÃO / SENTENÇA

Autoridade Judiciária: Aurimar de Andrade Arrais Sobrinho, Juiz de Direito da Comarca de Governador Nunes Freire, Estado do
Maranhão.
FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(s) advogado(s) supramencionado(s) para tomar conhecimento da sentença de fls. 16/16v, cuja parte
final segue transcrita: (...) Decido. Ex positis, diante da ausência de justa causa para o prosseguimento da presente ação, um dos
elementos do interesse de agir e, ainda, com o objetivo de impedir que a máquina judiciária continue a ser movimentada sem
qualquer utilidade, com fundamento nos arts. 107, IV, 109, VI, e 111, I, do Código Penal, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE
de SERGIO WILTON DA CUNHA GOMES pelo crime aqui narrado, por ter sido alcançada a prescrição da pretensão punitiva do
Estado. Após o trânsito em julgado, proceda-se ao arquivamento dos presentes autos, com a devida baixa em nossos registros.
Notifique-se o Representante do Ministério Público Estadual. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Governador Nunes Freire/MA,
28 de junho de 2017.

Vladiélem Costa Leite Vieira
Secretária Judicial
Mat. 184648

Assino de Ordem do MM Juiz de Direito Titular da Comarca de Governador Nunes Freire, nos termos do art. 3º, XXV, III DO
provimento n.º 001/2007/CHJ/MA

Processo: 630-74.2016.8.10.0088 (6302016)
Ação: Crimes Ambientais
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Autor: G J ALVES DE CARVALHO

INTIMAÇÃO / SENTENÇA

Autoridade Judiciária: Aurimar de Andrade Arrais Sobrinho, Juiz de Direito da Comarca de Governador Nunes Freire, Estado do
Maranhão.
FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(s) advogado(s) supramencionado(s) para tomar conhecimento da sentença de fls. 20/20v, cuja parte
final segue transcrita: (...) Decido. Ex positis, diante da ausência de justa causa para o prosseguimento da presente ação, um dos
elementos do interesse de agir e, ainda, com o objetivo de impedir que a máquina judiciária continue a ser movimentada sem
qualquer utilidade, com fundamento nos arts. 107, IV, 109, V, e 111, I, do Código Penal, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE de
G. J. ALVES DE CARVALHO pelo crime aqui investigado, por ter sido alcançada a prescrição da pretensão punitiva do Estado.
Após o trânsito em julgado, proceda-se ao arquivamento dos presentes autos, com a devida baixa em nossos registros. Notifique-
se o Representante do Ministério Público Estadual. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Governador Nunes Freire/MA, 28 de
junho de 2017.

Vladiélem Costa Leite Vieira
Secretária Judicial
Mat. 184648

Assino de Ordem do MM Juiz de Direito Titular da Comarca de Governador Nunes Freire, nos termos do art. 3º, XXV, III DO
provimento n.º 001/2007/CHJ/MA

Processo: 631-59.2016.8.10.0088 (6312016)
Ação: Crimes Ambientais
Requerido: G J ALVES DE CARVALHO

INTIMAÇÃO / SENTENÇA

Autoridade Judiciária: Aurimar de Andrade Arrais Sobrinho, Juiz de Direito da Comarca de Governador Nunes Freire, Estado do
Maranhão.
FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(s) advogado(s) supramencionado(s) para tomar conhecimento da sentença de fls. 30/30v, cuja parte
final segue transcrita: (...) Decido. Ex positis, diante da ausência de justa causa para o prosseguimento da presente ação, um dos
elementos do interesse de agir e, ainda, com o objetivo de impedir que a máquina judiciária continue a ser movimentada sem
qualquer utilidade, com fundamento nos arts. 107, IV, 109, V, e 111, I, do Código Penal, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE de
G J ALVES DE CARVALHO pelo crime aqui investigado, por ter sido alcançada a prescrição da pretensão punitiva do Estado.
Após o trânsito em julgado, proceda-se ao arquivamento dos presentes autos, com a devida baixa em nossos registros. Notifique-
se o Representante do Ministério Público Estadual. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Governador Nunes Freire/MA, 28 de
junho de 2017.

Vladiélem Costa Leite Vieira
Secretária Judicial
Mat. 184648

Assino de Ordem do MM Juiz de Direito Titular da Comarca de Governador Nunes Freire, nos termos do art. 3º, XXV, III DO
provimento n.º 001/2007/CHJ/MA

Processo: 632-44.2016.8.10.0088 (6322016)
Ação: Crimes Ambientais
Autora: LUCIANA B. FONTENELLE - ME

INTIMAÇÃO / SENTENÇA

Autoridade Judiciária: Aurimar de Andrade Arrais Sobrinho, Juiz de Direito da Comarca de Governador Nunes Freire, Estado do
Maranhão.
FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(s) advogado(s) supramencionado(s) para tomar conhecimento da sentença de fls. 18/18v, cuja parte
final segue transcrita: (...) Decido. Ex positis, diante da ausência de justa causa para o prosseguimento da presente ação, um dos
elementos do interesse de agir e, ainda, com o objetivo de impedir que a máquina judiciária continue a ser movimentada sem
qualquer utilidade, com fundamento nos arts. 107, IV, 109, V, e 111, I, do Código Penal, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE de
LUCIANA B. FONTENELLE - ME pelo crime aqui investigado, por ter sido alcançada a prescrição da pretensão punitiva do Estado.
Após o trânsito em julgado, proceda-se ao arquivamento dos presentes autos, com a devida baixa em nossos registros. Notifique-
se o Representante do Ministério Público Estadual. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Governador Nunes Freire/MA, 28 de
junho de 2017.
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Vladiélem Costa Leite Vieira
Secretária Judicial
Mat. 184648

Assino de Ordem do MM Juiz de Direito Titular da Comarca de Governador Nunes Freire, nos termos do art. 3º, XXV, III DO
provimento n.º 001/2007/CHJ/MA

Processo: 633-29.2016.8.10.0088 (6332016)
Ação: Crimes Ambientais
Autora: M MOREIRA NETO

INTIMAÇÃO / SENTENÇA

Autoridade Judiciária: Aurimar de Andrade Arrais Sobrinho, Juiz de Direito da Comarca de Governador Nunes Freire, Estado do
Maranhão.
FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(s) advogado(s) supramencionado(s) para tomar conhecimento da sentença de fls. 20 , cuja parte
final segue transcrita: (...) Decido. Ex positis, diante da ausência de justa causa para o prosseguimento da presente ação, um dos
elementos do interesse de agir e, ainda, com o objetivo de impedir que a máquina judiciária continue a ser movimentada sem
qualquer utilidade, com fundamento nos arts. 107, IV, 109, V, e 111, I, do Código Penal, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE de
M MOREIRA NETO pelo crime aqui investigado, por ter sido alcançada a prescrição da pretensão punitiva do Estado. Após o
trânsito em julgado, proceda-se ao arquivamento dos presentes autos, com a devida baixa em nossos registros. Notifique-se o
Representante do Ministério Público Estadual. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Governador Nunes Freire/MA, 28 de junho de
2017.

Vladiélem Costa Leite Vieira
Secretária Judicial
Mat. 184648

Assino de Ordem do MM Juiz de Direito Titular da Comarca de Governador Nunes Freire, nos termos do art. 3º, XXV, III DO
provimento n.º 001/2007/CHJ/MA

Processo: 667-72.2014.8.10.0088 (6672014)
Ação: Procedimentos Trabalhistas
Requerente: MARIA DA PAZ MATOS
Advogado (a): Gracélia Pinho Holanda OAB/MA 6690
Requerido: MUNICIPIO DE GOVERNADOR NUNES FREIRE

ATO ORDINATÓRIO/INTIMAÇÃO

Usando da faculdade que me confere a Constituição Federal em seu art. 93, inciso XIV; assim como o art. 152, IV do NCPC, e,
ainda, o Provimento n° 001/2007 da Corregedoria Geral de Justiça do Maranhão, retornando os autos da instância superior, FICAM
INTIMADAS as partes para requererem o que entendam de direito, em 15 (quinze) dias.
Governador Nunes Freire (MA), 28 de junho de 2017

Vladiélem Costa Leite Vieira
Secretário(a) Judicial

Processo: 671-41.2016.8.10.0088 (6712016)
Ação: Procedimento Ordinário
Requerente:CLAUDIA SILVA DOS SANTOS
Advogada:Samira Valéria Davi da Costa OAB/MA 6284
Requerido:INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

INTIMAÇÃO
Autoridade Judiciária: Aurimar de Andrade Arrais Sobrinho, Juiz de Direito Titular da Comarca de Governador Nunes Freire.
FINALIDADE: INTIMAÇÃO da advogada supramencionada para para tomar conhecimento do despacho de fls. 43 proferida por
este juízo, que segue transcrita:" Com a entrada em vigor do novel Digesto Processual Civil, passou a ser requisito obrigatório a
manifestação do jurisdicionado no sentido de dizer se possui interesse na realização de audiência de conciliação (art. 319, VII, do
CPC), razão pela qual, verificando tal falha na presente peça primeva, determino a intimação da Autora, por seu patrono, para, no
prazo de 15 (quinze) dias, dizer se deseja a realização da referida audiência, sob pena de extinção e arquivamento (art. 321,
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parágrafo único, do CPC). Cumpra-se". Governador Nunes Freire/MA, 28 de junho de 2017, Dr. Aurimar de Andrade Arrais
Sobrinho, Juiz de Direito.

Vladiélem Costa Leite Vieira
Secretária Judicial

Assino de ordem do MM Juiz respondendo por esta Comarca, nos termos do art. 3º, XXVIII, do Provimento nº 001/2007/CGJ/MA.

Processo: 728-30.2014.8.10.0088 (7282014)
Ação: Termo Circunstanciado
Vítima: MARIA LUIZA GONÇALVES FERREIRA
Autor: JOÃO BATISTA MACIEL DA SILVA

INTIMAÇÃO / SENTENÇA

Autoridade Judiciária: Aurimar de Andrade Arrais Sobrinho, Juiz de Direito da Comarca de Governador Nunes Freire, Estado do
Maranhão.
FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(s) advogado(s) supramencionado(s) para tomar conhecimento da sentença de fls. 26, cuja parte
final segue transcrita: (...) Decido. Diante do exposto, DECLARO EXTINTA, PELO SEU INTEGRAL CUMPRIMENTO, A PENA
imposta aos Autores do Fato JOÃO BATISTA MACIEL DA SILVA e JOSÉ AILTON MACIEL BATISTA. Após as cautelas legais, dê-
se baixa na distribuição e arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Governador Nunes Freire/MA, 28 de junho de 2017.

Vladiélem Costa Leite Vieira
Secretária Judicial
Mat. 184648

Assino de Ordem do MM Juiz de Direito Titular da Comarca de Governador Nunes Freire, nos termos do art. 3º, XXV, III DO
provimento n.º 001/2007/CHJ/MA

Processo: 742-14.2014.8.10.0088 (7422014)
Ação: Termo Circunstanciado
Vítima: JONAS DA SILVA
Autor: ANTONIO RODRIGUES SOUSA

INTIMAÇÃO / SENTENÇA

Autoridade Judiciária: Aurimar de Andrade Arrais Sobrinho, Juiz de Direito da Comarca de Governador Nunes Freire, Estado do
Maranhão.
FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(s) advogado(s) supramencionado(s) para tomar conhecimento da sentença de fls. 22/22v, cuja parte
final segue transcrita: (...) Decido.Diante do exposto, DECLARO A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE de ANTÔNIO RODRIGUES
SOUSA em razão da DECADÊNCIA, com fundamento nos arts. 103 e 107, IV, do Código Penal, c/c art. 38 do Código de Processo
Penal. Notifique-se o Ministério Público do Estado. Após o trânsito em julgado, proceda-se ao arquivamento dos autos com a
devida baixa em nossos registros. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Governador Nunes Freire/MA, 28 de junho de 2017.

Vladiélem Costa Leite Vieira
Secretária Judicial
Mat. 184648

Assino de Ordem do MM Juiz de Direito Titular da Comarca de Governador Nunes Freire, nos termos do art. 3º, XXV, III DO
provimento n.º 001/2007/CHJ/MA

Processo: 89-07.2017.8.10.0088 (892017)
Ação: Execução de Título Extrajudicial
Requerente: BANCO BRADESCO S. A.
Advogado(a): Nelson Wilians Fratoni Rodrigues OAB/MA 128341
Requerido: A O ALVES
INTIMAÇÃO
Autoridade Judiciária: Aurimar de Andrade Arrais Sobrinho, Juíz de Direito Titular da Comarca de Governador Nunes Freire/MA.

FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) supramencionado(a) para que tomar conhecimento do despacho de fls. 28, cujo teor
segue transcrito: "Intime-se a parte exequente para, no prazo de 15 dias úteis, emendar a inicial, para trazer aos autos o título
executivo extrajudicial original, bem como juntar o demonstrativo do débito atualizado até a data de propositura da ação, que
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deverá conter: I - o índice de correção monetária adotado; II - a taxa de juros aplicada; III - os termos inicial e final de incidência do
índice de correção monetária e da taxa de juros utilizados; IV - a periodicidade da capitalização dos juros, se for o caso; V - a
especificação de desconto obrigatório realizado (Art. 798, I, “a” e “b”, CPC). Ainda, se possível, relacione os bens suscetíveis de
penhora, sob pena de indeferimento, nos termos do art. 801 do CPC". Governador Nunes Freire MA, 28 de junho de 2017, Dr(a).
Aurimar de Andrade Arrais Sobrinho , Juiz de Direito.

Vladiélem Costa Leite Vieira
Secretário(a) Judicial

Assino de ordem do MM Juiz(a) Titular desta Comarca, nos termos do art. 3º, XXVIII, do Provimento nº 001/2007/CGJ/MA.

Processo: 9000098-20.2011.8.10.0088 (900982011)
Ação: Crimes Ambientais
Vítima: O MEIO AMBIENTE
Autora: G. J. ALVES DE CARVALHO ( MADEREIRA MILHOMEM )

INTIMAÇÃO / SENTENÇA

Autoridade Judiciária: Aurimar de Andrade Arrais Sobrinho, Juiz de Direito da Comarca de Governador Nunes Freire, Estado do
Maranhão.
FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(s) advogado(s) supramencionado(s) para tomar conhecimento da sentença de fls. 47/47v, cuja parte
final segue transcrita: (...) Decido. Ex positis, diante da ausência de justa causa para o prosseguimento da presente ação, um dos
elementos do interesse de agir e, ainda, com o objetivo de impedir que a máquina judiciária continue a ser movimentada sem
qualquer utilidade, com fundamento nos arts. 107, IV, 109, V, e 111, I, do Código Penal, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE de
G. J. ALVES DE CARVALHO pelo crime aqui investigado, por ter sido alcançada a prescrição da pretensão punitiva do Estado.
Após o trânsito em julgado, proceda-se ao arquivamento dos presentes autos, com a devida baixa em nossos registros. Notifique-
se o Representante do Ministério Público Estadual. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Governador Nunes Freire/MA, 28 de
junho de 2017.

Vladiélem Costa Leite Vieira
Secretária Judicial
Mat. 184648

Assino de Ordem do MM Juiz de Direito Titular da Comarca de Governador Nunes Freire, nos termos do art. 3º, XXV, III DO
provimento n.º 001/2007/CHJ/MA

Processo: 9000135-76.2013.8.10.0088 (901352013)
Ação: Termo Circunstanciado
Vítima: O ESTADO
Autor: LEANDRA KARINA PEREIRA COSTA ROCHA

INTIMAÇÃO / SENTENÇA

Autoridade Judiciária: Aurimar de Andrade Arrais Sobrinho, Juiz de Direito da Comarca de Governador Nunes Freire, Estado do
Maranhão.
FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(s) advogado(s) supramencionado(s) para tomar conhecimento da sentença de fls. 20/20v, cuja parte
final segue transcrita: (...) Decido. Ex positis, diante da ausência de justa causa para o prosseguimento da presente ação, um dos
elementos do interesse de agir e, ainda, com o objetivo de impedir que a máquina judiciária continue a ser movimentada sem
qualquer utilidade, com fundamento nos arts. 107, IV, 109, V, e 111, I, do Código Penal, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE de
LEANDRA KARINA PEREIRA ROCHA COSTA pelo crime aqui investigado, por ter sido alcançada a prescrição da pretensão
punitiva do Estado.Após o trânsito em julgado, proceda-se ao arquivamento dos presentes autos, com a devida baixa em nossos
registros. Notifique-se o Representante do Ministério Público Estadual. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Governador Nunes
Freire/MA, 28 de junho de 2017.

Vladiélem Costa Leite Vieira
Secretária Judicial
Mat. 184648

Assino de Ordem do MM Juiz de Direito Titular da Comarca de Governador Nunes Freire, nos termos do art. 3º, XXV, III DO
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provimento n.º 001/2007/CHJ/MA

Processo: 94-97.2015.8.10.0088 (942015)
Ação: Termo Circunstanciado
Vítima: IVONETE ALVES DOS SANTOS
Autor do Fato: JOSÉ DOMINGOS FROES PEREIRA

INTIMAÇÃO / SENTENÇA

Autoridade Judiciária: Aurimar de Andrade Arrais Sobrinho, Juiz de Direito da Comarca de Governador Nunes Freire, Estado do
Maranhão.
FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(s) advogado(s) supramencionado(s) para tomar conhecimento da sentença de fls. 21/21v, cuja parte
final segue transcrita: (...) Decido.Diante do exposto, DECLARO A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE de JOSÉ DOMINGOS FRÓES
PEREIRA em razão da DECADÊNCIA, com fundamento nos arts. 103 e 107, IV, do Código Penal, c/c art. 38 do Código de
Processo Penal. Notifique-se o Ministério Público do Estado. Após o trânsito em julgado, proceda-se ao arquivamento dos autos
com a devida baixa em nossos registros. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Governador Nunes Freire/MA, 28 de junho de 2017.

Vladiélem Costa Leite Vieira
Secretária Judicial
Mat. 184648

Assino de Ordem do MM Juiz de Direito Titular da Comarca de Governador Nunes Freire, nos termos do art. 3º, XXV, III DO
provimento n.º 001/2007/CHJ/MA

Processo: 954-98.2015.8.10.0088 (9562015)
Ação: Procedimento Sumário
Requerente: ROGÉRIO DA CONSOLAÇÃO DOMINGUES
Advogado(a): Haroldo de Carvalho Rodrigues Júnior OAB/MA 9656
Requerido: TELEMAR NORTE LESTE S/A
INTIMAÇÃO
Autoridade Judiciária: Aurimar de Andrade Arrais Sobrinho, Juíz de Direito Titular da Comarca de Governador Nunes Freire/MA.

FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) supramencionado(a) para que tomar conhecimento do despacho de fls. 56, cujo teor
segue transcrito: "Ainda, em razão da ausência na peça exordial de que a autora faz a opção pela realização ou não de audiência
de conciliação, requisito da petição inicial, determino, com fundamento no art. 319, VII do CPC, que a parte requerente emende a
inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, para que complete a inicial informando se deseja ou não a realização de audiência de
conciliação, sob pena de indeferimento da inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC". Governador Nunes Freire MA,
28 de junho de 2017, Dr(a). Aurimar de Andrade Arrais Sobrinho , Juiz de Direito.

Vladiélem Costa Leite Vieira
Secretário(a) Judicial

Assino de ordem do MM Juiz(a) Titular desta Comarca, nos termos do art. 3º, XXVIII, do Provimento nº 001/2007/CGJ/MA.

Processo: 955-83.2015.8.10.0088 (9572015)
Ação: Procedimento Sumário
Requerente: PATRICIA DA CUNHA GURGEL, ROGÉRGIO DA CONSOLAÇÃO DOMINGUES
Advogado(a): Haroldo de Carvalho Rodrigues Júnior OAB/MA 9656
Requerido: TELEMAR NORTE LESTE S/A

INTIMAÇÃO
Autoridade Judiciária: Aurimar de Andrade Arrais Sobrinho, Juíz de Direito Titular da Comarca de Governador Nunes Freire/MA.

FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) supramencionado(a) para que tomar conhecimento do despacho de fls. 48, cujo teor
segue transcrito: "Ainda, em razão da ausência na peça exordial de que a autora faz a opção pela realização ou não de audiência
de conciliação, requisito da petição inicial, determino, com fundamento no art. 319, VII do CPC, que a parte requerente emende a
inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, para que complete a inicial informando se deseja ou não a realização de audiência de
conciliação, sob pena de indeferimento da inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC". Governador Nunes Freire MA,
28 de junho de 2017, Dr(a). Aurimar de Andrade Arrais Sobrinho , Juiz de Direito.

Vladiélem Costa Leite Vieira
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Secretário(a) Judicial

Assino de ordem do MM Juiz(a) Titular desta Comarca, nos termos do art. 3º, XXVIII, do Provimento nº 001/2007/CGJ/MA.

Processo: 96-96.2017.8.10.0088 (962017)
Ação: Execução de Título Extrajudicial
Requerente: BANCO BRADESCO S.A.
Advogado(a): Nelson Wilians Fratoni Rodrigues OAB/MA 9348a
Requerido: A O ALVES
INTIMAÇÃO
Autoridade Judiciária: Aurimar de Andrade Arrais Sobrinho, Juíz de Direito Titular da Comarca de Governador Nunes Freire/MA.

FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) supramencionado(a) para que tomar conhecimento do despacho de fls. 40, cujo teor
segue transcrito: "Intime-se a parte exequente para, no prazo de 15 dias úteis, emendar a inicial, para trazer aos autos o título
executivo extrajudicial original, bem como juntar o demonstrativo do débito atualizado até a data de propositura da ação, que
deverá conter: I - o índice de correção monetária adotado; II - a taxa de juros aplicada; III - os termos inicial e final de incidência do
índice de correção monetária e da taxa de juros utilizados; IV - a periodicidade da capitalização dos juros, se for o caso; V - a
especificação de desconto obrigatório realizado (Art. 798, I, “a” e “b”, CPC). Ainda, se possível, relacione os bens suscetíveis de
penhora, sob pena de indeferimento, nos termos do art. 801 do CPC". Governador Nunes Freire MA, 28 de junho de 2017, Dr(a).
Aurimar de Andrade Arrais Sobrinho , Juiz de Direito.

Vladiélem Costa Leite Vieira
Secretário(a) Judicial

Assino de ordem do MM Juiz(a) Titular desta Comarca, nos termos do art. 3º, XXVIII, do Provimento nº 001/2007/CGJ/MA.

Grajaú

Primeira Vara de Grajaú

COMARCA DE GRAJAÚ-MA, PRIMEIRA VARA
CLASSE(CNJ): AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO - Nº 1112-78.2016.8.10.0037
À(S) PARTE(S) E SEU(S) ADVOGADO(S)
AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL - MPE
RÉU (S):ANTÔNIO CRISTOVÃO MARQUES DE SOUSA e HÉLIO SOUSA SENA
ADVOGADO(S): DR. ARY CORTEZ PRADO JÚNIOR - OAB/MA 5.690
RÉU (S):ROGÉRIO CARLOS DE LIMA RAMOS
ADVOGADO(S): DR. JÚNIOR NASCIMENTO DE SOUSA - OAB/MA 11.555
RÉU (S):ANTUNIMILSON DOS SANTOS PEREIRA e FRANCISCO DE ASSIS DANIEL JÚNIOR
ADVOGADO(S): DR. WERTHER FERRAZ LIMA - OAB/MA 6.403
RÉU (S):PAULO CÉSAR DE ARAÚJO BRITO
ADVOGADO(S): DR. DÊNIO DE BRITO CARREIRO - OAB/MA 11.013
RÉU (S):KARUZO SILVA OLIVEIRA
ADVOGADO(S): DR. OZIEL VIEIRA DA SILVA - OAB/MA 3.303; DR. ENOQUE CAVALCANTE ALBUQUERQUE - OAB/MA
8.345; DRA. THAYS YUKIE RAMALHO MOREIRA - OAB/MA 5.816
FINALIDADE: INTIMAR DA DECISÃO proferida nos autos em epígrafe, contendo o seguinte teor: "Cuida-se de Pedido de
Revogação de Prisão Preventiva apresentado por Karuzo Silva Oliveira, qualificado, por meio de advogado regulamente
constituído. Alegou, em síntese, excesso de prazo na conclusão da instrução criminal e, portanto, violação ao princípio
constitucional da duração razoável do processo, o que torna, no seu entender, a prisão cautelar ilegal, fl. 502, vol. III.
Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou pelo indeferimento do pedido, ao argumento de que estão presentes
os requisitos autorizadores da prisão cautelar. Relatados. Decido. O Código de Processo Penal, no art. 316, dispõe que
"O juiz poderá revogar a prisão preventiva se, no correr do processo, verificar a falta de motivo para que subsista, bem
como de novo decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem". O Requerente sustenta ilegalidade de sua prisão
cautelar no excesso de prazo para a conclusão da instrução criminal. De conformidade com a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, "Segundo pacífico entendimento doutrinário e jurisprudencial, a configuração de excesso de prazo
não decorre de soma aritmética de prazos legais. A questão deve ser aferida segundo critérios de razoabilidade, tendo
em vista as peculiaridades do caso." (Habeas Corpus nº 253.584/SP (2012/0188880-0), 6ª Turma do STJ, Rel. Sebastião
Reis Júnior. j. 02.10.2014, unânime, DJe 13.10.2014). No caso dos autos, o processo envolve 07 (sete) Denunciados, aos
quais são imputadas a prática dos crimes tipificados nos artigos 157, §2º, incisos I, II e IV, e 251, § 2º, do Código Penal,
combinado com o art. 2º, § 2º, da Lei 12.850/2013, e artigo 16, caput, Parágrafo Único, inciso III, da Lei 10.826/2003, em
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concurso material, nos termos do art. 69, do Código Penal. Trata-se de imputação de roubo a instituição financeira, roubo
a banco. Na Denúncia e seu aditamento foram arroladas 05 (cinco) testemunhas, das quais 04 (quatro) deveriam ser
inquiridas por Carta Precatória, sendo 01 (uma) na Comarca de Estreito-MA, e 03 (três) em São Luís-MA. A defesa de
Paulo César de Araújo Brito e Karuzo Silva Oliveira arrolou 06 (seis) testemunhas, todas para serem inquiridas por Carta
Precatória, na Comarca de Imperatriz-MA. A defesa de Antunimilson dos Santos Pereira e Francisco de Assis Daniel
Júnior arrolaram 07 (sete) testemunhas, sem endereços. A defesa de Antônio Cristóvão Marques de Sousa e Hélio de
Sousa Sena arrolaram 11 (onze) testemunhas, das quais 09 (nove) para serem inquiridas por Carta Precatória, em
Imperatriz-MA e 02 (duas), por Carta Precatória em Davinópolis-MA. Foi agendada a audiência de instrução e julgamento
para 28/03/2017, a qual não foi realizada por ausência de alguns dos Acusados, presos, não terem sido apresentados. Em
razão da necessidade de cumprir inúmeras diligências, a audiência foi redesignada para o dia 17/04/2017, fl. 501/502. Em
17/04/2017, foi realizada a audiência de instrução e julgamento. Como haviam testemunhas a serem inquiridas por Carta
Precatórias, os Acusados pugnaram para serem interrogados somente depois da inquirição das testemunhas arroladas
pela acusação, o foi deferido, fl. 587/588. Em audiência realizada, por Carta Precatória, em 24/04/2017, na Comarca de São
Luís, foram inquiridas testemunhas arroladas na denúncia. Ausente uma testemunha, foi designada audiência para
10/05/2017, a qual foi realizada com a inquirição da testemunha. Só então os Réus foram interrogados. O feito, portanto, é
altamente complexo. De conformidade com a jurisprudência da 2ª Turma do Supremo Tribunal Federal Não há
constrangimento ilegal por excesso de prazo, quando a complexidade da causa justifica a razoável demora para o
encerramento da Ação Penal. (Habeas Corpus nº 120.791/PR, 2ª Turma do STF, Rel. Cármen Lúcia. j. 20.05.2014, unânime,
DJe 29.09.2014)#. Para a 2ª Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, "Está devidamente justificado
a delonga processual, quando a instrução ainda não foi encerrada em razão da expedição de carta precatória para oitiva
de testemunhas, o que enseja um prolongamento do prazo para a formação da culpa, sendo insustentável, por
conseguinte, a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo imotivado. 2. Subsistindo os motivos
ensejadores da prisão preventiva, já objeto de julgamento por Câmara Criminal, não resta configurada a alegação de
fundamentação da decisão que indeferiu seu pedido de relaxamento de prisão. 3. Ordem denegada. Unanimemente.
(Habeas Corpus nº 0007212-34.2014.8.10.0000 (152663/2014), 2ª Câmara Criminal do TJMA, Rel. José Bernardo Silva
Rodrigues. j. 04.09.2014, unânime, DJe 12.09.2014). No mesmo sentido da 2ª, também já decidiram a 1ª e a 3ª Câmara
Criminal, do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão. Vejamos: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO
MARANHÃO. 1ª Câmara Criminal. Habeas Corpus nº 0006227-36.2012.8.10.0000 (124396/2013). PENAL. PROCESSO
PENAL. HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. EXCESSO DE PRAZO. EXPEDIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA. DEMORA
JUSTIFICADA. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. 1. Aplica-se o
princípio da razoabilidade para justificar eventual retardamento no julgamento causado por razões alheias à vontade do
Magistrado. 2. Suposto excesso de prazo justificado. 3. Habeas Corpus conhecido e no mérito denegado. (Rel. Raimundo
Nonato Magalhães Melo. j. 29.01.2013, unânime, DJe 05.02.2013). TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO. 3ª
Câmara Criminal. Habeas Corpus nº 0000704-72.2014.8.10.0000 (145973/2014). PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS
CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO, DANO QUALIFICADO, FORMAÇÃO DE QUADRILHA E PORTE ILEGAL DE ARMA
DE FOGO DE USO RESTRITO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. PROCESSO COMPLEXO. PLURALIDADE DE
ACUSADOS. EXPEDIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. DENEGAÇÃO. UNANIMIDADE. I -
Não há constrangimento ilegal a ser sanado pela via do habeas corpus quando a dilação probatória se apresenta
consentânea com o princípio da razoabilidade, notadamente em presença de processo complexo, com pluralidade de
acusados e que demanda a expedição de carta precatória para realização de atos processuais. II - Ordem denegada.
Unanimidade. (Rel. Benedito de Jesus Guimarães Belo. j. 14.04.2014, DJe 25.04.2014). Assim, se há atraso na conclusão
do processo, não é em razão de negligência do Poder Judiciário, mas sim da alta complexidade do feito. Portanto, não há
que se falar em excesso de prazo e, assim, em constrangimento ilegal. Outrossim, estão presentes todos os requisitos
legais para a decretação da prisão preventiva e a sua manutenção, conforme posto na decisão que a decretou, cujos
fundamentos ficam ratificados. Ante o exposto, de acordo com o parecer do Ministério Público, INDEFIRO o pedido do
requerente Karuzo Silva Oliveira, qualificado, e mantenho sua prisão preventiva. Sem custas e honorários advocatícios.
Requisite da Serventia Extrajudicial, como requerido pelo Ministério Público, nas fl. 701/702. Intimem-se. Notifique-se o
Ministério Público. Transitada em julgado, arquivem-se com as baixas. Grajaú-MA, 28 de junho de 2017. Sílvio Alves
Nascimento - JUIZ DE DIREITO". Grajaú - MA, aos 29 dias do mês de junho do ano de dois mil e dezessete.
Idelfonso Vieira Júnior
Auxiliar Judiciário. Mat. 113464
Assino de ordem do JUIZ DE DIREITO Sílvio Alves Nascimento,
Anos termos do art. 3º, XX, III do Provimento nº 001/2007/CGJ/MA

COMARCA DE GRAJAÚ-MA, PRIMEIRA VARA
CLASSE(CNJ):AÇÃO DECLARATÓRIA - PROCEIDMENTO ORDINÁRIO - PROCESSO Nº 1338-83.2016.8.10.0037
AUTOR: ADELAIDE ASSUNÇÃO DA SILVA
ADVOGADO: DR. ADEVALDO DIAS DA ROCHA FILHO, OAB/MA Nº 15533
RÉU:BANCO PAN S/A
ADVOGADO(A): NÃO CONSTITUÍDO
FINALIDADE: INTIMAR DO DESSPACHO proferido nos autos em epígrafe, contendo o seguinte teor: "1. Por preencher os
requisitos legais, recebo a petição inicial. 2. Defiro o benefício da Gratuidade da Justiça do Autor, por entender que o mesmo faz
jus ao benefício da lei 1.060/50. 3. Designo audiência de conciliação (ou mediação) para o dia 15/08/2017, às 11h15min, na Sala
de Audiências deste Fórum, na forma do artigo 334, do CPC. 4. Determino a citação do Réu, com pelo menos 20 dias de
antecedência, independentemente da data da juntada do mandado/carta citatória, já que a resposta não se dará naquela
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oportunidade. 5. Advirta ao Réu, que caso não tenha interesse na audiência prévia, deverá assim se manifestar com 10 dias de
antecedência, contados da data da audiência. 6. O não comparecimento injustificado do Autor à audiência prévia será considerado
como ato atentatório à dignidade da Justiça, e apenado com multa de até 2% da vantagem econômica pretendida ou do valor da
causa, revertida em favor do Estado. 7. Terá o Demandado o prazo de 15 dias para ofertar contestação por petição, sob pena de
revelia e de presunção de veracidade dos fatos narrados pelo Autor, contada da data: da audiência de conciliação ou de mediação,
ou dá última sessão de conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição; do
protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação ou de mediação apresentados pelos Réus, por desinteresse; a
contagem do prazo referido ocorrerá na forma prevista no artigo 231, do CPC, de acordo com o modo como foi feita a citação.
Grajaú/MA, data do sistema. Sílvio Alves Nascimento JUIZ DE DIREITO". Grajaú/MA, aos vinte e oito dias do mês de junho do ano
de dois mil e dezessete.
Nilzeth Alves Oliveira
Auxiliar Judiciário. Mat. 175794
Assino de ordem do JUIZ DE DIREITO Sílvio Alves Nascimento,
nos termos do art. 3º, XX, III do Provimento nº 001/2007/CGJ/MA

COMARCA DE GRAJAÚ-MA, PRIMEIRA VARA
CLASSE(CNJ):AÇÃO CIVIL PÚBLICA Nº 144-73.2001.8.10.0037 - META 2
AUTOR: MUNICÍPIO DE GRAJAÚ-MA
RÉU:JOÃO PEDRO FERREIRA NETO
ADVOGADO(A): DRA. GIDEONI MAURÍCIO DA SILVA MELO, OAB/MA Nº 8112-A
FINALIDADE: INTIMAR DO DESSPACHO proferido nos autos em epígrafe, contendo o seguinte teor: "1. Intimem-se as Partes
para, no prazo legal, especificar as provas que pretendem produzir em Audiência de Instrução e Julgamento, justificando a
pertinência e a adequação da prova especificada, ou manifestar pelo julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, do
Código de processo Civil. 2. Especificada(s) a(s) prova(s) ou escoado o prazo, voltem os autos conclusos. Grajaú/MA, 05 de junho
de 2017. Sílvio Alves Nascimento JUIZ DE DIREITO". Grajaú/MA, aos vinte e oito dias do mês de junho do ano de dois mil e
dezessete.
Nilzeth Alves Oliveira
Auxiliar Judiciário. Mat. 175794
Assino de ordem do JUIZ DE DIREITO Sílvio Alves Nascimento,
nos termos do art. 3º, XX, III do Provimento nº 001/2007/CGJ/MA

COMARCA DE GRAJAÚ-MA, PRIMEIRA VARA
CLASSE(CNJ):AÇÃO DECLARATÓRIA - JEC - PROCESSO Nº 3213-88.2016.8.10.0037
REQUERENTE: VITOR G A OLIVEIRA & CIA LTDA ME
ADVOGADO: DRAS. DULCILLA SEVERA COSTA LIMA, OAB/MA Nº 8370 E ANDREIA MENESES, OAB/MA Nº 11.147
REQUERIDO: TIM CELULAR S/A
ADVOGADO(A): NÃO CONSTITUÍDO\
FINALIDADE: INTIMAR DO DESSPACHO proferido nos autos em epígrafe, contendo o seguinte teor: "1. Designo Audiência de
conciliação, instrução e julgamento para o dia 17/08/2017 às 16h30min, na sala de audiência da 1ª Vara, desta Comarca. 2.
Cite-se a Parte Ré, no endereço fornecido pela Parte Autora, inclusive via fac-símile, para comparecer à audiência acima
designada, oportunidade em que deverá, caso seja infrutífera a tentativa de conciliação, apresentar contestação, sob pena de
revelia e confissão quanto a matéria de fato, bem como produzir as provas que entender cabíveis. 3. Intime-se a Parte Autora, na
pessoa de seu advogado, se houver, para comparecer à audiência já referida, oportunidade que deverá produzir a prova destinada
a demonstrar a veracidade das suas alegações, sob pena de extinção do processo sem julgamento do mérito (art. 51, I da Lei nº
9.099/95). 4. Caso, a Parte Ré seja pessoa jurídica, é imprescindível o comparecimento do respectivo preposto que deverá estar,
obrigatoriamente, munido da carta de preposição, bem como dos documentos que comprovem que a pessoa que assinou a
referida carta possui poderes previsto, no respectivo contrato social ou estatuto, para tanto, sob pena de revelia e confissão factual
ficta (Enunciado nº 42 do Fórum Permanente de Juízes Coordenadores dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Brasil). 5. As
comunicações processuais dirigidas às partes que possua domicílio noutra comarca deverão ser feitas mediante a expedição de
ofício pela via postal (Enunciado nº 33 do Fórum Permanente de Juízes Coordenadores dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais
do Brasil). 6. Faça consignar no Mandado de Intimação a advertência de que, em razão do elevado número de processos em
trâmite, o Advogado do(a) Autor(a) deverá cientificar seu(a)s cliente(s) da data, horário e local da audiência, bem como das
consequências legais de a ela não comparecer. 7. O presente valerá como mandado. Grajaú/MA, data do sistema. Sílvio Alves
Nascimento JUIZ DE DIREITO". Grajaú/MA, aos vinte e nove dias do mês de junho do ano de dois mil e dezessete.
Nilzeth Alves Oliveira
Auxiliar Judiciário. Mat. 175794
Assino de ordem do JUIZ DE DIREITO Sílvio Alves Nascimento,
nos termos do art. 3º, XX, III do Provimento nº 001/2007/CGJ/MA

COMARCA DE GRAJAÚ-MA, PRIMEIRA VARA
CLASSE(CNJ):AÇÃO DECLARATÓRIA - JEC - PROCESSO Nº 3218-13.2016.8.10.0037
REQUERENTE: VITOR G A OLIVEIRA & CIA LTDA ME
ADVOGADO: DRAS. DULCILLA SEVERA COSTA LIMA, OAB/MA Nº 8370 E ANDREIA MENESES, OAB/MA Nº 11.147
REQUERIDO: TIM CELULAR S/A
ADVOGADO(A): NÃO CONSTITUÍDO
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FINALIDADE: INTIMAR DO DESSPACHO proferido nos autos em epígrafe, contendo o seguinte teor: "1. Designo Audiência de
conciliação, instrução e julgamento para o dia 17/08/2017 às 16h15min, na sala de audiência da 1ª Vara, desta Comarca. 2.
Cite-se a Parte Ré, no endereço fornecido pela Parte Autora, inclusive via fac-símile, para comparecer à audiência acima
designada, oportunidade em que deverá, caso seja infrutífera a tentativa de conciliação, apresentar contestação, sob pena de
revelia e confissão quanto a matéria de fato, bem como produzir as provas que entender cabíveis. 3. Intime-se a Parte Autora, na
pessoa de seu advogado, se houver, para comparecer à audiência já referida, oportunidade que deverá produzir a prova destinada
a demonstrar a veracidade das suas alegações, sob pena de extinção do processo sem julgamento do mérito (art. 51, I da Lei nº
9.099/95). 4. Caso, a Parte Ré seja pessoa jurídica, é imprescindível o comparecimento do respectivo preposto que deverá estar,
obrigatoriamente, munido da carta de preposição, bem como dos documentos que comprovem que a pessoa que assinou a
referida carta possui poderes previsto, no respectivo contrato social ou estatuto, para tanto, sob pena de revelia e confissão factual
ficta (Enunciado nº 42 do Fórum Permanente de Juízes Coordenadores dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Brasil). 5. As
comunicações processuais dirigidas às partes que possua domicílio noutra comarca deverão ser feitas mediante a expedição de
ofício pela via postal (Enunciado nº 33 do Fórum Permanente de Juízes Coordenadores dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais
do Brasil). 6. Faça consignar no Mandado de Intimação a advertência de que, em razão do elevado número de processos em
trâmite, o Advogado do(a) Autor(a) deverá cientificar seu(a)s cliente(s) da data, horário e local da audiência, bem como das
consequências legais de a ela não comparecer. 7. O presente valerá como mandado. Grajaú/MA, data do sistema. Sílvio Alves
Nascimento JUIZ DE DIREITO". Grajaú/MA, aos vinte e nove dias do mês de junho do ano de dois mil e dezessete.
Nilzeth Alves Oliveira
Auxiliar Judiciário. Mat. 175794
Assino de ordem do JUIZ DE DIREITO Sílvio Alves Nascimento,
nos termos do art. 3º, XX, III do Provimento nº 001/2007/CGJ/MA

COMARCA DE GRAJAÚ-MA, PRIMEIRA VARA
CLASSE(CNJ): AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO - Nº 3450-93.2014.8.10.0037
À(S) PARTE(S) E SEU(S) ADVOGADO(S)
AUTOR: ANTÔNIO RONALDO DE SOUSA
ADVOGADO (A): DR. ADMIEL GOMES NETO - OAB/MA 6.311
RÉU (A):MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A
ADVOGADO(S): DRA. FRANCISCA DAS CHAGAS ARAÚJO CARVALHO PAISTRANO - OAB/MA 9.034
FINALIDADE: INTIMAR DO DESPACHO proferido nos autos em epígrafe, contendo o seguinte teor: "1. Intime-se a Parte
Requerida para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar contrarrazões aos Embargos de Declaração. 2. Apresentada as
contrarrazões ou escoado o prazo, voltem os autos conclusos. Grajaú, 19 de junho de 2017 - Sílvio Alves Nascimento -
JUIZ DE DIREITO." Grajaú - MA, aos 28 dias do mês de junho do ano de dois mil e dezessete.
Idelfonso Vieira Júnior
Auxiliar Judiciário. Mat. 113464
Assino de ordem do JUIZ DE DIREITO Sílvio Alves Nascimento,
Anos termos do art. 3º, XX, III do Provimento nº 001/2007/CGJ/MA

COMARCA DE GRAJAÚ-MA, PRIMEIRA VARA
CLASSE(CNJ): AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT- JEC - Nº 506-55.2013.8.10.0037
À(S) PARTE(S) E SEU(S) ADVOGADO(S)
REQUERENTE: ANA CLEIDE DA SILVA RAMOS
ADVOGADO (A): Drs. Alesson Sousa G. Castro, OAB/MA nº 14.694-A, Filipe Borges Alencar, OAB/MA nº 14.627-A e
Guilherme Martins Noronha Madeira Campos, OAB/MA nº 14.631-A
REQUERIDO (A):SEGURADORA LÍDER
ADVOGADO(S): NÃO CONSTITUÍDO
FINALIDADE: INTIMAR DO DESPACHO proferido nos autos em epígrafe, contendo o seguinte teor: "1. Designo Audiência de
conciliação, instrução e julgamento para o dia 17/08/2017 às 17h00min, na sala de audiência da 1ª Vara, desta Comarca. 2.
Cite-se a Parte Ré, no endereço fornecido pela Parte Autora, inclusive via fac-símile, para comparecer à audiência acima
designada, oportunidade em que deverá, caso seja infrutífera a tentativa de conciliação, apresentar contestação, sob pena de
revelia e confissão quanto a matéria de fato, bem como produzir as provas que entender cabíveis. 3. Intime-se a Parte Autora, na
pessoa de seu advogado, se houver, para comparecer à audiência já referida, oportunidade que deverá produzir a prova destinada
a demonstrar a veracidade das suas alegações, sob pena de extinção do processo sem julgamento do mérito (art. 51, I da Lei nº
9.099/95). 4. Caso, a Parte Ré seja pessoa jurídica, é imprescindível o comparecimento do respectivo preposto que deverá estar,
obrigatoriamente, munido da carta de preposição, bem como dos documentos que comprovem que a pessoa que assinou a
referida carta possui poderes previsto, no respectivo contrato social ou estatuto, para tanto, sob pena de revelia e confissão factual
ficta (Enunciado nº 42 do Fórum Permanente de Juízes Coordenadores dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Brasil). 5. As
comunicações processuais dirigidas às partes que possua domicílio noutra comarca deverão ser feitas mediante a expedição de
ofício pela via postal (Enunciado nº 33 do Fórum Permanente de Juízes Coordenadores dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais
do Brasil). 6. Faça consignar no Mandado de Intimação a advertência de que, em razão do elevado número de processos em
trâmite, o Advogado do(a) Autor(a) deverá cientificar seu(a)s cliente(s) da data, horário e local da audiência, bem como das
consequências legais de a ela não comparecer. 7. O presente valerá como mandado. Grajaú/MA, data do sistema. Sílvio Alves
Nascimento JUIZ DE DIREITO". Grajaú - MA, aos 28 dias do mês de junho do ano de dois mil e dezessete.
Nilzeth Alves Oliveira
Auxiliar Judiciário. Mat. 175794
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Assino de ordem do JUIZ DE DIREITO Sílvio Alves Nascimento,
Anos termos do art. 3º, XX, III do Provimento nº 001/2007/CGJ/MA

COMARCA DE GRAJAÚ-MA, PRIMEIRA VARA
CLASSE(CNJ): AÇÃO DE NULIDADE - JEC - Nº 593-79.2011.8.10.0037
À(S) PARTE(S) E SEU(S) ADVOGADO(S)
REQUERENTE: CASSIANA DO ESPÍRITO SANTO
ADVOGADO (A): DR. CLEOSNALDO BRITO SIQUEIRA, OAB/MA nº 3.678
REQUERIDO (A):BANCO BMC S/A
ADVOGADO(S): NÃO CONSTITUÍDO
FINALIDADE: INTIMAR DO DESPACHO proferido nos autos em epígrafe, contendo o seguinte teor: "1. Designo Audiência de
conciliação, instrução e julgamento para o dia 17/08/2017 às 16h00min, na sala de audiência da 1ª Vara, desta Comarca. 2.
Cite-se a Parte Ré, no endereço fornecido pela Parte Autora, inclusive via fac-símile, para comparecer à audiência acima
designada, oportunidade em que deverá, caso seja infrutífera a tentativa de conciliação, apresentar contestação, sob pena de
revelia e confissão quanto a matéria de fato, bem como produzir as provas que entender cabíveis. 3. Intime-se a Parte Autora, na
pessoa de seu advogado, se houver, para comparecer à audiência já referida, oportunidade que deverá produzir a prova destinada
a demonstrar a veracidade das suas alegações, sob pena de extinção do processo sem julgamento do mérito (art. 51, I da Lei nº
9.099/95). 4. Caso, a Parte Ré seja pessoa jurídica, é imprescindível o comparecimento do respectivo preposto que deverá estar,
obrigatoriamente, munido da carta de preposição, bem como dos documentos que comprovem que a pessoa que assinou a
referida carta possui poderes previsto, no respectivo contrato social ou estatuto, para tanto, sob pena de revelia e confissão factual
ficta (Enunciado nº 42 do Fórum Permanente de Juízes Coordenadores dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Brasil). 5. As
comunicações processuais dirigidas às partes que possua domicílio noutra comarca deverão ser feitas mediante a expedição de
ofício pela via postal (Enunciado nº 33 do Fórum Permanente de Juízes Coordenadores dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais
do Brasil). 6. Faça consignar no Mandado de Intimação a advertência de que, em razão do elevado número de processos em
trâmite, o Advogado do(a) Autor(a) deverá cientificar seu(a)s cliente(s) da data, horário e local da audiência, bem como das
consequências legais de a ela não comparecer. 7. O presente valerá como mandado. Grajaú/MA, data do sistema. Sílvio Alves
Nascimento JUIZ DE DIREITO". Grajaú - MA, aos 28 dias do mês de junho do ano de dois mil e dezessete.
Nilzeth Alves Oliveira
Auxiliar Judiciário. Mat. 175794
Assino de ordem do JUIZ DE DIREITO Sílvio Alves Nascimento,
Anos termos do art. 3º, XX, III do Provimento nº 001/2007/CGJ/MA

COMARCA DE GRAJAÚ-MA, PRIMEIRA VARA
CLASSE(CNJ):AÇÃO CIVILDE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA Nº 107-89.2014.8.10.0037
AUTOR: MUNICÍPIO DE GRAJAÚ-MA
ADVOGADO(A): DRA. GIDEONI MAURÍCIO DA SILVA MELO, OAB/MA Nº 8112-A
RÉU:MERCIAL LIMA DE ARRUDA
ADVOGADO(A):DRA. IANE MUNIZ FERREIRA, OAB/MA Nº 10.370
FINALIDADE: PUBLICAR E INTIMAR DA SENTENÇA proferida nos autos em epígrafe, cujo dispositivo é o seguinte: "{...} Ante o
exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, rejeito e Julgo Improcedentes os pedidos do Autor e
Extinto o processo com resolução de mérito. Condeno o Réu ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, que
arbitro em 10% (dez) por cento, do valor atribuído à causa. Sem condenação em custas processuais. Transitada em julgado,
arquivem-se com as baixas necessárias. Dê ciência ao Ministério Público. Publique-se, Registre-se. Intimem-se. Grajaú-MA, 7 de
junho de 2017. Sílvio Alves Nascimento JUIZ DE DIREITO". Grajaú/MA, aos vinte e oito dias do mês de junho do ano de dois mil e
dezessete.
Sílvio Alves Nascimento
JUIZ DE DIREITO

COMARCA DE GRAJAÚ-MA, PRIMEIRA VARA
CLASSE(CNJ):AÇÃO CIVILDE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA Nº 1957-18.2013.8.10.0037
AUTOR: MUNICÍPIO DE GRAJAÚ-MA
ADVOGADO(A): DRA. GIDEONI MAURÍCIO DA SILVA MELO, OAB/MA Nº 8112-A
RÉU:MERCIAL LIMA DE ARRUDA
ADVOGADO(A):DRA. IANE MUNIZ FERREIRA, OAB/MA Nº 10.370
FINALIDADE: PUBLICAR E INTIMAR DA SENTENÇA proferida nos autos em epígrafe, cujo dispositivo é o seguinte: "{...} Ante o
exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, acolho em parte e, assim, JULGO PARCIALMENTE
PROCEDENTE os pedidos do Autor e EXTINTO o processo com resolução de mérito. CONDENO o réu Mercial Lima de Arruda,
qualificado, por ato de improbidade administrativa previsto no artigo 11, caput, e inciso VI, da Lei 8.429/92, por conseguinte, nos
termos do art. 12, inciso III, da Lei referida, lhe imponho as sanções de: a) suspensão de direitos políticos por 3 (três) anos; b)
multa civil que arbitro no valor correspondente a 50 (cinquenta) vezes o valor da remuneração do Prefeito do Município de Grajaú-
MA, na data da publicação desta sentença; c) reparação integral do dano, no valor de R$ 494.502,45 (quatrocentos e noventa e
quatro mil, quinhentos e dois reais e quarenta e cinco centavos). d) defiro a liminar para tornar indisponível o patrimônio da Parte
Ré, até o limite dos valores das sanções de multa e reparação integral do dano, por conseguinte determino: d-1) o bloqueio do
valor da reparação integral do dano, isto é, R$ 494.502,45 (quatrocentos e noventa e quatro mil, quinhentos e dois reais e quarenta
e cinco centavos), de conta bancária do Requerido, via BACEN JUD2, e sua transferência para conta judicial a disposição deste
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Juízo; d-2) a expedição de ofício à Serventia Extrajudicial de Grajaú/MA, e de São Luís/MA para bloquear imediatamente a
movimentação de documentos de todo(s) imóvel(is) registrado(s) em nome do Requerido, até ulterior deliberação deste Juízo. A
condenação pecuniária será corrigida por juros de mora, à taxa de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária, pelo INPC,
tudo desde a citação. Indefiro o pedido de justiça gratuita por não restarem provados os requisitos legais. Condeno o Réu ao
pagamento das custas processuais. Sem condenação em honorários de sucumbência, pois, da mesma forma que o Ministério
Público não é obrigado a pagá-los caso seja vencido em ação civil pública, exceto na ocorrência de má-fé, igualmente o particular
não deve ser compelido a pagar a verba honorária na hipótese em que agiu de boa-fé. (Apelação Cível nº 0781780-5, 5ª Câmara
Cível do TJPR, Rel. José Marcos de Moura. j. 03.04.2012, unânime, DJe 20.04.2012). Comunique-se ao FERJ se não houver o
pagamento das custas processuais. Dê ciência ao Ministério Público. Publique-se, Registre-se. Intimem-se.Transitada em julgado,
aguarde-se por seis meses, no arquivo provisório; não havendo requerimento, nesse prazo, arquivem-se com as baixas
necessárias. Grajaú-MA, 09 de junho de 2017. Sílvio Alves Nascimento JUIZ DE DIREITO". Grajaú/MA, aos vinte e oito dias do
mês de junho do ano de dois mil e dezessete.
Sílvio Alves Nascimento
JUIZ DE DIREITO

COMARCA DE GRAJAÚ-MA, PRIMEIRA VARA
CLASSE(CNJ):AÇÃO CIVILDE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA Nº 3281-09.2014.8.10.0037
AUTOR: MUNICÍPIO DE GRAJAÚ-MA
ADVOGADO(A): DRA. GIDEONI MAURÍCIO DA SILVA MELO, OAB/MA Nº 8112-A
RÉU:MERCIAL LIMA DE ARRUDA
ADVOGADO(A):DRA. IANE MUNIZ FERREIRA, OAB/MA Nº 10.370
FINALIDADE: PUBLICAR E INTIMAR DA SENTENÇA proferida nos autos em epígrafe, cujo dispositivo é o seguinte: "{...} Ante o
exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, acolho em parte e, assim, JULGO PARCIALMENTE
PROCEDENTE os pedidos do Autor e EXTINTO o processo com resolução de mérito. CONDENO o réu Mercial Lima de Arruda,
qualificado, por ato de improbidade administrativa previsto no artigo 11, caput, e inciso VI, da Lei 8.429/92, por conseguinte, nos
termos do art. 12, inciso III, da Lei referida, lhe imponho as sanções de: a) suspensão de direitos políticos por 3 (três) anos; b)
multa civil que arbitro no valor correspondente a 50 (cinquenta) vezes o valor da remuneração do Prefeito do Município de Grajaú-
MA, na data da publicação desta sentença; c) reparação integral do dano, no valor de R$ 300.731,70 (trezentos mil, setecentos e
trinta e um reais e setenta centavos), correspondente à glosa de 49,78% dos recursos conveniados. d) Ratifico a decisão liminar
que deferiu a indisponibilidade de bens do Réu, fl. 72-76. A condenação pecuniária será corrigida por juros de mora, à taxa de 1%
(um por cento) ao mês e correção monetária, pelo INPC, tudo desde a citação. Indefiro o pedido de justiça gratuita por não
restarem provados os requisitos legais. Condeno o Réu ao pagamento das custas processuais. Sem condenação em honorários
de sucumbência, pois, da mesma forma que o Ministério Público não é obrigado a pagá-los caso seja vencido em ação civil
pública, exceto na ocorrência de má-fé, igualmente o particular não deve ser compelido a pagar a verba honorária na hipótese em
que agiu de boa-fé. (Apelação Cível nº 0781780-5, 5ª Câmara Cível do TJPR, Rel. José Marcos de Moura. j. 03.04.2012, unânime,
DJe 20.04.2012). Comunique-se ao FERJ se não houver o pagamento das custas processuais. Dê ciência ao Ministério Público.
Publique-se, Registre-se. Intimem-se. Transitada em julgado, aguarde-se por seis meses, no arquivo provisório; não havendo
requerimento, nesse prazo, arquivem-se com as baixas necessárias. Grajaú-MA, 09 de junho de 2017. Sílvio Alves Nascimento
JUIZ DE DIREITO". Grajaú/MA, aos vinte e oito dias do mês de junho do ano de dois mil e dezessete.
Sílvio Alves Nascimento
JUIZ DE DIREITO

Segunda Vara de Grajaú

PROCESSO 1084-52.2012.8.10.0037
OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS
REQUERENTE: REJANIA DOS SANTOS BARROS
REQUERIDO: ANTONIO CARLOS VIEIRA DE SOUSA
INTIMAR: DRA. GIDEONI MAURÍCIO DA SILVA MELO,OAB Nº8112-A , intimar do inteiro teor do Despacho
proferidopeloMM.Juiz de Direito da Comarca de Grajaú/MA com o seguinte teor:
SENTENÇA
Vistos etc.
Cuida-se de Dissolução de Sociedade de Fato c/c Partilha proposta por REJANIA DOS SANTOS BARROS em face da ANTONIO
CARLOS VIEIRA DE SOUSA, todos já qualificados nos autos.
Intimada pessoalmente a promover o andamento do feito, a parte autora quedou-se inerte (fls. 31-v e 32).
É o sucinto relatório.
D E C I D O.
Pessoalmente intimado(a), o(a) autor(a) deixou de se manifestar no feito, de sorte que a causa encontra-se paralisada há mais de
30 (trinta) dias em razão de sua inércia processual.
Constata-se, assim, o total desinteresse do(a) autor(a), que injustificadamente abandonou a causa, fato que impõe a sua extinção,
a teor do artigo 485, III, do Novo Código de Processo Civil.
É o que prescreve o art. 485, III, do Código de Processo Civil:
Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:
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III - por não promover os atos e diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias. (sublinhei)
Diante do exposto, com fundamento no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o processo sem
resolução do mérito.
Não obstante o pedido de Justiça Gratuita, que ora defiro, condeno o(a) autor(a) ao pagamento das custas processuais, a teor do
disposto no art. 98, § 2º, do NCPC.
Essa obrigação ficará, entretanto, sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderá ser executada se, nos 5 (cinco)
anos subsequentes ao trânsito em julgado desta sentença, ficar demonstrado que deixou de existir a situação que justificou a
concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.
Caso se verifique, nesse prazo, a ocorrência da condição, concedo de antemão à Secretaria o prazo de 24 (vinte e quatro) horas
para cálculo das custas devidas pelo requerente, a qual, após isso, deverá ser intimado para, no prazo de 30 (trinta) dias, realizar o
efetivo recolhimento, sob as penas da Lei. Inexistindo pagamento, proceda-se nos termos do art. 26, §§ 5º e 6º, da Lei Estadual n.º
9.109/2009.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Transitada em julgado, arquive-se com as cautelas de praxe.
Grajaú-MA, 30 de janeiro de 2017.
Juiz ALESSANDRO ARRAIS PEREIRA
Titular da 2ª Vara
SEDE DO JUÍZO: Fórum Des. Nicolau Dino, Rua Antonio Francisco dos Reis, nº. 06, Centro, Grajaú/MA. Em 28(vinte e oito) de
junho de 2017. Eu Aguida Maria Dantas Gomes, Téc. Judiciário digitei e subscrevi.
SIMONE MARIA DA SILVA CHAVES DE JESUS
Secretaria Judicial Substituta 2ª Vara

PROCESSO 1182-66.2014.8.10.0037
PROCEDIMENTO SUMÁRIO
REQUERENTE: EZEQUIAS DA SILVA NEPOMUCENO
REQUERIDO: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A
INTIMAR: DRA. NAÍDE LEMOS DE FREITASOAB Nº 12.073, intimar do inteiro teor da Sentença proferida pelo MM.Juiz de
Direito da Comarca de Grajaú/MA com o seguinte teor:
SENTENÇA
Vistos.
Cuida-se de Ação de Cobrança proposta por Ezequias da Silva Nepomuceno em face da Seguradora Líder dos Consórcios do
Seguro DPVAT S/A, todos já qualificados nos autos.
A parte autora foi intimada, por meio de advogado, para emendar a inicial nos termos do despacho de fls. 33, porém quedou-se
inerte (fls. 36).
Foi determinada sua intimação pessoal para que promovesse o andamento do feito. A intimação restou inexitosa em vista da não
localização do endereço declinado na inicial (fls. 37-v).
É o sucinto relatório.
D E C I D O.
O(a) requerente não foi localizado(a) para intimação pessoal, sendo certo que a atualização de endereço é ônus e dever
processual da parte, presumindo-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos (art. 274, parágrafo único, do
NCPC).
O Superior Tribunal de Justiça tem adotado o entendimento no sentido da admissibilidade da extinção do processo por abandono
da causa, na hipótese de não ser encontrada a parte autora, para intimação, no endereço fornecido na exordial. Transcreve-se
julgado do STJ:
PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO. INTIMAÇÃO POR CARTA. MUDANÇA DE ENDEREÇO.
AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO AO JUÍZO. VALIDADE. 1. A jurisprudência do STJ reputa possível promover a intimação do autor
para dar andamento ao processo por carta registrada, desde que não haja questionamento acerca do efetivo recebimento do
comunicado, e que tal providência tenha sido requerida pelo réu. Precedentes. 2. Na hipótese de mudança de endereço pelo autor
que abandona a causa, é lícito ao juízo promover a extinção do processo após o envio de correspondência ao endereço que fora
declinado nos autos. 3. O Código de Ética da OAB disciplina, em seu art. 12, que "o advogado não deve deixar ao abandono ou ao
desamparo os feitos, sem motivo justo e comprovada ciência do constituinte". Presume-se, portanto, a possibilidade de
comunicação do causídico quanto à expedição da Carta de Comunicação ao endereço que ele mesmo se furtara de atualizar no
processo. 4. A parte que descumpre sua obrigação de atualização de endereço, consignada no art. 39, II, do CPC, não pode
contraditoriamente se furtar das consequências dessa omissão. Se a correspondência enviada não logrou êxito em sua
comunicação, tal fato somente pode ser imputado à sua desídia. 5. Recurso especial improvido. (STJ, 3ª Turma, REsp 1299609 /
RJ, Relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe. 28/08/2012).
Constata-se, assim, o total desinteresse do(a) autor(a), que injustificadamente abandonou a causa, fato que impõe a sua extinção,
a teor do artigo 485, III, do Novo Código de Processo Civil.
É o que prescreve o art. 485, III, do Código de Processo Civil:
Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:
III - por não promover os atos e diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias. (sublinhei)
Diante do exposto, com fundamento no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o processo sem
resolução do mérito.
Não obstante o pedido de Justiça Gratuita, que ora defiro, condeno o autor ao pagamento das custas processuais, a teor do
disposto no art. 98, § 2º, do NCPC.
Essa obrigação ficará, entretanto, sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderá ser executada se, nos 5 (cinco)
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anos subsequentes ao trânsito em julgado desta sentença, ficar demonstrado que deixou de existir a situação que justificou a
concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.
Caso se verifique, nesse prazo, a ocorrência da condição, concedo de antemão à Secretaria o prazo de 24 (vinte e quatro) horas
para cálculo das custas devidas pelo requerente, a qual, após isso, deverá ser intimado para, no prazo de 30 (trinta) dias, realizar o
efetivo recolhimento, sob as penas da Lei. Inexistindo pagamento, proceda-se nos termos do art. 26, §§ 5º e 6º, da Lei Estadual n.º
9.109/2009.
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os presentes autos, com baixa na distribuição.
Grajaú-MA, 30 de janeiro de 2017.
Juiz ALESSANDRO ARRAIS PEREIRA
Titular da 2ª Vara
SEDE DO JUÍZO: Fórum Des. Nicolau Dino, Rua Antonio Francisco dos Reis, nº. 06, Centro, Grajaú/MA. Em 28(vinte e oito) de
junho de 2017. Eu Aguida Maria Dantas Gomes, Téc. Judiciário digitei e subscrevi.
SIMONE MARIA DA SILVA CHAVES DE JESUS
Secretaria Judicial Substituta 2ª Vara

Processo nº. 11-84.2008.8.10.0037
AÇÃO:PENAL
AUTOR:MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL
RÉUS:ARNALDO PEREIRA DA SILVA, ROSEANE DE SOUSA SANTANA e ALMIR SALES DE OLIVEIRA.
INTIMAÇÃO: Dra. Suely Lopes Silva, advogada inscrita na OAB/MA 3454.
FINALIDADE: INTIMÁ-LO (A) acerca do (a) r. Decisão/ Despacho proferido (a) pelo MM. Juiz:
Aos 04 (quatro) dias do mês de abril do ano de 2017, à hora marcada, nesta Cidade e Comarca de Grajaú, no Fórum Des. Nicolau
Dino, estando aberta a audiência de Instrução e Julgamento, sob o rito do Procedimento Criminal Ordinário, com a presença do
Exmo. Sr. Juiz de Direito, Alessandro Arrais Pereira, Titular da 2ª Vara, presente o representante do Ministério Público Estadual,
Crystian Gonzalez Boucinhas, Promotor de Justiça, comigo Assessor Judicial in fine assinado e, sendo aí, à hora determinada,
foram apregoados as partes.
Feito o pregão, verificou-se a presença dos advogados, Dr. BENY SARAIVA e RAIMUNDO COSTA. Ausente a advogada, Dra.
SUELY, embora devidamente intimada.
Pelo representante do Ministério Público foi requerida a dispensa da testemunha JOSÉ LEÃO, pelo que não se opôs a defesa dos
réus, presentes, sendo deferido pelo magistrado.
Pelo magistrado foi proferido despacho, nos seguintes termos: "Iniciada a presente audiência de continuação, a mesma restou
prejudicada face à ausência dos réus e da testemunha de defesa do acusado ALMIR, tendo em vista que a mesma encontra-se
impossibilitada de comparecer ao presente ato, por ter sofrido acidente, conforme noticia a certidão de fl. 250. De início, concedo
aos advogados dos réus ROSEANE DE SOUSA SANTANA e ALMIR SALES OLIVEIRA, o prazo de 15 (quinze) dias para que
informem o endereço atualizado dos referidos réus, sob pena dos autos serem encaminhados ao órgão ministerial para que o
mesmo se manifeste acerca a necessidade de decretação de prisão preventiva dos mesmos, haja vista a notória quebra do
compromisso firmado perante esse juízo. Finalmente, determino que se oficie ao juízo da comarca de Imperatriz que preste
informações acerca do cumprimento da carta precatória encaminhada a fim de realização do interrogatório do réu ARNALDO
PEREIRA DA SILVA. Concedo ainda o prazo de 15 (quinze) dias à advogada da acusada ROSEANE para que informe a esse
juízo se esta insiste na oitiva da testemunha ADONIRAN DE PAULA. Após a dilação dos prazos concedidos aos advogados,
devidamente certificado, retornem os autos em conclusão."
Nada mais havendo foi encerrado o presente termo que vai devidamente assinado, ficando os presentes cientes. Eu __, Assessor
Judicial, o digitei.

Alessandro Arrais Pereira
Juiz de Direito

SEDE DO JUÍZO: Fórum Des. Nicolau Dino, Rua Antonio Francisco dos Reis, nº. 06, Centro, Grajaú/MA. Aos 28 de junho de 2017.
Eu, Vanessa Cristine Serra da Costa Mota, Auxiliar Judiciário digitei e subscrevi.

PROCESSO 1269-27.2011.8.10.0037
PROCEDIMENTO SUMÁRIO
REQUERENTE: ABMAEL GOMES NETO
REQUERIDO: COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO
INTIMAR: DR.ABMAEL GOMES NETO,OAB Nº 6272, DR. ITALO FABIO AZEVEDO, OAB Nº 4.292, intimar do inteiro teor da
Sentença proferidapeloMM.Juiz de Direito da Comarca de Grajaú/MA com o seguinte teor:
Processo n.º 1269-27.2011.8.10.0037
Ação: AÇÃO DECLARATÓRIA C.C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
Autor: ABMAEL GOMES NETO
Requerido: COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO - CEMAR
SENTENÇA
Vistos, etc.
Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA C.C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, proposta por
ABMAEL GOMES NETO em face de COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO - CEMAR, todos já devidamente qualificados
nos autos, pugnando pelo ressarcimento de prejuízos decorrentes de cobranças realizadas na fatura de energia elétrica de forma
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ilegal.
Alega a parte autora que é consumidora de energia elétrica fornecida pela requerida e que teria sido surpreendida com a inclusão
em sua fatura de valores referentes a PIS e COFINS.
Sustenta que trata-se de cobrança ilegal, por ser obrigação direta da concessionária de energia elétrica o dos referidos tributos.
Ao final, requereu a devolução de uma só vez e em dobro dos valores descontados a título de PIS e COFINS; a condenação da
requerida em danos morais; a inversão do ônus da prova e a procedência do pedido.
Colacionou aos autos, os documentos de fls. 14/15.
Designada a audiência de conciliação (fl.17), não houve possibilidade de acordo (fl.20).
Devidamente citada, a parte requerida apresentou resposta aos pedidos formulados na inicial, na forma de contestação (fls. 21/49),
requerendo, em suma, a improcedência da ação, sob a alegação de que a concessionária está autorizada a repassar a seus
usuários todos os seus custos com a prestação do serviço, sem distinção se este custo é tributário ou não, conforme garantido
pela Constituição Federal e pela Lei das Concessões e das Licitações.
Consta à fl.226, decisão determinando a tramitação dos autos sob o rito ordinário.
Citada, a requerida apresentou contestação, requerendo a improcedência da ação (fls.232/256).
Designada a audiência de conciliação (fl.440), a parte autora não compareceu, apesar de devidamente intimada.
Conforme certidão de fl. 473, a parte autora não se manifestou quanto a contestação.
À fl. 475, decorreu o prazo da fl. 474 sem que houvesse manifestação da parte autora.
Determinada a intimação pessoal da parte autora (fl.476), a mesma não manifestou interesse no prosseguimento do feito (fl.475,
478 e 486).
Intimado para manifestar-se sobre despacho de fl.482 o advogado da parte requerida requereu a extinção do processo, tendo em
vista a inércia do autor (fl.486).
Em seguida os autos vieram conclusos.
É o relatório. Passo a decidir.
A priori, cumpre ressaltar que o Código de Processo Civil, em seu artigo 485, incisos III e VI, dispõe que o juiz não resolverá o
mérito quando, por não promover os atos e a diligência que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias e
verificar a ausência de legitimidade ou de interesse processual.
É o que prescreve o art. 485, III e VI do Código de Processo Civil:
Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:]
III - por não promover s atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;
VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual;
Compulsando os autos, verifico que a parte autora não manifestou interesse no prosseguimento da ação, uma vez que deixou
decorrer todos os prazos, mantendo-se inerte, embora devidamente intimada, conforme certidão de fl. 475, 478 e 488, dando
ensejo à extinção do processo.
Destarte, ante a ausência de interesse processual e pelo notório abandono da causa por mais de 30 (trinta) dias, com fulcro no
artigo 485, inciso III e VI, do Código de Processo Civil, EXTINGO O PRESENTE PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
Condeno o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, esses em 10% sobre o valor da causa.
Uma vez certificado o trânsito em julgado, observadas as cautelas legais, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Grajaú-MA, 19 de dezembro de 2016.
Juiz ALESSANDRO ARRAIS PEREIRA
Titular da 2ª Vara da Comarca de Grajaú
SEDE DO JUÍZO: Fórum Des. Nicolau Dino, Rua Antonio Francisco dos Reis, nº. 06, Centro, Grajaú/MA. Em 28(vinte e oito) de
junho de 2017. Eu Aguida Maria Dantas Gomes, Téc. Judiciário digitei e subscrevi.
SIMONE MARIA DA SILVA CHAVES DE JESUS
Secretaria Judicial Substituta 2ª Vara

PROCESSO 1598-34.2014.8.10.0037
PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQUERENTE: CARLAN DE ARRUDA SANTOS
REQUERIDO: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DE SEGURO DPVAT S/A
INTIMAR: DR. ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES,OAB Nº 11.735, intimar do inteiro teor da
SentençaproferidapeloMM.Juiz de Direito da Comarca de Grajaú/MA com o seguinte teor:
SENTENÇA
Vistos etc.
Cuida-se de Ação de Cobrança proposta por CARLAN DE ARRUDA SANTOS em face SEGURADORA LÍDER DOS
CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, todos já qualificados nos autos.
Foi determinada a intimação da parte autora para que constituísse novo advogado. A intimação restou inexitosa em razão da não
localização do autor no endereço declinado na inicial (fls. 59-v).
É o sucinto relatório. D E C I D O.
O(a) requerente não foi localizado(a) para intimação pessoal, sendo certo que a atualização de endereço é ônus e dever
processual da parte, presumindo-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos (art. 274, parágrafo único, do
NCPC).
O Superior Tribunal de Justiça tem adotado o entendimento no sentido da admissibilidade da extinção do processo por abandono
da causa, na hipótese de não ser encontrada a parte autora, para intimação, no endereço fornecido na exordial. Transcreve-se
julgado do STJ:
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PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO. INTIMAÇÃO POR CARTA. MUDANÇA DE ENDEREÇO.
AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO AO JUÍZO. VALIDADE. 1. A jurisprudência do STJ reputa possível promover a intimação do autor
para dar andamento ao processo por carta registrada, desde que não haja questionamento acerca do efetivo recebimento do
comunicado, e que tal providência tenha sido requerida pelo réu. Precedentes. 2. Na hipótese de mudança de endereço pelo autor
que abandona a causa, é lícito ao juízo promover a extinção do processo após o envio de correspondência ao endereço que fora
declinado nos autos. 3. O Código de Ética da OAB disciplina, em seu art. 12, que "o advogado não deve deixar ao abandono ou ao
desamparo os feitos, sem motivo justo e comprovada ciência do constituinte". Presume-se, portanto, a possibilidade de
comunicação do causídico quanto à expedição da Carta de Comunicação ao endereço que ele mesmo se furtara de atualizar no
processo. 4. A parte que descumpre sua obrigação de atualização de endereço, consignada no art. 39, II, do CPC, não pode
contraditoriamente se furtar das consequências dessa omissão. Se a correspondência enviada não logrou êxito em sua
comunicação, tal fato somente pode ser imputado à sua desídia. 5. Recurso especial improvido. (STJ, 3ª Turma, REsp 1299609 /
RJ, Relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe. 28/08/2012).
Constata-se, assim, o total desinteresse do(a) autor(a), que injustificadamente abandonou a causa, fato que impõe a sua extinção,
a teor do artigo 485, III, do Novo Código de Processo Civil.
É o que prescreve o art. 485, III, do Código de Processo Civil:
Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:
III - por não promover os atos e diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias. (sublinhei)
Diante do exposto, com fundamento no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o processo sem
resolução do mérito.
Não obstante o pedido de Justiça Gratuita, que ora defiro, condeno o autor ao pagamento das custas processuais, a teor do
disposto no art. 98, § 2º, do NCPC.
Essa obrigação ficará, entretanto, sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderá ser executada se, nos 5 (cinco)
anos subsequentes ao trânsito em julgado desta sentença, ficar demonstrado que deixou de existir a situação que justificou a
concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.
Caso se verifique, nesse prazo, a ocorrência da condição, concedo de antemão à Secretaria o prazo de 24 (vinte e quatro) horas
para cálculo das custas devidas pelo requerente, a qual, após isso, deverá ser intimado para, no prazo de 30 (trinta) dias, realizar o
efetivo recolhimento, sob as penas da Lei. Inexistindo pagamento, proceda-se nos termos do art. 26, §§ 5º e 6º, da Lei Estadual n.º
9.109/2009.
Publique-se. Registre-se. Intime-se a autora por edital, na forma da Lei. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os presentes
autos, com baixa na distribuição.
Grajaú-MA, 30 de janeiro de 2017.
Juiz ALESSANDRO ARRAIS PEREIRA
Titular da 2ª Vara
SEDE DO JUÍZO: Fórum Des. Nicolau Dino, Rua Antonio Francisco dos Reis, nº. 06, Centro, Grajaú/MA. Em 28(vinte e oito) de
junho de 2017. Eu Aguida Maria Dantas Gomes, Téc. Judiciário digitei e subscrevi.
SIMONE MARIA DA SILVA CHAVES DE JESUS
Secretaria Judicial Substituta 2ª Vara

PROCESSO 1669-65.2016.8.10.0037
BUSCA E APREENSÃO
REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
REQUERIDO: RAIMUNDO GALDINO REGO
INTIMAR: DR. GIULIO ALVARENGA REALE, OAB Nº 15275 A, intimar do inteiro teor da Sentença proferidapeloMM.Juiz de
Direito da Comarca de Grajaú/MA com o seguinte teor:
SENTENÇA
Vistos, etc.
BV FINANCEIRA S.A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, moveu a presente ação de busca e apreensão em
desfavor de RAIMUNDO GALDINO REGO, devidamente qualificados nos autos, alegando, sucintamente que teria celebrado
contrato de financiamento para aquisição de um bem, qual seja, MARCA/MODELO: TOYOTA HILUX SRV-AT (TOP) (C.DUPLA)
4X4 3.0 OTB-IC 16 COR PRATA; ANO MODELO 9/10, PLACA MXB3359 – CHASSI 8AJFZ29G3A6094853, no valor de R$
41.688,11 (quarenta e um mil, seiscentos e oitenta e oito reais e onze centavos) dividido em 36 (trinta e seis) parcelas e que o
requerido teria descumprido com sua obrigação estando inadimplente a partir da parcela com vencimento em 23.11.2015 a
23.04.2016.
Requereu ao final, concessão liminar de busca e apreensão.
Colacionou à inicial os documentos de fls. 6/25.
Em sede de decisão foi concedida a liminar pleiteada (fl. 27/28).
Em sede de petição, a autora requereu a desistência da presente ação (fl. 32)
Sucintamente relatados. Decido.
No caso em questão, a parte requerente pleiteou a desistência desta ação. Evidente, que, em casos como esse em que a parte
requer a desistência, revela como saída processual mais consentânea e adequada a sua homologação e consequente extinção do
processo sem julgamento do mérito, com arrimo no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil.
Dessa maneira, tendo em vista o réu não ter sido citado, e, ante a fundamentação acima, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA requerida
pela autora, e, em consequência, EXTINGO o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VIII, do Novo Código
de Processo Civil.
Custas pela autora, se houver (art. 90, caput, do NCPC).
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De tal sorte, concedo à Secretaria o prazo de 24 (vinte e quatro) horas para cálculo das custas devidas pela requerente, a qual,
após isso, deverá ser intimada para, no prazo de 30 (trinta) dias realizar o efetivo recolhimento, sob as penas da Lei. Inexistindo
pagamento, proceda-se nos termos do art. 26, §§ 5º e 6°, da Lei Estadual n° 9.109/2009.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após, arquive-se com baixa na distribuição.
Grajaú-MA, 31 de outubro de 2016.
Juiz ALESSANDRO ARRAIS PEREIRA
Titular da 2ª Vara da Comarca de Grajaú
SEDE DO JUÍZO: Fórum Des. Nicolau Dino, Rua Antonio Francisco dos Reis, nº. 06, Centro, Grajaú/MA. Em 28(vinte e oito) de
junho de 2017. Eu Aguida Maria Dantas Gomes, Téc. Judiciário digitei e subscrevi.
SIMONE MARIA DA SILVA CHAVES DE JESUS
Secretaria Judicial Substituta 2ª Vara

PROCESSO 1775-03.2011.8.10.0037
PROCEDIMENTO SUMÁRIO
REQUERENTE: RAIMUNDO PREIRA DOS SANTOS NETO
REQUERIDO:SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A
INTIMAR: DRA. MARIA AUXILIADORA GARCIA DURAN ALVAREZ, OAB Nº 12.259-A, DR. FRANCISCO ROGÉRIO LIMEIRA
FRANCO OAB/MA Nº 6.632, intimar do inteiro teor da Sentença proferida peloMM.Juiz de Direito da Comarca de Grajaú/MA
com o seguinte teor:
SENTENÇA
Vistos, etc.
Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT proposta por RAIMUNDO PEREIRA DOS SANTOS NETO em face
de SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT, todos já qualificados nos autos.
Em síntese, alega o autor estar acometido de lesão permanente em decorrência de acidente automobilístico. Preenchidos, a seu
ver, os requisitos para tanto, postula a condenação da parte requerida a indenização a título de seguro DPVAT, o equivalente a R$
21.800,00 (vinte e um mil e oitocentos reais).
Com a inicial vieram aos autos os documentos de fls. 10/15.
Devidamente citada, a requerida apresentou contestação alegando, preliminarmente, carência da ação e no mérito, pugnou pela
improcedência da ação (fls. 19/33).
Realizada audiência de conciliação, as partes não chegaram a qualquer acordo (fls. 55/56).
Laudo médico-pericial às fls. 63/64.
Devidamente intimado, o autor não se manifestou sobre o laudo. Por outro lado, a ré, conforme petição de fls. 68/69, manifestou-se
sobre o laudo, requerendo a improcedência da ação.
É o relatório. Passo a decidir.
DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE
Sabe-se que vigora no ordenamento jurídico pátrio o princípio do livre convencimento motivado, segundo o qual cabe ao condutor
do feito deferir a produção das provas que entender necessárias ao deslinde da quaestio.
Esta, aliás, a dicção dos arts. 130 <http://www.jusbrasil.com/topicos/10727808/artigo-130-da-lei-n-5869-de-11-de-janeiro-de-1973>
e 131 <http://www.jusbrasil.com/topicos/10727753/artigo-131-da-lei-n-5869-de-11-de-janeiro-de-1973>, ambos do CPC
<http://www.jusbrasil.com/legislacao/91735/código-processo-civil-lei-5869-73>, "in verbis":
"Art. 130. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.
Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.
Art. 131. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão
as razões da formação de seu convencimento."
Logo, sendo o magistrado o destinatário da prova, compete a ele o exame acerca da necessidade ou não da produção do aporte
requerido. Não havendo necessidade de produção de outras provas, o julgamento antecipado do mérito é a providência cabível, ex
vi do art. 355, I, do NCPC.
Pois bem. O caso é de improcedência da ação.
Dado o largo tempo transcorrido desde o ajuizamento da ação, e considerando ainda o resultado da presente lide, pelo qual a
requerida não sofrerá prejuízo algum, deixo de apreciar as preliminares levantadas e passo desde logo à análise do mérito.
Pois bem. A parte autora pleiteia o recebimento de complementação da verba indenizatória a título de seguro DPVAT, em razão do
dano anatômico e das sequelas permanentes provocada por acidente automobilístico.
Em se tratando de pedido de indenização a título de seguro obrigatório por invalidez permanente, necessária a comprovação dos
fatos alegados, atendidas as especificações da Lei n.º 6.194/74 e resoluções do Conselho Nacional de Seguros Privados CNPS,
órgão normatizador da matéria, conforme art. 12 da Lei n.º 6.194/74.
Atualmente, a matéria está abrangida pela Lei n.º 11.482/2007, que convalidou a medida provisória n.º 340/06, que modificou a Lei
n.º 8.841/92, que por sua vez já modificara a Lei n.º 6.194/74. A partir da nova legislação, o valor de indenização máximo por
invalidez é de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) e ela tem que ser decorrente de acidente automobilístico e sua extensão
deve ser fixada de acordo com os percentuais de tabela própria.
Dispõe o art. 3º da sobredita Lei n.º 6.194/74:
Art. 3º Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2.º desta Lei compreendem as indenizações por morte, por
invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras
que se seguem, por pessoa vitimada: (sublinhei)[...]
In casu, alega o autor ter se envolvido em acidente de trânsito no dia 25.02.2011, sofrendo no pé esquerdo, conforme boletim de
ocorrência e relatório de atendimento, acostados à inicial.
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No caso dos autos, a perícia médica apurou que o autor apresenta sequelas de fratura em pé esquerdo, no entanto consta que "a
lesão resultou incapacidade para as ocupações habituais por mais de (30) trinta dias. A presença de sequela de fratura em pé
esquerdo que determinou leve dificuldade em permanecer na ponta dos pés sobre o pé atingido caracteriza debilidade permanente
do membro inferior direito. No entanto, tal debilidade não está prevista na tabela de produção de efeitos anexa à Lei n° 11.945/09)."
Na conclusão, pontificou o expert: "Sequela de fratura em pé esquerdo sem enquadramento previsto na Lei n° 11.945/09."
Pois bem. Embora se tenha verificado, no caso, sequela consistente em leve dificuldade em permanecer na ponta dos pés, sobre o
pé atingido, caracterizado debilidade permanente do membro inferior direito, tal debilidade ou sequela sequer tem previsão na
tabela de danos corporais introduzida pela Lei n. º 11.945/2009.
Com efeito, a lei do seguro DPVAT prevê indenização em caso invalidez ou debilidade permanente decorrente de lesões de órgãos
ou estruturas craniofaciais, cursando com prejuízos funcionais de qualquer espécie, desde que haja comprometimento de função
vital.
Inequivocamente, sequela constatada no laudo médico-pericial não compromete função vital, ou seja, esta apenas limitou,
levemente, os movimentos do membro inferior (pé).
Desta forma, o laudo pericial é conclusivo ao afirmar que a debilidade de um dos membros inferiores do autor não está prevista na
tabela introduzida pela Lei n° 11-945/09. Assim, não há como se concluir pela procedência da ação.
Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado por RAIMUNDO PEREIRA DOS SANTOS NETO contra
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, e, por conseguinte, extingo o feito, com resolução do
mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.
Não obstante tenha sido deferida ao autor a gratuidade da Justiça, condeno-o ao pagamento dos honorários advocatícios, no
patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, tendo em vista o disposto no art. 98, § 2º, do NCPC.
Essa obrigação ficará, entretanto, sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderá ser executada se, nos 5 (cinco)
anos subsequentes ao trânsito em julgado desta sentença, ficar demonstrado que deixou de existir a situação que justificou a
concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após, o trânsito em julgado, arquivem-se os presentes autos, com baixa na distribuição.
Grajaú, 18 de janeiro de 2017.
Juiz ALESSANDRO ARRAIS PEREIRA
Titular da 2a Vara da Comarca de Grajaú
SEDE DO JUÍZO: Fórum Des. Nicolau Dino, Rua Antonio Francisco dos Reis, nº. 06, Centro, Grajaú/MA. Em 28(vinte e oito) de
junho de 2017. Eu Aguida Maria Dantas Gomes, Téc. Judiciário digitei e subscrevi.
SIMONE MARIA DA SILVA CHAVES DE JESUS
Secretaria Judicial Substituta 2ª Vara

PROCESSO N. 1834.25.2010.8.10.0037
EMBARGOS À EXECUÇÃO
EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S.A
EMBARGANTE: RICARDO PEREIRA DE ANDRADE NETO
INTIMAÇÃO: DR. RAFAEL SGANZERLA DURAND, OAB/MA 10.348-A, com escritório profissional situado na Avenida das
Nações Unidas, n. 12.901, Centro Empresarial, São Paulo-SP.
FINALIDADE: INTIMÁ-LO,acerca do r. despacho (fls. 29)proferido pelo MM. Juiz em 19/01/2017:
CORREIÇÃO ORDINÁRIA 2017
Processo n.º 1834-25.2010.8.10.0037
DESPACHO
Vistos em Correição.
Em homenagem ao princípio do contraditório, intime-se para resposta aos Embargos o Exequente, desta feita por intermédio de
seu novo patrono, Dr.º Rafael Sganzerla Durand (fls. 94 do Processo 38-33.2009.8.10.0037), no prazo de 15 (quinze) dias.
Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos.
Grajaú-MA, 19 de janeiro de 2017.
Juiz ALESSANDRO ARRAIS PEREIRA
Titular da 2ª Vara
SEDE DO JUÍZO: Fórum Des. Nicolau Dino, Rua Antônio Francisco dos Reis, nº. 06, Centro, Grajaú/MA. Aos 28 de Junho de
2017. Eu___ Djalma Alves Barros Júnior, Técnico Judiciário.
Juiz SÍLVIO ALVES NASCIMENTO
Titular 1ª Vara, Respondendo/Portaria CGJ 22292017

PROCESSO 2064-57.2016.8.10.0037
DIVÓRCIO CONSENSUAL
REQUERENTE: RAIANE DE SOUSA PORTILHO
REQUERIDO: RONALDO DOS REIS SANTOS
INTIMAR: DR. BRUNO FRANCISCO LIMA ERICEIRAOAB Nº 11012, intimar do inteiro teor da Sentença proferidapeloMM.Juiz
de Direito da Comarca de Grajaú/MA com o seguinte teor:
SENTENÇA
Vistos, etc.
Raiane de Sousa Portilho e Ronaldo dos Reis Santos, moveram a presente ação de Divórcio Consensual, ambos devidamente
qualificados nos autos, alegando, sucintamente, que estão separados de fato há mais de três anos, não adquiriram bens na
constância do casamento e que possuem uma filha, menor de idade, que ficará aos cuidados da mãe e a quem o pai pagará R$
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100,00, a título de pensão alimentícia.
Requereram, por fim, a homologação do acordo na forma requerida na inicial, decretando a extinção do vínculo matrimonial do
casal.
Colacionaram à inicial os documentos de fls. 06/12.
Com vista aos autos, o Ministério Público requereu a intimação dos autores para juntar documento subscrito, onde conste
manifestação destes em relação ao divórcio, sob pena de extinção (fl. 16).
Em sede de petição, as partes requereram a extinção da presente ação (fl.17).
Sucintamente relatados. Decido.
No caso em questão, a parte requerente pleiteou a desistência desta ação. Evidente, que, em casos como esse em que a parte
requer a desistência, revela como saída processual mais consentânea e adequada a sua homologação e consequente extinção do
processo sem julgamento do mérito, com arrimo no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil.
Dessa maneira, ante a fundamentação acima, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA requerida pela parte autora, e, em consequência,
EXTINGO o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VIII, do Novo Código de Processo Civil.
Sem custas, posto que beneficiários da justiça gratuita.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após, arquive-se com baixa na distribuição.
Grajaú-MA, 19 de dezembro de 2016.
Juiz ALESSANDRO ARRAIS PEREIRA
Titular da 2ª Vara da Comarca de Grajaú
SEDE DO JUÍZO: Fórum Des. Nicolau Dino, Rua Antonio Francisco dos Reis, nº. 06, Centro, Grajaú/MA. Em 28(vinte e oito) de
junho de 2017. Eu Aguida Maria Dantas Gomes, Téc. Judiciário digitei e subscrevi.
SIMONE MARIA DA SILVA CHAVES DE JESUS
Secretaria Judicial Substituta 2ª Vara

PROCESSO N. 2218.80.2013.8.10.0037
PROCEDIMENTO SUMÁRIO
AUTOR: LECI GREGÓRIO
RÉU: BANCO SANTANDER
INTIMAÇÃO: DR. FRANCISCO DE ASSIS LELIS DE MOURA JÚNIOR, OAB/PE 23289, com escritório profissional situado na
Avenida Tancredo Neves, 1283, Salas 702/703, Salvador-BA.
FINALIDADE: INTIMÁ-LO,acerca do r. despacho (fls. 125)proferido pelo MM. Juiz em 21/09/2015:
Ref.: Processo n.º 2218-80.2013
Despacho. 1. Recebidos hoje. 2. Transitada em julgado, intime-se a parte executada para pagamento do cobrado, em 15 (quinze)
dias. 3. Inerte, proceda-se à penhora on line. 4. Feita a penhora, intime-se, nos termos da Lei. 5. Em embargando/impugnando,
intime-se a parte exeqüente para manifestação, em 10 (dez) dias. 6. Não embargando/impugnando, expeça-se alvará, arquivando-
se o feito em seguida, com as cautelas de praxe. Grajaú, 21.09.15.
Juiz Fernando Jorge Pereira, titular da 2ª Vara
SEDE DO JUÍZO: Fórum Des. Nicolau Dino, Rua Antônio Francisco dos Reis, nº. 06, Centro, Grajaú/MA. Aos 28 de Junho de
2017. Eu___ Djalma Alves Barros Júnior, Técnico Judiciário.
Juiz SÍLVIO ALVES NASCIMENTO
Titular 1ª Vara, Respondendo/Portaria CGJ 22292017

PROCESSO 2271-56.2016.8.10.0037
PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQUERENTE: MARIA DA PAZ PEREIRA DA COSTA
REQUERIDO: BANCO BRADESCO S/A, BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A
INTIMAR: DR. JHONATAN LINK NEIVA DOS SANTOS, OAB Nº 15.346, DR. JOSÉ EDGARD DA CUNHA BUENO FILHO,
OAB Nº 9.588-A, intimar do inteiro teor da Sentença proferidapeloMM.Juiz de Direito da Comarca de Grajaú/MA com o
seguinte teor:
Processo nº 2271-56.2016.8.10.0037
Ação de Cobrança
Requerente: Maria da Paz Pereira da Costa
Requerido: Bradesco Vida e Previdência S.A
SENTENÇA
Vistos etc.
MARIA DA PAZ PEREIRA DA COSTA propôs a presente ação de COBRANÇA C.C DANOS MORAIS em face de BRADESCO
VIDA E PREVIDÊNCIA S.A, ambos qualificados nos autos.
Alega a parte autora que teria contratado junto à requerida SEGURO DE VIDA, que teria cobertura de assistência funeral familiar e
cobertura por morte do cônjuge.
Diz a autora que seu cônjuge teria falecido no dia 17.09.2015 e que, dado notícia do fato à requerida, esta teria se negado a pagar
o respectivo seguro.
Capeou a inicial com os documentos de fls. 9/40.
Realizada audiência de conciliação, as partes não chegaram a qualquer acordo (fl. 60).
As partes foram devidamente citadas.
As partes postularam minuta de acordo, conforme consta às fls. 97/98, requerendo a sua homologação.
Em sede de petição, foi colacionado aos autos, comprovante do pagamento do acordo (fl. 101).
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O autor, em sede de petição, concordou com o valor depositado, requerendo a expedição dos respectivos alvarás (fl. 102).
Eis o relatório. Decido
As partes devidamente qualificadas e representadas postularam acordo, conforme documento de fls. 97/98, e, em consequência,
requereram à homologação da proposta de transação judicial.
Desse modo, diante do exposto e de tudo o mais que dos autos consta, tendo as partes transigido, tomando por base o art. 487, III,
'b', do NCPC, HOMOLOGO o acordo celebrado entre estas, para que possa surtir os seus efeitos legais.
Após, expeçam-se os respectivos alvarás, conforme requerido.
Sem custas, posto que beneficiário da justiça gratuita.
Publique. Registre-se Intimem.
Grajaú-MA, 10 de maio de 2017.
Juiz ALESSANDRO ARRAIS PEREIRA
Titular da 2ª Vara da Comarca de Grajaú
SEDE DO JUÍZO: Fórum Des. Nicolau Dino, Rua Antonio Francisco dos Reis, nº. 06, Centro, Grajaú/MA. Em 28(vinte e oito) de
junho de 2017. Eu Aguida Maria Dantas Gomes, Téc. Judiciário digitei e subscrevi.
SIMONE MARIA DA SILVA CHAVES DE JESUS
Secretaria Judicial Substituta 2ª Vara

PROCESSO 2285-40.2016.8.10.0037
PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CIVEL
REQUERENTE: GISELE FRANCISCA SILVA OLIVEIRA
REQUERIDO: MAGAZINE LUIZA
INTIMAR: DR. DIEGO FERREIRA DE SOUSA ARAÚJO,OAB Nº 16.267, DR. WILSON SALES BELCHIOR, OAB Nº
11099-Aintimar do inteiro teor da Sentença proferidapeloMM.Juiz de Direito da Comarca de Grajaú/MA com o seguinte
teor:
SENTENÇA
"Vistos etc. Dispensado o relatório nos termos do artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Os em epígrafe nominados encontram-se na
condição de partes, todos já qualificados nos autos. As partes de comum acordo compuseram-se (fls 111/112). Desse modo, tendo
as partes transigido, HOMOLOGO O ACORDO SUPRA, para que surta seus efeitos legais, nos termos do inciso III, "b", do art.
487, do Novo Código de Processo Civil, ficando as partes cientes de que desta homologação não poderão interpor qualquer
recurso. Publicada esta audiência. Intimem-se. Registre-se. Após, arquive-se, com as cautelas de praxe."
_____________________________________
Alessandro Arrais Pereira
Juiz Titular da 2ª Vara
Resp: 185595
SEDE DO JUÍZO: Fórum Des. Nicolau Dino, Rua Antonio Francisco dos Reis, nº. 06, Centro, Grajaú/MA. Em 28(vinte e oito) de
junho de 2017. Eu Aguida Maria Dantas Gomes, Téc. Judiciário digitei e subscrevi.
SIMONE MARIA DA SILVA CHAVES DE JESUS
Secretaria Judicial Substituta 2ª Vara

PROCESSO 2514-97.2016.8.10.0037
AVERIGUAÇÃO DE PATERNIDADE
REQUERENTE: ANTONIA GALDONO DE SOUSA
REQUERIDO:JOSE RODRIGUES MARTINS
INTIMAR: DR. JOÃO COELLHO FRANCO NETO OAB Nº 5.798, intimar do inteiro teor da Sentença proferidapelo MM.Juiz de
Direito da Comarca de Grajaú/MA com o seguinte teor:
SENTENÇA:
"Vistos e etc. Os em epígrafe nominados encontram-se na condição de partes, todos já qualificados nos autos. Aberta a audiência,
feito o pregão, constatou-se a ausência dos requeridos. Pelo advogado da parte autora foi requerida a desistência da presente
ação, tendo em vista não possuir mais interesse no prosseguimento do feito. É o relatório. Decido. Tendo em vista o pedido de
desistência, a extinção do processo é medida que se impõe. Desse modo, nos termos do artigo 487, inciso VIII, do NCPC,
HOMOLOGO a desistência requerida e em consequência, EXTINGO o presente processo, sem resolução de mérito. Cientes os
presentes. Publicada esta em audiência. Partes intimadas. Registre-se. Sem custas posto que defiro a gratuidade da justiça.
Intimem-se. Arquive-se".
___________________________________
Alessandro Arrais Pereira
Juiz Titular
Resp: 185595
SEDE DO JUÍZO: Fórum Des. Nicolau Dino, Rua Antonio Francisco dos Reis, nº. 06, Centro, Grajaú/MA. Em 28(vinte e oito) de
junho de 2017. Eu Aguida Maria Dantas Gomes, Téc. Judiciário digitei e subscrevi.
SIMONE MARIA DA SILVA CHAVES DE JESUS
Secretaria Judicial Substituta 2ª Vara

PROCESSO 263-77.2014.8.10.0037
BUSCA E APREENSÃO
REQUERENTE: BANCO ITAUCARD S/A
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REQUERIDO: IRAMAR MARTINS DE OLIVEIRA
INTIMAR: DR. JOÃO COELHO FRANCO NETO,OAB Nº 65.798, DR.IVAN WAGNER MEL DINIZOAB/MA Nº 8.190 , intimar do
inteiro teor da Sentença proferida pelo MM.Juiz de Direito da Comarca de Grajaú/MA com o seguinte teor:
Processo n.° 263-77.2014.8.10.0037
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
Requerente(s) : Banco Itaucard S.A.
Requerido : Iramar Martins de Oliveira
Sentença
Vistos e etc, em correição.
0(a)(s) em epígrafe nominado(a)(s) encontra(m)-se na posição de parte(s), (todos) já qualificado(a)(s) nos autos.
No curso da ação, a parte autora requereu desistência do feito. A parte requerida comunicou o pagamento.
Relato. Decido.
Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO, nos termos do artigo 267, inciso VIII do
CPC.
Dê-se por publicada com a entrega dos autos na SJ. Registre-se. Intime-se. Libere-se o bem apreendido. Após, ao arquivo, com as
cautelas devidas. Cumpra-se.
Grajaú, 26.03.2014.
Mm. Fernando Jorge Pereira Juiz de Direito Titular
160325
SEDE DO JUÍZO: Fórum Des. Nicolau Dino, Rua Antonio Francisco dos Reis, nº. 06, Centro, Grajaú/MA. Em 28(vinte e oito) de
junho de 2017. Eu Aguida Maria Dantas Gomes, Téc. Judiciário digitei e subscrevi.
SIMONE MARIA DA SILVA CHAVES DE JESUS
Secretaria Judicial Substituta 2ª Vara

PROCESSO 2832-80.2016.8.10.0037
DIVÓRCIO CONSENSUAL
REQUERENTE: EDVALSON DE SOUSA RODRIGUES, MARIA JULIA HENRIQUE RODRIGUES
INTIMAR: DR. PHELIPPE SOUSA SALES OAB Nº 14401, intimar do inteiro teor da Sentença proferidapeloMM.Juiz de Direito
da Comarca de Grajaú/MA com o seguinte teor:
PROCESSO N.° 2832-80.2016.8.10.0037
Ação de Divórcio Consensual
Autores: Maria Julia Henrique Rodrigues e Edvalson de Sousa Rodrigues
Advogado: Dr.ª Phelippe Sousa Sales
SENTENÇA
Vistos etc.
MARIA JULIA HENRIQUE RODRIGUES e EDVALSON DE SOUSA RODRIGUES requereram divórcio consensual, alegando que
já se encontram separados de fato, sem possibilidade de reconciliação.
Com vistas dos autos o representante do Ministério Público Estadual manifestou-se pela homologação do divórcio, em todos os
seus termos, (fls. 16).
Relatados. Decido.
A ação há de ser julgada procedente uma vez que a Emenda Constitucional nº 66/2010, modificou a redação do § 6º do art. 226 da
Constituição Federal, suprimindo o requisito de prévia separação judicial por mais de 01 (um) ano ou comprovada separação de
fato por mais de 02 (dois) anos.
Dessa forma, nos termos do artigo 731 e ss., do Código de Processo Civil, c.c art. 34 da Lei nº 6.515/77 e da Emenda
Constitucional nº 66/2010, HOMOLOGO o pedido de Divórcio de MARIA JULIA HENRIQUE RODRIGUES e EDVALSON DE
SOUSA RODRIGUES, bem como os demais termos do acordo celebrado. Deverá o cônjuge virago voltar a usar o nome de
solteira, MARIA JULIA LIMA HENRIQUE.
Sem custas judiciais e cartorárias, ante pedido de justiça gratuita, que ora defiro. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Dê-se
ciência ao Ministério Público. Transitada em julgado, expeça-se mandado de averbação. Após, arquive-se com baixa na
distribuição.
Grajaú-MA, 30 de janeiro de 2017.
Juiz ALESSANDRO ARRAIS PEREIRA
Titular da 2ª Vara de Grajaú
SEDE DO JUÍZO: Fórum Des. Nicolau Dino, Rua Antonio Francisco dos Reis, nº. 06, Centro, Grajaú/MA. Em 28(vinte e oito) de
junho de 2017. Eu Aguida Maria Dantas Gomes, Téc. Judiciário digitei e subscrevi.
SIMONE MARIA DA SILVA CHAVES DE JESUS
Secretaria Judicial Substituta 2ª Vara

PROCESSO 289-75.2014.8.10.0037
JUSTIFICAÇÃO
REQUERENTE: R.B.C, SALANE ARRUDA SANTOS
REQUERIDO: FRANCISCO DA SILVA BARROS FILHO "FRANCISQUINHO DO GESSO"
INTIMAR: DR. ROGÉRIO LIMA MILHOMEM SILVA,OAB Nº 11.678,intimar do inteiro teor da r. Sentença
proferidapeloMM.Juiz de Direito da Comarca de Grajaú/MA com o seguinte teor:
SENTENÇA
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Vistos, etc.
Rebeca Arruda Barros, representada neste ato por sua genitora Salane Arruda Santos, moveu a presente Ação de Pedido de
Reconhecimento de União Estável C/C Sua Dissolução C/C Pedido de Guarda e Alimentos a Menor, em face de Francisco da Silva
Barros Filho, todos já devidamente qualificado nos autos, alegando, em suma, que a mãe da menor e o suplicado mantiveram
relacionamento amoroso, que dessa convivência resultou o nascimento da menor e que, na constância da convivência marital, o
casal adquiriu bens que ainda não foram objetos de partilha e que não fora fixada pensão alimentícia à filha do casal.
Por fim, requereu fosse reconhecida a união estável; a dissolução da sociedade de fato; a partilha de bens; conferida a guarda da
menor à requerente e fixação de alimentos à filha do casal.
Colacionou à inicial os documentos de fls. 06/09.
Devidamente intimadas as partes não compareceram à audiência de conciliação, como se vê à fl. 16.
Conforme certidão de fl. 18, transcorreu o prazo de 30 (trinta) dias sem manifestação da parte autora acerca do seu interesse no
prosseguimento do feito.
Com vista aos autos, o Ministério Público manifestou-se pela extinção da ação (fl.20).
Vieram os autos em conclusão.
É o relatório. Passo a decidir.
A priori, cumpre ressaltar que o Código de Processo Civil, em seu artigo 485, incisos III e VI, dispõe que o juiz não resolverá o
mérito quando, por não promover os atos e as diligência que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias e
verificar a ausência de legitimidade ou de interesse processual.
É o que prescreve o art. 485, III e VI do Código de Processo Civil:
Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:]
III - por não promover s atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;
VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual;
Compulsando os autos, verifico que a parte autora não compareceu à audiência de conciliação, instrução e julgamento, embora
devidamente intimada, tampouco justificou sua ausência. Assim, foi aguardado o prazo de 30 (trinta) dias para sua manifestação
quanto ao interesse no prosseguimento do feito, sem, contudo, manifestá-lo, conforme certidão de fl.18, dando ensejo à extinção
do processo.
Destarte, ante a ausência de interesse processual e pelo notório abandono da causa por mais de 30 (trinta) dias, com fulcro no
artigo 485, inciso III e VI, do Código de Processo Civil, EXTINGO O PRESENTE PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
Uma vez certificado o trânsito em julgado, observadas as cautelas legais, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição.
Custas pelo autor, se houver. Intime-se. Ciência ao MPE.
Grajaú-MA, 19 de dezembro de 2016.
Juiz ALESSANDRO ARRAIS PEREIRA
Titular da 2ª Vara da Comarca de Grajaú
SEDE DO JUÍZO: Fórum Des. Nicolau Dino, Rua Antonio Francisco dos Reis, nº. 06, Centro, Grajaú/MA. Em 28(vinte e oito) de
junho de 2017. Eu Aguida Maria Dantas Gomes, Téc. Judiciário digitei e subscrevi.
SIMONE MARIA DA SILVA CHAVES DE JESUS
Secretaria Judicial Substituta 2ª Vara

PROCESSO 3413-66.2014.8.10.0037
MONITÓRIA
AUTOR: DAMARES RIBEIRO NEVES
RÉU: BRUNO DUTRA ME MINAS PLACAS
INTIMAR: DR. ELISEU RIBEIRO,OAB Nº 7772,intimar do inteiro teor do Despacho proferidopeloMM.Juiz de Direito da
Comarca de Grajaú/MA com o seguinte teor:
VISTOS EM CORREIÇÃO ORDINÁRIA 2017
DESPACHO
34 - [ X ] Intime-se a parte adversa para se manifestar sobre os embargos monitórios no prazo de 15 (quinze) dias.
Grajaú-MA, 17 de janeiro de 2017.
Juiz ALESSANDRO ARRAIS PEREIRA
Titular da 2ª Vara da Comarca de Grajaú
SEDE DO JUÍZO: Fórum Des. Nicolau Dino, Rua Antonio Francisco dos Reis, nº. 06, Centro, Grajaú/MA. Em 28(vinte e oito) de
junho de 2017. Eu Aguida Maria Dantas Gomes, Téc. Judiciário digitei e subscrevi.
SIMONE MARIA DA SILVA CHAVES DE JESUS
Secretaria Judicial Substituta 2ª Vara

PROCESSO 37-14.2010.8.10.0037
ADOÇÃO
REQUERENTE: CICERA DA SILVA OLIVEIRA, GETÚLIO PEREIRA SILVA
REQUERIDO: JUCIEL DE BRITO ARAÚJO
INTIMAR: DRA. GIDEONI MAURÍCIO DA SILVA MELO,OAB Nº 8.112-A, intimar do inteiro teor da
SentençaproferidapeloMM.Juiz de Direito da Comarca de Grajaú/MA com o seguinte teor:
Processo nº 37-14.2010.8.10.0037
Adoção
Requerentes: Cícera da Silva Oliveira e Getúlio Pereira da Silva
Requeridos: Juciel de Brito Araújo e Vanucília Silva Borges
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SENTENÇA
Vistos, etc.
Trata-se de pedido de adoção em que CÍCERA DA SILVA OLIVEIRA e GETÚLIO PEREIRA DA SILVA movem em face de JUCIEL
DE BRITO ARAÚJO e VANUCÍLIA SILVA BORGES.
Alegam os requerentes que seu sobrinho P.H.S.A. está sob sua guarda e responsabilidade desde que tinha três meses de vida,
quando esta fora entregue pela mãe biológica, haja vista não possuir condições para criar a criança e que o pai biológico teria
abandonado o filho, encontrando-se em local incerto e não sabido. Requereram ao final a procedência do pedido.
Juntou à inicial os documentos de fls. 8/15.
O pai biológico da criança foi citado através de edital (fl. 24).
Realizada audiência de instrução e julgamento, foi colhido o depoimento da mãe biológica da criança, bem como da requerente e
duas testemunhas (fls. 28/30).
Determinado o estudo de caso, este deixou de ser realizado em razão dos autores não mais residirem nesta comarca (fls. 31 e 49).
Designada nova audiência, os autores não compareceram em razão de não terem sido intimados por não mais residirem nesta
Comarca (fl. 43-v e 48).
Devidamente intimada para manifestar interesse no prosseguimento do feito, a advogada da autora quedou-se inerte (fl. 48).
Com vista dos autos, o representante do Ministério Público manifestou-se pela extinção do processo (fl. 53).
É o sucinto relatório. Decido.
Da análise dos autos constata-se o total desinteresse da autora, que injustificadamente abandonou a causa, bem como não se
incumbiu de seu ônus de manter o seu endereço atualizado, fato que impõe a sua extinção, a teor do artigo 485, III, do Código de
Processo Civil.
É o que prescreve o art. 485, III do Código de Processo Civil:
"Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:
III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;"
Diante do exposto, com fundamento no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o processo sem
resolução do mérito.
Finalmente, tendo em vista o que preceitua o art. 485, § 2° e art. 98, § 2°, do CPC, condeno os autores ao pagamento das custas
processais. Intimem-se. Inexistindo pagamento, proceda-se nos termos do art. 26, §§ 5º e 6º, da Lei Estadual n.º 9.109/2009.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se com baixa na distribuição.
Expedientes necessários.
Grajaú-MA, 31 de outubro de 2016.
Juiz ALESSANDRO ARRAIS PEREIRA
Titular 2ª Vara dada Comarca de GrajaúSEDE DO JUÍZO: Fórum Des. Nicolau Dino, Rua Antonio Francisco dos Reis, nº. 06,
Centro, Grajaú/MA. Em 28(vinte e oito) de junho de 2017. Eu Aguida Maria Dantas Gomes, Téc. Judiciário digitei e subscrevi.
SIMONE MARIA DA SILVA CHAVES DE JESUS
Secretaria Judicial Substituta 2ª Vara

PROCESSO 372-57.2015.8.10.0037
PROCEDIMENTO SUMÁRIO
REQUERENTE: ARIEL MELO FERREIRA e RAIANE GOMES MELO
REQUERIDO: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A
INTIMAR: DRA. KEILA NARA PINTO QUEIROZOAB Nº 6651, intimar do inteiro teor da Sentença proferidapeloMM.Juiz de
Direito da Comarca de Grajaú/MA com o seguinte teor:
SENTENÇA
Vistos etc.
Cuida-se de Ação de Busca e Apreensão c.c Pedido Liminar, proposta por ARIEL MELO FERREIRA, representado por sua
genitora Raiane Gomes Melo, em face SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, todos já
qualificados nos autos.
A representante do autor foi intimada pessoalmente a manifestar interesse no feito, porém quedou-se inerte (fls. 30-v e 31).
É o sucinto relatório.
D E C I D O.
Pessoalmente intimado(a), o(a) autor(a) deixou de se manifestar no feito, de sorte que a causa encontra-se paralisada há mais de
30 (trinta) dias em razão de sua inércia processual.
Constata-se, assim, o total desinteresse do(a) autor(a), que injustificadamente abandonou a causa, fato que impõe a sua extinção,
a teor do artigo 485, III, do Novo Código de Processo Civil.
É o que prescreve o art. 485, III, do Código de Processo Civil:
Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:
III - por não promover os atos e diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias. (sublinhei)
Diante do exposto, com fundamento no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o processo sem
resolução do mérito.

Não obstante o pedido de Justiça Gratuita, que ora defiro, condeno o autor ao pagamento das custas processuais, a teor do
disposto no art. 98, § 2º, do NCPC.
Essa obrigação ficará, entretanto, sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderá ser executada se, nos 5 (cinco)
anos subsequentes ao trânsito em julgado desta sentença, ficar demonstrado que deixou de existir a situação que justificou a
concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.
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Caso se verifique, nesse prazo, a ocorrência da condição, concedo de antemão à Secretaria o prazo de 24 (vinte e quatro) horas
para cálculo das custas devidas pelo requerente, a qual, após isso, deverá ser intimado para, no prazo de 30 (trinta) dias, realizar o
efetivo recolhimento, sob as penas da Lei. Inexistindo pagamento, proceda-se nos termos do art. 26, §§ 5º e 6º, da Lei Estadual n.º
9.109/2009.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Transitada em julgado, arquive-se com as cautelas de praxe.
Grajaú-MA, 30 de janeiro de 2017.
Juiz ALESSANDRO ARRAIS PEREIRA
Titular da 2ª Vara
SEDE DO JUÍZO: Fórum Des. Nicolau Dino, Rua Antonio Francisco dos Reis, nº. 06, Centro, Grajaú/MA. Em 28(vinte e oito) de
junho de 2017. Eu Aguida Maria Dantas Gomes, Téc. Judiciário digitei e subscrevi.
SIMONE MARIA DA SILVA CHAVES DE JESUS
Secretaria Judicial Substituta 2ª Vara

PROCESSO 465-25.2012.8.10.0037
INTERDIÇÃO
REQUERENTE: RONITON SOARES RODRIGUES
REQUERIDO: MARIA APARECIDA PEREIRA
INTIMAR: DRA. GIDEONI MAURÍCIO DA SILVA MELO,OAB Nº 8.112-A, intimar do inteiro teor da
SentençaproferidapeloMM.Juiz de Direito da Comarca de Grajaú/MA com o seguinte teor:
SENTENÇA:
"Vistos e etc. O Ministério Público Estadual propõe em audiência REMISSÃO em favor do à época do fato menor Gilnan Kelvin
Moura Santos, já qualificado nos autos, em razão dos fatos narrados no Boletim de Ocorrência presente nos autos. Relato do
necessário. Decido. Na forma do art. 126 c/c o art. 181, § 1º da Lei n.º 8.069/90, HOMOLOGO por sentença e para que produza os
seus jurídicos e legais efeitos, a REMISSÃO concedida pela representante do Ministério Público Estadual ao menor à época dos
fatos GILNAN KELVIN MOURA SANTOS, já qualificado nos autos. Publicada esta em audiência. Cientes os presentes. Registre-
se. Após, arquivem-se com as cautelas de praxe. Grajaú, 16.06.2015. Juiz, Fernando Jorge Pereira, titular da 2ª Vara"
Resp: 140038
Titular 2ª Vara dada Comarca de GrajaúSEDE DO JUÍZO: Fórum Des. Nicolau Dino, Rua Antonio Francisco dos Reis, nº. 06,
Centro, Grajaú/MA. Em 28(vinte e oito) de junho de 2017. Eu Aguida Maria Dantas Gomes, Téc. Judiciário digitei e subscrevi.
SIMONE MARIA DA SILVA CHAVES DE JESUS
Secretaria Judicial Substituta 2ª Vara

Processo: nº. 50.66.2017.8.10.0037
AÇÃO PENAL – COMPETÊNCIA DO JÚRI
ACUSADO: GIUANDSON MATOS CARVALHO BRITO
ADVOGADO: DR. LAÉRCIO BRUNO SOARES SILVA E OUTROS
AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
INTIMAÇÃO: DR. LAÉRCIO BRUNO SOARES SILVA, OAB/MA 10.846; DR. EDMILSON FRANCO DA SILVA, OAB/MA 4.401,
todos com escritório profissional situado na Rua Coriolano Milhomem, n. 1820, Centro, Imperatriz-MA.
FINALIDADE: INTIMÁ-LOS, acerca do r. despacho proferido pelo MM. Juiz em 18/05/2017, acostado aos autos em fls. 110:
Proc. n.º 50-66.2017.8.10.0037
Ação Penal Pública
Autor: Ministério Público Estadual
Réu: Giuandson Carvalho Matos Brito, vulgo "Gil"
Incidência Penal: art. 121, § 2º, inciso II, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal
DESPACHO
R. H.
1. Encerrada a fase de instrução, declaro o processo preparado para o julgamento perante o Tribunal de Júri, designando sessão
para o dia 25 de julho de 2017, às 08h30min, a realizar-se Câmara Municipal desta Comarca.
2. Assinalo audiência para o dia 04 de julho de 2017, às 13h00min, ocasião em que será realizado o sorteio dos jurados que
servirão na sessão ordinária do Tribunal do Júri (art. 433, do CPP).
3. Dê-se a publicidade necessária através de expedição do edital, certificando-se nos autos a sua afixação no local de costume;
4. Intime-se o pronunciado GIUANDSON CARVALHO MATOS BRITO, vulgo "GIL", seu defensor, Dr. BENY SARAIVA FILHO,
OAB/MA 4.902, bem como as testemunhas arroladas, requisitando-as, se necessário. Intimem-se ainda os jurados e suplentes
sorteados.
5. Notifique-se o Ministério Público.
6. Oficie-se ao Presidente do Tribunal de Justiça e a Corregedora Geral da Justiça do Estado do Maranhão.
7. Oficie-se o Comando da Polícia Militar, solicitando envio de policiais para reforço da segurança na Sessão de Julgamento.
8. Façam-se as demais comunicações necessárias.
9. Tendo em vista que o Salão do Júri desta Comarca atualmente não reúne condições de refrigeração adequada para realização
da Sessão do Júri, oficie-se o Presidente da Câmara de Vereadores, requisitando-se o referido local para realização da Sessão do
Júri, na data aprazada.
10. Por se tratar de processo objeto de meta, cumpra-se com a máxima urgência.
Grajaú-MA, 18 de maio de 2017.
Juiz ALESSANDRO ARRAIS PEREIRA
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Titular da 2ª Vara da Comarca de Grajaú
SEDE DO JUÍZO: Fórum Des. Nicolau Dino, Rua Antonio Francisco dos Reis, nº. 06, Centro, Grajaú/MA. Aos 29 de Junho de
2017. Eu___ Djalma Alves Barros Júnior, Técnico Judiciário.
Juiz Sílvio Alves Nascimento, Titular da 2ª Vara, Respondendo
Portaria CGJ - 22292017

PROCESSO 518-79.2007.8.10.0037
BUSCA E APREENSÃO
REQUERENTE: ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO GARRAFÃO
REQUERIDO: PEDRO RODOLFO DE SANTANA FILHO
INTIMAR: DR. BENY SARAIVA FILHO, OAB Nº 4.902, intimar do inteiro teor da Sentença proferidapeloMM.Juiz de Direito da
Comarca de Grajaú/MA com o seguinte teor:
SENTENÇA
Vistos etc.
Cuida-se de Ação de Cautelar de Busca e Apreensão proposta por Associação dos Moradores do Garrafão em face Pedro Rodolfo
de Santana Filho, todos já qualificados nos autos.
Concedida a liminar (fls. 17/18).
Foi determinada a intimação da parte autora para que constituísse novo advogado. A intimação restou inexitosa em razão da não
localização do representante da autora no endereço declinado na inicial (fls. 28-v).
É o sucinto relatório. D E C I D O.
O(a) representante legal da requerente não foi localizado(a) para intimação pessoal, sendo certo que a atualização de endereço é
ônus e dever processual da parte, presumindo-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos (art. 274,
parágrafo único, NCPC).
O Superior Tribunal de Justiça tem adotado o entendimento no sentido da admissibilidade da extinção do processo por abandono
da causa, na hipótese de não ser encontrada a parte autora, para intimação, no endereço fornecido na exordial. Transcreve-se
julgado do STJ:
PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO. INTIMAÇÃO POR CARTA. MUDANÇA DE ENDEREÇO.
AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO AO JUÍZO. VALIDADE. 1. A jurisprudência do STJ reputa possível promover a intimação do autor
para dar andamento ao processo por carta registrada, desde que não haja questionamento acerca do efetivo recebimento do
comunicado, e que tal providência tenha sido requerida pelo réu. Precedentes. 2. Na hipótese de mudança de endereço pelo autor
que abandona a causa, é lícito ao juízo promover a extinção do processo após o envio de correspondência ao endereço que fora
declinado nos autos. 3. O Código de Ética da OAB disciplina, em seu art. 12, que "o advogado não deve deixar ao abandono ou ao
desamparo os feitos, sem motivo justo e comprovada ciência do constituinte". Presume-se, portanto, a possibilidade de
comunicação do causídico quanto à expedição da Carta de Comunicação ao endereço que ele mesmo se furtara de atualizar no
processo. 4. A parte que descumpre sua obrigação de atualização de endereço, consignada no art. 39, II, do CPC, não pode
contraditoriamente se furtar das consequências dessa omissão. Se a correspondência enviada não logrou êxito em sua
comunicação, tal fato somente pode ser imputado à sua desídia. 5. Recurso especial improvido. (STJ, 3ª Turma, REsp 1299609 /
RJ, Relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe. 28/08/2012).
Constata-se, assim, o total desinteresse do(a) autor(a), que injustificadamente abandonou a causa, fato que impõe a sua extinção,
a teor do artigo 485, III, do Novo Código de Processo Civil.
É o que prescreve o art. 485, III, do Código de Processo Civil:
Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:
III - por não promover os atos e diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias. (sublinhei)
Diante do exposto, com fundamento no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o processo sem
resolução do mérito.
Não obstante tenha sido deferida à auora a Justiça Gratuita, condeno-a ao pagamento das custas processuais, tendo em vista o
disposto no art. 98, § 2º, do NCPC.
Essa obrigação ficará, entretanto, sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderá ser executada se, nos 5 (cinco)
anos subsequentes ao trânsito em julgado desta sentença, ficar demonstrado que deixou de existir a situação que justificou a
concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.
Caso se verifique, nesse prazo, a ocorrência da condição, concedo de antemão à Secretaria o prazo de 24 (vinte e quatro) horas
para cálculo das custas devidas pela requerente, a qual, após isso, deverá ser intimada para, no prazo de 30 (trinta) dias, realizar o
efetivo recolhimento, sob as penas da Lei. Inexistindo pagamento, proceda-se nos termos do art. 26, §§ 5º e 6º, da Lei Estadual n.º
9.109/2009.
Fica sem efeito a decisão liminar de fls. 17/18.
Publique-se. Registre-se. Intime-se a autora por edital, na forma da Lei. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os presentes
autos, com baixa na distribuição.
Grajaú-MA, 30 de janeiro de 2017.
Juiz ALESSANDRO ARRAIS PEREIRA
Titular da 2ª Vara
SEDE DO JUÍZO: Fórum Des. Nicolau Dino, Rua Antonio Francisco dos Reis, nº. 06, Centro, Grajaú/MA. Em 28(vinte e oito) de
junho de 2017. Eu Aguida Maria Dantas Gomes, Téc. Judiciário digitei e subscrevi.
SIMONE MARIA DA SILVA CHAVES DE JESUS
Secretaria Judicial Substituta 2ª Vara
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Processo: nº. 537-70.2016.8.10.0037
AÇÃO: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
Requerente: Cicero da Silva Pereira
Advogado: Admiel Gomes Neto
Requerido: Companhia Energética do Maranhão - CEMAR
INTIMAÇÃO: Dr. Gilberto Costa Soares, portador da OAB/MA 4914.
FINALIDADE: INTIMÁ-LO; acerca da r. SENTENÇA proferida pelo MM Juiz em 30.09.2016:
SENTENÇA
Vistos, etc.
I - Relatório.
Dispensado o relatório, conforme dispõe o art. 38 da Lei n° 9.099/95.
Decido.
II - Fundamentação.
O autor alega, em apertada síntese, que é titular da Unidade Consumidora n° 39223015 e que após negativa de realização de um
financiamento sob a alegação de que seu nome estaria negativado junto aos órgãos de proteção ao crédito pela requerida devida a
uma suposta pendência no valor de R$ 348,43 (trezentos e quarenta e oito reais e quarenta e três centavos), referente a fatura de
energia elétrica de competência do mês de abril de 2013, com vencimento em 19.04.2013, disse que teria feito uma reclamação
junto à requerida em relação ao elevado valor da fatura, bem como solicitou uma inspeção em sua unidade consumidora, tendo
sua reclamação sido atendida e a fatura cancelada motivo pelo qual alega ser indevida a inscrição de seu nome nos órgãos de
proteção ao crédito.
Ao final, requereu concessão de medida liminar para retirada de seu nome dos órgãos de proteção ao crédito, bem como
condenação da requerida ao pagamento indenização pelos danos morais sofridos, bem como declarar inexistente o débito
referente à fatura com vencimento em 19.04.2013, da UC n° 39223015 e, finalmente, a inversão do ônus da prova.
Juntou à inicial os documentos de fls. 13/21.
Decisão concedendo a liminar pleiteada para retirada do nome do autor dos órgãos de proteção ao crédito (fl. 23).
A requerida, em sede de petição, comunicou o cumprimento da obrigação de fazer, em cumprimento à medida liminar (fl. 28).
Realizada audiência de conciliação, instrução e julgamento, a parte requerida apresentou contestação oral, onde requereu,
preliminarmente, a realização de perícia no aparelho de medição a ser realizada pelo INMETRO a fim de se concluir possíveis
erros de medição e no mérito, alegou a não existência de erros na leitura ou falha no aparelho de medição e, em razão disso,
pugnou pela improcedência do pedido (fls. 35/36).
Consta ainda na referida audiência o depoimento da parte autora onde ratificou os pedidos constantes na inicial, afirmando que
sua média de consumo variava entre R$ 30,00 (trinta reais) e R$ 40,00 (quarenta reais), bem como que não teria pago a fatura
com vencimento em 19.04.2013, no valor de 348,43 (trezentos e quarenta e oito reais e quarenta e três centavos), por estar acima
de sua média de consumo e por ser uma cobrança indevida. Ao final de seu depoimento disse que não sofreu qualquer ameaça de
corte e que é um bom pagador.
Foi ainda ouvida a preposta da requerida que afirmou em juízo que a fatura ora questionada encontra-se em aberto e que a média
de consumo do autor varia entre R$ 30,00 (trinta reais) e R$ 40,00 (quarenta reais). Disse ainda não saber informar se houve
inspeção na UC do autor, bem como não soube explicar por qual motivo o consumo do autor, no mês de abril de 2013, ficou acima
da média. Finalmente confirmou a negativação do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito e que o autor teria feito uma
reclamação junto à requerida e que a conclusão da referida reclamação seria de que a leitura do medidor estaria correta.
Em sede de preliminar, a reclamada arguiu a necessidade da produção de prova pericial, a qual rejeito vez que, embora em sede
de Juizado Especial possa ser feita perícia, desde que seja de pequena complexidade (artigo 35, da Lei 9.099/95), contudo, para o
convencimento deste Juízo, não será necessária a feitura de qualquer perícia.
Em relação ao ônus da prova, por se tratar a presente de relação nitidamente consumeirista e estarem presentes os requisitos do
art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, tem-se por incidente no presente caso a inversão do ônus da prova. Portanto,
em razão da hipossuficiência do autor, plenamente razoável e permitida a inversão do ônus probandi, a qual, desde já fica
decretada em favor do reclamante.
Inicialmente, convém ressaltar que se trata de relação de consumo, conforme exposição do art. 3o, § 2o, da Lei 8.078/90, razão
pela qual serão aplicadas ao caso as previsões e garantias constantes da norma especial.
In casu, o ponto fundamental da controvérsia reside em saber se há comprovação de falha na aferição do consumo de energia
elétrica na unidade consumidora do autor, no mês de abril de 2013, bem como a inscrição indevida do nome do demandante nos
órgãos de proteção ao crédito, que possa resultar na indenização por danos morais.
No caso não há como exigir da parte autora, consumidora, a prova cabal de que não realizou o consumo excessivo, pois, por ser
prova sobre fato negativo, seria impor-lhe pesado ônus processual, fragilizando ainda mais a posição que ocupa na relação
consumerista.
De outra banda, cabia à ré, por ser fato impeditivo do direito do autor, carrear aos autos a prova de que o medidor de energia
instalado no imóvel realizava as medições de forma correta.
Neste sentido, depreendo que tendo a ré não ter realizado quaisquer perícia no medidor da conta contrato do autor, mesmo este
tendo feito reclamação devidamente registrada junto à requerida, sob a alegação de abusividade de cobrança uma vez que
informou sua média de consumo, média essa não contestada pela requerida, é fácil se concluir pela abusividade na cobrança
referente à fatura com vencimento em 19.04.2013.
Ademais, em sua defesa a ré, apenas, se limitou afirmar que o registro do consumo estava eficaz e sem indícios de qualquer
irregularidade na sua medição.
Sendo assim, com base nas regras de distribuição do ônus probatório dos artigos 341 e 373, do Código de Processo Civil, dou
como certo que houve falha na medição da energia elétrica da residência do autor e que existiu, consequentemente, cobrança
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excessiva, bem como indevida a inserção do nome do requerente nos órgãos de proteção ao crédito.
O Código de Defesa do Consumidor estabeleceu, como princípio da Política Nacional de Relações de Consumo, a racionalização e
melhoria dos serviços públicos de acordo com seu artigo 4o, VII. Dessa forma está dentre os direitos básicos do consumidor a
adequada e eficaz prestação de serviços públicos em geral.
A cobrança excessiva, ainda mais quando acompanhada de inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, constitui ato
ilícito e impõe o dever de indenizar conforme resta claro dos artigos 186 e 927, do novo Código Civil e artigo 6o, VI, da Lei
8.078/90, estando demarcada a responsabilidade civil da parte ré.
Por lógica, fica afastada a tese defensiva de que o serviço foi corretamente prestado e de que a cobrança do valor questionado foi
legítima.
A Concessionária, por exercer serviço público por meio de concessão detém a mesma matriz da responsabilidade estatal,
incidindo, pois, a norma contida no § 6o, artigo 37, da Constituição Federal de 1988, que dispõe:
"§ 6o As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que
seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou
culpa."Neste sentido, aduz o CDC, em seu art. 22, que "os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias,
permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes,
seguros e, quanto aos essenciais, contínuos".
Neste contexto, o autor comprovou a falha na prestação de serviço da requerida, uma vez que esta lhe cobrou de forma abusiva.
O caso reporta-se a falha na prestação de serviços, no que tange a cobrança abusiva de valores, desatendendo os preceitos legais
do art. 14 do CDC, que afirma que "o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação
dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou
inadequadas sobre sua fruição e riscos".
Para fixar o dever de a ré reparar o dano causado, basta a parte autora comprovar o ato, o dano e o nexo causai, pois por força da
responsabilidade objetiva (CF/88, art. 37, §6°, CDC, art. 14, CC/2002, art. 927, Parágrafo Único), prescinde do elemento culpa.
Vale ressaltar ainda que, partindo-se da celeuma de que a ré ainda, embora não tenha efetuado corte no fornecimento de energia
elétrica do autor, esta procedeu à inscrição do nome do requerente nos órgãos de proteção ao crédito, mesmo havendo uma
reclamação feito pelo demandante, sem sequer averiguar eventuais problemas no aparelho medidor da conta contrato do
demandante, agindo, dessa forma, com desídia, sem cautela, assumindo, portanto, os riscos eminentes deste ato, com base no
princípio do risco do empreendimento.
Acerca dessa teoria, Sérgio Cavalieri Filho nos ensina que "todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no mercado
de consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços fornecidos, independentemente de
culpa. Esse dever é imanente ao dever de obediência às normas técnicas e de segurança, bem como aos critérios de lealdade,
quer perante os bens e serviços ofertados, quer perante os destinatários dessas ofertas (...). O fornecedor passa a ser o garante
dos produtos e serviços que oferece ao mercado de consumo, respondendo pela qualidade e segurança dos mesmos." (Programa
de Responsabilidade Civil, 9a Ed., Editora Atlas, 2010).
Cabe à demandada o controle e fiscalização pelos serviços que presta, devendo também suportar eventuais dissabores, posto que
explora atividade econômica de risco e é remunerada para tanto.
De outra senda, ressalta-se a ilegalidade na cobrança de valor excessivo, sem a efetiva verificação do que fora realmente
consumido, gera grave desequilíbrio na relação de consumo e viola princípios da Lei 8.078/90.
O acervo probatório, portanto, mostra, de modo irrefutável, que a falha na prestação do serviço por parte da ré. Assim, a
responsabilização da mesma por sua ocorrência é medida que se impõe, conforme remansosa jurisprudência. Vejamos:
(TJRJ-0199350) APELAÇÃO CÍVEL. LIGHT. COBRANÇA
EXCESSIVA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA.
DISCREPÂNCIA FLAGRANTE COM OS VALORES
ANTERIORMENTE APURADOS. COMPROVAÇÃO DO
DIREITO RECLAMADO. INEGÁVEL DEFEITO NA
PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE ATIVIDADE
PROBATÓRIA PELA RÉ. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
INÉRCIA DA EMPRESA APELANTE EM RESOLVER
EXTRAJUDICIALMENTE A QUESTÃO. VALOR
EXORBITANTE QUITADO PELO CONSUMIDOR POR
RECEIO DE SUSPENSÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS
CONFIGURADOS. COMPENSAÇÃO PECUNIÁRIA
CORRETAMENTE FIXADA EM R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS). INDENIZAÇÃO PELOS DANOS MATERIAIS SUPORTADOS.
NECESSIDADE DE REFORMA DA SENTENÇA NESTE PARTICULAR. REPETIÇÃO DOBRADA APENAS DO PAGAMENTO
FEITO EM EXCESSO. REFATURAMENTO DA CONTA RELATIVA AO MÊS RECLAMADO. ESSENCIALIDADE DA
CONTRAPRESTAÇÃO PELO FORNECIMENTO E CONSUMO DA ENERGIA. CÁLCULO BASEADO NA MÉDIA DAS SEIS
FATURAS ANTERIORES. INTELIGÊNCIA DO VERBETE N° 195 DO TJRJ: "A COBRANÇA DESPROPORCIONAL E ABUSIVA
DA TARIFA RELATIVA A SERVIÇOS ESSENCIAIS AUTORIZA A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA PARA O PAGAMENTO POR
CONSIGNAÇÃO NOS PRÓPRIOS AUTOS PELO VALOR MÉDIO DOS ÚLTIMOS SEIS MESES ANTERIORES AO PERÍODO
RECLAMADO". PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO. (Apelação n° 0011727-61.2011.8.19.0067, 26a Câmara Cível do TJRJ,
Rei. Sandra Cardinali. j. 24.04.2014).
TJ-RJ - RECURSO INOMINADO RI
00381148220148190205 RJ 0038114-
82.2014.8.19.0205 (TJ-RJ)
Data de publicação: 10/09/2015
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Ementa: PODER JUDICIÁRIO JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS
TURMA RECURSAL DA COMARCA DA CAPITAL RECURSO N°
0038114-82.2014.8.19.0205 RÉ/RECORRENTE: LIGHT
AUTORA/RECORRIDO: ISABELA MEIRELES PRADO VOTO Fornecimento de energia elétrica. Alegação da Autora de que é
cliente da Ré e possui consumo médio no valor de R$30,00. Sustenta que recebeu fatura exorbitante com vencimento em
08/08/2014 no valor de R$310,04. Aduz que entrou em contato com a Ré, sendo informada que a inadimplência ensejaria
suspensão do serviço. Pleito de abstenção de interrupção do serviço, de declaração de inexistência de débito, de refaturamento e
de indenização de danos morais. Decisão de fls. 18 que antecipou os efeitos da tutela para determinar que a Ré se abstenha de
suspender o fornecimento de energia elétrica na residência da Autora. Sentença às fls.50/51 que julga procedentes os pedidos
para: l)condenar a Ré a refaturar a conta de julho/2014 para que passe a constar o valor de R$30,00; 2)condenar a Ré a instalar
um novo relógio medidor na residência da Autora; e 3)condenar a Ré a pagar ao Autor a quantia de R$1.000,00, a título de
indenização de danos morais. Recurso da Ré requerendo a improcedência do pedido ou a redução do quantum indenizatório.
Ausência total de verossimilhança nas alegações da Recorrida. Contas de consumo por ela própria juntadas que atestam enorme
oscilação no consumo, com meses inclusive "zerados" (fls. 10). Cobranças que a Recorrida entende indevidas que na realidade
estão em consonância com a normalidade de um consumo. Ausência de ilicitude no obrar da Recorrente. Dever de indenizar
afastado. FACE AO EXPOSTO, VOTO NO SENTIDO DE DAR PROVIMENTO AO RECURSO DA RÉ PARA JULGAR
IMPROCEDENTES OS PEDIDOS. Rio de Janeiro, 20 de agosto
2015. PAULO ROBERTO SAMPAIO JANGUTTA JUIZ DE DIREITO RELATOR 0038114-82.2014.8.19.0205 am
0038114-82.2014.8.19.0205
Presentes, portanto, assim os elementos do dever de indenizar: o ato ilícito, o nexo causai e o dano. A condenação deve levar em
consideração o seu caráter pedagógico na fixação do quantum, com o objetivo de compelir a requerida a se conduzir com mais
qualidade na prestação do serviço, prevenindo ações futuras do comportamento empresarial, ainda porque a compensação
pecuniária devida ao requerente irá reduzir o desgaste emocional a que foi submetido.
São usuais, repetitivas e deveras conhecidas, as práticas abusivas utilizadas pela ré nesta região em que a maioria da população é
constituída de pessoas de pouca instrução, com o intuito deliberado de coagir ao pagamento de débitos, utilizando-se de métodos
vis e pouco ortodoxos que coadunam em cobranças indevidas, abusivas e vexatórias, já há muito repelidas pelo ordenamento
jurídico através do Código de Defesa do Consumidor.
Com efeito, o histórico de consumo do autor demonstra que este tinha uma média de consumo bem abaixo da fatura ora
questionada. Ademais, a requerida sequer providenciou a inspeção do medidor da conta contrato do autor para verificar se havia
alguma irregularidade de medição.
Assim, o dano moral está comprovado, uma vez que do conjunto fático ele se sobressai uma vez que a ré, indevidamente, incluiu o
nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito (SERASA), o que evidencia comportamento lesivo, que supera em muito
aborrecimentos cotidianos e se traduz em dano moral que deve ser indenizado.
III - Dispositivo.
Ante o exposto, na forma do artigo 487, I, do CPC e nos artigos 6o, VI, VIII e X do Código de Defesa do Consumidor e ainda em
obediência aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atento ao fato de que o quantum indenizatório deve ter caráter
pedagógico de forma a coibir novas
práticas abusivas, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, com resolução de mérito, para: a) declarar nula a cobrança referente à
fatura de fl. 16, com vencimento em 19.04.2013, no valor de R$ 348,43 (trezentos e quarenta e oito reais e quarenta e três
centavos); b) condenar a ré a pagar em benefício do autor a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais,
acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária com base no INPC, ambos a contar desta decisão, em
conformidade com o Enunciado n° 10 das TRCC´s-MA, referente à inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito. Por fim,
confirmo a antecipação de tutela em todos os seus termos.
Em obediência ao artigo 523, § Io, do Código de Processo Civil, determino à Demandada que efetue o pagamento da obrigação
exposta nesta sentença no prazo de quinze dias, a contar do trânsito em julgado desta sentença, sob pena de multa no valor de
10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação.
Sem custas, face o que dispõe o art. 54, da Lei 9.099/95.
Após o trânsito em julgado, comprovado o pagamento expeça-se o competente ALVARÁ e em seguida arquivem-se com as baixas
necessárias. Caso haja recurso, retornem os autos em conclusão para deliberação.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Grajaú(MA), 30 de setembro de-5016.
Juiz ALESSANDRO ARRAIS PEREIRA
Titular da 2a vara da Comarca de Grajaú
SEDE DO JUÍZO: Fórum Des. Nicolau Dino, Rua Antônio Francisco dos Reis, nº. 06, Centro, Grajaú/MA. Aos 05 de abril de 2017.
Eu Marcelo Ximenes Lima Feitosa, Auxiliar Judiciário digitei e subscrevi.

PROCESSO 614-55.2011.8.10.0037
ALIMENTOS
REQUERENTE: FERNANDA SILVA MENDONÇA
REQUERIDO: ERNANDES VITOR MENDONÇA
INTIMAR: DRA. GIDEONI MAURÍCIO DA SILVA MELO,OAB Nº 8.112-A, DR. JUAREZ SANTANA DOS SANTOS, OAB Nº
11.735, intimar do inteiro teor da DecisãoproferidapeloMM.Juiz de Direito da Comarca de Grajaú/MA com o seguinte teor:
PROCESSO Nº 614-55.2011.8.10.0037
Execução de Alimentos (Pedido de homologação de acordo)
Requerente (s): Fernanda Silva Mendonça e Outros, representados por sua genitora, Sr.ª Franciele do Nascimento Silva, e
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Ernandes Vitor Mendonça.
DECISÃO
Vistos etc.
Trata-se pedido de homologação de acordo entabulado entre as partes no bojo de execução de verba alimentar.
Com vista dos autos, o representante do Ministério Público opinou pela homologação e consequente revogação da prisão civil do
executado (fls. 70-v).
É o sucinto relatório.
D E C I D O.
Trata-se o presente de pedido de homologação de acordo em que o devedor Ernandes Vitor Mendonça assume o compromisso de
pagar o débito alimentar em atraso na forma e nos prazos estipulados no termo de fls. 67/68.
Diante do exposto e de tudo o mais que dos autos consta, tendo as partes transigido e em consonância com a manifestação
ministerial, e ainda, com fulcro no art. 487, inciso III, "b", do Código de Processo Civil, HOMOLOGO O ACORDO CELEBRADO
ENTRE AS PARTES, nos termos do que consta às fl. 67/68 dos presentes autos, para que surta seus legais efeitos.
Em consequência, revogo o decreto de prisão civil outrora exarado, devendo o devedor ser posto imediatamente em liberdade.
Cópia desta decisão servirá como alvará de soltura.
Sem custas. Registre-se. Intimem-se. Ciência ao Ministério Público. Após o trânsito em julgado, arquivem-se.
Grajaú-MA, 08 de março de 2017.
Juiz ALESSANDRO ARRAIS PEREIRA
Titular da 2ª Vara
SEDE DO JUÍZO: Fórum Des. Nicolau Dino, Rua Antonio Francisco dos Reis, nº. 06, Centro, Grajaú/MA. Em 28(vinte e oito) de
junho de 2017. Eu Aguida Maria Dantas Gomes, Téc. Judiciário digitei e subscrevi.
SIMONE MARIA DA SILVA CHAVES DE JESUS
Secretaria Judicial Substituta 2ª Vara

PROCESSO 629-58.2010.8.10.0037
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQUENTE: MÁRCIA NEJAIM ARAÚJO
EXECUTADO: HELTON TAGLIARI e OUTROS
INTIMAR: DR. ADMIEL GOMES NETO,OAB Nº 6.272, DR.MABLO FRAGA OAB/PR Nº 59.740 , intimar do inteiro teor do
Despacho proferidopeloMM.Juiz de Direito da Comarca de Grajaú/MA com o seguinte teor:
VISTOS EM CORREIÇÃO ORDINÁRIA 2017
DESPACHO
54- [ x ] Defiro o requerimento de fls. 46. Cumpra-se na forma requerida.
Para tanto, concedo o prazo de 10 (dez) dias. Após a fluência do prazo,
devidamente certificado, autos em conclusão. Intime-se.
Grajaú-MA, 12 de janeiro de 2017.
Juiz ALESSANDRO ARRAIS PEREIRA
Titular da 2ª Vara da Comarca de Grajaú
SEDE DO JUÍZO: Fórum Des. Nicolau Dino, Rua Antonio Francisco dos Reis, nº. 06, Centro, Grajaú/MA. Em 28(vinte e oito) de
junho de 2017. Eu Aguida Maria Dantas Gomes, Téc. Judiciário digitei e subscrevi.
SIMONE MARIA DA SILVA CHAVES DE JESUS
Secretaria Judicial Substituta 2ª Vara

PROCESSO N. 636.50.2010.8.10.0037
ARROLAMENTO DE BENS
REQUERENTE: IRACILDA SILVA SOUSA
ADVOGADO(A): SUELY LOPES SILVA
REQUERIDO: JOSÉ ALVES BARBALHO
INTIMAÇÃO: DRª. SUELY LOPES SILVA, OAB/MA 3454, com escritório profissional situado nesta Comarca.
FINALIDADE: INTIMÁ-LA,acerca dar. sentença(fls. 31/32)proferidapelo MM. Juiz em 30/01/2017:
PROCESSO Nº 636-50.2010.8.10.0037
Ação Cautelar de Arrolamento
Requerente (s): Iracilda Silva Sousa
Requerido: José Alves Barbalho
SENTENÇA
Vistos etc.
Cuida-se de Ação Cautelar de Arrolamento proposta por IRACILDA SILVA SOUSA em face JOSÉ ALVES BARBALHO, todos já
qualificados nos autos.
Deferida liminar (fls. 11/12).
O requerido não foi encontrado para citação (fls. 20-v).
Intimada a dizer se possuía interesse no prosseguimento do feito, a parte autora quedou-se inerte (fls. 26).
É o sucinto relatório.
D E C I D O.
Regularmente intimada, a autora deixou de promover diligência que lhe competia, qual seja, promover a citação do requerido, de
sorte que a causa encontra-se abandonada há mais de 30 (trinta) dias.
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Constata-se, assim, o total desinteresse da autora, que injustificadamente abandonou a causa, fato que impõe a sua extinção, a
teor do artigo 485, III, do Novo Código de Processo Civil.
É o que prescreve o art. 485, III, do Código de Processo Civil:
Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:
III - por não promover os atos e diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias. (sublinhei)
Não havendo registro de cumprimento, a decisão perde, assim, sua eficácia (art. 309, II, do NCPC).
Por outro lado, o processo principal, em apenso, foi extinto pelo mesmo motivo ora verificado.
Diante do exposto, com fundamento no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o processo sem
resolução do mérito.
Não obstante o deferimento da Justiça Gratuita, condeno a autora ao pagamento das custas processuais, tendo em vista o
disposto no art. 98, § 2º, do NCPC.
Essa obrigação ficará, entretanto, sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderá ser executada se, nos 5 (cinco)
anos subsequentes ao trânsito em julgado desta sentença, ficar demonstrado que deixou de existir a situação que justificou a
concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.
Caso se verifique, nesse prazo, a ocorrência da condição, concedo de antemão à Secretaria o prazo de 24 (vinte e quatro) horas
para cálculo das custas devidas pela requerente, a qual, após isso, deverá ser intimada para, no prazo de 30 (trinta) dias, realizar o
efetivo recolhimento, sob as penas da Lei. Inexistindo pagamento, proceda-se nos termos do art. 26, §§ 5º e 6º, da Lei Estadual n.º
9.109/2009.
Notifique-se o Sr.º Oficial de Justiça para que, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, devolva o mandado de fls. 13.
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se com baixa na distribuição.
Grajaú-MA, 30 de janeiro de 2017.
Juiz ALESSANDRO ARRAIS PEREIRA
Titular da 2ª Vara
SEDE DO JUÍZO: Fórum Des. Nicolau Dino, Rua Antônio Francisco dos Reis, nº. 06, Centro, Grajaú/MA. Aos 28 de Junho de
2017. Eu___ Djalma Alves Barros Júnior, Técnico Judiciário.
Juiz SÍLVIO ALVES NASCIMENTO
Titular 1ª Vara, Respondendo/Portaria CGJ 22292017

PROCESSO 646-21.2015.8.10.0037
PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQUERENTE: EDILBERTO SILVA CARVALHO FILHO
REQUERIDO: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A
INTIMAR: DRA. SAMIRA VALÉRIA DAVI DA COSTA OAB Nº 6.284, intimar do inteiro teor da Sentença proferidapeloMM.Juiz
de Direito da Comarca de Grajaú/MA com o seguinte teor:
SENTENÇA
Vistos.
Cuida-se de Ação de Cobrança proposta por Edilberto Silva carvalho Silva em face da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro
DPVAT S/A, todos já qualificados nos autos.
Inicialmente a parte autora foi intimada para emendar a inicial nos termos do despacho de fls. 16, porém quedou-se inerte (fls. 18).
Foi determinada sua intimação pessoal para manifestar interesse no feito. A intimação restou inexitosa em vista da não localização
do endereço declinado na inicial.
É o sucinto relatório.
D E C I D O.
O(a) requerente não foi localizado(a) para intimação pessoal, sendo certo que a atualização de endereço é ônus e dever
processual da parte, presumindo-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos (art. 274, parágrafo único, do
NCPC).
O Superior Tribunal de Justiça tem adotado o entendimento no sentido da admissibilidade da extinção do processo por abandono
da causa, na hipótese de não ser encontrada a parte autora, para intimação, no endereço fornecido na exordial. Transcreve-se
julgado do STJ:
PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO. INTIMAÇÃO POR CARTA. MUDANÇA DE ENDEREÇO.
AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO AO JUÍZO. VALIDADE. 1. A jurisprudência do STJ reputa possível promover a intimação do autor
para dar andamento ao processo por carta registrada, desde que não haja questionamento acerca do efetivo recebimento do
comunicado, e que tal providência tenha sido requerida pelo réu. Precedentes. 2. Na hipótese de mudança de endereço pelo autor
que abandona a causa, é lícito ao juízo promover a extinção do processo após o envio de correspondência ao endereço que fora
declinado nos autos. 3. O Código de Ética da OAB disciplina, em seu art. 12, que "o advogado não deve deixar ao abandono ou ao
desamparo os feitos, sem motivo justo e comprovada ciência do constituinte". Presume-se, portanto, a possibilidade de
comunicação do causídico quanto à expedição da Carta de Comunicação ao endereço que ele mesmo se furtara de atualizar no
processo. 4. A parte que descumpre sua obrigação de atualização de endereço, consignada no art. 39, II, do CPC, não pode
contraditoriamente se furtar das consequências dessa omissão. Se a correspondência enviada não logrou êxito em sua
comunicação, tal fato somente pode ser imputado à sua desídia. 5. Recurso especial improvido. (STJ, 3ª Turma, REsp 1299609 /
RJ, Relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe. 28/08/2012).
Constata-se, assim, o total desinteresse do(a) autor(a), que injustificadamente abandonou a causa, fato que impõe a sua extinção,
a teor do artigo 485, III, do Novo Código de Processo Civil.
É o que prescreve o art. 485, III, do Código de Processo Civil:
Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:
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III - por não promover os atos e diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias. (sublinhei)
Diante do exposto, com fundamento no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o processo sem
resolução do mérito.
Sem custas, visto que a ação foi ajuizada pelo rito do Juizado.
Publique-se. Registre-se. Intime-se a autora por edital, na forma da Lei. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os presentes
autos, com baixa na distribuição.
Grajaú-MA, 30 de janeiro de 2017.
Juiz ALESSANDRO ARRAIS PEREIRA
Titular da 2ª Vara
Resp: 185595
SEDE DO JUÍZO: Fórum Des. Nicolau Dino, Rua Antonio Francisco dos Reis, nº. 06, Centro, Grajaú/MA. Em 28(vinte e oito) de
junho de 2017. Eu Aguida Maria Dantas Gomes, Téc. Judiciário digitei e subscrevi.
SIMONE MARIA DA SILVA CHAVES DE JESUS
Secretaria Judicial Substituta 2ª Vara

PROCESSO 925-41.2014.8.10.0037
PROCEDIMENTO SUMÁRIO
REQUERENTE: MARIA DAURA CARVALHO JORGE TEIXEIRA
REQUERIDO: MORRO BRANCO ENGENHARIA LTDA
INTIMAR: DR. ROMULO DE ORQUIZA MOREIRAOAB Nº 11351, DR. JAMES RIBEIRO RAPOSO LIMA, OAB Nº 9.432, intimar
do inteiro teor da Sentença proferidapeloMM.Juiz de Direito da Comarca de Grajaú/MA com o seguinte teor:
Processo nº 925-41.2014.8.10.0037
Ação de obrigação de fazer c.c indenização por danos morais e pedido de tutela
Requerente: Maria Daura Carvalho Jorge Teixeira
Requerido: Morro Branco Engenharia LTDA.
SENTENÇA
Vistos etc.
Trata a presente de Ação de obrigação de fazer c.c indenização por danos morais e pedido de tutela, promovida por MARIA
DAURA CARVALHO JORGE TEIXEIRA, em face do MORRO BRANCO ENGENHARIA LTDA., ambos qualificados nos autos.
Alega a autora que teria adquirido um imóvel residencial, junto à construtora requerida e que, durante o período chuvoso, tendo em
vista que a requerida não primou pela boa técnica na construção do imóvel, posto que as paredes laterais não receberam beiral do
telhado, o referido imóvel apresentou infiltração que se espalharam pelo teto, paredes laterais e outros pontos da residência.
Assevera que tendo tomado conhecimento dos problemas apresentados, a construtora requerida não tomou nenhuma providência
para sanar o problema.
Por fim, requereu a antecipação da tutela para que a requerida sane os defeitos de ordem estrutural no imóvel.
Carreou aos autos, os documentos de fls. 12/37.
Decisão indeferindo a antecipação da tutela (fl. 38).
Realizada audiência de conciliação, as partes não chegaram a qualquer acordo (fl. 46).
Repousa às fls. 47/60, contestação da parte requerida, pugnando pela improcedência da ação.
As fls. 76/78, a parte autora apresentou réplica à contestação.
As partes postularam acordo (fls. 80/81).
Vieram os autos conclusos.
As partes, devidamente qualificadas e representadas por seus respectivos advogados postularam acordo, conforme documento de
fls. 80/81.
Sucintamente relatados. Decido.
Trata a presente de Ação de obrigação de fazer c.c indenização por danos morais e pedido de tutela, promovida por MARIA
DAURA CARVALHO JORGE TEIXEIRA, em face do MORRO BRANCO ENGENHARIA LTDA., onde às partes requereram à
homologação da proposta de transação amigável, conforme petição de fls. 80/81.
Neste ato encontram-se assistidos por advogados legalmente habilitados, que assegurou o regular cumprimento da lei.
Diante do exposto e de tudo o mais que dos autos consta, tendo as partes transigido, HOMOLOGO POR SENTENÇA, o acordo
celebrado entre estas (fls. 80/81), para que possa surtir os seus efeitos legais, e, em consequência, EXTINGO O PROCESSO com
apreciação do mérito, nos termos do inciso III, "b", do art. 487, do Novo Código de Processo Civil, ficando as partes cientes de que
desta homologação não poderão interpor qualquer recurso.
Sem custas. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se com baixa na distribuição.
Grajaú-MA, 24 de maio de 2016.
Juiz ALESSANDRO ARRAIS PEREIRA
Titular da 2ª Vara da Comarca de Grajaú
SEDE DO JUÍZO: Fórum Des. Nicolau Dino, Rua Antonio Francisco dos Reis, nº. 06, Centro, Grajaú/MA. Em 28(vinte e oito) de
junho de 2017. Eu Aguida Maria Dantas Gomes, Téc. Judiciário digitei e subscrevi.
SIMONE MARIA DA SILVA CHAVES DE JESUS
Secretaria Judicial Substituta 2ª Vara

Guimarães
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PROCESSO Nº 0000126-65.2016.8.10.0089 (1262016)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

REQUERENTE: MARIA PONTES DINIZ
ADVOGADO: LIDIANNE NAZARÉ PEREIRA CAMPOS CARDOSO ( OAB 9100A-MA )

REQUERIDO: BANCO BMG S/A
ADVOGADO: ANA TEREZA DE AGUIAR VALENÇA ( OAB 33980-PE ) e AUGUSTO VENICIUS BAETA DE MORAES ( OAB
15337-MA ) e CAMILA FRAZAO AROSO MENDES ( OAB 13320-MA )

FINALIDADE: Intimar as partes MARIA PONTES DINIZ e BANCO BMG S/A, através de seus respectivos advogados LIDIANNE
NAZARÉ PEREIRA CAMPOS CARDOSO ( OAB 9100A-MA ), ANA TEREZA DE AGUIAR VALENÇA ( OAB 33980-PE ) e
AUGUSTO VENICIUS BAETA DE MORAES ( OAB 15337-MA ) e CAMILA FRAZAO AROSO MENDES ( OAB 13320-MA ), do
inteiro teor do despacho que segue: DESPACHO - Diante do curto período de tempo para comparecimento do réu em audiência,
haja vista que foi citado 17 dias antes da referida data, deixo de aplicar os efeitos da revelia e determino a redesignação da
audiência de instrução e julgamento para o dia 08 de agosto de 2017, às 12h00min, realizando-se as intimações necessárias.
Guimarães/MA, 27 de junho de 2017. JOSÉ JORGE FIGUEIREDO DOS ANJOS JÚNIOR. Juiz de Direito Resp: 117234

PROCESSO Nº 0000135-61.2015.8.10.0089 (1352015)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

REQUERENTE: ALMINTAS RIBEIRO MARTINS
ADVOGADO: DR. JOÃO JOSÉ DA SILVA ( OAB 5416-MA )

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S.A
ADVOGADO: ANTONIO RAFAEL ARAUJO GOMES ( OAB 11193-MA ) e LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS ( OAB 8123-
PR ) e MARCELO SANTOS SILVA ( OAB 5771-MA ) e ROSIVAN TORRES FERREIRA ( OAB 8839-MA )

FINALIDADE: Intimar a parte executada BANCO DO BRASIL S.A, através de seus advogados ANTONIO RAFAEL ARAUJO
GOMES ( OAB 11193-MA ), LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS ( OAB 8123-PR ), MARCELO SANTOS SILVA ( OAB 5771-
MA ) e ROSIVAN TORRES FERREIRA ( OAB 8839-MA ), para, querendo, apresentar embargos, em 15 dias, versando sobre as
matérias previstas no art. 52, IX, da Lei nº. 9.099/1995, conforme inteligência do art. 915, §1º do NCPC e enunciados 1211 e 1422
do FONAJE. Guimarães/MA, 22 de junho de 2017. JOSÉ JORGE FIGUEIREDO DOS ANJOS JÚNIOR. Juiz de Direito Resp:
117234

PROCESSO N° 107-25.2017.8.10.0089 (1072017)
Direito Civil | Responsabilidade Civil | Indenização Por Dano Moral | Direito de Imagem, Direito do Consumidor |
Responsabilidade do Fornecedor | Rescisão do Contrato e Devolução do Dinheiro - Direito de Imagem, Rescisão do
Contrato e Devolução do Dinheiro
REQUERENTE: LAULINO ANASTÁCIO VIEIRA
ADVOGADO(A): Luciana Macedo Guterres - OAB/MA nº. 7626
REQUERIDO: BRADESCOFIN
ADVOGADO: Rubens Gaspar Serra - OAB/MA nº. 119859.
O Senhor José Jorge Figueiredo dos Anjos Junior, Juiz de Direito titular da Comarca Guimarães, Estado do Maranhão, no uso
de suas atribuções legais.
FAZ SABERa todos que o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que neste Juízo corre os trâmites legais da Ação Direito
de Imagem, Rescisão do Contrato e Devolução do Dinheiro, processo nº. 107-25.2017.8.10.0089 (1072017)- THEMISPG, em
que o LAULINO ANASTÁCIO VIEIRAmove em desfavor de BRADESCOFIN.
FINALIDADE: Intimar a parte LAULINO ANASTÁCIO VIEIRA, na pessoa do(a)s seu(s) advogado(a)sDr. Luciana Macedo
Guterres - OAB/MA Nº 7626,estando, este(s), ciente(s) que a partir da publicação deste expediente, ficam devidamente intimados
para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto a contestação de folhas nº. 23/33.Para conhecimento de todos é
passado a presente INTIMAÇÃO, cuja a publicação ocorrerá no Diário Eletrônico da Justiça e a 2ª via será afixada no
local de costume. O que se cumpra nos termos e na forma da Lei. Dado e passado o presente, nesta Cidade e comarca
de Guimarães/MA, ao meu cargo, aos 28 de junho de 2017. Eu, ___, (Jouberth Camara), Servidor desta Comarca de Guimarães
que o digitei.

Jouberth Camara
Servidor Judiciário
Matrícula nº. 134080

(Assinado de ordem do MM. Juiz José Jorge Figueiredo dos Anjos Junior, titular da Comarca de Guimarães, nos termos do art.
3º, XXV, III, do Provimento nº. 001/2007/CGJ/MA)

PROCESSO N° 11-10.2017.8.10.0089 (112017)
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Processo Cível e do Trabalho | Processo de Execução | Execução de Título Judicial | Execução Contra a Fazenda Pública
AUTOR/EMBARGADO: DUCIVAL PEREIRA DIAS
Advogado(a): Ducival Pereira Dias (oab 7181-ma)
REQUERIDO(A)/EMBARGANTE: ESTADO DO MARANHÃO

O(a) Senhor(a)José Jorge Figueiredo dos Anjos Junior, Juiz(a) de Direito da Comarca de Guimarães, Estado do Maranhão.
FAZ SABER a todos que o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que neste Juízo corre os trâmites legais da Ação em
epígrafe.
FINALIDADE: Intimar a(s) parte(s) DUCIVAL PEREIRA DIAS, através de seu(s) advogado(s), Ducival Pereira Dias (oab
7181-ma), para tomar(em) ciência do inteiro teor do(a) Sentença proferido(a) nos autos do processo supracitado, conforme segue
transcrita: SENTENÇA 1- RELATÓRIO Trata-se de EMBARGOS À EXECUÇÃO, proposta pelo ESTADO DO MARANHÃO em face
da execução promovida por DUCIVAL PEREIRA DIAS. Alega o embargante as fls. 45/47, em suma, que o valor executado é maior
que o devido pelo Estado. Sustenta que os valores postos nos cálculos não correspondem ao efetivamente devido pelo postulante
ao impugnado, uma vez que de acordo com a Resolução OAB/MA 002/2012, no item 15.3 A Defesa e Acompanhamento de
Processo até sentença de 1º grau é estipulado no valor de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) totalizando o valor de R$
13.750,00 (treze mil setecentos e cinquenta reais). Pugna pelo acolhimento dos embargos para reconhecer o excesso e a
consequência redução da execução no valor de 13.750,00 (treze mil setecentos e cinquenta reais), bem como condenando o
embargado, consequentemente, ao pagamento das custas processuais, honorários advocatícios e demais consectários legais. A
parte embargada, a fls. 52/55, manifesta-se pela improcedência dos pedidos formulados nos embargos à execução, bem como
reitera o pedido de condenação do executado em honorários advocatícios na forma da lei. 2- FUNDAMENTAÇÃO O cerne dos
presentes embargos ao cumprimento de sentença tem como fundamento os valores postos nos cálculos não correspondem ao
efetivamente devido pelo postulante ao impugnado, uma vez que de acordo com a Resolução OAB/MA 002/2012, no item 15.3 A
Defesa e Acompanhamento de Processo até sentença de 1º grau é estipulado no valor de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos
reais) totalizando o valor de R$ 13.750,00 (treze mil setecentos e cinquenta reais). Analisando os documentos trazidos pelo
exequente, nos autos do processo principal, vê-se que este atuou como Defensor Dativo perante a Justiça Estadual, consoante
Convênio de Cooperação Técnica e Institucional celebrado entre o Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão e o Conselho
Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, no Maranhão. Vale ressaltar que não se faz necessária a intimação do Estado
através da Defensoria Pública instalada na Capital, da nomeação de Defensor, pois enquanto na Comarca, o Estado não mantiver
em efetivo exercício defensor público para o cumprimento do munus de prestar assistência jurídica aos necessitados, o juiz tem o
poder - dever de nomear advogado para suprir a omissão, com a verba honorária à custa do Estado. Ora, a defesa do necessitado
é condição essencial para a prestação jurisdicional, uma vez que ninguém pode ser processado sem direito de defesa. Na espécie,
o embargado foi nomeado como defensor dativo para a defesa dos acusados nos processos 20-79.2011.8.10.0089 -
80-23.2009.8.10.0089 - 381-33. 2010.8.10.0089 - 215-64. 2011.8.10.0089 - 341-17. 2011.8.10.0089 pessoas carentes, em razão
da ausência de Defensor Público, estando, portanto, o magistrado autorizado a nomear defensor dativo, mesmo de advogado fora
do Quadro de Pessoal da Defensoria Pública, vinculando o Estado do Maranhão, a arcar com o ônus da respectiva verba honorária
fixada pelos trabalhos prestados pelo advogado, de acordo com a tabela do Conselho Seccional da OAB, independentemente de
prévia notificação do Estado. A propósito, colhe-se jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão sobre tema:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE JUSTIFICAÇÃO. CERTIDÃO DE ÓBITO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
ASSISTÊNCIA POR DEFENSOR DATIVO DESIGNADO POR JUÍZO. NECESSIDADE DE ASSISTÊNCIA IMEDIATA. LEI N.
8.906/94, ART. 22, §1º. OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA CELERIDADE PROCESSUAL E DA DURAÇÃO
RAZOÁVEL DO PROCESSO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TABELA DA OAB. ÔNUS DO ESTADO. IMPROVIMENTO. I -
Basta a comprovação, pelo profissional, da prestação de serviço como defensor dativo, para que se afigure justa a pretensão de
perceber honorários advocatícios pela atuação em processo de interesse de necessitados; II - advogado indicado para patrocinar
causa de juridicamente necessitado, tem direito aos honorários fixados pelo juiz, segundo tabela organizada pelo Conselho
Seccional da OAB, e pagos pelo Estado (§1º, do artigo 22, da Lei nº 8.906/94). Precedentes do STJ; III - caso tivesse o juiz, na
hipótese de inexistência de defensoria pública na comarca, que notificar previamente o Estado para que este cumprisse o seu
dever, designando defensor para o caso concreto, decerto que tal assistência jurídica perderia a integralidade ou a efetividade,
assim como os necessitados ficariam com o sagrado direito de ampla defesa comprometido. Afinal, à luz do princípio constitucional
da celeridade/duração razoável do processo, a necessidade de assistência jurídica deve ser imediata; IV - embora a Emenda
Constitucional nº 45/04 tenha conferido à defensoria pública autonomia funcional e administrativa, não se alterou o entendimento
de que a defensoria pública é órgão público do Poder Executivo, desprovido de personalidade jurídica própria, pelo que não lhe
cabe assumir a obrigação de pagar honorários advocatícios devidos a advogado dativo, designado para assistir causa de
juridicamente necessitado; V - apelação não provida. (TJMA, AC nº 3021.2010, Rel. Cleones Carvalho Cunha, DJO 12.03.2010).
Os documentos solicitados pela embargante, quais sejam, cópias das memórias de cálculos atualizadas e certidão de trânsito em
julgado das sentenças condenatórias foram devidamente juntados aos autos a fls. fls. 10/38. Portanto, assiste razão à parte
embargada, tendo em vista que o estado não possui defensores suficientes para atender a todas as demandas, sendo necessária
a nomeação de defensor dativo. A propósito, colhe-se jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão sobre o tema:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ADVOGADO DATIVO - PAGAMENTO DEVIDO
PELO ESTADO - ARBITRAMENTO: APRECIAÇÃO EQUITATIVA PELO JUIZ - CRITÉRIOS LEGAIS: ESPECIFICIDADES DA
CAUSA E DO TRABALHO PRESTADO - FIXAÇÃO: ART. 20 , § 4o , DO CPC - SUCUMBÊNCIA - VALOR ARBITRADO NO
MÍNIMO LEGAL. 1. O advogado nomeado para patrocinar a defesa de pessoas necessitadas faz jus ao recebimento de honorários
advocatícios fixados pelo juiz. 3. As circunstâncias estabelecidas no art. 20 , § 4o do CPC - especificidade da causa, trabalho
prestado, local da prestação de serviços - para a fixação de honorários do advogado dativo são apreciadas e valoradas pelo juízo
singular. APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ADVOGADO DATIVO - INTERESSE DE
AGIR: ACIONAMENTO PRÉVIO DAS VIAS ADMINISTRATIVAS: PRESCINDIBILIDADE - PAGAMENTO DEVIDO PELO ESTADO
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- ARBITRAMENTO: APRECIAÇÃO EQUITATIVA PELO JUIZ - CRITÉRIOS LEGAIS: ESPECIFICIDADES DA CAUSA E DO
TRABALHO PRESTADO - FIXAÇÃO: ART. 20 , § 4o , DO CPC - SUCUMBÊNCIA - VALOR ARBITRADO: MÍNIMO LEGAL. 1.
Conforme a jurisprudência assentada neste Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, cabível o pleito judicial independente
do prévio requerimento administrativo. 2. O advogado nomeado para patrocinar a defesa de pessoas necessitadas faz jus ao
recebimento de honorários advocatícios fixados pelo juiz. 3. As circunstâncias estabelecidas no art. 20 , § 4o do CPC -
especificidade da causa, trabalho prestado, local da prestação de serviços - para a fixação de honorários do advogado dativo são
apreciadas e valoradas pelo juízo singular. APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - HONORÁRIOS - ADVOGADO
DATIVO NOMEADO PELO JUIZ - VERBA ARBITRADA POR SENTENÇA JUDICIAL - TÍTULO EXECUTIVO - PRESUNÇÃO DE
VERACIDADE. - A cobrança de honorários advocatícios contra a Fazenda Pública, advinda da nomeação do profissional como
advogado dativo, em locais onde não houver Defensoria Pública ou, havendo, for insuficiente para atender à demanda na comarca,
prescinde de prévio procedimento administrativo. - É título executivo a sentença judicial condenatória que arbitrou os honorários
advocatícios do defensor dativo, não havendo que se falar em liquidez ou inexigibilidade do crédito. - Conforme se depreende da
Lei Estadual nº 13.166/99, não compete à Fazenda Pública fixar os honorários devidos ao advogado dativo, mas, sim, realizar o
pagamento da verba já fixada pelo Poder Judiciário, em sentença judicial transitada em julgado, sob pena de enriquecimento ilícito.
Nessa conjectura, a tabela de honorários do Conselho Seccional da OAB deve ser aplicada para estabelecer a verba honorária dos
advogados designados para atuar como assistentes judiciários de partes beneficiadas pela concessão da justiça gratuita. Assim,
analisando o caso em questão, observa-se que foi arbitrado na sentença de fls.32/38 referente ao processo
nº341-17.2011.8.10.0089 está maior do que o da tabela na época vigente. 3- DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO
PROCEDENTES os pedidos formulados nos presentes embargos, para condenar o embargante o Estado do Maranhão a pagar ao
embargado Ducirval Pereira Dias a quantia de R$ 13.750,00 (treze mil setecentos e cinquenta reais), valor esse que será
atualizado monetariamente pelo INPC, a partir da data da propositura da ação, e acrescido de juros moratórios pela Taxa Selic,
contados a partir da citação. nos termos da fundamentação supra. Condeno o embargante ao pagamento dos honorários
advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos moldes do § 3º, do artigo 85, §2º, do Novo Código de
Processo Civil. Embargante isento do pagamento de custas. Após o trânsito em julgado, intime-se a embargada para no prazo de
10 (dez) dias, apresentar memória de cálculos discriminada e atualizada, a fim de que se possa expedir o competente RPV ou
ofício requisitório de precatório ao Presidente do E. Tribunal, se for o caso. Sentença não sujeita à remessa necessária (art. 496,
§3°, do NCPC). Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Guimarães/MA, 28 de junho de 2017.

Juiz José Jorge Figueiredo dos Anjos Junior
Titular desta Comarca de Guimarães/MA

PROCESSO N° 113-66.2016.8.10.0089 (1132016)
Direito Penal | Crimes Contra a Dignidade Sexual | Estupro de Vulnerável - Estupro de Vulnerável
REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
REQUERIDO: IRANILSON CUNHA FERREIRA
ADVOGADO: Altair Fonseca Pinto.
O Senhor José Jorge Figueiredo dos Anjos Junior, Juiz de Direito Titular da Comarca Guimarães, Estado do Maranhão, no uso de
suas atribuições legais.
FAZ SABER a todos que o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que neste Juízo corre os trâmites legais da Ação Estupro
de Vulnerável, processo nº. 113-66.2016.8.10.0089 (1132016) - THEMISPG, em que o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL move
em desfavor de IRANILSON CUNHA FERREIRA.
FINALIDADE: Intimar a parte requerida, IRANILSON CUNHA FERREIRA na pessoa do seu advogado, Dr. Altair Fonseca Pinto -
OAB/MA nº. 6496, estando, estes, ciente(s) que a partir da publicação deste expediente, ficam devidamente intimados do inteiro
teor da SENTENÇA prolatada por este Juízo, às folhas nº. 114/118 nos autos do processo em epígrafe, cujo teor é o que segue:
"SENTENÇA I - Relatório Cuida-se de ação penal ajuizada pelo Ministério Público Estadual contra IRANILSON CUNHA
FERREIRA, já qualificado, pela prática do crime capitulado no art. 217-A (duas vezes), nos moldes do artigo 71, todos do Código
Penal Brasileiro. Consta na denúncia que, entre abril e junho de 2015, em duas ocasiões, no bairro do Cumã, nesta cidade, o
acusado ofendeu a integridade psicológica e sexual de Viviane Cardoso Souza, então com 12 (doze) anos de idade, em razão de
praticado o crime de estupro de vulnerável. Inquérito policial juntado a fls. 02-54, incluindo exame de corpo de delito a fls. 14, cópia
do documento de identidade do acusado a fls. 18, termo de qualificação e interrogatório do acusado a fls. 11 e relatório a fls. 48-52.
Certidão de antecedentes juntada a fls. 90. Recebida a denúncia a fls. 59, foi determinada a citação do acusado. Devidamente
citado, o acusado apresentou defesa prévia por meio de defensor nomeado a fls. 64-68. Audiência de Instrução e Julgamento
realizada no dia 13/06/2016, conforme ata de audiência de fls. 94, foi colhido o depoimento da vítima, das testemunhas de
acusação e de defesa. Em seguida, o acusado foi qualificado e interrogado. Dada a palavra ao Ministério Público apresentando as
alegações finais na forma oral, pugnou pela condenação do acusado (fls. 94). Em alegações finais, a defesa pugnou pela
absolvição do acusado por falta de provas, com fulcro no art. 386, VII, IV ou V do Código de Processo Penal (fls. 108/113). É o
relatório. Decido. II – Fundamentação Inicialmente, vale esclarecer que o procedimento criminal adotado no presente processo
observou estritamente os ditames legais, não existindo nenhum vício ou nulidade a ser declarado, estando o presente feito apto
para julgamento do mérito. Versam os presentes autos sobre crime de estupro de vulnerável, no qual o acusado fora denunciado
pelo fato de ter supostamente ofendido a integridade psicológica e sexual contra a menor Viviane Cardoso Souza, então com 12
(doze) anos de idade. O crime de estupro de vulnerável, que ora se pretende atribuir ao denunciado, encontra-se normatizado no
artigo 217-A do Código Penal, que assim dispõe: Art. 217-A. Ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14
(catorze) anos: Pena - reclusão, de 8 (oito) a 15 (quinze) anos. Realizada a instrução criminal, não há dúvidas quanto à autoria e
materialidade do crime dos fatos imputados ao acusado na denúncia. A conduta do acusado descrita na peça acusatória restou
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devidamente comprovada pelas provas constantes dos autos, tanto no inquérito anexo como na própria instrução criminal. A
materialidade e autoria do delito restaram sobejamente comprovadas pelos depoimentos colhidos. Em Juízo, a vítima VIVIANE
CARDOSO SOUZA declarou, em síntese, que: "Que quando os pais saiam de casa costumava ficar na casa da avó e na casa da
tia; Que seu tio dormiu algumas vezes na mesma casa; Que na primeira vez que seu tio aproximou de forma diferente, sua mãe
estava em São Luís/MA; Que deitou na cama do seu avó e chamou seu tio para deitar, pois tinha medo de dormir sozinha; Que ao
deitar na cama seu tio começou a se aproximar e insistir; Que essa foi a primeira vez; Que quando sua avó faleceu, no mês de
Junho, seu tio tentou pela segunda vez; Que estavam todos em orações; Que voltou da escola e parou na casa da sua tia; Que
chegando lá, sua tia não estava e os seus primos haviam saído; Que na casa só estava seu tio; Que tentou beijá-la, mas
conseguiu sair". No seu depoimento em Juízo, a testemunha de acusação e mãe da menor a Sr ª ADEILDES CARDOSO SOUZA,
declarou: "Que costumava ir jogar bola com seu esposo e deixava sua filha na casa da sua tia; Que um dia foi buscar sua filha e
quando estava indo embora o acusado deu um beijo na cabeça da vítima, e a vítima o empurrou; Que esse ato fez com que
questionasse com sua filha; Que a partir de então sua filha falou, que ele já havia abusado e que ele fez com ela 'o que um homem
casado faz com sua esposa'; Que depois desse acontecimento ele havia tentado mais uma vez; que nessa outra vez ele tentou só
agarrá-la e não conseguiu fazer nada porque sua tia havia chegado; Que foi aproximadamente no mês de maio que iniciaram as
tentativas de estupro," O depoimento da testemunha de acusação Grete S. S. de Brito Santos, Conselheiro Tutelar, afirma: "Que
chegou uma denúncia no Conselho Tutelar de que a criança estava sendo abusada pelo tio e que vinha acontecendo há algum
tempo; Que ouviu a criança e perguntou sobre os fatos; Que em virtude de uma viagem realizada pelos pais, a menor ficou na
casa da tia; Que o tio/acusado havia deitado com a menor; Que o tio penetrou seu pênis na menor; Que em outras vezes ele já
havia tentado; Que em um outro momento o tio ofereceu R$ 10,00 (dez reais) e ela recusou; Que depois disso, o Conselho Tutelar
tomou as devidas providências; Que a menor foi acompanhada pela equipe multidisciplinar; Que a menor viajou para São Luís/MA;
Que foi encaminhado para o Conselho Tutelar do bairro; Que a equipe de São Luís estava acompanhando a menor." As
testemunhas JORGE ANTÔNIO MELO DIAS e LÚCIA IZABEL MARTINS, também ouvidos em Juízo, declararam que conhecem o
Sr. IRANILSON há muitos anos e que nunca ouviram falar nada a respeito dos fatos narrados na denúncia. A testemunha
VALDINEI CUNHA SOUZA, pai da vítima, em síntese, afirma: "Que quem percebeu primeiramente foi sua esposa apenas no mês
de agosto, e que os fatos ocorreram em junho; Que soube dos abusos através da sua esposa; Que sua filha costumava ficar na
casa da sua irmã, que é esposa do acusado; Que no período que sua filha estava na casa da sua irmã, o acusado abusava sua
filha; Que quando chegou a noite o acusado iniciou os abusos; Que não notou nenhuma mudança de comportamento da filha; Que
sua irmã nunca falou nada; Que sua irmã nunca desconfiou de nada". O acusado IRANILSON CUNHA FERREIRA, em seu
interrogatório prestado em Juízo, negou a autoria delitiva, conforme fizera em sede policial. Relatou: "Que É PESCADOR; Que
nunca foi preso; Que é casado; Que tem dois filhos; Que mora com sua esposa e filhos; Que os fatos narrados na denúncia não
são verdadeiros; Que nunca manteve nenhum contato com a menor; Que a menor frequentava sua casa, pois sua esposa é tia
dela." O confronto entre os depoimentos do acusado e da vítima, ao contrário do que sustenta a acusação, não resultam em
certeza alguma acerca dos fatos narrados na denúncia. As demais testemunhas arroladas pela acusação limitaram a reproduzir o
que teriam ouvido da vitima, não apresentando nenhum outro esclarecimento sobre a conduta imputada ao acusado. Sabe-se que
nos crimes desta natureza a palavra da vítima tem importante valor probatório à medida que esteja em consonância com os
demais elementos dos autos, porém, no presente caso, a palavra da vítima é o único elemento de prova existente, uma vez que as
demais testemunhas apenas relatam o que ouviram dizer. Por essa razão, levando-se em consideração os depoimentos prestados
pela vítima, em sede policial e em Juízo, e demais testemunhas arroladas pela acusação e defesa, minuciosamente examinados
acima, entendo que não há provas suficientes acerca da autoria dos fatos narrados na denúncia. Nesses termos, não verifico
suficiência probatória para entender o réu Iranilson Cunha Ferreira como autor do delito que lhe foi imputado. Importante salientar
que o ônus da prova no processo penal recai sobre a acusação. Cabe ao representante do Ministério Público provar a existência
do fato típico, a autoria e as circunstâncias que ocasionam aumento de pena. Cabe, pois, à parte acusadora provar a existência do
fato e demonstrar sua autoria. Também lhe cabe o elemento subjetivo que traduz por dolo ou culpa. Se o réu goza de presunção
de inocência, evidente que a prova do crime, quer a parte objetiva, quer a parte subjetiva, deve ficar a cargo da execução
(Tourinho Filho, Fernando da Costa. Processo Penal. Vol. 3. 18ª ed. Saraiva. 1997. pg. 238). No processo penal condenatório,
oferecida a denúncia ou queixa cabe ao acusador a prova do fato típico (incluindo dolo e culpa) e da autoria, bem como das
circunstância que causam o aumento de pena (qualificadoras, agraventes, etc.) (Mirabete, Julio Fabbrini. Código de Processo
Penal Interpretado. 5ª ed. Atlas. 1998. pg. 242) Como se vê, a prova coligida durante toda a instrução apresenta-se como
impossível de servir a uma condenação, uma vez que não foi capaz de demonstrar a existência do fato e participação do réu no
suposto crime, nos termos do art. 386, II e V, do Código de Processo Penal: Art. 386. O juiz absolverá o réu, mencionando a causa
na parte dispositiva, desde que reconheça: II - não haver prova da existência do fato; V - não existir prova de ter o réu concorrido
para a infração penal; A regra de aplicação desse dispositivo é bastante simples: se a acusação se propõe a provar um fato e, ao
término da instrução, resta "dúvida razoável" sobre a sua existência, "não pode ser tido como provado", isto é, deve ser
considerado inexistente, não provado. A jurisprudência dos tribunais estaduais corrobora com o entendimento aqui exposto: Não
se pode condenar uma pessoa quando a prova contra ela é contraditória e insuficiente. Na dúvida, a decisão, nesse caso,
beneficia o réu. Apelo provido. (Apelação Criminal nº 13668.7.213 - TJGO - 1ª CCrim. - Rel. Des. Messias de Souza Costa - Pub.
no DJGO de 15.04.94, pg. 09) PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO EM SUA FORMA
CONTINUADA. DÚVIDAS QUANTO À AUTORIA DO CRIME. IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS.
ART. 386, VII, CPP. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. In casu, nenhuma das provas incriminadoras do ora apelante,
obtidas durante as investigações policiais, foram ratificadas em Juízo. 2. É manifesta a fragilidade das provas produzidas, razão
pela qual o próprio Órgão Ministerial denunciante considerou, em suas contrarrazões recursais, que o ora apelante deve ser
absolvido "por não existir prova realizada perante a autoridade judicial suficiente para a condenação". No mesmo sentido foi o
parecer exarado peã ilustre representante da Procuradoria-Geral de Justiça. 3. Se não há nos autos prova da autoria delitiva do
apelante e os depoimentos das testemunhas em juízo não são suficientes para fundamentar uma condenação, o julgamento fica
direcionado para a absolvição do réu, por força do princípio do in dubio pro reo. 4. Recurso provido. Unanimidade. (Apelação
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Criminal nº 0031374-03.2008.8.10.0001 (131874/2013), 3ª Câmara Criminal do TJMA, Rel. José de Ribamar Froz Sobrinho. j.
08.07.2013, unânime, DJe 17.07.2013).) Enfim, realizada a instrução criminal, há dúvidas quanto à autoria e materialidade dos
fatos imputados ao acusado na denúncia. A conduta do acusado descrita na peça acusatória não restou devidamente comprovada
pelas provas constantes dos autos. III-Dispositivo Ante o exposto, diante do quadro fático trazido aos autos e atento ao
ordenamento jurídico e aos princípios gerais de direito, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na denúncia para
ABSOLVER o réu Iranilson Cunha Ferreira, já qualificado, do crime previsto no art. 217-A (duas vezes) nos moldes de artigo 71,
todos do Código Penal Brasileiro, que lhe foi imputado, com base no art. 386, V, do Código de Processo Penal. Transitada em
julgado e não modificado o teor desta sentença: - Remeta-se o boletim individual à Secretaria de Segurança Pública do Maranhão,
nos termos do art. 809 do Código de Processo Penal; - Arquivem-se os autos, com baixa. Sem custas, face à absolvição. Publique-
se, Registre-se e Intimem-se, inclusive a vítima, por meio de seu representante legal. Guimarães, 27 de junho de 2017. José Jorge
Figueiredo dos Anjos Júnior. Juiz de Direito". Para conhecimento de todos é passado a presente INTIMAÇÃO, cuja a publicação
ocorrerá no Diário Eletrônico da Justiça e a 2ª via será afixada no local de costume. O que se cumpra nos termos e na forma da
Lei. Dado e passado o presente, nesta cidade e comarca de Guimarães/MA, ao meu cargo, aos 28 de junho de 2017. Eu___,
(Ramon Cantanhede Lima), Servidor do Judiciário, lotado nesta Comarca de Guimarães, que o digitei.

Ramon Cantanhede Lima
Servidor do Judiciário
Matrícula nº. 137505

(Assinado de ordem do MM. Juiz José Jorge Figueiredo dos Anjos Junior, Titular da Comarca de Guimarães, nos termos do art. 3º,
XXV, III, do Provimento nº. 001/2007/CGJ/MA)

Processo nº 122-91.2017.8.10.0089 (1222017)
Ação: Procedimento Ordinário
Autor(a): DIEGO LEITE BARROS
Advogado: Guilherme Soares Figueiredo (oab 8427-ma)
Requerido(a): MUNICIPIO DE GUIMARAES

INTIMAÇÃO do(s) Advogado(s): Guilherme Soares Figueiredo (oab 8427-ma) para, no prazo de 15(quinze) dias, emendar a
inicial, a fim de regularizando a liquidação do pedido, bem como calcular as custas judiciais com o novo valor da ação realizando a
juntada do comprovante de pagamento da guia de arrecadação do Tribunal de Justiça do Maranhão, sob pena de indeferimento da
inicial nos moldes do artigo 330 e 321, § único, do Código de Processo Civil, nos autos da Ação em epígrafe.
Guimarães/MA, 28 de junho de 2017.
Josenilson Bastos de Oliveira
Técnico Judiciário
Matrícula 115931
(Assinando de ordem do(a) MM. Juiz José Jorge Figueiredo dos Anjos Junior, titular da Vara Única da Comarca de
Guimarães/MA, nos termos do art. 3º, XXV, III, do Provimento nº 001/2007/CGJ/MA)

PROCESSO N° 289-11.2017.8.10.0089 (2892017)
Procedimento Ordinário - Direito de Imagem, Rescisão do Contrato e Devolução do Dinheiro, Antecipação de Tutela / Tutela
Específica
REQUERENTE: MARIA MADALENA SILVA PEREIRA
ADVOGADO: Rosivan Torres Ferreira
REQUERIDO: BANCO PANAMERICANO
O Senhor José Jorge Figueiredo dos Anjos Junior, Juiz de Direito Titular da Comarca Guimarães, Estado do Maranhão, no uso de
suas atribuições legais.
FAZ SABER a todos que o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que neste Juízo corre os trâmites legais da Ação
Procedimento Ordinário - Direito de Imagem, Rescisão do Contrato e Devolução do Dinheiro, Antecipação de Tutela / Tutela
Específica, processo nº. 289-11.2017.8.10.0089 (2892017) - THEMISPG, em que o MARIA MADALENA SILVA PEREIRA move em
desfavor de BANCO PANAMERICANO.
FINALIDADE: Intimar a(s) parte(s) requerente(s) MARIA MADALENA SILVA PEREIRA, na pessoa do seu advogado, Dr. Rosivan
Torres Ferreira - OAB/MA nº. 8839, estando, este(s), ciente(s) que a partir da publicação deste expediente, ficam devidamente
intimados, do inteiro teor da DECISÃO prolatada por este Juízo, às folhas nº. 12/13, nos autos do processo em epígrafe, cujo o teor
é o que segue: " DECISÃO. Defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do artigo 4º da Lei nº. 1.060/1950.
Designo audiência de conciliação/mediação para o dia 09/08/2017 às 17h00min, no fórum desta comarca. Cite-se o requerido
para, querendo, comparecer à audiência de conciliação/mediação ou manifestar-se até 10 (dez) dias antes da referida audiência
pelo desinteresse na autocomposição. O réu poderá oferecer contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo
inicial encontra-se previsto no artigo 335 do Novo Código de Processo Civil, observando-se, se for o caso, os prazos especiais
contidos no artigo 180 e 183 do Código de Processo Civil. Consigne-se no mandado que, não sendo contestada a presente ação,
presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor (NCPC, artigos 344). Intime-se o requerente para
comparecer à audiência designada. No que concerne ao pedido de antecipação de tutela para que o requerido se abstenha de
efetuar os descontos no valor de R$ 19,10 (dezenove reais e dez centavos) no benefício do requerente, o Novo Código de
Processo Civil estabelece os seguintes critérios para concessão dessa medida: Art. 300. A tutela de urgência será concedida
quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. §
1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os
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danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não
puder oferecê-la. § 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.§ 3º A tutela de urgência
de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Compulsando os
autos, verifico que foram satisfeitos os requisitos legais que autorizam a concessão da tutela antecipada. Entendo que assiste
razão a parte requerente, já que suas alegações são verossímeis e há fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação
caso a medida de urgência não seja concedida. A existência de fraudes na realização de empréstimos a aposentados, com
desconto dos valores contratados diretamente nos benefícios previdenciários, tem sido amplamente divulgada pelos meios de
comunicação, assim como já representa um número significativo das ações propostas na Justiça Estadual. Diante dessa atual
conjuntura, deve ser, ao menos nessa fase processual, prestigiada a alegação da parte autora de que não celebrou o contrato de
mútuo que vem acarretando o desconto no valor da sua aposentadoria. A documentação acostada à inicial demonstra que a parte
autora não recebe benefício previdenciário de grande valor. Pelo contrário, percebe aproximadamente um salário mínimo. Dessa
forma, o desconto mensal da quantia referente ao pagamento de supostos contratos de mútuo representa um impacto considerável
em suas finanças, podendo vir a acarretar-lhe prejuízo irreparável. Nesse sentido, vale trazer à colação o seguinte precedente:
(TJMA-0074206) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. DESCONTO
EM VENCIMENTOS. ABUSIVIDADE. DEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS NA FOLHA
DE PAGAMENTO. MANUTENÇÃO. MULTA DIÁRIA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO. REDUÇÃO. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O material probatório anexado aos autos da ação originária mostra-se suficiente e adequado, no
mínimo, a indicar a existência da plausibilidade do direito. 2. Os elementos probatórios constantes nos autos denotam a ausência
da verossimilhança das alegações deduzidas pelo Agravante e, concomitantemente, demonstram o risco de dano irreparável, na
medida em que a continuidade dos descontos compromete o rendimento do Agravado. 3. Não sendo possível aferir se os
descontos nos proventos do Agravado possuem causa legítima, impõe-se a manutenção da decisão. 4. A multa imposta em caso
de descumprimento da decisão deve possuir caráter coercitivo, agindo de modo a estimular o obrigado ao cumprimento da ordem.
Não sendo os valores fixados compatíveis com a gravidade e urgência da situação, faz-se necessária a redução dos valores. 5.
Agravo conhecido e parcialmente provido. 6. Unanimidade. (Processo nº 042567/2014 (165489/2015), 5ª Câmara Cível do TJMA,
Rel. Ricardo Tadeu Bugarin Duailibe. DJe 02.06.2015). Assim, vislumbro a existência de prova inequívoca que me convença da
verossimilhança das alegações perpetradas pela parte demandante, assim como fundado receio de dano irreparável ou de difícil
reparação. Desse modo, demonstrados os requisitos que autorizam a concessão da medida de urgência requerida nos autos,
CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA, de forma liminar, para que o requerido se abstenha de efetuar os descontos no valor de
R$ 19,10 (dezenove reais e dez centavos) no benefício da requerente, referente ao empréstimo nº 305109403-9 realizado junto ao
Banco requerido, a partir do mês seguinte ao da sua citação, sob pena de aplicação de multa mensal, no valor de R$ 200,00
(duzentos reais) até o limite de R$ 2.000,00 (dois mil reais). A parte demandada deve comprovar nos autos o cumprimento da
liminar, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da citação, sob pena de incidência da multa e presunção de que os descontos ainda
estejam sendo realizados. Intimem-se as partes da decisão. Cumpra-se. Guimarães/MA, 13 de junho de 2017. JOSÉ JORGE
FIGUEIREDO DOS ANJOS JÚNIOR. Juiz de Direito". Para conhecimento de todos é passado a presente INTIMAÇÃO, cuja a
publicação ocorrerá no Diário Eletrônico da Justiça e a 2ª via será afixada no local de costume. O que se cumpra nos termos e na
forma da Lei. Dado e passado o presente, nesta comarca de Guimarães/MA, ao meu cargo, aos 22 de junho de 2017. Eu___,
(Ramon Cantanhede Lima), Servidor do Judiciário, lotado nesta Comarca de Guimarães, que o digitei.

Ramon Cantanhede Lima
Auxiliar Judiciário

Matrícula nº. 137505
(Assinado de ordem do MM. Juiz José Jorge Figueiredo dos Anjos Junior, Titular da Comarca de Guimarães, nos termos do art. 3º,

XXV, III, do Provimento nº. 001/2007/CGJ/MA)

PROCESSO N° 293-48.2017.8.10.0089 (2932017)
Procedimento Ordinário - Direito de Imagem, Rescisão do Contrato e Devolução do Dinheiro, Antecipação de Tutela / Tutela
Específica
REQUERENTE: MESSIAS PEREIRA
ADVOGADO: Rosivan Torres Ferreira
REQUERIDO: BANCO PANAMERICANO
O Senhor José Jorge Figueiredo dos Anjos Junior, Juiz de Direito Titular da Comarca Guimarães, Estado do Maranhão, no uso de
suas atribuições legais.
FAZ SABER a todos que o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que neste Juízo corre os trâmites legais da Ação
Procedimento Ordinário - Direito de Imagem, Rescisão do Contrato e Devolução do Dinheiro, Antecipação de Tutela / Tutela
Específica, processo nº. 293-48.2017.8.10.0089 (2932017) - THEMISPG, em que o MESSIAS PEREIRA move em desfavor de
BANCO PANAMERICANO.
FINALIDADE: Intimar a(s) parte(s) requerente(s) MESSIAS PEREIRA, na pessoa do seu advogado, Dr. Rosivan Torres Ferreira -
OAB/MA nº. 8839, estando, este(s), ciente(s) que a partir da publicação deste expediente, ficam devidamente intimados, do inteiro
teor da DECISÃO prolatada por este Juízo, às folhas nº. 1, nos autos do processo em epígrafe, cujo o teor é o que segue: "
DECISÃO Defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do artigo 4º da Lei nº. 1.060/1950. Designo audiência
de conciliação/mediação para o dia 09/08/2017 às 17h30min, no fórum desta comarca. Cite-se o requerido para, querendo,
comparecer à audiência de conciliação/mediação ou manifestar-se até 10 (dez) dias antes da referida audiência pelo desinteresse
na autocomposição. O réu poderá oferecer contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial encontra-se
previsto no artigo 335 do Novo Código de Processo Civil, observando-se, se for o caso, os prazos especiais contidos no artigo 180
e 183 do Código de Processo Civil. Consigne-se no mandado que, não sendo contestada a presente ação, presumir-se-ão aceitos
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como verdadeiros os fatos articulados pelo autor (NCPC, artigos 344). Intime-se o requerente para comparecer à audiência
designada. No que concerne ao pedido de antecipação de tutela para que o requerido se abstenha de efetuar os descontos no
valor de R$ 19,10 (dezenove reais e dez centavos) no benefício do requerente, o Novo Código de Processo Civil estabelece os
seguintes critérios para concessão dessa medida: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que
evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1º Para a concessão da tutela
de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte
possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2º A
tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3º A tutela de urgência de natureza antecipada
não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Compulsando os autos, verifico que foram
satisfeitos os requisitos legais que autorizam a concessão da tutela antecipada. Entendo que assiste razão a parte requerente, já
que suas alegações são verossímeis e há fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação caso a medida de urgência
não seja concedida. A existência de fraudes na realização de empréstimos a aposentados, com desconto dos valores contratados
diretamente nos benefícios previdenciários, tem sido amplamente divulgada pelos meios de comunicação, assim como já
representa um número significativo das ações propostas na Justiça Estadual. Diante dessa atual conjuntura, deve ser, ao menos
nessa fase processual, prestigiada a alegação da parte autora de que não celebrou o contrato de mútuo que vem acarretando o
desconto no valor da sua aposentadoria. A documentação acostada à inicial demonstra que a parte autora não recebe benefício
previdenciário de grande valor. Pelo contrário, percebe aproximadamente um salário mínimo. Dessa forma, o desconto mensal da
quantia referente ao pagamento de supostos contratos de mútuo representa um impacto considerável em suas finanças, podendo
vir a acarretar-lhe prejuízo irreparável. Nesse sentido, vale trazer à colação o seguinte precedente: (TJMA-0074206) AGRAVO DE
INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. DESCONTO EM VENCIMENTOS.
ABUSIVIDADE. DEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS NA FOLHA DE PAGAMENTO.
MANUTENÇÃO. MULTA DIÁRIA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O
material probatório anexado aos autos da ação originária mostra-se suficiente e adequado, no mínimo, a indicar a existência da
plausibilidade do direito. 2. Os elementos probatórios constantes nos autos denotam a ausência da verossimilhança das alegações
deduzidas pelo Agravante e, concomitantemente, demonstram o risco de dano irreparável, na medida em que a continuidade dos
descontos compromete o rendimento do Agravado. 3. Não sendo possível aferir se os descontos nos proventos do Agravado
possuem causa legítima, impõe-se a manutenção da decisão. 4. A multa imposta em caso de descumprimento da decisão deve
possuir caráter coercitivo, agindo de modo a estimular o obrigado ao cumprimento da ordem. Não sendo os valores fixados
compatíveis com a gravidade e urgência da situação, faz-se necessária a redução dos valores. 5. Agravo conhecido e parcialmente
provido. 6. Unanimidade. (Processo nº 042567/2014 (165489/2015), 5ª Câmara Cível do TJMA, Rel. Ricardo Tadeu Bugarin
Duailibe. DJe 02.06.2015). Assim, vislumbro a existência de prova inequívoca que me convença da verossimilhança das alegações
perpetradas pela parte demandante, assim como fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Desse modo,
demonstrados os requisitos que autorizam a concessão da medida de urgência requerida nos autos, CONCEDO A TUTELA DE
URGÊNCIA, de forma liminar, para que o requerido se abstenha de efetuar os descontos no valor de R$ 19,10 (dezenove reais e
dez centavos) no benefício da requerente, referente ao empréstimo nº 305109040-9 realizado junto ao Banco requerido, a partir do
mês seguinte ao da sua citação, sob pena de aplicação de multa mensal, no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) até o limite de R$
2.000,00 (dois mil reais). A parte demandada deve comprovar nos autos o cumprimento da liminar, no prazo de 30 (trinta) dias, a
contar da citação, sob pena de incidência da multa e presunção de que os descontos ainda estejam sendo realizados. Intimem-se
as partes da decisão. Cumpra-se. Guimarães/MA, 13 de junho de 2017. JOSÉ JORGE FIGUEIREDO DOS ANJOS JÚNIOR. Juiz
de Direito". Para conhecimento de todos é passado a presente INTIMAÇÃO, cuja a publicação ocorrerá no Diário Eletrônico da
Justiça e a 2ª via será afixada no local de costume. O que se cumpra nos termos e na forma da Lei. Dado e passado o presente,
nesta comarca de Guimarães/MA, ao meu cargo, aos 28 de junho de 2017. Eu___, (Ramon Cantanhede Lima), Servidor do
Judiciário, lotado nesta Comarca de Guimarães, que o digitei.

Ramon Cantanhede Lima
Auxiliar Judiciário

Matrícula nº. 137505
(Assinado de ordem do MM. Juiz José Jorge Figueiredo dos Anjos Junior, Titular da Comarca de Guimarães, nos termos do art. 3º,

XXV, III, do Provimento nº. 001/2007/CGJ/MA)

Processo nº 302-15.2014.8.10.0089 (3052014)
Ação: Procedimento Ordinário
Autor(a): MARCIA MARIA BARBOSA SILVA
Advogado: Dilson Dias Sá (oab 8455-ma)
Requerido(a): MUNICÍPIO DE GUIMARÃES
Advogado: Ducival Pereira Dias (oab 7181-ma)

INTIMAÇÃO do(s) Advogado(s): Ducival Pereira Dias (oab 7181-ma) e Dilson Dias Sá (oab 8455-ma) para requererem o que
entendam de direito, no prazo comum de 10 (dez) dias, diante do retorno dos autos de instância superior, nos autos da Ação em
epígrafe.
Guimarães/MA, 28 de junho de 2017.
Josenilson Bastos de Oliveira
Técnico Judiciário
Matrícula 115931
(Assinando de ordem do(a) MM. Juiz José Jorge Figueiredo dos Anjos Junior, titular da Vara Única da Comarca de
Guimarães/MA, nos termos do art. 3º, XXV, III, do Provimento nº 001/2007/CGJ/MA)
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PROCESSO N° 312-88.2016.8.10.0089 (3122016)
Processo Cível e do Trabalho|processo de Conhecimento|procedimento de Conhecimento|procedimento do Juizado
Especial Cível
AUTOR: WELITON FLÁVIO FARIAS
Advogado(a): Rosivan Torres Ferreira (oab 8839-ma)
REQUERIDO(A): BANCO DO BRASIL S.A
Advogado(a): Jose Arnaldo Janssen Nogueira (oab 14501a-ma), Sérvio Túlio de Barcelos (oab 14009a-ma)

O(a) Senhor(a) José Jorge Figueiredo dos Anjos Junior, Juiz(a) de Direito da Comarca de Guimarães, Estado do Maranhão.
FAZ SABER a todos que o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que neste Juízo corre os trâmites legais da Ação em
epígrafe.
FINALIDADE: Intimar a(s) parte(s) WELITON FLÁVIO FARIAS e BANCO DO BRASIL S.A, através de seu(s) advogado(s),
Jose Arnaldo Janssen Nogueira (oab 14501a-ma), Rosivan Torres Ferreira (oab 8839-ma) e Sérvio Túlio de Barcelos (oab
14009a-ma), para tomar(em) ciência do inteiro teor do(a) Sentença proferido(a) nos autos do processo supracitado, conforme
segue transcrita: SENTENÇA I- RELATÓRIO Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei 9.099/95, passo a decidir. II-
FUNDAMENTAÇÃO Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c indenização por danos morais e materiais c/c pedido de liminar.
Sustenta a parte autora que, em 05 de maio de 2016 teve a sua conta bloqueada e ao se dirigir à agência do Banco do Brasil da
cidade de Mirinzal foi informado pelo gerente que o motivo do bloqueio foi um atraso no pagamento do cartão de crédito VISA. Que
efetuou o pagamento do valor de R$ 165,00 para desbloquear a conta. Que ficou de retornar ao banco dia 31/05/2016 para realizar
o parcelamento do débito, só que dia 20/05/2016 foi descontado R$ 655,00. Que retornou ao banco no dia 31/05/2016 e fez o
parcelamento da dívida em 1 + 7 de R$ 612,24, que seria debitado no dia 10 de cada mês, porém, o gerente não soube informar
acerca do desconto de R$ 655,00. Que dia 01/06/2016 foi descontado R$ 541,19 e procurou novamente a gerência do banco e foi
informado que já havia sido feita a reclamação e em 24 horas tal valor seria estornado, o que não ocorreu. Que 05 dias depois
voltou à agência do banco e foi informado pelo gerente que não seria possível efetuar o estorno, mas que o parcelamento era
válido. Que ligou para o 08007290001 e foi informado que o gerente da agência do banco de Mirinzal não poderia fazer o
parcelamento de dívida do cartão e realizou novamente o parcelamento, ficando 06 parcelas de R$ 670,00 com envio do boleto
com data de 10/07/2016, porém não foi enviado até a data de vencimento. Que ligou novamente para cobrar o envio do boleto,
mas o mesmo nunca chegou. Diante disso, requer a devolução dos valores descontados após a negociação ocorrida em
03/05/2016, o parcelamento sem juros do valor devido até a data 03/05/2016, bem como o pagamento de indenização por danos
morais e materiais. Em contestação, a parte requerida alegou preliminarmente ilegitimidade passiva do Banco do Brasil e falta de
interesse de agir. No mérito, alegou ausência dos requisitos ensejadores de responsabilidade civil e não comprovação do dano
material, requerendo a extinção do feito sem julgamento do mérito. Inicialmente, quanto à preliminar de ilegitimidade passiva do
Banco do Brasil, não merece prosperar, uma vez que a existência ou não de falha na prestação do serviço se tratar de matéria de
mérito, a legitimidade para figurar na presente demanda existe a partir do momento em que a parte autora confere a requerida a
prática da conduta supostamente lesiva ao seu direito. No que diz respeito à preliminar de falta de interesse de agir, sob o
argumento de que inexiste nos autos qualquer dado que ratifique o exposto pela parte autora, esta não merece qualquer amparo,
tendo em vista que a parte autora alegou em sua inicial ter tido sua conta bloqueada e terem sidos descontados valores de sua
conta de forma indevida. Logo, existe interesse de agir, sendo a comprovação da responsabilidade da ré questão inerente ao
mérito da demanda. Assim, rejeito as preliminares. Resolvidas todas as questões prejudiciais, passo ao exame do mérito. Com
efeito, analisando as alegações e os documentos juntados pelas partes, entendo que o pedido formulado pela parte autora merece
ser acolhido, ao menos em parte. Compulsando os autos, verifica-se que os prejuízos suportados pela parte requerente se deram
em função da falta de clareza do requerido ao informar a data de vencimento da negociação da dívida celebrada em 31/05/2016.
Em que pese as alegações do preposto da requerida, não há qualquer documento que informe a data do vencimento da entrada do
acordo de negociação da dívida. Foi esta falta de clareza que desencadeou o não pagamento da entrada e o conseqüente
descumprimento do acordo e arrolamento da dívida. A falta de clareza da parte requerida pode ser verificada por meio do próprio
depoimento de seu preposto. Em seu depoimento, o mesmo afirma que o valor mínimo de R$ 816,37 (oitocentos e dezesseis reais
e trinta e sete centavos) da fatura do mês de maio foi descontada da conta do autor e, em seguida, afirma que no dia seguinte ao
não pagamento do acordo (01/06/2016) o sistema debitou o mínimo da fatura, sendo que esta fatura somente venceria em
10/06/2016, conforme fls. 69. O extrato de fls. 70, confirma que o desconto do mínimo da fatura no valor de R$ 541,19 (quinhentos
e quarenta e um reais e dezenove centavos) se deu em 01/06/2016, quando na verdade, seu vencimento seria em 10/06/2016.
Dessa forma, verifico que assiste razão à parte autora, uma vez que não houve esclarecimento quanto aos valores descontados da
sua conta. Quanto aos danos materiais, esses são representados pelo transporte utilizado pela parte requerente (moto táxi) para
se deslocar à agência do Banco do Brasil de Mirinzal, totalizando o valor de R$ 240,00 (duzentos e quarenta reais), que fora
devidamente comprovado nos autos por meio dos recibos juntados a fls. 20/27 e não impugnados pelo requerido. No que concerne
aos danos morais, a remuneração da parte autora possui caráter alimentar. Em virtude dos descontos, a parte foi privada de
valores necessários para sua subsistência. Tal atitude de forma inequívoca causa perplexidade, angústia e dissabor. Assim, tenho
como configurado o dano moral reclamado. No que diz respeito ao valor da indenização por danos morais, entendo que o valor
equivalente a R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) é adequado à reparação. Pois, encontra-se dentro dos critérios do razoável
e proporcional. Por fim, quanto ao pedido de parcelamento sem juros do valor devido até a data de 03/05/2016, o mesmo não pode
ser determinado integralmente, uma vez que a instituição bancária não pode ser compelida ao cumprimento de contrato que não
celebrou. Contudo, deve a parte requerida cumprir a negociação de divida celebrada em 31/05/2016, na qual ficou estipulado o
parcelamento da dívida em 1 + 7 de R$ 612,24, a ser debitado no dia 10 de cada mês, devendo serem compensados o valor de R$
655,00 descontado em 20/05/2016 e o valor de R$ 541,19 descontado em dia 01/06/2016, com a devida atualização monetária a
partir da data de cada desconto de acordo tabela de Gilberto Melo, adotada pela Justiça Estadual do
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Maranhão(http://www.tjma.jus.br/inicio/atualizacao_monetaria). III- DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os
pedidos constantes da inicial para CONDENAR o Requerido a: a) Pagar ao Requerente a quantia de R$ 240,00 (duzentos e
quarenta reais), referentes a título de indenização por danos materiais, com juros de 1% ao mês e atualização monetária de acordo
com a tabela adotada pelo TJMA, ambos a contar da citação; b) Pagar ao Requerente a quantia de R$ 3.500,00 (três mil e
quinhentos reais) a título indenização por danos morais, acrescidos de juros de 1% a.m. (um por cento ao mês) e atualização
monetária, pelo índice utilizado pela Corregedoria de Justiça do Estado do Maranhão, ambos a contar da presente data, Súmula
362/STJ; c) Cumprir a negociação de divida celebrada em 31/05/2016, na qual ficou estipulado o parcelamento da dívida em 1 + 7
de R$ 612,24, a ser debitado no dia 10 de cada mês na conta da parte autora, devendo serem compensados o valor de R$ 655,00
descontado em 20/05/2016 e o valor de R$ 541,19 descontado em dia 01/06/2016, com a devida atualização monetária a partir da
data de cada desconto de acordo com a tabela de Gilberto Melo, adotada pela Justiça Estadual do Maranhão
(http://www.tjma.jus.br/inicio/atualizacao_monetaria), devendo a referida obrigação de fazer ser cumprida no prazo de 30 dias, sob
pena de multa mensal no valor de R$ 100,00 (cem reais) até o valor máximo de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), devendo comprovar
o cumprimento nos autos no prazo de 15 dias após o término do prazo estipulado. Isento de custas e honorários, pois indevidos
nesta fase (artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95). Ficam as partes desde já cientes que possuem o prazo de 10 dias para recorrer da
presente sentença, por meio de advogado, nos termos do artigo 42 da Lei n° 9.099/951. Ficam as partes notificadas que os autos
processuais findos dos Juizados Especiais Cíveis serão eliminados após o prazo de 120 dias da data do arquivamento definitivo,
este considerado a partir do cumprimento da sentença. Encerrado o processo e decorridos os prazos legais, as partes, mediante
requerimento ao secretário judicial, poderão retirar os documentos originais que juntaram aos autos, nos termos da Resolução
11/2013 expedida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão. Em caso de pagamento voluntario, expeça-se alvará judicial.
Caso contrário, transitado em julgado, intime-se o requerente para requerer o que entender de direito no prazo de 15 dias, sob
pena de arquivamento dos autos. Em caso de ausência de requerimentos após o trânsito em jugado e intimação, arquivem-se.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se as partes.
Guimarães/MA, 29 de junho de 2017.

Juiz José Jorge Figueiredo dos Anjos Junior
Titular desta Comarca de Guimarães/MA

PROCESSO N° 331-31.2015.8.10.0089 (3322015)
Processo Cível e do Trabalho|processo de Conhecimento|procedimento de Conhecimento|procedimento do Juizado
Especial Cível
AUTOR: AMERICO BARROS PIMENTA FILHO
Advogado(a): Paulo Renato Mendes de Souza (oab 9618-ma)
REQUERIDO(A): BV FINANCEIRA S/A CREDITO - FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
Advogado(a): Marina Bastos da Porciuncula Benghi (oab 10530a-ma)

O(a) Senhor(a) José Jorge Figueiredo dos Anjos Junior, Juiz(a) de Direito da Comarca de Guimarães, Estado do Maranhão.
FAZ SABER a todos que o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que neste Juízo corre os trâmites legais da Ação em
epígrafe.
FINALIDADE: Intimar a(s) parte(s) AMERICO BARROS PIMENTA FILHO e BV FINANCEIRA S/A CREDITO -
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, através de seu(s) advogado(s), Marina Bastos da Porciuncula Benghi (oab 10530a-
ma) e Paulo Renato Mendes de Souza (oab 9618-ma), para tomar(em) ciência do inteiro teor do(a) Sentença proferido(a) nos
autos do processo supracitado, conforme segue transcrita: SENTENÇA I- Relatório Dispensado o relatório, nos termos do art. 38
da Lei nº 9.099/95. II- Fundamentação As partes formularam acordo, conforme termo de acordo juntado a fls. 80/83. É lícito às
partes transigirem para porem fim ao litígio, mediante concessões mútuas (Código Civil, art. 840). A transação apresentada pelas
partes versa sobre direito patrimonial disponível e atende aos seus interesses. III- Dispositivo Ante o exposto, HOMOLOGO o
presente acordo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, declarando extinto o processo, com resolução do mérito, na
forma do art. 487, III, b do CPC. Em seguida, na ausência de requerimentos, arquivem-se os autos. Sem custas e sem honorários.
(art. 54 e 55 da Lei 9099/95). Ficam as partes notificadas que os autos processuais findos dos Juizados Especiais Cíveis serão
eliminados após o prazo de 120 dias da data do arquivamento definitivo, este considerado a partir do cumprimento da sentença.
Encerrado o processo e decorridos os prazos legais, as partes, mediante requerimento ao secretário judicial, poderão retirar os
documentos originais que juntaram aos autos, nos termos da Resolução 11/2013 expedida pelo Tribunal de Justiça do Estado do
Maranhão. Publique-se. Registre-se. Intimem-se as partes via DJE, bem como a parte autora pessoalmente por Oficial de Justiça
para ciência da sentença.
Guimarães/MA, 28 de junho de 2017.

Juiz José Jorge Figueiredo dos Anjos Junior
Titular desta Comarca de Guimarães/MA

PROCESSO N° 332-50.2014.8.10.0089 (3352014)
Processo Cível e do Trabalho | Processo de Conhecimento | Procedimento de Conhecimento | Procedimento Ordinário
AUTOR: MEIRISCLEY RIBEIRO
Advogado(a): Otávio dos Anjos Ribeiro (oab 2678-ma)
REQUERIDO(A): MUNICÍPIO DE GUIMARÃES
Advogado(a): Ducival Pereira Dias (oab 7181-ma)
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O(a) Senhor(a) José Jorge Figueiredo dos Anjos Junior, Juiz(a) de Direito da Comarca de Guimarães, Estado do Maranhão.
FAZ SABER a todos que o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que neste Juízo corre os trâmites legais da Ação em
epígrafe.
FINALIDADE: Intimar a(s) parte(s) MEIRISCLEY RIBEIRO e MUNICÍPIO DE GUIMARÃES, através de seu(s) advogado(s),
Ducival Pereira Dias (oab 7181-ma) e Otávio dos Anjos Ribeiro (oab 2678-ma), para tomar(em) ciência do inteiro teor do(a)
Decisão proferido(a) nos autos do processo supracitado, conforme segue transcrita: DECISÃO MEIRISCLEY RIBEIRO propôs a
presente Ação Ordinária de Reintegração de Cargo em face da Município de Guimarães. Alega a parte autora que foi admitida
como servidora municipal no dia 02/08/1987, através da portaria nº 027/88, assinada pelo prefeito Antônio Reginaldo Lopes,
datada em 05 de maio de 1988, para exercer a função na época de professora Leiga e por última exercia a função de auxiliar
operacional de serviços gerais, função esta exercida até o dia 31 de dezembro de 2012, quando fora dispensada sem que tenha
cometido quaisquer infrações elencadas no artigo 482 da CLT. Informa ainda, que ao ser dispensada contribuía para o INSS e que
em face de haver sido admitida pelo reclamado antes da promulgação da Constituição Federal, entende ser estável e somente não
seria, caso tivesse sido admitida após a promulgação da Constituição Federal. Outrossim, requer a sua readmissão no cargo de
auxiliar de serviços diversos. Trouxe documentos de fls. 06/17. A municipalidade foi citada a fls. 22-v e ofertou contestação de fls.
35/39, na qual, em sede de preliminares, suscita a prescrição. No mérito, em breve resumo, sustenta que os fatos narrados na
inicial não devem prosperar. Requereu o acolhimento da preliminar, ou, no mérito, a improcedência total do pedido. A autora não
se manifestou sobre a contestação, apesar de devidamente intimada, conforme certidão de fls. 42. Decisão de saneamento
proferida a fls. 43. Audiência de instrução e julgamento realizada a fls. 47, com oitiva das testemunhas arroladas pela requerente.
É o breve relatório. Passo a decidir. A questão posta nos autos para análise e julgamento diz respeito à possibilidade de assegurar
à parte autora, "estável do ADCT", direito à reintegração ao cargo em virtude de ter sido demitida "sem que tenha cometido
quaisquer infração elencadas no artigo 482 da CLT"(sic), conforme expõe em sua petição inicial. De acordo com as normas
constitucionais, os servidores públicos em exercício na data da promulgação da Constituição, há pelo menos cinco anos
continuados, e que não tenham sido admitidos na forma regulada no art. 37 da Constituição, foram considerados estáveis no
serviço público. Segundo jurisprudência atual e dominante, tanto no STF como no TST, é imprescindível a prestação e aprovação
em concurso público (art. 37, II, CF) para a posse no novo cargo resultante do Regime Jurídico Único, tornando-se inviável a
conversão automática de regimes nos casos dos antigos servidores não concursados. O entendimento do STF proferido na ADI nº
1150-2 é de que não é possível a transposição automática do regime celetista para estatutário do trabalhador que se tornou
estável nos termos do art. 19 do ADCT. Logo, prevalece o entendimento de que a conversão de regimes jurídicos prevista no caput
do art. 39 da Constituição da Republica somente pode ocorrer caso o servidor tenha sido aprovado, antes ou depois da CF/88, em
concurso público. Portanto, aos servidores, na condição que se encontra o autor, que possuem estabilidade anômala, mas não são
considerados servidores efetivos, não se estende os benefícios previstos aos servidores de carreira, tendo direito tão somente à
permanência no serviço público no cargo em que foram admitidos, não podendo ser considerados como servidores públicos
estatutários, mas sim celetistas. Nesse sentido, trago à colação os seguintes julgados do C. TST:
RECURSO DE REVISTA. ESTADO DO PIAUÍ. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. EMPREGADA ADMITIDA ANTES
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, SOB O REGIME CELETISTA, SEM APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO.
TRANSPOSIÇÃO DO REGIME CELETISTA PARA O ESTATUTÁRIO NÃO CONFIGURADA. Segundo a jurisprudência do STF,
através da ADI nº 1150-2, não é possível a transposição automática do regime celetista para estatutário do trabalhador que se
tornou estável nos termos do art. 19 do ADCT. Pela jurisprudência hoje dominante, tanto no STF como no TST, é imprescindível a
prestação e aprovação em concurso público (art. 37, II, CF) para a posse no novo cargo resultante do RJU, tornando-se inviável a
conversão automática de regimes nos casos dos antigos servidores não concursados. No caso, consta dos autos que a
Reclamante foi contratada pelo Reclamado em 06.01.1988, sem concurso público, sob o regime celetista. Desse modo, não se há
falar em relação de ordem estatutária e, por conseguinte, em incompetência da Justiça do Trabalho para processar e julgar o feito.
Recurso de revista conhecido e provido." (RR - 513-68.2013.5.22.0003, Relator Ministro: Mauricio Godinho Delgado, Data de
Julgamento: 30/04/2014, 3ª Turma, Data de Publicação: DEJT 09/05/2014). Assim, tratando-se de lide envolvendo servidor público
regido pela norma celetista, a competência para apreciar o alegado direito à reintegração ao cargo é da Justiça do Trabalho, por se
tratar de vínculo de natureza jurídica contratual. ANTE O EXPOSTO, declino da competência e determino, após o decurso do
prazo recursal, a remessa dos autos à Vara do Trabalho de Pinheiro/MA.
Guimarães/MA, 29 de junho de 2017.

Juiz José Jorge Figueiredo dos Anjos Junior
Titular desta Comarca de Guimarães/MA

PORTARIA-TJ - 53842017
Código de validação: C1FCDFCAA4
O DR. JOSÉ JORGE FIGUEIREDO DOS ANJOS JUNIOR, Juiz de Direito Titular Comarca de Guimarães, no uso de suas
atribuições legais, que lhe são conferidas pelo artigo 41, IV da Lei complementar 14/91 e art. 55, IV do provimento nº. 04/99, da
Corregedoria Geral da Justiça.
CONSIDERANDO que dia 07 julho é constituído feriado Municipal desta cidade, nos termos do Decreto Legislativo nº. 02/1990.
RESOLVE Suspender o expediente nesta Comarca de Guimarães/MA, dia 07 de julho de 2017, devido ao feriado Municipal, dia do
naufrágio da embarcação denominada LIMA CARDOSO, ocorrido em 07 de julho de 1980, ficando suspensos os prazos
processuais, sendo que as medidas urgentes serão resolvidas em sede de plantão judicial.
Parágrafo único: No período de suspensão do expediente, permanecerá funcionando o serviço de plantão, de acordo com escala
previamente designada.
Dê-se ciência. Publique-se. Cumpra-se.
Diretoria do Fórum da Comarca de Guimarães, em 29 de junho de 2017.
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JOSÉ JORGE FIGUEIREDO DOS ANJOS JUNIOR
Juiz - Inicial
Vara Única de Guimarães
Matrícula 155846
Documento assinado. GUIMARÃES, 29/06/2017 17:22 (JOSÉ JORGE FIGUEIREDO DOS ANJOS JUNIOR)

Icatu

Processo: 1175-72.2015.8.10.0091 (5452015)
Classe (CNJ) Ação Trabalhista - Rito Sumário
Autor: Luiz Henrique da Luz Aires
Advogado: Farney Douglas Ferreira Ferraz (OAB/MA-7775)
Réu: Município de Icatu
Advogado: Humberto Henrique Veras Teixeira Filho (OAB/MA-6.645) e David Robert Diniz Borges (OAB/MA-16.504)

FINALIDADE: Intimar os advogados das partes acerca da decisão de fls. 208 adiante transcrita.
DECISÃO
Apresentada contestação e a réplica, passo a sanear e organizar o processo, nos termos do art. 357 do NCPC.
Não há questões processuais pendentes.
São os seguintes os pontos controvertidos da presente demanda: 1) o período da prestação do serviço; 2) o salário percebido; 3) a
jornada diária de trabalho.
Para provar o alegado, defiro a produção de prova testemunhal.
As questões de direito relevantes para a decisão de mérito delimitar-se-ão ao decreto 20910/32, súmula 363 do TST.
As regras do ônus da prova obedecerão o art. 373, I e II, do CPC, vez que não verifico maiores óbices para o autor demonstrar que
laborou em função ostensiva, no Hospital Municipal, juntamente com inúmeras outras pessoas.
Designo a audiência de instrução e julgamento para o dia 28/07/2017, às 09:30 horas para produção da prova testemunhal.
Advirta-se que, caso ainda não conste o rol de testemunhas, caberá às partes juntá-lo aos autos, em até dez dias úteis, a partir da
intimação desta, com os dados constantes no art. 450 do NCPC.
As intimações das testemunhas seguirão os termos do NCPC.
Realizado o saneamento, concedo às partes o direito de pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes, no prazo comum de 05 (cinco)
dias, findo o qual a decisão se tornará estável.
Intimem-se, via advogados.
Cumpra-se.
Icatu/MA, 12 de maio de 2017.
Karlos Alberto Ribeiro Mota, Juiz de DireitoTitular da Comarca - Advogados: Farney Douglas Ferreira Ferraz (OAB/MA-7775) -
Humberto Henrique Veras Teixeira Filho (OAB/MA-6.645) e David Robert Diniz Borges (OAB/MA-16.504)

Processo: 259-72.2014.8.10.0091 (2602014)
Classe (CNJ) Ação de Reintegração/Manutenção de Posse
Autor: Luiz Sousa Cortes
Advogado: Glaudson de Oliveira Moraes (OAB/MA-10.345)
Requerido: Moisés Leite Gomes e José Reinaldo Batista Silva

FINALIDADE: Intimar o advogado da parte AUTORA acerca da decisão de fls. 55 adiante transcrita.
DECISÃO:
Apresentada contestação e a réplica, passo a sanear e organizar o processo, nos termos do art. 357 do NCPC.
Não há questões processuais pendentes.
São os seguintes os pontos controvertidos da presente demanda: 1) quem exerce a posse sobre a terra; 2) a turbação dos
requeridos.
Para provar o alegado, defiro a produção de prova testemunhal.
Designo a audiência de instrução e julgamento para o dia 28/07/2017, às 08:30 horas para produção da prova testemunhal.
Advirta-se que, caso não conste ainda o rol de testemunhas, cabem às partes juntar aos autos, em até dez dias úteis a partir da
intimação desta, o rol das mesmas, com os dados constantes no art. 450 do NCPC.
As intimações das testemunhas seguirão os termos do NCPC.
As questões de direito relevantes para a decisão de mérito delimitar-se-ão ao Código Civil, no capítulo referente à posse e
propriedade, bem como ao Código de Processo Civil, no capítulo referente às ações possessórias.
As regras do ônus da prova obedecerão ao art. 373, I e II do Código de Processo Civil.
Realizado o saneamento, concedo às partes o direito de pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes, no prazo comum de 05 (cinco)
dias, findo o qual a decisão se tornará estável.
Intimem-se, via advogados.
Cumpra-se.
Icatu/MA, 04 de maio de 2017.
Karlos Alberto Ribeiro Mota, Juiz de DireitoTitular da Comarca - Advogado: Glaudson de Oliveira Moraes (OAB/MA-10.345)
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Processo nº 396-49.2017.8.10.0091
Ação: Interdição
Requerente: Inaldo Gomes da Silva
Advogado: Paulo José Silva Pinto, OAB/MA- 9330
Requerida: Izabel Pedra Vieira
FINALIDADE:Intimação do advogado Paulo José Silva Pinto, OAB/MA- 9330 , para tomar conhecimento do Decisão de fls.19,
proferido nos autos do processo em epígrafe adiante transcrita: Considerando os fatos alegados, mormente o estado de saúde do
interditando e a necessidade de ampará-lo material e socialmente, concedo a tutela de urgência para o fim nomear desde logo
curador provisória do(a) mesmo(a), I.G.S, ficando o referido curador provisório nomeado para todos os atos da vida civil, inclusive
depositário fiel dos valores recebidos da Previdência, e também obrigado à prestação de contas quando instado para tanto. Lavre-
se termo de curatela provisória, devendo constar do termo que é terminantemente vedada a alienação ou a oneração de quaisquer
bens móveis, imóveis ou de qualquer natureza, pertencentes ao interditando, salvo com autorização judicial. Cite-se o interditando
e intime-se o curador, pessoalmente e via advogado, para o interrogatório que designo para o dia 18/07/17, às 10:30 horas no
Fórum local. Ciência ao Ministério Público Estadual. Cumpra-se A PRESENTE DECISÃO SERVE COMO MANDADO DE
CITAÇÃO/INTIMAÇÃO, ACOMPANHADO DA INICIAL. Icatu/MA, 06 de junho de 2017.KARLOS ALBERTO RIBEIRO MOTA-Juiz
Titular da Comarca.
Icatu, 28 de junho de 2017.

Adriana da Silva Chaves
Juiza de Direito- Respondendo

Processo nº. 653-50.2012.8.10.0091- CRIME
Autor: Ministério Público do Estado
Acusado: Késsio Luis Silva Santos
Advogado: Dr(a). Adriano dos Santos Marques, OAB/MA 14016
INTIMAÇÃO do Advogado(a)(s): Dr(a). Adriano dos Santos Marques, OAB/MA 14016, tomar(em) conhecimento do inteiro teor da
sentença, transcrito a seguir: SENTENÇA 1) RELATÓRIO: O Ministério Público do Estado do Maranhão ofereceu denúncia em
face de KESSIO LUIS SILVA SANTOS, já qualificados nos autos do processo em epígrafe, pela prática da infração criminal
prevista no artigo 12, da Lei n°. 10.826/03. Relata a peça acusatória que no dia 05/12/12, por volta das 11:00, o denunciado foi
preso em flagrante no interior da residência da senhora de nome Maria, em Axixá-MA, portanto uma arma de fogo tipo artesanal
sem autorização legal. Que os policiais foram comunicados sobre disparos de arma de fogo efetuados pelo acusado nas
proximidades do Ginásio Municipal, no Povoado Sapucaia, e que após diligências conseguiram prender o acusado dentro da
residência de uma moradora de posse da arma apreendida. Que o réu confessou a conduta delituosa, alegando que o disparo com
a arma foi efetuado após desavença com dois indivíduos na tentativa de se desvencilhar de iminente agressão. Laudo pericial às
fls. 39/42. A denúncia foi recebida, conforme fls. 45. Resposta à acusação às fls. 54/55. Despacho de designação de audiência de
instrução e julgamento às fls. 64. Termo de audiência de instrução e julgamento às fls. 72/75. Na oportunidade, foram ouvidas duas
testemunhas de acusação e interrogado o acusado. Oferecidas também as alegações finais orais do Ministério Público Estadual,
que se manifestou pugnando pela condenação do acusado nas penas do artigo 15, da Lei n°. 10.826/03. Por sua vez, a defesa, às
fls. 79/81 alegou absolvição por legítima defesa. É o relatório. Decido. 2) FUNDAMENTAÇÃO Trata-se de ação penal pública
incondicionada, instaurada para apurar a responsabilidade criminal de KESSIO LUIS SILVA SANTOS, anteriormente qualificado,
pela prática do delito previsto no artigo 12 da Lei n°. 10.826/03. No que toca a materialidade do crime de disparo ilegal de arma de
fogo, esta se encontra sobejamente provada, em virtude do auto de apreensão e apresentação da arma (fls. 14) e Laudo de exame
em arma de fogo e cartuchos às fls. 39/42. Quanto à autoria, o réu confessou o disparo, o que foi corroborado pelas informações
das testemunhas ouvidas em audiência de instrução, que relatam a ocorrência de tiroteio no local, conforme mídia anexa. O
argumento de utilização da arma para legítima defesa em decorrência de supostas agressões praticadas por EDUARDO e
MARINHO não merece acatamento. Em primeiro, ambos os policiais ouvidos declararam que a iniciativa das agressões foi de
KESSIO, vez que foi este que foi ao encalço daqueles. Em segundo, o acusado declara, em interrogatório, que quando foi
"conversar" com EDUARDO e MARINHO já estava em poder da arma, denotando que se armou deliberadamente para o confronto.
Desta forma, diante da comprovação material do fato, de sua autoria, dúvidas não pairam sobre a sua responsabilidade criminal,
estando o acusado incurso, diferentemente do previsto na denúncia, nas penas do artigo 15, da Lei nº 10.826/03, in verbis: Art. 15.
Disparar arma de fogo ou acionar munição em lugar habitado ou em suas adjacências, em via pública ou em direção a ela, desde
que essa conduta não tenha como finalidade a prática de outro crime: Pena - reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa. 3)
DISPOSITIVO Pelo exposto, diante dos elementos vislumbrados, de acordo com o Ministério Público, CONDENO o réu, KESSIO
LUIS SILVA SANTOS, pela prática do crime previsto no artigo 15 da Lei nº. 10.826/03. Por força do princípio constitucional da
individualização da pena e o que dispõe o artigo 68 do Código Penal, em observância aos critérios estabelecidos no artigo 59 do
mesmo Estatuto, passo à fase de dosimetria de pena em relação aos dois delitos conjuntamente. 4) DOSIMETRIA DA PENA I -
PRIMEIRA FASE - PENA-BASE: Para fixação da pena base, levando em consideração as diretrizes do artigo 59, do Código Penal,
verifico que: a) quanto à culpabilidade: normal ao tipo penal, nada tendo a valorar; b) quanto aos antecedentes: Não há nos autos
registro algum de que o réu já foi condenado anteriormente com trânsito em julgado, sendo, portanto, tecnicamente primário; c)
quanto à conduta social: não há elementos suficientes nos autos para valorá-la; d)quanto a personalidade do agente: não há nos
autos elementos para qualificá-la; e) quanto aos motivos: não restou caracterizado, nada tendo a se valorar; f) quanto às
circunstâncias: se encontram relatadas no processo, normais à espécie; g) quanto as conseqüências do crime: não se revelam de
maior gravidade; h) quanto ao comportamento da vítima: nada a se valorar. Considerando que as circunstâncias acima descritas
são preponderantemente favoráveis ao Réu, fixo sua pena base privativa de liberdade no mínimo legal, qual seja, em 02 (DOIS)
ANOS DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIAS-MULTA. II - SEGUNDA FASE - CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES e
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AGRAVANTES: Configurada a circunstância atenuante da confissão espontânea, bem como da menoridade, aqui fica sem eficácia
já que a pena base resta fixada no mínimo legal, no que deixo de aplicá-la, em consonância com a Súmula 231 do STJ . Não
vislumbro a presença de circunstância agravante. III - TERCEIRA FASE - CAUSAS DE DIMINUIÇÃO e AUMENTO DE PENA: Não
observo a configuração de causa de diminuição ou aumento de pena. IV - PENA DEFINITIVA: Fixo, então, após a soma, a pena
definitiva em 02 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIAS-MULTA. 5) CONSIDERAÇÕES GERAIS: a)
Considerando que as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP são em sua maioria favoráveis ao apenado, atribuo o regime inicial
aberto, com fundamento no art. 33, § 2º, alínea "c" do Código Penal. b) Designo a residência do réu, em caso de ausência de Casa
de Albergado, para o respectivo cumprimento da pena imposta, recomendando-se tal medida porque, assim, permanecerão
próximos da família. c) O art. 44 do Código Penal, com redação dada pela Lei nº 9.714, impõe condições que, satisfeitas,
autorizam a conversão da pena privativa de liberdade em restritivas de direito. Assim, em respeito aos arts. 43 e seguintes do CP,
CONVERTO A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM DUAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS, na sua modalidade prevista
no art. 43, incisos I e IV, do Código Penal, consistentes em prestação pecuniária na cifra de mil reais, a ser destinada a instituição
com fins sociais, e prestação de serviço à comunidade, por um período igual ao da pena privativa de liberdade aplicada. O local da
prestação de serviço à comunidade e a forma de pagamento da prestação pecuniária será informada quando da audiência
admonitória. O descumprimento das restrições impostas acarreta a reversão da pena em privativa de liberdade, nos termos do § 4º
do art. 46 do Código Penal. d) Sem custas. e) APLICO O EFEITO DE PERDA DA ARMA DE FOGO utilizada, nos termos do art.
91, II, a, do CP. 6) DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: Após o trânsito em julgado desta decisão, que deverá ser certificado nos autos,
proceda-se às seguintes providências: ¢ Lance-se o nome do réu no rol dos culpados; ¢ Oficie-se à Justiça Eleitoral, com cópia da
denúncia, desta sentença e da respectiva certidão do trânsito em julgado, para os fins do artigo 15, III, da Constituição Federal e
art. 71 do Código Eleitoral; ¢ Oficie-se ao órgão estatal responsável pelo registro de antecedentes, fornecendo informações sobre a
condenação do réu;¢ Distribua-se por dependência processo de execução penal, expedindo-se guia de execução acompanhada
da denúncia, sentença, decisões de recursos da sentença, certidão de trânsito em julgado e demais documentos imprescindíveis;
TRANSITANDO EM JULGADO A SENTENÇA PARA O MINISTÉRIO PÚBLICO, EXPEÇA-SE GUIA DE EXECUÇÃO PENAL
PROVISÓRIA, NA FORMA DA RESOLUÇÃO Nº. 113/10 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Notifique-se o Ministério
Público (art. 390, CPP). Dou por publicada esta decisão com a entrega dos autos na Secretaria (art. 389 do CPP). Registre-se.
Intime-se o acusado, via advogado. Notifique-se a Defensoria Pública do Estado do Maranhão. Remeta-se a sentença à autoridade
policial para ciência. CUMPRA-SE. Icatu-MA, 06 de JUNHO de 2017. KARLOS ALBERTO RIBEIRO MOTA Juiz de Direito Titular
da Comarca

Icatu, 28 de junho de 2017.
Adriana da Silva Chaves

Juiz de Direito, respondendo

PROCESSO Nº 0000253-60.2017.8.10.0091 (2542017)
AÇÃO: PROCEDIMENTOS REGIDOS POR OUTROS CÓDIGOS, LEIS ESPARSAS E REGIMENTOS | RETIFICAÇÃO OU
SUPRIMENTO OU RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

REQUERENTE: MARIA BARBARA DA CONCEIÇÃO AGUIAR DOS SANTOS
ADVOGADO: BENAVENUTO RABELO GOMES ALVES ( OAB 7641A-MA )

RÉU:

Processo nº 253-60.2017.8.10.0091 (254/2017)AÇÃO DE REGISTRO DE ÓBITO TARDIOREQUERENTE: MARIA BARBARA DA
CONCEIÇÃO AGUIAR DOS SANTOSSENTENÇA Trata-se de Ação de Registro de Óbito Tardio ajuizada por MARIA BARBARA
DA CONCEIÇÃO AGUIAR DOS SANTOS já qualificada nos autos.Alega a requerente que era filha de ALTINA MARIA DA
CONCEIÇÃO, falecida em 16/08/2010 no Hospital Djalma Marques, na cidade de São Luís-MA e que a expedição de seu
assentamento de óbito junto ao cartório de registro civil competente não foi providenciada no prazo legal. Parecer ministerial pelo
deferimento do pedido às fls. 13. Em síntese, eis o Relatório. DECIDO.Inicialmente, defiro o pleito de justiça gratuita.Na questão
em apreço, tenho que a pretensão do requerente merece prosperar, ante as seguintes razões, senão vejamos. Em análise ao
material probatório contido nos autos, observo que a parte autora demonstrou as alegações aduzidas na exordial, uma vez que a
declaração de óbito anexada é elemento cabal da ocorrência do óbito. Por tal motivo, reputo desnecessária a realização de
audiência de instrução. Quanto à legitimidade para a propositura da ação, não se pode negar o interesse da filha na confecção do
registro do óbito da ascendente falecida.Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pleito
veiculado na inicial, determinando, por conseguinte, que o Sr. Oficial do cartório de registro civil, da Comarca de São Luís - MA (o
mais próximo do centro da cidade), adote a seguinte providência: Proceda a lavratura do assento do Registro de Óbito de ALTINA
MARIA DA CONCEIÇÃO, brasileira, viúva, lavradora, RG nº 91747398-1 SSP-MA, nascida em 05/03/1922, última residência na
Rua Principal, s/n, Retiro, Icatu/MA; filha de Guilhermina Maria da Conceição; falecida em 16/08/2010, no Hospital Djalma
Marques, na cidade de São Luís-MA; sepultada no Povoado de Serraria, no Município de Icatu-MA; faleceu por choque séptico,
Pneumonia Aspirativa, Acidente Vascular Cerebral. Deixou como única filha MARIA BARBARA DA CONCEIÇÃO AGUIAR DOS
SANTOS. Sem bens a inventariar. Expeça-se o mandado ao cartório de registro civil, com a observação de que a gratuidade
judiciária se estende aos emolumentos.Publique-se. Registre-se. Intime-se o autor, via advogado. Notifique-se o Ministério Público
Estadual Transitado em julgado, procedam-se as baixas necessárias, com as anotações devidas e arquive-se. Icatu-MA, 25 de
maio de 2017. Karlos Alberto Ribeiro Mota Juiz Titular da Comarca Resp: 187211
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PROCESSO Nº 0000545-79.2016.8.10.0091 (5482016)
AÇÃO: PROCESSO COMUM | AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO

ACUSADO: BRUNO GABRIEL PAIXÃO GOMES e LEONARDO SOUZA GOMES e LUCAS CARNEIRO DOS SANTOS e
WALLISSON GILVAN GOMES SILVA

SENTENÇAO Ministério Público Estadual, por seu órgão com atuação neste juízo, ofereceu denúncia contra LUCAS CARNEIRO
DOS SANTOS, vulgo "NEGUEBA", e WALLISSON GILVAN GOMES SILVA, vulgo "SIMONINHA", qualificados nos autos, como
incursos nas sanções do artigo 157, § 2º, I, II e V do Código Penal.Expôs, em síntese, que no dia 31/07/16, por volta da meia-noite,
na residência das vítimas MOACY ALMEIDA e AILANA DE MELO MARQUES ALMEIDA, localizada na Rua da Cruz, Porto das
Pedras, Axixá-MA, os acusados subtraíram, em comunhão de esforços, mediante grave ameaça e utilizando-se de arma de fogo,
dinheiro, jóias e diversos outros objetos de valor das vítimas. Os agentes ainda mantiveram as vítimas em seu poder por
determinado tempo, restringindo-lhes a liberdade. Narra também que no dia, hora e local delineados, MOACY ALMEIDA estava na
parte externa de sua casa quando foi surpreendido com a chegada dos acusados em uma canoa, sendo imediatamente abordado
pelo denunciado "NEGUEBA", o qual, armado de uma espingarda, o ameaçou, anunciando o assalto. Ato contínuo, a vítima tentou
se defender, momento em que chegaram os outros denunciados e passaram a agredi-la com chutes e arrastaram para dentro de
casa. Que no interior da residência, os indiciados renderam a outra vítima, AILANA, e continuaram as agressões contra o Sr.
MOACY, aterrorizando-os e alegando que os matariam se a eles não fosse entregue o dinheiro. Que os denunciados afirmavam às
vítimas que sabia da existência da quantia de dez mil reais no local, pois estavam monitorando os ofendidos. Que a polícia militar
localizou a canoa utilizada no crime, encontrando em seu interior um capuz preto e a capa de um dos celulares roubados e depois
acabaram efetuando a prisão de "NEGUEBA" e "SIMONINHA". Decisão de conversão da prisão em flagrante em preventiva às fls.
39. Decisão de recebimento da denúncia às fls. 66/67.Mandados de citação às fls. 95/100. Defesa escrita de LUCAS CARNEIRO
DOS SANTOS, vulgo "NEGUEBA", às fls. 103/104.Decisão que declaro a inépcia da denúncia relação a LEONARDO SOUZA
GOMES e BRUNO GABRIEL PAIXÃO GOMES às fls. 105. Defesa escrita de WALLISSON GILVAN GOMES SILVA, vulgo
"SIMONINHA", às fls. 110/111.Decisão de ratificação do recebimento da denúncia às fls. 113. Termo de audiência de instrução e
julgamento às fls. 121/136. Na ocasião foram ouvidas as vítimas, cinco testemunhas de acusação, cinco testemunhas de defesa e
interrogados os acusados.Alegações finais do Ministério Público Estadual às fls. 147/150 em que requer a condenação nos termos
da denúncia. Alegações finais de defesa de WALLISSON GILVAN GOMES SILVA, vulgo "SIMONINHA" às fls. 154/175 pela
absolvição com base nos artigos 386, V e VII. Alegações finais de defesa de LUCAS CARNEIRO DOS SANTOS, vulgo
"NEGUEBA", às fls. 179/180, pela absolvição por insuficiência de provas. É o relatório. D E C I D O. O Ministério Público Estadual,
por seu órgão com atuação neste juízo, ofereceu denúncia contra LUCAS CARNEIRO DOS SANTOS, vulgo "NEGUEBA", e
WALLISSON GILVAN GOMES SILVA, vulgo "SIMONINHA", qualificados nos autos, como incursos nas sanções do artigo 157, §
2º, I, II e V do Código Penal.Da análise dos autos, demonstrada a materialidade delitiva pelo auto de apresentação e apreensão às
fls. 14, laudo de exame de corpo de delito na vítima MOACY ALMEIDA e pelos depoimentos das vítimas, que atestam que tiveram
seus bens subtraídos mediante violência e grave ameaça. No entanto, não reputo estejam presentes provas suficientes da autoria
delitiva. Em primeiro, ambos os réus negam a autoria delitiva. Em segundo, nenhuma das vítimas traz a necessária convicção de
que foram os réus os autores do crime. Em primeiro, MOACY ALMEIDA, que foi agredido pelos meliantes, afirma reconhecer os
denunciados "pela fisionomia e pela voz" já que usavam camisas para cobrir os rostos. Tenho pra mim que o tom vocal é
extremamente fácil de ser confundido. Da mesma forma a fisionomia. Só se poderia conceber esse tipo de reconhecimento com
convicção em caso de pessoas que tivessem uma convivência duradoura e próxima. Não é o caso. Em que pese a vítima ter
constatado a presença dos réus em outra ocasião, não é suficiente para a certeza necessária a uma condenação. AILANA DE
MELO MARQUES ALMEIDA também não contribui para uma constatação inequívoca da responsabilidade dos acusados. Também
declara que os assaltantes possuíam vestimentas a lhes cobrir as faces no momento do crime. Traz algumas características de um
dos assaltantes ("mais baixo que a vítima e claro"), mas incapaz de identificá-lo decisivamente. A suposta tatuagem citada pela
vítima, que estaria no corpo de um dos criminosos, não foi confirmada em nenhum momento da instrução. Sequer conseguiu
descrever qual imagem ela retratava. A testemunha MCKELLWAY SILVA CARVALHO SANTOS, responsável pela prisão de
"NEGUEBA", não traz nenhuma informação relevante. Não consegui vislumbrar que a arma que foi emprestada pela testemunha
JOSÉ RIBAMAR RABELO a "SIMONINHA" foi a mesma utilizada no assalto. Os bens apreendidos (capuz preto e capa de celular)
foram encontrados no interior de uma canoa, segundo a testemunha, EDUARDO JOSÉ PEREIRA LEITE. No entanto, não há
elementos robustos a demonstrar que a embarcação pertença a algum dos acusados. A referida testemunha cita também que uma
aliança foi apreendida, mas a mesma não consta dos autos. O fato das vítimas terem constatado a presença dos réus nos
arredores do local assaltado causa desconfiança, sem dúvida. No entanto, desvinculado de outro elemento de prova, tal
circunstância não permite uma condenação. Para responsabilizar penalmente alguém pela prática de uma conduta criminosa,
impõe-se ao Estado, por meio do trabalho inicial, de regra, da polícia judiciária (inquérito policial) e do Ministério Público, deste em
juízo (processo), provar, de forma induvidosa, a sua concorrência direta ou indiretamente para a prática da conduta que lhe foi
imputada.O ônus da prova no processo penal deve ser analisado em coerência com os princípios preceituados pela Constituição
Federal <http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/112175738/constituição-federal-constituição-da-republica-federativa-do-
brasil-1988>.Assim, pode-se afirmar que transferir o ônus da prova para o réu é, no mínimo, incoerente, visto que sua inocência é
presumida. Cabe à acusação romper com essa presunção, fazendo prova de que ele é realmente autor do delito e que não agiu
sob qualquer causa excludente.Como bem aponta Nucci: "O estado de inocência é indisponível e irrenunciável, constituindo parte
integrante da natureza humana, merecedor de absoluto respeito, em homenagem ao princípio constitucional regente da dignidade
da pessoa humana. (...) Noutros termos, a inocência é a regra; a culpa, a exceção. Portanto, a busca pelo estado excepcional do
ser humano é ônus do Estado, jamais do indivíduo. Por isso, caso o réu assuma a autoria do fato típico, mas invoque a ocorrência
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de excludente de ilicitude ou culpabilidade, permanece o ônus probatório da acusação em demonstrar ao magistrado a fragilidade
da excludente e, portanto, a consistência da prática do crime." (NUCCI, Guilherme de Souza. Princípios constitucionais penais e
processuais penais, 2ª edição, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 264/266).Verifica-se, pois, que a condição de
inocência do acusado deve reger todo o sistema probatório, de modo que o ônus da prova deve permanecer exclusivamente com a
acusação. Como já dito acima, nada foi apreendido com os denunciados, seus reconhecimentos são por demais falhos e não há
confissão do crime. Nesse diapasão, observa-se que não existem provas colacionadas aos autos que tenham o condão de
fundamentar a condenação do acusado.É sabido que no processo penal brasileiro vigora o princípio do in dúbio pro reo, no
momento da prolação da sentença condenatória, sempre que não houver provas suficientes da autoria e materialidade
delitivas.Esse também é o entendimento dos nossos Tribunais, conforme julgados transcritos, in verbis:(TJMA-0076038)
APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS. AUTORIA.
NÃO COMPROVAÇÃO NOS AUTOS. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. MORTE DE UM DOS RÉUS. EXTINÇÃO DA
PUNIBILIDADE. DECLARAÇÃO QUE SE IMPÕE. I. Em que pese a demonstração da materialidade delitiva, o acervo probatório
não se mostra suficiente para assegurar a autoria do crime de roubo qualificado, de modo que a absolvição do acusado é medida
que se impõe, em observância ao princípio do in dubio pro reo. II. Sobrevindo a morte de um dos recorrentes no curso da lide,
deve ser declarada a extinção da punibilidade, nos termos do art. 107, I do CP. III. Apelação criminal provida, para absolver o
primeiro recorrente, declarando-se extinta a punibilidade do segundo. (Processo nº 031675/2014 (167742/2015), 2ª Câmara
Criminal do TJMA, Rel. Vicente de Paula Gomes de Castro. DJe 15.07.2015). Para se condenar alguém pela prática de um delito
não basta a existência da materialidade delitiva, ou uma simples hipótese de autoria, sem dados e provas concretas, pois nosso
ordenamento jurídico impera, o princípio da presunção de inocência.Assim sendo, cabendo o ônus da prova ao Ministério Público,
tenho que não se desincumbiu de atribuir a autoria dos fatos ao postulado, não havendo elementos firmes e suficientes a
sustentarem a sua condenação, nos termos em que foi denunciado; existindo apenas conjecturas, deve, portanto, ser a decisão
proferida em consonância com o princípio in dubio pro reo.DIANTE DO EXPOSTO, com esteio no art. 386, inciso VII, do Código de
Processo Penal, julgo IMPROCEDENTE a pretensão punitiva exposta na peça inaugural, para ABSOLVER LUCAS CARNEIRO
DOS SANTOS, vulgo "NEGUEBA", e WALLISSON GILVAN GOMES SILVA, vulgo "SIMONINHA", qualificados nos autos, da
infringência do disposto no artigo 157, § 2º, I, II e V do Código Penal. Expeça-se alvará de soltura, pondo-os em liberdade se por
outro motivo não estiverem presos. Publique-se. Registre-se. Intimem-se os acusados, pessoalmente, e via advogado constituído,
caso possuam. Intimem-se as vítimas. Notifique-se o Ministério Público Estadual e a Defensoria Pública Estadual. Façam-se as
necessárias comunicações, inclusive ao Sistema Nacional de Identificação Criminal e à Polícia Civil. Transitado em julgado,
arquive-se o presente.Icatu/MA, 08 de FEVEREIRO de 2016. Karlos Alberto Ribeiro MotaJuiz Titular da Comarca Resp: 1503408

Igarapé Grande

JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE IGARAPÉ GRANDE-MA DOUTOR THIAGO HENRIQUE OLIVEIRA DE ÁVILA

01 Processo nº 438-95.2017.8.10.0092
Ação: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
Requerente: LUIZA ARAUJO DOS SANTOS LOPES
Advogado: Dr. Lauand Sampaio Rodrigues OAB/MA 6.948
Requerido: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
FINALIDADE: Intimação da parte por seu advogado do inteiro teor da decisão que segue: Por não ter sido suficientemente
demonstrada de plano pela parte autora a probabilidade das alegações, requisito necessário à concessão da tutela de urgência
(art. 300, novo CPC), deixo de concedê-la neste momento, sem prejuízo de se realizar novo exame em caso de demonstração
pelo(a) requerente dos requisitos legais. Sem embargo, designo audiência una de conciliação, instrução e julgamento, a ser
realizada no fórum local. Inclua-se em pauta. Em se tratando de relação de consumo, regida pelo Código de Defesa do
Consumidor, e por ser o(a) requerente parte hipossuficiente da relação jurídica no que pertine à produção de provas, o ônus desta
deve recair sobre o requerido (fornecedor do serviço), à luz do que dispõe o art. 6º, VIII, do CDC. Cite-se e intime-se o(a)
reclamado(a), por via postal, encaminhando-se-lhe cópia da inicial, dos documentos que a acompanham e desta decisão, a fim de
que compareça a referido ato processual, ocasião em que, querendo, poderá apresentar a sua contestação, com a advertência de
que a sua ausência ensejará a presunção de veracidade dos fatos alegados, com julgamento imediato da causa – Lei nº 9.099/95,
arts. 18, § 1º; 20 e 23. Intime-se a parte autora para que exiba, até a data da audiência designada, os extratos de sua conta
bancária, do seguinte período: 3 (três) meses anteriores e posteriores à data de início dos descontos, bem como o do mês de início
dos descontos impugnados. A ausência de juntada dos extratos terá como consequência a presunção de veracidade dos fatos
contrários ao alegado na petição inicial, em conformidade com o disposto nos arts. 396 e 400 do novo CPC. Advirta-se às partes
que o não comparecimento da reclamada à audiência acima designada importará em revelia e confissão quanto à matéria de fato e
a da parte autora em extinção do processo em julgamento do mérito (art. 51, I da Lei nº 9.099/95). As comunicações processuais
dirigidas às partes que possuam domicílio noutra comarca deverão ser feitas mediante a expedição de oficio pela via
postal, ofício do Juiz, fax, telefone ou qualquer outro meio idôneo de comunicação (Enunciado nº 33 do Fórum Permanente
de Juízes Coordenadores dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Brasil). Faço constar que, em conformidade com o
enunciado n° 09, da Turma de Uniformização e Interpretação de Lei do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Maranhão[1],
a forma de contagem dos prazos processuais será em dias corridos, não se aplicando o disposto no art. 219, do novo CPC.
Cite-se. Intimem-se. Dado e passado nesta cidade de Igarapé Grande, Estado do Maranhão, aos vinte e nove dias do mês de
junho do ano de 2017. Eu, Francisco Alex de Sousa Brito, Secretário judicial, digitei e subscrevi.
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Juiz THIAGO HENRIQUE OLIVEIRA DE ÁVILA
Titular da Comarca de Igarapé Grande-Ma

 
2) Processo nº 507-30.2017.8.10.0092
Ação: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
Requerente: CLAUDIO DE SOUSA SILVA
Advogado: Dr. Pablo Sussmilch Ferreira da Silva OAB/MA 15.243
Requerido: ITAPEVA VII FIDC NP
FINALIDE: Intimação da parte por seu advogado do inteiro teor da decisão que segue: Dispensado o relatório. Decido. Trata-se
de demanda processada pelo rito sumaríssimo na qual a parte autora requer, em sede liminar, a exclusão de seus dados dos
cadastros de restrição ao crédito. Sabe-se que a concessão de tutela de urgência é medida de exceção, e como tal será cabível
nas hipóteses em que concorrerem os seguintes requisitos (art. 300, caput, novo CPC): i) elementos que evidenciem a
probabilidade do direito; ii) perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Além disso, é necessário que o provimento
antecipado seja passível de reversibilidade (art. 300, § 3°, CPC/2015).   Em outras palavras, o provimento de urgência é cabível nos
casos em que os elementos constantes dos autos se apresentarem convincentes a ponto de permitir, pelo menos, que se
vislumbrem indícios de plausibilidade do direito invocado. No caso em apreço, entendo que os requisitos legais não se encontram
presentes. É que utilizando um juízo de probabilidade, verifico a coerência das alegações face aos fatos e provas ora
apresentadas, denotando-se a possibilidade de que o direito discutido esteja em risco, sobretudo quando a parte autora afirma que
"(...) nunca realizou qualquer tipo de compra que ensejasse em determinada dívida com a requerida", bem como afirma que jamais
esteve na cidade de Taguatinga-DF. (fl. 03) Soma-se a isso o fato de constar nos autos extrato contendo a negativação, emitido
em 18.05.2017 (fl. 10). Registre-se, nesse tocante, que referido documento atribui ao autor endereço localizado em Taguatinga,
cidade satélite de Brasília-DF, o que evidencia, a princípio, a verossimilhança do alegado. Outrossim, vislumbro a existência do
fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte requerente mormente os reflexos naturais da restrição para o
crédito do consumidor. Por fim, importa asseverar que não há prejuízo in reverso, vez que o gravame poderá ser restabelecido caso
algum fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito autoral seja apresentado pela demandada, tratando-se, portanto, de
medida dotada de reversibilidade, o que autoriza a concessão da medida inaudita altera pars. Face ao exposto, porque presentes
os requisitos exigidos no artigo 300 do novo CPC, defiro o pedido antecipatório para determinar que a requerida proceda
com a exclusão do nome do requerente (CPF n° 452.322.373-49) dos cadastros de restrição ao crédito, referente à
anotação referente ao contrato n° 13002641, no valor de R$ 400,49, datado em 15/10/2015. Fixo o prazo de 05 (cinco) dias para
cumprimento da presente decisão, a contar da ciência, que deverá prevalecer até final julgamento, sob pena de multa diária de R$
200,00 (duzentos reais), caso não cumpra a determinação. Limito a incidência da multa diária a 30 (trinta) dias, devendo a sua
manutenção, revogação e/ou conversão em perdas e danos, ser apreciada por ocasião da decisão de mérito. A exigibilidade do
débito em questão fica suspensa até a solução da causa posta em juízo. Sem embargo, designo audiência una de conciliação,
instrução e julgamento, a ser realizada no fórum local. Inclua-se em pauta. Cite-se e intime-se o(a) reclamado(a), por via
postal, encaminhando-se-lhe cópia da inicial, dos documentos que a acompanham e desta decisão, a fim de que compareça a
referido ato processual, ocasião em que, querendo, poderão apresentar contestação, com a advertência de que a sua ausência
ensejará a presunção de veracidade dos fatos alegados, com julgamento imediato da causa – Lei nº 9.099/95, arts. 18, § 1º; 20 e
23. Intime-se a parte autora para comparecer à audiência. Advirta-se às partes que o não comparecimento da reclamada à
audiência acima designada importará em revelia e confissão quanto à matéria de fato e a da parte autora em extinção do processo
em julgamento do mérito (art. 51, I da Lei nº 9.099/95). As comunicações processuais dirigidas às partes que possuam
domicílio noutra comarca deverão ser feitas mediante a expedição de oficio pela via postal, ofício do Juiz, fax, telefone ou
qualquer outro meio idôneo de comunicação (Enunciado nº 33 do Fórum Permanente de Juízes Coordenadores dos Juizados
Especiais Cíveis e Criminais do Brasil). Faço constar que, em conformidade com o enunciado n° 09, da Turma de Uniformização
e Interpretação de Lei do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Maranhão[2], a forma de contagem dos prazos
processuais será em dias corridos, não se aplicando o disposto no art. 219, do novo CPC. Cite-se. Intimem-se. Expedientes
necessários. Dado e passado nesta cidade de Igarapé Grande, Estado do Maranhão, aos vinte e nove dias do mês de junho do
ano de 2017. Eu, Francisco Alex de Sousa Brito, Secretário judicial, digitei e subscrevi.

Juiz THIAGO HENRIQUE OLIVEIRA DE ÁVILA
Titular da Comarca de Igarapé Grande-Ma

JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE IGARAPÉ GRANDE-MA DOUTOR
THIAGO HENRIQUE OLIVEIRA DE ÁVILA
01 Processo nº 91-62.2017.8.10.0092
Ação: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
Requerente: JOAQUIM EUGENIO VESTRUZ
Advogado: Dr. Edivaldo Sousa dos Santos OAB/MA 3.270
Requerido: COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO- CEMAR
Advogado: Dr. Tiago José Feitosa de Sá OAB/MA 8.654-A
FINALIDADE: Intimação dos advogados das partes do inteiro teor do despacho que segue: Sobre o conteúdo da certidão de fl.
101, digam as partes no prazo de 05 (cinco) dias. Após, voltem-me conclusos. Cumpra-se. Dado e passado nesta cidade de
Igarapé Grande, Estado do Maranhão, aos vinte e nove dias do mês de junho do ano de 2017. Eu, Francisco Alex de Sousa Brito,
Secretário judicial, digitei e subscrevi.
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Juiz THIAGO HENRIQUE OLIVEIRA DE ÁVILA
Titular da Comarca de Igarapé Grande-Ma

02 Processo nº 929-73.2015.8.10.0092
Ação: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
Requerente: JOSE UBALDO RODRIGUES NUNES
Advogado: Drª. Cledna Maria Noronha Lopes OAB/MA 13.671
Requerido: BANIF BANCO INTERNACIONAL DO FUNCHAL (BRASIL) S/A
FINALIDADE: Intimação do advogado da parte do inteiro teor do despacho que segue: Sobre a manifestação de fls. 90/93 diga a
parte autora, que, querendo, poderá se manifestar no prazo de 5 dias. Intimem-se. Dado e passado nesta cidade de Igarapé
Grande, Estado do Maranhão, vinte  e nove dias do mês de junho do ano de 2017. Eu, Francisco Alex de Sousa Brito, Secretário
judicial, digitei e subscrevi.

Juiz THIAGO HENRIQUE OLIVEIRA DE ÁVILA
Titular da Comarca de Igarapé Grande-Ma

 
03 Processo nº 9000024-85.2010.8.10.0092
Ação: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
Requerente: JOSE JOVENAL BARROS DA SILVA
Advogado: Dr. James Albert Magalhães Santos OAB/PE 8.565
Requerido: CONSÓRCIO NACIONAL HONDA
FINALIDADE: Intimação do advogado da parte do inteiro teor do despacho que segue: Em face da operação do trânsito em julgado
da decisão de fls. 227, decorrente do transcurso do prazo recursal sem interposição de recurso inominado, bem como da
manifestação da parte executada às fls. 231, em que requer a "conversão da garantia do juízo em pagamento da obrigação ora
executada devendo, para tanto, ser decretada extinta a obrigação nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo
Penal", expeça-se alvará judicial para levantamento dos valores disponíveis em conta judicial, dando-se ciência pessoal à parte
interessada. Ao final, dê-se baixa e arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Intimem-se. Cumpra-se. Dado e passado
nesta cidade de Igarapé Grande, Estado do Maranhão, aos vinte e nove dias do mês de junho do ano de 2017. Eu, Francisco Alex
de Sousa Brito, Secretário judicial, digitei e subscrevi.

Juiz THIAGO HENRIQUE OLIVEIRA DE ÁVILA
Titular da Comarca de Igarapé Grande-Ma

JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE IGARAPÉ GRANDE-MA DOUTOR
THIAGO HENRIQUE OLIVEIRA DE ÁVILA
 1)Processo 410-30.2017.8.10.0092
Ação: Procedimento do Juizado Especial Cível.
Requerente: EXPEDITA RODRIGUES PESSOA
Advogado: Dr. Leonardo Sampaio Rodrigues OAB/MA 14.642
Requerido: BANCO BMG S/A
FINALIDADE: Intimação da parte por seu advogado, para comparecer à audiência UNA designada para o dia 28/07/2017, às
10h20min. Advertindo–lhe de que, em caso de não comparecimento à audiência aprazada, o feito será extinto, sem resolução do
mérito, sendo condenado ainda nas custas processuais. Dado e passado nesta cidade de Igarapé Grande, Estado do
Maranhão, aos vinte e nove dias do mês de junho do ano de 2017. Eu, Francisco Alex de Sousa Brito, Secretário judicial, digitei e
subscrevi.

 
Juiz THIAGO HENRIQUE OLIVEIRA DE ÁVILA

Titular da Comarca de Igarapé Grande-Ma

2)Processo 426-81.2017.8.10.0092
Ação: Procedimento do Juizado Especial Cível.
Requerente: FRANCISCA DE SOUSA LOPES
Advogado: Dr. Leonardo Sampaio Rodrigues OAB/MA 14.642
Requerido: BANCO ITAÚ BMG
FINALIDADE: Intimação da parte por seu advogado, para comparecer à audiência UNA designada para o dia 28/07/2017, às
10h00min. Advertindo–lhe de que, em caso de não comparecimento à audiência aprazada, o feito será extinto, sem resolução do
mérito, sendo condenado ainda nas custas processuais. Dado e passado nesta cidade de Igarapé Grande, Estado do
Maranhão, aos vinte e nove dias do mês de junho do ano de 2017. Eu, Francisco Alex de Sousa Brito, Secretário judicial, digitei e
subscrevi.

Juiz THIAGO HENRIQUE OLIVEIRA DE ÁVILA
Titular da Comarca de Igarapé Grande-Ma

3)Processo 425-96.2017.8.10.0092
Ação: Procedimento do Juizado Especial Cível.
Requerente: FRANCISCA DE SOUSA LOPES
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Advogado: Dr. Leonardo Sampaio Rodrigues OAB/MA 14.642
Requerido: BANCO ITAU BMG
FINALIDADE: Intimação da parte por seu advogado, para comparecer à audiência UNA designada para o dia 28/07/2017, às
09h40min. Advertindo–lhe de que, em caso de não comparecimento à audiência aprazada, o feito será extinto, sem resolução do
mérito, sendo condenado ainda nas custas processuais. Dado e passado nesta cidade de Igarapé Grande, Estado do
Maranhão, aos vinte e nove dias do mês de junho do ano de 2017. Eu, Francisco Alex de Sousa Brito, Secretário judicial, digitei e
subscrevi.
.

Juiz THIAGO HENRIQUE OLIVEIRA DE ÁVILA
Titular da Comarca de Igarapé Grande-Ma

4)Processo nº 422-44.2017.8.10.0092
Ação: Procedimento do Juizado Especial Cível.
Requerente: SUELY DE SOUSA BASTOS E SOUSA
Advogado: Dr. Acrisio Rodrigues de Almeida Neto OAB/MA 16.287
Requerido: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S/A
FINALIDADE: Intimação da parte por seu advogado, para comparecer à audiência UNA designada para o dia 28/07/2017, às
09h20min. Advertindo–lhe de que, em caso de não comparecimento à audiência aprazada, o feito será extinto, sem resolução do
mérito, sendo condenado ainda nas custas processuais. Dado e passado nesta cidade de Igarapé Grande, Estado do
Maranhão, aos vinte e nove dias do mês de junho do ano de 2017. Eu, Francisco Alex de Sousa Brito, Secretário judicial, digitei e
subscrevi.

Juiz THIAGO HENRIQUE OLIVEIRA DE ÁVILA
Titular da Comarca de Igarapé Grande-Ma

 
5)Processo nº 421-59.2017.8.10.0092
Ação: Procedimento do Juizado Especial Cível.
Requerente: SUELY DE SOUSA BASTOS E SOUSA
Advogado: Dr. Acrisio Rodrigues de Almeida Neto OAB/MA 16.287
Requerido: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL – BANRISUL S/A
FINALIDADE: Intimação da parte por seu advogado, para comparecer à audiência UNA designada para o dia 28/07/2017, às
09h00min. Advertindo–lhe de que, em caso de não comparecimento à audiência aprazada, o feito será extinto, sem resolução do
mérito, sendo condenado ainda nas custas processuais. Dado e passado nesta cidade de Igarapé Grande, Estado do
Maranhão, aos vinte e nove dias do mês de junho do ano de 2017. Eu, Francisco Alex de Sousa Brito, Secretário judicial, digitei e
subscrevi.

Juiz THIAGO HENRIQUE OLIVEIRA DE ÁVILA
Titular da Comarca de Igarapé Grande-Ma

 
6)Processo nº 429-36.2017.8.10.0092
Ação: Procedimento do Juizado Especial Cível.
Requerente: GINA MARIA GONÇALVES DA SILVA
Advogado: Dr. Leonardo Sampaio Rodrigues OAB/MA 14.642
Requerido: BANCO CETELEM S/A
FINALIDADE: Intimação da parte por seu advogado, para comparecer à audiência UNA designada para o dia 28/07/2017, às
08h30min. Advertindo–lhe de que, em caso de não comparecimento à audiência aprazada, o feito será extinto, sem resolução do
mérito, sendo condenado ainda nas custas processuais. Dado e passado nesta cidade de Igarapé Grande, Estado do
Maranhão, aos vinte e nove dias do mês de junho do ano de 2017. Eu, Francisco Alex de Sousa Brito, Secretário judicial, digitei e
subscrevi.

Juiz THIAGO HENRIQUE OLIVEIRA DE ÁVILA
Titular da Comarca de Igarapé Grande-Ma

 
7) Processo nº 411-15.2017.8.10.0092
Ação: Procedimento do Juizado Especial Cível.
Requerente: ELIANE DE SOUSA UCHOA
Advogado: Dr. Willian Feitosa da Silva OAB/MA 17.191
Requerido: COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO - CEMAR
FINALIDADE: Intimação da parte por seu advogado, para comparecer à audiência UNA designada para o dia 27/07/2017, às
14h20min. Advertindo–lhe de que, em caso de não comparecimento à audiência aprazada, o feito será extinto, sem resolução do
mérito, sendo condenado ainda nas custas processuais. Dado e passado nesta cidade de Igarapé Grande, Estado do
Maranhão, aos vinte e nove dias do mês de junho do ano de 2017. Eu, Francisco Alex de Sousa Brito, Secretário judicial, digitei e
subscrevi.
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Juiz THIAGO HENRIQUE OLIVEIRA DE ÁVILA
Titular da Comarca de Igarapé Grande-Ma

8)Processo n° 434-58.2017.8.10.0092
Ação: Procedimento do Juizado Especial Cível.
Requerente: SIULEANE DE LIMA GOMES
Advogado: Dr. Ednilton Moreira Lima OAB/MA 10.060
Requerido: COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO - CEMAR
FINALIDADE: Intimação da parte por seu advogado, para comparecer à audiência UNA designada para o dia 27/07/2017, às
14h40min. Advertindo–lhe de que, em caso de não comparecimento à audiência aprazada, o feito será extinto, sem resolução do
mérito, sendo condenado ainda nas custas processuais. Dado e passado nesta cidade de Igarapé Grande, Estado do
Maranhão, aos vinte e nove dias do mês de junho do ano de 2017. Eu, Francisco Alex de Sousa Brito, Secretário judicial, digitei e
subscrevi.

 
Juiz THIAGO HENRIQUE OLIVEIRA DE ÁVILA

Titular da Comarca de Igarapé Grande-Ma

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR THIAGO HENRIQUE OLIVEIRA DE ÁVILA, JUIZ DE DIREITO TITULAR DA
COMARCA DE IGARAPÉ GRANDE, ESTADO DO MARANHÃO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E NA FORMA DA
LEI, ETC...
Processo nº. 86-45.2014.8.10.0092 (862014)
Ação (Classe): Penal – Procedimento Ordinário
Autor:O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
Acusado:FERNANDO RODRIGUES FERREIRA
Advogado (a): Dr. Irapoã Suzuki de Almeida Eloi OAB/MA 8.853
FINALIDADE: Intimação do advogado do acusado Dr. Irapoã Suzuki de Almeida Eloi OAB/MA 8.853,para apresentar Alegações
Finais no prazo de 05 (cinco) dias, nos autos em epigrafe. Dado e passado nesta cidade de Igarapé Grande, Estado do Maranhão,
aos vinte e nove dias do mês de junho de 2017.

Juiz Thiago Henrique Oliveira de Ávila
Titular da Comarca de Igarapé Grande - MA.

Processo nº. 198-43.2016.8.10.0092 (2022016)
Ação (Classe): Penal – Procedimento Ordinário
Autor:O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
Acusado: IZALMIR VIEIRA DA SILVA
Advogado (a): Dr. Grace Kelly Lima de Farias OAB/MA 9674
FINALIDADE: Intimação do advogado do acusado Dr. Grace Kelly Lima de Farias OAB/MA 9674,para comparecer em audiência
de Instrução e Julgamento designada para o dia 30 de agosto do ano de 2017 às 10:30 horas no Fórum da Comarca de Igarapé
grande/MA. Dado e passado nesta cidade de Igarapé Grande, Estado do Maranhão, aos vinte e nove dias do mês de junho de
2017.

Juiz Thiago Henrique Oliveira de Ávila
Titular da Comarca de Igarapé Grande - MA.

Processo nº. 197-58.2016.8.10.0092 (2012016)
Ação (Classe): Penal – Procedimento Ordinário
Autor:O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
Acusado: IZALMIR VIEIRA DA SILVA
Advogado (a): Dr. Grace Kelly Lima de Farias OAB/MA 9674
FINALIDADE: Intimação do advogado do acusado Dr. Grace Kelly Lima de Farias OAB/MA 9674,para comparecer em audiência
de Instrução e Julgamento designada para o dia 30 de agosto do ano de 2017 às 11:00 horas no Fórum da Comarca de Igarapé
grande/MA. Dado e passado nesta cidade de Igarapé Grande, Estado do Maranhão, aos vinte e nove dias do mês de junho de
2017.

Juiz Thiago Henrique Oliveira de Ávila
Titular da Comarca de Igarapé Grande - MA.

Processo nº. 258-50.2015.8.10.0092 (2612015)
Ação (Classe): Penal – Procedimento Ordinário
Autor:O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
Acusado: ALON LOPES DE ANISIO
Advogado (a): Dr. José Walterby Nunes Silva OAB/MA 15.506
FINALIDADE: Intimação do advogado do acusado Dr. José Walterby Nunes Silva OAB/MA 15.506,para comparecer em
audiência de Instrução e Julgamento designada para o dia 06 de setembro do ano de 2017 às 11:30 horas no Fórum da
Comarca de Igarapé grande/MA. Dado e passado nesta cidade de Igarapé Grande, Estado do Maranhão, aos vinte e nove dias do
mês de junho de 2017.

Juiz Thiago Henrique Oliveira de Ávila
Titular da Comarca de Igarapé Grande - MA.
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Processo nº. 7-32.2015.8.10.0092 (72015)
Ação (Classe): Penal – Procedimento Ordinário
Autor:O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
Acusado: DANIEL FERREIRA DE OLIVEIRA
Advogado (a): Dr. James Albert Magalhães Santos OAB/MA 8565
FINALIDADE: Intimação do advogado do acusado Dr. James Albert Magalhães Santos OAB/MA 8565,para comparecer em
audiência de Instrução e Julgamento designada para o dia 06 de setembro do ano de 2017 às 09:30horas no Fórum da
Comarca de Igarapé grande/MA. Dado e passado nesta cidade de Igarapé Grande, Estado do Maranhão, aos vinte e nove dias do
mês de junho de 2017.

Juiz Thiago Henrique Oliveira de Ávila
Titular da Comarca de Igarapé Grande - MA.

Processo nº. 720-07.2015.8.10.0092 (7232015)
Ação (Classe): Penal – Procedimento Ordinário
Autor:O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
Acusado:SAMUEL BATISTA DE OLIVEIRA
Advogado (a): Dr. James Albert Magalhães Santos OAB/MA 8565
FINALIDADE: Intimação do advogado do acusado Dr. James Albert Magalhães Santos OAB/MA 8565,para comparecer em
audiência de Instrução e Julgamento designada para o dia 06 de setembro do ano de 2017 às 10:30horas no Fórum da
Comarca de Igarapé grande/MA. Dado e passado nesta cidade de Igarapé Grande, Estado do Maranhão, aos vinte e nove dias do
mês de junho de 2017.

Juiz Thiago Henrique Oliveira de Ávila
Titular da Comarca de Igarapé Grande - MA.

JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE IGARAPÉ GRANDE-MA DOUTOR
THIAGO HENRIQUE OLIVEIRA DE ÁVILA
01 Processo nº 53-50.2017.8.10.0092
Ação: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
Requerente: MARTONIA GOMES TAVARES
Advogado: Dr. James Albert Magalhães Santos OAB/MA 8.565
Requerido: COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO- CEMAR
Advogado: Dr. Tiago José Feitosa de Sá OAB/MA 8.654-A
FINALIDADE: Intimação dos advogados das partes do inteiro teor da sentença que segue: 1. Relatório Relatório dispensado, na
forma do art. 38, caput, da Lei n. 9.099/95. 2. Fundamentação 2.1 Objeto da demanda Trata-se de ação indenizatória por danos
morais, processada sob o rito sumaríssimo da Lei n° 9.099/95, em que a parte autora alega que, após solicitar ligação nova em seu
imóvel, a concessionária ré não procedeu à instalação da rede elétrica no prazo estipulado. Por esses fatos, requer o
estabelecimento do serviço e indenização por danos morais. Às fls. 11/12, foi deferido o pedido liminar. Não havendo outras
questões de ordem processual a serem analisadas, tampouco nulidade processual a ser declarada de ofício, passo a examinar o
mérito. 2.3 Mérito Considerando as que partes disseram não ter interesse na produção de outras provas para dirimir a controvérsia
posta nos autos, conheço diretamente do pedido, em conformidade com o disposto no art. 355, I, do NCPC. Inicialmente,
cumpre destacar que a presente demanda deve ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, na medida em que
a parte autora enquadra-se perfeitamente na moldura do art. 2º do CDC, enquanto destinatária final fática e econômica dos
serviços prestados pela ré, sendo esta fornecedora de serviços no mercado de consumo, exatamente como prescreve o art.
3º do citado diploma. Dentre os dispositivos de proteção ao consumidor, o artigo 6º, inciso VI, do referido diploma legal, prevê
a prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos. Também aplicável ao caso a
inversão dos ônus da prova, nos termos do inciso VIII, art. 6º, do CDC, destinada à facilitação da defesa dos direitos do
consumidor, quando, a critério do julgador, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras
ordinárias de experiências, o que fora feito por ocasião do despacho de fl. 12. Nesse cenário, por ser a reclamada fornecedora
e pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, conforme o art. 14 do CDC e o art. 37, § 6°, da CF, fixa-se a
incidência da responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços pelos danos provocados aos usuários. Nesses termos, para
a caracterização dessa modalidade de responsabilidade civil, deve-se aferir a existência de conduta ilícita, a concreção do
dano, além da presença do nexo de causalidade entre eles, cabendo ao fornecedor comprovar que o defeito inexiste, ou que
se trata de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. A par dessas disposições que devem permear a solução do litígio
estabelecido entre as partes, concluo, após analisar os documentos e demais elementos encartados ao feito, que a demanda
deve ser julgada em parte procedente. É que a parte autora carreou aos autos documentação que demonstra que efetuou
pedido administrativo de ligação nova no dia 16.04.2015, conforme se vê do documento de fl. 09. Relevante destacar que
referido documento consigna o prazo de 10 (dez) dias para o atendimento de sua solicitação. Nesse ponto, vale destacar que,
após a concessão do pedido liminar, a instalação da rede elétrica só fora comprovada em 17.04.2017 (fl. 18), ou seja, após 02
(dois) anos da solicitação realizada pelo consumidor (16.04.2015 – fl. 09). A reclamada, de outro lado, se restringiu a afirmar
que não há provas que autorizem a fixação dos danos pretendidos, ante a ausência de conduta ilícita de sua autoria. Contudo,
não produziu qualquer meio de prova apto a sustentar suas alegações, tampouco apresentou relatório ou qualquer outro
elemento técnico a fim de demonstrar possível causa para justificar o atraso no cumprimento da solicitação efetuada pelo
consumidor. Portanto, dos elementos apresentados, concluo pela verossimilhança do que é afirmado pela parte autora em
relação ao chamado aberto administrativamente junto à requerida, em detrimento do que fora produzido por esta.  Segundo
exegese do artigo 14, § 3º, I, do CDC, compete ao fornecedor de serviços apresentar as evidências de que nenhuma falha
existiu na sua prestação, onus probandi do qual a reclamada não se desincumbiu, nos termos do artigo 373, inciso II, do novo
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Código de Processo Civil, já que não trouxe a concessionária nenhuma comprovação da ausência de falha na prestação do serviço
a fim de excluir a sua responsabilidade. Dessa forma, tem-se, na espécie, o atraso injustificado na instalação da energia elétrica do
imóvel mencionado na inicial, de modo que se conclui pela responsabilidade da reclamada em relação aos fatos apontados na
inicial. No que pertine à indenização por danos morais, entendo que o pleito deve ser acolhido. Isso porque se encontram
presentes os elementos caracterizadores da responsabilidade civil objetiva quanto à indenização pretendida. Vale dizer, se
encontram presentes a conduta ilícita e os danos alegados, e, consequentemente, o nexo de causalidade entre eles. É de se
relevar que o fornecimento de energia elétrica é considerado como serviço essencial para o homem médio. Na situação em
destaque, até a comprovação do cumprimento da decisão liminar (17.04.2017 – fl. 18) foi a consumidora privada de sua utilização
por quase 02 (dois) anos, sendo que o que o prazo inicial para o seu atendimento era de 10 (dez) dias (16.04.2015 - fl. 09).
Destarte, vejo que esse atraso não se mostra razoável frente ao caso concreto. Portanto, entendo que a paz de espírito, o
equilíbrio psicológico da parte autora foram abalados. Acrescente-se, ainda, que a situação em exame transborda do mero
aborrecimento e como tal deve ser indenizado. Vale dizer, há em tal hipótese violação a direito da personalidade e dano moral in re
ipsa. Ressalte-se que os contratempos relatados pelo demandante, mormente a negligência da requerida na prestação dos
serviços, ultrapassam a barreira do mero aborrecimento e constituem ato insuportável a uma pessoa comum, capaz de abalar os
direitos da personalidade. Dessa forma, é devida a indenização pretendida. Diante dos critérios fornecidos pela jurisprudência para
quantificação do dano moral, fixo o valor em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em observância aos princípios da proporcionalidade e
da razoabilidade, bem como em atenção à função pedagógica da reparação, a fim de impedir a empresa de praticar novas
condutas atentatórias aos direitos dos consumidores, e, simultaneamente, amenize o sofrimento decorrente dos transtornos
enfrentados pela vítima do evento. 3. Dispositivo Ao teor exposto, com fundamento no art. 487, I, do NCPC, julgo PROCEDENTE
EM PARTE o pedido de indenização por danos morais, condenando a demandada a pagar ao requerente o valor de R$
5.000,00 (cinco mil reais). Fica confirmada a liminar anteriormente deferida. O valor da reparação pelo dano moral deverá ser
corrigido monetariamente a partir da data desta sentença (súmula 362, STJ), enquanto que os juros de mora incidirão a partir do
evento danoso, qual seja, o dia seguinte ao prazo final da instalação do serviço (súmula 54, STJ). A correção monetária será
calculada de acordo com Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC. Sem custas nem honorários, ex vi, do art. 55 da Lei n.
9.099/95. Transitado em julgado, caso não haja pedido de execução ou cumprimento de sentença dentro do prazo legal, dê-se
baixa e arquive-se. Havendo cumprimento voluntário, e não existindo recurso, autorizo desde já a expedição do respectivo
ALVARÁ para levantamento da quantia ora imposta e o consequente arquivamento dos autos. P. R. I. Dado e passado nesta cidade
de Igarapé Grande, Estado do Maranhão, aos vinte e nove dias do mês de junho do ano de 2017. Eu, Francisco Alex de Sousa
Brito, Secretário judicial, digitei e subscrevi.

 
Juiz THIAGO HENRIQUE OLIVEIRA DE ÁVILA

Titular da Comarca de Igarapé Grande-Ma

Imperatriz

Turma Recursal Única Cível e Criminal da Comarca de Imperatriz

RECURSO INOMINADO Nº 88/2016
JUIZADO DE ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE ITINGA DO MARANHÃO
RECORRENTE: BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S/A
ADVOGADO: JOSÉ ALMIR DA ROCHA MENDES JÚNIOR, OAB/RN 392
RECORRIDO: FRANCISCO CENA DE ARAÚJO
ADVOGADO: FRANCISCO RAIMUNDO CORREA, OAB/MA 5414
ACÓRDÃO: 1012/2017
Súmula do Julgamento: RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATO E TED APRESENTADOS.
REGULARIDADE DOS DESCONTOS DEMONSTRADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Os documentos apresentados pelo banco comprovam a celebração do contrato e a transferência dos valores para a conta
bancária do autor. Regularidade dos descontos comprovada.
2. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido.
3. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.
4. Por unanimidade.
ACÓRDÃO
Vistos, discutidos e relatados estes autos, em que são partes as pessoas acima mencionadas.
ACORDAM os Senhores Juízes integrantes da Turma Recursal Única Cível e Criminal de Imperatriz, Estado do Maranhão, por
unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento para reformar a sentença para julgar improcedente o pedido, nos
termos do voto do relator. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.
Votaram, além do Relator, o MM. Juiz JOAQUIM DA SILVA FILHO (Presidente) e a MM. Juíza DÉBORA JANSEN CASTRO
TROVÃO (membro).
Sala das Sessões da Única Turma Recursal Cível e Criminal, em Imperatriz/MA, aos 31 de maio de 2017.
JOSCELMO SOUSA GOMES
Relator
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RECURSO INOMINADO Nº 88/2016
JUIZADO DE ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE ITINGA DO MARANHÃO
RECORRENTE: BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S/A
ADVOGADO: JOSÉ ALMIR DA ROCHA MENDES JÚNIOR, OAB/RN 392
RECORRIDO: FRANCISCO CENA DE ARAÚJO
ADVOGADO: FRANCISCO RAIMUNDO CORREA, OAB/MA 5414
I â€“ RELATÓRIO
Dispensado o relatório conforme disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95 e enunciado 92 do FONAJE.
II â€“ VOTO
Satisfeitos estão os pressupostos processuais que viabilizam a admissibilidade deste recurso, tanto os objetivos quanto os
subjetivos, razão pelo qual deve ser ele conhecido.
Trata-se de demanda em que o reclamante alega estar sofrendo descontos em seu benefício previdenciário em virtude de um
empréstimo consignado que afirma não haver contratado. O reclamado, por sua vez, contesta tal versão e, a fim de comprovar a
existência da contratação, apresenta o comprovante de transferência bancária - TED para conta de titularidade do autor.
Os dados constantes no TED não deixam dúvidas de que a contratação do empréstimo existiu e que os valores foram devidamente
transferidos à conta bancária do reclamante.
Ressalte-se que na origem foi oportunizado ao autor o direito de se manifestar sobre os documentos apresentados pelo banco e,
por consequência, de apresentar contraprovas, todavia, quedou-se ine
rte.
Diante do comprovante de transferência juntado pelo reclamado, deveria ter o autor requerido a juntada do extrato de sua conta
corrente, a fim de contrapor a afirmação de que os valores lhes foram disponibilizados, já que continuava a insistir na alegação de
irregularidade dos descontos. Porém, não se desincumbiu do ônus que lhe competia.
Pelas circunstâncias expostas, tenho claro que o contrato foi celebrado e que o dinheiro foi transferido para a conta do autor.
Por tais fundamentos, conheço do recurso e dou-lhe provimento para julgar improcedente o pedido. Sem condenação em custas e
honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
É como voto.
JOSCELMO SOUSA GOMES
Relator

RECURSO INOMINADO Nº 612/2016
JUIZADO DE ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE ITINGA DO MARANHÃO
RECORRENTE: BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S/A
ADVOGADO: JOSÉ ALMIR DA ROCHA MENDES JÚNIOR, OAB/RN 392
RECORRIDO: MARIA RITA PEREIRA
ADVOGADO: FRANCISCO RAIMUNDO CORREA, OAB/MA 5414
ACÓRDÃO: 1011/2017
Súmula do Julgamento: RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATO E TED APRESENTADOS.
REGULARIDADE DOS DESCONTOS DEMONSTRADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Os documentos apresentados pelo banco comprovam a celebração do contrato e a transferência dos valores para a conta
bancária do autor. Regularidade dos descontos comprovada.
2. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido.
3. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.
4. Por unanimidade.
ACÓRDÃO
Vistos, discutidos e relatados estes autos, em que são partes as pessoas acima mencionadas.
ACORDAM os Senhores Juízes integrantes da Turma Recursal Única Cível e Criminal de Imperatriz, Estado do Maranhão, por
unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento para reformar a sentença para julgar improcedente o pedido, nos
termos do voto do relator. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.
Votaram, além do Relator, o MM. Juiz JOAQUIM DA SILVA FILHO (Presidente) e a MM. Juíza DÉBORA JANSEN CASTRO
TROVÃO (membro).
Sala das Sessões da Única Turma Recursal Cível e Criminal, em Imperatriz/MA, aos 31 de maio de 2017.
JOSCELMO SOUSA GOMES
Relator
RECURSO INOMINADO Nº 612/2016
JUIZADO DE ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE ITINGA DO MARANHÃO
RECORRENTE: BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S/A
ADVOGADO: JOSÉ ALMIR DA ROCHA MENDES JÚNIOR, OAB/RN 392
RECORRIDO: MARIA RITA PEREIRA
ADVOGADO: FRANCISCO RAIMUNDO CORREA, OAB/MA 5414
I â€“ RELATÓRIO
Dispensado o relatório conforme disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95 e enunciado 92 do FONAJE.
II â€“ VOTO
Satisfeitos estão os pressupostos processuais que viabilizam a admissibilidade deste recurso, tanto os objetivos quanto os
subjetivos, razão pelo qual deve ser ele conhecido.
Trata-se de demanda em que o reclamante alega estar sofrendo descontos em seu benefício previdenciário em virtude de um
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empréstimo consignado que afirma não haver contratado. O reclamado, por sua vez, contesta tal versão e, a fim de comprovar a
existência da contratação, apresenta o contrato impugnado nos autos, comprovante de operação, TED para conta de titularidade
do autor e documentos pessoais do autor.
Os dados constantes no contrato, o TED, o detalhamento de crédito do INSS e o comprovante de endereço, anexos ao
instrumento contratual, não deixam dúvidas de que a contratação do empréstimo existiu e que os valores foram devidamente
transferidos à conta bancária do reclamante.
Ressalte-se que na origem foi oportunizado ao autor o direito de se manifestar sobre os documentos apresentados pelo banco e,
por consequência, de apresentar contraprovas, todavia, quedou-se inerte.
Diante do comprovante de transferência juntado pelo reclamado, deveria ter o autor requerido a juntada do extrato de sua conta
corrente, a fim de contrapor a afirmação de que os valores lhes foram disponibilizados, já que continuava a insistir na alegação de
irregularidade dos descontos. Porém, não se desincumbiu do ônus que lhe competia.
Pelas circunstâncias expostas, tenho claro que o contrato foi celebrado e que o dinheiro foi transferido para a conta do autor.
Por tais fundamentos, conheço do recurso e dou-lhe provimento para julgar improcedente o pedido. Sem condenação em custas e
honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
É como voto.
JOSCELMO SOUSA GOMES
Relator

Primeira Vara Cível de Imperatriz

PROCESSO Nº 0000185-40.2015.8.10.0040 (2822015)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO SUMÁRIO

AUTOR: RAIMUNDO IRINEU MOREIRA ALMEID
ADVOGADO: HILDEBRANDO ALVES DE BITO JUNIOR ( OAB 13591-MA )

REU: COMPANHIA LIDER DE SEGUROS
ADVOGADO: ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES ( OAB 11735A-MA )

S E N T E N Ç ATrata-se de ação de cobrança de Seguro Obrigatório - DPVAT proposta por Raimundo Ireneu Moreira Almeida
contra Seguradora Líder dos Consórcios de Seguro DPVAT S/A.Conforme se vê da inicial, a parte autora pretende a condenação
da requerida ao pagamento de quarenta salários-mínimos, a título de indenização por danos pessoais (invalidez permanente) que
alega ter sofrido em decorrência de acidente de trânsito havido 14/04/2008.Com a inicial vieram os documentos de fls.06/12,
dentre os quais merecem destaque boletim de ocorrência e relatório médico.Termo de audiência de conciliação às fls.22/22-
v.Contestação ofertada às fls.23/43, com prejudicial de mérito da prescrição. Já em sede de preliminar, a requerida alega falta de
interesse de agir, dada a ausência de requerimento administrativo. No mérito, defende a necessidade de perícia médica, bem
como tece considerações sobre o valor da indenização e da necessidade de gradação da invalidez, a teor da Súmula n.º 474 do
STJ. Por fim, faz apontamentos acerca da aplicabilidade dos juros legais e correção monetária, pugnando pela improcedência do
pedido do Autor.Réplica às fls.67/82.Exame de corpo de delito às fls.91/92. Vieram-me os autos conclusos.É o relatório.A
prescrição aduzida pela requerida, por ser matéria de ordem pública, deve ser examinada antes de qualquer outra alegação, eis
que reconhecida encerra o processo com resolução do mérito, conforme reza a norma ínsita no art. 487, II, do CPC/2015.Pois
bem, a teor do disposto no art.206, § 3º, IX, do Código Civil de 2002, bem assim da Súmula 405 do Superior Tribunal de Justiça -
STJ, o prazo prescricional nas ações de cobrança de indenização do seguro obrigatório DPVAT é de três anos.Quanto ao termo
inicial do sobredito prazo, a jurisprudência majoritária é no sentido de que o dies a quo da prescrição somente se inicia quando
houver inequívoca ciência por parte do beneficiário da consolidação de sua lesão, a gerar a incapacidade laboral, conforme a
Súmula 278 do STJ.#Nesse sentido:CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO DPVAT.
ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. NOVO CÓDIGO CIVIL.
REGRA DE TRANSIÇÃO DO ART. 2.028. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. DATA EM QUE O SEGURADO TEVE
CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INVALIDEZ PERMANENTE. SÚMULA 278/STJ. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ.
INCIDÊNCIA. 1. Não há ofensa ao art. 535 do CPC se o tribunal se pronuncia suficientemente sobre as questões relevantes à lide,
sem incorrer em nenhum dos vícios elencados na referida norma. 2. O prazo prescricional para propositura da ação de cobrança
relacionada ao seguro obrigatório DPVAT é de três anos, conforme disposto no art. 206, § 3º, IX, do novo Código Civil, observada
a regra de transição de que trata o artigo 2.028 do aludido diploma legal. 3. "O termo inicial do prazo prescricional, na ação de
indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral. - Súmula n. 278/STJ". 4. Inviável o
recurso especial cuja análise das razões impõe reexame da matéria fática da lide, nos termos da vedação imposta pelo enunciado
nº 7 da Súmula do STJ. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.(STJ - AgRg no Ag: 1334648 MT 2010/0132906-9, Relator:
Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 11/02/2014, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe
28/02/2014). (grifou-se).AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO
DPVAT. PRESCRIÇÃO TRIENAL. TERMO INICIAL. DATA DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INVALIDEZ. 1. "O cômputo do prazo
prescricional, nas ações de cobrança envolvendo seguro obrigatório (DPVAT), tem por termo inicial a data da inequívoca ciência
da invalidez pelo segurado." (AgRg no REsp 1.199.370/SP, Relatora a Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe de 28/4/2011).
Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 7.405/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA
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TURMA, julgado em 09/08/2011, DJe 05/09/2011) (grifou-se).Via de regra, o beneficiário do seguro DPVAT tem ciência inequívoca
de sua invalidez permanente na data de elaboração do laudo médico pericial (Precedentes do Superior Tribunal de Justiça: AgRg
no Ag 1.357.337/MT, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 17.04.2012; AgRg no REsp
1.237.251/MG, Rel. Ministro Massami Uyeda, Terceira Turma, julgado em 14.04.2011).Neste caso, colhe-se que o acidente
ocorreu em 14/04/2008, mas a parte autora não se submeteu de logo a exame médico pelo Instituto Médico Legal.Por outro lado, o
relatório médico de fl.10 deixa evidente que a parte autora teve ciência inequívoca da gravidade de suas lesões e da debilidade
funcional no dia10 de março de 2010.Assim, ainda que a Súmula nº 278/STJ enuncie que o prazo prescricional seja iniciado
apenas com a ciência inequívoca da incapacidade laboral, isso não implica dizer que o interessado poderá, ao seu alvedrio,
escolher a época para a realização do exame.Com efeito, não é razoável admitir-se que, por si só, a data de emissão do laudo seja
o marco inicial do prazo prescricional, notadamente em casos como este, em que o único relatório médico atestando o grau de
invalidez juntado à inicial foi realizado quase dois anos depois da ocorrência do acidente de trânsito.Nesse sentido, precisas são as
lições do Desembargador Relator Ricardo Duailibe (Apelação Cível 9403/2015 5ª Câmara Cível, TJ/MA):"Em se tratando de
recebimento do seguro DPVAT, há que se ter em mente que a perícia médica deve ser providenciada à época do acidente ou até o
prazo prescricional de propositura da ação, sob pena de admitir-se a possibilidade de realizar o referido exame a qualquer tempo,
preterindo a concretização da prescrição para momento incerto, escolhido pelo próprio beneficiário do seguro, o que não encontra
amparo em nosso ordenamento jurídico".Ainda sobre a confecção tardia de laudo, assim decidiu a Desembargadora Relatora
Anildes de Jesus Bernardes Chaves Cruz (Apelação Cível 25434/2010 4ª Câmara Cível, TJ/MA):"De mais a mais, se torna
irrazoável, desproporcional e impertinente, considerar-se que a prescrição, em casos de invalidez, sempre será contabilizada a
partir da emissão do laudo, independentemente de quanto tempo já havia transcorrido desde o acidente, quando, em situação mais
grave (morte), o prazo prescricional se dá a partir do evento (falecimento), devendo, portanto, serem mensuradas, caso a caso, as
circunstâncias em que deverá incidir a disposição da Súmula nº 278/STJ, que não deve ser interpretada para os fins de alcançar
situações em que resta patente a ausência de dúvida quanto a condição física do interessado".Diante disso, imperativo reconhecer
a ocorrência do instituto da prescrição, visto que, entre a data da ciência inequívoca da incapacidade laboral (10/03/2010) e a
propositura da presente demanda (09/01/2015), decorrera mais de três anos.Não bastasse isso, sequer houve prévio requerimento
administrativo do seguro DPVAT, inexistindo, portanto, pretensão resistida a ordem a justificar a intervenção do Poder
Judiciário.Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal (STF), nos autos do Recurso Extraordinário de n.º 839353/MA, assentou que
a ameaça ou lesão a direito aptas a ensejar a intervenção do Poder Judiciário só se configura após o prévio requerimento
administrativo do seguro DPVAT, circunstância que não se confunde com o esgotamento das instâncias administrativas (RE
631.240, Rel. Min. Roberto Barroso).Desse modo, adoto o entendimento perfilhado pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior
Tribunal de Justiça, segundo o qual deve ser demonstrado o prévio requerimento administrativo como condição de ingresso da
ação securitária DPVAT, carecendo de interesse de agir a parte que não demonstra ter apresentado requerimento administrativo a
fim de obter a vindicação pretendida, o que acarretaria a extinção do processo, sem resolução do mérito, com fundamento no
art.485, VI do CPC.Por todo o exposto, reconheço como prescrita a pretensão da parte autora e, via de consequência, julgo extinto
o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC/2015.Custas e honorários advocatícios a cargo da parte
autora, correspondentes a 10% (dez por cento) do valor da causa, mas cuja exigibilidade fica suspensa em razão do deferimento
da justiça gratuita (CPC/2015, art.85, § 2º, e 98, § 3º).Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Transitada em julgado esta sentença,
arquive-se os autos.Imperatriz/MA, 08 de maio de 2017. Juiz Mário Márcio de Almeida SousaTitular da 1ª Vara Cível Resp: 165779

PROCESSO Nº 0001790-84.2016.8.10.0040 (23342016)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

AUTOR: ANTONIA SANDRA DA CONCEIÇÃO SILVA
ADVOGADO: BRUNO SAMPAIO BRAGA ( OAB 12345-MA )

REU: TIM CELULAR S.A
ADVOGADO: CHRISTIANNE GOMES DA ROCHA ( OAB 20335-PE )

SENTENÇACuida-se de pedido de homologação de acordo celebrado entre as partes (fls.98/99).É o que importa
relatar.Inicialmente, observo que o objeto do presente processo enquadra-se no conceito de direito disponível, o que viabiliza o
acordo, não havendo nenhum óbice à sua homologação.Assim sendo, HOMOLOGO o acordo e, via de consequência, JULGO
extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, III, b, do Código de Processo Civil (2015).Custas na forma
do art.90, §2º, do CPC/2015, ficando suspensa a exigibilidade em relação à parte autora por litigar sob o pálio da justiça gratuita.
Honorários conforme acordado pelas partes.Efetuado o depósito do valor previsto no acordo, autorizo a Secretaria a expedir alvará
para levantamento. Desnecessária a certificação do trânsito em julgado desta decisão, uma vez que inexiste sucumbência na
hipótese de composição amigável a legitimar a interposição de recurso. Autorizo, pois, a Secretaria Judicial a arquivar o processo,
com as cautelas devidas.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Imperatriz/MA, 08 de maio de 2017.Juiz Mário Márcio de Almeida
SousaTitular da 1ª Vara Cível Resp: 160358

PROCESSO Nº 0001871-38.2013.8.10.0040 (25412013)
AÇÃO: PROCEDIMENTOS REGIDOS POR OUTROS CÓDIGOS, LEIS ESPARSAS E REGIMENTOS | BUSCA E APREENSÃO
EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA

AUTOR: AYMORÉ CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

Página 1354 de 2382 Diário da Justiça Eletrônico Disponibilização: 30/06/2017
Edição nº 114/2017 Publicação: 03/07/2017

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO - Praça Dom Pedro II, s/n Centro - CEP 65010-905 - São Luis-MA - Fone: (98) 2106-9000 - www.tjma.jus.br
Diário da Justiça Eletrônico - Diretoria Judiciária - Coordenadoria de Jurisprudência e Publicações - Fone: (98) 2106 9805 / 9810 / 9896 / 9897 - publicacoes@tj.ma.gov.br



ADVOGADO: ALLAN RODRIGUES FERREIRA ( OAB 7248-MA )

REU: JOAO R DA SILVA E CIA LTDA-ME
ADVOGADO: MANOEL VIERA DA SILVA ( OAB 9124-MA )

S E N T E N Ç ACuida-se de cumprimento de sentença relativos aos honorários de sucumbência fixados na condenação proferida
às fls.25/28, bem como de multa pelo descumprimento da obrigação.Após a intimação do devedor para cumprimento voluntário da
obrigação e tentativa frustrada de penhora online, determinou-se a penhora na "boca do caixa" da instituição financeira devedora,
havendo esta, posteriormente, depositado o valor da condenação (fls.126/127).Decorrido o prazo sem impugnação (fl.142), foi
expedido alvarás para levantamento dos valores depositados (fls. 143 e 151).Vieram-me conclusos.Eis o relatório. Passo a
decidir.O art. 924 do CPC enumera as situações em que a execução será extinta:Art. 924. Extingue-se a execução quando:I - a
petição inicial for indeferida;II - a obrigação for satisfeita;III - o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da
dívida;IV - o exequente renunciar ao crédito;V - ocorrer a prescrição intercorrente. (grifei).Na espécie, observa-se que foi satisfeita
a condenação imposta na sentença mediante penhora do valor referente à condenação imposta em sentença.Sendo assim, não
havendo mais inadimplência, passou-se, de igual modo, a não mais existir um dos pressupostos lógicos de toda a execução, vez
que a dívida pleiteada foi satisfeita.Nestas condições, e por tudo mais que consta dos autos, julgo extinto o cumprimento de
sentença, com substrato jurídico no art. 924, II, do Código de Processo Civil.Custas processuais finais a cargo do
executado.Transitada em julgado e recolhidas eventuais custas processuais devidas, arquive-se com baixa na
Distribuição.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Imperatriz/MA, 06 de março de 2017. Juiz Mário Márcio de Almeida SousaTitular
da 1ª Vara Cível Resp: 160358

PROCESSO Nº 0004031-31.2016.8.10.0040 (49862016)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

AUTOR: VICTOR LEONARDO MESQUITA PACHECO
ADVOGADO: KLEBER VINICIUS MESQUITA PACHECO ( OAB 14550-MA ) e VICTOR LEONARDO MESQUITA PACHECO (
OAB 14591-MA )

REU: FESTE - FACULDADE SANTA TERESINHA
ADVOGADO: GUSTAVO CARVALHO LEITE ( OAB 9071-MA )

SENTENÇACuida-se de pedido de homologação de acordo celebrado entre as partes (fl.34).É o que importa relatar.Inicialmente,
observo que o objeto do presente processo enquadra-se no conceito de direito disponível, o que viabiliza o acordo, não havendo
nenhum óbice à sua homologação.Assim sendo, HOMOLOGO o acordo e, via de consequência, JULGO extinto o processo, com
resolução de mérito, nos termos do artigo 487, III, b, do Código de Processo Civil (2015).Como à autora foi deferido o benefício da
gratuidade da Justiça e a transação se deu antes da sentença, ficam as partes dispensadas do pagamento das custas processuais
remanescentes (CPC/2015, art. 90, §3º).Desnecessária a certificação do trânsito em julgado desta decisão, uma vez que inexiste
sucumbência na hipótese de composição amigável a legitimar a interposição de recurso. Autorizo, pois, a Secretaria Judicial a
arquivar o processo, com as cautelas devidas.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Imperatriz/MA, 06 de março de 2017.Juiz Mário
Márcio de Almeida SousaTitular da 1ª Vara Cível Resp: 160358

PROCESSO Nº 0005261-16.2013.8.10.0040 (68042013)
AÇÃO: PROCESSO DE EXECUÇÃO | EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

AUTOR: ANTONIA MARIA FERREIRA BOADO QUIROGA
ADVOGADO: KALINNE LUCIA REGO DE AZEVEDO ( OAB 8650-MA )

REU: ALCIONE NASCIMENTO MARQUES
ADVOGADO: KAREN LOPES DA SILVA ALCHAAR COSTA ( OAB 11165-MA )

DESPACHOIntime-se o exequente a impulsionar a execução, no prazo de 05 (cinco) dias, adivertindo-lhe de que o decurso do
prazo assinalado sem manifestação implicará a suspensão do feito, nos termos do art.921, III, § 1º, do CPC/2015.Decorrido o
prazo, certifique-se e retornem-me conclusos.Intimem-se. Cumpra-se.Imperatriz/MA, 19 de abril de 2017.Juiz Mário Márcio de
Almeida Sousa Titular da 1ª Vara Cível Resp: 160358

PROCESSO Nº 0005613-03.2015.8.10.0040 (80352015)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

AUTOR: JOSE REIS DE CARVALHO
ADVOGADO: EMIVALDO GOMES SILVA ( OAB 4656-MA )

REU: BANCO DO BRASIL S/A
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ADVOGADO: GUSTAVO AMATO PISSINI ( OAB 9698A-MA )

S E N T E N Ç ACuida-se de cumprimento de sentença relativo à condenação proferida às fls. 106/111, e confirmada pela decisão
de fls.209/211.Após a intimação do devedor para cumprimento voluntário da obrigação (fl.228), determinou-se a penhora online de
valores, o que foi cumprido conforme se verifica das fls.237/238.Não houve impugnação à penhora por parte da requerida
(fl.242).Vieram-me conclusos.Eis o relatório. Passo a decidir.O art. 924 do CPC enumera as situações em que a execução será
extinta:Art. 924. Extingue-se a execução quando:I - a petição inicial for indeferida;II - a obrigação for satisfeita;III - o executado
obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida;IV - o exequente renunciar ao crédito;V - ocorrer a prescrição
intercorrente. (grifei).Na espécie, observa-se que foi satisfeita a condenação imposta na sentença mediante penhora do valor
referente à condenação imposta em sentença.Sendo assim, não havendo mais inadimplência, passou-se, de igual modo, a não
mais existir um dos pressupostos lógicos de toda a execução, vez que a dívida pleiteada foi satisfeita.Nestas condições, e por tudo
mais que consta dos autos, julgo extinto o cumprimento de sentença, com substrato jurídico no art. 924, II, do Código de Processo
Civil.Eventuais custas processuais finais a cargo do executado.Transitada em julgado e recolhidas eventuais custas processuais
devidas, arquive-se com baixa na Distribuição.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Imperatriz/MA, 06 de março de 2017. Juiz
Mário Márcio de Almeida SousaTitular da 1ª Vara Cível Resp: 165779

PROCESSO Nº 0006570-04.2015.8.10.0040 (93232015)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

AUTOR: JOSÉ OSMANO DO NASCIMENTO ARAÚJO
ADVOGADO: ROBSON MORAES DE SOUSA ( OAB 12614-MA )

REU: BANCO SANTANDER
ADVOGADO: WILSON SALES BELCHIOR ( OAB 11099A-MA )

SENTENÇATrata-se de ação indenizatória proposta por José Osmano do Nascimento Araújo em desfavor do Banco Santander
S/A, afirmando que em 03.03.2015, esperou por mais de duas horas para receber atendimento bancário em uma das agências do
requerido, localizada nesta cidade.Diante de tal fato, pugna por indenização por danos morais, em especial em razão de uma lei
municipal (Lei nº 1556/2014), que fixa prazo máximo de trinta minutos em dias normais e até 40 minutos em datas de pagamentos
de servidores ou véspera de feriados.Acompanham a inicial os documentos de fls.08/12.O requerido apresentou contestação às
fls.19/54, alegando, em síntese, a inexistência de ato ilícito ensejador de dano moral e que a situação fática caracteriza mero
aborrecimento do cotidiano, não sujeito, portanto, a indenização. Pugna, assim, pela improcedência da ação.Réplica às
fls.90/94.Após, vieram-me os autos conclusos. Era o que importava relatar. Decido.Considerados os fatos e sua disciplina
constitucional e legal, não há necessidade de produção de prova em audiência. Logo, o feito comporta julgamento antecipado, a
teor do art.355, I, do Código de Processo Civil.Antes de passar ao exame do feito, não posso deixar de registrar, com todas as
vênias, que não se afigura razoável que uma demanda como esta, sem qualquer complexidade, tramite em uma vara cível,
sobretudo se considerado o fato de que a comarca de Imperatriz conta com 02 (dois) Juizados Especiais Cíveis e até mesmo com
Turma Recursal.Com efeito, já é tempo de se pensar em competência exclusiva para demandas dessa natureza, como já ocorre
na Justiça Federal, sob pena de se inviabilizarem por completo os juízos cíveis ordinários, que, aliás, já apresentam distribuição
maior que a dos juizados.Feito esse breve registro, passo à análise do mérito.Pois bem. O cerne da demanda reside basicamente
em se verificar se a conduta da instituição ré efetivamente atingiu a honra do requerente, em razão de descaso e inércia da
instituição bancária em atender a parte autora, fazendo-o esperar excessivamente, considerada a lei municipal que estabelece
limite de tempo para o atendimento bancário.No caso concreto, extrai-se dos documentos colacionados a inicial, que o autor
adentrou no estabelecimento da instituição financeira, permanecendo ali o tempo indicado.Porém, analisando todo o conjunto
probatório, não vislumbro possibilidade de acolhimento do pedido, vez que a parte autora não conseguiu comprovar nenhum
prejuízo e/ou constrangimentos supostamente suportados.Com efeito, em que pese a existência de lei municipal que prevê o
tempo máximo de atendimento nas agências bancárias em Imperatriz, o certo é que a inobservância de tal norma, por si só, não
enseja obrigatoriamente agravo de ordem moral. Para configuração de tal ofensa seria necessário, além disso, que fossem
atingidos os bens constitucionalmente protegidos como a honra e a dignidade humanas, ultrapassando-se os limites do
aborrecimento ordinário, o que não restou demonstrado nos autos.Registro que embora o atraso ou a demora no atendimento
possa ser efetivamente considerado falha no serviço oferecido, indubitavelmente não se vislumbra, na hipótese vertente, lesão
indenizável como afirmado na inicial. É que nem sempre uma inadequada prestação de serviço possui o condão de ferir os
atributos da personalidade ou sentimentos mais íntimos de alguém, de modo a caracterizar algum prejuízo de ordem
imaterial.Ressalte-se, a propósito, que a espera em fila de banco não configura dano moral in re ipsa, pelo que caberia aa
requerente demonstrar, de forma cabal, a ocorrência de situação que ferisse os atributos de sua personalidade, ônus do qual não
se desincumbiu.Na verdade, o dano que decorre do próprio fato exige gravidade capaz de ofender a pessoa humana em sua alma,
em seu âmago, provocando um grande prejuízo extrapatrimonial, causando dor, vexame, humilhação, premissa que ora não se
identifica. O dano moral decorrente da demora no atendimento ao cliente não surge apenas da violação de legislação que estipula
tempo máximo de espera, mas depende da verificação dos fatos que causaram sofrimento além do normal ao consumidor.Isso
porque a legislação que determina o tempo máximo de espera tem cunho administrativo e trata da responsabilidade da instituição
financeira perante a Administração Pública, a qual poderá aplicar sanções às instituições que descumprirem a norma, como já faz
o PROCON de forma individual e em parceria com Ministério Público do consumidor.Elevar à condição de dano moral a espera em
fila de banco, por si só, muitas vezes comparando o valor das indenizações com a inscrição indevida em cadastros de
inadimplentes, por exemplo, seria, no mínimo, incentivar a judicialização das relações sociais.Sobre a matéria, decidiu o STJ ainda
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em 2012:AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. POUCO TEMPO DE ESPERA EM
FILA DE BANCO. MERO DISSABOR. DANO MORAL. NÃO CARACTERIZADO. 1. O pouco tempo de espera em fila de banco não
tem o condão de expor a pessoa a vexame ou constrangimento perante terceiros, não havendo que se falar em intenso abalo
psicológico capaz de causar aflições ou angústias extremas. 2. Situação de mero aborrecimento ou dissabor não suscetível de
indenização por danos morais. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no Ag 1422960/SC, Rel. Ministra MARIA
ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 27/03/2012, DJe 09/04/2012) 3.- Recurso Especial improvido.(REsp
1340394/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/05/2013, DJe10/05/2013)E ainda o
TJRS:RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. REPARAÇÃO DE DANOS. ESPERA EM FILA DE BANCO. DEMORA NO
ATENDIMENTO. AUSENTE EXCEPCIONALIDADE NO CASO CONCRETO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA
IMPROCEDENTE MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005190004, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas
Recursais, Relator: Roberto Arriada Lorea, Julgado em 11/12/2014). Diante do todo o exposto, rejeito os pedidos formulados pelo
autor e, nos termos do art.487, I, CPC/2015, julgo resolvido o mérito deste feito.Condeno a parte autora ao pagamento das custas
processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor atualizado da causa, o que fica desde já suspenso por te
sido deferido o pedido de assistência gratuita.Transitada em julgado e recolhidas eventuais custas processuais finais, arquivem-se
com as cautelas de praxe.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Imperatriz/MA, 10 de fevereiro de 2017.Juiz Mário Márcio de
Almeida SousaTitular da 1ª Vara Cível Resp: 160358

PROCESSO Nº 0007479-46.2015.8.10.0040 (104732015)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

AUTOR: CELSO CARDOSO DA SILVA
ADVOGADO: CAETANO LORETTE DUARTE NETTO ( OAB 13321-MA )

REU: BANCO BRADESCO S.A
ADVOGADO: JOSÉ ALMIR DA ROCHA MENDES JUNIOR ( OAB 392A-RN )

SENTENÇATrata-se de ação indenizatória proposta por Celso Cardoso da Silva em desfavor do Banco Bradesco S/A, afirmando
que em 03.06.2015, esperou por mais de três horas para receber atendimento bancário em uma das agências do requerido,
localizada nesta cidade.Diante de tal fato, pugna por indenização por danos morais, em especial em razão de uma lei municipal
(Lei nº 1556/2014), que fixa prazo máximo de trinta minutos em dias normais e até 40 minutos em datas de pagamentos de
servidores ou véspera de feriados.Acompanham a inicial os documentos de fls.17/19.O requerido apresentou contestação às
fls.30/54, alegando, em síntese, a inexistência de ato ilícito ensejador de dano moral e que a situação fática caracteriza mero
aborrecimento do cotidiano, não sujeito, portanto, a indenização. Pugna, assim, pela improcedência da ação.Réplica às
fls.58/60.Após, vieram-me os autos conclusos. Era o que importava relatar. Decido.Considerados os fatos e sua disciplina
constitucional e legal, não há necessidade de produção de prova em audiência. Logo, o feito comporta julgamento antecipado, a
teor do art.355, I, do Código de Processo Civil.Antes de passar ao exame do feito, não posso deixar de registrar, com todas as
vênias, que não se afigura razoável que uma demanda como esta, sem qualquer complexidade, tramite em uma vara cível,
sobretudo se considerado o fato de que a comarca de Imperatriz conta com 02 (dois) Juizados Especiais Cíveis e até mesmo com
Turma Recursal.Com efeito, já é tempo de se pensar em competência exclusiva para demandas dessa natureza, como já ocorre
na Justiça Federal, sob pena de se inviabilizarem por completo os juízos cíveis ordinários, que, aliás, já apresentam distribuição
maior que a dos juizados.Feito esse breve registro, passo à análise do mérito.Pois bem. O cerne da demanda reside basicamente
em se verificar se a conduta da instituição ré efetivamente atingiu a honra do requerente, em razão de descaso e inércia da
instituição bancária em atender a parte autora, fazendo-o esperar excessivamente, considerada a lei municipal que estabelece
limite de tempo para o atendimento bancário.No caso concreto, extrai-se dos documentos colacionados a inicial, que a autora
adentrou no estabelecimento da instituição financeira, permanecendo ali o tempo indicado.Porém, analisando todo o conjunto
probatório, não vislumbro possibilidade de acolhimento do pedido, vez que a parte autora não conseguiu comprovar nenhum
prejuízo e/ou constrangimentos supostamente suportados.Com efeito, em que pese a existência de lei municipal que prevê o
tempo máximo de atendimento nas agências bancárias em Imperatriz, o certo é que a inobservância de tal norma, por si só, não
enseja obrigatoriamente agravo de ordem moral. Para configuração de tal ofensa seria necessário, além disso, que fossem
atingidos os bens constitucionalmente protegidos como a honra e a dignidade humanas, ultrapassando-se os limites do
aborrecimento ordinário, o que não restou demonstrado nos autos.Registro que embora o atraso ou a demora no atendimento
possa ser efetivamente considerado falha no serviço oferecido, indubitavelmente não se vislumbra, na hipótese vertente, lesão
indenizável como afirmado na inicial. É que nem sempre uma inadequada prestação de serviço possui o condão de ferir os
atributos da personalidade ou sentimentos mais íntimos de alguém, de modo a caracterizar algum prejuízo de ordem
imaterial.Ressalte-se, a propósito, que a espera em fila de banco não configura dano moral in re ipsa, pelo que caberia aa
requerente demonstrar, de forma cabal, a ocorrência de situação que ferisse os atributos de sua personalidade, ônus do qual não
se desincumbiu.Na verdade, o dano que decorre do próprio fato exige gravidade capaz de ofender a pessoa humana em sua alma,
em seu âmago, provocando um grande prejuízo extrapatrimonial, causando dor, vexame, humilhação, premissa que ora não se
identifica. O dano moral decorrente da demora no atendimento ao cliente não surge apenas da violação de legislação que estipula
tempo máximo de espera, mas depende da verificação dos fatos que causaram sofrimento além do normal ao consumidor.Isso
porque a legislação que determina o tempo máximo de espera tem cunho administrativo e trata da responsabilidade da instituição
financeira perante a Administração Pública, a qual poderá aplicar sanções às instituições que descumprirem a norma, como já faz
o PROCON de forma individual e em parceria com Ministério Público do consumidor.Elevar à condição de dano moral a espera em
fila de banco, por si só, muitas vezes comparando o valor das indenizações com a inscrição indevida em cadastros de
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inadimplentes, por exemplo, seria, no mínimo, incentivar a judicialização das relações sociais.Sobre a matéria, decidiu o STJ ainda
em 2012:AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. POUCO TEMPO DE ESPERA EM
FILA DE BANCO. MERO DISSABOR. DANO MORAL. NÃO CARACTERIZADO. 1. O pouco tempo de espera em fila de banco não
tem o condão de expor a pessoa a vexame ou constrangimento perante terceiros, não havendo que se falar em intenso abalo
psicológico capaz de causar aflições ou angústias extremas. 2. Situação de mero aborrecimento ou dissabor não suscetível de
indenização por danos morais. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no Ag 1422960/SC, Rel. Ministra MARIA
ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 27/03/2012, DJe 09/04/2012) 3.- Recurso Especial improvido.(REsp
1340394/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/05/2013, DJe10/05/2013)E ainda o
TJRS:RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. REPARAÇÃO DE DANOS. ESPERA EM FILA DE BANCO. DEMORA NO
ATENDIMENTO. AUSENTE EXCEPCIONALIDADE NO CASO CONCRETO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA
IMPROCEDENTE MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005190004, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas
Recursais, Relator: Roberto Arriada Lorea, Julgado em 11/12/2014). Diante do todo o exposto, rejeito os pedidos formulados pelo
autor e, nos termos do art.487, I, CPC/2015, julgo resolvido o mérito deste feito.Condeno a parte autora ao pagamento das custas
processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor atualizado da causa.Transitada em julgado e recolhidas
eventuais custas processuais finais, arquivem-se com as cautelas de praxe.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Imperatriz/MA, 10
de fevereiro de 2017.Juiz Mário Márcio de Almeida SousaTitular da 1ª Vara Cível Resp: 160358

PROCESSO Nº 0007898-32.2016.8.10.0040 (98922016)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

AUTOR: BRUNA TAVARES DA SILVA
ADVOGADO: ADNA GLÓRIA TEIXEIRA RIBEIRO ( OAB 15534-MA )

REU: COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO - CEMAR
ADVOGADO: GILBERTO COSTA SOARES ( OAB 4914-MA )

SENTENÇACuida-se de pedido de homologação de acordo celebrado entre as partes (fl.47).É o que importa relatar.Inicialmente,
verifico que o objeto do presente processo enquadra-se no conceito de direito disponível, o que viabiliza o acordo, não havendo
nenhum óbice à sua homologação.Assim sendo, HOMOLOGO o acordo e, via de consequência, JULGO extinto o processo, com
resolução de mérito, nos termos do artigo 487, III, b, do Código de Processo Civil (2015).Como a transação se deu antes da
sentença, ficam as partes dispensadas do pagamento das custas processuais remanescentes (CPC/2015, art. 90, §3º).Honorários
conforme acordado entre as partes. Desnecessária a certificação do trânsito em julgado desta decisão, uma vez que inexiste
sucumbência na hipótese de composição amigável a legitimar a interposição de recurso. Autorizo, pois, a Secretaria Judicial a
arquivar o processo, com as cautelas devidas.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Imperatriz/MA, 09 de maio de 2017.Juiz Mário
Márcio de Almeida SousaTitular da 1ª Vara Cível Resp: 160358

PROCESSO Nº 0007951-47.2015.8.10.0040 (110872015)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO SUMÁRIO

AUTOR: FRANCISCO PEREIRA LOPES
ADVOGADO: WAIRES TALMON COSTA JUNIOR ( OAB 12234-MA )

REU: BANCO BMG
ADVOGADO: MARINA BASTOS DA PORCIUNCULA BENGHI ( OAB 10530A-MA )

S E N T E N Ç ACuida-se de ação em que figuram as partes acima epigrafadas, em virtude dos fatos a seguir relatados:Aduz o
autor que é aposentado, percebendo um salário mínimo mensal para subsistência.Ocorre que o demandante verificou que seu
benefício não estava sendo pago em sua integralidade, razão pela qual se dirigiu à agência bancária para obter esclarecimentos a
respeito.Foi-lhe então informado pelos funcionários da agência onde realiza seus saques mensais, que havia um empréstimo
consignado contratado em seu nome, no valor de R$ 2.278,10 (dois mil, duzentos e setenta e oito reais e dez centavos), contrato
n. 211748461, perante o requerido.Assevera que não recebeu nenhum valor decorrente da contratação, sequer tomou
conhecimento de sua realização.Pleiteia a declaração de nulidade do contrato e indenização por danos morais.Juntou os
documentos de fls. 09/10.O réu ofereceu contestação (fls.20/56), alegando que o contrato foi celebrado regularmente,
apresentando documentos idênticos com aqueles que acompanham a inicial.Vieram os autos conclusos.É O RELATÓRIO.
DECIDO.Considerados os fatos e sua disciplina constitucional e legal, não há necessidade de produção de prova em audiência.
Logo, o feito comporta julgamento antecipado, a teor do art.355, I, do Código de Processo Civil.Antes de passar ao exame do feito,
não posso deixar de registrar, com todas as vênias, que não se afigura razoável que uma demanda como esta, sem qualquer
complexidade, tramite em uma vara cível, sobretudo se considerado o fato de que a comarca de Imperatriz conta com 02 (dois)
Juizados Especiais Cíveis e até mesmo com Turma Recursal.Com efeito, já é tempo de se pensar em competência exclusiva para
demandas dessa natureza, como já ocorre na Justiça Federal, sob pena de se inviabilizarem por completo os juízos cíveis
ordinários, que, aliás, já apresentam distribuição maior que a dos juizados.Feito esse breve registro, passo à análise do
mérito.Inicialmente, vale ressaltar que o atual Código Civil adotou a teoria do risco criado, pela qual o dever de reparar o dano
surge da atividade normalmente exercida pelo agente, que cria risco a direitos ou interesses alheios: "Nessa teoria não se cogita
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de proveitos ou vantagens para aquele que exerce a atividade, mas da atividade em si mesma potencialmente geradora de risco a
terceiros". Na responsabilidade objetiva, como regra geral, leva-se em conta o dano, em detrimento do dolo ou da culpa. Desse
modo, para o dever de indenizar, bastam o dano e o nexo causal, prescindindo da prova da culpa.O requerido exerce atividade
financeira de alto risco, potencialmente geradora de risco a direitos de terceiros, devendo, portanto, suportar a obrigação de
reparar danos causados a terceiros, independentemente de culpa.No entanto, exsurge dos autos que a contratação do empréstimo
se deu de forma regular, conforme bem se pode verificar através dos documentos colacionados pelo banco requerido, os quais
contêm devidamente especificados os dados pessoais do autor no instrumento de contrato e cópia do documento de
identidade.Dessa forma, não se vislumbra conduta irregular por parte do requerido, já que, devidamente contratado o empréstimo
pelo autor, sua cobrança revela-se apenas exercício regular de direito, não sendo possível imputar-lhe qualquer conduta indevida
ou abusiva:"Demanda de reparação de danos morais (inscrição do nome em órgão de proteção ao crédito). Em sendo
incontroversa a existência de dívida, fruto de inadimplemento, por falta de pagamento, de prestações ajustadas em contrato de
financiamento, é lícita a inscrição do nome do devedor perante os órgãos de proteção ao crédito. Ato praticado em exercício
regular de um direito reconhecido. Inexistência de responsabilidade civil da instituição financeira (art. 160, I, CC de 1916,
correspondente ao art. 188, I, CC de 2002). Imposição de penalidade por litigância de má-fé. Manifesta alteração da verdade dos
fatos, inclusive com alegações frontalmente contrárias aos documentos juntados aos autos. Multa e indenização por dano
processual aplicados de ofício (art. 17, II, CPC). Sentença confirmada. Apelação improvida, com Observação."09a Câmara D.
Privado, Apelação cível n° 1.161.790- 4, Rei. Des. James Siano, j. 29.01.2008, v.u.).Diante do todo o exposto, rejeito os pedidos
formulados pelo autor e, nos termos do art.487, I, CPC/2015, julgo resolvido o mérito deste feito.Condeno a parte autora ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o valor atualizado da causa. A exigibilidade
do pagamento, no entanto, fica suspensa nos termos do art.98, § 3º, CPC/2015.Transitada em julgado e recolhidas eventuais
custas processuais finais, arquivem-se com as cautelas de praxe.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Imperatriz (MA), 02 de
fevereiro de 2017. Juiz Mário Márcio de Almeida SousaTitular da 1ª Vara Cível Resp: 165779

PROCESSO Nº 0008594-68.2016.8.10.0040 (108802016)
AÇÃO: PROCEDIMENTOS ESPECIAIS DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA | ALVARÁ JUDICIAL

REQUERENTE: LERLANGE SEBASTIANA LIMA DE OLIVEIRA
ADVOGADO: RICARDO BRITO CARON ( OAB 9563-MA )

RÉU:

S E N T E N Ç AA parte autora acima epigrafada requereu alvará judicial para levantamento de valores relativos a quota de
consórcio titularizada pelo seu pai, Raimundo Henrique Souza de Oliveira, falecido em 10/07/2014.Intimado, o Consórcio Nacional
Volkswagen informou a existência de valores em nome do de cujus, no montante de R$56.304,60 (fl.17).Ouvido o Ministério
Público, este se manifestou pela ausência de interesse no feito (fls.20/22).É o breve relatório.Nos termos do artigo 666 do Código
de Processo Civil <http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/91735/código-processo-civil-lei-5869-73> "independerá de inventário ou
de arrolamento o pagamento dos valores previstos na Lei no 6.858 <http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/128300/lei-6858-80>, de
24 de novembro de 1980". Por sua vez, a Lei n. 6858/1980 estatui que:"Art. 1º - Os valores devidos pelos empregadores aos
empregados e os montantes das contas individuais do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e do Fundo de Participação PIS
<http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/103882/lei-de-criacao-do-pis-lei-complementar-7-70>-PASEP, não recebidos em vida pelos
respectivos titulares, serão pagos, em quotas iguais, aos dependentes habilitados perante a Previdência Social ou na forma da
legislação específica dos servidores civis e militares, e, na sua falta, aos sucessores previstos na lei civil, indicados em alvará
judicial, independentemente de inventário ou arrolamento. § 1º - As quotas atribuídas a menores ficarão depositadas em caderneta
de poupança, rendendo juros e correção monetária, e só serão disponíveis após o menor completar 18 (dezoito) anos, salvo
autorização do juiz para aquisição de imóvel destinado à residência do menor e de sua família ou para dispêndio necessário à
subsistência e educação do menor. § 2º - Inexistindo dependentes ou sucessores, os valores de que trata este artigo reverterão em
favor, respectivamente, do Fundo de Previdência e Assistência Social, do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço ou do Fundo de
Participação PIS <http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/103882/lei-de-criacao-do-pis-lei-complementar-7-70>-PASEP, conforme
se tratar de quantias devidas pelo empregador ou de contas de FGTS e do Fundo PIS
<http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/103882/lei-de-criacao-do-pis-lei-complementar-7-70> PASEP
<http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/103883/lei-de-criacao-do-pasep-lei-complementar-8-70>.Art. 2º - O disposto nesta Lei se
aplica às restituições relativas ao Imposto de Renda e outros tributos, recolhidos por pessoa física, e, não existindo outros bens
sujeitos a inventário, aos saldos bancários e de contas de cadernetas de poupança e fundos de investimento de valor até 500
(quinhentas) Obrigações do Tesouro Nacional. Parágrafo único. Na hipótese de inexistirem dependentes ou sucessores do titular,
os valores referidos neste artigo reverterão em favor do Fundo de Previdência e Assistência Social. Na hipótese autos, tem-se que
a pretensão dos autores se ampara no art. 2º da referida lei, que prevê o limite de valores a serem levantados através de alvará
judicial, correspondente até 500 (quinhentas) Obrigações do Tesouro Nacional ". Assim, o valor de 500 (quinhentas) OTN
atualizado## é menor que o saldo existente em favor do falecido relativo à quota de consórcio, ou seja, R$56.304,60, não se
mostrando adequado o levantamento do montante, pois, como referido, superior à hipótese de levantamento pela via do alvará
judicial. Nesse sentido:APELAÇÃO CÍVEL. ALVARÁ. DESCABIMENTO. NECESSIDADE DE ARROLAMENTO. A decisão que põe
fim ao pedido de alvará tem natureza de sentença, na forma do que dispõe o art. 162
<http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10724345/artigo-162-da-lei-n-5869-de-11-de-janeiro-de-1973>,§ 1º
<http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10724305/parágrafo-1-artigo-162-da-lei-n-5869-de-11-de-janeiro-de-1973> do CPC
<http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/111984001/código-processo-civil-lei-5869-73>. E para atacar esse tipo de sentença, o
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recurso adequado é o de apelação. Inobstante isso, no caso, mostra-se viável o conhecimento do recurso de agravo de
instrumento interposto contra aquela sentença, porquanto todas as partes são maiores, capazes, estão de acordo e o recurso veio
formado com cópia integral dos autos de origem. Além disso, a demanda traz questão de ordem pública, consistente na
possibilidade de abertura de inventário de ofício (art. 989 <http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10626740/artigo-989-da-lei-n-5869-
de-11-de-janeiro-de-1973> do CPC <http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/111984001/código-processo-civil-lei-5869-73>). A
inexistência de outros bens a inventariar ou o inventário já findo, como condição para a possibilitar o levantamento via alvará, só se
aplica aos casos em que se quer levantar saldos bancários de contas de cadernetas de poupança e fundos de investimento de
valor até 500 (quinhentas) Obrigações do Tesouro Nacional. Havendo saldo a levantar em valor muito superior a esse, o alvará
não é o meio adequado para deduzir essa pretensão. Viável, contudo, a conversão do pedido de alvará, de ofício (art. 989
<http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10626740/artigo-989-da-lei-n-5869-de-11-de-janeiro-de-1973> do CPC
<http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/111984001/código-processo-civil-lei-5869-73>), para o rito do arrolamento sumário previsto
no art. 1031 <http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10620863/artigo-1031-da-lei-n-5869-de-11-de-janeiro-de-1973> e seguintes do
CPC <http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/111984001/código-processo-civil-lei-5869-73>. REJEITADA A PRELIMINAR.
NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. DE OFÍCIO, DETERMINADO O PROCESSAMENTO DO FEITO NA MODALIDADE DE
ARROLAMENTO SUMÁRIO DE BENS. EM MONOCRÁTICA. (Agravo de Instrumento Nº 70049761497, Oitava Câmara Cível,
Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rui Portanova, Julgado em 13/08/2012)Assim sendo, revelando-se inadequada a via eleita,
declaro a parte autora carecedora de interesse processual, indefiro a inicial e julgo extinto o processo, sem resolução do mérito,
nos termos dos artigos 330, III, e 485, I, VI, § 3º, do CPC/2015.Custas processuais pela parte autora. A exigibilidade do pagamento
fica suspensa, nos termos do art.98, § 3º, CPC/2015. Sem honorários, por não haver parte sucumbente.Publique-se. Registre-se.
Intimem-se. Cumpra-se. Após, arquivem-se, com as cautelas de praxe. Imperatriz, 05 de abril de 2017.Juiz Mário Márcio de
Almeida SousaTitular da 1ª Vara Cível Resp: 165779

PROCESSO Nº 0009284-97.2016.8.10.0040 (117382016)
AÇÃO: PROCEDIMENTOS ESPECIAIS DE JURISDIÇÃO CONTENCIOSA | MONITÓRIA

AUTOR: DIREÇÃO TRANSPORTE LTDA - ME e LUCILENE ARAUJO BARRETO
ADVOGADO: VANUSA OLIVEIRA SOUSA ( OAB 15055-MA ) e VANUSA OLIVEIRA SOUSA ( OAB 15055-MA )

REU: ES REFLORESTAMENTO LTDA
ADVOGADO: WILLIAM DE OLIVEIRA ( OAB 99601-MG )

SENTENÇACuida-se de pedido de homologação de acordo celebrado entre as partes (fls.91/95).É o que importa
relatar.Inicialmente, verifico que o objeto do presente processo enquadra-se no conceito de direito disponível, o que viabiliza o
acordo, não havendo nenhum óbice à sua homologação.Assim sendo, HOMOLOGO o acordo e, via de consequência, JULGO
extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, III, b, do Código de Processo Civil (2015).Como a
transação se deu antes da sentença, ficam as partes dispensadas do pagamento das custas processuais remanescentes
(CPC/2015, art. 90, §3º).Honorários advocatícios conforme acordado pelas partes. Desnecessária a certificação do trânsito em
julgado desta decisão, uma vez que inexiste sucumbência na hipótese de composição amigável a legitimar a interposição de
recurso. Após o prazo previsto para o cumprimento do acordo, autorizo a Secretaria Judicial a arquivar o processo, com as
cautelas devidas.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Imperatriz/MA, 09 de maio de 2017.Juiz Mário Márcio de Almeida
SousaTitular da 1ª Vara Cível Resp: 160358

PROCESSO Nº 0009383-38.2014.8.10.0040 (116502014)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

AUTOR: MARIA DOS SANTOS SILVA
ADVOGADO: CARLOS ANDRE MORAIS ANCHIETA ( OAB 6274-MA )

REU: BANCO BMG S/A
ADVOGADO: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO ( OAB 23255-PE )

DESPACHOI. Intime-se a parte adversa para se manifestar sobre os Embargos de Declaração, no prazo de 05 (cinco) dias, a teor
do disposto no art.1.023, § 2º, CPC/2015.II. Decorrido o prazo, com ou sem resposta, certifique-se e retornem-me conclusos.III.
Intimem-se.Imperatriz/MA, 14 de fevereiro de 2017.Juiz Mário Márcio de Almeida SousaTitular da 1ª Vara Cível Resp: 160358

PROCESSO Nº 0009391-15.2014.8.10.0040 (116582014)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

AUTOR: MARIA DOS SANTOS SILVA
ADVOGADO: CARLOS ANDRE MORAIS ANCHIETA ( OAB 6274-MA )

REU: BANCO BMG S.A
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ADVOGADO: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO ( OAB 23255-PE )

SENTENÇACuida-se de pedido de homologação de acordo celebrado entre as partes (fls.148/149).É o que importa
relatar.Inicialmente, observo que o objeto do presente processo enquadra-se no conceito de direito disponível, o que viabiliza o
acordo, não havendo nenhum óbice à sua homologação.Assim sendo, HOMOLOGO o acordo e, via de consequência, JULGO
extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, III, b, do Código de Processo Civil (2015).Custas
processuais na forma do art. 90, §2º, do CPC/2015, ficando suspensa sua exigibilidade em relação à autora, por ter sido deferido o
benefício da justiça gratuita.Honorários conforme termo de acordo. Desnecessária a certificação do trânsito em julgado desta
decisão, uma vez que inexiste sucumbência na hipótese de composição amigável a legitimar a interposição de recurso. Autorizo,
pois, a Secretaria Judicial a arquivar o processo, com as cautelas devidas.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Imperatriz/MA, 20
de fevereiro de 2017.Juiz Mário Márcio de Almeida SousaTitular da 1ª Vara Cível Resp: 160358

PROCESSO Nº 0009430-75.2015.8.10.0040 (129932015)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

AUTOR: CLAUDEMI LIMA DA SILVA
ADVOGADO: ANDERSON CAVALCANTE LEAL ( OAB 11146-MA )

REU: BANCO BRADESCO
ADVOGADO: WILSON SALES BELCHIOR ( OAB 11099A-MA )

SENTENÇATrata-se de ação indenizatória proposta por Claudemi Lima da Silva em desfavor do Banco Bradesco S/A, afirmando
que em 15.07.2014, esperou por mais de duas horas para receber atendimento bancário em uma das agências do requerido,
localizada nesta cidade.Diante de tal fato, pugna por indenização por danos morais, em especial em razão de uma lei municipal
(Lei nº 1556/2014), que fixa prazo máximo de trinta minutos em dias normais e até 40 minutos em datas de pagamentos de
servidores ou véspera de feriados.Acompanham a inicial os documentos de fls.12/16.O requerido apresentou contestação às
fls.23/58, alegando, em síntese, a inexistência de ato ilícito ensejador de dano moral e que a situação fática caracteriza mero
aborrecimento do cotidiano, não sujeito, portanto, a indenização. Pugna, assim, pela improcedência da ação.Réplica às
fls.62/66.Após, vieram-me os autos conclusos. Era o que importava relatar. Decido.Considerados os fatos e sua disciplina
constitucional e legal, não há necessidade de produção de prova em audiência. Logo, o feito comporta julgamento antecipado, a
teor do art.355, I, do Código de Processo Civil.Antes de passar ao exame do feito, não posso deixar de registrar, com todas as
vênias, que não se afigura razoável que uma demanda como esta, sem qualquer complexidade, tramite em uma vara cível,
sobretudo se considerado o fato de que a comarca de Imperatriz conta com 02 (dois) Juizados Especiais Cíveis e até mesmo com
Turma Recursal.Com efeito, já é tempo de se pensar em competência exclusiva para demandas dessa natureza, como já ocorre
na Justiça Federal, sob pena de se inviabilizarem por completo os juízos cíveis ordinários, que, aliás, já apresentam distribuição
maior que a dos juizados.Feito esse breve registro, passo à análise do mérito.Pois bem. O cerne da demanda reside basicamente
em se verificar se a conduta da instituição ré efetivamente atingiu a honra do requerente, em razão de descaso e inércia da
instituição bancária em atender a parte autora, fazendo-o esperar excessivamente, considerada a lei municipal que estabelece
limite de tempo para o atendimento bancário.No caso concreto, extrai-se dos documentos colacionados a inicial, que o autor
adentrou no estabelecimento da instituição financeira, permanecendo ali o tempo indicado.Porém, analisando todo o conjunto
probatório, não vislumbro possibilidade de acolhimento do pedido, vez que a parte autora não conseguiu comprovar nenhum
prejuízo e/ou constrangimentos supostamente suportados.Com efeito, em que pese a existência de lei municipal que prevê o
tempo máximo de atendimento nas agências bancárias em Imperatriz, o certo é que a inobservância de tal norma, por si só, não
enseja obrigatoriamente agravo de ordem moral. Para configuração de tal ofensa seria necessário, além disso, que fossem
atingidos os bens constitucionalmente protegidos como a honra e a dignidade humanas, ultrapassando-se os limites do
aborrecimento ordinário, o que não restou demonstrado nos autos.Registro que embora o atraso ou a demora no atendimento
possa ser efetivamente considerado falha no serviço oferecido, indubitavelmente não se vislumbra, na hipótese vertente, lesão
indenizável como afirmado na inicial. É que nem sempre uma inadequada prestação de serviço possui o condão de ferir os
atributos da personalidade ou sentimentos mais íntimos de alguém, de modo a caracterizar algum prejuízo de ordem
imaterial.Ressalte-se, a propósito, que a espera em fila de banco não configura dano moral in re ipsa, pelo que caberia aa
requerente demonstrar, de forma cabal, a ocorrência de situação que ferisse os atributos de sua personalidade, ônus do qual não
se desincumbiu.Na verdade, o dano que decorre do próprio fato exige gravidade capaz de ofender a pessoa humana em sua alma,
em seu âmago, provocando um grande prejuízo extrapatrimonial, causando dor, vexame, humilhação, premissa que ora não se
identifica. O dano moral decorrente da demora no atendimento ao cliente não surge apenas da violação de legislação que estipula
tempo máximo de espera, mas depende da verificação dos fatos que causaram sofrimento além do normal ao consumidor.Isso
porque a legislação que determina o tempo máximo de espera tem cunho administrativo e trata da responsabilidade da instituição
financeira perante a Administração Pública, a qual poderá aplicar sanções às instituições que descumprirem a norma, como já faz
o PROCON de forma individual e em parceria com Ministério Público do consumidor.Elevar à condição de dano moral a espera em
fila de banco, por si só, muitas vezes comparando o valor das indenizações com a inscrição indevida em cadastros de
inadimplentes, por exemplo, seria, no mínimo, incentivar a judicialização das relações sociais.Sobre a matéria, decidiu o STJ ainda
em 2012:AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. POUCO TEMPO DE ESPERA EM
FILA DE BANCO. MERO DISSABOR. DANO MORAL. NÃO CARACTERIZADO. 1. O pouco tempo de espera em fila de banco não
tem o condão de expor a pessoa a vexame ou constrangimento perante terceiros, não havendo que se falar em intenso abalo
psicológico capaz de causar aflições ou angústias extremas. 2. Situação de mero aborrecimento ou dissabor não suscetível de
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indenização por danos morais. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no Ag 1422960/SC, Rel. Ministra MARIA
ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 27/03/2012, DJe 09/04/2012) 3.- Recurso Especial improvido.(REsp
1340394/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/05/2013, DJe10/05/2013)E ainda o
TJRS:RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. REPARAÇÃO DE DANOS. ESPERA EM FILA DE BANCO. DEMORA NO
ATENDIMENTO. AUSENTE EXCEPCIONALIDADE NO CASO CONCRETO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA
IMPROCEDENTE MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005190004, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas
Recursais, Relator: Roberto Arriada Lorea, Julgado em 11/12/2014). Diante do todo o exposto, rejeito os pedidos formulados pelo
autor e, nos termos do art.487, I, CPC/2015, julgo resolvido o mérito deste feito.Condeno a parte autora ao pagamento das custas
processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor atualizado da causa, o que fica desde já suspenso por te
sido deferido o pedido de assistência gratuita.Transitada em julgado e recolhidas eventuais custas processuais finais, arquivem-se
com as cautelas de praxe.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Imperatriz/MA, 10 de fevereiro de 2017.Juiz Mário Márcio de
Almeida SousaTitular da 1ª Vara Cível Resp: 160358

PROCESSO Nº 0009674-72.2013.8.10.0040 (122122013)
AÇÃO: EMBARGOS | EMBARGOS À EXECUÇÃO

EMBARGANTE: ALCIONE NASCIMENTO MARQUES
ADVOGADO: KAREN LOPES DA SILVA ALCHAAR COSTA ( OAB 11165-MA )

EMBARGADO: ANTONIA MARIA FERREIRA BOADO QUIROGA
ADVOGADO: KALINNE LUCIA REGO DE AZEVEDO ( OAB 8650-MA )

SENTENÇAAlcione Nascimento Marques, opôs embargos à execução promovida por Antonia Maria Ferreira Boado Quiroga, ao
argumento de que as notas promissórias apresentadas pela embargada revestem-se de inexigibilidade, em virtude de erros de
preenchimento, além de excesso de execução. A embargada manifestou-se às fls.67/70, alegando a regularidade dos títulos
executivos e ausência de comprovação de adimplemento do débito pela embargante.Brevemente relatado. Decido.Considerados
os fatos e sua disciplina constitucional e legal, não há necessidade de produção de prova em audiência. Logo, o feito comporta
julgamento antecipado, a teor do art.355, I, do Código de Processo Civil.## Inicialmente, convém lembrar que a nota promissória é
uma promessa do subscritor de pagar quantia determinada ao tomador, ou à pessoa a quem esse transferir o título.Para que
produza os efeitos de uma nota promissória, o documento deve atender aos seguintes requisitos (Lei Uniforme, arts.75 e 76): a) a
expressão "nota promissória", inserta no texto do título, na mesma língua utilizada para a sua redação; b) a promessa incondicional
de pagar quantia determinada; c) nome do tomador; d) data do saque; e) assinatura do subscritor; f) lugar do saque.Nestes termos,
observa-se que os documentos que embasam a execução preenchem todos os elementos acima enumerados, como facilmente se
extrai das fls.10/12 dos autos principais (processo nº 6804/2013), não havendo falar-se em falta de liquidez, certeza ou
exigibilidade.Ainda, afirma a embargante que o valor correto do débito seria de R$1.440,00 (mil, quatrocentos e quarenta reais),
mas nada junta aos autos para corroborar tal alegação.Sobre este ponto, ressalta-se que o recibo acostado à fl.21 refere-se a
terceiro estranho a presente lide, não se prestando, portanto, à comprovação de quitação do débito como afirma a
embargante.Portanto, conclui-se que a embargante não se desincumbiu do ônus de demonstrar algum fator impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito da exequente, uma vez que se limita a tecer alegações genéricas acerca de dificuldades
financeiras e problemas de saúde, os quais em nada se relacionam com os fatos objeto desta execução.Diante do todo o exposto,
rejeito os presentes embargos à execução e, nos termos do art.487, I, CPC/2015, julgo resolvido o mérito deste feito.Condeno a
embargante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da
execução.Certifique-se nos autos da execução a presente sentença e prossiga-se na mesma.Após o trânsito em julgado e o
pagamento das custas, de tudo certificado nos autos, arquive-se com baixa na distribuição.Publique-se. Registre-se. Intimem-
se.Imperatriz, 19 de abril de 2017. Juiz Mário Márcio de Almeida SousaTitular da 1ª Vara Cível Resp: 160358

PROCESSO Nº 0010854-89.2014.8.10.0040 (134842014)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

AUTOR: ROSELY SOARES DA SILVA e SARA RAQUEL SOARES DA SILVA SANTOS
ADVOGADO: KALINNE LUCIA REGO DE AZEVEDO ( OAB 8650-MA )

REU: SEGURADORA LIDER DPVAT
ADVOGADO: ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES ( OAB 11735A-MA )

S E N T E N Ç ACuida-se de ação de cobrança de seguro obrigatório - DPVAT, proposta por Sara Raquel Soares da Silva Santos
representada por Rosely Soares da Silva contra Seguradora Líder dos Consórcios de Seguro DPVAT, pleiteando a condenação do
requerido no pagamento restante da indenização do seguro obrigatório (DPVAT), correspondente à quantia de R$ 11.137,50 (onze
mil cento e trinta e sete reais e cinquenta centavos).Para tanto, afirma ter sido vítima de um acidente automobilístico em
31/05/2012, ocasionando-lhe debilidade permanente do membro inferior esquerdo.Prossegue aduzindo que, apesar de ter
reconhecido o seu direito ao recebimento de seguro obrigatório, o pagamento não correspondeu à quantia devida em razão de ter-
lhe sido pago somente o valor de R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos).Com a inicial
vieram os documentos de fls.06/25, dentre eles o boletim de ocorrência, ficha de atendimento médico realizado no Hospital
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Municipal de Imperatriz e exame de corpo de delito.Em despacho de fl.31, foram concedidos os benefícios da justiça gratuita,
determinada a citação do Requerido e a expedição de ofício ao IML para dizer da autenticidade do exame de corpo de delito
constante dos autos, a qual foi confirmada, conforme ofício de fl.36.O Requerido apresentou contestação às fls.38/45,
acompanhada dos documentos de fls.46/69, sustentando, preliminarmente, a necessidade de atestar a veracidade das
informações prestadas no boletim de ocorrência. No mérito aduz que a indenização do seguro DPVAT foi paga de forma
proporcional ao grau de invalidez do autor, bem assim tece considerações sobre o valor indenizável, a aplicabilidade dos juros de
mora e correção monetária, requerendo, ao final, a improcedência do pedido autoral.Réplica às fls.75/79.Audiência preliminar à
fl.87, em que as partes informaram não dispor de interesse na produção de novas provas.Manifestação do Ministério Público
Estadual às fls.94/96, opinando pelo julgamento improcedente da lide, por entender que a seguradora apurou corretamente o valor
da verba indenizatória. Nova tentativa de composição amigável à fl.104, sem êxito. Vieram-me conclusos.É o relatório. Decido.A
princípio importa registrar que o presente feito comporta o julgamento antecipado, uma vez que se trata de questão unicamente de
direito, razão pela qual passo a analisá-lo.De logo, verifico que não assiste razão à insurgência do requerido quanto à veracidade
do boletim de ocorrência, tendo em vista que além de não observado o procedimento correto para suscitar eventual falsidade de
documento, o mesmo se revela prescindível ao julgamento da demanda quando existentes outros meios de prova capazes de
comprovar o acidente, como ocorre no caso em apreço. Com efeito, o sinistro também restou comprovado através da ficha de
atendimento médico-hospitalar realizado no Hospital de Imperatriz (fls.12/14). Rejeitada a preliminar suscitada, passo ao exame do
mérito.A Lei que regulamenta o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, dispõe
que a indenização relativa ao seguro DPVAT será paga mediante simples prova do acidente e do dano dele decorrente, sendo
certo que, no caso de invalidez permanente parcial será exigido laudo que quantifique as lesões físicas ou psíquicas permanentes
sofridas pela vítima.Depreende-se dos autos que a lesão sofrida pela requerente proveio de acidente automobilístico ocorrido em
via terrestre, conforme se afere do boletim de ocorrência de fl.16/17, ficha de atendimento médico-hospitalar realizado no Hospital
de Imperatriz (fls.12/14) e exame de corpo de delito (fl.15). Juntos, tais documentos, afiguram-se dignos de credibilidade suficiente
para convencer esse juízo da existência do sinistro e da sua relação causal com as sequelas de que se ressente a
demandante.Note-se que o exame de corpo de delito de fls.123/124, delimita o grau de invalidez da parte autora, satisfazendo a
exigência contida na Súmula n.º 474 do STJ. Com base nisso, passo à análise da indenização que seria cabível à parte Autora
com base nos limites estabelecidos pela Lei n.º 11.945/2009 (04 de junho de 2009). Compulsando os autos, verifico que o acidente
de trânsito ocorreu quando já vigorava a Lei 11.945/2009. Neste viés, o enunciado do artigo 3º, II, da Lei n.º 6.194/74, com a
alteração trazida pela Lei n.º 11.482/2007, estabelece a quantia de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) como patamar
máximo para a hipótese de invalidez permanente; situação a permitir que a indenização seja fixada em valor inferior ao teto ali
previsto, sopesando-se as circunstâncias do caso concreto, nos termos do § 1º e incisos do artigo supra mencionado e de acordo
com a recente Súmula do Superior Tribunal de Justiça de n.º 474, que dispõe: "A indenização do seguro DPVAT, em caso de
invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez."Com efeito, consoante se verifica do exame
de corpo de delito, oriundo de órgão oficial, e o qual se sobrepõe a relatório médico particular, a parte Autora apresenta "debilidade
permanente do membro inferior esquerdo, com percentual de perda de 25%".Dessa forma, no caso dos autos, verifica-se que a
invalidez de que se ressente o autor enquadra-se no segmento "perda anatônica e/ou funcional completa de um dos membros
inferiores", cuja tabela anexa à Lei n. 6.194/1974 prevê indenização no percentual de 70% do teto previsto para o caso de invalidez
completa, não sendo esta a situação do requerente, vez que percentual de invalidez do requerente é 25%, conforme laudo do
IML.Assim, conclui-se que o Requerente faz jus à indenização no valor de R$ 2.362,50 (R$ 13.500,00 x 70% = R$ 9.450,00 x 25%
= R$ 2.362,50). Por esta perspectiva, tendo a requerida efetuado o pagamento ao autor da quantia de R$ 2.362,50 (dois mil
trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos) e inexistindo nos autos qualquer elemento a indicar que o grau de invalidez
obtido na regulação do sinistro está incorreto, não há que se falar em saldo remanescente a ser recebido pelo autor.Ante tudo o
que foi exposto, julgo improcedente o pedido da parte autora, resolvendo o mérito da presente lide com fundamento no art.487, I,
CPC/2015. Condeno o autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$1.000,00 (mil reais). A
exigibilidade do pagamento fica suspensa em razão do disposto no art.98, § 3º, CPC/2015.Transitada em julgado, arquivem-se os
autos com as baixas de estilo.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Imperatriz-MA, 09 de fevereiro de 2017. Juiz Mário Márcio de
Almeida SousaTitular da 1ª Vara Cível Resp: 160358

PROCESSO Nº 0011130-86.2015.8.10.0040 (150472015)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

AUTOR: MARIA DO SOCORRO CARDOSO PEREIRA
ADVOGADO: VALDEMAR DE BRITO ( OAB 4964-MA )

REU: TOCAUTO - TOCANTINS AUTO LTDA
ADVOGADO: SAMANTHA CAROLINA MELO COSTA DAMASCENO ( OAB 11172-MA )

PODER JUDICIÁRIO DO MARANHÃO COMARCA DE IMPERATRIZ PRIMEIRA VARA CIVEL Processo 11130-86.2015.810.0040
DECISÃO DE SANEAMENTO DO PROCESSODESPACHONos termos do artigo 357 do CPC/2015, deverá o juiz tomar decisão
de saneamento e de organização do processo com os seguintes tópicos.I - resolver as questões processuais pendentes, se
houver; II - delimitar as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, especificando os meios de prova admitidos;
III - definir a distribuição do ônus da prova, observado o art. 373; IV - delimitar as questões de direito relevantes para a decisão do
mérito; V - designar, se necessário, audiência de instrução e julgamento.IN CASU , a preliminar de ilegitimidade passiva da re e
denunciação a lide da Volkswagen do Brasil S.A, não ha como ser acolhida, haja vista tratar-se de matéria pacificada nos tribunais
(STJ e TJMA), em se tratando da matéria consumerista, ante a solidariedade entre a montadora de veículo e suas
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autorizadas.RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. VEÍCULO DEFEITUOSO. OFENSA AO ART. 18 DO CDC. SOLIDARIEDADE
ENTRE A CONCESSIONÁRIA E A MONTADORA. REEXAME FÁTICO PROBATÓRIO. SÚMULA 07/STJ. PÓS-
QUESTIONAMENTO DE ARTIGOS TIDOS POR VIOLADOS. VIOLAÇÃO A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS.
IMPOSSIBILIDADE. 1. Registra-se que na via especial não cabe à análise de afronta a dispositivo constitucional, ainda que com
intuito de prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS
MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 977.900/PR, Rel.
Ministra LAURITA VAZ, DJe 08.09.2008. 2. A pretensão de ver analisados argumentos não veiculados anteriormente, mas trazidos
somente com a oposição de embargos de declaração, não configura prequestionamento, e sim pós-questionamento. Incidência da
Súmula 211/STJ. 3. Verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal exigiria a alteração das premissas fático-probatórias
estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o revolvimento das provas carreadas aos autos, atraindo o óbice da Súmula 7 do STJ.
4. Recurso especial a que se nega provimento. (Recurso Especial nº 1.436.018/RN (2014/0032010-4), STJ, Rel. Luis Felipe
Salomão. DJe 06.09.2016).CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO.
RESTRIÇÃO NO EMPLACAMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL SOLIDÁRIA ENTRE A CONCESSIONÁRIA E A MONTADORA.
ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. DANO MORAL CARACTERIZADO.
INDENIZAÇÃO FIXADA DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. TERMO INICIAL
DA CORREÇÃO MONETÁRIA. DATA DO ARBITRAMENTO. TERMO INICIAL DOS JUROS. CITAÇÃO. PRECEDENTES STJ.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. I. Merece rejeição a preliminar de ilegitimidade passiva, em razão da solidariedade
existente na cadeia de consumo do caso em questão. II. Impõe-se o afastamento da alegação de cerceamento de defesa, quando
se está diante do julgamento a partir dos elementos e documentos já produzidos nos autos, tendo, inclusive, as próprias partes
dispensado a produção de prova em audiência. III. A ocorrência de restrição quando do emplacamento do veículo, adquirido de
boa-fé pelo consumidor, enseja a reparação pelos danos morais. IV. Mantém-se o valor fixado a título de indenização por danos
morais, eis que respeitados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. V. A jurisprudência do STJ firmou entendimento no
sentido de que, tratando-se de responsabilidade contratual, os juros moratórios incidirão a partir da citação e a correção monetária,
a partir do arbitramento do valor da condenação. VI. Apelação conhecida e parcialmente provida. (Processo nº 054124/2015
(181327/2016), 3ª Câmara Cível do TJMA, Rel. Jamil de Miranda Gedeon Neto. DJe 06.05.2016).Tratando-se de ação ordinária
indenizatória, cabe a autora a prova do dano moral, patrimonial e dos lucros cessantes, alegados na exordial, bem como deverá
provar o tempo em que ocorreram os problemas relatados, eis que a re apresentou farta documentação sobre o período das
manutenções realizadas no veículo , inclusive conversas de whatsApp entre filho da autora e uma empregada da requerida de
nome MAYANA( folhas 41), na qual relata a situação do veículo, registrando que sobre tais documentos, a autora não se
manifestou.§ 1º Realizado o saneamento, as partes têm o direito de pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes, no prazo comum de
5 (cinco) dias, findo o qual a decisão se torna estável.§ 2º As partes podem apresentar ao juiz, para homologação, delimitação
consensual das questões de fato e de direito a que se referem os incisos II e IV, a qual, se homologada, vincula as partes e o juiz.§
3º Se a causa apresentar complexidade em matéria de fato ou de direito, deverá o juiz designar audiência para que o saneamento
seja feito em cooperação com as partes, oportunidade em que o juiz, se for o caso, convidará as partes a integrar ou esclarecer
suas alegações.§ 4º Caso tenha sido determinada a produção de prova testemunhal, o juiz fixará prazo comum não superior a 15
(quinze) dias para que as partes apresentem rol de testemunhas. § 5º Na hipótese do § 3º, as partes devem levar, para a audiência
prevista, o respectivo rol de testemunhas. § 6º O número de testemunhas arroladas não pode ser superior a 10 (dez), sendo 3
(três), no máximo, para a prova de cada fato. § 7º O juiz poderá limitar o número de testemunhas levando em conta a
complexidade da causa e dos fatos individualmente considerados.Autorizo a secretaria judicial designar audiência de instrução,
conforme a pauta do magistrado titular.Intime-se.Imperatriz, 21 de junho de 2017ADOLFO PIRES DA FONSECA NETO JUIZ DA 2ª
VARA DA FAMÍLIA Respondendo/Portaria 1915/2017 Resp: 187021

PROCESSO Nº 0011203-58.2015.8.10.0040 (151292015)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

AUTOR: ERMELINDA DOS SANTOS CHAVES LIMA
ADVOGADO: LEANDRO ENEAS BATISTA ( OAB 15036-MA ) e PAULO ARAUJO MACEDO ( OAB 5849-TO )

REU: UNIMED CENTRO OESTE E TOCANTINS

S E N T E N Ç ACuida-se de ação proposta por Emerlinda dos Santos Chaves Lima contra UNIMED Centro Oeste e
Tocantins.Ocorre que, antes mesmo da citação da requerida, a parte autora requereu a desistência da ação (fl.43). É o relatório do
essencial. Decido. Compulsando os autos, verifica-se que nenhum óbice há ao deferimento do pedido do requerente. A citação da
requerida ainda não se efetivou, não começando, assim, a fluir o prazo para eventual insurgência, o que permite a desistência sem
o seu consentimento, a teor do que dispõe o art. 485, parágrafo 4º, do CPC/2015.Ademais, a extinção da ação, ainda que sem
prévia concordância do réu, é providência que vai ao encontro de suas expectativas, não existindo, portanto, qualquer ofensa ao
princípio do devido processo legal (Resp. 1.057.848/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki).Isto posto, HOMOLOGO o pedido de
desistência e JULGO EXTINTA a ação, sem apreciação do mérito, nos termos do art. 485, inciso VIII do Código de Processo
Civil.Sem custas. Sem honorários. Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com baixa e cautelas devidas.Publique-se.
Registre-se. Intimem-se.Imperatriz/MA, 06 de março de 2017.Juiz Mário Márcio de Almeida SousaTitular da 1ª Vara Cível Resp:
160358

PROCESSO Nº 0011840-72.2016.8.10.0040 (148102016)
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AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

AUTOR: MANOEL SOUSA DE MORAIS
ADVOGADO: WAIRES TALMON COSTA JUNIOR ( OAB 12234-MA )

REU: BANCO PAN S/A

S E N T E N Ç ACuida-se de ação em que figuram as partes acima epigrafadas, proposta em virtude de descontos verificados pela
parte autora em seu benefício previdenciário decorrentes de empréstimo consignado que alega não ter dado causa. Juntou
documentos (fls. 09/12). Compulsando-se os autos, este Juízo verificou que a petição inicial não preenchia os requisitos exigidos
pelos artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil, mormente no que tange à ausência de documento bancário que comprove
que o valor do empréstimo não foi depositado (despacho de fl.14). Intimada a parte autora para emendar a inicial, quedou-se
inerte, conforme certificado à fl.17.É o breve relatório. Decido.No caso em tela, observou-se que a petição inicial não preencheu os
requisitos exigidos pelo artigo 319 do Código de Processo Civil, apresentando irregularidade que dificulta o julgamento do mérito,
mormente no que tange à ausência de documento indispensável para propositura da ação (inciso VI), a saber: ausência de
documento bancário que comprove que o valor do empréstimo não foi depositado. No entanto, devidamente intimada a parte
autora, através do seu patrono, à fl.16, para sanar a irregularidade, esta deixou transcorrer in albis o prazo concedido por este
juízo, deixando, portanto, de juntar documento indispensável à propositura da ação (certidão fl.17).Sendo assim, o indeferimento
da petição inicial torna-se imperativo ante o desatendimento da determinação judicial, nos termos do parágrafo único do art. 320
c/c o art. 321, ambos do CPC/2015, e, consequentemente, tal desídia acarreta a extinção do processo, conforme estabelece o
artigo 485, I, CPC: PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO INDISPENSÁVEL À PROPOSITURA DA DEMANDA.
DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. APELO IMPROVIDO. 1. Petição inicial não
instruída de documentos indispensáveis a propositura da ação (art. 267, parágrafo 3º, do). 2. Não cumprimento do ônus processual
no prazo assinado. 3. Extinção do processo, nos termos do art. 267, I, do CPC. 4. Apelação improvida. (TRF-5 - AC: 391606 PE
2005.83.04.000532-8, Relator: Desembargador Federal Marcelo Navarro, Data de Julgamento: 13/11/2007, Quarta Turma, Data de
Publicação: Fonte: Diário da Justiça - Data: 08/02/2008 - Página: 2201 - Nº: 26 - Ano: 2008, grifo nosso). Diante do exposto,
indefiro a petição inicial, nos termos do art. 330, VI, do Código de Processo Civil e, como consequência, julgo extinto o processo
sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, I, do Código de Processo Civil. Custas pela parte autora, cuja
exigibilidade resta suspensa em razão do pedido de justiça gratuita que defiro nesta oportunidade. Sem honorários.Publique-se.
Registre-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos Imperatriz - MA, 10 de janeiro de 2017.Juiz Mário
Márcio de Almeida SousaTitular da 1ª Vara Cível Resp: 160358

PROCESSO Nº 0011979-58.2015.8.10.0040 (160252015)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

AUTOR: MAGDIARA DA SILVA MADEIRA FEITOSA
ADVOGADO: MARIA MARCILÉIA RIBEIRO GUIDA ( OAB 12921-MA )

REU: BANCO ITAUCARD e ITAÚ UNIBANCO S/A
ADVOGADO: GIOVANNY MICHAEL VIEIRA NAVARRO ( OAB 9320A-MA ) e GIOVANNY MICHAEL VIEIRA NAVARRO ( OAB
9320A-MA ) e SERGIO ANTÔNIO FERREIRA GALVÂO ( OAB 3672-PA ) e SERGIO ANTÔNIO FERREIRA GALVÂO ( OAB
3672-PA )

SENTENÇACuida-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c danos morais e materiais em que figuram as partes acima
epigrafadas, já qualificadas nos autos.Conforme se vê das fls.76/78, os litigantes transigiram.É o que importa relatar.Inicialmente,
observo que o objeto do presente processo enquadra-se no conceito de direito disponível, o que viabiliza o acordo, não havendo
nenhum óbice à sua homologação.Assim sendo, HOMOLOGO o acordo de fls.76/78 e, via de consequência, JULGO extinto o
processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, III, b, do Código de Processo Civil (2015).Custas processuais
remanescentes dispensadas, na forma do art.90, § 3º, CPC/2015. Desnecessária a certificação do trânsito em julgado desta
decisão, uma vez que inexiste sucumbência na hipótese de composição amigável a legitimar a interposição de recurso.Publique-
se. Registre-se. Intimem-se.Imperatriz/MA, 12 de junho de 2017.Juiz Adolfo Pires da Fonseca NetoTitular da 2ª Vara de
FamíliaRespondendo pela 1ª Vara Cível Resp: 165779

PROCESSO Nº 0012295-71.2015.8.10.0040 (164092015)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

AUTOR: MARIA MEIRE ROQUE
ADVOGADO: YVES CEZAR BORIN RODOVALHO ( OAB 11175-MA )

REU: BANCO SANTANDER
ADVOGADO: WILSON SALES BELCHIOR ( OAB 11099A-MA )

S E N T E N Ç ATrata-se de ação indenizatória proposta por Maria Meire Roque em desfavor do Banco Santander S.A., afirmando
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que em 05/10/2015, esperou por mais de duas horas para receber atendimento bancário em uma das agências do requerido,
localizada nesta cidade.Diante de tal fato, pugna por indenização por danos morais, em especial em razão de uma lei municipal
(Lei nº 1556/2014), que fixa prazo máximo de trinta minutos em dias normais e até 40 minutos em datas de pagamentos de
servidores ou véspera de feriados.Acompanham a inicial os documentos de fls.10/18.O requerido apresentou contestação às
fls.26/38, alegando, em síntese, a inexistência de ato ilícito ensejador de dano moral e que a situação fática caracteriza mero
aborrecimento do cotidiano, não sujeito, portanto, a indenização. Pugna, assim, pela improcedência da ação.Vieram-me os autos
conclusos. É o relatório. Decido.Pois bem. O cerne da demanda reside basicamente em se verificar se a conduta da instituição ré
efetivamente atingiu a honra da requerente, em razão de descaso e inércia da instituição bancária em atender a parte autora,
fazendo-a esperar excessivamente, considerada a lei municipal que estabelece limite de tempo para o atendimento bancário.No
caso concreto, extrai-se dos documentos colacionados a inicial, que a autora adentrou no estabelecimento da instituição financeira,
permanecendo ali o tempo indicado.Porém, analisando todo o conjunto probatório, não vislumbro possibilidade de acolhimento do
pedido, vez que a parte autora não conseguiu comprovar nenhum prejuízo e/ou constrangimentos supostamente suportados.Com
efeito, em que pese a existência de lei municipal que prevê o tempo máximo de atendimento nas agências bancárias em
Imperatriz, o certo é que a inobservância de tal norma, por si só, não enseja obrigatoriamente agravo de ordem moral. Para
configuração de tal ofensa seria necessário, além disso, que fossem atingidos os bens constitucionalmente protegidos como a
honra e a dignidade humanas, ultrapassando-se os limites do aborrecimento ordinário, o que não restou demonstrado nos
autos.Registro que embora o atraso ou a demora no atendimento possa ser efetivamente considerado falha no serviço oferecido,
indubitavelmente não se vislumbra, na hipótese vertente, lesão indenizável como afirmado na inicial. É que nem sempre uma
inadequada prestação de serviço possui o condão de ferir os atributos da personalidade ou sentimentos mais íntimos de alguém,
de modo a caracterizar algum prejuízo de ordem imaterial.Ressalte-se, a propósito, que a espera em fila de banco não configura
dano moral in re ipsa, pelo que caberia aa requerente demonstrar, de forma cabal, a ocorrência de situação que ferisse os atributos
de sua personalidade, ônus do qual não se desincumbiu.Na verdade, o dano que decorre do próprio fato exige gravidade capaz de
ofender a pessoa humana em sua alma, em seu âmago, provocando um grande prejuízo extrapatrimonial, causando dor, vexame,
humilhação, premissa que ora não se identifica. O dano moral decorrente da demora no atendimento ao cliente não surge apenas
da violação de legislação que estipula tempo máximo de espera, mas depende da verificação dos fatos que causaram sofrimento
além do normal ao consumidor.Isso porque a legislação que determina o tempo máximo de espera tem cunho administrativo e trata
da responsabilidade da instituição financeira perante a Administração Pública, a qual poderá aplicar sanções às instituições que
descumprirem a norma, como já faz o PROCON de forma individual e em parceria com Ministério Público do consumidor.Elevar à
condição de dano moral a espera em fila de banco, por si só, muitas vezes comparando o valor das indenizações com a inscrição
indevida em cadastros de inadimplentes, por exemplo, seria, no mínimo, incentivar a judicialização das relações sociais.Sobre a
matéria, decidiu o STJ ainda em 2012:AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
POUCO TEMPO DE ESPERA EM FILA DE BANCO. MERO DISSABOR. DANO MORAL. NÃO CARACTERIZADO. 1. O pouco
tempo de espera em fila de banco não tem o condão de expor a pessoa a vexame ou constrangimento perante terceiros, não
havendo que se falar em intenso abalo psicológico capaz de causar aflições ou angústias extremas. 2. Situação de mero
aborrecimento ou dissabor não suscetível de indenização por danos morais. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no Ag 1422960/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 27/03/2012, DJe 09/04/2012)
3.- Recurso Especial improvido.(REsp 1340394/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/05/2013,
DJe10/05/2013)E ainda o TJRS:RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. REPARAÇÃO DE DANOS. ESPERA EM FILA DE
BANCO. DEMORA NO ATENDIMENTO. AUSENTE EXCEPCIONALIDADE NO CASO CONCRETO. DANO MORAL NÃO
CONFIGURADO. SENTENÇA IMPROCEDENTE MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005190004, Terceira
Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto Arriada Lorea, Julgado em 11/12/2014). Diante do todo o exposto,
rejeito os pedidos formulados pela autora e, nos termos do art.487, I, CPC/2015, julgo resolvido o mérito deste feito.Condeno a
parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor atualizado da
causa.Transitada em julgado e recolhidas eventuais custas processuais finais, arquivem-se com as cautelas de praxe.Publique-se.
Registre-se. Intimem-se.Imperatriz (MA), 06 de março de 2017. Juiz Mário Márcio de Almeida SousaTitular da 1ª Vara Cível Resp:
160358

PROCESSO Nº 0012907-72.2016.8.10.0040 (161132016)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO SUMÁRIO

AUTOR: MARIA MERCEDES LIMA DE BRITO
ADVOGADO: WAIRES TALMON COSTA JUNIOR ( OAB 12234-MA )

REU: BANCO BRADESCO SA

S E N T E N Ç ACuida-se de ação indenizatória ajuizada por Maria Mercedes Lima de Brito em desfavor de Banco BRADESCO
FINANCIAMENTOS S/A, ambos qualificados nos autos, em virtude de descontos verificados pelo autor em seu benefício
previdenciário decorrentes de empréstimo consignado que alega não ter dado causa. Juntou documento (fl.12). Compulsando-se
os autos, este Juízo verificou que a petição inicial não preenchia os requisitos exigidos pelos artigos 319 e 320 do Código de
Processo Civil, mormente no que tange à ausência de documento bancário que comprove que o valor do empréstimo não foi
depositado (despacho de fl. 14). Intimada a parte autora para emendar a inicial, não apresentou os extratos bancários solicitados
pelo despacho de fl. 14., deixando o prazo transcorrer "in albis".É o breve relatório. Decido.No caso em tela, observou-se que a
petição inicial não preencheu os requisitos exigidos pelo artigo 319 do Código de Processo Civil, apresentando irregularidade que
dificulta o julgamento do mérito, mormente no que tange à ausência de documento indispensável para propositura da ação (inciso
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VI), a saber: ausência de documento bancário que comprove que o valor do empréstimo não foi depositado. No entanto,
devidamente intimada a parte autora, através do seu patrono, para sanar a irregularidade, esta nada juntou aos autos.Sendo
assim, o indeferimento da petição inicial torna-se imperativo ante o desatendimento da determinação judicial, nos termos do
parágrafo único do art. 320 c/c o art. 321, ambos do CPC/2015, e, consequentemente, tal desídia acarreta a extinção do processo,
conforme estabelece o artigo 485, I, CPC: PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO INDISPENSÁVEL À
PROPOSITURA DA DEMANDA. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. APELO
IMPROVIDO. 1. Petição inicial não instruída de documentos indispensáveis a propositura da ação (art. 267, parágrafo 3º, do). 2.
Não cumprimento do ônus processual no prazo assinado. 3. Extinção do processo, nos termos do art. 267, I, do CPC. 4. Apelação
improvida. (TRF-5 - AC: 391606 PE 2005.83.04.000532-8, Relator: Desembargador Federal Marcelo Navarro, Data de Julgamento:
13/11/2007, Quarta Turma, Data de Publicação: Fonte: Diário da Justiça - Data: 08/02/2008 - Página: 2201 - Nº: 26 - Ano: 2008,
grifo nosso). Diante do exposto, indefiro a petição inicial, nos termos do art. 330, VI, do Código de Processo Civil e, como
consequência, julgo extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, I, do Código de Processo Civil.
Custas, se houver, pela autora. Sem honorários.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os
autos. Imperatriz - MA, 16 de janeiro de 2017.Juiz Mário Márcio de Almeida SousaTitular da 1ª Vara Cível Resp: 165779

PROCESSO Nº 0013543-38.2016.8.10.0040 (168642016)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

AUTOR: MISSILENE LIMA TEIXEIRA
ADVOGADO: FABRICIO DA SILVA MACEDO ( OAB 8861-MA )

REU: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A
ADVOGADO: ANTONIO ANGLADA JATAY CASANOVAS ( OAB 7329-MA )

SENTENÇACuida-se de pedido de homologação de acordo celebrado entre as partes (fls.36/38).É o que importa
relatar.Inicialmente, observo que o objeto do presente processo enquadra-se no conceito de direito disponível, o que viabiliza o
acordo, não havendo nenhum óbice à sua homologação.Assim sendo, HOMOLOGO o acordo e, via de consequência, JULGO
extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, III, b, do Código de Processo Civil (2015).Como à autora foi
deferido o benefício da gratuidade da Justiça e a transação se deu antes da sentença, ficam as partes dispensadas do pagamento
das custas processuais remanescentes (CPC/2015, art. 90, §3º).Honorários conforme termo de acordo. Autorizo a expedição de
alvará judicial para levantamento da quantia depositada à fl.33.Desnecessária a certificação do trânsito em julgado desta decisão,
uma vez que inexiste sucumbência na hipótese de composição amigável a legitimar a interposição de recurso. Autorizo, pois, a
Secretaria Judicial a arquivar o processo, com as cautelas devidas.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Imperatriz/MA, 20 de
fevereiro de 2017.Juiz Mário Márcio de Almeida SousaTitular da 1ª Vara Cível Resp: 160358

PROCESSO Nº 0013743-50.2013.8.10.0040 (172482013)
AÇÃO: PROCESSO DE EXECUÇÃO | EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

EXEQUENTE: GEORGE LIMA MADEIRA
ADVOGADO: OZIEL VIEIRA DA SILVA ( OAB 3303-MA )

EXECUTADO: GL MADEIRAS
ADVOGADO: CARLOS MAGNO MIRANDA COSTA ( OAB 8594-MA )

SENTENÇACuida-se de pedido de homologação de acordo celebrado entre as partes (fls.40/41).É o que importa
relatar.Inicialmente, verifico que o objeto do presente processo enquadra-se no conceito de direito disponível, o que viabiliza o
acordo, não havendo nenhum óbice à sua homologação.Assim sendo, HOMOLOGO o acordo e, via de consequência, JULGO
extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, III, b, do Código de Processo Civil (2015).Como a
transação se deu antes da sentença, ficam as partes dispensadas do pagamento das custas processuais remanescentes
(CPC/2015, art. 90, §3º).Honorários advocatícios conforme acordado pelas partes. Desnecessária a certificação do trânsito em
julgado desta decisão, uma vez que inexiste sucumbência na hipótese de composição amigável a legitimar a interposição de
recurso. Autorizo, pois, a Secretaria Judicial a arquivar o processo, com as cautelas devidas.Publique-se. Registre-se. Intimem-
se.Imperatriz/MA, 08 de maio de 2017.Juiz Mário Márcio de Almeida SousaTitular da 1ª Vara Cível Resp: 165779

PROCESSO Nº 0014011-36.2015.8.10.0040 (185212015)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

AUTOR: BARBARA MARIA DO NASCIMENTO OLIVEIRA
ADVOGADO: ISABEL LOIOLA GOMES MOREIRA ( OAB 9732-MA )

REU: BANCO BONSUCESSO
ADVOGADO: DIEGO MONTEIRO BAPTISTA ( OAB 153999-RJ ) e RICARDO FABRÍCIO CORDEIRO CASTRO ( OAB 9835-MA
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)

S E N T E N Ç ACuida-se de ação em que figuram as partes acima epigrafadas, em virtude dos fatos a seguir relatados:Aduz a
autora que é aposentada, percebendo um salário mínimo mensal para subsistência.Ocorre que a requerente verificou que seu
benefício não estava sendo pago em sua integralidade, razão pela qual se dirigiu à autarquia previdenciária para obter
esclarecimentos a respeito.Foi-lhe então informado pelo INSS que havia um empréstimo consignado contratado em seu nome, no
valor de R$1.867,10 (mil, oitocentos e sessenta e sete reais e dez centavos), contrato n.31941119, perante o requerido.Assevera
que não recebeu nenhum valor decorrente da contratação, sequer tomou conhecimento de sua realização.Pleiteia a declaração de
nulidade do contrato e indenização por danos morais.Juntou os documentos de fls.11/15.Deferida medida liminar às fls.17/17-
verso.O requerido ofereceu contestação (fls.38/48), alegando que o contrato foi celebrado regularmente, apresentando
documentos idênticos àqueles que acompanham a inicial.Vieram os autos conclusos.É O RELATÓRIO. DECIDO.Considerados os
fatos e sua disciplina constitucional e legal, não há necessidade de produção de prova em audiência. Logo, o feito comporta
julgamento antecipado, a teor do art.355, I, do Código de Processo Civil.Antes de passar ao exame do feito, não posso deixar de
registrar, com todas as vênias, que não se afigura razoável que uma demanda como esta, sem qualquer complexidade, tramite em
uma vara cível, sobretudo se considerado o fato de que a comarca de Imperatriz conta com 02 (dois) Juizados Especiais Cíveis e
até mesmo com Turma Recursal.Com efeito, já é tempo de se pensar em competência exclusiva para demandas dessa natureza,
como já ocorre na Justiça Federal, sob pena de se inviabilizarem por completo os juízos cíveis ordinários, que, aliás, já apresentam
distribuição maior que a dos juizados.Feito esse breve registro, passo à análise do mérito.Inicialmente, vale ressaltar que o atual
Código Civil adotou a teoria do risco criado, pela qual o dever de reparar o dano surge da atividade normalmente exercida pelo
agente, que cria risco a direitos ou interesses alheios: "Nessa teoria não se cogita de proveitos ou vantagens para aquele que
exerce a atividade, mas da atividade em si mesma potencialmente geradora de risco a terceiros". Na responsabilidade objetiva,
como regra geral, leva-se em conta o dano, em detrimento do dolo ou da culpa. Desse modo, para o dever de indenizar, bastam o
dano e o nexo causal, prescindindo da prova da culpa.O requerido exerce atividade financeira de alto risco, potencialmente
geradora de risco a direitos de terceiros, devendo, portanto, suportar a obrigação de reparar danos causados a terceiros,
independentemente de culpa.No entanto, exsurge dos autos que a contratação do empréstimo se deu de forma regular, conforme
bem se pode verificar através dos documentos colacionados pelo banco requerido, os quais contêm devidamente especificados os
dados pessoais da autora no instrumento de contrato e cópia do documento de identidade, além de conter assinatura idêntica
àquela constante dos documentos que acompanham a exordial.Dessa forma, não se vislumbra conduta irregular por parte do
requerido, já que, devidamente contratado o empréstimo pela autora, sua cobrança revela-se apenas exercício regular de direito,
não sendo possível imputar-lhe qualquer conduta indevida ou abusiva:"Demanda de reparação de danos morais (inscrição do
nome em órgão de proteção ao crédito). Em sendo incontroversa a existência de dívida, fruto de inadimplemento, por falta de
pagamento, de prestações ajustadas em contrato de financiamento, é lícita a inscrição do nome do devedor perante os órgãos de
proteção ao crédito. Ato praticado em exercício regular de um direito reconhecido. Inexistência de responsabilidade civil da
instituição financeira (art. 160, I, CC de 1916, correspondente ao art. 188, I, CC de 2002). Imposição de penalidade por litigância de
má-fé. Manifesta alteração da verdade dos fatos, inclusive com alegações frontalmente contrárias aos documentos juntados aos
autos. Multa e indenização por dano processual aplicados de ofício (art. 17, II, CPC). Sentença confirmada. Apelação improvida,
com Observação."09a Câmara D. Privado, Apelação cível n° 1.161.790- 4, Rei. Des. James Siano, j. 29.01.2008, v.u.).Diante do
todo o exposto, rejeito os pedidos formulados pela requerente e, nos termos do art.487, I, CPC/2015, julgo resolvido o mérito deste
feito.Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o valor
atualizado da causa. A exigibilidade do pagamento, no entanto, fica suspensa nos termos do art.98, § 3º, CPC/2015.Transitada em
julgado e recolhidas eventuais custas processuais finais, arquivem-se com as cautelas de praxe.Publique-se. Registre-se. Intimem-
se.Imperatriz (MA), 10 de fevereiro de 2017. Juiz Mário Márcio de Almeida SousaTitular da 1ª Vara Cível Resp: 160358

PROCESSO Nº 0014118-80.2015.8.10.0040 (186652015)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO SUMÁRIO

AUTOR: ANTONIO FRANCA RAMOS
ADVOGADO: EVALDO MARTINS FERREIRA JUNIOR ( OAB 13582-MA )

REU: BANCO LOSANGO S/A
ADVOGADO: FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES ( OAB 16846-MT )

SENTENÇATrata-se de ação declaratória c/c indenizatória proposta por Antonio França Ramos contra Banco Losango S.A.Em sua
exordial, o requerente alega que adquiriu um aparelho televisor junto à Loja City Lar, por meio de financiamento realizado com a
requerida.O pagamento ficou acordado em 12 (doze) prestações mensais de R$112,54 (cento e doze reais e cinquenta e quatro
centavos), com início em 08/05/2014 e término em 08/04/2015.Afirma que efetuou o pagamento de todas as parcelas, porém a
requerida inscreveu seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito.Pleiteia a declaração de inexistência de débito, exclusão da
negativação e indenização por danos morais.Com a inicial vieram os documentos de fls.09/22.Concedida tutela de urgência para
excluir a inscrição negativa em nome do autor, conforme decisão de fls.24/24-verso.Devidamente citada, a requerida ofertou
contestação (fls.28/42) em que alega a regularidade da cobrança, uma vez que uma das doze parcelas restou pendente de
pagamento, qual seja a cobrança referente ao mês de julho de 2014; ausência de conduta ilícita de sua parte e,
consequentemente, de danos morais.Réplica às fls. 73/74, na qual o autor reitera as alegações da inicial.Vieram os autos
conclusos.É o relatório. Decido.Considerados os fatos e sua disciplina constitucional e legal, não há necessidade de produção de
prova em audiência. Logo, o feito comporta julgamento antecipado, a teor do art.355, I, do Código de Processo Civil.Antes de
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passar ao exame do feito, não posso deixar de registrar, com todas as vênias, que não se afigura razoável que uma demanda
como esta, sem qualquer complexidade, tramite em uma vara cível, sobretudo se considerado o fato de que a comarca de
Imperatriz conta com 02 (dois) Juizados Especiais Cíveis e até mesmo com Turma Recursal.Com efeito, já é tempo de se pensar
em competência exclusiva para demandas dessa natureza, como já ocorre na Justiça Federal, sob pena de se inviabilizarem por
completo os juízos cíveis ordinários, que, aliás, já apresentam distribuição maior que a dos juizados.Feito esse breve registro,
passo à análise.O Código de Processo Civil de 1973 (vigente à época do ajuizamento) dispunha em seus artigos 300, 302 e
333:Art. 300. Compete ao réu alegar, na contestação, toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que
impugna o pedido do autor e especificando as provas que pretende produzir.Art. 302. Cabe também ao réu manifestar-se
precisamente sobre os fatos narrados na petição inicial. Presumem-se verdadeiros os fatos não impugnados, salvo:I - se não for
admissível, a seu respeito, a confissão;II - se a petição inicial não estiver acompanhada do instrumento público que a lei considerar
da substância do ato;III - se estiverem em contradição com a defesa, considerada em seu conjunto.Parágrafo único. Esta regra,
quanto ao ônus da impugnação especificada dos fatos, não se aplica ao advogado dativo, ao curador especial e ao órgão do
Ministério Público.Art. 333. O ônus da prova incumbe:I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;II - ao réu, quanto à
existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.Idênticas são as disposições do CPC/2015.No caso dos
autos, fácil é perceber que o autor se desincumbiu do ônus probatório, porquanto demonstrou o adimplemento de suas obrigações,
como mostram os comprovantes de pagamento às fls.15/20.Apesar de desgastado pelo decurso do tempo, observa-se que o
comprovante relativo à parcela com vencimento em julho/2014 permite visualizar o pagamento em 22/06/2014, do valor de
R$112,54 (cento e doze reais e cinquenta e quatro centavos), em casa lotérica vinculada à agência 3151 da Caixa Econômica
Federal (vide fls.16).Diante disso e a teor dos sobreditos dispositivos, cumpria à empresa provar que o requerente não honrou a
tempo e modo seus deveres contratuais e que, portanto, a negativação seria legítima.Todavia, isso não ocorreu. Os documentos
que acompanham a inicial demonstram que o débito que originou a negativação de fl.21 foi pago antecipadamente, tornando
imperioso o reconhecimento da inexistência do débito.Por oportuno, ressalte-se que se está diante de uma relação de consumo,
pelo que se aplicam as normas e os princípios do Código de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/90), especialmente seu art.14,
segundo o qual: Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos
causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou
inadequadas sobre sua fruição e riscos.Deve-se, portanto, reconhecer como indevida a inclusão do nome do requerente em
cadastro de inadimplentes e que isso, por si só, tem o condão de gerar abalo emocional, a ensejar o dever de indenizar, conforme
se vê da ementa a seguir transcrita, do Superior Tribunal de Justiça:AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. MANUTENÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO IN
RE IPSA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Esta eg. Corte pacificou o entendimento de que a
inscrição ou manutenção indevida do nome do consumidor em cadastro negativo de crédito configura, por si só, dano in re ipsa, o
que implica responsabilização por danos morais. 2. No caso, o eg. Tribunal de origem concluiu que o nome do autor foi mantido
indevidamente no cadastro de inadimplentes. Rever essa conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, a atrair o
óbice da Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 838.709/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA
TURMA, julgado em 17/03/2016, DJe 13/04/2016) - grifei.Dadas as características socioeconômicas do requerente, o valor da
negativação (R$112,54), o porte e a atividade desenvolvida pela requerida, bem assim que não houve prova da negativa de
crédito, afigura-se razoável a importância de R$500,00 (quinhentos reais), a título de indenização por danos morais.Com isso,
evita-se o enriquecimento sem causa do consumidor, deixa-se de fomentar demandas "aventureiras" e alcança-se o caráter
pedagógico que decisões dessa natureza devem ter em relação à empresa de cartão de crédito.Por todo o exposto, nos termos do
art. 487, I, CPC/2015, julgo resolvido o mérito da presente demanda e acolho o pedido autoral nos seguintes termos:a) Confirmar a
decisão liminar de fls.24/24-verso. b) Declarar a inexistência do débito no valor de R$112,54 (cento e doze reais e cinquenta e
quatro centavos), com vencimento em 08/07/2014, contrato nº 003020049463086B (fl.21). c) Condenar o Banco Losango S.A. a
pagar a Antonio França Ramos a importância de R$500,00 (quinhentos reais), a título de indenização por danos morais.Essa
importância deve ser atualizada com juros de 1% ao mês, a partir da inclusão nos cadastros restritivos de crédito (24/05/2015,
fl.21), e correção monetária a partir desta data (STJ, Súmula 362).Custas processuais e honorários advocatícios pela demandada,
sendo estes fixados em R$ 300,00 (trezentos reais), nos termos do art.85, § 8º, CPC/2015).Transitada em julgado e recolhidas
eventuais custas processuais devidas, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.Publique-se. Registre-se. Intimem-
se.Imperatriz/MA, 18 de abril de 2017.Juiz Mário Márcio de Almeida SousaTitular da 1ª Vara Cível Resp: 160358

PROCESSO Nº 0014465-79.2016.8.10.0040 (179252016)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

AUTOR: MARIA JOSÉ COSTA DA SILVA
ADVOGADO: WAIRES TALMON COSTA JUNIOR ( OAB 12234-MA )

REU: BANCO BRADESCO SA

S E N T E N Ç ACuida-se de ação indenizatória ajuizada por Maria José Costa da Silva em desfavor de Banco Bradesco
Financiamentos S/A, ambos qualificados nos autos, em virtude de descontos verificados pela autora em seu benefício
previdenciário decorrentes de empréstimo consignado que alega não ter dado causa. Juntou documentos (fls. 11/12).
Compulsando-se os autos, este Juízo verificou que a petição inicial não preenchia os requisitos exigidos pelos artigos 319 e 320 do
Código de Processo Civil, mormente no que tange à ausência de documento bancário que comprove que o valor do empréstimo
não foi depositado (despacho de fl. 15). Intimada a parte autora para emendar a inicial, apresentou os extratos de fls.18/19, os
quais contém apenas o dia e mês das movimentações bancárias, sem a indicação do ano correspondente.É o breve relatório.
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Decido.No caso em tela, observou-se que a petição inicial não preencheu os requisitos exigidos pelo artigo 319 do Código de
Processo Civil, apresentando irregularidade que dificulta o julgamento do mérito, mormente no que tange à ausência de documento
indispensável para propositura da ação (inciso VI), a saber: ausência de documento bancário que comprove que o valor do
empréstimo não foi depositado. No entanto, devidamente intimada a parte autora, através do seu patrono, para sanar a
irregularidade, esta apresentou os extratos bancários de fls.18/19, que se mostram inservíveis para tal comprovação, já que
contém informações incompletas quanto às datas das movimentações. A simples leitura dos documentos revela que apenas se
registra o dia e mês, sendo impossível saber a que ano se referem as operações.Sendo assim, o indeferimento da petição inicial
torna-se imperativo ante o desatendimento da determinação judicial, nos termos do parágrafo único do art. 320 c/c o art. 321,
ambos do CPC/2015, e, consequentemente, tal desídia acarreta a extinção do processo, conforme estabelece o artigo 485, I, CPC:
PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO INDISPENSÁVEL À PROPOSITURA DA DEMANDA. DESCUMPRIMENTO
DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. APELO IMPROVIDO. 1. Petição inicial não instruída de
documentos indispensáveis a propositura da ação (art. 267, parágrafo 3º, do). 2. Não cumprimento do ônus processual no prazo
assinado. 3. Extinção do processo, nos termos do art. 267, I, do CPC. 4. Apelação improvida. (TRF-5 - AC: 391606 PE
2005.83.04.000532-8, Relator: Desembargador Federal Marcelo Navarro, Data de Julgamento: 13/11/2007, Quarta Turma, Data de
Publicação: Fonte: Diário da Justiça - Data: 08/02/2008 - Página: 2201 - Nº: 26 - Ano: 2008, grifo nosso). Diante do exposto,
indefiro a petição inicial, nos termos do art. 330, VI, do Código de Processo Civil e, como consequência, julgo extinto o processo
sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, I, do Código de Processo Civil. Custas, se houver, pela autora. Sem
honorários.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos Imperatriz - MA, 11 de janeiro
de 2017.Juiz Mário Márcio de Almeida SousaTitular da 1ª Vara Cível Resp: 160358

PROCESSO Nº 0015150-86.2016.8.10.0040 (187482016)
AÇÃO: PROCESSO CAUTELAR | BUSCA E APREENSÃO

REQUERENTE: FIAT ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA
ADVOGADO: ANTONIO BRAZ DA SILVA ( OAB 14660A-MA )

REQUERIDO: RONALDO VIEIRA SANTOS
ADVOGADO: HUGO TRAJANO SOUSA SILVEIRA ( OAB 8634-MA )

Processo nº: 15150-86.2016.8.10.0040 (187482016)Ação de Busca e ApreensãoRequerente: FIAT ADMINISTRADORA DE
CONSÓRCIO LTDARequerido: RONALDO VIEIRA SANTOS S E N T E N Ç ATrata-se de ação de busca e apreensão proposta por
FIAT ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA contra RONALDO VIEIRA SANTOS, visando à constrição de do seguinte bem
descrito na inicial, dado em garantia em contrato de alienação fiduciária. Em sua inicial, a Requerente aduz que o Requerido
satisfez parte do valor devido, mas está em débito desde a parcela de nº 65, de uma quantidade de 80, perfazendo o saldo
devedor o montante de R$ 12.642,05, requerendo, em razão disso, a concessão de liminar e a final consolidação do bem em seu
favor, com os ônus de sucumbência. A inicial veio instruída com o contrato e notificação.Às fls.37/37-v foi deferida a liminar, sendo
o bem apreendido (fl.51), e a requerida devidamente citada (fl.52).Adiante às fls.54/58, a parte requerida apresentou contestação
alegando a nulidade da notificação extrajudicial, por ter sido expedida por cartório de advocacia e o adimplemento substancial do
contrato, em razão te ter efetuado o pagamento de 80% das parcelas do contrato de financiamento.À fl.68 o requerido efetuou o
depósito do valor correspondente às parcelas vencidas e vincendas do contrato, acrescidas de custas processuais e honorários
advocatícios. Réplica às fls. 75/83 e manifestação da parte autora às fls.85/85-v alegando a intempestividade do pedido de
purgação da mora. Vieram-me os autos conclusos.É o relatório. Decido.De logo, rejeito a alegação de nulidade da notificação
extrajudicial por ter sido expedida por cartório de advocacia.Com efeito, dispõe o art. 2º, § 2º, do Decreto Lei 911/69, com a
redação dada pela Lei 13.043/2014, que "a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser
comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do
próprio destinatário."Diante deste contexto, referida redação suprimiu a exigência de que a notificação fosse realizada por
intermédio de Cartório de Títulos e Documentos constante no texto revogado.No caso em tela, houve a notificação extrajudicial
feita pelo próprio Escritório de Advocacia que ajuizou a ação, o que é suficiente para a configuração da mora, uma vez que enviada
para o endereço do devedor e remetida por carta com aviso de recebimento. (fls.26/27). Outrossim, no se refere ao pedido de
purgação da mora, não obstante o requerido tenha efetuado o depósito do valor correspondente às parcelas vencidas e vincendas
do contrato, acrescidas de custas processuais e honorários advocatícios, tal pagamento ocorreu a destempo, eis que transcorrido
o prazo de cinco dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, previsto no art.3º, §2º, o Decreto Lei 911/69. De
fato, o veículo em questão foi apreendido em 08/12/2016 (fl.51) e o depósito para o fim de purgação da mora ocorreu apenas em
15/05/2017 (fl.68), após o decurso do prazo legal, sendo incabível, assim, o pedido de purgação da mora. Nesse sentido, confira-
se o seguinte julgado: "ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/1969. ALTERAÇÃO
INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. PURGAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA
INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR. 1. Para fins do art. 543-C do Código de
Processo Civil: "Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a
execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores
apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação
fiduciária". 2. Recurso especial provido. (REsp 1.418.593/MS, Segunda Seção, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, DJe 27/05/2014)
Outrossim, a jurisprudência deste STJ possui entendimento assente no sentido de que"com advento da Lei n. 10.931/04, não
subsiste mais a purgação da mora antes prevista no art. 3º, § 3º, do DL 911/69. A nova sistemática legal determina o pagamento
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da integralidade do débito remanescente, no prazo de 5 (cinco) dias da execução da liminar, para restituição do bem livre de
ônus"(AgRg no REsp 1421452/RS, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 14/05/2014)" Quanto à alegação de adimplemento
substancial do contrato, em razão de ter efetuado o pagamento de 80% das parcelas do contrato de financiamento, é cediço que o
direito de agir em juízo se sujeita ao preenchimento de determinados requisitos, tradicionalmente conhecidos como "condições da
ação": legitimidade e interesse (art.17, do CPC/2015).Além disso, há de se considerar que o interesse processual, que constitui
núcleo fundamental do direito de ação, subdivide-se em interesse-adequação e interesse-necessidade, de modo que, estando
ausente qualquer dessas modalidades, não se poderá exigir do Estado o provimento do pedido, haja vista que o procedimento
deve ser adequado à tutela do direito e ao caso concreto.Nesse sentido, entendo inadequado o procedimento de busca e
apreensão, em casos de saldo remanescente significativamente inferior ao crédito financiado, contra o devedor que já adimpliu
substancialmente sua dívida.Explico e fundamento!Para a solução da presente questão, há de se considerar que a relação jurídica
existente entre a Instituição Financeira e a parte Requerida é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, o qual, pioneiramente,
positivou o princípio da boa-fé nas relações negociais. Princípio que mais tarde, sob o standard da eticidade, foi consagrado pelo
Código Civil em artigos-chave como o 113, 187 e 422, os quais, respectivamente, consistem em instrumento de interpretação do
negócio jurídico, vedação ao abuso do direito e norma de conduta que impõe às partes um dever de agir de acordo com
determinados padrões de lealdade, honestidade e confiança, "observando e respeitando não só os direitos, mas também os
interesses legítimos e as expectativas razoáveis de seus parceiros na aventura social" (In: Problemas de Direito Civil-
Constitucional. Gustavo Tepedino (coordenador). Panorama da boa-fé objetiva. Lewicki, Bruno. Rio de Janeiro:Renovar. 2000.
p.57).Como função interpretativa, a boa-fé fixa critérios para a interpretação do conteúdo do contrato e cria deveres anexos ou
secundários, dirigindo-se, portanto, ao juiz e "o instiga a formar instituições para responder aos novos fatos, exercendo um controle
corretivo do direito estrito, ou enriquecedor do conteúdo da relação obrigacional, ou mesmo negativo em face do direito postulado
pela outra parte. A principal função é a individualizadora, em que o juiz exerce atividade similar a do pretor romano, criando o
'Direito do caso'" (In: Clóvis do Couto e Silva, O princípio da boa-fé no Direito Brasileiro e Português, in Estudos de Direito Civil
Brasileiro e Português. São Paulo: RT. 1980. p.53-61). Tal entendimento encontra-se atualmente previsto no Enunciado nº 26 do
CJF/STJ, aprovado na I Jornada de Direito Civil, segundo o qual: "a cláusula geral contida no art. 422 do novo Código Civil impõe
ao juiz interpretar e, quando necessário, suprir e corrigir o contrato segundo a boa-fé objetiva, entendida como a exigência de
comportamento leal dos contratantes".Nesta senda, para cumprir tal missão, tem-se à disposição a utilização da teoria do
adimplemento substancial e a teoria dos atos próprios, derivando desta alguns institutos como supressio, surrectio, tu quoque,
venire contra factum proprium e o duty to mitigate the loss. Sendo elucidativa para a solução do presente caso a aplicação da
teoria do adimplemento substancial, que "atua como instrumento de equidade colocando à disposição do intérprete, impondo que,
nas hipóteses em que a extinção da obrigação pelo pagamento esteja muito próximo do final, exclua-se a possibilidade de
resolução do contrato, permitindo-se tão-somente a propositura da ação de cobrança do saldo em aberto" (TJRS, ApCív.
70027862036, Rel. Des. Katia Elenise Oliveira da Silva). Ou seja, haverá limitação de um direito subjetivo credor em decorrência
do cumprimento quase total da obrigação pelo devedor, como forma de evitar medidas desproporcionais.A respeito da questão, o
STJ já veio de decidir que: "O princípio da boa-fé objetiva exerce três funções: (i) instrumento hermenêutico; (ii) fonte de direitos e
deveres jurídicos; e (iii) limite ao exercício de direitos subjetivos. A essa ultima função aplica-se a teoria do adimplemento
substancial das obrigações e a teoria dos atos próprios, como meio de rever a amplitude e o alcance dos deveres contratuais, daí
derivando os seguintes institutos: tu quoque, venire contra factum proprium, surrectio e supressio." (Resp. 1202514/RS, Rel. Min.
Nancy Andrighi, T3, DJe 30/6/2011). (sublinhou-se)Segundo o entendimento consubstanciado no Enunciado nº 361 do CJF/STJ,
aprovado na IV Jornada de Direito Civil, "O adimplemento substancial decorre dos princípios gerais contratuais, de modo a fazer
preponderar a função social do contrato e o princípio da boa-fé objetiva, balizando a aplicação do art. 475".Na espécie, verifico que
a própria Requerente afirma na inicial que a Requerida está em débito com apenas parte das parcelas, sendo que a mesma já
quitou 64 parcelas do financiamento que totaliza 80 parcelas, ou seja, 80% (oitenta por cento) do valor devido.Assim, entendo que
o princípio da boa-fé objetiva deve exercer aqui sua função limitadora, de modo a inviabilizar a pretensão da Requerente de exigir
como garantia do saldo remanescente o bem que já foi substancialmente quitado, eis que representaria uma desproporcionalidade
entre a vantagem auferida e o sacrifício imposto, sob pena de se permitir a ocorrência da figura do abuso do direito.Art. 187 do CC:
"Também comete ato ilícito o titular de um direto que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim
econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes".Sobre a inviabilidade do manejo da ação de busca e apreensão em tais
casos, cito os seguintes julgados do STJ e do TJMA:"DIREITO CIVIL. CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL PARA
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO (LEASING). PAGAMENTO DE TRINTA E UMA DAS TRINTA E SEIS PARCELAS DEVIDAS.
RESOLUÇÃO DO CONTRATO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DESCABIMENTO. MEDIDAS DESPROPORCIONAIS
DIANTE DO DÉBITO REMANESCENTE. APLICAÇÃO DA TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. 1. É pela lente das
cláusulas gerais previstas no Código Civil de 2002, sobretudo a boa-fé objetiva e da função social, que deve ser lido o art. 475,
segundo o qual 'a parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento,
cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos'. 2. Nessa linha de entendimento, a teoria do substancial
adimplemento visa a impedir o uso desequilibrado do direito de resolução por parte do credor, preterindo desfazimentos
desnecessários em prol da preservação da avença, com vistas à realização dos princípios das boa-fé e da função social do
contrato. 3. no caso em apreço, é de se aplicar a teoria do adimplemento substancial dos contratos, porquanto o réu pagou: '31 das
36 prestações contratadas, 86% da obrigação total (contraprestação e VRG parcelado) e mais R$ 10.500,44 de valor residual
garantido'. O mencionado descumprimento contratual é inapto a ensejar a reintegração de posse pretendida e, consequentemente,
a resolução do contrato de arrendamento mercantil, medidas desproporcionais diante do substancial adimplemento da avença. 4.
Não se está a afirmar que a dívida não paga desaparece, o que seria um convite a toda sorte de fraudes. Apenas se afirma que o
meio de realização do crédito por que optou a instituição financeira não se mostra consentâneo com a extensão do inadimplemento
e, de resto, com os ventos do Código Civil de 2002. Pode, certamente, o credor valer-se de meios menos gravosos e
proporcionalmente mais adequados à persecução do crédito remanescente, como, por exemplo, a execução do título" (Resp.
1051270/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão)"ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. Busca e Apreensão. Falta da última prestação.
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Adimplemento substancial. O cumprimento do contrato de financiamento, com a falta apenas da última prestação, não autoriza o
credor a lançar mão da ação de busca e apreensão, em lugar da cobrança da parcela faltante. O adimplemento substancial do
contrato pelo devedor não autoriza ao credor a propositura de ação para extinção do contrato, salvo se demonstrada a perda do
interesse na continuidade da execução, que não é o caso. Na espécie, ainda houve a consignação judicial do valor da última
parcela. Não atende à exigência da boa-fé objetiva a atitude do credor que desconhece esses fatos e promove a busca e
apreensão, com pedido liminar de reintegração de posse." (Resp. 272739/MG, Rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar). (sublinhou-
se)"AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE.
APLICAÇÃO DA TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. I - Verificando-se que o contrato já foi substancialmente
adimplido, com o pagamento de mais de 65% (sessenta e cinco por cento) do valor, aplica-se a teoria do adimplemento
substancial, impedindo a retomada do bem objeto do contrato" (TJMA. Rel. Desemb. Jorge Rachid. AI. 93712011).PROCESSUAL
CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
APLICAÇÃO DA TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. PAGAMENTO DE MAIS DE 70% DAS PARCELAS
FINANCIADAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1 - Tendo o devedor quitado parte significativa da obrigação, aplica-se a
teoria do adimplemento substancial, impedindo a retomada do bem objeto do contrato. 2 - Recurso provido. Unanimidade. (Agravo
de Instrumento nº 007983-2010 (92868/2010), 2ª Câmara Cível do TJMA, Rel. Raimundo Freire Cutrim. j. 22.06.2010, unânime,
DJe 06.07.2010). Assim sendo, declaro a parte autora carecedora de interesse processual, indefiro a inicial e julgo extinto o
processo, sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 330, III, e 485, I, VI, § 3º, do CPC/2015.Revogo a liminar concedida às
fls.37/37-v.Expeça-se, com urgência, mandado de restituição do veículo apreendido (fl.51). Autorizo a expedição de alvará judicial,
em favor do requerido, para o levantamento do valor depositado à fl.68.Condeno a parte autora ao pagamento das custas e
honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa. Transitada em julgado e recolhidas eventuais
custas, arquivem-se os autos com baixa na distribuição. Publique-se. Registre-se. Intime-se.Imperatriz/MA, 13 de junho 2017.Juiz
Adolfo Pires da Fonseca NetoTitular da 2ª Vara de Famíliarespondendo pela 1ª Vara Cível (Portaria CGJ 1915/2017) Resp: 165779

Processo Judicial Eletrônico (PJE) nº:0801484-48.2017.8.10.0040
AUTOR: MULLER E FONTENELE LTDA - EPP
Advogado do(a) AUTOR: EDMAR DE OLIVEIRA NABARRO - MA8875
RÉU: CICOPAL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E HIGIENE PESSOAL LTDA
INTIMAÇÃO
O JUIZ ADOLFO PIRES DA FONSECA NETO, RESPONDENDO PELA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE IMPERATRIZ,
ESTADO DO MARANHÃO, NA FORMA DA LEI ETC.
PELA presente INTIMAÇÃO, na forma dos Arts. 272 e 273 do CPC/2015 e da resolução 15/2008, nos autos do Processo
n.º 0801484-48.2017.8.10.0040, requerido por AUTOR: MULLER E FONTENELE LTDA - EPP em desfavor de RÉU:
CICOPAL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E HIGIENE PESSOAL LTDA , que se processam
perante este juízo e respectiva secretaria, INTIMA o(s) advogado(s) do(a) requerente(a) Dr(a) Advogado do(a) AUTOR: EDMAR
DE OLIVEIRA NABARRO - MA8875 e o(s) advogado(s) do(a) requerido(a) Dr(a). , "para que compareça(m) na Audiência
agendada, Tipo: Conciliação Sala: Sala 02 do 2º CEJUSC (Imperatriz/MA) Data: 02/08/2017 Hora: 09:00 horas, que será
realizada no CENTRO JUDICIAL DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS (2º CEJUSC), com endereço na Rua Arturus, s/n, bairro
Parque Senharol, Complexo Jurídico da Facimp-Devry, referência: Rua lateral à Facimp-Devry.
Nos termos da previsão dos arts. 270, 274 e 275 do CPC/2015, as intimações das partes serão feitas na pessoa dos
advogados constituídos.
A D V E R T Ê N C I AS:
1) Ficam as partes advertidas de que o não comparecimento injustificado à audiência de conciliação é considerado ato atentatório
à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa
(art. 334, § 8o, CPC/2015).
2)Fica o(a) suplicado(a) advertido(a) de que, na eventualidade da ausência de solução em audiência retro marcada, deverá, a
partir de tal data, apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, caso já não o tenha feito, sob a pena de revelia, tudo
nos termos da petição inicial e despacho.
3) Fica o(a) suplicado(a) advertido(a), também, que caso não seja apresentada defesa, se presumirão aceitos pelo réu como
verdadeiros todos os fato articulados pelo autor(a) (art. 344 do CPC/2015).4) Também fica ciente o( a) autor(a) de que após a
juntada da contestação, terá o prazo de 15 (quinze) dias para réplica.
A presente intimação será publicado na forma da lei. Dado e passado nesta cidade de Imperatriz, Estado do Maranhão, em 29 de
junho de 2017. Eu, JOYCE DE SOUSA SILVA, Técnico Judiciário Sigiloso, fiz digitar, subscrevo.
JOYCE DE SOUSA SILVA
Técnico Judiciário

Processo Judicial Eletrônico (PJE) nº:0804300-03.2017.8.10.0040
AUTOR: ANTONIA LOPES COSTA DA CRUZ
Advogado do(a) AUTOR: JAIME LOPES DE MENESES FILHO - MA5796
RÉU: COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO-CEMAR
INTIMAÇÃO
O JUIZ ADOLFO PIRES DA FONSECA NETO, RESPONDENDO PELA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE IMPERATRIZ,
ESTADO DO MARANHÃO, NA FORMA DA LEI ETC.
PELA presente INTIMAÇÃO, na forma dos Arts. 272 e 273 do CPC/2015 e da resolução 15/2008, nos autos do Processo
n.º 0804300-03.2017.8.10.0040, requerido por AUTOR: ANTONIA LOPES COSTA DA CRUZ em desfavor de RÉU:
COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO-CEMAR , que se processam perante este juízo e respectiva secretaria, INTIMA o(s)
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advogado(s) do(a) requerente(a) Dr(a) Advogado do(a) AUTOR: JAIME LOPES DE MENESES FILHO - MA5796 e o(s)
advogado(s) do(a) requerido(a) Dr(a). , "para que compareça(m) na Audiência agendada, Tipo: Conciliação Sala: Sala 03 do
2º CEJUSC Data: 02/08/2017 Hora: 09:00 horas, que será realizada no CENTRO JUDICIAL DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS (2º
CEJUSC), com endereço na Rua Arturus, s/n, bairro Parque Senharol, Complexo Jurídico da Facimp-Devry, referência:
Rua lateral à Facimp-Devry.
Nos termos da previsão dos arts. 270, 274 e 275 do CPC/2015, as intimações das partes serão feitas na pessoa dos
advogados constituídos.
A D V E R T Ê N C I AS:
1) Ficam as partes advertidas de que o não comparecimento injustificado à audiência de conciliação é considerado ato atentatório
à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa
(art. 334, § 8o, CPC/2015).
2)Fica o(a) suplicado(a) advertido(a) de que, na eventualidade da ausência de solução em audiência retro marcada, deverá, a
partir de tal data, apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, caso já não o tenha feito, sob a pena de revelia, tudo
nos termos da petição inicial e despacho.
3) Fica o(a) suplicado(a) advertido(a), também, que caso não seja apresentada defesa, se presumirão aceitos pelo réu como
verdadeiros todos os fato articulados pelo autor(a) (art. 344 do CPC/2015).4) Também fica ciente o( a) autor(a) de que após a
juntada da contestação, terá o prazo de 15 (quinze) dias para réplica.
A presente intimação será publicado na forma da lei. Dado e passado nesta cidade de Imperatriz, Estado do Maranhão, em 28 de
junho de 2017. Eu, JOYCE DE SOUSA SILVA, Técnico Judiciário Sigiloso, fiz digitar, subscrevo.
JOYCE DE SOUSA SILVA
Técnico Judiciário

Processo Judicial Eletrônico (PJE) nº:0804577-19.2017.8.10.0040
AUTOR: OZEAS VIEIRA DA SILVA JUNIOR
Advogados do(a) AUTOR: PAULO CESAR SANTANA BORGES - MA12685, OZIEL VIEIRA DA SILVA - MA3303
RÉU: COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃO - CEMAR
INTIMAÇÃO
O JUIZ ADOLFO PIRES DA FONSECA NETO, RESPONDENDO PELA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE IMPERATRIZ,
ESTADO DO MARANHÃO, NA FORMA DA LEI ETC.
PELA presente INTIMAÇÃO, na forma dos Arts. 272 e 273 do CPC/2015 e da resolução 15/2008, nos autos do Processo
n.º 0804577-19.2017.8.10.0040, requerido por AUTOR: OZEAS VIEIRA DA SILVA JUNIOR em desfavor de RÉU:
COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃO - CEMAR , que se processam perante este juízo e respectiva secretaria, INTIMA o(s)
advogado(s) do(a) requerente(a) Dr(a) Advogados do(a) AUTOR: PAULO CESAR SANTANA BORGES - MA12685, OZIEL
VIEIRA DA SILVA - MA3303 e o(s) advogado(s) do(a) requerido(a) Dr(a). , "para que compareça(m) na Audiência agendada,
Tipo: Conciliação Sala: Sala 03 do 2º CEJUSC Data: 02/08/2017 Hora: 09:30 horas, que será realizada no CENTRO
JUDICIAL DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS (2º CEJUSC), com endereço na Rua Arturus, s/n, bairro Parque Senharol,
Complexo Jurídico da Facimp-Devry, referência: Rua lateral à Facimp-Devry.
Nos termos da previsão dos arts. 270, 274 e 275 do CPC/2015, as intimações das partes serão feitas na pessoa dos
advogados constituídos.
A D V E R T Ê N C I AS:
1) Ficam as partes advertidas de que o não comparecimento injustificado à audiência de conciliação é considerado ato atentatório
à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa
(art. 334, § 8o, CPC/2015).
2)Fica o(a) suplicado(a) advertido(a) de que, na eventualidade da ausência de solução em audiência retro marcada, deverá, a
partir de tal data, apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, caso já não o tenha feito, sob a pena de revelia, tudo
nos termos da petição inicial e despacho.
3) Fica o(a) suplicado(a) advertido(a), também, que caso não seja apresentada defesa, se presumirão aceitos pelo réu como
verdadeiros todos os fato articulados pelo autor(a) (art. 344 do CPC/2015).4) Também fica ciente o( a) autor(a) de que após a
juntada da contestação, terá o prazo de 15 (quinze) dias para réplica.
A presente intimação será publicado na forma da lei. Dado e passado nesta cidade de Imperatriz, Estado do Maranhão, em 28 de
junho de 2017. Eu, JOYCE DE SOUSA SILVA, Técnico Judiciário Sigiloso, fiz digitar, subscrevo.
JOYCE DE SOUSA SILVA
Técnico Judiciário

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
COMARCA DE IMPERATRIZ - SECRETARIA JUDICIAL DA 1ª VARA CÍVEL
FÓRUM "MIN. HENRIQUE DE LA ROQUE ALMEIDA"
Rua Rui Barbosa, s/nº, Centro - Fone/Fax: 99-3529-2011
Email: varaciv1_itz@tjma.jus.br

Processo Judicial Eletrônico (PJE) nº: 0805781-98.2017.8.10.0040
Advogado do(a) AUTOR: LEONARDO BARROS POUBEL - MA9957
INTIMAÇÃO
O JUIZ ADOLFO PIRES DA FONSECA NETO, RESPONDENDO PELA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE IMPERATRIZ, ESTADO DO MARANHÃO, NA
FORMA DA LEI ETC.
PELA presente INTIMAÇÃO, na forma dos Arts. 272 e 273 do CPC/2015 e da resolução 15/2008, nos autos Processo Judicial Eletrônico nº
0805781-98.2017.8.10.0040, requerido por MARIA GUADALUPE SANTOS BARRETO, move em face de MARIA GUADALUPE SANTOS BARRETO, que se
processam perante este juízo e respectiva secretaria, INTIMA o (a) Advogado do(a) AUTOR: LEONARDO BARROS POUBEL - MA9957, para tomar
conhecimento da data e horário para realização do
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exame de corpo de delito, que irá ser realizado no dia 22/08/2017 às 13h00min, devendo ir munido dos documentos mencionados no ofício remetido
pelo IML, apensado aos autos. A presente intimação será publicada na forma da lei. Dado e passado nesta cidade de Imperatriz, Estado do Maranhão, em
29/06/2017. Eu RAFAEL RESENDE GOMES,Diretor de Secretaria, fiz digitar, subscrevo.
Rafael Resende Gomes
Secretário Judicial Substituto da 1ª Vara Cível
Assino de Ordem da MM Juíz, nos termos do Provimento nº 01/2007 - CGJ

Processo Judicial Eletrônico nº. 0806070-31.2017.8.10.0040
Natureza: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7), [Busca e Apreensão]
Requerente: AUTOR: M. DO E. S. S. DE ALCANTARA FILHA COMERCIO - ME
Requerido: RÉU: MANOEL PEDROSA DA SILVA
INTIMAÇÃO
Em face do que prevê o Código de Processo Civil/2015 (artigos 269 e 270) e em atenção ao Aviso PJE 001/2017, INTIMO o advogado do(a) requerente,
Dr(a). Advogado do(a) AUTOR: VALDEMAR DE BRITO - MA4964 OAB/MA ) sobre o teor do(a) despacho/decisão/sentença abaixo transcrito.
DECISÃO LIMINAR
Cuidam os autos de ação de busca e apreensão ajuizada por M DO O E.S.S ALCÂNTARA FILHA em face de MANOEL PEDROSA
DA SILVA, alegando em resumida síntese que celebraram um contrato verbal, pelo qual o requerido utilizaria uma pa carregadeira
da autora para extração de areia no rio Tocantins e desse trabalho dividiria os lucros com a autora porém o mesmo nunca honrou
combinado e nem mesmo devolveu a máquina.
Ao final pede liminar sem oitiva da outra parte.
Juntou a inicial os documentos dos quais comprova a propriedade da pa carregadeira em nome da autora, adquirida junto a ALPHA
MÁQUINAS E VEICULOS DO NORDESTE SA.
Relatados. Decido.
Compulsando-se os autos, verifico que a liminar deve ser concedida sem oitiva da parte suplicada.
Preliminarmente, a cautelar de busca e apreensão, permite ao magistrado determinar a busca de pessoas ou coisas, quando, pela
narrativa dos for justificável a aplicação da medida.
Ora, estando o veículo e diga-se de grande valor (R$ 215.000,00 MIL REAIS) com nota fiscal registrada em nome da autora, a
probabilidade de seu direito é explícita, além do que veículo desse porte, que geralmente é transportado em caminhões de cidade
para cidade, a possibilidade de desaparecer é grande, cumulada com o risco de ser roubado, com prejuízo muito maior, e
previsível.
Por outo lado, entendo que não há necessidade de previa ciência ao suplicado, em razão da possibilidade do mesmo dificultar a
entrega do veículo, como narrado na exorial.
Dispõe o artigo 797 do CPC :

Art. 797. Só em casos excepcionais, expressamente autorizados por lei, determinará o juiz medidas cautelares
sem a audiência das partes.
Art. 798. Além dos procedimentos cautelares específicos, que este Código regula no Capítulo II deste Livro,
poderá o juiz determinar as medidas provisórias que julgar adequadas, quando houver fundado receio de que
uma parte, antes do julgamento da lide, cause ao direito da outra lesão grave e de difícil reparação.
Art. 799. No caso do artigo anterior, poderá o juiz, para evitar o dano, autorizar ou vedar a prática de
determinados atos, ordenar a guarda judicial de pessoas e depósito de bens e impor a prestação de caução.

Dessa forma, aclareia-se, sem qualquer nebulosidade o FUMUS BONI IURIS E O PERICULUM IN MORA, razão pela qual,
liminarmente concedo a busca e apreensão do veículo descrito na exordial(PÁ CARREGADEIRA) , no endereço do suplicado ou
no areal indicado no Bairro da CAEMA, e caso o mesmo resista ao cumprimento ou oculte o veículo, fixo multa diária de R$ 400,00
reais, que será revertida a autora.
O réu será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, contestar o pedido e indicar as provas que pretende produzir.
Nos termos do artigo 308 do CPC, efetivada a tutela cautelar, o pedido principal terá de ser formulado pelo autor no prazo de 30
(trinta) dias, caso em que será apresentado nos mesmos autos em que deduzido o pedido de tutela cautelar, não dependendo do
adiantamento de novas custas processuais.
Outrossim autorizo a secretaria judicial designar data e hora , para audiência de mediação.
Expeça-se mandado de busca e apreensão .
Intime-se.
Imperatriz, 26 de junho de 2017
Adolfo Pires da Fonseca Neto
Juiz da 2a Vara da Família
respondendo
A presente será publicada na forma da lei. Dado e passado nesta cidade de Imperatriz, Estado do Maranhão, em 29 de junho de 2017.

Priscilla Maciel Sarmento
Secretária Judicial da 1ª Vara Cível
Matrícula 138719

Processo Judicial Eletrônico nº. 0806573-52.2017.8.10.0040
Natureza: BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA (81), [Cédula de Crédito Bancário]
Requerente: AUTOR: BANCO BRADESCO SA
Requerido: RÉU: PAULO ARMANDO GOMES DINIZ
INTIMAÇÃO
Em face do que prevê o Código de Processo Civil/2015 (artigos 269 e 270) e em atenção ao Aviso PJE 001/2017, INTIMO o advogado do(a) requerente,
Dr(a). Advogado do(a) AUTOR: MAURO PAULO GALERA MARI - MT3056/O OAB/MA ) sobre o teor do(a) despacho/decisão/sentença abaixo transcrito.
DECISÃO
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Trata-se de ação de busca e apreensão proposta por BANCO BRADESCO S.A. contra PAULO ARMANDO GOMES

DINIZ, com base no artigo 3º do Decreto Lei nº 911/69, com as alterações promovidas pelas Leis n.º10.931/2004 e 13.043/2014.

Alega a parte autora que a parte requerida firmou contrato garantido por alienação fiduciária para aquisição de um

veículo Marca / Modelo:ESPECIAL/CAMINHONETE/C.ABERTA/CABINE DUPLA – I/TOYOTA HILUX CD4X4 STD; Cor: PRATA –

Ano: 2015; Placa: PSK-7568 – Chassi: 8AJFY22G1F8027998, mas tornou-se inadimplente com suas obrigações desde a parcela

com vencimento em 13/02/2017, tendo sido constituído em mora através de notificação extrajudicial em 05/05/2017, conforme AR dos

Correios (doc. 6546138).

Requer a concessão de liminar de busca e apreensão do bem.

É o que importa relatar.

É cediço que o art.3º do Decreto Lei n.º 911/69, alterado pela Lei n.º 13.043/2014, prevê a possibilidade de o proprietário

fiduciário ou credor, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2º do art.2º, requerer contra o devedor ou terceiro a

busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente.

Por outro lado, a referida norma permite ao devedor pagar a "integralidade da dívida pendente", segundo os valores

apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese em que o bem lhe será restituído livre do ônus (Art.3º, § 2º, do DL n.º 911/69).

Tendo, pois, a parte autora comprovado a mora, consoante estabelece o art.3º do DL n.º 611/69, concedo

liminarmente a busca e apreensão do veículo descrito na inicial, devendo o requerido ainda entregar os documentos do bem

(art.3º, § 14, DL 911/69), os quais ficarão em poder e guarda do requerente.

Cite-se a parte devedora, cientificando-lhe de que, após executada a medida liminar:

1) poderá, no prazo de 05 (cinco) dias e sob pena de ser consolidada a posse e a propriedade plena e exclusiva do

bem no patrimônio do credor fiduciário (art.3º, § 1º do DL 911/69), pagar a integralidade da dívida pendente, consistente nas parcelas

vencidas e vincendas, acrescidas de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor do débito, hipótese na

qual o bem lhe será restituído livre do ônus (art.3º, § 2º, do DL 911/69);

2) terá o prazo de 15 dias para apresentação de defesa, ainda que se utilize da faculdade prevista no item supra

(art.3º, §§ 3º e 4º do DL 911/69).

Caso reste infrutífera a busca e apreensão, determino, desde logo, que seja registrado o gravame referente à

decretação da busca e apreensão do veículo descrito na inicial, junto ao sistema RENAJUD, o que, no entanto, deverá ser cancelado

logo após a apreensão do veículo (art.3º, § 9º do DL 911/69)

Cientifique o autor de que, se o bem objeto da lide for localizado em outra comarca, poderá requerer diretamente

àquele juízo à apreensão do veículo, na forma disposta no art.3º, § 12. Por outro lado, não sendo obtido êxito na localização, ressalva-

se a possibilidade de conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva (art.4º, DL 911/69).

Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Imperatriz/MA, 19 de junho de 2017

Juiz Adolfo Pires da Fonseca Neto

Titular da 2ª Vara de Família

respondendo pela 1ª Vara Cível (Portaria CGJ 1915/2017)

A presente será publicada na forma da lei. Dado e passado nesta cidade de Imperatriz, Estado do Maranhão, em 29 de junho de 2017.

Priscilla Maciel Sarmento
Secretária Judicial da 1ª Vara Cível
Matrícula 138719

O JUIZ DE DIREITO ADOLFO PIRES DA FONSECA NETO, RESPONDENDO PELA 1ª VARA CÍVEL, DESTA COMARCA DE
IMPERATRIZ, ESTADO DO MARANHÃO, NA FORMA DA LEI ETC.

PELA presente INTIMAÇÃO, na forma do Art. 272 e 273 caput do CPC/2015 e da resolução 15/2008, nos autos de Tutela
Antecipada (Proc. n.º 3209-52.2010.8.10.0040) requerido por JOSE GOMES DA SILVA, Maria José Costa da Silva, move em face
de BANCO DO BRASIL S/A, AGÊNCIA DE JOÃO LISBOA - MA, que se processam perante este juízo e respectiva secretaria,
INTIMA o(s) advogado(s) do executado(a), Dr.(a) Sérvio Túlio de Barcelos, OAB/MA: 14.009-A , "para, no prazo de 15 (quinze)
dias, efetuar o pagamento da quantia determinada na sentença no valor de R$ 1.377,91 (um mil trezentos e setenta e sete reais e
noventa e um centavos), sob pena de incidência de multa de 10% (dez por cento), bem como de penhora de ativos financeiros de
titularidade do executado (Art. 523 §§ 1º e 3º, do CPC de 2015)". A presente intimação que será publicada na forma da lei. Dado e
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passado nesta cidade de Imperatriz, Estado do Maranhão, aos 28 de junho de 2017. Eu Rafael Resende Gomes , Secretário
Judicial Substituto, fiz digitar, subscrevo.

Rafael Resende Gomes
Secretário Judicial Substituto da 1ª Vara Cível
Assino de Ordem do MM Juíz, nos termos do Provimento nº 01/2007 - CGJ

O JUIZ DE DIREITO ADOLFO PIRES DA FONSECA NETO, RESPONDENDO PELA 1ª VARA CÍVEL, DESTA COMARCA DE
IMPERATRIZ, ESTADO DO MARANHÃO, NA FORMA DA LEI ETC.

PELA presente INTIMAÇÃO, na forma do Art. 272 e 273 caput do CPC/2015 e da resolução 15/2008, nos autos de OBRIGAÇÃO
DE FAZER (Proc. n.º 3846-27.2015.8.10.0040) requerido por VALDSON DAMAS SIQUEIRA, ELIZANGELA RODRIGUES
COELHO SIRQUEIRA, move em face de LC DE CAMARGO ESCAVAÇÕES E TRANSPORTES EIRELI - ME, LINDERLEY
CLAUDIO DE CAMARGO, que se processam perante este juízo e respectiva secretaria, INTIMA o(s) advogado(s) do
executado(a), Dr.(a) JOSÉ CLÉBIS DOS SANTOS, OAB/MA: 804, "para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento da
quantia determinada na sentença no valor de R$ 102.194,49 (cento e dois mil, cento e noventa e quatro reais e quarenta e nove
centavos), sob pena de incidência de multa de 10% (dez por cento), bem como de penhora de ativos financeiros de titularidade do
executado (Art. 523 §§ 1º e 3º, do CPC de 2015)". A presente intimação que será publicada na forma da lei. Dado e passado nesta
cidade de Imperatriz, Estado do Maranhão, aos 28 de junho de 2017. Eu Rafael Resende Gomes , Secretário Judicial Substituto,
fiz digitar, subscrevo.

Rafael Resende Gomes
Secretário Judicial Substituto da 1ª Vara Cível
Assino de Ordem do MM Juíz, nos termos do Provimento nº 01/2007 - CGJ

Segunda Vara Cível de Imperatriz

PROCESSO Nº 0000192-08.2010.8.10.0040 (1922010)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

CONSIGNANTE: CARLOS RENATO FRANCO SERRA PINTO
ADVOGADO: JAIME LOPES DE MENESES FILHO ( OAB 5796-MA )

CONSIGNADO: Banco Real S/A
ADVOGADO: WILSON SALES BELCHIOR ( OAB 17314A-PB )

Intimar a parte vencida para recolher as custas finais no prazo de 30 (trinta) dias. Imperatriz/MA,
_21___/_06___/__17__.DANIELLE GOMES DE AGUIAR COSTA Secretária Judicial Resp: 113688

PROCESSO Nº 0000254-29.2002.8.10.0040 (2542002)
AÇÃO: PROCESSO DE EXECUÇÃO | EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

EXEQUENTE: Automóveis e Peças Capri Ltda
ADVOGADO: FÁBIO ROQUETTE ( OAB 4953A-MA ) e JUDSON LOPES SILVA ( OAB 4844-MA )

EXECUTADO: ESTHER MILANI DAS NEVES e SYDNEY GERALDO DAS NEVES
ADVOGADO: OZIEL VIEIRA DA SILVA ( OAB 3303-MA ) e OZIEL VIEIRA DA SILVA ( OAB 3303-MA ) e OZIELVIEIRA DA
SILVA ( OAB 3303-MA )

ATO ORDINATÓRIO 2ª VARA CÍVEL Conforme determina o art; 93,XIV, da CF e o art. 162 § 4º do CPC, regularmente pelo
provimento nº 10/2009 da Corregedoria do Estado do Maranhão. De ordem da MM. Juíza de Direito Dra. Ana Beatriz Jorge de
Carvalho Maia, titular da 2ª Vara Cível.Intimar a parte requerente para se manifestar sobre a(s) certidão(s) de fl.(s) 184, no prazo
de 05(cinco) dias. Imperatriz/MA, 20/06/2017.DANIELLE GOMES DE AGUIAR COSTA Secretária Judicial da 2ª Vara Cível Resp:
000112839

PROCESSO Nº 0001941-21.2014.8.10.0040 (24282014)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

AUTOR: BANCO DO BRASIL S/A
ADVOGADO: GUSTAVO AMATO PISSINI ( OAB 9698A-MA )
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REU: MARIA DOLORES LELIS COSTA HOLTHOUSER

ATO ORDINATÓRIO 2ª VARA CÍVEL Conforme determina o art; 93,XIV, da CF e o art. 162 § 4º do CPC, regularmente pelo
provimento nº 10/2009 da Corregedoria do Estado do Maranhão. De ordem da MM. Juíza de Direito Dra. Ana Beatriz Jorge de
Carvalho Maia, titular da 2ª Vara Cível.Intimar a parte requerente para se manifestar sobre a(s) certidão(s) de fl.(s) 65 , no prazo de
05(cinco) dias. Imperatriz/MA, 29/06/2017DANIELLE GOMES DE AGUIAR COSTA Secretária Judicial da 2ª Vara Cível Resp:
1503895

PROCESSO Nº 0002802-07.2014.8.10.0040 (35682014)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

AUTOR: ANTONIO DOS SANTOS CRUZ FILHO
ADVOGADO: SAMIRA VALÉRIA DAVI DA COSTA ( OAB 6284-MA )

REU: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

ATO ORDINATÓRIO 2ª VARA CÍVEL Conforme determina o art; 93,XIV, da CF e o art. 162 § 4º do CPC, regularmente pelo
provimento nº 10/2009 da Corregedoria do Estado do Maranhão. De ordem da MM. Juíza de Direito Dra. Ana Beatriz Jorge de
Carvalho Maia, titular da 2ª Vara Cível.Intimar a parte Requerente, para que compareça no IML local, para realização do exame de
corpo de delito, o qual acontecerá no dia 25/07/2017, às13:00 horas, munido de todos os documentos relacionados às flhs. 74.
Imperatriz/MA, 28/06/2017.DANIELLE GOMES DE AGUIAR COSTA Secretária Judicial Resp: 1503895

PROCESSO Nº 0002983-37.2016.8.10.0040 (37262016)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

AUTOR: JODELMAR DA SILVA SOUSA
ADVOGADO: RAMON RODRIGUES SILVA DOMINICES ( OAB 10100-MA )

REU: SANTANDER FINANCIAMENTOS
ADVOGADO: RAFAEL PORDEUS COSTA LIMA FILHO ( OAB 3432-MA )

ATOS ORDINATÓRIOS 2ª VARA CÍVEL Conforme determina o art; 93,XIV, da CF e o art. 162 § 4º do CPC, regularmente pelo
provimento nº 10/2009 da Corregedoria do Estado do Maranhão. De ordem da MM. Juíza de Direito Dra. Ana Beatriz Jorge de
Carvalho Maia, titular da 2ª Vara Cível.Intimar o requerente, através de seu advogado, para no prazo de 15 (quinze) dias,
apresentar réplica a contestação.Imperatriz/MA, 28/06/2017DANIELLE GOMES DE AGUIAR COSTASecretária Judicial da 2ª Vara
Cível Resp: 000112839

PROCESSO Nº 0003537-69.2016.8.10.0040 (43642016)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

AUTOR: ALBERTINA CARLOS DA SILVA SOUSA
ADVOGADO: LUIZ CARLOS FERREIRA CEZAR ( OAB 15573-MA )

REU: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A - BANERJ
ADVOGADO: GIOVANNY MICHAEL VIEIRA NAVARRO ( OAB 9320A-MA ) e SERGIO ANTÔNIO FERREIRA GALVÂO ( OAB
3672-PA )

ATO ORDINATÓRIO 2ª VARA CÍVEL De ordem da MM. Juíza de Direito Dra. Ana Beatriz Jorge de Carvalho Maia, titular da 2ª
Vara Cível.Intimo as partes para se manifestar sobre a certidão de fls. anteriores, no prazo de 05 (cinco) dias. Imperatriz, 18 de
maio de 2017Catarina Rodrigues LimaSecretária Judicial Resp: 120964

PROCESSO Nº 0005319-48.2015.8.10.0040 (76492015)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

AUTOR: FABIANO MARONI MACHADO
ADVOGADO: WILLKERSON ROMEU LOPES ( OAB 11174-MA )

REU: BANCO BRADESCO e BANCO BRADESCO CARTÕES S/A
ADVOGADO: WILSON SALES BELCHIOR ( OAB 11099-MA ) e WILSON SALES BELCHIOR ( OAB 11099-MA )
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Intimar a parte vencida para recolher as custas finais no prazo de 30 (trinta) dias. Imperatriz/MA,
_21___/_06___/__17__.DANIELLE GOMES DE AGUIAR COSTA Secretária Judicial Resp: 113688

PROCESSO Nº 0007834-32.2010.8.10.0040 (82992010)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

AUTOR: DI PAULA COMERCIAL LTDA
ADVOGADO: JOSE ANTONIO SILVA PEREIRA ( OAB 5797-MA )

REU: BANCO DO BRASIL S/A e C & M INDUSTRIA DE CALÇADOS LTDA
ADVOGADO: LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS ( OAB 8123-PR )

ATOS ORDINATÓRIOS DIVERSOS2ª VARA CÍVEL Conforme determina o art; 93,XIV, da CF e o art. 162 § 4º do CPC,
regularmente pelo provimento nº 10/2009 da Corregedoria do Estado do Maranhão. De ordem da MM. Juíza de Direito Dra. Ana
Beatriz Jorge de Carvalho Maia, titular da 2ª Vara Cível.Intimar o requerente para que tome conhecimento do depósito comprovado
nos autos, requerendo o que entender pertinente, no prazo de 05 (cinco).Imperatriz/MA,29/06/2017DANIELLE GOMES DE
AGUIAR COSTASecretária Judicial da 2ª Vara Cível Resp: 1503895

PROCESSO Nº 0007842-67.2014.8.10.0040 (97952014)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO SUMÁRIO

AUTOR: IVANIAS FRANCISCO LIMA
ADVOGADO: EDMAR DE OLIVEIRA NABARRO ( OAB 8875-MA )

REU: COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO-CEMAR
ADVOGADO: LYGIA MARIA RODRIGUES FERREIRA SOARES ( OAB 12492-MA )

Intimar a parte vencida para recolher as custas finais no prazo de 30 (trinta) dias. Imperatriz/MA,
_21___/_06___/__17__.DANIELLE GOMES DE AGUIAR COSTA Secretária Judicial Resp: 113688

PROCESSO Nº 0008899-52.2016.8.10.0040 (112582016)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO SUMÁRIO

AUTOR: ANA PAULA DOS SANTOS
ADVOGADO: ALMIVAR SIQUEIRA FREIRE JÚNIOR ( OAB 6796-MA )

REU: BANCO BRADESCO CARTOES S.A. -
ADVOGADO: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO ( OAB 11812A-AM )

ATOS ORDINATÓRIOS 2ª VARA CÍVEL Conforme determina o art; 93,XIV, da CF e o art. 162 § 4º do CPC, regularmente pelo
provimento nº 10/2009 da Corregedoria do Estado do Maranhão. De ordem da MM. Juíza de Direito Dra. Ana Beatriz Jorge de
Carvalho Maia, titular da 2ª Vara Cível.(x)Intimar o requerente, através de seu advogado, para no prazo de 15 (quinze) dias,
apresentar réplica a contestação.Imperatriz/MA, 28/06/2014.DANIELLE GOMES DE AGUIAR COSTASecretária Judicial da 2ª Vara
Cível Resp: 000112839

PROCESSO Nº 0009019-08.2010.8.10.0040 (95472010)
AÇÃO: PROCESSO DE EXECUÇÃO | EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

AUTOR: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
ADVOGADO: LIVIA KARLA CASTELO BRANCO PEREIRA ( OAB 8103-MA )

REU: CANAAN EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES LTDA e JOEDNA DE SANTANA ARAUJO SILVA e JONH ANDSON DE
ARAUJO SILVA

Intimar a parte requerente para que tome conhecimento da proposta de honorários de fl(s) 75, bem como deposite os honorários
no prazo de 05 (cinco) dias.Imperatriz/MA, _28___/_06___/_17___.DANIELLE GOMES DE AGUIAR COSTASecretária Judicial
Resp: 113688

PROCESSO Nº 0009536-37.2015.8.10.0040 (131232015)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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AUTOR: EDNA MARA ANTUNES RIBEIRO
ADVOGADO: FERNANDA CHAGAS VALENTE ( OAB 33698-DF )

REU: MOACYR RIBEIRO NETO

ATOS ORDINATÓRIOS 2ª VARA CÍVEL Conforme determina o art; 93,XIV, da CF e o art. 162 § 4º do CPC, regularmente pelo
provimento nº 10/2009 da Corregedoria do Estado do Maranhão. De ordem da MM. Juíza de Direito Dra. Ana Beatriz Jorge de
Carvalho Maia, titular da 2ª Vara Cível.Intimar o requerente, para que no prazo de 10 (dez) dias, regularize a representação
processual nomeando novo advogado.Imperatriz/MA, 20/06/2017.DANIELLE GOMES DE AGUIAR COSTASecretária Judicial da 2ª
Vara Cível Resp: 000112839

PROCESSO Nº 0010302-27.2014.8.10.0040 (127682014)
AÇÃO: PROCESSO DE EXECUÇÃO | EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

EXEQUENTE: FRIOBOM COMERCIO DE FRIOS E TRANSPORTES LTDA
ADVOGADO: MARIA MARCILÉIA RIBEIRO GUIDA ( OAB 12921-MA )

EXECUTADO: MERCADINHO JP LTDA

ATO ORDINATÓRIO 2ª VARA CÍVEL Conforme determina o art; 93,XIV, da CF e o art. 162 § 4º do CPC, regularmente pelo
provimento nº 10/2009 da Corregedoria do Estado do Maranhão. De ordem da MM. Juíza de Direito Dra. Ana Beatriz Jorge de
Carvalho Maia, titular da 2ª Vara Cível.Intimar a parte requerente para se manifestar sobre a(s) certidão(s) de fl.(s) 42 , no prazo de
05(cinco) dias. Imperatriz/MA, 20/06/2017.DANIELLE GOMES DE AGUIAR COSTA Secretária Judicial da 2ª Vara Cível Resp:
000112839

PROCESSO Nº 0014036-20.2013.8.10.0040 (175782013)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO SUMÁRIO

AUTOR: CLEONICE DE ANDRADE NUNES
ADVOGADO: SAMIRA VALÉRIA DAVI DA COSTA ( OAB 6284-MA )

REU: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DE SEGURO DPVAT

ATO ORDINATÓRIO 2ª VARA CÍVEL Conforme determina o art; 93,XIV, da CF e o art. 162 § 4º do CPC, regularmente pelo
provimento nº 10/2009 da Corregedoria do Estado do Maranhão. De ordem da MM. Juíza de Direito Dra. Ana Beatriz Jorge de
Carvalho Maia, titular da 2ª Vara Cível.Intimar a parte Requerente, para que compareça no IML local, para realização do exame de
corpo de delito, o qual acontecerá no dia 25/07/2017, às13:00 horas, munido de todos os documentos relacionados às flhs. 52.
Imperatriz/MA, 28/06/2017.DANIELLE GOMES DE AGUIAR COSTA Secretária Judicial Resp: 1503895

PROCESSO Nº 0014580-03.2016.8.10.0040 (180702016)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

AUTOR: ANTONIA MAYARA ABREUS DA SILVA
ADVOGADO: LEIDE DAIANE LIMA DE SOUZA ( OAB 9952-MA )

REU: ABRIL COMUNICAÇOES S A e BANCO BRADESCARD S/A e EDITORA ABRIL
ADVOGADO: ANTONIO ANGLADA JATAY CASANOVAS ( OAB 7329-MA ) e MARIA ERIEUDA SANTIAGO DE FREITAS (
OAB 13223-MA )

Intimar o requerente, através de seu advogado, para no prazo de 10 (dez) dias, apresentar réplica a contestação.Imperatriz/MA,
_02___/_06___/_2017___.DANIELLE GOMES DE AGUIAR COSTASecretária Judicial da 2ª Vara Cível Resp: 113688

PROCESSO Nº 0000094-28.2007.8.10.0040 (942007)
AÇÃO: PROCESSO DE EXECUÇÃO | EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO: ANA LÚCIA ANTINOLFI ( OAB 25812-RS ) e EDMAR DE OLIVEIRA NABARRO ( OAB 6565A-MA ) e LETICIA
HELENA DO VALE FAÇANHA ( OAB 10212-MA )

EXECUTADO: ANTONIEL NOGUEIRA LIMA e DAMIANA C. DA SILVA e TATIANA DA SILVA CARDOSO
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Processo nº: 94-28.2007.8.10.0040Ação de ExecuçãoExequente: BANCO BRADESCO /SAExecutado: ANTONIEL NOGUEIRA
LIMA, DAMIANA C. DA SILVA e TATIANA DA SILVA CARDOSODESPACHOIntime-se o autor, na pessoa de seu advogado, para
impulsionar o feito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção do processo. Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação,
certifique-se e voltem-me conclusos.Este despacho servirá de mandado de intimação, cumprimento, e ou ofício na comunicação do
ato processual, dentro do princípio da celeridade aqui implantado.Cumpra-se. Imperatriz/MA, 09 de junho de 2017.Juíza Ana
Beatriz Jorge de Carvalho MaiaTitular da 2ª Vara Cível Resp: 187047

PROCESSO Nº 0000164-30.2016.8.10.0040 (2202016)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

AUTOR: JAIME LOPES DE MENESES FILHO
ADVOGADO: JAIME LOPES DE MENESES FILHO ( OAB 5796-MA )

REU: OI MÓVEL S/A
ADVOGADO: MÁRIO JORGE MENESCAL DE OLIVEIRA ( OAB 12051 A-MA ) e ROMULO MARCEL SOUTO DOS SANTOS (
OAB 12049A-MA )

DESPACHOInicialmente observo que o pedido de inversão do ônus da prova não foi apreciado. Analisando os autos, verifico que a
relação entre a parte requerente e parte requerida é consumeirista, assim, de modo a facilitar a tutela jurisdicional do consumidor,
parte mais fragilizada da relação processual, já que o fornecedor é o detentor dos meios (econômicos, tecnológicos e científicos)
empregados na prestação de serviços; situação que deixa o consumidor em uma posição de vulnerabilidade, acolho o pedido de
inversão do ônus da prova, transferindo à parte Requerida o ônus probatório nesta lide.Em atenção ao princípio da cooperação e
da não surpresa, princípios abarcados pelo novo Código de Processo Civil, determino a intimação das partes, para que
especifiquem outras provas que pretendem produzir, indicando sua pertinência e finalidade, no prazo comum de 05 (cinco)
dias.Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem-me os autos conclusos.Intimem-se as partes do inteiro teor deste
despacho.Imperatriz/MA, 11 de novembro de 2016.ANA BEATRIZ JORGE DE CARVALHO MAIA Juíza de Direito Resp: 159889

PROCESSO Nº 0000453-60.2016.8.10.0040 (5632016)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

AUTOR: ROBERT BANDEIRA DAVIS DE SOUSA
ADVOGADO: YVES CEZAR BORIN RODOVALHO ( OAB 11175-MA )

REU: BANCO DO BRASIL
ADVOGADO: JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA ( OAB 14501A-MA ) e SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS ( OAB 14009A-
MA )

DESPACHOInicialmente observo que o pedido de inversão do ônus da prova não foi apreciado. Analisando os autos, verifico que a
relação entre a parte requerente e parte requerida é consumeirista, assim, de modo a facilitar a tutela jurisdicional do consumidor,
parte mais fragilizada da relação processual, já que o fornecedor é o detentor dos meios (econômicos, tecnológicos e científicos)
empregados na prestação de serviços; situação que deixa o consumidor em uma posição de vulnerabilidade, acolho o pedido de
inversão do ônus da prova, transferindo à parte Requerida o ônus probatório nesta lide.Em atenção ao princípio da cooperação e
da não surpresa, princípios abarcados pelo novo Código de Processo Civil, determino a intimação das partes, para que
especifiquem outras provas que pretendem produzir, indicando sua pertinência e finalidade, no prazo comum de 05 (cinco)
dias.Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem-me os autos conclusos.Intimem-se as partes do inteiro teor deste
despacho.Imperatriz/MA, 11 de novembro de 2016.ANA BEATRIZ JORGE DE CARVALHO MAIA Juíza de Direito Resp: 159889

PROCESSO Nº 0000482-13.2016.8.10.0040 (6002016)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

AUTOR: JOSÉLIO LOPES DA SILVA
ADVOGADO: EMIVALDO GOMES SILVA ( OAB 4656-MA )

REU: BAZAR IPANEMA LTDA
ADVOGADO: IVYANE OLIVEIRA SILVA BIANQUINI ( OAB 7715-MA )

Em atenção ao princípio da cooperação e da surpresa, princípios abarcados pelo novo Código de Processo Civil, determino a
intimação das partes, para que especifiquem outras provas que pretendem produzir, indicando sua pertinência e finalidade, no
prazo de 05 (cinco) dias.Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem-me os autos conclusos.Intime-se. Cumpra-
se.Imperatriz - MA, 11 de novembro de 2016. Juíza - Ana Beatriz Jorge de Carvalho MaiaTitular da 2ª Vara Cível Resp: 112979
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PROCESSO Nº 0000521-10.2016.8.10.0040 (6402016)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

AUTOR: JOSCIEL LOPES DA SILVA
ADVOGADO: FREDMAN FERNANDES DE SOUZA ( OAB 13885-MA )

REU: BANCO BRADESCO - AGENCIA 1334
ADVOGADO: WILSON SALES BELCHIOR ( OAB 11099A-MA )

DESPACHOInicialmente observo que o pedido de inversão do ônus da prova não foi apreciado. Analisando os autos, verifico que a
relação entre a parte requerente e parte requerida é consumeirista, assim, de modo a facilitar a tutela jurisdicional do consumidor,
parte mais fragilizada da relação processual, já que o fornecedor é o detentor dos meios (econômicos, tecnológicos e científicos)
empregados na prestação de serviços; situação que deixa o consumidor em uma posição de vulnerabilidade, acolho o pedido de
inversão do ônus da prova, transferindo à parte Requerida o ônus probatório nesta lide.Em atenção ao princípio da cooperação e
da não surpresa, princípios abarcados pelo novo Código de Processo Civil, determino a intimação das partes, para que
especifiquem outras provas que pretendem produzir, indicando sua pertinência e finalidade, no prazo comum de 05 (cinco)
dias.Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem-me os autos conclusos.Intimem-se as partes do inteiro teor deste
despacho.Imperatriz/MA, 16 de novembro de 2016.ANA BEATRIZ JORGE DE CARVALHO MAIA Juíza de Direito Resp: 159889

PROCESSO Nº 0001116-77.2014.8.10.0040 (13562014)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO SUMÁRIO

AUTOR: JEOVÁ PEREIRA DA SILVA
ADVOGADO: MÁRCIA SUANY DIAS CAVALCANTE ( OAB 11751-MA ) e VILMAR PEREIRA DA SILVA ( OAB 11770-MA )

REU: OI - TNL PCS S.A
ADVOGADO: MARCELO DE JESUS ROSA PEREIRA ( OAB 10868-MA )

Processo nº 1356/2014Ação Revisional de AluguelRequerente: JEOVA PEREIRA DA SILVARequerido: OI - TNL PCS
SADESPACHO- Intime-se a Requerida para, no prazo de 05 dias, depositar em Juízo o valor dos honorários periciais. Intimem-se
as partes para, no prazo de 15 dias, manifestarem-se sobre a nomeação do perito. Faculto aos litigantes à formulação de quesitos,
bem como a indicação de assistente técnico. Caso aceite o encargo e não havendo impugnação à sua nomeação, deverá o expert
apresentar o laudo no prazo de 20 (vinte) dias, devendo, no entanto, comunicar ao Juízo a data e horário do início das diligencias,
nos termos do art. 474, do NCPC.Cumpra-se. Imperatriz - MA, 19 de maio de 2016.Juíza - Ana Beatriz Jorge de Carvalho
MaiaTitular da 2ª Vara Cível Resp: 112979

PROCESSO Nº 0003140-10.2016.8.10.0040 (39022016)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

AUTOR: RAIMUNDA DA SILVA LOPES
ADVOGADO: KLEBER DE JESUS ALMEIDA ( OAB 10667-MA )

REU: BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A (BANCO BMB)
ADVOGADO: FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES ( OAB 11442A-MA )

Processo nº 3140-10.2016.8.10.0040DESPACHO:Dando sequência à marcha processual, fixo como pontos controvertidos
necessários à solução do litígio:1 - a autora contratou o empréstimo consignado discutido nesta lide? Ou seja, a impressão digital
aposta no documento de fls. 45/53 pertence ao polegar da Requerente?2 - mesmo sendo negativa a resposta, houve remessa dos
valores do consignado à conta bancária da autora?3 - caso a resposta seja positiva, de que modo ocorreu o saque de tais valores
(cartão, cheque avulso...)?Defiro o pedido de inversão do ônus da prova, conforme possibilita o art. 6º, inc. VIII, do CDC, haja vista
a hipossuficiência da consumidora, perante a Casa Bancária, e a verossimilhança de suas alegações, de acordo com os
documentos acostados com a inicial.Intime-se o Requerido para que especifique as provas que pretende produzir, indicando sua
pertinência e finalidade, no prazo de 05 (cinco) dias, importando o silêncio como desinteresse na produção de provas. Intimem-se
os litigantes para providências do art. 357, § 1º, NCPC, no prazo de 05 dias. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem-
me os autos conclusos. Cumpra-se. Imperatriz - MA, 24 de abril de 2017.Juíza - Ana Beatriz Jorge de Carvalho MaiaTitular da 2ª
Vara Cível Resp: 112979

PROCESSO Nº 0003322-93.2016.8.10.0040 (41122016)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO SUMÁRIO

AUTOR: GERALDA BRAZ DA SILVA
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ADVOGADO: GABRIELA CAROLINE SILVA CARNEIRO ( OAB 14526-MA )

REU: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S.A
ADVOGADO: WILSON SALES BELCHIOR ( OAB 11099A-MA )

DESPACHOInicialmente observo que o pedido de inversão do ônus da prova não foi apreciado. Analisando os autos, verifico que a
relação entre a parte requerente e parte requerida é consumeirista, assim, de modo a facilitar a tutela jurisdicional do consumidor,
parte mais fragilizada da relação processual, já que o fornecedor é o detentor dos meios (econômicos, tecnológicos e científicos)
empregados na prestação de serviços; situação que deixa o consumidor em uma posição de vulnerabilidade, acolho o pedido de
inversão do ônus da prova, transferindo à parte Requerida o ônus probatório nesta lide.Em atenção ao princípio da cooperação e
da não surpresa, princípios abarcados pelo novo Código de Processo Civil, determino a intimação das partes, para que
especifiquem outras provas que pretendem produzir, indicando sua pertinência e finalidade, no prazo comum de 05 (cinco)
dias.Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem-me os autos conclusos.Intimem-se as partes do inteiro teor deste
despacho.Imperatriz/MA, 11 de novembro de 2016.ANA BEATRIZ JORGE DE CARVALHO MAIA Juíza de Direito Resp: 159889

PROCESSO Nº 0003492-56.2002.8.10.0040 (34922002)
AÇÃO: PROCEDIMENTOS ESPECIAIS DE JURISDIÇÃO CONTENCIOSA | MONITÓRIA

REQUERENTE: Milenium Veículos e Peças Ltda
ADVOGADO: FÁBIO ROQUETTE ( OAB 4953A-MA ) e JUDSON LOPES SILVA ( OAB 4844-MA )

REQUERIDO: M Z M NASCIMENTO

Processo nº 3492-56.2002.8.10.0040DESPACHO:Tendo em vista que a sentença proferida neste processo foi anulada (Acórdão
de fls. 172/178), Intimem-se o autor e seu advogado, a fim de que, no prazo de 05 dias, requeiram as providências necessárias ao
regular andamento do feito, sob pena de extinção por abandono (art. 485, III, CPC).Cumpra-se Imperatriz - MA, 11 de abril de
2017. Juíza - Ana Beatriz Jorge de Carvalho MaiaTitular da 2ª Vara Cível Resp: 112979

PROCESSO Nº 0003628-62.2016.8.10.0040 (44802016)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

AUTOR: ELIZANGELA SANTOS DE SOUSA REIS e JHONATAN SOUSA REIS
ADVOGADO: MIGUEL ANGELO RUSCHEL NETO ( OAB 11077-MA ) e MIGUEL ANGELO RUSCHEL NETO ( OAB 11077-MA )

REU: ÁGUA BRASIL SPE IMPERATRIZ 01 LTDA
ADVOGADO: CARLOS ANDRE MORAIS ANCHIETA ( OAB 6274-MA )

Em atenção ao princípio da cooperação e da surpresa, princípios abarcados pelo novo Código de Processo Civil, determino a
intimação das partes, para que especifiquem outras provas que pretendem produzir, indicando sua pertinência e finalidade, no
prazo de 05 (cinco) dias.Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem-me os autos conclusos.Intime-se. Cumpra-
se.Imperatriz - MA, 11 de novembro de 2016. Juíza - Ana Beatriz Jorge de Carvalho MaiaTitular da 2ª Vara Cível Resp: 112979

PROCESSO Nº 0004106-70.2016.8.10.0040 (50802016)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

AUTOR: IRACILDA DE SOUSA RODRIGUES SANTOS
ADVOGADO: ALBERLAN RAPOSO CARNEIRO ( OAB 12195-MA )

REU: SABEMI SEGURADORA S/A
ADVOGADO: JULIANO MARTINS MANSUR ( OAB 113786-RJ )

DESPACHOInicialmente observo que o pedido de inversão do ônus da prova não foi apreciado. Analisando os autos, verifico que a
relação entre a parte requerente e parte requerida é consumeirista, assim, de modo a facilitar a tutela jurisdicional do consumidor,
parte mais fragilizada da relação processual, já que o fornecedor é o detentor dos meios (econômicos, tecnológicos e científicos)
empregados na prestação de serviços; situação que deixa o consumidor em uma posição de vulnerabilidade, acolho o pedido de
inversão do ônus da prova, transferindo à parte Requerida o ônus probatório nesta lide.Em atenção ao princípio da cooperação e
da não surpresa, princípios abarcados pelo novo Código de Processo Civil, determino a intimação das partes, para que
especifiquem outras provas que pretendem produzir, indicando sua pertinência e finalidade, no prazo comum de 05 (cinco)
dias.Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem-me os autos conclusos.Intimem-se as partes do inteiro teor deste
despacho.Imperatriz/MA, 11 de novembro de 2016.ANA BEATRIZ JORGE DE CARVALHO MAIA Juíza de Direito Resp: 159889
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PROCESSO Nº 0004215-31.2009.8.10.0040 (42152009)
AÇÃO: PROCESSO DE EXECUÇÃO | EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

EXEQUENTE: A. REGIAO TOCANTINA DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA.
ADVOGADO: ANNA KELLY SOUZA ANDRADE ( OAB 9061-MA ) e JAIME LOPES DE MENESES FILHO ( OAB 5796-MA )

EXECUTADO: MARIA APARECIDA LOURENÇO NEVES

Processo nº 4215-31.2009.8.10.0040DESPACHOIntime-se o Exequente através de seu advogado para se manifestar sobre
certidão de fl.35, no prazo de 05 (cinco) dias.Decorrido o prazo assinalado, voltem-me conclusos os autos.Cumpra-
se.Imperatriz/MA, 23 de junho de 2017.Juíza - Ana Beatriz Jorge de Carvalho MaiaTitular da 2ª Vara Cível Resp: 187047

PROCESSO Nº 0004259-06.2016.8.10.0040 (52562016)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO SUMÁRIO

AUTOR: MARIA NUBIA SIMPLICIO DA SILVA
ADVOGADO: ELAYNE CRISTINA GALLETTI ( OAB 7455-MA )

REU: JANJOY VIAÇÃO LTDA e NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S-A
ADVOGADO: ALTAIR JOSE DAMASCENO ( OAB 3416 A-MA ) e LUCINEIDE MARIA DE ALMEIDA ALBUQUERQUE ( OAB
72973-SP ) e RHELMSON ATHAYDE ROCHA ( OAB 5936-MA )

Em atenção ao princípio da cooperação e da surpresa, princípios abarcados pelo novo Código de Processo Civil, determino a
intimação das partes, para que especifiquem outras provas que pretendem produzir, indicando sua pertinência e finalidade, no
prazo de 05 (cinco) dias.Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem-me os autos conclusos.Intime-se. Cumpra-
se.Imperatriz - MA, 11 de novembro de 2016. Juíza - Ana Beatriz Jorge de Carvalho MaiaTitular da 2ª Vara Cível Resp: 112979

PROCESSO Nº 0004675-71.2016.8.10.0040 (57472016)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

AUTOR: RAIMUNDO NONATO DA SILVA
ADVOGADO: FRANCISCO ALMEIDA PEREIRA ( OAB 6255-MA )

REU: BANCO VOLKSWAGEN S.A
ADVOGADO: THIAGO CONTE LOFREDO TEDESCHI ( OAB 190008-RJ )

Em atenção ao princípio da cooperação e da surpresa, princípios abarcados pelo novo Código de Processo Civil, determino a
intimação das partes, para que especifiquem outras provas que pretendem produzir, indicando sua pertinência e finalidade, no
prazo de 05 (cinco) dias.Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem-me os autos conclusos.Intime-se. Cumpra-
se.Imperatriz - MA, 11 de novembro de 2016. Juíza - Ana Beatriz Jorge de Carvalho MaiaTitular da 2ª Vara Cível Resp: 112979

PROCESSO Nº 0004708-03.2012.8.10.0040 (56092012)
AÇÃO: PROCEDIMENTOS ESPECIAIS DE JURISDIÇÃO CONTENCIOSA | MONITÓRIA

AUTOR: BRADESCARD
ADVOGADO: FLAVIO GERALDO FERREIRA SILVA ( OAB 21482-RS ) e RAILSY CRISTINA ASSUNÇÃO PINTO ( OAB 13025-
MA )

REU: D L DE SALES FABRICAÇÃO E COMERCIO e MARIA JOSETE LIMA DE SALES

Processo nº 4708-03.2012.8.10.0040AÇÃO MONITÓRIARequerente: BANCO BRADESCO S/ARequerido: D.L. SALES
FABRICAÇÃO E COMÉRCIO e MARIA JOSETE SALESDESPACHO:Observo que, apesar de a presente lide ter sido distribuída
em junho de 2012, até hoje não houve a citação da pessoa jurídica requerida, portanto, a pretensão do Autor já foi alcançada pela
prescrição, nesse ponto, pois, como se sabe, o prazo prescricional para o ajuizamento da ação de Ação Monitória fundada em
instrumento particular de contrato de financiamento é quinquenal, nos termos do artigo 206 , § 5º , I , do Código Civil 1.Desse
modo, não tendo ocorrido citação válida da devedora, a prescrição não foi interrompida. Assim, intime-se o exequente para
apresentar alguma causa interruptiva ou suspensiva ao instituto da prescrição relativa à primeira Requerida desta demanda, no
prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de ser a pessoa jurídica citada, excluída do pólo passivo.Transcorrido o prazo, com ou sem
manifestação, voltem-me conclusos.Cumpra-se. Imperatriz - MA, 09 de junho de 2017. Juíza - Ana Beatriz Jorge de Carvalho
MaiaTitular da 2ª Vara Cível Resp: 112979
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PROCESSO Nº 0004914-37.2000.8.10.0040 (49142000)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

REQUERENTE: Cia Técnica de Engenharia Elétrica
ADVOGADO: VANDIR BERNARDINO BEZERRA FIALHO ( OAB 3622-MA )

REQUERIDO: Promam Montagens e Manutenção e Com. ltda
ADVOGADO: ( OAB -AC ) e CARLOS NUNES ROCHA ( OAB 28285-MG ) e RENATA MARIA DE OLIVEIRA ROCHA ( OAB
110617-MG )

Processo nº 4914-37.2000.8.10.0040AÇÃO DECLARATÓRIARequerente: CIA TÉCNICA DE ENGENHARIA ELÉTRICA
Requerido: PROMAM MONTAGENS, MANUTENÇÃO E COM. LTDADESPACHO:Tendo em vista o Despacho de fl.847, verifica-se
que o exequente, apesar de devidamente intimado, fl.488, não se manifestou nos autos, conforme determinado por este Juízo.
Assim, com esteio no art. 921, III e § 1º, do CPC, suspendo este processo, bem como o respectivo prazo prescricional, pelo prazo
de 1 (um) ano.Intimem-se. Imperatriz - MA, 09 de junho de 2017. Juíza - Ana Beatriz Jorge de Carvalho MaiaTitular da 2ª Vara
Cível Resp: 112979

PROCESSO Nº 0006483-14.2016.8.10.0040 (80752016)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

AUTOR: VENERANDA CARNEIRO DE SOUSA
ADVOGADO: WAIRES TALMON COSTA JUNIOR ( OAB 12234-MA )

REU: BANCO MERCANTIL DO BRASIL
ADVOGADO: FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES ( OAB 11442A-MA )

Processo nº 6483-14.2016.8.10.0040DESPACHO:Intime-se o patrono do Requerido para, no prazo de 05 dias, apor sua assinatura
na peça contestatória de fls. 45/69. Depois, voltem-me os autos conclusos.Imperatriz - MA, 24 de abril de 2017. Juíza - Ana Beatriz
Jorge de Carvalho MaiaTitular da 2ª Vara Cível Resp: 112979

PROCESSO Nº 0006490-11.2013.8.10.0040 (82792013)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

AUTOR: RAIMUNDO VIANA CARVALHO
ADVOGADO: ROBERTA SETUBA BARROS ( OAB 8866-MA )

REU: BANCO DO BRASIL S/A

Processo nº: 6490-11.2013.8.10.0040Medida Cautela de Exibição de DocumentosRequerente: RAIMUNDO VIANA
CARVALHORequerido: BANCO DO BRASILDESPACHOIntime-se o autor, na pessoa de seu advogado, para impulsionar o feito,
no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção do processo. Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e
voltem-me conclusos.Este despacho servirá de mandado de intimação, cumprimento, e ou ofício na comunicação do ato
processual, dentro do princípio da celeridade aqui implantado.Cumpra-se. Imperatriz/MA, 23 de junho de 2017.Juíza Ana Beatriz
Jorge de Carvalho MaiaTitular da 2ª Vara Cível Resp: 187047

PROCESSO Nº 0006931-84.2016.8.10.0040 (86402016)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

AUTOR: CINEIDE ROCHA DA SILVA LOPES
ADVOGADO: JOSENILDO GALENO TEIXEIRA ( OAB 11086-MA ) e ROSARIA SILVA RIBEIRO ( OAB 12909-MA )

REU: ZANCHETTUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
ADVOGADO: LUAN WILIAN WATTJIE ZANCHETT ( OAB 13601-MA )

Em atenção ao princípio da cooperação e da surpresa, princípios abarcados pelo novo Código de Processo Civil, determino a
intimação das partes, para que especifiquem outras provas que pretendem produzir, indicando sua pertinência e finalidade, no
prazo de 05 (cinco) dias.Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem-me os autos conclusos.Intime-se. Cumpra-
se.Imperatriz - MA, 11 de novembro de 2016. Juíza - Ana Beatriz Jorge de Carvalho MaiaTitular da 2ª Vara Cível Resp: 112979

PROCESSO Nº 0007084-20.2016.8.10.0040 (88492016)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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AUTOR: FRANCISCO DAS CHAGAS MARQUES
ADVOGADO: JOSENILDO GALENO TEIXEIRA ( OAB 11086-MA ) e ROSARIA SILVA RIBEIRO ( OAB 12909-MA )

REU: BANCO DO BRASIL S/A
ADVOGADO: RAFAEL SGANZERLA DURAND ( OAB 10348A-MA )

DESPACHOVerifico que o presente feito trata-se de demanda cujo objeto coincide com os de outras tantas ações distribuídas para
esta vara, e que, a matéria e provas já carreadas aos autos, e, a serem apreciadas por este juízo, comporta o julgamento
antecipado do mérito, nos termos do art. 355, do CPC. Entretanto, em atenção ao princípio da cooperação e da não surpresa,
princípios abarcados pelo novo Código de Processo Civil, determino a intimação das partes, para que especifiquem outras provas
que pretendem produzir, indicando sua pertinência e finalidade, no prazo comum de 05 (cinco) dias.Decorrido o prazo, com ou sem
manifestação, voltem-me os autos conclusos.Intimem-se as partes do inteiro teor deste despacho.Imperatriz/MA, 11 de novembro
de 2016.ANA BEATRIZ JORGE DE CARVALHO MAIA Juíza de Direito Resp: 159889

PROCESSO Nº 0007789-18.2016.8.10.0040 (97782016)
AÇÃO: PROCESSO DE EXECUÇÃO | EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

EXEQUENTE: JOALHERIA IMPERIAL LTDA
ADVOGADO: JEOVA RODRIGUES DA SILVA ( OAB 13891-MA )

EXECUTADO: ZELINA DE SOUSA RIBEIRO

DESPACHOIntime-se o Exequente através de seu advogado para se manifestar sobre certidão de fl.35, no prazo de 05 (cinco)
dias.Decorrido o prazo assinalado, voltem-me conclusos os autos.Cumpra-se.Imperatriz/MA, 23 de junho de 2017.Juíza - Ana
Beatriz Jorge de Carvalho MaiaTitular da 2ª Vara Cível Resp: 187047

PROCESSO Nº 0008224-89.2016.8.10.0040 (103952016)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

AUTOR: YAN GUILHERME MARQUES DO NASCIMENTO
ADVOGADO: JOSENILDO GALENO TEIXEIRA ( OAB 11086-MA )

REU: UNIMED - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
ADVOGADO: POLLYANA DO NASCIMENTO MIGNONI ( OAB 10690-MA )

Em atenção ao princípio da cooperação e da surpresa, princípios abarcados pelo novo Código de Processo Civil, determino a
intimação das partes, para que especifiquem outras provas que pretendem produzir, indicando sua pertinência e finalidade, no
prazo de 05 (cinco) dias.Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem-me os autos conclusos.Intime-se. Cumpra-
se.Imperatriz - MA, 11 de novembro de 2016. Juíza - Ana Beatriz Jorge de Carvalho MaiaTitular da 2ª Vara Cível Resp: 112979

PROCESSO Nº 0008816-12.2011.8.10.0040 (101192011)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

AUTOR: MARIA DEUSA DA CONCEIÇÃO SILVA OLIVEIRA
ADVOGADO: JUAREZ RODRIGUES TARÃO ( OAB 6100A-MA )

REU: FASE - FACULDADE DE EDUCAÇÃO DA SERRA
ADVOGADO: CLAYANNE CORREA SANTOS ( OAB 11512-MA ) e DANIEL PORTO CAMPELO ( OAB 9665-MA )

Despacho Intime-se a parte executada para pagar o quantum debeatur, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de incidência
automática e imediata de multa de 10% a que se refere o art. 475 -J do, Código de Processo Civil.Determino ainda:a)Em caso de
não pagamento, certifique-se e, ato contínuo, proceda-se o processamento da penhora on line, restando esta positiva, reduza-se a
termo a penhora e intime-se o executado para impugná-la no prazo de 15 (quinze) dias, se for verificado o insucesso da penhora,
intime-se o exeqüente para indicar bens passíveis de constrição, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de suspensão da fase de
cumprimento de sentença, ou;b)Tendo a parte executada, no prazo legal, apresentado impugnação ao cumprimento de sentença,
deverá a secretaria judicial, desde que comprovada a garantia do juízo, intimar a parte impugnada para se manifestar no prazo de
10 (dez) dias, ou;c)Apresentando, a parte executada, exceção de pré- executividade, intime-se a parte exeqüente para se
manifestar em 10 (dez) dias, ou;d)Caso haja, tempestivamente, impugnação a penhora, intime-se a parte impugnada para se
manifestar no prazo de 10 (dez) dias.Em quaisquer casos, cumpridas as determinações supra, tendo ou não manifestação, bem
como no caso de pagamento espontâneo ou término do prazo sem impugnação, deverão os autos voltarem conclusão para
deliberação.Caso não haja o pagamento espontâneo no prazo acima, fixo honorários advocatícios, nesta fase, a ordem de

Página 1385 de 2382 Diário da Justiça Eletrônico Disponibilização: 30/06/2017
Edição nº 114/2017 Publicação: 03/07/2017

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO - Praça Dom Pedro II, s/n Centro - CEP 65010-905 - São Luis-MA - Fone: (98) 2106-9000 - www.tjma.jus.br
Diário da Justiça Eletrônico - Diretoria Judiciária - Coordenadoria de Jurisprudência e Publicações - Fone: (98) 2106 9805 / 9810 / 9896 / 9897 - publicacoes@tj.ma.gov.br



10%.Imperatriz, 14 de setembro de 2015. ANA BEATRIZ JORGE DE CARVALHO MAIA Juíza de Direito Resp: 159889

PROCESSO Nº 0009319-91.2015.8.10.0040 (128632015)
AÇÃO: EMBARGOS | EMBARGOS À EXECUÇÃO

EMBARGANTE: ANA PAULA VIEIRA SOUZA
ADVOGADO: JUDSON LOPES SILVA ( OAB 4844-MA )

EMBARGADO: ANA VALERIA EVANGELISTA ARAUJO
ADVOGADO: GESUAL GOMES MOREIRA ( OAB 14521-MA )

Processo nº 9319-91.2015.8.10.0040DESPACHO: Certifique-se sobre a tempestividade dos presentes Embargos; caso
tempestivos, recebo-os para discussão sem suspender a ação de execução, haja vista a ausência de requisitos para tanto, nos
termos do art. 919 do CPC. Ouça-se o exequente no prazo de 15 (quinze) dias. Depois, voltem-me os autos conclusos.Imperatriz -
MA, 03 de abril de 2017. Ana Beatriz Jorge de Carvalho Maia Juíza Titular da 2ª Vara Cível Resp: 120964

PROCESSO Nº 0010110-26.2016.8.10.0040 (126932016)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

AUTOR: BANCO DO BRASIL S.A
ADVOGADO: RAFAEL SGANZERLA DURAND ( OAB 10348A-MA )

REU: ACAO ESTACIONAMENTO E SERVICOS LTDA e AUREA DE OLIVEIRA COELHO e ZEILSON CONCEIÇÃO COELHO

Processo nº 10110-26.2016.8.10.0040DESPACHOIntime-se o Exequente através de seu advogado para se manifestar sobre
certidão de fl. 97,no prazo de 05 (cinco) dias.Decorrido o prazo assinalado, voltem-me conclusos os autos.Cumpra-
se.Imperatriz/MA, 23 de junho de 2017.Juíza - Ana Beatriz Jorge de Carvalho MaiaTitular da 2ª Vara Cível Resp: 187047

PROCESSO Nº 0010614-37.2013.8.10.0040 (134162013)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

AUTOR: LASTRO ENGENHARIA IND E COM LTDA
ADVOGADO: MARIANA SÁ VALE SERRA ALVES ( OAB 7125-MA )

REU: FIANMA DA CRUZ SILVA GUIMARÃES e GARRONE JOSÉ GUIMARÃES NETO

Processo nº 10614-37.8.10.0040Ação de CobrançaExequente: LASTRO ENGENHARIA E INCORPORAÇÕES LTDAExecutado:
FIANMA DA CRUZ SILVA GUIMARÃES GARRONE JOSÉ GUIMARÃES NETODESPACHOCompulsando detidamente os autos
verifico que à fl. 158 foi realizado um depósito judicial em favor do Autor. Observo ainda que também foi pago um outro valor no
importe de R$ 1.000,00 (um mil reais), depositado na conta do Requerente, conforme se depreende de fls. 96/102.Sendo assim,
somando-se os valores citados, tem-se o total de R$ 4.316,32 (quatro mil, trezentos e dezesseis reais e trinta e dois centavos), que
corresponde à entrada, mais parcelas. Nesse sentido, determino a intimação da parte autora para se manifestar acerca dos valores
depositados.Dando-se continuidade ao feito, verifico que a petição de fls. 144/157 não tem correspondência a estes autos, por tal
razão determino seu desentranhamento e posterior entrega ao patrono da Requerente, com as cautelas de praxe.Este despacho
servirá de mandado de intimação, cumprimento, e ou ofício na comunicação dos atos processuais, dentro do princípio da
celeridade aqui implantado.Cumpra-se. Imperatriz/MA, 08 de junho de 2017. Juíza Ana Beatriz Jorge de Carvalho MaiaTitular da 2ª
Vara Cível Resp: 112979

PROCESSO Nº 0010806-62.2016.8.10.0040 (135402016)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

AUTOR: JOSE CARLOS PEREIRA DA SILVA
ADVOGADO: WAIRES TALMON COSTA JUNIOR ( OAB 12234-MA )

REU: BANCO BRADESCO FINASA S/A
ADVOGADO: ANTONIO ANGLADA JATAY CASANOVAS ( OAB 7329-MA )

Processo nº10806-62.2016.8.10.0040Ação de Indenização por Danos Morais e MateriaisRequerente: JOSÉ CARLOS PEREIRA
DA SILVARequerido: BANCO BRADESCO FINASA S/ADESPACHOExaminando os autos, observa-se que à fl.113, a parte autora
juntou aos autos pedido de homologação de desistência, contudo, por força dos artigos 9º e 10 do referido diploma legal e da nova
concepção do contraditório participativo, pressuposto do processo civil contemporâneo colaborativo, o magistrado deve intimar o
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Réu sobre o pedido de desistência, haja vista que a peça inicial já foi contestada, sob pena de nulidade da sentença
homologatória, por omissão de formalidade processual. Nesse caso, não pode o pedido do Autor se "sobrepor" ao direito do réu de
continuar com a Demanda em busca de uma decisão de mérito, sobretudo diante dos novos paradigmas e cânones do processo
civil. É preciso valorizar a interpretação mais favorável à preservação do direito fundamental de se obter uma tutela jurisdicional de
mérito. Dentro dessa concepção lógico argumentativa, entendendo que, se o juiz julgar extinto o feito com base na desistência
(artigo 485, VIII), quando a parte ré já tiver tomado as providências necessárias a viabilizar a defesa do seu direito, e proferir uma
sentença terminativa, desprestigiará frontalmente o princípio da primazia de mérito. Como também deixará de observar o parágrafo
sexto do artigo citado.Assim, intime-se o Requerido para se manifestar sobre o pedido de desistência no prazo improrrogável de
dez (10) dias.Este despacho servirá de mandado de intimação, cumprimento, e ou ofício na comunicação do ato processual, dentro
do princípio da celeridade aqui implantado.Intime-se. Cumpra-se. Imperatriz/MA, 09 de junho de 2017.Juíza Ana Beatriz Jorge de
Carvalho MaiTitular da 2ª Vara Cível Resp: 112979

PROCESSO Nº 0011459-64.2016.8.10.0040 (143382016)
AÇÃO: PROCESSO DE EXECUÇÃO | EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

EXEQUENTE: FRANERE - COMERCIO E CONSTRUCOES IMOBILIARIA LTDA.
ADVOGADO: JEANNY SANTOS SARAIVA ( OAB 10691-MA )

EXECUTADO: JAIRO COSTA DA SILVA e PIMPOLHO CINTOS E BOLSAS

Processo nº 11459-64.2016.8.10.0040DESPACHOIntime-se o Exequente através de seu advogado para se manifestar sobre
certidões de fls. 69/70, no prazo de 05 (cinco) dias.Decorrido o prazo assinalado, voltem-me conclusos os autos.Cumpra-
se.Imperatriz/MA, 23 de junho de 2017.Juíza - Ana Beatriz Jorge de Carvalho MaiaTitular da 2ª Vara Cível Resp: 187047

PROCESSO Nº 0012170-06.2015.8.10.0040 (162472015)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

AUTOR: JAIRO BANDEIRA RIBEIRO
ADVOGADO: WILLKERSON ROMEU LOPES ( OAB 11174-MA )

REU: BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S/A
ADVOGADO: GIOVANNY MICHAEL VIEIRA NAVARRO ( OAB 9320A-MA )

Processo nº 12170-06.2015.8.10.0040DESPACHO:Fixo como pontos controvertidos necessários à solução do litígio:1 - o autor
contratou o empréstimo consignado discutido nesta lide?2 - mesmo sendo negativa a resposta, houve remessa dos valores do
consignado à conta bancária do autor?3 - caso a resposta seja positiva, de que modo ocorreu o saque de tais valores (cartão,
cheque avulso...)?Tendo em vista que nestes autos houve deferimento do pedido de inversão do ônus probandi, intime-se o
Requerido para que especifique as provas que pretende produzir, indicando sua pertinência e finalidade, no prazo de 05 (cinco)
dias, importando o silêncio como desinteresse na produção de tais provas. Ressalte-se, uma vez contestada a assinatura lançada
em documento particular, incumbe à parte que o produziu o ônus probandi (art. 389, II, CPC/73 - 429, II, CPC/2015).Decorrido o
prazo, com ou sem manifestação, voltem-me os autos conclusos.Cumpra-se. Imperatriz - MA, 24 de abril de 2017.Juíza - Ana
Beatriz Jorge de Carvalho MaiaTitular da 2ª Vara Cível Resp: 112979

PROCESSO Nº 0012200-07.2016.8.10.0040 (152422016)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

AUTOR: AAD COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA CONSTRUTORA e ALEXANDRE ARAÚJO DIAS
ADVOGADO: KAROLYNE PEREIRA DINIZ ( OAB 13234-MA ) e KAROLYNE PEREIRA DINIZ ( OAB 13234-MA )

REU: UMUARAMA MOTORS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Processo nº 12200-07.2016.8.10.0040Ação de CobrançaRequerente: AAD COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CONTRUTORARequerido: UMUARAMA MOTORS COMÉRCIO E SERVIÇODEPACHO:Analisando os autos, observo petição às
fls. 18/33, na qual a parte Requerente vem informar justificativa por não ter juntado em tempo hábil comprovantes que
demonstrassem a necessidade da concessão de justiça gratuita. No entanto, desconheço-a. Tendo em vista, a parte requerente
deixou transcorrer in albis o prazo concedido, e já haver sentença publicada no processo. Assim, confirmo sentença de fls.
15/15v.Intime-se Imperatriz - MA, 17 de Maio de 2017. Juíza - Ana Beatriz Jorge de Carvalho MaiaTitular da 2ª Vara Cível Resp:
113688

PROCESSO Nº 0012919-86.2016.8.10.0040 (161262016)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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AUTOR: ANTONIA ARAÚJO SILVA
ADVOGADO: RENATO DA SILVA ALMEIDA ( OAB 9680-MA )

REU: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
ADVOGADO: RUBENS GASPAR SERRA ( OAB 119859-SP )

Processo nº12919-86.2016.8.10.0040Ação de indenização por danos morais cm repetição de indébitoRequerente: ANTÔNIA
ARAÚJO SILVARequerido: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/ADESPACHOExaminando os autos, observa-se que à fl.
87, a parte autora juntou aos autos pedido de homologação de desistência com fundamento no art. 485, III do CPC., contudo, por
força dos artigos 9º e 10 do novo CPC e da nova concepção do contraditório participativo, pressuposto do processo civil
contemporâneo colaborativo, o magistrado deve intimar o Réu sobre o pedido de desistência, haja vista que a peça inicial já foi
contestada, sob pena de nulidade da sentença homologatória, por omissão de formalidade processual. Nesse caso, não pode o
pedido do Autor se "sobrepor" ao direito do réu de continuar com a Demanda em busca de uma decisão de mérito, sobretudo
diante dos novos paradigmas e cânones do processo civil. É preciso valorizar a interpretação mais favorável à preservação do
direito fundamental de se obter uma tutela jurisdicional de mérito. Dentro dessa concepção lógico-argumentativa, entendendo que,
se o juiz julgar extinto o feito com base na desistência (artigo 485, VIII), quando a parte ré já tiver tomado as providências
necessárias a viabilizar a defesa do seu direito, e proferir uma sentença terminativa, desprestigiará frontalmente o princípio da
primazia de mérito. Assim, intime-se o Requerido para se manifestar sobre o pedido de desistência no prazo improrrogável de dez
(10) dias.Este despacho servirá de mandado de intimação, cumprimento, e ou ofício na comunicação do ato processual, dentro do
princípio da celeridade aqui implantado.Intime-se. Cumpra-se. Imperatriz/MA, 31 de maio de 2017.Juíza Ana Beatriz Jorge de
Carvalho MaiTitular da 2ª Vara Cível Resp: 112979

PROCESSO Nº 0013161-79.2015.8.10.0040 (174302015)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

AUTOR: CRISTIANE ALVES SARAIVA
ADVOGADO: MÁRCIA CAVALCANTE DE AGUIAR ( OAB 12247-MA )

REU: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO: JOSÉ ALMIR DA ROCHA MENDES JUNIOR ( OAB 392A-RN )

DESPACHOInicialmente observo que o pedido de inversão do ônus da prova não foi apreciado. Analisando os autos, verifico que a
relação entre a parte requerente e parte requerida é consumeirista, assim, de modo a facilitar a tutela jurisdicional do consumidor,
parte mais fragilizada da relação processual, já que o fornecedor é o detentor dos meios (econômicos, tecnológicos e científicos)
empregados na prestação de serviços; situação que deixa o consumidor em uma posição de vulnerabilidade, acolho o pedido de
inversão do ônus da prova, transferindo à parte Requerida o ônus probatório nesta lide.Em atenção ao princípio da cooperação e
da não surpresa, princípios abarcados pelo novo Código de Processo Civil, determino a intimação das partes, para que
especifiquem outras provas que pretendem produzir, indicando sua pertinência e finalidade, no prazo comum de 05 (cinco)
dias.Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem-me os autos conclusos.Intimem-se as partes do inteiro teor deste
despacho.Imperatriz/MA, 11 de novembro de 2016.ANA BEATRIZ JORGE DE CARVALHO MAIA Juíza de Direito Resp: 159889

PROCESSO Nº 0014411-50.2015.8.10.0040 (190282015)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

AUTOR: SUELENE DOS SANTOS NEVES
ADVOGADO: RAMON RODRIGUES SILVA DOMINICES ( OAB 10100-MA )

REU: BANCO PANAMERICANO

Processo nº 14411-50.2015.8.10.0040Ação Declaratória de Nulidade de Cláusula Contratual c/c Pedido de Revisão de Contrato e
LiminarRequerente: SUELENE DOS SANTOS ALVESRequerido: BANCO PANAMERICANO DESPACHOIntime-se o Requerente
para se manifestar sobre os depósitos de fls.57/63, requerendo o que lhe for de direito no prazo de (05) cinco dias.Cumpra-
se.Imperatriz - MA, 23 de junho de 2017. Juíza Ana Beatriz Jorge de Carvalho MaiaTitular da 2ª Vara Cível Resp: 187047

PROCESSO: 1179-05.2014.8.10.0040
AÇÃO: Procedimento Ordinário
REQUERENTE: SPE RESIDENCIAL RECANTO DOS SONHOS EMPREENDIMENTOS LTDA
ADVOGADO: Paulo Roberto Santiago de Souza (oab 9020-ma)
REQUERIDO: MARIA CARMEM COLOMBI
ADVOGADO: Ana Valária Sodré, OAB/MA 4856; Judson Lopes, OAB/MA 4844 e Fábio Roquette, OAB/MA 4953-A
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INTIMAÇÃO dos advogados acima relacionados, para comparecerem na sala de audiências deste Juízo, no endereço a seguir (2ª
Vara Cível da Comarca de Imperatriz-MA, sito na Rua Rui Barbosa, s/nº, Centro, nesta) para Audiência de Instrução e Julgamento,
que será realizada no dia 27/07/2017 às 11:00 horas.

Advertência: Deverão os advogados comunicarem seus constituintes para comparecerem ao ato acima designado.

Imperatriz-MA, 27 de junho de 2017

Lourena Sousa Costa
Técnica Judiciária da 2ª Vara Cível
Assino de ordem da MM. Juíza Titular desta 2ª Vara Cível, nos termos do art. 3º, XXV, III, do Provimento nº 001/2007/CGJ/MA

PROCESSO: 453-65.2013.8.10.0040
AÇÃO: Despejo
REQUERENTE: LUCIENE POLICARPO GURGEL
ADVOGADO: Eduardo Pereira Cruz (oab 15015)
REQUERIDO: EVALDO GOMES DA SILVA, ANTONINA SILVA
ADVOGADO: Luís Roberto Caron, (oab 3722-ma)

INTIMAÇÃO dos advogados acima relacionados, para comparecerem na sala de audiências deste Juízo, no endereço a seguir (2ª
Vara Cível da Comarca de Imperatriz-MA, sito na Rua Rui Barbosa, s/nº, Centro, nesta) para Audiência de Instrução e Julgamento,
que será realizada no dia 11/08/2017 às 09:30 horas, ocasião em as partes poderão apresentar testemunhas em banca, bem como
manifestar-se no prazo de 10 (dez) dias quanto ao pedido de intervenção de terceiros feito pela parte autora às fls. 95/98.

Advertência: Deverão os advogados comunicarem seus constituintes para comparecerem ao ato acima designado.

Imperatriz-MA, 28 de junho de 2017

Lourena Sousa Costa
Técnica Judiciária da 2ª Vara Cível
Assino de ordem da MM. Juíza Titular desta 2ª Vara Cível, nos termos do art. 3º, XXV, III, do Provimento nº 001/2007/CGJ/MA

Terceira Vara Cível de Imperatriz

PROCESSO Nº 0001779-75.2004.8.10.0040 (17792004)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQUERENTE: RISONEIDE FREITAS SANTOS 
ADVOGADO: JOSINEILE DE SOUSA PEDROZA ( OAB 4677-MA )
REQUERIDO: AMAZONIA CELULAR S.A e LOJAS GABRYELLA LTDA 
Advogado; Josinele de Sousa OPedroza OAB/MA 4677. Anne Karole Silva Fontenelle OAB/MA 5127
PODER JUDICIÁRIOCOMARCA IMPERATRIZ TERCEIRA VARA CÍVEL REG. DISTRIBUIÇÃO Nº:
1779-75.2004.8.10.0040REQUERENTE(S): RISONEIDE FREITAS SANTOSREQUERIDA(S): LOJAS GABRYELLA LTDA
DECISÃOA requerida peticionou sustentando surpresa sobre o pagamento da quantia residual de R$ 12.988,80(doze mil,
novcecentos e oitenta e oito reais e oitenta centavos), e pleiteou o chamento do feito à ordem, para reconhecimento do valor objeto
da penhora já realizada ou recebimento como impugnação, como consta da petiçção de fls. 379/381.A requerente se manifestou
sustentando que o valor em questão se refere ao saldo remanescente à época de R$ 7.133,06(sete mil, cento e trinta e três reais e
seis centavos), pleiteando a manutenção do valor em discussão, como consta da petição de fls. 384/387.O processo veio concluso
para decisão.Deecisão.No dia 16 de agosto de 2013, foi ordenada a penhora do valor de R$ 7.133,06(sete mil, cento e trinta e três
reais e seis centavos), como se vê do despacho de fls. 343.A penhora ordenada foi negativa, o que ensejou a atualização do saldo
devido para R$ 12.988,80(doze mil, novecentos e oitenta e oito reais e oito centavos), como provam às fls. 352 e 371/372.A
requerida foi novamente intimada para pagar o valor acima, o que ensejou a irresignação sob exame, como consta da petição de
fls. 379/381.O valor é devido tendo em vista que a requerida não cumpriu a obrigação judicial de forma integral, nos termos do art.
924, II, do Código de Procsesso Civil, in verbis:Art. 924. Extingue-se a execução quando:....II - a obrigação for satisfeita;"Não tendo
havido o cumprimento da obrigação o pedido da requerida não pode receber achancela jurisdicional, nos termos do art. 925, do
Código de Processo Civil(Sic):"Art. 925. A extinção só produz efeito quando declarada por sentença."O entendimento
jurisprudencial é no sentido de que persiste o saldo remanescente e principalmnente quando o devedor for intimado para solver a
dívida, como se vê abaixo:"TJAC-0006535) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RÉU REVEL,
CITADO PESSOALMENTE. INCIDÊNCIA DA MULTA PREVISTA NO ART. 475-J DO CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL PARA
CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO. DESNECESSIDADE. EFEITOS DA REVELIA QUE SE ESTENDE PARA A FASE DE
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CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS PARA A FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO
DE EXECUÇÃO FORMULADO DE FORMA GENÉRICA. DEPÓSITO JUDICIAL. MORA ELIDIDA. JUROS MORATÓRIOS E
CORREÇÃO MONETÁRIO SOBRE VALORES DEPOSITADOS. BIS IDEM. 1. Nos termos do parágrafo 2º do art. 475-L do CPC,
cabe ao impugnante, ao alegar excesso de execução, declarar na impugnação o valor que entende devido, embasada com a
respectiva demonstração para a correta análise da insurgência pelo juiz, sob pena de rejeição liminar. 2. A execução por quantia
fundada em título judicial desenvolve-se no mesmo processo em que o direito subjetivo foi certificado, de forma que a revelia
decretada na fase anterior, ante a inércia do réu que fora citado pessoalmente, dispensará a intimação pessoal do devedor para
dar cumprimento à sentença. 3. Na fase de cumprimento de sentença, impugnada ou não, deve ser fixada verba honorária nos
termos do art. 20, § 4º, do CPC. 4. O depósito judicial procedido pelo devedor para garantia da execução, assim como a penhora
eletrônica, elide a mora, passando a incidir sobre tais valores, tão somente, a remuneração pela instituição financeira, não mais
havendo a incidência de juros moratórios e correção monetária a partir do depósito (Súmulas 179 e 271 do STJ). 5. Eventual
diferença de saldo remanescente somente cabe falar entre a data da realização do cálculo e a efetivação do depósito judicial da
penhora eletrônica e não posteriormente a ela. (Agravo de Instrumento nº 1000377-62.2014.8.01.0000, 2ª Câmara Cível do TJAC,
Rel. Júnior Alberto. j. 18.08.2014)."TJRJ-0283423) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA INICIADO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. DEVEDOR QUE DEIXOU TRANSCORRER IN ALBIS O PRAZO PARA
PAGAMENTO DO DÉBITO APONTADO PELO CREDOR, RECAINDO A PENHORA SOBRE BEM IMÓVEL DE SUA
PROPRIEDADE, E, SOMENTE APÓS A INTIMAÇÃO DA CONSTRIÇÃO HOUVE O DEPÓSITO DA QUANTIA CONSTANTE DA
PLANILHA ELABORADA PELO CREDOR. MEMÓRIA DE DÉBITO COM O SALDO REMANESCENTE. NECESSIDADE DE
INTIMAÇÃO DO DEVEDOR QUE PODERÁ EFETUAR O PAGAMENTO, LIBERANDO-SE DA OBRIGAÇÃO, OU APRESENTAR
IMPUGNAÇÃO, NOS TERMOS DO ARTIGO 525 DO CPC/2015. DEFEITO NA REPRESENTAÇÃO JUDICIAL DO CONDOMÍNIO,
CABENDO SUA INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. PROVIMENTO DO RECURSO. (Agravo de Instrumento nº
0027989-20.2016.8.19.0000, 4ª Câmara Cível do TJRJ, Rel. Myriam Medeiros da Fonseca Costa. j. 13.07.2016, Publ.
18.07.2016)."Estando a decisão atacada imune da mácula processual, o pedido de chamento do feito à ordem, deve ser indeferido,
nos termos da fundamenção acima.DECISÃOAnte o exposto, indeferido o pedido de chamento do feito à ordem de fls,. 379/381,
por falta de amparo legal e face à fundamentação acima.Mantenho o valor do saldo remanescente em R$ 12.988,80(doze mil,
novecentos e oitenta e oito reais e oitenta centavos, o qual deverá ser corrido a partir do dia 03 de agosto de 2015(fls.371/372), e a
acrescido multa de 10% sobre o valor apurado e honorários advocatícios de 10% sobre citado valor, nos termos da norma regente.
Proceda-se a intimação da requerente para no prazo de 05(cinco) dias, proceder a tualização do valor acima, com os acréscimos
legais.Após, proceda-se a penhora on line. Imtimem-se e Cumpra-se.Imperatriz, MA 23 de março de 2017.José Ribamar SerraJuiz
de Direito da 3a vafra Cível. Resp: 179044

PROCESSO Nº 0006819-52.2015.8.10.0040 (96262015)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
AUTOR: ISAIAS ALVES PEREIRA 
ADVOGADO: CARLOS EDSON ALVES DA COSTA ( OAB 11150-MA )
REU: VITALLIS SAÚDE S/A 
Advogado; Felipe Mudesto Gomes OAB/MG 126566. Isabel Loiola Gomes Moreira OAB/MA 9732
ESTADO DO MARANHÃOPODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE IMPERATRIZREG. DISTRIBUIÇÃO Nº:
6819-52.2015.8.10.0040REQUERENTE: ISAIAS ALVES PEREIRAREQUERIDA: VITALLIS SAÚDE S/ADESPACHOOuça-se a
excipiente sobre os documentos de fls. 302/307.Após, volte-me concluso.Cumpra-se.Imperatriz(MA),16 de maio de 2017.José
Ribamar SerraJuiz Titular da 3ª Vara Cível.

PROCESSO Nº 0008429-60.2012.8.10.0040 (101002012)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

AUTOR: GUSA NORDESTE S.A.
ADVOGADO: MARIA AUCIMERE SOARES FLORENTINO ( OAB 5224-MA )

REU: IZILDA APARECIDA SILVA KOYAMA e MILTON KIYOSHI KOYAMA
FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA REQUERENTE PARA PAGAR OS 50% DO VALOR PERICIAL NOS TERMOS DO DESPACHO
ABAIXO TRANSCRITO NO PRAZO DE 05 DIAS.

ESTADO DO MARANHÃOPODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE IMPERATRIZREG. DISTRIBUIÇÃO Nº:
8429-60.2012.8.10.0040REQUERENTE: GUSA NORDESTE S.A.REQUERIDA: MILTON KIYOSHI KOYAMADESPACHOProcesa-
se a senhora secretária, a publicação da sentença de fls. 353/354, sendo que a requerente deverá ser intimada na pessoa do seu
advogado, conforme petição de fls. 356.Intime-se a requerente, para no prazo de 05 dias, pagar os 50% correspondente ao saldo
pericial, vez que não foi comprovado o respectivo depósito, conforme consta da certidão de fls. 357.Determino de logo, em caso de
não haver pagamento, proceda-se o sequestro da quantia em referência e ouça-se a demandante no prazo de 10 dias.Cumpridas
todas as diligências, volte-me o processo, para os demais atos de direito.Cumpra-se.Imperatriz(MA),18 de Março de 2016.José
Ribamar SerraJuiz Titular da 3ª Vara Cível Resp: 179044

PROCESSO Nº 0011436-89.2014.8.10.0040 (142722014)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
AUTOR: ANTONIO RAIMUNDO DE ARAUJO 

Página 1390 de 2382 Diário da Justiça Eletrônico Disponibilização: 30/06/2017
Edição nº 114/2017 Publicação: 03/07/2017

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO - Praça Dom Pedro II, s/n Centro - CEP 65010-905 - São Luis-MA - Fone: (98) 2106-9000 - www.tjma.jus.br
Diário da Justiça Eletrônico - Diretoria Judiciária - Coordenadoria de Jurisprudência e Publicações - Fone: (98) 2106 9805 / 9810 / 9896 / 9897 - publicacoes@tj.ma.gov.br



ADVOGADO: MESSIAS VALLADARES VIEIRA ( OAB 2969-MA )
REU: ATIVOS S/A - SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEITOS e BANCO DO BRASIL S/A 

Advogado; Gustavo Amato Pissini OAB/MA 9698-AFlávio Ribeiro Miranda OAB/BA 20658. Gavya Thais M dos Anjos
OAB/MA 11140
DESPACHO. Defiro o pedido de fls. 202/206.Proceda-se à intimação do Requerido para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar o
valor de R$ 9.488,64 (nove mil quatrocentos e oitenta e oito reais e sessenta e quatro centavos), sob pena de multa de 10%, na
forma do art. 523, do NCPC.Em caso da requerida efetuar o pagamento acima, de forma voluntária, expeça-se, de logo, alvará
judicial em favor da parte autora e de seu patrono. Transcorrido o prazo acima sem o pagamento de forma voluntária, inicia-se o
prazo de 15(quinze) dias para que o Requerido, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos,
a sua impugnação, nos termos do art. 525, caput, e § 1º, do NCPC. Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário,
proceda-se à penhora on line, em ativos financeiros de propriedade do Requerido, na forma do art. 523, §3º do NCPC.Sendo a
penhora positiva, aguarde-se o transcurso do prazo acima para o oferecimento ou não de impugnação. Transcorrido o prazo,
certifique-se a Sra. Secretária Judicial a apresentação ou não de impugnação. Em caso de não haver impugnação, expeça-se
alvará judicial em favor da parte autora e de seu patrono.Sendo negativa, intime-se o Requerente para indicar bens passiveis de
constrição judicial, sob pena de suspensão do cumprimento de sentença, na forma da lei regente.O não pagamento implicará em
multa e honorários de 10% sobre o valor devido, nos termos da norma regente.Cumpra-se.Imperatriz(MA),20 de junho de
2017.Mário Henrique Mesquita ReisJuiz Titular da Vara de Execuções Penaisrespondendo pela 3ª Vara Cível.

REG. DISTRIBUIÇÃO Nº: 0801131-08.2017.8.10.0040
REQUERENTE(S): FRANCILEIA SILVA LEAO
Advogado(s) do reclamante: RAMON RODRIGUES SILVA DOMINICES
REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S.A.
Advogado(s) do reclamado: ANTONIO BRAZ DA SILVA

DECISÃO DE SANEAMENTO
A requerida contestou o feito e a requerente apresentou réplica.
No caso dos autos, não há necessidade de providências preliminares, não havendo questão relevante a ser delimitada para decisão de mérito, salvo melhor juízo, não vejo
necessidade de designação de audiência de Instrução e Julgamento.
No entanto, para que não haja argumento de cerceamento de defesa, e em cumprimento ao princípio da não surpresa, insculpido no art. 10, do NCPC, determino a intimação das
partes para, no prazo comum de 05(cinco) dias, dizer se pretendem produzir provas em audiência, sendo que em caso positivo, devem declarar de forma cristalina a sua
imprescindibilidade, sob pena de indeferimento, nos termos do art. 370, Parágrafo único, do Novo Código de Processo Civil.
Decorridos os prazos acima, voltem-me os autos conclusos para os demais atos.
Cumpra-se.

Imperatriz/MA, 24 de maio de 2017.
José Ribamar Serra

Juiz Titular da 3ª Vara Cível

PODER JUDICIÁRIO
COMARCA IMPERATRIZ
TERCEIRA VARA CÍVEL
REG. DISTRIBUIÇÃO Nº:0806902-64.2017.8.10.0040
REQUERENTE(S): RAIMUNDO DA CUNHA RODRIGUES
ADVOGADO: YVES CEZAR BORIN RODOVALHO, EMANUEL SODRE TOSTE
REQUERIDA(S): COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHAO - CAEMA

DECISÃO
Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER, COM PEDIDO
LIMINAR EM TUTELA ESPECÍFICA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ajuizada por RAIMUNDO DA
CUNHA RODRIGUES contraCOMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHAO - CAEMA, ambos qualificados nos
autos.
O autor requer, inicialmente, os benefícios da assistência judiciária gratuita, na forma do art. 98 e ss. do NCPC.
Aduz o autor que é inquilino do imóvel indicado na inicial desde maio/2011 e que a cobrança de água do referido imóvel, cujas
faturas estão em seu nome, é feita por estimativa, já que não há hidrômetro instalado, e que residiu sozinho por 6 (seis) anos e que
a genitora de sua filha só veio morar no imóvel após o nascimento desta, ocorrido em 17.05.2017.
Sustenta que no início a cobrança era feita com base no valor mínimo (referente a 10 m³) e que em junho/2001 a requerida teria
majorado o valor da água em 412% (quatrocentos e doze por cento), razão pela qual alega ter se dirigido ao estabelecimento da
requerida para solicitar a instalação do hidrômetro ou a redução da cobrança ao patamar da tarifa mínima, ocasião em que teria
recebido a informação de que o serviço pleiteado dependeria do pagamento das faturas e do pagamento do equipamento.
Acrescenta que “[…] após a majoração supracitada, na crença de que o problema havia sido resolvido chegou a efetuar o
pagamento das faturas referentes aos meses de junho, julho, agosto e setembro/2011 (…),no entanto pelo valor cobrado de forma
desproporcional o autor não teve mais como honrar o pagamento das demais faturas” (folha 2 da petição inicial) e que a cobrança
atual gira em torno de 25m³ o que, segundo alega, estaria quase seis vezes acima da média nacional.
Afirma que até o ajuizamento da ação nunca recebeu em sua casa visita técnica para solucionar o problema e que a dívida atingiu
o patamar de R$ 8.348,30 (oito mil, trezentos e quarenta e oito reais e trinta centavos), o que ensejou a negativação de seu nome
e o corte do fornecimento de água.
Após tecer considerações sobre o direito vindicado requer a antecipação dos efeitos da tutela para que seja determinado o
restabelecimento do fornecimento de água. No mérito, requer a confirmação da tutela; a condenação da requerida a instalar o
hidrômetro e ao pagamento de indenização por danos morais; a declaração de inexistência do débito ou a revisão da dívida e a
condenação nos ônus sucumbenciais.
Os autos vieram conclusos para decisão.
É o relatório. Decido.
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Defiro os benefícios da gratuidade da justiça ao requerente, na forma do art. 98, do NCPC, até que sobrevenha comprovada
modificação da situação financeira afirmada.
O autor pleiteou o restabelecimento do fornecimento de água em razão de corte que alega ser ilegal.
Da análise dos argumentos expendidos na inicial e dos documentos que a acompanham, entendo que a liminar deve ser
concedida.
Os documentos acostados à inicial dão conta de que débitos pretéritos motivaram o corte, o que se afigura ilegal. Além disso, a
discrepância entre os valores cobrados mês a mês reforça o argumento do autor de que a requerida vem cobrando os valores das
contas a seu bel prazer.
O fornecimento de água é serviço essencial e só pode ser interrompido em casos excepcionais, como entende a jurisprudência,
verbis:
TJES-0006782) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER,
DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO ACOLHIDO. INTERRUPÇÃO DO
FORNECIMENTO DE ÁGUA POR DÉBITO PRETÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.
Preliminar de cerceamento de defesa: não há que se falar em cerceamento de defesa quando oportunizada a parte a apresentação
de provas necessárias e suficientes para que pudessem ser dirimidas as dúvidas suscitadas, quedando-se inerte. 2. Por tratar-se
de relação de consumo, o CDC prevê a possibilidade da inversão do ônus da prova, a critério do juiz, quando houver o
preenchimento dos requisitos legais previsto no artigo 6º, VIII do referido diploma legal. 3. O entendimento pacífico do Superior
Tribunal de Justiça se dá no sentido da ilegalidade do corte no fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e
energia elétrica, quando a inadimplência do consumidor decorrer de débitos consolidados no tempo. (AgRg no AREsp 360286/RS,
Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJ 03.09.2013, DJe 11.09.2013) 3. Recurso conhecido e não provido.
(Processo nº 0035262-91.2010.8.08.0024, 1ª Câmara Cível do TJES, Rel. Janete Vargas Simões. j. 22.07.2014, DJ 12.08.2014).
TJPB-0036714) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS. CORTE INDEVIDO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA. FUNDAMENTO EM DÉBITO PRETÉRITO E
INEXISTENTE.ILEGALIDADE DA SUSPENSÃO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR FIXADO EM OBEDIÊNCIA AOS
CRITÉRIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO DO
APELO. No caso dos autos, além de ser manifestamente indevido o corte porque adimplidas em seus devidos momentos as
contas mensais com base nas quais foi efetivado, ainda se reveste de ilegalidade a suspensão no fornecimento de água pelo fato
de se estar, por meio dele, sancionando de forma manifesta um suposto e inexistente débito pretérito, cujo vencimento data de
mais de três anos da efetivação da suspensão da prestação do serviço contratado. Em casos em que o consumidor tenha que
suportar o corte indevido do fornecimento de água, embora adimplente com suas contas e sem ter incorrido em atos irregulares, o
dano moral é presumido, pois tal situação, por si só, é suficiente para gerar aflição e sofrimento psicológico que ultrapassam o
mero dissabor do cotidiano. O valor indenizatório do abalo moral não comporta redução, pois fixado com a devida observância aos
critérios da proporcionalidade e da razoabilidade. (Apelação nº 0002023-49.2013.815.0751, 2ª Câmara Cível do TJPB, Rel.
Oswaldo Trigueiro do Valle Filho. DJe 19.02.2016).
TJPE-0109403) APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. CORTE NO
ABASTECIMENTO DE ÁGUA. ILEGALIDADE. UNIDADE DE CONSUMO REGULAR. CORTE EMBASADO EM CONTRATO
PERTENCENTE A TERCEIRO. ARGUMENTO DE SUPOSTO DÉBITO PRETÉRITO. NÃO CABIMENTO DA SUSPENSÃO. DANO
MORAL IN RE IPSA. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. CORREÇÃO
MONETÁRIA A CONTAR DA FIXAÇÃO. SÚMULA 362 STJ. APELO NÃO PROVIDO. 1. A preliminar de cerceamento de defesa
levantada pela apelante não encontra respaldo, já que robustas e suficientes às provas de defesa para a solução da lide (art. 330
do CPC). 2. Ilegalidade da Concessionária em suspender o abastecimento da unidade consumidora que se encontra regular, ainda
mais com espoco em matrícula diversa, de titularidade de terceiro, ou seja, a suspensão encontra qualquer amparo de legalidade e
legitimidade. 3. Ainda que o apelante estivesse certo acerca de fatura em atraso, o que, no presente caso, não é verdade, o STJ já
pacificou o entendimento no sentido de "não é lícito à concessionária interromper o fornecimento do serviço em razão de débito
pretérito; o corte de água ou energia pressupõe o inadimplemento de dívida atual, relativa ao mês do consumo, sendo inviável a
suspensão do abastecimento em razão de débitos antigos.". 4. Sendo ilegal a suspensão ilegal do fornecimento do serviço,
dispensa-se a comprovação de efetivo prejuízo para o arbitramento do dano moral. 5. Tratando-se de responsabilidade contratual,
os juros moratórios incidirão a partir da citação e a correção monetária, deve incidir a partir do arbitramento do valor da
condenação (Súmula nº 362 STJ). 6. Recurso não provido. (Apelação nº 0046360-59.2011.8.17.0001, 6ª Câmara Cível do TJPE,
Rel. Stênio José de Sousa Neiva Coêlho. j. 26.04.2016, DJe 03.05.2016).
TJSP-0869101) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA - CERCEAMENTO DE DEFESA -
INOCORRÊNCIA - ALTERAÇÃO DO PADRÃO DE CONSUMO - FATURAS CONTESTADAS PELO USUÁRIO - VAZAMENTOS
NO IMÓVEL, JUSTIFICADORES DO EXPRESSIVO AUMENTO NO CONSUMO, NÃO COMPROVADOS - REGULARIDADE DAS
COBRANÇAS NÃO DEMONSTRADA - INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA DECLARADA - ILEGALIDADE DO CORTE EFETUADO
COM BASE EM DÍVIDA PRETÉRITA - PADECIMENTO MORAL PRESUMIDO - INDENIZAÇÃO ARBITRADA EM R$ 8.000,00 -
SENTENÇA REFORMADA. AGRAVO RETIDO DESPROVIDO. APELAÇÃO PROVIDA. (Apelação nº 4004157-07.2013.8.26.0223,
25ª Câmara de Direito Privado do TJSP, Rel. Edgard Rosa. j. 23.06.2016).
O pedido do requerente atende ao preceito contido no art. 300 do Novo Código de Processo Civil, verbis:
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Quanto ao momento de concessão da tutela de urgência, o novo CPC, fala que ela poderá ser concedida liminarmente ou após a
audiência de justificação (art. 300, § 2º).
No caso das tutelas de urgência, é cabível a concessão de decisões sem que a parte contrária seja previamente ouvida, nos
termos do art. 9º, § único, I, do NCPC, verbis:
Art. 9º Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida.
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Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica:
I - à tutela provisória de urgência;
Assim, diante da verossimilhança das alegações constantes da inicial, estou convencido de que as mencionadas provas são aptas
a ensejar a concessão da tutela de urgência pleiteada.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA pleiteada para determinar que a requerida restabeleça o fornecimento de
água da matrícula 6219845, no prazo de 48 (quarenta e oito horas), contados da respectiva intimação, sob pena de multa diária
de R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do artigo 84, §§ 3º e 4º do Código de Defesa do Consumidor.
Deixo de designar audiência de conciliação tendo em vista a expressa contrariedade do autor.
Cite-se o réu para apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e presunção de veracidade dos fatos
articulados na inicial (art. 344 do CPC/2015).
Também fica o autor, desde já intimado de que, com a juntada da contestação aos autos, terá o prazo de 15 (quinze) dias para
pronunciar-se sobre alegações de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos de direito (art. 350 CPC/2015), ou se o réu alegar
qualquer das matérias enumeradas no art. 337 (art. 351), e/ou documentos apresentados (§ 1º, art. 437, CPC/2015), e art. 218, §
1º e 219, § Único, do CPC.
Ficam as partes advertidas, desde logo, de que deverão dizer se pretendem produzir provas em audiência, sendo que em caso
positivo, devem declarar de forma cristalina a sua imprescindibilidade, sob pena de indeferimento, nos termos do art. 370,
Parágrafo único, do Novo Código de Processo Civil.
SERVIRÁ ESTE DESPACHO COMO MANDADO DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO DO REQUERIDO.
Cumpra-se COM URGÊNCIA.
Imperatriz/MA, 27 de junho de 2017.
JuizMário Henrique Mesquita Reis
Titular da Vara de Execuções Penais, respondendo
Documentos disponíveis para consulta em: https://pje.tjma.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam
Documentos associados ao processo

Título Tipo Chave de acesso**
Petição Inicial Petição Inicial 17062119092885200000006394355
INICIAL - RAIMUNDO X CAEMA Procuração 17062118585733900000006394372
aviso de corte - CAEMA Documento Diverso 17062119000112500000006394384
CAEMA - FATURA ABRIL-2017 Documento Diverso 17062119002829600000006394386
CERTIDÃO DE NASCIMENTO - FILHA RAIMUNDO Documento Diverso 17062119003344100000006394388
contrato de locação imóvel - raimundo Documento Diverso 17062119011975000000006394402
fatura de débito - CAEMA Documento Diverso 17062119025102800000006394432
histórico de consumo - CAEMA Documento Diverso 17062119015148500000006394412
Protocolos de atendimento - CAEMA Documento Diverso 17062119021830500000006394426
DECLARAÇÃO - Raimundo Cunha Declaração 17062119070936800000006394475
PROCURAÇÃO - Raimundo Cunha Procuração 17062119075875100000006394487
RG e CPF - Raimundo Cunha Documento de Identificação 17062119082967200000006394492

PROCESSO Nº 0009578-52.2016.8.10.0040 (120642016)
AÇÃO: PROCESSO DE EXECUÇÃO | EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQUENTE: CEMEL- CARROCERIAS E ESTRADOS MECÂNICOS MELO LTDA e SILVIA CRIZOSTIMO 
ADVOGADO: RAQUEL CRIZOSTIMO ESTEVÃO ( OAB 16100-MA ) e RAQUEL CRIZOSTIMO ESTEVÃO ( OAB 16100-MA )
EXECUTADO: OSMAR PEREIRA DO NASCIMENTO 
ADVOGADO: JOSÉ DE RIBAMAR RODRIGUES MORAIS OAB/MA 3423
Processo º: 9578-52.2016.8.10.0040 (120642016)Embargante: CEMEL CARROCERIA ESTRADO MECÂNICO MELLO
LTDA.Embargado: OSMAR PEREIRA DO NASCIMENTOSENTENÇACEMEL CARROCERIA ESTRADO MECÂNICO MELLO
LTDA., interpôs embargos de declaração com efeito modificativo contra decisão deste Juízo.Sustenta a embargante que firmou
acordo com o embargado no valor de R$ 14.802,12 (quatorze mil oitocentos e dois reais e doze centavos), sendo uma entrada no
valor de R$ 5.582,06 (cinco mil quinhentos e oitenta e dois reais e seis centavos) e mais 06 (seis) parcelas no valor de R$ 1.536,68
(mil quinhentos e trinta e seis reais e sessenta e oito centavos). Ficou acordado, ainda, que a primeira parcela venceria na data de
26 de outubro de 2016 e as demais nas mesmas datas dos meses subsequentes. Relata que o acordo foi homologado por este
juízo no entanto, a sentença foi omissa quanto à liberação dos alvarás, razão porque a embargante peticionou nos autos
pleiteando a liberação do valor já depositado nos autos. Sustenta que diante do pagamento, esse juízo extinguiu o feito, ante o
cumprimento da obrigação. Pleiteou o acolhimento dos presentes embargos para modificar a sentença de fls., determinando o
prosseguimento do feito, nos termos do acordo de fls. 47-49.Vindo os autos conclusos. É o relatórioDECIDORazão assiste à
Embargante, senão vejamos:Este juízo homologou acordo entabulado entre as partes, e quando da determinação de liberação do
alvará depositado nos autos, extinguiu o feito pelo cumprimento da obrigação. A embargante comprovou nos autos que o acordo
foi no valor de R$ 14.802,12 (quatorze mil oitocentos e dois reais e doze centavos), sendo uma entrada no valor de R$ 5.582,06
(cinco mil quinhentos e oitenta e dois reais e seis centavos) e mais 06 (seis) parcelas no valor de R$ 1.536,68 (mil quinhentos e
trinta e seis reais e sessenta e oito centavos). Assim, a sentença de extinção do feito pelo cumprimento da obrigação, deve ser
modificada, tendo em vista que ainda restam 06 (seis) parcelas a serem pagas pelo executado. Assim, havendo suporte fático e
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jurídico que possa suportar os presentes embargos, o mesmo deve ser ACOLHIDO na forma da fundamentação já
exposta.DISPOSITIVO Ante o exposto, ACOLHO EM PARTE os presentes Embargos de Declaração, pera modificar a sentença de
fls. autos, determinando o prosseguimento do feito nos termos do acordo e fls. 47-49.Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Imperatriz (MA), 03 de Fevereiro de 2017.José Ribamar SerraJuiz Titular da 3ª Vara Cível. Resp: 179044

Quarta Vara Cível de Imperatriz

PROCESSO Nº 0014236-22.2016.8.10.0040 (176582016)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

AUTOR: KAMILA TAVANE OLIVEIRA GONÇALVES
ADVOGADO: RAFAEL BRITO FRANCO ( OAB 14576-MA )

REU: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO: ANDRÉ ALMEIDA DA CONCEIÇÃO (OAB 15.538 - MA)

Processo nº 14236-22.2016.8.10.0040DESPACHODesigno o dia 11.07.2017, às 9h30min, no Gabinete da 4ª Vara Cível, para
realização de audiência de Conciliação.Intimem-se as partes, para comparecerem a audiência designada.Cumpra-se.Imperatriz-
MA, 27 de junho de 2017Juíza Ana Beatriz Jorge de Carvalho MaiaTitular da 2ª Vara CívelRespondendo pela 4ª Vara Cível
Portaria-CGJ-13062017 Resp: 130229

PROCESSO:0803955-37.2017.8.10.0040
AÇÃO: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
REQUERENTE: GILSILVA PEREIRA DA SILVA
Advogado(s) do reclamante: GILMAR NUNES PEREIRA, ANTONIO ALVES DE SOUZA JUNIOR
REQUERIDO: SKY BRASIL SERVICOS LTDA

ATO ORDINATÓRIO
4ª VARA CÍVEL

Conforme determina o art. 93, XIV, da CF e o art. 162 § 4º do CPC, regulamentados pelo provimento nº. 10/2009 da
Corregedoria do Estado do Maranhão. De ordem da MM. Juíza de Direito Ana Beatriz Jorge de Carvalho Maia, respondendo
pela 4ª Vara Cível de Imperatriz, Portaria CGJ/TJMA 1306/2017.
Intimar as partes, da audiência de conciliação designada para o dia Tipo: Conciliação Sala: Complexo Jurídico da FACIMP Data:
11/08/2017 Hora: 09:30 Tipo: Conciliação Sala: Complexo Jurídico da FACIMP Data: 11/08/2017 Hora: 09:30 , na sala 03 do 2º
CEJUSC de Imperatriz, Rua Arturus, s/nº, Parque Sanharol, Imperatriz, bem como da decisão em anexo.
Imperatriz, Quarta-feira, 28 de Junho de 2017.

PROCESSO:0804012-55.2017.8.10.0040
AÇÃO: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
REQUERENTE: JUSEILDE RAMOS DOS SANTOS
Advogado(s) do reclamante: PHABLO ROCHA SOUZA
REQUERIDO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

ATO ORDINATÓRIO
4ª VARA CÍVEL

Conforme determina o art. 93, XIV, da CF e o art. 162 § 4º do CPC, regulamentados pelo provimento nº. 10/2009 da
Corregedoria do Estado do Maranhão. De ordem da MM. Juíza de Direito Ana Beatriz Jorge de Carvalho Maia, respondendo
pela 4ª Vara Cível de Imperatriz, Portaria CGJ/TJMA 1306/2017.
Intimar as partes, da audiência de conciliação designada para o dia Tipo: Conciliação Sala: Complexo Jurídico da FACIMP Data:
11/08/2017 Hora: 10:00 , na sala 03 do 2º CEJUSC de Imperatriz, Rua Arturus, s/nº, Parque Sanharol, Imperatriz, bem como da
decisão em anexo.
Imperatriz, Quarta-feira, 28 de Junho de 2017.

PROCESSO:0804200-48.2017.8.10.0040
AÇÃO: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
REQUERENTE: EDVAN ARAUJO DA SILVA
Advogado(s) do reclamante: GIL GILMAR SALAZAR DA SILVA, CAIO CESAR DE OLIVEIRA LUCIANO
REQUERIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - MA

ATO ORDINATÓRIO
4ª VARA CÍVEL

Conforme determina o art. 93, XIV, da CF e o art. 162 § 4º do CPC, regulamentados pelo provimento nº. 10/2009 da
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Corregedoria do Estado do Maranhão. De ordem da MM. Juíza de Direito Ana Beatriz Jorge de Carvalho Maia, respondendo
pela 4ª Vara Cível de Imperatriz, Portaria CGJ/TJMA 1306/2017.
Intimar as partes, da audiência de conciliação designada para o dia , na sala 04 do 2º CEJUSC de Imperatriz, Rua Arturus, s/nº,
Parque Sanharol, Imperatriz, bem como da decisão em anexo.
Imperatriz, Terça-feira, 27 de Junho de 2017.

PROCESSO:0804200-48.2017.8.10.0040
AÇÃO: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
REQUERENTE: EDVAN ARAUJO DA SILVA
Advogado(s) do reclamante: GIL GILMAR SALAZAR DA SILVA, CAIO CESAR DE OLIVEIRA LUCIANO
REQUERIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - MA

ATO ORDINATÓRIO
4ª VARA CÍVEL

Conforme determina o art. 93, XIV, da CF e o art. 162 § 4º do CPC, regulamentados pelo provimento nº. 10/2009 da
Corregedoria do Estado do Maranhão. De ordem da MM. Juíza de Direito Ana Beatriz Jorge de Carvalho Maia, respondendo
pela 4ª Vara Cível de Imperatriz, Portaria CGJ/TJMA 1306/2017.
Intimar as partes, da audiência de conciliação designada para o dia Tipo: Conciliação Sala: Complexo Jurídico da FACIMP Data:
11/08/2017 Hora: 10:30 , na sala 03 do 2º CEJUSC de Imperatriz, Rua Arturus, s/nº, Parque Sanharol, Imperatriz, bem como da
decisão em anexo.
Imperatriz, Quarta-feira, 28 de Junho de 2017.

Processo nº: 10654-82.2014.8.10.0040
Ação:Procedimento Ordinário
Requerente: LUANA BARROS MORAIS, LEANDRO BARROS MORAES
Advogado: Josenildo Galeno Teixeira (oab 11086-ma)
Requerido: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIO DE SEGURO DPVAT S/A

Intimação da parte acima indicada (Requerido), representada pelo(s) advogado(s) acima relacionado(s), para no prazo de 30
(trinta) dias, promover o recolhimento das custa processuais finais, no valor de R$ 863,50 (oitocentos e sessenta e três
reais e cinquenta centavos),sob pena de inclusão em dívida ativa da Fazenda Pública.

Imperatriz/MA, 29 de junho de 2017
ARYELLA DE QUEIROZ LEITE

Secretária Judicial Substituta da 4ª Vara Cível
Assino de ordem do MM. Juiz respondendo pela 4ª Vara Cível, Ana Beatriz Jorge de Carvalho Maia, Portaria CGJ/TJMA

1306/2017, nos termos do art. 3º, XXV, III, do Provimento nº 001/2007/CGJ/MA.

Processo nº: 11392-36.2015.8.10.0040
Ação:Procedimento Sumário
Requerente: FRANCISCA MARIA DE JESUS AMARIO
Requerido: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
Advogado: Wilson Sales Belchior (oab 11099a-ma)

Intimação da parte acima indicada (Requerido), representada pelo(s) advogado(s) acima relacionado(s), para no prazo de 30
(trinta) dias, promover o recolhimento das custa processuais finais, no valor de R$ 1.177,24 (um mil cento e setenta e sete
reais e vinte e quatro centavos),sob pena de inclusão em dívida ativa da Fazenda Pública.

Imperatriz/MA, 28 de junho de 2017
ARYELLA DE QUEIROZ LEITE

Secretária Judicial Substituta da 4ª Vara Cível
Assino de ordem do MM. Juiz respondendo pela 4ª Vara Cível, Ana Beatriz Jorge de Carvalho Maia, Portaria CGJ/TJMA

1306/2017, nos termos do art. 3º, XXV, III, do Provimento nº 001/2007/CGJ/MA.

Processo nº: 1167-54.2015.8.10.0040
Ação:Procedimento Ordinário
Requerente: ACELINO FELIX SOARES
Requerido: BANCO BRADESCO S/A
Advogado: Rubens Gaspar Serra (oab 119859-sp)

Intimação da parte acima indicada (Requerido), representada pelo(s) advogado(s) acima relacionado(s), para no prazo de 30
(trinta) dias, promover o recolhimento das custa processuais finais, no valor de R$ 1.801,40 (um mil, oitocentos e um reais
e quarenta centavos),sob pena de inclusão em dívida ativa da Fazenda Pública.

Imperatriz/MA, 28 de junho de 2017
ARYELLA DE QUEIROZ LEITE
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Secretária Judicial Substituta da 4ª Vara Cível
Assino de ordem do MM. Juiz respondendo pela 4ª Vara Cível, Ana Beatriz Jorge de Carvalho Maia, Portaria CGJ/TJMA

1306/2017, nos termos do art. 3º, XXV, III, do Provimento nº 001/2007/CGJ/MA.

Processo nº: 12429-64.2016.8.10.0040
Ação:Procedimento Ordinário
Requerente: MARIA ZELITE SAMPAIO
Advogado: Hildebrando Alves de Bito Junior (oab 13591-ma) e Terencio Alves Guida Lima (oab 11485-ma)

Intimação da parte acima indicada (Requerido), representada pelo(s) advogado(s) acima relacionado(s), para no prazo de 30
(trinta) dias, promover o recolhimento das custa processuais finais, no valor de R$ 128,20 (cento e vinte oito reais e vinte
centavos),sob pena de inclusão em dívida ativa da Fazenda Pública.

Imperatriz/MA, 28 de junho de 2017
ARYELLA DE QUEIROZ LEITE

Secretária Judicial Substituta da 4ª Vara Cível
Assino de ordem do MM. Juiz respondendo pela 4ª Vara Cível, Ana Beatriz Jorge de Carvalho Maia, Portaria CGJ/TJMA

1306/2017, nos termos do art. 3º, XXV, III, do Provimento nº 001/2007/CGJ/MA.

Processo nº: 12650-18.2014.8.10.0040
Ação:Procedimento Ordinário
Requerente: HUELTON SILVA OLIVEIRA
Requerido: UNIMED CENTRAL NACIONAL - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
Advogado: Bruno Bezerra de Souza (oab 19352-pe), Adriana Fátima Xavier de Souza (oab 17166-pe) e Francisco Melo de
Menez (oab 13207-ma)

Intimação da parte acima indicada (Requerido), representada pelo(s) advogado(s) acima relacionado(s), para no prazo de 30
(trinta) dias, promover o recolhimento das custa processuais finais, no valor de R$ 872,22 (oitocentos e setenta e dois
reais e vinte e dois centavos),sob pena de inclusão em dívida ativa da Fazenda Pública.

Imperatriz/MA, 28 de junho de 2017
ARYELLA DE QUEIROZ LEITE

Secretária Judicial Substituta da 4ª Vara Cível
Assino de ordem do MM. Juiz respondendo pela 4ª Vara Cível, Ana Beatriz Jorge de Carvalho Maia, Portaria CGJ/TJMA

1306/2017, nos termos do art. 3º, XXV, III, do Provimento nº 001/2007/CGJ/MA.

Processo nº: 1370-79.2016.8.10.0040
Ação:Procedimento Ordinário
Requerente: JAIME LOPES DE MENESES FILHO
Requerido: CLARO S/A
Advogado: Felipe Gazola Vieira Marques (oab 11442a-ma)

Intimação da parte acima indicada (Requerido), representada pelo(s) advogado(s) acima relacionado(s), para no prazo de 30
(trinta) dias, promover o recolhimento das custa processuais finais, no valor de R$ 892,91 (oitocentos e noventa e dois
reais e noventa e um centavos),sob pena de inclusão em dívida ativa da Fazenda Pública.

Imperatriz/MA, 29 de junho de 2017
ARYELLA DE QUEIROZ LEITE

Secretária Judicial Substituta da 4ª Vara Cível
Assino de ordem do MM. Juiz respondendo pela 4ª Vara Cível, Ana Beatriz Jorge de Carvalho Maia, Portaria CGJ/TJMA

1306/2017, nos termos do art. 3º, XXV, III, do Provimento nº 001/2007/CGJ/MA.

Processo nº: 160-32.2012.8.10.0040
Ação:Consignação em Pagamento
Requerente: BRENDA RAFAELA MARIA NASCIMENTO BRITO
Requerido: BV FINANCEIRA S/A
Advogado: Cristiane Belinati Garcia Lopes (oab 8784a-ma)

Intimação da parte acima indicada (Requerido), representada pelo(s) advogado(s) acima relacionado(s), para no prazo de 30
(trinta) dias, promover o recolhimento das custa processuais finais, no valor de R$ 955,75 (novecentos e cinquenta e
cinco reais e setenta e cinco centavos),sob pena de inclusão em dívida ativa da Fazenda Pública.

Imperatriz/MA, 28 de junho de 2017
ARYELLA DE QUEIROZ LEITE

Secretária Judicial Substituta da 4ª Vara Cível
Assino de ordem do MM. Juiz respondendo pela 4ª Vara Cível, Ana Beatriz Jorge de Carvalho Maia, Portaria CGJ/TJMA

1306/2017, nos termos do art. 3º, XXV, III, do Provimento nº 001/2007/CGJ/MA.

Processo nº: 2969-53.2016.8.10.0040
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Ação:Procedimento Ordinário
Requerente: MARIA DO ESPIRITO SANTO FERNANDES DE SOUSA
Requerido: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS - FINASA BMC
Advogado: Wilson Sales Belchior (oab 11099a-ma)

Intimação da parte acima indicada (Requerido), representada pelo(s) advogado(s) acima relacionado(s), para no prazo de 30
(trinta) dias, promover o recolhimento das custa processuais finais, no valor de R$ 418,30 (quatrocentos e dezoito reais e
trinta centavos),sob pena de inclusão em dívida ativa da Fazenda Pública.

Imperatriz/MA, 28 de junho de 2017
ARYELLA DE QUEIROZ LEITE

Secretária Judicial Substituta da 4ª Vara Cível
Assino de ordem do MM. Juiz respondendo pela 4ª Vara Cível, Ana Beatriz Jorge de Carvalho Maia, Portaria CGJ/TJMA

1306/2017, nos termos do art. 3º, XXV, III, do Provimento nº 001/2007/CGJ/MA.

Processo nº: 3540-24.2016.8.10.0040
Ação:Procedimento Ordinário
Requerente: MARIA FRANCISCA ROZAL DE SOUZA
Requerido: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S/A
Advogado: Giovanny Michael Vieira Navarro (oab 9320a-ma)

Intimação da parte acima indicada (Requerido), representada pelo(s) advogado(s) acima relacionado(s), para no prazo de 30
(trinta) dias, promover o recolhimento das custa processuais finais, no valor de R$ 402,60 (quatrocentos e dois reais e
sessenta centavos),sob pena de inclusão em dívida ativa da Fazenda Pública.

Imperatriz/MA, 28 de junho de 2017
ARYELLA DE QUEIROZ LEITE

Secretária Judicial Substituta da 4ª Vara Cível
Assino de ordem do MM. Juiz respondendo pela 4ª Vara Cível, Ana Beatriz Jorge de Carvalho Maia, Portaria CGJ/TJMA

1306/2017, nos termos do art. 3º, XXV, III, do Provimento nº 001/2007/CGJ/MA.

Processo nº: 390-69.2015.8.10.0040
Ação:Procedimento Sumário
Requerente: EDMILSON PEREIRA DA SILVA
Requerido: BANCO BMG S/A
Advogado: Luis Carlos Monteiro Lourenço (oab 16780-ba)

Intimação da parte acima indicada (Requerido), representada pelo(s) advogado(s) acima relacionado(s), para no prazo de 30
(trinta) dias, promover o recolhimento das custa processuais finais, no valor de R$ 808,75 (oitocentos e oito reais e
setenta e cinco centavos),sob pena de inclusão em dívida ativa da Fazenda Pública.

Imperatriz/MA, 29 de junho de 2017
ARYELLA DE QUEIROZ LEITE

Secretária Judicial Substituta da 4ª Vara Cível
Assino de ordem do MM. Juiz respondendo pela 4ª Vara Cível, Ana Beatriz Jorge de Carvalho Maia, Portaria CGJ/TJMA

1306/2017, nos termos do art. 3º, XXV, III, do Provimento nº 001/2007/CGJ/MA.

Processo nº: 3931-13.2015.8.10.0040
Ação:Procedimento Sumário
Requerente: VANILZA DE SOUZA SILVA
Requerido: BANCO BMG
Advogado: Jose Almir da Rocha Mendes Junior (oab 392a-rn)

Intimação da parte acima indicada (Requerido), representada pelo(s) advogado(s) acima relacionado(s), para no prazo de 30
(trinta) dias, promover o recolhimento das custa processuais finais, no valor de R$ 279,06 (duzentos e setenta e nove
reais e seis centavos),sob pena de inclusão em dívida ativa da Fazenda Pública.

Imperatriz/MA, 29 de junho de 2017
ARYELLA DE QUEIROZ LEITE

Secretária Judicial Substituta da 4ª Vara Cível
Assino de ordem do MM. Juiz respondendo pela 4ª Vara Cível, Ana Beatriz Jorge de Carvalho Maia, Portaria CGJ/TJMA

1306/2017, nos termos do art. 3º, XXV, III, do Provimento nº 001/2007/CGJ/MA.

Processo nº: 5212-04.2015.8.10.0040
Ação:Procedimento Ordinário
Requerente: DECIO MONTEIRO DOS SANTOS
Requerido: BANCO DO BRASIL S/A
Advogado: Louise Rainer Pereira Gionédis (oab 28184a-ce) e Melissa Abramovici Pilotto (oab 28185a-ce)
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Intimação da parte acima indicada (Requerido), representada pelo(s) advogado(s) acima relacionado(s), para no prazo de 30
(trinta) dias, promover o recolhimento das custa processuais finais, no valor de R$ 582,58 (quinhentos e oitenta e dois
reais e cinquenta e oito centavos),sob pena de inclusão em dívida ativa da Fazenda Pública.

Imperatriz/MA, 28 de junho de 2017
ARYELLA DE QUEIROZ LEITE

Secretária Judicial Substituta da 4ª Vara Cível
Assino de ordem do MM. Juiz respondendo pela 4ª Vara Cível, Ana Beatriz Jorge de Carvalho Maia, Portaria CGJ/TJMA

1306/2017, nos termos do art. 3º, XXV, III, do Provimento nº 001/2007/CGJ/MA.

Processo nº: 7684-12.2014.8.10.0040
Ação:Embargos à Execução
Requerente: PEDRO ALVES DOS SANTOS
Requerido: A. REGIÃOTOCANTINADE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA.
Advogado: Jaime Lopes de Meneses Filho (oab 5796-ma)

Intimação da parte acima indicada (Requerido), representada pelo(s) advogado(s) acima relacionado(s), para no prazo de 30
(trinta) dias, promover o recolhimento das custa processuais finais, no valor de R$ 131,60 (cento e trinta e um reais e
sessenta centavos),sob pena de inclusão em dívida ativa da Fazenda Pública.

Imperatriz/MA, 29 de junho de 2017
ARYELLA DE QUEIROZ LEITE

Secretária Judicial Substituta da 4ª Vara Cível
Assino de ordem do MM. Juiz respondendo pela 4ª Vara Cível, Ana Beatriz Jorge de Carvalho Maia, Portaria CGJ/TJMA

1306/2017, nos termos do art. 3º, XXV, III, do Provimento nº 001/2007/CGJ/MA.

Processo nº: 8249-05.2016.8.10.0040
Ação:Procedimento Ordinário
Requerente: GIOVANY DE ARAUJO DIAS
Requerido: MOTOROLA MOBILITY COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA
Advogado: Alexandre Fonseca de Mello (oab 222219-sp)

Intimação da parte acima indicada (Requerido), representada pelo(s) advogado(s) acima relacionado(s), para no prazo de 30
(trinta) dias, promover o recolhimento das custa processuais finais, no valor de R$ 281,64 (duzentos e oitenta e um reais e
sessenta e quatro centavos),sob pena de inclusão em dívida ativa da Fazenda Pública.

Imperatriz/MA, 28 de junho de 2017
ARYELLA DE QUEIROZ LEITE

Secretária Judicial Substituta da 4ª Vara Cível
Assino de ordem do MM. Juiz respondendo pela 4ª Vara Cível, Ana Beatriz Jorge de Carvalho Maia, Portaria CGJ/TJMA

1306/2017, nos termos do art. 3º, XXV, III, do Provimento nº 001/2007/CGJ/MA.

Processo nº: 8825-95.2016.8.10.0040
Ação:Procedimento Ordinário
Requerente: JOAO BATISTA VERAS
Requerido: BANCO BRADESCO
Advogado: Wilson Sales Belchior (oab 11099a-ma)

Intimação da parte acima indicada (Requerido), representada pelo(s) advogado(s) acima relacionado(s), para no prazo de 30
(trinta) dias, promover o recolhimento das custa processuais finais, no valor de R$ 855,19 (oitocentos e cinquenta e cinco
reais e dezenove centavos),sob pena de inclusão em dívida ativa da Fazenda Pública.

Imperatriz/MA, 28 de junho de 2017
ARYELLA DE QUEIROZ LEITE

Secretária Judicial Substituta da 4ª Vara Cível
Assino de ordem do MM. Juiz respondendo pela 4ª Vara Cível, Ana Beatriz Jorge de Carvalho Maia, Portaria CGJ/TJMA

1306/2017, nos termos do art. 3º, XXV, III, do Provimento nº 001/2007/CGJ/MA.

Processo nº: 9928-74.2015.8.10.0040
Ação:Exceção de Incompetência
Requerente: EUSEBIO KOCH ME
Requerido: ANTONIO NETO DUARTE DE SOUSA
Advogado: Márcia Cavalcante de Aguiar (oab 12247-ma)

Intimação da parte acima indicada (Requerido), representada pelo(s) advogado(s) acima relacionado(s), para no prazo de 30
(trinta) dias, promover o recolhimento das custa processuais finais, no valor de R$ 241,10 (duzentos e quarenta e um reais
e dez centavos),sob pena de inclusão em dívida ativa da Fazenda Pública.

Imperatriz/MA, 28 de junho de 2017
ARYELLA DE QUEIROZ LEITE
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Secretária Judicial Substituta da 4ª Vara Cível
Assino de ordem do MM. Juiz respondendo pela 4ª Vara Cível, Ana Beatriz Jorge de Carvalho Maia, Portaria CGJ/TJMA

1306/2017, nos termos do art. 3º, XXV, III, do Provimento nº 001/2007/CGJ/MA.

PROCESSO Nº 0005332-13.2016.8.10.0040 (65412016)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

AUTOR: SIONIRA DA SILVA DE SOUSA
ADVOGADO: ANDERSON CAVALCANTE LEAL ( OAB 11146-MA )

REU: BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S/A
ADVOGADO: DR. GIOVANNY MICHAEL VIEIRA NAVARRO ( OAB 9320A-MA )

Processo nº 5332-13.2016.8.10.0040Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos MoraisRequerente: SIONIRA DA
SILVA DE SOUSARequerido: BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADOSENTENÇA:Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de
Débito c/c Danos Morais proposta por SIONIRA DA SILVA DE SOUSA em face de BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO, em que a
autora informa que o Réu efetuou um empréstimo, em seu benefício previdenciário, no valor de R$ 5.115,79 (cinco mil cento e
quinze mil e setenta e nove centavos), conforme contrato nº 008943755, entretanto, acredita que o consignado ocorreu à sua
revelia, pois não o contratou perante o Demandado.No mérito, pediu a declaração de inexistência do consignado, a fim de que
sejam devolvidas, em dobro, as parcelas já descontadas. Também pediu indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00
(quinze mil reais); os benefícios da assistência judiciária gratuita e a inversão do ônus da prova.Juntou documentos (fls.
17/20).Contestação e documentos às fls. 30/43. Em sua peça de defesa o réu, alega preliminarmente ilegitimidade passiva, sendo
o Banco BMG S/A, responsável pela demanda. No mérito, pela improcedência do pedido visto que não é parte legítima.Pugnou
pela total improcedência do pleito autoral. Réplica fls. 46/55.Designada audiencia de conciliação (fl.29) determinada a intimação
das partes para dizer se tinham interesse na produção de provas, saneado o feito, as partes nada requereram sendo determinado
que os autos ficassem conclusos para sentença.Vieram-me os autos conclusos.É o que basta relatar.Passo a fundamentar e
decidir.Inicialmente, esclareço que o art. 355, I, do NCPC, autoriza o juiz a decidir antecipadamente o pedido, proferindo sentença
com resolução de mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas. No caso sob análise, entendo que o
acervo documental trazido aos autos seja suficiente ao julgamento da demanda. Além disso, os litigantes não informaram em
audiência que pretendiam produzir prova, ficando os autos conclusos para julgamento.Em relação a preliminar de ilegitimidade
passiva do requerido BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A, vez que o Banco BMG S.A, responsável pelo suposto empréstimo
não faz parte do conglomerado econômico Banco Itaú Unibanco S.A.Ao contrário do que afirma a requerida, o Banco Itaú e Banco
BMG tornaram-se sócios no início do ano de 2013, o que pressupõe sua legitimidade.Vejamos, como se posiciona nosso Tribunal
de Justiça e outros:PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO EM PROVENTOS DE
APOSENTADORIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM AFASTADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REPETIÇÃO DO
INDÉBITO DEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. 1. De acordo com o entendimento do C. STJ, a empresa líder do
conglomerado financeiro, que oferece prestígio às entidades financeiras que a compõe, detém legitimidade ativa para discutir em
juízo a existência do negócio jurídico impugnado. 2. Em se tratando de relação consumerista, o ônus da prova pode ser invertido
em favor do consumidor, à luz do art.6°, VIII do Código de Defesa do Consumidor. 3. Incide sobre a instituição bancária a
responsabilidade civil objetiva pelo dano causado ao cliente, sendo irrelevante a existência ou não de culpa, a teor da Súmula n°
479 do STJ. 4. Repetição do indébito configurada, sendo aplicada sobre o valor efetivamente descontado sobre os proventos do
aposentado. 5. Demonstrado o evento danoso consubstanciado no desconto de proventos de aposentadoria de empréstimo não
contratado, devida a reparação pecuniária a título de dano moral. 6. Manutenção do quantum indenizatório fixado em R$ 10.000,00
(dez mil reais) porque arbitrado em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 7. Apelação conhecida e
improvida. 8. Unanimidade. (Ap 0286362014, Rel. Desembargador(a) RICARDO TADEU BUGARIN DUAILIBE, QUINTA CÂMARA
CÍVEL, julgado em 16/03/2015, DJe 23/03/2015)AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS - Empréstimo consignado celebrado com o Banco BMG - Fusão com o Banco Itaú S/A - Legitimidade para figurar
no polo passivo da demanda - Responsabilidade do réu configurada - Restituição do valor indevidamente descontado e pagamento
de indenização, nos moldes da r. sentença - Ausência de impugnação específica quanto à questão de mérito - Recurso não
provido. (APL 10332434820148260576 SP 1033243-48.2014.8.26.0576., Rel. Mario de Oliveira., pub. 30/03/2016)Rejeitada a
preliminar, passo ao exame do méritoNo mérito, vejo que a parte autora pretende seja declarado inexistente o contrato de
empréstimo consignado, cujas parcelas teriam sido descontadas em seu benefício previdenciário, pois, segundo ela o consignado
ocorreu à sua revelia. Também pleiteia indenização por danos materiais, correspondente à devolução em dobro das parcelas
descontadas, bem como indenização por danos morais decorrentes do episódio. Já o Requerido pugnou pela total improcedência
do pedido da autora.De logo, anuncio que o pleito autoral merece guarida, pois a Demandante trouxe ao processo (fl. 20)
documento que demonstra a existência do empréstimo consignado nº 008943755, no valor de R$ 5.115,79 (cinco mil cento e
quinze mil e setenta e nove centavos), que afirma não haver contratado. Convém ressaltar que, no direito pátrio ao autor cabe
provar os fatos constitutivos do direito alegado (art. 373, I, NCPC). Por outro lado, o réu deve demonstrar a existência de fato que
seja impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, NCPC). No caso dos autos, conforme dito anteriormente,
restou demonstrado que a Casa Bancária realizou contrato e descontou suas parcelas no benefício previdenciário da Autora. É
oportuno enfatizar que, por força do art. 389, II## , do revogado CPC/73 (art. 429, II, NCPC), incumbe à parte que produziu o
documento o ônus probandi. Portanto, deveria o Demandado trazer aos autos a via original do contrato em que foi lançada a
assinatura da autora para, mediante a realização de perícia, atestar que a assinatura constante no referido documento foi subscrita
pela Requerente.Portanto, a míngua de prova que demonstre que a autora contratou o consignado em questão, declará-lo
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inexistente é medida que se impõe, pois contestado o empréstimo cessa a fé do documento particular e sua eficácia probatória,
incumbindo à parte que o produziu (...) o ônus da prova, consoante o art. 389, II, do CPC## (art. 429, II, NCPC).Superado este
ponto (inexistência do contrato), passo a análise dos danos materiais, consistentes no dever de o Demandado devolver em dobro
as parcelas do empréstimo que foram descontadas no benefício previdenciário da demandante e vejo que este pleito também
merece guarida, pois, em decorrência de previsão legal (art. 42, parágrafo único, CDC), "o consumidor cobrado em quantia
indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e
juros legais, salvo hipótese de engano justificável". Portanto, considerando-se não ser o caso de engano justificável, já que os
descontos ocorreram de modo indevido, deve o Banco devolver os valores em dobro.Nesse sentido:APELAÇÃO CÍVEL.
NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DECLARATÓRIA COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS
DESCONTOS INDEVIDAMENTE EFETUADOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO RECEBIDO NO BANCO REQUERIDO.
EMPRÉSTIMOS. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. É de
responsabilidade da instituição financeira a verificação da veracidade dos dados e documentos apresentados para obter
empréstimos e, constatado que a parte autora não firmara qualquer relação contratual com o réu, pois ausente prova do pacto
firmado entre as partes, ônus que incumbia ao banco, descaracterizada está a existência de dívida. Repetição do indébito: Devida
a repetição do indébito em dobro, porquanto restou comprovado o desconto indevido de parcelas do benefício previdenciário do
autor, a fim de evitar o enriquecimento ilícito. RECURSO IMPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70061678819, Décima Segunda
Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Guinther Spode, Julgado em 16/04/2015). (grifei).Ultrapassada a análise dos
danos materiais, passo a verificar a alegação de danos morais. Dano moral é aquele pertinente aos direitos da personalidade. Ou
seja, é o prejuízo que afeta o ânimo moral e psíquico da pessoa; é o dano que ocasiona um distúrbio anormal na vida do indivíduo,
a ponto de lhe afetar direitos da personalidade como a honra, dignidade, privacidade, valores éticos, a vida social, etc. Daí porque
não é qualquer dissabor que enseja o dano moral, nem mesmo os aborrecimentos, que são comuns a determinadas situações
cotidianas, necessariamente, causam esta espécie de dano.Acontece que, no caso dos autos, é notória a dor, a angústia, o
sofrimento e a aflição vivenciada pela Requerente, pessoa idosa, que foi privada de usufruir a totalidade de seus rendimentos
previdenciários em razão de empréstimo indevido. Além disso, necessitou da intervenção do Poder Judiciário para lhe ser
restabelecido os valores do benefício, já que até mesmo perante o Judiciário o requerido defendeu a legalidade do contrato.
Portanto, devo reconhecer que, de fato, os acontecimentos envolvendo o empréstimo foram capazes de causar abalo às estruturas
da personalidade da Demandante; por isso, é devido o ressarcimento a título de danos morais.Sobre o assunto:INDENIZAÇÃO -
DESCONTO DE EMPRÉSTIMO NÃO AUTORIZADO - DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO -
AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ - RESTITUIÇÃO EM DOBRO - DESCABIMENTO. Sendo indevidos os descontos questionados nos autos,
já que oriundos de empréstimo não contratado pela parte, que reduziram ainda mais o benefício recebido, causando-lhe extrema
angústia, não merece reforma a sentença que julgou procedente a demanda. O valor da indenização a título de danos morais deve
ser fixada de modo a desestimular o ofensor a repetir a falta, porém não pode vir a constituir-se em enriquecimento indevido. A
penalidade da repetição em dobro do indébito não se aplica se ausente a má-fé do banco, que ao realizar descontos indevidos
agiu por negligência. (TJ-MG - AC: 10701110050377001 MG, Relator: José Affonso da Costa Cortes, Data de Julgamento:
02/05/2013, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/05/2013).Desse modo, o Réu deve reparar os danos
praticados contra a Autora, razão pela qual fixo a indenização pelos danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por entender
ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita do Demandado, a intensidade do sofrimento vivenciado pela Requerente e
a capacidade econômica dos litigantes. Além disso, o valor ora estipulado não se mostra irrisório, o que assegura o caráter
repressivo-pedagógico próprio da reparação por danos morais e também não se apresenta elevado a ponto de caracterizar um
enriquecimento sem causa da parte autora.Diante do exposto, nos termos do art. 487, I, do NCPC, resolvo o mérito desta ação
para, determinar a suspensão dos descontos do referido emprestimo, acolhendo os pedidos formulados na petição inicial, e
declarar inexistente o contrato nº 008943755. Em consequência, condeno o BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO:I - a restituir em
dobro os valores que foram descontados indevidamente do benefício previdenciário do autor, corrigidos pelo INPC e com juros à
taxa legal, ambos a partir dos respectivos débitos, ficando a cargo credor a apresentação de tais valores, conforme parágrafo 2º,
do art. 509, do NCPC.II - pagar a parte autora o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de reparação por danos morais,
que deve ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data do arbitramento, com incidência de juros de mora de 1% ao
mês, a contar da data do evento danoso.III - pagar as custas processuais, e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por
cento) sobre o valor da condenação (art. 85, § 2º, NCPC).Após o trânsito em julgado, arquivem-se os presentes autos com as
devidas baixas e anotações.Publique-se. Registre-se. Intime-se.Imperatriz - MA, Terça-feira 11 de abril de 2017.Juíza Ana Beatriz
Jorge de Carvalho MaiaTitular da 2ª Vara CívelRespondendo pela 4ª Vara Cível Portaria CGJ - 13062017 Resp: 182402

Segunda Vara da Família de Imperatriz

PROCESSO Nº 0014716-97.2016.8.10.0040 (182392016)
AÇÃO: PROCEDIMENTOS ESPECIAIS DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA | TUTELA E CURATELA - NOMEAÇÃO
REQUERENTE: Processo em Segredo de Justiça 
ADVOGADO: VALMIR IZIDIO COSTA ( OAB 3425-MA )
REQUERIDO: Processo em Segredo de Justiça 
ADVOGADO: RICARDO DOS SANTOS SILVA ( OAB 11170-MA )

Dessa forma, ante tudo o que foi exposto e consta dos autos, preenchidos os requisitos legais, em acordo com o parecer
Ministerial, Julgo Procedente o pedido, DECRETAR A INTERDIÇÃO TOTAL de... para os atos civis referente a seus assuntos
patrimoniais e não patrimoniais, nomeando-lhe como curadora sua mãe..., que nos termos do artigo 759 do CPC, deverá prestar o
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compromisso legal do encargo em livro próprio. Deve a presente interdição ser inscrita no Registro Civil de Pessoas Naturais
(artigo 755 do CPC e 92 da Lei 6.015/73) e publicada no site do TJMA, plataforma de editais do CNJ, onde permanecerá por seis
meses, na imprensa local por uma vez e no Diário da Justiça Eletrônico, por três vezes, com intervalo de 10 (dez) dias (§ 3º artigo
755 CPC/2015). Fica vedada a requerente/curadora a contratação, em nome do curatelado, de empréstimos bancários,
consignados ou não, bem como toda e qualquer espécie de financiamento de bens, sem autorização específica deste juízo.
Comunique-se ao INSS e ao Banco Central do Brasil. Após as formalidades legais, arquive-se. Imperatriz/MA, 24 de Maio de 2017.
Adolfo Pires da Fonseca Neto Juiz da 2ª Vara da Família.

PROCESSO Nº 0010474-95.2016.8.10.0040 (131102016)
AÇÃO: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL | EXECUÇÃO DE ALIMENTOS
EXEQUENTE: ERQUIMEIRE SANTOS SODRE e MARIANNA SODRE SARAIVA 
ADVOGADO: CIRO RODRIGUES MARTINS ( OAB 15546-MA ) e CIRO RODRIGUES MARTINS ( OAB 15546-MA )
EXECUTADO: EDIRAN RODRIGUES SARAIVA 
INTIME-SE A EXEQUENTE - ERQUIMEIRE SANTOS SODRÉ, BRASILEIRA, SOLTEIRA, SERVIDORA PÚBLICA, CPF:
267.861.323-87, COM ENDEREÇO INCERTO, REPRESENTANTE DA FILHA, POR EDITAL, COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS,
PARA MANIFESTAR INTERESSE EM 05 (CINCO) DIAS, PENA DE EXTINÇÃO. Imperatriz, 29/06/2017.
Adolfo Pires da Fonseca Neto
Juiz da 2ª Vara da Família

PROCESSO Nº 0012298-89.2016.8.10.0040 (153682016)
AÇÃO: PROCEDIMENTOS REGIDOS POR OUTROS CÓDIGOS, LEIS ESPARSAS E REGIMENTOS | DIVÓRCIO LITIGIOSO
REQUERENTE: Parte em Segredo de Justiça 
ADVOGADO: JOSÉ FRONIVAL ( OAB 9017-MA ) e JULIANA MEDRADO DE SOUSA ( OAB 16085-MA )
REQUERIDO: MAURO BATISTA DE ARAUJO 
ADVOGADO: BRUNA CABRAL SILVA ( OAB 16280-MA )

Cuidam os autos de embargos declaratórios proposto por MAURO BATISTA DE ARAÚJO em face de decisão deste juízo que
julgou ação de divórcio com alimentos, guarda e partilha de bens, em que figura como autora sua ex- esposa SIMONE DE SOUSA
ARAÚJO. Em sua breve narrativa, sustenta a embargante que houve omissão na decisão, no tocante a guarda unilateral dos filhos
menores, em relação a dívida do casal cujo valor integral é de R$ 2.471,48 reais e a proposta do requerido em indenizar a autora.
Em síntese, o relatório. Decido. Em análise a fundamentação dos embargos, entendo que o mesmo merece ser parcialmente
acolhido, reconhecendo-se que houve erro material no ponto que refere-se a dívida do casal, que na verdade não é somente mil
reais, sendo esse o valor que foi pago pelo embargante, mas sim R$ 2.471,48 reais. Dispõe o artigo 1.022 do CPC/2015. Art.
1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II
- suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos
repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das condutas
descritas no art. 489, § 1º. Dispõe ainda o artigo 1.023 do mesmo diploma que, já na inicial, deve o embargante indicar o ponto
obscuro, contraditório ou omisso, na sentença embargada. No tocante a guarda, observa-se que a matéria exauriu-se na
assentada de folhas 87, quando as partes celebram amplo acordo, ficando pendente apenas a fixação de alimentos e partilha de
bens, enfrentada na decisão de folhas 117/120), logo, não se pode agora inovar sobre eventual mudança de domicílio da
divorcianda. Quanto aos bens foram devidamente definidos. Dessa forma, julgo procedente em parte os embargos ora propostos,
reconhecendo apenas que houve erro no tocante a dívida do casal, junto a CAEMA, que é na verdade R$ 2.471,48 reais e deverá
ser dividida de forma igual. Por derradeiro, ante a apelação apresentada, intime-se o apelado para contra-arrazoar em quinze dias
e subam os autos ao Tribunal de Justiça do estado. Intime-se. Imperatriz/MA, 26 de junho de 2017.
Adolfo Pires da Fonseca Neto
Juiz da 2ª Vara da Família

PROCESSO Nº 0013967-80.2016.8.10.0040 (173502016)
AÇÃO: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL | EXECUÇÃO DE ALIMENTOS
EXEQUENTE: Processo em Segredo de Justiça e Processo em Segredo de Justiça e Processo em Segredo de Justiça 
ADVOGADO: DANIEL ENDRIGO ALMEIDA MACEDO ( OAB 7018-MA )
EXECUTADO: Processo em Segredo de Justiça 
Considerando-se que no decorrer da ação o executado efetuou o pagamento do débito cobrado na exordial, o que foi confirmado à
fl. 101, declaro por sentença, para que surtam os jurídicos e legais efeitos, extinta a presente execução em relação aos meses
executados, e o faço com base no artigo 924, II, do CPC. Outrossim, condeno o executado ao pagamento das custas processuais
ao FERJ e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% do valor da execução, uma vez que deu causa a esta ação. Publicada
com a juntada aos autos. Registre-se. Arquive-se. Imperatriz, 27 de junho de 2017.
Adolfo Pires da Fonseca Neto
Juiz da 2ª Vara da Família

PROCESSO Nº 0014565-34.2016.8.10.0040 (180542016)
AÇÃO: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL | EXECUÇÃO DE ALIMENTOS
EXEQUENTE: Processo em Segredo de Justiça 
ADVOGADO: GISELE RODRIGUES DE SOUSA ( OAB 4802-MA )
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EXECUTADO: Processo em Segredo de Justiça 
ADVOGADO: WERQUITHON COELHO MOREIRA ( OAB 11001-MA )

Da justificativa de fls. 29/49, ouç-se a exequente em cinco dias. Imperatriz, 28/06/2017.
Adolfo Pires da Fonseca Neto
Juiz da 2ª Vara da Família

PROCESSO Nº 0015223-58.2016.8.10.0040 (188372016)
AÇÃO: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL | EXECUÇÃO DE ALIMENTOS
EXEQUENTE: Processo em Segredo de Justiça e Processo em Segredo de Justiça 
ADVOGADO: ROSALINA DA SILVA MARINHO ( OAB 13607-MA ) e ROSALINA DA SILVA MARINHO ( OAB 13607-MA )
EXECUTADO: Processo em Segredo de Justiça 
ADVOGADO: JAMIL DA CUNHA MOURA ( OAB 6380-MA )

Consoante comprovante retro, SUSPENDO o mandado de fls. 106. Ouça-se a exequente em cinco dias. Intime-se. Notifique-se.
Imperatriz, 28/06/2017.
Adolfo Pires da Fonseca Neto
Juiz da 2ª Vara da Família

REG. DISTRIBUIÇÃO Nº. 0800424-40.2017.8.10.0040
DENOMINAÇÃO:EXECUÇÃO DE ALIMENTOS
PARTE(S) REQUERENTE(S): DAYANNE ESTEFANE DIAS BATISTA
PARTE(S) REQUERIDA(S): TIAGO AIRES DE OLIVEIRA
INTIMAÇÃO do(a) Advogado(a) CATARINO DOS SANTOS PEREIRA DE ABREU, OAB Nº 3640, para tomar conhecimento do
seguinte ato ordinatório: Intime-se a(o) exequente por advogado da certidão negativa, (deixei de citar Thiago Aires de Oliveira, em
razão de não localiza-lo no endereço mencionado, segundo informações obtidas com o Sr Roberto de Sousa, responsável e
morador há mais de cinco anos no endereço, informou-me que o inquilino se mudou, não sabendo informar seu atual endereço),
devendo suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias, pena de extinção, art. 485 II e III do CPC. Imperatriz/MA, aos 29 de Junho de
2017. Adolfo Pires da Fonseca Neto - Juiz da 2ª Vara da Família.

REG. DISTRIBUIÇÃO Nº. 0803443-54.2017.8.10.0040
DENOMINAÇÃO:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
PARTE(S) REQUERENTE(S): MARIA VANUSA DE SOUSA LIMA
PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL ALVES DO NASCIMENTO
INTIMAÇÃO do(a) Advogado(a) RAIMUNDA ALICE LEITE BANDEIRA, OAB Nº 4342 e MARCELO BITAR LOBO JUNIOR,
OAB/MA nº 13220, para comparecerem na audiência de Instrução, designada para o dia 10/08/2017 as 09:00 horas, na sala de
audiências da 2ª Vara da Família. Imperatriz/MA, aos 29 de Junho de 2017. Adolfo Pires da Fonseca Neto - Juiz da 2ª Vara da
Família.

REG. DISTRIBUIÇÃO Nº. 0803447-91.2017.8.10.0040
DENOMINAÇÃO:DIVÓRCIO LITIGIOSO
PARTE(S) REQUERENTE(S): FRANCISCO SILVA NASCIMENTO
PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVANICE SILVA SOUZA NASCIMENTO
INTIMAÇÃO do(a) Advogado(a) TELMA LAIZ ALENCAR DE MACEDO, OAB Nº 13610, para tomar conhecimento do seguinte
despacho: Considerando-se o teor da manifestação do órgão ministerial nestes termos: Assim, mostra-se necessária a prévia
complementação dos termos do acordo realizado, em garantia aos interesses das crianças envolvidas e a prevenção de futura
litigância entre as partes. Diante do exposto, o Ministério Público opina pela intimação das partes para complementação dos
termos do acordo apresentado, sendo o autor via advogada com procuração nos autos, para e a parte requerida pessoalmente,
ante a ausência de representação e citação na ação, vez que não há definição de visitas da genitora em relação ao filho Alexandre
e não existe definição em relação a permanência da requerida usar o nome de solteira ou de casada. Imperatriz/MA, aos 28 de
Junho de 2017. Adolfo Pires da Fonseca Neto - Juiz da 2ª Vara da Família.

REG. DISTRIBUIÇÃO Nº. 0804045-45.2017.8.10.0040
DENOMINAÇÃO:CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
PARTE(S) REQUERENTE(S): FLORIS VANIA PEREIRA DA SILVA
PARTE(S) REQUERIDA(S): AUGUSTO CESAR FERNANDES CABRAL COSTA
INTIMAÇÃO do(a) Advogado(a) JOSENIEL BEZERRA DE ASSIS, OAB Nº 16087, para tomar conhecimento do seguinte ato
ordinatório: Com a juntada de novos documentos, (recibos) intime-se a parte exequente para manifestar-se em 15 (quinze) dias,
art. 437 § 1º do CPC. Imperatriz/MA, aos 27 de Junho de 2017. Adolfo Pires da Fonseca Neto - Juiz da 2ª Vara da Família.

REG. DISTRIBUIÇÃO Nº. 0805008-53.2017.8.10.0040
DENOMINAÇÃO:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
PARTE(S) REQUERENTE(S): TIAGO TEIXEIRA ALMEIDA
PARTE(S) REQUERIDA(S): MAYRA TYCIANE DIAS DE SOUZA
INTIMAÇÃO do(a) Advogado(a) EMYLAINY VILARINO MADEIRA, OAB Nº 12263, para tomar conhecimento do seguinte

Página 1402 de 2382 Diário da Justiça Eletrônico Disponibilização: 30/06/2017
Edição nº 114/2017 Publicação: 03/07/2017

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO - Praça Dom Pedro II, s/n Centro - CEP 65010-905 - São Luis-MA - Fone: (98) 2106-9000 - www.tjma.jus.br
Diário da Justiça Eletrônico - Diretoria Judiciária - Coordenadoria de Jurisprudência e Publicações - Fone: (98) 2106 9805 / 9810 / 9896 / 9897 - publicacoes@tj.ma.gov.br



despacho: Considerando-se o teor da certidão retro, em especial o não comparecimento do autor, intime-o para dizer se ainda tem
interesses na ação e em caso positivo, remarcar audiência de mediação. Imperatriz/MA, aos 28 de Junho de 2017. Adolfo Pires da
Fonseca Neto - Juiz da 2ª Vara da Família.

REG. DISTRIBUIÇÃO Nº. 0805080-40.2017.8.10.0040
DENOMINAÇÃO:GUARDA
PARTE(S) REQUERENTE(S): ANTONIA HILDA DE ALMEIDA
PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO DE ALMEIDA RIBEIRO
INTIMAÇÃO do(a) Advogado(a) PAULO FERNANDO DOS SANTOS FEQUES, OAB Nº 4092, para tomar conhecimento da parte
descritiva da sentença: Dessa forma, em acordo com o parecer ministerial, HOMOLOGO O ACORDO celebrado entre as partes,
devendo a infante ficar sob a guarda de sua avó paterna, resguardado o direito de livre convivência dos pais, e,
consequentemente, JULGO EXTINTO o processo com base no artigo 487, III, “b”, do CPC, com resolução do mérito. Sem custas
e sem emolumentos. Publicada com a juntada aos autos. Registre-se. Intime-se. Imperatriz/MA, aos 28 de Junho de 2017. Adolfo
Pires da Fonseca Neto - Juiz da 2ª Vara da Família.

REG. DISTRIBUIÇÃO Nº. 0805565-40.2017.8.10.0040
DENOMINAÇÃO:DIVÓRCIO LITIGIOSO (99)
PARTE(S) REQUERENTE(S): ANTONIO NETO SALVIANO ARAUJO
PARTE(S) REQUERIDA(S): ÂNGELA MARIA BARBOSA ARAÚJO
INTIMAÇÃO do(a) Advogado(a) GUSTAVO SARAIVA BUENO, OAB Nº 16270, para tomar conhecimento da seguinte sentença:
Isto posto, conheço diretamente do pedido para julgá-lo PROCEDENTE, decretando o divórcio de ANTÔNIO NETO SALVIANO
ARAÚJO e ÂNGELA MARIA BARBOSA ARAÚJO pondo fim à sociedade conjugal e ao vínculo matrimonial, com fulcro na lei do
Divórcio, e homologando-se o acordo celebrado quanto aos demais termos. Consequentemente, JULGO EXTINTO o processo
com base no artigo 487, III, “b”, do CPC, com resolução do mérito. Sem custas ante o pedido de justiça gratuita. Publicada com a
juntada aos autos. Registre-se. Intime-se. Imperatriz/MA, aos 28 de Junho de 2017. Adolfo Pires da Fonseca Neto - Juiz da 2ª Vara
da Família.

REG. DISTRIBUIÇÃO Nº. 0805604-37.2017.8.10.0040
DENOMINAÇÃO:ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68 (69)
PARTE(S) REQUERENTE(S): GILDEMAN PEREIRA DA SILVA
PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCILENE DOS SANTOS FEITOSA
INTIMAÇÃO do(a) Advogado(a) TELMA LAIZ ALENCAR DE MACEDO, OAB Nº 13610, para tomar conhecimento da seguinte
sentença: Dessa forma, em acordo com o parecer ministerial, HOMOLOGO O ACORDO celebrado entre as partes, e JULGO
EXTINTO o processo com base no artigo 487, III, “b”, do CPC, com resolução do mérito. Sem custas e sem emolumentos.
Publicada com a juntada aos autos. Registre-se. Intime-se. Imperatriz/MA, aos 28 de Junho de 2017. Adolfo Pires da Fonseca Neto
- Juiz da 2ª Vara da Família.

REG. DISTRIBUIÇÃO Nº. 0807055-97.2017.8.10.0040
DENOMINAÇÃO:ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80 (74)
PARTE(S) REQUERENTE(S): MARIA SILVA DE ARAUJO
PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO RIBEIRO DA SILVA
INTIMAÇÃO do(a) Advogado(a) GUSTAVO SARAIVA BUENO, OAB Nº 16270, para tomar conhecimento do seguinte despacho:
Não consta dos autos cópia da certidão de óbito do falecido. Também não consta cópia da sentença de reconhecimento de união
estável. Tampouco o nº da conta bancária na CEF. Assim, intime-se a autora para a devida regularização, bem como juntar
anuências dos filhos/herdeiros do de cujus, ou informar seus nomes e endereços para fins de intimação, vez que, ao contrário do
mencionado na alínea "d" da inicial, há sim, necessidade da concordância dos mesmos. Prazo 10 (dez) dias para cumprimento.
Imperatriz/MA, aos 28 de Junho de 2017. Adolfo Pires da Fonseca Neto - Juiz da 2ª Vara da Família.

REG. DISTRIBUIÇÃO Nº. 0807121-77.2017.8.10.0040
DENOMINAÇÃO:PETIÇÃO (241)
PARTE(S) REQUERENTE(S): MARIA VILMA MARINHO LIMA
PARTE(S) REQUERIDA(S): IRISMAR MOTA SANTOS
INTIMAÇÃO do(a) Advogado(a) RAIMUNDO NONATO FERREIRA LIMA, OAB Nº 3868-B, para comparecer na audiência de
Mediação, designada para o dia 19/07/2017 as 09:30 horas, na sala de audiências da 2ª Vara da Família. Imperatriz/MA, aos 28 de
Junho de 2017. Adolfo Pires da Fonseca Neto - Juiz da 2ª Vara da Família.

REG. DISTRIBUIÇÃO Nº. 0807143-38.2017.8.10.0040
DENOMINAÇÃO:ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80 (74)
PARTE(S) REQUERENTE(S): ANA PAULA SOUSA SANTOS
INTIMAÇÃO do(a) Advogado(a) TELMA LAIZ ALENCAR DE MACEDO, OAB Nº 13610, para tomar conhecimento d seguinte
despacho: Em análise ao pedido, verifico que pela certidão de óbito, o falecido deixou três filhos e não dois filhos indicados na
exordial, cujo fato devera ser explicado pelas autoras, intime-se por advogada. Imperatriz/MA, Quarta-feira, 28 de Junho de 2017.
Adolfo Pires da Fonseca Neto - Juiz da 2ª Vara da Família.
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PROCESSO Nº 0006883-67.2012.8.10.0040 (82342012)
AÇÃO: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL | EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

EXEQUENTE: NAIANNY NASCIMENTO MORAIS e NAYELE CRISTINA DO NASCIMENTO e RAIMUNDA RODRIGUES DO
NASCIMENTO
ADVOGADO: ADALGISA BORGES LUZ SILVA ( OAB 4338-MA ) e ADALGISA BORGES LUZ SILVA ( OAB 4338-MA ) e
ADALGISA BORGES LUZ SILVA ( OAB 4338-MA )

EXECUTADO: BENEDITO MOURA MORAIS NETO

Com efeito, quase todas as tentativas possíveis foram realizadas no sentido de se encontrar bens do devedor, no entanto, sem
êxito integral. Dessa forma, percebe-se que restaram preenchidos os requisitos do artigo 921, § 1º do CPC, razão pela qual, em
acordo com o parecer Ministerial, DETERMINO a suspensão dos autos com o arquivamento. Oficie-se a CEF, acerca de FGTS do
executado com o respectivo bloqueio, bem como ao Detran via Renajud. Sem custas. Publicada com a juntada aos autos.
Registre-se. Intime-se. Arquive-se. Imperatriz, 13 de Junho de 2017. Adolfo Pires da Fonseca Neto Juiz da 2a Vara da Família
Resp: 125674

PROCESSO Nº 0008034-97.2014.8.10.0040 (100252014)
AÇÃO: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL | EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

AUTOR: Processo em Segredo de Justiça e Processo em Segredo de Justiça
ADVOGADO: PAULO ROBERTO SAMPAIO COQUEIRO ( OAB 10905-MA ) e PAULO ROBERTO SAMPAIO COQUEIRO ( OAB
10905-MA )

REU: Processo em Segredo de Justiça

Dessa forma, percebe-se que restaram preenchidos os requisitos do artigo 921, § 1º do CPC, razão pela qual, em acordo com o
parecer Ministerial, DETERMINO a suspensão dos autos com o arquivamento. Oficie-se a CEF, acerca de FGTS do executado
com o respectivo bloqueio. Sem custas. Publicada com a juntada aos autos. Registre-se. Intime-se. Arquive-se. Imperatriz, 13 de
Junho de 2017. Adolfo Pires da Fonseca Neto Juiz da 2a Vara da Família Resp: 125674

PROCESSO Nº 0011509-95.2013.8.10.0040 (145712013)
AÇÃO: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL | EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

EXEQUENTE: FRANCISCA SABINA DO NASCIMENTO e Parte em Segredo de Justiça
ADVOGADO: DEISY SANGLARD DE SOUSA ( OAB 7257-MA ) e DEISY SANGLARD DE SOUSA ( OAB 7257-MA )

EXECUTADO: WERBETE JEAN LIMA BARBOSA

Dessa forma, percebe-se que restaram preenchidos os requisitos do artigo 921, § 1º do CPC, razão pela qual, em acordo com o
parecer Ministerial, DETERMINO a suspensão dos autos com o arquivamento. Oficie-se a CEF, acerca de FGTS do executado
com o respectivo bloqueio. Sem custas. Publicada com a juntada aos autos. Registre-se. Intime-se. Arquive-se. Imperatriz, 13 de
Junho de 2017. Adolfo Pires da Fonseca Neto Juiz da 2a Vara da Família Resp: 125674

PROCESSO Nº 0014690-02.2016.8.10.0040 (182102016)
AÇÃO: PROCEDIMENTOS REGIDOS POR OUTROS CÓDIGOS, LEIS ESPARSAS E REGIMENTOS | AVERIGUAÇÃO DE
PATERNIDADE

REQUERENTE: Processo em Segredo de Justiça
ADVOGADO: EDMAR DE OLIVEIRA NABARRO ( OAB 8875-MA )

REQUERIDO: Processo em Segredo de Justiça

Dessa forma, amparado no grau de certeza do exame de DNA que excluiu a paternidade ora investigada, e ante a ausência de
vínculo afetivo entre as partes, em concordância com o parecer ministerial JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO, ficando excluída
a paternidade alegada. Sem custas ante o pedido de Justiça Gratuita. Publicada com a juntada aos autos. Registre-se. Intime-se.
Imperatriz, 09 de junho de 2017. Adolfo Pires da Fonseca Neto Juiz da 2a Vara da Família Resp: 125674

Terceira Vara da Família de Imperatriz
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Nº do processo: 0804724-45.2017.8.10.0040
Tipo de Ação: DIVÓRCIO CONSENSUAL (98)
LEAO III DA SILVA BATALHA OAB 16736
FINALIDADE: INTIMAR o advogado do despacho proferido nos autos para em 15 dias emendar a inicial, adotando as seguintes providências, sob pena de
indeferimento da inicial: a) corrigir o valor da causa, tendo em vista a manifesta discrepância entre o valor atribuído e o real conteúdo econômico da demanda; b)
acostar as autos a petição assinada por ambos os cônjuges, conforme art. 731 do CPC. Quinta-feira, 29 de Junho de 2017IRIS DANIELLE DE ARAUJO
SANTOS

ESTADO DO MARANHÃO
PODER JUDICIÁRIO
3ª VARA DA FAMÍLIA DA COMARCA DE IMPERATRIZ
PROCESSO Nº 0806583-96.2017.8.10.0040
ADVOGADO: Estêvão Carvalho Silva OAB 16723
DESPACHO
Intime-se o subscritor do pedido para em 15 dias emendar a inicial, declinando o endereço onde o curador atual possa ser
encontrado, haja vista a necessidade de sua citação, sob pena de indeferimento da inicial.
Imperatriz-MA, 20 de junho de 2017
IRIS DANIELLE DE ARAÚJO SANTOS
Juíza de Direito titular da 3ª Vara da Família da Comarca de Imperatriz

ESTADO DO MARANHÃO
PODER JUDICIÁRIO
3ª VARA DA FAMÍLIA DA COMARCA DE IMPERATRIZ
PROCESSO Nº 0806654-98.2017.8.10.0040
ADVOGADO: THIAGO AGUIAR SOUZA CUNHA OAB 10641
DESPACHO
Intime-se o subscritor do pedido pra em 15 dias acostar aos autos a decisão que fixou os alimentos, sob pena de indeferimento da
inicial.
Imperatriz-MA, 20 de junho de 2017
IRIS DANIELLE DE ARAÚJO SANTOS
Juíza de Direito titular da 3ª Vara da Família da Comarca de Imperatriz

ESTADO DO MARANHÃO
PODER JUDICIÁRIO
3ª VARA DA FAMÍLIA DA COMARCA DE IMPERATRIZ
PROCESSO Nº 0806724-18.2017.8.10.0040
ADVOGADO: EDUARDO COSTA OAB 16268
DESPACHO
Considerando que a execução pelo rito da prisão somente alcança as três últimas prestações vencidas, conforme art. 528, §7º do
NCPC, intime-se o subscritor do pedido para em 15 dias emendar a inicial, corrigindo a planilha dos valores em execução, sob
pena de indeferimento da inicial.
Imperatriz-MA, 20 de junho de 2017
IRIS DANIELLE DE ARAÚJO SANTOS
Juíza de Direito titular da 3ª Vara da Família da Comarca de Imperatriz

ESTADO DO MARANHÃO
PODER JUDICIÁRIO
3ª VARA DA FAMÍLIA DA COMARCA DE IMPERATRIZ
PROCESSO Nº 0806758-90.2017.8.10.0040
ADVOGADI: KELMA SOARES COSTA SALES OAB 16088
DESPACHO
Considerando que é ônus da autora acostar aos autos todos os documentos indispensáveis à propositura da demanda, intime-se a
subscritora do pedido para em 15 dias juntar a certidão de óbito do falecido, sob pena de indeferimento da inicial.
Imperatriz-MA, 20 de junho de 2017
IRIS DANIELLE DE ARAÚJO SANTOS
Juíza de Direito titular da 3ª Vara da Família da Comarca de Imperatriz

Nº do processo: 0806770-07.2017.8.10.0040
Tipo de Ação: DIVÓRCIO LITIGIOSO (99)
VALDINEIA ALVES COSTA OAB 12364
FINALIDADE: INTIMAR o advogado do despacho proferido nos autos para para em 15 dias emendar a inicial, acostando aos autos a certidão de nascimento da
menor e corrigindo o valor da causa, tendo em vista a manifesta discrepância entre o valor atribuído e o real conteúdo econômico da demanda, sob pena de
indeferimento da iincia. Quinta-feira, 29 de Junho de 2017IRIS DANIELLE DE ARAUJO SANTOS

Nº do processo: 0806893-05.2017.8.10.0040
Tipo de Ação: DIVÓRCIO LITIGIOSO (99)
Advogados: YVES CEZAR BORIN RODOVALHO OAB/MA 11.175 e EMANUEL SODRE TOSTE OAB/MA 8730
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FINALIDADE: INTIMAR o advogado do despacho proferido nos autos para em 15 dias emendar a inicial, adotando as seguintes providências, sob pena de
indeferimento: a) declinar a qualificação completa dos filhos do casal; b) estabelecer com quem ficará a guarda, bem como o regime de visitas do outro cônjuge;
c) acostar a petição devidamente assinada por ambos os cônjuges. Quinta-feira, 29 de Junho de 2017IRIS DANIELLE DE ARAUJO SANTOS

ESTADO DO MARANHÃO
PODER JUDICIÁRIO

3ª VARA DA FAMÍLIA DA COMARCA DE IMPERATRIZ
PROCESSO Nº 0802081-17.2017.8.10.0040
DESPACHO
Intime-se a requerente, por seu advogado, para em 05 dias se manifestar acerca da notícia de óbito constante no laudo social e psicológico, bem como acostar
aos autos a respectiva certidão de óbito.
Imperatriz-MA, 10 de maio de 2017

IRIS DANIELLE DE ARAÚJO SANTOS
Juíza de Direito titular da 3ª Vara da Família da Comarca de Imperatriz

Segunda Vara Criminal de Imperatriz

CARTA PRECATÓRIA N°: 114-67.2017.8.10.0040
ACAO PENAL PUBLICA ORIUNDA DA 2ª VARA DA COMARCA DE JOÃO LISBOA
AUTOS ORIGINÁRIOS: 544-98.2012.8.10.0038
AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
DENUNCIADO: EVERALDO BISPO DA SILVA
ADVOGADO DO DENUNCIADO: ENOQUE CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE - OAB/MA 8.345
Intimação do Advogado do acusado, Dr. Enoque Cavalcante de Albuquerque, OAB/MA 8.345, da designação do dia 04/07/2017, às
08:30h para audiência de inquirição de testemunha, nos autos da carta precatória registrada sob o nº 114-67.2017.8.10.0040, a ser
realizada na Sala de Audiências da 2ª Vara Criminal desta Comarca, ocasião em que será inquirida a testemunha arrolada pelo
Ministério Público, MIguel de Souza Resende.

Imperatriz (MA), 28 de junho de 2017.
MARCOS ANTÔNIO OLIVEIRA

Juiz de Direito Titular da 2ª Vara Criminal

Primeira Vara Criminal de Imperatriz

CARTA PRECATÓRIA
REGISTRO DE DISTRIBUIÇÃO: 1482-14.2017.8.10.0040 (2381/2017)
ACUSADO: LUIZ CLAUDIO AZEVEDO SANTOS
FINALIDADE: INTIMAÇÃO DE ADVOGADO CONSTITUÍDO
Pelo presente, fica intimado a advogada constituída, Dra. DORAILDES FERREIRA GÁSPIO VASCONCELOS, OAB/GO 9.541,
para comparecer na sala de audiências da 1ª Vara Criminal, no dia 24.07.2017 às 17:00 horas, onde será realizada audiência de
inquirição do acusado, nos autos da Carta Precatória em epígrafe.
Imperatriz (MA), 29 de Junho de 2017.
Samia Kardinale Batista de Carvalho
Secretária Judicial da 1ª Vara Criminal

AÇÃO PENAL PÚBLICA
REGISTRO DE DISTRIBUIÇÃO: 426-43.2017.8.10.0040/7302017
ACUSADOS: EMANUEL DE BRITO DA SILVA
Pelo presente, fica intimada a advogada PAOLA EFELI ROCHA DE SOUSA LIMA, OAB/MA 15.797 para, no prazo de 05 (cinco)
dias, apresentar alegações finais, na forma de memoriais, nos autos426-43.2017.8.10.0040, cujo acusado é EMANUEL DE
BRITO DA SILVA. IMPERATRIZ/MA, 29/06/2017.SAMIA KARDINALE BATISTA DE CARVALHO-SECRETÁRIA JUDICIAL DA 1ª
VARA CRIMINAL

PROCESSO N°: 12789-04.2013.8.10.0040
AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
PARTES: GLAUCIO SERAFIM JUNIOR, HELENA BERTOLINI SERAFIM e PLAINAR ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA
ADVOGADO DOS DENUNCIADOS : FERNANDO DE ARAGÃO– OAB MA 5.826
FINALIDADE: INTIMAÇÃO E PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA PROLATADA NOS AUTOS EM EPÍGRAFE, EM 21. DE JUNHO
DE 2016, ABAIXO TRANSCRITA:
SENTENÇA
Vistos, etc.
O Ministério Público Estadual, com base em inquérito policial, ofereceu denúncia contra GLAUCIO SERAFIM JUNIOR, HELENA
BERTOLINI SERAFIM E PLAINAR ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., devidamente qualificados nos
autos, pela prática delituosa tipificada no artigo 54, inciso V, e artigo 60 da Lei nº 9.605/1998.
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Formulou-se ao acusado proposta de suspensão condicional do processo, a qual foi aceita e homologada, consoante fls. 96/96-v e
98. Posteriormente, verificou-se o cumprimento das condições impostas pelo benefício, consoante cota ministerial de fls. 136/136-
v.
Isso posto, ACOLHO o parecer ministerial (fls. 136/136-v), para declarar extinta a punibilidade dos acusados GLAUCIO SERAFIM
JUNIOR, HELENA BERTOLINI SERAFIM E PLAINAR ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., nos termos
do art. 89, § 5°, da Lei n° 9.099/95.
Após o trânsito em julgado desta sentença, arquivem-se os autos com baixa na distribuição e no registro.
Sem custas e despesas processuais.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Imperatriz (MA), 21 de junho de 2017.
MARCOS ANTONIO OLIVEIRA
Juiz de Direito
Titular da 2ª Vara Criminal

PROCESSO N°: 7481-16.2015.8.10.0040
AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
PARTE: DANIEL DOS SANTOS SILVA
ADVOGADO DOS DENUNCIADOS : FABIO HERNANDEZ DE O. SOUSA, OAB MA 8860 e RAILLONE KENED DIAS NUNES,
OAB/MA 12.686
FINALIDADE: INTIMAÇÃO E PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA PROLATADA NOS AUTOS EM EPÍGRAFE, EM 19 DE MAIO DE
2017, ABAIXO TRANSCRITA:
SENTENÇA
Vistos, etc.
O Ministério Público Estadual, com base em inquérito policial, ofereceu denúncia em face de Daniel dos Santos Silva, qualificada
nos autos, dando-o como incurso na pena do crime descrito como tráfico de drogas.
O Parquet aduz, em síntese, que no dia 26/06/2015, por volta das 10h:00, DANIEL DOS SANTOS SILVA, fora preso em flagrante
delito pelos policiais SANTOS e GONZAGA, que realizavam blitz, na Rua Principal, do Bairro Parque Alvorada II.
Consta nos autos que o ora acusado ao aproximar-se da blitz, agiu de forma suspeita, elevando as mãos à cintura, como se
estivesse escondendo algo, então o Policial Militar Santos deu ordem de parada, oportunidade em que percebeu o nervosismo do
revistado e indagou o que havia escondido em sua cintura, então, informou Daniel que portava a substância Maconha (Cannabis
Sativa Lineu).
Narra ainda a denúncia que foi realizada a revista pessoal no acusado Daniel dos Santos Silva e foram encontrados com ele 11
tabletes pequenos de Maconha, acondicionadas em sacos plásticos na cintura do acusado. Informa que o acusado confessou que
era apenas usuário.
Auto de prisão em flagrante à fl. 02.
Auto de exibição e apreensão às fls. 14/15 e 16/17.
Laudo de constatação prévia da substância apreendida à fl. 171.
Denúncia recebida às fls. 80/81. Defesa preliminar fls. 93/97.
Juntou-se laudo pericial definitivo relativo as substâncias apreendidas, fls. 172/175.
Audiência de instrução (fl. 99).
Na instrução criminal inquiriram-se 03 (três) testemunhas arroladas pelo representante do Ministério Público, 01 (uma) testemunha
arrolada pela defesa e colheu-se o interrogatório do acusado, como se vê no sistema audiovisual gravado na mídia que segue em
anexo às fls. 127 e 149.
Certidão de antecedentes criminais à fl. 150.
Na fase das alegações finais, o representante do Ministério Público alegou, oralmente, que restou provada a materialidade do
crime, autoria do ilícito e pugnou pela condenação da ré nos termos da denúncia às fls. 177/179-v.
A Defesa, em sede de últimas alegações, na forma de memoriais, sustentou, a absolvição do acusado do crime de tráfico de
drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006) com a consequente desclassificação para o crime previsto no artigo 28 do mesmo diploma
legal; subsidiariamente, no caso de condenação, que seja aplicada a redução descrita no art. 33, § 4°, da Lei 11.343/2006,
substituindo a pena privativa de liberdade em restritivas de direito; bem ainda que seja aplicada a pena no mínimo legal (fls.
158/167).
É o relatório. Decido.
A materialidade do crime é certa, conforme se vê do auto de exibição/apreensão (fls. 14/15 e fls. 16/17), exame toxicológico
provisório (fls. 171) e definitivo (fls. 172/175), este, constatador de que o material apreendido trata-se da espécie vegetal Cannabis
Sativa Lineu, conhecida vulgarmente como "maconha", produto de uso proibido pela ANVISA/MS.
Quanto à autoria do delito, em que pese os argumentos traçados pela Defesa, a prova dos autos leva à condenação do réu.
O conjunto probatório revela que o denunciado estava portando a maconha em sua cintura, conforme descrita alhures, no
momento em que foi parado numa blitz. Conforme visto, quando o acusado Daniel foi parado e procedida à devida revista pessoal
pelos policiais militares SANTOS e GONZAGA, com ele foram encontrados 11 tabletes pequenos de maconha, ocasião em que o
acusado foi preso em flagrante.
As testemunhas, policiais militares, em juízo, confirmaram os fatos como descritos na denúncia.
A testemunha policial militar Bruno Silva dos Santos (mídia fls. 127/149), em juízo, aduziu que participou da blitz e que acharam 11
papelotes que apresentavam ser maconha na cueca do acusado; que eram prontas para a venda; que não é comum usuário andar
com aquela quantidade de droga.
De igual modo, a testemunha policial militar Jaconias da Silva gonzaga, confirmou os fatos noticiados na denúncia, acrescentando
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que o acusado encontrava-se com conduta suspeita ao avistar a viatura da polícia, fato esse que ensejou a abordagem e a
consequente apreensão da droga; que DANIEL confessou o porte de entorpecentes; (.) que acharam uma quantia de dinheiro.
Acerca de depoimento prestado por policiais, tem-se decidido que o mesmo possui validade, até prova em contrário.
Os exemplos colhidos na jurisprudência são todos no sentido de que os Agentes de Polícia seguem os mesmos princípios
aplicados às demais testemunhas, tanto que também assumem o compromisso de dizer a verdade do que souberem e lhes for
perguntado, ficando também sujeitos às penas da lei na hipótese de falso testemunho, de forma que não se deve inquinar de
suspeitos ou parciais tais depoimentos apenas considerando-se a condição funcional.
Dentre inúmeros outros julgados, transcrevo adiante alguns:
STJ: "Processual Penal. Narcotráfico. Flagrante. Prova policial. Validade. Reiterada jurisprudência sobre a eficácia probatória dos
testemunhos reiterados em juízo pelos policiais que flagraram a prática do crime" (RSTJ 110/384).
TACRSP: "O simples fato das testemunhas de acusação serem policiais não é obstante para que sejam desconsiderados seus
depoimentos ou que estes sejam recebidos com reservas. É óbvio que pelas múltiplas atividades desenvolvidas pelos policiais,
seria demasiado rigor exigir-se a pompa de testemunhas presenciais, quando se sabe que o usual é a recusa de estranhos para
testificarem o caso" (RT 732/623).
TJMG: "Os policiais não são proibidos de prestar depoimento nos processos de cuja fase policial tenham participado, seja
efetuando a prisão do agente, seja apreendendo o objeto do crime. De outro lado, a declaração de inidoneidade é específica, e não
genérica, não podendo abranger toda uma categoria de pessoas, devendo ser alegada e provada em cada caso" (RT 604/407).
No que concerne à aplicação do princípio da insignificância, estabeleceu a jurisprudência do STF, quatro vetores para o
reconhecimento do princípio da insignificância: (1) a mínima ofensividade da conduta do agente; (2) a ausência total de
periculosidade social da ação; (3) o ínfimo grau de reprovabilidade do comportamento e (4) a inexpressividade da lesão jurídica
ocasionada, não se aplicando à presente situação.
Frisa-se que o princípio da insignificância não tem aplicação na conduta prevista no art. 33 da Lei de Drogas, conforme
posicionamento dos Tribunais Superiores:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal
pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese ou
de revisão criminal, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade
no ato judicial impugnado a justificar a concessão da ordem, de ofício. 2. O reconhecimento da atipicidade da conduta delitiva com
fundamento no princípio da insignificância não é admissível em relação ao crime de tráfico ilícito de drogas, pois delito de perigo
abstrato, cujos objetos jurídicos tutelados são a segurança pública e a paz social, irrelevante, pois, a quantidade da droga
apreendida. Precedentes. 3. Habeas corpus não conhecido. (STJ, HC 336795/SP, Habeas Corpus 2015/0240022-5, 5ª Turma, Rel.
Min. Ribeiro Dantas, julgamento 15/09/2016, DJe 21/09/2016)
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA - TRÁFICO DE DROGAS. O fato de o agente haver sido surpreendido com pequena
quantidade de droga - três gramas - não leva à observação do princípio da insignificância, prevalecendo as circunstâncias da
atuação delituosa - introdução da droga em penitenciária para venda a detentos. PENA - DOSIMETRIA. Surge devidamente
fundamentada sentença que, entre o mínimo de três anos e o máximo de quinze, implica a fixação da pena-base em seis anos de
reclusão, consideradas as circunstâncias do crime - prática junto a detentos de estabelecimento prisional e a personalidade do
agente. (STF, HC87319/PE, 1ª Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, julgamento 07/11/2006, DJ 15/12/2006)
Cabe ainda destacar que as drogas apreendidas não se destinavam ao uso do réu, tendo em vista que se tratava de uma quantia
considerável de maconha, sendo 13 invólucros confeccionados em material plástico transparente, acondicionando substância
vegetal, com massa bruta total 29,855g (vinte e nove gamas e oitocentos e cinquenta e cinco miligramas) e massa líquida total de
20,003 g (vinte gramas e três miligramas). Dessa forma, entendo descabida a desclassificação do delito descrito no art. 33, caput,
da Lei de Drogas para o crime do art. 33, § 3°, da mesma norma penal extravagante.
Assim, o comportamento do acusado se ajusta no núcleo "trazer consigo" substância entorpecente do tipo maconha, a qual é
descrito tanto no crime de tráfico (art. 33) como no crime de uso de drogas (art. 28). Entretanto, este último exige dolo específico
consistente na vontade de realizar qualquer um dos núcleos do art. 28 no intuito de satisfazer o consumo próprio, cabendo a prova
do consumo da droga à defesa.
Apesar de o acusado ter confessado que apenas é usuário de entorpecentes também é traficante, conforme já exposto.
Quanto ao restante do conjunto probatório não se registra a participação do denunciado em atividades criminosas, tampouco que
seja integrante de organização criminosa, além do que é primário e portador de bons antecedentes, conforme certidão à fl. 185,
circunstâncias essas que fazem incidir a seu favor a condição especial de diminuição de pena descrita no art. 33, § 4.°, da Lei de
Drogas, denominado de "tráfico privilegiado".
Dependendo do quantum da sanção, defendo a posição da aplicação do regime inicialmente aberto e semiaberto aos crimes de
tráfico e da aplicabilidade da substituição da pena privativa de liberdade por sanções restritivas de direito nos ilícitos dessa
natureza, tendo em vista a posição do STJ e STF sobre o tema. Nesse sentido, colhem-se os arestos abaixo, verbis:
"RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA DO STJ QUE NEGA SEGUIMENTO AO WRIT LÁ
IMPETRADO POR SER SUBSTITUTIVO DO RECURSO APROPRIADO. DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM OS
PRECEDENTES DESTA CORTE. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. CAUSA DE
DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR
RESTRITIVA DE DIREITOS. 1. Decisão monocrática do Relator no Superior Tribunal de Justiça que nega seguimento ao writ lá
impetrado por ser substitutivo do recurso apropriado. Decisão atacada que, mutatis mutandis, encontra-se em consonância com os
precedentes da Primeira Turma. 2. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não
estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias
ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em
grau recursal, compete apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção
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nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores apenas em eventuais casos de discrepâncias gritantes
e arbitrárias. 3. Fixação da pena-base. A concorrência de vetoriais negativas do artigo 59 do Código Penal autoriza a pena-base
acima da mínima legal. O próprio artigo 42 da Lei 11.343/2006 estabelece que o juiz, ao fixar a pena, considerará a natureza e a
quantidade da substância ou do produto. Inegável, portanto, que o magistrado pode elevar a pena-base em razão da elevada
quantidade de droga. 4. Aplicação da causa de diminuição da pena objeto do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06. Cabe às instâncias
inferiores decidir sobre a aplicação ou não do benefício e, se aplicável, a fração pertinente, não se mostrando hábil o habeas
corpus para revisão, salvo se presente manifesta ilegalidade ou arbitrariedade. Considerável quantidade e variedade de
entorpecentes que podem ser valoradas negativamente. 5. O Plenário do Supremo Tribunal Federal reputou inválida, para crimes
de tráfico de drogas, a vedação à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito. Todavia, o precedente não
reconheceu direito automático a esse benefício. A questão há de ser apreciada pelo juiz do processo à luz do preenchimento, ou
não, dos requisitos legais. Para tanto, devem ser consideradas todas as circunstâncias do caso e do condenado, observando os
parâmetros do art. 44 do CP, inclusive o previsto no inciso III do dispositivo. As circunstâncias do caso, consideradas a quantidade
e a variedade da droga, não evidenciam arbitrariedade na negativa de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de
direitos. 6. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega provimento." [STF, Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº
117.489/MS, 1ª Turma, Rel. Rosa Weber. j. 18.06.2013, unânime, DJe 01.07.2013]. (grifo nosso)
"HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. CONDENAÇÃO CONFIRMADA EM SEDE DE APELAÇÃO.
IMPETRAÇÃO SUBSTITUTIVA DE RECURSO ESPECIAL. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. CAUSA ESPECIAL DE
DIMINUIÇÃO DE PENA. AFASTAMENTO PELO TRIBUNAL A QUO. QUANTIDADE, NATUREZA E DIVERSIDADE DAS
DROGAS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. PENA SUPERIOR A 4
ANOS. IMPOSSIBILIDADE. REGIME FECHADO FIXADO COM BASE NA HEDIONDEZ DO DELITO. CONSTRANGIMENTO
ILEGAL OCORRÊNCIA. REGIME DIVERSO DO FECHADO. POSSIBILIDADE EM TESE. AFERIÇÃO IN CONCRETO DEVE SER
REALIZADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO. 1. É imperiosa a
necessidade de racionalização do emprego do habeas corpus, em prestígio ao âmbito de cognição da garantia constitucional, e,
em louvor à lógica do sistema recursal. In casu, foi impetrada indevidamente a ordem como substitutiva de recurso especial. 2. O
Colegiado estadual afastou a aplicação da causa especial de diminuição de pena em razão da quantidade, da natureza e da
diversidade das drogas apreendidas, 17 porções de maconha, 78 porções de crack e 16 porções de cocaína, o que não configura
manifesto constrangimento ilegal, porquanto devidamente fundamentado o afastamento da benesse com fulcro no art. 42 da Lei nº
11.343/06, que determina que "o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do
Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente". 3. Esta
Corte, na esteira do posicionamento do Supremo Tribunal Federal, entende ser possível nas condenações por tráfico de drogas,
em tese, a fixação de regime menos gravoso, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos,
sempre tendo em conta as particularidades do caso concreto. 4. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de
direitos submete-se à regência do art. 44 do Código Penal, segundo o qual só faz jus ao benefício legal o condenado a pena
inferior a 4 anos. Na espécie, tendo a reprimenda final alcançado 5 anos e 10 meses de reclusão, não é possível a pretendida
substituição. 5. In casu, o regime inicial fechado foi fixado com base, exclusivamente, na hediondez do delito, em manifesta
contrariedade ao hodierno entendimento dos Tribunais Superiores. 6. Com o trânsito em julgado da condenação, cabe ao Juízo
das Execuções avaliar o caso sub judice, uma vez que o Tribunal a quo não procedeu à análise dos elementos concretos
constantes dos autos à luz das balizas delineadas pelos arts. 33, §§ 2º e 3º do Código Penal. 7. Writ não conhecido. Ordem
concedida, de ofício, tão somente para que, afastada a obrigatoriedade do regime inicial fechado no tocante ao crime de tráfico de
drogas, o Juízo das Execuções, analisando o caso concreto, avalie a possibilidade de modificação do regime inicial de
cumprimento de pena." [STJ, Habeas Corpus nº 265965/SP (2013/0063056-1), 6ª Turma, Rel. Maria Thereza de Assis Moura. j.
20.06.2013, unânime, DJe 01.07.2013]." (grifo nosso)
Ante o exposto, com base no art. 387 do Código de Processo Penal, julgo procedente o pedido constante da denúncia e
CONDENO o acusado DANIEL DOS SANTOS SILVA, como incurso nas sanções penais do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.
Atendendo às circunstâncias do art. 59 e art. 68 do Código Penal, bem assim, e de modo especial, ao que dispõe o art. 42 da Lei
11.343/06, passo a dosar-lhe a reprimenda penal.
No tocante à culpabilidade, concebida como a reprovabilidade da conduta do agente, denota-se normal, posto que o acusado
praticou apenas um núcleo do tipo penal. Os antecedentes são os acontecimentos relacionados à vida do agente que
correspondem aos processos condenatórios, com trânsito em julgado, mas que não geram reincidência, os quais são bons,
conforme certidão à fl. 185. A conduta social diz respeito ao comportamento que o agente desempenha no meio social, reputando-
a favorável, não se registrando nada de desabonador. A personalidade condiz ao caráter ou à índole do agente, atestados pelo
respectivo laudo pericial, mas tendo em vista a inexistência, nos autos, do aludido exame, deixo de valorar esta circunstância
judicial na dosimetria. Os motivos do crime, acredita-se, deveram-se ao mero desejo de satisfazer o vício do companheiro da ré,
por tal razão não será valorado negativamente. As circunstâncias do crime não foram valoradas. As consequências do crime,
também são favoráveis, vez que a maconha e a cocaína que a acusada trazia consigo não se destinava a qualquer pessoa, mas
somente ao companheiro da denunciada; O comportamento da vítima, que neste caso específico é o Estado, não contribuiu de
qualquer modo para a prática do crime, posto que em nada facilitou à ação da agente.
Considerando as razões expendidas, fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, em 05 (cinco) anos de reclusão e 500
(quinhentos) dias-multa.
Na segunda fase, não se registram atenuantes e agravantes.
Na terceira fase, há incidência da causa de diminuição de sanção prevista no art. 33, § 4°, da Lei nº 11.343/2006, que lhe concedo
soma equivalente a 1/3 (um terço), considerando que a quantidade de droga encontrada na posse do réu correspondia à massa
bruta total 29,855g (vinte e nove gamas e oitocentos e cinquenta e cinco miligramas) e massa líquida total de 20,003g (vinte
gramas e três miligramas).
Assim, torno a pena definitiva em 03 (três) anos, 04 (quatro) meses de reclusão e 334 (trezentos e trinta e quatro) dias-multa, de
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forma que a pena deverá ser cumprida, inicialmente, em regime aberto (art. 33, §2°, alínea "c", CP), no lugar estabelecido pelo
Juízo das Execuções Penais.
Tendo em vista que a pena privativa de liberdade aplicada à ré não é superior a 04 (quatro) anos, e presentes os demais requisitos
do art. 44, CP, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos (art. 44, §2°, CP), concernentes na limitação
de fim de semana e na prestação de serviços à comunidade, em local a ser indicado pelo Juízo da VEP.
A pena pecuniária deve ser calculada com base em 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo para cada dia-multa (art. 43, caput, da
Lei 11.343/2006).
Após o trânsito em julgado desta sentença (CF, art. 5°, LXII), lance-se o nome da ré no rol dos culpados (CPP, art. 393, II),
oficiando-se ao TRE para os fins do art. 15, inciso III, da Constituição Federal e art. 71 do Código Eleitoral
Custas e despesas processuais, na forma da lei.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Imperatriz (MA), 19 de maio de 2017.
MARCOS ANTONIO OLIVEIRA
Juiz de Direito
Titular da 2ª Vara Criminal

Terceira Vara Criminal de Imperatriz

PROCESSO Nº 0006611-68.2015.8.10.0040 (93732015)
AÇÃO: PROCESSO COMUM | AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

AUTOR: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

ACUSADO: ADHEMAR ALVES DE FREITAS
ADVOGADO: ADHEMAR ALVES DE FREITAS JUNIOR ( OAB 10491-MA )

Processo n. 6611-68.2015.8.10.0040 (93732015)D E S P A C H O Expeça-se Carta Precatória à Comarca de São Luis/MA, para
inquirição da testemunha Emilio Ricardo Santos Bandeira, no endereço informado à fl. 420, com prazo de 40 dias, considerando
tratar-se de réu solto.Fica autorizado, desde logo, decorrido o prazo sem a devolução da carta, que se entre em contato com o
Juízo deprecado, solicitando o cumprimento e devolução do deprecata.Intimem-se as partes, acusação e defesa, da expedição de
carta precatória.Cumpra-se.Imperatriz/MA, 27 de junho de 2017.Ana Lucrécia Bezerra Sodré ReisJuíza de Direito Titular da 3ª
Vara Criminal Respondendo pela Resp: 178772

PROCESSO Nº 0001181-67.2017.8.10.0040 (18652017)
AÇÃO: PROCESSO ESPECIAL DE LEIS ESPARSAS | PROCEDIMENTO ESPECIAL DA LEI ANTITÓXICOS

AUTOR:

ACUSADO: ARICLENES LIMA VARAO
ADVOGADO: ADALGISA BORGES LUZ SILVA ( OAB 4338-MA ) e JOAO BATISTA BORGES LUZ SILVA ( OAB 10275-MA )

Processo n. 1181-67.2017.8.10.0040 (18652017)D E S P A C H O Intime-se o advogado constituído para informar o endereço das
testemunhas arroladas à fl. 97, no prazo máximo de 24 horas, sob pena de preclusão do direito de inquirição de testemunhas de
defesa, sobretudo considerando que o momento oportuno do rol de testemunhas com a qualificação das mesmas é quando da
resposta à acusação.Fica autorizado, desde logo, em sendo juntado os endereços solicitados, a expedição de mandado de
intimação.Cumpra-se.Imperatriz/MA, 27 de junho de 2017.Ana Lucrécia Bezerra Sodré ReisJuíza de Direito Titular da 3ª Vara
Criminal de Imperatriz/MA Resp: 178772

ESTADO DO MARANHÃO
PODER JUDICIÁRIO
3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE IMPERATRIZ-MA.

REG. DISTRIBUIÇÃO Nº. 10766-80.2016.8.10.0040 (134732016)
DENOMINAÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário
PARTE AUTORA: VANDERLI SOARES DA COSTA
PARTE(S) RÉ(S): EDINALVA DOS SANTOS
ADVOGADO(A): Marlon Epifanio Cazais Correa (oab 14558-ma)

FINALIDADE: intimação dos advogados do(s) acusado(s) para apresentação de alegações finais, nos autos do processo acima
identificado, no prazo legal.
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SEDE DO JUÍZO: 3ª Vara Criminal da Comarca de Imperatriz. Fórum "Min. Henrique de La Rocque Almeida", sito à Rua Ruy
Barbosa, s/n, centro, Imperatriz/MA - telefone: (99) 3529-2023.

Dado e passado na Secretaria Judicial da 3ª Vara Criminal da Comarca de Imperatriz, aos 28 de junho de 2017. Eu, Odair de Sena
Assis, Técnico Judicário, digitei e conferi.

Ana Lucrécia Bezerra Sodré Reis
Juíza de Direito Titular da 3ª Vara Criminal

REG. DISTRIBUIÇÃO Nº 6300-48.2013.8.10.0040 (8051/2013)
DENOMINAÇÃO: AÇÃO PENAL
AUTOR(A): Justiça Pública
RÉ(S): ANDRÉ FERREIRA DA COSTA, JOSÉ MARIA FERREIRA COSTA
INCIDÊNCIA PENAL: Art. 121, § 2°, II e VI, art. 29 ambos do CP.
A Excelentíssima Senhora ANA LUCRÉCIA BEZERRA SODRÉ REIS, JUIZA da 3ª Vara Criminal da Comarca de Imperatriz,
Estado do Maranhão. Manda a INTIMAÇÃO do ADVOGADO abaixo indicado de todo teor da respeitável pronúncia.
ADVOGADOS/OAB:

IZAC LOPES VIANA OAB/MA 11.098-A

PRONÚNCIA

Cuida-se de ação penal pública ajuizada pela representante do Ministério Público Estadual, nesta Comarca, imputando
aos acusados JOSÉ MARIA FERREIRA DA COSTA E ANDRÉ FERREIRA DA COSTA, a conduta delitiva descrita no artigo
121, §2º, incisos II e IV, c/c artigo 29, ambos do Código Penal.

Narra peça inicial acusatória que, "no dia 07 de abril de 2013, por volta das 19h30min, na Rua Visconde de Maua, Bairro
Airton Sena, nesta cidade, os denunciados José Maria Ferreira Costa e André Ferreira Costa vulgo "Suruba" desferiram
vários golpes de faca na vítima Edione Brandão Ferreira, causando-lhe as lesões descritas no Laudo de necrópsia às fls.
09/14, as quais foram a causa efetiva de sua morte. Segundo se logrou apurar, no dia do crime a vítima encontrava-se
bebendo com os denunciados na calçada da casa dos mesmos, momento em que, iniciou-se uma discussão, motivada
pelo fato de que André teria pego a bicicleta da vítima e não a queria mais devolver. Neste ínterim, vendo a discussão
entre André e a vítima, o denunciado Zé Maria chegou e segurou a vítima, para que André desferisse as facadas".
A denúncia foi recebida em 15 de julho de 2013, momento em que foi decretada a prisão dos denunciados.
Certidão de Antecedentes Criminais, fls. 12/15.
Laudo de Necrópsia, acostado às fls. 09/14 - IP.
Os acusados foram citados por edital, com prazo de 15 dias, fls. 26/27.
Decisão suspendendo o processo e curso do prazo prescricional em relação aos denunciados, fls. 36.
Cumprimento de Mandado de Prisão em desfavor do denunciado ANDRÉ FERREIRA DA COSTA, em 08 de setembro de
2015, às fls. 38/40.
Com a prisão do acusado ANDRÉ FERREIRA DA COSTA, este citado pessoalmente, por meio de carta precatória, às fls.
125/126, retomando a marcha processual em relação a este, fls. 42.
A Defesa apresentou resposta à acusação, em favor dos denunciados JOSÉ MARIA FERREIRA DA COSTA E ANDRÉ
FERREIRA DA COSTA, às fls. 56/68, com rol de testemunhas.
Retomada da marcha processual em relação aos dois réus, conforme Termo de Assentada de fls. 106.
No curso da instrução foram ouvidas 04 (quatro) testemunhas arroladas pelo Ministério (gravação audiovisual, fls. 106),
02 (duas) testemunhas arroladas pela Defesa, sendo o acusado ANDRÉ FERREIRA DA COSTA interrogado por carta
precatória, na Comarca de Codó-MA, fls. 32.
Em sede de alegações finais, às fls 187/191, o órgão ministerial sustentou a tese inicial acusatória, pugnando pela
pronúncia do acusado André Ferreira da Costa, nas reprimendas do artigo 121, §2º, incisos II e IV, c/c artigo 29, ambos do
Código Penal.
A Defesa apresentou as razões finais do acusado ANDRÉ FERREIRA DA COSTA às fls. 207/221, pugnando pelo
reconhecimento da legítima defesa, com a consequente absolvição sumária do réu, subsidiariamente, pugna pelo
afastamento da qualificadora do motivo fútil.
Por sua vez, o acusado JOSÉ MARIA FERREIRA DA COSTA apresentou suas alegações finais às fls. 242/243, pugnando
absolvição sumária do réu, nos termos do artigo 415, II do CPP.

Os autos vieram conclusos para sentença.
É O RELATÓRIO. PASSO A ME PRONUNCIAR.
O ordenamento jurídico pátrio, mais precisamente quando do art. 413, e parágrafos, 417 e 418, todos do Código de
Processo Penal prescrevem:
Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de
indícios suficientes de autoria ou de participação. (Redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008)
§ 1o A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios
suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e
especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena. (Incluído pela Lei nº 11.689, de 2008)
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§ 2o Se o crime for afiançável, o juiz arbitrará o valor da fiança para a concessão ou manutenção da liberdade provisória.
(Incluído pela Lei nº 11.689, de 2008)
§ 3o O juiz decidirá, motivadamente, no caso de manutenção, revogação ou substituição da prisão ou medida restritiva de
liberdade anteriormente decretada e, tratando-se de acusado solto, sobre a necessidade da decretação da prisão ou
imposição de quaisquer das medidas previstas no Título IX do Livro I deste Código. (Incluído pela Lei nº 11.689, de 2008)
Art. 417. Se houver indícios de autoria ou de participação de outras pessoas não incluídas na acusação, o juiz, ao
pronunciar ou impronunciar o acusado, determinará o retorno dos autos ao Ministério Público, por 15 (quinze) dias,
aplicável, no que couber, o art. 80 deste Código. (Redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008)
Art. 418. O juiz poderá dar ao fato definição jurídica diversa da constante da acusação, embora o acusado fique sujeito a
pena mais grave. (Redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008)

Por sua vez o artigo 414 do referido diploma legal dispõe que:
Art. 414. Não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de
participação, o juiz, fundamentadamente, impronunciará o acusado. (Alterado pela L-011.689-2008)
Parágrafo único. Enquanto não ocorrer a extinção da punibilidade, poderá ser formulada nova denúncia ou queixa se
houver prova nova.
O primeiro requisito exigido para pronúncia do acusado é, exatamente, a existência do crime. Sem dúvida, declinou o
legislador pela necessidade de estar demonstrada a materialidade delitiva.
No caso concreto, a materialidade do crime perpetrado encontra-se provada pelo Laudo de Necrópsia à fl. 09/14.
Estando assim demonstrada a materialidade do crime, passamos a averiguação dos indícios de autoria.
A prova testemunhal produzida cumpre o papel de trazer os indícios da autoria delitiva na pessoa do acusado.

Acerca dessa circunstância, têm-se os relatos aqui transcritos.

O depoimento da testemunha, NA Polícia, WELLITON FERREIRA DA COSTA, ás fls. 23/25 - Autos de Inquérito Policial,
afirmou:

"QUE o depoente conhecia também a vítima Edione Brandão ferreira, conhecido por "Jhone", QUE no dia sete do mês e
ano em curso, por volta das vinte horas, o depoente estava no bairro Vita Lobão, numa farmácia comprando comprimidos
para dor de cabeça, ocasião em que sua esposa lhe telefonou dizendo que estava tendo uma confusão e que achava que
seria com os irmãos do depoente; QUE imediatamente, o depoente retornou para sua casa, quando ali chegou já
encontrou EDIONE morto, caído sobre uma poça de sangue na sua calçada, apresentando ferimentos provocados por
arma branca, provavelmente faca; QUE o depoente procurou saber o que tinha acontecido, tendo sido informado de que
EDIONE teria se envolvido numa briga com ANDRÉ e JOSÉ MARIA, tendo como resultado dessa confusão, ANDRÉ tendo
desferido ferimentos em EDIONE; QUE segundo soube o depoente, estavam bebendo na calçada da casa de JOSÉ MARIA,
ANDRÉ e EDIONE, tendo surgido uma discussão entre a vítima e ANDRÉ; QUE segundo soube o depoente, EDIONE teria
sacado de um revólver para atirar contra ANDRÉ, momento em que JOSÉ MARIA entrou na confusão para separar; QUE
NADRÉ teria se armado com uma faca que estava sendo utilizada para cortar uma carne que estava assando (...)"; (grifo
nosso).

Em juízo, às fls. 106 - gravação audivisual, corroborando o depoimento acima, tem-se o testemunho ocular de LUÍS
FELIPE REGO FERREIRA, afirmou:

(.) Eu passei por José Maria, ele estava vindo de bike, bicicleta, ai quando foi abarroou meu pai (vítima Edione) e segurou
ele pelas costa, os braços entende?; (.) o JOSÉ MARIA jogou meu pai conta a cerca, ai foi quando o ANDRÉ começou a
esfaquear ele, ai o JOSÉ MARIA tava coma a arma tentando atirar, mas só que não ia entende?; (.) Ai depois disso, meu
pai ainda levantou, com os setes furos que disseram, derrubou o ANDRÉ e saiu correndo, ai ele foi dobrou a primeira
esquina e deitou no chão; (...)".

Os depoimentos testemunhais produzidas na polícia e em juízo, cumpre o papel de trazer os indícios da autoria delitiva na
pessoa do acusado.
Em sede de literatura jurídica ADRIANO MARREY escreve:
Se para a pronúncia é indispensável a concorrência de fato típico, com indícios bastantes e sérios que apontem o réu
como autor da infração penal descrita, já a impronúncia - ao reverso - envolve um juízo de inadmissibilidade da
imputação. O juiz terá verificado a inexistência de prova quanto ao fato objeto da denúncia e serem inconcludentes os
indícios da pretendida autoria.
Cabe relembrar à Defesa que, aprofundamento do meritum causae é prerrogativa constitucionalmente deferida ao Tribunal
do Júri que é o Juiz Natural para o julgamento. A decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da
acusação, fundada em suspeita e não em juízo de certeza.

Princípio do In Dubio Pro Societate

Cabe ressaltar, que quanto à aplicabilidade do referido instituto, nada obstante reconheça como duvidosa sua
constitucionalidade, não se pode olvidar da prevalência do princípio do in dubio pro societate, já consolidado em nossos
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Tribunais Superiores, ou seja, na dúvida quanto à autoria do crime doloso contra a vida, deve-se pronunciar o acusado
em favor da sociedade, remetendo-o ao julgamento do Tribunal do Júri.
Nessa esteira, temos:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO
QUALIFICADO, NA FORMA TENTADA (ART. 121, § 2º, II C/C O ART. 14, II, AMBOS DO CP). MATERIALIDADE
COMPROVADA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN
DUBIO PRO SOCIETATE. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DE MOTIVO FÚTIL. IMPOSSIBILIDADE. QUALIFICADORA QUE
NÃO É MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. APRECIAÇÃO NECESSÁRIA PELO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO
UNÂNIME. I - Para a pronúncia é necessário que o julgador demonstre, tão somente, a existência do crime e indícios da
autoria imputada ao réu. Precedente do STJ. II - Só podem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias
qualificadoras manifestamente improcedentes, sem amparo nos elementos dos autos, uma vez que não se deve usurpar
do Tribunal do Júri o pleno exame dos fatos. Precedente do STJ. III - Recurso improvido. Decisão unânime. (TJ-PE - RSE:
3892486 PE, Relator: Alexandre Guedes Alcoforado Assunção, Data de Julgamento: 01/09/2015, 4ª Câmara Criminal, Data
de Publicação: 15/09/2015).RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - TENTATIVA DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO -
MATERIALIDADE COMPROVADA - INDÍCIOS SUFICIENTES DAS AUTORIAS - IMPRONÚNCIAS - IMPOSSIBILIDADE -
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. A pronúncia traduz mero juízo de admissibilidade da acusação,
bastando apenas a prova da materialidade e indícios suficientes das autorias. Recursos não providos.(TJ-MG - Rec em
Sentido Estrito: 10208070002562001 MG, Relator: Antônio Carlos Cruvinel, Data de Julgamento: 06/08/2013, Câmaras
Criminais / 3ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 13/08/2013).
AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. PENAL. PROCESSO PENAL.
HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. AUTORIA, MATERIALIDADE E QUALIFICADORAS. INDÍCIOS
COMPROVADOS NOS AUTOS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DÚVIDA RAZOÁVEL QUANTO À AUTORIA.
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. PRECEDENTES. 1. Não há como abrigar agravo regimental que
não logra desconstituir os fundamentos da decisão atacada. 2. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp:
531217 MG 2014/0146618-9, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 07/05/2015, T6 - SEXTA
TURMA, Data de Publicação: DJe 18/05/2015).

DAS QUALIFICADORAS
É da lição de Damásio de Jesus (in Direito Penal, v. 1, p. 580):

"(...) Qualificadoras são circunstâncias legais especiais ou específicas previstas na Parte Especial do CP que, agregadas à
figura típica fundamental, têm função de aumentar a pena.
Diferem das circunstâncias qualificativas, que se encontram na Parte Geral do CP (art. 61 e 62). Além disso, em face das
circunstâncias agravantes (qualificativas) o quantum da agravação fica a critério do juiz. Quando, porém, o Código
descreve uma qualificadora, expressamente menciona o mínimo e o máximo da pena agravada(...)"

Em se tratando de crime de homicídio, o código penal apresenta as seguintes hipóteses:

a) paga ou promessa de recompensa, ou qualquer outro motivo torpe.
De acordo com Guilherme de Souza Nucci, "torpe é atributo do que é repugnante, indecente, ignóbil, logo, provocador de
excessiva repulsa na sociedade". (Nucci, Guilherme de Souza. Manual de Direito Penal. 2005. RT).
O homicídio cometido mediante recebimento de prêmio ou promessa de prêmio é a conhecida morte encomendada a um
mercenário, vulgo matador de aluguel. Por se tratar de circunstância elementar do delito, a mesma se comunica, de forma
que tanto aquele que ordenou a prática do crime quanto aquele que executou o ato em si respondem pela infração penal
do art. 121 em sua forma qualificada.

b) motivo fútil
De acordo com a doutrina, "motivo fútil significa que a causa fomentadora da eliminação da vida alheia calcou-se em
elemento insignificante se comparado com o resultado provocado. Portanto, é flagrante a desproporção entre o motivo e
o resultado obtido" (Nucci, Guilherme de Souza. Manual de Direito Penal. São Paulo. RT. 2005. Pg 564). (grifo nosso).
Assim, no crime de homicídio, pode-se falar em motivo fútil quando a razão que motivou o comportamento do agente é de
menor ou nenhuma importância quando comparado com o resultado obtido, qual seja a morte da vitima.

c) meio insidioso, cruel, ou que provoque perigo comum, tais como veneno, fogo, explosivo, asfixia ou tortura.
A utilização de veneno constitui a mais didática hipótese de homicídio praticado através de meio insidioso. Afinal,
conceitua-se meio insidioso como sendo algo camuflado, uma conduta verdadeiramente traiçoeira, como ocorre no
referido caso do emprego de substância venenosa.
De acordo com o Dicionário Aurélio, cruel é vocábulo sinônimo de duro, insensível, desumano, cruento. Logo, conceitua-
se meio cruel como aquele que causa na vítima desnecessário sofrimento. Tem-se por cruéis os homicídios cometidos
com fogo, asfixia, ou através da prática de tortura. Ressalte-se que asfixia não se confunde com enforcamento. Asfixia se
refere à suspensão de respiração por qualquer meio.

d) meio que impossibilitou ou dificultou a defesa da vítima: traição, emboscada e dissimulação.
A traição, a emboscada e a dissimulação são exemplos trazidos pela lei penal de situações em que a vítima, surpreendida
pelo comportamento sorrateiro do agente, tem sua possibilidade de reação reduzida ou até eliminada por completo.
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Todos os exemplos citados por doutrinadores possuem entre si uma característica em comum, qual seja a surpresa.

Logo, seguindo a idéia de que a mens legis do dispositivo legal enfocado reside na punição do comportamento
inesperado do agente.

e) finalidade de ocultação de outro crime:
Leciona Mirabete que essa qualificadora se divide em casos de conexão teleológica e consequencial. De acordo com o
eminente autor, "ocorre a conexão teleológica quando o homicídio é meio para executar outro crime, finalidade última do
agente. É consequencial quando praticado para ocultar a prática de outro ilícito ou para assegurar a impunidade ou
vantagem do produto, preço ou proveito dele" (Mirabete, Julio Fabbrini. Código Penal Interpretado. 2001. Atlas).

f) quando o delito for contra a mulher em sua condição de sexo feminino:
A incidência desta qualificadora reclama situação de violência praticada contra a mulher, em contexto caracterizado por
relação de poder e submissão, praticada por homem ou mulher sobre mulher em situação de vulnerabilidade. Em outras
palavras, incide a referida qualificadora quando a conduta do agente é movida pelo menosprezo ou discriminação à
condição de mulher, caracterizando assim o FEMINICÍDIO.
Cabe aqui ressaltar, que sigo o entendimento de que a referida qualificadora, assim como a elencada no inciso VII (em
desfavor de policiais ou contra seus parentes), de natureza ontológicas, não geram qualquer embaraço junto às
qualificadoras de cunho subjetivo, razão pela qual é absolutamente viável a coexistência dessas duas categorias quando
do cometimento de um crime de homicídio.

g) quando os acontecimentos se derem em desfavor de policiais, no exercício de suas funções, ou contra seus parentes.

Esta qualificadora pressupõe que o crime tenha sido cometido contra o agente no exercício da função ou em decorrência
dela, não basta que o crime tenha sido cometido contra as pessoas ali elencadas. Sendo indispensável que o homicídio
esteja relacionado com a função pública desempenhada pelo integrante do órgão de segurança pública.

Dito isso, no caso em concreto, há que se reconhecer as qualificadoras por motivo fútil (inc. II) e recurso que torne
impossível a defesa do réu (inc. IV).

No que tange à qualificadora por motivo fútil (art. 121, § 2º, II, do CPB), entende-se que nessa modalidade de homicídio,
fútil é aquele motivo incapaz de dar ao fato explicações razoáveis, é a motivação frívola, ridícula nas suas proporções. No
caso em tela, segundo os depoimentos testemunhais, imputou-se ao réu que sua ação foi motivada pela não devolução de
uma bicicleta da vítima, constituindo o motivo fútil que qualifica o crime de homicídio. Motivo pelo qual, reconheço a
presente qualificadora.
Quanto à qualificadora do emprego de recurso que dificulte ou torne impossível a defesa da vítima, no caso objetivo, a
prova testemunhal revela que a ação do acusado José Maria foi repentina, tomando a vítima de surpresa, por trás, um
ataque inesperado, segurando-a pelos braços, enquanto o acusado André desferia os golpes de faca, não havendo se
quer discussão entre o réu José Maria e a vítima, não dando a esta qualquer chance de defesa. Por este motivo, entendo
está caracterizada a qualificadora do inciso IV do §2º do artigo 121 do Código Penal.
O afastamento de uma qualificadora envolve a certeza de sua inocorrência, pois o princípio vigente no judicium
acusationis é o in dubio pro societate. In casu, o conjunto probatório em momento algum dá certeza quanto à inexistência
das qualificadoras apontadas.
Com efeito, o afastamento de qualquer das qualificadoras apontadas pela acusação na denúncia só deve ter lugar quando
houver prova plena de sua não existência ou absoluta ausência de sua ocorrência (RT 556/316). No mesmo sentido:
RJTJSP 71/313.
Em outras palavras, a pronúncia é ato judicial que dispensa excesso de linguagem e incursão pelo vasto campo do
julgamento de mérito, sob pena de o magistrado exorbitar de sua função jurisdicional e exercer atribuições próprias do
Júri, devendo, por esse motivo, verificar apenas se está provada a existência do delito e se existem indícios suficientes de
que seja o réu o seu autor, pois sua decisão reflete apenas mero juízo de admissibilidade que tem como escopo levar o
réu a julgamento pelo Tribunal Popular.
Concedo aos Acusados o direito de recorrerem em liberdade, em vista do teor desta decisão de fls. 232/233, bem como
por estarem ausentes quaisquer motivos ensejadores da prisão preventiva.

DO DISPOSITIVO
Diante de todo o exposto e com respaldo nas letras do art. 413 do Código de Processo Penal, JULGO PROCEDENTE a
Denúncia para PRONUNCIAR os réus ANDRÉ FERREIRA DA COSTA e JOSÉ MARIA FERREIRA DA COSTA, para
responder junto ao Tribunal do Júri pelo crime do artigo 121, §2º, incisos II e IV, c/c artigo 29, ambos do Código Penal.
Notifique-se o Ministério Público.
P. R. I.

Imperatriz, 9 de junho de 2017.

Ana Lucrécia Bezerra Sodré Reis
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Juíza de Direito Titular da 3ª Vara Criminal de Imperatriz/MA
O que se CUMPRA nos termos e na forma da Lei. Dado e passado nesta Secretaria Judicial a meu cargo, nesta Cidade de
Imperatriz, Estado do Maranhão, 28 de Junho de 2017. Eu, Rychardyson Barbosa da Silva, Secretário Judicial Substitutoo fez,
digitei e conferi.

ANA LUCRÉCIA BEZERRA SODRÉ REIS
JUIZA TITULAR da 3ª Vara Criminal

REG. DISTRIBUIÇÃO Nº 75-70.2017.8.10.0040 (114/2017)
DENOMINAÇÃO: AÇÃO PENAL
AUTOR(A): Justiça Pública
RÉ(S): CLODOALDO DA SILVA ALVES
INCIDÊNCIA PENAL: Art. 121, § 2°, IV e VI do CP e art. 12 da Lei 10.826/03
A Excelentíssima Senhora ANA LUCRÉCIA BEZERRA SODRÉ REIS, JUIZA da 3ª Vara Criminal da Comarca de Imperatriz,
Estado do Maranhão. Manda a INTIMAÇÃO do ADVOGADO abaixo indicados para APRESENTAR ALEGAÇÕES FINAIS, no
prazo legal.
ADVOGADOS/OAB:

WARLLYSON DOS SANTOS FIUZA OAB/MA 11.734
VALDEMAR DE BRITO OAB/MA 4.964

O que se CUMPRA nos termos e na forma da Lei. Dado e passado nesta Secretaria Judicial a meu cargo, nesta Cidade de
Imperatriz, Estado do Maranhão, 28 de Junho de 2017. Eu, Rychardyson Barbosa da Silva, Secretário Judicial Substitutoo fez,
digitei e conferi.

ANA LUCRÉCIA BEZERRA SODRÉ REIS
JUIZA TITULAR da 3ª Vara Criminal

Quarta Vara Criminal de Imperatriz

AÇÃO PENAL Nº: 12844-47.2016.8.10.0040
JUIZ: DR. WELITON SOUSA CARVALHO
PROMOTOR: DR. ANTONIO COELHO SOARES JUNIOR
RÉU: ARIMATEIA PEREIRA BRITO
ADV.: DRA. RAFAELA BRITO CARON, OAB/MA 16.747
FINALIDADE: De ordem do Excelentíssimo Senhor Dr. Weliton Sousa Carvalho, Juiz de Direito titular da 4ª Vara Criminal, faço a
publicação e intimação da advogada de Defesa, DRA. RAFAELA BRITO CARON, OAB/MA 16.747para, no prazo de 05 (cinco)
dias, apresentar as alegações finais. Imperatriz-MA, 28de junho de 2017.

Armistrog Clay Vieira Ribeiro
Secretário Judicial Substituto

AÇÃO PENAL Nº.: 14773-52.2015.8.10.0040
JUIZ: DR. WELITON SOUSA CARVALHO
PROMOTOR: DR. ANTÔNIO COELHO SOARES JÚNIOR
RÉU(S): LUIS PEREIRA DA SILVA JUNIOR
ADVOGADO: DRº. JOÃO BATISTA BORGES LUZ SILVA. OAB/MA – Nº 10.275
FINALIDADE:Publicação e Intimação do advogado do réuDRº. JOÃO BATISTA BORGES LUZ SILVA. OAB/MA – nº 10.275, para,
no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar as alegações finais da defesa. Imperatriz/MA, 28(vinte e oito) dia do mês de junho de 2017
(dois mil e dezessete).

Sergio Luís Borges Barbosa
Secretário Judicial
4ª Vara Criminal

AÇÃO PENAL Nº.: 4672-34.2007.8.10.0040
JUIZ: DR. WELITON SOUSA CARVALHO
PROMOTOR: DR. ANTÔNIO COELHO SOARES JÚNIOR
RÉU: RODOLFO JOSÉ DE OLIVEIRA
ADVOGADO: DR. HILDOMAR SANTOS SILVA,OAB/MA 11.162.
FINALIDADE: Intimação dos advogados dos réus,DR. HILDOMAR SANTOS SILVA,OAB/MA 11.162.para tomar conhecimento
dointeiro teor da SENTENÇA que segue transcrita:“[…] "Diante de todo o exposto JULGO PROCEDENTE a
denúncia e CONDENO o acusado RODOLFO JOSÉ DE OLIVEIRA nas penas do art. 302, parágrafo único, I, e
art. 303, parágrafo único, c/c art. 70, da Lei n.º 9.503/97. III.1. DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA DO
ACUSADO EM RELAÇÃO À VÍTIMA DAVI COIMBRA DE SOUSA [.]Diante desta análise, estabeleço a pena
base em 02 (dois) anos e 3 (meses) de detenção e a suspensão de sua habilitação para dirigir veículo
automotor pelo mesmo período. Não concorrem atenuantes nem agravantes. Concorre a causa de aumento
de pena previsa no inciso I, paragrafo único do art. 302, da Lei 9.503/97, razão pela qual aumento a pena em
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um terço, passando a dosá-la em 3 (três) anos de detenção e a suspensão de sua habilitação para dirigir
veículo automotor pelo mesmo período. Não se vislumbram causas de diminuição de pena, razão pela qual
torno definitiva a pena de 3 (ANOS) DE DETENÇÃO E SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO (CNH) POR IGUAL
PERÍODO, FIXANDO-A EM CARÁTER DEFINITIVO. III.2. DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA DO ACUSADO EM
RELAÇÃO À VÍTIMA REMI APARECIDO DA SILVA JÚNIOR Não se vislumbram causas de diminuição de
pena, razão pela qual torno definitiva a pena de 8 (OITO) MESES DE DETENÇÃO E SUSPENSÃO DA
HABILITAÇÃO (CNH) POR IGUAL PERÍODO. No caso concreto incide as letras do art. 70, primeira parte, do
Código Penal. Neste caso, sendo dois crimes diferentes que tiveram suas penas dosadas em patamares
idênticos, aplico uma das penas, aumentada do critério ideal de 1/6. Em assim, a pena apena atinge o
patamar de 3 (TRÊS) ANOS E 8 (OITO) MESES DE DETENÇÃO E SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO (CNH) POR
IGUAL PERÍODO, FIXANDO-A EM CARÁTER DEFINITIVO. III.3 DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA
[...]Em assim, no caso concreto, tem-se a incidência do art. 33, § 2º, c, do Código Penal, de tal modo que o
regime inicial para cumprimento da pena será o aberto. III.3.DA SUBSTITUIÇÃO OU SUSPENSÃO DA PENA
Observa-se que teoricamente é admissível a substituição prevista no art. 44, I e II, do Código Penal, visto
que a pena em concreto é inferior a 04 (quatro) anos. Não obstante, no caso em análise, a substituição se
recomenda pelo que dispõe o art.44, III do mesmo diploma legal. Preenchidos os requisitos legais objetivos
e subjetivos do Art. 44 do CP, SUBSTITUO a pena privativa de liberdade ora imposta ao condenado por
duas restritivas de direito, nos seguintes termos: A) Prestação de Serviços à Comunidade, que deverá ser
cumprida em entidade pública ou assistencial, na forma estabelecida pelo Juízo das Execuções Penais,
segundo as diretrizes do Art. 46 do CP; B) Prestação Pecuniária, cujo montante da pena, levando em
consideração as circunstâncias judiciais retro analisadas, e, sobretudo, a condição econômico-financeira
do condenado, estabeleço em 100 dias-multas, e considero o valor do dia-multa em 1/30 do salário mínimo
vigente. Cujo valor deverá ser destinado a um dos Conselhos Tutelares deste Município, no prazo máximo
de 30 (trinta) dias, a contar do trânsito em julgado desta decisão, e cuja comprovação se fará mediante
apresentação de recibo. A pena de suspensão da habilitação para direção de veículo automotor deve
observar o disposto no § 2.º, do Art. 293, da Lei 9.503/97. Note-se, para clareza da decisão, que a
substituição alcança tão somente a pena de detenção. As privativas de direito permanecem. III.4. DAS
DETERMINAÇÕES FINAIS CONCEDO o direito ao réu de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da
presente decisão, salvo se por outro motivo estiver presa, ou fato superveniente autorizar seu ergástulo.
Sem custas. [.] 5. Na conformidade do art. 293 da Lei nº 9503/97, DETERMINO que o acusado, com o trânsito
em julgado da presente sentença, entregue no prazo de 48 (quarenta e oito) horas após sua intimação sua
carteira de habilitação. Ou não sendo este habilitado, EXPEÇA-SE ofício ao Detran com cópia da sentença a
fim de ficar este proibido de habilitar-se pelo prazo de 3 (TRÊS) ANOS E 8 (OITO) MESES.P.R.I. CUMPRA-SE.
Imperatriz/MA, 05 de junho de 2017. JUIZ WELITON SOUSA CARVALHO TITULAR DA 4ª VARA CRIMINAL".Imperatriz/MA,
Secretaria Judicial Criminal, aos 28(vinte e oito) dias do mês de Junho de 2017 (dois mil e dezessete) Eu, ___________ Armistrog
Clay Vieira Ribeiro, Secretário Judicial Substituto, digitei e subscrevo.

Weliton Sousa Carvalho
Juiz de Direito Titular

4ª Vara Criminal

Vara da Fazenda Pública de Imperatriz

PROCESSO Nº 0000008-35.2013.8.10.0044 (832013)
AÇÃO: INCIDENTES | EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA
REQUERENTE: MARIA IVETE BARROS DA SILVA
ADVOGADO: DENYSE NOIA DE OLIVEIRA ( OAB 11156-MA )
REQUERIDO: SUPERINTENDENTE DA FUNDAÇÃO SOUSANDRADE DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UFMA
ADVOGADO: FERNANDA DE CARVALHO BITTENCOURT ( OAB 8020-MA ) e LAIS TEREZA ATTA ALMEIDA ( OAB 11636-
MA ) e MARTHA VIEIRA SALDANHA ALVES ( OAB 8850-MA )

INTIMO a parte requerente e o requerido Superintendente da Fundação Sousândrade de Apoio ao Desenvolvimento da UFMA do
retorno dos autos do Tribunal de Justiça, bem como, para tomar conhecimento da decisão de segundo grau que reconheceu a
ilegitimidade passiva do Município de Imperatriz, excluindo-o da lide.Imperatriz (MA), 27 de junho de 2017Fabrício Ferraz
VasconcelosSecretário Judicial da Vara da Fazenda Pública

PROCESSO Nº 0000251-13.2012.8.10.0044 (29612012)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
AUTOR: SONIA BATISTA DE ALMEIDA SILVA
ADVOGADO: RAIMUNDO NONATO FERREIRA LIMA ( OAB/MA 3868 ) SAMANTHA KAROLINY BRANDÃO LIMA ( OAB/MA
17434 ) CARLOS ALUÍSIO DE OLIVEIRA VIANA (OAB/MA 9555)
REU: ESTADO DO MARANHAO

ATO ORDINATÓRIO PROVIMENTOS 01/2007 e 10/2009 DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA Processo nº
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251-13.2012.8.10.0044 Intimo a Parte Requerente do retorno dos autos do Tribunal de Justiça, bem como, para no prazo de 15
(quinze) dias, requerer o que lhe compete.Imperatriz, 26 de Junho de 2017Fabrício Ferraz VasconcelosSecretário Judicial
Documento redigido por Irailde de Sousa Castro, 130690, Técnica Judiciária Supervisionado pelo Secretário Judicial, conforme art.
2º do Provimento nº 22/2009-CGJ.

PROCESSO Nº 0000470-60.2011.8.10.0044 (60342011)
AÇÃO: PROCEDIMENTOS REGIDOS POR OUTROS CÓDIGOS, LEIS ESPARSAS E REGIMENTOS | AÇÃO POPULAR

AUTOR: JOSÉ ZANCHETT

REU: FRANERE COMERCIO, CONSTRUÇÕES E IMOBILIÁRIA LTDA
ADVOGADO: FERNANDO ANTONIO DA SILVA FERREIRA, OAB-MA 5148, ANTONIO JOABE BONFIM RODRIGUES, OAB-
MA 7948, GISELLE DE SOUSA FONTES MARTINS, OAB/MA 10.799, LUCIANA MARIA FRAZÃO BRANDÃO ATAIDE, OAB-
MA 11.638, MARA PEREIRA PORTO, OAB-MA 11.560, SANDRO BARROS DOS SANTOS, OAB-MA10.497, JAQUELINE
FERRAZ DOS SANTOS, OAB-MA-11.084.
MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ - MA

ATO ORDINATÓRIOPROVIMENTOS 01/2007 e 10/2009 DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇAProcesso nº
470-60.2011.8.10.0044Intimo a Franere Comércio, Construções e Imobiliária Ltda, por meio dos advogados indicados no
documento de fls. 440, para providenciar a representação processual (procuração ad judice) no prazo de 15 (quinze)
dias.Imperatriz (MA), 29 de junho de 2017Fabricio Ferraz VasconcelosSecretário Judicial Resp: 112029

PROCESSO Nº 0000866-66.2013.8.10.0044 (91092013)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
AUTOR: NEWTON DA SILVA CARVALHO 
ADVOGADO: BENEDITO JORGE GONÇALVES DE LIRA ( OAB 9561-MA )
REU: ESTADO DO MARANHAO
ATO ORDINATÓRIOPROVIMENTOS 01/2007 e 10/2009 DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇAProcesso nº
866-66.2013.8.10.0044Em virtude da juntada das fichas financeiras, intimo o autor/exequente para manifestação no prazo de 15
(quinze) dias.Imperatriz, 28 de Junho de 2017Fabrício Ferraz VasconcelosSecretário Judicial

PROCESSO Nº 0001387-74.2014.8.10.0044 (174862014)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
AUTOR: JOSIVAN ALEIXO FREIRE 
ADVOGADO: ELISANGELA CONCEICAO SILVA ( OAB 5424-MA )
REU: ESTADO DO MARANHAO
ATO ORDINATÓRIOPROVIMENTOS 01/2007 e 10/2009 DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇAProcesso nº
1387-74.2014.8.10.0044Apresentada a contestação, intimo o autor para réplica em 15 (quinze) dias, art. 350 do NCPC.Imperatriz,
28 de Junho de 2017Fabrício Ferraz VasconcelosSecretário Judicial

PROCESSO Nº 0002835-58.2009.8.10.0044 (28352009)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQUERENTE: JUCELINO LIMA TEIXEIRA 
ADVOGADO: CARLOS ANDRE MORAIS ANCHIETA ( OAB 6274-MA )
REQUERIDO: ESTADO DO MARANHAO 
PROCURADOR: RODRIGO MAIA ROCHA (OAB/MA 6469)
ATO ORDINATÓRIOPROVIMENTOS 01/2007 e 10/2009 DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇAProcesso nº
2835-58.2009.8.10.0044Em virtude da apresentação do laudo pericial às fls. 162/163, intimo as partes para manifestação, no prazo
comum de 15 (quinze) dias (art. 477, § 1º do CPC).Imperatriz, 28 de Junho de 2017Fabrício Ferraz VasconcelosSecretário Judicial

PROCESSO Nº 0002106-22.2015.8.10.0044 (122572015)
AÇÃO: PROCEDIMENTOS REGIDOS POR OUTROS CÓDIGOS, LEIS ESPARSAS E REGIMENTOS | AÇÃO CIVIL PÚBLICA

AUTOR: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

REU: EMPRESA EMP TOCANTINS LOCAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA e JEAN PEREIRA DOS SANTOS e LAYNNA
PINHEIRO BARBOSA e LUIS CARLOS BARROS RIBEIRO e RAIMUNDO SOARES CUTRIM
ADVOGADO: JORGE VALFREDO BATISTA VENTURA ( OAB 7477-MA ) e JOSÉ LUIZ FERNANDES GAMA ( OAB 7340-MA )
e LUIS AFONSO DANDA ( OAB 8611-MA ) e RAYANA PEREIRA SOTAO ARRAES ( OAB 10613-MA ) e RODRIGO DE
BARROS BEZERRA ( OAB 7133-MA )

Autos n. 2106-22.2015.8.10.0044Vistos.O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO ajuizou AÇÃO CIVIL PÚBLICA
POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, contra RAIMUNDO SOARES CUTRIM, LUIS CARLOS BARROS RIBEIRO,
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EMPRESA EMP TOCANTINS LOCAÇÃO CONSTRUÇÕES LTDA, LAYNNA PINHEIRO BARBOSA e JEAN PEREIRA DOS
SANTOS, qual. fls., aduzindo que os réus teriam cometido uma série de ilegalidades na contratação de empresa responsável pela
reforma geral do prédio sede da Delegacia de Polícia Civil do Município de Vila Nova dos Martírios/MA, bem como na execução do
sobredito contrato, segundo apontado pelo Parecer n.º 083/2010 - ASSEJUR/SSP (fls. 132/137), anexo a exordial. Alega, dessa
feita, que o cometimento de tais ilegalidades contraria a previsão da Lei 8.429/1992, pugnando, dessa forma, pela condenação do
réu nas penas previstas no art. 12, II da Lei n.º 8.429/92.A petição inicial veio acompanhada dos documentos de fls. 21/608.
Determinada a apresentação de manifestação por escrito, o fizeram às fls. 627/634, 638/643, 652/665 e 689/692.Com efeito, em
juízo preliminar, consubstancia-se a conduta do requerido como ato que não coaduna com o dever de probidade do ocupante de
cargo/função pública, bem como dos prestadores de serviço perante a administração pública, ocorrendo, a princípio, violação aos
princípios constitucionais da Administração Pública, configurando-se, em tese, ato de improbidade administrativa, conforme
disposto nos arts. 9º e 10º, da Lei n.º8.429/92.Assim, recebo a presente ação, no que determino a citação dos requeridos para
contestar, no prazo de 15 (quinze) dias (Lei n.º 8.429/92, art. 17, § 9º, c/c o CPC, art. 297).Findo o prazo para contestação, intime-
se o Ministério Público Estadual para se manifestar em 10 dias. Sucessivamente, intime-se o Estado do Maranhão, por seu
Procurador Geral, para manifestar, no prazo de 10 dias, sobre o interesse em compor o polo ativo da lide.Intime-se e cumpra-
se.Imperatriz - MA, 22 de junho de 2017. Juiz JOAQUIM da Silva FilhoTitular da Vara da Fazenda Pública Resp: 147165

PROCESSO Nº 0000413-71.2013.8.10.0044 (33702013)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

AUTOR: MARIA CONCEIÇÃO DA SILVA
ADVOGADO: MANOEL CARNEIRO SILVA ( OAB 3016-MA )

REU: ESTADO DO MARANHAO

Vistos,1. Intime-se o exequente para emendar a petição de cumprimento de sentença (fl. 146), no prazo de 15 dias, adequando-se
as previsões dos art. 534 e 535 do CPC, sob pena de arquivamento. 2. Cumpra-se.Imperatriz/MA, 21 de junho de 2017.Juiz
JOAQUIM da Silva FilhoTitular da Vara da Fazenda Pública Resp: 147165

PROCESSO Nº 0001938-20.2015.8.10.0044 (107442015)
AÇÃO: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
AUTOR: EDENILTON LOPES DUTRA e ESTADO DO MARANHAO
ADVOGADO: BENEDITO JORGE GONÇALVES DE LIRA ( OAB/MA 9561 ) MARDONE GONÇALVES DA SILVA OLIVEIRA
(OAB/MA 12.829)
RÉU: ESTADO DO MARANHÃO

Vistos,1. Defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita.2. Intime-se o executado para, no prazo de 30 dias, querendo,
apresentar impugnação, nos termos do art. 535 do CPC. 3. Apresentada Impugnação, intime-se o (a) exeqüente para sobre esta
se manifestar, no prazo de 15 dias.4. Decorrido o prazo sem impugnação, certifique-se, e ato contínuo, encaminhem-se os autos à
contadoria, para atualização do valor executado.5. Após, voltem os autos conclusos.6. Cumpra-se.Imperatriz/MA, 18 de agosto de
2016.Juiz JOAQUIM da Silva FilhoTitular da Vara da Fazenda Pública

PROCESSO Nº 0002303-74.2015.8.10.0044 (137612015)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
AUTOR: GILMAR MARCOS ARAÚJO OLIVEIRA 
ADVOGADO: DENY JACKSON SOUSA MAGALHÃES ( OAB 7083-MA )
REU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
(...) INTIMEM-SE as partes, por seus advogados, quanto a juntada do laudo pericial, sob a advertência de que gozam seus
assistentes técnicos do prazo comum de 10 dias para oferecimento de seus pareceres. Nada mais, encerrou-se o presente termo
que vai devidamente assinado.. Cumpra-se. MM.Juiz JOAQUIM da Silva FilhoTitular da Vara da Fazenda Publica

PROCESSO Nº 0002404-92.2007.8.10.0044 (24042007)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQUERENTE: RENEN BORGES DE ASSIS
ADVOGADO: ALEXSANDRO MARTINS BARROS ( OAB/MA 5812 )SAMANTHA CANGUSSÚ OLIVEIRA (OAB/MA 12.280)
GILMAR ALVES SAMPAIO (OAB/MA 5685)
REQUERIDO: MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ - MA

Vistos,1. Intime-se o executado para, no prazo de 30 dias, querendo, apresentar impugnação, nos termos do art. 535 do CPC. 2.
Apresentada Impugnação, intime-se o (a) exequente para sobre esta se manifestar, no prazo de 15 dias.3. Decorrido o prazo sem
impugnação, certifique-se, e ato contínuo, encaminhem-se os autos à contadoria, para atualização do valor executado.4. Após,
voltem os autos conclusos.5. Cumpra-se.Imperatriz/MA, 05 de abril de 2017.Juiz JOAQUIM da Silva FilhoTitular da Vara da
Fazenda Pública

PROCESSO Nº 0005666-23.2011.8.10.0040 (66352011)

Página 1418 de 2382 Diário da Justiça Eletrônico Disponibilização: 30/06/2017
Edição nº 114/2017 Publicação: 03/07/2017

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO - Praça Dom Pedro II, s/n Centro - CEP 65010-905 - São Luis-MA - Fone: (98) 2106-9000 - www.tjma.jus.br
Diário da Justiça Eletrônico - Diretoria Judiciária - Coordenadoria de Jurisprudência e Publicações - Fone: (98) 2106 9805 / 9810 / 9896 / 9897 - publicacoes@tj.ma.gov.br



AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
AUTOR: JOSELIR COSTA TININ 
ADVOGADO: JOSÉ FRONIVAL ( OAB 9017-MA )
REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
(...) Juntado o laudo pericial, intimem-se as partes para se manifestarem, bem como, querendo, que, apresentem parecer dos
respectivos assistentes técnicos no prazo comum de quinze dias (art. 477, § 1º do CPC). Intimem-se as partes. Cumpra-se.
Imperatriz, 14 de março de 2017. Juiz JOAQUIM da Silva Filho Titular da Vara da Fazenda Pública

PROCESSO Nº 0000470-60.2011.8.10.0044 (60342011)
AÇÃO: PROCEDIMENTOS REGIDOS POR OUTROS CÓDIGOS, LEIS ESPARSAS E REGIMENTOS | AÇÃO POPULAR

AUTOR: JOSÉ ZANCHETT
ADVOGADO: CAMILA DECHICHI SEVILHANO ( OAB 9465-MA ) e ELISEU RIBEIRO DE SOUSA ( OAB 7772A-MA )

REU: FRANERE COMERCIO, CONSTRUÇÕES E IMOBILIÁRIA LTDA e MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ - MA

Processo n. 470-60.2011.8.10.0044Ação PopularA â?" JOSÉ ZNCHETR â?" FRANERE COMÉRCIO, CONSTRUÇÕESEMENTA.
ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO POPULAR. AUSÊNCIA DE ATO LESIVO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO.
INDEFERIMENTO. A Ação Popular (Lei n. 4.717/65), prescinde da existência de ato lesivo ao patrimônio público, caso em que,
ausente o ato com esta qualificação, impõe-se o indeferimento do pleito veiculado pelo autor popular, com incidência de custas
calculadas de modo singelo, por não se vislumbrar, na espécie, a majorante da Lei de regência.VISTOS, ETC.Cuida-se de Ação
Popular, com pedido de liminar, ajuizada por JOSÉ ZANCHETT, em face do MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ e FRANERE
COMÉRCIO, CONSTRUÇÕES E IMOBILIÁRIA LTDA., quals. fls., objetivando a paralisação de obras e desobstrução da rua
Antonio Guedes, fazendo cessar toda e qualquer edificação na área do referido logradouro.Diz o autor popular que é sócio da
empresa proprietária de uma área situada na Av. Marginal, n. 50, Entroncamento, cadastrada no Distrito 01, Zona 02, Quadra 051,
parte do Lote 0091, Unidade 01, 02, 03, 04 e 05, em área urbana de expansão, medindo 3.051,57mÂ², perímetro de 243,00m, com
os seguintes limites e confrontações: Norte â?" Av. Marginal; Sul â?" Juraci Antonio Zanchett; Leste â?" CEMAR; e OESTE â?"
Antonio Manoel Pereira, conforme matrícula n. 4.902, do 2° Cartório de Notas e Registro de Imóveis da 2ª Zona.Aduz que, tanto da
matrícula quanto da planta de situação da área, existe uma rua chamada Rua Marginal (também designada em alguns documentos
de Av. Antonio Guedes), que intercepta a BR 010 nas proximidades da sede da CEMAR em Imperatriz, cuja via pública teria sido
incorporada à área particular da empresa ré onde esta constrói um SHOPPING, obra esta já em estado avançado de
construção.Narra, ainda, que o Município de Imperatriz, instado a interceder na área, manteve-se inerte, limitando-se a informar
que a Rua Marginal não existiria nos registros da Secretaria de Planejamento Urbano e Meio Ambiente-SEPLUMA, silenciando, no
entanto, acerca da Rua Antonio Guedes, como também era conhecida a Av. Marginal, constando a rua com esta designação junto
à CEMAR, havendo, inclusive, alusão a tal logradouro em planta apresentada pala Prefeitura ao Ministério Público.Instruiu o
pedido com os documentos de fls., 11/57.Citados, os réus contestaram a ação. A ré FRANERE COMÉRCIO, CONSTRUÇÕES E
IMOBILIÁRIA LTDA., aduziu as manifestações lançadas às fls. 72/102, em que, inicialmente, nega a existência dos logradouros
questionados, assim como arguiu a carência de ação por inadequação da via eleita, ausência de interesse de agir do autor popular
por não se tratar na espécie de patrimônio público, e, no mérito, aduz a "ausência das condições específicas da ação popular",
inexistência de ilegalidade do ato e que o autor popular estaria a defender interesse particular dele próprio, colacionando os
documentos de fls. 103/168.Em sua manifestação (fls. 174/179), aduz o Município de Imperatriz que a rua Antonio Guedes não
existe no local indicado pelo autor popular e que os mapas colacionados na inicial não condizem com os mapas oficiais, bem assim
que não há prova de ilegalidade ou de lesividade a ser combatida pela ação popular. Com a resposta, juntou os documentos de fls.
180/190.Instado nos autos, o Ministério Público Estadual manifestou-se às fls. 195/197 pela improcedência do pedido.Por
despacho de fls. 199 determinei a especificação de provas. O autor especificou provas, dentre estas a realização de inspeção
judicial (fls. 204/205), assim como a ré FRANERE COMÉRCIO, CONSTRUÇÕES E IMOBILIÁRIA LTDA especificou as provas de
seu interesse (fls. 207/208).Às fls. 226, dos autos, consta decisão de indeferimento da liminar, da lavra do Doutor ADOLFO PIRES
DA FONSECA NETO.Réplica às contestações às fls. 244.Por decisão de fls. 273/274, negou-se seguimento a Agravo de
Instrumento tomado da decisão que indeferiu a liminar.Termo de inspeção realizada na àrea, acostado às fls. 290/291, ilustrado
com fotografias (fls. 292/295).Audiência de Instrução e Julgamento às fls. 422/432, onde se encontra o depoimento pessoal do
autor, bem assim os depoimentos de três testemunhas; audiência em continuação (fls. 444/448), com a oitiva de uma testemunha
arrolada pelos réus.Alegações finais: do autor (fls. 451/459); da ré FRANERE COMERCIO, CONSTRUÇÕES E IMOBILIARIA
LTDA. (fls.461/470); do MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ (fls. 476/480); e, por último, do Ministério Público (fls.
490/495).RELATADOS, DECIDO.Conceitualmente, "ação popular é o meio constitucional posto à disposição de qualquer cidadão
para obter a invalidação de atos ou contratos administrativos â?" ou a estes equiparados -, ilegais e lesivos do patrimônio federal,
estadual e municipal, ou de suas autarquias, entidades paraestatais e pessoas jurídicas subvencionadas com dinheiros públicos"
(Meirelles, Hely Lopes, Mandado de segurança, ação popular, ação civil pública, mandado de injunção, "hábeas data", ação direta
de constitucionalidade e ação declaratória de constitucionalidade, 22ª., ed., 3ª. Tiragem, pág. 115/115v. São Paulo: Malheiros,
2000).Ao pórtico da Ação Popular, segundo se extrai do texto constitucional, "qualquer cidadão é parte legítima para propor ação
popular que vise a anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa,
ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do
ônus da sucumbência" (CF, art. 5º, LXXIV).Assente, pois, que a Ação Popular finca-se no binômio ILEGALIDADE-LESIVIDADE do
ato impugnado, mister a análiseda hipótese fática sob esse prisma.À evidência, na instrução não restou demonstrado a existência
de ato lesivo ao patrimônio municipal. Com efeito, a área em questão fora objeto de REMEMBRAMENTOdatado de 2009, com
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retorno da área integral do loteamento ao domínio particular, consoante faz prova o processo administrativo respectivo, onde se
inserem planta e memorial descritivo do imóvel(fls. 185/190).Os documentos de fls. 113 e 117 dos autos, ilustram bem a questão.
No primeiro, elucida o Sr. Secretário de Planejamento Urbano e Meio Ambiente que a área fora objeto de remembramento ao
titular do loteamento e posteriormente transferida à FRANERE-COMÉRCIO CONSTRUÇÃO E IMOBILIÁRIA LTDA., bem assim
que não existiria a rua Marginal indicada na ação no âmbito da dita Secretaria; no segundo, o Sr. Presidente da Câmara Municipal
ratifica a inexistência do referido logradouro em consulta aos anais da Casa Legislativa.Por conduto dessas informações, já houve
um primeiro pronunciamento ministerial postulando a improcedência do pedido, da lavra do ilustrePromotor de Justiça, Dr. Sandro
Pofahl Bíscaro (fls. 195/197).No mesmosentido, toam as alegações ministeriais da lavra do ilustre Promotor de Justiça, Dr.Jadilson
Cirqueira de Sousa (fls. 490/495), com competência específica sobre amatéria, consoante parecer estampado às fls.
490/495.Corroborando a assertiva de inexistência do logradouro reclamado na inicial, destaca-se trecho do depoimento do ex-
Secretário de Planejamento Urbano e Meio Ambiente do município, ouvido em juízo (fls. 446/448):"(â?¦) QUE ao tempo da
construção do shopping não havia acesso de fato pela rua Antonio Guedes que faria parte do loteamento remembrado, como dito
antes; QUE em 2006 a escola Rui Barbosa pertencente à família do depoente recebeu em pagamento um lote de terra pertencente
ao SR. ONORIO VIEIRA DA SILVA na mesma localização, ligado ao SR. ZANCHET, não existindo acesso nos limites entre o atual
shoppingo Imperial e o imóvel do SR. ZANCHET (...)"Isto posto, por inexistir ato a embasar a presente ação constitucional, e
acorde com o entendimento ministerial manifestado por duas vezes, REJEITO os pedidos veiculados pelo autor popular, com
resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do código de Processo Civil. Custas com incidência singela, por não se vislumbrar,
na espécie, a previsão de majoração no art. 13, da Lei de regência. Com o trânsito em julgado, arquive-se com baixa na
distribuição.Publique-se. Registre-se. Intime-se.Imperatriz, 27 de outubro de 2010.Juiz JOAQUIM da Silva FilhoTitular da Vara da
Fazenda Pública Resp: 147165

Vara Especial de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Imperatriz

MANDADO DE INTIMAÇÃO

DISTRIBUIÇÃO: Nº 325-97.2017.8.10.0042
AÇÃO: MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA
REPRESENTANTE: L.F.V.
REPRESENTADO:C.K.M.R.
OFICIAL: SAULO LUIZ

O Excelentíssimo Senhor Dr. Ana Paula Silva Araújo, Juíza de Direito da Vara Especial de Violência Doméstica e Familiar Contra a
Mulher da Comarca de Imperatriz, Estado do Maranhão.

FINALIDADE: INTIMAÇÃO do advogado DR ERASMO PEREIRA DA SILVA JUNIOR, OAB nº 15.016, DECISÃO proferida nos
autos em comento, a fim de que procedam a alteração no sistema de monitoramento.

CUMPRA-SE na forma da Lei. Dado e passado nesta Secretaria Judicial, a meu cargo, nesta Cidade de Imperatriz, Estado do
Maranhão, aos 28 de junho de 2017. Eu, Gabriela Antunes Macedo, Secretária Judicial, digitei, ________, assinei, de Ordem da
MM. Juíza de Direito da Vara Especial Mulher, de acordo com a Resolução nº 19/2007 TJ/MA.

Gabriela Antunes Macedo
Secretária Judicial

Juizado Especial Criminal de Imperatriz

DECISÃO-JECI - 12017
Código de validação: C8186DAA70

Decisão
Trata-se do resultado do concurso público proveniente do Edital 001/2017, o qual objetiva selecionar projetos de Entidades
Públicas ou Privadas com finalidade social para obtenção de recursos financeiros arrecadados com as transações penais,
prestações pecuniárias e suspensão condicional do processo ou da pena, nos termos da Resolução 154/2012 do Conselho
Nacional de Justiça-CNJ e do Provimento 10/2012 do Tribunal de Justiça deste Estado.
De início, importante destacar que para obter a aprovação a entidade deverá preencher requisitos objetivos e subjetivos
determinados pelos instrumentos normativos acima citados.
Como requisito objetivo tem-se que: i) a entidade deverá ser pública ou privada com comprovada finalidade social; ii) sediada nos
municípios de Imperatriz, Davinópolis e Governador Edson Lobão; iii) esta regularmente constituída há pelo menos 01 ano; iv) ser
dirigidas por pessoa que não tenha sido condenada pela prática de atos de improbidade administrativa ou de crimes contra
administração pública.
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Já quanto elemento subjetivo, determina a resolução que: i) atuar diretamevnte com execução penal, assistência ou
ressocialização de apenados, assistências as vítimas de crimes e prevenção de criminalidade; ii) apresentar projeto com maior
viabilidade de implementação e iii) apresentar serviço de maior relevância social.
Por fim a resolução veda a participação de pessoas jurídicas com fins lucrativos; que não estejam localizadas nos municípios de
Imperatriz, Davinópolis e Governador Edson Lobão; esteja em mora com a Administração Pública Direta, Indireta relativamente à
prestação de contas de outros recurso anteriormente recebido ou quando apresentadas, não tenha sido aprovadas; iii) componha o
Poder Judiciário, e, iv) busque promoção pessoal do Magistrado ou integrantes das entidades beneficiadas.
Analisando os documentos apresentados, importante deixar destacado que algumas das entidades não conseguiram lograr êxito
em delinear um projeto onde se vislumbrasse uma atividade específica, restringindo-se tais entidades apenas a apresentarem os
seus objetivos, pleiteando verba para a sua manutenção, aquisição e/ou edificação, quando pela determinação do CNJ deve ser
apresentado uma proposta a ser desempenhada dentro das atividades fins da entidade.
Destaca-se ainda que foram inscritas entidades que devem/são mantidas pelo Estado, inviabilizado o financiamento dos projetos,
em que pese alguns serem formalmente bons.
Frisa-se que a elaboração e execução de projetos não objetiva substituir o Estado em suas obrigações legais e constitucionais. O
caráter é suplementar. Visa um auxílio na consecução das políticas públicas; ou seja, fomentar e auxiliar nas atividades já
exercidas pelo Estado com determinado público em vulnerabilidade ou em sua eminência.
Deixo assente ainda, que não foi possível acolher projetos, que embora se vislumbrasse terem relevância em seus objetivos,
afastava-se do fim da entidade.
Desta forma, quanto aos projetos que atenderam aos requisitos objetivos e possuem orçamento compatível com valor arrecadado
pelo JECRIM, analisou-se os critérios subjetivos com norte nas alíneas a, b e c do item 2.5 do Edital, dando-se ênfase ainda,
como critério de desempate, nas considerações da Resolução do CNJ, mormente quando diz que "... as destinações das penas
pecuniárias, espécie de pena restritiva de direito, têm que ser aprimoradas, para evitar total descrédito e inutilidade ao sistema
penal, já que a execução da pena é o arremate de todo o processo criminal". Vislumbra-se dessa forma que o sistema de justiça
criminal deve ser privilegiado, tanto por medidas que ajudem a prevenira delinquência como aquelas voltadas aos apenados, no
sentido de os ajudarem a reavaliar suas condutaspassadas, presentes e as que praticarão no futuro.
Neste passo, com relação aos requisitos objetivos a maioria das entidades conseguiu atender. Entretanto, no tocante ao requisito
subjetivo, destaca-se que as entidades APAC, PES, COMUNIDADE TERAUPÊTICA CASA DO SENHOR e INSTITUTO
SEMENTAR atenderam de forma mais satisfatória e dentro dos limites financeiros disponíveis.
Analisando os requisitos objetivos e subjetivos de tais entidades, essas foram as que melhor se adequaram as determinações dos
instrumentos normativos em questão.
A Associação de proteção e assistência aos condenados - APAC tem seu trabalho reconhecido publicamente e tem como
finalidade principal atuar diretamente na execução penal. Seus objetivos são os que mais se enquadram aos objetivos da
Resolução 154/12 do CNJ.
O valor financiado a APAC é de R$ 38.286,00 (trinta e oito mil, duzentos e oitenta e seis reais)
A segundaentidade, Instituto PES, já tem projetos financiados com execução satisfatória e com ampla repercussão social e nos
meios de comunicação, favorecendo a disseminação de seus propósitos. Pugna pela continuidade dos mesmos. Outro fator
favorável é que os projetos são executados em parceria com outras entidades e órgãos públicos, no viés do fomento à cultura e
educação. Seu público alvo é formado por crianças e jovens e fomenta o gosto pela escola e pelas artes, sendo importante
instrumento para o incremento da educação, da frequência escolar, do combate a evasão e repetência consequentemente, do
fortalecimento de valores, integração das famílias com a escola, valorização dos mestres etc.
Tais ações fortalece o vínculo das crianças e jovens com seu espaço próprio, que é a escola, e os afasta das drogas lícitas e
ilícitas, da delinquência e da violência em geral, inclusive dentro das escolas, oportunizando alternativas para desenvolvimento
humano e aprendizado de valores. Pesa ainda em seu favor ter tido suas contas aprovadas em projetos anteriores.
O valor financiado ao instituto PES é de R$ 53.808,70 (cinquenta e e três mil, oitocentos e oito reais e setenta centavos).
Quanto ao projeto da terceiraentidade selecionada, A Comunidade Terapeutica Casa do Senhor,a mesma apresenta a ação de
trabalhar no acolhimento de drogaditos. A ação desempenhada é de grande relevância à sociedade, uma vez que é sabido que o
uso de substâncias entorpecentes leva a prática de várias outras condutas criminosas.
Assim, tal entidade se coaduna aos objetivos da Resolução 154/2012 do CNJ, no que tange a prevenção da criminalidade (art. 2º,
§1º, inciso II)
Neste passo, deverá a entidade priorizar vagas para pessoas que em função das drogas tem se envolvido com atos delinqüentes.
O valor aprovado a esta entidade é de R$ 39. 934,50(trinta e nove mil, novecentos e trinta quatro reais e cinquenta centavos).
Quanto ao projeto da quarta entidade selecionada, Instituto Sementar, a mesma apresenta a ação de trabalhar com crianças e
jovens entre 7 e 15 anos com dificuldades de aprendizagem e convivência escolar, em região que careceria de maior
investimento estatal na área da educação, com o objetivo de impedir a repetência e o consequente abandono da escola, "...
ocupando as crianças por mais tempo em atividades salutares", reforçando o aprendizado. Salienta que "Para muitas crianças, a
rua tem se apresentado como uma alternativa atraente, acostumando-as desde muito cedo à falta de regras e à indisciplina,
como também, deixando-as expostas à convivência com a cultura da violência, das drogas e da prostituição".
De fato a insistência e variedade de metodologia oferecidos como reforço para alunos que estão apresentando problemas de
aprendizagem e comportamento nas escolas ajuda a evitar o abandono do educandário por parte dessas crianças que, uma vez
fora da escola, estariam, em razão de suas próprias dificuldades, a mercê de toda sorte de propostas.
O valor financiado ao Instituto Sementar é de R$ 43.832,49 (quarenta e três mil, oitocentos e trinta e dois reais e quarenta e nove
centavos).
Já a entidadeCáritas Diocesanas de Imperatriz,apresentouum projeto em que visa trabalhar com agricultores da estrada do arroz,
acolhidos da Casa do Senhor e recuperandos da APAC, no plantio de mandioca e construção de uma casa de farinha.
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Vislumbramos que a ação desempenhada é de grande relevância à sociedade, uma vez que insere atividadesdesubsistências para
famílias daquela localidade, assim como visa trabalhar com pessoas em recuperação de conflito com a lei agindo diretamente na
prevenção de práticas delitivas. Entretanto, ressalto que somente não será possível a sua aprovação em razão de descumprir o
Provimento do Tribunal de Justiça do Maranhão, uma vez que oTesoureiro da entidade, Sr Mariano Dias Pereira, responde por
ação de improbidade administrativa,conforme certidão acostada no projeto.
De outra parte, não restam dúvidas que todas as entidades que apresentaram projetos desempenham atividades de grande
relevância social; porém, no que tange a viabilidade de implementação lamentavelmente há a necessidade de se decidir pelas
prioridades normativas e limitações de valores disponíveis.
Intime-se as entidades participantes do certame.
Publique-se e remeta-se cópia da decisão à Corregedoria Geral de Justiça do Tribunal de Justiça deste Estado, nos temos do art
2º, §3º do Provimento 10/2012-TJMA.
Expeça-se alvará judicial em benefício das entidades APAC, PES, COMUNIDADE TERAUPÊTICA CASA DO SENHOR e
INSTITUTO SEMENTAR.
As entidades deverão prestar contas do valor recebido até 30 (trinta) dias após a execução do projeto.
Ciência ao Ministério Público, remetendo cópia desta decisão a 6ª Promotoria Criminal e a Promotoria Especializada do Meio
Ambiente.
Imperatriz, 26 de junho de 2017.

DEBORA JANSEN CASTRO TROVÃO
Juiz - Intermediaria

Juizado Especial Criminal de Imperatriz
Matrícula 97840

Documento assinado. IMPERATRIZ, 28/06/2017 09:43 (DEBORA JANSEN CASTRO TROVÃO)

Itapecuru-Mirim

Primeira Vara de Itapecuru-Mirim

PROCESSO Nº 0000612-81.2013.8.10.0048 (6182013)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
AUTOR: ELIANE DA SILVA FARIAS VIEIRA 
ADVOGADO: CLEMES MOTA LIMA FILHO (OAB/MA 9.144)
REU: MUNICIPIO DE ITAPECURU-MIRIM

Diante das atribuições que me são conferidas por Lei, e em obediência ao que dispõe o art. 93, inciso XIV da Constituição Federal,
art. 162, § 4º do CPC e conforme Provimento n.º 001/2007, inciso XV - CGJ XV. Intimar as partes do retorno dos autos da instância
superior, para requererem o que entendam de direito, em 15 (quinze) dias. Itapecuru - Mirim, 28/ 06 / 2017.ALESSANDRA COSTA
FERREIRA BEZERRASecretária JudicialMat. 113662

PROCESSO Nº 0000675-09.2013.8.10.0048 (6812013)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
AUTOR: ANTONIO DOS SANTOS SANTANA
ADVOGADO: CLEMES MOTA LIMA FILHO OAB/MA 9.144
REU: MUNICIPIO DE ITAPECURU MIRIM

Diante das atribuições que me são conferidas por Lei, e em obediência ao que dispõe o art. 93, inciso XIV da Constituição Federal,
art. 162, § 4º do CPC e conforme Provimento n.º 001/2007, inciso XV - CGJ XV. Intimar as partes do retorno dos autos da instância
superior, para requererem o que entendam de direito, em 15 (quinze) dias. Itapecuru - Mirim, 28/ 06 / 2017.ALESSANDRA COSTA
FERREIRA BEZERRASecretária JudicialMat. 113662

PROCESSO Nº 0001774-77.2014.8.10.0048 (17792014)
AÇÃO: PROCEDIMENTOS REGIDOS POR OUTROS CÓDIGOS, LEIS ESPARSAS E REGIMENTOS | MANDADO DE
SEGURANÇA
IMPETRANTE: IGOR RODRIGUES DE VASCONCELOS 
ADVOGADO: FERNANDA CARNEIRO NORONHA ( OAB 9756-MA )
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IMPETRADO: MUNICIPIO DE ITAPECURU MIRIM 

Diante das atribuições que me são conferidas por Lei, e em obediência ao que dispõe o art. 93, inciso XIV da Constituição Federal,
art. 162, § 4º do CPC e conforme Provimento n.º 001/2007, inciso XV - CGJ XV. Intimar as partes do retorno dos autos da instância
superior, para requererem o que entendam de direito, em 15 (quinze) dias. Itapecuru - Mirim, 28/ 06 / 2017.ALESSANDRA COSTA
FERREIRA BEZERRASecretária JudicialMat. 113662.

PROCESSO Nº 0001948-23.2013.8.10.0048 (15392013)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
AUTOR: JUSTINO LEITE DE QUEIROZ
ADVOGADO: EDVALSON CARVALHO CAVALCANTI OAB/MA 9.220
REU: MUNICIPIO DE ITAPECURU MIRIM

ATO ORDINATÓRIODiante das atribuições que me são conferidas por Lei, e em obediência ao que dispõe o art. 93, inciso XIV da
Constituição Federal, art. 162, § 4º do CPC e conforme Provimento n.º 001/2007, inciso XV - CGJ XV. Intimar as partes do retorno
dos autos da instância superior, para requererem o que entendam de direito, em 15 (quinze) dias. Itapecuru - Mirim, 28/ 06 /
2017.ALESSANDRA COSTA FERREIRA BEZERRASecretária JudicialMat. 113662

PROCESSO Nº 0002012-33.2013.8.10.0048 (15872013)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
AUTOR: MARIA LUCIA SILVA 
ADVOGADO: VANESSA PINHEIRO DE ANDRADE ( OAB 11726-MA )
REU: PREFEITURA DE ITAPECURU - MIRIM 

Diante das atribuições que me são conferidas por Lei, e em obediência ao que dispõe o art. 93, inciso XIV da Constituição Federal,
art. 162, § 4º do CPC e conforme Provimento n.º 001/2007, inciso XV - CGJ XV. Intimar as partes do retorno dos autos da instância
superior, para requererem o que entendam de direito, em 15 (quinze) dias. Itapecuru - Mirim, 28/ 06 / 2017.ALESSANDRA COSTA
FERREIRA BEZERRA Secretária JudicialMat.113662.

PROCESSO Nº 0002762-35.2013.8.10.0048 (21412013)
AÇÃO: PROCEDIMENTOS REGIDOS POR OUTROS CÓDIGOS, LEIS ESPARSAS E REGIMENTOS | BUSCA E APREENSÃO
EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
AUTOR: BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S/A 
ADVOGADO: GUILHERME MARINHO SOARES (OAB -CE 18.556-B )
REU: RAIMUNDO DO NASCIMENTO 

Processo nº 2762-35.2013.8.10.0048 (21412013)Requerente: Banco Yamaha Motor do Brasil S/ARequerido: Raimundo do
NascimentoDECISÃOCompulsando os autos, verifica-se que o Banco Yamaha Motor do Brasil S/A atravessou petição, à fl. 30,
requerendo sua substituição no pólo ativo por Fundo Rio Tibagi Cia. Securitizadora de Créditos, em virtude de cessão de crédito
referente ao contrato firmado com a parte requerida.No tocante ao requerimento de substituição do pólo ativo por Fundo PCG
Brasil, em virtude de cessão de crédito referente ao contrato firmado com a parte requerida, tem-se que, em princípio, para ter
eficácia tal cessão de crédito, quanto ao devedor, deve ser este notificado, conforme preleciona o art. 290 do CC#.Entretanto, no
caso em análise, a exigência de prévia notificação não se faz necessária, sendo inaplicável o art. 109 do Novo Código de Processo
Civil, tendo em vista que nem sequer houve angularização do feito, razão pela qual desnecessária prévia anuência do devedor,
cuja citação posterior já deverá, acaso ocorrente, cientificá-lo de tal alteração do crédito.Destaca-se, a seguir, o entendimento
jurisprudencial sobre a matéria:AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CESSÃO DE CRÉDITO.
REGULARIDADE. CABIMENTO. Havendo a cessão do crédito em discussão nos autos, descabido o indeferimento da substituição
processual. Inaplicável o disposto no art. 42 do CPC, posto que não angularizado o feito, sendo despicienda a aquiescência da
parte contrária. Ademais, mostra-se prescindível a notificação prévia do devedor no caso concreto, visto que ausente pagamento
efetivado ao credor originário, objetivo resguardado pela norma do art. 290 do CC. Precedentes jurisprudenciais desta Corte e do
Superior Tribunal de Justiça. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70065667776, Décima Quarta
Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Roberto Sbravati, Julgado em 13/07/2015) (grifos).Assim, prescindível a
notificação da parte requerida quanto à cessão de crédito realizada, pelo que defiro a substituição do pólo ativo da relação
processual para constar como requerente Rio Tibagi Cia. Securitizadora de Créditos.Intime-se o novo autor para que, à vista da
certidão de fl. 26, no prazo de 10 (dez) dias, dê prosseguimento ao feito, sob pena de extinção. Itapecuru-Mirim, 13 de junho de
2017.Laysa de Jesus Paz Martins MendesJuíza de Direito Titular da 1ª Vara.

PROCESSO Nº 0000871-81.2010.8.10.0048 (8542010)
AÇÃO: PROCESSO COMUM | AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
ACUSADO: ANDERSON NELSON SILVA COQUEIRO
ADVOGADO:DONALDSON DOS SANTOS CASTRO(OAB/MA 3013)
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Processo nº 871-81.2010.8.10.0048 (854/2010)Autor: Ministério Público EstadualRéus: Anderson Nelson Silva Coqueiro e Marcio
Cesar Lobato RibeiroIncidência Penal: art. 33, da Lei nº 11.343/2006. DESPACHOConsiderando o direito de o réu ser assistido por
profissional de sua confiança como um desdobramento do princípio constitucional da ampla defesa que rege o processo penal,
defiro o petitório de fls. 348/350 e devolvo o prazo de 05 (cinco) dias para que o advogado do acusado Anderson Nelson Silva
Coqueiro apresente suas alegações finais escritas.Intime-se via DJE. Transcorrido o prazo sem manifestação, certifique-se e
intime-se pessoalmente o referido acusado para constituir novo patrono em cinco dias, advertindo-lhe que sua inércia acarretará a
nomeação da Defensoria para a prática do ato. Cumpra-se.Itapecuru-Mirim, 02/07/2015.Mirella Cezar FreitasJuíza de Direito
Titular da 2ª Vara, respondendo.

PROCESSO Nº 0000885-60.2013.8.10.0048 (8732013)
AÇÃO: PROCESSO COMUM | AÇÃO PENAL DE COMPETÊNCIA DO JÚRI
AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
ACUSADO: ANTONIO REIS LIMA
ADVOGADO: DOMINGOS MELO PIRES DE CARVALHO ( OAB/MA 6351A-MA )
Processo nº 885-60.2013.8.10.0048 (873/2013)Autor: Ministério Público EstadualRéu: Antonio Reis LimaIncidência Penal: art. 121,
caput, do Código Penal. DESPACHOEncerrada a instrução criminal, foi concedido o prazo sucessivo de cinco dias para as partes
apresentarem suas alegações finais escritas, a começar pelo Ministério Público.Ocorre que, compulsando os autos, verifica-se que
a defesa protocolou tal peça antes da manifestação ministerial, o que configura inversão na ordem de prática dos atos
processuais.Sendo assim, intime-se o advogado do réu, via DJE, para que, em 05 (cinco) dias, apresente novamente as alegações
finais ou ratifique as já apresentadas (fls. 200/208), advertindo-o que seu silêncio será interpretado como ratificação à petição já
constante nos autos.Cumpra-se.Itapecuru-Mirim, 02 de fevereiro de 2016.Laysa de Jesus Paz Martins MendesJuíza de Direito
Titular da 1ª Vara.

PROCESSO Nº 0002040-30.2015.8.10.0048 (20552015)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
AUTOR: VALE S/A
ADVOGADO: GABRIEL SILVA PINTO OAB/RJ 152.477, SUAREIDE REGO DE ARAÚJO AZEVEDO OAB/MA 12.508
REU: ELIZANGELA MACHADO e RAIMUNDO LOPES

Processo n° 2040-30.2015.8.10.0048 (20552015)Requerente: Vale S/ARequeridos: Elizangela Machado e Raimundo
LopesDESPACHOEm que pese a presente ação tenha sido cadastrada sob o rito ordinário, verifica-se, pelo valor atribuído pela
requerente à demanda, que o rito adequado, in casu, é o sumário, nos termos do art. 275, I, do CPC/1973, vigente à época do
ajuizamento.Constata-se, ainda, que a parte autora não comprovou nos autos o recolhimento das custas processuais.Sendo
assim, intime-se a parte autora para, em 30 (trinta) dias, proceder ao pagamento das respectivas custas processuais, sob pena de
extinção do processo por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo e cancelamento da
distribuição, conforme art. 284, par. único e art. 257, ambos do CPC/1973, aplicável à presente demanda por força do art. 1.046, §
1º do CPC/2015.Transcorrido o prazo, certifique-se e retornem-me os autos conclusos.Intimem-se.Itapecuru-Mirim/MA, 28 de
setembro de 2016. Laysa de Jesus Paz Martins MendesJuíza de Direito Titular da 1ª Vara

PROCESSO Nº 0002763-20.2013.8.10.0048 (21422013)
AÇÃO: PROCEDIMENTOS REGIDOS POR OUTROS CÓDIGOS, LEIS ESPARSAS E REGIMENTOS | BUSCA E APREENSÃO
EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
AUTOR: O BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S/A 
ADVOGADO: MAURO SERGIO FRANCO PEREIRA ( OAB 7932-MA ),GUILHERME MARINHO SOARES OAB/CE 18.556-B
REU: ANTONIO MANOEL DE SOUZA SILVA 

Processo n° 2763-20.2013.8.10.0048 (2142013) Autor: Banco Yamaha Motor do Brasil S/ARéu: Antônio Manoel de Souza
SilvaDESPACHOIntime-se o Banco requerente para que, no prazo de 10 (dez) dias, requeira o que entender devido, no que se
refere à Certidão de fl. 36.Em seguida, voltem os autos conclusos para sentença.Cumpra-se.Itapecuru-Mirim, 26 de junho de
2017.Edeuly Maia Silva Juíza de Direito Titular da 3ª Vara, respondendo.

EDITAL DE CITAÇÃO COM O PRAZO DE 15 DIAS.Juíza Laysa de Jesus Paz Martins Mendes,titular da 1ª Vara,desta Comarca Estado do
Maranhão, na forma da lei, etc...FAZ SABER a todos quantos o presente edital, com o prazo de 15 (quinze) dias, virem ou dele conhecimento
tiverem, que se processam por este Juízo da 1ªVara desta Comarca de Itapecuru-Mirim-MA os termos da Ação Penal Nº.
2997-02.2013.8.10.0048, em que figura, como autor, Ministério Público Estadual e, como acusado, JOSÉ ORLANDO LOPES DE CARVALHO,
vulgo “Cari”,brasileiro, maranhense, solteiro, vendedor, natural de Igarapé Grande/MA, nascido em 04/07/1983, filho de Antônio Aslves
Carvalho e Raimunda Lopes de Carvalho, residente na Rua Heráclito Nina, nº.27810, centro, Rosário/MA, mas atualmente em lugar incerto e
não sabido, mas atualmente em lugar incerto e não sabido, não sendo possível proceder à citação pessoal do réu, é o presente para CITÁ-
LO, para, no prazo de (10) dias, correndo da data em que houver concluído o prazo de dilação acima mencionado, DEFENDER-SE na Ação
Penal proposta pelo Ministério Público Estadual, na qual lhe está sendo imputada a prática do crime previsto no art. 16, IV da Lei 10.826/03,
devendo, no aludido prazo de 10 (dez) dias, responder a acusação, por escrito, através de advogado, quando poderá argüir preliminares e
alegar tudo o que interesse a sua defesa, oferecer as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo a intimação,
quando necessário (CPP, artigo 396-A), esclarecendo-lhe que este juízo está localizado na Rua Basílio Simão, s/nº, no Edifício do Fórum
Des. Raimundo Públio Bandeira de Melo, Centro, nesta cidade. E, para que não se alegue ignorância da ação, mandou expedir o presente
edital que será afixado no local de costume e publicado na forma da lei. Dado e passado nesta cidade de Itapecuru-Mirim, Estado do

Página 1424 de 2382 Diário da Justiça Eletrônico Disponibilização: 30/06/2017
Edição nº 114/2017 Publicação: 03/07/2017

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO - Praça Dom Pedro II, s/n Centro - CEP 65010-905 - São Luis-MA - Fone: (98) 2106-9000 - www.tjma.jus.br
Diário da Justiça Eletrônico - Diretoria Judiciária - Coordenadoria de Jurisprudência e Publicações - Fone: (98) 2106 9805 / 9810 / 9896 / 9897 - publicacoes@tj.ma.gov.br



Maranhão, aos 14(quatorze) dias do mês de julho do ano de dois mil e dezessete (2017). Eu,_____,(Alessandra Costa Ferreira Bezerra),
Secretária Judicial, digitei, conferi e subscrevo.JuízaLaysa de Jesus Paz Martins Mendes.Titular da 1ª Vara.

Processo nº. 1939-56.2016.8.10.0048
Ação Penal
Autor(a):Ministério Público Estadual
Acusado:José Luís Garcia Olioveira
Advogado:José Carlos Gomes Rodrigues Júnior (OAB/MA 6478)
Finalidade: Intimação do advogado do acusado para comparecer no dia 31(trinta e um) de julhodo ano em curso, às 11:
30 horas, para audiência de Instrução Criminal.Itapecuru-Mirim/Ma, 28 de junho de 2017.

Alessandra Costa Ferreira Bezerra
Secretário Judicial, mat. 113662

(Assinado de ordem do MM. Juiz desta Comarca, nos termos do Provimento nº 001/2007/CGJ/MA)

PROCESSO Nº 0000007-72.2012.8.10.0048 (72012)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
AUTOR: JOSE DE RIBAMAR SOUSA e MARIA DAS DORES MENDES SOUSA
REU: BRADESCO SEGUROS S/A
ADVOGADA:CINTHIA HELUY MARINHO SOARES, OAB/MA Nº 6.835

FINALIDADE: Para, no prazo de 15(quinze) dias, efetuar o pagamento do valor de R$ 4.825,37, sob pena de multa de 10%. Dado
e passado o presente nesta cidade e Comarca de Itapecuru-Mirim, Estado do Maranhão, aos 28 dias do mês de junho de 2017.

Alessandra Costa Ferreira Bezerra
Secretária Judicial

Segunda Vara de Itapecuru-Mirim

PROCESSO Nº 0000479-34.2016.8.10.0048 (4842016)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

REQUERENTE: JOSE DE RIBAMAR EVERTON FERREIRA
ADVOGADO: NEMESIO RIBEIRO GOES JUNIOR ( OAB 6603-MA )

REQUERIDO: NOVO MUNDO
ADVOGADO: CARLOS FERNANDO SIQUEIRA CASTRO ( OAB 8883A-MA ) e ELADIO MIRANDA LIMA ( OAB 86235-RJ )

Autos nº 479-34/2016DECISÃO Preenchendo os pressupostos legais objetivos e subjetivos de admissibilidade, RECEBO o recurso
interposto apenas em seu efeito devolutivo. Deixo de conceder efeito suspensivo ao apelo por não vislumbrar justificativa relevante
para tanto, já que, via de regra, indispõe de tal efeito (art.43 da Lei nº. 9.099/95).Intime-se o recorrido para, no prazo de 10 (dez)
dias, oferecer contrarrazões.Escoado o prazo acima referido, com ou sem o oferecimento de contrarrazões, enviem-se os autos à
Turma Recursal.Itapecuru Mirim/MA, 01 de junho de 2017.Juíza Mirella Cezar FreitasTitular da 2ª Vara da Comarca de Itapecuru
Mirim Resp: 153320

PROCESSO Nº 0003160-79.2013.8.10.0048 (910222013)
AÇÃO: PROCESSO DE EXECUÇÃO | EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO: FERNANDO ORDANY ( OAB 14701A-MA ) e FLÁVIO GERALDO FERREIRA DA SILVA ( OAB 9117-MA ) e
RAILSY CRISTINA ASSUNÇÃO PINTO ( OAB 13025-MA )

EXECUTADO: CLAUDIANA GABIATTI MORAWSKI e ILSON ANTÔNIO MORAWSKI e MARCELO DOS SANTOS
MORANWSKI

Proc. nº 3160-79.2013.8.10.0048ATO ORDINATÓRIOProvimento nº 01/2007 CGJ/MANesta data fiz o seguinte procedimento por
meio de ATO ORDINATÓRIO:Intimação da parte autora para efetuar o pagamento das custas judiciais referentes à expedição de
cartas precatórias com a finalidade de citação das partes rés ILSON ANTÔNIO MORAWSKI e CLAUDIANA GABIATTI
MORAWSKI com residência em São Luís/MA.Itapecuru-Mirim/MA, 22 de junho de 2017.RAQUEL GOUDARDSecretária Judicial da
2ª Vara Resp: 149674

PROCESSO Nº 0000637-14.2014.8.10.0031 (20502014)
AÇÃO: PROCESSO DE EXECUÇÃO | EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
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EXEQUENTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
ADVOGADO: ANA SOFIA CAVALCANTE PINHEIRO ( OAB 12654A-MA )

EXECUTADO: ANTONIO CARLOS MACEDO LIMA e MARIA L B SILVA
ADVOGADO: THIAGO DE MELO CAVALCANTE ( OAB 11592-MA )

Processo n° 6378-14.2014.8.10.0048Exceção de Pré-executividadeExcipiente/Executado: Maria L B Silva Advogado: Thiago de
Melo Cavalcante Excepta/Exequente: Banco do Nordeste do Brasil S/A Advogada: Ana Sofia Cavalcante Pinheiro
SENTENÇAVistos, etc. Trata-se de exceção de pré-executividade proposta por MARIA L B SILVA, alegando abuso de poder
econômico, capitalização de juros, cumulação com correção monetária e juros acima dos limites legais.Pede, ao final, que seja
declarada nula a execução.Por sua vez, a parte excepta(exequente) apresentou resposta à exceção de pré-executividade às
fls.160/184. Eis o breve relatório. Passo a decidir. O caso não é de nulidade da execução. O título executivo é certo, líquido e
exigível, posto que as notas de créditos comerciais atendem a todos os requisitos exigidos pela legislação pertinente (Lei nº
9.138/95 e art.784 do CPC). In casu, não há dúvidas quanto à existência da dívida, instituída pelas notas de créditos comerciais
(fls.10/88). A parte excipiente, não negou a emissão da cédula de crédito bancária, bem como o seu inadimplemento. Contestou,
tão somente, o valor da dívida cobrada, alegando serem abusivos os juros e multas de mora impostos nos contratos de nota de
crédito comercial. Entendo, contudo, que não há abusividade nas cláusulas dos contratos em questão. O contrato de mútuo foi
livremente pactuado pela excipiente, que tinha plena ciência do custo efetivo total do empréstimo, já que foi claramente apontado
nas cédulas de crédito bancário (fl. 13). Além disso, os títulos de crédito em execução foram formalizados em estrita observância
aos requisitos legais previsto na Lei nº 9.138/95. Assim, em vista do princípio do pacta sunt servanda, a operação de crédito
pactuada pelas partes deve vigorar nos exatos termos em que contratada. A parte requerida fez uso da autonomia de sua vontade
e aquiesceu conscientemente aos riscos da operação de crédito, não sendo razoável a intervenção do Estado, por intermédio do
Judiciário, nas cláusulas de contrato livremente celebrado entre particulares autônomos e capazes.Em face do exposto, JULGO
IMPROCEDENTE a exceção de pré-executividade, determinando o prosseguimento da execução.Dando prosseguimento ao feito,
INDEFIRO o pedido formulado pela parte excepta à fl.127, para apresentar embargos após a lavratura do termo de penhora, pois o
prazo para a apresentação de embargos à execução, são contados da data da juntada aos autos do mandado de citação (art.738
do CPC). Assim, determino que a Secretaria Judicial certifique o decurso do prazo para apresentação dos embargos à execução.
Determino, ainda, a intimação do exequente para informar se aceita os bens indicados à penhora pelo executado às fls.126/127,
no prazo de 15(quinze) dias. Intimem-se as partes do inteiro teor desta decisão, através de seus procuradores.P.R.IItapecuru
Mirim/MA, 31 de maio de 2017.Juíza Mirella Cezar FreitasTitular da 2ª Vara da Comarca de Itapecuru Mirim Resp: 153320

PROCESSO Nº 0001718-73.2016.8.10.0048 (17232016)
AÇÃO: PROCEDIMENTOS REGIDOS POR OUTROS CÓDIGOS, LEIS ESPARSAS E REGIMENTOS | BUSCA E APREENSÃO
EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA

AUTOR: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO: ALLAN RODRIGUES FERREIRA ( OAB 7248-MA )

REU: WELLINGTON PIRES AMORIM JUNIOR

DECISÃODefiro o pedido de fl. retro.Certifique-se quanto à juntada do protesto e, após, voltem-me os autos conclusos.Itapecuru-
Mirim, 2 de maio de 2017. MIRELLA CEZAR FREITASJuíza de Direito Titular da 2ª Vara Resp: 176966

PROCESSO Nº 9000139-73.2012.8.10.0048 (901392012)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

REQUERENTE: ANTONIO DA SILVA OLIVEIRA
ADVOGADO: NEMESIO RIBEIRO GOES JUNIOR ( OAB 6603-MA )

REQUERIDO: ADRENALINA MOTOS LTDA-MULTIPRÊMIOS
ADVOGADO: MAIARA COSTA ARAGÃO ( OAB 10863-MA ) e THIAGO REZENDE ARAGÃO ( OAB 9529-MA )

Processo nº 9000139-73/2012 DECISÃO Vistos, etc. DEFIRO O PLEITO de fl.202, pois analisando os autos, verifico o devedor
não pagou o valor da condenação imposta em sentença e não possui dinheiro ou bens passíveis de penhora. Assim, determino a
expedição certidão de dívida para fins de inscrição do nome do devedor no Serviço de Proteção ao Crédito - SPC e SERASA,
conforme disposição do Enunciado 76 do FONAJE "No processo de execução, esgotados os meios de defesa e inexistindo bens
para a garantia do débito, expede-se a pedido do exequente certidão de dívida para fins de inscrição no serviço de Proteção ao
Crédito - SPC e SERASA, sob pena de responsabilidade".Intimem-se. Cumpra-se. Após, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se
os autos. Itapecuru Mirim/MA, 31 de maio de 2017.Juíza Mirella Cezar FreitasTitular da 2ª Vara da Comarca de Itapecuru Mirim
Resp: 153320
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PROCESSO Nº 0000251-35.2011.8.10.0048 (2472011)
AÇÃO: PROCEDIMENTOS ESPECIAIS DE JURISDIÇÃO CONTENCIOSA | REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

AUTOR: BANCO GMAC S/A
ADVOGADO: ELIETE SANTANA MATOS ( OAB 10423-CE ) e HIRAN LEÃO DUARTE ( OAB 10422-CE ) e ROSANGELA A
GOULART ( OAB 2728-MA )

REU: RAIMUNDO AMARO FERREIRA

DESPACHOCumpra-se a solicitação de fl. retro.Itapecuru-Mirim, 2 de maio de 2017. MIRELLA CEZAR FREITASJuíza de Direito
Titular da 2ª Vara Resp: 176966

PROCESSO Nº 0000272-69.2015.8.10.0048 (2722015)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

AUTOR: JOSE ORLANDO SAMPAIO MARTINS
ADVOGADO: HERBETH DE MESQUITA GOMES ( OAB 12103-MA )

REU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGUROS DPVAT S/A
ADVOGADO: ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES ( OAB 11735A-MA )

Autos nº 272-69/2015DESPACHOIntimem-se as partes para, no prazo de 15(quinze) dias, especificarem as provas que pretendem
produzir.Ficam as partes advertidas de que o silêncio será entendido como aquiescência ao julgamento do feito no estado em que
se encontra.Cumpra-se.Itapecuru Mirim/MA, 02 de maio de 2017.Juíza Mirella Cezar FreitasTitular da 2ª Vara da Comarca de
Itapecuru Mirim Resp: 153320

PROCESSO Nº 0000717-92.2012.8.10.0048 (15822012)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

AUTOR: BANCO BMG S/A.
ADVOGADO: SERVIO TULIO DE BARCELOS ( OAB 44698-MA )

REU: E.M. DE A. SILVA
ADVOGADO: NEMESTO RIBEIRO GOES JUNIOR ( OAB 6603-MA )

Processo nº 717-92.2012.8.10.0048DESPACHO Preenchendo-se os pressupostos recursais objetivos e subjetivos, recebo os
embargos de declaração ora impetrados, sendo que, ante o efeito modificativo requerido, determino a intimação do embargado(a)
para, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se acerca dos referidos embargos. Após, autos conclusos. Itapecuru
Mirim/MA, 29 de maio de 2017.Juíza Mirella Cezar FreitasTitular da 2ª Vara da Comarca de Itapecuru Mirim Resp: 153320

PROCESSO Nº 0000724-79.2015.8.10.0048 (7252015)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

AUTOR: ADAILSON JOSÉ LISBOA DA SILVA
ADVOGADO: HERBETH DE MESQUITA GOMES ( OAB 12103-MA )

REU: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A
ADVOGADO: ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES ( OAB 11735A-MA )

Processo nº 724-79/2015D E S P A C H OTendo em vista o longo período sem que a parte autora diligencie o andamento do feito,
intime-se a parte autora, pessoalmente e na pessoa de seu advogado, para, no prazo de 05(cinco) dias, manifestar se têm
interesse quanto ao prosseguimento do feito, sob pena de extinção. Cumpra-se.Itapecuru Mirim/MA, 02 de maio de 2017.Juíza
Mirella Cezar FreitasTitular da 2ª vara da Comarca de Itapecuru Mirim Resp: 153320

PROCESSO Nº 0000879-34.2005.8.10.0048 (8792005)
AÇÃO: PROCESSO DE EXECUÇÃO | EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

EXEQUENTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A
ADVOGADO: THIAGO GONZALEZ BOUCINHAS ( OAB 9251-MA )

EXECUTADO: JOAO RODOLFO RIBEIRO GONCALVES
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ADVOGADO: DRA SONIA MARIA LOPES COÊLHO ( OAB 3811-MA )

DESPACHODetermino a suspensão destes autos até a data de 29/12/2017, nos termos do art. 10 da Lei nº 13.340/2016.Itapecuru-
Mirim, 30 de maio de 2017. MIRELLA CEZAR FREITASJuíza de Direito Titular da 2ª Vara Resp: 176966

PROCESSO Nº 0000879-87.2012.8.10.0048 (17442012)
AÇÃO: PROCESSO DE EXECUÇÃO | EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

EXEQUENTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A
ADVOGADO: EDMAR DE OLIVEIRA NABARRO ( OAB 8875-MA )

EXECUTADO: BERTOLIANO SOBRAL DA SILVA e MARIA VALDETE SOBRAL DA SILVA e S.A. DA SILVA COMERCIO DE
PNEUMATICOS LTDA (ITAPECURU PNEUS)

Autos nº 879-87/2012DESPACHODefiro o pleito retro.Com efeito, determino que o oficial de justiça proceda a penhora e avaliação
do bem indicado na petição de fls.71/72, nos termos do despacho de fl. 60. Cumpra-se.Itapecuru Mirim/MA, 30 de maio de
2017.Juíza Mirella Cezar FreitasTitular da 2ª Vara da Comarca de Itapecuru Mirim Resp: 153320

PROCESSO Nº 0000909-83.2016.8.10.0048 (9142016)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO SUMÁRIO

AUTOR: G. S. BARRETO PANIFICADORA
ADVOGADO: ELI DOS SANTOS MEDEIROS ( OAB 3069-MA ) e WILSON CABRAL HOSSOE JUNIOR ( OAB 7435-MA )

REU: NESTIS INDUSTRIAL LTDA
ADVOGADO: ROBERTO VIEIRA DOMINGUES JÚNIOR ( OAB 140892-SP )

Autos nº 909-83.2016.8.10.0048DESPACHOAnte a alegação das matérias indicadas no artigo 337, do CPC, diga o autor sobre
elas, no prazo de 15 dias, podendo produzir provas exclusivamente quando a questão processual abordada.Cumpra-se.Itapecuru
Mirim/MA, 29 de maio de 2017.Juíza Mirella Cezar FreitasTitular da 2ª Vara da Comarca de Itapecuru Mirim Resp: 153320

PROCESSO Nº 0000955-77.2013.8.10.0048 (9082013)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

AUTOR: ITAPECURU- DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA
ADVOGADO: NEMESIO RIBEIRO GOES JUNIOR ( OAB 6603-MA )

REU: LOC FAMA
ADVOGADO: LUIZ THOMAZ DIAS ( OAB 10601-CE )

DESPACHODesigno o dia 24/07/2017 às 15h, para a realização de audiência de conciliação.Intime-se o requerido observando-se
o endereço de fls. 77/78.Itapecuru-Mirim, 28 de junho de 2017. MIRELLA CEZAR FREITASJuíza de Direito Titular da 2ª Vara
Resp: 176966

PROCESSO Nº 0001270-47.2009.8.10.0048 (12702009)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

REQUERENTE: JOSE BIANOR DA SILVA MARQUES
ADVOGADO: LADY GISELLE COSTA MARQUES ( OAB 9035-MA )

REQUERIDO: FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA
ADVOGADO: GUILHERME LUIZ GOMES JÚNIOR ( OAB 42005-PR ) e MAURO EDUARDO JACEGUAY ZAMATARO ( OAB
11514-PR )

Autos nº 1270-47/2009DESPACHOIntime-se o(a) executado(a), por meio de seu advogado em diário eletrônico, para pagar a
quantia descrita na memória de cálculo realizado pela contadoria judicial às fls.163 (saldo remanescente), no prazo de 15 dias, sob
pena de incidência de multa no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 523 do
NCPC.Ultrapassado o prazo acima referido, sem pagamento espontâneo pelo executado, venham-me os autos conclusos para
efetivação de penhora on line, modalidade de execução já indicada pelo exequente.Ressalte-se, que o prazo para eventual
impugnação, inicia-se após o transcurso do prazo acima mencionado, independente de nova penhora ou nova intimação (art.525
do NCPC). Cumpra-se. Itapecuru Mirim/MA, 02 de maio de 2017.Juíza Mirella Cezar FreitasTitular da 2ª Vara da Comarca de
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Itapecuru Mirim Resp: 153320

PROCESSO Nº 0001333-96.2014.8.10.0048 (13362014)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO SUMÁRIO

AUTOR: VICENTE GARCES LIMA FILHO
ADVOGADO: KARLA THAIS SILVA SOBRINHO ( OAB 13004-MA )

REU: MARCOS CHARLES LIMA LUZ

Processo nº 1333-96/2014DESPACHOÀ vista do óbito do réu (fls. 65/68), suspendo o processo nos termos do artigo 313, I do
NCPC. Intime-se o autor para promover a citação do espólio ou dos herdeiros do de cujus, nos termos do artigo 313 § 2º I do
NCPC, no prazo de dois meses, sob pena de extinção do processo. Após, autos conclusos. Cumpra-se.Itapecuru Mirim/MA, 29 de
maio de 2017.Juíza Mirella Cezar FreitasTitular da 2ª Vara da Comarca de Itapecuru Mirim Resp: 153320

PROCESSO Nº 0001437-30.2010.8.10.0048 (33982010)
AÇÃO: PROCESSO DE EXECUÇÃO | EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL S/A
ADVOGADO: GUSTAVO AMATO PISSINI ( OAB 9698-MA ) e SANDRO PISSINI ESPINDOLA ( OAB 198040A-SP )

EXECUTADO: R M M DE SOUSA

Autos nº 1437-30/2010DESPACHODefiro o pleito petitório de fls.36. Determino o bloqueio judicial no valor total apresentado na
petição inicial, através do sistema BacenJud.Em seguida, intime-se a executado sobre o bloqueio judicial, ressaltando que poderá
oferecer impugnação no prazo de quinze dias, na forma do art. 523, do NCPC. Apresentada a mencionada impugnação, intime-se
o(a) exequente para oferecer resposta no mesmo prazo. Intime-se. Cumpra-se.Itapecuru Mirim/MA, 02 de maio de 2017.Juíza
Mirella Cezar FreitasTitular da 2ª Vara da Comarca de Itapecuru Mirim Resp: 153320

PROCESSO Nº 0001590-24.2014.8.10.0048 (15942014)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

REQUERENTE: LUZIA DOS SANTOS SILVA
ADVOGADO: NEMESIO RIBEIRO GOES JUNIOR ( OAB 6603-MA )

REQUERIDO: FARMÁCIA UCHÔA
ADVOGADO: MANOEL DE SOUSA VALE ( OAB 8128-MA )

Autos nº 1590-24/2014DESPACHODetermino o bloqueio judicial no valor total apresentado na memória de cálculos de fls.86,
através do sistema BacenJud.Após, aguarde-se o decurso do prazo para eventual oferecimento de impugnação. Importante
ressaltar, que o prazo para eventual impugnação (15 dias), inicia-se após o transcurso do prazo para o pagamento voluntário da
condenação imposta em sentença, independente de nova penhora ou nova intimação (art. 523 e 525 do NCPC). Com ou sem o
oferecimento de impugnação, certifique-se, e façam-se os autos conclusos.Cumpra-se.Itapecuru Mirim/MA, 15 de maio de 2017.
Juíza Mirella Cezar FreitasTitular da 2ª Vara da Comarca de Itapecuru Mirim Resp: 153320

PROCESSO Nº 0001590-87.2015.8.10.0048 (15992015)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO SUMÁRIO

AUTOR: BENEDITO LICAR
ADVOGADO: GEORGE VINICIUS BARRETO CAETANO ( OAB 6060-MA )

REU: BANCO ITAU
ADVOGADO: JOSÉ ALMIR DA ROCHA MENDES JUNIOR ( OAB 392A-RN )

Autos nº 1590-87/2015DESPACHODefiro a produção de prova oral, consistente nos depoimentos pessoais e inquirição de
testemunhas, bem como a juntada de documentos. Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 19/07/2017, às
16h05min.Fixo o prazo comum de cinco dias úteis para apresentação de rol de testemunhas (que deverá conter, sempre que
possível: nome, profissão, estado civil, idade, número de CPF, número de identidade e endereço completo da residência e do local
de trabalho), sob a pena de preclusão.As testemunhas deverão ser ao máximo de três para cada parte. Somente será admitida a
inquirição de testemunhas em quantidade superior na hipótese de justificada imprescindibilidade e se necessária para a prova de
fatos distintos. Cabe aos advogados constituídos pelas partes informar ou intimar cada testemunha por si arrolada (observadas as
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regras do artigo 455 do CPC).Em se tratando de testemunha arrolada pela Defensoria Pública ou por advogado que patrocina a
causa em função do convênio da assistência judiciária, expeça-se mandado para intimação das respectivas testemunhas (exceto
se houver compromisso de apresentação em audiência independentemente de intimação). Em tal hipótese, via digitalmente
assinada da decisão servirá como mandado, a ser cumprido com os benefícios da justiça gratuita.Caso seja arrolada testemunha
residente em outra comarca e não haja compromisso de que a respectiva pessoa comparecerá na audiência aqui designada,
expeça-se carta precatória para inquirição, com prazo de sessenta dias para cumprimento do ato (na sequência intimando-se as
partes quanto à expedição da carta precatória e para que a parte que arrolou a testemunha comprove em cinco dias a respectiva
distribuição junto ao juízo deprecado).Intimem-se. Cumpra-se.Itapecuru Mirim/MA, 30 de maio de 2017.Juíza Mirella Cezar
FreitasTitular da 2ª Vara da Comarca de Itapecuru Mirim Resp: 153320

PROCESSO Nº 0001659-61.2011.8.10.0048 (16342011)
AÇÃO: PROCEDIMENTOS ESPECIAIS DE JURISDIÇÃO CONTENCIOSA | CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

CONSIGNANTE: ANTONIO CARLOS VASCONCELOS ARAOUCHE
ADVOGADO: DIOGO DUAILIBE FURTADO ( OAB 9147-MA )

CONSIGNADO: BANCO GMAC S/A
ADVOGADO: ROSÂNGELA DE FÁTIMA ARAÚJO GOULART ( OAB 2728-MA )

Autos nº 1659-61/2011 DESPACHODetermino que a Secretaria Judicial arquive os presentes autos, com a devida baixa na
distribuição. Cumpra-se.Itapecuru Mirim/MA, 10 de novembro de 2016.Juíza Mirella Cezar FreitasTitular da 2ª Vara da Comarca de
Itapecuru Mirim Resp: 153320

PROCESSO Nº 0001779-31.2016.8.10.0048 (17842016)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO SUMÁRIO

AUTOR: JENALVA RODRIGUES DA SILVA
ADVOGADO: DR. ANTONIO AUGUSTO SOUSA ( OAB 4847-MA )

REU: TELEMAR NORTE LESTE S.A - (OI FIXO)
ADVOGADO: RÔMULO MARCEL SOUTO DOS SANTOS ( OAB 16498-CE )

Autos nº 1779-31/2016DESPACHOAguarde-se o trânsito em julgado da sentença retro. Após, autos conclusos. Cumpra-
se.Itapecuru Mirim/MA, 29 de maio de 2017.Juíza Mirella Cezar FreitasTitular da 2ª Vara da Comarca de Itapecuru Mirim Resp:
153320

PROCESSO Nº 0001982-27.2015.8.10.0048 (19972015)
AÇÃO: PROCEDIMENTOS ESPECIAIS DE JURISDIÇÃO CONTENCIOSA | USUCAPIÃO

AUTOR: ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA TRIZIDELA
ADVOGADO: JOSE CARLOS DE ARAUJO VIEIRA JUNIOR ( OAB 8295-MA )

REU: JOSE MATIAS MATOS

DESPACHOÀ vista de certidão de fl. 82, intime-se a parte autora, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, requeira o que entender
de direito, bem como se manifeste acerca de petição de fl. 93.Intimem-se a autora, ainda, para que, no mesmo prazo, proceda à
juntada do doumento requerido às fls. 96 pela União. Itapecuru-Mirim, 10 de maio de 2017. MIRELLA CEZAR FREITASJuíza de
Direito Titular da 2ª Vara Resp: 176966

PROCESSO Nº 0002102-07.2014.8.10.0048 (21152014)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

AUTOR: ESCOLA JESUS MARIA JOSÉ
ADVOGADO: NEMESIO RIBEIRO GOES JUNIOR ( OAB 6603-MA )

REU: COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO-CEMAR
ADVOGADO: TIAGO JOSÉ FEITOSA DE SÁ ( OAB 8654A-MA )

Processo nº 2102-07/2014 DESPACHOTendo em vista que a parte requerida juntou aos autos comprovante de pagamento
referente a condenação imposta em sentença, expeça-se alvará liberatório em favor da parte autora.Após, remetam-se os autos à
contadoria judicial, afim de que seja apurado eventual saldo devedor/remanescente, devendo ser observado a data da prolatação
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da sentença e a data do pagamento voluntário da condenação, para o cálculo dos juros e correção monetária. Ressalte-se, que o
valor da multa prevista no art.523, §1º do NCPC, não deverá incidir sobre eventual saldo remanescente, pois não houve intimação
prévia do devedor para cumprir o comando sentencial. Intimem-se. Cumpra-se.Itapecuru Mirim/MA, 29 de maio de 2017.Juíza
Mirella Cezar FreitasTitular da 2ª Vara da Comarca de Itapecuru Mirim Resp: 153320

PROCESSO Nº 0002310-20.2016.8.10.0048 (23182016)
AÇÃO: PROCEDIMENTOS ESPECIAIS DE JURISDIÇÃO CONTENCIOSA | MONITÓRIA

AUTOR: COSMEPEÇAS COMERCIAL DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
ADVOGADO: PETRONIO TOMAS RODRIGUES CACIQUE DE NEW YORK ( OAB 7315-MA )

REU: FLAVIO MENDES BEZERRA

Processo n° 2310-20/2016DESPACHOVistos, etc.Trata-se de ação que busca pagamento de soma em dinheiro escorado em
prova escrita sem eficácia de título executivo, com rito disciplinado pelos art. 700 e seguintes do NCPC.Encontrando-se a petição
inicial devidamente instruída, determino seja o(a) Réu (Ré) intimado(a) e citado(a) para efetuar o pagamento, acrescido de
honorários advocatícios no importe de 5% sobre o valor da causa, no prazo de quinze dias, ficando, assim, isento do pagamento
das custas processuais ou apresentar embargos (arts.701 e 702 do NCPC).Se no prazo acima mencionado o réu oferecer
embargos, fica suspensa a eficácia do mandado inicial (art.702, §4º do NCPC). Não sendo efetuado o pagamento ou opostos
embargos e sendo estes rejeitados, fica constituído, de pleno direito, o título como executivo judicial, prosseguindo-se o processo
em observância ao disposto no Título II do Livro I da Parte Especial, no que for cabível, do NCPC.Cumpra-se. Itapecuru Mirim/MA,
31 de maio de 2017.Mirella Cezar FreitasJuíza Titular da 2ª Vara Comarca de Itapecuru Mirim Resp: 153320

PROCESSO Nº 0002474-53.2014.8.10.0048 (24902014)
AÇÃO: PROCEDIMENTOS REGIDOS POR OUTROS CÓDIGOS, LEIS ESPARSAS E REGIMENTOS | BUSCA E APREENSÃO
EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA

AUTOR: BANCO GMAC S.A
ADVOGADO: MAURO SERGIO FRANCO PEREIRA ( OAB 7932-MA )

REU: JOSE CARLOS MENDES ALMEIDA
ADVOGADO: FELIPE ABREU DE CARVALHO ( OAB 11177A-MA )

Autos nº 2474-53.2014.8.10.0048 DESPACHOIntime-se o autor, através de seu advogado, para contestar a reconvenção, no prazo
de 15 dias, sob pena de se presumirem verdadeiros os fatos alegados na inicial. Após a apresentação da contestação,
independentemente de nova conclusão, abra-se vista ao reconvinte para se manifestar sobre a resposta, no prazo de 10 dias.No
mais, ante a alegação das matérias indicadas no artigo 337 na contestação de fls.82/86, do CPC, diga o autor sobre elas, no prazo
de 15 dias, podendo produzir prova exclusivamente quando a questão processual abordada.Em seguida, voltem conclusos para
nova deliberação.Cumpra-se. Itapecuru Mirim/MA, 02 de maio de 2017.Juíza Mirella Cezar FreitasTitular da 2ª Vara da Comarca
de Itapecuru Mirim Resp: 153320

PROCESSO Nº 0002497-62.2015.8.10.0048 (25132015)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

AUTOR: ANTONIA DE FATIMA AMORIM CRUZ e ANTONIO DA SILVA CRUZ
ADVOGADO: ANTONIO JOSÉ DE MELO BRITO ( OAB 4800-MA )

REU: MARIA JOSÉ
ADVOGADO: ANTONIO JOSÉ DE MELO BRITO ( OAB 4800-MA )

Autos nº 2497-62/2015DESPACHODefiro a produção de prova oral, consistente nos depoimentos pessoais e inquirição de
testemunhas (fl.42-v). Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 19/07/2017, às 16h30min.Fixo o prazo comum de
cinco dias úteis para apresentação de rol de testemunhas (que deverá conter, sempre que possível: nome, profissão, estado civil,
idade, número de CPF, número de identidade e endereço completo da residência e do local de trabalho), sob a pena de
preclusão.As testemunhas deverão ser ao máximo de três para cada parte. Somente será admitida a inquirição de testemunhas
em quantidade superior na hipótese de justificada imprescindibilidade e se necessária para a prova de fatos distintos. Cabe aos
advogados constituídos pelas partes informar ou intimar cada testemunha por si arrolada (observadas as regras do artigo 455 do
CPC).Em se tratando de testemunha arrolada pela Defensoria Pública ou por advogado que patrocina a causa em função do
convênio da assistência judiciária, expeça-se mandado para intimação das respectivas testemunhas (exceto se houver
compromisso de apresentação em audiência independentemente de intimação). Em tal hipótese, via digitalmente assinada da
decisão servirá como mandado, a ser cumprido com os benefícios da justiça gratuita.Caso seja arrolada testemunha residente em
outra comarca e não haja compromisso de que a respectiva pessoa comparecerá na audiência aqui designada, expeça-se carta
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precatória para inquirição, com prazo de sessenta dias para cumprimento do ato (na sequência intimando-se as partes quanto à
expedição da carta precatória e para que a parte que arrolou a testemunha comprove em cinco dias a respectiva distribuição junto
ao juízo deprecado).Intimem-se. Cumpra-se.Itapecuru Mirim/MA, 30 de maio de 2017.Juíza Mirella Cezar FreitasTitular da 2ª Vara
da Comarca de Itapecuru Mirim Resp: 153320

PROCESSO Nº 0002658-72.2015.8.10.0048 (26742015)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

AUTOR: MARINALVA ALMEIDA DINIZ RIBEIRO
ADVOGADO: LAERCIO SERRA DA SILVA ( OAB 9447-MA )

REU: BANCO BONSUCESSO
ADVOGADO: FLAIDA BEATRIZ NUNES DE CARVALHO ( OAB 96864-MG )

Autos nº 2658-72/2015DESPACHOIntimem-se as partes para, no prazo de 15(quinze) dias, especificarem as provas que
pretendem produzir.Ficam as partes advertidas de que o silêncio será entendido como aquiescência ao julgamento do feito no
estado em que se encontra.Cumpra-se.Itapecuru Mirim/MA, 02 de maio de 2017.Juíza Mirella Cezar FreitasTitular da 2ª Vara da
Comarca de Itapecuru Mirim Resp: 153320

PROCESSO Nº 0002705-46.2015.8.10.0048 (27212015)
AÇÃO: PROCEDIMENTOS REGIDOS POR OUTROS CÓDIGOS, LEIS ESPARSAS E REGIMENTOS | BUSCA E APREENSÃO
EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA

AUTOR: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA
ADVOGADO: EDEMILSON KOJI MOTODA ( OAB 231747-SP )

REU: ANTONIO MARCIMINO OLIVEIRA PEREIRA

Processo nº 2705-46/2015D E S P A C H OTendo em vista o longo período sem que a parte autora diligencie o andamento do
feito, intime-se a parte autora, pessoalmente e na pessoa de seu advogado, para, no prazo de 05(cinco) dias, manifestar se têm
interesse quanto ao prosseguimento do feito, sob pena de extinção. Cumpra-se.Itapecuru Mirim/MA, 02 de maio de 2017.Juíza
Mirella Cezar FreitasTitular da 2ª vara da Comarca de Itapecuru Mirim Resp: 153320

PROCESSO Nº 0002762-64.2015.8.10.0048 (27842015)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

REQUERENTE: ANA MARIA BEZERRA LINHARES
ADVOGADO: NEMESIO RIBEIRO GOES JUNIOR ( OAB 6603-MA )

REQUERIDO: PLASFRAN - PLANO DE ASSISTÊNCIA SÃO FRANCISCO
ADVOGADO: CARLOS ALESSANDRO SANTOS DE ALMEIDA ( OAB 20630-CE )

Autos nº 2762-64/2015DESPACHODetermino o bloqueio judicial no valor total apresentado na memória de cálculos de fls.46,
através do sistema BacenJud.Após, aguarde-se o decurso do prazo para eventual oferecimento de impugnação. Importante
ressaltar, que o prazo para eventual impugnação (15 dias), inicia-se após o transcurso do prazo para o pagamento voluntário da
condenação imposta em sentença, independente de nova penhora ou nova intimação (art. 523 e 525 do NCPC). Com ou sem o
oferecimento de impugnação, certifique-se, e façam-se os autos conclusos.Cumpra-se.Itapecuru Mirim/MA, 31 de maio de 2017.
Juíza Mirella Cezar FreitasTitular da 2ª Vara da Comarca de Itapecuru Mirim Resp: 153320

PROCESSO Nº 0002769-22.2016.8.10.0048 (27772016)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

REQUERENTE: MARIA MADALENA NEVES
ADVOGADO: ESTER DE FÁTIMA SILVA SANTOS ( OAB 10054-MA )

REQUERIDO: BANCO BRADESCO
ADVOGADO: WILSON SALES BELCHIOR ( OAB 11099MA-MA )

Autos nº 2769-22.2016.8.10.0048DESPACHOIntime-se o banco réu, por meio de seu advogado, para, querendo, se manifestar
sobre a petição de fls.61/62, no prazo de 15(quinze) dias. Cumpra-se. Itapecuru Mirim/MA, 27 de junho de 2017.Juíza Mirella
Cezar FreitasTitular da 2ª Vara da Comarca de Itapecuru Mirim Resp: 153320
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PROCESSO Nº 0002824-75.2013.8.10.0048 (22022013)
AÇÃO: PROCEDIMENTOS REGIDOS POR OUTROS CÓDIGOS, LEIS ESPARSAS E REGIMENTOS | BUSCA E APREENSÃO
EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
AUTOR: ADMINISTRAÇÃO DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA
ADVOGADO: MAURO SÉRGIO FRANCO PEREIRA
REU:ANA ROSA LOPES SOARES, ANTÔNIO CARLOS LOPES SOARES E FRANCISCO VICENTE SOARES
DECISÃOTendo em vista que é ônus da parte autora indicar o correto endereço do requerido e, in casu, a localização do bem
objeto de reintegração, não pode o Poder Judiciário substituir o interessado no desfecho da demanda em seu mister.Com efeito, a
marcha processual não pode ficar ao alvedrio das partes, fazendo com que o processo permaneça em Secretaria Judicial ou
ocupando a máquina judiciária com providências infrutíferas, quando o principal interessado no andamento do feito não traz
corretamente as informações necessárias ao curso do processo.Convém frisar que a intervenção judicial só deve acontecer
quando ficar demonstrada a impossibilidade de sua realização ou não atendimento por parte dos destinatários, situação não
comprovada nos presentes autos.Ademais, é importante frisar que o bem gravado por arrendamento mercantil, por si só, já
apresenta restrição à inalienabilidade, com indicação inclusive nos documentos do veículo.Diante do exposto, indefiro o pedido de
diligências formulado às fls. 98.Dê-se ciência à parte autora, por meio do seu advogado, intimando-a para, no prazo de 5 (cinco)
dias, informar o correto endereço do demandado ou onde possa ser encontrado o bem objeto da lide, sob as penas da
lei.Itapecuru-Mirim, 27 de junho de 2017.MIRELLA CEZAR FREITASTitular da 2ª Vara de Itapecuru-Mirim Resp: 176966

PROCESSO Nº 0002848-69.2014.8.10.0048 (28642014)
AÇÃO: PROCEDIMENTOS ESPECIAIS DE JURISDIÇÃO CONTENCIOSA | MONITÓRIA

AUTOR: BANCO ITAUCARD S/A
ADVOGADO: JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR ( OAB 45445-PR )

REU: MARIA DA CONCEIÇÃO BATISTA

Processo nº 2848-69/2014D E S P A C H OTendo em vista o longo período sem que a parte autora diligencie o andamento do
feito, intime-se a parte autora, pessoalmente e na pessoa de seu advogado, para, no prazo de 05(cinco) dias, manifestar se têm
interesse quanto ao prosseguimento do feito, sob pena de extinção. Cumpra-se.Itapecuru Mirim/MA, 02 de maio de 2017.Juíza
Mirella Cezar FreitasTitular da 2ª vara da Comarca de Itapecuru Mirim Resp: 153320

PROCESSO Nº 0002857-94.2015.8.10.0048 (28792015)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO SUMÁRIO

AUTOR: JOSE RIBAMAR BELFORT
ADVOGADO: LADY GISELLE COSTA MARQUES ( OAB 9035-MA )

REU: BANCO BONSUCESSO
ADVOGADO: SUELLEN PONCELL DO NASCIMENTO DUARTE ( OAB 28490-PE )

Autos nº 2857-94/2015DESPACHOIntimem-se as partes para, no prazo de 15(quinze) dias, especificarem as provas que
pretendem produzir.Ficam as partes advertidas de que o silêncio será entendido como aquiescência ao julgamento do feito no
estado em que se encontra.Cumpra-se.Itapecuru Mirim/MA, 02 de maio de 2017.Juíza Mirella Cezar FreitasTitular da 2ª Vara da
Comarca de Itapecuru Mirim Resp: 153320

PROCESSO Nº 0003120-29.2015.8.10.0048 (31452015)
AÇÃO: PROCESSO DE EXECUÇÃO | EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

EXEQUENTE: BENTES & SOUSA LTDA.
ADVOGADO: RAFAEL BAYMA DE CASTRO ( OAB 12082-MA ) e VINICIUS CESAR SANTOS DE MORAES ( OAB 10448-MA )

EXECUTADO: LABORATORIO BORGES
ADVOGADO: MAGYLA COSTA CHAVES ( OAB 12372-MA ) e PEDRO THAYLAN OLIVEIRA DE PAULA ( OAB 12076-MA )

Processo nº 3120-29/2015DESPACHOIntime-se o executado para, querendo, se manifestar sobre a petição de fls.98/105, no
prazo de 15(quinze) dias. Cumpra-se.Itapecuru Mirim/MA, 29 de maio de 2017.Juíza Mirella Cezar FreitasTitular da 2ª Vara da
Comarca de Itapecuru Mirim Resp: 153320

PROCESSO Nº 0003173-44.2014.8.10.0048 (31892014)
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AÇÃO: PROCEDIMENTOS ESPECIAIS DE JURISDIÇÃO CONTENCIOSA | MONITÓRIA

AUTOR: JF TRANSPORTES LTDA
ADVOGADO: VITOR CONSTANTINO DE ANDRADE ( OAB 37719-SC )

REU: A B CAVALCANTE NETO

Autos nº 3173-44.2014.8.10.0048 DESPACHOIntime-se a parte, por meio de seu advogado, para se manifestar sobre a certidão de
fl.31, no prazo de 10(dez) dias. Cumpra-se. Itapecuru Mirim/MA, 02 de maio de 2017.Juíza Mirella Cezar FreitasTitular da 2ª Vara
da Comarca de Itapecuru Mirim Resp: 153320

PROCESSO Nº 0003181-84.2015.8.10.0048 (32062015)
AÇÃO: PROCEDIMENTOS ESPECIAIS DE JURISDIÇÃO CONTENCIOSA | REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

AUTOR: MARIA DA CONCEICAO LISBOA

REU: JOAO BATISTA MENDES
ADVOGADO: JOSÉ DANIEL BRANDÃO RÂBELO ( OAB 14853-MA )

Autos nº 3181-84.2015.8.10.0048DESPACHOConsiderando o decurso do prazo in albis para contestação (certidão de fl.34),
decreto a revelia da parte ré (arts.344 e 346 do NCPC). Ressalte-se, que os prazos contra o requerido/revel, fluirão da data de
publicação do ato decisório no órgão oficial (art.346 do NCPC). No caso vertente, não obstante a presunção relativa da revelia,
entendo plausível e necessária para melhor elucidação dos fatos, a designação de audiência de instrução e julgamento, para a
produção de prova oral, consistente nos depoimentos pessoal da parte autora e inquirição de testemunhas (art.370 do
NCPC).Desse modo, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 19/07/2017, às 08h20min.Fixo o prazo comum de
cinco dias úteis para apresentação de rol de testemunhas (que deverá conter, sempre que possível: nome, profissão, estado civil,
idade, número de CPF, número de identidade e endereço completo da residência e do local de trabalho), sob a pena de
preclusão.As testemunhas deverão ser ao máximo de três para cada parte. Somente será admitida a inquirição de testemunhas
em quantidade superior na hipótese de justificada imprescindibilidade e se necessária para a prova de fatos distintos. Cabe aos
advogados constituídos pelas partes informar ou intimar cada testemunha por si arrolada (observadas as regras do artigo 455 do
NCPC).Intimem-se. Cumpra-se.Itapecuru Mirim/MA, 29 de maio de 2017.Juíza Mirella Cezar FreitasTitular da 2ª Vara da Comarca
de Itapecuru Mirim Resp: 153320

PROCESSO Nº 0003285-13.2014.8.10.0048 (33022014)
AÇÃO: PROCESSO DE EXECUÇÃO | EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A
ADVOGADO: FLÁVIO GERALDO FERREIRA DA SILVA ( OAB 9117A-MA )

EXECUTADO: F A MOREIRA FILHO-ME

Processo nº 3285-13/2014 DESPACHOIntime-se o(a) exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar as custas referentes ao
cumprimento da carta precatória (fl.33). Intime-se. Cumpra-se. Itapecuru Mirim/MA, 02 de maio de 2017.Juíza Mirella Cezar
FreitasTitular da 2ª Vara da Comarca de Itapecuru Mirim Resp: 153320

EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO : 60 (SESSENTA) DIAS
PROCESSO Nº : 2106-78.2013.8.10.0048 AÇÃO PENAL
AUTOR : MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
ACUSADO(S) : RONILSON MORENO
FINALIDADE(S) : INTIMAÇÃO de Ronilson Moreno, brasileiro, solteiro, carroceiro, natural de Miranda do Norte/MA, nascido em
9/3/1983, filho de Maria Raimunda Moreno, atualmente em local incerto e não sabido, para tomar conhecimento da sentença
proferida, à fl. 51, nos autos do processo acima descrito, que segue adiante transcrita: "(...) O Ministério Público ofereceu denúncia
contra RONILSON MORENO imputando-lhe a prática dos crimes previstos no art.157, § 2º, incisos I, II e V, do Código Penal. O réu
foi condenado, nos termos da sentença de fls. 12/17, à pena de 5 (cinco) anos e 03(três) meses de reclusão. Cumprida
integralmente a pena, consoante documento de fl.46, o Ministério Público manifestou-se pela extinção da punibilidade do réu
(fl.49). É o breve relatório. Decido. In casu, verificando-se o integral cumprimento da pena imposta e esgotada a pretensão
executória do estado, DECLARO extinta a punibilidade de RONILSON MORENO pelo fato objeto da presente ação penal.
Proceda-se às anotações e comunicações de estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após, arquivem-se os autos, com as
cautelas necessárias. Itapecuru Mirim/MA, 09 de março de 2015. Mirella Cezar Freitas Juíza Titular da 2º vara da Comarca de
Itapecuru Mirim".
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SEDE DO JUÍZO : Fórum "Desembargador Raimundo Públio Bandeira de Melo", Rua Basílio Simão, s/n, Centro, Itapecuru-
Mirim/MA - CEP: 65.485-000 - (0xx98) 3463-1231 E-mail: vara2_ita@tjma.jus.br

Itapecuru-Mirim/MA, 28 de junho de 2017.

Juíza Mirella Cezar Freitas
Titular da 2ª Vara de Itapecuru-Mirim

EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO : 60 (SESSENTA) DIAS
PROCESSO Nº : 429-81.2011.8.10.0048 AÇÃO PENAL
AUTOR : MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
ACUSADO(S) : GILSON REIS DA SILVA E POLIANA CORREA MENDES
FINALIDADE(S) : INTIMAÇÃO de GILSON REIS DA SILVA, brasileiro, união estável, pintor, natural de Itapecuru-
Mirim/MA, filho de Maria Reis da Silva, nascido em 29.11.1987, ePOLIANA CORREA MENDES, brasileira, união estável, natural de
Itapecuru-Mirim/MA, filha de Manuel das Neves Mendes e Maria Joana Correa Mendes, ambos atualmente em local incerto e não
sabido, para tomarem conhecimento da sentença proferida, às fls. 89/92, nos autos do processo acima descrito, que segue adiante
transcrita: "(...) No caso dos autos, verifica-se, pelo auto de avaliação de fl. 18, ser de baixo valor a coisa furtada, avaliada em
apenas R$15,00 (quinze reais). As conseqüências do delito foram inexpressivas, vez que, além de ser de pequeno valor objeto do
furto, este foi restituído à vítima (fl.19). O crime foi cometido sem qualquer tipo de violência ou ameaça à pessoa, o que caracteriza
a mínima ofensividade da conduta dos réus. Também não se pode falar em periculosidade social da ação no presente caso, vez
que a subtração de um conjunto de roupa infantil avaliado em R$15,00 (quinze reais) não representa qualquer ameaça à
manutenção da ordem social. A reprovabilidade da conduta dos agentes também é mínima, vez que, tudo indica, são dependentes
químicos e vivem na rua, motivo pelo qual recorreram à prática do pequeno delito em questão como forma de sustentar o vício. No
mais, caso houvesse prejuízo de ordem material à vítima, uma resposta proporcional poderia ser satisfatoriamente obtida na esfera
cível. Presentes, portanto, todos os requisitos autorizadores da aplicação do princípio da insignificância, o que torna o fato narrado
na denúncia materialmente atípico, não existindo, consequentemente, crime. À vista de tais considerações, julgo improcedente a
denúncia para absolver POLIANA CORREA MENDES e GILSON REIS DA SILVA, com base no art. 386, III, do Código de
Processo Penal Brasileiro. P.R.I. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Itapecuru- Mirim, 10 de setembro de 2015.
MIRELLA CEZAR FREITAS Juíza de Direito Titular da 2ª Vara".

SEDE DO JUÍZO : Fórum "Desembargador Raimundo Públio Bandeira de Melo", Rua Basílio Simão, s/n, Centro, Itapecuru-
Mirim/MA - CEP: 65.485-000 - (0xx98) 3463-1231 E-mail: vara2_ita@tjma.jus.br

Itapecuru-Mirim/MA, 28 de junho de 2017.

Juíza Mirella Cezar Freitas
Titular da 2ª Vara de Itapecuru-Mirim

EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO : 60 (SESSENTA) DIAS
PROCESSO Nº : 596-35.2010.8.10.0048 AÇÃO PENAL
AUTOR : MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
ACUSADO(S) : RAIMUNDA NONATA MENDES FERREIRA
FINALIDADE(S) : INTIMAÇÃO de RAIMUNDA MENDES FERREIRA, brasileiro(a), natural de Itapecuru Mirim/MA, solteiro(a),
nascido em 18/11/1979, filho de Luis Ferreira de Sousa e Maria dos Anjos Mendes, atualmente em local incerto e não sabido, para
tomar conhecimento da sentença proferida, às fls. 113/114, nos autos do processo acima descrito, que segue adiante transcrita:
"(...) Da análise dos autos, observa-se que, em 01 de setembro de 2011, foi declarada a suspensão condiconal do presente
processo, pelo prazo de 2 (dois) anos, com fulcro no art. 89 da Lei n. 9.099/95, tendo expirado o período de prova no dia 09 de
maio de 2015. Assim, diante do decurso do prazo fixado, sem registro de revogação do benefício, declaro extinta a punibilidade de
RAIMUNDA NONATA MENDES FERREIRA, nos termos do §5º do mencionado dispositivo legal. P.R.I. Notifique-se o Ministério
Público. Utilize-se esta sentença como mandado. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas legais.
Itapecuru-Mirim, 25 de maio de 2015. MIRELLA CEZAR FREITAS Juíza de Direito Titular da 2ª Vara".

SEDE DO JUÍZO : Fórum "Desembargador Raimundo Públio Bandeira de Melo", Rua Basílio Simão, s/n, Centro, Itapecuru-
Mirim/MA - CEP: 65.485-000 - (0xx98) 3463-1231 E-mail: vara2_ita@tjma.jus.br

Itapecuru-Mirim/MA, 28 de junho de 2017.

Juíza Mirella Cezar Freitas
Titular da 2ª Vara de Itapecuru-Mirim
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EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO : 60 (SESSENTA) DIAS
PROCESSO Nº : 744-17.2008.8.10.0048 AÇÃO PENAL
AUTOR : MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
ACUSADO(S) : ITAMAR PEREIRA JUNIOR
FINALIDADE(S) : INTIMAÇÃO de Itamar Pereira Junior, conhecido por"Juninho", brasileiro(a), solteiro, lavrador, filho de Antônio
Manoel Pereira dos Santos e Maria de Nazaré Belfort, atualmente em local incerto e não sabido, para tomar conhecimento da
sentença proferida, às fls. 73/76, nos autos do processo acima descrito, que segue adiante transcrita: "(...) Correta a rejeição da
denúncia, não em razão de eventual transação, sequer realizada com a recorrente, mas sim, por falta de interesse de agir do
Estado diante da prescrição virtual. Em caso de condenação, eventual pena aplicada seria alcançada pela prescrição da pretensão
punitiva do Estado, não se justificando, assim, a movimentação da máquina judiciária. Aplicação do princípio da economia
processual, uma vez que todo o processo deve carregar utilidade. EM CONSEQUÊNCIA, DECLARARAM EXTINTA A
PUNIBILIDADE DA AUTORA DO FATO. UNÂNIME (grifo nosso). (Recurso Crime Nº 71002096790, Turma Recursal Criminal,
Turmas Recursais, Relator: Cristina Pereira Gonzales, Julgado em 08/06/2009). Diante do exposto, julgo extinto o processo, sem
resolução do mérito, tendo em vista a falta de interesse de agir do autor, na forma do art. 267, VI, do CPC e 3.º do CPP. P. R. I.
Notifique-se o Ministério Público. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, realizando a diligência necessária no sistema
Themis. Itapecuru-Mirim, 17 de dezembro de 2012. SAMIRA BARROS HELUY Juíza de Direito Titular da 2ª Vara".

SEDE DO JUÍZO : Fórum "Desembargador Raimundo Públio Bandeira de Melo", Rua Basílio Simão, s/n, Centro, Itapecuru-
Mirim/MA - CEP: 65.485-000 - (0xx98) 3463-1231 E-mail: vara2_ita@tjma.jus.br

Itapecuru-Mirim/MA, 28 de junho de 2017.

Juíza Mirella Cezar Freitas
Titular da 2ª Vara de Itapecuru-Mirim

EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO : 60 (SESSENTA) DIAS
PROCESSO Nº : 792-97.2013.8.10.0048 AÇÃO PENAL
AUTOR : MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
ACUSADO(S) : VALDIQUI PEREIRA DA SILVA
FINALIDADE(S) : INTIMAÇÃO deValdiqui Pereira da Silva, brasileiro, solteiro, sem profissão definida, natural de Itapecuru-
Mirim/MA, filho de Raimundo Alves Bezerra e Raimunda Pereira da Silva, atualmente em local incerto e não sabido, para tomar
conhecimento da sentença proferida, às fls. 116, nos autos do processo acima descrito, que segue adiante transcrita: "(...) Vistos,
etc. Trata-se de processo de EXECUÇÃO DE PENA em face de VALDIQUI PEREIRA DA SILVA, em virtude de condenação ao
cumprimento de pena de 10(dez) anos de reclusão e 08(oito) meses de reclusão, pela prática dos crimes tipificados no art.213 c/c
226, II, do Código Penal, e art. 12 da Lei 6.378/76. Às fls. 75/76 foi preferida decisão concedendo ao apenado o benefício do
livramento condicional. O órgão ministerial manifestou-se pelo arquivamento do feito, alegando, para tanto, que não há notícia nos
autos de que, dentro do prazo do período de provas, tenha sido suspenso o benefício do livramento condicional, em razão da
prática de novo delito pelo apenado. É o breve relatório. Decido. Com razão o representante ministerial, vez que expirado o
período do livramento condicional sem revogação. In casu, verificando-se o transcurso do prazo prescricional e não havendo
notícia de qualquer ilícito cometido pelo sentenciado, DECLARO extinta a punibilidade de VALDIQUI PEREIRA DA SILVA pelo fato
objeto da presente ação penal. Proceda-se às anotações e comunicações de estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após,
arquivem-se os autos, com as cautelas legais. Itapecuru Mirim/MA, 23 de junho de 2015. Mirella Cezar Freitas Juíza Titular da 2º
vara da Comarca de Itapecuru Mirim".

SEDE DO JUÍZO : Fórum "Desembargador Raimundo Públio Bandeira de Melo", Rua Basílio Simão, s/n, Centro, Itapecuru-
Mirim/MA - CEP: 65.485-000 - (0xx98) 3463-1231 E-mail: vara2_ita@tjma.jus.br

Itapecuru-Mirim/MA, 28 de junho de 2017.

Juíza Mirella Cezar Freitas
Titular da 2ª Vara de Itapecuru-Mirim

PROCESSO Nº 0000294-74.2008.8.10.0048 (2942008)
AÇÃO: PROCEDIMENTOS ESPECIAIS DE JURISDIÇÃO CONTENCIOSA | REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE
REQUERENTE: ZIRLANDIA TAVARES EVERTON
ADVOGADO: ESTER DE FÁTIMA SILVA SANTOS ( OAB 10054-MA )
REQUERIDO: ISAIAS DE MATOS LIMA
ADVOGADO: HERBETH DE MESQUITA GOMES ( OAB 12103-MA )

INTIMAÇÃO
Intimação das partes requerente e requerida, por seus advogados acima especificados, para comparecerem à audiência
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de instrução e julgamentodesignada parao dia 01/08/2017às 10h25min, na sala de audiências deste juízo, referente aos autos
em epígrafe. Dado e passado nesta cidade de Itapecuru-Mirim (MA), Estado do Maranhão, aos 29 de junho de 2017.

Raquel Goudard
Secretária Judicial da 2ª Vara de Itapecuru-Mirim

(Assinado de ordem do MM. Juiz, nos termos do Provimento nº. 001/2007/CGJ/MA).

Autos nº 0800008-48.2017.8.10.0048
DESPACHO

Intimem-se as partes para, no prazo de 15(quinze) dias, especificarem as provas que pretendem produzir.

Ficam as partes advertidas de que o silêncio será entendido como aquiescência ao julgamento do feito no estado em
que se encontra.

Cumpra-se.

Itapecuru Mirim/MA, 10 de maio de 2017.

Juíza Mirella Cezar Freitas
Titular da 2ª Vara da Comarca de Itapecuru Mirim

INTIMAÇÃO

FINALIDADE: Intimação das partes, através de seus advogados, para comparecerem neste juízo na audiência de conciliação,

instrução e julgamento, designada para o dia 26/07/2017 Hora: 11:30 . Dado e passado nesta cidade de Itapecuru-Mirim (MA),

Estado do Maranhão, aos 28 de junho de 2017

RAQUEL GOUDARD

Secretária Judicial da 2ª Vara de Itapecuru-Mirim

(Assinado de ordem do MM. Juiz, nos termos do Provimento nº. 001/2007/CGJ/MA).

Autos nº 0800802-69.2017.8.10.0048
DESPACHO

Considerando o decurso do prazo in albis para contestação (certidão de ID 6392817), decreto a revelia da parte ré (arts.344 e
346 do NCPC).

Ressalte-se, que os prazos contra o requerido/revel, fluirão da data de publicação do ato decisório no órgão oficial (art.346 do
NCPC).

No caso vertente,
não obstante a presunção relativa da revelia, entendo plausível e necessária para melhor elucidação dos fatos, a designação de
audiência de instrução e julgamento, para a produção de prova oral, consistente nos depoimentos pessoal da parte autora e
inquirição de testemunhas (art.370 do NCPC).

Desse modo, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 26/07/2017, às 10h40min.

Fixo o prazo comum de cinco dias úteis para apresentação de rol de testemunhas (que deverá conter, sempre que
possível: nome, profissão, estado civil, idade, número de CPF, número de identidade e endereço completo da residência e do
local de trabalho), sob a pena de preclusão.

As testemunhas deverão ser ao máximo de três para cada parte. Somente será admitida a inquirição de testemunhas
em quantidade superior na hipótese de justificada imprescindibilidade e se necessária para a prova de fatos distintos.

Cabe aos advogados constituídos pelas partes informar ou intimar cada testemunha por si arrolada (observadas as
regras do artigo 455 do NCPC).

Intimem-se. Cumpra-se.

Itapecuru Mirim/MA, 05 de junho de 2017.

Juíza Mirella Cezar Freitas
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Titular da 2ª Vara da Comarca de Itapecuru Mirim

PROCESSO: 1352-10.2011.8.10.0048
AÇÃO PENAL – PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
RÉUS: ADEMILDO BORGES SOUSA, CLARICE FROTA DUALIBE, IBRAHIM DUALIBE E IBRAHIM DUALIBE CIA LTDA
ADVOGADOS: NELSON DE ALENCAR JUNIOR OAB/MA 4.796, KELSON MARQUES DA SILVA OAB/MA 9351-A e ÂNGELO
RONCALLI CHAVES ALENCAR OAB/MA 4796

INTIMAÇÃO
Intimação dos advogados acima descritos, para no prazo de 05 (cinco) dias requererem diligências, referente aos autos em
epígrafe. Dado e passado nesta cidade de Itapecuru-Mirim (MA), Estado do Maranhão, aos 29 de junho de 2017.

Raquel Goudard
Secretária Judicial da 2ª Vara

(Assinado de ordem do MM. Juiz, nos termos do Provimento nº. 001/2007/CGJ/MA).

EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO : 15 (QUINZE) DIAS
PROCESSO Nº : 234-86.2017.8.10.0048 Ação Penal - Procedimento Ordinário
AUTOR : MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
ACUSADO(S) : LUCIMARY LOPES LICAR, ANA CLARA DA CONCEICAO, NUBIA CONCEIÇÃO CARVALHO, EDSON PEREIRA
CAMPELO
FINALIDADE(S) : CITAÇÃO de Edson Pereira Campelo, brasileiro(a), natural de Itapecuru Mirim/MA, união estável, nascido em
30/01/1979, filho de João Batista Campelo e Dinaci Pereira Campelo, e, Núbia Conceição Carvalho, brasileiro(a), natural de São
Luís/MA, união estável, nascida em 28/01/1999, filha de Edilson José de Jesus Carvalho e Vanusa Silva da Conceição, ambos
com endereço na Rua Pousada, nº 47, Povoado Entrocamento, neste município, atualmente em local incerto e não sabido, para
defender-se na ação penal movida contra a sua pessoa, pela suposta prática de crime previsto no art. 180, caput do CP, nos autos
do processo acima descrito, e apresentar, no prazo de 10 (dez) dias, defesa escrita, por meio de Advogado, na qual poderão ser
arguidas preliminares e tudo que interesse a sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar provas que pretender
produzir e arrolar, no máximo, 8 (oito) testemunhas, qualificando-as e requerendo suas intimações, quando necessário, tudo nos
moldes do art. 396-A do CPP. Fica o réu ciente de que, na ausência de resposta no prazo legal ou na falta de condições
financeiras para constituir Advogado, a sua defesa será feita por Defensor Público, que terá vista dos autos para tal fim, nos termos
do Art. 396-A, § 2º, do CPP.

SEDE DO JUÍZO : Fórum "Desembargador Raimundo Públio Bandeira de Melo", Rua Basílio Simão, s/n, Centro, Itapecuru-
Mirim/MA - CEP: 65.485-000 - (0xx98) 3463-1231 E-mail: vara2_ita@tjma.jus.br

O que se CUMPRA nos termos e na forma da Lei. Dado e passado na Secretaria Judicial da 2ª Vara, nesta cidade de Itapecuru-
Mirim, Estado do Maranhão, aos 29 de junho de 2017. Eu, Secretária Judicial ______ Raquel Goudard, digitei e subscrevo.

Juíza Mirella Cezar Freitas
Titular da 2ª Vara de Itapecuru-Mirim

PROCESSO: 347-40.2017.8.10.0048
AÇÃO PENAL – PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
RÉU: FREDDY WAGNER LISBOA PEREIRA
ADVOGADO: MARCOS AURÉLIO CARDOSO BRAGA FILHO OAB/MA 13293, DARKSON ALMEIDA DA PONTE MOTA OAB/MA
10.231 e NÉMESIO RIBEIRO GÓES JUNIOR OAB/MA 6.603

INTIMAÇÃO
Intimação dos advogados acima descritos, para no prazo de 05 (cinco) dias apresentar alegações finais em forma de memoriais,
referente aos autos em epígrafe. Dado e passado nesta cidade de Itapecuru-Mirim (MA), Estado do Maranhão, aos 29 de junho de
2017.

Raquel Goudard
Secretária Judicial da 2ª Vara

(Assinado de ordem do MM. Juiz, nos termos do Provimento nº. 001/2007/CGJ/MA).

PROCESSO Nº 9000594-43.2009.8.10.0048 (905942009)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

REQUERENTE: PANIFICADORA BELEM
ADVOGADO: EDVALSON CARVALHO CAVALCANTI ( OAB 9220-MA )
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REQUERIDO: COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO-CEMAR
ADVOGADO: ROGÉRIO COELHO ROCHA ( OAB 6610-MA ) e TIAGO JOSÉ FEITOSA DE SÁ ( OAB 8654A-MA )

Processo nº: 9000594-43.2009.8.10.0048Impugnação ao Cumprimento de Sentença Impugnante: Companhia Energética do
Maranhão - CEMAR S/AImpugnado: Panificadora Belém DECISÃO Vistos, etc. Cuida-se de EXECUÇÃO DE SENTENÇA proposta
pela PANIFICADORA BELÉM contra a COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO - CEMAR S/A.Intimada para pagar o valor
da condenação (multa astreintes), o executado apresentou impugnação ao cumprimento de sentença (fls.217/251). Por sua vez, a
impugnada apresentou resposta às fls.267/273. Eram os fatos relevantes a mencionar. Passo a decidir. Trata-se de execução de
multa cominatória por descumprimento da obrigação de fazer imposta na sentença condenatória de fls.61/64. Analisando os
cálculos realizados pela contadoria judicial à fls.212, verifico que o valor acumulado da multa cominatória, qual seja: R$
87.000,00(oitenta e sete mil reais), ultrapassou em muito o valor da própria reclamação objeto da lide, transmudando-se da
qualidade de penalidade para configurar enriquecimento sem causa em favor do exeqüente. A jurisprudência das cortes pátrias
tem assentado não haver óbice para a alteração do valor da astreintes mesmo após o trânsito em julgado da sentença, por força
do que estabelece o artigo 537, § 1º do CPC. Esse artigo dispõe que o juiz poderá, de ofício, modificar o valor ou a periodicidade
da multa, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva. Vejamos, a respeito, os seguintes julgados:RECURSO ESPECIAL
Nº 1.060.293 - RS (2008/0111692-1)RELATORA: MINISTRA NANCY ANDRIGHIRECORRENTE: COMPANHIA ITAULEASING DE
ARRENDAMENTOMERCANTILADVOGADO: JANAINA GIOZZA ÁVILA E OUTRO(S)RECORRENTE: VERA LÚCIA FERNANDES
DE ESTEVES (REC. ADESIVO)ADVOGADO : ANDRÉ FERNANDES ESTEVEZ E OUTRO(S)RECORRIDO : OS
MESMOSEMENTAPROCESSO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ASTREINTES. POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA MULTA
COM BASE NOS CRITÉRIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. PRAZO INICIAL PARA A CONTAGEM DOS
JUROS MORATÓRIOS. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO.- É lícito ao Julgador, a qualquer
tempo, modificar o valor e a periodicidade da multa (art. 461, § 4º c/c § 6º, do CPC), conforme se mostre insuficiente ou excessiva.
Precedentes. - A ausência da confrontação analítica dos julgados impede o conhecimento do recurso especial pela letra "c" do
permissivo constitucional. Recurso especial da ré parcialmente conhecido e provido. Recurso especial adesivo não
conhecido.Processo: 848651701 PR 848651-7/01 (Acórdão)Relator(a): Edson Vidal PintoJulgamento: 25/04/2012Órgão Julgador:
14ª Câmara Cível EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS.
DESCUMPRIMENTO DE COMANDO JUDICIAL. MULTA DIÁRIA. VALOR EXCESSIVO. DESCONFORMIDADE COM PRINCÍPIO
DA RAZOABLIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.
ACÓRDÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. DESCUMPRIMENTO DO ART. 526, CPC. AUSÊNCIA DE CONSTATAÇÃO.
PRETENSÃO QUE VISA REDISCUTIR O MÉRITO DA DECISÃO COLEGIADA. IMPROPRIEDADE. RECURSO
REJEITADO.Processo: AgRg no Ag 1168998 RS 2009/0053670-4Relator(a): Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIORJulgamento:
06/05/2010Órgão Julgador: T4 - QUARTA TURMAPublicação: DJe 24/05/2010 PROCESSUAL CIVIL. BANCÁRIO. OBRIGAÇÃO
DE FAZER, EXCLUSÃO DE NOME EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. IMPOSIÇÃO DE MULTA DIÁRIA.
POSSIBILIDADE. REDUÇÃO PROCEDIDA NO VALOR. EXCESSO RETIRADO. RAZOABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL
IMPROVIDO.Ademais, de acordo com o STJ ao examinar o RMS 33.155-MA "os atos executórios devem visar ao pagamento da
obrigação principal (o qual é limitado pelos arts. 3º, I, e 39 da citada Lei em 40 salários mínimos na data da propositura da ação),
acrescidos dos acessórios posteriores ao ajuizamento (juros, correção e eventualmente ônus de sucumbência) e mais a multa
cominatória que deve ser paga até o limite de 40 salários, na época da execução, sendo decotado o excesso (mesmo após o
trânsito em julgado). Se a multa até esse limite não for suficiente para constranger o devedor a cumprir a sentença, sobra ao
credor, que livremente optou pela via do juizado, valer-se de outros meios (notitias criminis por desobediência de ordem judicial ou
ajuizamento de nova ação perante a Justiça comum) ou poderia ensejar até outra indenização".Conclui-se, portanto, o óbvio, já
expresso na Lei dos Juizados Especiais, Lei nº 9.099/95, que a ela só compete às causas cujo valor não exceda a quarenta
salários mínimos.Contudo a multa astreintes existe como modo de coação para o cumprimento da ordem judicial, e a modificação
de que trata o § 1º do artigo 537 do CPC deve ser utilizada com cautela, para que não se torne um incentivo ao descumprimento
pela parte contra quem a ordem é dada. No caso em tela, a empresa executada, injustificadamente, não cumpriu com a obrigação
imposta na sentença condenatória, qual seja: refaturar as contas de energia elétrica da unidade consumidora de titularidade do
exequente, ora impugnado. Portanto, a empresa ré não pode ser isentada da totalidade da multa diária. Diante disto, aplicando-se
ao caso o princípio da proporcionalidade e com fulcro nos arts. 3º, I, e 39 da Lei 90999/95, entendo que deve haver redução da
multa para a quantia de 40(quarenta) salários mínimos, ou seja, R$ 37.480,00 (trinta e sete mil quatrocentos e oitenta reais).
Solução contrária a esta, a meu ver: a) traz consigo excessiva punição em desfavor do executado; b) se constituiria em fonte de
enriquecimento sem causa em favor do exeqüente.Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO À
EXECUÇÃO, para REDUZIR o valor da multa astreintes para a quantia de R$ 37.480,00 (trinta e sete mil quatrocentos e oitenta
reais). No mais, determino a expedição de alvará liberatório em favor da parte autora no valor de R$ 37.480,00 (trinta e sete mil
quatrocentos e oitenta reais), em relação a quantia bloqueada à fls.214. Determino, ainda, o desbloqueio dos valores bloqueados
em excesso. Após o trânsito em julgado, promovam-se os expedientes necessários ao cumprimento da presente decisão
(Enunciado 143 do FONAJE). Intimem-se. Cumpra-se. Em seguida, arquivem-se os autos, levando a efeito as anotações
necessárias, bem como procedendo à devida baixa na distribuição.Itapecuru Mirim/MA, 27 de junho de 2017.Juíza Mirella Cezar
FreitasTitular da 2ª Vara da Comarca de Itapecuru Mirim. Resp: 153320

PROCESSO Nº 9001842-05.2013.8.10.0048 (905962013)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

REQUERENTE: MARIA MARCELINA PEREIRA NOGUEIRA
ADVOGADO: MAURICIO RICARDO MAMEDE SELARES ( OAB 7123-MA )
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REQUERIDO: COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO-CEMAR
ADVOGADO: ROGÉRIO COELHO ROCHA ( OAB 6610-MA )

Processo nº: 9001842-05.2013.8.10.0048Embargos à ExecuçãoEmbargante/Requerida: Companhia Energética do Maranhão -
CEMAREmbargada/Requerente: Maria Marcelina Pereira Nogueira SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado na forma do
artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de embargos à execução interposto pela Companhia Energética do Maranhão CEMAR em face
de Maria Marcelina Pereira Nogueira. Às fls.70/72 a parte autora requereu a execução da multa cominatória fixada em
sentença(fls.38/41), alegando, para tanto, que a reclamada, ora embargante, não cumpriu a obrigação de fazer imposta em
sentença.À fl.98 foi determinado por este juízo, o bloqueio nas contas bancárias da embargante no valor de R$ 473.000,00
(quatrocentos e setenta e três mil reais), através do sistema BacenJud.A empresa demandada apresentou embargos à execução
às fls.123/157. Por sua vez, a embagada apresentou resposta aos embargos às fls.181/185. Eram o fatos relevantes a mencionar.
Passo a decidir. Analisando detidamente os autos, observo que a embargante cumpriu rigorosamente a obrigação de fazer imposta
na sentença de fls.38/41. Assim, não há que se falar em incidência de multa astreintes, conforme passo a demonstrar. A
embargada requereu a execução da multa cominatória fixada em sentença, alegando que a embargante não efetuou o
refaturamento das contas de energia da sua residência, nos meses de setembro e outubro de 2013 (fls.70/72). Contudo, observo
que na petição inicial, a embargante requereu apenas o refaturamento da conta de energia do mês de agosto/2013 (fl.10). Às
fls.58/60 a embargante comprovou que realizou o refaturamento da conta de energia da residência da embargada, referente ao
mês de agosto de 2013, conforme requerido na petição inicial e determinado na sentença. Além disso, observo que a sentença
prolatada às fls.38/40, em momento algum, determinou que a embargante deveria refaturar as contas de energia dos meses de
setembro e outubro de 2013. Desse modo, não há que se falar em incidência de multa astreintes, uma vez que a embargante não
descumpriu nenhuma obrigação de fazer imposta na sentença de fls.38/41. Por fim, também não merece prosperar a alegação de
que a embargada descumpriu a obrigação de fazer imposta na decisão que deferiu o pedido de tutela antecipada (se abster de
efetuar o corte do fornecimento de energia elétrica da residência da parte autora), pois a sentença de fls.38/41 não confirmou a
tutela de urgência concedia às fls.22/23, ou seja, a sentença posterior à decisão que concedeu a tutela antecipada que
arbitrou astreintes, não confirmou a tutela de urgência. Além disso, não há que se falar em confirmação tácita da medida liminar
concedida anteriormente, uma vez que a sentença de mérito não determinou que a embargante se abstivesse de suspender o
fornecimento de energia elétrica da residência da parte autora, isto é, não fixou a mesma obrigação de fazer imposta na decisão
que concedeu a tutela antecipada. Desse modo, a multa cominatória por suposto descumprimento da obrigação de fazer imposta
na decisão de fl.22/23 não é devida, pois a referida decisão não foi confirmada na sentença de fls.38/41. Por guardarem
pertinência, colacionam-se os seguintes julgados:TJ-PE - Agravo de Instrumento AG 191168 PE 001200300163375 (TJ-PE)Data
de publicação: 13/04/2010Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO - DIREITO CIVIL - AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - OBRIGAÇÃO DE FAZER  EXECUÇÃO
DE ASTREINTES FIXADA EM SEDE DE TUTELA ANTECIPADA - SENTENÇA QUE NÃO CONFIRMOU
A TUTELA ANTECIPADA E NÃO FAZ MENSÃO DE ASTREINTES - EXECUÇÃO DE ASTREINTES - IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVANTE CARECE DE TÍTULO EXECUTIVO JURIDICAL - NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO - DECISÃO UNÂNIME. A
Sentença posterior à decisão que concedeu a tutela antecipada que arbitrou astreintes, não confirmou a tutela antecipada,
tampouco foi estipulada multa. Outrossim não foi interposto recurso de apelação contra a referida sentença, tendo a mesma
transitada em julgado. Pretensão do autor/agravante carece de título executivo. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO -
DECISÃO UNÂNIME.TJ-PA - Agravo de Instrumento AI 00067754520158140000 BELÉM (TJ-PA)Data de publicação:
21/09/2015Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO
DE EXECUÇÃO DE ASTREINTESFIXADA EM SEDE DE TUTELA ANTECIPADA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE
CONFIRMAÇÃO EM SENTENÇA. CONHECIDO E PROVIDO. 1. A execução provisória somente poderá ser efetivada após a
confirmação por sentença de mérito e desde que o recurso eventualmente interposto não seja recebido com efeito suspensivo.
(Precedente STJ). 2. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO, À UNANIMIDADE.ISTO POSTO, e considerando
tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE OS EMBARGOS À EXECUÇÃO, determinando a extinção da
execução, nos termos do art. 924, II, do CPC.P.R.I Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, levando a efeito as
anotações necessárias, bem como procedendo à devida baixa na distribuição.Itapecuru Mirim/MA, 01 de junho de 2017.Juíza
Mirella Cezar FreitasJuíza Titular da 2ª Vara da Comarca de Itapecuru Mirim. Resp: 153320

Terceira Vara de Itapecuru-Mirim

AÇÃO DE ALIMENTOS
PROCESSO Nº: 31815520138100048
AUTOR: CONCEIÇÃO DE MARIA SOARES DE SOUSA
RÉU: ANTONIO EDSON DOS SANTOS NEVES
EDITAL DE INTIMAÇÃO

(PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS)

A MM. JUÍZA DE DIREITO, EDEULY MAIA SILVA, TITULAR DA 3.ª VARA DA COMARCA DE ITAPECURU-MIRIM, ESTADO DO
MARANHÃO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES E NA FORMA LEGAL.

FAZ SABER, nos autos da Execução de Alimentos n.º 3181-55.2013.8.10.0048, em que é autora CONCEICAO DE MARIA
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SOARES DE SOUSA e réu ANTONIO EDSON DOS SANTOS NEVES, que, em razão de encontrar-se em paradeiro incerto e não
sabido, a AUTORA fica devidamente intimada para informar a este Juízo, no prazo de 05 (cinco) dias, caso ainda tenha interesse
no processo, o endereço atual seu e do requerido, sob pena de extinção do processo sem julgamento do mérito, nos termos do art.
487, III, do Código de Processo Civil. Para conhecimento de todos é expedido o presente Edital, cuja 2.ª via fica afixada no local de
costume. Dado e passado na cidade e Comarca de Itapecuru-mirim, Estado do Maranhão, aos 27 de junho de 2017. Eu,_____,
Victor Hugo Pavão, Técnico Judiciário, Mat. 152843, o digitei e subscrevi.

EDEULY MAIA SILVA
Juíza de Direito da 3.ª Vara

Itinga do Maranhão

EDITAL DE CITAÇÃO
(PRAZO: 20 DIAS)
PROCESSO: 143-89.2016.8.10.0093
AÇÃO: Divórcio Litigioso
REQUERENTE: LUCINETE LUCIA DA SILVA
REQUERIDO(A): JOÃO FRANCISCO DA SILVA
O Doutor Pedro Guimaraes Junior, Juiz de Direito Titular do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Açailândia-MA,
respondendo cumulativamente pela Comarca de Itinga do Maranhão estado do Maranhão, na forma da lei etc. FAZ SABER a todos
quantos o presente Edital de Citação, virem ou dele conhecimento tiverem, nos autos de Divórcio Litigioso, processo de n.º
143-89.2016.8.10.0093, tendo como requerente LUCINETE LUCIA DA SILVA e requerido JOÃO FRANCISCO DA SILVA, que se
processam perante este juízo e respectiva Secretaria, constando nos autos que o requerido encontra-se em lugar incerto e não
sabido. FINALIDADE: CITAÇÃO do requerido JOÃO FRANCISCO DA SILVA, Brasileiro, Natural de Itaipava do Grajaú/ma,
Casado, Nascido em 15/05/1980, Filho de Maria da Conceição Rodrigues da Silva, com endereço atualmente em lugar inceto e
não sabido, para, querendo, contestar a presente ação no prazo de 15 dias, com a advertência de que não contestada a ação, será
considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor, nos termos do art. 335 e art. 344, do
CPC. E para que ninguém possa alegar ignorância mandou expedir o presente edital que será publicado na forma da lei, com
observância ao art. 257 do CPC. Dado e passado nesta cidade de Itinga do Maranhão, Estado do Maranhão, aos 26 de junho de
2017. Eu, Raul Pires Rêgo, Secretário Judicial, fiz digitar, subscrevo e dato.
 

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA
(PRAZO DE 30 DIAS)
PROCESSO: 985-69.2016.8.10.0093
AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial
REQUERENTE: ELIENE BATISTA SILVA
REQUERIDO(A): DIRAN DOS SANTOS OLIVEIRA
O Doutoro Pedro Guimaraes Junior, Juiz de Direito Titular do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Açailândia-MA,
respondendo cumulativamente pela Comarca de Itinga do Maranhão estado do Maranhão, na forma da lei etc. FAZ SABER a todos
quantos o presente Edital de Intimação, virem ou dele conhecimento tiverem, nos autos de Homologação de Transação
Extrajudicial, processo de n.º 985-69.2016.8.10.0093, tendo como requerente ELIENE BATISTA SILVA contra DIRAN DOS
SANTOS OLIVEIRA, que se processam perante este Juízo e respectiva Secretaria, constando nos autos que a parte encontra-se
em lugar incerto e não sabido. FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte, DIRAN DOS SANTOS OLIVEIRA, brasileiro, solteiro, gesseiro,
portador do CPF sob nº 600.150.773-22, da SENTENÇA de fls. 11, cuja parte dispositiva final transcrita: " Ante o exposto, sem
delongas, eis que desnecessárias, HOMOLOGO nos seus termos o acordo de folha 03, firmado entre as partes, para que produza
todos os efeitos jurídicos e legais, por consequência, DECLARO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO,
lastreado no art. 487, inciso III, alínea "b" do CPC. Sem custas. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cientifique-se a
representante do Ministério Público. Transitado em julgado, com as cautelas de estilo, dê-se baixa na distribuição e arquive-se,
independente de nova conclusão ao Juízo. Itinga do Maranhão/MA, 29 de Setembro de 2016. ALESSANDRA LIMA SILVA Juíza de
Direito Titular ". E para que ninguém possa alegar ignorância mandou expedir o presente edital que será publicado na forma da lei,
com observância ao art. 257 do CPC e seus incisos, em especial os de nº III e IV. Dado e passado nesta cidade de Itinga do
Maranhão, Estado do Maranhão, aos 20 de junho de 2017. Eu, Raul Pires Rêgo, Secretário Judicial, fiz digitar, subscrevo e dato.

Processo nº 10-18.2014.8.10.0093
Ação: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Autor: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
Acusado: KAROLINE FREITAS VIANA

FINALIDADE: INTIMAÇÃO do advogado, acima relacionado, do seguinte despacho: Considerando a certidão de fl. 238, NOMEIO o
advogado, Dr. Maurício Santos Nascimento, OAB/MA nº 15.211, como defensor dativo da Ré Karoline Freitas Viana, o qual deverá
ser intimado para informar se aceita o encargo e caso aceite apresentar a defesa prévia da denunciada no prazo legal, bem como
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para promover a sua defesa ao longo de todo processo. A presente será publicada na forma da lei. Dado e passado nesta cidade
de Itinga do Maranhão, Estado do Maranhão, aos 28 de junho de 2017. Eu, Raul Pires Rêgo, Secretário Judicial, o fiz digitar e
assino de Ordem de acordo com o provimento 01/2007 da CGJ.

Processo nº 1062-78.2016.8.10.0093
Ação: Procedimento Ordinário
Requerente: MARIA SORAIA CUNHA COSTA
Advogado: Jhonnes Berg Pereira Sousa OAB/MA 15729
Requerido: COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO - CEMAR

FINALIDADE: INTIMAÇÃO do advogado, acima relacionado, para ciência do seguinte ato ordinatório: "INTIME-SE o patrono da
requerente para no prazo de 10 dias manifestar-se acerca da contestação de folhas 49/82". A presente será publicada na forma da
lei. Dado e passado nesta cidade de Itinga do Maranhão, aos 28 de junho de 2017.

Processo nº 1086-43.2015.8.10.0093
Ação: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária
Requerente: ADMINISTRADORA DE CONSÓCIO HONDA LTDA
Advogado: Edemilson Koji Motoda OAB/SP 231747
Requerido: ITAMAR RODRIGUES BARROS

FINALIDADE: INTIMAÇÃO do advogado, acima relacionado, para ciência do seguinte ato ordinatório: "DÊ-SE VISTAS ao
requerente, a fim de se manifestar acerca da certidão de folhas 52". A presente será publicada na forma da lei. Dado e passado
nesta cidade de Itinga do Maranhão, aos 28 de junho de 2017.

Processo nº 1209-41.2015.8.10.0093
Ação: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária
Requerente: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA
Advogado: Nelson Paschoalotto OAB/SP 108911
Requerido: JOSE CARDOSO MACEDO

FINALIDADE: INTIMAÇÃO do advogado, acima relacionado, para ciência do seguinte despacho: "DÊ-SE VISTAS ao requerente, a
fim de se manifestar acerca da certidão de folhas 39". A presente será publicada na forma da lei. Dado e passado nesta cidade de
Itinga do Maranhão, aos 28 de junho de 2017.

Processo nº 196-36.2017.8.10.0093
Ação: Procedimento do Juizado Especial Cível
Requerente: F FRANCISCHETTO CONSTRUÇOES
Advogado(a): Claudemir Vieira da Silva OAB/MA 11152
Requerido(a): MG POVOAS SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA

INTIMAÇÃO do(a) advogado(a), acima relacionado(a), para audiência de Conciliação designada para 18/09/2017 às 09:15 horas,
no local de costume. A presente será publicada na forma da lei. Dado e passado nesta cidade de Itinga do Maranhão, Estado do
Maranhão, aos 29 de junho de 2017.

Processo nº 247-81.2016.8.10.0093
Ação: Procedimento do Juizado Especial Cível
Requerente: MATIAS JADILINO SOARES
Advogado: Francisco Raimundo Correa OAB/MA 5415
Requerido: BANCO BMG S. A.

FINALIDADE: INTIMAÇÃO do advogado, acima relacionado, para ciência do seguinte despacho: "Analisando os termos do acordo
juntado aos autos (fls. 53/54), verifico que o referido instrumento encontra-se assinalado tão somente pelo patrono do banco
Reclamada, motivo pelo qual determino a intimação da Reclamante, através de seu patrono, para que no prazo de 05 (cinco) dias,
caso tenha efetivamente realizado a transação noticiada, supra a omissão verificada, assinalando o termo de acordo juntado aos
autos". A presente será publicada na forma da lei. Dado e passado nesta cidade de Itinga do Maranhão, aos 29 de junho de 2017.

Processo nº 24-94.2017.8.10.0093
Ação: Busca e Apreensão
Requerente: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S.A
Advogado: Celso Marcon OAB/MA 8104-A
Requerido: ANTONIO FELIPE DA SILVA FILHO

FINALIDADE: INTIMAÇÃO do advogado, acima relacionado, para ciência do seguinte ato ordinatório: "DÊ-SE VISTAS ao
requerente, a fim de se manifestar acerca da certidão de folhas 41". A presente será publicada na forma da lei. Dado e passado
nesta cidade de Itinga do Maranhão, aos 28 de junho de 2017.
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Processo nº 276-97.2017.8.10.0093
Ação: Procedimento do Juizado Especial Cível
Requerente: GL MOVEIS ELETRODOMESTICOS LTDA
Advogado(a): Jhonnes Berg Pereira Sousa OAB/MA 15729
Requerido(a): HELMA DE JESUS SOUSA

INTIMAÇÃO do(a) advogado(a), acima relacionado(a), para audiência de Conciliação designada para 14/08/2017 às 09:15 horas,
no local de costume. A presente será publicada na forma da lei. Dado e passado nesta cidade de Itinga do Maranhão, Estado do
Maranhão, aos 29 de junho de 2017.

Processo nº 284-74.2017.8.10.0093
Ação: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária
Requerente: BANCO BV FINANCEIRA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
Advogado: Cristiane Belinati Garcia Lopes OAB/MA 8784-A
Requerido: DELMIRA DE SOUSA COSTA

FINALIDADE: INTIMAÇÃO do advogado, acima relacionado, para ciência do seguinte ato ordinatório: "DÊ-SE VISTAS ao
requerente, a fim de se manifestar acerca da certidão de folhas 29". A presente será publicada na forma da lei. Dado e passado
nesta cidade de Itinga do Maranhão, aos 28 de junho de 2017.

Processo nº 430-18.2017.8.10.0093
Ação: Procedimento Ordinário
Requerente:FRANCISCA ALBERTA DOS SANTOS SILVA
Advogado(a):Paulo Nunes Cavalcante Junior - OAB/MA 13226
Requerido: INSS

FINALIDADE: INTIMAÇÃO do advogado da parte requerente, acima relacionado, para que se manifeste acerca da contestação no
prazo de 15 (quinze) dias. A presente será publicada na forma da lei. Dado e passado nesta cidade de Itinga do Maranhão, Estado
do Maranhão, aos 28 de junho de 2017. Eu, Raul Pires Rêgo, Secretário Judicial, o fiz digitar de Ordem de acordo com o
provimento 01/2007 da CGJ.

Processo nº 431-03.2017.8.10.0093
Ação: Procedimento Ordinário
Requerente:EXPEDITO HENRIQUE
Advogado(a):Maria Lucélia Silva Ferreira - OAB/MA 9014
Requerido: INSS

FINALIDADE: INTIMAÇÃO do advogado da parte requerente, acima relacionado, para que se manifeste acerca da contestação no
prazo de 15 (quinze) dias. A presente será publicada na forma da lei. Dado e passado nesta cidade de Itinga do Maranhão, Estado
do Maranhão, aos 28 de junho de 2017. Eu, Raul Pires Rêgo, Secretário Judicial, o fiz digitar de Ordem de acordo com o
provimento 01/2007 da CGJ.

Processo nº 507-03.2012.8.10.0093
Ação: Busca e Apreensão
Requerente: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA
Advogado: Mauro Sergio Franco Pereira OAB/MA 7932
Requerido: PABLO ALVES DE OLIVEIRA

FINALIDADE: INTIMAÇÃO do advogado, acima relacionado, para ciência do seguinte ato ordinatório: "DÊ-SE VISTAS ao
requerente, a fim de se manifestar acerca da certidão de folhas 102". A presente será publicada na forma da lei. Dado e passado
nesta cidade de Itinga do Maranhão, aos 28 de junho de 2017.

Processo nº 58-69.2017.8.10.0093
Ação: Procedimento do Juizado Especial Cível
Requerente: MARIA DE LURDES ALVES DE SOUSA
Advogado: Francisco Raimundo Correa OAB/MA 5415
Requerido: COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO - CEMAR
Advogado: GILBERTO COSTA SOARES OAB/MA 4914

FINALIDADE: INTIMAÇÃO do advogado, acima relacionado, para ciência da parte dispositiva da sentença: "Ante o exposto, sem
delongas, eis que desnecessárias, HOMOLOGO nos seus termos o acordo de fl. 35, firmado entres as partes, para que produza
seus jurídicos e legais efeitos, por consequência, DECLARO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO,
lastreado no art. 487, inciso III, alínea "b" do CPC. A presente será publicada na forma da lei. Dado e passado nesta cidade de
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Itinga do Maranhão, aos 28 de junho de 2017.

Processo nº 608-98.2016.8.10.0093
Ação: Procedimento do Juizado Especial Cível
Requerente: F FRANCISCHETTO CONSTRUÇOES
Advogado(a): Claudemir Vieira da Silva OAB/MA 11152
Requerido(a): MARIA MARGARIDA ABREU DE OLIVEIRA

INTIMAÇÃO do(a) advogado(a), acima relacionado(a), para audiência de Conciliação designada para 14/08/2017 às 15:00 horas,
no local de costume. A presente será publicada na forma da lei. Dado e passado nesta cidade de Itinga do Maranhão, Estado do
Maranhão, aos 29 de junho de 2017.

Processo nº 636-32.2017.8.10.0093
Ação: Procedimento do Juizado Especial Cível
Requerente: ANTONIA JUÇARA DA SILVA LIRA
Advogado(a): Maycon Lima Andrade OAB/MA 17.412
Requerido(a): COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO - CEMAR

INTIMAÇÃO do(a) advogado(a), acima relacionado(a), para audiência de Conciliação designada para 14/08/2017 às 14:15 horas,
no local de costume. A presente será publicada na forma da lei. Dado e passado nesta cidade de Itinga do Maranhão, Estado do
Maranhão, aos 29 de junho de 2017.

Processo nº 637-17.2017.8.10.0093
Ação: Procedimento do Juizado Especial Cível
Requerente: LUDYMILA GOMES DE CARVALHO
Advogado(a): Claudemir Vieira da Silva OAB/MA 11152
Requerido(a): SAMSAUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA

INTIMAÇÃO do(a) advogado(a), acima relacionado(a), para audiência de Conciliação designada para 18/09/2017 às 09:45 horas,
no local de costume. A presente será publicada na forma da lei. Dado e passado nesta cidade de Itinga do Maranhão, Estado do
Maranhão, aos 29 de junho de 2017.

Processo nº 638-02.2017.8.10.0093
Ação: Procedimento do Juizado Especial Cível
Requerente: GESSICA APARECIDA LIMA DOS SANTOS
Advogado(a): Claudemir Vieira da Silva OAB/MA 11152
Requerido(a): A. C. S. DA S. FARIAS COM. E - PRIME ELETRONIC ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA

INTIMAÇÃO do(a) advogado(a), acima relacionado(a), para audiência de Conciliação designada para 18/09/2017 às 09:30 horas,
no local de costume. A presente será publicada na forma da lei. Dado e passado nesta cidade de Itinga do Maranhão, Estado do
Maranhão, aos 29 de junho de 2017.

Processo nº 642-39.2017.8.10.0093
Ação: Procedimento do Juizado Especial Cível
Requerente: JOAO PEREIRA SILVA
Advogado(a): Francisco Raimundo Correa OAB/MA 5415
Requerido(a): BANCO PAN S.A

INTIMAÇÃO do(a) advogado(a), acima relacionado(a), para audiência de Conciliação designada para 18/09/2017 às 10:15 horas,
no local de costume. A presente será publicada na forma da lei. Dado e passado nesta cidade de Itinga do Maranhão, Estado do
Maranhão, aos 29 de junho de 2017.

Processo nº 645-91.2017.8.10.0093
Ação: Procedimento do Juizado Especial Cível
Requerente: ADIR DE OLIVEIRA DE SOUZA
Advogado(a): Maxwil de Oliveira Reis OAB/MA 15944
Requerido(a): COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO - CEMAR

INTIMAÇÃO do(a) advogado(a), acima relacionado(a), para audiência de Conciliação designada para 14/08/2017 às 14:30 horas,
no local de costume. A presente será publicada na forma da lei. Dado e passado nesta cidade de Itinga do Maranhão, Estado do
Maranhão, aos 29 de junho de 2017.

Processo nº 647-61.2017.8.10.0093
Ação: Procedimento do Juizado Especial Cível
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Requerente: ANA KAROLINE ALVES VASCONCELOS
Advogado(a): Maxwil de Oliveira Reis OAB/MA 15944
Requerido(a): COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO - CEMAR

INTIMAÇÃO do(a) advogado(a), acima relacionado(a), para audiência de Conciliação designada para 14/08/2017 às 14:00 horas,
no local de costume. A presente será publicada na forma da lei. Dado e passado nesta cidade de Itinga do Maranhão, Estado do
Maranhão, aos 29 de junho de 2017.

Processo nº 648-46.2017.8.10.0093
Ação: Procedimento do Juizado Especial Cível
Requerente: GL MOVEIS ELETRODOMESTICOS LTDA
Advogado(a): Jhonnes Berg Pereira Sousa OAB/MA 15729
Requerido(a): ELINALDA VIANA COSTA

INTIMAÇÃO do(a) advogado(a), acima relacionado(a), para audiência de Conciliação designada para 14/08/2017 às 10:15 horas,
no local de costume. A presente será publicada na forma da lei. Dado e passado nesta cidade de Itinga do Maranhão, Estado do
Maranhão, aos 29 de junho de 2017.

Processo nº 650-16.2017.8.10.0093
Ação: Procedimento do Juizado Especial Cível
Requerente: GL MOVEIS ELETRODOMESTICOS LTDA
Advogado(a): Jhonnes Berg Pereira Sousa OAB/MA 15729
Requerido(a): JUCILENE MARQUES DE SOUSA

INTIMAÇÃO do(a) advogado(a), acima relacionado(a), para audiência de Conciliação designada para 18/09/2017 às 11:00 horas,
no local de costume. A presente será publicada na forma da lei. Dado e passado nesta cidade de Itinga do Maranhão, Estado do
Maranhão, aos 29 de junho de 2017.

Processo nº 651-98.2017.8.10.0093
Ação: Procedimento do Juizado Especial Cível
Requerente: GL MOVEIS ELETRODOMESTICOS LTDA
Advogado(a): Jhonnes Berg Pereira Sousa OAB/MA 15729
Requerido(a): AELSON FIRMINO DA SILVA

INTIMAÇÃO do(a) advogado(a), acima relacionado(a), para audiência de Conciliação designada para 14/08/2017 às 10:30 horas,
no local de costume. A presente será publicada na forma da lei. Dado e passado nesta cidade de Itinga do Maranhão, Estado do
Maranhão, aos 29 de junho de 2017.

Processo nº 652-83.2017.8.10.0093
Ação: Procedimento do Juizado Especial Cível
Requerente: GL MOVEIS ELETRODOMESTICOS LTDA
Advogado(a): Jhonnes Berg Pereira Sousa OAB/MA 15729
Requerido(a): BENEDITO CARNEIRO GOMES

INTIMAÇÃO do(a) advogado(a), acima relacionado(a), para audiência de Conciliação designada para 14/08/2017 às 09:45 horas,
no local de costume. A presente será publicada na forma da lei. Dado e passado nesta cidade de Itinga do Maranhão, Estado do
Maranhão, aos 29 de junho de 2017.

Processo nº 653-68.2017.8.10.0093
Ação: Procedimento do Juizado Especial Cível
Requerente: GL MOVEIS ELETRODOMESTICOS LTDA
Advogado(a): Jhonnes Berg Pereira Sousa OAB/MA 15729
Requerido(a): EDILENE ROSA LIMA

INTIMAÇÃO do(a) advogado(a), acima relacionado(a), para audiência de Conciliação designada para 14/08/2017 às 10:45 horas,
no local de costume. A presente será publicada na forma da lei. Dado e passado nesta cidade de Itinga do Maranhão, Estado do
Maranhão, aos 29 de junho de 2017.

Processo nº 654-53.2017.8.10.0093
Ação: Procedimento do Juizado Especial Cível
Requerente: GL MOVEIS ELETRODOMESTICOS LTDA
Advogado(a): Jhonnes Berg Pereira Sousa OAB/MA 15729
Requerido(a): MARIA DAS GRAÇAS SILVA
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INTIMAÇÃO do(a) advogado(a), acima relacionado(a), para audiência de Conciliação designada para 14/08/2017 às 11:00 horas,
no local de costume. A presente será publicada na forma da lei. Dado e passado nesta cidade de Itinga do Maranhão, Estado do
Maranhão, aos 29 de junho de 2017.

Processo nº 655-38.2017.8.10.0093
Ação: Procedimento do Juizado Especial Cível
Requerente: GL MOVEIS ELETRODOMESTICOS LTDA
Advogado(a): Jhonnes Berg Pereira Sousa OAB/MA 15729
Requerido(a): POLYANA FREITAS LIMA

INTIMAÇÃO do(a) advogado(a), acima relacionado(a), para audiência de Conciliação designada para 18/09/2017 às 10:45 horas,
no local de costume. A presente será publicada na forma da lei. Dado e passado nesta cidade de Itinga do Maranhão, Estado do
Maranhão, aos 29 de junho de 2017.

Processo nº 656-23.2017.8.10.0093
Ação: Procedimento do Juizado Especial Cível
Requerente: GL MOVEIS ELETRODOMESTICOS LTDA
Advogado(a): Jhonnes Berg Pereira Sousa OAB/MA 15729
Requerido(a): RAIMUNDA MARIA FERREIRA DA SILVA

INTIMAÇÃO do(a) advogado(a), acima relacionado(a), para audiência de Conciliação designada para 14/08/2017 às 10:00 horas,
no local de costume. A presente será publicada na forma da lei. Dado e passado nesta cidade de Itinga do Maranhão, Estado do
Maranhão, aos 29 de junho de 2017.

Processo nº 708-24.2014.8.10.0093
Ação: Procedimento do Juizado Especial Cível
Requerente: OLIVEIRA LIMA COM. DE COMBUSTIVEL LTDA - ME
Advogado: Liliane Risso Zanettin Danieli OAB/MA 10820
Requerido: SEBASTIANA SILVA VIANA

FINALIDADE: INTIMAÇÃO do advogado, acima relacionado, para ciência do seguinte ato ordinatório: "INTIME-SE a patronesse do
requerente para manifestar-se acaerca da certidão do Srº Oficial dfe justiça de folhas 81". A presente será publicada na forma da
lei. Dado e passado nesta cidade de Itinga do Maranhão, aos 28 de junho de 2017.

Processo nº 711-76.2014.8.10.0093
Ação: Procedimento do Juizado Especial Cível
Requerente: OLIVEIRA LIMA COM. DE COMBUSTIVEL LTDA - ME
Advogado: Liliane Risso Zanettin Danieli OAB/MA 11820
Requerido: WEUDES GONCALVES LIMA

FINALIDADE: INTIMAÇÃO do advogado, acima relacionado, para ciência do seguinte ato ordinatório: "INTIME-SE a patronesse do
requerente para informar o atual endereço do requerido, tendo em vista a devolução da correspondência". A presente será
publicada na forma da lei. Dado e passado nesta cidade de Itinga do Maranhão, aos 28 de junho de 2017.

Processo nº 73-38.2017.8.10.0093
Ação: Procedimento do Juizado Especial Cível
Requerente: MARIA RITA GUEDES BRITO
Advogado(a): Francisco Raimundo Correa OAB/MA MA 5415
Requerido(a): COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO - CEMAR
Advogado(a): GILBERTO COSTA SOARES OAB/MA 4914

FINALIDADE: INTIMAÇÃO das partes, acima relacionadas, para tomarem conhecimento da parte dispositiva da SENTENÇA
prolatada nos autos da ação acima em epígrafe: "[...] Ante o exposto, sem delongas, eis que desnecessárias, HOMOLOGO nos
seus termos o acordo de fl. 34, firmado entres as partes, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, por consequência,
DECLARO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, lastreado no art. 487, inciso III, alínea "b" do CPC ".
A presente será publicada na forma da lei. Dado e passado nesta cidade de Itinga do Maranhão, aos 28 de junho de 2017.

Processo nº 9000028-51.2012.8.10.0093
Ação: Procedimento do Juizado Especial Cível
Requerente: OSMARINA LIMA DE ALENCAR
Advogado: CLAUDEMIR VIEIRA DA SILVA OAB/MA 11152
Requerido: RAIDEAN SILVA CONSCEIÇÃO

FINALIDADE: INTIMAÇÃO do advogado, acima relacionado, para ciência do seguinte ato ordinatório: "INTIME-SE o patrono da
requerente para manifestar-se acerca da certidão do Srº Oficial de Justiça de folhas 52". A presente será publicada na forma da lei.
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Dado e passado nesta cidade de Itinga do Maranhão, aos 28 de junho de 2017.

Processo nº 976-10.2016.8.10.0093
Ação: Procedimento do Juizado Especial Cível
Requerente: MARIA DE LOURDES RIBEIRO DE SOUSA
Advogado(a): Claudemir Vieira da Silva OAB/MA MA 11152
Requerido(a): BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A
Advogado(a): DIEGO MONTEIRO BATISTA OAB/RJ 153.999

FINALIDADE: INTIMAÇÃO das partes, acima relacionadas, para tomarem conhecimento da parte dispositiva da SENTENÇA
prolatada nos autos da ação acima em epígrafe: "[...] Ante o exposto, sem delongas, eis que desnecessárias, HOMOLOGO nos
seus termos o acordo de fl. 23, firmado entres as partes, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, por consequência,
DECLARO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, lastreado no art. 487, inciso III, alínea "b" do CPC ".
A presente será publicada na forma da lei. Dado e passado nesta cidade de Itinga do Maranhão, aos 29 de junho de 2017.

João Lisboa

Primeira Vara de João Lisboa

PROCESSO Nº 0000341-97.2016.8.10.0038 (3412016)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO SUMÁRIO

AUTOR: LAURA VIEIRA PESSOA DA SILVA
ADVOGADO: SILVIO AUGUSTO GOMES COSTA ( OAB 4091-MA )

REU: BANCO BANRISUL
ADVOGADO: PAULO ROBERTO VIGNA ( OAB 173477-SP )

ATO ORDINATÓRIO De ordem do MM. Juiz de Direito Titular da 1ª Vara desta Comarca de João Lisboa-MA, Dr. Glender
Malheiros Guimarães e conforme autoriza o art. 93, XIV da CF/88 e o art. 152, VII do CPC, regulamentados pela portaria n.º
07/2015 deste juízo (art. 152, § 1º do CPC) pratico o seguinte ato Ordinatório: "Intimem-se o requerido para efetuar o pagamento
das custas finais, em 10 (dez) dias". João Lisboa-MA, 22 de Junho de 2017. Resp: 1503861

PROCESSO Nº 0000840-23.2012.8.10.0038 (8402012)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

AUTOR: EUMA MARIA CALIXTO DA SILVA
ADVOGADO: LEONIDE SANTOS SOUSA SARAIVA ( OAB 9334-MA )

REU: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
ADVOGADO: ANA LÚCIA ANTINOLFI ( OAB 25812-RS ) e CLAYTON MÖLLER ( OAB 21483-RS ) e FLÁVIO GERALDO
FERREIRA DA SILVA ( OAB 9117A-MA ) e RAILSY CRISTINA ASSUNÇÃO PINTO ( OAB 13025-MA )

ATO ORDINATÓRIO De ordem do MM. Juiz de Direito Titular da 1ª Vara desta Comarca de João Lisboa-MA, Dr. Glender
Malheiros Guimarães e conforme autoriza o art. 93, XIV da CF/88 e o art. 152, VII do CPC, regulamentados pela portaria n.º
07/2015 deste juízo (art. 152, § 1º do CPC) pratico o seguinte ato Ordinatório: "Intimem-se o requerido para efetuar o pagamento
das custas finais, em 10 (dez) dias". João Lisboa-MA, 22 de Junho de 2017. Resp: 1503861

PROCESSO Nº 0001161-87.2014.8.10.0038 (11802014)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO SUMÁRIO

REQUERENTE: ANTONIA DOS REIS SOARES SILVA
ADVOGADO: PAULO CESAR SANTANA BORGES ( OAB 12685-MA )

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S/A
ADVOGADO: GUSTAVO AMATO PISSINI ( OAB 261030-SP ) e GUSTAVO AMATO PISSINI ( OAB 9698A-MA )

ATO ORDINATÓRIO De ordem do MM. Juiz de Direito Titular da 1ª Vara desta Comarca de João Lisboa-MA, Dr. Glender
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Malheiros Guimarães e conforme autoriza o art. 93, XIV da CF/88 e o art. 152, VII do CPC, regulamentados pela portaria n.º
07/2015 deste juízo (art. 152, § 1º do CPC) pratico o seguinte ato Ordinatório: "Intimem-se o requerido para efetuar o pagamento
das custas finais, em 10 (dez) dias". João Lisboa-MA, 22 de Junho de 2017. Resp: 1503861

PROCESSO Nº 0001213-15.2016.8.10.0038 (12172016)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO SUMÁRIO

AUTOR: EDEM COELHO SANTOS
ADVOGADO: FRANCISCO CELIO DA CRUZ OLIVEIRA ( OAB 14516-MA )

REU: BANCO BMG S/A

ATO ORDINATÓRIO De ordem do MM. Juiz de Direito Titular da 1ª Vara desta Comarca de João Lisboa-MA, Dr. Glender
Malheiros Guimarães e conforme autoriza o art. 93, XIV da CF/88 e o art. 152, VII do CPC, regulamentados pela portaria n.º
07/2015 deste juízo (art. 152, § 1º do CPC) pratico o seguinte ato Ordinatório: "Intimem-se o requerido para efetuar o pagamento
das custas finais, em 10 (dez) dias". João Lisboa-MA, 22 de Junho de 2017. Resp: 1503861

PROCESSO Nº 0002503-65.2016.8.10.0038 (25132016)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

AUTOR: MARIA HELENA SOUSA ALVES
ADVOGADO: VANDERCLEIA RODRIGUES ARAUJO MENDES ( OAB 16135-MA )

REU: CLARO TV
ADVOGADO: FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES ( OAB 11442A-MA )

ATO ORDINATÓRIO De ordem do MM. Juiz de Direito Titular da 1ª Vara desta Comarca de João Lisboa-MA, Dr. Glender
Malheiros Guimarães e conforme autoriza o art. 93, XIV da CF/88 e o art. 152, VII do CPC, regulamentados pela portaria n.º
07/2015 deste juízo (art. 152, § 1º do CPC) pratico o seguinte ato Ordinatório: "Intimem-se o requerido para efetuar o pagamento
das custas finais, em 10 (dez) dias". João Lisboa-MA, 22 de Junho de 2017. Resp: 1503861

PROCESSO Nº 0002883-88.2016.8.10.0038 (28972016)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

AUTOR: DELVÂNIA DE SOUSA SILVA
ADVOGADO: HAYENDA BRITO SOARES ( OAB 13242-MA )

REU: CONSORCIO NACIONAL RECON e MOTOKAR DISTRIBUIDORA LTDA
ADVOGADO: ALYSSON TOSIN ( OAB 86925-MG ) e EDMAR DE OLIVEIRA NABARRE ( OAB 2275A-TO ) e EDMAR DE
OLIVEIRA NABARRO ( OAB 8875-MA )

ATO ORDINATÓRIO De ordem do MM. Juiz de Direito Titular da 1ª vara desta Comarca de João Lisboa-MA, Dr. Glender
Malheiros Guimarães e conforme autoriza o art. 93, XIV da CF/88 e o art. 152, VII do CPC, regulamentados pela portaria nº.
07/2015 deste juízo (art. 152, § 1º do CPC), pratico o seguinte ato Ordinatório: Intime-se a parte recorrida (REQUERENTE), para,
querendo, no prazo legal apresentar contrarrazões ao recurso de Apelação interposto pelo REQUERIDO. CUMPRA-SE. João
Lisboa - MA, 23 de junho de 2017. Resp: 1503192

PROCESSO Nº 0002883-88.2016.8.10.0038 (28972016)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

AUTOR: DELVÂNIA DE SOUSA SILVA
ADVOGADO: HAYENDA BRITO SOARES ( OAB 13242-MA )

REU: CONSORCIO NACIONAL RECON e MOTOKAR DISTRIBUIDORA LTDA
ADVOGADO: ALYSSON TOSIN ( OAB 86925-MG ) e EDMAR DE OLIVEIRA NABARRE ( OAB 2275A-TO ) e EDMAR DE
OLIVEIRA NABARRO ( OAB 8875-MA )

ATO ORDINATÓRIO De ordem do MM. Juiz de Direito Titular da 1ª vara desta Comarca de João Lisboa-MA, Dr. Glender
Malheiros Guimarães e conforme autoriza o art. 93, XIV da CF/88 e o art. 152, VII do CPC, regulamentados pela portaria nº.
07/2015 deste juízo (art. 152, § 1º do CPC), pratico o seguinte ato Ordinatório: Intime-se a parte recorrida (REQUERIDO), para,
querendo, no prazo legal apresentar contrarrazões ao recurso de Apelação interposto pelo REQUERENTE. CUMPRA-SE. João
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Lisboa - MA, 22 de junho de 2017. Resp: 1503192

PROCESSO Nº 0002883-88.2016.8.10.0038 (28972016)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

AUTOR: DELVÂNIA DE SOUSA SILVA
ADVOGADO: HAYENDA BRITO SOARES ( OAB 13242-MA )

REU: CONSORCIO NACIONAL RECON e MOTOKAR DISTRIBUIDORA LTDA
ADVOGADO: ALYSSON TOSIN ( OAB 86925-MG ) e EDMAR DE OLIVEIRA NABARRE ( OAB 2275A-TO ) e EDMAR DE
OLIVEIRA NABARRO ( OAB 8875-MA )

ATO ORDINATÓRIO De ordem do MM. Juiz de Direito Titular da 1ª vara desta Comarca de João Lisboa-MA, Dr. Glender
Malheiros Guimarães e conforme autoriza o art. 93, XIV da CF/88 e o art. 152, VII do CPC, regulamentados pela portaria nº.
07/2015 deste juízo (art. 152, § 1º do CPC), pratico o seguinte ato Ordinatório: Intime-se a parte recorrida (REQUERENTE), para,
querendo, no prazo legal apresentar contrarrazões ao recurso de Apelação interposto pelo REQUERIDO. CUMPRA-SE. João
Lisboa - MA, 29 de junho de 2017. Resp: 1503192

PROCESSO Nº 0003162-74.2016.8.10.0038 (31772016)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
AUTOR: RAIMUNDO DE OLIVEIRA 
ADVOGADO: RENATO DIAS GOMES ( OAB 11483-MA )
REU: BANCO PANAMERICANO S.A
ATO ORDINATÓRIO De ordem do MM. Juiz de Direito Titular da 1ª Vara desta Comarca de João Lisboa-MA, Dr. Glender
Malheiros Guimarães e conforme autoriza o art. 93, XIV da CF/88 e o art. 152, VII do CPC, regulamentados pela portaria n.º
07/2015 deste juízo (art. 152, § 1º do CPC) pratico o seguinte ao Ordinatório: "Intimem-se as partes para comparecerem à
audiência de conciliação, designada para o dia 04/08/2017 às 08:40 horas, a ser realizada neste fórum." João Lisboa-MA, 09 de
Junho de 2017. Resp: 1503861

PROCESSO Nº 0000512-54.2016.8.10.0038 (5122016)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO SUMÁRIO

AUTOR: WALISON BANDEIRA RIBEIRO FERREIRA
ADVOGADO: RENATO DIAS GOMES ( OAB 11483-MA )

REU: EMBRATEL TV SAT - TELECOMUNICAÇÕES LTDA
ADVOGADO: FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES ( OAB 11442A-MA )

DECISÃO EMBRATEL TV SAT - TELECOMUNICAÇÕES LTDA, já qualificado, apresentou IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA proposto por WALISON BANDEIRA RIBEIRO FERREIRA, também já qualificado, tendo por fundamento o
excesso de execução; alega, preliminarmente, a nulidade de intimação da sentença; que não ficaram caracterizados os danos
morais.Instada a se manifestar, a parte impugnada se manteve inerte, conforme certidão retro.É o relatório. Decido.Em análise dos
autos, observo que houve nulidade insanável, senão vejamos.Primeiramente, registro que, conforme art. 1.046, §1º, NCPC, "As
disposições da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973, relativas ao procedimento sumário e aos procedimentos especiais que
forem revogadas aplicar-se-ão às ações propostas e não sentenciadas até o início da vigência deste Código".Desta feita, tendo
sido a presente ação ajuizada em 12/02/2016, aplica-se a ela o disposto no art. 277, do CPC/73, que define que o "juiz designará a
audiência de conciliação a ser realizada no prazo de trinta dias, citando-se o réu com a antecedência mínima de dez dias e sob
advertência prevista no § 2º deste artigo, determinando o comparecimento das partes."A inobservância desse prazo, em regra,
gera nulidade. Entretanto, a nulidade de atos processuais não é absoluta. Não se decreta a nulidade de ato processual sem
demonstração de prejuízo (princípio do pas de nullité sans grief).In casu, o prazo definido art. 277 do CPC não foi respeitado, tendo
decorrido apenas 06 (seis) dias entre a data da recusa de recebimento da correspondência, quando considerada realizada a
citação/intimação, e a audiência de conciliação. Diante da ausência de observância do prazo para a intimação da audiência de
conciliação, há que se reconhecer o prejuízo suportado pelo demandado, pois não teve tempo hábil para apresentar sua defesa e
teve decretada sua revelia na sentença, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.Neste sentido:EMENTA:
Sentença de procedência parcial, na qual se decretou a revelia da ré com aplicação dos efeitos materiais (art. 319 CPC). Nulidade
que se decreta de ofício, eis que em que pese a citação do réu ter se dado em 21/12/2013, a juntada do AR se deu em 21/03/2014,
um dia após a realização da audiência que se deu em 20/03/2014 (fls. 09). ERROR IN PROCEDENDO. Nulidade. Ausência de
observância do prazo legal. No âmbito dos Juizados Especiais Cíveis aplicam-se, subsidiariamente, as normas do Código de
Processo Civil. Citação que deve ocorrer com antecedência mínima de dez dias da data da audiência, a que se obriga o réu a
comparecer, sob pena de revelia (art. 277 e § 2º do CPC). Diante do exposto, conheço do recurso do autor, mas nego-lhe
provimento, DECRETANDO, DE OFÍCIO, com as devidas vênias, a nulidade da sentença de fls. 17, determinando a devolução do
feito ao Juízo de origem para a designação de nova data para realização de audiência de conciliação instrução e julgamento. É
como voto. Sem ônus sucumbenciais. VELEDA SUZETE SALDANHA CARVALHO JUIZ RELATOR TERCEIRA TURMA
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RECURSAL CÍVEL Sessão do Dia 06/11/2014 PROCESSO: 0151431-11.2013.8.19.0038(PROCESSO ELETRÔNICO)
RECORRENTE: MÁRCIO FERREIRA NAPOLEÃO RECORRIDO: LEADER MAGAZINE (TJ-RJ - RI: 01514311120138190038 RJ
0151431-11.2013.8.19.0038, Relator: VELEDA SUZETE SALDANHA CARVALHO, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação:
09/02/2015 19:58)Diante disso, declaro, de ofício, nula a citação/intimação da audiência de conciliação para cassar todos os atos
posteriores à referida citação, devendo o feito retornar àquele momento processual e ter regular prosseguimento.Prejudicada a
impugnação ao cumprimento de sentença.P.R.I.João Lisboa/MA, 20.06.2017.Juiz Glender Malheiros GuimarãesTitular da 1ª Vara
da Comarca de João Lisboa Resp: MATHEUS

PROCESSO Nº 0001261-71.2016.8.10.0038 (12652016)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

AUTOR: DOMINGOS AUGUSTO DIAS
ADVOGADO: JOSÉ AUGUSTO DIAS ( OAB 6286-MA )

REU: TIM CELULAR S/A
ADVOGADO: GABRIEL SILVA PINTO ( OAB 11742A-MA )

DECISÃOTrata-se de pedido de reconsideração da decisão de fls. 108/110, sob os argumentos de que a mesma estaria
homenageando a desídia da requerida, uma vez que revogou a obrigação de fazer; que informou por diversas vezes o
descumprimento da obrigação; que não consegue contratar um plano nas mesmas condições com a mesma ou com outra
empresa.É o relatório. Decido.Não conheço do presente pedido, por ser via imprópria para impugnação da decisão.Diante do
alegado descumprimento, fica o autor desobrigado ao pagamento das faturas mensais referentes à linha (99) 99187-0812 desde a
revogação das astreintes, razão pela qual determino que se oficie ao Banco do Brasil para que cancele o seu débito
automático.Registro que a obrigação remanesce, embora tenha sido revogada a incidência de astreintes.Ademais, o autor não
apresenta nenhum fato novo que possa elidir os fundamentos da decisão, sobretudo porque se sabe que as operadoras lançam
constantemente planos melhores e mais baratos.Intimem-se. Cumpra-se.João Lisboa/MA, 20/06/2017.Juiz Glender Malheiros
GuimarãesTitular da 1ª Vara da Comarca de João Lisboa Resp: MATHEUS

PROCESSO Nº 0001875-13.2015.8.10.0038 (18782015)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO SUMÁRIO

AUTOR: IRENE RODRIGUES
ADVOGADO: LUISA DO NASCIMENTO BUENO LIMA ( OAB 10092-MA )

REU: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A
ADVOGADO: JOSÉ ALMIR DA ROCHA MENDES JUNIOR ( OAB 392A-RN )

DECISÃOBANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, já qualificado, apresentou IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA proposto por IRENE RODRIGUES, também já qualificado, tendo por fundamento o excesso de execução, por
cobrança indevida de astreintes e honorários sucumbenciais; que a apelação foi recebida no efeito suspensivo; que após o
depósito judicial não devem incidir correção monetária e juros moratórios; que o exequente age de má-fé.Instada a se manifestar, a
parte impugnada alegou que os honorários excluídos por este juízo foram os da fase de cumprimento de sentença; que os cálculos
estão corretos; trata-se de recurso protelatório do executado.É o relatório. Decido.Quanto ao primeiro argumento, observo que
assiste razão ao impugnante, pelas razões que passo a expor.Com efeito, não tendo sido concedida a antecipação de tutela e sido
recebido o recurso de apelação em seu duplo efeito, a obrigação de fazer e, consequentemente, as astreintes, passaram a ser
exigíveis somente após o trânsito em julgado da sentença, que ocorreu em 29/08/2016, pelo que indefiro a sua execução.Neste
sentido:PROCESSUAL CIVIL OBRIGAÇÃO DE FAZER SENTENÇA ASTREINTES APELAÇÃO RECEBIDA NO DUPLO EFEITO -
TERMO A QUO TRÂNSITO EM JULGADO. O recurso recebido no efeito suspensivo impede a eficácia do ato decisório desde o
momento de sua interposição até que seja decidido. Multa diária que incide após o trânsito em julgado da sentença. Acórdão não
unânime. Prevalência do entendimento da maioria julgadora. Embargos infringentes rejeitados. (TJ-SP - EI:
00036119620128260306 SP 0003611-96.2012.8.26.0306, Relator: Décio Notarangeli, Data de Julgamento: 19/03/2014, 9ª Câmara
de Direito Público, Data de Publicação: 19/03/2014)No que pertine ao excesso de execução sobre o valor da condenação, observo
que foram realizados 30 (trinta) descontos de R$ 18,00 (dezoito reais) sobre o benefício da ora impugnada, de abril de 2013 a
outubro de 2015, cuja repetição em dobro resulta em R$ 1.080,00 (mil e oitenta reais), assistindo razão ao impugnante também
neste ponto.Quanto ao pedido de condenação em LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, entendo que, diante do princípio da lealdade
processual, impõe-se ao julgador presumir a boa-fé das partes na prática dos atos processuais. A litigância de má-fé constitui a
exceção, devendo, assim, ser cabalmente demonstrada, para que possa, até mesmo, ser objeto de punição, razão pela qual afasto
a aplicação da pena postulada.Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente impugnação para excluir da execução o valor
referente às astreintes, bem como para declarar como devido, a título de repetição do indébito, o valor de R$ 1.080,00 (mil e
oitenta reais).Tratando-se de verba incontroversa, expeça-se alvará judicial em favor da exequente, ora impugnada, no valor de R$
756,87 (setecentos e cinquenta e seis reais e oitenta e sete centavos).Condeno o impugnado em custas da impugnação e
honorários advocatícios de 10% sobre o valor indevidamente executado, ficando suspensa sua exigibilidade, por ser beneficiária
da justiça gratuita.Remetam-se os autos à Contadoria Judicial para atualização do débito nos termos delineados nesta decisão, a
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fim de apurar eventual saldo remanescente.Intimações necessárias.P.R.I.João Lisboa/MA, 20.06.2017.Juiz Glender Malheiros
GuimarãesTitular da 1ª Vara da Comarca de João Lisboa Resp: MATHEUS

PROCESSO Nº 0002888-13.2016.8.10.0038 (29022016)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

REQUERENTE: RAMONES PEREIRA DOS SANTOS
ADVOGADO: SAMIRA VALÉRIA DAVI DA COSTA ( OAB 6284-MA )

REQUERIDO: SEGURADORA LÍDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A
ADVOGADO: ROBERTA MENEZES COELHO DE SOUZA ( OAB 10527A-MA )

Proc. 2888-13.2016.8.10.0066 (29022016)DECISÃOTrata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por SEGURADORA
LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT, em face da sentença proferida às fls. 70, alegando, em síntese, que haveria
erro material no julgado ao indicar de forma equivocada o osso fraturado pela parte autora no acidente que ensejou a indenização,
e omissão no que pertine aos juros e correção monetária.Finalizou, em consequência, o embargante pugnando o conhecimento
dos presentes, bem como o seu acolhimento e manifestação acerca do erro material referido.Intimado para se manifestar, o
embargado concordou com os argumentos do embargante.É o relatório. Decido.Os embargos de declaração são cabíveis em caso
de contradição, obscuridade ou omissão do julgado impugnado, nos termos do art. 535 do CPC:Art. 535. Cabem embargos de
declaração quando:I - houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade ou contradição;II - for omitido ponto sobre o qual devia
pronunciar-se o juiz ou tribunal.De fato, a sentença padece de erro material, uma vez que a lesão ocorreu no membro superior
esquerdo, mais especificamente uma irregularidade óssea na região do epicôndio lateral e cabeça do rádio e não a tíbia, osso
localizado na perna, pelo que fica devidamente corrigido o equívoco material.No que pertine à liquidez da sentença, observo que
houve previsão de incidência de juros e correção monetária sobre o valor da condenação e seus respectivos termos iniciais, razão
pela qual não há omissão a ser suprida.ANTE O EXPOSTO, conheço dos presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e os julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTES.P.R.I.João Lisboa/MA, 20 de junho de 2017.Juiz Glender Malheiros GuimarãesTitular da 1ª
Vara da Comarca de João Lisboa Resp: MATHEUS

PROCESSO Nº 0000057-89.2016.8.10.0038 (572016)
AÇÃO: PROCEDIMENTOS REGIDOS POR OUTROS CÓDIGOS, LEIS ESPARSAS E REGIMENTOS | RETIFICAÇÃO OU
SUPRIMENTO OU RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

REQUERENTE: ANA LUCIA DE FRANÇA
ADVOGADO: ANTONIO ALVES DE SOUZA JUNIOR ( OAB 8609-MA )

RÉU:

DESPACHODefiro.Cumpra-se como requerido.João Lisboa/MA, 19.06.2017.Juiz Glender Malheiros GuimarãesTitular da Comarca
da 1ª Vara da Comarca de João Lisboa Resp: MATHEUS

PROCESSO Nº 0000092-30.2008.8.10.0038 (922008)
AÇÃO: PROCEDIMENTOS REGIDOS POR OUTROS CÓDIGOS, LEIS ESPARSAS E REGIMENTOS | AÇÃO CIVIL DE
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA

REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO

REQUERIDO: FRANCISCO ALVES DE HOLANDA
ADVOGADO: AMADEUAS PEREIRA DA SILVA ( OAB 4408-MA ) e REURY GOMES SAMPAIO ( OAB 10277-MA )

DESPACHOIntime-se o executado para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento do débito, conforme petição retro, sob
pena de multa de 10% e penhora, bem como honorários advocatícios de 10% sobre o valor da execução (NCPC, art. 523, caput e
§1º). Advirta-se de que o prazo de 15 (quinze) dias para impugnação inicia-se uma vez transcorrido o prazo para pagamento
voluntário (NCPC, art. 525).João Lisboa/MA, 09.12.2016. Juiz Glender Malheiros GuimarãesTitular da 1ª Vara da Comarca de João
Lisboa Resp: MATHEUS

PROCESSO Nº 0000117-62.2016.8.10.0038 (1172016)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO SUMÁRIO

AUTOR: LUAN OLIVEIRA PASSOS
ADVOGADO: MAGNO JEFERSON SILVA DOS SANTOS ( OAB 14560-MA )
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REU: OI MÓVEL S.A
ADVOGADO: MÁRIO JORGE MENESCAL DE OLIVEIRA ( OAB 6764-CE ) e ROMULO MARCEL SOUTO DOS SANTOS ( OAB
12049A-MA )

DESPACHOPermaneça o processo suspenso pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias úteis ou até a realização da AGC, conforme
decisão proferida pelo juízo da 7a Vara Empresarial da Comarca do Rio de Janeiro nos autos do processo de recuperação judicial
do requerido.João Lisboa/MA, 01 de junho de 2017.Juiz Glender Malheiros GuimarãesTitular da 1ª Vara da Comarca de João
Lisboa Resp: MATHEUS

PROCESSO Nº 0000128-91.2016.8.10.0038 (1282016)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO SUMÁRIO

AUTOR: JULIO CESAR ALENCAR DO NASCIMENTO
ADVOGADO: SUELLEN KASSYANNE SOUSA LIMA ARAÚJO ( OAB 13915-MA )

REU: CLARO S/A
ADVOGADO: FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES ( OAB 11442A-MA )

DESPACHOIntime-se a parte exequente para se manifestar sobre a planilha de cálculos retro, em 15 (quinze) dias.João
Lisboa/MA, 22.06.2017Juiz Glender Malheiros GuimarãesTitular da 1ª Vara da Comarca de João Lisboa Resp: MATHEUS

PROCESSO Nº 0000180-92.2013.8.10.0038 (1852013)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

AUTOR: SUZANO PAPEL E CELULOSE S. A.
ADVOGADO: MARCO ANTONIO COELHO LARA ( OAB 5429A-MA )

REU: IRENE MOREIRA DE REZENDE e MIGUEL DE SOUSA REZENDE
ADVOGADO: EVERSON GOMES CAVALCANTI ( OAB 5712-MA ) e EVERSON GOMES CAVALCANTI ( OAB 5712-MA ) e
GEORGE AUGUSTO VIANA SILVA ( OAB 11818-MA ) e GEORGE AUGUSTO VIANA SILVA ( OAB 11818-MA )

DESPACHOIntimem-se as partes para se manifestarem sobre o laudo pericial em 15 (quinze) dias.Transcorrido o prazo, expeça-
se alvará em favor do perito referente aos honorários remanescentes.João Lisboa/MA, 22.06.2017.Juiz Glender Malheiros
GuimarãesTitular da 1ª Vara da Comarca de João Lisboa Resp: MATHEUS

PROCESSO Nº 0000456-89.2014.8.10.0038 (4612014)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

REQUERENTE: THAMIRES MORAES BRITO MACEDO
ADVOGADO: JOSÉ AUGUSTO DIAS ( OAB 6286-MA )

REQUERIDO: EMPRESA MUNDIAL EDITORA (L.A.M. FOLINI COBRANÇAS-ME)
ADVOGADO: DIVALLE AGUSTINHO FILHO ( OAB 128125-SP ) e WILSON SALES BELCHIOR ( OAB 11099A-MA )

DESPACHOReitere-se a intimação, advertindo-se a exequente de que os bens serão leiloados caso se mantenha inerte.João
Lisboa/MA, 23.06.2017.Juiz Glender Malheiros GuimarãesTitular da Comarca da 1ª Vara da Comarca de João Lisboa Resp:
MATHEUS

PROCESSO Nº 0000496-13.2010.8.10.0038 (4742010)
AÇÃO: PROCEDIMENTOS REGIDOS POR OUTROS CÓDIGOS, LEIS ESPARSAS E REGIMENTOS | AÇÃO CIVIL PÚBLICA

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO

REU: FRANCISCO EMILIANO RIBEIRO DE MENEZES
ADVOGADO: JANDUILSON SILVA DINIZ ( OAB 5683-MA )

DESPACHOO pedido de fls. 242-244 será analisado juntamente com eventual impugnação do executado.Intime-se o executado
para no prazo de 15 (quinze) dias pagar o valor constante dos cálculos da contadoria, sob pena de multa de 10%, honorários
advocatícios de 10% e expedição de mandado de penhora e avaliação (CPC, art. 523, §§1º, 2º e 3º).João Lisboa/MA,
19.06.2017Juiz Glender Malheiros GuimarãesTitular da 1ª Vara da Comarca de João Lisboa Resp: MATHEUS
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PROCESSO Nº 0000957-72.2016.8.10.0038 (9612016)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO SUMÁRIO

AUTOR: ANTONIA VELOSO DA SILVA
ADVOGADO: FRANCISCO CELIO DA CRUZ OLIVEIRA ( OAB 14516-MA )

REU: BANCO BMG S/A

DESPACHOExpeça-se alvará judicial em favor da parte demandante.Em seguida, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para
realização do cálculo das custas finais, intimando-se o requerido para efetuar o seu pagamento, em 10 (dez) dias.Transcorrido o
prazo sem pagamento, encaminhe-se ao FERJ para fins de inscrição em dívida ativa.Após, arquivem-se, observadas as
formalidades legais.João Lisboa/MA, 20 de março de 2017.Juiz Glender Malheiros GuimarãesTitular da 1ª Vara da Comarca de
João Lisboa Resp: MATHEUS

PROCESSO Nº 0001020-97.2016.8.10.0038 (10242016)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO SUMÁRIO

AUTOR: FRANCISCO ALVES DE FREITAS
ADVOGADO: LUISA DO NASCIMENTO BUENO LIMA ( OAB 10092-MA )

REU: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO: RUBENS GASPAR SERRA ( OAB 12261A-MA )

DESPACHOExpeça-se alvará referente ao depósito judicial de fl. 122 em favor da parte demandante, intimando-se-lhe para se
manifestar em 05 (cinco) dias sobre o valor depositado, importando o silêncio em concordância.Não havendo manifestação,
remetam-se os autos à Contadoria Judicial para realização do cálculo das custas finais, intimando-se o requerido para efetuar o
seu pagamento, em 10 (dez) dias.Transcorrido o prazo sem pagamento, encaminhe-se ao FERJ para fins de inscrição em dívida
ativa.Após, arquivem-se, observadas as formalidades legais.João Lisboa/MA, 31 de maio de 2017.Juiz Glender Malheiros
GuimarãesTitular da 1ª Vara da Comarca de João Lisboa Resp: MATHEUS

PROCESSO Nº 0001241-51.2014.8.10.0038 (12622014)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

AUTOR: KELLY SOUSA DE OLIVEIRA
ADVOGADO: HÉLIO DA SILVA MAIA NETO ( OAB 5194-MA )

REU: DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO MARANHÃO
ADVOGADO: HÉLIO DA SILVA MAIA NETO ( OAB 5194-MA ) e JOSÉ SALIM CUTRIM LAUANDE JÚNIOR ( OAB 5164-MA ) e
LUCIANDRO CUNHA RODRIGUES ( OAB 8262-MA ) e MARCIO VINICIUS MAIA SOUSA ( OAB 11948-MA ) e MARVIO
AGUIAR REIS ( OAB 5915-MA ) e VALBER MUNIZ ( OAB 2057-MA )

DESPACHOIntimem-se as partes para requererem o que entender de direito, em 30 (trinta) dias.Não havendo manifestação,
arquivem-se, observadas as formalidades legais.João Lisboa/MA, 23 de junho de 2017.Juiz Glender Malheiros GuimarãesTitular
da 1ª Vara da Comarca de João Lisboa Resp: MATHEUS

PROCESSO Nº 0001348-27.2016.8.10.0038 (13522016)
AÇÃO: PROCEDIMENTOS REGIDOS POR OUTROS CÓDIGOS, LEIS ESPARSAS E REGIMENTOS | BUSCA E APREENSÃO
EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA

AUTOR: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA
ADVOGADO: MARIO FERREIRA PEREIRA FILHO ( OAB 9326-MA )

REU: FRANCISCO DA CRUZ RODRIGUES
ADVOGADO: RENATO DIAS GOMES ( OAB 11483-MA )

DESPACHODefiro o pleito retro.João Lisboa/MA, 08.03.2017. Juiz Glender Malheiros GuimarãesTitular da 1ª Vara da Comarca de
João Lisboa Resp: MATHEUS

PROCESSO Nº 0001484-58.2015.8.10.0038 (14942015)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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AUTOR: ANA LUCIA LIMA DE OLIVEIRA CARVALHO e ITAMAR LOPES BARROS e LUCIA DE JESUS GOMES DA SILVA
OLIVEIRA e MARIA DO CARMO ARAUJO NASCIMENTO e MARIA IRENE DE SOUSA VIANA e TEREZINHA DE NOZOR
TELES DE SOUSA
ADVOGADO: ADILENE RAMOS SOUSA ( OAB 5699-MA ) e ADILENE RAMOS SOUSA ( OAB 5699-MA ) e ADILENE RAMOS
SOUSA ( OAB 5699-MA ) e ADILENE RAMOS SOUSA ( OAB 5699-MA ) e ADILENE RAMOS SOUSA ( OAB 5699-MA ) e
ADILENE RAMOS SOUSA ( OAB 5699-MA )

REU: ESTADO DO MARANHAO

DESPACHOIntimem-se as partes para requererem o que entender de direito, em 30 (trinta) dias.Não havendo manifestação,
arquivem-se, observadas as formalidades legais.João Lisboa/MA, 28 de abril de 2017.Juiz Glender Malheiros GuimarãesTitular da
1ª Vara da Comarca de João Lisboa Resp: MATHEUS

PROCESSO Nº 0001790-27.2015.8.10.0038 (18002015)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO SUMÁRIO

AUTOR: JOSE OLIVEIRA ARAUJO
ADVOGADO: RONALD MICHEL CARVALHO MOTA ( OAB 13571A-MA )

REU: BANCO BRADESCOFIN
ADVOGADO: WILSON SALES BELCHIOR ( OAB 11099A-MA )

DESPACHOIntime-se a parte devedora, na pessoa do(s) advogado(s) habilitado(s) nos autos físicos, cientificando-lhe de que a
liquidação, o cumprimento provisório ou definitivo da sentença será processado em suporte eletrônico, pelo Sistema PJe-TJMA, e,
inclusive, para que providencie o seu credenciamento no Pje, caso ainda não seja cadastrado para acesso e uso do Sistema.Em
seguida, arquivem-se com as cautelas de praxe.João Lisboa/MA, 21.06.2017.Juiz Glender Malheiros GuimarãesTitular da
Comarca da 1ª Vara da Comarca de João Lisboa Resp: MATHEUS

PROCESSO Nº 0001873-43.2015.8.10.0038 (18762015)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO SUMÁRIO

AUTOR: IRENE RODRIGUES
ADVOGADO: LUISA DO NASCIMENTO BUENO LIMA ( OAB 10092-MA )

REU: BANCO PANAMERICANO S.A
ADVOGADO: GILVAN MELO SOUSA ( OAB 16383-CE )

DESPACHOIntime-se o executado para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento do débito, conforme petição retro, sob
pena de multa de 10% e penhora, bem como honorários advocatícios de 10% sobre o valor da execução (NCPC, art. 523, caput e
§1º). Advirta-se de que o prazo de 15 (quinze) dias para impugnação inicia-se uma vez transcorrido o prazo para pagamento
voluntário (NCPC, art. 525).João Lisboa/MA, 21.03.2017.Juiz Glender Malheiros GuimarãesTitular da 1ª Vara da Comarca de João
Lisboa Resp: MATHEUS

PROCESSO Nº 0001906-33.2015.8.10.0038 (19092015)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO SUMÁRIO

AUTOR: SEBASTIAO DA SILVA
ADVOGADO: LUISA DO NASCIMENTO BUENO LIMA ( OAB 10092-MA )

REU: BANCO BRADESCO S.A
ADVOGADO: WILSON SALES BELCHIOR ( OAB 11099A-MA )

DESPACHOIntime-se o impugnado para se manifestar em 15 (quinze) dias.João Lisboa/MA, 22.06.2017.Juiz Glender Malheiros
GuimarãesTitular da 1ª Vara da Comarca de João Lisboa Resp: MATHEUS

PROCESSO Nº 0002127-79.2016.8.10.0038 (21362016)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

REQUERENTE: LUCENILDE MESQUITA DA SILVA
ADVOGADO: RENATO DIAS GOMES ( OAB 11483-MA )
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REQUERIDO: VIVO S.A.

Processo nº 21362016DESPACHOÀs fls. retro, em atenção à decisão do STJ nos autos dos RESPs representativos da
Controversia nº 1525134/RS e 1525174/RS - TEMA 954, foi determinada a suspensão desta e de todas as demandas que versam
acerca da Má prestação de Serviços de telefonia Móvel.Entretanto, no dia 22.06.20016, o Min. Luis Felipe Salomão, revisou sua
decisão nos autos do RESP 1525174/RS para restringi-la a casos que não abrangem a presente demanda, motivo pelo qual
determinei a conclusão destes autos para prosseguimento do feito.Em vista disso, defiro o benefício da assistência
judiciária.Postergo a análise do pedido liminar para momento posterior ao contraditório.Apesar do manifesto desinteresse na
composição consensual, pela parte autora, nos termos do art. 308, §3º c/c 334, do CPC/2015, determino que se coloque em pauta
data para para tentativa de conciliação, que será realizada neste Fórum.Cite-se o réu e intime-se o(a) autor(a) por seu advogado
(art. 334, § 3º), advertindo-os de que deverão comparecer ao ato pessoalmente ou se fazerem representar por preposto
devidamente habilitado para transigir, sob pena de incidência na multa prevista no § 8º do art. 334 do CPC/2015, em caso de
ausência injustificada.Consigne-se que o réu poderá manifestar recusa expressa em até 10 (dez) dias antes da audiência, a qual,
neste caso, será automaticamente cancelada, iniciando-se o prazo de 15 (quinze) dias para contestação (CPC/2015, art. 335,
II).Fica o réu advertido que, na eventualidade de não solução do conflito, na audiência retro marcada, deverá, a partir dessa data,
apresentar contestação (art. 335 e ss, CPC/2015), no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e de serem presumidos
verdadeiros os fatos articulados pelo autor(a) (art. 344 do CPC/2015).Com a superação dos prazos retro, devem os autos ser
conclusos. João Lisboa/MA, 08 de fevereiro de 2017. Juiz Glender Malheiros GuimarãesTitular da 1ª Vara da Comarca de João
Lisboa Resp: 160242

PROCESSO Nº 0002255-36.2015.8.10.0038 (22582015)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO SUMÁRIO

AUTOR: FLAVIO SOUZA DOS SANTOS
ADVOGADO: SUELLEN KASSYANNE SOUSA LIMA ARAÚJO ( OAB 13915-MA )

REU: LEOELETRO COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA

DESPACHODiante do teor da certidão retro, suspendo a presente execução (CPC, art. 921, III).João Lisboa/MA, 23.06.2017.Juiz
Glender Malheiros GuimarãesTitular da Comarca da 1ª Vara da Comarca de João Lisboa Resp: MATHEUS

PROCESSO Nº 0002276-75.2016.8.10.0038 (22862016)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

AUTOR: BETANIA MARIA TELES DE MENEZES
ADVOGADO: MURILO SANTOS NOGUEIRA ( OAB 15210-MA )

REU: BANCO DO BRASIL
ADVOGADO: RAFAEL SGANZERLA DURAND ( OAB 10348A-MA )

DESPACHOIntime-se o recorrido para oferecer contrarrazões ao recurso adesivo, caso queira, no prazo de 15 (quinze) dias.Após,
remetam-se os autos ao E. TJMA, com as homenagens deste juízo.João Lisboa/MA, 19.06.2017.Juiz Glender Malheiros
GuimarãesTitular da 1ª Vara da Comarca de João Lisboa Resp: MATHEUS

PROCESSO Nº 0002687-21.2016.8.10.0038 (27012016)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

AUTOR: MARCELINA FRANCISCA DOS REIS
ADVOGADO: MURILO SANTOS NOGUEIRA ( OAB 15210-MA )

REU: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S/A
ADVOGADO: JOSÉ ALMIR DA ROCHA MENDES JUNIOR ( OAB 392A-RN )

DESPACHOIntime-se o executado para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento do débito, conforme petição retro, sob
pena de multa de 10% e penhora, bem como honorários advocatícios de 10% sobre o valor da execução (NCPC, art. 523, caput e
§1º). Advirta-se de que o prazo de 15 (quinze) dias para impugnação inicia-se uma vez transcorrido o prazo para pagamento
voluntário (NCPC, art. 525).João Lisboa/MA, 19.06.2017.Juiz Glender Malheiros GuimarãesTitular da 1ª Vara da Comarca de João
Lisboa Resp: MATHEUS

PROCESSO Nº 0002710-64.2016.8.10.0038 (27242016)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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AUTOR: MARCOLINA JOANA DE SOUSA 
ADVOGADO: RENATO DIAS GOMES ( OAB 11483-MA )
REU: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 
DESPACHORedesigno a audiência para o dia 19/07/2017, às 11:15 min.Expedientes necessários.João Lisboa/MA, 05.12.2016.
Juiz Glender Malheiros GuimarãesTitular da 1ª Vara da Comarca de João Lisboa Resp: MATHEUS

PROCESSO Nº 0002751-31.2016.8.10.0038 (27652016)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

AUTOR: ROBERT GUIMARÃES SILVA
ADVOGADO: FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA ROCHA ( OAB 13585-MA )

REU: MILENIUM VEICULOS E PECAS LTDA
ADVOGADO: JUDSON LOPES SILVA ( OAB 4844-MA )

DESPACHOIntime-se o recorrido para oferecer contrarrazões ao recurso de apelação, caso queira, no prazo de 15 (quinze)
dias.Após, remetam-se os autos ao E. TJMA, com as homenagens deste juízo.João Lisboa/MA, 19.06.2017.Juiz Glender Malheiros
GuimarãesTitular da 1ª Vara da Comarca de João Lisboa Resp: MATHEUS

PROCESSO Nº 0002775-59.2016.8.10.0038 (27892016)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

AUTOR: WESLEY COSTA NOVAES
ADVOGADO: RENATO DIAS GOMES ( OAB 11483-MA )

REU: BANCO DO BRASIL
ADVOGADO: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS ( OAB 14009A-MA )

DESPACHOAguarde-se a resposta ao ofício.João Lisboa/MA, 05.06.2017.Juiz Glender Malheiros GuimarãesTitular da 1ª Vara da
Comarca de João Lisboa Resp: MATHEUS

PROCESSO Nº 0002845-76.2016.8.10.0038 (28592016)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

AUTOR: JOÃO BATISTA ROSA DA SILVA
ADVOGADO: RENATO DA SILVA ALMEIDA ( OAB 9680-MA )

REU: BANCO BRADESCO SA
ADVOGADO: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO ( OAB 23255-PE )

Proc. 28592016DESPACHO1. A análise do pedido de fls. retro encontra-se prejudicada uma vez que já foi proferida sentença nos
autos, às fls. 87.2. Assim, cumpra-se a parte final da referida sentença.João Lisboa, 16 de março de 2017. Juiz Glender Malheiros
GuimarãesTitular da 1ª Vara da Comarca de João Lisboa Resp: 160242

PROCESSO Nº 0002860-45.2016.8.10.0038 (28742016)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

AUTOR: FRANCISCA BRANDAO DA SILVA
ADVOGADO: MURILO SANTOS NOGUEIRA ( OAB 15210-MA )

REU: BANCO DO BRASIL S/A
ADVOGADO: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS ( OAB 14009A-MA )

DESPACHOIntime-se o recorrido para oferecer contrarrazões ao recurso adesivo, caso queira, no prazo de 15 (quinze) dias.Após,
remetam-se os autos ao E. TJMA, com as homenagens deste juízo.João Lisboa/MA, 19.06.2017.Juiz Glender Malheiros
GuimarãesTitular da 1ª Vara da Comarca de João Lisboa Resp: MATHEUS

PROCESSO Nº 0003166-14.2016.8.10.0038 (31812016)
AÇÃO: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL | EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA
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EXEQUENTE: OZIEL VIEIRA DA SILVA
ADVOGADO: OZIEL VIEIRA DA SILVA ( OAB 3303-MA )

EXECUTADO: ESTADO DO MARANHÃO

DESPACHOIntime-se o autor para emendar a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias (NCPC, art. 321), juntando certidão de trânsito
em julgado da sentença, sob pena de indeferimento da inicial.João Lisboa/MA, 20.06.2017.Juiz Glender Malheiros
GuimarãesTitular da 1ª Vara da Comarca de João Lisboa Resp: MATHEUS

PROCESSO Nº 0003179-13.2016.8.10.0038 (31942016)
AÇÃO: PROCEDIMENTOS REGIDOS POR OUTROS CÓDIGOS, LEIS ESPARSAS E REGIMENTOS | RETIFICAÇÃO OU
SUPRIMENTO OU RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

REQUERENTE: EVANE MARIA DE SOUSA FERREIRA
ADVOGADO: JEFFERSON VALARIANO QUARESMA ( OAB 14538-MA )

RÉU:

DESPACHODefiro.Cumpra-se como requerido.João Lisboa/MA, 19.06.2017.Juiz Glender Malheiros GuimarãesTitular da Comarca
da 1ª Vara da Comarca de João Lisboa Resp: MATHEUS

PROCESSO Nº 0003364-51.2016.8.10.0038 (33802016)
AÇÃO: PROCEDIMENTOS REGIDOS POR OUTROS CÓDIGOS, LEIS ESPARSAS E REGIMENTOS | RETIFICAÇÃO OU
SUPRIMENTO OU RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

REQUERENTE: ADRIANO FERREIRA SILVA
ADVOGADO: SARAH GABRIELLA NOGUEIRA SANTOS ( OAB 13916-MA )

RÉU:

DESPACHODefiro.Cumpra-se como requerido.João Lisboa/MA, 19.06.2017.Juiz Glender Malheiros GuimarãesTitular da Comarca
da 1ª Vara da Comarca de João Lisboa Resp: MATHEUS

PROCESSO Nº 9000031-40.2013.8.10.0038 (900312013)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

REQUERENTE: ANTONIO ALVES DE SOUSA
ADVOGADO: JOSÉ EVILÁSIO VIANA NOGUEIRA DE SOUSA ( OAB 8870-MA )

REQUERIDO: BANCO MATONE S/A
ADVOGADO: PRISCILA REGINA DE PAULA VIEIRA ( OAB 180020-SP )

DESPACHOIntime-se o requerido para se manifestar sobre a certidão retro em 10 (dez) dias.Não havendo manifestação,
arquivem-se com as cautela de praxe.João Lisboa/MA, 23.06.2017.Juiz Glender Malheiros GuimarãesTitular da 1ª Vara da
Comarca de João Lisboa Resp: MATHEUS

PROCESSO Nº 9000344-98.2013.8.10.0038 (903442013)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

REQUERENTE: MARIA DE FATIMA PEREIRA DA SILVA
ADVOGADO: ANA MARIA FERNANDES DA SILVA ( OAB 12238-MA )

REQUERIDO: JAILDE SOARES DA CRUZ
ADVOGADO: DENY JACKSON SOUSA MAGALHÃES ( OAB 7083-MA ) e POLYANNA BRAGA NASCIMENTO ( OAB 11424-
MA )

DESPACHOAguardem-se os autos em cartório pelo prazo de 30 (trinta) dias desde a última intimação.Em seguida, intime-se a
parte exequente pessoalmente para se manifestar em 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.João Lisboa/MA, 22 de junho de
2017.Juiz Glender Malheiros GuimarãesTitular da 1ª Vara da Comarca de João Lisboa Resp: MATHEUS

PROCESSO Nº 0001021-19.2015.8.10.0038 (10312015)
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AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO SUMÁRIO
AUTOR: ANALICE DE SOUSA ALVES DA SILVA 
ADVOGADO: JEFFERSON VALARIANO QUARESMA ( OAB 14538-MA )
REU: FRANCISCA MUNIZ LINHARES e REAL FACULDADE DE BRASILIA
FINALIDADE : Intimar as partes para comparecer em audiência de conciliação, instrução e julgamento desginada para dia
11/09/2017 às 10:30 horas. João Lisboa/MA, 12.06.2017.Juiz Glender Malheiros GuimarãesTitular da Comarca da 1ª Vara da
Comarca de João Lisboa Resp: MATHEUS

PROCESSO Nº 0001056-42.2016.8.10.0038 (10602016)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
AUTOR: FRANCISCA DAS CHAGAS SOARES 
ADVOGADO: MARIA LUCÉLIA SILVA FERREIRA ( OAB 9014-MA )
REU: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
FINALIDADE: Intimar o autor para tomar conhecimento do requimento do Ministério Público, conforme despacho de deferimento do
MM Juiz Dr. Glender Malheiros Guimarães, João Lisboa, 29/06/2017. Juiz Glender Malheiros Guimarães, Titular da 1ª Vara da
comarca de João Lisboa.

PROCESSO Nº 0002413-57.2016.8.10.0038 (24232016)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
AUTOR: MARIA HELENA DA CONCEIÇÃO 
ADVOGADO: OZEAS NUNES DA SILVA ( OAB 12366-MA )
FINALIDADE: Intimar a parte para tomar conhecimento da SENTENÇA PROFERIDA EM AUDIÊNCIA Em seguida o MM. Juiz
proferiu a seguinte sentença: "MARIA HELENA DA CONCEIÇÃO, já qualificada, ingressou com a presente ação de restauração de
registro civil. Juntou documentos. Devidamente intimada a comparecer na audiência a mesma quedou-se inerte demonstrando
dessa forma desinteresse no prosseguimento do feito. É o relatório. Decido. A desídia da autora demonstra que a mesma é
carecedora da ação por falta de interesse uma vez que intimada a praticar ato processual deixou de fazê-lo. ANTE O EXPOSTO,
extingo a presente ação sem resolução do mérito nos termos do art. 485, VI, do CPC. Sem custas e sem honorários. Publique-se.
Registre-se. Intime-se.". Nada mais havendo, mandou encerrar o presente que depois de lido e achado conforme vai devidamente
assinado. João Lisboa 20 de junho de 2017. Juiz Glender Malheiros GuimarãesTitular da Comarca da 1ª Vara da Comarca de João
Lisboa.

PROCESSO Nº 0003179-13.2016.8.10.0038 (31942016)
AÇÃO: PROCEDIMENTOS REGIDOS POR OUTROS CÓDIGOS, LEIS ESPARSAS E REGIMENTOS | RETIFICAÇÃO OU
SUPRIMENTO OU RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL
REQUERENTE: EVANE MARIA DE SOUSA FERREIRA 
ADVOGADO: JEFFERSON VALARIANO QUARESMA ( OAB 14538-MA )
FINALIDADE: Intimar a requerente por seu advogado para que junte aos autos cópia autenticada ou segunda via de sua certidão
de nascimento. .João Lisboa/MA, 19.06.2017.Juiz Glender Malheiros GuimarãesTitular da Comarca da 1ª Vara da Comarca de
João Lisboa Resp: MATHEUS

PROCESSO Nº 0003364-51.2016.8.10.0038 (33802016)
AÇÃO: PROCEDIMENTOS REGIDOS POR OUTROS CÓDIGOS, LEIS ESPARSAS E REGIMENTOS | RETIFICAÇÃO OU
SUPRIMENTO OU RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL
REQUERENTE: ADRIANO FERREIRA SILVA 
ADVOGADO: SARAH GABRIELLA NOGUEIRA SANTOS ( OAB 13916-MA )
FINALIDADE : Intimar o requerente por meio de seu advogado para dizer se tem outras provas a produzir. João Lisboa/MA,
19.06.2017.Juiz Glender Malheiros GuimarãesTitular da Comarca da 1ª Vara da Comarca de João Lisboa Resp: MATHEUS

PROCESSO Nº 0800016-55.2017.8.10.0038
AÇÃO: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: ANTONIA VENTURA DOS SANTOS
ADVOGADO: RENATO DA SILVA ALMEIDA, OAB|MA 9680 e RENAN ALMEIDA FERREIRA, OAB|MA 13216
REU: BANCO BRADESCO SA
ADVOGADO: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO, OAB|MA 11812-A
FINALIDADE: Intimar as partes para tomarem conhecimento do inteiro teor do despacho proferido nos autos, nos seguintes termos: "Inclua-se o feito em pauta
de instrução e julgamento. Intime-se a parte autora e seus procuradores, devendo as testemunhas ser apresentadas em banca. Determino o comparecimento
pessoal da parte autora a fim de que seja interrogada. Desde logo, fixo como pontos controvertidos a regularidade das cobranças; presença dos pressupostos da
responsabilidade civil; quantum indenizatório. A relação existente entre as partes é de consumo, incidindo, portanto, as disposições do Código de Defesa do
Consumidor. Dessa forma, analisando a hipossuficiência do autor perante o réu, inverto o ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, CDC. Intimem-se. João
Lisboa/MA, 17/05/2017. Glender Malheiros Guimarães Juiz de Direito Titular da 1ª Vara. Ficam as partes intimadas a comparecerem em audiência de
instrução e julgamento designada para o dia 09/08/2017 às 09h50min, a ser realizada na sala de audiências da 1ª Vara desta Comarca.
João Lisboa-MA, Quinta-feira, 29 de Junho de 2017.Teresinha Pereira da Silva, Secretária Judicial da 1ª Vara da Comarca de João Lisboa-MA.

PROCESSO Nº 0800110-37.2016.8.10.0038
AÇÃO: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: LEONIDAS FRANCISCO DE SOUSA RAMOS
ADVOGADO: JOSE ILDETRONE RODRIGUES, OAB|MA 14545
REU: BANCO BRADESCO SA
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ADVOGADO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB|SP 128341
FINALIDADE: Intimar as partes para tomarem conhecimento do inteiro teor do despacho proferido nos autos, nos seguintes termos: "Autorizo a secretaria a
incluir o feito em pauta de audiência de instrução e julgamento. Intime-se a parte autora e seus procuradores, devendo as testemunhas ser apresentadas em
banca. Determino o comparecimento pessoal da parte autora a fim de que seja interrogada. Desde logo, fixo como pontos controvertidos a validade do negócio
jurídico e regularidade dos descontos; presença dos pressupostos da responsabilidade civil e da repetição de indébito; quantum indenizatório. A relação
existente entre as partes é de consumo, incidindo, portanto, as disposições do Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, analisando a hipossuficiência do
autor perante o réu, inverto o ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, CDC. Intimem-se. João Lisboa/MA, 26/04/2017. Glender Malheiros Guimarães Juiz de
Direito Titular da 1ª Vara". Ficam ainda as partes intimadas a comparecerem em audiência de instrução e julgamento designada para o dia 03/08/2017
às 10h30min, a ser realizada na sala de audiências da 1ª Vara desta Comarca.. João Lisboa-MA, Quarta-feira, 28 de Junho de 2017.Teresinha Pereira da
Silva, Secretária Judicial da 1ª Vara da Comarca de João Lisboa-MA

PROCESSO Nº 0800132-95.2016.8.10.0038
AÇÃO: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: MARIA DO CARMO BENTO BEZERRA
ADVOGADO: JORGE VALFREDO BATISTA VENTURA, OAB|MA 7477
REU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.
ADVOGADO: ROBERTA MENEZES COELHO DE SOUZA, OAB|MA 10527-A
FINALIDADE: Intimar as partes para tomarem conhecimento do inteiro teor do despacho proferido nos autos, nos seguintes termos: "Inclua-se o feito em pauta
de instrução e julgamento. Intime-se a parte autora e seus procuradores, devendo as testemunhas ser apresentadas em banca. Determino o comparecimento
pessoal da parte autora a fim de que seja interrogada. Desde logo, fixo como pontos controvertidos a extensão do dano causado pelo acidente; valor da
indenização; O ônus da prova será distribuído nos moldes do art. 373, I e II, do NCPC. Intimem-se. João Lisboa/MA, 17/05/2017. Glender Malheiros
Guimarães, Juiz de Direito Titular da 1ª Vara. Ficam as partes intimadas a comparecerem em audiência de instrução e julgamento a ser realizda no dia
10/08/2017 às 09h00min, na sala de audiências da 1ª Vara desta Comarca. João Lisboa-MA, Quinta-feira, 29 de Junho de 2017.Teresinha Pereira da Silva,
Secretária Judicial da 1ª Vara da Comarca de João Lisboa-MA

PROCESSO Nº 0800136-35.2016.8.10.0038
AÇÃO: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: ANTONIO NUNES MOURA
ADVOGADO: RENAN ALMEIDA FERREIRA, OAB|MA 13216 e RENATO DA SILVA ALMEIDA, OAB|MA 9680
REU: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
ADVOGADO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB|MA 9348-A
FINALIDADE: Intimar as partes para tomarem conhecimento do inteiro teor do despacho proferido nos autos, nos seguintes termos: "VISTOS ETC. Autorizo a
secretaria a incluir o feito em pauta de audiência de instrução e julgamento. Intime-se a parte autora e seus procuradores, devendo as testemunhas ser
apresentadas em banca. Determino o comparecimento pessoal da parte autora para fins de depoimento pessoal. Desde logo, fixo como pontos controvertidos a
regularidade do desconto; presença dos pressupostos da responsabilidade civil e da repetição de indébito. A relação existente entre as partes é de consumo,
incidindo, portanto, as disposições do Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, analisando a hipossuficiência tecnica do autor perante o réu, inverto o
ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, CDC. Intimem-se. João Lisboa/MA, 30/05/2017. Glender Malheiros Guimarães Juiz de Direito Titular da 1ª Vara"
Ficam ainda as partes intimadas a comparecerem em audiência de instrução e julgamento designada para o dia 09/08/2017 às 09h30min, a ser
realizada na sala de audiências da 1ª Vara desta Comarca. João Lisboa-MA, Quinta-feira, 29 de Junho de 2017.Teresinha Pereira da Silva, Secretária
Judicial da 1ª Vara da Comarca de João Lisboa-MA

PROCESSO Nº 0800217-47.2017.8.10.0038
AÇÃO: PETIÇÃO (241)
AUTOR: LUSIA FERNANDES SILVA
ADVOGADO: RENATO DIAS GOMES, OAB|MA 11483
REU: BANCO BRADESCO SA
ADVOGADO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB|MA 9348-A
FINALIDADE: Intimar as partes para tomarem conhecimento do inteiro teor do despacho proferido nos autos, nos seguintes termos: "VISTOS ETC. Autorizo a
secretaria a incluir o feito em pauta de audiência de instrução e julgamento. Intime-se a parte autora e seus procuradores, devendo as testemunhas ser
apresentadas em banca. Determino o comparecimento pessoal da parte autora para fins de depoimento pessoal. Desde logo, fixo como pontos controvertidos a
regularidade do desconto; presença dos pressupostos da responsabilidade civil e da repetição de indébito. A relação existente entre as partes é de consumo,
incidindo, portanto, as disposições do Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, analisando a hipossuficiência tecnica do autor perante o réu, inverto o
ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, CDC. Intimem-se. João Lisboa/MA, 13/06/2017. Glender Malheiros Guimarães Juiz de Direito Titular da 1ª Vara"
Ficam ainda as partes intimadas a comparecerem em audiência de instrução e julgamento designada para o dia 09/08/2017 às 10h50min, a ser
realizada na sala de audiências da 1ª Vara desta Comarca. João Lisboa-MA, Quinta-feira, 29 de Junho de 2017.Teresinha Pereira da Silva, Secretária
Judicial da 1ª Vara da Comarca de João Lisboa-MA

PROCESSO Nº 0800252-07.2017.8.10.0038
AÇÃO: PETIÇÃO (241)
AUTOR: MARGARIDA MARIA SOARES DA SILVA
ADVOGADO: RENATO DIAS GOMES, OAB|MA 11483
REU: BANCO BRADESCO SA
ADVOGADO: JOSÉ ALMIR DA ROCHA MENDES JUNIOR, OAB|RN 392-A
FINALIDADE: Intimar as partes para tomarem conhecimento do inteiro teor do despacho proferido nos autos, nos seguintes termos: "VISTOS ETC. Autorizo a
secretaria a incluir o feito em pauta de audiência de instrução e julgamento. Intime-se a parte autora e seus procuradores, devendo as testemunhas ser
apresentadas em banca. Determino o comparecimento pessoal da parte autora para fins de depoimento pessoal. Desde logo, fixo como pontos controvertidos a
regularidade do desconto; presença dos pressupostos da responsabilidade civil e da repetição de indébito. A relação existente entre as partes é de consumo,
incidindo, portanto, as disposições do Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, analisando a hipossuficiência técnica do autor perante o réu, inverto o
ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, CDC. Intimem-se. João Lisboa/MA, 20/06/2017. Glender Malheiros Guimarães Juiz de Direito Titular da 1ª Vara".
Ficam ainda as partes intimadas a comparecerem em audiência de instrução e julgamento designada para o dia 09/08/2017 às 11h10min, a ser
realizada na sala de audiências da 1ª Vara desta Comarca.. João Lisboa-MA, Quinta-feira, 29 de Junho de 2017.Teresinha Pereira da Silva, Secretária
Judicial da 1ª Vara da Comarca de João Lisboa-MA

PROCESSO Nº 0800284-12.2017.8.10.0038
AÇÃO: PETIÇÃO (241)
AUTOR: JOSINA BARBOSA DOS SANTOS
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ADVOGADO: JOSE GABRIEL DE VASCONCELOS NETO, OAB|MA 16123
REU: SUL FINANCEIRA S/A - CREDITO FINANCIAMENTOS E INVESTIMENTOS
ADVOGADO: MANUELA SAMPAIO SARMENTO E SILVA, OAB|MA 12883-A
FINALIDADE: Intimar as partes para tomarem conhecimento do inteiro teor do despacho proferido nos autos, nos seguintes termos: "VISTOS ETC. Autorizo a
secretaria a incluir o feito em pauta de audiência de instrução e julgamento. Intime-se a parte autora e seus procuradores, devendo as testemunhas ser
apresentadas em banca. Determino o comparecimento pessoal da parte autora para fins de depoimento pessoal. Desde logo, fixo como pontos controvertidos a
regularidade do desconto; presença dos pressupostos da responsabilidade civil e da repetição de indébito. A relação existente entre as partes é de consumo,
incidindo, portanto, as disposições do Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, analisando a hipossuficiência técnica do autor perante o réu, inverto o
ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, CDC.Intimem-se. João Lisboa/MA, 20/06/2017. Glender Malheiros Guimarães Juiz de Direito Titular da 1ª Vara".
Ficam ainda as partes intimadas a comparecerem em audiência de instrução e julgamento designada para o dia 03/08/2017 às 11h10min, a ser
realizada na sala de audiências da 1ª Vara desta Comarca. João Lisboa-MA, Quarta-feira, 28 de Junho de 2017.Teresinha Pereira da Silva, Secretária
Judicial da 1ª Vara da Comarca de João Lisboa-MA

PROCESSO Nº 0800440-97.2017.8.10.0038
AÇÃO: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: EVA SOUSA SOARES
ADVOGADO: HAYENDA BRITO SOARES, OAB|MA 13242
REU: COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃO - CEMAR
ADVOGADO: GILBERTO COSTA SOARES, OAB|MA 4914
FINALIDADE: Intimar as partes para tomarem conhecimento do inteiro teor do despacho proferido nos autos, nos seguintes termos: "VISTOS ETC. Autorizo a
secretaria a incluir o feito em pauta de audiência de instrução e julgamento. Intime-se a parte autora e seus procuradores, devendo as testemunhas ser
apresentadas em banca. Determino o comparecimento pessoal da parte autora para fins de depoimento pessoal. Intimem-se. João Lisboa/MA, 21/06/2017.
Glender Malheiros Guimarães, Juiz de Direito Titular da 1ª Vara. Ficam as partes intimadas a comparecerem em audiência de instrução e julgamento a
ser realizda no dia 11/08/2017 às 08h50min, na sala de audiências da 1ª Vara desta Comarca. João Lisboa-MA, Quinta-feira, 29 de Junho de
2017.Teresinha Pereira da Silva, Secretária Judicial da 1ª Vara da Comarca de João Lisboa-MA

PROCESSO Nº 0800507-62.2017.8.10.0038
AÇÃO: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: MARIA NEUMA DA SILVA
ADVOGADO: FRANCISCO CELIO DA CRUZ OLIVEIRA, OAB|MA 14516
REU: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
ADVOGADO: WILSON SALES BELCHIOR, OAB|MA 11099-A
FINALIDADE: Intimar as partes para tomarem conhecimento do inteiro teor do despacho proferido nos autos, nos seguintes termos: "VISTOS ETC. Autorizo a
secretaria a incluir o feito em pauta de audiência de instrução e julgamento. Intime-se a parte autora e seus procuradores, devendo as testemunhas ser
apresentadas em banca. Determino o comparecimento pessoal da parte autora para fins de depoimento pessoal. Desde logo, fixo como pontos controvertidos a
regularidade do desconto; presença dos pressupostos da responsabilidade civil e da repetição de indébito. A relação existente entre as partes é de consumo,
incidindo, portanto, as disposições do Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, analisando a hipossuficiência tecnica do autor perante o réu, inverto o
ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, CDC. Intimem-se. João Lisboa/MA, 20/06/2017. Glender Malheiros Guimarães Juiz de Direito Titular da 1ª Vara."
Ficam ainda as partes intimadas a comparecerem em audiência de instrução e julgamento designada para o dia 07/08/2017 às 09h20min, a ser
realizada na sala de audiências da 1ª Vara desta Comarca.. João Lisboa-MA, Quinta-feira, 29 de Junho de 2017.Teresinha Pereira da Silva, Secretária
Judicial da 1ª Vara da Comarca de João Lisboa-MA

PROCESSO Nº 0800527-53.2017.8.10.0038
AÇÃO: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: MARIA DOS SANTOS DA SILVA
ADVOGADO: FRANCISCO CELIO DA CRUZ OLIVEIRA, OAB|MA 14516
REU: BANCO PAN S/A
ADVOGADO: FELICIANO LYRA MOURA, OAB|MA 13269-A
FINALIDADE: Intimar as partes para tomarem conhecimento do inteiro teor do despacho proferido nos autos, nos seguintes termos: "VISTOS ETC. Autorizo a
secretaria a incluir o feito em pauta de audiência de instrução e julgamento. Intime-se a parte autora e seus procuradores, devendo as testemunhas ser
apresentadas em banca. Determino o comparecimento pessoal da parte autora para fins de depoimento pessoal. Desde logo, fixo como pontos controvertidos a
regularidade do desconto; presença dos pressupostos da responsabilidade civil e da repetição de indébito. A relação existente entre as partes é de consumo,
incidindo, portanto, as disposições do Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, analisando a hipossuficiência tecnica do autor perante o réu, inverto o
ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, CDC. Intimem-se. João Lisboa/MA. 21/06/2017. Glender Malheiros Guimarães Juiz de Direito Titular da 1ª Vara".
Ficam ainda as partes intimadas a comparecerem em audiência de instrução e julgamento designada para o dia 07/08/2017 às 09h30min, a ser
realizada na sala de audiências da 1ª Vara desta Comarca. João Lisboa-MA, Quinta-feira, 29 de Junho de 2017.Teresinha Pereira da Silva, Secretária
Judicial da 1ª Vara da Comarca de João Lisboa-MA

PROCESSO Nº 0800536-15.2017.8.10.0038
AÇÃO: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: MARIA DOS SANTOS DA SILVA
ADVOGADO: FRANCISCO CELIO DA CRUZ OLIVEIRA, OAB|MA 14516
REU: BANCO PAN S/A
ADVOGADO: FELICIANO LYRA MOURA, OAB|MA 13.269-A E GILVAN MELO SOUSA, OAB|CE 16383
FINALIDADE: Intimar as partes para tomarem conhecimento do inteiro teor do despacho proferido nos autos, nos seguintes termos: "VISTOS ETC. Autorizo a
secretaria a incluir o feito em pauta de audiência de instrução e julgamento. Intime-se a parte autora e seus procuradores, devendo as testemunhas ser
apresentadas em banca. Determino o comparecimento pessoal da parte autora para fins de depoimento pessoal. Desde logo, fixo como pontos controvertidos a
regularidade do desconto; presença dos pressupostos da responsabilidade civil e da repetição de indébito. A relação existente entre as partes é de consumo,
incidindo, portanto, as disposições do Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, analisando a hipossuficiência tecnica do autor perante o réu, inverto o
ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, CDC. Intimem-se. João Lisboa/MA, 13/06/2017. Glender Malheiros Guimarães Juiz de Direito Titular da 1ª Vara".
Ficam ainda as partes intimadas a comparecerem em audiência de instrução e julgamento designada para o dia 03/08/2017 às 10h10min, a ser
realizada na sala de audiências da 1ª Vara desta Comarca.. João Lisboa-MA, Quarta-feira, 28 de Junho de 2017.Teresinha Pereira da Silva, Secretária
Judicial da 1ª Vara da Comarca de João Lisboa-MA

PROCESSO Nº 0800584-71.2017.8.10.0038
AÇÃO: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
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AUTOR: MARIA DO CARMO RODRIGUES NERES MATOS
ADVOGADO: FRANCISCO CELIO DA CRUZ OLIVEIRA, OAB|MA 14516
REU: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
ADVOGADO: ANTONIO ANGLADA JATAY CASANOVAS, OAB|MA 7329 e WILSON SALES BELCHIOR, OAB|MA 11.099-A.
FINALIDADE: Intimar as partes para tomarem conhecimento do inteiro teor do despacho proferido nos autos, nos seguintes termos: "VISTOS ETC. Autorizo a
secretaria a incluir o feito em pauta de audiência de instrução e julgamento. Intime-se a parte autora e seus procuradores, devendo as testemunhas ser
apresentadas em banca. Determino o comparecimento pessoal da parte autora para fins de depoimento pessoal. Desde logo, fixo como pontos controvertidos a
regularidade do desconto; presença dos pressupostos da responsabilidade civil e da repetição de indébito. A relação existente entre as partes é de consumo,
incidindo, portanto, as disposições do Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, analisando a hipossuficiência tecnica do autor perante o réu, inverto o
ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, CDC. Intimem-se. João Lisboa/MA, 20/06/2017. Glender Malheiros Guimarães Juiz de Direito Titular da 1ª Vara".
Ficam ainda as partes intimadas a comparecerem em audiência de instrução e julgamento designada para o dia 03/08/2017 às 11h00min, a ser
realizada na sala de audiências da 1ª Vara desta Comarca. João Lisboa-MA, Quarta-feira, 28 de Junho de 2017.Teresinha Pereira da Silva, Secretária
Judicial da 1ª Vara da Comarca de João Lisboa-MA

PROCESSO Nº 0800619-31.2017.8.10.0038
AÇÃO: PETIÇÃO (241)
AUTOR: ROSA SILVA FEITOSA
ADVOGADO: LUISA DO NASCIMENTO BUENO LIMA, OAB|MA 10092
REU: BANCO PAN S/A
ADVOGADO: GILVAN MELO SOUSA, OAB|CE 16383
FINALIDADE: Intimar as partes para tomarem conhecimento do inteiro teor do despacho proferido nos autos, nos seguintes termos: "VISTOS ETC. Autorizo a
secretaria a incluir o feito em pauta de audiência de instrução e julgamento. Intime-se a parte autora e seus procuradores, devendo as testemunhas ser
apresentadas em banca. Determino o comparecimento pessoal da parte autora para fins de depoimento pessoal. Desde logo, fixo como pontos controvertidos a
regularidade do desconto; presença dos pressupostos da responsabilidade civil e da repetição de indébito. A relação existente entre as partes é de consumo,
incidindo, portanto, as disposições do Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, analisando a hipossuficiência técnica do autor perante o réu, inverto o
ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, CDC. Intimem-se. João Lisboa/MA, 20/06/2017. Glender Malheiros Guimarães Juiz de Direito Titular da 1ª Vara".
Ficam ainda as partes intimadas a comparecerem em audiência de instrução e julgamento designada para o dia 09/08/2017 às 11h00min, a ser
realizada na sala de audiências da 1ª Vara desta Comarca.. João Lisboa-MA, Quinta-feira, 29 de Junho de 2017.Teresinha Pereira da Silva, Secretária
Judicial da 1ª Vara da Comarca de João Lisboa-MA

PROCESSO Nº 0800630-60.2017.8.10.0038
AÇÃO: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: ANTONIO BARBOSA DO SANTO
ADVOGADO: FRANCISCO CELIO DA CRUZ OLIVEIRA, OAB|MA 14516
REU: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
ADVOGADO: ANTONIO ANGLADA JATAY CASANOVAS, OAB|MA 7329 e RUBENS GASPAR SERRA, OAB|SP 119859
FINALIDADE: Intimar as partes para tomarem conhecimento do inteiro teor do despacho proferido nos autos, nos seguintes termos: "Autorizo a secretaria a
incluir o feito em pauta de audiência de instrução e julgamento. Intime-se a parte autora e seus procuradores, devendo as testemunhas ser apresentadas em
banca. Determino o comparecimento pessoal da parte autora a fim de que seja interrogada. Desde logo, fixo como pontos controvertidos a validade do negócio
jurídico e regularidade dos descontos; presença dos pressupostos da responsabilidade civil e da repetição de indébito; quantum indenizatório. A relação
existente entre as partes é de consumo, incidindo, portanto, as disposições do Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, analisando a hipossuficiência do
autor perante o réu, inverto o ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, CDC. Intimem-se. João Lisboa/MA, 20/06/2017. Glender Malheiros Guimarães Juiz de
Direito Titular da 1ª Vara". Ficam ainda as partes intimadas a comparecerem em audiência de instrução e julgamento designada para o dia 03/08/2017
às 10h40min, a ser realizada na sala de audiências da 1ª Vara desta Comarca.. João Lisboa-MA, Quarta-feira, 28 de Junho de 2017.Teresinha Pereira da
Silva, Secretária Judicial da 1ª Vara da Comarca de João Lisboa-MA

PROCESSO Nº 0800644-44.2017.8.10.0038
AÇÃO: PETIÇÃO (241)
AUTOR: LEONIDAS FRANCISCO DE SOUSA RAMOS
ADVOGADO: JOSE GABRIEL DE VASCONCELOS NETO, OAB|MA 16123
REU: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
ADVOGADO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB|MA 9348-A.
FINALIDADE: Intimar as partes para tomarem conhecimento do inteiro teor do despacho proferido nos autos, nos seguintes termos: "VISTOS ETC. Autorizo a
secretaria a incluir o feito em pauta de audiência de instrução e julgamento. Intime-se a parte autora e seus procuradores, devendo as testemunhas ser
apresentadas em banca. Determino o comparecimento pessoal da parte autora para fins de depoimento pessoal. Desde logo, fixo como pontos controvertidos a
regularidade do desconto; presença dos pressupostos da responsabilidade civil e da repetição de indébito. A relação existente entre as partes é de consumo,
incidindo, portanto, as disposições do Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, analisando a hipossuficiência tecnica do autor perante o réu, inverto o
ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, CDC. Intimem-se. João Lisboa/MA, 13/06/2017. Glender Malheiros Guimarães Juiz de Direito Titular da 1ª Vara".
Ficam ainda as partes intimadas a comparecerem em audiência de instrução e julgamento designada para o dia 03/08/2017 às 10h00min, a ser
realizada na sala de audiências da 1ª Vara desta Comarca.. João Lisboa-MA, Quarta-feira, 28 de Junho de 2017.Teresinha Pereira da Silva, Secretária
Judicial da 1ª Vara da Comarca de João Lisboa-MA

PROCESSO Nº 0800646-14.2017.8.10.0038
AÇÃO: PETIÇÃO (241)
AUTOR: LEONIDAS FRANCISCO DE SOUSA RAMOS
ADVOGADO: JOSE GABRIEL DE VASCONCELOS NETO, OAB|MA 16123
REU: Banco Itaú BMG Consignado S/A
ADVOGADO: GIOVANNY MICHAEL VIEIRA NAVARRO, OAB|MA 9320-A
FINALIDADE: Intimar as partes para tomarem conhecimento do inteiro teor do despacho proferido nos autos, nos seguintes termos: "Inclua-se o feito em pauta
de instrução e julgamento. Intime-se a parte autora e seus procuradores, devendo as testemunhas ser apresentadas em banca. Determino o comparecimento
pessoal da parte autora a fim de que seja interrogada. Desde logo, fixo como pontos controvertidos a validade do negócio jurídico e regularidade dos descontos;
presença dos pressupostos da responsabilidade civil e da repetição de indébito; quantum indenizatório. A relação existente entre as partes é de consumo,
incidindo, portanto, as disposições do Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, analisando a hipossuficiência do autor perante o réu, inverto o ônus da
prova, nos termos do art. 6º, VIII, CDC. Intimem-se. João Lisboa/MA, 17/05/2017. Glender Malheiros Guimarães Juiz de Direito Titular da 1ª Vara". Ficam
ainda as partes intimadas a comparecerem em audiência de instrução e julgamento designada para o dia 03/08/2017 às 09h40min, que será realizada
na sala de audiências da 1ª Vara desta Comarca. João Lisboa-MA, Quarta-feira, 28 de Junho de 2017.Teresinha Pereira da Silva, Secretária Judicial da 1ª
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Vara da Comarca de João Lisboa-MA

PROCESSO Nº 0800752-73.2017.8.10.0038
AÇÃO: PETIÇÃO (241)
AUTOR: EXPEDITO GERALDO NUNES
ADVOGADO: SERVULO SANTOS VALE, OAB|MA 15050
REU: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
ADVOGADO: RUBENS GASPAR SERRA, OAB|SP 119859
FINALIDADE: Intimar as partes para tomarem conhecimento do inteiro teor do despacho proferido nos autos, nos seguintes termos: "VISTOS ETC. Autorizo a
secretaria a incluir o feito em pauta de audiência de instrução e julgamento. Intime-se a parte autora e seus procuradores, devendo as testemunhas ser
apresentadas em banca. Determino o comparecimento pessoal da parte autora para fins de depoimento pessoal. Desde logo, fixo como pontos controvertidos a
regularidade do desconto; presença dos pressupostos da responsabilidade civil e da repetição de indébito. A relação existente entre as partes é de consumo,
incidindo, portanto, as disposições do Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, analisando a hipossuficiência tecnica do autor perante o réu, inverto o
ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, CDC. Intimem-se. João Lisboa/MA, 13/06/2017. Glender Malheiros Guimarães Juiz de Direito Titular da 1ª Vara"
Ficam ainda as partes intimadas a comparecerem em audiência de instrução e julgamento designada para o dia 09/08/2017 às 10h40min, a ser
realizada na sala de audiências da 1ª Vara desta Comarca. João Lisboa-MA, Quinta-feira, 29 de Junho de 2017.Teresinha Pereira da Silva, Secretária
Judicial da 1ª Vara da Comarca de João Lisboa-MA

PROCESSO Nº 0800755-28.2017.8.10.0038
AÇÃO: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: FRANCISCA ALVES DOS SANTOS CONCEICAO
ADVOGADO: RENAN ALMEIDA FERREIRA, OAB|MA 13216 e RENATO DA SILVA ALMEIDA, OAB|MA 9680
REU: Banco Itaú BMG Consignado S/A
ADVOGADO: GIOVANNY MICHAEL VIEIRA NAVARRO, OAB|MA 9320-A
FINALIDADE: Intimar as partes para tomarem conhecimento do inteiro teor do despacho proferido nos autos, nos seguintes termos: "VISTOS ETC. Autorizo a
secretaria a incluir o feito em pauta de audiência de instrução e julgamento. Intime-se a parte autora e seus procuradores, devendo as testemunhas ser
apresentadas em banca. Determino o comparecimento pessoal da parte autora para fins de depoimento pessoal. Desde logo, fixo como pontos controvertidos a
regularidade do desconto; presença dos pressupostos da responsabilidade civil e da repetição de indébito. A relação existente entre as partes é de consumo,
incidindo, portanto, as disposições do Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, analisando a hipossuficiência tecnica do autor perante o réu, inverto o
ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, CDC. Intimem-se. João Lisboa/MA, 20/06/2017. Glender Malheiros Guimarães Juiz de Direito Titular da 1ª Vara."
Ficam ainda as partes intimadas para comparecerem em audiência de instrução e julgamento designada para o dia 16/08/2017 às 11h00min, a ser
realizada na sala de audiências da 1ª Vara desta Comarca. João Lisboa-MA, Quinta-feira, 29 de Junho de 2017.Teresinha Pereira da Silva, Secretária
Judicial da 1ª Vara da Comarca de João Lisboa-MA

PROCESSO Nº 0800807-24.2017.8.10.0038
AÇÃO: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: LUCINDO TAVARES DE SOUSA
ADVOGADO: FRANCISCO CELIO DA CRUZ OLIVEIRA, OAB|MA 14516
REU: Banco Itaú BMG Consignado S/A
ADVOGADO: JOSE ALMIR DA ROCHA MENDES JUNIOR, OAB|RN 392-A.
FINALIDADE: Intimar as partes para tomarem conhecimento do inteiro teor do despacho proferido nos autos, nos seguintes termos: "VISTOS ETC. Autorizo a
secretaria a incluir o feito em pauta de audiência de instrução e julgamento. Intime-se a parte autora e seus procuradores, devendo as testemunhas ser
apresentadas em banca. Determino o comparecimento pessoal da parte autora para fins de depoimento pessoal. Desde logo, fixo como pontos controvertidos a
regularidade do desconto; presença dos pressupostos da responsabilidade civil e da repetição de indébito. A relação existente entre as partes é de consumo,
incidindo, portanto, as disposições do Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, analisando a hipossuficiência técnica do autor perante o réu, inverto o
ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, CDC.Intimem-se. João Lisboa/MA, 20/06/2017. Glender Malheiros Guimarães Juiz de Direito Titular da 1ª Vara".
Ficam ainda as partes intimadas a comparecerem em audiência de instrução e julgamento designada para o dia 07/08/2017 às 08h50min, a ser
realizada na sala de audiências da 1ª Vara desta Comarca. João Lisboa-MA, Quarta-feira, 28 de Junho de 2017.Teresinha Pereira da Silva, Secretária
Judicial da 1ª Vara da Comarca de João Lisboa-MA

PROCESSO Nº 0800830-67.2017.8.10.0038
AÇÃO: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: JOANA DE FREITAS COSTA
ADVOGADO: HAYENDA BRITO SOARES, OAB|MA 13242
REU: Telemar Norte Leste S/A
ADVOGADO: LETICIA MARIA ANDRADE TROVAO, OAB|MA 7583
FINALIDADE: Intimar as partes para tomarem conhecimento do inteiro teor do despacho proferido nos autos, nos seguintes termos: "VISTOS ETC. Autorizo a
secretaria a incluir o feito em pauta de audiência de instrução e julgamento. Intime-se a parte autora e seus procuradores, devendo as testemunhas ser
apresentadas em banca. Determino o comparecimento pessoal da parte autora para fins de depoimento pessoal. Desde logo, fixo como pontos controvertidos a
regularidade do desconto; presença dos pressupostos da responsabilidade civil e da repetição de indébito. A relação existente entre as partes é de consumo,
incidindo, portanto, as disposições do Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, analisando a hipossuficiência tecnica do autor perante o réu, inverto o
ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, CDC. Intimem-se. João Lisboa-MA, 19 de Maio de 2017. Glender Malheiros Guimarães, Juiz de Direito Titular da 1ª
Vara da Comarca de João Lisboa-MA. Ficam ainda as partes intimadas a comparecerem em audiência de instrução e julgamento designada para o dia
14/08/2017 às 08h50min, a ser realizada na sala de audiências da 1ª Vara desta Comarca. João Lisboa-MA, Quinta-feira, 29 de Junho de 2017.Teresinha
Pereira da Silva, Secretária Judicial da 1ª Vara da Comarca de João Lisboa-MA

PROCESSO Nº 0800940-66.2017.8.10.0038
AÇÃO: PETIÇÃO (241)
AUTOR: MARIA BERNADET MIRANDA SILVA
ADVOGADO: NELCILENE LIMA PESSOA BARBOSA, OAB|MA 16616 e RENATO DIAS GOMES, OAB|MA 11483
REU: BANCO BMG SA
ADVOGADO: MANUELA SAMPAIO SARMENTO E SILVA, OAB|MA 12883-A
FINALIDADE: Intimar as partes para tomarem conhecimento do inteiro teor do despacho proferido nos autos, nos seguintes termos: "VISTOS ETC. Autorizo a
secretaria a incluir o feito em pauta de audiência de instrução e julgamento. Intime-se a parte autora e seus procuradores, devendo as testemunhas ser
apresentadas em banca. Determino o comparecimento pessoal da parte autora para fins de depoimento pessoal. Desde logo, fixo como pontos controvertidos a
regularidade do desconto; presença dos pressupostos da responsabilidade civil e da repetição de indébito. A relação existente entre as partes é de consumo,
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incidindo, portanto, as disposições do Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, analisando a hipossuficiência tecnica do autor perante o réu, inverto o
ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, CDC. Intimem-se. João Lisboa/MA, 20/06/2017. Glender Malheiros Guimarães Juiz de Direito Titular da 1ª Vara."
Ficam ainda as partes intimadas a comparecerem em audiência de instrução e julgamento designada para o dia 07/08/2017 às 09h00min, a ser
realizada na sala de audiências da 1ª Vara desta Comarca.. João Lisboa-MA, Quinta-feira, 29 de Junho de 2017.Teresinha Pereira da Silva, Secretária
Judicial da 1ª Vara da Comarca de João Lisboa-MA

PROCESSO Nº 0800965-79.2017.8.10.0038
AÇÃO: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: JOSEFA MATOS DE SENA
ADVOGADO: YVES CEZAR BORIN RODOVALHO, OAB|MA 11175 e EMANUEL SODRE TOSTE, OAB|MA 8730
REU: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
ADVOGADO: JOSE ALMIR DA ROCHA MENDES JUNIOR, OAB|RN 392-A
FINALIDADE: Intimar as partes para tomarem conhecimento do inteiro teor do despacho proferido nos autos, nos seguintes termos: "Diante da ausência
injustificada da parte autora à audiência de concliação e mediação resta configurado ato atentatório à dignidade da Justiça, motivo pelo qual aplico-lhe multa no
percentual de 2% sobre o valor da causa (CPC, art. 334, §7º), revertido em favor do FERJ. Autorizo a secretaria a incluir o feito em pauta de audiência de
instrução e julgamento. Intime-se a parte autora e seus procuradores, devendo as testemunhas ser apresentadas em banca. Determino o comparecimento
pessoal da parte autora a fim de que seja interrogada. Desde logo, fixo como pontos controvertidos a validade do negócio jurídico e regularidade dos descontos;
presença dos pressupostos da responsabilidade civil e da repetição de indébito; quantum indenizatório. A relação existente entre as partes é de consumo,
incidindo, portanto, as disposições do Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, analisando a hipossuficiência do autor perante o réu, inverto o ônus da
prova, nos termos do art. 6º, VIII, CDC. Intimem-se. João Lisboa/MA, 20/06/2017. Glender Malheiros Guimarães Juiz de Direito Titular da 1ª Vara". Ficam
ainda as partes intimadas a comparecerem em audiência de instrução e julgamento designada para o dia 03/08/2017 às 10h50min, a ser realizada na
sala de audiências da 1ª Vara desta Comarca.. João Lisboa-MA, Quarta-feira, 28 de Junho de 2017.Teresinha Pereira da Silva, Secretária Judicial da 1ª Vara
da Comarca de João Lisboa-MA

PROCESSO Nº 0801047-13.2017.8.10.0038
AÇÃO: PETIÇÃO (241)
AUTOR: BENEDITO FERREIRA DO NASCIMENTO
ADVOGADO: LUISA DO NASCIMENTO BUENO LIMA, OAB|MA 10092
REU: BANCO BMG SA
ADVOGADO: ANA TEREZA DE AGUIAR VALENCA, OAB|PE 33980
FINALIDADE: Intimar as partes para tomarem conhecimento do inteiro teor do despacho proferido nos autos, nos seguintes termos: "VISTOS ETC. Autorizo a
secretaria a incluir o feito em pauta de audiência de instrução e julgamento. Intime-se a parte autora e seus procuradores, devendo as testemunhas ser
apresentadas em banca. Determino o comparecimento pessoal da parte autora para fins de depoimento pessoal. Desde logo, fixo como pontos controvertidos a
regularidade do desconto; presença dos pressupostos da responsabilidade civil e da repetição de indébito. A relação existente entre as partes é de consumo,
incidindo, portanto, as disposições do Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, analisando a hipossuficiência tecnica do autor perante o réu, inverto o
ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, CDC. Intimem-se. João Lisboa/MA, 20/06/2017. Glender Malheiros Guimarães Juiz de Direito Titular da 1ª Vara."
Ficam ainda as partes intimadas a comparecerem em audiência de instrução e julgamento designada para o dia 07/08/2017 às 09h10min, a ser
realizada na sala de audiências da 1ª Vara desta Comarca.. João Lisboa-MA, Quinta-feira, 29 de Junho de 2017.Teresinha Pereira da Silva, Secretária
Judicial da 1ª Vara da Comarca de João Lisboa-MA

PROCESSO Nº 0801177-03.2017.8.10.0038
AÇÃO: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)
AUTOR: ELIAS MELO DA SILVA
ADVOGADO: ALESSIO CAVALCANTE, OAB|MA 12752
REU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.
FINALIDADE: Intimar as partes para comparecerem em audiência de conciliação, instrução e julgamento designada para o dia 10/08/2017 às 08:50 horas,
ficando a parte autora advertida de que o não comparecimento ensejará o arquivamento do processo por se tratar de ação sob o rito da Lei 9099/95. João
Lisboa-MA, Quinta-feira, 29 de Junho de 2017.Teresinha Pereira da Silva, Secretária Judicial da 1ª Vara da Comarca de João Lisboa-MA

PROCESSO Nº 0801348-57.2017.8.10.0038
AÇÃO: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)
AUTOR: MARIA ANTONIA ALVES DOS SANTOS
ADVOGADO: JOSE GABRIEL DE VASCONCELOS NETO, OAB|MA 16123
REU: BANCO DO BRASIL SA
FINALIDADE: Intimar a parte autora para comparecer em audiência de conciliação, instrução e julgamento designada para o dia 16/08/2017 10:30 horas,
ficando advertida de que deverá comparecer ao ato, sob pena de arquivamento dos autos, tendo em vista que o processo tramita sob o rito da Lei 9099/95. João
Lisboa-MA, Quinta-feira, 29 de Junho de 2017.Teresinha Pereira da Silva, Secretária Judicial da 1ª Vara da Comarca de João Lisboa-MA

PROCESSO Nº 0801351-12.2017.8.10.0038
AÇÃO: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)
AUTOR: MARIA ANTONIA ALVES DOS SANTOS
ADVOGADO: JOSE GABRIEL DE VASCONCELOS NETO, OAB|MA 16123
REU: BANCO BMG SA
FINALIDADE: Intimar a parte autora para comparecer em audiência de conciliação, instrução e julgamento designada para o dia 16/08/2017 10:10, ficando a
mesma advertida que o não comparecimento ensejará o arquivamento dos autos, tendo em vista tratar-se de processo sob o rito da lei 9099/95. João Lisboa-MA,
Quinta-feira, 29 de Junho de 2017.Teresinha Pereira da Silva, Secretária Judicial da 1ª Vara da Comarca de João Lisboa-MA

PROCESSO Nº 0801355-49.2017.8.10.0038
AÇÃO: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)
AUTOR: MARIA ANTONIA ALVES DOS SANTOS
ADVOGADO: JOSE GABRIEL DE VASCONCELOS NETO, OAB|MA 16123
REU: Banco Itaú BMG Consignado S/A
FINALIDADE: Intimar a parte autora para comparecerem em audiência de conciliação designada para o dia 16/08/2017 10:20 horas ,
ficando a mesma ciente de que o seu não comparecimento ensejará o arquivamento dos autos, por se tratar de processo sob o rito da lei 9099/95. João Lisboa-
MA, Quinta-feira, 29 de Junho de 2017.Teresinha Pereira da Silva, Secretária Judicial da 1ª Vara da Comarca de João Lisboa-MA
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PROCESSO Nº 0001175-03.2016.8.10.0038 (11792016)
AÇÃO: PROCEDIMENTOS REGIDOS POR OUTROS CÓDIGOS, LEIS ESPARSAS E REGIMENTOS | RETIFICAÇÃO OU
SUPRIMENTO OU RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

REQUERENTE: FRANCISCO DAS CHAGAS SOARES
ADVOGADO: JANDUILSON SILVA DINIZ ( OAB 5683-MA )

RÉU:

Processo n° 1175-03.2016.8.10.0038 (11792016)Ação de Retificação de Registro CivilS E N T E N Ç ATrata-se de ação de
retificação de registro civil manejada por FRANCISCA DAS CHAGAS SOARES, através da qual intenta modificar o seu registro de
casamento, para inserir a correta grafia de seu sobrenome, que foi escrito SUARES. Com a inicial, juntou instrumento procuratório
e os documentos de fls. 05/11.Instado a se manifestar, o representante do Ministério Público pugnou pela improcedência do
pedido. É o relatório. DECIDO.DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDEEntendo que a presente lide está pronta para
julgamento, pois ainda que a questão de mérito seja de direito e de fato, não há necessidade de produção de prova em audiência,
estando o processo maduro para julgamento, a teor do que dispõe o art. 330, I do CPC.A Lei de Registros Públicos prevê, em seu
artigo 109, que "quem pretender que se restaure, supra ou retifique assentamento no Registro Civil, requererá, em petição
fundamentada e instruída com documentos ou com indicação de testemunhas, que o Juiz o ordene, ouvido o órgão do Ministério
Público e os interessados, no prazo de cinco dias, que correrá em cartório".A autora pretende que se altere o seu registro de
casamento, para inserir o que alega ser a correta grafia de seu sobrenome, SOARES, adquirido de seu cônjuge por ocasião de seu
casamento.Juntou os documentos de fls. 05/11: sua certidão de casamento, RG, CPF, título de eleitor e CTPS.Entendo serem
insuficientes ao deferimento do pedido inicial os documentos colacionados, uma vez que, conforme dito pelo MP, somente haverá
erro no sobrenome da autora se houver erro no sobrenome de seu cônjuge, o que não ficou devidamente comprovado, já que não
juntou nenhum documento dele, ainda quando instada a fazê-lo, não tendo a autora se desincumbido de seu ônus probatório.Ante
o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação, motivo pelo qual extingo o processo com resolução do mérito, a teor do
inciso I do art. 487 do CPC, nos termos da fundamentação retro.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado,
arquivem-se com as cautelas de praxe.João Lisboa/MA, 20/06/2017.Juiz Glender Malheiros GuimarãesTitular da 1ª Vara da
Comarca de João Lisboa Resp: MATHEUS

PROCESSO Nº 0001447-02.2013.8.10.0038 (906052013)
AÇÃO: PROCEDIMENTOS REGIDOS POR OUTROS CÓDIGOS, LEIS ESPARSAS E REGIMENTOS | AÇÃO CIVIL PÚBLICA

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO

REU: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHAO - CAEMA
ADVOGADO: EDVALDO COSTA BARRETO JUNIOR ( OAB 15607A-MA )

Processo n.º 1447-02.2013.8.10.0038Ação Civil PúblicaRequerente: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUALRequerido: COMPANHIA
DE ÁGUAS E ESGOTOS DO MARANHÃOSENTENÇATrata-se de Ação Civil Pública movida, em 04 de dezembro de 2013, pelo
Ministério Público do Estado contra a COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO MARANHÃO - CAEMA com a finalidade, entre
outras, de obrigar a ré a prestar o serviço de fornecimento de água potável à população de João Lisboa coma ampliação da rede
de distribuição do fornecimento contínuo de água potável aos bairros CIDADE NOVA, VILA EMILIANO, VILA SALVIO DINO,
INVASÃO, RUA SIMPLÍCIO MOREIRA, VILA CAIÇARA, VILA ALICE VIEIRA, VILA PATROCÍNIO E BAIRRO NORTE-
SUL.Acostou-se aos autos procedimento investigativo do MP autuados sob o número de ordem nº 03/2012, fls. 07-97.Às fls. 98,
postergou-se a analise de liminar e determinou-se a citação do requerido.Às fls. 102-118, a CAEMA apresentou contestação
oportunidade em que alegou em preliminar a impossibilidade jurídica do pedido, diante da impossibilidade de ingerência do Poder
Judiciário sobre a administração pública tendo em vista o Princípio da Separação do Poderes; ilegitimidade ativa do Ministério
Público; Chamamento ao processo da União e do Estado do Maranhão para integrarem o pólo passivo; no mérito, reafirma que o
Poder judiciário não pode substituir o juízo de conveniência do Administrador para determinar a realização de investimentos em
quantidade e qualidade de água a ser fornecida aos municípios uma vez que isso já é feito pelas agências reguladoras, cabendo
ao Judiciário apenas o controle da legalidade dos serviços; que houve perda do objeto da presente ação uma vez que o conjunto
de motobombas com defeitos em João Lisboa já fora sanado e o abastecimento de água encontra-se normalizado em toda a
cidade; que não há provas da ação ineficiente da requerida, não houve realização de perícia; que há necessidade de instrução do
processo para fins de não haver cerceamento de defesa; finaliza requerendo o acolhimento das preliminares e a improcedência da
ação.Às fls. 120, determinou-se a intimação do autor para réplica.Às fls. 132-134-v, o Ministério Público apresentou réplica, onde
afirmou que a própria requerida admitiu em reuniões extrajudiciais que a necessidade de implantação e ampliação da rede de
abastecimento de água nos bairros citados na inicial; que a requerida afirma que a ação perdeu o objeto, pois estaria regularizado
o abastecimento de água na cidade, mas não fez prova de sua afirmação; que munícipes continuam a afirmar que não houve a
regularização do abastecimento.Às fls. 139-v, este juízo determinou que a CAEMA especificasse eventuais provas.Às fls. 141, a
CAEMA apresentou rol de testemunhas.Às fls. 142, designou-se audiência de instrução. Às fls. 166, tomou-se por termo o
depoimento pessoal do preposto da requerida.Às fls. 180, consta certidão indicando que a requerida descumpriu todos os prazos
para juntada de documentos que se comprometeu em audiência, exceto a cópia do contrato de concessão com o município de
Joao Lisboa que foi juntada às fls.168-176.Às fls. 193, o município informa que os únicos loteamentos formais existentes em João
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Lisboa são LOTEAMENTO CAIÇARA e LOTEAMENTO ALICE VIEIRA.ÀS FLS. 199, o Ministério Público informa que não tem
provas a produzir.Às fls. 215, consta certidão de que a ré deixou decorrer in albis o prazo para especificar outras provas.Vieram-
me os autos conclusos para Sentença.É o relatório. DECIDO.FUNDAMENTAÇÃOPRELIMINARESIMPOSSIBILDIADE JURÍDICA
DO PEDIDOEm sua resposta a requerida alega impossibilidade jurídica do pedido já que, em respeito ao princípio da Separação
dos Poderes, não poderia o Poder Judiciário ter ingerência direta sobre atos de gestão da Administração Pública.Percebo que a
preliminar se confunde com o próprio mérito da ação e será analisada adiante.ILEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO
PÚBLICOEm sua resposta, sustenta o réu que o Ministério Público não teria legitimidade para agir como legitimado extraordinário
já que não haveria nos autos documentos de identificação civil dos interessados substituídos.Sem razão.Com efeito, os
substituídos, entre outros, estão identificados nos respectivos termos de declaração bem como com cópias de seus documentos de
identidade, conforme se verifica às fls. 06, 136, 138.CHAMAMENTO AO PROCESSOEm sua resposta, alega a requerida a
necessidade de chamamento ao processo da União e do Estado do Maranhão.Sem razão.Em que pese, o saneamento básico (aí
incluído o fornecimento de água potável) ser direito de todos, outorgado diretamente pela Constituição Federal, seu implemento é
de corresponsabilidade de todos os entes da federação que pode prestá-lo diretamente ou indiretamente através de concessão ou
permissão.No presente caso é induvidoso que o município delegou à concessionária a prestação do serviço público de
fornecimento de água potável. E assim sendo, nos termos do art. 22 da CF, há um regime de Corresponsabilidade entre todos os
entes da federação, o que não implica na formação de um litisconsórcio necessário. Assim, resta evidente que o autor opta contra
quem quer demandar, não cabendo ao réu esta escolha, motivo pelo qual afasto a preliminar.MÉRITO:O ponto central da presente
demanda é saber se o requerido presta de forma qualitativa e quantitativa o serviço de fornecimento de água potável à população
de João Lisboa, bem como se o Judiciário pode determinar políticas pública para o setor.Destaco, inicialmente que os pedidos
constantes da inicial não implicam em violação ao princípio constitucional da separação de poderes, ou ingerência do Poder
Judiciário na Administração Pública, como alegado na contestação, por integrarem o sistema constitucional de controle jurisdicional
dos atos comissivos ou omissivos da Administração Pública. Tal fato encontra fundamento na garantia constitucional do artigo 5º.
XXXV: "a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito".Cabe, portanto, ao órgão julgador, uma vez
comprovada mácula na conduta da Administração Pública, capaz de causar lesão ou ameaça a direito, determinar a realização das
providências necessárias ao restabelecimento da ordem jurídica, seja declarando a nulidade do ato administrativo, seja afastando
a sua aplicabilidade, em caso de conduta positiva, ou obrigando a realização do ato, na hipótese de conduta negativa.Esse
entendimento encontra-se pacificado pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, conforme julgado abaixo
ementado:EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO A SAÚDE. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE
INSTRUMENTO. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROSSEGUIMENTO DE
JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE INGERÊNCIA NO PODER DISCRICIONÁRIO DO PODER EXECUTIVO. ARTIGOS 2º, 6º E 196
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.1. O direito a saúde é prerrogativa constitucional indisponível, garantido mediante a
implementação de políticas públicas, impondo ao Estado a obrigação de criar condições objetivas que possibilitem o efetivo acesso
a tal serviço.2. É possível ao Poder Judiciário determinar a implementação pelo Estado, quando inadimplente, de políticas públicas
constitucionalmente previstas, sem que haja ingerência em questão que envolve o poder discricionário do Poder Executivo.
Precedentes.3. Agravo regimental improvido. (AI 734487 AgR/PR - PARANÁ. AG.REG. NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
Relator(a): Min. ELLEN GRACIE. Julgamento: 03/08/2010. Órgão Julgador: Segunda Turma. Data da Publicação/Fonte: DJe 154,
de 20/08/2010). (grifos nossos)Depreende-se, portanto, com relação ao referido princípio da separação de poderes, que "nem a
divisão de funções entre os órgãos do poder nem sua independência são absolutas. Há interferências, que visam ao
estabelecimento de um sistema de freios e contrapesos, à busca do equilíbrio necessário à realização do bem da coletividade e
indispensável para evitar o arbítrio e o demando de um em detrimento do outro e especialmente dos governados" (SILVA, José
Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. São Paulo: Malheiros, 2006, p. 110).Além disso, a intervenção do Poder
Judiciário se encontra perfeitamente fundamentada na defesa da dignidade da pessoa humana, que constitui um dos fundamentos
da República Federativa do Brasil (CF, artigo 1º, III), e na defesa de direitos e garantias fundamentais constitucionais.A dignidade
da pessoa humana é concebida como um "valor supremo que atraí o conteúdo de todos os direitos fundamentais do homem,
desde o direito à vida" (CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito constitucional e teoria da Constituição. Coimbra: Almedina,
2003, p. 225). Compete ao Estado o dever de propiciar as condições de dignidade da pessoa humana, seja nas suas relações
interpessoais, seja nas suas relações com o próprio poder público.Desse modo, violar direitos e garantias fundamentais implica
comprometimento dos próprios fundamentos do Estado de Direito, em vista da íntima relação existente entre eles e em virtude do
regime de proteção constitucional a eles conferidos, notadamente relacionados à sua aplicabilidade imediata (CF, artigo 5º,
parágrafo 1º) e à sua consequente vinculatividade das entidades públicas.No caso concreto, em vista da amplitude social dos fatos
relatados na inicial, eventual reconhecimento judicial de violação de direitos fundamentais e de garantias constitucionais dos
munícipes de João Lisboa poderá apontar para a ocorrência de grave violação do fundamento republicano inerente à dignidade da
pessoa humana.Ora, o que se discute é a violação ao direito à saúde, previsto no artigo 6º da Constituição Federal, sendo "direito
de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de
outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação" (art. 196, CF).
Dispõe, ainda, a Constituição Federal que as ações e serviços de saúde são de relevância pública (art. 197).De igual forma, o art.
23 da CF estabelece um regime de corresponsabilidade entre todos os entes públicos da federação. Confira-se: "Art. 23. É
competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios: (...) IX - promover programas de construção de
moradias e a melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico;" Nessas condições, e em se tratando de serviço
público, deve a concessionária prezar pela universalidade da prestação, tendo assumido tal obrigação conforme se verifica do
contrato de concessão anexado às fls. 168-176.Disso decorre as seguintes obrigações para a requerida, dentre outras: I) Deve a
concessionária garantir o acesso à água potável a toda população de João Lisboa pelo prazo de 50 anos, até o ano de 2026
(clausula primeira, fls. 168); e II) A Concessionária tem a obrigação de financiamento total da execução do projeto do Sistema de
Abastecimento de água Potável na cidade de João Lisboa (CLAUSULA TERCEIRA, fls.169) de forma que eventual impossibilidade
técnica de extensão da rede deve ser suprida por medidas que garantam o adimplemento da garantia constitucional, tal como o
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custeio de carros-pipas ou a perfuração de poço cartesiano no local. É cediço que a obrigação do concessionário do serviço
público de manter serviço adequado encontra assento no artigo 175 da Constituição da República nos seguintes termos: "Art. 175.
Incumbe ao Poder Público, na forma da lei, diretamente ou sob o regime de concessão ou permissão, sempre através de licitação,
a prestação de serviços públicos. Parágrafo único. A lei disporá sobre: (...) IV - a obrigação de manter serviço adequado." (grifou-
se)O legislador infraconstitucional, por sua vez, na esteira do comando constitucional, editou a Lei nº 8.987/95 que ao dispor sobre
o regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos, conceitua no Capítulo II "serviço adequado", nos seguintes
termos: "Art. 6º. Toda concessão ou permissão pressupõe a prestação de serviço adequado ao pleno atendimento dos usuários,
conforme estabelecido nesta Lei, nas normas pertinentes e no respectivo contrato. §1º - Serviço adequado é o que satisfaz as
condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade
das tarifas." (grifou-se) Destaca-se, ainda, a perfeita aplicação à hipótese do Código de Defesa do Consumidor, Lei nº 8.078/90,
que ressalta a obrigação das concessionárias no que concerne à prestação dos serviços públicos. Estabelecendo o artigo 22
que:"Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de
empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos." (grifou-
se) A matéria também está regulada na legislação ordinária, por meio da Lei n.º 11.455/2007, a saber:"Art. 2º. Os serviços públicos
de saneamento básico serão prestados com base nos seguintes princípios fundamentais:I - universalização do acesso;II -
integralidade, compreendida como o conjunto de todas as atividades e componentes de cada um dos diversos serviços de
saneamento básico, propiciando à população o acesso na conformidade de suas necessidades e maximizando a eficácia das
ações e resultados;III - abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos realizados
de formas adequadas à saúde pública e à proteção do meio ambiente;.................................................................................................
V - adoção de métodos, técnicas e processos que considerem as peculiaridades locais e regionais;
.................................................................................................XI - segurança, qualidade e regularidade;XII - integração das infra-
estruturas e serviços com a gestão eficiente dos recursos hídricos..................................................................................................Art.
3º. Para os efeitos desta Lei, considera-se:I - saneamento básico: conjunto de serviços, infra-estruturas e instalações operacionais
de:a) abastecimento de água potável: constituído pelas atividades, infra-estruturas e instalações necessárias ao abastecimento
público de água potável, desde a captação até as ligações prediais e respectivos instrumentos de medição;
.................................................................................................Art. 43. A prestação dos serviços atenderá a requisitos mínimos de
qualidade, incluindo a regularidade, a continuidade e aqueles relativos aos produtos oferecidos, ao atendimento dos usuários e às
condições operacionais e de manutenção dos sistemas, de acordo com as normas regulamentares e contratuais.Parágrafo único.
A União definirá parâmetros mínimos para a potabilidade da água.Por sua vez, a violação à proteção à saúde é tão grave, que a
Lei 6.437/77, em seu artigo 10, diz que "são infrações sanitárias":XXIV - inobservância das exigências sanitárias relativas a
imóveis, pelos seus proprietários, ou por quem detenha legalmente a sua posse":Pena - advertência, interdição, e/ou multa;
......................................................................................................................XXIX - transgredir outras normas legais e regulamentares
destinadas à proteção da saúde:Pena - advertência, apreensão, inutilização e/ou interdição do produto; suspensão de venda e/ou
de fabricação do produto, cancelamento do registro do produto; interdição parcial ou total do estabelecimento, cancelamento de
autorização para funcionamento da empresa, cancelamento do alvará de licenciamento do estabelecimento, proibição de
propaganda.Além disso, transcrevendo precedente do STJ (REsp 440502/SP), "ao administrador relapso não há que se falar em
princípio da reserva do possível, mas tão-somente exigir o cumprimento das obrigações legais", argumento amplamente utilizado
para tentar se justificar a mora estatal em casos semelhantes ao discutido nos autos.Tecidas essas considerações iniciais, a partir
da análise da prova dos autos estou convencido de que assiste razão à parte autora.Conforme se observa, em seu depoimento
pessoal o próprio preposto da requerida WALTERCÍLIO ROCHA GOIABEIRA JUNIOR (fls. 166) reconhece a necessidade de
ampliação da rede de abastecimento da cidade e afirma que: "(...) os quatro poços existentes na cidade normalmente seria
suficientes para o abastecimento de toda a distribuição da cidade, porém, como existe muito desperdício de água por parte da
população, a CAEMA reconhece que não há vazão suficiente para tanto(...)".Ademais, através do ofício nº 04/2012 - OCIZA (FLS.
76), o réu também reconhece a necessidade de ampliação da rede de abastecimento de água potável no município de João
Lisboa, tendo em vista o crescimento demográfico da cidade que não foi acompanhado da ampliação da rede de abastecimento, o
que gerou uma demanda de implementação de redes de água nas seguintes extensões mínimas: VILA EMILIANO 1080 m; RUA
SIMPLÍCIO MOREIRA 1.090 m; VILA CAICARA 1300 m; VILA ALICE VIEIRA 1020 m; VILA PATROCÍNIO 1850 m; BAIRRO
NORTE-SUL 2550 m.Não fosse o suficiente, às fls. 135-137 foram juntados termos de declarações extrajudiciais de duas
moradoras da Vila Emiliano que confirmam que o fornecimento defeituoso de água potável permanece.Assim, restou comprovada
a má prestação do serviço de abastecimento de água no Município de JOÃO LISBOA, tanto no aspecto quantitativo, uma vez que
A REDE DE ABASTECIMENTO É INEXISTENTE EM DIVERSOS BAIRROS DA ZONA URBANA DA CIDADE, OU QUANDO
EXISTENTE, IMPÕE A POPULAÇÃO DIAS DE SECA, inplicando em descontinuidade do serviço público em função de falta de
investimento adequado na rede de abastecimento e captaçaõ de água potável.Ressalta-se que até mesmo a duração da presente
demanda, 03 (três) anos e 07 (sete) meses, sem que o abastecimento de água no Município esteja a contento, demonstra o
descaso da requerida com a solução do problema. Com relação ao pedido de suspensão de cobrança, verifica-se que há
fornecimento do serviço, ainda que insuficiente e precário, pela requerida, não justificando a incidência da medida para os
consumidores dotados de hidrômetro, pois significaria onerosidade excessiva para a requerida, que já conta com dificuldades
financeiras.DISPOSITIVOANTE O EXPOSTO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial para,
CONDENAR a COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO - CAEMA a prestar serviços de fornecimento de
água potável, com eficiência, de forma regular, contínua e de qualidade, à população do Município de JOÃO LISBOA, impondo-a
OBRIGAÇÃO DE FAZER consistente em AMPLIAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DO FORNECIMENTO CONTÍNUO DE
ÁGUA POTÁVEL AOS SEGUINTES BAIRROS: CIDADE NOVA, VILA EMILIANO, VILA SALVIO DINO, INVASÃO, RUA
SIMPLÍCIO MOREIRA, VILA PATROCÍNIO E BAIRRO NORTE SUL, impondo-se, DESTACADAMENTE a obrigação de
crescimento da rede de distribuição nas seguintes extensões mínimas: VILA EMILIANO 1080 m; RUA SIMPLÍCIO MOREIRA 1.090
m; VILA CAICARA 1300 m; VILA ALICE VIEIRA 1020 m; VILA PATROCÍNIO 1850 m; BAIRRO NORTE-SUL 2550 m, no prazo
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máximo de 06 (seis) meses, prazo esse hábil para a realização dos estudos devidos e implementação do projeto, sob pena de
multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) limitada a 60 dias quando então, persistindo a inércia, proceder-se-á com penhora e
designação de terceiros para a realização da obra a expensas do requerido, nos termos do artigo 817 c/c art. 139, IV ambos do
Código de Processo Civil.Condeno ainda a empresa requerida em custas processuais, nos termos do art. 91 do Código de
Processo Civil. Sem condenação em honorários advocatícios, uma vez que o autor é o Ministério Público. Observe-se que esta
decisão deverá ser cumprida independente de seu trânsito em julgado, pois eventual apelação contra ela terá, como regra, efeito
apenas devolutivo, nos termos do artigo 14 da Lei nº 7.347/85.Nos termos do art. 35, inciso I da LOMAN, oficie-se à CAMARA
MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA para tomar ciência e, fazendo uso de sua função constitucional fiscalizatória, acompanhar o
cumprimento da presente decisão.Transitada em julgado, arquivem-se com baixa na distribuição.João Lisboa/MA, 19 de junho de
2017.Juiz Glender Malheiros GuimarãesTitular da 1ª Vara da Comarca de João Lisboa Resp: MATHEUS

PROCESSO Nº 0002688-06.2016.8.10.0038 (27022016)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

AUTOR: VITURINO ABREU DE SOUZA
ADVOGADO: SERVULO SANTOS VALE ( OAB 15050-MA )

REU: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Processo n.º 2688-06.2016.8.10.0038 (27022016)SENTENÇATrata-se de Ação de Concessão de Pensão por Morte proposta por
VITURINO ABREU DE SOUZA em face de INSS.Na petição de fl. 61, o autor requereu a desistência do feito.Instado a se
manifestar, o requerido não se opôs, conforme petição retro.Relatado no essencial. Decido.Diante do teor da petição de fl. 41, na
qual a parte autora requer a desistência da ação, e não havendo manifestação contrária do réu, conforme manifestação retro, hei
por bem homologá-la, nos termos do art. 200, §único, do NCPC, para declarar extinta a presente Ação sem análise do mérito, o
fazendo com supedâneo no artigo 485, VIII e §4º, do Código de Processo Civil, para que produza seus jurídicos e legais
efeitos.Com base no princípio da causalidade, condeno o autor e custas e despesas processuais e honorários advocatícios de 10%
sobre o valor da causa, ficando a sua cobrança suspensa por ser beneficiário da justiça gratuita.Publique-se, registre-se, intimem-
se. Após o trânsito em julgado arquivem-se com baixa na distribuição.João Lisboa/MA, 19 de junho de 2017.Juiz Glender
Malheiros GuimarãesTitular da 1ª Vara da Comarca de João Lisboa Resp: MATHEUS

PROCESSO Nº 0002772-07.2016.8.10.0038 (27862016)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

AUTOR: JOSE LAZARO DA CRUZ NETO
ADVOGADO: RENATO DIAS GOMES ( OAB 11483-MA )

REU: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

PROCESSO N°: 2772-07.2016.8.10.0038 (27862016)SENTENÇAJOSÉ LÁZARO DA CRUZ NETO intentou a presente ação contra
o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS pretendendo restabelecimento do benefício de auxílio-doença, bem como
sua conversão em aposentadoria por invalidez, uma vez que teve indeferido o seu benefício sob o fundamento de "parecer
contrário da perícia médica".Às fls. 42/43, o INSS ofereceu contestação, oportunidade em que que alegou que a sua perícia oficial
concluiu que o autor não está incapacitado para o trabalho; que deve prevalecer a presunção de legitimidade do ato; requereu a
improcedência dos pedidos iniciais. Às fls. 54/58, consta o laudo pericial, subscrito pelo perito LUCAS LEONARDO ALVES
ARAÚJO, CRM - MA 7113.Intimadas, as partes não se manifestaram sobre o laudo pericial, e alegaram não possuir outras provas
a produzir.Vieram os autos conclusos.É o relatório.Decido.DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDEEntendo que a presente lide
está pronta para julgamento, pois ainda que a questão de mérito seja de direito e de fato, não há necessidade de produção de
prova em audiência, estando o processo maduro para julgamento, a teor do que dispõe o art. 355, I do CPC.A lide apresenta como
causa de pedir o indeferimento administrativo da prorrogação de benefício de auxílio-doença apresentado pela parte autora junto
ao INSS em 10/03/2016, sendo o pedido a própria concessão do benefício desde a data de sua cessação, bem como a sua
conversão em aposentadoria por invalidez. Para a concessão do benefício de auxílio-doença faz se necessário a demonstração de
três requisitos: a demonstração da qualidade de segurado; cumprimento do período de carência; e a demonstração da
incapacidade definitiva do autor para a atividade que lhe garanta a subsistência (art. 42, caput, da Lei nº 8213/91 e art. 43, do
Decreto nº 3.048/99).No caso dos autos, restaram incontroversos o preenchimento de dois desses requisitos, quais sejam, a
demonstração da qualidade de segurado do autor, bem como o cumprimento do período de carência do benefício, uma vez que o
mesmo já vinha recebendo o auxílio-doença.Como ponto incontroverso restou tão somente a demonstração da incapacidade
definitiva da autora para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual. Em relação ao laudo pericial de fls. 54/58, observo que o
mesmo concluiu que o autor é portador de sequela causada pela fratura da tíbia do membro inferior direito (CID S32.1), que o
incapacita para o seu trabalho habitual total e permanentemente, havendo, contudo, a possibilidade de recuperação ou de
reabilitação em outras profissões, que não demandem esforço no MID.Dessa forma, demonstrada a condição de segurado do
autor, o cumprimento do período de carência e a sua incapacidade total e permanente para o trabalho habitual, bem como a
possibilidade de reabilitação em outras profissões, conforme dito anteriormente, é de se julgar parcialmente procedentes os
pedidos.Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação, motivo pelo qual extingo o processo com
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resolução do mérito, a teor do inciso I do art. 487 do CPC, nos termos da fundamentação, condenando o INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL a implementar o benefício previdenciário de Auxílio-Doença, NB 6083665080, tendo como beneficiário
JOSÉ LÁZARO DA CRUZ NETO, condenando-o, ainda, ao pagamento de todas as parcelas vencidas desde a data da cessação
do benefício por negativa administrativa (10/03/2016).Deverá o autor ser submetido pelo requerido a programa de reabilitação em
outra profissão que não demande esforço no MID.Sem custas.Honorários em 15 % (quinze por cento) sobre o valor da
condenação, incidentes sobre as parcelas vencidas, a teor da Súmula n.º 111 do STJ. Juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir
da citação, em relação às prestações vencidas anteriormente ao ato citatório, e, quanto às posteriores, a partir de quando cada
uma se tornou devida, conforme Súmula n.º 204 do STJ.Inaplicável o reexame necessário, a teor do parágrafo 3º do Art.496 do
CPC. João Lisboa/MA, 21 de junho de 2017.Glender Malheiros GuimarãesJuiz de Direito Titular da 1ª Vara Resp: MATHEUS

PROCESSO Nº 0003225-02.2016.8.10.0038 (32402016)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

AUTOR: MARIA LUENI FERREIRA MARTINS
ADVOGADO: FRANCISCO CELIO DA CRUZ OLIVEIRA ( OAB 14516-MA )

REU: COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO - CEMAR

Processo n° 3225-02.2016.8.10.0038 (32402016)Ação de Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição do Indébito e
Indenização por danos morais S E N T E N Ç ATrata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por danos
morais manejada por MARIA LUENI FERREIRA MARTINS em face de CAEMA.Alega que a requerida emitiu faturas em
duplicidade referentes aos mês de setembro de 2016, cujos pagamentos foram efetuados em razão do receio de suspensão do
serviço de fornecimento de água.Em razão disso, requer indenização por danos materiais e morais.Com a inicial, juntou
instrumento procuratório e documentos.Devidamente citada, a parte requerida deixou de apresentar contestação, conforme
certidão de fl. 19.Instado a requerer produção de outras provas, a autora se manteve inerte.É o relatório. DECIDO.Com base na
certidão de fl. 19, decreto a revelia do réu e reputo verdadeiros os fatos alegados na inicial (CPC, art. 344).No mérito, releva
mencionar que muito embora o art. 333, I, do Código de Processo Civil - de aplicação subsidiária no procedimento do Juizado
Especial - preveja que compete ao autor a demonstração do fato constitutivo de seu direito, afigura-se aplicável à espécie o
dispositivo constante art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, o qual prevê a inversão do ônus da prova em favor do
requerente, nos casos de hipossuficiência ou verossimilhança das alegações. No presente caso, a autora deixou de demonstrar a
duplicidade das faturas emitidas em relação ao mês de setembro de 2016, juntando aos autos somente a fatura de fl. 10, não
demonstrando sequer o seu pagamento, provas as quais poderia ter facilmente produzido.A decretação de revelia da requerida,
embora induza à presunção de veracidade das alegações da autora, não a desincumbe de provar os fatos constitutivos de seu
direito, conforme dispõe o art. 373, I, CPC, porquanto devem ser analisadas de acordo com o conjunto probatório dos autos.Neste
sentido:JUIZADOS ESPECIAIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C. INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. A REVELIA E
A OBRIGAÇÃO DO AUTOR EM PROVAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO. 1. POR CONVENIÊNCIA DA LEI, A
OMISSÃO DO RÉU EM CONTRARIAR O PEDIDO LEVA À CONFISSÃO DE FATO CONCERNENTE AO DIREITO MATERIAL,
QUANDO DISPONÍVEL. PORÉM, NÃO DISPENSA QUE O POSTULANTE DEMONSTRE O FATO CONSTITUTIVO DE DIREITO,
QUE NÃO É SUPRIDA PELA CONFISSÃO DO RÉU . 2. A CONFISSÃO QUE DECORRE DA REVELIA SÓ ALCANÇA O QUE O
RÉU PODERIA DISPONIBILIZAR; O QUE ESTÁ DENTRO DO SEU UNIVERSO (FATOS IMPEDITIVOS, MODIFICATIVOS E
EXTINTIVOS DE DIREITO). POR ISSO, A REVELIA NÃO DISPENSA O AUTOR DA DEMONSTRAÇÃO DO QUE, ESSENCIAL À
CAUSA, ESTEJA FORA DESSE MUNDO. 3. RECURSO IMPROVIDO. (TJ-DF - ACJ: 20030310052997 DF, Relator: ANTONINHO
LOPES, Data de Julgamento: 02/08/2005, Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do D.F., Data de
Publicação: DJU 01/12/2005 Pág. : 313).Ao abrir mão da produção de outras provas, a autora deixou de comprovar o fato
constitutivo de seu direito.Diante disso, não havendo a demonstração de qualquer irregularidade praticada pela requerida, outro
caminho não há senão a improcedência dos pedidos da autora.ANTE O EXPOSTO, julgo IMPROCEDENTES os pleitos da
reclamante e EXTINGO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do NCPC.Condeno a parte
autora em custas e despesas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor corrigido da causa (NCPC,
art. 85, §2º), ficando suspensa sua exigibilidade, por ser a mesma beneficiária da Justiça Gratuita.Publique-se. Registre-se. Intime-
se.Após o trânsito em julgado, arquivem-se, observadas as formalidades legais.João Lisboa/MA, 22/05/2017.Juiz Glender
Malheiros GuimarãesTitular da 1ª Vara da Comarca de João Lisboa Resp: MATHEUS

PROCESSO Nº 9000404-71.2013.8.10.0038 (904042013)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA/DECISÃO | CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

REQUERENTE: ENOQUE CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE
ADVOGADO: ENOQUE CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE ( OAB 8345-MA )

REQUERIDO: FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO

Processo N.º 9000404-71.2013.8.10.0038 (904042013)SENTENÇACuida-se de Execução contra a Fazenda Pública proposta por
ENOQUE CAVALCANTE ALBUQUERQUE em face de ESTADO DO MARANHÃO.Devidamente citado, o executado não se opôs à
execução ou aos cálculos apresentados, conforme certidão de fl. 38.Expedido RPV, o executado efetuou o pagamento
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tempestivamente, conforme petição retro.É o que cabia relatar. Decido.ANTE O EXPOSTO, declaro satisfeita a obrigação e extinta
a presente Execução, o fazendo com fulcro nos artigos 526, §3º, 924, II e 925, do Novo Código de Processo Civil, para que
produza seus jurídicos e legais efeitos.Expeça-se alvará judicial em favor da exequente.Publique-se, registre-se, intimem-se. Após
o trânsito em julgado, arquive-se com baixa na distribuição.João Lisboa/MA, 21/06/2017.Juiz Glender Malheiros GuimarãesTitular
da 1ª Vara da Comarca de João Lisboa Resp: MATHEUS

Segunda Vara de João Lisboa

PROCESSO Nº 0000074-62.2015.8.10.0038 (812015)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO SUMÁRIO

AUTOR: ROSILDA CARNEIRO CHAVES SANTOS
ADVOGADO: RENATO DIAS GOMES ( OAB 11483-MA )

REU: ITAU UNIBANCO S/A
ADVOGADO: GIOVANNY MICHAEL VIEIRA NAVARRO ( OAB 9320A-MA ) e SERGIO ANTÔNIO FERREIRA GALVÂO ( OAB
3672-PA )

PROCESSO (Themis): 74-62.2015.8.10.0038ATO ORDINATÓRIONos termos do Art. 93, XIV, da Constituição Federal, bem como
os Arts. 152, VI, e 203, § 4º, ambos do Código de Processo Civil, regulamentados pelos provimentos 10/2009 e 22/2009 da
Corregedoria Geral de Justiça. Intime-se a parte apelada para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias (Art. 1.010, §
1º). João Lisboa, 29 de junho de 2017Luzia Moreira MartinsTécnico JudiciárioMatricula TJMA 162396 Resp: 162396

PROCESSO Nº 0000074-62.2015.8.10.0038 (812015)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO SUMÁRIO

AUTOR: ROSILDA CARNEIRO CHAVES SANTOS
ADVOGADO: RENATO DIAS GOMES ( OAB 11483-MA )

REU: ITAU UNIBANCO S/A
ADVOGADO: GIOVANNY MICHAEL VIEIRA NAVARRO ( OAB 9320A-MA ) e SERGIO ANTÔNIO FERREIRA GALVÂO ( OAB
3672-PA )

Processo (Themis): 74-62.2015.8.10.0038ATO ORDINATÓRIONos termos do Art. 93, XIV, da Constituição Federal, bem como os
Arts. 152, VI, e 203, § 4º, ambos do Código de Processo Civil, regulamentados pelos provimentos 10/2009 e 22/2009 da
Corregedoria Geral de Justiça.Intime-se a parte autora, por seu advogado, para se manifestar sobre a pagamento e documentos,
no prazo de 05 (cinco) dias. João Lisboa, 29 de junho de 2017.Luzia Moreira MartinsSecretário(a) Judicial da 2ª VaraMatrícula
TJMA 162396 Resp: 162396

PROCESSO Nº 0000099-41.2016.8.10.0038 (992016)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO SUMÁRIO

AUTOR: ZILDA GOMES
ADVOGADO: FRANCISCO CELIO DA CRUZ OLIVEIRA ( OAB 14516-MA )

REU: BANCO BMG S/A
ADVOGADO: MARINA BASTOS DA PORCIUNCULA BENGHI ( OAB 10530A-MA )

PROCESSO (Themis): 99-41.2016.8.10.0038ATO ORDINATÓRIONos termos do Art. 93, XIV, da Constituição Federal, bem como
os Arts. 152, VI, e 203, § 4º, ambos do Código de Processo Civil, regulamentados pelos provimentos 10/2009 e 22/2009 da
Corregedoria Geral de Justiça.Intime-se o requerido para se manifestar acerca da concordância do pedido de desistência
formulado pela parte autora, no prazo de 10 (dez) dias. João Lisboa, 29 de junho de 2017Luzia Moreira MartinsSecretária
JudicialMatricula TJMA 162396 Resp: 162396

PROCESSO Nº 0000175-65.2016.8.10.0038 (1752016)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO SUMÁRIO

AUTOR: RAIMUNDINHA ALVES CARVALHO LIMA
ADVOGADO: ANTONIO MARCOS RIBEIRO SOUSA ( OAB 12055-MA )
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REU: BANCO BMG S.A
ADVOGADO: FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA ( OAB 109730-MG )

Processo (Themis): 175-65.2016.8.10.0038ATO ORDINATÓRIONos termos do Art. 93, XIV, da Constituição Federal, bem como os
Arts. 152, VI, e 203, § 4º, ambos do Código de Processo Civil, regulamentados pelos provimentos 10/2009 e 22/2009 da
Corregedoria Geral de Justiça.Intime-se a parte autora, por seu advogado, para se manifestar sobre a concordância e quitação
com o pagamento realizado, no prazo de 05 (cinco) dias. João Lisboa, 29 de junho de 2017.Luzia Moreira MartinsSecretário(a)
Judicial da 2ª VaraMatrícula TJMA 162396 Resp: 162396

PROCESSO Nº 0000199-06.2010.8.10.0038 (1892010)
AÇÃO: PROCESSO DE EXECUÇÃO | EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

EXEQUENTE: TRIBANCO-MARTINS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
ADVOGADO: MIRELLA PARADA MARTINS ( OAB 4915-MA )

EXECUTADO: MORPHEUS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA

ATO ORDINATÓRIONos termos do Art. 93, XIV, da Constituição Federal, bem como os Arts. 152, VI, e 203, § 4º, ambos do
Código de Processo Civil, regulamentados pelos provimentos 10/2009 e 22/2009 da Corregedoria Geral de Justiça. Intime-se a
parte exequente para tomar ciência da penhora online parcial no valor de R$ 817,02, bem como para, querendo, oferecer
manifestação no prazo de 10 (dez) dias. João Lisboa, 27 de junho de 2017Luzia Moreira MartinsSecretária Judicial da 2ª
VaraMatricula TJMA 162396 Resp: 162396

PROCESSO Nº 0000221-54.2016.8.10.0038 (2212016)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO SUMÁRIO

AUTOR: FRANCISCA DAS CHAGAS SILVA CARDOSO
ADVOGADO: RENATO DIAS GOMES ( OAB 11483-MA )

REU: LOJA AUDIOLAR MOVEIS E ELETROS LTDA
ADVOGADO: RAYANA DA SILVA CARVALHO ( OAB 12853-MA )

Processo (Themis): 221-54.2016.8.10.0038ATO ORDINATÓRIONos termos do Art. 93, XIV, da Constituição Federal, bem como os
Arts. 152, VI, e 203, § 4º, ambos do Código de Processo Civil, regulamentados pelos provimentos 10/2009 e 22/2009 da
Corregedoria Geral de Justiça.Intime-se a parte impugnada, por seu advogado, para se manifestar sobre a impugnação e
documentos, no prazo de 15 (quinze) dias. João Lisboa, 29 de junho de 2017.Luzia Moreira MartinsSecretário(a) Judicial da 2ª
VaraMatrícula TJMA 162396 Resp: 162396

PROCESSO Nº 0000320-63.2012.8.10.0038 (3202012)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO SUMÁRIO

AUTOR: Processo em Segredo de Justiça
ADVOGADO: JOAO BATISTA BORGES LUZ SILVA ( OAB 10275-MA )

REU: Processo em Segredo de Justiça
ADVOGADO: JOSÉ EVILÁSIO VIANA NOGUEIRA DE SOUSA ( OAB 8870-MA )

ATO ORDINATÓRIONos termos do Art. 93, XIV, da Constituição Federal, bem como os Arts. 152, VI, e 203, § 4º, ambos do
Código de Processo Civil, regulamentados pelos provimentos 10/2009 e 22/2009 da Corregedoria Geral de Justiça. Intime-se a
parte exequente para tomar ciência da penhora online negativa, bem como para, querendo, oferecer manifestação no prazo de 15
(quinze) dias. João Lisboa, 28 de junho de 2017Luzia Moreira MartinsSecretária Judicial da 2ª VaraMatricula TJMA 162396 Resp:
162396

PROCESSO Nº 0000483-04.2016.8.10.0038 (4832016)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO SUMÁRIO

AUTOR: ANTONIA VELOSO DA SILVA
ADVOGADO: FRANCISCO CELIO DA CRUZ OLIVEIRA ( OAB 14516-MA )

REU: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS
ADVOGADO: WILSON SALES BELCHIOR ( OAB 11099A-MA )

Página 1470 de 2382 Diário da Justiça Eletrônico Disponibilização: 30/06/2017
Edição nº 114/2017 Publicação: 03/07/2017

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO - Praça Dom Pedro II, s/n Centro - CEP 65010-905 - São Luis-MA - Fone: (98) 2106-9000 - www.tjma.jus.br
Diário da Justiça Eletrônico - Diretoria Judiciária - Coordenadoria de Jurisprudência e Publicações - Fone: (98) 2106 9805 / 9810 / 9896 / 9897 - publicacoes@tj.ma.gov.br



Processo (Themis): 483-04.2016.8.10.0038ATO ORDINATÓRIONos termos do Art. 93, XIV, da Constituição Federal, bem como os
Arts. 152, VI, e 203, § 4º, ambos do Código de Processo Civil, regulamentados pelos provimentos 10/2009 e 22/2009 da
Corregedoria Geral de Justiça.Intime-se a parte autora, por seu advogado, para se manifestar sobre a concordância e quitação
com o pagamento realizado, no prazo de 05 (cinco) dias. João Lisboa, 29 de junho de 2017.Luzia Moreira MartinsSecretário(a)
Judicial da 2ª VaraMatrícula TJMA 162396 Resp: 162396

PROCESSO Nº 0000489-79.2014.8.10.0038 (4942014)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO SUMÁRIO

AUTOR: MARIA DA CRUZ MUNIZ DE SOUSA
ADVOGADO: PATRICK ALVES MADEIRA DE CARVALHO ( OAB 7008-MA )

REU: BANCO BMG S/A.
ADVOGADO: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO ( OAB 23255-PE )

Processo (Themis): 489-79.2014.8.10.0038ATO ORDINATÓRIONos termos do Art. 93, XIV, da Constituição Federal, bem como os
Arts. 152, VI, e 203, § 4º, ambos do Código de Processo Civil, regulamentados pelos provimentos 10/2009 e 22/2009 da
Corregedoria Geral de Justiça.Intime-se a parte impugnada, por seu advogado, para se manifestar sobre a impugnação e
documentos, no prazo de 15 (quinze) dias. João Lisboa, 29 de junho de 2017.Luzia Moreira MartinsSecretário(a) Judicial da 2ª
VaraMatrícula TJMA 162396 Resp: 162396

PROCESSO Nº 0000546-97.2014.8.10.0038 (5532014)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO SUMÁRIO

AUTOR: S. M. DE ALMEIDA BEZERRA COMÉRCIO - ME
ADVOGADO: CAMILA NOBRE MIRANDA ( OAB 7467-MA )

REU: CAMPEIRO PRODUTOS ALIMENTICIOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
ADVOGADO: JANDUILSON SILVA DINIZ ( OAB 5683-MA )

PROCESSO (Themis): 546-97.2014.8.10.0038ATO ORDINATÓRIONos termos do Art. 93, XIV, da Constituição Federal, bem
como os Arts. 152, VI, e 203, § 4º, ambos do Código de Processo Civil, regulamentados pelos provimentos 10/2009 e 22/2009 da
Corregedoria Geral de Justiça. Intime-se a parte requerida, por meio do seu advogado, para se manifestar acerca da penhora
Bacenjud e Renajud de fls. 70/76, no prazo de 15 (quinze) dias. João Lisboa, 28 de junho de 2017Luzia Moreira MartinsSecretária
JudicialMatricula TJMA 162396 Resp: 162396

PROCESSO Nº 0000666-72.2016.8.10.0038 (6662016)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO SUMÁRIO

AUTOR: DANIEL PEIXOTO DOS SANTOS
ADVOGADO: RENATO DIAS GOMES ( OAB 11483-MA )

REU: VIVO S.A
ADVOGADO: BRUNO CALDAS SIQUEIRA FREIRE ( OAB 6798-MA )

PROCESSO (Themis): 666-72.2016.8.10.0038ATO ORDINATÓRIONos termos do Art. 93, XIV, da Constituição Federal, bem
como os Arts. 152, VI, e 203, § 4º, ambos do Código de Processo Civil, regulamentados pelos provimentos 10/2009 e 22/2009 da
Corregedoria Geral de Justiça. Intime-se a parte apelada para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias (Art. 1.010, §
1º). João Lisboa, 28 de junho de 2017Luzia Moreira MartinsTécnico JudiciárioMatricula TJMA 162396 Resp: 162396

PROCESSO Nº 0000735-07.2016.8.10.0038 (7352016)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO SUMÁRIO

AUTOR: TERESA DOS ANJOS SALES DA SILVA
ADVOGADO: JANDUILSON SILVA DINIZ ( OAB 5683-MA )

REU: ITAU UNIBANCO
ADVOGADO: GIOVANNY MICHAEL VIEIRA NAVARRO ( OAB 9320A-MA )

Processo (Themis): 735-07.2016.8.10.0038ATO ORDINATÓRIONos termos do Art. 93, XIV, da Constituição Federal, bem como os
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Arts. 152, VI, e 203, § 4º, ambos do Código de Processo Civil, regulamentados pelos provimentos 10/2009 e 22/2009 da
Corregedoria Geral de Justiça.Intime-se a parte autora, por seu advogado, para se manifestar sobre a concordância e quitação
com o pagamento realizado, no prazo de 05 (cinco) dias. João Lisboa, 29 de junho de 2017.Luzia Moreira MartinsSecretário(a)
Judicial da 2ª VaraMatrícula TJMA 162396 Resp: 162396

PROCESSO Nº 0000767-12.2016.8.10.0038 (7672016)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO SUMÁRIO

AUTOR: TERESA DOS ANJOS SALES DA SILVA
ADVOGADO: JANDUILSON SILVA DINIZ ( OAB 5683-MA )

REU: BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A
ADVOGADO: JOSÉ ALMIR DA ROCHA MENDES JUNIOR ( OAB 392A-RN )

Processo (Themis): 767-12.2016.8.10.0038ATO ORDINATÓRIONos termos do Art. 93, XIV, da Constituição Federal, bem como os
Arts. 152, VI, e 203, § 4º, ambos do Código de Processo Civil, regulamentados pelos provimentos 10/2009 e 22/2009 da
Corregedoria Geral de Justiça.Intimem-se as partes, por seu advogado, para se manifestarem sobre ofício e documentos, no prazo
de 10 (dez) dias. João Lisboa, 29 de junho de 2017.Luzia Moreira MartinsSecretário(a) Judicial da 2ª VaraMatrícula TJMA 162396
Resp: 162396

PROCESSO Nº 0000861-57.2016.8.10.0038 (8612016)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO SUMÁRIO

AUTOR: JOÃO FRANCISCO DA CRUZ
ADVOGADO: FRANCISCO CELIO DA CRUZ OLIVEIRA ( OAB 14516-MA )

REU: VIVO S/A
ADVOGADO: BRUNO CALDAS SIQUEIRA FREIRE ( OAB 6798-MA )

PROCESSO (Themis):861-57.2016.8.10.0038ATO ORDINATÓRIONos termos do Art. 93, XIV, da Constituição Federal, bem como
os Arts. 152, VI, e 203, § 4º, ambos do Código de Processo Civil, regulamentados pelos provimentos 10/2009 e 22/2009 da
Corregedoria Geral de Justiça. Intime-se o embargado para, querendo, manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre os
embargos opostos, haja vista a eventual possibilidade de modificação da decisão embargada. João Lisboa, 28 de junho de
2017Luzia Moreira MartinsServidor JudicialMatricula TJMA 162396 Resp: 162396

PROCESSO Nº 0000980-18.2016.8.10.0038 (9842016)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO SUMÁRIO

AUTOR: JOFLE PEREIRA DE ARAUJO
ADVOGADO: JOSÉ EVILÁSIO VIANA NOGUEIRA DE SOUSA ( OAB 8870-MA )

REU: BANCO ORIGINAL
ADVOGADO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES ( OAB 128341-SP )

Processo (Themis): 980-18.2016.8.10.0038ATO ORDINATÓRIONos termos do Art. 93, XIV, da Constituição Federal, bem como os
Arts. 152, VI, e 203, § 4º, ambos do Código de Processo Civil, regulamentados pelos provimentos 10/2009 e 22/2009 da
Corregedoria Geral de Justiça.Intimem-se as partes, por seu advogado, para se manifestarem sobre ofício e documentos, no prazo
de 10 (dez) dias. João Lisboa, 29 de junho de 2017.Luzia Moreira MartinsSecretário(a) Judicial da 2ª VaraMatrícula TJMA 162396
Resp: 162396

PROCESSO Nº 0000998-73.2015.8.10.0038 (10082015)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO SUMÁRIO

AUTOR: MONICA FERREIRA DE ABREU
ADVOGADO: JOSÉ EVILÁSIO VIANA NOGUEIRA DE SOUSA ( OAB 8870-MA )

REU: BANCO ORIGINAL (MATONE)
ADVOGADO: FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA ( OAB 109730-MG ) e MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA ( OAB
63440-MG )

ATO ORDINATÓRIONos termos do Art. 93, XIV, da Constituição Federal, bem como os Arts. 152, VI, e 203, § 4º, ambos do
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Código de Processo Civil, regulamentados pelos provimentos 10/2009 e 22/2009 da Corregedoria Geral de Justiça.Intime-se a
parte requerente, por seu advogado, para que efetue o pagamento das custas finais, conforme boleto anexo nos autos, no prazo
de 30 (trinta) dias, sob pena de inscrição na dívida ativa do Estado. É imprescindível a apresentação do respectivo comprovante de
pagamento, no prazo acima referido. João Lisboa, 28 de junho de 2017.Luzia Moreira MartinsSecretária Judicial da 2ª VaraMat.
162396 Resp: 162396

PROCESSO Nº 0001026-41.2015.8.10.0038 (10362015)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO SUMÁRIO

AUTOR: ANTONIO SOARES SILVA
ADVOGADO: YVES CEZAR BORIN RODOVALHO ( OAB 11175-MA )

REU: BANCO BRADESCARD S/A
ADVOGADO: WILSON SALES BELCHIOR ( OAB 11099A-MA )

Processo (Themis): 1026-41.2015.8.10.0038ATO ORDINATÓRIONos termos do Art. 93, XIV, da Constituição Federal, bem como
os Arts. 152, VI, e 203, § 4º, ambos do Código de Processo Civil, regulamentados pelos provimentos 10/2009 e 22/2009 da
Corregedoria Geral de Justiça.Intime-se a parte requerida, por seu advogado, para realizar juntada do comprovante de pagamento
das custas finais, visto que na petição de fls. 152/162 consta somente o boleto, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena
de inscrição na dívida ativa. João Lisboa, 29 de junho de 2017.Luzia Moreira MartinsSecretário(a) Judicial da 2ª VaraMatrícula
TJMA 162396 Resp: 162396

PROCESSO Nº 0001104-98.2016.8.10.0038 (11082016)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO SUMÁRIO

AUTOR: DENILDO ALVES DE SOUZA
ADVOGADO: RENATO DIAS GOMES ( OAB 11483-MA )

REU: CAEMA
ADVOGADO: JUVENAL NUNES RIBEIRO ( OAB 4470-MA )

Processo (Themis): 1104-98.2016.8.10.0038ATO ORDINATÓRIONos termos do Art. 93, XIV, da Constituição Federal, bem como
os Arts. 152, VI, e 203, § 4º, ambos do Código de Processo Civil, regulamentados pelos provimentos 10/2009 e 22/2009 da
Corregedoria Geral de Justiça.Intime-se a parte autora, por seu advogado, para se manifestar sobre a concordância e quitação
acerca do pagamento, no prazo de 05 (cinco) dias. João Lisboa, 29 de junho de 2017.Luzia Moreira MartinsSecretário(a) Judicial
da 2ª VaraMatrícula TJMA 162396 Resp: 162396

PROCESSO Nº 0001131-18.2015.8.10.0038 (11412015)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO SUMÁRIO

AUTOR: JOSE RIBAMAR DE SOUSA
ADVOGADO: EDSON NEVIS DOS SANTOS ( OAB 13238-MA )

REU: TELEFONICA BRASIL S/A VIVO
ADVOGADO: BRUNO CALDAS SIQUEIRA FREIRE ( OAB 6798-MA )

PROCESSO (Themis): 1131-18.2015.8.10.0038ATO ORDINATÓRIONos termos do Art. 93, XIV, da Constituição Federal, bem
como os Arts. 152, VI, e 203, § 4º, ambos do Código de Processo Civil, regulamentados pelos provimentos 10/2009 e 22/2009 da
Corregedoria Geral de Justiça. Tendo em vista a possibilidade de efeitos infrigentes, intime-se a parte embargada para se
manifestar sobre os embargos opostos no prazo de 5 (cinco) dias (Art. 1.023, § 2º). João Lisboa, 29 de junho de 2017Luzia Moreira
MartinsTécnico JudiciárioMatricula TJMA 162396 Resp: 162396

PROCESSO Nº 0001256-54.2013.8.10.0038 (12552013)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

AUTOR: Processo em Segredo de Justiça
ADVOGADO: YANNA PAULA SILVA MAIA ( OAB 12353-MA )

REU: Processo em Segredo de Justiça
ADVOGADO: JOSE AUGUSTO DIAS ( OAB 6286-AC )
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PROCESSO (Themis): 1256-54.2013.8.10.0038ATO ORDINATÓRIONos termos do Art. 93, XIV, da Constituição Federal, bem
como os Arts. 152, VI, e 203, § 4º, ambos do Código de Processo Civil, regulamentados pelos provimentos 10/2009 e 22/2009 da
Corregedoria Geral de Justiça. Diante das controvérsias apontadas e antes de emitir manifestação conclusiva, requer o Ministério
Público, a intimação das partes para declarerem se pretendem produzir outras provas do que alegam nos autos de modo a
elucidarem os fatos controvertidos. João Lisboa, 29 de junho de 2017Andreia Cristina Silva BezerraServidor JudicialMatrícula
121921 TJMA Resp: 121921

PROCESSO Nº 0001289-39.2016.8.10.0038 (12932016)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

AUTOR: RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS
ADVOGADO: PATRICIA COUTINHO CAVALCANTE ALBUQUERQUE ( OAB 11480-MA )

REU: BANCO DO BRASIL S/A
ADVOGADO: RAFAEL SGANZERLA DURAND ( OAB 10348A-MA )

PROCESSO (Themis): 1289-39.2016.8.10.0038ATO ORDINATÓRIONos termos do Art. 93, XIV, da Constituição Federal, bem
como os Arts. 152, VI, e 203, § 4º, ambos do Código de Processo Civil, regulamentados pelos provimentos 10/2009 e 22/2009 da
Corregedoria Geral de Justiça. Intime-se a parte apelada para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias (Art. 1.010, §
1º). João Lisboa, 29 de junho de 2017Luzia Moreira MartinsTécnico JudiciárioMatricula TJMA 162396 Resp: 162396

PROCESSO Nº 0001357-57.2014.8.10.0038 (13782014)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO SUMÁRIO

AUTOR: ERINEUDE DOS SANTOS SOUSA
ADVOGADO: YVES CEZAR BORIN RODOVALHO ( OAB 11175-MA )

REU: TAP - TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES S.A
ADVOGADO: ANTONIO LUIZ EWERTON RAMOS NETO ( OAB 13653-MA ) e RICARDO ANDRE MENDES DA SILVA FILHO (
OAB 012894-MA )

Processo (Themis): 1357-57.2014.8.10.0038ATO ORDINATÓRIONos termos do Art. 93, XIV, da Constituição Federal, bem como
os Arts. 152, VI, e 203, § 4º, ambos do Código de Processo Civil, regulamentados pelos provimentos 10/2009 e 22/2009 da
Corregedoria Geral de Justiça.Intime-se a parte autora, por seu advogado, para se manifestar sobre a concordância e quitação
com o pagamento realizado, no prazo de 05 (cinco) dias. João Lisboa, 29 de junho de 2017.Luzia Moreira MartinsSecretário(a)
Judicial da 2ª VaraMatrícula TJMA 162396 Resp: 162396

PROCESSO Nº 0001421-96.2016.8.10.0038 (14252016)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

AUTOR: ALDAIR SILVA SANTOS
ADVOGADO: FRANCISCO CELIO DA CRUZ OLIVEIRA ( OAB 14516-MA )

REU: BANCO BMG S/A

Processo (Themis): 1421-96.2016.8.10.0038ATO ORDINATÓRIONos termos do Art. 93, XIV, da Constituição Federal, bem como
os Arts. 152, VI, e 203, § 4º, ambos do Código de Processo Civil, regulamentados pelos provimentos 10/2009 e 22/2009 da
Corregedoria Geral de Justiça. Em cumprimento ao despacho retro, inclui os presentes autos em pauta de audiência, designada
para 24/08/2017 às 10:40. O referido é verdade e dou fé.João Lisboa, 12 de junho de 2017Luzia Moreira MartinsServidor
JudicialMat. 162396 Resp: 162396

PROCESSO Nº 0001453-04.2016.8.10.0038 (14572016)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

AUTOR: Processo em Segredo de Justiça
ADVOGADO: RENATO DIAS GOMES ( OAB 11483-MA )

REU: Processo em Segredo de Justiça

Processo (Themis): 1453-04.2016.8.10.0038ATO ORDINATÓRIONos termos do Art. 93, XIV, da Constituição Federal, bem como
os Arts. 152, VI, e 203, § 4º, ambos do Código de Processo Civil, regulamentados pelos provimentos 10/2009 e 22/2009 da
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Corregedoria Geral de Justiça. Em cumprimento ao despacho retro, inclui os presentes autos em pauta de audiência, designada
para 08/08/2017 às 12:00. O referido é verdade e dou fé.João Lisboa, 12 de junho de 2017Luzia Moreira MartinsServidor
JudicialMat. 162396 Resp: 162396

PROCESSO Nº 0001520-66.2016.8.10.0038 (15242016)
AÇÃO: PROCEDIMENTOS REGIDOS POR OUTROS CÓDIGOS, LEIS ESPARSAS E REGIMENTOS | BUSCA E APREENSÃO
EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA

AUTOR: B. V. FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
ADVOGADO: GIULIO ALVARENGA REALE ( OAB 15275A-MA )

REU: JOAO DE DEUS MORAIS FEITOSA
ADVOGADO: FRANCISCO CELIO DA CRUZ OLIVEIRA ( OAB 14516-MA )

PROCESSO (Themis): 1520-66.2016.8.10.0038ATO ORDINATÓRIONos termos do Art. 93, XIV, da Constituição Federal, bem
como os Arts. 152, VI, e 203, § 4º, ambos do Código de Processo Civil, regulamentados pelos provimentos 10/2009 e 22/2009 da
Corregedoria Geral de Justiça. Intime-se a parte apelada para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias (Art. 1.010, §
1º). João Lisboa, 29 de junho de 2017Luzia Moreira MartinsTécnico JudiciárioMatricula TJMA 162396 Resp: 162396

PROCESSO Nº 0001771-21.2015.8.10.0038 (17812015)
AÇÃO: PROCEDIMENTOS ESPECIAIS DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA | ALVARÁ JUDICIAL

REQUERENTE: FRANCISCO PEREIRA SILVA
ADVOGADO: JANDUILSON SILVA DINIZ ( OAB 5683-MA )

RÉU:

Processo (Themis): 1771-21.2015.8.10.0038ATO ORDINATÓRIONos termos do Art. 93, XIV, da Constituição Federal, bem como
os Arts. 152, VI, e 203, § 4º, ambos do Código de Processo Civil, regulamentados pelos provimentos 10/2009 e 22/2009 da
Corregedoria Geral de Justiça.Intime-se a parte autora, por seu advogado, para se manifestar sobre ofício e documentos, no prazo
de 10 (dez) dias. João Lisboa, 29 de junho de 2017.Luzia Moreira MartinsSecretário(a) Judicial da 2ª VaraMatrícula TJMA 162396
Resp: 162396

PROCESSO Nº 0001813-70.2015.8.10.0038 (18232015)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO SUMÁRIO

AUTOR: MARIA BRANDÃO COSTA
ADVOGADO: FREDMAN FERNANDES DE SOUZA ( OAB 13885-MA )

REU: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A
ADVOGADO: WILSON SALES BELCHIOR ( OAB 11099A-MA )

Processo (Themis): 1813-70.2015.8.10.0038ATO ORDINATÓRIONos termos do Art. 93, XIV, da Constituição Federal, bem como
os Arts. 152, VI, e 203, § 4º, ambos do Código de Processo Civil, regulamentados pelos provimentos 10/2009 e 22/2009 da
Corregedoria Geral de Justiça.Intimem-se as partes, por seu advogado, para se manifestarem sobre ofício e documentos, no prazo
de 10 (dez) dias. João Lisboa, 29 de junho de 2017.Luzia Moreira MartinsSecretário(a) Judicial da 2ª VaraMatrícula TJMA 162396
Resp: 162396

PROCESSO Nº 0001970-09.2016.8.10.0038 (19762016)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

AUTOR: MANOEL CARNEIRO DE SOUSA
ADVOGADO: JOSÉ EVILÁSIO VIANA NOGUEIRA DE SOUSA ( OAB 8870-MA )

REU: BANCO PANAMERICANO S/A

Processo (Themis): 1970-09.2016.8.10.0038ATO ORDINATÓRIONos termos do Art. 93, XIV, da Constituição Federal, bem como
os Arts. 152, VI, e 203, § 4º, ambos do Código de Processo Civil, regulamentados pelos provimentos 10/2009 e 22/2009 da
Corregedoria Geral de Justiça. Em cumprimento ao despacho retro, inclui os presentes autos em pauta de audiência, designada
para 24/08/2017 às 11:20. O referido é verdade e dou fé.João Lisboa, 12 de junho de 2017Luzia Moreira MartinsServidor
JudicialMat. 162396 Resp: 162396
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PROCESSO Nº 0001971-91.2016.8.10.0038 (19772016)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

AUTOR: JOAO CLARO DA SILVA
ADVOGADO: JOSÉ EVILÁSIO VIANA NOGUEIRA DE SOUSA ( OAB 8870-MA )

REU: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS

Processo (Themis): 1971-91.2016.8.10.0038ATO ORDINATÓRIONos termos do Art. 93, XIV, da Constituição Federal, bem como
os Arts. 152, VI, e 203, § 4º, ambos do Código de Processo Civil, regulamentados pelos provimentos 10/2009 e 22/2009 da
Corregedoria Geral de Justiça. Em cumprimento ao despacho retro, inclui os presentes autos em pauta de audiência, designada
para 24/08/2017 às 11:00. O referido é verdade e dou fé.João Lisboa, 12 de junho de 2017Luzia Moreira MartinsServidor
JudicialMat. 162396 Resp: 162396

PROCESSO Nº 0002036-86.2016.8.10.0038 (20422016)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

AUTOR: MARIA ALVES DE LUCENA
ADVOGADO: RENATO DIAS GOMES ( OAB 11483-MA )

REU: BANCO BMC/ BRADESCO S.A
ADVOGADO: RUBENS GASPAR SERRA ( OAB 119859-SP )

Processo (Themis): 2036-86.2016.8.10.0038ATO ORDINATÓRIONos termos do Art. 93, XIV, da Constituição Federal, bem como
os Arts. 152, VI, e 203, § 4º, ambos do Código de Processo Civil, regulamentados pelos provimentos 10/2009 e 22/2009 da
Corregedoria Geral de Justiça.Intimem-se as partes, por seu advogado, para dar prosseguimento ao feito, requerendo o que
entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias. João Lisboa, 29 de junho de 2017.Luzia Moreira MartinsSecretário(a) Judicial da
2ª VaraMatrícula TJMA 162396 Resp: 162396

PROCESSO Nº 0002280-15.2016.8.10.0038 (22902016)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

AUTOR: EDNA NEVIS DOS SANTOS
ADVOGADO: EDSON NEVIS DOS SANTOS ( OAB 13238-MA )

REU: TIM CELULAR S.A
ADVOGADO: CHRISTIANNE GOMES DA ROCHA ( OAB 20335-PE )

ATO ORDINATÓRIONos termos do Art. 93, XIV, da Constituição Federal, bem como os Arts. 152, VI, e 203, § 4º, ambos do
Código de Processo Civil, regulamentados pelos provimentos 10/2009 e 22/2009 da Corregedoria Geral de Justiça. Intime-se a
parte apelada (Tim Celular S.A.) para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias (Art. 1.010, § 1º). João Lisboa, 28 de
junho de 2017Luzia Moreira MartinsTécnico JudiciárioMatricula TJMA 162396 Resp: 162396

PROCESSO Nº 0002281-97.2016.8.10.0038 (22912016)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

AUTOR: EDNA NEVIS DOS SANTOS
ADVOGADO: EDSON NEVIS DOS SANTOS ( OAB 13238-MA )

REU: TIM CELULAR S.A
ADVOGADO: CHRISTIANNE GOMES DA ROCHA ( OAB 20335-PE )

PROCESSO (Themis): 2281-97.2016.8.10.0038ATO ORDINATÓRIONos termos do Art. 93, XIV, da Constituição Federal, bem
como os Arts. 152, VI, e 203, § 4º, ambos do Código de Processo Civil, regulamentados pelos provimentos 10/2009 e 22/2009 da
Corregedoria Geral de Justiça. Intime-se a parte apelada (Tim Celular S.A.) para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze)
dias (Art. 1.010, § 1º). João Lisboa, 28 de junho de 2017Luzia Moreira MartinsTécnico JudiciárioMatricula TJMA 162396 Resp:
162396

PROCESSO Nº 0002343-74.2015.8.10.0038 (23462015)
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AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO SUMÁRIO

AUTOR: MARIA DE LOURDES DA SILVA LIMA
ADVOGADO: ENOQUE CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE ( OAB 8345-MA ) e PATRICIA COUTINHO CAVALCANTE
ALBUQUERQUE ( OAB 11480-MA ) e THAWANNA CASTRO CARVALHO LIMA ( OAB 16623-MA )

REU: CEMAR e MMK TRANSPORTES LTDA - ME

Processo (Themis): 2343-74.2015.8.10.0038ATO ORDINATÓRIONos termos do Art. 93, XIV, da Constituição Federal, bem como
os Arts. 152, VI, e 203, § 4º, ambos do Código de Processo Civil, regulamentados pelos provimentos 10/2009 e 22/2009 da
Corregedoria Geral de Justiça.Intime-se a parte autora, por seu advogado, para se manifestar sobre a contestação e documentos,
no prazo de 15 (quinze) dias. João Lisboa, 28 de junho de 2017.Luzia Moreira MartinsSecretário(a) Judicial da 2ª VaraMatrícula
TJMA 162396 Resp: 162396

PROCESSO Nº 0002597-47.2015.8.10.0038 (26002015)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

REQUERENTE: JOSE CALIXTO
ADVOGADO: RENAN ALMEIDA FERREIRA ( OAB 13216-MA )

REQUERIDO: BANCO BMG S/A
ADVOGADO: FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA ( OAB 109730-MG )

Processo (Themis): 2597-47.2015.8.10.0038ATO ORDINATÓRIONos termos do Art. 93, XIV, da Constituição Federal, bem como
os Arts. 152, VI, e 203, § 4º, ambos do Código de Processo Civil, regulamentados pelos provimentos 10/2009 e 22/2009 da
Corregedoria Geral de Justiça.Intimem-se as partes, por seu advogado, para se manifestarem sobre ofício de fls. 86, no prazo de
05 (cinco) dias. João Lisboa, 28 de junho de 2017.Luzia Moreira MartinsSecretário(a) Judicial da 2ª VaraMatrícula TJMA 162396
Resp: 162396

PROCESSO Nº 0002635-25.2016.8.10.0038 (26482016)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

AUTOR: MARIA ELIENE RIBEIRO DA SILVA
ADVOGADO: RENATO DIAS GOMES ( OAB 11483-MA )

REU: BANCO IBI/BRADESCARD S.A.
ADVOGADO: RUBENS GASPAR SERRA ( OAB 12261A-MA )

Processo (Themis): 2635-25.2016.8.10.0038ATO ORDINATÓRIONos termos do Art. 93, XIV, da Constituição Federal, bem como
os Arts. 152, VI, e 203, § 4º, ambos do Código de Processo Civil, regulamentados pelos provimentos 10/2009 e 22/2009 da
Corregedoria Geral de Justiça.Intime-se a parte autora, por seu advogado, para se manifestar sobre a concordância e quitação
com o pagamento realizado, no prazo de 05 (cinco) dias. João Lisboa, 29 de junho de 2017.Luzia Moreira MartinsSecretário(a)
Judicial da 2ª VaraMatrícula TJMA 162396 Resp: 162396

PROCESSO Nº 0002797-20.2016.8.10.0038 (28112016)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

AUTOR: DELVANE MORAIS TEIXEIRA BANDEIRA
ADVOGADO: EMANUEL SODRÉ TOSTE ( OAB 8730-MA )

REU: BANCO DO BRASIL S/A
ADVOGADO: JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA ( OAB 14501A-MA ) e SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS ( OAB 14009A-
MA )

PROCESSO (Themis): 2797-20.2016.8.10.0038ATO ORDINATÓRIONos termos do Art. 93, XIV, da Constituição Federal, bem
como os Arts. 152, VI, e 203, § 4º, ambos do Código de Processo Civil, regulamentados pelos provimentos 10/2009 e 22/2009 da
Corregedoria Geral de Justiça. Intime-se a parte apelada para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias (Art. 1.010, §
1º). João Lisboa, 28 de junho de 2017Luzia Moreira MartinsTécnico JudiciárioMatricula TJMA 162396 Resp: 162396

PROCESSO Nº 0002865-67.2016.8.10.0038 (28792016)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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AUTOR: JOSE CLEMES BRANDAO
ADVOGADO: MURILO SANTOS NOGUEIRA ( OAB 15210-MA )

REU: BANCO DO BRASIL S/A
ADVOGADO: RAFAEL SGANZERLA DURAND ( OAB 10348A-MA )

PROCESSO (Themis): 2865-67.2016.8.10.0038ATO ORDINATÓRIONos termos do Art. 93, XIV, da Constituição Federal, bem
como os Arts. 152, VI, e 203, § 4º, ambos do Código de Processo Civil, regulamentados pelos provimentos 10/2009 e 22/2009 da
Corregedoria Geral de Justiça. Intime-se a parte apelada para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias (Art. 1.010, §
1º). João Lisboa, 29 de junho de 2017Luzia Moreira MartinsTécnico JudiciárioMatricula TJMA 162396 Resp: 162396

PROCESSO Nº 0002979-06.2016.8.10.0038 (29942016)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

AUTOR: JOSÉ CAVALCANTE DE ARAÚJO
ADVOGADO: JOAO PAULO DOS SANTOS SOUSA ( OAB 12907-MA )

REU: BELALUZ ENGENHARIA LTDA

Processo (Themis): 2979-06.2016.8.10.0038ATO ORDINATÓRIONos termos do Art. 93, XIV, da Constituição Federal, bem como
os Arts. 152, VI, e 203, § 4º, ambos do Código de Processo Civil, regulamentados pelos provimentos 10/2009 e 22/2009 da
Corregedoria Geral de Justiça. Em cumprimento ao despacho retro, inclui os presentes autos em pauta de audiência, designada
para 24/08/2017 às 11:40. O referido é verdade e dou fé.João Lisboa, 12 de junho de 2017Luzia Moreira MartinsServidor
JudicialMat. 162396 Resp: 162396

PROCESSO Nº 0003248-45.2016.8.10.0038 (32632016)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

AUTOR: DEUZENIR PEREIRA DE MORAIS
ADVOGADO: CICERA ROMENIA FERREIRA CHAVES ( OAB 14096-MA )

REU: BANCO PANAMERICANO S/A

Processo (Themis): 3248-45.2016.8.10.0038ATO ORDINATÓRIONos termos do Art. 93, XIV, da Constituição Federal, bem como
os Arts. 152, VI, e 203, § 4º, ambos do Código de Processo Civil, regulamentados pelos provimentos 10/2009 e 22/2009 da
Corregedoria Geral de Justiça.Intime-se a parte autora, por seu advogado, para se manifestar sobre a contestação e documentos,
no prazo de 15 (quinze) dias. João Lisboa, 29 de junho de 2017.Luzia Moreira MartinsSecretário(a) Judicial da 2ª VaraMatrícula
TJMA 162396 Resp: 162396

PROCESSO Nº 0000453-03.2015.8.10.0038 (4632015)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO SUMÁRIO

AUTOR: MANOEL DA SILVA ROSA
ADVOGADO: RENATO DIAS GOMES ( OAB 11483-MA )

REU: BANCO BRADESCO SA
ADVOGADO: RUBENS GASPAR SERRA ( OAB 119859-SP )

Processo nº 453-03.2015.8.10.0038 (4632015)DESPACHOA petição de fls. 49 informa a morte do requerente.Trata-se de pedido
de substituição do pólo ativo da ação, nos termos do artigo 110 do CPC/2015, onde figura como requerente a companheira do
falecido em nome próprio e como representante de seus filhos menores. Procedida à habilitação nestes autos, DECLARO
SUSPENSO o processo principal, nos termos do artigo 689 do CPC/2015.De acordo com as informações prestadas na certidão de
óbito juntada às fls. 63, o de cujus deixou apenas os 03 filhos menores e a companheira, ora requerente do pedido de habilitação.
Todavia, não deixou bens a inventariar, situação que tornaria desnecessária a exigência de inventário. Em observância ao artigo
690 do CPC/2015, cite-se o requerido, através de seu patrono constituído nos autos, para se pronunciar em 05 (cinco)
dias.Decorrido o prazo supra, como há interesses de menores, vista ao MPE. Após, voltem conclusos.João Lisboa, 10 de maio de
2017.Juiz Glender Malheiros GuimarãesTitular da 1ª Vara de João LisboaRespondendo cumulativamente Resp: 151142

PROCESSO Nº 0001369-71.2014.8.10.0038 (13902014)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO SUMÁRIO
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AUTOR: MARIA DE NAZARÉ DA SILVA
ADVOGADO: YVES CEZAR BORIN RODOVALHO ( OAB 11175-MA )

REU: BANCO BRADESCO S.A
ADVOGADO: RUBENS GASPAR SERRA ( OAB 119859-SP )

PROCESSO CÍVEL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇASECRETARIA JUDICIAL - 2ª VARADECISÃOTrata-se de pedido de
execução de astreintes formulado pela parte requerente sustentando que houve um atraso de 113 dias para cumprimento da
liminar.Todavia, nada obstante tenha sido aplicada multa diária no valor de R$ 200,00, este Juízo, com supedâneo nos princípios
da proporcionalidade e razoabilidade entende que a multa deve ser aplicada por desconto.Nesse linear, o termo a quo para a
contagem do descumprimento ocorreu em 21/10/2014 e transcorreu até 10/02/2015. Assim, conclui-se que o descumprimento da
obrigação de fazer pela reclamada se deu por 14 (quatorze) meses, o que totaliza a importância de R$ 2.800,00 (dois mil e
oitocentos reais).No que tange ao pedido de incidência de honorários sobre o valor das astreintes, temos que esse instituto apesar
de ser uma ferramenta importantíssima que visa a compelir a parte a cumprir fielmente uma determinação judicial, seja ela positiva
ou negativa, possui caráter claramente coercitivo e, malgrado seja revertida à parte adversa, não possui e nem pode ter cunho
indenizatório. Frise-se que astreintes pelo descumprimento de obrigação de fazer não faz coisa julgada material e pode ser revista
a qualquer tempo para redução, majoração ou limitação, adequando-se aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e para
evitar o enriquecimento sem causa da parte favorecida, já que não tem caráter compensatório. Neste passo, impossível admitir que
o quantum atingido pela astreinte seja tratado como mera parcela de débito comum que a parte busca executar, ou teríamos
verdadeiro bis in idem, já que a multa do art. 523, §1º do CPC/2015 também possui a mesma natureza coercitiva, compelindo o
devedor a cumprir espontaneamente a determinação judicial, caso contrário, configuraria bis in idem. Do mesmo modo, não
incidem honorários advocatícios sobre o valor fixado a título de astreintes, diante da ausência de caráter condenatório de tais
verbas, que constituem um meio coercitivo posto à disposição do Estado- Juiz para fazer cumprir as suas decisões.Entretanto, é
possível a incidência de correção monetária sobre as astreintes, cujo termo inicial é a data do arbitramento destas, consoante atual
entendimento do STJ, já que se trata de mera atualização do valor da moeda, razão pela qual não representa nem acréscimo nem
bis in idem, sobre a multa punitiva, devendo ser efetivamente computada para que a recorrente não se beneficie do decurso de
tempo, nem da mora de sua inadimplência, pagando somente o valor histórico da multa fixado na ação de conhecimento.Desta
forma, impossível pretender aplicar ao valor atingido pelas astreintes, juros, a multa do art. 523, §1º do CPC/2015 e honorários
advocatícios, restando apenas a incidência da correção monetária.Por todo o exposto, encaminhem-se os autos a contadoria para
atualização do débito nos termos aqui estabelecidos, após, INTIME-SE o executado, na pessoa de seu advogado para efetuar o
pagamento voluntário da dívida, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, com a consequente expedição de mandado de penhora e
avaliação (NCPC, art. 513, § 2º, incisos I e II c/c art. 523, §§ 1º e 3º). Assim, nesta hipótese, primeiramente determino o bloqueio
de contas correntes de titularidade do executado, até o limite do débito indicado na atualização. Realizado bloqueio converto este
em penhora. CIENTIFIQUE-SE o executado que decorrido o prazo acima indicado, sem o pagamento voluntário do débito, inicia-se
o prazo de 15 (quinze) dias para apresentar impugnação, independentemente de penhora ou nova intimação, sob pena de
preclusão e demais consequências legais (NCPC, art. 525, caput).Não sendo apresentada impugnação no prazo legal, transfira o
valor penhorado para conta judicial e expeça-se alvará de levantamento em nome do credor. Sendo apresentada impugnação, no
prazo legal, intime-se o credor para apresentar resposta no prazo de 15 dias.Não sendo localizados ativos proceda-se a consulta
de veículos junto ao RENAJUD.Inexistindo veículos, expeça-se mandado de penhora, avaliação e intimação em desfavor do
promovido.Não localizado bens, intime-se o autor para manifestação no prazo de 05(cinco) dias.INTIME-SE. CUMPRA-SE.João
Lisboa, 22 de junho de 2017.Manuella Viana dos Santos Faria RibeiroJuíza Titular da 2a Vara Resp: 160333

PROCESSO Nº 0001479-70.2014.8.10.0038 (15022014)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO SUMÁRIO

AUTOR: RAIMUNDO DOS SANTOS CHIMENDES
ADVOGADO: YVES CEZAR BORIN RODOVALHO ( OAB 11175-MA )

REU: BANCO BRADESCO
ADVOGADO: JOSÉ ALMIR DA ROCHA MENDES JUNIOR ( OAB 392A-RN )

DECISÃOO feito teve seu regular desenvolvimento com prolação de sentença condenatória.Posteriormente, a parte reclamante
formula pedido de cumprimento de sentença (fls. 142/143).Às folhas 172, foi juntado aos autos manifestação d aparte exequente,
informando a quitação integral do débito.Portanto, declaro extinto o presente feito, na forma preceituada no art. 924, II, do
CPC/2015. Expeça-se o pertinente alvará.Por fim, apuradas e pagas eventuais custas, arquive-se. Intimem-se. Cumpra-se.João
Lisboa, 22 de junho de 2017.Manuella Viana dos Santos Faria Ribeiro Juíza Titular da 2ª Vara Resp: 160333

PROCESSO Nº 0001960-33.2014.8.10.0038 (19832014)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO SUMÁRIO

AUTOR: IRACEMA DA SILVA LIMA
ADVOGADO: RENATO DIAS GOMES ( OAB 11483-MA )
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REU: BANCO BRADESCO SA
ADVOGADO: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO ( OAB 23255-PE )

DECISÃOCuida-se de pedido de levantamento dos valores já penhorados por meio de alvará judicial em favor da parte autora e
seu advogado, bem como pelo não recebimento do recurso de apelação, colacionado às fls. 82/87 (fls. 88/89).Recurso de
apelação interposto às fls. 82/85.Eis o relato do que importa. Decido.No CPC vigente não há mais juízo de admissibilidade do
recurso de apelação no órgão "a quo".De acordo com o art. 1.010, §3º, do diploma legal em referência, "após as formalidades
previstas nos parágrafos 1º e 2º, os autos serão remetidos ao tribunal pelo juiz, independentemente de juízo de
admissibilidade".Tal dispositivo afirma que não é mais responsabilidade do Juiz de 1º grau analisar os requisitos de admissibilidade
de forma provisória.Logo, não há mais, no CPC/2015, duplo juízo de admissibilidade do recurso de apelação, como havia no §1º
do art. 542, do CPC/1973, o qual conferia aos tribunais recorridos a competência para proceder à "admissão ou não do
recurso"Ademais, é importante destacar que no CPC/1973, a decisão proferida pelo Juiz de 1º grau quanto à inadmissibilidade do
Recurso de Apelação era suscetível de Agravo de Instrumento; no CPC/2015 não é mais possível, eis que em homenagem à
economia procedimental (processual) a responsabilidade é exclusiva do Tribunal de Justiça em analisar a admissibilidade. Por fim,
em sendo o recurso interposto com desiderato meramente protelatório, o Judiciário possui os meios legais para sancionar
litigâncias desse jaez. Isto posto, indefiro o pedido de levantamento dos valores já penhorados, dado o efeito suspensivo do
recurso de apelação.Diante da apelação interposta às fls. 82/85, intime-se o (a) ré (u) para apresentar contrarrazões no prazo de
15 (quinze) dias (art. 1.010, §1º do CPC). Se o (a) apelado (a) interpuser apelação adesiva, intime-se o (a) apelante para
apresentar contrarrazões (CPC, art. 1.010, §2º).Caso as contrarrazões do recurso principal ou do recurso adesivo ventilem
matérias elencadas no art. 1.009, §1º, do CPC, intime-se o recorrente para se manifestar sobre elas, no prazo de 15 (quinze) dias,
conforme o art. 1.009, §2º, do CPC.Após, subam os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, com as cautelas de praxe,
independentemente de juízo de admissibilidade (art. 1.010 §3º, do CPC), a ser realizado pelo relator do recurso (CPC, art. 932,
III).Intime-se. Cumpra-se.João Lisboa - MA, 26 de junho de 2017.Manuella Viana dos Santos Faria Ribeiro Juíza Titular da 2ª Vara
Resp: 160333

PROCESSO Nº 0001134-36.2016.8.10.0038 (11382016)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO SUMÁRIO

AUTOR: MARILENE DA SILVA SOUSA
ADVOGADO: ANTONIO ALVES DE SOUZA JUNIOR ( OAB 8609-MA )

REU: BANCO BRADESCARD S/A e MATEUS SUPERMERCADOS
ADVOGADO: FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES ( OAB 76696-MG ) e RUBENS GASPAR SERRA ( OAB 119859-SP )

D E S P A C H ONos termos do art. 523, do CPC, intime-se o réu para que efetue o pagamento do débito em 15 (quinze) dias, sob
pena de incidir multa e honorários advocatícios em 10% (art. 523, §1º, do CPC). Não efetuado o pagamento no prazo sobredito,
remeta-se os autos à contadoria judicial, para que atualize o valor do débito.Após, voltem conclusos os autos para que se proceda
a penhora on line pelo sistema Bacenjud. O executado poderá apresentar impugnação em quinze dias, independentemente de
penhora e de nova intimação, contados a partir do primeiro dia após o término do prazo para pagamento voluntário, nos termos do
art. 525 do CPC. Oferecida a impugnação, intime-se o impugnado, por seu patrono, para apresentar resposta. Intime-se. Cumpra-
se.João Lisboa - MA, 22 de junho de 2017.Manuella Viana dos Santos Faria Ribeiro Juíza Titular da 2ª Vara Resp: 160333

PROCESSO Nº 0001243-21.2014.8.10.0038 (12642014)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

REQUERENTE: REINALDO SILVA MARINHO
ADVOGADO: KÁSSIO RONALDO BRITO SILVA ( OAB 6838-MA )

REQUERIDO: EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE
ADVOGADO: LETÍCIA MARIA ANDRADE TROVÃO ( OAB 7583-MA ) e ULISSES CÉSAR MARTINS DE SOUSA ( OAB 4462-
MA )

ATO ORDINATÓRIONos termos do Art. 93, XIV, da Constituição Federal, bem como os Arts. 152, VI, e 203, § 4º, ambos do
Código de Processo Civil, regulamentados pelos provimentos 10/2009 e 22/2009 da Corregedoria Geral de Justiça. Tendo em vista
a possibilidade de efeitos infrigentes, intime-se a parte embargada para se manifestar sobre os embargos opostos no prazo de 5
(cinco) dias (Art. 1.023, § 2º). João Lisboa, 29 de junho de 2017Luzia Moreira MartinsTécnico JudiciárioMatricula TJMA 162396
Resp: 162396

PROCESSO Nº 0001331-93.2013.8.10.0038 (12882013)
AÇÃO: PROCEDIMENTOS ESPECIAIS DE JURISDIÇÃO CONTENCIOSA | INVENTÁRIO
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REQUERENTE: MARLENE SILVA BRAGA
ADVOGADO: ANTONIO TEIXEIRA RESENDE ( OAB 4803-MA )

RÉU:

INVENTÁRIOPROCESSO Nº1331-93.2013.8.10.0038SECRETARIA JUDICIAL - 2ª VARADESPACHORecebido nesta
data.Cumpra-se de imediato o despacho de fls. 30. Após, acolhendo a manifestação de fls. 35/36, determino seja renovada a
intimação com remessa dos autos na forma solicitada.João Lisboa, 11 de agosto de 2016.Manuella Viana dos Santos Faria
RibeiroJuíza Titular da 2a Vara Resp: 93765

PROCESSO Nº 0000067-02.2017.8.10.0038 (672017)
AÇÃO: QUESTÕES E PROCESSOS INCIDENTES | RESTITUIÇÃO DE COISAS APREENDIDAS

REQUERENTE: JOSÉ DORIZELTON CONCEIÇÃO DA SILVA
ADVOGADO: FARNEZIO PEREIRA DOS SANTOS ( OAB 9391-MA )

RÉU:

Processo (Themis) nº 67-02.2017Restituição de Coisa ApreendidaSENTENÇAJosé Dorizelton Conceição Silva, requereu a
restituição de coisa apreendida consistente em uma motocicleta marca/modelo Honda/NRX160 BROS ESDD, prata, placa PSA
8289 MA, utilizada como instrumento da prática de suposto crime averiguado nos autos n. 55-85.2017.8.10.0038.Com a inicial,
vieram os documentos de fls. 03/05.Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou pela procedência do pedido (fls. 16/17).Eis
o relato do que importa. Decido.O Código Penal, quanto à restituição de bens apreendidos, assim disciplina:Art. 91 - São efeitos da
condenação: II - a perda em favor da União, ressalvado o direito do lesado ou de terceiro de boa-fé: a) dos instrumentos do crime,
desde que consistam em coisas cujo fabrico, alienação, uso, porte ou detenção constitua fato ilícito; b) do produto do crime ou de
qualquer bem ou valor que constitua proveito auferido pelo agente coma prática do fato criminoso.Demais disso, para que a
liberação dos bens apreendidos seja deferida, deve-se observar o que dispõe o art. 118 do Código de Processo Penal, o qual
"impede a restituição das coisas apreendidas antes da sentença final, enquanto interessarem ao processo" e art. 120 do diploma
legal em referência, "que preconiza sua possibilidade desde que não exista dúvida quanto ao direito do reclamante".Destaque-se
que, para que a manutenção de bens apreendidos não caracterize hipótese de constrangimento ilegal, a finalidade da retenção e o
enquadramento nos artigos transcritos devem estar claramente delineados.Pode-se concluir que restou demonstrado que o bem
não mais interessa às investigações, eis que o mesmo já foi periciado, conforme se depreende do laudo acostado às fls. 46/50 dos
autos n. 55-85.2017.8.10.0038.Por tais razões, com arrimo nos artigos 118 e 120, do CPP, DEFIRO o pedido de restituição do bem
apreendido na esfera penal (motocicleta marca/modelo Honda/NRX160 BROS ESDD, prata, placa PSA 8289 MA), a José
Dorizelton Conceição Silva. Oficie-se à Delegacia de Polícia onde se encontra o bem apreendido, com cópia da presente decisão,
para realizar a entrega do mesmo, mediante a assinatura do termo/auto de entrega, o qual deverá ser enviado a este Juízo, para a
juntada no presente feito.Após, arquive-se com baixa.Publique-se. Intime-se. Dê-se ciência ao Ministério Público.João Lisboa (MA),
23 de junho de 2017.Manuella Viana dos Santos Faria RibeiroJuíza Titular da 2ª Vara Resp: 160333

PROCESSO Nº 0000267-43.2016.8.10.0038 (2672016)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO SUMÁRIO

AUTOR: LEANNES ALVES DA CONCEIÇÃO
ADVOGADO: RONALD MICHEL CARVALHO MOTA ( OAB 13571A-MA )

REU: ATIVOS S.A - SECURITIZAÇÃO DE CRÉDITOS FINANCEIROS
ADVOGADO: FLAVIO RIBEIRO MIRANDA ( OAB 20658-BA )

Processo n.° 267-43.2016AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAISRequerente: LEANNES ALVES DA CONCEIÇÃORequerido: ATIVOS S.A SECURITIZADORA DE CRÉDITOS
FINANCEIROSS E N T E N Ç ALeannes Alves da Conceição ingressou com a presente ação de responsabilidade civil em face da
Ativos S.A Securitizadora de Créditos Financeiros, onde pretende a declaração de inexistência do contrato n. 25760112/505454
entre as partes, bem como a condenação da Ré ao pagamento de indenização pelos danos morais sofridos (fls. 02/07). A parte
autora argumenta em sua inicial que a empresa demandada lhe inscreveu indevidamente em cadastro de proteção de crédito em
razão de uma dívida já quitada há meses junto ao Banco do Brasil.Juntou documento às fls. 08/18.Devidamente citado, o réu
apresentou contestação, através da qual alega que agiu no exercício regular do direito, sendo a notificação prévia de
responsabilidade do órgão de proteção ao crédito, no caso o SPC/SERASA, não havendo, portanto que se falar em danos morais
a serem indenizados. Por fim alega que foi o Banco do Brasil que informou e garantiu a existência da dívida da autora, sendo
portanto, responsabilidade exclusiva do mesmo pela falha na prestação do serviço (fls. 22/38).Réplica, fls. 52/56.Decisão
saneadora, fls. 58/59.Manifestação da ré acompanhada de documentos (fls. 65/68).Vieram os autos conclusos. É o relatório.
Decido. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITOCompulsando os autos verifica-se que a matéria discutida em Juízo enseja
possibilidade do julgamento antecipado do pedido, conforme dicção do artigo 355, I, do diploma processual civil em vigor, ante a
desnecessidade de produção de prova em audiência de instrução e julgamento. Tal entendimento é justificado em razão da
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presente lide versar sobre a validade do contrato, objeto do processo, sendo que tais fatos serão verificados pela prova
documental já produzida no processo.Saliente-se, também, que o artigo 355, I do CPC/2015 é dirigido ao juiz, que, com base na
sua convicção, aliada ao permissivo legal, põe fim ao processo julgando o mérito. É claro que, caso o magistrado entenda não ser
suficiente para firmar convicção a prova carreada aos autos, pode o magistrado determinar a produção de provas ou a dilação
probatória normal do processo. Entretanto, não é o caso deste processo, haja vista que a resolução da questão ora posta à
apreciação cinge-se à análise do contexto probante, não havendo nenhuma questão jurídica de maior profundidade.
FUNDAMENTAÇÃO DE MÉRITOImpende asseverar que a apreciação dos danos morais e materiais alegados deverá ser feita de
acordo com as disposições do Código de Defesa do Consumidor. Isso porque a relação existente entre as partes se caracteriza em
típica relação de consumo, já que o réu se enquadra como fornecedor de bens/serviços e o autor(a) como
consumidor(a)/destinatário final dos mesmos. Tratando do assunto, NELSON NERY JUNIOR1 considera:"Relações de consumo.
As relações jurídicas de consumo, isto é, aquelas formadas entre consumidor (CDC 2º caput, 2º par.ún., 17 e 29) e fornecedor
(CDC 3º), tendo por objeto o produto ou o serviço (CDC 3º e §§), encontram-se sob o regime jurídico do CDC. Estão fora, portanto,
do sistema do Código Civil, que a elas só pode ser aplicado subsidiariamente. O contrato formado por qualquer técnica, desde que
tenha os elementos acima, é de consumo. Portanto, contratos de comum acordo ('de gré à gré'), bem como os de adesão, podem
caracteriza-se como de consumo. São exemplos de contrato de consumo: os contratos bancários, de cartões de crédito, de
leasing, de planos de saúde e assistência medida, de seguros, de compra e venda de produtos, de prestação de serviços etc.
"Outrossim, entendo que se aplica o art. 6o, inciso VIII, do CDC, invertendo-se o ônus da prova, já que o fato relatado pela parte
autora é verossímil, cabendo à ré a prova da legalidade dos atos praticados, da existência da dívida e da oportunização de
pagamento, até mesmo porque não se poderia impor ao demandante o ônus insuportável de produzir uma prova negativa, qual
seja, de que não pactou com a ré e nem lhe deve.A reparação dos danos na seara do Código de Defesa do Consumidor assume
peculiaridade diferente de outros corpos de leis existentes em nosso ordenamento jurídico, porquanto estabelece como critério
primordial para as indenizações, o sistema da responsabilidade objetiva, ou seja, aquele pautado na teoria do risco.Assim, as
relações de consumo independem, para reparação dos danos sofridos pelo consumidor, da existência ou não de culpa no
fornecimento do produto ou serviço; em verdade, a responsabilidade objetiva somente é elidida no caso de culpa exclusiva da
vítima ou de ocorrência de caso fortuito ou força maior. Dessa maneira, uma vez salientada a aplicação do Código de Defesa do
Consumidor, bem como a análise do caso através da responsabilidade objetiva, deve-se agora tratar dos danos sugeridos pelo
autor e do nexo de causalidade, a fim de constatar se os prejuízos alegados pelo autor possuem correspondência lógica com
alguma atitude do réu, independentemente se este agiu com culpa ou não.Em verdade, a empresa ré não contestou a alegação de
inexistência de débito, pois apenas afirmou que agiu no exercício regular do direito e que o responsável pela negativação do nome
da autora foi o Banco do Brasil S.A.Destaque-se que caberia ao demandado demonstrar que procedeu à inscrição do nome da
parte autora junto aos órgãos restritivos de crédito em razão da inadimplência da mesma, porém, não o fez. Desta forma, a parte
autora não pode ser compelida ao pagamento do respectivo débito. Restando certo que não há o débito entre as partes,
indubitável que merece integral acolhimento o pedido de declaração de inexistência da relação jurídica.Entretanto, apesar da
inexistência do débito, a ré incluiu o nome do autor nos cadastros de inadimplentes (SPC e SERASA). Entretanto, em verdade,
possivelmente outra pessoa contratou a prestação de serviços, utilizando-se fraudulentamente dos dados pessoais do autor.A
alegação da ré de que não agiu com culpa ou dolo, posto que não possuía conhecimento da existência de fraude, não é suficiente,
por si só, para excluir a sua responsabilidade. Isso ocorre porque esta responsabilidade independe da apuração de culpa,
deslocando a responsabilidade para o terreno do risco profissional. A teoria do risco profissional, sustentada no direito pátrio por
vários juristas, funda-se no pressuposto de que a responsabilidade civil deve sempre recair sobre aquele que extrai maior lucro da
atividade que deu margem ao dano - ubi emolumentum ibi onus. E, pois, quem extrai lucro do contrato é a própria empresa
fornecedora de serviços, outro motivo pelo qual deve responder pelos danos causados em decorrência da prestação de
serviço.Assim, dentro da sistemática do CDC, ainda que tenha sido vítima de erro substancial do negócio jurídico, tal fato de per si
não exclui a responsabilidade da demandada, que, descurando-se de seu cuidado objetivo, agiu culposamente ao não empregar
as medidas necessárias para a formalização do contrato. Necessário consignar, ainda, que, de um lado, inexiste culpa por parte do
autor, bem como não há excludente de responsabilidade em virtude de ato praticado por terceiro, conforme afirmado na
contestação, mormente quando considerado que adotada a teoria da responsabilidade objetiva.Ante o exposto, indubitável que a
empresa ré, no desenvolvimento de suas atividades profissionais e ante a notória existência de inúmeras fraudes no setor, deveria
agir com mais cautela no momento de contratar, bem como no momento de enviar os nomes de seus pretensos clientes aos
cadastros de inadimplentes, conferindo com diligência a veracidade dos dados, de forma a impedir que eventuais incorreções
causem danos à outrem.Evidente o dano causado ao autor, pois, embora não tivesse qualquer débito para com as empresas
demandadas, teve o seu nome incluído, indevidamente, em cadastro de inadimplentes.Ademais, conforme afirmado anteriormente,
não há qualquer causa de exclusão de responsabilidade civil das empresas requeridas, pois o Código de Defesa do Consumidor é
expresso ao afirmar que a responsabilidade dos fornecedores é objetiva, devendo ser demonstrados, tão somente, o ato, o dano e
o nexo causal entre um e outro.Desta forma, constatada que a inclusão do nome da autora no cadastro de inadimplentes foi
indevida, inegável que a demandada é responsável pelo ato danoso praticado, haja vista ser prestador de serviços, agindo
exclusivamente em prol de seus interesses.DO DANO MORALPara que se configure a lesão não há se cogitar da prova do
prejuízo, posto que o dano moral produz reflexos no âmbito do lesado, sendo impossível a demonstração objetiva do dano
causado, em razão da dificuldade de se aferir esfera tão íntima do ser humano.Desta forma, desnecessárias as considerações
sobre a existência ou não de negativa de fornecimento de crédito em alguma instituição financeira ou no comércio local. A respeito
do tema há firme jurisprudência dos Tribunais Pátrios2, em harmonia com o STJ3, no sentido de que a indevida inscrição do nome
de alguém no cadastro de inadimplentes do serviço de proteção ao crédito ou congênere configura, por si só, independentemente
de outras consequências, dano à moral.O direito à reparação nasce uma vez apurado o eventus damni, independentemente de
haver, ou não, comprovação de prejuízo, conforme entendimento pacífico dos Tribunais Superiores.O bem lesionado, neste caso,
é o bom nome e a reputação do autor, que sofre abalo de crédito e fica prejudicado, perante os consumidores e demais
fornecedores.Nestes termos, configurada a existência de dano, o arbitramento do quantum deve ser suficiente à reparação do
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dano, sob o aspecto da compensação pelos transtornos acima anotados, bem como medida pedagógica para a reclamada no
sentido de obrigá-la a adotar os cuidados necessários à execução segura e eficiente dos serviços que se dispõe a prestar.Em
razão das diversas circunstâncias apontadas no bojo dos autos, e levando-se em conta que o dano poderia ser evitado sem
maiores dificuldades, o valor devido a título de indenização por danos morais se sujeita aos princípios da proporcionalidade,
razoabilidade e adequação, levando-se em consideração o valor da dívida e o tempo de restrição. DISPOSITIVOAnte o exposto,
defiro a tutela de urgência e JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, a fim de DECLARAR inexistente o débito discutido nos autos,
bem como para CONDENAR o (a) requerido (a) no pagamento da importância de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de
indenização pelos danos morais, corrigido monetariamente e acrescido de juros legais a partir do trânsito em julgado do
arbitramento, razão pela qual extingo o processo, com julgamento do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de
Processo Civil. A correção monetária será calculada de acordo com Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC/IBGE.Por
fim, determino seja oficiado aos órgãos de restrição de crédito para providenciar imediata baixa da restrição em nome da
autora.Condeno, ainda, nas custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor
da causa. Após o trânsito em julgado e o fim do prazo estabelecido para o cumprimento da sentença nos próprios autos, arquive-
se com as cautelas legais.Registre-se. Intimem-se.João Lisboa, 27 de junho de 2017MANUELLA VIANA DOS SANTOS FARIA
RIBEIROJuíza de Direito Titular do 2ª Vara Resp: 160333

PROCESSO Nº 0000484-91.2013.8.10.0038 (4902013)
AÇÃO: PROCESSO DE CONHECIMENTO | GUARDA

REQUERENTE: MARIA CELMA DA SILVA SOUSA
ADVOGADO: ANA KATIA DE SOUZA PEREIRA ( OAB 12054-MA )

REQUERIDO: FRANCISCO DIOGO DA SILVA
ADVOGADO: PATRICIA COUTINHO CAVALCANTE ALBUQUERQUE ( OAB 11480-MA )

Processo (Themis) 484-91.2013S E N T E N Ç ATrata-se de Ação de Guarda c/c Alimentos proposta por M.C.S.R., em face de
J.L.R., pleiteando a guarda do menor D.S.D.Com a inicial vieram os documentos de fls. 05/13.Decisão indeferindo o pedido de
guarda provisória (fls. 15/16).Contestação, fls. 21/24.Réplica, fls. 28/29.Certidão informando o comparecimento da parte autora
neste Juízo, requerendo a extinção do presente feito (fls. 34).devidamente intimado para se manifestar sobre a certidão acima
mencionada, o réu se manteve inerte (fls. 54).Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou pela extinção do feito sem
resolução do mérito, nos termos do art. 485, VIII, do CPC (fls. 56/57).É o fundamental a relatar. Decido.Considerando a
manifestação de fls. 34, não há razão para o prosseguimento da presente demanda, eis que a parte autora demonstrou seu
desinteresse superveniente na causa, o que impõe a extinção do processo sem análise do mérito. Ante o exposto, homologo por
sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o pedido de extinção do feito às fls. 34, e, consequentemente, com
supedâneo no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, declaro extinto o processo sem resolução do mérito.Transitada
em julgado, arquivem-se os autos, com as devidas baixas e anotações.Publique-se. Registre-se. Intime-se. João Lisboa - MA, 27
de junho de 2017 Manuella Viana dos Santos Faria RibeiroJuíza Titular da 2ª Vara Resp: 160333

PROCESSO Nº 0000938-71.2013.8.10.0038 (9442013)
AÇÃO: PROCEDIMENTOS REGIDOS POR OUTROS CÓDIGOS, LEIS ESPARSAS E REGIMENTOS | ALIMENTOS - LEI
ESPECIAL Nº 5.478/68

AUTOR: Processo em Segredo de Justiça
ADVOGADO: ANA KATIA DE SOUZA PEREIRA ( OAB 12054-MA ) e JANDUILSON SILVA DINIZ ( OAB 5683-MA ) e JOAO
BATISTA BORGES LUZ SILVA ( OAB 10275-MA )

REU: Processo em Segredo de Justiça

Processo (Themis) 938-71.2013Ação de AlimentosSENTENÇACuida-se de Ação de Alimentos proposta por M.C.O.A.,
representada por C.S.O. em face de J.I.M.A., em razão dos fatos e fundamentos articulados na inicial (fls. 02/04).Junto à inicial
vieram os documentos de fls. 05/31.Despacho determinando a intimação da parte autora, para, no prazo de 05 (cinco) dias
informar o endereço atual do requerido (fls. 37).Certidão informando a ausência de intimação da autora, tendo em vista que a
mesma mudou-se para outra cidade (fls. 40).Instado a se manifestar, o Ministério Público, em parecer fundamentado opinou pela
extinção do processo, nos termos do art. 485, inciso III, do CPC (fls. 43/47).É o fundamental a relatar. Decido.Compulsando os
autos, verifica-se que a parte autora não foi localizada no endereço insculpido na petição inicial e não havendo nos autos qualquer
informação quanto à mudança de endereço, considera-se presumida sua intimação para informar o endereço atualizado do
requerido. Nesse contexto, reza o art. 274, parágrafo único do CPC:"Art. 274. OmissisParágrafo único.  Presumem-se válidas as
intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação
temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do
comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço".Destarte, diante da inércia da requerente, através de sua
representante legal, em apresentar a este Juízo seu endereço atualizado, entendo que resta evidente seu manifesto abandono da
causa. Ante o exposto, DECLARO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, nos termos do disposto no art. 485, III do
Código de Processo Civil. Custas pela parte autora, cuja exigibilidade ficará suspensa, conforme prescreve o art. 98, §3º, do CPC.
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Sem honorários.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Ciência ao MPE. Após, baixa e arquivem-se. João Lisboa - MA, 27 de junho
de 2017. Manuella Viana dos Santos Faria RibeiroJuíza Titular da 2a Vara Resp: 160333

PROCESSO Nº 0002010-88.2016.8.10.0038 (20162016)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

AUTOR: VALFREDO VIDAL FERREIRA
ADVOGADO: SUELLEN KASSYANNE SOUSA LIMA ARAÚJO ( OAB 13915-MA )

REU: NET GUARULHOS

Processo n.° 2010-88.2016AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAISRequerente: VALFREDO VIDAL FERREIRARequerido: NET GUARULHOSS E N T E N Ç ATrata a presente demanda
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, onde a parte autora pretende a condenação da Ré
ao pagamento de 20 salários mínimos, a título de compensação pelos danos morais sofridos.A parte autora argumenta em sua
inicial que a empresa demandada lhe inscreveu indevidamente em cadastro de proteção de crédito, mesmo sendo tal débito
inexistente e indevido. Juntou documentos às fls. 19/23.Decisão indeferindo o pedido de tutela de urgência (fls. 25).Nada obstante
tenha sido devidamente citada a ré não apresentou resposta (fls. 29).É o relatório. Decido.1) JULGAMENTO ANTECIPADO DO
MÉRITOCompulsando os autos, verifica-se que a matéria discutida em Juízo enseja possibilidade do julgamento antecipado do
pedido, conforme dicção do artigo 355, II, do diploma processual civil em vigor, ante a revelia da Ré. Saliente-se, também, que o
artigo 355, I do CPC/2015 é dirigido ao juiz, que, com base na sua convicção, aliada ao permissivo legal, põe fim ao processo
julgando o mérito. É claro que, caso o magistrado entenda não ser suficiente para firmar convicção a prova carreada aos autos,
pode o magistrado determinar a produção de provas ou a dilação probatória normal do processo. Entretanto, não é o caso deste
processo, haja vista que a resolução da questão ora posta à apreciação cinge-se à análise do contexto probante, não havendo
nenhuma questão jurídica de maior profundidade.2) DA FUNDAMENTAÇÃO DE MÉRITOA Requerida é revel, razão pela qual, nos
termos do art. 344 do CPC, presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor. Impende asseverar que a
apreciação dos danos morais e materiais alegados deverá ser feita de acordo com as disposições do Código de Defesa do
Consumidor. Isso porque a relação existente entre as partes se caracteriza em típica relação de consumo, já que o réu se
enquadra como fornecedor de bens/serviços e o(a) autor(a) como consumidor(a)/destinatário final dos mesmos. Tratando do
assunto, NELSON NERY JUNIOR1 considera:"Relações de consumo. As relações jurídicas de consumo, isto é, aquelas formadas
entre consumidor (CDC 2º caput, 2º par.ún., 17 e 29) e fornecedor (CDC 3º), tendo por objeto o produto ou o serviço (CDC 3º e
§§), encontram-se sob o regime jurídico do CDC. Estão fora, portanto, do sistema do Código Civil, que a elas só pode ser aplicado
subsidiariamente. O contrato formado por qualquer técnica, desde que tenha os elementos acima, é de consumo. Portanto,
contratos de comum acordo ('de gré à gré'), bem como os de adesão, podem caracteriza-se como de consumo. São exemplos de
contrato de consumo: os contratos bancários, de cartões de crédito, de leasing, de planos de saúde e assistência medida, de
seguros, de compra e venda de produtos, de prestação de serviços etc. "Outrossim, entendo que se aplica o art. 6o, inciso VIII, do
CDC, invertendo-se o ônus da prova, já que o fato relatado pela parte autora é verossímil, cabendo à ré a prova da legalidade dos
atos praticados, da existência da dívida e da oportunização de pagamento.A reparação dos danos na seara do Código de Defesa
do Consumidor assume peculiaridade diferente de outros corpos de leis existentes em nosso ordenamento jurídico, porquanto
estabelece como critério primordial para as indenizações, o sistema da responsabilidade objetiva, ou seja, aquele pautado na
teoria do risco.Assim, as relações de consumo independem, para reparação dos danos sofridos pelo consumidor, da existência ou
não de culpa no fornecimento do produto ou serviço; em verdade, a responsabilidade objetiva somente é elidida no caso de culpa
exclusiva da vítima ou de ocorrência de caso fortuito ou força maior. Dessa maneira, uma vez salientada a aplicação do Código de
Defesa do Consumidor, bem como a análise do caso através da responsabilidade objetiva, deve-se agora tratar dos danos
sugeridos pelo autor e do nexo de causalidade, a fim de constatar se os prejuízos alegados pelo autor possuem correspondência
lógica com alguma atitude do réu, independentemente se este agiu com culpa ou não.Destaque-se que a obrigação da prova
caberia à demanda, atendendo ao disposto no artigo 6º, VIII do CDC, todavia, esta não se desincumbiu do ônus que lhe foi
imputado, dada sua inércia ao ser citada para apresentar resposta no prazo legal, operando-se assim, os efeitos da revelia. No
caso em tela, além da evidente vulnerabilidade e hipossuficiência do consumidor em relação ao fornecedor, não se poderia impor
a(o) demandante o ônus insuportável de produzir uma prova negativa, qual seja, de que não pactou com a ré e nem lhe
deve.Desta forma, a parte autora não pode ser compelida ao pagamento do respectivo débito. Restando certo que não há o débito
entre as partes, indubitável que merece integral acolhimento o pedido de declaração de inexistência da relação jurídica.Entretanto,
apesar da inexistir relação jurídica válida entre as partes, a ré inclui o nome do(a) autor(a) nos cadastros de inadimplentes (SPC e
SERASA). Entretanto, em verdade, possivelmente outra pessoa utilizou-se fraudulentamente dos dados pessoais do
autor.Ressalte-se que mesmo na hipótese de fraude, não se pode, por si só, para excluir a responsabilidade da demandada. Isso
ocorre porque esta responsabilidade independe da apuração de culpa, deslocando a responsabilidade para o terreno do risco
profissional/empresarial. A teoria do risco profissional, sustentada no direito pátrio por vários juristas, funda-se no pressuposto de
que a responsabilidade civil deve sempre recair sobre aquele que extrai maior lucro da atividade que deu margem ao dano - ubi
emolumentum ibi onus. E, pois, quem extrai maior lucro do contrato bancário é a própria instituição financeira, outro motivo pelo
qual deve responder pelos danos causados em decorrência da prestação de serviço.Ante o exposto, indubitável que a empresa ré,
no desenvolvimento de suas atividades profissionais e ante a notória existência de inúmeras fraudes no setor, deveria agir com
mais cautela no momento de contratar, bem como no momento de enviar os nomes de seus pretensos clientes aos cadastros de
inadimplentes, conferindo com diligência a veracidade dos dados, de forma a impedir que eventuais incorreções causem danos à
outrem.Evidente o dano causado a(o) demandante, pois, embora não tivesse qualquer débito com a empresa demandada, teve o
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seu nome incluído, indevidamente, em cadastro de inadimplentes.Ademais, o Código de Defesa do Consumidor é expresso ao
afirmar que a responsabilidade dos fornecedores é objetiva, devendo ser demonstrados, tão somente, o ato, o dano e o nexo
causal entre um e outro.Desta forma, constatada que a inclusão do nome do(a) autor(a) no cadastro de inadimplentes foi indevida,
inegável que a demandada é responsável pelo ato danoso praticado, haja vista ser prestador de serviços, agindo exclusivamente
em prol de seus interesses.3) DO DANO MORALPara que se configure a lesão não há se cogitar da prova do prejuízo, posto que o
dano moral produz reflexos no âmbito do lesado, sendo impossível a demonstração objetiva do dano causado, em razão da
dificuldade de se aferir esfera tão íntima do ser humano.Desta forma, desnecessárias as considerações sobre a existência ou não
de negativa de fornecimento de crédito em alguma instituição financeira ou no comércio local. A respeito do tema há firme
jurisprudência dos Tribunais Pátrios2, em harmonia com o STJ3, no sentido de que a indevida inscrição do nome de alguém no
cadastro de inadimplentes do serviço de proteção ao crédito ou congênere configura, por si só, independentemente de outras
consequências, dano à moral.O direito à reparação nasce uma vez apurado o eventus damni, independentemente de haver, ou
não, comprovação de prejuízo, conforme entendimento pacífico dos Tribunais Superiores.O bem lesionado, neste caso, é o bom
nome e a reputação do autor, que sofre abalo de crédito e fica prejudicado, perante os consumidores e demais fornecedores.O
arbitramento do valor devido a título de indenização por danos morais se sujeita à decisão judicial, informada pelos critérios
apontados pela doutrina e jurisprudência e condensados pelos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e adequação,
levando-se em consideração o valor da dívida e o tempo de restrição. 4) DISPOSITIVOAnte ao exposto, com fulcro no artigo 487,
inciso I do CPC JULGO PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO da parte autora para declarar a inexistência do débito discutido na
presente demanda no valor de R$ 152,56 Condeno ainda a Ré ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de
indenização pelos danos morais sofridos pela parte autora. Com arrimo no art. 98, do CPC, concedo à parte autora os benefícios
da gratuidade da justiça. Nos termos do caput artigo 86 do CPC/2015, como os litigantes foram em parte vencedor e vencido, haja
vista que pedido do autor alçava o valor de 20 salários mínimos, condeno as partes ao rateio das custas processuais e em
honorários advocatícios no percentual de 10% do valor da condenação para o advogado do autor e de 15% do valor da
condenação para o advogado do réu. A exigibilidade ficará suspensa com relação à parte autora, nos termos do art. 98 §3º, do
CPC. Após o trânsito em julgado e o fim do prazo estabelecido para o cumprimento da sentença nos próprios autos, arquive-se
com as cautelas legais.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. João Lisboa (MA), 27 de junho de 2017.Manuella Viana dos Santos
Faria RibeiroJuíza de Direito Titular da 2ª Vara Resp: 160333

PROCESSO Nº 0002535-70.2016.8.10.0038 (25482016)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

AUTOR: FRANCISCO FERREIRA SOUSA
ADVOGADO: RENATO DIAS GOMES ( OAB 11483-MA )

REU: TNL PCS S.A

Processo n.° 2535-70.2016S E N T E N Ç ACuida-se de Ação de Responsabilidade postulada por Francisco Ferreira Sousa em
face da TNL PCS S.A, todos devidamente qualificados nos autos.Despacho determinando a intimação da parte autora para juntar
aos autos comprovante de residência desta comarca em seu nome (fls. 14).Certidão informando que apesar de devidamente
intimada do despacho sobredito, a parte autora se manteve inerte (fls. 16).Assim, foram os autos conclusos. É o relatório.
Decido.Examinando os autos, verifica-se que a parte autora mesmo intimada, por seu advogado, para juntar documentos
indispensáveis à propositura da ação, sob pena de indeferimento da inicial, deixou transcorrer o prazo sem preencher os requisitos
de admissibilidade a fim de que fosse possível dar prosseguimento ao feito. Com efeito, estabelece o art. 321 do Código de
Processo Civil que "o juiz ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos do art. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e
irregularidades capazes de dificultar o julgamento do mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a
complete (..)".Por sua vez estabelece o art. 330, inciso IV, do CPC, que será indeferida a petição inicial, dentre outras hipóteses,
quando o demandante não realizar a diligência determinada pelo Juízo singular para sanar irregularidades apontadas. Nesse
sentido, é incontroverso que a parte autora deixou de cumprir a diligência ordenada. Assim, extingue-se o processo sem resolução
de mérito, quando o juiz indeferir a petição inicial (CPC, art. 485, I).Diante do exposto, conforme as razões acima expostas, indefiro
a petição inicial com espeque nos artigos 321 e 330, inciso IV do CPC, em consequência, julgo extinto o processo sem resolução
de mérito com fundamento no art. 485, I, do diploma legal em referência.Com arrimo no art. 98, do CPC, concedo à parte autora os
benefícios da justiça gratuita.Custas pela parte autora, cuja exigibilidade ficará suspensa nos termos do §3º do art. 98 do CPC.
Transitada em julgado, arquive-se com baixa. Publique-se. Registre-se. Intimem-seJoão Lisboa - MA, 26 de junho de 2017.
Manuella Viana dos Santos Faria Ribeiro Juíza Titular da 2ª Vara Resp: 160333

Loreto

Processo: 9000088-21.2012.8.10.0094(900882012).
Ação: Juizado Especial Cível.
Requerente: Maria Elma França da Silva, rep/ por Moisés Pereira da Silva.
Advogado: José Ribamar Sales Nazareno, OAB/MA 8792.
Requerido: Seguradora Líder - DPVAT.
Advogado: Alvaro Luiz da Costa, OAB/MA 831-A.

Página 1485 de 2382 Diário da Justiça Eletrônico Disponibilização: 30/06/2017
Edição nº 114/2017 Publicação: 03/07/2017

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO - Praça Dom Pedro II, s/n Centro - CEP 65010-905 - São Luis-MA - Fone: (98) 2106-9000 - www.tjma.jus.br
Diário da Justiça Eletrônico - Diretoria Judiciária - Coordenadoria de Jurisprudência e Publicações - Fone: (98) 2106 9805 / 9810 / 9896 / 9897 - publicacoes@tj.ma.gov.br



ATO ORDINATÓRIO DE FL. 260– Fundamentação legal: Art. 3º, inciso XV do provimento nº 001/2007 – CGJ/MA. XV –
Retornando os autos de instância superior, intimar as partes para requererem o que entendam de direito, em 15 (quinze) dias.
Loreto/MA, 29de junho de 2017. Juliana Nogueira da Silveira Araújo. Secretária Judicial da Comarca de Loreto/MA.

PROCESSO Nº 0000258-73.2017.8.10.0094 (2582017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

AUTOR: MARIA RIBEIRO SILVA
ADVOGADO: SANDREANY GOMES BARROS ( OAB 9983-MA )

REU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Autos nº:258-73.2017.8.10.0094 (2582017)Ação: Ação Ordinária - Procedimento ComumParte Autora:Maria Ribeiro SilvaParte
ré:INSS - Instituto Nacional do Seguro SocialDECISÃOTrata-se de ação ordinária com pedido de tutela provisória de urgência
requerida por Maria Ribeiro Silva em face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS.Em resumo, a requerente aduziu que é
segurada especial, na condição de trabalhadora rural e portadora da doença diagnosticada como Escoliose e Lumbago com
Ciática, razão pela qual pleiteou junto à autarquia demandada auxílio-doença, que restou indeferido sob a alegação de "não
constatação da incapacidade laborativa".Afirmou não possuir mais condições de trabalhar, bem como haver preenchido os
requisitos necessários para a concessão do benefício pleiteado.Requereu, em sede de pedido de urgência, o restabelecimento do
auxílio-doença outrora recebido ou a concessão de aposentadoria por invalidez.Juntou os documentos de fls. 08/14É o suficiente
para o relatório. Decido.De início, impõe-se destacar não ser obrigatória a prévia oitiva da demandada para a análise do pedido de
liminar, uma vez que não há determinação legal nesse sentido.Por outro lado, recaindo sobre a autarquia demandada o conceito
de Fazenda Pública, a análise do pleito emergencial deve se orientar pelas balizadas fixadas no artigo 1.059 do Código de
Processo Civil e na Lei n 9.494/97.O artigo 1.059 da Lei Adjetiva assim dispõe: Art. 1.059. À tutela provisória requerida contra a
Fazenda Pública aplica-se o disposto nos arts. 1o a 4o da Lei no 8.437, de 30 de junho de 1992, e no art. 7o, § 2o, da Lei no
12.016, de 7 de agosto de 2009. Consoante se depreende do estudo dos dispositivos que disciplinam a matéria, a concessão de
tutela de urgência contra a Fazenda Pública, embora permitida, comporta uma série de vedações, que devem ser observadas no
caso concreto.Nessa linha de raciocínio, não obstante esteja autorizada a concessão de tutela de urgência em causas de natureza
previdenciária strictu sensu, consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal expresso na súmula nº 729, dita orientação
deve ser ponderada em conjunto com os demais dispositivos que regem a matéria.Sendo esse o contexto, oportuna se manifesta a
transcrição da literalidade do §2º, artigo 7º, da Lei nº 12.016/2009, in verbis: Art. 7º (...)§ 2o Não será concedida medida liminar que
tenha por objeto a compensação de créditos tributários, a entrega de mercadorias e bens provenientes do exterior, a
reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de
qualquer natureza. (destaque acrescido)Sob esses fundamentos, despicienda se mostra a análise acerca do preenchimento dos
requisitos previstos no artigo 300 da Lei Processual.Por fim, destaque-se o entendimento atualmente consolidado no Superior
Tribunal de Justiça, no sentido da necessidade de devolução de valores recebidos por força da concessão de tutela provisória, não
obstante a natureza alimentar dos benefícios previdenciários e da boa-fé dos segurados. Dita reflexão resulta no reconhecimento
da inviabilidade da concessão da tutela requerida, diante da possibilidade do prejuízo à parte autora, caso a tutela não se confirme
no julgamento do mérito da ação.Entre outras, a ementa que segue espelha a referida compreensão: EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. ADEQUAÇÃO DE JULGADO À
JURISPRUDÊNCIA POSTERIOR FIRMADA EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. POSSIBILIDADE. TUTELA ANTECIPADA.
REVOGAÇÃO. DEVOLUÇÃO DE VALORES. 1. "Não é possível, em sede de embargos de declaração, adaptar o entendimento do
acórdão embargado em razão de posterior mudança jurisprudencial. Orientação que somente tem sido mitigada,
excepcionalmente, a fim de adequar o julgamento da matéria ao que ficou definido pela Corte, no âmbito dos recursos repetitivos"
(EDcl no AgRg nos EREsp 924992/PR, Rel. Min. Humberto Martins, Corte Especial, DJe 29/5/2013). 2. A Primeira Seção, no
julgamento do REsp n. 1.401.560/MT, realizado sob o rito dos recursos repetitivos, decidiu que devem ser devolvidos os valores
percebidos a título de tutela antecipada, quando da revogação desta. 3. Embargos de declaração acolhidos apenas para
determinar a devolução de valores, com fundamento no novo entendimento firmado pela Primeira Seção (EDcl no AgRg no REsp.
1.352.754/SE, 2T, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe 2.4.2014)Dessa feita, ao menos neste juízo inicial, não se mostra passível de
acolhimento a pretensão autoral initio litis. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência.Defiro o pedido de justiça
gratuita.Dada a notória impossibilidade de conciliação, cite-se o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS para apresentar defesa
no prazo legal.Ato contínuo, intime-se o Autor, para no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre a contestação (caso
suscitadas preliminares) e documentos eventualmente juntados, conforme o art. 351 c/c 437 da Lei de Regência.Publique-se.
Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.Loreto/MA, 28 de junho de 2017. Talita de Castro BarretoJuíza de Direito Titular da Comarca de
Loreto/MA. Resp: 186981

PROCESSO Nº 0000259-58.2017.8.10.0094 (2592017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

AUTOR: SALUSTRIANO PAZ CIRQUEIRA
ADVOGADO: SANDREANY GOMES BARROS ( OAB 9983-MA )

REU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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Autos nº:259-58.2017.8.10.0094 (2592017)Ação: Ação Ordinária - Procedimento ComumParte Autora:Salustriano Paz
CirqueiraParte ré:INSS - Instituto Nacional do Seguro SocialDECISÃOTrata-se de ação ordinária com pedido de tutela provisória
de urgência requerida por Salustriano Paz Cirqueira em face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS.Em resumo, o
requerente aduziu que é segurado especial, na condição de trabalhador rural e não possui condições físicas para trabalhar, razão
pela qual pleiteou junto à autarquia demandada aposentadoria por idade, que restou indeferida sob a alegação de falta de período
de carência.Afirmou não possuir mais condições de trabalhar, bem como haver preenchido os requisitos necessários para a
concessão do benefício pleiteado.Requereu, em sede de pedido de urgência, a concessão de aposentadoria por idade rural.Juntou
os documentos de fls. 09/27, 31/32É o suficiente para o relatório. Decido.De início, impõe-se destacar não ser obrigatória a prévia
oitiva da demandada para a análise do pedido de liminar, uma vez que não há determinação legal nesse sentido.Por outro lado,
recaindo sobre a autarquia demandada o conceito de Fazenda Pública, a análise do pleito emergencial deve se orientar pelas
balizadas fixadas no artigo 1.059 do Código de Processo Civil e na Lei n 9.494/97.O artigo 1.059 da Lei Adjetiva assim dispõe: Art.
1.059. À tutela provisória requerida contra a Fazenda Pública aplica-se o disposto nos arts. 1o a 4o da Lei no 8.437, de 30 de junho
de 1992, e no art. 7o, § 2o, da Lei no 12.016, de 7 de agosto de 2009. Consoante se depreende do estudo dos dispositivos que
disciplinam a matéria, a concessão de tutela de urgência contra a Fazenda Pública, embora permitida, comporta uma série de
vedações, que devem ser observadas no caso concreto.Nessa linha de raciocínio, não obstante esteja autorizada a concessão de
tutela de urgência em causas de natureza previdenciária strictu sensu, consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal
expresso na súmula nº 729, dita orientação deve ser ponderada em conjunto com os demais dispositivos que regem a
matéria.Sendo esse o contexto, oportuna se manifesta a transcrição da literalidade do §2º, artigo 7º, da Lei nº 12.016/2009, in
verbis: Art. 7º (...)§ 2o Não será concedida medida liminar que tenha por objeto a compensação de créditos tributários, a entrega
de mercadorias e bens provenientes do exterior, a reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a concessão de
aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza. (destaque acrescido)Sob esses fundamentos,
despicienda se mostra a análise acerca do preenchimento dos requisitos previstos no artigo 300 da Lei Processual.Por fim,
destaque-se o entendimento atualmente consolidado no Superior Tribunal de Justiça, no sentido da necessidade de devolução de
valores recebidos por força da concessão de tutela provisória, não obstante a natureza alimentar dos benefícios previdenciários e
da boa-fé dos segurados. Dita reflexão resulta no reconhecimento da inviabilidade da concessão da tutela requerida, diante da
possibilidade do prejuízo à parte autora, caso a tutela não se confirme no julgamento do mérito da ação.Entre outras, a ementa que
segue espelha a referida compreensão: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL E
PREVIDENCIÁRIO. ADEQUAÇÃO DE JULGADO À JURISPRUDÊNCIA POSTERIOR FIRMADA EM RECURSO ESPECIAL
REPETITIVO. POSSIBILIDADE. TUTELA ANTECIPADA. REVOGAÇÃO. DEVOLUÇÃO DE VALORES. 1. "Não é possível, em
sede de embargos de declaração, adaptar o entendimento do acórdão embargado em razão de posterior mudança jurisprudencial.
Orientação que somente tem sido mitigada, excepcionalmente, a fim de adequar o julgamento da matéria ao que ficou definido
pela Corte, no âmbito dos recursos repetitivos" (EDcl no AgRg nos EREsp 924992/PR, Rel. Min. Humberto Martins, Corte Especial,
DJe 29/5/2013). 2. A Primeira Seção, no julgamento do REsp n. 1.401.560/MT, realizado sob o rito dos recursos repetitivos, decidiu
que devem ser devolvidos os valores percebidos a título de tutela antecipada, quando da revogação desta. 3. Embargos de
declaração acolhidos apenas para determinar a devolução de valores, com fundamento no novo entendimento firmado pela
Primeira Seção (EDcl no AgRg no REsp. 1.352.754/SE, 2T, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe 2.4.2014)Dessa feita, ao menos
neste juízo inicial, não se mostra passível de acolhimento a pretensão autoral initio litis. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de
tutela de urgência.Defiro o pedido de justiça gratuita.Dada a notória impossibilidade de conciliação, cite-se o Instituto Nacional do
Seguro Social - INSS para apresentar defesa no prazo legal.Ato contínuo, intime-se o Autor, para no prazo de 15 (quinze) dias,
manifestar-se sobre a contestação (caso suscitadas preliminares) e documentos eventualmente juntados, conforme o art. 351 c/c
437 da Lei de Regência.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.Loreto/MA, 28 de junho de 2017. Talita de Castro
BarretoJuíza de Direito Titular da Comarca de Loreto/MA. Resp: 186981

PROCESSO Nº 0000262-13.2017.8.10.0094 (2622017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

AUTOR: ROSA MARIA BISPO PAZ
ADVOGADO: SANDREANY GOMES BARROS ( OAB 9983-MA )

REU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL

Autos nº:262-13.2017.8.10.0094 (2622017)Ação: Ação Ordinária - Procedimento ComumParte Autora:Rosa Maria Bispo PazParte
ré:INSS - Instituto Nacional do Seguro SocialDECISÃOTrata-se de ação ordinária com pedido de tutela provisória de urgência
requerida por Rosa Maria Bispo Paz em face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS.Em resumo, a requerente aduziu que é
segurada do Regime Geral de Previdência Social e portadora das doenças indicadas na petição inicial, razão pela qual pleiteou
junto à autarquia demandada auxílio-doença, que restou indeferido sob a alegação de "não constatação de incapacidade
laborativa".Afirmou não possuir mais condições de trabalhar, bem como haver preenchido os requisitos necessários para a
concessão do benefício pleiteado.Requereu, em sede de pedido de urgência, o restabelecimento do auxílio-doença outrora
recebido ou a concessão de aposentadoria por invalidez.Juntou documentos.É o suficiente para o relatório. Decido.De início,
impõe-se destacar não ser obrigatória a prévia oitiva da demandada para a análise do pedido de liminar, uma vez que não há
determinação legal nesse sentido.Por outro lado, recaindo sobre a autarquia demandada o conceito de Fazenda Pública, a análise
do pleito emergencial deve se orientar pelas balizadas fixadas no artigo 1.059 do Código de Processo Civil e na Lei n 9.494/97.O
artigo 1.059 da Lei Adjetiva assim dispõe: Art. 1.059. À tutela provisória requerida contra a Fazenda Pública aplica-se o disposto
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nos arts. 1o a 4o da Lei no 8.437, de 30 de junho de 1992, e no art. 7o, § 2o, da Lei no 12.016, de 7 de agosto de 2009. Consoante
se depreende do estudo dos dispositivos que disciplinam a matéria, a concessão de tutela de urgência contra a Fazenda Pública,
embora permitida, comporta uma série de vedações, que devem ser observadas no caso concreto.Nessa linha de raciocínio, não
obstante esteja autorizada a concessão de tutela de urgência em causas de natureza previdenciária strictu sensu, consoante
entendimento do Supremo Tribunal Federal expresso na súmula nº 729, dita orientação deve ser ponderada em conjunto com os
demais dispositivos que regem a matéria.Sendo esse o contexto, oportuna se manifesta a transcrição da literalidade do §2º, artigo
7º, da Lei nº 12.016/2009, in verbis: Art. 7º (...)§ 2o Não será concedida medida liminar que tenha por objeto a compensação de
créditos tributários, a entrega de mercadorias e bens provenientes do exterior, a reclassificação ou equiparação de servidores
públicos e a concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza. (destaque acrescido)Sob
esses fundamentos, despicienda se mostra a análise acerca do preenchimento dos requisitos previstos no artigo 300 da Lei
Processual.Por fim, destaque-se o entendimento atualmente consolidado no Superior Tribunal de Justiça, no sentido da
necessidade de devolução de valores recebidos por força da concessão de tutela provisória, não obstante a natureza alimentar dos
benefícios previdenciários e da boa-fé dos segurados. Dita reflexão resulta no reconhecimento da inviabilidade da concessão da
tutela requerida, diante da possibilidade do prejuízo à parte autora, caso a tutela não se confirme no julgamento do mérito da
ação.Entre outras, a ementa que segue espelha a referida compreensão: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. ADEQUAÇÃO DE JULGADO À JURISPRUDÊNCIA POSTERIOR
FIRMADA EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. POSSIBILIDADE. TUTELA ANTECIPADA. REVOGAÇÃO. DEVOLUÇÃO DE
VALORES. 1. "Não é possível, em sede de embargos de declaração, adaptar o entendimento do acórdão embargado em razão de
posterior mudança jurisprudencial. Orientação que somente tem sido mitigada, excepcionalmente, a fim de adequar o julgamento
da matéria ao que ficou definido pela Corte, no âmbito dos recursos repetitivos" (EDcl no AgRg nos EREsp 924992/PR, Rel. Min.
Humberto Martins, Corte Especial, DJe 29/5/2013). 2. A Primeira Seção, no julgamento do REsp n. 1.401.560/MT, realizado sob o
rito dos recursos repetitivos, decidiu que devem ser devolvidos os valores percebidos a título de tutela antecipada, quando da
revogação desta. 3. Embargos de declaração acolhidos apenas para determinar a devolução de valores, com fundamento no novo
entendimento firmado pela Primeira Seção (EDcl no AgRg no REsp. 1.352.754/SE, 2T, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe
2.4.2014)Dessa feita, ao menos neste juízo inicial, não se mostra passível de acolhimento a pretensão autoral initio litis. Ante o
exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência.Defiro o pedido de justiça gratuita.Dada a notória impossibilidade de
conciliação, cite-se o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS para apresentar defesa no prazo legal.Ato contínuo, intime-se o
Autor, para no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre a contestação (caso suscitadas preliminares) e documentos
eventualmente juntados, conforme o art. 351 c/c 437 da Lei de Regência.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-
se.Loreto/MA, 28 de junho de 2017. Talita de Castro BarretoJuíza de Direito Titular da Comarca de Loreto/MA. Resp: 186981

PROCESSO Nº 0000314-09.2017.8.10.0094 (3142017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

AUTOR: MARIA DE LOURDES ALVES COSTA
ADVOGADO: JOSE RIBAMAR SALES NAZARENO ( OAB 8792-MA )

REU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Autos nº:314-09.2017.8.10.0094 (3142017)Ação: Ação Ordinária - Procedimento ComumParte Autora:Maria de Lourdes Alves
CostaParte ré:INSS - Instituto Nacional do Seguro SocialDECISÃOTrata-se de ação ordinária com pedido de tutela provisória de
urgência requerida por Maria de Lourdes Alves Costa em face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS.Em resumo, a
requerente aduziu que é segurada do Regime Geral de Previdência Social e portadora de problemas de saúde, razão pela qual
pleiteou junto à autarquia demandada auxílio-doença, que restou indeferido.Afirmou não possuir mais condições de trabalhar, bem
como haver preenchido os requisitos necessários para a concessão do benefício pleiteado.Requereu, em sede de pedido de
urgência, o pagamento de auxílio-doença.Juntou documentos.É o suficiente para o relatório. Decido.De início, impõe-se destacar
não ser obrigatória a prévia oitiva da demandada para a análise do pedido de liminar, uma vez que não há determinação legal
nesse sentido.Por outro lado, recaindo sobre a autarquia demandada o conceito de Fazenda Pública, a análise do pleito
emergencial deve se orientar pelas balizadas fixadas no artigo 1.059 do Código de Processo Civil e na Lei n 9.494/97.O artigo
1.059 da Lei Adjetiva assim dispõe: Art. 1.059. À tutela provisória requerida contra a Fazenda Pública aplica-se o disposto nos arts.
1o a 4o da Lei no 8.437, de 30 de junho de 1992, e no art. 7o, § 2o, da Lei no 12.016, de 7 de agosto de 2009. Consoante se
depreende do estudo dos dispositivos que disciplinam a matéria, a concessão de tutela de urgência contra a Fazenda Pública,
embora permitida, comporta uma série de vedações, que devem ser observadas no caso concreto.Nessa linha de raciocínio, não
obstante esteja autorizada a concessão de tutela de urgência em causas de natureza previdenciária strictu sensu, consoante
entendimento do Supremo Tribunal Federal expresso na súmula nº 729, dita orientação deve ser ponderada em conjunto com os
demais dispositivos que regem a matéria.Sendo esse o contexto, oportuna se manifesta a transcrição da literalidade do §2º, artigo
7º, da Lei nº 12.016/2009, in verbis: Art. 7º (...)§ 2o Não será concedida medida liminar que tenha por objeto a compensação de
créditos tributários, a entrega de mercadorias e bens provenientes do exterior, a reclassificação ou equiparação de servidores
públicos e a concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza. (destaque acrescido)Sob
esses fundamentos, despicienda se mostra a análise acerca do preenchimento dos requisitos previstos no artigo 300 da Lei
Processual.Por fim, destaque-se o entendimento atualmente consolidado no Superior Tribunal de Justiça, no sentido da
necessidade de devolução de valores recebidos por força da concessão de tutela provisória, não obstante a natureza alimentar dos
benefícios previdenciários e da boa-fé dos segurados. Dita reflexão resulta no reconhecimento da inviabilidade da concessão da
tutela requerida, diante da possibilidade do prejuízo à parte autora, caso a tutela não se confirme no julgamento do mérito da
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ação.Entre outras, a ementa que segue espelha a referida compreensão: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. ADEQUAÇÃO DE JULGADO À JURISPRUDÊNCIA POSTERIOR
FIRMADA EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. POSSIBILIDADE. TUTELA ANTECIPADA. REVOGAÇÃO. DEVOLUÇÃO DE
VALORES. 1. "Não é possível, em sede de embargos de declaração, adaptar o entendimento do acórdão embargado em razão de
posterior mudança jurisprudencial. Orientação que somente tem sido mitigada, excepcionalmente, a fim de adequar o julgamento
da matéria ao que ficou definido pela Corte, no âmbito dos recursos repetitivos" (EDcl no AgRg nos EREsp 924992/PR, Rel. Min.
Humberto Martins, Corte Especial, DJe 29/5/2013). 2. A Primeira Seção, no julgamento do REsp n. 1.401.560/MT, realizado sob o
rito dos recursos repetitivos, decidiu que devem ser devolvidos os valores percebidos a título de tutela antecipada, quando da
revogação desta. 3. Embargos de declaração acolhidos apenas para determinar a devolução de valores, com fundamento no novo
entendimento firmado pela Primeira Seção (EDcl no AgRg no REsp. 1.352.754/SE, 2T, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe
2.4.2014)Dessa feita, ao menos neste juízo inicial, não se mostra passível de acolhimento a pretensão autoral initio litis. Ante o
exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência.Defiro o pedido de justiça gratuita.Dada a notória impossibilidade de
conciliação, cite-se o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS para apresentar defesa no prazo legal.Ato contínuo, intime-se o
Autor, para no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre a contestação (caso suscitadas preliminares) e documentos
eventualmente juntados, conforme o art. 351 c/c 437 da Lei de Regência.Por fim, regularize a Secretaria as folhas 12 a 18 dos
autos, a fim de permitir a leitura adequada dos documentos nelas constantes.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-
se.Loreto/MA, 28 de junho de 2017. Talita de Castro BarretoJuíza de Direito Titular da Comarca de Loreto/MA. Resp: 186981

Processo: 132-23.2017.8.10.0094 (1322017).
Ação: Previdenciária.
Requerente: Mayra Karla Alves dos Santos.
Advogado (a): José Ribamar Sales Nazareno, OAB/MA nº 8792.
Requerido: Instituto Nacional do Seguro Social.
Parte daDecisãode fl. 25– (...) Ato contínuo, intime-se o Autor, para no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre a
contestação (caso suscitadas preliminares) e documentos eventualmente juntados, conforme o art. 351 c/c 437 da Lei de
Regência. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Loreto/MA, 20 de abril de 2017. Talita de Castro Barreto. Juíza de
Direito Titular da Comarca de Loreto/MA.

Processo: 133-08.2017.8.10.0094 (1332017).
Ação: Previdenciária.
Requerente: Maria de Jesus da Conceição Silva.
Advogado (a): José Ribamar Sales Nazareno, OAB/MA nº 8792.
Requerido: Instituto Nacional do Seguro Social.
Parte daDecisãode fls. 38-39– (...) Ato contínuo, intime-se o Autor, para no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre a
contestação (caso suscitadas preliminares) e documentos eventualmente juntados, conforme o art. 351 c/c 437 da Lei de
Regência. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Loreto/MA, 24 de abril de 2017. Talita de Castro Barreto. Juíza de
Direito Titular da Comarca de Loreto/MA.

PROCESSO Nº 0000172-05.2017.8.10.0094 (1722017)
AÇÃO: PROCESSO DE EXECUÇÃO | EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

EXEQUENTE: VALDEMIR ALVES DA COSTA
ADVOGADO: WILTON BARROS DE OLIVEIRA ( OAB 13975-MA )

EXECUTADO: LEIDIANE LIMA BEZERRA

Autos nº:172-05.2017.8.10.0094 (1722017)Ação: Execução de Título Executivo ExtrajudicialDESPACHOA análise da peça
vestibular revela que na nota promissória anexada não consta o nome da pessoa a quem ou à ordem de quem deve ser paga,
contrariando o disposto no artigo 75, do anexo I do decreto nº 57.663/66.Referida lacuna, em análise inicial, impede o andamento
do feito nos moldes requeridos pela parte exequente e impõe a determinação de emenda da exordial, nos termos do artigo 801 do
Código de Processo Civil.Diante do exposto intime-se a parte exequente, por seu advogado, para, no prazo de 15 (quinze) dias,
sob pena de indeferimento, proceder à emenda da petição inicial, a fim de adequá-la ao procedimento que entender cabível,
considerando a ausência de requisito formal do título executivo que lastreia a presente execução.Com o decurso do prazo,
retornem os autos conclusos.Publique-se. Intime-se.Loreto/MA, 26 de junho de 2017. Talita de Castro BarretoJuíza de Direito
Titular da Comarca de Loreto/MA. Resp: 186585

PROCESSO Nº 0000173-87.2017.8.10.0094 (1732017)
AÇÃO: PROCESSO DE EXECUÇÃO | EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

EXEQUENTE: VALDEMIR ALVES DA COSTA
ADVOGADO: WILTON BARROS DE OLIVEIRA ( OAB 13975-MA )

EXECUTADO: LIDYANE RODRIGUES DA SILVA
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Autos nº:173-87.2017.8.10.0094 (1732017)Ação: Execução de Título Executivo ExtrajudicialDESPACHOA análise da presente
execução de título executivo extrajudicial revela que na nota promissória anexada à peça vestibular não consta o nome da pessoa
a quem ou à ordem de quem deve ser paga, contrariando o disposto no artigo 75, do decreto nº 57.663/66.Referida lacuna, em
análise inicial, impede o andamento do feito nos moldes requeridos pela parte exequente e impõe a determinação de emenda da
exordial, nos termos do artigo 801 do Código de Processo Civil.Diante do exposto intime-se a parte exequente, por seu advogado,
para, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento, proceder à emenda da petição inicial, a fim de adequá-la ao
procedimento que entender cabível, considerando a ausência de requisito formal do título executivo que lastreia a presente
execução.Com o decurso do prazo, retornem os autos conclusos.Publique-se. Intime-se.Loreto/MA, 26 de junho de 2017. Talita de
Castro BarretoJuíza de Direito Titular da Comarca de Loreto/MA. Resp: 186585

PROCESSO Nº 0000174-72.2017.8.10.0094 (1742017)
AÇÃO: PROCESSO DE EXECUÇÃO | EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

EXEQUENTE: VALDEMIR ALVES DA COSTA
ADVOGADO: WILTON BARROS DE OLIVEIRA ( OAB 13975-MA )

EXECUTADO: LIVIO FRANCISCO GOMES DA SILVA

Autos nº:174-72.2017.8.10.0094 (1742017)Ação: Execução de Título Executivo ExtrajudicialDESPACHOA análise da peça
vestibular revela que na nota promissória anexada não consta o nome da pessoa a quem ou à ordem de quem deve ser paga,
contrariando o disposto no artigo 75, do decreto nº 57.663/66.Referida lacuna, em análise inicial, impede o andamento do feito nos
moldes requeridos pela parte exequente e impõe a determinação de emenda da exordial, nos termos do artigo 801 do Código de
Processo Civil.Diante do exposto intime-se a parte exequente, por seu advogado, para, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de
indeferimento, proceder à emenda da petição inicial, a fim de adequá-la ao procedimento que entender cabível, considerando a
ausência de requisito formal do título executivo que lastreia a presente execução.Com o decurso do prazo, retornem os autos
conclusos.Publique-se. Intime-se.Loreto/MA, 26 de junho de 2017. Talita de Castro BarretoJuíza de Direito Titular da Comarca de
Loreto/MA. Resp: 115360

PROCESSO Nº 0000175-57.2017.8.10.0094 (1752017)
AÇÃO: PROCESSO DE EXECUÇÃO | EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

EXEQUENTE: VALDEMIR ALVES DA COSTA
ADVOGADO: WILTON BARROS DE OLIVEIRA ( OAB 13975-MA )

EXECUTADO: LUIS PIRES LIMA

Autos nº:175-57.2017.8.10.0094 (1752017)Ação: Execução de Título Executivo ExtrajudicialDESPACHOA análise da peça
vestibular revela que na nota promissória anexada não consta o nome da pessoa a quem ou à ordem de quem deve ser paga,
contrariando o disposto no artigo 75, do anexo I do decreto nº 57.663/66.Referida lacuna, em análise inicial, impede o andamento
do feito nos moldes requeridos pela parte exequente e impõe a determinação de emenda da exordial, nos termos do artigo 801 do
Código de Processo Civil.Diante do exposto intime-se a parte exequente, por seu advogado, para, no prazo de 15 (quinze) dias,
sob pena de indeferimento, proceder à emenda da petição inicial, a fim de adequá-la ao procedimento que entender cabível,
considerando a ausência de requisito formal do título executivo que lastreia a presente execução.Com o decurso do prazo,
retornem os autos conclusos.Publique-se. Intime-se.Loreto/MA, 26 de junho de 2017. Talita de Castro BarretoJuíza de Direito
Titular da Comarca de Loreto/MA. Resp: 186585

PROCESSO Nº 0000177-27.2017.8.10.0094 (1772017)
AÇÃO: PROCESSO DE EXECUÇÃO | EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

EXEQUENTE: VALDEMIR ALVES DA COSTA
ADVOGADO: WILTON BARROS DE OLIVEIRA ( OAB 13975-MA )

EXECUTADO: VANDERLÚCIA DA SILVA BARROS

Autos nº:177-27.2017.8.10.0094 (1772017)Ação: Execução de Título Executivo ExtrajudicialDESPACHOA análise da peça
vestibular revela que na nota promissória anexada não consta o nome da pessoa a quem ou à ordem de quem deve ser paga,
contrariando o disposto no artigo 75, do anexo I do decreto nº 57.663/66.Referida lacuna, em análise inicial, impede o andamento
do feito nos moldes requeridos pela parte exequente e impõe a determinação de emenda da exordial, nos termos do artigo 801 do
Código de Processo Civil.Diante do exposto intime-se a parte exequente, por seu advogado, para, no prazo de 15 (quinze) dias,
sob pena de indeferimento, proceder à emenda da petição inicial, a fim de adequá-la ao procedimento que entender cabível,
considerando a ausência de requisito formal do título executivo que lastreia a presente execução.Com o decurso do prazo,

Página 1490 de 2382 Diário da Justiça Eletrônico Disponibilização: 30/06/2017
Edição nº 114/2017 Publicação: 03/07/2017

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO - Praça Dom Pedro II, s/n Centro - CEP 65010-905 - São Luis-MA - Fone: (98) 2106-9000 - www.tjma.jus.br
Diário da Justiça Eletrônico - Diretoria Judiciária - Coordenadoria de Jurisprudência e Publicações - Fone: (98) 2106 9805 / 9810 / 9896 / 9897 - publicacoes@tj.ma.gov.br



retornem os autos conclusos.Publique-se. Intime-se.Loreto/MA, 26 de junho de 2017. Talita de Castro BarretoJuíza de Direito
Titular da Comarca de Loreto/MA. Resp: 186585

PROCESSO Nº 0000179-94.2017.8.10.0094 (1792017)
AÇÃO: PROCESSO DE EXECUÇÃO | EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

EXEQUENTE: VALDEMIR ALVES DA COSTA
ADVOGADO: WILTON BARROS DE OLIVEIRA ( OAB 13975-MA )

EXECUTADO: MARIA DO AMPARO DE SOUSA LIMA

Autos nº:179-94.2017.8.10.0094 (1792017)Ação: Execução de Título Executivo ExtrajudicialDESPACHOA análise da peça
vestibular revela que na nota promissória anexada não consta o nome da pessoa a quem ou à ordem de quem deve ser paga,
contrariando o disposto no artigo 75, do anexo I do decreto nº 57.663/66.Referida lacuna, em análise inicial, impede o andamento
do feito nos moldes requeridos pela parte exequente e impõe a determinação de emenda da exordial, nos termos do artigo 801 do
Código de Processo Civil.Diante do exposto intime-se a parte exequente, por seu advogado, para, no prazo de 15 (quinze) dias,
sob pena de indeferimento, proceder à emenda da petição inicial, a fim de adequá-la ao procedimento que entender cabível,
considerando a ausência de requisito formal do título executivo que lastreia a presente execução.Com o decurso do prazo,
retornem os autos conclusos.Publique-se. Intime-se.Loreto/MA, 26 de junho de 2017. Talita de Castro BarretoJuíza de Direito
Titular da Comarca de Loreto/MA. Resp: 186585

PROCESSO Nº 0000180-79.2017.8.10.0094 (1802017)
AÇÃO: PROCESSO DE EXECUÇÃO | EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

EXEQUENTE: VALDEMIR ALVES DA COSTA
ADVOGADO: WILTON BARROS DE OLIVEIRA ( OAB 13975-MA )

EXECUTADO: MARIA DO SOCORRO ALVES BARBOSA

Autos nº:180-79.2017.8.10.0094 (1802017)Ação: Execução de Título Executivo ExtrajudicialDESPACHOA análise da peça
vestibular revela que na nota promissória anexada não consta o nome da pessoa a quem ou à ordem de quem deve ser paga,
contrariando o disposto no artigo 75, do anexo I do decreto nº 57.663/66.Referida lacuna, em análise inicial, impede o andamento
do feito nos moldes requeridos pela parte exequente e impõe a determinação de emenda da exordial, nos termos do artigo 801 do
Código de Processo Civil.Diante do exposto intime-se a parte exequente, por seu advogado, para, no prazo de 15 (quinze) dias,
sob pena de indeferimento, proceder à emenda da petição inicial, a fim de adequá-la ao procedimento que entender cabível,
considerando a ausência de requisito formal do título executivo que lastreia a presente execução.Com o decurso do prazo,
retornem os autos conclusos.Publique-se. Intime-se.Loreto/MA, 26 de junho de 2017. Talita de Castro BarretoJuíza de Direito
Titular da Comarca de Loreto/MA. Resp: 186585

PROCESSO Nº 0000181-64.2017.8.10.0094 (1812017)
AÇÃO: PROCESSO DE EXECUÇÃO | EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

EXEQUENTE: VALDEMIR ALVES DA COSTA
ADVOGADO: WILTON BARROS DE OLIVEIRA ( OAB 13975-MA )

EXECUTADO: MARIA JOSÉ BATISTA GUIMARÃES

Autos nº:181-64.2017.8.10.0094 (1812017)Ação: Execução de Título Executivo ExtrajudicialDESPACHOA análise da peça
vestibular revela que na nota promissória anexada não consta o nome da pessoa a quem ou à ordem de quem deve ser paga,
contrariando o disposto no artigo 75, do anexo I do decreto nº 57.663/66.Referida lacuna, em análise inicial, impede o andamento
do feito nos moldes requeridos pela parte exequente e impõe a determinação de emenda da exordial, nos termos do artigo 801 do
Código de Processo Civil.Diante do exposto intime-se a parte exequente, por seu advogado, para, no prazo de 15 (quinze) dias,
sob pena de indeferimento, proceder à emenda da petição inicial, a fim de adequá-la ao procedimento que entender cabível,
considerando a ausência de requisito formal do título executivo que lastreia a presente execução.Com o decurso do prazo,
retornem os autos conclusos.Publique-se. Intime-se.Loreto/MA, 26 de junho de 2017. Talita de Castro BarretoJuíza de Direito
Titular da Comarca de Loreto/MA. Resp: 186585

PROCESSO Nº 0000182-49.2017.8.10.0094 (1822017)
AÇÃO: PROCESSO DE EXECUÇÃO | EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

EXEQUENTE: VALDEMIR ALVES DA COSTA

Página 1491 de 2382 Diário da Justiça Eletrônico Disponibilização: 30/06/2017
Edição nº 114/2017 Publicação: 03/07/2017

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO - Praça Dom Pedro II, s/n Centro - CEP 65010-905 - São Luis-MA - Fone: (98) 2106-9000 - www.tjma.jus.br
Diário da Justiça Eletrônico - Diretoria Judiciária - Coordenadoria de Jurisprudência e Publicações - Fone: (98) 2106 9805 / 9810 / 9896 / 9897 - publicacoes@tj.ma.gov.br



ADVOGADO: WILTON BARROS DE OLIVEIRA ( OAB 13975-MA )

EXECUTADO: MARIA OSDEANE DOS SANTOS SILVA

Autos nº:182-49.2017.8.10.0094 (1822017)Ação: Execução de Título Executivo ExtrajudicialDESPACHOA análise da peça
vestibular revela que na nota promissória anexada não consta o nome da pessoa a quem ou à ordem de quem deve ser paga,
contrariando o disposto no artigo 75, do anexo I do decreto nº 57.663/66.Referida lacuna, em análise inicial, impede o andamento
do feito nos moldes requeridos pela parte exequente e impõe a determinação de emenda da exordial, nos termos do artigo 801 do
Código de Processo Civil.Diante do exposto intime-se a parte exequente, por seu advogado, para, no prazo de 15 (quinze) dias,
sob pena de indeferimento, proceder à emenda da petição inicial, a fim de adequá-la ao procedimento que entender cabível,
considerando a ausência de requisito formal do título executivo que lastreia a presente execução.Com o decurso do prazo,
retornem os autos conclusos.Publique-se. Intime-se.Loreto/MA, 26 de junho de 2017. Talita de Castro BarretoJuíza de Direito
Titular da Comarca de Loreto/MA. Resp: 186585

PROCESSO Nº 0000183-34.2017.8.10.0094 (1832017)
AÇÃO: PROCESSO DE EXECUÇÃO | EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

EXEQUENTE: VALDEMIR ALVES DA COSTA
ADVOGADO: WILTON BARROS DE OLIVEIRA ( OAB 13975-MA )

EXECUTADO: MARIA APARECIDA GOMES BORGES

Autos nº:183-34.2017.8.10.0094 (1832017)Ação: Execução de Título Executivo ExtrajudicialDESPACHOA análise da peça
vestibular revela que na nota promissória anexada não consta o nome da pessoa a quem ou à ordem de quem deve ser paga,
contrariando o disposto no artigo 75, do anexo I do decreto nº 57.663/66.Referida lacuna, em análise inicial, impede o andamento
do feito nos moldes requeridos pela parte exequente e impõe a determinação de emenda da exordial, nos termos do artigo 801 do
Código de Processo Civil.Diante do exposto intime-se a parte exequente, por seu advogado, para, no prazo de 15 (quinze) dias,
sob pena de indeferimento, proceder à emenda da petição inicial, a fim de adequá-la ao procedimento que entender cabível,
considerando a ausência de requisito formal do título executivo que lastreia a presente execução.Com o decurso do prazo,
retornem os autos conclusos.Publique-se. Intime-se.Loreto/MA, 26 de junho de 2017. Talita de Castro BarretoJuíza de Direito
Titular da Comarca de Loreto/MA. Resp: 186585

PROCESSO Nº 0000184-19.2017.8.10.0094 (1842017)
AÇÃO: PROCESSO DE EXECUÇÃO | EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

EXEQUENTE: VALDEMIR ALVES DA COSTA
ADVOGADO: WILTON BARROS DE OLIVEIRA ( OAB 13975-MA )

EXECUTADO: MARLY PEREIRA DA SILVA

Autos nº:184-19.2017.8.10.0094 (1842017)Ação: Execução de Título Executivo ExtrajudicialDESPACHOA análise da peça
vestibular revela que na nota promissória anexada não consta o nome da pessoa a quem ou à ordem de quem deve ser paga,
contrariando o disposto no artigo 75, do anexo I do decreto nº 57.663/66.Referida lacuna, em análise inicial, impede o andamento
do feito nos moldes requeridos pela parte exequente e impõe a determinação de emenda da exordial, nos termos do artigo 801 do
Código de Processo Civil.Diante do exposto intime-se a parte exequente, por seu advogado, para, no prazo de 15 (quinze) dias,
sob pena de indeferimento, proceder à emenda da petição inicial, a fim de adequá-la ao procedimento que entender cabível,
considerando a ausência de requisito formal do título executivo que lastreia a presente execução.Com o decurso do prazo,
retornem os autos conclusos.Publique-se. Intime-se.Loreto/MA, 26 de junho de 2017. Talita de Castro BarretoJuíza de Direito
Titular da Comarca de Loreto/MA. Resp: 186585

PROCESSO Nº 0000185-04.2017.8.10.0094 (1852017)
AÇÃO: PROCESSO DE EXECUÇÃO | EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

EXEQUENTE: VALDEMIR ALVES DA COSTA
ADVOGADO: WILTON BARROS DE OLIVEIRA ( OAB 13975-MA )

EXECUTADO: OTÍLIA BARROS DO NASCIMENTO

Autos nº:185-04.2017.8.10.0094 (1852017)Ação: Execução de Título Executivo ExtrajudicialDESPACHOA análise da peça
vestibular revela que na nota promissória anexada não consta o nome da pessoa a quem ou à ordem de quem deve ser paga,
contrariando o disposto no artigo 75, do anexo I do decreto nº 57.663/66.Referida lacuna, em análise inicial, impede o andamento
do feito nos moldes requeridos pela parte exequente e impõe a determinação de emenda da exordial, nos termos do artigo 801 do
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Código de Processo Civil.Diante do exposto intime-se a parte exequente, por seu advogado, para, no prazo de 15 (quinze) dias,
sob pena de indeferimento, proceder à emenda da petição inicial, a fim de adequá-la ao procedimento que entender cabível,
considerando a ausência de requisito formal do título executivo que lastreia a presente execução.Com o decurso do prazo,
retornem os autos conclusos.Publique-se. Intime-se.Loreto/MA, 26 de junho de 2017. Talita de Castro BarretoJuíza de Direito
Titular da Comarca de Loreto/MA. Resp: 186585

PROCESSO Nº 0000186-86.2017.8.10.0094 (1862017)
AÇÃO: PROCESSO DE EXECUÇÃO | EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

EXEQUENTE: VALDEMIR ALVES DA COSTA
ADVOGADO: WILTON BARROS DE OLIVEIRA ( OAB 13975-MA )

EXECUTADO: WALBER RIBEIRO SOUSA

Autos nº:186-86.2017.8.10.0094 (1862017)Ação: Execução de Título Executivo ExtrajudicialDESPACHOA análise da peça
vestibular revela que na nota promissória anexada não consta o nome da pessoa a quem ou à ordem de quem deve ser paga,
contrariando o disposto no artigo 75, do anexo I do decreto nº 57.663/66.Referida lacuna, em análise inicial, impede o andamento
do feito nos moldes requeridos pela parte exequente e impõe a determinação de emenda da exordial, nos termos do artigo 801 do
Código de Processo Civil.Diante do exposto intime-se a parte exequente, por seu advogado, para, no prazo de 15 (quinze) dias,
sob pena de indeferimento, proceder à emenda da petição inicial, a fim de adequá-la ao procedimento que entender cabível,
considerando a ausência de requisito formal do título executivo que lastreia a presente execução.Com o decurso do prazo,
retornem os autos conclusos.Publique-se. Intime-se.Loreto/MA, 26 de junho de 2017. Talita de Castro BarretoJuíza de Direito
Titular da Comarca de Loreto/MA. Resp: 186585

PROCESSO Nº 0000188-56.2017.8.10.0094 (1882017)
AÇÃO: PROCESSO DE EXECUÇÃO | EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

EXEQUENTE: VALDEMIR ALVES DA COSTA
ADVOGADO: WILTON BARROS DE OLIVEIRA ( OAB 13975-MA )

EXECUTADO: WILSON CARDOSO DE MACEDO

Autos nº:188-56.2017.8.10.0094 (1882017)Ação: Execução de Título Executivo ExtrajudicialDESPACHOA análise da peça
vestibular revela que na nota promissória anexada não consta o nome da pessoa a quem ou à ordem de quem deve ser paga,
contrariando o disposto no artigo 75, do anexo I do decreto nº 57.663/66.Referida lacuna, em análise inicial, impede o andamento
do feito nos moldes requeridos pela parte exequente e impõe a determinação de emenda da exordial, nos termos do artigo 801 do
Código de Processo Civil.Diante do exposto intime-se a parte exequente, por seu advogado, para, no prazo de 15 (quinze) dias,
sob pena de indeferimento, proceder à emenda da petição inicial, a fim de adequá-la ao procedimento que entender cabível,
considerando a ausência de requisito formal do título executivo que lastreia a presente execução.Com o decurso do prazo,
retornem os autos conclusos.Publique-se. Intime-se.Loreto/MA, 26 de junho de 2017. Talita de Castro BarretoJuíza de Direito
Titular da Comarca de Loreto/MA. Resp: 186585

PROCESSO Nº 0000189-41.2017.8.10.0094 (1892017)
AÇÃO: PROCESSO DE EXECUÇÃO | EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

EXEQUENTE: VALDEMIR ALVES DA COSTA
ADVOGADO: WILTON BARROS DE OLIVEIRA ( OAB 13975-MA )

EXECUTADO: LUIZA ALVES CARDOSO

Autos nº:189-41.2017.8.10.0094 (1892017)Ação: Execução de Título Executivo ExtrajudicialDESPACHOA análise da peça
vestibular revela que na nota promissória anexada não consta o nome da pessoa a quem ou à ordem de quem deve ser paga,
contrariando o disposto no artigo 75, do anexo I do decreto nº 57.663/66.Referida lacuna, em análise inicial, impede o andamento
do feito nos moldes requeridos pela parte exequente e impõe a determinação de emenda da exordial, nos termos do artigo 801 do
Código de Processo Civil.Diante do exposto intime-se a parte exequente, por seu advogado, para, no prazo de 15 (quinze) dias,
sob pena de indeferimento, proceder à emenda da petição inicial, a fim de adequá-la ao procedimento que entender cabível,
considerando a ausência de requisito formal do título executivo que lastreia a presente execução.Com o decurso do prazo,
retornem os autos conclusos.Publique-se. Intime-se.Loreto/MA, 26 de junho de 2017. Talita de Castro BarretoJuíza de Direito
Titular da Comarca de Loreto/MA. Resp: 186585

PROCESSO Nº 0000190-26.2017.8.10.0094 (1902017)
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AÇÃO: PROCESSO DE EXECUÇÃO | EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

EXEQUENTE: VALDEMIR ALVES DA COSTA
ADVOGADO: WILTON BARROS DE OLIVEIRA ( OAB 13975-MA )

EXECUTADO: MARCILENE DE SOUSA BORGES

Autos nº:190-26.2017.8.10.0094 (1902017)Ação: Execução de Título Executivo ExtrajudicialDESPACHOA análise da peça
vestibular revela que na nota promissória anexada não consta o nome da pessoa a quem ou à ordem de quem deve ser paga,
contrariando o disposto no artigo 75, do anexo I do decreto nº 57.663/66.Referida lacuna, em análise inicial, impede o andamento
do feito nos moldes requeridos pela parte exequente e impõe a determinação de emenda da exordial, nos termos do artigo 801 do
Código de Processo Civil.Diante do exposto intime-se a parte exequente, por seu advogado, para, no prazo de 15 (quinze) dias,
sob pena de indeferimento, proceder à emenda da petição inicial, a fim de adequá-la ao procedimento que entender cabível,
considerando a ausência de requisito formal do título executivo que lastreia a presente execução.Com o decurso do prazo,
retornem os autos conclusos.Publique-se. Intime-se.Loreto/MA, 26 de junho de 2017. Talita de Castro BarretoJuíza de Direito
Titular da Comarca de Loreto/MA. Resp: 186585

PROCESSO Nº 0000191-11.2017.8.10.0094 (1912017)
AÇÃO: PROCESSO DE EXECUÇÃO | EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

EXEQUENTE: VALDEMIR ALVES DA COSTA
ADVOGADO: WILTON BARROS DE OLIVEIRA ( OAB 13975-MA )

EXECUTADO: MARIA AUGUSTA PEREIRA SOARES SILVA

Autos nº:191-11.2017.8.10.0094 (1912017)Ação: Execução de Título Executivo ExtrajudicialDESPACHOA análise da peça
vestibular revela que na nota promissória anexada não consta o nome da pessoa a quem ou à ordem de quem deve ser paga,
contrariando o disposto no artigo 75, do anexo I do decreto nº 57.663/66.Referida lacuna, em análise inicial, impede o andamento
do feito nos moldes requeridos pela parte exequente e impõe a determinação de emenda da exordial, nos termos do artigo 801 do
Código de Processo Civil.Diante do exposto intime-se a parte exequente, por seu advogado, para, no prazo de 15 (quinze) dias,
sob pena de indeferimento, proceder à emenda da petição inicial, a fim de adequá-la ao procedimento que entender cabível,
considerando a ausência de requisito formal do título executivo que lastreia a presente execução.Com o decurso do prazo,
retornem os autos conclusos.Publique-se. Intime-se.Loreto/MA, 26 de junho de 2017. Talita de Castro BarretoJuíza de Direito
Titular da Comarca de Loreto/MA. Resp: 186585

PROCESSO Nº 0000193-78.2017.8.10.0094 (1932017)
AÇÃO: PROCESSO DE EXECUÇÃO | EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

EXEQUENTE: VALDEMIR ALVES DA COSTA
ADVOGADO: WILTON BARROS DE OLIVEIRA ( OAB 13975-MA )

EXECUTADO: MARIA DE JESUS GOMES DA SILVA

Autos nº:193-78.2017.8.10.0094 (1932017)Ação: Execução de Título Executivo ExtrajudicialDESPACHOA análise da peça
vestibular revela que na nota promissória anexada não consta o nome da pessoa a quem ou à ordem de quem deve ser paga,
contrariando o disposto no artigo 75, do anexo I do decreto nº 57.663/66.Referida lacuna, em análise inicial, impede o andamento
do feito nos moldes requeridos pela parte exequente e impõe a determinação de emenda da exordial, nos termos do artigo 801 do
Código de Processo Civil.Diante do exposto intime-se a parte exequente, por seu advogado, para, no prazo de 15 (quinze) dias,
sob pena de indeferimento, proceder à emenda da petição inicial, a fim de adequá-la ao procedimento que entender cabível,
considerando a ausência de requisito formal do título executivo que lastreia a presente execução.Com o decurso do prazo,
retornem os autos conclusos.Publique-se. Intime-se.Loreto/MA, 26 de junho de 2017. Talita de Castro BarretoJuíza de Direito
Titular da Comarca de Loreto/MA. Resp: 186585

PROCESSO Nº 0000194-63.2017.8.10.0094 (1942017)
AÇÃO: PROCESSO DE EXECUÇÃO | EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

EXEQUENTE: VALDEMIR ALVES DA COSTA
ADVOGADO: WILTON BARROS DE OLIVEIRA ( OAB 13975-MA )

EXECUTADO: MARIA DINAIR CARVALHO CARNEIRO

Autos nº:194-63.2017.8.10.0094 (1942017)Ação: Execução de Título Executivo ExtrajudicialDESPACHOA análise da peça
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vestibular revela que na nota promissória anexada não consta o nome da pessoa a quem ou à ordem de quem deve ser paga,
contrariando o disposto no artigo 75, do anexo I do decreto nº 57.663/66.Referida lacuna, em análise inicial, impede o andamento
do feito nos moldes requeridos pela parte exequente e impõe a determinação de emenda da exordial, nos termos do artigo 801 do
Código de Processo Civil.Diante do exposto intime-se a parte exequente, por seu advogado, para, no prazo de 15 (quinze) dias,
sob pena de indeferimento, proceder à emenda da petição inicial, a fim de adequá-la ao procedimento que entender cabível,
considerando a ausência de requisito formal do título executivo que lastreia a presente execução.Com o decurso do prazo,
retornem os autos conclusos.Publique-se. Intime-se.Loreto/MA, 26 de junho de 2017. Talita de Castro BarretoJuíza de Direito
Titular da Comarca de Loreto/MA. Resp: 186585

PROCESSO Nº 0000206-77.2017.8.10.0094 (2062017)
AÇÃO: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL | EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

EXEQUENTE: JOAQUIM COELHO E SILVA JUNIOR
ADVOGADO: JOAQUIM COELHO E SILVA JÚNIOR ( OAB 14243-MA )

EXECUTADO: ESTADO DO MARANHÃO

Processo n.º:206-77.2017.8.10.0094 (2062017)Ação:Execução de Título JudicialDESPACHOSobre o requerimento de assistência
judiciária gratuita, filio-me ao entendimento de que a melhor interpretação a ser dada ao artigo 99, § 3°, do Código de Processo
Civil é a de que a afirmação/declaração de insuficiência de recursos firmada pelo postulante, para fins de gozo do aludido
benefício, deve se compatibilizar com os demais elementos de prova contidos nos autos.Assim, considerando os elementos
encartados ao presente feito, constato, neste momento, a ausência de verossimilhança na afirmação de hipossuficiência
econômica, razão pela qual entendo necessária a manifestação da parte exequente, a fim de demonstrar os requisitos legais para
fins de gozo do pedido de justiça gratuita.Diante disso, nos termos art. 99, § 2°, do CPC/2015, intime-se a parte requerente para,
em 05 (cinco) dias, comprovar nos autos o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, sob pena de
indeferimento do benefício.Cumpra-se.Loreto/MA, 26 de junho de 2017. Talita de Castro BarretoJuíza de Direito Titular da
Comarca de Loreto/MA. Resp: 115360

PROCESSO Nº 0000207-62.2017.8.10.0094 (2072017)
AÇÃO: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL | EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

EXEQUENTE: JOAQUIM COELHO E SILVA JUNIOR
ADVOGADO: JOAQUIM COELHO E SILVA JÚNIOR ( OAB 14243-MA )

EXECUTADO: ESTADO DO MARANHÃO

Processo n.º:207-62.2017.8.10.0094 (2072017)Ação:Execução de Título JudicialDESPACHOSobre o requerimento de assistência
judiciária gratuita, filio-me ao entendimento de que a melhor interpretação a ser dada ao artigo 99, § 3°, do Código de Processo
Civil é a de que a afirmação/declaração de insuficiência de recursos firmada pelo postulante, para fins de gozo do aludido
benefício, deve se compatibilizar com os demais elementos de prova contidos nos autos.Assim, considerando os elementos
encartados ao presente feito, constato, neste momento, a ausência de verossimilhança na afirmação de hipossuficiência
econômica, razão pela qual entendo necessária a manifestação da parte exequente, a fim de demonstrar os requisitos legais para
fins de gozo do pedido de justiça gratuita.Diante disso, nos termos art. 99, § 2°, do CPC/2015, intime-se a parte requerente para,
em 05 (cinco) dias, comprovar nos autos o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, sob pena de
indeferimento do benefício.Cumpra-se.Loreto/MA, 26 de junho de 2017. Talita de Castro BarretoJuíza de Direito Titular da
Comarca de Loreto/MA. Resp: 115360

PROCESSO Nº 0000208-47.2017.8.10.0094 (2082017)
AÇÃO: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL | EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

EXEQUENTE: JOAQUIM COELHO E SILVA JUNIOR
ADVOGADO: JOAQUIM COELHO E SILVA JÚNIOR ( OAB 14243-MA )

EXECUTADO: ESTADO DO MARANHÃO

Processo n.º:208-47.2017.8.10.0094 (2082017)Ação:Execução de Título JudicialDESPACHOSobre o requerimento de assistência
judiciária gratuita, filio-me ao entendimento de que a melhor interpretação a ser dada ao artigo 99, § 3°, do Código de Processo
Civil é a de que a afirmação/declaração de insuficiência de recursos firmada pelo postulante, para fins de gozo do aludido
benefício, deve se compatibilizar com os demais elementos de prova contidos nos autos.Assim, considerando os elementos
encartados ao presente feito, constato, neste momento, a ausência de verossimilhança na afirmação de hipossuficiência
econômica, razão pela qual entendo necessária a manifestação da parte exequente, a fim de demonstrar os requisitos legais para
fins de gozo do pedido de justiça gratuita.Diante disso, nos termos art. 99, § 2°, do CPC/2015, intime-se a parte requerente para,
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em 05 (cinco) dias, comprovar nos autos o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, sob pena de
indeferimento do benefício.Cumpra-se.Loreto/MA, 26 de junho de 2017. Talita de Castro BarretoJuíza de Direito Titular da
Comarca de Loreto/MA. Resp: 115360

PROCESSO Nº 0000209-32.2017.8.10.0094 (2092017)
AÇÃO: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL | EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

EXEQUENTE: JOAQUIM COELHO E SILVA JUNIOR
ADVOGADO: JOAQUIM COELHO E SILVA JÚNIOR ( OAB 14243-MA )

EXECUTADO: ESTADO DO MARANHÃO

Processo n.º:209-32.2017.8.10.0094 (2092017)Ação:Execução de Título JudicialDESPACHOSobre o requerimento de assistência
judiciária gratuita, filio-me ao entendimento de que a melhor interpretação a ser dada ao artigo 99, § 3°, do Código de Processo
Civil é a de que a afirmação/declaração de insuficiência de recursos firmada pelo postulante, para fins de gozo do aludido
benefício, deve se compatibilizar com os demais elementos de prova contidos nos autos.Assim, considerando os elementos
encartados ao presente feito, constato, neste momento, a ausência de verossimilhança na afirmação de hipossuficiência
econômica, razão pela qual entendo necessária a manifestação da parte exequente, a fim de demonstrar os requisitos legais para
fins de gozo do pedido de justiça gratuita.Diante disso, nos termos art. 99, § 2°, do CPC/2015, intime-se a parte requerente para,
em 05 (cinco) dias, comprovar nos autos o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, sob pena de
indeferimento do benefício.Cumpra-se.Loreto/MA, 26 de junho de 2017. Talita de Castro BarretoJuíza de Direito Titular da
Comarca de Loreto/MA. Resp: 115360

PROCESSO Nº 0000210-17.2017.8.10.0094 (2102017)
AÇÃO: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL | EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

EXEQUENTE: JOAQUIM COELHO E SILVA JUNIOR
ADVOGADO: JOAQUIM COELHO E SILVA JÚNIOR ( OAB 14243-MA )

EXECUTADO: ESTADO DO MARANHÃO

Processo n.º:210-17.2017.8.10.0094 (2102017)Ação:Execução de Título JudicialDESPACHOSobre o requerimento de assistência
judiciária gratuita, filio-me ao entendimento de que a melhor interpretação a ser dada ao artigo 99, § 3°, do Código de Processo
Civil é a de que a afirmação/declaração de insuficiência de recursos firmada pelo postulante, para fins de gozo do aludido
benefício, deve se compatibilizar com os demais elementos de prova contidos nos autos.Assim, considerando os elementos
encartados ao presente feito, constato, neste momento, a ausência de verossimilhança na afirmação de hipossuficiência
econômica, razão pela qual entendo necessária a manifestação da parte exequente, a fim de demonstrar os requisitos legais para
fins de gozo do pedido de justiça gratuita.Diante disso, nos termos art. 99, § 2°, do CPC/2015, intime-se a parte requerente para,
em 05 (cinco) dias, comprovar nos autos o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, sob pena de
indeferimento do benefício.Cumpra-se.Loreto/MA, 26 de junho de 2017. Talita de Castro BarretoJuíza de Direito Titular da
Comarca de Loreto/MA. Resp: 115360

PROCESSO Nº 0000211-02.2017.8.10.0094 (2112017)
AÇÃO: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL | EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

EXEQUENTE: JOAQUIM COELHO E SILVA JUNIOR
ADVOGADO: JOAQUIM COELHO E SILVA JÚNIOR ( OAB 14243-MA )

EXECUTADO: ESTADO DO MARANHÃO

Processo n.º:211-02.2017.8.10.0094 (2112017)Ação:Execução de Título JudicialDESPACHOSobre o requerimento de assistência
judiciária gratuita, filio-me ao entendimento de que a melhor interpretação a ser dada ao artigo 99, § 3°, do Código de Processo
Civil é a de que a afirmação/declaração de insuficiência de recursos firmada pelo postulante, para fins de gozo do aludido
benefício, deve se compatibilizar com os demais elementos de prova contidos nos autos.Assim, considerando os elementos
encartados ao presente feito, constato, neste momento, a ausência de verossimilhança na afirmação de hipossuficiência
econômica, razão pela qual entendo necessária a manifestação da parte exequente, a fim de demonstrar os requisitos legais para
fins de gozo do pedido de justiça gratuita.Diante disso, nos termos art. 99, § 2°, do CPC/2015, intime-se a parte requerente para,
em 05 (cinco) dias, comprovar nos autos o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, sob pena de
indeferimento do benefício.Cumpra-se.Loreto/MA, 26 de junho de 2017. Talita de Castro BarretoJuíza de Direito Titular da
Comarca de Loreto/MA. Resp: 115360
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PROCESSO Nº 0000212-84.2017.8.10.0094 (2122017)
AÇÃO: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL | EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

EXEQUENTE: JOAQUIM COELHO E SILVA JUNIOR
ADVOGADO: JOAQUIM COELHO E SILVA JÚNIOR ( OAB 14243-MA )

EXECUTADO: ESTADO DO MARANHÃO

Processo n.º:212-84.2017.8.10.0094 (2122017)Ação:Execução de Título JudicialDESPACHOSobre o requerimento de assistência
judiciária gratuita, filio-me ao entendimento de que a melhor interpretação a ser dada ao artigo 99, § 3°, do Código de Processo
Civil é a de que a afirmação/declaração de insuficiência de recursos firmada pelo postulante, para fins de gozo do aludido
benefício, deve se compatibilizar com os demais elementos de prova contidos nos autos.Assim, considerando os elementos
encartados ao presente feito, constato, neste momento, a ausência de verossimilhança na afirmação de hipossuficiência
econômica, razão pela qual entendo necessária a manifestação da parte exequente, a fim de demonstrar os requisitos legais para
fins de gozo do pedido de justiça gratuita.Diante disso, nos termos art. 99, § 2°, do CPC/2015, intime-se a parte requerente para,
em 05 (cinco) dias, comprovar nos autos o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, sob pena de
indeferimento do benefício.Cumpra-se.Loreto/MA, 26 de junho de 2017. Talita de Castro BarretoJuíza de Direito Titular da
Comarca de Loreto/MA. Resp: 115360

PROCESSO Nº 0000213-69.2017.8.10.0094 (2132017)
AÇÃO: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL | EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

EXEQUENTE: JOAQUIM COELHO E SILVA JUNIOR
ADVOGADO: JOAQUIM COELHO E SILVA JÚNIOR ( OAB 14243-MA )

EXECUTADO: ESTADO DO MARANHÃO

Processo n.º:213-69.2017.8.10.0094 (2132017)Ação:Execução de Título JudicialDESPACHOSobre o requerimento de assistência
judiciária gratuita, filio-me ao entendimento de que a melhor interpretação a ser dada ao artigo 99, § 3°, do Código de Processo
Civil é a de que a afirmação/declaração de insuficiência de recursos firmada pelo postulante, para fins de gozo do aludido
benefício, deve se compatibilizar com os demais elementos de prova contidos nos autos.Assim, considerando os elementos
encartados ao presente feito, constato, neste momento, a ausência de verossimilhança na afirmação de hipossuficiência
econômica, razão pela qual entendo necessária a manifestação da parte exequente a fim de demonstrar os requisitos legais para
fins de gozo do pedido de justiça gratuita.Diante disso, nos termos art. 99, § 2°, do CPC/2015, intime-se a parte requerente para,
em 05 (cinco) dias, comprovar nos autos o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, sob pena de
indeferimento do benefício.Cumpra-se.Loreto/MA, 26 de junho de 2017. Talita de Castro BarretoJuíza de Direito Titular da
Comarca de Loreto/MA. Resp: 115360

PROCESSO Nº 0000214-54.2017.8.10.0094 (2142017)
AÇÃO: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL | EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

EXEQUENTE: JOAQUIM COELHO E SILVA JUNIOR
ADVOGADO: JOAQUIM COELHO E SILVA JÚNIOR ( OAB 14243-MA )

EXECUTADO: ESTADO DO MARANHÃO

Processo n.º:214-54.2017.8.10.0094 (2142017)Ação:Execução de Título JudicialDESPACHOSobre o requerimento de assistência
judiciária gratuita, filio-me ao entendimento de que a melhor interpretação a ser dada ao artigo 99, § 3°, do Código de Processo
Civil é a de que a afirmação/declaração de insuficiência de recursos firmada pelo postulante, para fins de gozo do aludido
benefício, deve se compatibilizar com os demais elementos de prova contidos nos autos.Assim, considerando os elementos
encartados ao presente feito, constato, neste momento, a ausência de verossimilhança na afirmação de hipossuficiência
econômica, razão pela qual entendo necessária a manifestação da parte exequente, a fim de demonstrar os requisitos legais para
fins de gozo do pedido de justiça gratuita.Diante disso, nos termos art. 99, § 2°, do CPC/2015, intime-se a parte requerente para,
em 05 (cinco) dias, comprovar nos autos o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, sob pena de
indeferimento do benefício.Cumpra-se.Loreto/MA, 26 de junho de 2017. Talita de Castro BarretoJuíza de Direito Titular da
Comarca de Loreto/MA. Resp: 115360

PROCESSO Nº 0000215-39.2017.8.10.0094 (2152017)
AÇÃO: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL | EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

EXEQUENTE: JOAQUIM COELHO E SILVA JUNIOR
ADVOGADO: JOAQUIM COELHO E SILVA JÚNIOR ( OAB 14243-MA )
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EXECUTADO: ESTADO DO MARANHÃO

Processo n.º:215-39.2017.8.10.0094 (2152017)Ação:Execução de Título JudicialDESPACHOSobre o requerimento de assistência
judiciária gratuita, filio-me ao entendimento de que a melhor interpretação a ser dada ao artigo 99, § 3°, do Código de Processo
Civil é a de que a afirmação/declaração de insuficiência de recursos firmada pelo postulante, para fins de gozo do aludido
benefício, deve se compatibilizar com os demais elementos de prova contidos nos autos.Assim, considerando os elementos
encartados ao presente feito, constato, neste momento, a ausência de verossimilhança na afirmação de hipossuficiência
econômica, razão pela qual entendo necessária a manifestação da parte exequente, a fim de demonstrar os requisitos legais para
fins de gozo do pedido de justiça gratuita.Diante disso, nos termos art. 99, § 2°, do CPC/2015, intime-se a parte requerente para,
em 05 (cinco) dias, comprovar nos autos o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, sob pena de
indeferimento do benefício.Cumpra-se.Loreto/MA, 26 de junho de 2017. Talita de Castro BarretoJuíza de Direito Titular da
Comarca de Loreto/MA. Resp: 115360

PROCESSO Nº 0000216-24.2017.8.10.0094 (2162017)
AÇÃO: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL | EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

EXEQUENTE: JOAQUIM COELHO E SILVA JUNIOR
ADVOGADO: JOAQUIM COELHO E SILVA JÚNIOR ( OAB 14243-MA )

EXECUTADO: ESTADO DO MARANHÃO

Processo n.º:216-24.2017.8.10.0094 (2162017)Ação:Execução de Título JudicialDESPACHOSobre o requerimento de assistência
judiciária gratuita, filio-me ao entendimento de que a melhor interpretação a ser dada ao artigo 99, § 3°, do Código de Processo
Civil é a de que a afirmação/declaração de insuficiência de recursos firmada pelo postulante, para fins de gozo do aludido
benefício, deve se compatibilizar com os demais elementos de prova contidos nos autos.Assim, considerando os elementos
encartados ao presente feito, constato, neste momento, a ausência de verossimilhança na afirmação de hipossuficiência
econômica, razão pela qual entendo necessária a manifestação da parte exequente, a fim de demonstrar os requisitos legais para
fins de gozo do pedido de justiça gratuita.Diante disso, nos termos art. 99, § 2°, do CPC/2015, intime-se a parte requerente para,
em 05 (cinco) dias, comprovar nos autos o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, sob pena de
indeferimento do benefício.Cumpra-se.Loreto/MA, 26 de junho de 2017. Talita de Castro BarretoJuíza de Direito Titular da
Comarca de Loreto/MA. Resp: 115360

PROCESSO Nº 0000217-09.2017.8.10.0094 (2172017)
AÇÃO: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL | EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

EXEQUENTE: JOAQUIM COELHO E SILVA JUNIOR
ADVOGADO: JOAQUIM COELHO E SILVA JÚNIOR ( OAB 14243-MA )

EXECUTADO: ESTADO DO MARANHÃO

Processo n.º:217-09.2017.8.10.0094 (2172017)Ação:Execução de Título JudicialDESPACHOSobre o requerimento de assistência
judiciária gratuita, filio-me ao entendimento de que a melhor interpretação a ser dada ao artigo 99, § 3°, do Código de Processo
Civil é a de que a afirmação/declaração de insuficiência de recursos firmada pelo postulante, para fins de gozo do aludido
benefício, deve se compatibilizar com os demais elementos de prova contidos nos autos.Assim, considerando os elementos
encartados ao presente feito, constato, neste momento, a ausência de verossimilhança na afirmação de hipossuficiência
econômica, razão pela qual entendo necessária a manifestação da parte exequente, a fim de demonstrar os requisitos legais para
fins de gozo do pedido de justiça gratuita.Diante disso, nos termos art. 99, § 2°, do CPC/2015, intime-se a parte requerente para,
em 05 (cinco) dias, comprovar nos autos o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, sob pena de
indeferimento do benefício.Cumpra-se.Loreto/MA, 26 de junho de 2017. Talita de Castro BarretoJuíza de Direito Titular da
Comarca de Loreto/MA. Resp: 115360

PROCESSO Nº 0000218-91.2017.8.10.0094 (2182017)
AÇÃO: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL | EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

EXEQUENTE: JOAQUIM COELHO E SILVA JUNIOR
ADVOGADO: JOAQUIM COELHO E SILVA JÚNIOR ( OAB 14243-MA )

EXECUTADO: ESTADO DO MARANHÃO

Processo n.º:218-91.2017.8.10.0094 (2182017)Ação:Execução de Título JudicialDESPACHOSobre o requerimento de assistência
judiciária gratuita, filio-me ao entendimento de que a melhor interpretação a ser dada ao artigo 99, § 3°, do Código de Processo
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Civil é a de que a afirmação/declaração de insuficiência de recursos firmada pelo postulante, para fins de gozo do aludido
benefício, deve se compatibilizar com os demais elementos de prova contidos nos autos.Assim, considerando os elementos
encartados ao presente feito, constato, neste momento, a ausência de verossimilhança na afirmação de hipossuficiência
econômica, razão pela qual entendo necessária a manifestação da parte exequente, a fim de demonstrar os requisitos legais para
fins de gozo do pedido de justiça gratuita.Diante disso, nos termos art. 99, § 2°, do CPC/2015, intime-se a parte requerente para,
em 05 (cinco) dias, comprovar nos autos o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, sob pena de
indeferimento do benefício.Cumpra-se.Loreto/MA, 26 de junho de 2017. Talita de Castro BarretoJuíza de Direito Titular da
Comarca de Loreto/MA. Resp: 115360

PROCESSO Nº 0000219-76.2017.8.10.0094 (2192017)
AÇÃO: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL | EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

EXEQUENTE: JOAQUIM COELHO E SILVA JUNIOR
ADVOGADO: JOAQUIM COELHO E SILVA JÚNIOR ( OAB 14243-MA )

EXECUTADO: ESTADO DO MARANHÃO

Processo n.º:219-76.2017.8.10.0094 (2192017)Ação:Execução de Título JudicialDESPACHOSobre o requerimento de assistência
judiciária gratuita, filio-me ao entendimento de que a melhor interpretação a ser dada ao artigo 99, § 3°, do Código de Processo
Civil é a de que a afirmação/declaração de insuficiência de recursos firmada pelo postulante, para fins de gozo do aludido
benefício, deve se compatibilizar com os demais elementos de prova contidos nos autos.Assim, considerando os elementos
encartados ao presente feito, constato, neste momento, a ausência de verossimilhança na afirmação de hipossuficiência
econômica, razão pela qual entendo necessária a manifestação da parte exequente, a fim de demonstrar os requisitos legais para
fins de gozo do pedido de justiça gratuita.Diante disso, nos termos art. 99, § 2°, do CPC/2015, intime-se a parte requerente para,
em 05 (cinco) dias, comprovar nos autos o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, sob pena de
indeferimento do benefício.Cumpra-se.Loreto/MA, 26 de junho de 2017. Talita de Castro BarretoJuíza de Direito Titular da
Comarca de Loreto/MA. Resp: 115360

PROCESSO Nº 0000220-61.2017.8.10.0094 (2202017)
AÇÃO: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL | EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

EXEQUENTE: JOAQUIM COELHO E SILVA JUNIOR
ADVOGADO: JOAQUIM COELHO E SILVA JÚNIOR ( OAB 14243-MA )

EXECUTADO: ESTADO DO MARANHÃO

Processo n.º:220-61.2017.8.10.0094 (2202017)Ação:Execução de Título JudicialDESPACHOSobre o requerimento de assistência
judiciária gratuita, filio-me ao entendimento de que a melhor interpretação a ser dada ao artigo 99, § 3°, do Código de Processo
Civil é a de que a afirmação/declaração de insuficiência de recursos firmada pelo postulante, para fins de gozo do aludido
benefício, deve se compatibilizar com os demais elementos de prova contidos nos autos.Assim, considerando os elementos
encartados ao presente feito, constato, neste momento, a ausência de verossimilhança na afirmação de hipossuficiência
econômica, razão pela qual entendo necessária a manifestação da parte exequente, a fim de demonstrar os requisitos legais para
fins de gozo do pedido de justiça gratuita.Diante disso, nos termos art. 99, § 2°, do CPC/2015, intime-se a parte requerente para,
em 05 (cinco) dias, comprovar nos autos o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, sob pena de
indeferimento do benefício.Cumpra-se.Loreto/MA, 26 de junho de 2017. Talita de Castro BarretoJuíza de Direito Titular da
Comarca de Loreto/MA. Resp: 115360

PROCESSO Nº 0000229-23.2017.8.10.0094 (2292017)
AÇÃO: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL | EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

EXEQUENTE: JOAQUIM COELHO E SILVA JUNIOR
ADVOGADO: JOAQUIM COELHO E SILVA JÚNIOR ( OAB 14243-MA )

EXECUTADO: ESTADO DO MARANHÃO

Processo n.º:229-23.2017.8.10.0094 (2292017)Ação:Execução de Título JudicialDESPACHOSobre o requerimento de assistência
judiciária gratuita, filio-me ao entendimento de que a melhor interpretação a ser dada ao artigo 99, § 3°, do Código de Processo
Civil é a de que a afirmação/declaração de insuficiência de recursos firmada pelo postulante, para fins de gozo do aludido
benefício, deve se compatibilizar com os demais elementos de prova contidos nos autos.Assim, considerando os elementos
encartados ao presente feito, constato, neste momento, a ausência de verossimilhança na afirmação de hipossuficiência
econômica, razão pela qual entendo necessária a manifestação da parte exequente, a fim de demonstrar os requisitos legais para
fins de gozo do pedido de justiça gratuita.Diante disso, nos termos art. 99, § 2°, do CPC/2015, intime-se a parte requerente para,
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em 05 (cinco) dias, comprovar nos autos o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, sob pena de
indeferimento do benefício.Cumpra-se.Loreto/MA, 26 de junho de 2017. Talita de Castro BarretoJuíza de Direito Titular da
Comarca de Loreto/MA. Resp: 115360

Processo: 92-41.2017.8.10.0094 (922017).
Ação: Previdenciária.
Requerente: Moisés Dias Carneiro.
Advogado (a): Izanio Carvalho Feitosa, OAB/MA nº 6760.
Requerido: Instituto Nacional do Seguro Social.
Parte doDespachode fl. 28– (...) Ato contínuo, intime-se o Autor, para no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre a
contestação e documentos eventualmente juntados, conforme o art. 351 c/c 437 da Lei de Regência. Publique-se. Após, autos
conclusos. Cumpra-se. Loreto/MA, 25de maiode 2017. Talita de Castro Barreto. Juíza de Direito Titular da Comarca de Loreto/MA.

Processo: 291-97.2016.8.10.0094 (2952016).
Ação: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária.
Requerente: Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda.
Advogado (a): Dante Mariano Gregnanin Sobrinho, OAB/SPnº 31.618.
Requerido: Erkson Barros da Silva
Em consonância ao artigo126 do Código de Normas da Corregedoria Geral de Justiça. Intime-se o apelado para apresentar
contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, consoante disposto no artigo 1.010, §1º do NCPC. Loreto/MA, 27de junho de 2017.
Juliana Nogueira da Silveira Araújo. Secretária Judicial.

PROCESSO Nº 0000045-38.2015.8.10.0094 (452015)
AÇÃO: PROCESSO DE EXECUÇÃO | EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

EXEQUENTE: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA
ADVOGADO: DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO ( OAB 31618-SP )

EXECUTADO: NEUSA PEREIRA DA SILVA

Processo nº 45-38.2015.8.10.0094 (4522015)SENTENÇATrata-se de Ação de Busca e Apreensão ajuizada por Administradora de
Consórcio Nacional Honda Ltda. em desfavor de Neusa Pereira da Silva, posteriormente convertida em Ação de Execução (fls.
31/32).A demandada, apesar de citada, não ofereceu contestação.À fl. 50 a parte autora requereu a desistência da ação (fls.
86/87). É o que importa relatar. O contexto presente nos autos atrai a incidência do disposto no artigo 485, VIII do Código de
Processo Civil.Da leitura do § 4º do referido dispositivo, extrai-se que, em casos de desistência da parte autora, o consentimento
do réu somente se mostra necessário quando oferecida a contestação.Sobre essa previsão legal, a doutrina leciona:"Corrigindo
erro do art. 267, § 4º, do CPC/1973, o mesmo parágrafo do art. 485 do Novo CPC prevê que a anuência do réu como condição
para a homologação da desistência só passa a ser exigida após o oferecimento da contestação. O dispositivo legal consagrado
consolidado (sic) entendimento jurisprudencial. Sem contestação do réu, não é necessária sua anuência quanto ao pedido de
desistência do autor (STJ, 5ª Turma, REsp 591.849/SP, Rel. Min, Laurita Vaz, j. 10.08.2004, DJ 06.09.2004), sendo entendido que
seu silêncio, quanto ao pedido, representa aceitação tácita da desistência (Informativo 499/STJ: 3ª Turma, REsp 1.036.070-SP,
Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 05.06.2012, DJe 14.06.2012)." (Neves, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil
Comentado artigo por artigo. 2ª edição. 2017: Editora Juspodvium, p. 822)Nessa linha de raciocínio, nos termos do que preleciona
o artigo 485, §4º, do CPC, não tendo sido apresentada contestação nos autos, prescindível se torna a anuência da demandada
acerca do requerimento de desistência da ação. Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE
MÉRITO, com fulcro no disposto no artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil. Transitada em julgado esta decisão, arquive-se
os autos dando-se baixa na distribuição. Autorizo a parte autora a desentranhar os documentos, caso queira.Com fundamento no
artigo 90 do Código de Processo Civil, condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais.Sem honorários, ante a
ausência de assistência de advogado da demandada.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Loreto/MA, 09 de maio de 2017. Talita
de Castro BarretoJuíza de Direito Titular da Comarca de Loreto/MA Resp: 186981

Magalhães de Almeida

Processo nº 104-23.2015.8.10.0095
Ação: PROCEDIMENTO DE JUIZADO CÍVEL - INDENIZAÇÃO
Requerente: CLAUDIANO DE SOUSA MOURA
Requerido: OI MÓVEL SA
Advogados: ULISSES SOUSA ADVOGADOS ASSOCIADOS OAB/MA 110, ULISSES CESAR MARTINS DE SOUSA, OAB/MA
4.462, LETÍCIA MARIA ANDRADE TROVÃO, OAB/MA 7.583, ANTONIO ANGLADA J. CASANOVAS, OAB/MA 7.329, MARIANA
BRAGA DE CARVALHO, OAB/MA 6.853, BRENO NAZARENO COSTA FELIPE, OAB/MA 10.386, MARIANA MARIA MAIA
VALENTE, OAB/MA 9.60.
Finalidade: Intimação dos Advogados: ULISSES SOUSA ADVOGADOS ASSOCIADOS OAB/MA 110, ULISSES CESAR MARTINS
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DE SOUSA, OAB/MA 4.462, LETÍCIA MARIA ANDRADE TROVÃO, OAB/MA 7.583, ANTONIO ANGLADA J. CASANOVAS,
OAB/MA 7.329, MARIANA BRAGA DE CARVALHO, OAB/MA 6.853, BRENO NAZARENO COSTA FELIPE, OAB/MA 10.386,
MARIANA MARIA MAIA VALENTE, OAB/MA 9.60, para tomarem conhecimento do inteiro teor do traslado a seguir: DECISÃO.
Trata-se de execução de sentença proposta por Claudiano de Sousa Mora, em face da OI Móvel S/A, nos presentes autos.
Analisando os autos, vislumbra-se, às fls. 48/53, a informação de que a parte requerida encontra-se em fase de recuperação
judicial, cujo processo tramita na 7ª Vara Empresarial da Comarca do Rio de Janeiro/RJ. Desse movo, consta, no processo nº
0203711-65.2016.8.19.0001, decisão proferida em 15/05/2017, a qual prorrogou por mais 180 (cento e oitenta) dias uteis a
suspensão das ações e execuções, em face das Empresas OI, ou até que seja realizada a Assembleia de Credores. Ante o
exposto, DETERMINO A SUSPENSÃO DA PRESENTE AÇÃO, pelo prazo de 180 dias uteis, a partir do dia 16/05/2017 ou até a
realização da Assembleia de Credores. Aguarde-se em Secretaria o transcurso do prazo supra. Transcorrido o citado prazo,
certifique-se e façam os autos conclusos. Intimem-se as partes. Atribuo a esta decisão a força de mandado. Cumpra-se.
Magalhães de Almeida/MA, 31 de Maio de 2017. Isaac Diego Vieira de Sousa e Silva, Juiz de Direito Titular da Comarca de São
Bernardo/MA, respondendo”. Eu, José Maria Pereira Martins, Auxiliar Judiciário, subscrevo de ordem do MM. Juiz de Direto desta
Comarca, respondendo.
 
 

Processo nº 14-83.2013.8.10.0095
Ação: EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS OU COISAS
Requerente: MARIA DO CARMO CASTELO BRANCO RAMOS
Advogado: RAFAEL PINTO ALENCAR OAB/PI 6746
Finalidade: Intimação do advogado RAFAEL PINTO ALENCAR OAB/PI 6746, para tomar conhecimento do inteiro teor do
despacho trasladado a seguir: “SENTENÇA. Trata-se de Ação de Restauração de Registro Imobiliário e Abertura de Matrícula
proposta por Maria do Carmo Castelo Branco Ramos, já devidamente qualificada às fl. 02 dos autos. Aduz a requerente que é
viúva do Sr. Bernardo Silva Ramos, o qual era proprietário de um imóvel, localizado neste município. Após o falecimento do seu
esposo, a autora, ao promover o inventário, requereu, junto ao cartório competente, a segunda via da certidão do registro do citado
imóvel, momento no qual percebeu que o livro no qual havia sido registrado o bem estava inutilizado. Com a inicial, vieram
acostados os documentos de fls. 04/26. Intimada para juntar aos autos documento que comprovasse a existência do imóvel, a
parte autora apresentou manifestação às fls. 31/34. Em sede de audiência (fls. 58), foi determina a citação dos confrontantes e dos
filhos do Sr. Bernardo Silva Ramos. Contudo, não foi possível a citação de um dos filhos do Sr. Bernardo Silva, uma vez que o
mesmo não foi encontrado no endereço constante nos autos (fls. 75). Determinada a intimação da parte autora (fl. 105), para
informar o novo endereço, a mesma quedou-se inerte, conforme certidão de fl. 108, apesar de devidamente intimada (fl. 107).
Despacho deste juízo, à fl. 109, determinou a intimação pessoal da autora, para dar prosseguimento ao feito, entretanto, a mesma
não foi encontrada no endereço informado na exordial, consoante certidão de fl. 112. Vieram-se os autos conclusos. É o relatório.
Passo a decidir. O Código de Processo Civil determina, no seu art. 485, III, que o juiz não resolverá o mérito quando, não
promovendo os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 dias. Analisando os autos,
vislumbra-se que restou impossibilitada a intimação de um dos filhos do Sr. Bernardo Silva Ramos, qual seja, o Sr. Francisco das
Chagas, haja vista que o mesmo não foi encontrado no endereço informado nos autos, conforme certidão de fl. 75. Assim, foi
determinada a intimação da parte autora, na pessoa do seu advogado, para apresentar o novo endereço, sendo que a mesma
quedou-se inerte (fl. 108), apesar de devidamente intimada (fl. 107). Ademais, consoante disposição do art. 485, §1º, do CPC, foi
determinada a intimação pessoal da autora para dar prosseguimento ao feito, contudo, a mesma não foi encontrada, no endereço
elencado na inicial. Nesse contexto, cabe ressaltar que a intimação considera-se como válida, haja vista ser dever da parte
informar nos autos qualquer mudança de endereço, na forma dos arts. 77, V, e 274, parágrafo único, ambos do CPC. Desse modo,
verifica-se, diante da inércia da requerente, a não realização dos atos e diligências que lhe incumbia, caracterizando o abandono
da causa. Desta feita, não resta a este Juízo outra alternativa, senão declarar a extinção do feito, sem resolução do mérito. Ante o
exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do Código de Processo Civil,
para que produza seus efeitos legais. Decorrido o prazo legal, certifique-se o trânsito em julgado e proceda-se a baixa na
distribuição e o arquivamento, observadas as formalidades legais. Atribuo a esta sentença a força de mandado. Custas recolhidas.
Sem condenação em honorários. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Magalhães de Almeida/MA, 10 de Maio de 2017. Isaac
Diego Vieira de Sousa e Silva, Juiz de Direito Titular da Comarca de São Bernardo/MA, respondendo.” Eu, José Maria Pereira
Martins, Auxiliar Judiciário, subscrevo de ordem do MM. Juiz de Direto desta Comarca, respondendo.
 
 

Processo nº 166-92.2017.8.10.0095
Ação: MANDADO DE SEGURANÇA C/C PEDIDO LIMINAR
Impetrante: AMARILDO SOUSA DE ARAÚJO E OUTROS
Advogado: ALONE BRUNO FERREIRA DE SOUSA SANTOS, OAB/PI 9102
Impetrado:SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MAGALHÃES DE ALMEIDA/MA
Finalidade: Intimação do Advogado, ALONE BRUNO FERREIRA DE SOUSA SANTOS, OAB/PI 9102, para tomar conhecimento
do trasladado a seguir: “SENTENÇA. Trata-se de Mandado de Segurança c/c Pedido Liminar impetrado por Amarildo Sousa de
Araújo, Antonia Maria Costa da Conceição, Bernarda Sousa Silva, Cleuda da Silva Pinto, Ennus Silva Rocha, Maria Avania Gomes
Rocha e Maria do Socorro Araujo Fontenele, contra atos da Secretária Municipal de Educação de Magalhães de Almeida/MA, a
Sra. Sâmia Coelho Moreira Carvalho, já qualificadas nos autos. Alegam os impetrantes que são servidores públicos municipais,
exercendo os cargos de professores e agente administrativos, e que vinham desenvolvendo suas atividades nas mesmas escolas
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há diversos anos. Contudo, a partir do ano letivo de 2017, os requerentes foram lotados em escolas distantes das quais
trabalhavam. Destacam ainda os impetrantes que as relotações ocorreram em virtude de perseguição política e que os atos
administrativos praticados pela Secretária Municipal de Educação desta cidade são ilegais, vez que carecem de motivação. Com a
inicial, vieram acostados os documentos de fls. 23/124. O pedido liminar não foi concedido por este juízo (fls. 126/127). Instado a
se manifestar, a impetrada não prestou informações (fls. 150). O Município de Magalhães de Almeida, embora devidamente
intimado, quedou-se inerte, consoante certidão de fls. 150. O representante do Ministério Público pugnou pela concessão da
segurança (fls.146/149). Apresentado agravo de instrumento em face da decisão que não concedeu a liminar, não foi concedida a
tutela antecipada requerida em sede recursal (fls. 141/142-v). Vieram-me os autos conclusos. É o relatório. Decido. Consoante
disposição do art. 5º, LXIX, da Constituição Federal, o mandado de segurança é concedido para proteger direito líquido e certo,
não amparado por habeas data ou habeas corpus, quando o responsável pelo abuso do poder for autoridade pública ou agente de
pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público. Dessa forma, o processamento do mandado de segurança requer
determinados requisitos, dentre eles a presença do direito líquido e certo, o qual deve ser comprovado pelos documentos
acostados na inicial, ou seja, através de prova pré- constituída, haja vista que o mandado de segurança não comporta a emenda à
inicial ou dilação probatória. Compulsando os autos, verifica-se que os impetrantes juntaram aos autos os documentos necessários
à comprovação do seu direito liquido e certo. Ademais, nota-se que todo ato administrativo deve observar os princípios
constitucionais, tais como a legalidade, a moralidade, o interesse público, a motivação, dentre outros. Assim, considerando que o
ato de remoção de servidor se enquadre na esfera discricionária da Administração Pública, cabe ressaltar que não existe
discricionariedade pura, haja vista que ela deve ter observância quanto aos princípios constitucionais implícitos e explícitos. Desta
feita, a relotação de servidores, em localidades diversas, consoante o interesse público e as necessidades de serviço, deve ser
devidamente motivada, para que tenha validade e eficácia, considerando que a motivação corresponde a explanação dos motivos
que levaram a prática do ato.Analisando os autos, verifica-se que os atos de relotação dos impetrantes apresentaram como
motivação a necessidade de servidores nas escolas para as quais aqueles foram relotados, sem maiores justificativas ou
explanação acerca destas necessidades. Soma-se a isso o fato de que notificada para apresentar informações, a impetrada
quedou-se inerte, conforme certidão de fls. 150, não havendo, portanto, a comprovação da motivação, no decorrer da presente
ação. Desse modo, nota-se que os atos de relotação dos servidores não atenderam as exigências legais, uma vez que não foram
originados de pedidos dos impetrantes e carecem de devida motivação, haja vista que não restou demonstrado efetivamente a
necessidade de atender o interesse público, configurando-se tais atos como eivados de vícios. Nesse contexto, cabe destacar os
seguintes julgados: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE
SEGURANÇA. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. REMOÇÕES DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. NULIDADE.
ATOS SUJEITOS A CONTROLE JUDICIAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. - In casu, os atos administrativos de
remoção não foram motivados e, pelo tempo curto em que eram novamente removidos os servidores de uma comarca a outra
dentro do Estado do Maranhão, verifica-se a ausência de motivo razoável por parte da Administração Pública em assim proceder. -
"É nulo o ato que determina a remoção ex officio de servidor público sem a devida motivação. Precedentes."(RMS n. 19.439/MA,
Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, DJe de 4.12.2006) -"O ato administrativo discricionário está sujeito a controle
judicial, sobretudo no que se refere à presença de motivação" (STJ - AgRg no RMS: 23667 MA 2007/0040787-0, Relator: Ministra
MARILZA MAYNARD (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/SE), Data de Julgamento: 24/04/2014, T6 - SEXTA TURMA,
Data de Publicação: DJe 12/05/2014) (grifo nosso). Administrativo. Apelação. Mandado de segurança. Servidor público municipal.
Transferência de lotação. Ausência de motivação. Ilegalidade. Preliminar de nulidade. Inobservância do disposto no inciso II do
artigo 7º da Lei nº 12.016/2009. Autoridade impetrada que é o próprio representante do Município. I - Não há que se falar em
nulidade do processo por inobservância do inciso II do artigo 7º da Lei nº 12.016/2009 quando a autoridade impetrada é o próprio
representante do ente federativo a quem interessa a lide. II - Revela-se ilegal, e, portanto, lesiva a direito líquido e certo, a
transferência imotivada de servidor público municipal, impondo-se a manutenção da sentença de primeiro grau que concedeu a
ordem de segurança impetrada, para correção da ilegalidade, com a declaração de nulidade do ato atacado. Apelação não provida.
(TJ-MA - APL: 0278162012 MA 0000263-97.2009.8.10.0087, Relator: JAMIL DE MIRANDA GEDEON NETO, Data de Julgamento:
27/09/2012, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/10/2012) (grifo nosso). Ante o exposto, considerando a
manifestação ministerial, CONCEDO a segurança pleiteada, para declarar a nulidade dos atos de relotação dos impetrantes,
determinando que a autoridade coatora providencie o retorno dos mesmos aos seus locais de lotação anteriores, no prazo de 10
(dez) dias, a contar da ciência desta decisão. Sem custas e sem honorários. Comunique-se a presente sentença à autoridade
coatora e à pessoa jurídica interessada, na forma do art. 13 da Lei nº 12.016/2009. Notifique-se o Ministério Público. Transcorrido o
prazo para interposição de recurso, com ou sem apresentação do mesmo, encaminhem-se os presentes autos ao Tribunal de
Justiça do Estado do Maranhão. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Magalhães de Almeida/MA, 22 de Junho de 2017. Isaac
Diego Vieira de Sousa e Silva, Juiz de Direito Titular da Comarca de São Bernardo/MA, respondendo”. Eu, José Maria Pereira
Martins, Auxiliar Judiciário, assino de ordem do MM. Juiz de Direito desta Comarca, respondendo.  
 
 
 

Processo nº 184-16.2017.8.10.0095
Ação: SALÁRIO MATERNIDADE
Requerente: MARIA EDUARDA DOS SANTOS
Advogada: DALFRAN CALDAS LOIOLA, OAB/MA 8094-A e SÂMARA LEITE LIMA, OAB/MA 10932.
Requerido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
Finalidade: Intimação do Advogado DALFRAN CALDAS LOIOLA, OAB/MA 8094-A e SÂMARA LEITE LIMA, OAB/MA 10932
para tomarem conhecimento do traslado a Seguir: “ DESPACHO. Analisando os autos, vislumbra-se que o valor atribuído à
causa não se encontra de acordo com o que dispõe o art. 292, §1º, do CPC. Desse modo, intime-se a requerente, na pessoa do
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seu advogado constituído, para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, corrigindo o valor da causa, sob pena de
indeferimento, nos termos do art. 321 do CPC. Transcorrido o prazo supra, com ou sem manifestação, certifique-se e façam os
autos conclusos. Cumpra-se. Magalhães de Almeida/MA, 14 de Junho de 2017. Isaac Diego Vieira de Sousa e Silva, Juiz de
Direito Titular da Comarca de São Bernardo/MA, respondendo.” . Eu, José Maria Pereira Martins, Auxiliar Judiciário, assino de
ordem do MM. Juiz de Direito desta Comarca, respondendo.  
 

Processo nº 186-83.2017.8.10.0095
Ação: ORDINÁRIA DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO
Requerente: FÁBIA FERREIRA BARBOSA
Advogada: DALFRAN CALDAS LOIOLA, OAB/MA 8094-A e SÂMARA LEITE LIMA, OAB/MA 10932.
Requerido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
Finalidade: Intimação do Advogado DALFRAN CALDAS LOIOLA, OAB/MA 8094-A e SÂMARA LEITE LIMA, OAB/MA 10932
para tomarem conhecimento do traslado a Seguir: “ DESPACHOAnalisando os autos, vislumbra-se que o valor atribuído à causa
não se encontra de acordo com o que dispõe o art. 292, §1º, do CPC. Desse modo, intime-se a requerente, na pessoa do seu
advogado constituído, para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, corrigindo o valor da causa, sob pena de
indeferimento, nos termos do art. 321 do CPC. Transcorrido o prazo supra, com ou sem manifestação, certifique-se e façam os
autos conclusos. Cumpra-se. Magalhães de Almeida/MA, 14 de Junho de 2017. Isaac Diego Vieira de Sousa e Silva, Juiz de
Direito Titular da Comarca de São Bernardo/MA, respondendo” . Eu, José Maria Pereira Martins, Auxiliar Judiciário, assino de
ordem do MM. Juiz de Direito desta Comarca, respondendo.  
 
 

 
Processo nº 187-68.2017.8.10.0095
Ação: ORDINÁRIA DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO
Requerente: THAYS CAROLINE DO NASCIMENTO ROSA
Advogada: DALFRAN CALDAS LOIOLA, OAB/MA 8094-A e SÂMARA LEITE LIMA, OAB/MA 10932.
Requerido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
Finalidade: Intimação do Advogado DALFRAN CALDAS LOIOLA, OAB/MA 8094-A e SÂMARA LEITE LIMA, OAB/MA 10932
para tomarem conhecimento do traslado a Seguir: “ DESPACHO. Analisando os autos, vislumbra-se que o valor atribuído à
causa não se encontra de acordo com o que dispõe o art. 292, §1º, do CPC. Desse modo, intime-se a requerente, na pessoa do
seu advogado constituído, para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, corrigindo o valor da causa, sob pena de
indeferimento, nos termos do art. 321 do CPC. Transcorrido o prazo supra, com ou sem manifestação, certifique-se e façam os
autos conclusos. Cumpra-se. Magalhães de Almeida/MA, 14 de Junho de 2017. Isaac Diego Vieira de Sousa e Silva, Juiz de
Direito Titular da Comarca de São Bernardo/MA, respondendo” . Eu, José Maria Pereira Martins, Auxiliar Judiciário, assino de
ordem do MM. Juiz de Direito desta Comarca, respondendo.  

Processo nº 188-53.2017.8.10.0095
Ação: ORDINÁRIA DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO
Requerente: IVANILDA DOS SANTOS OLIVEIRA
Advogada: DALFRAN CALDAS LOIOLA, OAB/MA 8094-A e SÂMARA LEITE LIMA, OAB/MA 10932.
Requerido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
Finalidade: Intimação do Advogado DALFRAN CALDAS LOIOLA, OAB/MA 8094-A e SÂMARA LEITE LIMA, OAB/MA 10932
para tomarem conhecimento do traslado a Seguir: “ DESPACHO. Analisando os autos, vislumbra-se que o valor atribuído à
causa não se encontra de acordo com o que dispõe o art. 292, §1º, do CPC. Desse modo, intime-se a requerente, na pessoa do
seu advogado constituído, para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, corrigindo o valor da causa, sob pena de
indeferimento, nos termos do art. 321 do CPC. Transcorrido o prazo supra, com ou sem manifestação, certifique-se e façam os
autos conclusos. Cumpra-se. Magalhães de Almeida/MA, 14 de Junho de 2017. Isaac Diego Vieira de Sousa e Silva, Juiz de
Direito Titular da Comarca de São Bernardo/MA, respondendo.” . Eu, José Maria Pereira Martins, Auxiliar Judiciário, assino de
ordem do MM. Juiz de Direito desta Comarca, respondendo.  

Processo nº 231-58.2015.8.10.0095
Ação: INDENIZAÇÃO
Autor: FRANCISCA PEREIRA SANTOS
Advogados:DALFRAN CALDAS LOIOLA, OAB/MA 8094-A e SÂMARA LEITE LIMA, OAB/MA 10932.
Réu: BANCO ITAU BMG SA
Advogado: GIOVANNY MICHAEL VIEIRA NAVARRO OAB/MA 9.320-A
Finalidade: Intimação dos Advogados DALFRAN CALDAS LOIOLA, OAB/MA 8094-A, SÂMARA LEITE LIMA, OAB/MA 10932 e
GIOVANNY MICHAEL VIEIRA NAVARRO OAB/MA 9.320-A, para tomarem conhecimento do traslado do Despacho a Seguir:
“DESPACHO. Converto o julgamento em diligência, a fim de que a parte autora apresente extratos da sua conta bancária,
referentes aos meses de maio a julho de 2014, no prazo de 10 (dez) dias uteis. Transcorrido o prazo supra, com ou sem
manifestação, certifique-se e façam os autos conclusos. Intimem-seCumpra-se. Magalhães de Almeida/MA, 21 de Junho de 2017.
Isaac Diego Vieira de Sousa e Silva, Juiz de Direito Titular da Comarca de São Bernardo/MA, respondendo”.  Eu, José Maria
Pereira Martins, Auxiliar Judiciário, assino de ordem do MM. Juiz de Direito desta Comarca, respondendo.  
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Processo nº 248-60.2016.8.10.0095
Ação: ALVARÁ JUDICIAL
Requerente: JOÃO ESCÓRCIO DOS SANTOS
Advogado: WESLEY MACHADO CUNHA OAB/MA 9.700-A, OAB/PI 6.866.
Finalidade: Intimação do Advogado WESLEY MACHADO CUNHA OAB/MA 9.700-A, OAB/PI 6.866, para tomar conhecimento do
traslado a seguir: “SENTENÇA. Trata-se de Ação de Alvará Judicial para Levantamento de Valores, proposta por João Escórcio
dos Santos, objetivando levantar os valores existentes na conta corrente de titularidade do seu pai, já falecido. Com a inicial vieram
os documentos acostados às fls. 05/15. Recebida a presente ação (fls. 17), este Juízo concedeu o benefício da justiça gratuita à
parte autora e determinou a vista dos autos ao Ministério Público. Instado a se manifestar, o representante do Ministério Público
pugnou pela intimação da parte autora, para apresentação de documentos que comprovassem a existência de parentesco entre o
autor e o de cujus (fls. 21/21-v). Às fls. 25/26-v constam documentos juntados pela parte autora. Posteriormente, às fls. 31/32, o
representante do Ministério Público manifestou-se pela extinção do feito, sem resolução do mérito. Vieram-me os autos conclusos.
É o relatório. Passo a decidir. Consoante disposição do art. 1º da Lei nº 6.858/80, os valores devidos por empregadores aos
empregados e os montantes das contas individuais do FGTS e do PIS-PASEP, que não foram recebidos em vida pelos respectivos
titulares, serão pagos, em quotas iguais, aos dependentes habilitados perante a Previdência Social ou na forma determinada pela
legislação específica dos servidores civis e militares, e, na sua ausência, aos sucessores previstos na lei civil, indicados em alvará
judicial, independentemente de inventário ou arrolamento. Desse modo, para que o valor requerido por meio de alvará judicial
possa ser liberado, é imprescindível que reste configurada a relação de sucessão, parentesco ou dependência entre o requerente
e a pessoa falecida. Analisando os autos, vislumbra-se que o autor não comprovou devidamente a sua relação de parentesco ou
dependência com o de cujus, o qual o demandante alega ser filho, haja vista que os documentos presentes às fls. 25/26-v não
possuem força probatória suficiente para comprovar o parentesco ou a dependência. Ademais, verifica-se que no documento do
autor, constante às fls. 10, qual seja, carteira de identidade, não consta o nome do falecido como genitor do requerente. Nesse
contexto, nota-se que o demandante não tem legitimidade para propor a presente ação, situação esta que enseja a extinção do
feito, na forma do art. 485, VI, por ser a legitimidade ativa uma condição da ação. Ante o exposto, JULGO EXTINTO O
PROCESSO, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, para que produza seus
efeitos legais. Decorrido o prazo legal, certifique-se o trânsito em julgado e proceda-se a baixa na distribuição e o arquivamento,
observadas as formalidades legais. Atribuo a esta sentença a força de mandado. Sem custas nem honorários. Publique-se.
Registre-se. Intime-se. Magalhães de Almeida/MA, 06 de Junho de 2017. Isaac Diego Vieira de Sousa e Silva Juiz de Direito Titular
da Comarca de São Bernardo/MA, respondendo”. Eu, José Maria Pereira Martins, Auxiliar Judiciário, assino de ordem do MM. Juiz
de Direito, respondendo

Processo nº 256-08.2014.8.10.0095
Ação: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
Requerente: MARIA DO NASCIMENTO SILVA ITALIANO
Requerido: BANCO BMG SA
Advogado: FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES, OAB/MG 76.696 e OAB/MA 11.442-A
Finalidade: Intimação do Advogado FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES, OAB/MG 76.696 e OAB/MA 11.442-A para tomar
conhecimento da Decisão trasladada a seguir: “DECISÃO. Tratam-se de embargos de declaração, nos quais o embargante alega
a existência de erro material na sentença, no que toca ao número do contrato de empréstimo objeto da lide, motivo pelo qual
requer o acolhimento dos presentes embargos. Instado a se manifestar, a embargada concordou com as alegações feitas nos
citados embargos, requerendo, o aprimoramento da sentença. Vieram-me os autos conclusos. É o relatório. Passo a decidir. O art.
83, caput, da Lei nº 9.099/95, destaca que os embargos de declaração têm cabimento quando houver obscuridade, contradição ou
omissão na sentença ou acórdão. Analisando os autos, vislumbra-se que a embargante apresentou os presentes embargos de
declaração, cópia (75/79) e via original (fls. 81/85), tempestivamente, alegando contradição quanto ao número do contrato
declarado nulo na sentença. Desse modo, compulsando os autos, verifica-se que merece guarida o pedido formulado em sede de
embargos de declaração, tendo em vista que na sentença de fls. 23/24, foi declarada a nulidade do contrato nº 09471-4, o qual não
condiz com o contrato objeto da lide, qual seja, o contrato nº 247422807, conforme se vê as fls. 07 e 11. Ademais, a parte
embargada apresentou manifesta concordância com o pedido da embargante, pugnando pelo aprimoramento da sentença, de
modo a constar o número do contrato objeto da demanda. Ante ao exposto, considerando a existência de erro material na
sentença, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e ACOLHO-OS, para sanar a omissão apontada pelo embargante,
qual seja, o número do contrato declarado nulo, retificando a sentença de fls. 23/24, nos seguintes termos: "Por todo o exposto, e
com base no art. 5º, X, da CF, c/c art. 186 e 927 do CC e art. 14 § 3º, do CDC, julgo procedente o pedido formulado na inicial, para
declarar nulo o contrato de nº 247422807, estabelecido entre as partes.". Ademais, mantenho a sentença de fls. 23/24, na forma já
prolatada. Intimem-se as partes da presente decisão. Atribuo a esta decisão a força de mandado. Cumpra-se. Magalhães de
Almeida/MA, 31 de Maio de 2017. Isaac Diego Vieira de Sousa e Silva, Juiz de Direito Titular da Comarca de São Bernardo/MA,
respondendo.” Eu, José Maria Pereira Martins, Auxiliar Judiciário, subscrevo de ordem do MM. Juiz de Direto desta Comarca,
respondendo.  
 
 

Processo nº 261-30.2014.8.10.0095
Ação: AÇÃO PENAL
Denunciante: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
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Acusado: MARCONI LOPES MATIAS
Advogado: BERNARDO SPÍNDOLA DOS SANTOS FILHO, OAB/MA12.886-A
Finalidade: Intimação do Advogado BERNARDO SPÍNDOLA DOS SANTOS FILHO, OAB/MA 12.886-A, para tomar
conhecimento do inteiro teor da Decisão trasladada a seguir: “DECISÃO. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela
defesa do acusado, em face da sentença de fls. 79/81-v, alegando a existência de omissão quanto à condenação ao pagamento
de honorários advocatícios ao defensor dativo, com fundamento no art. 382 do CPP. Vieram-me os autos conclusos. É o breve
relatório. Decido. Analisando os autos, vislumbra-se que o embargante alega a existência de omissão na sentença prolatada,
haja vista que não houve a Condenação do Estado do Maranhão, para realizar o pagamento dos honorários advocatícios em
favor do defensor dativo. Compulsando detidamente os autos, verifica-se que merece prosperar a alegação apresentada nos
embargos, uma vez que não foram fixados os honorários do defensor nomeado, em virtude da impossibilidade do acusado de
custear advogado. Contudo, vale ressaltar, que tal situação não ocasionará a alteração da soberania do julgado, uma vez que os
presentes embargos não têm o condão de modificar a sentença prolatada. Ante o exposto, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO opostos e ACOLHO-OS, para sanar a omissão apontada pelo embargante, qual seja, a ausência de fixação de
honorários advocatícios ao defensor nomeado, adicionando o seguinte trecho à sentença de fls. 79/81-v: "Considerando que o
advogado, Dr. Bernardo Spindula dos Santos Filho, OAB/MA nº 12.886-A, funcionou no feito como defensor dativo do acusado,
apresentando resposta à acusação, participando de audiência, incluindo as alegações finais, CONDENO o Estado do Maranhão
ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), diante do trabalho realizado e do zelo
profissional.".Ademais, mantenho a sentença de fls. 79/81-v, na forma já proferida. Atribuo a esta decisão a força de mandado.
Intime-se. Notifique-se o Ministério Público desta decisão e da sentença. Cumpra-se. Magalhães de Almeida/MA, 05 de Junho de
2017. Isaac Diego Vieira de Sousa e Silva, Juiz de Direito Titular da Comarca de São Bernardo/MA, respondendo” . Eu, José Maria
Pereira Martins, Auxiliar Judiciário, subscrevo de ordem do MM. Juiz de Direto desta Comarca, respondendo.
 

Processo nº 271-40.2015.8.10.0095
Ação: EMBARGOS DE TERCEIROS
Embargado: SANDRA MACHADO DE CARVALHO MASCARENHAS
Advogado: AJALMAR REGO DA ROCHA FILHO
Embargante: JOSÉ DE ARIMATÉIA LIMA CANDEIRA
Advogado: FABYANNO CRVALHO S. ARAÚJO, OAB/MA 11.225
Finalidade: Intimação dos Advogados AJALMAR REGO DA ROCHA FILHO, OAB/MA 7.075-A e FABYANNO CRVALHO S.
ARAÚJO, OAB/MA 11.225, para tomarem conhecimento do inteiro teor do Despacho de fl. 37 trasladado a seguir:
“DESPACHO. Intime-se o embargado, na pessoa do seu advogado constituído, para juntar aos autos um mapa ou croqui,
especificando a área do terreno que o requerente tem a posse,h bem como a área do imóvel objeto de constrição nos autos
principais, no prazo de 15 (quinze) dias uteis.Transcorrido o prazo supra, com ou sem manifestação, certifique-se e façam os
autos conclusos. Cumpra-se. Magalhães de Almeida/MA, 07 de Junho de 2017. Isaac Diego Vieira de Sousa e Silva, Juiz de
Direito Titular da Comarca de São Bernardo/MA, respondendo.” Eu, José Maria Pereira Martins, Auxiliar Judiciário, assino de
ordem do MM. Juiz de Direito desta Comarca, respondendo.  

Processo nº 311-61.2011.8.10.0095
Ação: BUSCA E APREENSÃO
Requerente: CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA
Advogado: EDEMILSON KOJI MOTODA
Requerido: EDITE ALVES FARIAS
Advogada: CAROLINE DIAS COELHO GAZZINELLI OAB/MG 126.739
Finalidade: Intimação dos advogados EDEMILSON KOJI MOTODA, OAB/SP 231.747 e CAROLINE DIAS COELHO GAZZINELLI
OAB/MG 126.739 para tomarem conhecimento do despacho trasladado a seguir: “DESPACHO. Intime-se a parte autora, na
pessoa do seu advogado constituído, para se manifestar acerca dos documentos de fls. 111/112, bem como para informar sobre a
quitação do contrato realizado com a requerida, no prazo de 15 (quinze) dias uteis. Transcorrido o prazo supra, com ou sem
manifestação, certifique-se e façam os autos conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. Magalhães de Almeida/MA, 07 de Junho de 2017.
Isaac Diego Vieira de Sousa e Silva, Juiz de Direito Titular da Comarca de São Bernardo/MA, respondendo”. Eu, José Maria Pereira
Martins, Auxiliar Judiciário, subscrevo de ordem do MM. Juiz de Direto desta Comarca, respondendo.
 

Processo nº 37-24.2016.8.10.0095
Ação: BUSCA E APREENSÃO
Autor da Ação: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA
Advogados: NELSON PASCHOALOTTO, OAB/SP 108.911 e ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB/SP 192.649,
BERNARDO SPÍNDULA DOS SANTOS FILHO, OAB/MA 12.886-A.
Requerido: FRANCISCO RODRIGUES NUNES
Finalidade: INTIMAÇÃO dos Advogados: NELSON PASCHOALOTTO, OAB/SP 108.911, ROBERTA BEATRIZ DO
NASCIMENTO OAB/SP 192.649 e BERNARDO SPÍNDULA DOS SANTOS FILHO, OAB/MA 12.886-A, para tomarem
conhecimento do inteiro teor do Despacho trasladado a seguir: “SENTENÇA. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, proposta
pela ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA, em face de FRANCISCO RODRIGUES NUNES, já qualificados
nos autos. Alega a autora que o demandado adquiriu, mediante contrato com garantia de alienação fiduciária, a motocicleta
HONDA BROS 150 ES, cor vermelha, 2013/2013, CHASSI 9C2KD0550DR374954, deixando o requerido de efetuar o pagamento
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das prestações devidas desde 19/09/2014, não efetivando qualquer pagamento, mesmo sendo notificada pela parte autora. Com a
inicial vieram os documentos acostados às fls. 06/27. Após a apresentação de depositário fiel, foi deferida a liminar pleiteada (fls.
47/48), a qual foi devidamente cumprida, consoante auto de busca e apreensão (fls. 52), com a posterior entrega do bem ao
depositário fiel indicado pela requerente (fls. 54). Devidamente citada (fls. 53), o requerido quedou-se inerte, conforme certidão de
fls. 56. Instada a se manifestar, a autora requereu o julgamento antecipado da lide (fls. 59/60). Vieram-me os autos conclusos. É o
relatório. Decido. Inicialmente, decreto a revelia do requerido, haja vista que apesar de devidamente intimado, o mesmo deixou
transcorrer o prazo sem apresentação de contestação (fls. 56). Desse modo, presumem-se verdadeiras as alegações formuladas
pela parte autora (art. 344, CPC). Nesse contexto, considerando a revelia da requerida e não havendo a necessidade de produção
de provas, aplica-se ao presente feito o julgamento antecipado, nos moldes do art. 355 do CPC. O Decreto-Lei nº 911/69 concede
ao réu, após o cumprimento da liminar de busca e apreensão, a possibilidade de reaver o bem apreendido, mediante a purgação
da mora, ou mesmo contestar o feito, no prazo legal. Não havendo a purgação da mora, a propriedade e posse do bem em
questão são consolidadas em favor do credor, consoante disposição do art. 3º, §1º, do Decreto-Lei nº 911/69. Analisando os autos,
verifica-se que o requerido não apresentou contestação e nem efetuou o pagamento do valor devido, concedendo à parte autora o
direito de reaver o bem em questão, de forma definitiva, haja que o feito encontra-se devidamente instruído, na forma da legislação
em apreço, com a comprovação do negócio jurídico formulado entre as partes e inadimplência do demandado, mesmo após ser
notificado da mora. Ante ao exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, com fundamento no Decreto-Lei nº. 911/69 e no
art. 487, I, do CPC, consolidando nas mãos da parte autora a propriedade e a posse plenas e exclusivas da motocicleta HONDA
BROS 150 ES, cor vermelha, 2013/2013, CHASSI 9C2KD0550DR374954, tornando definitiva a liminar anteriormente deferida, nos
termos do art. 3º, §1º, do Decreto-Lei nº. 911/69. Condeno a parte requerida ao pagamento das custas judiciais e dos honorários
advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (art. 85, §2º, CPC). Em caso de venda do bem, pela
parte autora, esta deverá prestar contas junto à requerida, entregando a ela o saldo apurado, em caso de saldo positivo, consoante
às disposições contidas no art. 2º do Decreto-Lei nº. 911/69. Transcorrido o prazo legal, certifique-se o trânsito em julgado e
expeça-se ofício ao DETRAN/MA, visando regularizar a propriedade e posse do veículo consolidadas em poder da autora. Após,
arquivem-se os autos, observadas as cautelas legais. Atribuo a esta sentença a força de mandado. Publique-se. Registre-se.
Intimem-se. Magalhães de Almeida/MA, 21 de Junho de 2017. Isaac Diego Vieira de Sousa e Silva, Juiz de Direito Titular da
Comarca de São Bernardo/MA, respondendo.” Eu, José Maria Pereira Martins, Auxiliar Judiciário, assino de ordem do MM. Juiz de
Direito da Comarca de Magalhães de Almeida/Ma, respondendo.
 

Processo nº 387-80.2014.8.10.0095
Ação: PROCEDIMENTO DE JUIZADO CÍVEL - INDENIZAÇÃO
Requerente: CARLAS SIMONE ALVES DA SILVA
Requerido: TELEMAR NORTE LESTE SA
Advogado: ULISSES SOUSA ADVOGADOS ASSOCIADOS OAB/MA 110, ULISSES CESAR MARTINS DE SOUSA, OAB/MA
4.462,  LETÍCIA MARIA ANDRADE TROVÃO, OAB/MA 7.583, ANTONIO ANGLADA J. CASANOVAS, OAB/MA 7.329, MARIANA
BRAGA DE CARVALHO, OAB/MA 6.853, BRENO NAZARENO COSTA FELIPE, OAB/MA 10.386, MARIANA MARIA MAIA
VALENTE, OAB/MA 9.60.
Finalidade: Intimação dos Advogados: ULISSES SOUSA ADVOGADOS ASSOCIADOS OAB/MA 110, ULISSES CESAR MARTINS
DE SOUSA, OAB/MA 4.462,  LETÍCIA MARIA ANDRADE TROVÃO, OAB/MA 7.583, ANTONIO ANGLADA J. CASANOVAS,
OAB/MA 7.329, MARIANA BRAGA DE CARVALHO, OAB/MA 6.853, BRENO NAZARENO COSTA FELIPE, OAB/MA 10.386,
MARIANA MARIA MAIA VALENTE, OAB/MA 9.60, para tomarem conhecimento do inteiro teor do traslado a seguir: “DECISÃO.
Trata-se de execução de sentença proposta por Carla Simone Alves da Silva, em face da Telemar Norte Leste S/A, nos presentes
autos.Analisando os autos, vislumbra-se que a parte requerida encontra-se em fase de recuperação judicial, cujo processo tramita
na 7ª Vara Empresarial da Comarca do Rio de Janeiro/RJ. Desse movo, consta, no processo nº 0203711-65.2016.8.19.0001,
decisão proferida em 15/05/2017, a qual prorrogou por mais 180 (cento e oitenta) dias uteis a suspensão das ações e execuções,
em face das Empresas OI, ou até que seja realizada a Assembleia de Credores. Ante o exposto, DETERMINO A SUSPENSÃO DA
PRESENTE AÇÃO, pelo prazo de 180 dias uteis, a partir do dia 16/05/2017 ou até a realização da Assembleia de Credores.
Aguarde-se em Secretaria o transcurso do prazo supra. Transcorrido o citado prazo, certifique-se e façam os autos conclusos.
Intimem-se as partes. Atribuo a esta decisão a força de mandado. Cumpra-se. Magalhães de Almeida/MA, 31 de Maio de 2017.
Isaac Diego Vieira de Sousa e Silva, Juiz de Direito Titular da Comarca de São Bernardo/MA, respondendo”. Eu, José Maria
Pereira Martins, Auxiliar Judiciário, subscrevo de ordem do MM. Juiz de Direto desta Comarca, respondendo.
 
 
 
 

Processo nº 44-26.2010.8.10.0095
Ação: REINTEGRAÇÃO – MANUTENÇÃO DE POSSE
Requerente:FRANCISCO PERES DE OLIVEIRA e TEODORA FELICIANA DE OLIVEIRA
Advogado: SHEILA MARIA DE ARAÚJO ROCHA, OAB/MA 8.615-A e FABYANNO CARVALHO SILVA ARAÚJO, OAB/MA 11.225
Requerido: DONIZETE FERREIRA DE MACEDO e SANDRA MACHADO DE CARVALHO MASCARENHAS
Advogado: AJALMAR REGO DA ROCHA FILHO, OAB/MA 7075-A
Finalidade: Intimação dos Advogados AJALMAR REGO DA ROCHA FILHO, OAB/MA 7075, SHEILA MARIA DE ARAÚJO
ROCHA, OAB/MA 8.615-A e FABYANNO CARVALHO SILVA ARAÚJO, OAB/MA 11.225, para tomarem conhecimento do inteiro
teor do Despacho trasladado a seguir: “R.H. INTIMEM-SE AS PARTES, no prazo de 15 (quinze) dias para os fins do art. 477, §1º,
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do CPC. Após, conclusos. Magalhães de Almeida/MA, 22 de Junho de 2017.”  Eu, José Maria Pereira Martins, Auxiliar Judiciário,
assino de ordem do MM. Juiz de Direito desta Comarca, respondendo.  
 

Processo nº 507-94.2012.8.10.0095
Ação: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
Autor: WELLINGTON JORGE CUTRIM SOUSA
Advogado:  SHEILA MARIA DE ARAÚJO ROCHA, OAB/MA 8616-A
Réu: O ESTADO DO MARANHÃO
Advogado: SHEILA MARIA ARAÚJO ROCHA, OAB/PI5.355 E OAB/MA 8.616-A,
Finalidade: Intimação da advogada: SHEILA MARIA ARAÚJO ROCHA, OAB/PI5.355 E OAB/MA 8.616-A, para tomar
conhecimento do inteiro teor do Despacho trasladado a seguir: “D ESPACHO. Tendo em vista a certidão de fl. 159, intime-se a
parte autora, na pessoa da sua advogada constituída, para que apresente a atualização dos valores devidos, no prazo de 20
(vinte) dias. Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e façam os autos conclusos. Sirva-se do presente
despacho como mandado. Cumpra-se. Magalhães de Almeida/MA, 10 de Maio de 2017. Isaac Diego Vieira de Sousa e Silva, Juiz
de Direito Titular da Comarca de São Bernardo/MA, respondendo”. Eu, José Maria Pereira Martins, Auxiliar Judiciário, subscrevo
de ordem do MM. Juiz de Direto desta Comarca, respondendo.
 

Processo nº 516-56.2012.8.10.0095
Ação: INTERDITO PROIBITÓRIO
Requerente: SANDRA MACHADO DE CARVALHO MASCARENHAS
Advogado: AJALMAR REGO DA ROCHA FILHO, OAB/MA 7.075-A
Requerido: SEBASTIÃO FERREIRA DA COSTA
Advogado: FABYANNO CARVALHO SILVA ARAÚJO, OAB/MA 11.225
Finalidade: Intimação dos Advogados AJALMAR REGO DA ROCHA FILHO, OAB/MA 7.075-A e FABYANNO CARVALHO SILVA
ARAÚJO, OAB/MA 11.225, para tomarem conhecimento do inteiro teor do despacho trasladado a seguir: “DESPACHO . Intimem-
se as partes, acerca do retorno dos autos, bem como para requererem o que entenderem de direito, no prazo de 10 (dez) dias
uteis, sob pena de arquivamento. Transcorrido o prazo supra, com ou sem manifestação, certifique-se e façam os autos conclusos.
Sirva-se do presente despacho como mandado. Cumpra-se. Magalhães de Almeida/MA, 07 de Junho de 2017. Isaac Diego Vieira
de Sousa e Silva, Juiz de Direito Titular da Comarca de São Bernardo/MA, respondendo”. Eu, José Maria Pereira Martins, Auxiliar
Judiciário, assino de ordem do MM. Juiz de Direito desta Comarca, respondendo.  

Processo nº 518-26.2012.8.10.0095
Ação: COBRANÇA PELO RITO SUMÁRIO
Autor: JOANA MARIA ROCHA DA COSTA e MARIA DE NAZARÉ SANTOS LIMA
Advogado:  EDUARDO AIRES CASTO, OAB/MA 5.378
Réu: MUNICÍPIO DE MNAGALHÃES DE ALMEIDA/MA
Finalidade: Intimação do Advogado EDUARDO AIRERS CASTRO, OAB/MA 5378,  para tomar conhecimento do inteiro teor do
despacho trasladado a seguir. “DESPACHO. Intimem-se as partes, acerca do retorno dos autos, bem como para requererem o
que entenderem de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento. Ressalta-se que o requerido deve ser
intimado na pessoa do seu representante legal. Sirva-se do presente despacho como mandado. Cumpra-se. Magalhães de
Almeida/MA, 10 de Maio de 2017. Isaac Diego Vieira de Sousa e Silva, Juiz de Direito Titular da Comarca de São Bernardo/MA,
respondendo”. Eu, José Maria Pereira Martins, Auxiliar Judiciário, subscrevo de ordem do MM. Juiz de Direto desta Comarca,
respondendo.

Processo nº 54-94.2015.8.10.0095
Ação: TUTTELA C/ C DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR
Requerente: MARIA DO ROSÁRIO CARDOSO SANTOS
Advogado: DIONILO GONÇALVES COSTA NTEO SEGUNDO, OAB/MA 10.971
Requerido: FRANCISCO CARLOS DOS SANTOS LIMA e JANETE SOUZA SILVA.
Finalidade: Intimação do Advogado, DIONILO GONÇALVES COSTA NTEO SEGUNDO, OAB/MA 10.971, para tomarem
conhecimento do inteiro teor do Despacho trasladado a seguir: “ Intime-se autor para recolher custas da diligência. Após, expeça-
se a Carta. Magalhães de Almeida, 22/06/2017. Isaac Diego Vieira de Sousa e Silva, Juiz de Direito”. Eu, José Maria Pereira
Martins, Auxiliar Judiciário, assino de ordem do MM. Juiz de Direito, respondendo

Processo nº 90-44.2012.8.10.0095
Ação: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
Exequente: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA
Advogado: DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO
Executada: FRANCISCA MARIA ROCHA FERREIRA
Finalidade:Intimação do advogado da exequente, DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO, OAB/SP-31618, da
sentença proferida nos autos em epígrafe, dispositivo transcrito a seguir: SENTENÇA:"...Assim, com base no acima exposto,
DECRETO A EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, homologando o pedido de desistência, nos termos do art.
485, VIII, do CPC. Custas pela parte autora nos termos do art. 90, caput, CPC. Sem honorários advocatícios ante a não oposição
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de resistência pela parte requerida, em atenção ao princípio da causalidade. Publique-se. Intime-se. Registre-se. Após o trânsito
em julgado e recolhimento das custas, arquive-se.Magalhães de Almeida, 11 de maio de 2017. Isaac Diego Vieira de Sousa e
Silva. Juiz de Direito Titular da Comarca de São Bernardo – Respondendo ". Eu, Raimundo Olinda dos Santos Filho, Técnico
Judiciário, assino de ordem do MM. Juiz de Direito respondendo por esta Comarca. Magalhães de Almeida, 28 de junho de 2017.

Processo nº  449-91.2012.8.10.0095   
Ação: PENAL
Autor: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
Acusado: AGENOR JOSE DE SALES NETO
ESTADO DO MARANHÃO.PODER JUDICIÁRIO.COMARCA DE MAGALHÃES DE ALMEIDA. SENTENÇA: “ O representante do
Ministério Público, com base em inquérito policial, apresentou denúncia em face de Agenor José de Sales Neto. já devidamente
qualificado nos autos, acusando-o da prática do crime previsto no art. 16. parágrafo único, IV. da Lei n°. 10.826/2003. Consta do
processo Exame de eficiência de arma de fogo (fl. 08). Recebimento da denúncia e citação para apresentação de defesa escrita.
Designação de audiência de instrução e julgamento, onde foram ouvidas as testemunhas arroladas pela acusação, sendo que a
defesa não arrolou nenhuma. Em seguida. no interrogatório, o acusado confessou a prática do delito. Em alegações finais, sob a
forma de memoriais escritos (fls. 45/46), o Ministério Público Estadual, após analisar o conjunto probatório, requereu a condenação
do acusado nas penas previstas no artigo 14, caput. da Lei n°. 10.826/2003. A defesa em sede de alegações finais pugna pela
absolvição do acusado em face da existência do estado de necessidade. Subsidiariamente. requereu a aplicação da substituição
da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. É o breve relatório que se faz necessário. DECIDO. O acusado foi preso
em flagrante delito por porte ilegal de arma de fogo, sendo trazido ao processo apenas Exame de eficiência de arma de fogo. a
qual teve a sua potencialidade comprovada (fls. 08). Quanto ao porte ilegal de arma de fogo, a prova testemunhai colhida na fase
de instrução ratifica o que foi afirmado no Inquérito Policial, apontando o acusado como autor do crime em comento. De outro lado,
o próprio acusado confessa a autoria delitiva, afirmando que portava a arma de fogo. Nestes termos, a acusação logrou êxito em
provar que o acusado portava, no dia dos fatos, um revólver, calibre 32, sem marca e sem numeração, municiado com três
cartuchos intactos, eficientes para produção de disparos e sem autorização e em desacordo com determinação legal. Na verdade,
resta cabalmente comprovado que o acusado portava ilegalmente arma de fogo no momento de sua prisão em flagrante. O direito
não pode albergar todo mundo que pretende andar armado, a revelia do ordenamento jurídico. Não aplicar pena a alguém que
comete esse tipo de delito é contribuir para alimentar a violência que assola a sociedade e fomentar na população esse tipo de
atitude criminosa e perigosa, além de despertar o sentimento de impunidade. Ocorre que o representante legal do Ministério
Público denunciou o acusado como incurso nas penas do art. 16, parágrafo único. IV. da Lei 10826. uma vez que relatou na
denúncia que o acusado portava arma de fogo sem numeração. Contudo, não houve exame pericial realizado pela polícia em que
se constatou tal fato. o que justificou o pedido de condenação, em sede de alegações finais, nas penas do art. 14. Assim, verifica-
se que é caso de emendatio libelli, uma vez que o acusado não pode ser condenado por crime mais grave se não existe laudo que
comprove ter sido a numeração da arma de fogo suprimida por ele. Diante do quadro fático e que mais dos autos consta. JULGO
parcialmente procedente o pedido constante na Denúncia, e em consequência. DECLARO o acusado AGENOR JOSÉ DE SALES
NETO incurso nas penas do artigo 14 da Lei n°. 10.826/2003. CONDENANDO-O em seus termos. Por força do que dispõe o artigo
68 do Código Penal, em observância aos critérios estabelecidos no artigo 59 do mesmo Estatuto, passo a análise das
circunstancias judiciais: culpabilidade normal a espécie, nada tendo a valorar; verifico que o acusado não revela possuir
antecedentes criminais, em vista da inexistência de decisão transitada em julgado contra sua pessoa: poucos elementos foram
coletados a respeito de sua conduta social e personalidade, devendo ser avaliadas positivamente; o motivo do delito trazido aos
autos, não justifica a conduta do agente: as circunstâncias se encontram relatadas no processo, em nada prejudicando o acusado;
as consequências extra-penais são desconhecidas; ao tempo em que não se pode cogitar acerca do comportamento da vítima.
Concluída esta análise, constata-se que todas as circunstâncias judiciais analisadas militam em favor do acusado. Por esta razão,
fixo a pena base em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa. o que torno definitiva, apesar da existência da atenuante
contida no artigo 65. inciso III, alínea "d", do Código Penal Brasileiro (confissão), tendo em vista que não possui o condão de baixar
a pena aquém do mínimo legal, conforme a Súmula 231. Superior Tribunal de Justiça. bem como diante da inexistência de causa
de aumento ou diminuição de pena, considerando suficiente para a prevenção e repressão do crime. A pena privativa de liberdade,
acima cominada. deverá ser cumprida no Complexo Penitenciário de Pedrinhas, em regime aberto, (artigo 33. § 2o. letra "c". do
Código Penal). Incabível a suspensão condicional da pena, em face da ausência dos requisitos do artigo 77. do Código Penal.
Entretanto, sensível a orientação estatuída no artigo 44, inciso I. do Código Penal. SUBSTITUO a pena privativa de liberdade
aplicada POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITOS (arl. 44. § 2o, parte final, do CP), uma na modalidade de PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS À COMUNIDADE OU A ENTIDADES PÚBLICAS, sendo que a respectiva pena terá a mesma duração da pena
privativa de liberdade substituída, tudo a ser cumprido nos termos e forma fixados pelo Juízo das Execuções Penais, a teor dos
arts. 45 e 46. do Código Penal, c/c o arí. 149 e ss. da Lei n°. 7.210/84 (LEP). e a outra na PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA, consistente
no pagamento de 04 (quatro) cestas básicas, cada uma no valor de R$ 50,00. A multa deverá ser paga dentro de 10 (dez) dias do
trânsito em julgado. O "quantum" deverá ser atualizado, por ocasião da execução (art. 49. § 2o. CP). Fixo, ainda, o dia-multa em
1/30° (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do crime. Desnecessário o recolhimento do réu para possível interposição
de recurso contra a presente Sentença, eis que. respondeu parte do processo em liberdade, sendo que "condenado a regime
aberto, não tem o réu, para apelar, que se recolher à prisão.'* (STJ - RT 712/474). Corresponde, portanto, um direito do réu apelar
em liberdade. Transitada em julgado, lance o nome do acusado no rol dos culpados, "ex vi" do artigo 5o. inciso LVII, da
Constituição Federal. Após, dê-se baixa na distribuição e arquive-se. Comunique-se a justiça eleitoral. Publique-se. Registre-se.
Intime-se. Sem custas. Cumpra-se. Magalhães de Almeida/MA, 28 de junho de 2012. Alexandre Moreira Lima. Juiz de Direito".  
Magalhães de Almeida/MA, 28 de junho de 2017.
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Maracaçumé

PROCESSO Nº 932-55.2011.8.10.0096 (932/2011)
AÇÃO: REVISÃO DE CONTRATO
AUTOR: ANTONIO GONÇALVES FILHO
RÉU: BANCO ITAÚLEASING S/A

INTIMAÇÃO
O MM Juiz de Direito, Titular da Comarca de Maracaçumé/MA, Dr. Rômulo Lago e Cruz, no uso de suas atribuições legais, manda
INTIMAR os advogados da parte autora, Dr. LUCAS EVANGELISTA DE SOUSA NETO, inscrito na OAB/PA 17.125ª e Dr.
SHERLANE RAQUEL COTA CAMPOS inscrita na OAB/PI 8.380, para se manifestarem nos autos acerca da certidão de fl., 162.

Maracaçumé (MA), 28 de junho de 2017.
RÔMULO LAGO E CRUZ

Juiz de Direito

PROCESSO Nº 1614-68.2015.8.10.0096 (1628/2015)
CLASSE: AÇÃO ORDINÁRIA DE REGISTRO DE NASCIMENTO TARDIO
REQUERENTE: ADAILTON BRITO RAMOS
O MM Juiz de Direito, Dr. Rômulo Lago e Cruz, Titular da Comarca de Maracaçumé, no uso de suas atribuições legais, manda
intimar o advogado, Dr. FABRÍCIO CASTRO NUNES, OAB/MA 12.988 para tomar conhecimento da SENTENÇA proferida nos
autos em epígrafe:Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE REGISTRO DE NASCIMENTO TARDIO proposta por ADAILTON BRITO
RAMOS, no bojo da qual se pleiteia a expedição de seu registro de nascimento. Aduz que nasceu em 10 de abril de 1987, no
Município de Tutóia no Estado do Maranhão, sendo filho de José Maria Sousa Ramos e Maria Madalena Brito Oliveira.Alega, que
não possui assento de nascimento e por conseguinte, documento de identidade (RG), não está inscrito no Cadastro de Pessoas
Físicas (CPF), bem como não possui quaisquer outros documentos de identificação.Sustenta que o único documento de
identificação que possui é a Certidão de Batismo da Paróquia de Nossa Senhora da Conceição, no Município de
Tutóia.Documentos juntados às fls. 05/14.Audiência de justificação às fls. 17/19, ocasião na qual foram ouvidos um informante e
uma testemunha.Desta feita, o Ministério Público manifestou-se pelo deferimento do pedido, com a expedição da certidão de
nascimento do requerente (fl. 26-v). Era o que cumpria relatar.Passo à fundamentação.Compulsando os autos, verifica-se que a
presente demanda deve prosperar.No presente caso, o requerente demonstrou ser parte legitima a figurar no pólo ativo da
presente demanda, bem como o seu interesse de agir, em virtude de que somente através de autorização judicial, poderia obter
ordem para lavratura de sua certidão de nascimento.  Ademais, logrou êxito em demonstrar a veracidade de suas alegações,
especialmente em razão dos documentos de fls. 06/14, 20, 30 e 32, bem como o depoimento das testemunhas ouvidas em juízo,
cada um na sua medida apontando no sentido da procedência do pedido formulado.Com efeito, a testemunha TEREZINHA
FERREIRA DE BRITO declarou sem hesitações que Adailton Brito Ramos não possui certidão de nascimento, necessitando de
documentos para estudar, dentre outras finalidades.Neste passo, há que se reconhecer a presença dos requisitos estabelecidos no
art. 109, da Lei 6.015/73 (Lei de Registros Públicos), nos termos do qual, litteris: Quem pretender que se restaure, supra ou
retifique assentamento no Registro Civil, requererá, em petição fundamentada e instruída com documentos ou com indicação de
testemunhas, que o Juiz o ordene, ouvido o órgão do Ministério Público e os interessados, no prazo de cinco dias, que correrá em
cartório.Destarte, e sem mais delongas, restando comprovada a existência do direito alegado (art. 373, I, do CPC), especialmente
após o cotejo com as demais documentações colacionadas aos autos, em outro sentido não se poderia concluir senão naquele
que converge para o deferimento do pedido formulado.Decido.Pelo exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos deduzidos na
inicial, de molde a que seja elaborada a competente certidão de nascimento em nome de ADAILTON BRITO RAMOS, nos
seguintes termos:Deverá constar como seu nome completo: ADAILTON BRITO RAMOS;Data de nascimento: 10.04.1987; Local de
nascimento: Município de Tutóia;Como sexo: masculino; Como pais biológicos: José Maria Sousa Ramos e Maria Madalena Brito
Oliveira.Expeça-se o competente mandado ao Cartório de Registro Civil de Tutóia, enviando-lhe uma cópia da presente decisão, a
fim de que surta seus efeitos legais, com a ressalva de que a confecção de tal documento está isenta da cobrança de
emolumentos e/ou quaisquer outros valores, conforme art. 30 da Lei de Registros Públicos (lei nº 6.015/73).Concedo à parte autora
os benéficos da gratuidade da justiça, razão pela qual deixo de determinar o pagamento das custas judiciais, nos termos da lei nº
1.060/50.Após o trânsito em julgado, arquivem-se os presentes autos, com baixa na distribuição.Publique-se a presente sentença
no Diário de Justiça Eletrônico.Registre-se. Intime-se. Ciência ao Ministério Púbico. Maracaçumé (MA), 17 de maio de 2017.

Maracaçumé (MA), 29 de junho de 2017
RÔMULO LAGO E CRUZ

Juiz de Direito

Matinha

Processo nº. 224-60.2015.8.10.0097
AÇÃO PENAL
Autor: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL.
Acusado: JOANIO ALISSON COSTA
Advogada: Dra. CLEICY MACHADO NUNES – OAB/MA 8323
Acusado: LUAN GUSTAVO GOMES
Acusado: RAYAN SILVA RIBEIRO
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Advogada: Dra. PAULA VERÔNICA SILVA GUIMARÃES – OAB/MA 11.691
INTIMAÇÃO das advogadas dos acusados, Dra. CLEICY MACHADO NUNES – OAB/MA 8323 e Dra. PAULA VERÔNICA SILVA
GUIMARÃES – OAB/MA 11.691, para apresentação de ALEGAÇÕES FINAIS em FORMA DE MEMORIAIS no prazo de 05(cinco)
dias. Tudo em conformidade com o despacho judicial a seguir transcrito: DESPACHO: "Nada sendo requerido a título de
diligência, dou por encerrada a instrução processual, oportunizado à defesa para alegações finais por memoriais. Após
voltem-me os autos conclusos para prolatação da sentença. Matinha 28 de junho de 2017. CELSO SERAFIM JÚNIOR. Juiz de
Direito Titular da Comarca de Matinha/MA.

Rozilene Silva Lima
Assino de ordem do MM. Juiz,

nos termos do art. 3°, XXV, III, do Provimento n°. 001/2007/CGJ/MA

PROCESSO Nº: 315-87.2014.8.10.0097 (315/2014)
JUIZ: DR. CELSO SERAFIM JUNIOR
AUTOR: JOSÉ DE ARIMATEIA LIMA COSTA
ADVOGADO: DR. GENIVAL ABRAO FERREIRA OAB/MA-3.755
RÉU: MUNICÍPIO DE MATINHA/MA
PROCURADORA: ANA EULÁLIA LEAL RIBEIRO OAB/MA-9.850
FINALIDADE:INTIMAÇÃO do Advogado do autor, DR. GENIVAL ABRAO FERREIRA OAB/MA-3.755, para tomar ciência de
Sentença Judicial, no qual segue o dispositivo: “Vistos, etc. Cuida-se de Ação Trabalhista c/c Obrigação de Fazer c/c Indenização
por Danos Morais ajuizada por JOSÉ DE ARIMATEIA LIMA COSTA em face do MUNICÍPIO DE MATINHA, todos já qualificados
nos autos. Relata a parte requerente que foi admitida em setembro de 1994 através de seletivo para exercer a função de agente
comunitário do Município de Matinha/MA, e que recebe uma remuneração inferior ao que determina a Portaria 459, de 15 de março
de 2012 do Ministério da Saúde. Postula, assim, a procedência de seus pedidos, a saber, o pagamento do 13º salário, das férias
acrescidas do terço constitucional, do salário família, do auxílio alimentação, do adicional de insalubridade, da diferença salarial, do
14º salário e da indenização por dano moral. Requer, ainda, o repasse da contribuição previdenciária ao INSS, o depósito de FGTS
e pagamento do PIS/PASEP. Com a inicial de fls. 03/05, vieram os documentos de fls. 06/17. Este Juízo, ao receber a ação,
deferiu a gratuidade processual e determinou o processamento do feito com a citação da parte requerida. Em contestação, a parte
requerida alegou, em sede de preliminar, a inépcia da petição inicial. No mérito, refutou os argumentos alegados na inicial
pugnando pela improcedência da ação notadamente por não ser possível a utilização do incentivo financeiro repassado pelo
Ministério da Saúde como parâmetro para o salário base dos agentes comunitários. Com a contestação de fls. 23/34, vieram os
documentos de fls.35/54. Réplica à fl. 59. Decisão prolatada afastando a preliminar aventada e designando audiência de instrução
e julgamento (fls. 61/63). Audiência de Instrução e Julgamento realizada com a colheita do depoimento das partes (fls. 71/72),
oportunidade em que foi determinado por este Juízo a juntada do demonstrativo de evolução salarial da parte autora a partir de
2009. Em comum acordo as partes requereram a juntada aos autos do depoimento de João Batista Costa, presidente do sindicato
dos agentes comunitários de saúde da Regional de Viana/MA da qual Matinha/MA faz parte, tendo em vista se tratar da mesma
matéria referente ao processo nº 321/2014. Depoimento do presidente do sindicato (fl. 77) e o demonstrativo de evolução salarial e
as contribuições previdenciárias (fls. 74/76). Alegações finais da parte autora (fl.81). Vieram os autos conclusos. É o relevante a
relatar. Fundamento a decisão. Por ocasião do despacho saneador foi afastada a preliminar aventada em contestação, razão pela
qual passo a apreciar o mérito. A Constituição Federal faz menção ao agente comunitário de saúde no art. 198, § 4º e § 5º, nos
seguintes termos: Art. 198. (...) § 4º Os gestores locais do sistema único de saúde poderão admitir agentes comunitários de saúde
e agentes de combate às endemias por meio de processo seletivo público, de acordo com a natureza e complexidade de suas
atribuições e requisitos específicos para sua atuação. § 5º Lei federal disporá sobre o regime jurídico, o piso salarial profissional
nacional, as diretrizes para os Planos de Carreira e a regulamentação das atividades de agente comunitário de saúde e agente de
combate às endemias, competindo à União, nos termos da lei, prestar assistência financeira complementar aos Estados, ao Distrito
Federal e aos Municípios, para o cumprimento do referido piso salarial. A Lei Federal 11.350/2006 regulamenta a norma
constitucional acima, e no seu art. 8º dispõe: Art. 8º Os Agentes Comunitários de Saúde e os Agentes de Combate às Endemias
admitidos pelos gestores locais do SUS e pela Fundação Nacional de Saúde - FUNASA, na forma do disposto no § 4º do art. 198
da Constituição, submetem-se ao regime jurídico estabelecido pela Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, salvo se, no caso
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, lei local dispuser de forma diversa. (grifei) Vale consignar que a Lei Municipal nº
408/2009 criou o cargo de agente comunitário de Saúde do Município de Matinha e em seu art. 3º asseverou que tais profissionais
seriam regidos pela Lei Municipal nº 129-A, de 22 de agosto de 1990 (Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Município de
Matinha/MA). Assim, os agentes comunitários possuem uma relação de cunho estatutário com a administração pública. Feita a
necessária ponderação, importa analisar neste momento a controvérsia principal dos autos, se o agente comunitário de saúde faz
jus a título de remuneração o incentivo financeiro previsto na Portaria nº 459, de 15 de março de 2012 do Ministério da Saúde, ou
se tal incentivo apenas se destina ao custeio do programa. Assevera a referida portaria, in verbis: PORTARIA Nº 459, DE 15 DE
MARÇO DE 2012 Fixa o valor do incentivo de custeio referente à implantação de Agentes Comunitários de Saúde. O MINISTRO
DE ESTADO DA SAÚDE, no uso de suas atribuições que lhe conferem os incisos I e II do parágrafo único do art. 87 da
Constituição, e Considerando a Portaria nº 2.488/GM/MS, de 21 de outubro de 2011, que aprova a Política Nacional da Atenção
Básica e dispõe como responsabilidade do Ministério da Saúde, a garantia de recursos financeiros para compor o financiamento da
atenção básica; e, Considerando a necessidade de revisar o valor estabelecido para o incentivo de custeio referente às equipes de
Saúde da Família, às equipes de Saúde Bucal e aos Agentes Comunitários de Saúde, resolve: Art. 1º Fica fixado em R$ 871,00
(oitocentos e setenta e um reais) por Agente Comunitário de Saúde (ACS) a cada mês, o valor do incentivo financeiro referente aos
ACS das estratégias de Agentes Comunitários de Saúde e de Saúde da Família. Parágrafo único. No último trimestre de cada ano
será repassada uma parcela extra, calculada com base no número de ACS registrados no cadastro de equipes e profissionais do
Sistema de Informação definido para este fim, no mês de agosto do ano vigente, multiplicado pelo valor do incentivo fixado no
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caput deste artigo. Art. 2º Os recursos orçamentários, de que trata esta Portaria, correrão por conta do orçamento do Ministério da
Saúde, devendo onerar o Programa de Trabalho 10.301.2015.20AD - Piso de Atenção Básica Variável - Saúde da Família. Art. 3º
Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos financeiros a partir da competência janeiro de 2012.
ALEXANDRE ROCHA SANTOS PADILHA Pois bem. É sabido que apenas por meio de lei de iniciativa do chefe do poder
executivo a concessão de vantagem ou o aumento de remuneração aos empregados e desde que haja prévia dotação
orçamentária para atender às projeções de despesa de pessoal, consoante se vislumbra da Constituição Federal em seu artigo 37,
inciso X, e artigo 169. Art. 37. A Administração Pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também,
ao seguinte: (...) X - a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do art. 39 somente poderão ser fixados
ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma
data e sem distinção de índices; Art. 169. A despesa com pessoal ativo e inativo da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios não poderá exceder os limites estabelecidos em lei complementar. § 1º A concessão de qualquer vantagem ou
aumento de remuneração, a criação de cargos, empregos e funções ou alteração de estrutura de carreiras, bem como a admissão
ou contratação de pessoal, a qualquer título, pelos órgãos e entidades da administração direta ou indireta, inclusive fundações
instituídas e mantidas pelo Poder Público, só poderão ser feitas: I - se houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender
às projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes; II - se houver autorização específica na Lei de Diretrizes
orçamentárias, ressalvadas as empresas públicas e as sociedades de economia mista. Verifica-se que somente mediante lei
específica se poderá conceder qualquer aumento remuneratório a servidor, razão pela qual a portaria em comento não pode ser
considerada fonte formal para criar direitos de caráter remuneratório a servidor público, não passando esta, tão somente, de
incentivo ao custeio do programa. Nessa esteira, todos os pleitos trabalhistas que não estejam regulados em lei municipal (regime
estatutário), bem como os vinculados a citada portaria devem ser julgados improcedentes, a saber, o depósito de FGTS, o auxílio
alimentação, o pagamento do 14º salário, a diferença salarial e todos os seus reflexos. Quanto ao adicional de insalubridade,
percebe-se que na ausência de previsão legal do próprio ente público ao qual o agente comunitário de saúde esteja vinculado, há
barreira intransponível que impede o pagamento do adicional de insalubridade aos referidos cargos, em que pese existir norma
constitucional lhe assegurando tal direito (art. 7º, XXIII, CF). É conditio sine qua non que a Administração edite lei que estabeleça e
regulamente como será a forma de integralização do adicional de insalubridade à remuneração do servidor público estatutário
exposto a agentes nocivos à saúde; ou até mesmo uma lei que preveja o pagamento dessa verba remuneratória baseada em outra
lei (a CLT, por exemplo). Para apreciação dos demais pleitos faz-se necessário trazer à baila o art. 373 do Código de Processo
Civil que distribui o ônus da prova conforme a posição processual que a parte assume. Se ela está no polo ativo, compete-lhe
provar o fato constitutivo de seu pretenso direito. Se no polo passivo, cabe-lhe provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito alegado pelo autor. Não recai ônus da prova sobre o réu quando ele não alega fato modificativo, impeditivo ou extintivo, mas
apenas nega o fato constitutivo do direito alegado pelo autor. Desse modo, quanto aos pleitos de pagamento do 13º salário e das
férias acrescidas do terço constitucional, verifica-se que tais não merecem prosperar tendo em vista que a própria parte requerente
afirma que os recebe. Se porventura em algum dado período tenha deixado de receber, tal informação deveria estar devidamente
delineado nos autos, todavia tal fato não ocorreu, ou seja, a parte autora não se desincumbiu do ônus de provar fato constitutivo do
seu direito. Quanto ao repasse da contribuição previdenciária ao INSS é de se verificar que a parte autora não comprovou
minimamente de forma documental (por exemplo, através de seu CNIS - Cadastro Nacional de Informações Sociais) que o repasse
de sua contribuição ao órgão previdenciário não vem sendo realizado. Por outro lado, o ente municipal comprovou que vem
efetuando o pagamento quando junta aos autos o demonstrativo de evolução salarial do agente comunitário. A parte autora não
pode perder de vista que mesmo quando o Município deixa de repassar ao INSS as contribuições previdenciárias, seja por ato
doloso ou culposo, este jamais poderá recusar-se a conceder algum benefício previdenciário, como, por exemplo, a aposentadoria.
Quanto ao pedido referente ao pagamento do PIS/PASEP, verifica-se que tal pleito também é indevido, haja vista que a parte
requerida, por seu preposto, afirmou que os agentes comunitários estão cadastrados desde 2009 no PIS/PASEP e que receberam
em 2015 o referente a 2014. Por outro lado, o próprio presidente do sindicato dos agentes comunitários de saúde afirmou que o
Município de Matinha/MA paga o PIS/PASEP. Na verdade, quando este afirmou que o ente municipal paga, nada mais quis dizer
que o ente municipal efetuou o cadastramento do servidor. É que o pagamento a título de abono salarial referente ao PIS/PASEP
não é incumbência do ente municipal, mas da União Federal. Já quanto ao dano moral, não vislumbro sua existência, eis que
ausente qualquer ofensa ou violação dos bens de ordem moral da parte autora, tais sejam o que se referem à sua liberdade, à sua
honra, à sua saúde (mental ou física), à sua imagem, razão pela qual tal petitório não deve ser acolhido. Por fim, quanto ao salário
família, o art. 7º, XII da Constituição Federal assevera que é garantido o pagamento do salário-família em razão do dependente do
trabalhador de baixa renda nos termos da lei, redação esta que foi dada pela Emenda Constitucional nº 20 de 15 de dezembro de
1998, que afirmou ainda em seu art. 13 que "até que a lei discipline o acesso ao salário-família e auxílio-reclusão para os
servidores, segurados e seus dependentes, esses benefícios serão concedidos apenas àqueles que tenham renda bruta mensal
igual ou inferior a R$ 360,00 (trezentos e sessenta reais), que, até a publicação da lei, serão corrigidos pelos mesmos índices
aplicados aos benefícios do regime geral de previdência social". Nessa esteira, diante da omissão do regramento estatutário dos
servidores públicos municipais de Matinha acerca do salário-família devem ser aplicadas as disposições do Regime Geral de
Previdência, nos termos do art. 13 da referida Emenda Constitucional, desde que atendidos os requisitos estabelecidos no art. 7º,
XII da CF. Em que pese a afirmação em audiência da parte autora acerca da existência de filho menor de catorze e a não
impugnação da parte contrária em sentido contrário, não logrei êxito na aferição de quantas parcelas do referido salário-família são
devidas, posto que os elementos constantes nos autos não permitem exprimir tal conclusão, eis que ausente documentos e
elementos informadores, como, por exemplo, certidão de nascimento dos filhos e contracheques ou fichas financeiras do período.
Diante disso, entendo ser o caso de deferimento do pleito, não necessitando, entretanto, de liquidação de sentença, mas apenas
de apuração do valor por mero cálculo aritmético, nos termos do art. 509, § 2º, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, julgo
procedente o pedido para declarar devido o direito ao salário-família, devendo a parte autora em fase de cumprimento de sentença
juntar as certidões de nascimento e os contracheques ou fichas financeiras do período, nos termos do art. 509, § 2º do CPC. Julgo
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ainda improcedentes os pedidos de pagamento do 13º salário, das férias acrescidas do terço constitucional, do auxílio alimentação,
do adicional de insalubridade, da diferença salarial, do 14º salário e da indenização por dano moral, o depósito de FGTS e
pagamento do PIS/PASEP. Por conseguinte, julgo resolvido o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do
CPC. Por ter decaído em maior parte dos pedidos, condeno a parte autora ao pagamento de 10% (dez por cento) dos honorários
advocatícios sobre o valor da causa. Tendo em vista que a parte autora litiga sob o pálio da justiça gratuita fica suspensa a sua
exigibilidade pelo prazo de 5 (cinco) anos, nos termos do art. 12 da Lei 1.060/1950. Sem custas. Publique-se. Registre-se.
Intimem-se. Cumpra-se. Matinha/MA, 22 de junho de 2017. CELSO SERAFIM JÚNIOR Juiz de Direito Titular da Comarca de Vara
Única de Matinha”. Para que chegue ao conhecimento do referido advogado mandei publicar esta INTIMAÇÃOpela imprensa
oficial. Dado e passado nesta cidade de Matinha/MA, na Secretaria Judicial, aos 28 (vinte e oito) dias do mês de junho de 2017
(dois mil e dezessete). Eu, Adenilson Pinheiro Campos, Técnico Judiciário, digitei e Rozilene Silva Lima, Secretária Judicial,
subscreveu e assinou por ordem do MM. Juiz de Direito Titular da Comarca de Matinha/MA, Dr. Celso Serafim Júnior, de acordo
com o Provimento nº 01/2007 – CGJ/MA.

Rozilene Silva Lima
Secretária Judicial

PROCESSO Nº: 324-49.2014.8.10.0097 (324/2014)
JUIZ: DR. CELSO SERAFIM JUNIOR
AUTOR: MAXWELLE SANTOS CORREA
ADVOGADO: DR. GENIVAL ABRAO FERREIRA OAB/MA-3.755
RÉU: MUNICÍPIO DE MATINHA/MA
PROCURADORA: ANA EULÁLIA LEAL RIBEIRO OAB/MA-9.850
FINALIDADE:INTIMAÇÃO do Advogado do autor, DR. GENIVAL ABRAO FERREIRA OAB/MA-3.755, para tomar ciência de
Sentença Judicial, no qual segue o dispositivo: “Vistos, etc. Cuida-se de Ação Trabalhista c/c Obrigação de Fazer c/c Indenização
por Danos Morais ajuizada por MAXWELLE SANTOS CORREA em face do MUNICÍPIO DE MATINHA, todos já qualificados nos
autos. Relata a parte requerente que foi admitida em dezembro de 2001 através de seletivo para exercer a função de agente
comunitário do Município de Matinha/MA, e que recebe uma remuneração inferior ao que determina a Portaria 459, de 15 de março
de 2012 do Ministério da Saúde. Postula, assim, a procedência de seus pedidos, a saber, o pagamento do 13º salário, das férias
acrescidas do terço constitucional, do salário família, do auxílio alimentação, do adicional de insalubridade, da diferença salarial, do
14º salário e da indenização por dano moral. Requer, ainda, o repasse da contribuição previdenciária ao INSS, o depósito de FGTS
e pagamento do PIS/PASEP. Com a inicial de fls. 03/05, vieram os documentos de fls. 06/15. Este Juízo, ao receber a ação,
deferiu a gratuidade processual e determinou o processamento do feito com a citação da parte requerida. Em contestação, a parte
requerida alegou, em sede de preliminar, a inépcia da petição inicial. No mérito, refutou os argumentos alegados na inicial
pugnando pela improcedência da ação notadamente por não ser possível a utilização do incentivo financeiro repassado pelo
Ministério da Saúde como parâmetro para o salário base dos agentes comunitários. Com a contestação de fls. 21/32, vieram os
documentos de fls. 33/51. Réplica à fl. 56. Decisão prolatada afastando a preliminar aventada e designando audiência de instrução
e julgamento (fls. 58/60). Audiência de Instrução e Julgamento realizada com a colheita do depoimento das partes (fls. 68/69),
oportunidade em que foi determinado por este Juízo a juntada do demonstrativo de evolução salarial da parte autora a partir de
2009. Em comum acordo as partes requereram a juntada aos autos do depoimento de João Batista Costa, presidente do sindicato
dos agentes comunitários de saúde da Regional de Viana/MA da qual Matinha/MA faz parte, tendo em vista se tratar da mesma
matéria referente ao processo nº 321/2014. Depoimento do presidente do sindicato (fl. 71) e o demonstrativo de evolução salarial e
as contribuições previdenciárias (fls. 74/76). Vieram os autos conclusos. É o relevante a relatar. Fundamento a decisão. Por
ocasião do despacho saneador foi afastada a preliminar aventada em contestação, razão pela qual passo a apreciar o mérito. A
Constituição Federal faz menção ao agente comunitário de saúde no art. 198, § 4º e § 5º, nos seguintes termos: Art. 198. (...) § 4º
Os gestores locais do sistema único de saúde poderão admitir agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias
por meio de processo seletivo público, de acordo com a natureza e complexidade de suas atribuições e requisitos específicos para
sua atuação. § 5º Lei federal disporá sobre o regime jurídico, o piso salarial profissional nacional, as diretrizes para os Planos de
Carreira e a regulamentação das atividades de agente comunitário de saúde e agente de combate às endemias, competindo à
União, nos termos da lei, prestar assistência financeira complementar aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, para o
cumprimento do referido piso salarial. A Lei Federal 11.350/2006 regulamenta a norma constitucional acima, e no seu art. 8º
dispõe: Art. 8º Os Agentes Comunitários de Saúde e os Agentes de Combate às Endemias admitidos pelos gestores locais do SUS
e pela Fundação Nacional de Saúde - FUNASA, na forma do disposto no § 4º do art. 198 da Constituição, submetem-se ao regime
jurídico estabelecido pela Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, salvo se, no caso dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, lei local dispuser de forma diversa. (grifei) Vale consignar que a Lei Municipal nº 408/2009 criou o cargo de agente
comunitário de Saúde do Município de Matinha e em seu art. 3º asseverou que tais profissionais seriam regidos pela Lei Municipal
nº 129-A, de 22 de agosto de 1990 (Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Município de Matinha/MA). Assim, os agentes
comunitários possuem uma relação de cunho estatutário com a administração pública. Feita a necessária ponderação, importa
analisar neste momento a controvérsia principal dos autos, se o agente comunitário de saúde faz jus a título de remuneração o
incentivo financeiro previsto na Portaria nº 459, de 15 de março de 2012 do Ministério da Saúde, ou se tal incentivo apenas se
destina ao custeio do programa. Assevera a referida portaria, in verbis: PORTARIA Nº 459, DE 15 DE MARÇO DE 2012 Fixa o
valor do incentivo de custeio referente à implantação de Agentes Comunitários de Saúde. O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE,
no uso de suas atribuições que lhe conferem os incisos I e II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, e Considerando a
Portaria nº 2.488/GM/MS, de 21 de outubro de 2011, que aprova a Política Nacional da Atenção Básica e dispõe como
responsabilidade do Ministério da Saúde, a garantia de recursos financeiros para compor o financiamento da atenção básica; e,
Considerando a necessidade de revisar o valor estabelecido para o incentivo de custeio referente às equipes de Saúde da Família,
às equipes de Saúde Bucal e aos Agentes Comunitários de Saúde, resolve: Art. 1º Fica fixado em R$ 871,00 (oitocentos e setenta
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e um reais) por Agente Comunitário de Saúde (ACS) a cada mês, o valor do incentivo financeiro referente aos ACS das estratégias
de Agentes Comunitários de Saúde e de Saúde da Família. Parágrafo único. No último trimestre de cada ano será repassada uma
parcela extra, calculada com base no número de ACS registrados no cadastro de equipes e profissionais do Sistema de
Informação definido para este fim, no mês de agosto do ano vigente, multiplicado pelo valor do incentivo fixado no caput deste
artigo. Art. 2º Os recursos orçamentários, de que trata esta Portaria, correrão por conta do orçamento do Ministério da Saúde,
devendo onerar o Programa de Trabalho 10.301.2015.20AD - Piso de Atenção Básica Variável - Saúde da Família. Art. 3º Esta
Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos financeiros a partir da competência janeiro de 2012. ALEXANDRE
ROCHA SANTOS PADILHA Pois bem. É sabido que apenas por meio de lei de iniciativa do chefe do poder executivo a concessão
de vantagem ou o aumento de remuneração aos empregados e desde que haja prévia dotação orçamentária para atender às
projeções de despesa de pessoal, consoante se vislumbra da Constituição Federal em seu artigo 37, inciso X, e artigo 169. Art. 37.
A Administração Pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios
obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (...) X - a
remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei
específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção
de índices; Art. 169. A despesa com pessoal ativo e inativo da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios não poderá
exceder os limites estabelecidos em lei complementar. § 1º A concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, a
criação de cargos, empregos e funções ou alteração de estrutura de carreiras, bem como a admissão ou contratação de pessoal, a
qualquer título, pelos órgãos e entidades da administração direta ou indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo Poder
Público, só poderão ser feitas: I - se houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesa de
pessoal e aos acréscimos dela decorrentes; II - se houver autorização específica na Lei de Diretrizes orçamentárias, ressalvadas
as empresas públicas e as sociedades de economia mista. Verifica-se que somente mediante lei específica se poderá conceder
qualquer aumento remuneratório a servidor, razão pela qual a portaria em comento não pode ser considerada fonte formal para
criar direitos de caráter remuneratório a servidor público, não passando esta, tão somente, de incentivo ao custeio do programa.
Nessa esteira, todos os pleitos trabalhistas que não estejam regulados em lei municipal (regime estatutário), bem como os
vinculados a citada portaria devem ser julgados improcedentes, a saber, o depósito de FGTS, o auxílio alimentação, o pagamento
do 14º salário, a diferença salarial e todos os seus reflexos. Quanto ao adicional de insalubridade, percebe-se que na ausência de
previsão legal do próprio ente público ao qual o agente comunitário de saúde esteja vinculado, há barreira intransponível que
impede o pagamento do adicional de insalubridade aos referidos cargos, em que pese existir norma constitucional lhe assegurando
tal direito (art. 7º, XXIII, CF). É conditio sine qua non que a Administração edite lei que estabeleça e regulamente como será a
forma de integralização do adicional de insalubridade à remuneração do servidor público estatutário exposto a agentes nocivos à
saúde; ou até mesmo uma lei que preveja o pagamento dessa verba remuneratória baseada em outra lei (a CLT, por exemplo).
Para apreciação dos demais pleitos faz-se necessário trazer à baila o art. 373 do Código de Processo Civil que distribui o ônus da
prova conforme a posição processual que a parte assume. Se ela está no polo ativo, compete-lhe provar o fato constitutivo de seu
pretenso direito. Se no polo passivo, cabe-lhe provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado pelo autor. Não
recai ônus da prova sobre o réu quando ele não alega fato modificativo, impeditivo ou extintivo, mas apenas nega o fato
constitutivo do direito alegado pelo autor. Desse modo, quanto aos pleitos de pagamento do 13º salário e das férias acrescidas do
terço constitucional, verifica-se que tais não merecem prosperar tendo em vista que a própria parte requerente afirma que os
recebe. Se porventura em algum dado período tenha deixado de receber, tal informação deveria estar devidamente delineado nos
autos, todavia tal fato não ocorreu, ou seja, a parte autora não se desincumbiu do ônus de provar fato constitutivo do seu direito.
Quanto ao repasse da contribuição previdenciária ao INSS é de se verificar que a parte autora não comprovou minimamente de
forma documental (por exemplo, através de seu CNIS - Cadastro Nacional de Informações Sociais) que o repasse de sua
contribuição ao órgão previdenciário não vem sendo realizado. Por outro lado, o ente municipal comprovou que vem efetuando o
pagamento quando junta aos autos o demonstrativo de evolução salarial do agente comunitário. A parte autora não pode perder de
vista que mesmo quando o Município deixa de repassar ao INSS as contribuições previdenciárias, seja por ato doloso ou culposo,
este jamais poderá recusar-se a conceder algum benefício previdenciário, como, por exemplo, a aposentadoria. Quanto ao pedido
referente ao pagamento do PIS/PASEP, verifica-se que tal pleito também é indevido, haja vista que a parte requerida, por seu
preposto, afirmou que os agentes comunitários estão cadastrados desde 2009 no PIS/PASEP e que receberam em 2015 o
referente a 2014. Por outro lado, o próprio presidente do sindicato dos agentes comunitários de saúde afirmou que o Município de
Matinha/MA paga o PIS/PASEP. Na verdade, quando este afirmou que o ente municipal paga, nada mais quis dizer que o ente
municipal efetuou o cadastramento do servidor. É que o pagamento a título de abono salarial referente ao PIS/PASEP não é
incumbência do ente municipal, mas da União Federal. Já quanto ao dano moral, não vislumbro sua existência, eis que ausente
qualquer ofensa ou violação dos bens de ordem moral da parte autora, tais sejam o que se referem à sua liberdade, à sua honra, à
sua saúde (mental ou física), à sua imagem, razão pela qual tal petitório não deve ser acolhido. Por fim, quanto ao salário família, o
art. 7º, XII da Constituição Federal assevera que é garantido o pagamento do salário-família em razão do dependente do
trabalhador de baixa renda nos termos da lei, redação esta que foi dada pela Emenda Constitucional nº 20 de 15 de dezembro de
1998, que afirmou ainda em seu art. 13 que "até que a lei discipline o acesso ao salário-família e auxílio-reclusão para os
servidores, segurados e seus dependentes, esses benefícios serão concedidos apenas àqueles que tenham renda bruta mensal
igual ou inferior a R$ 360,00 (trezentos e sessenta reais), que, até a publicação da lei, serão corrigidos pelos mesmos índices
aplicados aos benefícios do regime geral de previdência social". Nessa esteira, diante da omissão do regramento estatutário dos
servidores públicos municipais de Matinha acerca do salário-família devem ser aplicadas as disposições do Regime Geral de
Previdência, nos termos do art. 13 da referida Emenda Constitucional, desde que atendidos os requisitos estabelecidos no art. 7º,
XII da CF. Em que pese a afirmação em audiência da parte autora acerca da existência de filho menor de catorze e a não
impugnação da parte contrária em sentido contrário, não logrei êxito na aferição de quantas parcelas do referido salário-família são
devidas, posto que os elementos constantes nos autos não permitem exprimir tal conclusão, eis que ausente documentos e
elementos informadores, como, por exemplo, certidão de nascimento do filho menor e contracheques ou fichas financeiras do
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período da parte autora. Diante disso, entendo ser o caso de deferimento do pleito, não necessitando, entretanto, de liquidação de
sentença, mas apenas de apuração do valor por mero cálculo aritmético, nos termos do art. 509, § 2º, do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, julgo procedente o pedido para declarar devido o direito ao salário-família, devendo a parte autora em fase de
cumprimento de sentença juntar a certidão de nascimento do filho e seus contracheques ou fichas financeiras do período, nos
termos do art. 509, § 2º do CPC. Julgo ainda improcedentes os pedidos de pagamento do 13º salário, das férias acrescidas do
terço constitucional, do auxílio alimentação, do adicional de insalubridade, da diferença salarial, do 14º salário e da indenização por
dano moral, o depósito de FGTS e pagamento do PIS/PASEP. Por conseguinte, julgo resolvido o processo com resolução do
mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Por ter decaído em maior parte dos pedidos, condeno a parte autora ao pagamento de
10% (dez por cento) dos honorários advocatícios sobre o valor da causa. Tendo em vista que a parte autora litiga sob o pálio da
justiça gratuita fica suspensa a sua exigibilidade pelo prazo de 5 (cinco) anos, nos termos do art. 12 da Lei 1.060/1950. Sem
custas. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Matinha/MA, 23 de junho de 2017. CELSO SERAFIM JÚNIOR Juiz de
Direito Titular da Comarca de Vara Única de Matinha”. Para que chegue ao conhecimento do referido advogado mandei publicar
esta INTIMAÇÃOpela imprensa oficial. Dado e passado nesta cidade de Matinha/MA, na Secretaria Judicial, aos 28 (vinte e oito)
dias do mês de junho de 2017 (dois mil e dezessete). Eu, Adenilson Pinheiro Campos, Técnico Judiciário, digitei e Rozilene Silva
Lima, Secretária Judicial, subscreveu e assinou por ordem do MM. Juiz de Direito Titular da Comarca de Matinha/MA, Dr. Celso
Serafim Júnior, de acordo com o Provimento nº 01/2007 – CGJ/MA.

Rozilene Silva Lima
Secretária Judicial

PROCESSO Nº: 343-55.2014.8.10.0097 (343/2014)
JUIZ: DR. CELSO SERAFIM JUNIOR
AUTOR: NEILSON COSTA SILVA
ADVOGADO: DR. GENIVAL ABRAO FERREIRA OAB/MA-3.755
RÉU: MUNICÍPIO DE MATINHA/MA
PROCURADORA: ANA EULÁLIA LEAL RIBEIRO OAB/MA-9.850
FINALIDADE:INTIMAÇÃO do Advogado do autor, DR. GENIVAL ABRAO FERREIRA OAB/MA-3.755, para tomar ciência de
Sentença Judicial, no qual segue o dispositivo: “Vistos, etc. Cuida-se de Ação Trabalhista c/c Obrigação de Fazer c/c Indenização
por Danos Morais ajuizada por NEILSON COSTA SILVA em face do MUNICÍPIO DE MATINHA, todos já qualificados nos autos.
Relata a parte requerente que foi admitida em dezembro de 2011 através de seletivo para exercer a função de agente comunitário
do Município de Matinha/MA, e que recebe uma remuneração inferior ao que determina a Portaria 459, de 15 de março de 2012 do
Ministério da Saúde. Postula, assim, a procedência de seus pedidos, a saber, o pagamento do 13º salário, das férias acrescidas do
terço constitucional, do salário família, do auxílio alimentação, do adicional de insalubridade, da diferença salarial, do 14º salário e
da indenização por dano moral. Requer, ainda, o repasse da contribuição previdenciária ao INSS, o depósito de FGTS e
pagamento do PIS/PASEP. Com a inicial de fls. 03/05, vieram os documentos de fls. 06/15. Este Juízo, ao receber a ação, deferiu
a gratuidade processual e determinou o processamento do feito com a citação da parte requerida. Em contestação, a parte
requerida alegou, em sede de preliminar, a inépcia da petição inicial. No mérito, refutou os argumentos alegados na inicial
pugnando pela improcedência da ação notadamente por não ser possível a utilização do incentivo financeiro repassado pelo
Ministério da Saúde como parâmetro para o salário base dos agentes comunitários. Com a contestação de fls. 21/32, vieram os
documentos de fls. 33/56. Réplica à fl. 61. Decisão prolatada afastando a preliminar aventada e designando audiência de instrução
e julgamento (fls. 63/65). Audiência de Instrução e Julgamento realizada com a colheita do depoimento das partes (fls. 73/74),
oportunidade em que foi determinado por este Juízo a juntada do demonstrativo de evolução salarial da parte autora a partir de
2009. Em comum acordo as partes requereram a juntada aos autos do depoimento de João Batista Costa, presidente do sindicato
dos agentes comunitários de saúde da Regional de Viana/MA da qual Matinha/MA faz parte, tendo em vista se tratar da mesma
matéria referente ao processo nº 321/2014. Depoimento do presidente do sindicato (fl. 76) e o demonstrativo de evolução salarial e
as contribuições previdenciárias (fls. 79/81). Vieram os autos conclusos. É o relevante a relatar. Fundamento a decisão. Por
ocasião do despacho saneador foi afastada a preliminar aventada em contestação, razão pela qual passo a apreciar o mérito. A
Constituição Federal faz menção ao agente comunitário de saúde no art. 198, § 4º e § 5º, nos seguintes termos: Art. 198. (...) § 4º
Os gestores locais do sistema único de saúde poderão admitir agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias
por meio de processo seletivo público, de acordo com a natureza e complexidade de suas atribuições e requisitos específicos para
sua atuação. § 5º Lei federal disporá sobre o regime jurídico, o piso salarial profissional nacional, as diretrizes para os Planos de
Carreira e a regulamentação das atividades de agente comunitário de saúde e agente de combate às endemias, competindo à
União, nos termos da lei, prestar assistência financeira complementar aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, para o
cumprimento do referido piso salarial. A Lei Federal 11.350/2006 regulamenta a norma constitucional acima, e no seu art. 8º
dispõe: Art. 8º Os Agentes Comunitários de Saúde e os Agentes de Combate às Endemias admitidos pelos gestores locais do SUS
e pela Fundação Nacional de Saúde - FUNASA, na forma do disposto no § 4º do art. 198 da Constituição, submetem-se ao regime
jurídico estabelecido pela Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, salvo se, no caso dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, lei local dispuser de forma diversa. (grifei) Vale consignar que a Lei Municipal nº 408/2009 criou o cargo de agente
comunitário de Saúde do Município de Matinha e em seu art. 3º asseverou que tais profissionais seriam regidos pela Lei Municipal
nº 129-A, de 22 de agosto de 1990 (Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Município de Matinha/MA). Assim, os agentes
comunitários possuem uma relação de cunho estatutário com a administração pública. Feita a necessária ponderação, importa
analisar neste momento a controvérsia principal dos autos, se o agente comunitário de saúde faz jus a título de remuneração o
incentivo financeiro previsto na Portaria nº 459, de 15 de março de 2012 do Ministério da Saúde, ou se tal incentivo apenas se
destina ao custeio do programa. Assevera a referida portaria, in verbis: PORTARIA Nº 459, DE 15 DE MARÇO DE 2012 Fixa o
valor do incentivo de custeio referente à implantação de Agentes Comunitários de Saúde. O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE,
no uso de suas atribuições que lhe conferem os incisos I e II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, e Considerando a
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Portaria nº 2.488/GM/MS, de 21 de outubro de 2011, que aprova a Política Nacional da Atenção Básica e dispõe como
responsabilidade do Ministério da Saúde, a garantia de recursos financeiros para compor o financiamento da atenção básica; e,
Considerando a necessidade de revisar o valor estabelecido para o incentivo de custeio referente às equipes de Saúde da Família,
às equipes de Saúde Bucal e aos Agentes Comunitários de Saúde, resolve: Art. 1º Fica fixado em R$ 871,00 (oitocentos e setenta
e um reais) por Agente Comunitário de Saúde (ACS) a cada mês, o valor do incentivo financeiro referente aos ACS das estratégias
de Agentes Comunitários de Saúde e de Saúde da Família. Parágrafo único. No último trimestre de cada ano será repassada uma
parcela extra, calculada com base no número de ACS registrados no cadastro de equipes e profissionais do Sistema de
Informação definido para este fim, no mês de agosto do ano vigente, multiplicado pelo valor do incentivo fixado no caput deste
artigo. Art. 2º Os recursos orçamentários, de que trata esta Portaria, correrão por conta do orçamento do Ministério da Saúde,
devendo onerar o Programa de Trabalho 10.301.2015.20AD - Piso de Atenção Básica Variável - Saúde da Família. Art. 3º Esta
Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos financeiros a partir da competência janeiro de 2012. ALEXANDRE
ROCHA SANTOS PADILHA Pois bem. É sabido que apenas por meio de lei de iniciativa do chefe do poder executivo a concessão
de vantagem ou o aumento de remuneração aos empregados e desde que haja prévia dotação orçamentária para atender às
projeções de despesa de pessoal, consoante se vislumbra da Constituição Federal em seu artigo 37, inciso X, e artigo 169. Art. 37.
A Administração Pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios
obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (...) X - a
remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei
específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção
de índices; Art. 169. A despesa com pessoal ativo e inativo da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios não poderá
exceder os limites estabelecidos em lei complementar. § 1º A concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, a
criação de cargos, empregos e funções ou alteração de estrutura de carreiras, bem como a admissão ou contratação de pessoal, a
qualquer título, pelos órgãos e entidades da administração direta ou indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo Poder
Público, só poderão ser feitas: I - se houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesa de
pessoal e aos acréscimos dela decorrentes; II - se houver autorização específica na Lei de Diretrizes orçamentárias, ressalvadas
as empresas públicas e as sociedades de economia mista. Verifica-se que somente mediante lei específica se poderá conceder
qualquer aumento remuneratório a servidor, razão pela qual a portaria em comento não pode ser considerada fonte formal para
criar direitos de caráter remuneratório a servidor público, não passando esta, tão somente, de incentivo ao custeio do programa.
Nessa esteira, todos os pleitos trabalhistas que não estejam regulados em lei municipal (regime estatutário), bem como os
vinculados a citada portaria devem ser julgados improcedentes, a saber, o depósito de FGTS, o auxílio alimentação, o pagamento
do 14º salário, a diferença salarial e todos os seus reflexos. Quanto ao adicional de insalubridade, percebe-se que na ausência de
previsão legal do próprio ente público ao qual o agente comunitário de saúde esteja vinculado, há barreira intransponível que
impede o pagamento do adicional de insalubridade aos referidos cargos, em que pese existir norma constitucional lhe assegurando
tal direito (art. 7º, XXIII, CF). É conditio sine qua non que a Administração edite lei que estabeleça e regulamente como será a
forma de integralização do adicional de insalubridade à remuneração do servidor público estatutário exposto a agentes nocivos à
saúde; ou até mesmo uma lei que preveja o pagamento dessa verba remuneratória baseada em outra lei (a CLT, por exemplo).
Para apreciação dos demais pleitos faz-se necessário trazer à baila o art. 373 do Código de Processo Civil que distribui o ônus da
prova conforme a posição processual que a parte assume. Se ela está no polo ativo, compete-lhe provar o fato constitutivo de seu
pretenso direito. Se no polo passivo, cabe-lhe provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado pelo autor. Não
recai ônus da prova sobre o réu quando ele não alega fato modificativo, impeditivo ou extintivo, mas apenas nega o fato
constitutivo do direito alegado pelo autor. Desse modo, quanto aos pleitos de pagamento do 13º salário e das férias acrescidas do
terço constitucional, verifica-se que tais não merecem prosperar tendo em vista que a própria parte requerente afirma que os
recebe. Se porventura em algum dado período tenha deixado de receber, tal informação deveria estar devidamente delineado nos
autos, todavia tal fato não ocorreu, ou seja, a parte autora não se desincumbiu do ônus de provar fato constitutivo do seu direito.
Quanto ao repasse da contribuição previdenciária ao INSS é de se verificar que a parte autora não comprovou minimamente de
forma documental (por exemplo, através de seu CNIS - Cadastro Nacional de Informações Sociais) que o repasse de sua
contribuição ao órgão previdenciário não vem sendo realizado. Por outro lado, o ente municipal comprovou que vem efetuando o
pagamento quando junta aos autos o demonstrativo de evolução salarial do agente comunitário. A parte autora não pode perder de
vista que mesmo quando o Município deixa de repassar ao INSS as contribuições previdenciárias, seja por ato doloso ou culposo,
este jamais poderá recusar-se a conceder algum benefício previdenciário, como, por exemplo, a aposentadoria. Quanto ao pedido
referente ao pagamento do PIS/PASEP, verifica-se que tal pleito também é indevido, haja vista que a parte requerida, por seu
preposto, afirmou que os agentes comunitários estão cadastrados desde 2009 no PIS/PASEP e que receberam em 2015 o
referente a 2014. Por outro lado, o próprio presidente do sindicato dos agentes comunitários de saúde afirmou que o Município de
Matinha/MA paga o PIS/PASEP. Na verdade, quando este afirmou que o ente municipal paga, nada mais quis dizer que o ente
municipal efetuou o cadastramento do servidor. É que o pagamento a título de abono salarial referente ao PIS/PASEP não é
incumbência do ente municipal, mas da União Federal. Já quanto ao dano moral, não vislumbro sua existência, eis que ausente
qualquer ofensa ou violação dos bens de ordem moral da parte autora, tais sejam o que se referem à sua liberdade, à sua honra, à
sua saúde (mental ou física), à sua imagem, razão pela qual tal petitório não deve ser acolhido. Por fim, quanto ao salário família, o
art. 7º, XII da Constituição Federal assevera que é garantido o pagamento do salário-família em razão do dependente do
trabalhador de baixa renda nos termos da lei, redação esta que foi dada pela Emenda Constitucional nº 20 de 15 de dezembro de
1998, que afirmou ainda em seu art. 13 que "até que a lei discipline o acesso ao salário-família e auxílio-reclusão para os
servidores, segurados e seus dependentes, esses benefícios serão concedidos apenas àqueles que tenham renda bruta mensal
igual ou inferior a R$ 360,00 (trezentos e sessenta reais), que, até a publicação da lei, serão corrigidos pelos mesmos índices
aplicados aos benefícios do regime geral de previdência social". Nessa esteira, diante da omissão do regramento estatutário dos
servidores públicos municipais de Matinha acerca do salário-família devem ser aplicadas as disposições do Regime Geral de
Previdência, nos termos do art. 13 da referida Emenda Constitucional, desde que atendidos os requisitos estabelecidos no art. 7º,
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XII da CF. Em que pese a afirmação em audiência da parte autora acerca da existência de filho menor de catorze e a não
impugnação da parte contrária em sentido contrário, não logrei êxito na aferição de quantas parcelas do referido salário-família são
devidas, posto que os elementos constantes nos autos não permitem exprimir tal conclusão, eis que ausente documentos e
elementos informadores, como, por exemplo, certidões de nascimentos dos filhos menores e contracheques ou fichas financeiras
do período da parte autora. Diante disso, entendo ser o caso de deferimento do pleito, não necessitando, entretanto, de liquidação
de sentença, mas apenas de apuração do valor por mero cálculo aritmético, nos termos do art. 509, § 2º, do Código de Processo
Civil Ante o exposto, julgo procedente o pedido para declarar devido o direito ao salário-família, devendo a parte autora em fase de
cumprimento de sentença juntar as certidões de nascimentos dos filhos e seus contracheques ou fichas financeiras do período,
nos termos do art. 509, § 2º do CPC. Julgo ainda improcedentes os pedidos de pagamento do 13º salário, das férias acrescidas do
terço constitucional, do auxílio alimentação, do adicional de insalubridade, da diferença salarial, do 14º salário e da indenização por
dano moral, o depósito de FGTS e pagamento do PIS/PASEP. Por conseguinte, julgo resolvido o processo com resolução do
mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Por ter decaído em maior parte dos pedidos, condeno a parte autora ao pagamento de
10% (dez por cento) dos honorários advocatícios sobre o valor da causa. Tendo em vista que a parte autora litiga sob o pálio da
justiça gratuita fica suspensa a sua exigibilidade pelo prazo de 5 (cinco) anos, nos termos do art. 12 da Lei 1.060/1950. Sem
custas. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Matinha/MA, 23 de junho de 2017. CELSO SERAFIM JÚNIOR Juiz de
Direito Titular da Comarca de Vara Única de Matinha”. Para que chegue ao conhecimento do referido advogado mandei publicar
esta INTIMAÇÃOpela imprensa oficial. Dado e passado nesta cidade de Matinha/MA, na Secretaria Judicial, aos 28 (vinte e oito)
dias do mês de junho de 2017 (dois mil e dezessete). Eu, Adenilson Pinheiro Campos, Técnico Judiciário, digitei e Rozilene Silva
Lima, Secretária Judicial, subscreveu e assinou por ordem do MM. Juiz de Direito Titular da Comarca de Matinha/MA, Dr. Celso
Serafim Júnior, de acordo com o Provimento nº 01/2007 – CGJ/MA.

Rozilene Silva Lima
Secretária Judicial

PROCESSO Nº: 345-25.2014.8.10.0097 (345/2014)
JUIZ: DR. CELSO SERAFIM JUNIOR
AUTOR: NEZILDA COUTINHO LINDOSO
ADVOGADO: DR. GENIVAL ABRAO FERREIRA OAB/MA-3.755
RÉU: MUNICÍPIO DE MATINHA/MA
PROCURADORA: ANA EULÁLIA LEAL RIBEIRO OAB/MA-9.850
FINALIDADE:INTIMAÇÃO do Advogado do autor, DR. GENIVAL ABRAO FERREIRA OAB/MA-3.755, para tomar ciência de
Sentença Judicial, no qual segue o dispositivo: “Vistos, etc. Cuida-se de Ação Trabalhista c/c Obrigação de Fazer c/c Indenização
por Danos Morais ajuizada por NEZILDA COUTINHO LINDOSO em face do MUNICÍPIO DE MATINHA, todos já qualificados nos
autos. Relata a parte requerente que foi admitida em julho de 2006 através de seletivo para exercer a função de agente
comunitário do Município de Matinha/MA, e que recebe uma remuneração inferior ao que determina a Portaria 459, de 15 de março
de 2012 do Ministério da Saúde. Postula, assim, a procedência de seus pedidos, a saber, o pagamento do 13º salário, das férias
acrescidas do terço constitucional, do salário família, do auxílio alimentação, do adicional de insalubridade, da diferença salarial, do
14º salário e da indenização por dano moral. Requer, ainda, o repasse da contribuição previdenciária ao INSS, o depósito de FGTS
e pagamento do PIS/PASEP. Com a inicial de fls. 03/05, vieram os documentos de fls. 06/13. Este Juízo, ao receber a ação,
deferiu a gratuidade processual e determinou o processamento do feito com a citação da parte requerida. Em contestação, a parte
requerida alegou, em sede de preliminar, a inépcia da petição inicial. No mérito, refutou os argumentos alegados na inicial
pugnando pela improcedência da ação notadamente por não ser possível a utilização do incentivo financeiro repassado pelo
Ministério da Saúde como parâmetro para o salário base dos agentes comunitários. Com a contestação de fls. 19/30, vieram os
documentos de fls. 31/55. Réplica à fl. 60. Decisão prolatada afastando a preliminar aventada e designando audiência de instrução
e julgamento (fls. 62/64). Audiência de Instrução e Julgamento realizada com a colheita do depoimento das partes (fls. 72/73),
oportunidade em que foi determinado por este Juízo a juntada do demonstrativo de evolução salarial da parte autora a partir de
2009. Em comum acordo as partes requereram a juntada aos autos do depoimento de João Batista Costa, presidente do sindicato
dos agentes comunitários de saúde da Regional de Viana/MA da qual Matinha/MA faz parte, tendo em vista se tratar da mesma
matéria referente ao processo nº 321/2014. Depoimento do presidente do sindicato (fl. 78) e o demonstrativo de evolução salarial e
as contribuições previdenciárias (fls. 75/77). Vieram os autos conclusos. É o relevante a relatar. Fundamento a decisão. Por
ocasião do despacho saneador foi afastada a preliminar aventada em contestação, razão pela qual passo a apreciar o mérito. A
Constituição Federal faz menção ao agente comunitário de saúde no art. 198, § 4º e § 5º, nos seguintes termos: Art. 198. (...) § 4º
Os gestores locais do sistema único de saúde poderão admitir agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias
por meio de processo seletivo público, de acordo com a natureza e complexidade de suas atribuições e requisitos específicos para
sua atuação. § 5º Lei federal disporá sobre o regime jurídico, o piso salarial profissional nacional, as diretrizes para os Planos de
Carreira e a regulamentação das atividades de agente comunitário de saúde e agente de combate às endemias, competindo à
União, nos termos da lei, prestar assistência financeira complementar aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, para o
cumprimento do referido piso salarial. A Lei Federal 11.350/2006 regulamenta a norma constitucional acima, e no seu art. 8º
dispõe: Art. 8º Os Agentes Comunitários de Saúde e os Agentes de Combate às Endemias admitidos pelos gestores locais do SUS
e pela Fundação Nacional de Saúde - FUNASA, na forma do disposto no § 4º do art. 198 da Constituição, submetem-se ao regime
jurídico estabelecido pela Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, salvo se, no caso dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, lei local dispuser de forma diversa. (grifei) Vale consignar que a Lei Municipal nº 408/2009 criou o cargo de agente
comunitário de Saúde do Município de Matinha e em seu art. 3º asseverou que tais profissionais seriam regidos pela Lei Municipal
nº 129-A, de 22 de agosto de 1990 (Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Município de Matinha/MA). Assim, os agentes
comunitários possuem uma relação de cunho estatutário com a administração pública. Feita a necessária ponderação, importa
analisar neste momento a controvérsia principal dos autos, se o agente comunitário de saúde faz jus a título de remuneração o
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incentivo financeiro previsto na Portaria nº 459, de 15 de março de 2012 do Ministério da Saúde, ou se tal incentivo apenas se
destina ao custeio do programa. Assevera a referida portaria, in verbis: PORTARIA Nº 459, DE 15 DE MARÇO DE 2012 Fixa o
valor do incentivo de custeio referente à implantação de Agentes Comunitários de Saúde. O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE,
no uso de suas atribuições que lhe conferem os incisos I e II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, e Considerando a
Portaria nº 2.488/GM/MS, de 21 de outubro de 2011, que aprova a Política Nacional da Atenção Básica e dispõe como
responsabilidade do Ministério da Saúde, a garantia de recursos financeiros para compor o financiamento da atenção básica; e,
Considerando a necessidade de revisar o valor estabelecido para o incentivo de custeio referente às equipes de Saúde da Família,
às equipes de Saúde Bucal e aos Agentes Comunitários de Saúde, resolve: Art. 1º Fica fixado em R$ 871,00 (oitocentos e setenta
e um reais) por Agente Comunitário de Saúde (ACS) a cada mês, o valor do incentivo financeiro referente aos ACS das estratégias
de Agentes Comunitários de Saúde e de Saúde da Família. Parágrafo único. No último trimestre de cada ano será repassada uma
parcela extra, calculada com base no número de ACS registrados no cadastro de equipes e profissionais do Sistema de
Informação definido para este fim, no mês de agosto do ano vigente, multiplicado pelo valor do incentivo fixado no caput deste
artigo. Art. 2º Os recursos orçamentários, de que trata esta Portaria, correrão por conta do orçamento do Ministério da Saúde,
devendo onerar o Programa de Trabalho 10.301.2015.20AD - Piso de Atenção Básica Variável - Saúde da Família. Art. 3º Esta
Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos financeiros a partir da competência janeiro de 2012. ALEXANDRE
ROCHA SANTOS PADILHA Pois bem. É sabido que apenas por meio de lei de iniciativa do chefe do poder executivo a concessão
de vantagem ou o aumento de remuneração aos empregados e desde que haja prévia dotação orçamentária para atender às
projeções de despesa de pessoal, consoante se vislumbra da Constituição Federal em seu artigo 37, inciso X, e artigo 169. Art. 37.
A Administração Pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios
obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (...) X - a
remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei
específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção
de índices; Art. 169. A despesa com pessoal ativo e inativo da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios não poderá
exceder os limites estabelecidos em lei complementar. § 1º A concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, a
criação de cargos, empregos e funções ou alteração de estrutura de carreiras, bem como a admissão ou contratação de pessoal, a
qualquer título, pelos órgãos e entidades da administração direta ou indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo Poder
Público, só poderão ser feitas: I - se houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesa de
pessoal e aos acréscimos dela decorrentes; II - se houver autorização específica na Lei de Diretrizes orçamentárias, ressalvadas
as empresas públicas e as sociedades de economia mista. Verifica-se que somente mediante lei específica se poderá conceder
qualquer aumento remuneratório a servidor, razão pela qual a portaria em comento não pode ser considerada fonte formal para
criar direitos de caráter remuneratório a servidor público, não passando esta, tão somente, de incentivo ao custeio do programa.
Nessa esteira, todos os pleitos trabalhistas que não estejam regulados em lei municipal (regime estatutário), bem como os
vinculados a citada portaria devem ser julgados improcedentes, a saber, o depósito de FGTS, o auxílio alimentação, o pagamento
do 14º salário, a diferença salarial e todos os seus reflexos. Quanto ao adicional de insalubridade, percebe-se que na ausência de
previsão legal do próprio ente público ao qual o agente comunitário de saúde esteja vinculado, há barreira intransponível que
impede o pagamento do adicional de insalubridade aos referidos cargos, em que pese existir norma constitucional lhe assegurando
tal direito (art. 7º, XXIII, CF). É conditio sine qua non que a Administração edite lei que estabeleça e regulamente como será a
forma de integralização do adicional de insalubridade à remuneração do servidor público estatutário exposto a agentes nocivos à
saúde; ou até mesmo uma lei que preveja o pagamento dessa verba remuneratória baseada em outra lei (a CLT, por exemplo).
Para apreciação dos demais pleitos faz-se necessário trazer à baila o art. 373 do Código de Processo Civil que distribui o ônus da
prova conforme a posição processual que a parte assume. Se ela está no polo ativo, compete-lhe provar o fato constitutivo de seu
pretenso direito. Se no polo passivo, cabe-lhe provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado pelo autor. Não
recai ônus da prova sobre o réu quando ele não alega fato modificativo, impeditivo ou extintivo, mas apenas nega o fato
constitutivo do direito alegado pelo autor. Desse modo, quanto aos pleitos de pagamento do 13º salário e das férias acrescidas do
terço constitucional, verifica-se que tais não merecem prosperar tendo em vista que a própria parte requerente afirma que os
recebe. Se porventura em algum dado período tenha deixado de receber, tal informação deveria estar devidamente delineado nos
autos, todavia tal fato não ocorreu, ou seja, a parte autora não se desincumbiu do ônus de provar fato constitutivo do seu direito.
Quanto ao repasse da contribuição previdenciária ao INSS é de se verificar que a parte autora não comprovou minimamente de
forma documental (por exemplo, através de seu CNIS - Cadastro Nacional de Informações Sociais) que o repasse de sua
contribuição ao órgão previdenciário não vem sendo realizado. Por outro lado, o ente municipal comprovou que vem efetuando o
pagamento quando junta aos autos o demonstrativo de evolução salarial do agente comunitário. A parte autora não pode perder de
vista que mesmo quando o Município deixa de repassar ao INSS as contribuições previdenciárias, seja por ato doloso ou culposo,
este jamais poderá recusar-se a conceder algum benefício previdenciário, como, por exemplo, a aposentadoria. Quanto ao pedido
referente ao pagamento do PIS/PASEP, verifica-se que tal pleito também é indevido, haja vista que a parte requerida, por seu
preposto, afirmou que os agentes comunitários estão cadastrados desde 2009 no PIS/PASEP e que receberam em 2015 o
referente a 2014. Por outro lado, o próprio presidente do sindicato dos agentes comunitários de saúde afirmou que o Município de
Matinha/MA paga o PIS/PASEP. Na verdade, quando este afirmou que o ente municipal paga, nada mais quis dizer que o ente
municipal efetuou o cadastramento do servidor. É que o pagamento a título de abono salarial referente ao PIS/PASEP não é
incumbência do ente municipal, mas da União Federal. Já quanto ao dano moral, não vislumbro sua existência, eis que ausente
qualquer ofensa ou violação dos bens de ordem moral da parte autora, tais sejam o que se referem à sua liberdade, à sua honra, à
sua saúde (mental ou física), à sua imagem, razão pela qual tal petitório não deve ser acolhido. Por fim, quanto ao salário família, o
art. 7º, XII da Constituição Federal assevera que é garantido o pagamento do salário-família em razão do dependente do
trabalhador de baixa renda nos termos da lei, redação esta que foi dada pela Emenda Constitucional nº 20 de 15 de dezembro de
1998, que afirmou ainda em seu art. 13 que "até que a lei discipline o acesso ao salário-família e auxílio-reclusão para os
servidores, segurados e seus dependentes, esses benefícios serão concedidos apenas àqueles que tenham renda bruta mensal
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igual ou inferior a R$ 360,00 (trezentos e sessenta reais), que, até a publicação da lei, serão corrigidos pelos mesmos índices
aplicados aos benefícios do regime geral de previdência social". Nessa esteira, diante da omissão do regramento estatutário dos
servidores públicos municipais de Matinha acerca do salário-família devem ser aplicadas as disposições do Regime Geral de
Previdência, nos termos do art. 13 da referida Emenda Constitucional, desde que atendidos os requisitos estabelecidos no art. 7º,
XII da CF. Em que pese a afirmação em audiência da parte autora acerca da existência de filho menor de catorze e a não
impugnação da parte contrária em sentido contrário, não logrei êxito na aferição de quantas parcelas do referido salário-família são
devidas, posto que os elementos constantes nos autos não permitem exprimir tal conclusão, eis que ausente documentos e
elementos informadores, como, por exemplo, certidões de nascimento dos filhos menores e contracheques ou fichas financeiras do
período da parte autora. Diante disso, entendo ser o caso de deferimento do pleito, não necessitando, entretanto, de liquidação de
sentença, mas apenas de apuração do valor por mero cálculo aritmético, nos termos do art. 509, § 2º, do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, julgo procedente o pedido para declarar devido o direito ao salário-família, devendo a parte autora em fase de
cumprimento de sentença juntar as certidões de nascimento dos filhos e seus contracheques ou fichas financeiras do período, nos
termos do art. 509, § 2º do CPC. Julgo ainda improcedentes os pedidos de pagamento do 13º salário, das férias acrescidas do
terço constitucional, do auxílio alimentação, do adicional de insalubridade, da diferença salarial, do 14º salário e da indenização por
dano moral, o depósito de FGTS e pagamento do PIS/PASEP. Por conseguinte, julgo resolvido o processo com resolução do
mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Por ter decaído em maior parte dos pedidos, condeno a parte autora ao pagamento de
10% (dez por cento) dos honorários advocatícios sobre o valor da causa. Tendo em vista que a parte autora litiga sob o pálio da
justiça gratuita fica suspensa a sua exigibilidade pelo prazo de 5 (cinco) anos, nos termos do art. 12 da Lei 1.060/1950. Sem
custas. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Matinha/MA, 23 de junho de 2017. CELSO SERAFIM JÚNIOR Juiz de
Direito Titular da Comarca de Vara Única de Matinha.”. Para que chegue ao conhecimento do referido advogado mandei publicar
esta INTIMAÇÃOpela imprensa oficial. Dado e passado nesta cidade de Matinha/MA, na Secretaria Judicial, aos 28 (vinte e oito)
dias do mês de junho de 2017 (dois mil e dezessete). Eu, Adenilson Pinheiro Campos, Técnico Judiciário, digitei e Rozilene Silva
Lima, Secretária Judicial, subscreveu e assinou por ordem do MM. Juiz de Direito Titular da Comarca de Matinha/MA, Dr. Celso
Serafim Júnior, de acordo com o Provimento nº 01/2007 – CGJ/MA.

Rozilene Silva Lima
Secretária Judicial

PROCESSO Nº: 353-02.2014.8.10.0097 (353/2014)
JUIZ: DR. CELSO SERAFIM JUNIOR
AUTOR: RAIMUNDO NONATO SOEIRO FILHO
ADVOGADO: DR. GENIVAL ABRAO FERREIRA OAB/MA-3.755
RÉU: MUNICÍPIO DE MATINHA/MA
PROCURADORA: ANA EULÁLIA LEAL RIBEIRO OAB/MA-9.850
FINALIDADE:INTIMAÇÃO do Advogado do autor, DR. GENIVAL ABRAO FERREIRA OAB/MA-3.755, para tomar ciência de
Sentença Judicial, no qual segue o dispositivo: “Vistos, etc. Cuida-se de Ação Trabalhista c/c Obrigação de Fazer c/c Indenização
por Danos Morais ajuizada por RAIMUNDO NONATO SOEIRO FILHO em face do MUNICÍPIO DE MATINHA, todos já qualificados
nos autos. Relata a parte requerente que foi admitida em outubro de 2002 através de seletivo para exercer a função de agente
comunitário do Município de Matinha/MA, e que recebe uma remuneração inferior ao que determina a Portaria 459, de 15 de março
de 2012 do Ministério da Saúde. Postula, assim, a procedência de seus pedidos, a saber, o pagamento do 13º salário, das férias
acrescidas do terço constitucional, do salário família, do auxílio alimentação, do adicional de insalubridade, da diferença salarial, do
14º salário e da indenização por dano moral. Requer, ainda, o repasse da contribuição previdenciária ao INSS, o depósito de FGTS
e pagamento do PIS/PASEP. Com a inicial de fls. 03/05, vieram os documentos de fls. 06/12. Este Juízo, ao receber a ação,
deferiu a gratuidade processual e determinou o processamento do feito com a citação da parte requerida. Em contestação, a parte
requerida alegou, em sede de preliminar, a inépcia da petição inicial. No mérito, refutou os argumentos alegados na inicial
pugnando pela improcedência da ação notadamente por não ser possível a utilização do incentivo financeiro repassado pelo
Ministério da Saúde como parâmetro para o salário base dos agentes comunitários. Com a contestação de fls. 18/29, vieram os
documentos de fls. 30/51. Réplica à fl. 56. Decisão prolatada afastando a preliminar aventada e designando audiência de instrução
e julgamento (fls. 58/60). Audiência de Instrução e Julgamento realizada com a colheita do depoimento das partes (fls. 68/69),
oportunidade em que foi determinado por este Juízo a juntada do demonstrativo de evolução salarial da parte autora a partir de
2009. Em comum acordo as partes requereram a juntada aos autos do depoimento de João Batista Costa, presidente do sindicato
dos agentes comunitários de saúde da Regional de Viana/MA da qual Matinha/MA faz parte, tendo em vista se tratar da mesma
matéria referente ao processo nº 321/2014. Depoimento do presidente do sindicato (fl. 74) e o demonstrativo de evolução salarial e
as contribuições previdenciárias (fls. 71/73). Vieram os autos conclusos. É o relevante a relatar. Fundamento a decisão. Por
ocasião do despacho saneador foi afastada a preliminar aventada em contestação, razão pela qual passo a apreciar o mérito. A
Constituição Federal faz menção ao agente comunitário de saúde no art. 198, § 4º e § 5º, nos seguintes termos: Art. 198. (...) § 4º
Os gestores locais do sistema único de saúde poderão admitir agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias
por meio de processo seletivo público, de acordo com a natureza e complexidade de suas atribuições e requisitos específicos para
sua atuação. § 5º Lei federal disporá sobre o regime jurídico, o piso salarial profissional nacional, as diretrizes para os Planos de
Carreira e a regulamentação das atividades de agente comunitário de saúde e agente de combate às endemias, competindo à
União, nos termos da lei, prestar assistência financeira complementar aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, para o
cumprimento do referido piso salarial. A Lei Federal 11.350/2006 regulamenta a norma constitucional acima, e no seu art. 8º
dispõe: Art. 8º Os Agentes Comunitários de Saúde e os Agentes de Combate às Endemias admitidos pelos gestores locais do SUS
e pela Fundação Nacional de Saúde - FUNASA, na forma do disposto no § 4º do art. 198 da Constituição, submetem-se ao regime
jurídico estabelecido pela Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, salvo se, no caso dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, lei local dispuser de forma diversa. (grifei) Vale consignar que a Lei Municipal nº 408/2009 criou o cargo de agente
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comunitário de Saúde do Município de Matinha e em seu art. 3º asseverou que tais profissionais seriam regidos pela Lei Municipal
nº 129-A, de 22 de agosto de 1990 (Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Município de Matinha/MA). Assim, os agentes
comunitários possuem uma relação de cunho estatutário com a administração pública. Feita a necessária ponderação, importa
analisar neste momento a controvérsia principal dos autos, se o agente comunitário de saúde faz jus a título de remuneração o
incentivo financeiro previsto na Portaria nº 459, de 15 de março de 2012 do Ministério da Saúde, ou se tal incentivo apenas se
destina ao custeio do programa. Assevera a referida portaria, in verbis: PORTARIA Nº 459, DE 15 DE MARÇO DE 2012 Fixa o
valor do incentivo de custeio referente à implantação de Agentes Comunitários de Saúde. O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE,
no uso de suas atribuições que lhe conferem os incisos I e II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, e Considerando a
Portaria nº 2.488/GM/MS, de 21 de outubro de 2011, que aprova a Política Nacional da Atenção Básica e dispõe como
responsabilidade do Ministério da Saúde, a garantia de recursos financeiros para compor o financiamento da atenção básica; e,
Considerando a necessidade de revisar o valor estabelecido para o incentivo de custeio referente às equipes de Saúde da Família,
às equipes de Saúde Bucal e aos Agentes Comunitários de Saúde, resolve: Art. 1º Fica fixado em R$ 871,00 (oitocentos e setenta
e um reais) por Agente Comunitário de Saúde (ACS) a cada mês, o valor do incentivo financeiro referente aos ACS das estratégias
de Agentes Comunitários de Saúde e de Saúde da Família. Parágrafo único. No último trimestre de cada ano será repassada uma
parcela extra, calculada com base no número de ACS registrados no cadastro de equipes e profissionais do Sistema de
Informação definido para este fim, no mês de agosto do ano vigente, multiplicado pelo valor do incentivo fixado no caput deste
artigo. Art. 2º Os recursos orçamentários, de que trata esta Portaria, correrão por conta do orçamento do Ministério da Saúde,
devendo onerar o Programa de Trabalho 10.301.2015.20AD - Piso de Atenção Básica Variável - Saúde da Família. Art. 3º Esta
Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos financeiros a partir da competência janeiro de 2012. ALEXANDRE
ROCHA SANTOS PADILHA Pois bem. É sabido que apenas por meio de lei de iniciativa do chefe do poder executivo a concessão
de vantagem ou o aumento de remuneração aos empregados e desde que haja prévia dotação orçamentária para atender às
projeções de despesa de pessoal, consoante se vislumbra da Constituição Federal em seu artigo 37, inciso X, e artigo 169. Art. 37.
A Administração Pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios
obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (...) X - a
remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei
específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção
de índices; Art. 169. A despesa com pessoal ativo e inativo da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios não poderá
exceder os limites estabelecidos em lei complementar. § 1º A concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, a
criação de cargos, empregos e funções ou alteração de estrutura de carreiras, bem como a admissão ou contratação de pessoal, a
qualquer título, pelos órgãos e entidades da administração direta ou indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo Poder
Público, só poderão ser feitas: I - se houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesa de
pessoal e aos acréscimos dela decorrentes; II - se houver autorização específica na Lei de Diretrizes orçamentárias, ressalvadas
as empresas públicas e as sociedades de economia mista. Verifica-se que somente mediante lei específica se poderá conceder
qualquer aumento remuneratório a servidor, razão pela qual a portaria em comento não pode ser considerada fonte formal para
criar direitos de caráter remuneratório a servidor público, não passando esta, tão somente, de incentivo ao custeio do programa.
Nessa esteira, todos os pleitos trabalhistas que não estejam regulados em lei municipal (regime estatutário), bem como os
vinculados a citada portaria devem ser julgados improcedentes, a saber, o depósito de FGTS, o auxílio alimentação, o pagamento
do 14º salário, a diferença salarial e todos os seus reflexos. Quanto ao adicional de insalubridade, percebe-se que na ausência de
previsão legal do próprio ente público ao qual o agente comunitário de saúde esteja vinculado, há barreira intransponível que
impede o pagamento do adicional de insalubridade aos referidos cargos, em que pese existir norma constitucional lhe assegurando
tal direito (art. 7º, XXIII, CF). É conditio sine qua non que a Administração edite lei que estabeleça e regulamente como será a
forma de integralização do adicional de insalubridade à remuneração do servidor público estatutário exposto a agentes nocivos à
saúde; ou até mesmo uma lei que preveja o pagamento dessa verba remuneratória baseada em outra lei (a CLT, por exemplo).
Para apreciação dos demais pleitos faz-se necessário trazer à baila o art. 373 do Código de Processo Civil que distribui o ônus da
prova conforme a posição processual que a parte assume. Se ela está no polo ativo, compete-lhe provar o fato constitutivo de seu
pretenso direito. Se no polo passivo, cabe-lhe provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado pelo autor. Não
recai ônus da prova sobre o réu quando ele não alega fato modificativo, impeditivo ou extintivo, mas apenas nega o fato
constitutivo do direito alegado pelo autor. Desse modo, quanto aos pleitos de pagamento do 13º salário e das férias acrescidas do
terço constitucional, verifica-se que tais não merecem prosperar tendo em vista que a própria parte requerente afirma que os
recebe. Se porventura em algum dado período tenha deixado de receber, tal informação deveria estar devidamente delineado nos
autos, todavia tal fato não ocorreu, ou seja, a parte autora não se desincumbiu do ônus de provar fato constitutivo do seu direito.
Quanto ao repasse da contribuição previdenciária ao INSS é de se verificar que a parte autora não comprovou minimamente de
forma documental (por exemplo, através de seu CNIS - Cadastro Nacional de Informações Sociais) que o repasse de sua
contribuição ao órgão previdenciário não vem sendo realizado. Por outro lado, o ente municipal comprovou que vem efetuando o
pagamento quando junta aos autos o demonstrativo de evolução salarial do agente comunitário. A parte autora não pode perder de
vista que mesmo quando o Município deixa de repassar ao INSS as contribuições previdenciárias, seja por ato doloso ou culposo,
este jamais poderá recusar-se a conceder algum benefício previdenciário, como, por exemplo, a aposentadoria. Quanto ao pedido
referente ao pagamento do PIS/PASEP, verifica-se que tal pleito também é indevido, haja vista que a parte requerida, por seu
preposto, afirmou que os agentes comunitários estão cadastrados desde 2009 no PIS/PASEP e que receberam em 2015 o
referente a 2014. Por outro lado, o próprio presidente do sindicato dos agentes comunitários de saúde afirmou que o Município de
Matinha/MA paga o PIS/PASEP. Na verdade, quando este afirmou que o ente municipal paga, nada mais quis dizer que o ente
municipal efetuou o cadastramento do servidor. É que o pagamento a título de abono salarial referente ao PIS/PASEP não é
incumbência do ente municipal, mas da União Federal. Já quanto ao dano moral, não vislumbro sua existência, eis que ausente
qualquer ofensa ou violação dos bens de ordem moral da parte autora, tais sejam o que se referem à sua liberdade, à sua honra, à
sua saúde (mental ou física), à sua imagem, razão pela qual tal petitório não deve ser acolhido. Por fim, quanto ao salário família, o
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art. 7º, XII da Constituição Federal assevera que é garantido o pagamento do salário-família em razão do dependente do
trabalhador de baixa renda nos termos da lei, redação esta que foi dada pela Emenda Constitucional nº 20 de 15 de dezembro de
1998, que afirmou ainda em seu art. 13 que "até que a lei discipline o acesso ao salário-família e auxílio-reclusão para os
servidores, segurados e seus dependentes, esses benefícios serão concedidos apenas àqueles que tenham renda bruta mensal
igual ou inferior a R$ 360,00 (trezentos e sessenta reais), que, até a publicação da lei, serão corrigidos pelos mesmos índices
aplicados aos benefícios do regime geral de previdência social". Nessa esteira, diante da omissão do regramento estatutário dos
servidores públicos municipais de Matinha acerca do salário-família devem ser aplicadas as disposições do Regime Geral de
Previdência, nos termos do art. 13 da referida Emenda Constitucional, desde que atendidos os requisitos estabelecidos no art. 7º,
XII da CF. Em que pese a afirmação em audiência da parte autora acerca da existência de filho menor de catorze e a não
impugnação da parte contrária em sentido contrário, não logrei êxito na aferição de quantas parcelas do referido salário-família são
devidas, posto que os elementos constantes nos autos não permitem exprimir tal conclusão, eis que ausente documentos e
elementos informadores, como, por exemplo, certidão de nascimento do filho menor e contracheques ou fichas financeiras do
período da parte autora. Diante disso, entendo ser o caso de deferimento do pleito, não necessitando, entretanto, de liquidação de
sentença, mas apenas de apuração do valor por mero cálculo aritmético, nos termos do art. 509, § 2º, do Código de Processo Civil
Ante o exposto, julgo procedente o pedido para declarar devido o direito ao salário-família, devendo a parte autora em fase de
cumprimento de sentença juntar a certidão de nascimento do filho e seus contracheques ou fichas financeiras do período, nos
termos do art. 509, § 2º do CPC. Julgo ainda improcedentes os pedidos de pagamento do 13º salário, das férias acrescidas do
terço constitucional, do auxílio alimentação, do adicional de insalubridade, da diferença salarial, do 14º salário e da indenização por
dano moral, o depósito de FGTS e pagamento do PIS/PASEP. Por conseguinte, julgo resolvido o processo com resolução do
mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Por ter decaído em maior parte dos pedidos, condeno a parte autora ao pagamento de
10% (dez por cento) dos honorários advocatícios sobre o valor da causa. Tendo em vista que a parte autora litiga sob o pálio da
justiça gratuita fica suspensa a sua exigibilidade pelo prazo de 5 (cinco) anos, nos termos do art. 12 da Lei 1.060/1950. Sem
custas. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Matinha/MA, 23 de junho de 2017. CELSO SERAFIM JÚNIOR Juiz de
Direito Titular da Comarca de Vara Única de Matinha”. Para que chegue ao conhecimento do referido advogado mandei publicar
esta INTIMAÇÃOpela imprensa oficial. Dado e passado nesta cidade de Matinha/MA, na Secretaria Judicial, aos 28 (vinte e oito)
dias do mês de junho de 2017 (dois mil e dezessete). Eu, Adenilson Pinheiro Campos, Técnico Judiciário, digitei e Rozilene Silva
Lima, Secretária Judicial, subscreveu e assinou por ordem do MM. Juiz de Direito Titular da Comarca de Matinha/MA, Dr. Celso
Serafim Júnior, de acordo com o Provimento nº 01/2007 – CGJ/MA.

Rozilene Silva Lima
Secretária Judicial

PROCESSO Nº: 364-31.2014.8.10.0097 (364/2014)
JUIZ: DR. CELSO SERAFIM JUNIOR
AUTOR: HELENA RODRIGUES SILVA
ADVOGADO: DR. GENIVAL ABRAO FERREIRA OAB/MA-3.755
RÉU: MUNICÍPIO DE MATINHA/MA
PROCURADORA: ANA EULÁLIA LEAL RIBEIRO OAB/MA-9.850
FINALIDADE:INTIMAÇÃO do Advogado do autor, DR. GENIVAL ABRAO FERREIRA OAB/MA-3.755, para tomar ciência de
Sentença Judicial, no qual segue o dispositivo: “Vistos, etc. Cuida-se de Ação Trabalhista c/c Obrigação de Fazer c/c Indenização
por Danos Morais ajuizada por HELENA RODRIGUES SILVA em face do MUNICÍPIO DE MATINHA, todos já qualificados nos
autos. Relata a parte requerente que foi admitida em dezembro de 2001 através de seletivo para exercer a função de agente
comunitário do Município de Matinha/MA, e que recebe uma remuneração inferior ao que determina a Portaria 459, de 15 de março
de 2012 do Ministério da Saúde. Postula, assim, a procedência de seus pedidos, a saber, o pagamento do 13º salário, das férias
acrescidas do terço constitucional, do salário família, do auxílio alimentação, do adicional de insalubridade, da diferença salarial, do
14º salário e da indenização por dano moral. Requer, ainda, o repasse da contribuição previdenciária ao INSS, o depósito de FGTS
e pagamento do PIS/PASEP. Com a inicial de fls. 03/05, vieram os documentos de fls. 06/15. Este Juízo, ao receber a ação,
deferiu a gratuidade processual e determinou o processamento do feito com a citação da parte requerida. Em contestação, a parte
requerida alegou, em sede de preliminar, a inépcia da petição inicial. No mérito, refutou os argumentos alegados na inicial
pugnando pela improcedência da ação notadamente por não ser possível a utilização do incentivo financeiro repassado pelo
Ministério da Saúde como parâmetro para o salário base dos agentes comunitários. Com a contestação de fls. 21/32, vieram os
documentos de fls.33/57. Réplica à fl. 62. Decisão prolatada afastando a preliminar aventada e designando audiência de instrução
e julgamento (fls. 64/66). Audiência de Instrução e Julgamento realizada com a colheita do depoimento das partes (fls. 74/75),
oportunidade em que foi determinado por este Juízo a juntada do demonstrativo de evolução salarial da parte autora a partir de
2009. Em comum acordo as partes requereram a juntada aos autos do depoimento de João Batista Costa, presidente do sindicato
dos agentes comunitários de saúde da Regional de Viana/MA da qual Matinha/MA faz parte, tendo em vista se tratar da mesma
matéria referente ao processo nº 321/2014. Depoimento do presidente do sindicato (fl. 80) e o demonstrativo de evolução salarial e
as contribuições previdenciárias (fls. 77/79). Alegações finais da parte autora (fl.84). Vieram os autos conclusos. É o relevante a
relatar. Fundamento a decisão. Por ocasião do despacho saneador foi afastada a preliminar aventada em contestação, razão pela
qual passo a apreciar o mérito. A Constituição Federal faz menção ao agente comunitário de saúde no art. 198, § 4º e § 5º, nos
seguintes termos: Art. 198. (...) § 4º Os gestores locais do sistema único de saúde poderão admitir agentes comunitários de saúde
e agentes de combate às endemias por meio de processo seletivo público, de acordo com a natureza e complexidade de suas
atribuições e requisitos específicos para sua atuação. § 5º Lei federal disporá sobre o regime jurídico, o piso salarial profissional
nacional, as diretrizes para os Planos de Carreira e a regulamentação das atividades de agente comunitário de saúde e agente de
combate às endemias, competindo à União, nos termos da lei, prestar assistência financeira complementar aos Estados, ao Distrito
Federal e aos Municípios, para o cumprimento do referido piso salarial. A Lei Federal 11.350/2006 regulamenta a norma
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constitucional acima, e no seu art. 8º dispõe: Art. 8º Os Agentes Comunitários de Saúde e os Agentes de Combate às Endemias
admitidos pelos gestores locais do SUS e pela Fundação Nacional de Saúde - FUNASA, na forma do disposto no § 4º do art. 198
da Constituição, submetem-se ao regime jurídico estabelecido pela Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, salvo se, no caso
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, lei local dispuser de forma diversa. (grifei) Vale consignar que a Lei Municipal nº
408/2009 criou o cargo de agente comunitário de Saúde do Município de Matinha e em seu art. 3º asseverou que tais profissionais
seriam regidos pela Lei Municipal nº 129-A, de 22 de agosto de 1990 (Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Município de
Matinha/MA). Assim, os agentes comunitários possuem uma relação de cunho estatutário com a administração pública. Feita a
necessária ponderação, importa analisar neste momento a controvérsia principal dos autos, se o agente comunitário de saúde faz
jus a título de remuneração o incentivo financeiro previsto na Portaria nº 459, de 15 de março de 2012 do Ministério da Saúde, ou
se tal incentivo apenas se destina ao custeio do programa. Assevera a referida portaria, in verbis: PORTARIA Nº 459, DE 15 DE
MARÇO DE 2012 Fixa o valor do incentivo de custeio referente à implantação de Agentes Comunitários de Saúde. O MINISTRO
DE ESTADO DA SAÚDE, no uso de suas atribuições que lhe conferem os incisos I e II do parágrafo único do art. 87 da
Constituição, e Considerando a Portaria nº 2.488/GM/MS, de 21 de outubro de 2011, que aprova a Política Nacional da Atenção
Básica e dispõe como responsabilidade do Ministério da Saúde, a garantia de recursos financeiros para compor o financiamento da
atenção básica; e, Considerando a necessidade de revisar o valor estabelecido para o incentivo de custeio referente às equipes de
Saúde da Família, às equipes de Saúde Bucal e aos Agentes Comunitários de Saúde, resolve: Art. 1º Fica fixado em R$ 871,00
(oitocentos e setenta e um reais) por Agente Comunitário de Saúde (ACS) a cada mês, o valor do incentivo financeiro referente aos
ACS das estratégias de Agentes Comunitários de Saúde e de Saúde da Família. Parágrafo único. No último trimestre de cada ano
será repassada uma parcela extra, calculada com base no número de ACS registrados no cadastro de equipes e profissionais do
Sistema de Informação definido para este fim, no mês de agosto do ano vigente, multiplicado pelo valor do incentivo fixado no
caput deste artigo. Art. 2º Os recursos orçamentários, de que trata esta Portaria, correrão por conta do orçamento do Ministério da
Saúde, devendo onerar o Programa de Trabalho 10.301.2015.20AD - Piso de Atenção Básica Variável - Saúde da Família. Art. 3º
Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos financeiros a partir da competência janeiro de 2012.
ALEXANDRE ROCHA SANTOS PADILHA Pois bem. É sabido que apenas por meio de lei de iniciativa do chefe do poder
executivo a concessão de vantagem ou o aumento de remuneração aos empregados e desde que haja prévia dotação
orçamentária para atender às projeções de despesa de pessoal, consoante se vislumbra da Constituição Federal em seu artigo 37,
inciso X, e artigo 169. Art. 37. A Administração Pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também,
ao seguinte: (...) X - a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do art. 39 somente poderão ser fixados
ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma
data e sem distinção de índices; Art. 169. A despesa com pessoal ativo e inativo da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios não poderá exceder os limites estabelecidos em lei complementar. § 1º A concessão de qualquer vantagem ou
aumento de remuneração, a criação de cargos, empregos e funções ou alteração de estrutura de carreiras, bem como a admissão
ou contratação de pessoal, a qualquer título, pelos órgãos e entidades da administração direta ou indireta, inclusive fundações
instituídas e mantidas pelo Poder Público, só poderão ser feitas: I - se houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender
às projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes; II - se houver autorização específica na Lei de Diretrizes
orçamentárias, ressalvadas as empresas públicas e as sociedades de economia mista. Verifica-se que somente mediante lei
específica se poderá conceder qualquer aumento remuneratório a servidor, razão pela qual a portaria em comento não pode ser
considerada fonte formal para criar direitos de caráter remuneratório a servidor público, não passando esta, tão somente, de
incentivo ao custeio do programa. Nessa esteira, todos os pleitos trabalhistas que não estejam regulados em lei municipal (regime
estatutário), bem como os vinculados a citada portaria devem ser julgados improcedentes, a saber, o depósito de FGTS, o auxílio
alimentação, o pagamento do 14º salário, a diferença salarial e todos os seus reflexos. Quanto ao adicional de insalubridade,
percebe-se que na ausência de previsão legal do próprio ente público ao qual o agente comunitário de saúde esteja vinculado, há
barreira intransponível que impede o pagamento do adicional de insalubridade aos referidos cargos, em que pese existir norma
constitucional lhe assegurando tal direito (art. 7º, XXIII, CF). É conditio sine qua non que a Administração edite lei que estabeleça e
regulamente como será a forma de integralização do adicional de insalubridade à remuneração do servidor público estatutário
exposto a agentes nocivos à saúde; ou até mesmo uma lei que preveja o pagamento dessa verba remuneratória baseada em outra
lei (a CLT, por exemplo). Para apreciação dos demais pleitos faz-se necessário trazer à baila o art. 373 do Código de Processo
Civil que distribui o ônus da prova conforme a posição processual que a parte assume. Se ela está no polo ativo, compete-lhe
provar o fato constitutivo de seu pretenso direito. Se no polo passivo, cabe-lhe provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito alegado pelo autor. Não recai ônus da prova sobre o réu quando ele não alega fato modificativo, impeditivo ou extintivo, mas
apenas nega o fato constitutivo do direito alegado pelo autor. Desse modo, quanto aos pleitos de pagamento do 13º salário e das
férias acrescidas do terço constitucional, verifica-se que tais não merecem prosperar tendo em vista que a própria parte requerente
afirma que os recebe. Se porventura em algum dado período tenha deixado de receber, tal informação deveria estar devidamente
delineado nos autos, todavia tal fato não ocorreu, ou seja, a parte autora não se desincumbiu do ônus de provar fato constitutivo do
seu direito. Quanto ao repasse da contribuição previdenciária ao INSS é de se verificar que a parte autora não comprovou
minimamente de forma documental (por exemplo, através de seu CNIS - Cadastro Nacional de Informações Sociais) que o repasse
de sua contribuição ao órgão previdenciário não vem sendo realizado. Por outro lado, o ente municipal comprovou que vem
efetuando o pagamento quando junta aos autos o demonstrativo de evolução salarial do agente comunitário. A parte autora não
pode perder de vista que mesmo quando o Município deixa de repassar ao INSS as contribuições previdenciárias, seja por ato
doloso ou culposo, este jamais poderá recusar-se a conceder algum benefício previdenciário, como, por exemplo, a aposentadoria.
Quanto ao pedido referente ao pagamento do PIS/PASEP, verifica-se que tal pleito também é indevido, haja vista que a parte
requerida, por seu preposto, afirmou que os agentes comunitários estão cadastrados desde 2009 no PIS/PASEP e que receberam
em 2015 o referente a 2014. Por outro lado, o próprio presidente do sindicato dos agentes comunitários de saúde afirmou que o
Município de Matinha/MA paga o PIS/PASEP. Na verdade, quando este afirmou que o ente municipal paga, nada mais quis dizer
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que o ente municipal efetuou o cadastramento do servidor. É que o pagamento a título de abono salarial referente ao PIS/PASEP
não é incumbência do ente municipal, mas da União Federal. Já quanto ao dano moral, não vislumbro sua existência, eis que
ausente qualquer ofensa ou violação dos bens de ordem moral da parte autora, tais sejam o que se referem à sua liberdade, à sua
honra, à sua saúde (mental ou física), à sua imagem, razão pela qual tal petitório não deve ser acolhido. Por fim, quanto ao salário
família, o art. 7º, XII da Constituição Federal assevera que é garantido o pagamento do salário-família em razão do dependente do
trabalhador de baixa renda nos termos da lei, redação esta que foi dada pela Emenda Constitucional nº 20 de 15 de dezembro de
1998, que afirmou ainda em seu art. 13 que "até que a lei discipline o acesso ao salário-família e auxílio-reclusão para os
servidores, segurados e seus dependentes, esses benefícios serão concedidos apenas àqueles que tenham renda bruta mensal
igual ou inferior a R$ 360,00 (trezentos e sessenta reais), que, até a publicação da lei, serão corrigidos pelos mesmos índices
aplicados aos benefícios do regime geral de previdência social". Nessa esteira, diante da omissão do regramento estatutário dos
servidores públicos municipais de Matinha acerca do salário-família devem ser aplicadas as disposições do Regime Geral de
Previdência, nos termos do art. 13 da referida Emenda Constitucional, desde que atendidos os requisitos estabelecidos no art. 7º,
XII da CF. Em que pese a afirmação em audiência da parte autora acerca da existência de filho menor de catorze e a não
impugnação da parte contrária em sentido contrário, não logrei êxito na aferição de quantas parcelas do referido salário-família são
devidas, posto que os elementos constantes nos autos não permitem exprimir tal conclusão, eis que ausente documentos e
elementos informadores, como, por exemplo, certidão de nascimento dos filhos e contracheques ou fichas financeiras do período.
Diante disso, entendo ser o caso de deferimento do pleito, não necessitando, entretanto, de liquidação de sentença, mas apenas
de apuração do valor por mero cálculo aritmético, nos termos do art. 509, § 2º, do Código de Processo Civil Ante o exposto, julgo
procedente o pedido para declarar devido o direito ao salário-família, devendo a parte autora em fase de cumprimento de sentença
juntar as certidões de nascimento e os contracheques ou fichas financeiras do período, nos termos do art. 509, § 2º do CPC. Julgo
ainda improcedentes os pedidos de pagamento do 13º salário, das férias acrescidas do terço constitucional, do auxílio alimentação,
do adicional de insalubridade, da diferença salarial, do 14º salário e da indenização por dano moral, o depósito de FGTS e
pagamento do PIS/PASEP. Por conseguinte, julgo resolvido o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do
CPC. Por ter decaído em maior parte dos pedidos, condeno a parte autora ao pagamento de 10% (dez por cento) dos honorários
advocatícios sobre o valor da causa. Tendo em vista que a parte autora litiga sob o pálio da justiça gratuita fica suspensa a sua
exigibilidade pelo prazo de 5 (cinco) anos, nos termos do art. 12 da Lei 1.060/1950. Sem custas. Publique-se. Registre-se.
Intimem-se. Cumpra-se. Matinha/MA, 23 de junho de 2017. CELSO SERAFIM JÚNIOR Juiz de Direito Titular da Comarca de Vara
Única de Matinha”.Para que chegue ao conhecimento do referido advogado mandei publicar esta INTIMAÇÃOpela imprensa oficial.
Dado e passado nesta cidade de Matinha/MA, na Secretaria Judicial, aos 28 (vinte e oito) dias do mês de junho de 2017 (dois mil e
dezessete). Eu, Adenilson Pinheiro Campos, Técnico Judiciário, digitei e Rozilene Silva Lima, Secretária Judicial, subscreveu e
assinou por ordem do MM. Juiz de Direito Titular da Comarca de Matinha/MA, Dr. Celso Serafim Júnior, de acordo com o
Provimento nº 01/2007 – CGJ/MA.

Rozilene Silva Lima
Secretária Judicial

PROCESSO Nº: 373-90.2014.8.10.0097 (373/2014)
JUIZ: DR. CELSO SERAFIM JUNIOR
AUTOR: ANTONIO CARLOS AMORIM RIBEIRO
ADVOGADO: DR. GENIVAL ABRAO FERREIRA OAB/MA-3.755
RÉU: MUNICÍPIO DE MATINHA/MA
PROCURADORA: ANA EULÁLIA LEAL RIBEIRO OAB/MA-9.850
FINALIDADE:INTIMAÇÃO do Advogado do autor, DR. GENIVAL ABRAO FERREIRA OAB/MA-3.755, para tomar ciência de
Sentença Judicial, no qual segue o dispositivo: “Vistos, etc. Cuida-se de Ação Trabalhista c/c Obrigação de Fazer c/c Indenização
por Danos Morais ajuizada por ANTONIO CARLOS AMORIM RIBEIRO em face do MUNICÍPIO DE MATINHA, todos já
qualificados nos autos. Relata a parte requerente que foi admitida em dezembro 2001 através de seletivo para exercer a função de
agente comunitário do Município de Matinha/MA, e que recebe uma remuneração inferior ao que determina a Portaria 459, de 15
de março de 2012 do Ministério da Saúde. Postula, assim, a procedência de seus pedidos, a saber, o pagamento do 13º salário,
das férias acrescidas do terço constitucional, do salário família, do auxílio alimentação, do adicional de insalubridade, da diferença
salarial, do 14º salário e da indenização por dano moral. Requer, ainda, o repasse da contribuição previdenciária ao INSS, o
depósito de FGTS e pagamento do PIS/PASEP. Com a inicial de fls. 03/05, vieram os documentos de fls. 06/15. Este Juízo, ao
receber a ação, deferiu a gratuidade processual e determinou o processamento do feito com a citação da parte requerida. Em
contestação, a parte requerida alegou, em sede de preliminar, a inépcia da petição inicial. No mérito, refutou os argumentos
alegados na inicial pugnando pela improcedência da ação notadamente por não ser possível a utilização do incentivo financeiro
repassado pelo Ministério da Saúde como parâmetro para o salário base dos agentes comunitários. Com a contestação de fls.
21/32, vieram os documentos de fls. 33/55. Réplica à fl. 60. Decisão prolatada afastando a preliminar aventada e designando
audiência de instrução e julgamento (fls. 62/64). Audiência de Instrução e Julgamento realizada com a colheita do depoimento das
partes (fls. 72/73), oportunidade em que foi determinado por este Juízo a juntada do demonstrativo de evolução salarial da parte
autora a partir de 2009. Em comum acordo as partes requereram a juntada aos autos do depoimento de João Batista Costa,
presidente do sindicato dos agentes comunitários de saúde da Regional de Viana/MA da qual Matinha/MA faz parte, tendo em vista
se tratar da mesma matéria referente ao processo nº 321/2014. Depoimento do presidente do sindicato (fl. 78) e o demonstrativo
de evolução salarial e as contribuições previdenciárias (fls. 75/77). Alegações finais da parte autora (fl. 82). Vieram os autos
conclusos. É o relevante a relatar. Fundamento a decisão. Por ocasião do despacho saneador foi afastada a preliminar aventada
em contestação, razão pela qual passo a apreciar o mérito. A Constituição Federal faz menção ao agente comunitário de saúde no
art. 198, § 4º e § 5º, nos seguintes termos: Art. 198. (...) § 4º Os gestores locais do sistema único de saúde poderão admitir
agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias por meio de processo seletivo público, de acordo com a
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natureza e complexidade de suas atribuições e requisitos específicos para sua atuação. § 5º Lei federal disporá sobre o regime
jurídico, o piso salarial profissional nacional, as diretrizes para os Planos de Carreira e a regulamentação das atividades de agente
comunitário de saúde e agente de combate às endemias, competindo à União, nos termos da lei, prestar assistência financeira
complementar aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, para o cumprimento do referido piso salarial. A Lei Federal
11.350/2006 regulamenta a norma constitucional acima, e no seu art. 8º dispõe: Art. 8º Os Agentes Comunitários de Saúde e os
Agentes de Combate às Endemias admitidos pelos gestores locais do SUS e pela Fundação Nacional de Saúde - FUNASA, na
forma do disposto no § 4º do art. 198 da Constituição, submetem-se ao regime jurídico estabelecido pela Consolidação das Leis do
Trabalho - CLT, salvo se, no caso dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, lei local dispuser de forma diversa. (grifei)
Vale consignar que a Lei Municipal nº 408/2009 criou o cargo de agente comunitário de Saúde do Município de Matinha e em seu
art. 3º asseverou que tais profissionais seriam regidos pela Lei Municipal nº 129-A, de 22 de agosto de 1990 (Estatuto dos
Funcionários Públicos Civis do Município de Matinha/MA). Assim, os agentes comunitários possuem uma relação de cunho
estatutário com a administração pública. Feita a necessária ponderação, importa analisar neste momento a controvérsia principal
dos autos, se o agente comunitário de saúde faz jus a título de remuneração o incentivo financeiro previsto na Portaria nº 459, de
15 de março de 2012 do Ministério da Saúde, ou se tal incentivo apenas se destina ao custeio do programa. Assevera a referida
portaria, in verbis: PORTARIA Nº 459, DE 15 DE MARÇO DE 2012 Fixa o valor do incentivo de custeio referente à implantação de
Agentes Comunitários de Saúde. O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso de suas atribuições que lhe conferem os incisos I
e II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, e Considerando a Portaria nº 2.488/GM/MS, de 21 de outubro de 2011, que
aprova a Política Nacional da Atenção Básica e dispõe como responsabilidade do Ministério da Saúde, a garantia de recursos
financeiros para compor o financiamento da atenção básica; e, Considerando a necessidade de revisar o valor estabelecido para o
incentivo de custeio referente às equipes de Saúde da Família, às equipes de Saúde Bucal e aos Agentes Comunitários de Saúde,
resolve: Art. 1º Fica fixado em R$ 871,00 (oitocentos e setenta e um reais) por Agente Comunitário de Saúde (ACS) a cada mês, o
valor do incentivo financeiro referente aos ACS das estratégias de Agentes Comunitários de Saúde e de Saúde da Família.
Parágrafo único. No último trimestre de cada ano será repassada uma parcela extra, calculada com base no número de ACS
registrados no cadastro de equipes e profissionais do Sistema de Informação definido para este fim, no mês de agosto do ano
vigente, multiplicado pelo valor do incentivo fixado no caput deste artigo. Art. 2º Os recursos orçamentários, de que trata esta
Portaria, correrão por conta do orçamento do Ministério da Saúde, devendo onerar o Programa de Trabalho 10.301.2015.20AD -
Piso de Atenção Básica Variável - Saúde da Família. Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos
financeiros a partir da competência janeiro de 2012. ALEXANDRE ROCHA SANTOS PADILHA Pois bem. É sabido que apenas por
meio de lei de iniciativa do chefe do poder executivo a concessão de vantagem ou o aumento de remuneração aos empregados e
desde que haja prévia dotação orçamentária para atender às projeções de despesa de pessoal, consoante se vislumbra da
Constituição Federal em seu artigo 37, inciso X, e artigo 169. Art. 37. A Administração Pública direta e indireta de qualquer dos
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade,
moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (...) X - a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que
trata o § 4º do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso,
assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices; Art. 169. A despesa com pessoal ativo e
inativo da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios não poderá exceder os limites estabelecidos em lei
complementar. § 1º A concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, a criação de cargos, empregos e funções ou
alteração de estrutura de carreiras, bem como a admissão ou contratação de pessoal, a qualquer título, pelos órgãos e entidades
da administração direta ou indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público, só poderão ser feitas: I - se
houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela
decorrentes; II - se houver autorização específica na Lei de Diretrizes orçamentárias, ressalvadas as empresas públicas e as
sociedades de economia mista. Verifica-se que somente mediante lei específica se poderá conceder qualquer aumento
remuneratório a servidor, razão pela qual a portaria em comento não pode ser considerada fonte formal para criar direitos de
caráter remuneratório a servidor público, não passando esta, tão somente, de incentivo ao custeio do programa. Nessa esteira,
todos os pleitos trabalhistas que não estejam regulados em lei municipal (regime estatutário), bem como os vinculados a citada
portaria devem ser julgados improcedentes, a saber, o depósito de FGTS, o auxílio alimentação, o pagamento do 14º salário, a
diferença salarial e todos os seus reflexos. Quanto ao adicional de insalubridade, percebe-se que na ausência de previsão legal do
próprio ente público ao qual o agente comunitário de saúde esteja vinculado, há barreira intransponível que impede o pagamento
do adicional de insalubridade aos referidos cargos, em que pese existir norma constitucional lhe assegurando tal direito (art. 7º,
XXIII, CF). É conditio sine qua non que a Administração edite lei que estabeleça e regulamente como será a forma de
integralização do adicional de insalubridade à remuneração do servidor público estatutário exposto a agentes nocivos à saúde; ou
até mesmo uma lei que preveja o pagamento dessa verba remuneratória baseada em outra lei (a CLT, por exemplo). Para
apreciação dos demais pleitos faz-se necessário trazer à baila o art. 373 do Código de Processo Civil que distribui o ônus da prova
conforme a posição processual que a parte assume. Se ela está no polo ativo, compete-lhe provar o fato constitutivo de seu
pretenso direito. Se no polo passivo, cabe-lhe provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado pelo autor. Não
recai ônus da prova sobre o réu quando ele não alega fato modificativo, impeditivo ou extintivo, mas apenas nega o fato
constitutivo do direito alegado pelo autor. Desse modo, quanto aos pleitos de pagamento do 13º salário e das férias acrescidas do
terço constitucional, verifica-se que tais não merecem prosperar tendo em vista que a própria parte requerente afirma que os
recebe. Se porventura em algum dado período tenha deixado de receber, tal informação deveria estar devidamente delineado nos
autos, todavia tal fato não ocorreu, ou seja, a parte autora não se desincumbiu do ônus de provar fato constitutivo do seu direito.
Quanto ao repasse da contribuição previdenciária ao INSS é de se verificar que a parte autora não comprovou minimamente de
forma documental (por exemplo, através de seu CNIS - Cadastro Nacional de Informações Sociais) que o repasse de sua
contribuição ao órgão previdenciário não vem sendo realizado. Por outro lado, o ente municipal comprovou que vem efetuando o
pagamento quando junta aos autos o demonstrativo de evolução salarial do agente comunitário. A parte autora não pode perder de
vista que mesmo quando o Município deixa de repassar ao INSS as contribuições previdenciárias, seja por ato doloso ou culposo,
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este jamais poderá recusar-se a conceder algum benefício previdenciário, como, por exemplo, a aposentadoria. Quanto ao pedido
referente ao pagamento do PIS/PASEP, verifica-se que tal pleito também é indevido, haja vista que a parte requerida, por seu
preposto, afirmou que os agentes comunitários estão cadastrados desde 2009 no PIS/PASEP e que receberam em 2015 o
referente a 2014. Por outro lado, o próprio presidente do sindicato dos agentes comunitários de saúde afirmou que o Município de
Matinha/MA paga o PIS/PASEP. Na verdade, quando este afirmou que o ente municipal paga, nada mais quis dizer que o ente
municipal efetuou o cadastramento do servidor. É que o pagamento a título de abono salarial referente ao PIS/PASEP não é
incumbência do ente municipal, mas da União Federal. Já quanto ao dano moral, não vislumbro sua existência, eis que ausente
qualquer ofensa ou violação dos bens de ordem moral da parte autora, tais sejam o que se referem à sua liberdade, à sua honra, à
sua saúde (mental ou física), à sua imagem, razão pela qual tal petitório não deve ser acolhido. Por fim, quanto ao salário família, o
art. 7º, XII da Constituição Federal assevera que é garantido o pagamento do salário-família em razão do dependente do
trabalhador de baixa renda nos termos da lei, redação esta que foi dada pela Emenda Constitucional nº 20 de 15 de dezembro de
1998, que afirmou ainda em seu art. 13 que "até que a lei discipline o acesso ao salário-família e auxílio-reclusão para os
servidores, segurados e seus dependentes, esses benefícios serão concedidos apenas àqueles que tenham renda bruta mensal
igual ou inferior a R$ 360,00 (trezentos e sessenta reais), que, até a publicação da lei, serão corrigidos pelos mesmos índices
aplicados aos benefícios do regime geral de previdência social". Nessa esteira, diante da omissão do regramento estatutário dos
servidores públicos municipais de Matinha acerca do salário-família devem ser aplicadas as disposições do Regime Geral de
Previdência, nos termos do art. 13 da referida Emenda Constitucional, desde que atendidos os requisitos estabelecidos no art. 7º,
XII da CF. Em que pese a afirmação em audiência da parte autora acerca da existência de filho menor de catorze e a não
impugnação da parte contrária em sentido contrário, não logrei êxito na aferição de quantas parcelas do referido salário-família são
devidas, posto que os elementos constantes nos autos não permitem exprimir tal conclusão, eis que ausente documentos e
elementos informadores, como, por exemplo, certidão de nascimento dos filhos e contracheques ou fichas financeiras do período
da parte autora. Diante disso, entendo ser o caso de deferimento do pleito, não necessitando, entretanto, de liquidação de
sentença, mas apenas de apuração do valor por mero cálculo aritmético, nos termos do art. 509, § 2º, do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, julgo procedente o pedido para declarar devido o direito ao salário-família, devendo a parte autora em fase de
cumprimento de sentença juntar a certidão de nascimento e seus contracheques ou fichas financeiras do período, nos termos do
art. 509, § 2º do CPC. Julgo ainda improcedentes os pedidos de pagamento do 13º salário, das férias acrescidas do terço
constitucional, do auxílio alimentação, do adicional de insalubridade, da diferença salarial, do 14º salário e da indenização por dano
moral, o depósito de FGTS e pagamento do PIS/PASEP. Por conseguinte, julgo resolvido o processo com resolução do mérito, nos
termos do art. 487, I, do CPC. Por ter decaído em maior parte dos pedidos, condeno a parte autora ao pagamento de 10% (dez por
cento) dos honorários advocatícios sobre o valor da causa. Tendo em vista que a parte autora litiga sob o pálio da justiça gratuita
fica suspensa a sua exigibilidade pelo prazo de 5 (cinco) anos, nos termos do art. 12 da Lei 1.060/1950. Sem custas. Publique-se.
Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Matinha/MA, 23 de junho de 2017. CELSO SERAFIM JÚNIOR Juiz de Direito Titular da
Comarca de Vara Única de Matinha”. Para que chegue ao conhecimento do referido advogado mandei publicar esta
INTIMAÇÃOpela imprensa oficial. Dado e passado nesta cidade de Matinha/MA, na Secretaria Judicial, aos 28 (vinte e oito) dias
do mês de junho de 2017 (dois mil e dezessete). Eu, Adenilson Pinheiro Campos, Técnico Judiciário, digitei e Rozilene Silva Lima,
Secretária Judicial, subscreveu e assinou por ordem do MM. Juiz de Direito Titular da Comarca de Matinha/MA, Dr. Celso Serafim
Júnior, de acordo com o Provimento nº 01/2007 – CGJ/MA.

Rozilene Silva Lima
Secretária Judicial

PROCESSO Nº: 375-60.2014.8.10.0097 (375/2014)
JUIZ: DR. CELSO SERAFIM JUNIOR
AUTOR: CARLOS ADRIANO AMARAL BASTOS
ADVOGADO: DR. GENIVAL ABRAO FERREIRA OAB/MA-3.755
RÉU: MUNICÍPIO DE MATINHA/MA
PROCURADORA: ANA EULÁLIA LEAL RIBEIRO OAB/MA-9.850
FINALIDADE:INTIMAÇÃO do Advogado do autor, DR. GENIVAL ABRAO FERREIRA OAB/MA-3.755, para tomar ciência de
Sentença Judicial, no qual segue o dispositivo: “Vistos, etc. Cuida-se de Ação Trabalhista c/c Obrigação de Fazer c/c Indenização
por Danos Morais ajuizada por CARLOS ADRIANO AMARAL BASTOS em face do MUNICÍPIO DE MATINHA, todos já
qualificados nos autos. Relata a parte requerente que foi admitida em dezembro 2001 através de seletivo para exercer a função de
agente comunitário do Município de Matinha/MA, e que recebe uma remuneração inferior ao que determina a Portaria 459, de 15
de março de 2012 do Ministério da Saúde. Postula, assim, a procedência de seus pedidos, a saber, o pagamento do 13º salário,
das férias acrescidas do terço constitucional, do salário família, do auxílio alimentação, do adicional de insalubridade, da diferença
salarial, do 14º salário e da indenização por dano moral. Requer, ainda, o repasse da contribuição previdenciária ao INSS, o
depósito de FGTS e pagamento do PIS/PASEP. Com a inicial de fls. 03/05, vieram os documentos de fls. 06/15. Este Juízo, ao
receber a ação, deferiu a gratuidade processual e determinou o processamento do feito com a citação da parte requerida. Em
contestação, a parte requerida alegou, em sede de preliminar, a inépcia da petição inicial. No mérito, refutou os argumentos
alegados na inicial pugnando pela improcedência da ação notadamente por não ser possível a utilização do incentivo financeiro
repassado pelo Ministério da Saúde como parâmetro para o salário base dos agentes comunitários. Com a contestação de fls.
22/37, vieram os documentos de fls. 38/56. Réplica à fl. 61. Decisão prolatada afastando a preliminar aventada e designando
audiência de instrução e julgamento (fls. 63/65). Audiência de Instrução e Julgamento realizada com a colheita do depoimento das
partes (fls. 73/74), oportunidade em que foi determinado por este Juízo a juntada do demonstrativo de evolução salarial da parte
autora a partir de 2009. Em comum acordo as partes requereram a juntada aos autos do depoimento de João Batista Costa,
presidente do sindicato dos agentes comunitários de saúde da Regional de Viana/MA da qual Matinha/MA faz parte, tendo em vista
se tratar da mesma matéria referente ao processo nº 321/2014. Depoimento do presidente do sindicato (fl. 79) e o demonstrativo
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de evolução salarial e as contribuições previdenciárias (fls. 76/78). Alegações finais da parte autora (fl. 83). Vieram os autos
conclusos. É o relevante a relatar. Fundamento a decisão. Por ocasião do despacho saneador foi afastada a preliminar aventada
em contestação, razão pela qual passo a apreciar o mérito. A Constituição Federal faz menção ao agente comunitário de saúde no
art. 198, § 4º e § 5º, nos seguintes termos: Art. 198. (...) § 4º Os gestores locais do sistema único de saúde poderão admitir
agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias por meio de processo seletivo público, de acordo com a
natureza e complexidade de suas atribuições e requisitos específicos para sua atuação. § 5º Lei federal disporá sobre o regime
jurídico, o piso salarial profissional nacional, as diretrizes para os Planos de Carreira e a regulamentação das atividades de agente
comunitário de saúde e agente de combate às endemias, competindo à União, nos termos da lei, prestar assistência financeira
complementar aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, para o cumprimento do referido piso salarial. A Lei Federal
11.350/2006 regulamenta a norma constitucional acima, e no seu art. 8º dispõe: Art. 8º Os Agentes Comunitários de Saúde e os
Agentes de Combate às Endemias admitidos pelos gestores locais do SUS e pela Fundação Nacional de Saúde - FUNASA, na
forma do disposto no § 4º do art. 198 da Constituição, submetem-se ao regime jurídico estabelecido pela Consolidação das Leis do
Trabalho - CLT, salvo se, no caso dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, lei local dispuser de forma diversa. (grifei)
Vale consignar que a Lei Municipal nº 408/2009 criou o cargo de agente comunitário de Saúde do Município de Matinha e em seu
art. 3º asseverou que tais profissionais seriam regidos pela Lei Municipal nº 129-A, de 22 de agosto de 1990 (Estatuto dos
Funcionários Públicos Civis do Município de Matinha/MA). Assim, os agentes comunitários possuem uma relação de cunho
estatutário com a administração pública. Feita a necessária ponderação, importa analisar neste momento a controvérsia principal
dos autos, se o agente comunitário de saúde faz jus a título de remuneração o incentivo financeiro previsto na Portaria nº 459, de
15 de março de 2012 do Ministério da Saúde, ou se tal incentivo apenas se destina ao custeio do programa. Assevera a referida
portaria, in verbis: PORTARIA Nº 459, DE 15 DE MARÇO DE 2012 Fixa o valor do incentivo de custeio referente à implantação de
Agentes Comunitários de Saúde. O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso de suas atribuições que lhe conferem os incisos I
e II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, e Considerando a Portaria nº 2.488/GM/MS, de 21 de outubro de 2011, que
aprova a Política Nacional da Atenção Básica e dispõe como responsabilidade do Ministério da Saúde, a garantia de recursos
financeiros para compor o financiamento da atenção básica; e, Considerando a necessidade de revisar o valor estabelecido para o
incentivo de custeio referente às equipes de Saúde da Família, às equipes de Saúde Bucal e aos Agentes Comunitários de Saúde,
resolve: Art. 1º Fica fixado em R$ 871,00 (oitocentos e setenta e um reais) por Agente Comunitário de Saúde (ACS) a cada mês, o
valor do incentivo financeiro referente aos ACS das estratégias de Agentes Comunitários de Saúde e de Saúde da Família.
Parágrafo único. No último trimestre de cada ano será repassada uma parcela extra, calculada com base no número de ACS
registrados no cadastro de equipes e profissionais do Sistema de Informação definido para este fim, no mês de agosto do ano
vigente, multiplicado pelo valor do incentivo fixado no caput deste artigo. Art. 2º Os recursos orçamentários, de que trata esta
Portaria, correrão por conta do orçamento do Ministério da Saúde, devendo onerar o Programa de Trabalho 10.301.2015.20AD -
Piso de Atenção Básica Variável - Saúde da Família. Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos
financeiros a partir da competência janeiro de 2012. ALEXANDRE ROCHA SANTOS PADILHA Pois bem. É sabido que apenas por
meio de lei de iniciativa do chefe do poder executivo a concessão de vantagem ou o aumento de remuneração aos empregados e
desde que haja prévia dotação orçamentária para atender às projeções de despesa de pessoal, consoante se vislumbra da
Constituição Federal em seu artigo 37, inciso X, e artigo 169. Art. 37. A Administração Pública direta e indireta de qualquer dos
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade,
moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (...) X - a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que
trata o § 4º do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso,
assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices; Art. 169. A despesa com pessoal ativo e
inativo da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios não poderá exceder os limites estabelecidos em lei
complementar. § 1º A concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, a criação de cargos, empregos e funções ou
alteração de estrutura de carreiras, bem como a admissão ou contratação de pessoal, a qualquer título, pelos órgãos e entidades
da administração direta ou indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público, só poderão ser feitas: I - se
houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela
decorrentes; II - se houver autorização específica na Lei de Diretrizes orçamentárias, ressalvadas as empresas públicas e as
sociedades de economia mista. Verifica-se que somente mediante lei específica se poderá conceder qualquer aumento
remuneratório a servidor, razão pela qual a portaria em comento não pode ser considerada fonte formal para criar direitos de
caráter remuneratório a servidor público, não passando esta, tão somente, de incentivo ao custeio do programa. Nessa esteira,
todos os pleitos trabalhistas que não estejam regulados em lei municipal (regime estatutário), bem como os vinculados a citada
portaria devem ser julgados improcedentes, a saber, o depósito de FGTS, o auxílio alimentação, o pagamento do 14º salário, a
diferença salarial e todos os seus reflexos. Quanto ao adicional de insalubridade, percebe-se que na ausência de previsão legal do
próprio ente público ao qual o agente comunitário de saúde esteja vinculado, há barreira intransponível que impede o pagamento
do adicional de insalubridade aos referidos cargos, em que pese existir norma constitucional lhe assegurando tal direito (art. 7º,
XXIII, CF). É conditio sine qua non que a Administração edite lei que estabeleça e regulamente como será a forma de
integralização do adicional de insalubridade à remuneração do servidor público estatutário exposto a agentes nocivos à saúde; ou
até mesmo uma lei que preveja o pagamento dessa verba remuneratória baseada em outra lei (a CLT, por exemplo). Para
apreciação dos demais pleitos faz-se necessário trazer à baila o art. 373 do Código de Processo Civil que distribui o ônus da prova
conforme a posição processual que a parte assume. Se ela está no polo ativo, compete-lhe provar o fato constitutivo de seu
pretenso direito. Se no polo passivo, cabe-lhe provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado pelo autor. Não
recai ônus da prova sobre o réu quando ele não alega fato modificativo, impeditivo ou extintivo, mas apenas nega o fato
constitutivo do direito alegado pelo autor. Desse modo, quanto aos pleitos de pagamento do 13º salário e das férias acrescidas do
terço constitucional, verifica-se que tais não merecem prosperar tendo em vista que a própria parte requerente afirma que os
recebe. Se porventura em algum dado período tenha deixado de receber, tal informação deveria estar devidamente delineado nos
autos, todavia tal fato não ocorreu, ou seja, a parte autora não se desincumbiu do ônus de provar fato constitutivo do seu direito.
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Quanto ao repasse da contribuição previdenciária ao INSS é de se verificar que a parte autora não comprovou minimamente de
forma documental (por exemplo, através de seu CNIS - Cadastro Nacional de Informações Sociais) que o repasse de sua
contribuição ao órgão previdenciário não vem sendo realizado. Por outro lado, o ente municipal comprovou que vem efetuando o
pagamento quando junta aos autos o demonstrativo de evolução salarial do agente comunitário. A parte autora não pode perder de
vista que mesmo quando o Município deixa de repassar ao INSS as contribuições previdenciárias, seja por ato doloso ou culposo,
este jamais poderá recusar-se a conceder algum benefício previdenciário, como, por exemplo, a aposentadoria. Quanto ao pedido
referente ao pagamento do PIS/PASEP, verifica-se que tal pleito também é indevido, haja vista que a parte requerida, por seu
preposto, afirmou que os agentes comunitários estão cadastrados desde 2009 no PIS/PASEP e que receberam em 2015 o
referente a 2014. Por outro lado, o próprio presidente do sindicato dos agentes comunitários de saúde afirmou que o Município de
Matinha/MA paga o PIS/PASEP. Na verdade, quando este afirmou que o ente municipal paga, nada mais quis dizer que o ente
municipal efetuou o cadastramento do servidor. É que o pagamento a título de abono salarial referente ao PIS/PASEP não é
incumbência do ente municipal, mas da União Federal. Já quanto ao dano moral, não vislumbro sua existência, eis que ausente
qualquer ofensa ou violação dos bens de ordem moral da parte autora, tais sejam o que se referem à sua liberdade, à sua honra, à
sua saúde (mental ou física), à sua imagem, razão pela qual tal petitório não deve ser acolhido. Por fim, quanto ao salário família, o
art. 7º, XII da Constituição Federal assevera que é garantido o pagamento do salário-família em razão do dependente do
trabalhador de baixa renda nos termos da lei, redação esta que foi dada pela Emenda Constitucional nº 20 de 15 de dezembro de
1998, que afirmou ainda em seu art. 13 que "até que a lei discipline o acesso ao salário-família e auxílio-reclusão para os
servidores, segurados e seus dependentes, esses benefícios serão concedidos apenas àqueles que tenham renda bruta mensal
igual ou inferior a R$ 360,00 (trezentos e sessenta reais), que, até a publicação da lei, serão corrigidos pelos mesmos índices
aplicados aos benefícios do regime geral de previdência social". Nessa esteira, diante da omissão do regramento estatutário dos
servidores públicos municipais de Matinha acerca do salário-família devem ser aplicadas as disposições do Regime Geral de
Previdência, nos termos do art. 13 da referida Emenda Constitucional, desde que atendidos os requisitos estabelecidos no art. 7º,
XII da CF. Em que pese a afirmação em audiência da parte autora acerca da existência de filho menor de catorze e a não
impugnação da parte contrária em sentido contrário, não logrei êxito na aferição de quantas parcelas do referido salário-família são
devidas, posto que os elementos constantes nos autos não permitem exprimir tal conclusão, eis que ausente documentos e
elementos informadores, como, por exemplo, certidão de nascimento dos filhos e contracheques ou fichas financeiras do período
da parte autora. Diante disso, entendo ser o caso de deferimento do pleito, não necessitando, entretanto, de liquidação de
sentença, mas apenas de apuração do valor por mero cálculo aritmético, nos termos do art. 509, § 2º, do Código de Processo Civil
Ante o exposto, julgo procedente o pedido para declarar devido o direito ao salário-família, devendo a parte autora em fase de
cumprimento de sentença juntar as certidões de nascimento e os contracheques ou fichas financeiras do período, nos termos do
art. 509, § 2º do CPC. Julgo ainda improcedentes os pedidos de pagamento do 13º salário, das férias acrescidas do terço
constitucional, do auxílio alimentação, do adicional de insalubridade, da diferença salarial, do 14º salário e da indenização por dano
moral, o depósito de FGTS e pagamento do PIS/PASEP. Por conseguinte, julgo resolvido o processo com resolução do mérito, nos
termos do art. 487, I, do CPC. Por ter decaído em maior parte dos pedidos, condeno a parte autora ao pagamento de 10% (dez por
cento) dos honorários advocatícios sobre o valor da causa. Tendo em vista que a parte autora litiga sob o pálio da justiça gratuita
fica suspensa a sua exigibilidade pelo prazo de 5 (cinco) anos, nos termos do art. 12 da Lei 1.060/1950. Sem custas. Publique-se.
Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Matinha/MA, 23 de junho de 2017. CELSO SERAFIM JÚNIOR Juiz de Direito Titular da
Comarca de Vara Única de Matinha”. Para que chegue ao conhecimento do referido advogado mandei publicar esta
INTIMAÇÃOpela imprensa oficial. Dado e passado nesta cidade de Matinha/MA, na Secretaria Judicial, aos 28 (vinte e oito) dias
do mês de junho de 2017 (dois mil e dezessete). Eu, Adenilson Pinheiro Campos, Técnico Judiciário, digitei e Rozilene Silva Lima,
Secretária Judicial, subscreveu e assinou por ordem do MM. Juiz de Direito Titular da Comarca de Matinha/MA, Dr. Celso Serafim
Júnior, de acordo com o Provimento nº 01/2007 – CGJ/MA.

Rozilene Silva Lima
Secretária Judicial

Processo nº 386-60.2012.8.10.0097
Ação Civil Pública
Autor: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
Réu: JOSÉ MARIO CUNHA RABELO
FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO RÉU JOSÉ MARIO CUNHA RABELO: Dr. EDILBERTO MACHADO NETO –
AOB/MA 3.246, para comparecer a este Juízo no dia 09 de AGOSTO de 2017, às 11:00 horas, a fim de participar da audiência de
Interrogatório designada nos autos da ação em epígrafe tudo em conformidade com a decisão proferida judicial a qual segue
transcrita abaixo: DECISÃO. PROCESSO N. 386-60.2012.8.10.0097 (3862012). AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO. RÉU: JOSÉ
MÁRIO CUNHA RABELO. DECISÃO. Muito embora a jurisprudência pátria já tenha pacificado que a ação de improbidade
administrativa ostenta natureza cível (vide ADI 2797 STF), há que se observar "laços de identidade" com as ações penais
consoante observou o Ministro Teori Lawascki por ocasião da relatoria da Pet 3240 AgR/DF, j.19.11.2014. (Pet-3240): "Explicou
que, embora as sanções aplicáveis aos atos de improbidade não tivessem natureza penal, haveria laços de identidade entre as
duas espécies, seja quanto às funções (punitiva, pedagógica e intimidatória), seja quanto ao conteúdo. Com efeito, não haveria
diferença entre a perda da função pública ou a suspensão dos direitos políticos ou a imposição de multa pecuniária, quando
decorrente de ilícito penal e de ilícito administrativo. Nos dois casos, as consequências práticas em relação ao condenado seriam
idênticas. A rigor, a única distinção se situaria em plano puramente jurídico, relacionado com os efeitos da condenação em face de
futuras infrações, porquanto a condenação criminal produziria as consequências próprias do antecedente e da perda da
primariedade, que poderiam redundar em futuro agravamento de penas ou, indiretamente, em aplicação de pena privativa de
liberdade." Assim, muito embora a Lei 8429/92 trate de sanções civis e político administrativas, deve-se assegurar as garantias
processuais e penais ao acusado, notadamente o contraditório e a ampla defesa, e, nesse sentido a diligência requerida pelo
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parquet, insistência no depoimento pessoal do acusado, vem em princípio em prejuízo daquele, pois o depoimento pessoal visa a
confissão do depoente, já estando preclusa a possibilidade diante da dispensa da produção de outras provas pelas partes
presentes na audiência de instrução e julgamento de 25 (vinte e cinco) de março de 2014. Não obstante, diante dos "laços de
identidade" da ação de improbidade com as ações penais considero relevante tecer algumas considerações acerca das diferenças
apontadas pela doutrina entre o depoimento pessoal e o interrogatório da parte, os quais não se confundem. O Código de
Processo Civil dispõe em seu art. 139 que o juiz poderá "determinar, a qualquer tempo, o comparecimento pessoal das partes,
para inquiri-las sobre os fatos da causa, hipótese em que não incidirá a pena de confesso". Trata-se do chamado interrogatório ou
interrogatório livre, como prefere parte da doutrina. O interrogatório nada mais é do que um mecanismo utilizado pelo juiz para
esclarecer alguns pontos que considera relevantes para a solução da causa, podendo ser determinado de ofício em qualquer
momento do processo e quantas vezes o Juiz entender necessário. Por seu turno, o depoimento pessoal depende sempre de
requerimento da parte e tem como objetivo principal a confissão ficta, sendo colhido na audiência de instrução e julgamento
apenas uma vez. Referida confissão só terá valor se apoiada em outros elementos dos autos, fatos constitutivos do direito.
Justamente em razão das diferenças apontadas acima é que o não comparecimento ao interrogatório não gera a pena de
confissão ficta, como ocorre no caso de não comparecimento ao depoimento pessoal. Dito de outra forma: o réu só comparece a
interrogatório se quiser. No entanto, do interrogatório do réu na ação de improbidade, pode desencadear consequências penais, e
não pode o réu ser obrigado, por vias transversas, a fazer prova contra si, sob pena de violação ao art. 5º, LXIII, da CF/88, que
assegura o direito ao silêncio. É que o art. 388, I, do CPC, dispõe que a parte não pode ser obrigada a depor sobre fatos
criminosos que lhe forem imputados. Isso significa que ela pode se recusar a responder a perguntas que possam lhe trazer algum
prejuízo por estarem relacionadas a fatos criminosos, não havendo consequências para o seu silêncio, nessa hipótese. Assim, por
ocasião do interrogatório, poderá se recusar a responder a perguntas que guardem relação eventual fato criminoso. Em sendo
assim, por tomar conhecimento dos autos nesse instante processual, por considerar importante o princípio da oralidade, hei por
bem, chamar o feito à ordem, e, ao tempo que ratifico os atos anteriores, determino, de ofício, nos termos do artigo 139, VIII, do
Código de Processo Civil, o comparecimento do réu em audiência de interrogatório a ser designada em data disponível da pauta
para o mais breve possível.Deverá constar da intimação que não incidirá a pena de confesso, e que o acusado poderá permanecer
em silêncio caso configurado uma das hipóteses do artigo 388,I, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Cumpram-se. Matinha,
14 de Junho de 2017. Celso Serafim Junior. Juiz de Direito Titular da Comarca de Matinha.

Rozilene Silva Lima
Secretária Judicial assino de ordem do MM. Juiz,

nos termos do art. 3°, XXV, III, do Provimento n°. 001/2007/CGJ/MA

PROCESSO Nº: 424-33.2016.8.10.0097 (424/2016)
JUIZ: DR. CELSO SERAFIM JUNIOR
REQUERENTE: RAIMUNDA GASPAR SOUZA
ADVOGADA: DRª. ANA EULÁLIA LEAL RIBEIRO OAB/MA 9.850
REQUERIDO: BANCO PANAMERICANO
ADVOGADO: DR. GILVAN MELO SOUSA OAB/CE 16.383
FINALIDADE:INTIMAÇÃO do Advogado do requerente e requerido, DRª. ANA EULÁLIA LEAL RIBEIRO OAB/MA 9.850 e DR.
GILVAN MELO SOUSA OAB/CE 16.383, respectivamente, para tomarem ciência de Sentença Judicial, no qual segue o
dispositivo: “Vistos em correição. Cuidam os autos de Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico c/c Repetição de
Indébito e Reparação de Danos ajuizada por RAIMUNDA GASPAR SOUZA em face do BANCO PANAMERICANO S/A,
qualificados nos autos. As partes chegaram a um consenso quanto ao objeto desta demanda (fls. 62/64), na qual destaco: O réu
pagará ao autor a quantia de R$ 3.500,00 a serem pagos mediante depósito em conta corrente, no prazo de 20 (vinte) dias úteis
contados do protocolo. Na eventualidade do não pagamento no prazo assinalado, o demandado arcará com uma multa de 10%
(dez por cento) sobre o valor acordado. O banco se compromete a cancelar o contrato nº 3072659620. A autora ficará com o valor
depositado de R$ 662,20. Considerando que o objeto do presente processo enquadra-se no conceito de direito disponível, o que
possibilita a transação entre as partes, não há qualquer óbice à homologação do referido acordo. Face ao exposto, homologo por
sentença para que produza seus jurídicos e legais efeitos, a transação celebrada nestes autos, nos termos do artigo 487, inciso III,
alínea "b" do Código de Processo Civil. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, dê-se baixa na
distribuição e arquive-se. Cumpra-se. Matinha/MA, 18 de janeiro de 2017. CELSO SERAFIM JÚNIOR Juiz de Direito Titular da
Comarca de Matinha/MA”. Para que chegue ao conhecimento da referida advogada mandei publicar esta INTIMAÇÃOpela
imprensa oficial. Dado e passado nesta cidade de Matinha/MA, na Secretaria Judicial, aos 28 (vinte e oito) dias do mês de junho de
2017 (dois mil e dezessete). Eu, Adenilson Pinheiro Campos, Técnico Judiciário digitei e Rozilene Silva Lima, Secretária Judicial,
subscreve e assina por ordem do MM. Juiz de Direito Titular da Comarca de Matinha/MA, Dr. Celso Serafim Júnior, de acordo com
o Provimento nº 01/2007 – TJ/MA.

Rozilene Silva Lima
Secretária Judicial

PROCESSO Nº: 475-44.2016.8.10.0097 (475/2016)
JUIZ: Dr. CELSO SERAFIM JUNIOR
REQUERENTE: LUDGERO MOREIRA
ADVOGADA: DRª. TORLENE MENDONÇA SILVA RODRIGUES OAB/MA 9.059
REQUERIDO: BANCO PANAMERICANO
ADVOGADO: DR. GILVAN MELO SOUSA OAB/CE 16.383
FINALIDADE:INTIMAÇÃO do Advogado do requerente e requerido, DRª. TORLENE MENDONÇA SILVA RODRIGUES OAB/MA
9.059 e DR. GILVAN MELO SOUSA OAB/CE 16.383, respectivamente, para tomarem ciência de Sentença Judicial, no qual
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segue o dispositivo: “Vistos em correição. Cuidam os autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por
Danos Materiais (Repetição do Indébito) e Danos Morais ajuizada por LUDGERO MOREIRA em face do BANCO
PANAMERICANO S/A, qualificados nos autos. As partes chegaram a um consenso quanto ao objeto desta demanda (fls. 35/37),
na qual destaco: O réu pagará ao autor a quantia de R$ 3.500,00 a ser pago mediante depósito em conta corrente, no prazo de 20
(vinte) dias úteis contados do protocolo. Na eventualidade do não pagamento no prazo assinalado, o demandado arcará com uma
multa de 10% (dez por cento) sobre o valor acordado. O banco se compromete a cancelar o contrato nº 3067082069. A autora
ficará com o valor depositado de R$ 637,19. Considerando que o objeto do presente processo enquadra-se no conceito de direito
disponível, o que possibilita a transação entre as partes, não há qualquer óbice à homologação do referido acordo. Face ao
exposto, homologo por sentença para que produza seus jurídicos e legais efeitos, a transação celebrada nestes autos, nos termos
do artigo 487, inciso III, alínea "b" do Código de Processo Civil. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado,
dê-se baixa na distribuição e arquive-se. Cumpra-se”. Para que chegue ao conhecimento da referida advogada mandei publicar
esta INTIMAÇÃOpela imprensa oficial. Dado e passado nesta cidade de Matinha/MA, na Secretaria Judicial, aos 28 (vinte e oito)
dias do mês de junho de 2017 (dois mil e dezessete). Eu, Adenilson Pinheiro Campos, Técnico Judiciário digitei e Rozilene Silva
Lima, Secretária Judicial, subscreve e assina por ordem do MM. Juiz de Direito Titular da Comarca de Matinha/MA, Dr. Celso
Serafim Júnior, de acordo com o Provimento nº 01/2007 – TJ/MA.

Rozilene Silva Lima
Secretária Judicial

PROCESSO Nº: 644-02.2014.8.10.0097 (644/2014)
JUIZ: DR. CELSO SERAFIM JUNIOR
AUTOR: WENDERSON BARRADA
ADVOGADO: DR. GENIVAL ABRAO FERREIRA OAB/MA-3.755
RÉU: MUNICÍPIO DE MATINHA/MA
PROCURADORA: ANA EULÁLIA LEAL RIBEIRO OAB/MA-9.850
FINALIDADE:INTIMAÇÃO do Advogado do autor, DR. GENIVAL ABRAO FERREIRA OAB/MA-3.755, para tomar ciência de
Sentença Judicial, no qual segue o dispositivo: “Vistos, etc. Cuida-se de Ação Trabalhista c/c Obrigação de Fazer c/c Indenização
por Danos Morais ajuizada por WENDERSON BARRADA em face do MUNICÍPIO DE MATINHA, todos já qualificados nos autos.
Relata a parte requerente que foi admitida em julho de 2006 através de seletivo para exercer a função de agente comunitário do
Município de Matinha/MA, e que recebe uma remuneração inferior ao que determina a Portaria 459, de 15 de março de 2012 do
Ministério da Saúde. Postula, assim, a procedência de seus pedidos, a saber, o pagamento do 13º salário, das férias acrescidas do
terço constitucional, do salário família, do auxílio alimentação, do adicional de insalubridade, da diferença salarial, do 14º salário e
da indenização por dano moral. Requer, ainda, o repasse da contribuição previdenciária ao INSS, o depósito de FGTS e
pagamento do PIS/PASEP. Com a inicial de fls. 03/05, vieram os documentos de fls. 06/14. Este Juízo, ao receber a ação, deferiu
a gratuidade processual e determinou o processamento do feito com a citação da parte requerida. Em contestação, a parte
requerida alegou, em sede de preliminar, a inépcia da petição inicial. No mérito, refutou os argumentos alegados na inicial
pugnando pela improcedência da ação notadamente por não ser possível a utilização do incentivo financeiro repassado pelo
Ministério da Saúde como parâmetro para o salário base dos agentes comunitários. Com a contestação de fls. 21/28, vieram os
documentos de fl. 29. Réplica à fls. 34/35. Decisão prolatada afastando a preliminar aventada e designando audiência de instrução
e julgamento (fls. 37/39). Audiência de Instrução e Julgamento realizada com a colheita do depoimento das partes (fls. 47/48),
oportunidade em que foi determinado por este Juízo a juntada do demonstrativo de evolução salarial da parte autora a partir de
2009. Em comum acordo as partes requereram a juntada aos autos do depoimento de João Batista Costa, presidente do sindicato
dos agentes comunitários de saúde da Regional de Viana/MA da qual Matinha/MA faz parte, tendo em vista se tratar da mesma
matéria referente ao processo nº 321/2014. Depoimento do presidente do sindicato (fl. 53) e o demonstrativo de evolução salarial e
as contribuições previdenciárias (fls. 50/52). Alegações finais da parte autora (fl. 57). Vieram os autos conclusos. É o relevante a
relatar. Fundamento a decisão. Por ocasião do despacho saneador foi afastada a preliminar aventada em contestação, razão pela
qual passo a apreciar o mérito. A Constituição Federal faz menção ao agente comunitário de saúde no art. 198, § 4º e § 5º, nos
seguintes termos: Art. 198. (...) § 4º Os gestores locais do sistema único de saúde poderão admitir agentes comunitários de saúde
e agentes de combate às endemias por meio de processo seletivo público, de acordo com a natureza e complexidade de suas
atribuições e requisitos específicos para sua atuação. § 5º Lei federal disporá sobre o regime jurídico, o piso salarial profissional
nacional, as diretrizes para os Planos de Carreira e a regulamentação das atividades de agente comunitário de saúde e agente de
combate às endemias, competindo à União, nos termos da lei, prestar assistência financeira complementar aos Estados, ao Distrito
Federal e aos Municípios, para o cumprimento do referido piso salarial. A Lei Federal 11.350/2006 regulamenta a norma
constitucional acima, e no seu art. 8º dispõe: Art. 8º Os Agentes Comunitários de Saúde e os Agentes de Combate às Endemias
admitidos pelos gestores locais do SUS e pela Fundação Nacional de Saúde - FUNASA, na forma do disposto no § 4º do art. 198
da Constituição, submetem-se ao regime jurídico estabelecido pela Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, salvo se, no caso
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, lei local dispuser de forma diversa. (grifei) Vale consignar que a Lei Municipal nº
408/2009 criou o cargo de agente comunitário de Saúde do Município de Matinha e em seu art. 3º asseverou que tais profissionais
seriam regidos pela Lei Municipal nº 129-A, de 22 de agosto de 1990 (Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Município de
Matinha/MA). Assim, os agentes comunitários possuem uma relação de cunho estatutário com a administração pública. Feita a
necessária ponderação, importa analisar neste momento a controvérsia principal dos autos, se o agente comunitário de saúde faz
jus a título de remuneração o incentivo financeiro previsto na Portaria nº 459, de 15 de março de 2012 do Ministério da Saúde, ou
se tal incentivo apenas se destina ao custeio do programa. Assevera a referida portaria, in verbis: PORTARIA Nº 459, DE 15 DE
MARÇO DE 2012 Fixa o valor do incentivo de custeio referente à implantação de Agentes Comunitários de Saúde. O MINISTRO
DE ESTADO DA SAÚDE, no uso de suas atribuições que lhe conferem os incisos I e II do parágrafo único do art. 87 da
Constituição, e Considerando a Portaria nº 2.488/GM/MS, de 21 de outubro de 2011, que aprova a Política Nacional da Atenção
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Básica e dispõe como responsabilidade do Ministério da Saúde, a garantia de recursos financeiros para compor o financiamento da
atenção básica; e, Considerando a necessidade de revisar o valor estabelecido para o incentivo de custeio referente às equipes de
Saúde da Família, às equipes de Saúde Bucal e aos Agentes Comunitários de Saúde, resolve: Art. 1º Fica fixado em R$ 871,00
(oitocentos e setenta e um reais) por Agente Comunitário de Saúde (ACS) a cada mês, o valor do incentivo financeiro referente aos
ACS das estratégias de Agentes Comunitários de Saúde e de Saúde da Família. Parágrafo único. No último trimestre de cada ano
será repassada uma parcela extra, calculada com base no número de ACS registrados no cadastro de equipes e profissionais do
Sistema de Informação definido para este fim, no mês de agosto do ano vigente, multiplicado pelo valor do incentivo fixado no
caput deste artigo. Art. 2º Os recursos orçamentários, de que trata esta Portaria, correrão por conta do orçamento do Ministério da
Saúde, devendo onerar o Programa de Trabalho 10.301.2015.20AD - Piso de Atenção Básica Variável - Saúde da Família. Art. 3º
Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos financeiros a partir da competência janeiro de 2012.
ALEXANDRE ROCHA SANTOS PADILHA Pois bem. É sabido que apenas por meio de lei de iniciativa do chefe do poder
executivo a concessão de vantagem ou o aumento de remuneração aos empregados e desde que haja prévia dotação
orçamentária para atender às projeções de despesa de pessoal, consoante se vislumbra da Constituição Federal em seu artigo 37,
inciso X, e artigo 169. Art. 37. A Administração Pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também,
ao seguinte: (...) X - a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do art. 39 somente poderão ser fixados
ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma
data e sem distinção de índices; Art. 169. A despesa com pessoal ativo e inativo da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios não poderá exceder os limites estabelecidos em lei complementar. § 1º A concessão de qualquer vantagem ou
aumento de remuneração, a criação de cargos, empregos e funções ou alteração de estrutura de carreiras, bem como a admissão
ou contratação de pessoal, a qualquer título, pelos órgãos e entidades da administração direta ou indireta, inclusive fundações
instituídas e mantidas pelo Poder Público, só poderão ser feitas: I - se houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender
às projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes; II - se houver autorização específica na Lei de Diretrizes
orçamentárias, ressalvadas as empresas públicas e as sociedades de economia mista. Verifica-se que somente mediante lei
específica se poderá conceder qualquer aumento remuneratório a servidor, razão pela qual a portaria em comento não pode ser
considerada fonte formal para criar direitos de caráter remuneratório a servidor público, não passando esta, tão somente, de
incentivo ao custeio do programa. Nessa esteira, todos os pleitos trabalhistas que não estejam regulados em lei municipal (regime
estatutário), bem como os vinculados a citada portaria devem ser julgados improcedentes, a saber, o depósito de FGTS, o auxílio
alimentação, o pagamento do 14º salário, a diferença salarial e todos os seus reflexos. Quanto ao adicional de insalubridade,
percebe-se que na ausência de previsão legal do próprio ente público ao qual o agente comunitário de saúde esteja vinculado, há
barreira intransponível que impede o pagamento do adicional de insalubridade aos referidos cargos, em que pese existir norma
constitucional lhe assegurando tal direito (art. 7º, XXIII, CF). É conditio sine qua non que a Administração edite lei que estabeleça e
regulamente como será a forma de integralização do adicional de insalubridade à remuneração do servidor público estatutário
exposto a agentes nocivos à saúde; ou até mesmo uma lei que preveja o pagamento dessa verba remuneratória baseada em outra
lei (a CLT, por exemplo). Para apreciação dos demais pleitos faz-se necessário trazer à baila o art. 373 do Código de Processo
Civil que distribui o ônus da prova conforme a posição processual que a parte assume. Se ela está no polo ativo, compete-lhe
provar o fato constitutivo de seu pretenso direito. Se no polo passivo, cabe-lhe provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito alegado pelo autor. Não recai ônus da prova sobre o réu quando ele não alega fato modificativo, impeditivo ou extintivo, mas
apenas nega o fato constitutivo do direito alegado pelo autor. Desse modo, quanto aos pleitos de pagamento do 13º salário e das
férias acrescidas do terço constitucional, verifica-se que tais não merecem prosperar tendo em vista que a própria parte requerente
afirma que os recebe. Se porventura em algum dado período tenha deixado de receber, tal informação deveria estar devidamente
delineado nos autos, todavia tal fato não ocorreu, ou seja, a parte autora não se desincumbiu do ônus de provar fato constitutivo do
seu direito. Quanto ao repasse da contribuição previdenciária ao INSS é de se verificar que a parte autora não comprovou
minimamente de forma documental (por exemplo, através de seu CNIS - Cadastro Nacional de Informações Sociais) que o repasse
de sua contribuição ao órgão previdenciário não vem sendo realizado. Por outro lado, o ente municipal comprovou que vem
efetuando o pagamento quando junta aos autos o demonstrativo de evolução salarial do agente comunitário. A parte autora não
pode perder de vista que mesmo quando o Município deixa de repassar ao INSS as contribuições previdenciárias, seja por ato
doloso ou culposo, este jamais poderá recusar-se a conceder algum benefício previdenciário, como, por exemplo, a aposentadoria.
Quanto ao pedido referente ao pagamento do PIS/PASEP, verifica-se que tal pleito também é indevido, haja vista que a parte
requerida, por seu preposto, afirmou que os agentes comunitários estão cadastrados desde 2009 no PIS/PASEP e que receberam
em 2015 o referente a 2014. Por outro lado, o próprio presidente do sindicato dos agentes comunitários de saúde afirmou que o
Município de Matinha/MA paga o PIS/PASEP. Na verdade, quando este afirmou que o ente municipal paga, nada mais quis dizer
que o ente municipal efetuou o cadastramento do servidor. É que o pagamento a título de abono salarial referente ao PIS/PASEP
não é incumbência do ente municipal, mas da União Federal. Já quanto ao dano moral, não vislumbro sua existência, eis que
ausente qualquer ofensa ou violação dos bens de ordem moral da parte autora, tais sejam o que se referem à sua liberdade, à sua
honra, à sua saúde (mental ou física), à sua imagem, razão pela qual tal petitório não deve ser acolhido. Por fim, quanto ao salário
família, o art. 7º, XII da Constituição Federal assevera que é garantido o pagamento do salário-família em razão do dependente do
trabalhador de baixa renda nos termos da lei, redação esta que foi dada pela Emenda Constitucional nº 20 de 15 de dezembro de
1998, que afirmou ainda em seu art. 13 que "até que a lei discipline o acesso ao salário-família e auxílio-reclusão para os
servidores, segurados e seus dependentes, esses benefícios serão concedidos apenas àqueles que tenham renda bruta mensal
igual ou inferior a R$ 360,00 (trezentos e sessenta reais), que, até a publicação da lei, serão corrigidos pelos mesmos índices
aplicados aos benefícios do regime geral de previdência social". Nessa esteira, diante da omissão do regramento estatutário dos
servidores públicos municipais de Matinha acerca do salário-família devem ser aplicadas as disposições do Regime Geral de
Previdência, nos termos do art. 13 da referida Emenda Constitucional, desde que atendidos os requisitos estabelecidos no art. 7º,
XII da CF. Em que pese a afirmação em audiência da parte autora acerca da existência de filho menor de catorze e a não
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impugnação da parte contrária em sentido contrário, não logrei êxito na aferição de quantas parcelas do referido salário-família são
devidas, posto que os elementos constantes nos autos não permitem exprimir tal conclusão, eis que ausente documentos e
elementos informadores, como, por exemplo, certidão de nascimento dos filhos e contracheques ou fichas financeiras do período
da parte autora. Diante disso, entendo ser o caso de deferimento do pleito, não necessitando, entretanto, de liquidação de
sentença, mas apenas de apuração do valor por mero cálculo aritmético, nos termos do art. 509, § 2º, do Código de Processo Civil
Ante o exposto, julgo procedente o pedido para declarar devido o direito ao salário-família, devendo a parte autora em fase de
cumprimento de sentença juntar as certidões de nascimento e os contracheques ou fichas financeiras do período, nos termos do
art. 509, § 2º do CPC. Julgo ainda improcedentes os pedidos de pagamento do 13º salário, das férias acrescidas do terço
constitucional, do auxílio alimentação, do adicional de insalubridade, da diferença salarial, do 14º salário e da indenização por dano
moral, o depósito de FGTS e pagamento do PIS/PASEP. Por conseguinte, julgo resolvido o processo com resolução do mérito, nos
termos do art. 487, I, do CPC. Por ter decaído em maior parte dos pedidos, condeno a parte autora ao pagamento de 10% (dez por
cento) dos honorários advocatícios sobre o valor da causa. Tendo em vista que a parte autora litiga sob o pálio da justiça gratuita
fica suspensa a sua exigibilidade pelo prazo de 5 (cinco) anos, nos termos do art. 12 da Lei 1.060/1950. Sem custas. Publique-se.
Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Matinha/MA, 23 de junho de 2017. CELSO SERAFIM JÚNIOR Juiz de Direito Titular da
Comarca de Vara Única de Matinha”.Para que chegue ao conhecimento do referido advogado mandei publicar esta
INTIMAÇÃOpela imprensa oficial. Dado e passado nesta cidade de Matinha/MA, na Secretaria Judicial, aos 28 (vinte e oito) dias
do mês de junho de 2017 (dois mil e dezessete). Eu, Adenilson Pinheiro Campos, Técnico Judiciário, digitei e Rozilene Silva Lima,
Secretária Judicial, subscreveu e assinou por ordem do MM. Juiz de Direito Titular da Comarca de Matinha/MA, Dr. Celso Serafim
Júnior, de acordo com o Provimento nº 01/2007 – CGJ/MA.

Rozilene Silva Lima
Secretária Judicial

PROCESSO Nº: 654-75.2016.8.10.0097 (654/2016)
JUIZ: Dr. CELSO SERAFIM JUNIOR
REQUERENTE: ROSILDA BALBINA SOUSA SILVA
ADVOGADA: DRª. ANA EULÁLIA LEAL RIBEIRO OAB/MA 9.850
REQUERIDO: BANCO PANAMERICANO
ADVOGADO: DR. GILVAN MELO SOUSA OAB/CE 16.383
FINALIDADE:INTIMAÇÃO do Advogado do requerente e requerido, DRª. ANA EULÁLIA LEAL RIBEIRO OAB/MA 9.850 e DR.
GILVAN MELO SOUSA OAB/CE 16.383, respectivamente, para tomarem ciência de Sentença Judicial, no qual segue o
dispositivo: “Vistos em correição. Cuidam os autos de Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico c/c Repetição de
Indébito e Reparação de Danos ajuizada por ROSILDA BALBINA SOUSA SILVA em face do BANCO PANAMERICANO S/A,
qualificados nos autos. As partes chegaram a um consenso quanto ao objeto desta demanda (fls. 28/30), na qual destaco: O réu
pagará ao autor a quantia de R$ 3.500,00 a serem pagos mediante depósito em conta corrente, no prazo de 20 (vinte) dias úteis
contados do protocolo. Na eventualidade do não pagamento no prazo assinalado, o demandado arcará com uma multa de 10%
(dez por cento) sobre o valor acordado. O banco se compromete a cancelar o contrato nº 3074582309. A autora ficará com o valor
depositado de R$ 874,74. Considerando que o objeto do presente processo enquadra-se no conceito de direito disponível, o que
possibilita a transação entre as partes, não há qualquer óbice à homologação do referido acordo. Face ao exposto, homologo por
sentença para que produza seus jurídicos e legais efeitos, a transação celebrada nestes autos, nos termos do artigo 487, inciso III,
alínea "b" do Código de Processo Civil. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, dê-se baixa na
distribuição e arquive-se. Cumpra-se. Matinha/MA, 18 de janeiro de 2017. CELSO SERAFIM JÚNIOR Juiz de Direito Titular da
Comarca de Matinha/MA”. Para que chegue ao conhecimento da referida advogada mandei publicar esta INTIMAÇÃOpela
imprensa oficial. Dado e passado nesta cidade de Matinha/MA, na Secretaria Judicial, aos 28 (vinte e oito) dias do mês de junho de
2017 (dois mil e dezessete). Eu, Adenilson Pinheiro Campos, Técnico Judiciário digitei e Rozilene Silva Lima, Secretária Judicial,
subscreve e assina por ordem do MM. Juiz de Direito Titular da Comarca de Matinha/MA, Dr. Celso Serafim Júnior, de acordo com
o Provimento nº 01/2007 – TJ/MA.

Rozilene Silva Lima
Secretária Judicial

PROCESSO Nº: 844-72.2015.8.10.0097 (844/2015)
JUIZ: Dr. CELSO SERAFIM JUNIOR
REQUERENTE: MARIA ELCY RODRIGUES DOS SANTOS
ADVOGADA: DRª. TORLENE MENDONÇA SILVA RODRIGUES OAB/MA 9.059
REQUERIDO: BANCO PANAMERICANO
ADVOGADO: DR. GILVAN MELO SOUSA OAB/CE 16.383
FINALIDADE:INTIMAÇÃO do Advogado do requerente e requerido, DRª. TORLENE MENDONÇA SILVA RODRIGUES OAB/MA
9.059 e DR. GILVAN MELO SOUSA OAB/CE 16.383, respectivamente, para tomarem ciência de Sentença Judicial, no qual
segue o dispositivo: “Vistos em correição. Cuidam os autos de Reclamação ajuizada por MARIA ELCY RODRIGUES DOS
SANTOS em face do BANCO PANAMERICANO S/A, qualificados nos autos. As partes chegaram a um consenso quanto ao objeto
desta demanda (fls. 34/36), na qual destaco: O réu pagará ao autor a quantia de R$ 3.700,00 a serem pagos mediante depósito
em conta corrente, no prazo de 20 (vinte) dias úteis contados do protocolo. Na eventualidade do não pagamento no prazo
assinalado, o demandado arcará com uma multa de 10% (dez por cento) sobre o valor acordado. O banco se compromete a
cancelar o contrato nº 308053062-3. A autora ficará com o valor depositado de R$ 681,21. Considerando que o objeto do presente
processo enquadra-se no conceito de direito disponível, o que possibilita a transação entre as partes, não há qualquer óbice à
homologação do referido acordo. Face ao exposto, homologo por sentença para que produza seus jurídicos e legais efeitos, a
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transação celebrada nestes autos, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea "b" do Código de Processo Civil. Publique-se.
Registre-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, dê-se baixa na distribuição e arquive-se. Cumpra-se”. Para que chegue ao
conhecimento da referida advogada mandei publicar esta INTIMAÇÃOpela imprensa oficial. Dado e passado nesta cidade de
Matinha/MA, na Secretaria Judicial, aos 28 (vinte e oito) dias do mês de junho de 2017 (dois mil e dezessete). Eu, Adenilson
Pinheiro Campos, Técnico Judiciário digitei e Rozilene Silva Lima, Secretária Judicial, subscreve e assina por ordem do MM. Juiz
de Direito Titular da Comarca de Matinha/MA, Dr. Celso Serafim Júnior, de acordo com o Provimento nº 01/2007 – TJ/MA.

Rozilene Silva Lima
Secretária Judicial

PROCESSO Nº: 854-82.2016.8.10.0097 (854/2016)
JUIZ: DR. CELSO SERAFIM JUNIOR
AUTOR: PEDRO ROCHA SERRA
ADVOGADO: DR. CARLOS DANIEL BARCELOS FERREIRA OAB/MA-10.710
RÉU: BANCO BRADESCO
ADVOGADO: DR. JOSÉ ALMIR DA R. MENDES JÚNIOR OAB/RN-392-A
FINALIDADE:INTIMAÇÃO do Advogado do autor, DR. CARLOS DANIEL BARCELOS FERREIRA OAB/MA-10.710, para tomar
ciência de apresentação de contestação por parte do réu, e no prazo de Lei para apresentar sua Réplica.Para que chegue ao
conhecimento do referido advogado mandei publicar esta INTIMAÇÃOpela imprensa oficial. Dado e passado nesta cidade de
Matinha/MA, na Secretaria Judicial, aos 29 (vinte e nove) dias do mês de junho de 2017 (dois mil e dezessete). Eu, Adenilson
Pinheiro Campos, Técnico Judiciário, digitei e Rozilene Silva Lima, Secretária Judicial, subscreveu e assinou por ordem do MM.
Juiz de Direito Titular da Comarca de Matinha/MA, Dr. Celso Serafim Júnior, de acordo com o Provimento nº 01/2007 – CGJ/MA.

Rozilene Silva Lima
Secretária Judicial

PROCESSO Nº: 863-75.2015.8.10.0097 (863/2015)
JUIZ: DR. CELSO SERAFIM JUNIOR
REQUERENTE: IVONE SERRA PEREIRA
ADVOGADA: DRª. SUENNY COSTA AMARAL OAB/MA 9.883
REQUERIDO: BANCO PANAMERICANO
ADVOGADO: DR. GILVAN MELO SOUSA OAB/CE 16.383
FINALIDADE:INTIMAÇÃO do Advogado do requerente e requerido, DRª SUENNY COSTA AMARAL OAB/MA 9.883 e DR.
GILVAN MELO SOUSA OAB/CE 16.383, respectivamente, para tomarem ciência de Sentença Judicial, no qual segue o
dispositivo: “Vistos em correição. Cuidam os autos de Ação de Restituição de Valores c/c Danos Morais e Materiais ajuizada por
IVONE SERRA PEREIRA em face do BANCO PANAMERICANO S/A, qualificados nos autos. As partes chegaram a um consenso
quanto ao objeto desta demanda (fls. 84/86), na qual destaco: O réu pagará ao autor a quantia de R$ 6.200,00 a serem pagos
mediante depósito em conta corrente da requerente, no prazo de 20 (vinte) dias úteis contados do protocolo. Na eventualidade do
não pagamento no prazo assinalado, o demandado arcará com uma multa de 10% (dez por cento) sobre o valor acordado. O
banco se compromete a cancelar o contrato nº 3073876306. Considerando que o objeto do presente processo enquadra-se no
conceito de direito disponível, o que possibilita a transação entre as partes, não há qualquer óbice à homologação do referido
acordo. Face ao exposto, homologo por sentença para que produza seus jurídicos e legais efeitos, a transação celebrada nestes
autos, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea "b" do Código de Processo Civil. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após o
trânsito em julgado, dê-se baixa na distribuição e arquive-se. Cumpra-se”. Para que chegue ao conhecimento da referida
advogada mandei publicar esta INTIMAÇÃOpela imprensa oficial. Dado e passado nesta cidade de Matinha/MA, na Secretaria
Judicial, aos 28 (vinte e oito) dias do mês de junho de 2017 (dois mil e dezessete). Eu, Adenilson Pinheiro Campos, Técnico
Judiciário digitei e Rozilene Silva Lima, Secretária Judicial, subscreve e assina por ordem do MM. Juiz de Direito Titular da
Comarca de Matinha/MA, Dr. Celso Serafim Júnior, de acordo com o Provimento nº 01/2007 – TJ/MA.

Rozilene Silva Lima
Secretária Judicial

PROCESSO Nº: 865-48.2015.8.10.0097 (865/2015)
JUIZ: DR. CELSO SERAFIM JUNIOR
REQUERENTE: IVONE SERRA PEREIRA
ADVOGADA: DRª. SUENNY COSTA AMARAL OAB/MA 9.883
REQUERIDO: BANCO PANAMERICANO
ADVOGADO: DR. GILVAN MELO SOUSA OAB/CE 16.383
FINALIDADE:INTIMAÇÃO do Advogado do requerente e requerido, DRª SUENNY COSTA AMARAL OAB/MA 9.883 e DR.
GILVAN MELO SOUSA OAB/CE 16.383, respectivamente, para tomarem ciência de Sentença Judicial, no qual segue o
dispositivo: “Vistos em correição. Cuidam os autos de Ação de Restituição de Valores c/c Danos Morais e Materiais ajuizada por
IVONE SERRA PEREIRA em face do BANCO PANAMERICANO S/A, qualificados nos autos. As partes chegaram a um consenso
quanto ao objeto desta demanda (fls. 88/90), na qual destaco: O réu pagará ao autor a quantia de R$ 5.200,00 a serem pagos
mediante depósito em conta corrente da requerente, no prazo de 20 (vinte) dias úteis contados do protocolo. Na eventualidade do
não pagamento no prazo assinalado, o demandado arcará com uma multa de 10% (dez por cento) sobre o valor acordado. O
banco se compromete a cancelar o contrato nº 3072336211. Considerando que o objeto do presente processo enquadra-se no
conceito de direito disponível, o que possibilita a transação entre as partes, não há qualquer óbice à homologação do referido
acordo. Face ao exposto, homologo por sentença para que produza seus jurídicos e legais efeitos, a transação celebrada nestes
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autos, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea "b" do Código de Processo Civil. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após o
trânsito em julgado, dê-se baixa na distribuição e arquive-se. Cumpra-se”. Para que chegue ao conhecimento da referida
advogada mandei publicar esta INTIMAÇÃOpela imprensa oficial. Dado e passado nesta cidade de Matinha/MA, na Secretaria
Judicial, aos 28 (vinte e oito) dias do mês de junho de 2017 (dois mil e dezessete). Eu, Adenilson Pinheiro Campos, Técnico
Judiciário digitei e Rozilene Silva Lima, Secretária Judicial, subscreve e assina por ordem do MM. Juiz de Direito Titular da
Comarca de Matinha/MA, Dr. Celso Serafim Júnior, de acordo com o Provimento nº 01/2007 – TJ/MA.

Rozilene Silva Lima
Secretária Judicial

Matões

PROCESSO Nº 0000080-15.2017.8.10.0098 (802017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQUERENTE: JOSE FRANCISCO CRUZ
ADVOGADO: RUDSON RIBEIRO RUBIM ( OAB 16836A-MA )
REQUERIDO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL
ATO ORDINATÓRIOUsando da faculdade que me confere a Constituição Federal em seu art. 93, inciso XIV; assim como o art.
162, § 4º, do CPC, o Provimento nº 001/2007 da Corregedoria Geral de Justiça do Maranhão, DESIGNO a audiência para o dia
08/08/2017, às 10:20h.Intimações necessárias. PUBLIQUE-SE. Matões (MA), 28 de junho de 2017.Hernani Guimarães Soares
NetoSecretário Judicial Mat.:175729 Resp: 162446

PROCESSO Nº 0000081-97.2017.8.10.0098 (812017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQUERENTE: JOSE FRANCISCO CRUZ
ADVOGADO: RUDSON RIBEIRO RUBIM ( OAB 16836A-MA )
REQUERIDO: BANCO FINASA BMC S.A
ATO ORDINATÓRIOUsando da faculdade que me confere a Constituição Federal em seu art. 93, inciso XIV; assim como o art.
162, § 4º, do CPC, o Provimento nº 001/2007 da Corregedoria Geral de Justiça do Maranhão, DESIGNO a audiência para o dia
08/08/2017, às 09:40h.Intimações necessárias. PUBLIQUE-SE. Matões (MA), 28 de junho de 2017.Hernani Guimarães Soares
NetoSecretário Judicial Mat.:175729 Resp: 162446

PROCESSO Nº 0000116-91.2016.8.10.0098 (1192016)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO SUMÁRIO

AUTOR: MARIA MONTEIRO LEAL
ADVOGADO: ERNIVALDO OLIVEIRA DE AZEVEDO SILVA ( OAB 15279A-MA )

REU: BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S/A

ATO ORDINATÓRIOUsando da faculdade que me confere a Constituição Federal em seu art. 93, inciso XIV; assim como o art.
162, § 4º, do CPC, o Provimento nº 001/2007 da Corregedoria Geral de Justiça do Maranhão, DESIGNO a audiência para o dia
15/08/2017, às 08:40h.Intimações necessárias. PUBLIQUE-SE. Matões (MA), 28 de junho de 2017.Hernani Guimarães Soares
NetoSecretário Judicial Mat.:175729 Resp: 162446

PROCESSO Nº 0000209-20.2017.8.10.0098 (2092017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQUERENTE: MARIA PEREIRA DA SILVA
ADVOGADO: RUDSON RIBEIRO RUBIM ( OAB 16836A-MA )
REQUERIDO: BANCO BONSUCESSO
ATO ORDINATÓRIOUsando da faculdade que me confere a Constituição Federal em seu art. 93, inciso XIV; assim como o art.
162, § 4º, do CPC, o Provimento nº 001/2007 da Corregedoria Geral de Justiça do Maranhão, DESIGNO a audiência para o dia
08/08/2017, às 11:00h.Intimações necessárias. PUBLIQUE-SE. Matões (MA), 28 de junho de 2017.Hernani Guimarães Soares
NetoSecretário Judicial Mat.:175729 Resp: 162446

PROCESSO Nº 0000210-05.2017.8.10.0098 (2102017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQUERENTE: MARIA PEREIRA DA SILVA
ADVOGADO: RUDSON RIBEIRO RUBIM ( OAB 16836A-MA )
REQUERIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S.A
ATO ORDINATÓRIOUsando da faculdade que me confere a Constituição Federal em seu art. 93, inciso XIV; assim como o art.
162, § 4º, do CPC, o Provimento nº 001/2007 da Corregedoria Geral de Justiça do Maranhão, DESIGNO a audiência para o dia
08/08/2017, às 10:00h.Intimações necessárias. PUBLIQUE-SE. Matões (MA), 28 de junho de 2017.Hernani Guimarães Soares
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NetoSecretário Judicial Mat.:175729 Resp: 162446

PROCESSO Nº 0000214-42.2017.8.10.0098 (2142017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQUERENTE: MARIA PEREIRA DA SILVA
ADVOGADO: RUDSON RIBEIRO RUBIM ( OAB 16836A-MA )
REQUERIDO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A
ATO ORDINATÓRIOUsando da faculdade que me confere a Constituição Federal em seu art. 93, inciso XIV; assim como o art.
162, § 4º, do CPC, o Provimento nº 001/2007 da Corregedoria Geral de Justiça do Maranhão, DESIGNO a audiência para o dia
08/08/2017, às 11:20h.Intimações necessárias. PUBLIQUE-SE. Matões (MA), 28 de junho de 2017.Hernani Guimarães Soares
NetoSecretário Judicial Mat.:175729 Resp: 162446

PROCESSO Nº 0000215-27.2017.8.10.0098 (2152017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQUERENTE: MARIA PEREIRA DA SILVA
ADVOGADO: RUDSON RIBEIRO RUBIM ( OAB 16836A-MA )
REQUERIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S.A
ATO ORDINATÓRIOUsando da faculdade que me confere a Constituição Federal em seu art. 93, inciso XIV; assim como o art.
162, § 4º, do CPC, o Provimento nº 001/2007 da Corregedoria Geral de Justiça do Maranhão, DESIGNO a audiência para o dia
08/08/2017, às 14:20h.Intimações necessárias. PUBLIQUE-SE. Matões (MA), 28 de junho de 2017.Hernani Guimarães Soares
NetoSecretário Judicial Mat.:175729 Resp: 162446

PROCESSO Nº 0000222-19.2017.8.10.0098 (2222017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQUERENTE: MARIA PEREIRA DA SILVA
ADVOGADO: RUDSON RIBEIRO RUBIM ( OAB 16836A-MA )
REQUERIDO: BANCO BONSUCESSO
ATO ORDINATÓRIOUsando da faculdade que me confere a Constituição Federal em seu art. 93, inciso XIV; assim como o art.
162, § 4º, do CPC, o Provimento nº 001/2007 da Corregedoria Geral de Justiça do Maranhão, DESIGNO a audiência para o dia
08/08/2017, às 10:20h.Intimações necessárias. PUBLIQUE-SE. Matões (MA), 28 de junho de 2017.Hernani Guimarães Soares
NetoSecretário Judicial Mat.:175729 Resp: 162446

PROCESSO Nº 0000223-04.2017.8.10.0098 (2232017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQUERENTE: MARIA PEREIRA DA SILVA
ADVOGADO: RUDSON RIBEIRO RUBIM ( OAB 16836A-MA )
REQUERIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S.A
ATO ORDINATÓRIOUsando da faculdade que me confere a Constituição Federal em seu art. 93, inciso XIV; assim como o art.
162, § 4º, do CPC, o Provimento nº 001/2007 da Corregedoria Geral de Justiça do Maranhão, DESIGNO a audiência para o dia
08/08/2017, às 14:00h.Intimações necessárias. PUBLIQUE-SE. Matões (MA), 28 de junho de 2017.Hernani Guimarães Soares
NetoSecretário Judicial Mat.:175729 Resp: 162446

PROCESSO Nº 0000224-86.2017.8.10.0098 (2242017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQUERENTE: MARIA PEREIRA DA SILVA
ADVOGADO: RUDSON RIBEIRO RUBIM ( OAB 16836A-MA )
REQUERIDO: BANCO BONSUCESSO
ATO ORDINATÓRIOUsando da faculdade que me confere a Constituição Federal em seu art. 93, inciso XIV; assim como o art.
162, § 4º, do CPC, o Provimento nº 001/2007 da Corregedoria Geral de Justiça do Maranhão, DESIGNO a audiência para o dia
08/08/2017, às 11:40h.Intimações necessárias. PUBLIQUE-SE. Matões (MA), 28 de junho de 2017.Hernani Guimarães Soares
NetoSecretário Judicial Mat.:175729 Resp: 162446

PROCESSO Nº 0000225-71.2017.8.10.0098 (2252017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQUERENTE: MARIA PEREIRA DA SILVA
ADVOGADO: RUDSON RIBEIRO RUBIM ( OAB 16836A-MA )
REQUERIDO: BANCO BCV - BANCO DE CREDITO E VAREJO S/A - ANTIGO BANCO SCHAHIN S/A
ATO ORDINATÓRIOUsando da faculdade que me confere a Constituição Federal em seu art. 93, inciso XIV; assim como o art.
162, § 4º, do CPC, o Provimento nº 001/2007 da Corregedoria Geral de Justiça do Maranhão, DESIGNO a audiência para o dia
08/08/2017, às 10:40h.Intimações necessárias. PUBLIQUE-SE. Matões (MA), 28 de junho de 2017.Hernani Guimarães Soares
NetoSecretário Judicial Mat.:175729 Resp: 162446

PROCESSO Nº 0000396-28.2017.8.10.0098 (3972017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQUERENTE: JOSE RAIMUNDO DA SILVA
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ADVOGADO: RUDSON RIBEIRO RUBIM ( OAB 16836A-MA )
REQUERIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S.A
ATO ORDINATÓRIOUsando da faculdade que me confere a Constituição Federal em seu art. 93, inciso XIV; assim como o art.
162, § 4º, do CPC, o Provimento nº 001/2007 da Corregedoria Geral de Justiça do Maranhão, DESIGNO a audiência para o dia
08/08/2017, às 14:40h.Intimações necessárias. PUBLIQUE-SE. Matões (MA), 28 de junho de 2017.Hernani Guimarães Soares
NetoSecretário Judicial Mat.:175729 Resp: 162446

PROCESSO Nº 0000397-13.2017.8.10.0098 (3982017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQUERENTE: RAIMUNDO MERANDULINO DA SILVA
ADVOGADO: RUDSON RIBEIRO RUBIM ( OAB 16836A-MA )
REQUERIDO: BANCO BANERJ - ITAU BMG S.A
ATO ORDINATÓRIOUsando da faculdade que me confere a Constituição Federal em seu art. 93, inciso XIV; assim como o art.
162, § 4º, do CPC, o Provimento nº 001/2007 da Corregedoria Geral de Justiça do Maranhão, DESIGNO a audiência para o dia
08/08/2017, às 15:00h.Intimações necessárias. PUBLIQUE-SE. Matões (MA), 28 de junho de 2017.Hernani Guimarães Soares
NetoSecretário Judicial Mat.:175729 Resp: 162446

PROCESSO Nº 0000413-64.2017.8.10.0098 (4142017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQUERENTE: JOSÉ CIPRIANO DA SILVA
ADVOGADO: RUDSON RIBEIRO RUBIM ( OAB 16836A-MA )
REQUERIDO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL
ATO ORDINATÓRIOUsando da faculdade que me confere a Constituição Federal em seu art. 93, inciso XIV; assim como o art.
162, § 4º, do CPC, o Provimento nº 001/2007 da Corregedoria Geral de Justiça do Maranhão, DESIGNO a audiência para o dia
10/08/2017, às 11:00h.Intimações necessárias. PUBLIQUE-SE. Matões (MA), 28 de junho de 2017.Hernani Guimarães Soares
NetoSecretário Judicial Mat.:175729 Resp: 162446

PROCESSO Nº 0000415-34.2017.8.10.0098 (4162017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQUERENTE: JOSÉ CIPRIANO DA SILVA
ADVOGADO: RUDSON RIBEIRO RUBIM ( OAB 16836A-MA )
REQUERIDO: BANCO PAN S/A
ATO ORDINATÓRIOUsando da faculdade que me confere a Constituição Federal em seu art. 93, inciso XIV; assim como o art.
162, § 4º, do CPC, o Provimento nº 001/2007 da Corregedoria Geral de Justiça do Maranhão, DESIGNO a audiência para o dia
10/08/2017, às 11:20h.Intimações necessárias. PUBLIQUE-SE. Matões (MA), 28 de junho de 2017.Hernani Guimarães Soares
NetoSecretário Judicial Mat.:175729 Resp: 162446

PROCESSO Nº 0000424-93.2017.8.10.0098 (4252017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQUERENTE: HELENA GONÇALVES DA COSTA
ADVOGADO: RUDSON RIBEIRO RUBIM ( OAB 16836A-MA )
REQUERIDO: BANCO BONSUCESSO S/A
ATO ORDINATÓRIOUsando da faculdade que me confere a Constituição Federal em seu art. 93, inciso XIV; assim como o art.
162, § 4º, do CPC, o Provimento nº 001/2007 da Corregedoria Geral de Justiça do Maranhão, DESIGNO a audiência para o dia
08/08/2017, às 15:20h.Intimações necessárias. PUBLIQUE-SE. Matões (MA), 28 de junho de 2017.Hernani Guimarães Soares
NetoSecretário Judicial Mat.:175729 Resp: 162446

PROCESSO Nº 0000443-02.2017.8.10.0098 (4442017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQUERENTE: MARCELO PINTO NEPOMUCENO
ADVOGADO: RUDSON RIBEIRO RUBIM ( OAB 16836A-MA )
REQUERIDO: BCV - BANCO DE CRÉDITO E VAREJO S/A
ATO ORDINATÓRIOUsando da faculdade que me confere a Constituição Federal em seu art. 93, inciso XIV; assim como o art.
162, § 4º, do CPC, o Provimento nº 001/2007 da Corregedoria Geral de Justiça do Maranhão, DESIGNO a audiência para o dia
08/08/2017, às 15:40h.Intimações necessárias. PUBLIQUE-SE. Matões (MA), 28 de junho de 2017.Hernani Guimarães Soares
NetoSecretário Judicial Mat.:175729 Resp: 162446

PROCESSO Nº 0000522-78.2017.8.10.0098 (5232017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQUERENTE: MARIA DE JESUS DA CONCEIÇÃO MORAIS
ADVOGADO: RUDSON RIBEIRO RUBIM ( OAB 16836A-MA )
REQUERIDO: BANCO BANERJ - ITAU BMG S.A
ATO ORDINATÓRIOUsando da faculdade que me confere a Constituição Federal em seu art. 93, inciso XIV; assim como o art.
162, § 4º, do CPC, o Provimento nº 001/2007 da Corregedoria Geral de Justiça do Maranhão, DESIGNO a audiência para o dia
10/08/2017, às 09:00h.Intimações necessárias. PUBLIQUE-SE. Matões (MA), 28 de junho de 2017.Hernani Guimarães Soares
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NetoSecretário Judicial Mat.:175729 Resp: 162446

PROCESSO Nº 0000523-63.2017.8.10.0098 (5242017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQUERENTE: MARIA DE JESUS DA CONCEIÇÃO MORAIS
ADVOGADO: RUDSON RIBEIRO RUBIM ( OAB 16836A-MA )
REQUERIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S.A
ATO ORDINATÓRIOUsando da faculdade que me confere a Constituição Federal em seu art. 93, inciso XIV; assim como o art.
162, § 4º, do CPC, o Provimento nº 001/2007 da Corregedoria Geral de Justiça do Maranhão, DESIGNO a audiência para o dia
10/08/2017, às 08:20h.Intimações necessárias. PUBLIQUE-SE. Matões (MA), 28 de junho de 2017.Hernani Guimarães Soares
NetoSecretário Judicial Mat.:175729 Resp: 162446

PROCESSO Nº 0000537-47.2017.8.10.0098 (5382017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQUERENTE: MARIA DE JESUS DA CONCEIÇÃO MORAIS
ADVOGADO: RUDSON RIBEIRO RUBIM ( OAB 16836A-MA )
REQUERIDO: BANCO BANERJ - ITAU BMG S.A
ATO ORDINATÓRIOUsando da faculdade que me confere a Constituição Federal em seu art. 93, inciso XIV; assim como o art.
162, § 4º, do CPC, o Provimento nº 001/2007 da Corregedoria Geral de Justiça do Maranhão, DESIGNO a audiência para o dia
10/08/2017, às 09:20h.Intimações necessárias. PUBLIQUE-SE. Matões (MA), 28 de junho de 2017.Hernani Guimarães Soares
NetoSecretário Judicial Mat.:175729 Resp: 162446

PROCESSO Nº 0000540-02.2017.8.10.0098 (5412017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQUERENTE: MARIA DE JESUS DA CONCEIÇÃO MORAIS
ADVOGADO: RUDSON RIBEIRO RUBIM ( OAB 16836A-MA )
REQUERIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S.A
ATO ORDINATÓRIOUsando da faculdade que me confere a Constituição Federal em seu art. 93, inciso XIV; assim como o art.
162, § 4º, do CPC, o Provimento nº 001/2007 da Corregedoria Geral de Justiça do Maranhão, DESIGNO a audiência para o dia
10/08/2017, às 08:40h.Intimações necessárias. PUBLIQUE-SE. Matões (MA), 28 de junho de 2017.Hernani Guimarães Soares
NetoSecretário Judicial Mat.:175729 Resp: 162446

PROCESSO Nº 0000545-24.2017.8.10.0098 (5462017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQUERENTE: MARIA DE JESUS DA CONCEIÇÃO MORAIS
ADVOGADO: RUDSON RIBEIRO RUBIM ( OAB 16836A-MA )
REQUERIDO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL
ATO ORDINATÓRIOUsando da faculdade que me confere a Constituição Federal em seu art. 93, inciso XIV; assim como o art.
162, § 4º, do CPC, o Provimento nº 001/2007 da Corregedoria Geral de Justiça do Maranhão, DESIGNO a audiência para o dia
10/08/2017, às 09:40h.Intimações necessárias. PUBLIQUE-SE. Matões (MA), 28 de junho de 2017.Hernani Guimarães Soares
NetoSecretário Judicial Mat.:175729 Resp: 162446

PROCESSO Nº 0000546-09.2017.8.10.0098 (5472017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQUERENTE: MARIA DE JESUS DA CONCEIÇÃO MORAIS
ADVOGADO: RUDSON RIBEIRO RUBIM ( OAB 16836A-MA )
REQUERIDO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL
ATO ORDINATÓRIOUsando da faculdade que me confere a Constituição Federal em seu art. 93, inciso XIV; assim como o art.
162, § 4º, do CPC, o Provimento nº 001/2007 da Corregedoria Geral de Justiça do Maranhão, DESIGNO a audiência para o dia
10/08/2017, às 10:00h.Intimações necessárias. PUBLIQUE-SE. Matões (MA), 28 de junho de 2017.Hernani Guimarães Soares
NetoSecretário Judicial Mat.:175729 Resp: 162446

PROCESSO Nº 0000554-83.2017.8.10.0098 (5552017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQUERENTE: MARIA DA PENHA DA CONCEIÇÃO
ADVOGADO: RUDSON RIBEIRO RUBIM ( OAB 16836A-MA )
REQUERIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S.A
ATO ORDINATÓRIOUsando da faculdade que me confere a Constituição Federal em seu art. 93, inciso XIV; assim como o art.
162, § 4º, do CPC, o Provimento nº 001/2007 da Corregedoria Geral de Justiça do Maranhão, DESIGNO a audiência para o dia
15/08/2017, às 15:00h.Intimações necessárias. PUBLIQUE-SE. Matões (MA), 28 de junho de 2017.Hernani Guimarães Soares
NetoSecretário Judicial Mat.:175729 Resp: 162446

PROCESSO Nº 0000555-68.2017.8.10.0098 (5562017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQUERENTE: MARIA DA PENHA DA CONCEIÇÃO
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ADVOGADO: RUDSON RIBEIRO RUBIM ( OAB 16836A-MA )
REQUERIDO: BANCO BMG S.A
ATO ORDINATÓRIOUsando da faculdade que me confere a Constituição Federal em seu art. 93, inciso XIV; assim como o art.
162, § 4º, do CPC, o Provimento nº 001/2007 da Corregedoria Geral de Justiça do Maranhão, DESIGNO a audiência para o dia
15/08/2017, às 14:40h.Intimações necessárias. PUBLIQUE-SE. Matões (MA), 28 de junho de 2017.Hernani Guimarães Soares
NetoSecretário Judicial Mat.:175729 Resp: 162446

PROCESSO Nº 0000604-12.2017.8.10.0098 (6072017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQUERENTE: JOSÉ CIPRIANO DA SILVA
ADVOGADO: RUDSON RIBEIRO RUBIM ( OAB 16836A-MA )
REQUERIDO: BANCO BANERJ - ITAU BMG S.A
ATO ORDINATÓRIOUsando da faculdade que me confere a Constituição Federal em seu art. 93, inciso XIV; assim como o art.
162, § 4º, do CPC, o Provimento nº 001/2007 da Corregedoria Geral de Justiça do Maranhão, DESIGNO a audiência para o dia
10/08/2017, às 10:40h.Intimações necessárias. PUBLIQUE-SE. Matões (MA), 28 de junho de 2017.Hernani Guimarães Soares
NetoSecretário Judicial Mat.:175729 Resp: 162446

PROCESSO Nº 0000605-94.2017.8.10.0098 (6082017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQUERENTE: JOSÉ CIPRIANO DA SILVA
ADVOGADO: RUDSON RIBEIRO RUBIM ( OAB 16836A-MA )
REQUERIDO: BCV - BANCO DE CRÉDITO E VAREJO S/A
ATO ORDINATÓRIOUsando da faculdade que me confere a Constituição Federal em seu art. 93, inciso XIV; assim como o art.
162, § 4º, do CPC, o Provimento nº 001/2007 da Corregedoria Geral de Justiça do Maranhão, DESIGNO a audiência para o dia
10/08/2017, às 10:20h.Intimações necessárias. PUBLIQUE-SE. Matões (MA), 28 de junho de 2017.Hernani Guimarães Soares
NetoSecretário Judicial Mat.:175729 Resp: 162446

PROCESSO Nº 0000618-93.2017.8.10.0098 (6212017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQUERENTE: MARIA MADALENA PERES DA SILVA
ADVOGADO: RUDSON RIBEIRO RUBIM ( OAB 16836A-MA )
REQUERIDO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL
ATO ORDINATÓRIOUsando da faculdade que me confere a Constituição Federal em seu art. 93, inciso XIV; assim como o art.
162, § 4º, do CPC, o Provimento nº 001/2007 da Corregedoria Geral de Justiça do Maranhão, DESIGNO a audiência para o dia
08/08/2017, às 16:00h.Intimações necessárias. PUBLIQUE-SE. Matões (MA), 28 de junho de 2017.Hernani Guimarães Soares
NetoSecretário Judicial Mat.:175729 Resp: 162446

PROCESSO Nº 0000712-41.2017.8.10.0098 (7172017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQUERENTE: JOSE DAS NEVES BARBOSA
ADVOGADO: RUDSON RIBEIRO RUBIM ( OAB 16836A-MA )
REQUERIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S.A
ATO ORDINATÓRIOUsando da faculdade que me confere a Constituição Federal em seu art. 93, inciso XIV; assim como o art.
162, § 4º, do CPC, o Provimento nº 001/2007 da Corregedoria Geral de Justiça do Maranhão, DESIGNO a audiência para o dia
15/08/2017, às 16:20h.Intimações necessárias. PUBLIQUE-SE. Matões (MA), 28 de junho de 2017.Hernani Guimarães Soares
NetoSecretário Judicial Mat.:175729 Resp: 162446

PROCESSO Nº 0000713-26.2017.8.10.0098 (7182017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQUERENTE: JOSE DAS NEVES BARBOSA
ADVOGADO: RUDSON RIBEIRO RUBIM ( OAB 16836A-MA )
REQUERIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S.A
ATO ORDINATÓRIOUsando da faculdade que me confere a Constituição Federal em seu art. 93, inciso XIV; assim como o art.
162, § 4º, do CPC, o Provimento nº 001/2007 da Corregedoria Geral de Justiça do Maranhão, DESIGNO a audiência para o dia
15/08/2017, às 16:40h.Intimações necessárias. PUBLIQUE-SE. Matões (MA), 28 de junho de 2017.Hernani Guimarães Soares
NetoSecretário Judicial Mat.:175729 Resp: 162446

PROCESSO Nº 0000715-93.2017.8.10.0098 (7202017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQUERENTE: MARIA JOANA DE OLIVEIRA
ADVOGADO: RUDSON RIBEIRO RUBIM ( OAB 16836A-MA )
REQUERIDO: BANCO SUL FINANCEIRA S.A
ATO ORDINATÓRIOUsando da faculdade que me confere a Constituição Federal em seu art. 93, inciso XIV; assim como o art.
162, § 4º, do CPC, o Provimento nº 001/2007 da Corregedoria Geral de Justiça do Maranhão, DESIGNO a audiência para o dia
15/08/2017, às 16:00h.Intimações necessárias. PUBLIQUE-SE. Matões (MA), 28 de junho de 2017.Hernani Guimarães Soares
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NetoSecretário Judicial Mat.:175729 Resp: 162446

PROCESSO Nº 0000739-24.2017.8.10.0098 (7442017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQUERENTE: MARIA JOANA DE OLIVEIRA
ADVOGADO: RUDSON RIBEIRO RUBIM ( OAB 16836A-MA )
REQUERIDO: BANCO VOTORANTIM S.A
ATO ORDINATÓRIOUsando da faculdade que me confere a Constituição Federal em seu art. 93, inciso XIV; assim como o art.
162, § 4º, do CPC, o Provimento nº 001/2007 da Corregedoria Geral de Justiça do Maranhão, DESIGNO a audiência para o dia
15/08/2017, às 15:40h.Intimações necessárias. PUBLIQUE-SE. Matões (MA), 28 de junho de 2017.Hernani Guimarães Soares
NetoSecretário Judicial Mat.:175729 Resp: 162446

PROCESSO Nº 0000746-16.2017.8.10.0098 (7512017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQUERENTE: MARIA JOANA DE OLIVEIRA
ADVOGADO: RUDSON RIBEIRO RUBIM ( OAB 16836A-MA )
REQUERIDO: BANCO SUL FINANCEIRA S.A
ATO ORDINATÓRIOUsando da faculdade que me confere a Constituição Federal em seu art. 93, inciso XIV; assim como o art.
162, § 4º, do CPC, o Provimento nº 001/2007 da Corregedoria Geral de Justiça do Maranhão, DESIGNO a audiência para o dia
15/08/2017, às 15:20h.Intimações necessárias. PUBLIQUE-SE. Matões (MA), 28 de junho de 2017.Hernani Guimarães Soares
NetoSecretário Judicial Mat.:175729 Resp: 162446

PROCESSO Nº 0000801-64.2017.8.10.0098 (8082017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQUERENTE: RAIMUNDA PEREIRA DA SILVA
ADVOGADO: RUDSON RIBEIRO RUBIM ( OAB 16836A-MA )
REQUERIDO: BANCO BMG S.A
ATO ORDINATÓRIOUsando da faculdade que me confere a Constituição Federal em seu art. 93, inciso XIV; assim como o art.
162, § 4º, do CPC, o Provimento nº 001/2007 da Corregedoria Geral de Justiça do Maranhão, DESIGNO a audiência para o dia
08/08/2017, às 16:20h.Intimações necessárias. PUBLIQUE-SE. Matões (MA), 28 de junho de 2017.Hernani Guimarães Soares
NetoSecretário Judicial Mat.:175729 Resp: 162446

PROCESSO Nº 0000844-69.2015.8.10.0098 (9042015)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO SUMÁRIO
AUTOR: JOSÉ BATISTA DA SILVA
ADVOGADO: LUCAS PADUA OLIVEIRA ( OAB 12262A-MA )
REU: BANCO ITAU BMG S.A

ATO ORDINATÓRIOUsando da faculdade que me confere a Constituição Federal em seu art. 93, inciso XIV; assim como o art.
162, § 4°, do CPC, e, ainda, o Provimento n° 001/2007 da Corregedoria Geral de Justiça do Maranhão, DESIGNO a audiência para
o dia 08/08/2017 às 14:00horas. Intimações necessárias.Publique-se. Matões (MA), 21 de junho de 2017.Hernani Guimarães
Soares NetoSecretário JudicialMat:175729 Resp: 148387

PROCESSO Nº 0000917-70.2017.8.10.0098 (9242017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQUERENTE: JOSE DAS NEVES BARBOSA
ADVOGADO: RUDSON RIBEIRO RUBIM ( OAB 16836A-MA )
REQUERIDO: BANCO FICSA S/A
ATO ORDINATÓRIOUsando da faculdade que me confere a Constituição Federal em seu art. 93, inciso XIV; assim como o art.
162, § 4º, do CPC, o Provimento nº 001/2007 da Corregedoria Geral de Justiça do Maranhão, DESIGNO a audiência para o dia
16/08/2017, às 08:20h.Intimações necessárias. PUBLIQUE-SE. Matões (MA), 28 de junho de 2017.Hernani Guimarães Soares
NetoSecretário Judicial Mat.:175729 Resp: 162446

PROCESSO Nº 0000926-32.2017.8.10.0098 (9332017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQUERENTE: BENEDITO ALVES DA CRUZ
ADVOGADO: RUDSON RIBEIRO RUBIM ( OAB 16836A-MA )
REQUERIDO: BANCO CETELEM S.A
ATO ORDINATÓRIOUsando da faculdade que me confere a Constituição Federal em seu art. 93, inciso XIV; assim como o art.
162, § 4º, do CPC, o Provimento nº 001/2007 da Corregedoria Geral de Justiça do Maranhão, DESIGNO a audiência para o dia
15/08/2017, às 17:20h.Intimações necessárias. PUBLIQUE-SE. Matões (MA), 28 de junho de 2017.Hernani Guimarães Soares
NetoSecretário Judicial Mat.:175729 Resp: 162446

PROCESSO Nº 0000927-17.2017.8.10.0098 (9342017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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REQUERENTE: BENEDITO ALVES DA CRUZ
ADVOGADO: RUDSON RIBEIRO RUBIM ( OAB 16836A-MA )
REQUERIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S.A
ATO ORDINATÓRIOUsando da faculdade que me confere a Constituição Federal em seu art. 93, inciso XIV; assim como o art.
162, § 4º, do CPC, o Provimento nº 001/2007 da Corregedoria Geral de Justiça do Maranhão, DESIGNO a audiência para o dia
15/08/2017, às 17:00h.Intimações necessárias. PUBLIQUE-SE. Matões (MA), 28 de junho de 2017.Hernani Guimarães Soares
NetoSecretário Judicial Mat.:175729 Resp: 162446

PROCESSO Nº 0000939-31.2017.8.10.0098 (9462017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQUERENTE: JOSE DAS NEVES BARBOSA
ADVOGADO: RUDSON RIBEIRO RUBIM ( OAB 16836A-MA )
REQUERIDO: BANCO FICSA S/A
ATO ORDINATÓRIOUsando da faculdade que me confere a Constituição Federal em seu art. 93, inciso XIV; assim como o art.
162, § 4º, do CPC, o Provimento nº 001/2007 da Corregedoria Geral de Justiça do Maranhão, DESIGNO a audiência para o dia
16/08/2017, às 08:40h.Intimações necessárias. PUBLIQUE-SE. Matões (MA), 28 de junho de 2017.Hernani Guimarães Soares
NetoSecretário Judicial Mat.:175729 Resp: 162446

PROCESSO Nº 0000989-91.2016.8.10.0098 (10152016)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

AUTOR: MARIA LUIZA PEREIRA DA SILVA
ADVOGADO: ERNIVALDO OLIVEIRA DE AZEVEDO SILVA ( OAB 15279A-MA )

REU: BANCO PANAMERICANO

ATO ORDINATÓRIOUsando da faculdade que me confere a Constituição Federal em seu art. 93, inciso XIV; assim como o art.
162, § 4º, do CPC, o Provimento nº 001/2007 da Corregedoria Geral de Justiça do Maranhão, DESIGNO a audiência para o dia
15/08/2017, às 16:40h.Intimações necessárias. PUBLIQUE-SE. Matões (MA), 28 de junho de 2017.Hernani Guimarães Soares
NetoSecretário Judicial Mat.:175729 Resp: 162446

PROCESSO Nº 0000991-61.2016.8.10.0098 (10172016)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

AUTOR: MARIA LUIZA PEREIRA DA SILVA
ADVOGADO: ERNIVALDO OLIVEIRA DE AZEVEDO SILVA ( OAB 15279A-MA )

REU: BANCO BGN S.A

ATO ORDINATÓRIOUsando da faculdade que me confere a Constituição Federal em seu art. 93, inciso XIV; assim como o art.
162, § 4º, do CPC, o Provimento nº 001/2007 da Corregedoria Geral de Justiça do Maranhão, DESIGNO a audiência para o dia
15/08/2017, às 17:20h.Intimações necessárias. PUBLIQUE-SE. Matões (MA), 28 de junho de 2017.Hernani Guimarães Soares
NetoSecretário Judicial Mat.:175729 Resp: 162446

PROCESSO Nº 0000992-46.2016.8.10.0098 (10182016)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

AUTOR: MARIA LUIZA PEREIRA DA SILVA
ADVOGADO: ERNIVALDO OLIVEIRA DE AZEVEDO SILVA ( OAB 15279A-MA )

REU: BANCO BGN S.A

ATO ORDINATÓRIOUsando da faculdade que me confere a Constituição Federal em seu art. 93, inciso XIV; assim como o art.
162, § 4º, do CPC, o Provimento nº 001/2007 da Corregedoria Geral de Justiça do Maranhão, DESIGNO a audiência para o dia
15/08/2017, às 17:00h.Intimações necessárias. PUBLIQUE-SE. Matões (MA), 28 de junho de 2017.Hernani Guimarães Soares
NetoSecretário Judicial Mat.:175729 Resp: 162446

PROCESSO Nº 0000993-31.2016.8.10.0098 (10192016)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

AUTOR: HELENA GONÇALVES DA COSTA
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ADVOGADO: ERNIVALDO OLIVEIRA DE AZEVEDO SILVA ( OAB 15279A-MA )

REU: BANCO PANAMERICANO

ATO ORDINATÓRIOUsando da faculdade que me confere a Constituição Federal em seu art. 93, inciso XIV; assim como o art.
162, § 4º, do CPC, o Provimento nº 001/2007 da Corregedoria Geral de Justiça do Maranhão, DESIGNO a audiência para o dia
15/08/2017, às 09:40h.Intimações necessárias. PUBLIQUE-SE. Matões (MA), 28 de junho de 2017.Hernani Guimarães Soares
NetoSecretário Judicial Mat.:175729 Resp: 162446

PROCESSO Nº 0001121-51.2016.8.10.0098 (11622016)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

AUTOR: RAIMUNDA SIRILA DE SOUSA
ADVOGADO: ERNIVALDO OLIVEIRA DE AZEVEDO SILVA ( OAB 15279A-MA )

REU: BANCO ITAÚ BMG S/A

ATO ORDINATÓRIOUsando da faculdade que me confere a Constituição Federal em seu art. 93, inciso XIV; assim como o art.
162, § 4º, do CPC, o Provimento nº 001/2007 da Corregedoria Geral de Justiça do Maranhão, DESIGNO a audiência para o dia
15/08/2017, às 11:20h.Intimações necessárias. PUBLIQUE-SE. Matões (MA), 28 de junho de 2017.Hernani Guimarães Soares
NetoSecretário Judicial Mat.:175729 Resp: 162446

PROCESSO Nº 0001122-36.2016.8.10.0098 (11632016)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

AUTOR: RAIMUNDA SIRILA DE SOUSA
ADVOGADO: ERNIVALDO OLIVEIRA DE AZEVEDO SILVA ( OAB 15279A-MA )

REU: BANCO BRADESCO S.A

ATO ORDINATÓRIOUsando da faculdade que me confere a Constituição Federal em seu art. 93, inciso XIV; assim como o art.
162, § 4º, do CPC, o Provimento nº 001/2007 da Corregedoria Geral de Justiça do Maranhão, DESIGNO a audiência para o dia
15/08/2017, às 11:00h.Intimações necessárias. PUBLIQUE-SE. Matões (MA), 28 de junho de 2017.Hernani Guimarães Soares
NetoSecretário Judicial Mat.:175729 Resp: 162446

PROCESSO Nº 0001149-19.2016.8.10.0098 (11902016)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

AUTOR: ROSA MARIA DA CONCEIÇÃO
ADVOGADO: ERNIVALDO OLIVEIRA DE AZEVEDO SILVA ( OAB 15279A-MA )

REU: BANCO BRADESCO S.A

ATO ORDINATÓRIOUsando da faculdade que me confere a Constituição Federal em seu art. 93, inciso XIV; assim como o art.
162, § 4º, do CPC, o Provimento nº 001/2007 da Corregedoria Geral de Justiça do Maranhão, DESIGNO a audiência para o dia
15/08/2017, às 10:40h.Intimações necessárias. PUBLIQUE-SE. Matões (MA), 28 de junho de 2017.Hernani Guimarães Soares
NetoSecretário Judicial Mat.:175729 Resp: 162446

PROCESSO Nº 0001150-04.2016.8.10.0098 (11912016)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

AUTOR: RAIMUNDO DE LIMA E SILVA
ADVOGADO: ERNIVALDO OLIVEIRA DE AZEVEDO SILVA ( OAB 15279A-MA )

REU: BANCO BGN S.A

ATO ORDINATÓRIOUsando da faculdade que me confere a Constituição Federal em seu art. 93, inciso XIV; assim como o art.
162, § 4º, do CPC, o Provimento nº 001/2007 da Corregedoria Geral de Justiça do Maranhão, DESIGNO a audiência para o dia
15/08/2017, às 11:40h.Intimações necessárias. PUBLIQUE-SE. Matões (MA), 28 de junho de 2017.Hernani Guimarães Soares
NetoSecretário Judicial Mat.:175729 Resp: 162446
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PROCESSO Nº 0001151-86.2016.8.10.0098 (11922016)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

AUTOR: RAIMUNDO DE LIMA E SILVA
ADVOGADO: ERNIVALDO OLIVEIRA DE AZEVEDO SILVA ( OAB 15279A-MA )

REU: BANCO BRADESCO S.A

ATO ORDINATÓRIOUsando da faculdade que me confere a Constituição Federal em seu art. 93, inciso XIV; assim como o art.
162, § 4º, do CPC, o Provimento nº 001/2007 da Corregedoria Geral de Justiça do Maranhão, DESIGNO a audiência para o dia
15/08/2017, às 15:00h.Intimações necessárias. PUBLIQUE-SE. Matões (MA), 28 de junho de 2017.Hernani Guimarães Soares
NetoSecretário Judicial Mat.:175729 Resp: 162446

PROCESSO Nº 0001153-90.2015.8.10.0098 (12352015)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO SUMÁRIO

AUTOR: MARIA DE LOURDES GOMES DA SILVA
ADVOGADO: ERNIVALDO OLIVEIRA DE AZEVEDO SILVA ( OAB 9454-PI )

REU: BANCO PANAMERICANO

ATO ORDINATÓRIOUsando da faculdade que me confere a Constituição Federal em seu art. 93, inciso XIV; assim como o art.
162, § 4º, do CPC, o Provimento nº 001/2007 da Corregedoria Geral de Justiça do Maranhão, DESIGNO a audiência para o dia
15/08/2017, às 09:20h.Intimações necessárias. PUBLIQUE-SE. Matões (MA), 28 de junho de 2017.Hernani Guimarães Soares
NetoSecretário Judicial Mat.:175729 Resp: 162446

PROCESSO Nº 0001154-41.2016.8.10.0098 (11952016)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

AUTOR: FRANCISCO LEAL DOS SANTOS
ADVOGADO: ERNIVALDO OLIVEIRA DE AZEVEDO SILVA ( OAB 15279A-MA )

REU: BANCO BRADESCO S.A

ATO ORDINATÓRIOUsando da faculdade que me confere a Constituição Federal em seu art. 93, inciso XIV; assim como o art.
162, § 4º, do CPC, o Provimento nº 001/2007 da Corregedoria Geral de Justiça do Maranhão, DESIGNO a audiência para o dia
15/08/2017, às 09:00h.Intimações necessárias. PUBLIQUE-SE. Matões (MA), 28 de junho de 2017.Hernani Guimarães Soares
NetoSecretário Judicial Mat.:175729 Resp: 162446

PROCESSO Nº 0001155-26.2016.8.10.0098 (11962016)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

AUTOR: MARIA JOSÉ DE SOUSA CARVALHO
ADVOGADO: ERNIVALDO OLIVEIRA DE AZEVEDO SILVA ( OAB 15279A-MA )

REU: BANCO PANAMERICANO

ATO ORDINATÓRIOUsando da faculdade que me confere a Constituição Federal em seu art. 93, inciso XIV; assim como o art.
162, § 4º, do CPC, o Provimento nº 001/2007 da Corregedoria Geral de Justiça do Maranhão, DESIGNO a audiência para o dia
15/08/2017, às 10:00h.Intimações necessárias. PUBLIQUE-SE. Matões (MA), 28 de junho de 2017.Hernani Guimarães Soares
NetoSecretário Judicial Mat.:175729 Resp: 162446

PROCESSO Nº 0001167-40.2016.8.10.0098 (12082016)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

AUTOR: ROSA MARIA DA CONCEIÇÃO
ADVOGADO: ERNIVALDO OLIVEIRA DE AZEVEDO SILVA ( OAB 15279A-MA )

REU: BANCO BRADESCO S.A
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ATO ORDINATÓRIOUsando da faculdade que me confere a Constituição Federal em seu art. 93, inciso XIV; assim como o art.
162, § 4º, do CPC, o Provimento nº 001/2007 da Corregedoria Geral de Justiça do Maranhão, DESIGNO a audiência para o dia
15/08/2017, às 10:20h.Intimações necessárias. PUBLIQUE-SE. Matões (MA), 28 de junho de 2017.Hernani Guimarães Soares
NetoSecretário Judicial Mat.:175729 Resp: 162446

PROCESSO Nº 0001168-25.2016.8.10.0098 (12092016)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

AUTOR: RAIMUNDO DE LIMA E SILVA
ADVOGADO: ERNIVALDO OLIVEIRA DE AZEVEDO SILVA ( OAB 15279A-MA )

REU: BANCO BRADESCO S.A

ATO ORDINATÓRIOUsando da faculdade que me confere a Constituição Federal em seu art. 93, inciso XIV; assim como o art.
162, § 4º, do CPC, o Provimento nº 001/2007 da Corregedoria Geral de Justiça do Maranhão, DESIGNO a audiência para o dia
15/08/2017, às 14:20h.Intimações necessárias. PUBLIQUE-SE. Matões (MA), 28 de junho de 2017.Hernani Guimarães Soares
NetoSecretário Judicial Mat.:175729 Resp: 162446

PROCESSO Nº 0001703-51.2016.8.10.0098 (17722016)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
AUTOR: MARIA CICERA PEREIRA CRUZ
ADVOGADO: GABRIEL VALERIANO SABINO TENORIO ( OAB 13649-MA )
REU: COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO - CEMAR
ADVOGADO: TIAGO JOSÉ FEITOSA DE SÁ ( OAB 8654A-MA )
ATO ORDINATÓRIOUsando da faculdade que me confere a Constituição Federal em seu art. 93, inciso XIV; assim como o art.
162, § 4º, do CPC, o Provimento nº 001/2007 da Corregedoria Geral de Justiça do Maranhão, DESIGNO o dia 27/07/2017, às
09:30h para realização de audiência.Intimações necessárias. PUBLIQUE-SE. Matões (MA), 21 de junho de 2017.Hernani
Guimarães Soares NetoSecretário Judicial Mat.:175729 Resp: 162446

PROCESSO Nº 0001725-12.2016.8.10.0098 (17982016)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
AUTOR: MARCIO ALVES
ADVOGADO: EDUARDO LOIOLA DA SILVA ( OAB 11773A-MA )
REU: BANCO DO BRASIL
ADVOGADO: RAFAEL SGANZERLA DURAND ( OAB 10348A-MA )
ATO ORDINATÓRIOUsando da faculdade que me confere a Constituição Federal em seu art. 93, inciso XIV; assim como o art.
162, § 4°, do CPC, o Provimento n° 001/2007 da Corregedoria Geral de Justiça do Maranhão, DESIGNO o dia 18/07/2017, às
09:15h para realização de audiência.Intimações necessárias.Publique-se.Matões, (MA), 2 de maio de 2017.Hernani Guimarães
Soares NetoSecretário JudicialMat.175.729 Resp: 175729

PROCESSO Nº 0000746-16.2017.8.10.0098 (7512017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQUERENTE: MARIA JOANA DE OLIVEIRA
ADVOGADO: RUDSON RIBEIRO RUBIM ( OAB 16836A-MA )
REQUERIDO: BANCO SUL FINANCEIRA S.A
Processo nº 746-16.2017.8.10.0098MARIA JOANA DE OLIVEIRABANCO SUL FINANCEIRA S.ADECISÃO Vistos, etc.Trata-se de
Ação de Nulidade Contratual, proposta por MARIA JOANA DE OLIVEIRA em desfavor de BANCO SUL FINANCEIRA S.A.Alega a
parte requerente que vem sofrendo descontos indevidos nos seus proventos de aposentadoria em virtude de um empréstimo, que
supostamente fora contraído em seu nome junto ao banco requerido. Aduz que jamais contraiu qualquer tipo de empréstimo junto
ao banco requerido e que, portanto, os descontos são indevidos.Assim, pleiteia provimento jurisdicional, em sede de tutela
antecipada, para que o requerido seja obrigado a se abster de fazer incidir descontos em seus proventos. É o relatório. Passo à
fundamentação.Como é cediço, o Código de Processo Civil/2015, no seu art. 300, caput, aduz que, para concessão da tutela de
urgência, é necessário que haja evidências de probabilidade do direito e fundado receio de dano irreparável ou de difícil
reparação.Nesse contexto, ausentes os pressupostos legais para a concessão da tutela antecipada ou liminar, posto que apenas
as alegações da parte requerente quanto à cobrança indevida, sem o devido contraditório, não indica a "probabilidade do direito",
requisito indispensável à concessão de tutela pretendida.Cumpre ressaltar que o pedido de antecipação de tutela constante desta
ação requer a instauração do devido processo legal, com todo o desenvolvimento da instrução processual, perfazendo questão
que não cabe resolução neste momento, até porque é parte do próprio objeto da demanda, não podendo ser confundida apenas
com antecipação dos efeitos do provimento final. A discussão quanto à legalidade do débito não tem o condão de desmerecer, de
plano, os termos do negócio supostamente entabulado entre as partes. Apesar de relevante a fundamentação, não há razão para
conceder a tutela requerida, posto que indispensável o contraditório em razão das características do caso vertente. Decido.Desta
forma, pelos fundamentos acima expostos, indefiro a medida liminar pleiteada.Defiro a gratuidade da justiça, conforme artigo 54 da
Lei 9.099/95.Com fundamento no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, tenho por incidente no presente caso a
inversão do ônus da prova.Cite-se a requerida, na forma do art. 18, II, da Lei n. 9.099/95.Designe a secretaria judicial data para
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realização de audiência de conciliação, instrução e julgamento (una), oportunidade em que a parte ré, querendo, poderá
apresentar contestação oral ou escrita.Intimem-se, com a advertência à parte requerida de que a ausência de defesa implicará
revelia, bem como julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 20 da Lei nº. 9.099/95.Matões/MA, 26 de abril de 2017.Marcos
Aurélio Veloso de Oliveira SilvaJuiz de Direito titular da comarca de Matões/MA Resp: 172650

PROCESSO Nº 0001233-83.2017.8.10.0098 (12512017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
AUTOR: Processo em Segredo de Justiça
ADVOGADO: EDUARDO LOIOLA DA SILVA ( OAB 11773A-MA )
REU: Processo em Segredo de Justiça
Processo nº 1233-83.2017.8.10.0098 (12512017)Autor: Roger Silva CoimbraRéu: Rejane Lima Pereira CoimbraD E C I S Ã
OVistos, etc.Trata-se de Ação de Modificação de Guarda que Roger Silva Coimbra ajuizou em favor da menor de iniciais E. P. C,
em face de Rejane Lima Pereira Coimbra.Alega, em síntese, que fora casado com a ré durante onze anos, da relação nascendo a
menor em questão, tendo se divorciado em 2016, sendo convencionado que a guarda da menor ficaria sob responsabilidade da
mãe, sendo que a criança iria passar férias com o mesmo.Sustenta, ainda, que passou a residir em São Luís/MA, e por isso
comunica-se diariamente com a filha por telefone, e em uma dessas conversas, passou a desconfiar que a filha estaria sofrendo
maus tratos, quando a menor relatou que a mãe estava lhe maltratando, lhe deixava sozinha em casa ou na casa de outras
pessoas, sem alimentação, e com sérias privações de ordem material e afetiva.Ainda, relata que no dia 07/04/2017, a criança
enviou um áudio ao requerente, em que suplicava para que o mesmo viesse buscá-la, dizendo que estava sozinha dentro de casa,
que a mãe tinha saído, chegando a indagar "que mãe é essa?".Os relatos seguiram-se, através de novas mensagens de áudio, em
que a mesma, inclusive chorava, alegando estar sozinha dentro de casa e com fome, pedindo para o mesmo ir buscá-la.Alega que
a situação é grave, causando danos psicológicos à infante, sendo que a mesma teria relatado ao pai que tentaria se matar, caso
sua mãe continuasse com as condutas.Justificou a necessidade da alteração da guarda, a fim de resguardar os direitos da menor,
levando em consideração seu melhor interesse.Determinada a realização de estudo social na residência em que a menor vive, não
foi possível realizar o estudo, eis que a equipe não foi recebida, mesmo após várias tentativas de contato, fls. 45/47.Em seu
primeiro parecer, o Ministério Público pugnou pela concessão da medida antecipatória, fls. 49/50.Fora determinada, pela segunda
vez, a realização de estudo social na residência em que vive a menor com sua mãe. Desta vez, ante a resistência obtida na
primeira oportunidade, a diligência fora acompanhada por Oficial de Justiça, que também realizou inspeção judicial.Relatório de
acompanhamento, fls. 52/56, e auto de inspeção judicial, fls. 65.Realizada audiência de justificação, fls. 71/75.Em segunda
manifestação proferida em audiência, o Ministério Público pugnou novamente pelo deferimento da medida, bem como realização
de estudo social na residência do autor.É o relatório. Decido.O Estatuto da Criança e do Adolescente, em seu art. 3º, estabelece:
"a criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral
de que trata esta lei, assegurando-se-lhes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim de se lhes
facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e dignidade". O mesmo diploma
normativo, em seu art. 4º, preceitua: "é dever da família (...) e do Poder Público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação
dos direitos referentes (...) à dignidade (...) e à convivência familiar (...)".No caso em apreço, a conduta imputada à requerida, ao
menos em um exame de cognição sumária, afigura-se como contrária ao interesse da criança, devido às sucessivas negligências
cometidas por aquela, segundo a narrativa autoral, bem como diante das provas colacionadas aos autos, especialmente gravações
de áudio de fls. 24 e 41, relatórios sociais de fls. 45/47 e 52/56, auto de inspeção de fl. 65, bem como os depoimentos colhidos em
audiência, fls. 71/75.Neste sentido, valioso colacionar algumas conclusões dos relatórios dos acompanhamentos realizados na
casa em que vive a menor.No primeiro relatório, fls. 43/44, consta a seguinte informação:"(...) Segundo as vizinhas, a Sra. Rejane
Lima Pereira Coimbra diz que teve depressão e desde então não apresentou nenhum interesse com os cuidados com a filha, com
a casa, em arrumar um trabalho, ela passa os dias em casa de portas fechadas e não costuma receber visitas, quando sai de casa
é para pedir ajuda para os vizinhos, pois diz não se sentir bem e sem forças para cozinhas ou desenvolver alguma atividade
doméstica.Em relação à menor Emanoele pereira Coimbra a moça que cuidou dela por um tempo disse que ela era uma boa
menina até quando ela começou a perceber o quanto é negligenciada pela mãe, outro fator que causou revolta na menor foi o fato
de sua mãe casar-se de novo segundo ela a menina está se tornando agressiva e rebelde e afirma a todos que não quer mais
morar com a mãe."O segundo relatório, fls. 54/56, apresenta a seguinte conclusão:"A Sra. Rejane Lima Pereira Coimbra
atualmente não apresenta condições de fornecer a sua filha Emanoele Pereira Coimbra um desenvolvimento saudável e seguro,
entre outras situações inaceitáveis Emanoele afirma que sua mãe já lhe deixou sem alimentação e em casa sozinha.Com a visita
domiciliar observou-se o total descaso que a Sra. Rejane Lima Pereira Coimbra possui com os cuidados com a casa e com sua
filha.Diante do exposto, sugere-se que haja uma revisão da guarda que determina a permanência da menor Emanoele Pereira
Coimbra na companhia materna. Vale ressalva que, deve-se sempre prevalecer o interesse da infante, garantindo-lhe o quanto
possível a tranquilidade e seu bem-estar."Em audiência, a menor relatou o seu desejo de morar com o pai, embora não nutra
nenhum sentimento de ódio pela mãe, fl. 74/75:"QUE não quer permanecer com a sua mãe; QUE pretende morar com seu pai;
QUE as vezes é maltratada por sua mãe; QUE as vezes falta comida em casa; QUE sua mãe deixa de comprar comida porque
quer e a depoente passe fome; QUE mandou vídeos ao seu pai; QUE seu pai não lhe diz para pedir socorro; QUE as vezes fica
sozinha em casa; QUE sua mãe já chegou a doar e jogar suas roupas no lixo; QUE se sente melhor na companhia de seu pai;
QUE tem vontade de morar em São Luís; QUE atualmente tem onze anos; QUE não tem raiva da sua mãe e não tem problemas
com ela; QUE sua mãe sai de casa para resolver coisas e fica sozinha em casa; QUE sua mãe faz isso não por perversidade; (...)
QUE prefere morar com seu pai; QUE sua mãe não a maltrata; QUE as vezes tem comida em casa e as vezes não; QUE sua mãe
não a humilha e nem lhe bate; QUE quanto aos áudios do celular estava chorando porque estava se sentindo sozinha. Dada a
palavra ao advogado do autor, às suas perguntas respondeu: QUE foi a depoente quem mandou os áudios ao seu pai; QUE fez
isso porque não queria permanecer com a sua mãe ;QUE sua mãe lhe deixava sozinha e a casa não tem segurança; QUE as
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vezes ficava sozinha e ia para a casa de suas amigas; QUE chegou a relatar nos áudios que tinha coragem de se matar porque
não aguentava mais aquela situação; QUE sua mãe dizia que seu pai não queria o seu bem; QUE sua mãe lhe forçava a ir a igreja
e ser evangélica; QUE sua mãe chegou a jogar algumas roupas no lixo; QUE sua mãe não é muito afetuosa; QUE seu pai lhe trata
com carinho, cuida e conversa com a depoente; QUE sua mãe não conversa muito; QUE atualmente está estudando e as vezes
tem que ir a casa de amigas fazer trabalho; QUE as vezes se alimenta na casa das suas amigas; QUE suas notas não estão muito
boas; QUE com o dinheiro que seu pai manda a sua mãe paga as contas e compra comida; QUE as vezes sua mãe lhe manda a
casa das irmãs da igreja para que se alimente por lá; QUE sua mãe chegou a tentar lhe tomar o celular pelo fato de estar
conversando com o seu pai; QUE estar há aproximadamente três meses sem conversar com o seu pai; QUE as vezes sua mãe lhe
proíbe de falar com seu pai; QUE sua mãe chegou a lhe falar desta audiência de pediu para que a depoente lhe apoiasse; (...)
QUE seu pai cuida melhor da depoente; QUE deseja morar com o seu pai; QUE achará ruim caso tenha que permanecer em
Matões; QUE chegou a mandar um áudio ao seu pai onde pedia para que o Juiz mudasse a sua guarda; (...). Dada a palavra ao
Defensor Público, às suas perguntas respondeu: QUE não sabe o motivo pelo qual seu pai lhe pediu que fizesse um vídeo da sua
casa; QUE mandava os áudios sem que seu pai lhe pedisse; (...) QUE seu pai tem melhores condições financeiras; QUE se sente
mais segura perto do seu pai; (...)"Em seu primeiro parecer, o Ministério Público ressaltou a necessidade da concessão da medida,
fls. 49-v:"Meritíssimo, o exame dos autos revela, pois, que são robustos os elementos fundamentadores do pedido de inversão de
guarda. Com efeito, os áudios e as mensagens da vítima (que já se encontra na iminência de atingir a adolescência) não podem
ser desconsiderados, notadamente quando se encontram em perfeita harmonia, colhidos pelo estudo social mencionado. Eis, aliás,
o sentido do §1 do art. 28 do ECA. (...)"Em seu segundo parecer, o Parquet ressaltou novamente a necessidade do deferimento da
medida, especialmente pelo desejo da menor, o que representa o seu interesse. No entanto, pugnou pela realização de estudo
social na residência do autor, a fim de averiguar as condições em que o mesmo vive, fl. 72:(...) Não obstante isso, na espécie,
verificou-se que a criança nutre pelo pai uma maior relação de confiança e de amizade (embora, repise-se, também goste da mãe).
Ora, a menina apresentou-se nesta audiência cabisbaixa, com aspecto de tristeza e de relativa apatia, o que revela, pelo menos a
priori, os desafios psicológicos que vem enfrentando na convivência com a genitora.Pois bem, conquanto não se trate de uma
adolescente, impossível desprezar-se o fato de que EMANOELE está na iminência de completar doze anos, de modo que, não
havendo qualquer elemento negativo contra a personalidade do pai, a vontade da criança deve ser sim levada em consideração,
inclusive consoante se extrai do teor do art. 28 do ECA. Ademais, como já se disse alhures, os pareceres sociais colhidos até o
momento são desfavoráveis à requerida. (...)Por fim, há de se frisar que, se a fiscalização da guarda da filha pela requerida ficaria
dificultada na capital, em igual condições encontra-se o pai, de modo que, na realidade, tal fiscalização há de ser feita e
assegurada pelos órgão competentes. (...)O regime geral das tutelas de urgência está preconizado no artigo 300 do Código de
Processo Civil que unificou os pressupostos fundamentais para a sua concessão: "A tutela de urgência será concedida quando
houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo." (grifei e
destaquei).Assim, para a concessão de tutelas provisórias com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes
ou então fundado em quadros probatórios incompletos, necessário se faz a presença de probabilidade lógica que é aquela que
surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que
encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. Dessa forma, em um juízo de cognição sumária
(superficial), verifico a existência de elementos de prova que convergem ao reconhecimento da veracidade dos fatos pertinentes e
evidenciam a probabilidade do direito material "giudizio di probabilità" O fumus boni iuris ou plausibilidade do direito substancial
afirmado encontra-se demonstrado através dos documentos trazidos com a inicial, especialmente os de fls. 19/24 e 32/41 que
demonstram que a menor por diversas vezes relata que encontra-se sozinha em casa, sem aparo da mãe, com fome e implora
para que o pai vá buscá-la, bem como pelo depoimento prestado pela mesma em audiência.Por sua vez, o perigo de dano (perigo
na demora, periculum in mora ou "pericolo di tardività") reside no fato que a se a situação perdurar por mais tempo, ocasionará
sérios problemas psicológicos para a infante.A antecipação da tutela, neste caso, se impõe, pois, em caso contrário, corre-se o
risco de, em realmente existindo os maus tratos, chegar-se a danos irreversíveis para a menor.Diante do exposto, consoante
manifestação ministerial, determino, em sede de antecipação de tutela, a modificação da guarda, em caráter provisório para que,
doravante, transcorra dentro dos seguintes termos: a guarda será exercida, até decisão judicial em contrário, exclusivamente pelo
demandante ROGER SILVA COIMBRA, sendo permitido à ré Rejane Limpa Pereira Coimbra que exerça seu direito de visitas
durante as férias escolares da menor.Deve o genitor da menor providenciar os meios necessários para que a mesma seja
encaminhada à cidade de São Luís/MA, onde vive.Proceda a Secretaria com os expedientes necessários para emissão de
autorização de viagem em favor da menor Emanoele Pereira Coimbra.Fica suspenso o pagamento dos alimentos.Cite-se a
requerida para que, no prazo legal, apresente sua contestação, sob as penas da lei.Oficie-se ao CREAS e Conselho Tutelar
responsáveis pela área onde reside o autor, a fim de que procedam com a realização de estudo social na residência do autor, e
fiscalização e acompanhamento da estada e desenvolvimento da menor.Intimem-se. Cientifique-se o Ministério Público.Cumpra-se
COM URGÊNCIA.Matões/MA, 22 de junho de 2017.Marcos Aurélio Veloso de Oliveira SilvaJuiz de Direito titular da Comarca de
Matões/MA Resp: 172650

PROCESSO Nº 0002241-95.2017.8.10.0098 (22792017)
AÇÃO: PEDIDO DE PRISÃO | PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA

REPRESENTANTE: Processo em Segredo de Justiça

REPRESENTADO: Processo em Segredo de Justiça
ADVOGADO: ANTONIO LAYL DA SILVA RIBEIRO ( OAB 14622-MA )

Processo nº 1363/2017D E C I S Ã O Vistos, etc.Em tempo, determino a Secretaria Judicial para que proceda à juntada da
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Denúncia nos Autos.Trata-se de Pedido de Revogação de Prisão Temporária realizado pelo acusado, devidamente assistido pela
Defensoria Pública. Sustenta, em síntese, que a prisão temporária já se encontra com prazo extrapolado. Parecer do Parquet pela
conversão da Prisão Temporária em Prisão Preventiva.É a síntese. Passo a decidir. Em análise dos presentes autos, verifico que
assiste razão o Parquet.É indubitável o escoamento do prazo da Prisão Temporária em face do acusado. No entanto, ao analisar
os autos, é fato que se encontram fundamentos para que tal modalidade de prisão seja convertida em Prisão Preventiva.Como
bem ressaltou o Parquet: "fumus comissi delicti, no caso se mostra diante da denúncia ofertada embasada em sólidos depoimentos
testemunhais e na comprovação da materialidade do delito,.... O periculum libertatis, requisito da prisão preventiva, está presente
nas seguintes hipóteses: a) garantia da ordem pública; b) conveniência da instrução criminal; c) garantia da aplicação da lei penal;
e, d) garantia da ordem econômica (CPP 312). O que fica evidenciado, neste caso, pela periculosidadesocial apresentada pelo réu,
bem como pelo fato de ter empreeendido fuga, como bem informado pela Autoridade Policial." Assim, presentes as condições de
admissibilidade (art. 313 do CPP), os pressuposto (plausibilidade ou "fumus boni iuris"), descritos nos art. 312, parte final do CPP,
além de seus fundamentos (necessidade, "periculum in mora" ou "periculum libertates") consubstanciado no art. 312, primeira parte
do CPP.O representado é acusado de ter praticado o crime de homicídio (art. 121, §2º, II,III, IV do CPB), o qual é punido com pena
privativa de liberdade superior a quatro anos. Destarte, a regra esculpida no art. 313, I, CPP, que impõe como requisito para
admissibilidade da prisão preventivamente que o crime seja doloso e punido com reclusão, resta atendida.Para ilustrar, colaciono
os entendimentos jurisprudenciais:"PENAL E PROCESSUAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL.
HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA RESTABELECIDA EM SEDE DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. GARANTIA DA
ORDEM PÚBLICA. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, acompanhando a orientação
da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, firmou-se no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como
substituto de recurso próprio, sob pena de desvirtuar a finalidade dessa garantia constitucional, exceto quando a ilegalidade
apontada for flagrante, ocasião em que se concede a ordem de ofício. 2. A prisão cautelar é medida excepcional e deve ser
decretada apenas quando devidamente amparada pelos requisitos legais, em observância ao princípio constitucional da presunção
de inocência ou da não culpabilidade, sob pena de se antecipar a reprimenda a ser cumprida quando da condenação. 3. Hipótese
em que a prisão do paciente foi decretada com fundamento na necessidade da garantia da ordem pública, evidenciada pelo modus
operandi da prática delitiva, visto que o acusado teria supostamente desferido vários golpes de arma branca contra as costas da
vítima, após desentendimento em evento festivo público, o que demonstra a sua periculosidade social. 4. Por sua vez, consta dos
autos que o crime supostamente praticado pelo paciente teve grande repercussão social, de modo a reforçar a necessidade da
manutenção da medida cautelar. 5. Habeas corpus não conhecido. (HC 292.137/MA, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA
TURMA, julgado em 16/12/2014, DJe 02/02/2015)HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICIDIO. AMEAÇA. DESACATO.
PRISÃO PREVENTIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INOCORRÊNCIA. O paciente está custodiado pela suposta prática dos
crimes previstos nos artigos 147, 121, caput, c/c artigo 14, inciso II (duas vezes), n/f do artigo 71 e 330 na forma do 69, todos do
Código Penal, mostrando-se correto o decreto de prisão preventiva, uma vez presentes o fumus comissi delicti (probabilidade do
acusado ser o autor dos delitos, o que se demonstra pela prova da existência do crime e indícios suficientes da autoria) e
periculum libertatis (o perigo que a permanência do paciente em liberdade representa para a garantia da aplicação da lei penal e a
própria segurança da coletividade). Assim, embora o legislador ao editar a Nova Lei nº 12.403/2011 tenha erigido como regra maior
a liberdade do autor do fato, não há, no caso em tela, de prosperar diante da presença do trinômio: gravidade da infração +
repercussão social + periculosidade do agente. Em suma, a segregação acautelatória restou alicerçada no fundamento da garantia
da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal e deve ser mantida, nos termos do artigo 312 do
Código de Processo Penal, não sendo suficientes, no caso concreto, a aplicação de medida cautelar diversa. Saliente-se que as
condições pessoais, como - primariedade, residência fixa e ocupação lícita ¿ embora comprovadas, não são suficientes para o
deferimento do pedido. Precedente do Superior Tribunal de Justiça. Derradeiramente, cumpre consignar que a Audiência de
Instrução e Julgamento está designada para o dia 09 de setembro p. vindouro. ORDEM DENEGADA (TJ-RJ - HC:
00412517120158190000 RJ 0041251-71.2015.8.19.0000, Relator: DES. DENISE VACCARI MACHADO PAES, Data de
Julgamento: 27/08/2015, QUINTA CAMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 02/09/2015 11:37)" - grifeiA plausibilidade ou "fumus
boni iuris", da custodia preventiva, por sua vez, de igual modo, resta caracterizada, haja vista que, conforme estabelece o art. 312,
in fine, CPP, existem provas do crime e indícios suficientes da autoria, para tanto basta a simples leitura da vasta documentação
contida que acompanha a presente representação.Acerca do "fumus boni iuris" da decretação da prisão preventiva, transcrevo
trecho do livro Código de Processo Penal Comentado, do autor Guilherme de Souza Nucci, 5ª ed. Editora Revista dos Tribunais,
2006, pág. 613/614, de seguinte teor:"Prova da existência do Crime: é a materialidade, isto é a certeza de que ocorreu a infração
penal (...) Essa prova, no entanto, não precisa ser feita, mormente na fase probatória, de modo definitivo e fundada em laudos
periciais"."Indícios suficientes de autoria: trata-se da suspeita fundada de que o indiciado ou réu é autor da infração penal. Não é
exigida prova plena da culpa (...) Cuida-se de assegurar que a pessoa mandada ao cárcere, prematuramente, sem a condenação
definitiva, apresente boas razões para ser considerada agente do delito. Indício é prova indireta, como se pode ver do disposto no
art. 239, permitindo que, através de um conhecimento de um fato, o juiz atinja, por indução, o conhecimento de outro de maior
amplitude. Portanto, quando surge uma prova que o suspeito foi encontrado com a arma do crime, sem apresentar versão razoável
para isso, trata-se de um indício não de uma prova plena de que é o autor da infração penal. A lei utiliza a qualificação suficiente
para demonstrar que não é qualquer indicio demonstradora da autoria, mas aquele que se apresenta convincente, sólido."
(grifei)No tocante aos fundamentos da prisão preventiva (necessidade, "periculum in mora" ou "periculum libertates"), descritos no
art. 312, primeira parte do CPP, é importante dizer que o delito praticado merece uma resposta eficaz por parte do Estado-Juiz,
máxime porque há necessidade da garantia da ordem pública, em razão das circunstâncias em que fora cometido o delito.Nesse
sentido transcrevo da obra acima citada, fls. 610 e 612/613:"Garantia da ordem pública: trata-se da hipótese de interpretação mais
extensa na avaliação da necessidade da prisão preventiva. Entende-se pela expressão a necessidade de se manter a ordem na
sociedade, que, em regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos
e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que toam conhecimento da sua realização um forte sentimento de
impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente." (grifei)Por fim, não obstante a
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promulgação e vigência da Lei 12.403/11, a qual estipula medidas cautelares em face do acusado, deixando, com isso, a prisão
preventiva um caráter excepcional, Art. 282, § 6º, do CPP. In casu, esta merece ser aplicada.Diante, do exposto, CONVERTO a
prisão temporária de Maurício da Silva Santos em PRISÃO PREVENTIVA nos termos do art. 312 c/c art. 313, ambos do CPP, a fim
de garantir a ordem pública e aplicação da lei penal, porquanto presentes as condições, os pressupostos e os fundamentos da
custódia cautelar.Uma via desta decisão servirá como mandado de prisão e ofício, devendo ser lançada nos Sistemas INFOSEG e
no Cadastro de Mandados de Prisões do CNJ.Intime-se.Notifique-se o Ministério Público.Matões/MA, 28 de junho de 2017.Marcos
Aurélio Veloso de Oliveira SilvaJuiz de Direito Titular da Comarca de Matões/MA Resp: 116475

Mirador

PROCESSO Nº 0000045-52.2017.8.10.0099 (452017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

AUTOR: MARIA LUIZA PEREIRA DE BRITO
ADVOGADO: ULYSSES RAPOSO LOBÃO ( OAB 15494-MA )

REU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Processo n. 45-52.2017.8.10.0099DESPACHODesigno a data 05/07/2017, às 15h00min, na sala de audiência deste fórum, para
realização da audiência de instrução e julgamento.Intimem-se as partes para comparecerem ao ato acompanhadas por seus
respectivos advogados, bem como de suas testemunhas.Mirador/MA, 29 de junho de 2017.NELSON LUIZ DIAS DOURADO
ARAUJOJuiz de Direito Resp: 81752

PROCESSO Nº 0000053-29.2017.8.10.0099 (532017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

AUTOR: EDINEIA MORAIS SOUSA
ADVOGADO: MARCOS FABIO MOREIRA DOS REIS ( OAB 3627-MA )

REU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Processo n. 53-29.2017.8.10.0099DESPACHODesigno a data 05/07/2017, às 11h30min, na sala de audiência deste fórum, para
realização da audiência de instrução e julgamento.Intimem-se as partes para comparecerem ao ato acompanhadas por seus
respectivos advogados, bem como de suas testemunhas.Mirador/MA, 29 de junho de 2017.NELSON LUIZ DIAS DOURADO
ARAUJOJuiz de Direito Resp: 81752

PROCESSO Nº 0000417-98.2017.8.10.0099 (4172017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

AUTOR: DANIEL PEREIRA DOS REIS
ADVOGADO: MARCOS FABIO MOREIRA DOS REIS ( OAB 3627-MA )

REU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Autos n. 417-98.2017.8.10.0099Ação de Revisão de Auxílio Acidente PrevidenciárioRequerente: Daniel Pereira dos
ReisRequerido: Instituto Nacional do Seguro Social - INSSDESPACHOSem custas, eis que defiro, neste momento, a gratuidade
judiciária à parte requerente, nos termos do art.98 do CPC/2015.Considerando que neste Juízo de Direito inexiste a lotação de
cargos de conciliadores e/ou mediadores, bem como ainda não foram implementados os centros judiciários de solução de conflitos
pelo Tribunal de Justiça do Maranhão, resta inaplicável a realização de audiência de conciliação ou de mediação prevista no
art.334 do CPC/2015, com fulcro nos artigos 165 e 331, parágrafo primeiro do referido diploma legal, razão pelo qual determino a
citação da parte requerida para, querendo, responder a presente demanda, no prazo de 30 (trinta) dias úteis, nos termos do art.183
do novo CPC#, com a advertência de que não contestando o pedido, presumir-se-ão verdadeiros os fatos articulados pela parte
requerente (art.344 do novo CPC#).Cite-se.Mirador/MA, 27 de junho de 2017.NELSON LUIZ DIAS DOURADO ARAUJOJuiz de
Direito Resp: 81752

PROCESSO Nº 0000582-82.2016.8.10.0099 (5822016)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO SUMÁRIO

AUTOR: CICERO GOMES BATISTA NETO
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ADVOGADO: MARCOS FABIO MOREIRA DOS REIS ( OAB 3627-MA )

REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Processo n. 582-82.2016.8.10.0099DESPACHODesigno a data 05/07/2017, às 10h00min, na sala de audiência deste fórum, para
realização da audiência de instrução e julgamento.Intimem-se as partes para comparecerem ao ato acompanhadas por seus
respectivos advogados, bem como de suas testemunhas.Mirador/MA, 29 de junho de 2017.NELSON LUIZ DIAS DOURADO
ARAUJOJuiz de Direito Resp: 81752

PROCESSO Nº 0000583-67.2016.8.10.0099 (5832016)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO SUMÁRIO

AUTOR: ANTONIO RAFAEL GOMES DOS SANTOS
ADVOGADO: MARCOS FABIO MOREIRA DOS REIS ( OAB 3627-MA )

REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Processo n. 583-67.2016.8.10.0099DESPACHODesigno a data 05/07/2017, às 10h30min, na sala de audiência deste fórum, para
realização da audiência de instrução e julgamento.Intimem-se as partes para comparecerem ao ato acompanhadas por seus
respectivos advogados, bem como de suas testemunhas.Mirador/MA, 29 de junho de 2017.NELSON LUIZ DIAS DOURADO
ARAUJOJuiz de Direito Resp: 81752

PROCESSO Nº 0000713-57.2016.8.10.0099 (7142016)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

AUTOR: EVA PEREIRA DE MELO
ADVOGADO: MARCOS FABIO MOREIRA DOS REIS ( OAB 3627-MA )

REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Processo n. 713-57.2016.8.10.0099DESPACHODesigno a data 05/07/2017, às 09h00min, na sala de audiência deste fórum, para
realização da audiência de instrução e julgamento.Intimem-se as partes para comparecerem ao ato acompanhadas por seus
respectivos advogados, bem como de suas testemunhas.Mirador/MA, 29 de junho de 2017.NELSON LUIZ DIAS DOURADO
ARAUJOJuiz de Direito Resp: 81752

PROCESSO Nº 0000782-89.2016.8.10.0099 (7832016)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

AUTOR: ANTONIO PEREIRA DE ARAÚJO
ADVOGADO: CARLOS VENÍCIUS BAÍA DA CUNHA ( OAB 15224-MA )

REU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Processo n. 782-89.2016.8.10.0099Ação Previdenciária de Restabelecimento de Auxílio Doença ou Concessão de Aposentadoria
por InvalidezRequerente: Antônio Pereira de AraújoRequerido: INSSDESPACHO SANEADORTrata-se de ação previdenciária
proposta por ANTONIO PEREIRA DE ARAUJO em face do INSS, objetivando o restabelecimento de auxílio doença ou concessão
de aposentadoria por invalidez. Postula, na hipótese de se constatar que o autor necessita de assistência permanente de outra
pessoa, acréscimo de 25 % na forma do artigo 45 da Lei nº 8.213/1991. Pede ainda tutela antecipada. Junta documentos com a
petição inicial às fls. 10/37.Quanto ao réu, INSS, verifico que, apesar de devidamente citado, com a remessa dos autos (fl. 47),
deixou transcorrer in albis o prazo para contestar, como se nota da certidão de fl. 59. Juntou apenas extratos dos requerimentos
administrativos da parte autora (fls. 49/53) e de terceiros (fls. 54/57).Neste caso, resta evidente a incidência da revelia, eis que
devidamente citado, o INSS não contestou o feito. Contudo, considerando a indisponibilidade dos direitos discutidos, afasto a
aplicação dos efeitos materiais da revelia, com supedâneo no art. 345, II do NCPC.Tal entendimento é acolhido de forma pacífica
na jurisprudência, consoante se nota do julgado abaixo colacionado:PROCESSUAL CIVIL. APOSENTADORIA RURAL. REVELIA
DO INSS. EFEITOS. IMPOSSIBILIDADE. PROVA TESTEMUNHAL. NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE
DEFESA. I A teor do art. 319 e seguintes do Código de Processo Civil, os efeitos da revelia não se aplicam ao INSS, por se tratar
de autarquia e ser indisponível seu patrimônio. II Há necessidade de depoimento de testemunhas quando a prova documental
trazida aos autos é insuficiente para demonstrar, por si só, a condição de rurícola do autor, como prova material plena. III Ocorre
cerceamento de defesa a inquinar de nulidade a sentença quando não são ouvidas as testemunhas arroladas na inicial pelo autor,
uma vez que apresentado apenas razoável início de prova material. IV Apelação do INSS e Remessa Oficial tida por interposta
prejudicadas. Sentença anulada. (AC 2005.01.99.018796-4/MG, Rel. Juiz Federal Lincoln Rodrigues De Faria (conv), Segunda
Turma,DJ p.111 de 02/12/2005).Não vislumbro a existência de outras questões processuais pendentes, constato que o feito está
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em ordem, não havendo nada a sanear.A qualidade de segurado está devidamente comprovadas nos autos, tanto pelos
documentos juntados pela parte autora (fls. 13/15), quanto pelo réu (fls. 49/53), os quais testificam que aquele é segurado especial
sendo lhe concedida auxílio doença previdenciário em 2003 e 2016.Fixo como pontos controversos: comprovação da incapacidade
laborativa permanente (aposentadoria por invalidez) ou temporária (auxílio doença), conforme análise do documento de fl.
15.Laudo de exame pericial realizado em 22/09/2016 (fls. 44/46), o expert concluiu que a requerente possui incapacidade
permanente e total para a atividade laboral (Quesitos "g", "o" e "q" do Tópico IV).Pretende a parte interessada a concessão de
acréscimo de 25%, com fulcro no artigo 45 da Lei 8.213/91, sob o argumento de que necessita de assistência permanente de outra
pessoa, sendo que, acerca deste pedido, bem se vê a necessidade de se provar a dependência do autor em relação à assistência
de terceiros, sendo o meio de prova adequado o exame pericial, o qual já encontra-se nos autos. Todavia, para maior
conhecimento acerca da questão, é aconselhável a designação de audiência de instrução e julgamento para colheita de prova
oral.O ônus da prova, quanto aos fatos constitutivos do direito afirmado na inicial será da autora, sendo do réu o ônus da prova
quanto aos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito autoral.Assim sendo, designo audiência de instrução e
julgamento para a data de 05/07/2017 às 14h:00min.Mirador/Ma, 29 de junho de 2017.Nelson Luiz Dias Dourado Araujo Juiz de
Direito Resp: 81752

PROCESSO Nº 0000783-74.2016.8.10.0099 (7842016)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

AUTOR: MARIA SUELI DIAS VARÃO
ADVOGADO: CARLOS VENÍCIUS BAÍA DA CUNHA ( OAB 15224-MA )

REU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Processo n. 783-74.2016.8.10.0099DESPACHODesigno a data 05/07/2017, às 14h30min, na sala de audiência deste fórum, para
realização da audiência de instrução e julgamento.Intimem-se as partes para comparecerem ao ato acompanhadas por seus
respectivos advogados, bem como de suas testemunhas.Mirador/MA, 29 de junho de 2017.NELSON LUIZ DIAS DOURADO
ARAUJOJuiz de Direito Resp: 81752

PROCESSO Nº 0000803-36.2014.8.10.0099 (8042014)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

REQUERENTE: MARIA REGINA TORRES DA SILVA
ADVOGADO: MARCOS FABIO MOREIRA DOS REIS ( OAB 3627-MA )

REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Processo n. 803-36.2014.8.10.0099DESPACHODesigno a data 05/07/2017, às 11h00min, na sala de audiência deste fórum, para
realização da audiência de instrução e julgamento.Intimem-se as partes para comparecerem ao ato acompanhadas por seus
respectivos advogados, bem como de suas testemunhas.Mirador/MA, 29 de junho de 2017.NELSON LUIZ DIAS DOURADO
ARAUJOJuiz de Direito Resp: 81752

Processo nº. 113-80.2009.8.10.0099
Ação de Execução de Título Extrajudicial
Exequente: Banco Matone S/A (BANCO ORIGINAL S/A)
Advogado: FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB/MG 109.730
Executado: Pedro Gomes Cabral
Advogado: AF ALI ARISTON MOREIRA LIMA DA COSTA OAB/MA 3800

DESPACHO
Em atendimento ao requerimento de vista dos autos fora de secretaria pela parte exequente, foi defiro o pedido, conforme
despacho de fl.346.
Decorrido o lapso temporal solicitado, a parte exequente não se manifestou nos autos, consoante teor de certidão de fl.34.
Sendo assim, intime-se pessoalmente a parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, manifestar interesse na
continuidade do feito, solicitando a providência específica para o deslinde da causa.
Advirta-se ainda a parte exequente que transcorrendo o prazo de 30 (trinta) dias, contados do dia seguinte ao término do prazo de
intimação para se manifestar nos autos, sendo que, na hipótese de inércia da mesma, os autos deverão retornar conclusos para
fins de extinção do processo por abandono de causa, nos temos do art. 485, inciso III, do CPC/2015##
.
Mirador/Ma, 28 de junho de 2017.

NELSON LUIZ DIAS DOURADO ARAUJO
Juiz de Direito
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Autos n. 221-65.2016.8.10.0099
Ação de Execução
Exequente: Banco do Nordeste do Brasil S/A
Advogado: Guido Mendonça Figueredo Ferreira, OAB/MA nº 13.276
Executada: Maria Raimunda de Brito Costa

DESPACHO
Consoante certidão de fl.54, intime-se a parte requerente, por intermédio de seu patrono constituído nos autos, para se manifestar,
no prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos autos.
Após o decurso do aludido prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.
Mirador/MA, 28 de junho de 2017.

NELSON LUIZ DIAS DOURADO ARAUJO
Juiz de Direito

Processo nº. 438-74.2017.8.10.0099
Ação Penal
Autor: Ministério Público
Réu: Israel Alves de Sousa
Advogada: Georgylene Dutra Sá - OAB/MA 11.232
Réu:João Victor Bezerra dos Santos “TI”
Advogado: Dyego Bandeira Oliveira Rêgo - OAB/MA 12702
DESPACHO Tendo em vista que o representante do Ministério Público, respondendo pela Promotoria de Justiça de Miradora/Ma
participará de audiências na Comarca de Pastos Bons relacionadas a processos criminais de réus presos, a serem realizadas em
11/07/2017, mesma data da audiência anteriormente designada à fl. 123, redesigno o referido ato para 13/07/2017, às 10h:00
horas. Intimem-se. Mirador (MA), 27 de junho de 2017. NELSON LUIZ DIAS DOURADO ARAUJO, Juiz de Direito.

Processo 522-75.2017.8.10.0099
AÇÃO PENAL
Autor: Ministério Publico Estadual
Acusada: DAILENE GOMES DE SOUSA
Vítima: HERCULANO RAPOSO DE CARVALHO E OUTROS.
EDITAL DE CITAÇÃO
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NELSON LUIZ DIAS DOURADO ARAUJO, MM. Juiza de Direito desta Comarcade Mirador-Ma., no uso de suas atribuições na
forma da lei etc.
FAZ SABER a todos quantos o presente Edital virem, ou dele conhecimento tiverem, expedido dos autos da Ação acima
especificada que pelo o presente Edital fica devidamente citada a denunciada DAILENE GOMES DE SOUSA, brasileira, lavradora,
nascida em 08/01/19/1989, filha de Mirene Gomes de Sousa, atualmente com endreço incerto e não sabido, para no prazo de 10
(dez) dias, apresentar resposta à acusação, por escrito, oportunidade em que poderá arguir preliminares e alegar tudo o que
interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-
as e requerendo suas intimações, quando necessário. Não apresentada a defesa escrita no prazo legal, ou se o acusado, citado,
não constituir defensor, nomeio o Advogado Marcos Fábio Moreira dos Reis, OAB/MA 3.627 seu defensor, conforme despacho de
fl. 78. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Mirador-Ma., aos vinte e oito (08) dias do mês de junho (06) do ano de dois mil
e dezessete (2017).Eu, Elivania Pereira de Carvalho Martins, Secretaria Judicial.
NELSON LUIZ DIAS DOURADO ARAUJO
JUIZ DE DIERITO

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 10 (dez) DIAS

O Sr. NELSON LUIZ DIAS DOURADO ARAUJO, MM. Juiz de Direito Titular da Comarca de Mirador, Estado do Maranhão, no uso
de suas atribuições na forma da lei etc.
FAZ SABER a todos quantos o presente Edital virem, ou dele conhecimento tiverem, expedido dos autos nº
524-45.2017.8.10.0099, AÇÃO DE GUARDA, em que é requerente o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, em favor da menor
Esther Barroso de Sousa, representada por sua avó materna Maria Francisca Alves Barroso, brasileira, casada, nascida em
15/01/1963, RG 1779492-7, CPF nº 010.878.593-95, residente e domiciliada no Povoado Santana do João Anísio, em Mirador/MA,
e requerida NATIELLY BARROSO DE SOUSA, brasileira, atualmente em local incerto e não sabido.
Ficando a Requerida devidamente citada, para querendo, no prazo de 10 (dez) dias contestar o feito, sob pena de presumirem
como verdadeiros os fatos alegados na inicial, ou para comparecer em Juízo e assinar termo de concordância perante a autoridade
judiciária.
E para que chegue ao conhecimento de todos e que nada seja alegado no futuro, mandou que se expedisse o presente Edital e
que fosse afixada uma via no átrio do Fórum local e publicado na forma da lei. Mirador - MA, 28 de junho de 2017.
NELSON LUIZ DIAS DOURADO ARAUJO
Juiz de Direito

PROCESSO Nº. 526-49.2016.8.10.0099
Execução de Alimentos
EXEQUENTE: JOSILEIDE CARNEIRO DE OLIVEIRA
EXECUTADO: MARCELO HENRIQUE SANTOS FLORENCIO
ADVOGADO(A): NATHANIEL CARVALHO DE SOUSA OAB/MA11644
EDITAL DE CITAÇÃO NO PRAZO 20 DIAS
NELSON LUIZ DIAS DOURADO ARAUJO, MM. Juiz de Direito desta Comarca de Mirador-MA., no uso de suas atribuições na
forma da lei etc. FAZ SABER a todos quantos o presente Edital virem, ou dele conhecimento tiverem, expedido dos autos da Ação
acima especificada que pelo presente Edital, com prazo de 20 (vinte) dias (art. 257, do CPC), que fica devidamente CITADO o
executado MARCELO HENRIQUE SANTOS FLORENCIO, por ter endereço desconhecido, para, em 03 (três) dias efetuar o
pagamento da dívida, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo, sob pena de ser-lhe decretada prisão civil, nos
termos do art.528, §3º do CPC/2015, e advertido de que o cumprimento da pena de prisão não o exime do pagamento das
prestações vencidas e vincendas. (art.528, §5º do CPC/2015). Ressalvo que o valor do débito exequendo, é R$ 1940,04 reais (Um
mil e novecentos e quarenta reais e quatro centavos). Caso a parte executada não ofereça resposta no prazo legal nem
compareça em juízo, nomeio curador especial, na forma do art. 72, inciso II do CPC/2015, o advogado Nathaniel Carvalho de
Sousa, OAB/MA nº. 11.644, com ônus para o Estado do Maranhão, ao qual deverá ser dado vista dos autos para oferecer defesa
em relação ao pedido da inicial, no prazo 15 (quinze) dias úteis. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Mirador, Estado do
Maranhão aos 28 de junho de 2017. Eu, Márcio André dos Reis Chaves, Técnico Judiciário, digitei.
Nelson Luiz Dias Dourado Araujo
Juiz de Direito

PROCESSO Nº 0000058-51.2017.8.10.0099 (582017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

AUTOR: EDUARDO GALVÃO MAGALHÃES BRITO
ADVOGADO: MARCOS FABIO MOREIRA DOS REIS ( OAB 3627-MA )

REU: COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO - CEMAR

Autos n. 58-51.2017.8.10.0099 Ação de Indenização por Danos Materiais e MoraisRequerente: Eduardo Galvão Magalhães
BritoRequerido: Companhia Energética do Maranhão - CEMARSENTENÇACuidam-se os autos de Ação de Indenização por Danos
Materiais e Morais movida por Eduardo Galvão Magalhães Brito em face da Companhia Energética do Maranhão - CEMAR, pelos
motivos delineados na exordial de fls. 02/07.Os requerentes, Eduardo Galvão Magalhães Brito e Adail Alves Brito, informaram nos
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autos não ter mais interesse nos autos. (fl.47)É o relatório. Fundamento e Decido.Verifica-se dos autos que a parte requerente
informou a este Juízo processante que não mais possui interesse no feito.Dispõe o art.485, inciso VI, do CPC/2015:Art. 485. O juiz
não resolverá o mérito quando: VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual; Efetivamente, incumbe à parte
interessada a prática dos atos processuais necessários para prosseguimento da demanda, incorrendo, via consequencial, em
extinção do processo sem julgamento do mérito, no caso de manifestação de falta de interesse da parte requerente.Sobre o
assunto, trago à colação os seguintes arestos, in verbis:TJMA-0069023. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO
ERÁRIO. PRELIMINAR. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. BINÔMIO
NECESSIDADE-UTILIDADE QUE NÃO SE FAZ PRESENTE. OCORRÊNCIA. PRELIMINAR ACATADA. O interesse processual
consiste na necessidade e utilidade do provimento solicitado. Ausente o interesse, o autor não tem necessidade do provimento
jurisdicional pretendido e, por conseguinte, inexiste utilidade em sua concessão. É de rigor a extinção do processo, sem resolução
de mérito, em face da carência de ação por falta de interesse de agir do Município de Pirapemas/MA, nos moldes do que requerido
pelo Ministério Público de 2º Grau. Preliminar acolhida. (Processo nº 0000431-23.2009.8.10.0080 (156851/2014), 1ª Câmara Cível
do TJMA, Rel. Angela Maria Moraes Salazar. j. 20.11.2014, unânime, DJe 26.11.2014).TJMS-0016546. MANDADO DE
SEGURANÇA - SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO LIMINAR PROFERIDA EM PROCEDIMENTO RECURSAL DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO - JULGAMENTO DE MÉRITO DO RECURSO COM SEU DESPROVIMENTO - PERDA
SUPERVENIENTE DO OBJETO - FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL DO IMPETRANTE - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO
DO MÉRITO. Tendo em vista que a providência judicial pretendida pelos impetrantes, com o ajuizamento do presente remédio
heroico, não surte mais efeito, em razão de que o mérito do procedimento recursal foi desprovido, não subsiste a necessidade do
pronunciamento jurisdicional, havendo a perda superveniente de objeto. A ausência de uma das condições da ação aponta para a
carência de ação e, via de consequência, a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 267, VI, do CPC.
(Mandado de Segurança nº 1401287-81.2015.8.12.0000, 4ª Seção Cível do TJMS, Rel. Fernando Mauro Moreira Marinho. j.
27.07.2015).Em assim sendo, é forçoso acolhe o presente pedido e julgar extinto o processo sem resolução do mérito.Posto isso,
considerando o desinteresse quanto ao prosseguimento do feito, com fundamento no art. 485, incisos VI, do CPC/2015, JULGO
EXTINTO o processo sem julgamento do mérito.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Transcorrido o prazo recursal e certificado o
trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe.Mirador/MA, 26 de junho de 2017.NELSON LUIZ DIAS
DOURADO ARAUJOJuiz de Direito Resp: 81752

PROCESSO Nº 0000218-81.2014.8.10.0099 (2182014)
AÇÃO: PROCESSO COMUM | AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO

ACUSADO: JOSSERVAL PEREIRA DA SILVA
ADVOGADO: MARCOS FÁBIO MOREIRA DOS REIS ( OAB MA3627-MA )

Processo nº. 218-81.2014.8.10.0099Execução PenalApenado: JOSSERVAL PEREIRA DA SILVA "JOSSA"SENTENÇATrata-se de
extinção de pena em favor de JOSSERVAL PEREIRA DA SILVA "JOSSA", condenado por este Juízo, a uma pena de 15 (quinze)
dias de prisão simples, pela prática do ilícito tipificado no artigo 21 (Vias de fato) da Lei nº 3.688/41, c/c artigo 7, incisos I e II, da
Lei nº 11.340/06.Na própria sentença, o apenado foi beneficiado com a suspensão condicional da pena (sursis) pelo prazo de 1
(um) ano, com prestação de trabalhos gratuitos no Colégio Edson Lobão, conforme ata de audiência admonitória realizada em
17.11.2015, tendo o beneficiário aceito as condições do sursis (fls.68).À fl. 72, o Ministério Público manifestou-se pela extinção da
punibilidade do apenado em razão do cumprimento do período de prova da suspensão da pena.É o relatório. Decido.Com efeito,
analisando os autos, verifica-se que o apenado realizou o cumprimento das condições do sursis, tendo cumprido 1 (um) ano de
prestação de serviços no Colégio Edson Lobão (fl. 71), e comparecido à Secretaria Judicial deste Fórum, por igual período,
justificando suas atividades (fl. 70-v).Assim sendo, cumprindo satisfatoriamente as condições impostas, bem como expirado o
prazo sem que tenha havido revogação, com lastro nos arts. 82 do CP e 708 do CPP, JULGO EXTINTA A PENA PRIVATIVA DE
LIBERDADE imposta ao apenado JOSSERVAL PEREIRA DA SILVA "JOSSA", pelo total cumprimento das condições do sursis.
Oficie-se ao Cartório Distribuidor e ao TRE. Publique-se, Registre-se, Intime-se e Notifique-se o Ministério Público. Após o
cumprimento das determinações acima, arquivem-se os presentes autos. Mirador/MA, 19 de junho de 2017.NELSON LUIZ DIAS
DOURADO ARAUJOJuiz de Direito Resp: 81752

PROCESSO Nº 0000429-49.2016.8.10.0099 (4292016)
AÇÃO: PROCEDIMENTOS ESPECIAIS DE JURISDIÇÃO CONTENCIOSA | MONITÓRIA

AUTOR: ERIVAN ARAÚJO BEZERRA
ADVOGADO: ANTONIO ERNANDES SANTANA CRUZ ( OAB 16011-MA )

REU: FRANCISCO GOMES DE AQUINO

Processo nº. 429-49.2016.8.10.0099Ação MonitóriaRequerente: Erivan Araújo BezerraRequerido: Francisco Gomes de
AquinoSENTENÇATrata-se de Ação de Monitória proposta por Erivan Araújo Bezerra em face de Francisco Gomes de Aquino com
o fim de se constituir título executivo judicial.Regularmente citado (fl.24), a parte ré não efetuou pagamento, bem como deixou de
ofertar embargos ou outra modalidade de resposta processual (fl. 24-v).É o sucinto relatório. Decido.O julgamento antecipado da
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lide é medida que se impõem, pois ausente a necessidade de dilação probatória, nos termos do art. 355, inciso II, do Novo Código
de Processo Civil. A parte ré foi devidamente citada, sendo cientificado das advertências legais. Contudo, deixou de apresentar
embargos, qualquer outra modalidade de resposta ou de justificar a eventual impossibilidade de fazê-lo.Verifico assim que estão
preenchidos os pressupostos para a constituição do título executivo judicial, pois junto à petição inicial encontra-se contrato de
compra e venda (fl. 07), sendo juntado a via original à fl. 34.Quanto ao pedido de tutela cautelar de busca e apreensão, este não
merece acolhimento. Vejamos:Primeiro. O próprio requerente reconhece que o atual comprador e possuidor do veículo em exame
é uma pessoa identificada como Sr. Hélio, vigia da empresa Helen Farma, situada na Praça São Bento, Centro, Mirador-Ma.Nesta
feita, o pedido de busca e apreensão por envolver terceiro (Sr. Hélio), que sequer participou da relação processual, não figurando
no polo passivo, é inviável na espécie, do contrário, ocorreria infringência ao princípio do contraditório.Segundo. Por se tratar na
espécie de bem móvel, a transferência da propriedade opera-se pela tradição e não pelo registro. Logo, o registro do veículo no
DETRAN é apenas uma presunção de propriedade, que admite prova em contrário.Sobre o assunto, colaciono os seguintes
julgados:ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. TRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE REGISTRO DE
TRANSFERÊNCIA JUNTO AO DETRAN.1. "O fato de não ter sido realizada a transferência de propriedade do automóvel autuado
junto ao DETRAN não obsta que a prova da alienação se faça por outros meios" (REsp 599620/RS, 1ª T., Min.Luiz Fux, DJ de
17.05.2004). 2. Recurso especial a que se nega provimento. (REsp 961.969/RS, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/08/2008, DJe 01/09/2008).APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS.
EMBARGOS DE TERCEIRO. ÔNUS DA PROVA. REGISTRO DO VEÍCULO JUNTO AO DETRAN. PRESUNÇÃO DE
PROPRIEDADE. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE PELA TRADIÇÃO. Incumbe ao embargante comprovar a turbação ou o
esbulho na posse de seus bens. O registro do veículo junto ao DETRAN implica presunção de propriedade. Porém, trata-se de
presunção relativa que admite prova em contrário, tendo em vista que a propriedade dos bens móveis transfere-se pela tradição
(arts. 1.226 e 1267 do CCB). No caso concreto, demonstrado que o embargante, objetivando evitar a constrição judicial de bens,
emprestou o nome para que seu pai, o executado, adquirisse o veículo penhorado, impõe-se a improcedência dos embargos de
terceiro. APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 70055299739, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS,
Relator: Marco Antonio Angelo, Julgado em 05/11/2013).Assim, a ausência de comunicação da transferência de propriedade ao
DETRAN não é suficiente para afastar, pelo menos no âmbito cível, os direitos do atual possuidor/proprietário, a ponto de este ter
restringido o gozo do bem em virtude de processo no qual sequer foi possibilitado o exercício do contraditório e de que não fez
parte.Aliás, é importante registrar que caberia também ao autor comunicar ao DETRAN acerca da venda, no prazo legal, com o
escopo de eximir-se de penalidades (multas, infrações) e até mesmo possibilitar que o Estado cobrasse o imposto do atual
proprietário.Neste sentido, é a norma estatuída no artigo 134 do CTB:Art. 134. No caso de transferência de propriedade, o
proprietário antigo deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado dentro de um prazo de trinta dias, cópia
autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se
responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.Parágrafo único. O
comprovante de transferência de propriedade de que trata o caput poderá ser substituído por documento eletrônico, na forma
regulamentada pelo Contran. (Incluído pela Lei nº 13.154, de 2015)Terceiro. A medida requerida não possui aptidão para
assegurar o resultado prático ao final pretendido pela demanda, consistente no pagamento pelo requerido da dívida referente à
venda do veículo (contrato de compra e venda - fl. 34). Assim, a inadimplência do requerido (comprador) deverá ser resolvida no
campo obrigacional e não mediante busca e apreensão de bem que o próprio o autor afirma estar em poder de terceiro.Do exposto
e com fundamento no art. 701, parágrafo 2º do NCPC, JULGO PROCEDENTE o pedido, CONSTITUINDO o título executivo judicial
de PLENO DIREITO, convertendo-se o mandado inicial em mandado executivo, prosseguindo-se, no que couber, na forma
prevista do Título II do Livro I da Parte Especial do CPC/2015. CONDENO o réu ao pagamento das custas processuais e
honorários advocatícios em 5% sobre o valor atribuído à causa (art. 701 do CPC). P.R.I.Aguardem-se 30 (trinta) dias, após o que,
nada sendo requerido, arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe (art. 523 do CPC).Mirador/MA, 26 de junho de
2017.NELSON LUIZ DIAS DOURADO ARAUJOJuiz de Direito Resp: 81752

PROCESSO Nº 0000516-68.2017.8.10.0099 (5162017)
AÇÃO: LIBERDADE | LIBERDADE PROVISÓRIA COM OU SEM FIANÇA

REQUERENTE: MARCELO GALDINO OLIVEIRA
ADVOGADO: MARCOS FABIO MOREIRA DOS REIS ( OAB 3627-MA )

RÉU:

PROCESSO: 516-68.2017.8.10.0099ESPÉCIE: PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA COM FIANÇAREQUERENTE:
MARCELO GALDINO OLIVEIRASENTENÇACuida-se de Pedido de Liberdade Provisória com fiança formulado pelo flagrado
MARCELO GALDINO OLIVEIRA, sendo-lhe imputado o delito previsto no artigo 14 da Lei nº 10.826/2003.Alega que é primário,
bons antecedentes, possui domicílio certo, profissão definida e que no caso incorre quaisquer dos requisitos autorizadores da
prisão preventiva, pleiteando assim a liberdade provisória mediante pagamento de fiança.É o relatório.II. FUNDAMENTAÇÃODe
início, defiro o pedido de justiça gratuita.O interesse de agir, traduzido pela necessidade ou pela utilidade da tutela jurisdicional, é
um requisito prévio de admissibilidade do exame da questão de mérito, que deve existir tanto no momento do ajuizamento da ação,
como durante toda a demanda, inclusive no instante em que a sentença é proferida.Na hipótese dos autos, restringindo-se o
pedido do autor a concessão de liberdade provisória com fiança, impende mencionar que em decisão proferida em 13/06/2017, nos
autos de nº 515-83.2017.8.10.0099, este Juízo concedeu o benefício da liberdade provisória ao flagrado MARCELO GALDINO
OLIVEIRA, como aplicação de medida cautelar substitutiva da prisão preventiva, sendo arbitrada fiança no valor de 01 (um)
salário-mínimo (atualmente correspondente a R$ 937,00).Nesta feita, considerando a concessão do beneplácito ao requerente,
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caracteriza a perda do objeto do presente requerimento, impondo-se a extinção do feito por falta de interesse de agir
superveniente. III - DISPOSITIVOAnte o exposto, extingo o processo, sem resolução do mérito, por ausência de interesse
processual, nos termos do art. 485, VI, do Novo Código de Processo Civil.Anexar cópia da decisão retromencionada aos presentes
autos.Sem custas e honorários. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Mirador/MA, 19 de junho de 2017.NELSON LUIZ DIAS
DOURADO ARAUJOJuiz de Direito Resp: 81752

PROCESSO Nº 0000527-97.2017.8.10.0099 (5282017)
AÇÃO: ATOS E EXPEDIENTES | NOMEAÇÃO DE ADVOGADO
REQUERENTE: ZUILA RIBEIRO DA SILVA
ADVOGADO: DYEGO BANDEIRA OLIVEIRA RÊGO (OAB/MA 12.702

Processo n. 527-97.2017.8.10.0099Ação de Nomeação de Advogado DativoRequerente: Zuila Ribeiro da SilvaSENTENÇAA
requerente alega que não possui condições de arcar com os pagamentos de horários advocatícios e custas processuais para
promover ação possessória em desfavor de Oreana Santos Silva, e assim sendo, requer a nomeação de advogado dativo para
ajuizar a presente demanda (fl.02).Juntou declaração de hipossuficiência de renda, carteira de identidade e comprovante de
endereço (fls.03/05).Fundamento e Decido.A nomeação de advogado dativo é perfeitamente cabíveis em comarcas que não se
encontram servidas pela Defensoria Pública, o que foi o caso dos autos, haja vista que a Defensoria Pública não se faz presente
na Comarca de Mirador/MA.Veja-se a propósito o entendimento jurisprudencial sobre assunto, in verbis:TJMA-0067954.
APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DECLARATÓRIA. JUSTIFICAÇÃO DE ÓBITO. NOMEAÇÃO DE ADVOGADO DATIVO. AUSÊNCIA
DE DEFENSOR PÚBLICO NA COMARCA. PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA. PRESCINDIBILIDADE.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. I. Em caso de inexistência de defensor público no local
em que se desenvolve a demanda judicial, o magistrado deve nomear defensor dativo para representar a parte hipossuficiente, nos
termos do art. 22, § 1º, da Lei nº 8.906/94[1]. II. O Juiz não está obrigado a notificar previamente a Defensoria Pública Estadual
para que designe defensor público, podendo nomear ex officio advogado dativo, mormente quando notória a inexistência desse
profissional na Comarca. III. Os honorários advocatícios fixados em favor de defensor dativo devem ser suportados pelo Estado,
em razão de seu dever constitucional de conceder assistência jurídica gratuita àquele que não possui recursos financeiros (art. 5º,
LXXIV, CF/88[2]). IV. Apelação improvida. (Apelação Cível nº 6.452/2014 (154980/2014), 2ª Câmara Cível do TJMA, Rel. Vicente
de Castro. j. 14.10.2014, unânime, DJe 20.10.2014).TJBA-0016317. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO
DE NASCIMENTO. O Estado da Bahia não se desincumbiu da prova da existência de órgãos públicos, na comarca de monte
santo, para prestação da Assistência Judiciária Gratuita. Correta nomeação de advogado dativo pelo magistrado de piso. Devida
condenação do Estado da Bahia ao pagamento de honorários. Entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.
Recurso improvido. Não sendo comprovado, pelo apelante, que na Comarca de Monte Santo havia serviço de Assistência
Judiciária Gratuita oferecido pela Defensoria Pública ou Órgão da OAB, correta a nomeação pelo magistrado a quo de defensor
dativo, a fim de garantir ao autor o direito de acesso a justiça. Consolidado o entendimento pelo Superior Tribunal de Justiça
quanto ao dever do Estado de pagar os honorários do advogado dativo. (Apelação nº 0000304-19.2010.8.05.0168, 4ª Câmara
Cível do TJBA, Rel. Cynthia Maria Pina Resende. j. 21.01.2014).Diante do exposto, e nos termos do art. 487, inciso I do CPC/2015,
defiro o pedido do requerente e nomeio como defensor dativo o advogado, DYEGO BANDEIRA OLIVEIRA REGO (OAB/MA
12.702), com ônus para o Estado do Maranhão, para fins de promover a ação respectiva. Intime-se a parte requerente sobre o
deferimento do seu pedido, bem como a orientá-la a procurar seu defensor nomeado.Oficie-se a Procuradoria Geral do Estado e a
Defensoria Pública Estadual.Publique-se. Registre-se. Intime-se.Após o trânsito em julgado, certifique-se e arquive-se com baixa
na distribuição.Mirador/MA, 26 de junho de 2017.NELSON LUIZ DIAS DOURADO ARAUJOJuiz de Direito Resp: 81752

Processo nº. 340-36.2010.8.10.0099
Execução Penal
Apenado: Claudio Lucidio Souza Neves
Advogado: MARCOS FÁBIO MOREIRA DOS REIS, OAB/MA 3627

SENTENÇA
Trata-se de execução de pena privativa de liberdade (regime semi aberto) aplicada ao sentenciado, Claudio Lucidio Souza Neves,
pelo prazo de 5 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.
Até o presente momento não se deu início a efetivação do comando sentencial, transitado em julgado em 08/02/2010 (data de
interrupção da prescrição).
Considerando a pena cominada (05 anos e 04 meses de reclusão), e que o apenado era ao tempo do fato criminoso menor de 21
anos, hipótese em que o prazo prescricional é reduzido pela metade (art. 115 do CP), observa-se que a pretensão executória
estatal prescreve em 6(seis) anos, nos termos do art. 109, III c/c art. 115, ambos do CP.
Tendo-se em vista que não houve outra causa suspensiva ou interruptiva da prescrição executória e que entre a data do trânsito
em julgado até o presente já transcorreu o prazo prescricional de 06(seis) anos, consolidado em 08/02/2016, verifico que deve ser
extinta a punibilidade do réu.
Diante do exposto, declaro EXTINTA a punibilidade de CLAUDIO LUCIDIO SOUZA NEVES, nos termos do art. 107, IV, c/c art.
109, III, e art. 115 do CP, em razão da prescrição da pretensão executória estatal.
Mirador/MA, 19 de junho de 2017.

NELSON LUIZ DIAS DOURADO ARAUJO
Juiz de Direito
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Mirinzal

Processo n. 134-43.2015.8.10.0100
Processo Cível e do Trabalho|processo de Conhecimento|procedimento de Conhecimento|procedimento do Juizado Especial Cível
Requerente: SEBASTIÃO BARBOSA
Advogado: Lidianne Nazaré Pereira Campos Cardoso, OAB/MA 9.100-A
Requerido: BANCO BRADESCO S/A
Advogado: Wilson Sales Belchior, OAB/MA 11.099-A

DECISÃO
Vistos, etc.
Analisando os requisitos formais de admissibilidade recursal, verifico que a petição interposta é intempestiva, tendo em vista o
prazo de dez dias para recurso inominado (artigo 42 da Lei n. 9.099/95).
Ante o exposto, NÃO RECEBO o recurso da parte requerida.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se as partes desta decisão e aguarde-se em secretaria o requerimento para execução do
julgado.
Cumpra-se.
Mirinzal, MA, 02 de junho de 2017.

Rafael Felipe de Souza Leite
Juiz de Direito

PROCESSO N.: 285-48.2011.8.10.0100
HABILITAÇÃO DE CRÉDITO
REQUERENTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.
ADVOGADO: OSVALDO PAIVA MARTINS OAB/MA 6.279
REQUERIDO: DILTON CARDOSO FONTES.
DECISÃO
Vistos, etc.
Nos termos do artigo 10, I, Lei 13.340/2016 que autoriza a liquidação e a renegociação de dívidas de crédito rural com o requerido,
defiro o pedido de suspensão do processo, até 29 de dezembro de 2017.
Movimente-se a suspensão no sistema Themis PG.
Decorrido o prazo, restabeleça-se o curso processual no sistema e intime-se o exequente para tomar as providências pertinentes
ao prosseguimento do feito.
À Secretaria, para as providências de estilo.
Mirinzal, MA, 02 de junho de 2017.

Rafael Felipe de Souza Leite
Juiz de Direito Titular da Comarca de Mirinzal.

Processo nº. 435-58.2013.8.10.0100
AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
Autor: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
Requerido: IVALDO ALMEIDA FERREIRA
Advogados: Antonio Augusto Sousa OAB/MA n. 4.847; Cristian Fabio Almeilda Borralho Uchoa Neto OAB/MA 8.310; Zildo
Rodrigues Uchoa Neto OAB/MA 7.736 ; Antônio Augusto Sousa Advogados Associados OAB/MA 155
DECISÃO
Vistos, etc.
Cuidam os autos de pleito formulado pelo Ministério Público em face de IVALDO ALMEIDA FERREIRA em ação civil pública de
improbidade administrativa.
Recebida a inicial, apresentada a contestação e réplica, passo a sanear o feito, nos termos do artigo 357, do CPC.
Não há questões processuais pendentes.
As questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória dizem respeito à dispensa e inexigibilidade de procedimento
licitatório, o elemento subjetivo do agente e o dano ao erário. Admitidas as provas documentais já acostadas aos autos, devendo
as partes especificar quais provas pretendem produzir em audiência. O caso dispensa prova pericial.
O ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do direito e ao réu em relação aos fatos impeditivos, extintivos,
modificativos, consoante artigo 373, do CPC.
As questões de direito relevantes para a decisão de mérito voltam-se ao exame da aplicação da Lei n. 8.666/93 à contratação
pública debatida, bem como se o requerido deve incorrer nas sanções da Lei n. 8.429/92.
Intimem-se as partes para especificar as provas, no prazo de 5 (cinco) dias, devendo justificar quais fatos pretendem
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provar testemunhalmente e depositar o respectivo rol, ou justificar que apresentarão testemunhas em audiência
independentemente de intimação.
Caso transcorra sem manifestação das partes, retornem conclusos para sentença. Do contrário, conclusos para designação de
audiência.
Cumpra-se.
Mirinzal, MA, 28 de junho de 2017.
Rafael Felipe de Souza Leite
Juiz de Direito

Processo nº. 485-84.2013.8.10.0100
AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
Autor: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
Requerido: IVALDO ALMEIDA FERREIRA
Advogados: Antonio Augusto Sousa OAB/MA n. 4.847; Cristian Fabio Almeilda Borralho Uchoa Neto OAB/MA 8.310; Zildo
Rodrigues Uchoa Neto OAB/MA 7.736 ; Antonio Augusto Sousa Advogados Associados OAB/MA 155

DECISÃO
Vistos, etc.
Cuidam os autos de pleito formulado pelo Ministério Público em face de IVALDO ALMEIDA FERREIRA em ação civil pública de
improbidade administrativa.
Recebida a inicial, apresentada a contestação e réplica, passo a sanear o feito, nos termos do artigo 357, do CPC.
Não há questões processuais pendentes.
As questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória dizem respeito à dispensa e inexigibilidade de procedimento
licitatório, o elemento subjetivo do agente e o dano ao erário. Admitidas as provas documentais já acostadas aos autos, devendo
as partes especificar quais provas pretendem produzir em audiência. O caso dispensa prova pericial.
O ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do direito e ao réu em relação aos fatos impeditivos, extintivos,
modificativos, consoante artigo 373, do CPC.
As questões de direito relevantes para a decisão de mérito voltam-se ao exame da aplicação da Lei n. 8.666/93 à contratação
pública debatida, bem como se o requerido deve incorrer nas sanções da Lei n. 8.429/92.
Intimem-se as partes para especificar as provas, no prazo de 5 (cinco) dias, devendo justificar quais fatos pretendem
provar testemunhalmente e depositar o respectivo rol, ou justificar que apresentarão testemunhas em audiência
independentemente de intimação.
Caso transcorra sem manifestação das partes, retornem conclusos para sentença. Do contrário, conclusos para designação de
audiência.
Cumpra-se.
Mirinzal, MA, 28 de junho de 2017.

Rafael Felipe de Souza Leite
Juiz de Direito

Processo nº. 105-27.2014.8.10.0100
AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
Autor: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
Requerido: IVALDO ALMEIDA FERREIRA
Advogado: Dr. Antônio Augusto Sousa, OAB/MA 4.847; Cristian Fábio Almeida Borralho OAB/MA 8.310; Zildo Rodrigues Uchoa
Neto OAB/MA 7.736; Antonio Advogados Associados OAB/MA 155

DESPACHO
Vistos, etc.
Determino que as partes manifestem no prazo de cinco dias se pretendem produzir outras provas, além das que já se encontram
carreadas aos autos.
Advirto que na hipótese de ser requerida a produção de novas provas que não estejam carreadas aos autos, as partes deverão
indicar o meio pelo qual a prova deverá ser produzida e especificar o fato que deverá ser provado, sob pena de indeferimento caso
sejam omitidas tais informações. Tal exigência está embasada nos artigos 77, III, e 370 do Código de Processo Civil, e se faz
necessária para que o julgador possa aferir a necessidade da sua produção, eis que compete ao juiz indeferir as diligências inúteis
ou meramente protelatórias.
Intimem-se por meio de advogado, via DJE.
Ciência ao Ministério Público.
Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, retornem conclusos.
Cumpra-se.
Mirinzal, MA, 28 de junho de 2017.
Rafael Felipe de Souza Leite
Juiz de Direito

Página 1554 de 2382 Diário da Justiça Eletrônico Disponibilização: 30/06/2017
Edição nº 114/2017 Publicação: 03/07/2017

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO - Praça Dom Pedro II, s/n Centro - CEP 65010-905 - São Luis-MA - Fone: (98) 2106-9000 - www.tjma.jus.br
Diário da Justiça Eletrônico - Diretoria Judiciária - Coordenadoria de Jurisprudência e Publicações - Fone: (98) 2106 9805 / 9810 / 9896 / 9897 - publicacoes@tj.ma.gov.br



Processo n. 365-36.2016.8.10.0100
Processo Cível e do Trabalho | Processo de Conhecimento | Procedimento de Conhecimento | Procedimentos Especiais |
Procedimentos Regidos Por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos | Ação Civil de Improbidade Administrativa
Requerente: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
Requerido: IRÃ MONTEIRO COSTA
Advogado: ANTONIO CARLOS MUNIZ CANTANHEDE OAB/MA 4.812
DESPACHO
Vistos, etc.
Determino que as partes manifestem no prazo de cinco dias se pretendem produzir outras provas, além das que já se encontram
carreadas aos autos.
Advirto que na hipótese de ser requerida a produção de novas provas que não estejam carreadas aos autos, as partes deverão
indicar o meio pelo qual a prova deverá ser produzida e especificar o fato que deverá ser provado, sob pena de indeferimento caso
sejam omitidas tais informações. Tal exigência está embasada nos artigos 77, III, e 370 do Código de Processo Civil, e se faz
necessária para que o julgador possa aferir a necessidade da sua produção, eis que compete ao juiz indeferir as diligências inúteis
ou meramente protelatórias.
Intimem-se por meio de advogado, via DJE.
Ciência ao Ministério Público.
Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, retornem conclusos.
Cumpra-se.
Mirinzal, MA, 28 de junho de 2017.
Rafael Felipe de Souza Leite
Juiz de Direito

Processo n. 520-44.2013.8.10.0100
Processo Cível e do Trabalho | Processo de Conhecimento | Procedimento de Conhecimento | Procedimentos Especiais |
Procedimentos Regidos Por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos | Ação Civil de Improbidade Administrativa
Requerente: MUNICIPIO DE CENTRAL DO MARANHÃO
Requerido: IRÃ MONTEIRO COSTA
Advogado: ANTONIO CARLOS MUNIZ CANTANHEDE OAB/MA 4.812
DESPACHO
Vistos, etc.
Determino que as partes manifestem no prazo de cinco dias se pretendem produzir outras provas, além das que já se encontram
carreadas aos autos.
Advirto que na hipótese de ser requerida a produção de novas provas que não estejam carreadas aos autos, as partes deverão
indicar o meio pelo qual a prova deverá ser produzida e especificar o fato que deverá ser provado, sob pena de indeferimento caso
sejam omitidas tais informações. Tal exigência está embasada nos artigos 77, III, e 370 do Código de Processo Civil, e se faz
necessária para que o julgador possa aferir a necessidade da sua produção, eis que compete ao juiz indeferir as diligências inúteis
ou meramente protelatórias.
Intimem-se por meio de advogado, via DJE.
Ciência ao Ministério Público.
Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, retornem conclusos.
Cumpra-se.
Mirinzal, MA, 29 de junho de 2017.
Rafael Felipe de Souza Leite
Juiz de Direito

Processo nº 805-03.2014.8.10.0100
Ação Civil de Improbidade Administrativa
Autor: MINISTERIO PUBLICO ESTADO DO MARANHAO
Réu: IVALDO ALMEIDA FERREIRA
Advogados: Antonio Augusto Sousa, OAB/MA 4.847;Ziraldo Rodrigue Uchôa Neto OAB/MA 7.636
DESPACHO
Vistos, etc.
Determino que as partes manifestem no prazo de cinco dias se pretendem produzir outras provas, além das que já se encontram
carreadas aos autos.
Advirto que na hipótese de ser requerida a produção de novas provas que não estejam carreadas aos autos, as partes deverão
indicar o meio pelo qual a prova deverá ser produzida e especificar o fato que deverá ser provado, sob pena de indeferimento caso
sejam omitidas tais informações. Tal exigência está embasada nos artigos 77, III, e 370 do Código de Processo Civil, e se faz
necessária para que o julgador possa aferir a necessidade da sua produção, eis que compete ao juiz indeferir as diligências inúteis
ou meramente protelatórias.
Intimem-se por meio de advogado, via DJE.
Ciência ao Ministério Público.
Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, retornem conclusos.
Cumpra-se.
Mirinzal, MA, 28 de junho de 2017.

Página 1555 de 2382 Diário da Justiça Eletrônico Disponibilização: 30/06/2017
Edição nº 114/2017 Publicação: 03/07/2017

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO - Praça Dom Pedro II, s/n Centro - CEP 65010-905 - São Luis-MA - Fone: (98) 2106-9000 - www.tjma.jus.br
Diário da Justiça Eletrônico - Diretoria Judiciária - Coordenadoria de Jurisprudência e Publicações - Fone: (98) 2106 9805 / 9810 / 9896 / 9897 - publicacoes@tj.ma.gov.br



Rafael Felipe de Souza Leite
Juiz de Direito

PROCESSO N. 224-90.2011.8.10.0100
Procedimento Ordinário
Requerente: JOSIENE SOARES SOUZA
Advogado: Diego Dualibe Furtado, OAB/MA 9147
Requerido: BANCO BV FINANCEIRA S/A. CREDITO. FINANCIAMENTO
Advogado:Cristiane Belinati Garcia Lopes, OAB/MA 8784-A

EDITAL DE INTIMAÇÃO

De ordem do Dr. Rafael Felipe de Souza Leite - MM. Juiz de Direito, Titular da Comarca de Mirinzal/MA. INTIMEM-SE para fins de
ciência sobre o retorno do ofício com a informação de que não há valor depositado em consignação de pagamento no Banco do
Brasil em nome de JOSIANE SOARES SOUZA em favor do BANCO BV. FINANCEIRA S/A. CREDITO. FINANCIAMENTO.

Mirinzal, 28 de junho de 2017.

Vanessa Raquel Cardoso Sodré
Auxiliar Judiciária - mat. 174359

PROCESSO N. 615-84.2007.8.10.0100
Ação Penal - Procedimento Ordinário
Acusados: Luis Alberto Tavares dos Santos, Luis Carlos Pires, Carlos Henrique Mondego Ferreira, Gilberto Coelho, José Hilton
Ribeiro Santos
Advogado nomeado: Rubem Amorim OAB/MA 4366

SENTENÇA
Vistos, etc.
O Ministério Público do Estado do Maranhão, por seu Promotor de Justiça atuante nesta comarca, no uso de suas atribuições,
ofereceu DENÚNCIA contra LUÍS CARLOS PIRES, "CARLOTA", CARLOS HENRIQUE MONDEGO FERREIRA, "FAMOSO",
GILBERTO COELHO e JOSÉ HILTON RIBEIRO SANTOS, "MAGAL", já qualificados, conforme os fatos narrados na inicial, dando-
os como incursos nas sanções dos artigos 155, §4º, I e IV, do Código Penal.
Instrui o feito com o Inquérito Policial n. 615/2007.
Auto de apresentação e apreensão ff. 17/18, termo de entrega f. 19, auto de avaliação f. 20.
Recebimento da denúncia em 21 de novembro de 2007.
Regularmente citados, os réus Luís Carlos Pires e Carlos Henrique Mondego foram interrogados. Colhido depoimento de
testemunhas, encerrou-se a instrução. Determinada a separação dos processos em relação aos demais, Gilberto Coelho e José
Hilton.
Em sede de alegações finais, o Ministério Público pugna pela condenação, nos termos da denúncia, considerando o conjunto
probatório coligido aos autos. Por sua vez, a Defesa pleiteia o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva e absolvição
dos réus.
Posteriormente foi juntada aos autos certidão de óbito do corréu CARLOS HENRIQUE MONDEGO FERREIRA. Diante disso, o
Promotor de Justiça requereu a extinção da punibilidade e prosseguimento do feito quanto a Luís Carlos Pires.
Vieram os autos conclusos.
É o que cumpre relatar. Fundamento e decido.
No tocante à acusação que recai sobre Carlos Henrique Mondego Ferreira, resta extinta a punibilidade, pois o mesmo faleceu,
segundo idoneamente comprovado nos autos através da respectiva certidão emitida por Cartório de Registro Civil, f. 142.
Em relação à tese defensiva de prescrição da pretensão punitiva, não merece prosperar. O fato imputado ao réu tem pena máxima
de 8 (oito) anos de reclusão (art. 155, §4º, I e IV, do Código Penal). Consoante o artigo 109, III, do diploma repressivo, a prescrição
da pretensão punitiva antes do trânsito em julgado opera-se em doze anos para os delitos cuja pena máxima não exceda a oito.
Pois bem, o recebimento da denúncia ocorreu em 21 de novembro de 2007, desde então ainda não se passaram doze anos. Logo,
não se consumou o lapso prescricional. Desse modo, considerando ainda a gravidade em concreto do fato, há interesse e justa
causa na persecução penal.
No mérito propriamente dito, verifico que a materialidade encontra-se provada pelo auto de apreensão e apresentação de ff. 17/18,
referente às mercadorias subtraídas. Além disso, as fotografias do local do crime, ff. 24/26, demonstram a devassa ao comércio da
vítima. Há clara indicação nas imagens de destruição da tranca da porta de aço. Por fim, os depoimentos das testemunhas ff.
54/55 e 107, indicam claramente que houve a subtração de mercadorias na loja em questão.
Quanto à autoria, o réu Luís Carlos confessou a prática do crime, em consonância com as declarações prestadas em sede policial.
É patente que atuou em concurso com mais de uma pessoa, bem como mediante destruição e rompimento de obstáculo.
Com essas considerações, provadas a materialidade e a autoria do fato, impõe-se a condenação do réu, pois a sua conduta
amolda-se perfeitamente ao tipo penal de furto qualificado mediante rompimento de obstáculo e em concurso de pessoas, que
transcrevo a seguir:
"Art. 155 - Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel:
§ 4º - A pena é de reclusão de dois a oito anos, e multa, se o crime é cometido:
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I - com destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa;
(â?¦)
IV - mediante concurso de duas ou mais pessoas."
A defesa sustenta que não houve consumação do fato, tendo em vista que o réu não logrou êxito em manter posse mansa e
pacífica da res furtiva. Todavia, o Superior Tribunal de Justiça adota pacificamente a teoria da amotio, segundo a qual basta a
inversão da posse, com a retirada do bem da esfera de vigilância e domínio do proprietário, para que seja consumado o furto. No
caso em apreço, os bens foram transportados do local do crime para a casa da mãe do coautor Gilberto, no bairro Santo Antônio.
Portanto, não merece acolhida o argumento defensivo, sendo que foi percorrido todo o iter criminise houve consumação do delito.
Ante o exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTESos pedidos formulados na
inicial e o faço para: a) declarar extinta a punibilidade de CARLOS HENRIQUE MONDEGO FERREIRA, falecido, com fulcro no
artigo 107, I, do Código Penal, absolvendo-o nos termos do artigo 397, IV, do Código de Processo Penal; b) condenar o réu LUÍS
CARLOS PIRES, "CARLOTA", como incurso nas sanções do artigo 155, §4º, I e IV, do Código Penal.
Em atenção ao sistema trifásico de aplicação da pena, passo àindividualização da pena do condenado, nos termos do art. 68 do
CP.
Naprimeira fase de aplicação da pena,examinando as circunstâncias judiciais contidas no art. 59, do CP, denoto que a
culpabilidade se apresenta normal à espécie. Oréu é primário e de bons antecedentes. No que tange à conduta social e
personalidade do réu, não há elementos o bastante para valorá-las. Os motivos são suficientemente reprimidos no tipo. As
consequências do crimetambém não destoam dos desdobramentos ordinários da ação delitiva. As circunstânciassão normais ao
tipo, assim como o comportamento da vítima.
Logo, fixo apena-baseprivativa de liberdade em 2(dois) anosde reclusão.
Na segunda fase de aplicação da pena, não vislumbro a presençade agravantes.Apesar de o réu ter confessado, a atenuante não
pode reduzir a pena para aquém do mínimo legal, consoante S. 231 do Superior Tribunal de Justiça.
De igual modo, naterceira fase de aplicação da pena, não hácausas de aumento e diminuição.
Assim, torno definitiva a penaprivativa de liberdade em (dois) anosde reclusão e, na mesma proporção, 10 (dez) dias-multa, para o
crime do artigo 1, §º, I e IV,do Código Penal. Por não haver informações da condição econômica do réu, estabeleço o valor do dia-
multa em 1/30 do salário-mínimo à época do fato.
A pena fixada não ultrapassa 04 (quatro) anos e, com fundamento no art. 33, § 1º, "c" e § 3º, do CP, deverá ser cumprida em
regime aberto, nesta própria Comarca.
Presentes os requisitos legais para a substituição da pena privativa de liberdade (art. 44 do CP), converto-a emduas restritivasde
direitosconsistentes em prestação de serviços à comunidade, em estabelecimento adequado a ser indicado no momento da
execução da sentença, nos termos do art. 46 do CP, bem como limitação de fim de semana, nos termos do art. 48 do CP c/c art.
44, par. 2 do CP.
Inaplicável a suspensão condicional da pena, nos termos do artigo 77, do Código Penal.
Deixo de condenar o réu ao pagamento de danos causados pelo crime, previsto no artigo 387, IV, do CPP, por ausência de pedido
expresso e valor determinado, bem como diante da recuperação das mercadorias furtadas.
Comoo período em que acusado permaneceu preso provisoriamente não influenciará no regime inicialmente atribuído pela lei
penal, deixo de fazer a detração prevista no §ºdo art. 387 do CPP.
Reconheço ao réu o direito de recorrer em liberdade, pois não estão presentes os requisitos autorizadores do encarceramento
cautelar previstos no artigo 312, do CPP.
Condeno o acusado ao pagamento das custas processuais, os quais suspendo com fulcro no art. , §3º, do CPC.
Intime-se o acusado, seu defensor e o Representante do Ministério Público da prolação desta sentença, com fulcro no art. 370, §4º
c/c art. 392, I, ambos do CPP.
Notifique-se a vítima da prolação desta sentença, nos termos do art. 201, §2º do CPP.
Condeno o Estado do Maranhão, o qual deverá ser notificado acerca desta decisão, ao pagamento de honorários advocatícios em
favor do Dr. RUBEM AMORIM, OAB-MA 4.366, o qual acompanhou todo o feito (audiência, defesa, e alegações finais), no valor de
R$ 6.000,00 (seis mil reais), consoante estabelecido na vigente tabela de honorários da OAB/MA1.
Após o trânsito em julgado da sentença penal de mérito, adotem-se as seguintes providências finais: a) inclua-se o nome do réu no
rol dos culpados; b) expeça-se guia definitiva de execução; c) oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, comunicando a
condenação do réu, com sua devida identificação, acompanhada de cópia da presente decisão, para cumprimento do quanto
disposto pelos artigos 71, § 2º, do Código Eleitoral, c/c artigo 15, III, da Constituição Federal; d) oficie-se ao órgão de estatísticas
criminais do Estado do Maranhão, fornecendo informações sobre o julgamento do feito; e) venham os autos conclusos para
designação de audiência admonitória.
Publique-se, Registre-se e Intimem-se.
Mirinzal, MA, 1de abril de 2017.

Rafael Felipe de Souza Leite
Juiz de Direito

Processo n. 684-72.2014.8.10.0100
Processo Cível e do Trabalho|processo de Conhecimento|procedimento de Conhecimento|procedimento do Juizado Especial Cível
Requerente: VANDIRLENE SILVA COSTA
Advogado: Armstrong Jorzino Carneiro Lemos, OAB/MA 11195
Requerido: DIGIBRÁS INDÚSTRIA DO BRASIL S/A (CCE)
Advogado: Evandro Tajra Hidd Filho, OAB/MA 12.084-A
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SENTENÇA
Relatório dispensado, com base no artigo 38 da lei 9.099/95. Decido.
Cuidam os autos de pleito formulado por Vandirlene Silva Costa em face de Digibras Indústria do Brasil S.A, ambos já devidamente
qualificados.
Relatou a autora que em maio de 2013 adquiriu um computador da marca CCE. Sustentou que logo nos primeiros meses de uso o
aparelho apresentou problemas, sendo encaminhado à assistência técnica autorizada pela CCE. Retornou e com um mês de uso,
os vícios persistiram. Após o segundo encaminhamento à assistência, o produto não retornou.
Afirma que reclamou junto ao Procon, nada tendo sido feito pela parte ré (fl. 28).
Diante da situação, requer indenização por danos materiais e morais.
Tentativa de conciliação resultou inexitosa (fl. 75).
Em contestação, a Digibrás, sustentou que determinados consertos demandam extrema complexidade, sendo necessário um
maior lapso temporal para que o aparelho seja efetivamente reparado. Disse que não se opôs em restituir o valor pago pelo
produto, mas que não concorda com o pedido de indenização por danos morais.
Trata-se de evidente relação de consumo regulada pelas normas do Código de Defesa do Consumidor.
Cumpre observar que o despacho de fls. 25, determinou a inversão do ônus da prova.
Verifica-se que a requerida, apesar de ter instruído o feito com contestação, substabelecimento, carta de preposição e atos
constitutivos, noto que dentre os citados documentos não comprova que o defeito decorreu de má utilização do produto ou que o
vício foi sanado. Pelo contrário não se nega a restituir o valor do produto.
Dessa forma, nos termos do artigo 333, II, CPC, tendo em vista que o requerido não se desincumbiu do ônus probatório e que as
alegações do autor são verossímeis, pela comprovação do fato constitutivo de seu direito, laudo técnico de fls. 17 e 19, a
procedência dos pedidos autorais é medida que se impõe.
Na espécie, fixa o artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, com grifo nosso:
Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade
ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como
por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem
publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.
§ 1° Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:
I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso;
II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos;
III - o abatimento proporcional do preço.

Ao analisar os autos, verifico que a autora deu entrada do equipamento na assistência técnica no dia 22/11/2013 (fl. 17), quando
ainda vigia o período de garantia contratual do fabricante (fl. 15). Conforme se extrai do laudo de fl. 19, no dia 15 de janeiro de
2014, o produto ainda estava na assistência. Fato que não foi negado em contestação pela requerida.
A legislação consumerista garante ao fornecedor o direito de sanar o vício do produto no prazo de 30 (trinta) dias, o que, no caso
dos autos, não foi respeitado.
É evidente, portanto, que o vício do produto, não foi devidamente sanado pelo fornecedor no prazo legal de trinta dias, ao
contrário, até a data da retirada do produto ainda se encontravam pendentes os problemas, retornando a assistência e não
devolvido, facultado ao consumidor, destarte, reaver o preço pago pelo bem, conforme previsão do artigo 18, §1º, II, do Código de
Defesa do Consumidor.
O dano material está caracterizado e consubstancia-se no valor desembolsado quando da compra do computador, cujo vício nunca
foi sanado.
Em relação aos danos morais, bem verdade que houve transtorno, em razão da espera na devolução do produto, todavia,
insuficiente para configurar o dano moral. Há contratempos e transtornos que são próprios da vida em sociedade. Em especial, as
relações de consumo propiciam eventuais desconfortos o que, por si só, não caracteriza dano moral.
Nesse sentido:
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS. VÍCIO DE PRODUTO. NOTEBOOK. REMESSA À ASSISTÊNCIA TÉCNICA. AUSÊNCIA DE DEVOLUÇÃO DO
PRODUTO. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO EFETUADA. DANOS MORAIS INOCORRENTES. Caso em que a autora
encaminhou o notebook à assistência técnica para conserto, sem a devida devolução. Postulou a restituição do valor pago e
indenização por danos morais. Houve a perda do objeto quanto ao pedido de restituição do valor pago pelo produto, uma vez que
restou comprovada a devolução do valor no documento de fl. 70. Foi proferida sentença de procedência do pedido de indenização
por dano moral condenando as requeridas a pagarem, solidariamente, a importância de R$ 5.000,00. Recorreu a demandada.
Danos morais inocorrentes, uma vez que a situação vivenciada pela autora não transcendeu ao mero dissabor inerente à vida
cotidiana e não restou comprovada situação excepcional a justificar a indenização. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº
71005500343, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe, Julgado em
10/06/2015).(TJ-RS - Recurso Cível: 71005500343 RS, Relator: Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe, Data de Julgamento:
10/06/2015, Segunda Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 15/06/2015).

Assim, não há dano moral a ser reparado. Este deve ser concedido em situações peculiares, em que realmente demonstrada
angústia e transtornos significativos, não sendo, contudo, a hipótese dos autos.
Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da inicial, nos termos do artigo 487, I, Código de Processo Civil,
e o faço para CONDENAR a ré, DIGIBRÁS INDÚSTRIA DO BRASIL S/A - CCE a restituir a autora, VANDIRLENE SILVA COSTA,
a quantia de R$ 709,99 (setecentos e nove reais e noventa e nove centavos), acrescido de atualização monetária, segundo índice
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da CGJ-TJMA, e juros moratórios de 1% ao mês da data do evento danoso.
Sem honorários e custas, nos termos do artigo 55 da lei 9.099/95.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Transitado em julgado, arquivem-se.
Mirinzal, MA, 24 de maio de 2017.

Rafael Felipe de Souza Leite
Juiz de Direito Titular da Comarca de Mirinzal.

Processo n. 705-77.2016.8.10.0100
Processo Cível e do Trabalho|processo de Conhecimento|procedimento de Conhecimento|procedimento do Juizado Especial Cível
Requerente: LAURIZETE SARTIRA SILVA
Advogado: Lidianne Nazaré Pereira Campos Cardoso OAB/MA 9.100-A
Requerido: BANCO BMG S/A
Advogado: CARLOS EDUARDO PEREIRA TEIXEIRA OAB/SP 327.026
SENTENÇA
Relatório dispensado, com fulcro no artigo 38 da Lei 9.099/95.
Versam os autos de ação de indenização por danos materiais e morais, ajuizada por LAURIZETE SARTIRA SILVA em face de
BANCO BMG S.A, ambos qualificados nos autos.
Verifico que há, às fls. 173/178, sentença que julgou parcialmente procedente a presente ação.
No entanto, após a sentença, foi realizado acordo entre as partes, conforme fls. 182/184.
Dessa forma, como há direcionamento, na atualidade, para a solução dos conflitos em que ocorra um envolvimento maior das
partes, notadamente, por força do artigo 840, Código Civil, e da nova sistemática do Código de Processo Civil (CPC), HOMOLOGO
o acordo entre as partes mediante SENTENÇA, para que produza seus jurídicos e legais efeitos e em consequência, RESOLVO O
MÉRITO, na forma do artigo 487, III, "b", CPC.
Tendo em vista o depósito de fl. 203, expeça-se o competente alvará judicial e intime-se a parte requerente para o seu
recebimento, bem como se dá quitação ao débito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento dos autos.
Sem honorários e sem custas.
Intimem-se. Publique-se. Registre-se.
Oportunamente, arquivem-se os presentes autos, com as cautelas de praxe.
Mirinzal, MA, 26 de junho de 2017.

Rafael Felipe de Souza Leite
Juiz de Direito Titular da Comarca de Mirinzal.

Processo nº. 761-18.2013.8.10.0100
AÇÃO LIBELO TRABALHISTA C/C DANOS MORAIS
Requerente: ROSILEIA CASTRO REIS
Advogados: Genival Abrão Ferreira, OAB/MA 3.755; Rubem Amorim, OAB/MA 4.366
Requerido: MUNICIPIO DE MIRINZAL/MA
Advogado: Dra. Mary Nilce Soares Almeida, OAB/MA 14.919

SENTENÇA

Vistos, etc.

Cuidam os autos de pleito formulado por ROSILEIA CASTRO REIS em face do Município de Mirinzal, ambos devidamente
qualificados. Requer assinatura e baixa da CTPS, aviso prévio e integração no tempo de serviço, férias dobradas, simples e
proporcionais de todo o período, mais 1/3, 13º salário integral e proporcional de todo o período, depósitos de FGTS e multa de
40%, indenização de PIS/PASEP, indenização do seguro desemprego ou guias, danos morais por ausência de pagamento de
verba alimentar e honorários advocatícios de 20%.

Como fundamento de seus pedidos, alega que trabalhou para o município como secretária de escola entre 05 de abril de 2005 e
31 de dezembro de 2012, por meio de contrato, tendo sido demitida sem o pagamento de verbas rescisórias.

Juntamente com a inicial vieram os documentos de fls. 04/09.

Por sua vez, o município, em contestação, preliminarmente suscita a incompetência do juízo. No mérito, afirma que o contrato de
trabalho é nulo, posto que a demandante não prestou concurso e a situação não se enquadra nas exceções constitucionais. Afirma
que não deve à requerente nenhuma verba de natureza trabalhista e nem tampouco FGTS, pugnando pela improcedência total do
pedido. Anexou procuração e documentos de fls. 31/41.

Em réplica, fls. 45/46, a requerente manifesta-se, em síntese, pela rejeição dos argumentos defensivos.
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Vieram os autos conclusos.

É o que importa relatar. Fundamento e decido.
Preliminarmente cumpre examinar o pressuposto processual da competência do juízo.

Sedimentou-se na jurisprudência pátria o entendimento de que compete à Justiça Comum, estadual ou federal, julgar as demandas
entre servidores temporários e o respectivo ente federativo quando a causa de pedir e pedido refiram-se ao vínculo jurídico-
estatutário e o pagamento pelo trabalho prestado, ainda que inclua verbas de natureza trabalhista previstas na CLT, e FGTS. Cabe
frisar que eventual nulidade do vínculo não o transmuda em relação de trabalho, nos moldes celetistas, afeta à justiça laboral.

Colaciono aos autos ementa de emblemático julgado acerca do tema no Supremo Tribunal Federal, Reclamação 7.633, rel. Min.
Dias Toffoli:

"EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO - ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL - DISSÍDIO ENTRE
SERVIDORES E O PODER PÚBLICO - ADI nº 3.395/DF-MC - CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO - INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
DO TRABALHO. 1. A reclamação é meio hábil para conservar a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia de suas
decisões. Não se reveste de caráter primário ou se transforma em sucedâneo recursal quando é utilizada para confrontar decisões
de juízos e tribunais que afrontam o conteúdo do acórdão do STF na ADI nº 3.395/DF-MC. 2. Compete à Justiça comum
pronunciar-se sobre a existência, a validade e a eficácia das relações entre servidores e o poder público fundadas em vínculo
jurídico-administrativo. É irrelevante a argumentação de que o contrato é temporário ou precário, ainda que haja sido extrapolado
seu prazo inicial, bem assim se o liame decorre de ocupação de cargo comissionado ou função gratificada. 3. Não descaracteriza a
competência da Justiça comum, em tais dissídios, o fato de se requerer verbas rescisórias, FGTS e outros encargos de natureza
símile, dada a prevalência da questão de fundo, que diz respeito à própria natureza da relação jurídico-administrativa, posto que
desvirtuada ou submetida a vícios de origem, como fraude, simulação ou ausência de concurso público. Nesse último caso,
ultrapassa o limite da competência do STF a investigação sobre o conteúdo dessa causa de pedir específica. 4. A circunstância de
se tratar de relação jurídica nascida de lei local, anterior ou posterior à Constituição de 1988, não tem efeito sobre a cognição da
causa pela Justiça comum. 5. Agravo regimental não provido". (Rcl 7633 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno,
julgado em 23/06/2010, DJe-173 DIVULG 16-09-2010 PUBLIC 17-09-2010 EMENT VOL-02415-02 PP-00268)

Por conseguinte, como no presente caso a demanda é proposta por ex servidora em face do Município, a competência é deste
juízo. Nos termos da Súmula 137 do Superior Tribunal de Justiça: "Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar ação de
servidor público municipal, pleiteando direitos relativos ao vínculo estatutário". Consigno que comarcas de vara única detêm
competência fazendária. No que se refere ao interesse processual, este se encontra assentado na adequação, na necessidade e
na utilidade do processo.

Pois bem, o julgamento antecipado do feito é medida que se impõe diante da estrita observância do regramento previsto no Código
de Processo Civil.

Conforme dispõe o artigo 353 do diploma processual, cumpridas as providências preliminares, ou não havendo necessidade delas,
o juiz proferirá julgamento conforme o estado do processo.

Nessa linha, verifico que não há irregularidades processuais pendentes de correção. Diante da alegação de fato impeditivo,
extintivo, ou modificativo do direito do autor, este foi ouvido, sendo-lhe oportunizada a réplica. Quanto à incompetência do juízo de
igual modo pode se manifestar. Inobstante, restringiu-se a rebater os argumentos defensivos, sem especificar provas.

Nesse ponto, cumpre observar o artigo 355, I, do CPC: "O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com
resolução de mérito, quando: I - não houver necessidade de produção de outras provas;".

Ambos os litigantes concordam que a investidura se deu por meio irregular, sem realização de concurso público e a contratação
temporária se estendeu indefinidamente. Logo, não há controvérsia sobre o fato de que a demandante trabalhou como professora
para o ente municipal no período constante da inicial.

Diante disso, se a requerente faz jus ou não às verbas rescisórias que pleiteia, trata-se de questão eminentemente jurídica. Logo,
não há provas a se produzir em audiência.

Observo também que o meio hábil a se comprovar pagamentos realizados pelo empregador a empregado é a prova documental.

Consoante o artigo 434 do CPC, incumbe à parte instruir a inicial ou a contestação com os documentos destinados a comprovar
suas alegações. Trata-se de prova pré-constituída cujas fases se resumem a propositura e apresentação, aceitação, e valoração.
Ao contrário da prova testemunhal ou pericial, tão logo quanto proposta a prova documental, deve ser imediatamente apresentada.
Apenas há exceção nesse tocante nas hipóteses de documento que não esteja em poder da parte, aqueles que se tornaram
disponíveis ou acessíveis posteriormente, bem como os novos.

Sendo a instrução processual dividida em postulação, saneamento, instrução e julgamento, o atual rito comum não admite vácuo
entre as etapas. Desse modo, não sendo necessária a produção de outras provas, o julgamento é antecipado para a etapa do
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saneamento.

Presentes, portanto, os pressupostos processuais e as condições da ação, estando o processo maduro para a fase decisória,
adentro o exame do mérito.

Conforme comprovado pelo contracheque de fls. 06, e não impugnado pelo requerido, ROSILEIA CASTRO REIS trabalhou como
secretária de escola, admitida pelo Município de Mirinzal em 05 de março de 2005 e exonerada em dezembro de 2012, por meio
do Decreto municipal n. 002/2013, fls. 40/41.

A admissão de pessoas no serviço público deve observar os requisitos previstos no artigo 37, II, da Constituição, a seguir
transcrito:

"Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
(...)
II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos,
de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para
cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de
1998)"

Ou seja, a regra para exercer cargo ou emprego na área pública é a aprovação em concurso. Conforme o §2º do mesmo artigo sua
não observância implicará nulidade do ato e punição da autoridade responsável, nos termos da lei.

Portanto, o contrato sem concurso, sob o pretexto de se tratar de necessidade temporária, não se coaduna com os ditames
constitucionais e, além de ser um ato nulo, caracteriza-se como improbidade administrativa.

A improbidade é manifesta pelo aviltamento do princípio constitucional da impessoalidade, pois sem o concurso não há garantia de
que os ocupantes de cargo ou emprego público tenham sido selecionados por sua habilidade, conhecimento, vocação, ou por
mera afinidade com o gestor.

Cabe frisar que as consequências da investidura nula dirigem-se não apenas à autoridade responsável pela admissão, mas
também ao próprio ocupante do cargo, a quem não é permitido se isentar diante da inequívoca ciência de ingresso irregular no
serviço público.

Todavia, a fim de evitar que a Administração enriqueça sem causa, a jurisprudência firmou entendimento que o agente público "de
fato" tem direito a perceber a remuneração pactuada pelo trabalho efetivamente prestado. Dessa forma, como os vencimentos
pagos são verbas de natureza alimentar, não surge dever de devolução aos cofres públicos, mesmo que o vínculo padeça de
irregularidade.

Não obstante, reconhecer à requerente o direito de receber do ente federado verbas rescisórias de natureza trabalhista, como
adicional de férias, décimo terceiro salário, abonos, multa, diferença salarial entre o piso da categoria, dentre outras, seria punir
duplamente a sociedade que já suportou a contratação pública sem impessoalidade e agora arcaria com o ônus da exoneração.
Sob esse viés, diversos julgados passaram a aplicar a Súmula 363 do Tribunal Superior do Trabalho, que transcrevo:
"A contratação de servidor público, após a CF/1988, sem prévia aprovação em concurso público, encontra óbice no respectivo art.
37, II e § 2º, somente lhe conferindo direito ao pagamento da contraprestação pactuada, em relação ao número de horas
trabalhadas, respeitado o valor da hora do salário mínimo, e dos valores referentes aos depósitos do FGTS".
Ou seja, conquanto tenha havido nulidade na investidura, é conferido ao servidor de fato o direito à remuneração pactuada, em
relação ao trabalho efetivo, e os correspondentes depósitos de FGTS.

Todavia, merece atenção especial o ponto que trata dos depósitos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço.

Cumpre destacar que os julgados do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria inicialmente limitaram-se a definir a justiça
competente para o julgamento do feito (ADI 3395, Rcl 4069, Rcl 4785, Rcl 5381, Rcl 7633, Rcl 7857, RE 573202).

No tocante aos depósitos referentes ao FGTS, o artigo 19-A, da lei 8.036/90, dispõe que: "É devido o depósito do FGTS na conta
vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2o, da Constituição
Federal, quando mantido o direito ao salário".

O Supremo Tribunal Federal passou a analisar o tema avaliando incidentalmente a constitucionalidade do artigo 19-A, acima,
através do Recurso Extraordinário 596.478-RR, e 705.140-RS. Ambos os precedentes, entretanto, referem-se a empregados
públicos celetistas, e originaram-se de demandas movidas perante a Justiça do Trabalho.

O dispositivo foi declarado constitucional no julgamento da ADI 3127 que questionava sua validade.
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Todavia, há que se operar um juízo de distinção entre o contrato de emprego público declarado nulo, admitido sem concurso, e
servidor público com vínculo estatutário viciado pela mesma causa. Sendo sujeito a vínculo estatutário, em princípio não surgiria o
direito a depósito em conta vinculada a FGTS. O artigo 19-A supramencionado destinava-se aos ocupantes de emprego público e
não cargo público, voltando-se para as situações em que se admitiu a duplicidade de regimes na Administração.

O entendimento pela rejeição aos depósitos de FGTS foi adotado pelo Superior Tribunal de Justiça por ocasião do AgRg no EDcl
no AREsp 45.467-MG, relatado pelo Ministro Arnaldo Esteves Lima, e ementado conforme segue:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO TEMPORÁRIO. RELAÇÃO DE TRABALHO. NATUREZA JURÍDICO-
ESTATUTÁRIA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CELETISTA. FGTS. PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 19-A DA LEI N.º
8.036/90. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES DO STF E DO STJ. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. EXAME. IMPOSSIBILIDADE.
COMPETÊNCIA DA SUPREMA CORTE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. "A Emenda Constitucional 19/98, que permitia a pluralidade
de regimes jurídicos pela administração, foi suspensa, neste ponto, pelo Supremo Tribunal Federal, impossibilitando a contratação
de servidor público pelo regime trabalhista (ADI 2.135-MC/DF)" (CC 100.271/PE, Rel. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA, Terceira
Seção, DJe 6/4/09). 2. "O Supremo Tribunal Federal decidiu no julgamento da Medida Cautelar na Ação Direta de
Inconstitucionalidade n. 3.395 que 'o disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas
entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária'" (AgRg na Rcl nº 8.107, Rel. p/ Ac. Min.
CÁRMEN LÚCIA, STF, Tribunal Pleno, DJe 26/11/09). 3. Nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, é "devido o depósito do FGTS
na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2º, da
Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário. 4. Caso concreto que diverge da hipótese do art. 19-A da Lei 8.036/90,
pois o vínculo de trabalho que existiu entre os litigantes não era oriundo de investidura em cargo ou emprego público
posteriormente anulada por descumprimento do princípio do concurso público insculpido no art. 37, § 2º, da CRFB/88, mas de
contratação de servidor temporário sob o regime de "contratação excepcional". 5. A tese segundo a qual o art. 19-A da Lei
8.036/90 deveria ser interpretado à luz do art. 7º, III, da CF/88 não é passível de ser apreciada na presente via recursal, por se
tratar de matéria reservada à competência do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, III, da Constituição da República.
6. Agravo regimental não provido. (AgRg nos EDcl no AREsp 45.467/MG, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA
TURMA, julgado em 05/03/2013, DJe 15/03/2013)

Não obstante, tornou-se majoritária na jurisprudência do próprio STJ a incidência ampliada do artigo 19-A para os ex ocupantes de
cargo ou emprego púbico, sem distinção. Tal é o caso descrito no AgRg no AgRg no REsp 1291647/ES.

Nessa toada, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, em diversos julgados, mantém firme posicionamento
reconhecendo ao servidor com vínculo irregular o direito ao recebimento do valor equivalente ao que deveria ter sido depositado na
conta vinculada do FGTS.

"EMENTA- SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO NULA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. PAGAMENTO DE SALDO DE
SALÁRIOS E FGTS. ÔNUS DA PROVA. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. 1. É competente a Justiça Comum Estadual para as
causas envolvendo servidor contratado sem concurso público, ainda que formulado pedido de natureza trabalhista em decorrência
da extinção do vínculo. Precedentes do Plenário do STF nas Reclamações 7.633-AgRg (Min. Dias Toffoli) e 10.587-AgRg (Min.
Marco Aurélio, relator p/ acórdão Min. Luiz Fux). 2. Aquele que prestou serviço ao Poder Público, conquanto nula a contratação,
possui direito ao pagamento de saldo de salários e do FGTS referente ao período trabalhado. 3. Demonstrado o vínculo laboral,
incumbe à Administração Pública provar que não houve a prestação do serviço ou que pagou os salários reclamados. 4. O atraso
no pagamento dos salários é fato que repercute tão-somente na esfera patrimonial do servidor, não sendo o dano moral, per si,
consequência necessária da mora. 5. Apelo conhecido e parcialmente provido. Unanimidade." (Ap 0334462016, Rel.
Desembargador(a) PAULO SÉRGIO VELTEN PEREIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, julgado em 14/10/2016)

Em consequência, reconhecida a nulidade do vínculo e a prestação efetiva de trabalho, é devido o valor correspondente ao FGTS,
a ser pago diretamente à parte autora por todo o período trabalhado, tendo como base a remuneração percebida.

Considerando a nulidade do vínculo entre a requerente e a requerida, não pode ser acolhido o pleito por anotação na CTPS.

Quanto às demais verbas rescisórias pleiteadas, igualmente não há embasamento legal para seu pagamento, mesmo no tocante à
diferença entre a remuneração percebida e o piso da categoria, conforme os julgados e toda a motivação acima expostos.

Por fim, não estão presentes os pressupostos da responsabilidade civil para se autorizar a indenização por dano moral, tendo em
vista que deixar de recolher as verbas pleiteadas reflete apenas no âmbito patrimonial do indivíduo.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, nos termos do artigo 487, I, CPC, e o
faço para CONDENAR o Município de Mirinzal, MA, a pagar à requerente, ROSILEIA CASTRO REIS, o FGTS de todo o período
trabalhado, 05 de março de 2005 a 31 de dezembro de 2012, com base na remuneração percebida. Pelos fundamentos expostos,
rejeito os demais pedidos.

Condeno a autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, suspenso na forma do artigo 98, §3º, CPC.
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P.R.I.

Mirinzal, MA, 14 de novembro de 2016.

Rafael Felipe de Souza Leite
Juiz de Direito Titular da Comarca de Mirinzal.

Processo nº. 766-40.2013.8.10.0100
Procedimento Ordinário
Requerente: GILBERTO ALVES BAETA
Advogados: Genival Abrão Ferreira, OAB/MA 3.755; Rubem Amorim, OAB/MA 4.366
Requerido: MUNICIPIO DE MIRINZAL/MA
Advogado: Dra. Mary Nilce Soares Almeida, OAB/MA 14.919

SENTENÇA

Vistos, etc.

Cuidam os autos de pleito formulado por GILBERTO ALVES BAETA em face do Município de Mirinzal, ambos devidamente
qualificados. Requer assinatura e baixa da CTPS, aviso prévio e integração no tempo de serviço, férias dobradas, simples e
proporcionais de todo o período, mais 1/3, 13º salário integral e proporcional de todo o período, depósitos de FGTS e multa de
40%, indenização de PIS/PASEP, indenização do seguro desemprego ou guias, danos morais por ausência de pagamento de
verba alimentar e honorários advocatícios de 20%.

Como fundamento de seus pedidos, alega que trabalhou para o município como auxiliar operacional de serviços diversos entre 03
de abril de 2009 e 31 de dezembro de 2012, por meio de contrato, tendo sido demitida sem o pagamento de verbas rescisórias.

Juntamente com a inicial vieram os documentos de fls. 04/08.

Por sua vez, o município, em contestação, preliminarmente suscita a incompetência do juízo. No mérito, afirma que o contrato de
trabalho é nulo, posto que a demandante não prestou concurso e a situação não se enquadra nas exceções constitucionais. Afirma
que não deve à requerente nenhuma verba de natureza trabalhista e nem tampouco FGTS, pugnando pela improcedência total do
pedido. Anexou procuração e documentos de fls. 29/39.

Não foi apresentado réplica, conforme certidão de fl. 43.

Vieram os autos conclusos.

É o que importa relatar. Fundamento e decido.

Preliminarmente cumpre examinar o pressuposto processual da competência do juízo.

Sedimentou-se na jurisprudência pátria o entendimento de que compete à Justiça Comum, estadual ou federal, julgar as demandas
entre servidores temporários e o respectivo ente federativo quando a causa de pedir e pedido refiram-se ao vínculo jurídico-
estatutário e o pagamento pelo trabalho prestado, ainda que inclua verbas de natureza trabalhista previstas na CLT, e FGTS. Cabe
frisar que eventual nulidade do vínculo não o transmuda em relação de trabalho, nos moldes celetistas, afeta à justiça laboral.

Colaciono aos autos ementa de emblemático julgado acerca do tema no Supremo Tribunal Federal, Reclamação 7.633, rel. Min.
Dias Toffoli:

"EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO - ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL - DISSÍDIO ENTRE
SERVIDORES E O PODER PÚBLICO - ADI nº 3.395/DF-MC - CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO - INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
DO TRABALHO. 1. A reclamação é meio hábil para conservar a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia de suas
decisões. Não se reveste de caráter primário ou se transforma em sucedâneo recursal quando é utilizada para confrontar decisões
de juízos e tribunais que afrontam o conteúdo do acórdão do STF na ADI nº 3.395/DF-MC. 2. Compete à Justiça comum
pronunciar-se sobre a existência, a validade e a eficácia das relações entre servidores e o poder público fundadas em vínculo
jurídico-administrativo. É irrelevante a argumentação de que o contrato é temporário ou precário, ainda que haja sido extrapolado
seu prazo inicial, bem assim se o liame decorre de ocupação de cargo comissionado ou função gratificada. 3. Não descaracteriza a
competência da Justiça comum, em tais dissídios, o fato de se requerer verbas rescisórias, FGTS e outros encargos de natureza
símile, dada a prevalência da questão de fundo, que diz respeito à própria natureza da relação jurídico-administrativa, posto que
desvirtuada ou submetida a vícios de origem, como fraude, simulação ou ausência de concurso público. Nesse último caso,
ultrapassa o limite da competência do STF a investigação sobre o conteúdo dessa causa de pedir específica. 4. A circunstância de
se tratar de relação jurídica nascida de lei local, anterior ou posterior à Constituição de 1988, não tem efeito sobre a cognição da
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causa pela Justiça comum. 5. Agravo regimental não provido". (Rcl 7633 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno,
julgado em 23/06/2010, DJe-173 DIVULG 16-09-2010 PUBLIC 17-09-2010 EMENT VOL-02415-02 PP-00268)

Por conseguinte, como no presente caso a demanda é proposta por ex servidora em face do Município, a competência é deste
juízo. Nos termos da Súmula 137 do Superior Tribunal de Justiça: "Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar ação de
servidor público municipal, pleiteando direitos relativos ao vínculo estatutário". Consigno que comarcas de vara única detêm
competência fazendária. No que se refere ao interesse de agir, este se encontra assentado na adequação, na necessidade e na
utilidade do processo.

Pois bem, o julgamento antecipado do feito é medida que se impõe diante da estrita observância do regramento previsto no Código
de Processo Civil.

Conforme dispõe o artigo 353 do diploma processual, cumpridas as providências preliminares, ou não havendo necessidade delas,
o juiz proferirá julgamento conforme o estado do processo.

Nesse ponto, cumpre observar o artigo 355, I, do CPC: "O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com
resolução de mérito, quando: I - não houver necessidade de produção de outras provas;".

Ambos os litigantes concordam que a investidura se deu por meio irregular, sem realização de concurso público e a contratação
temporária se estendeu indefinidamente. Logo, não há controvérsia sobre o fato de que a demandante trabalhou como professora
para o ente municipal no período constante da inicial.

Diante disso, se a requerente faz jus ou não às verbas rescisórias que pleiteia, trata-se de questão eminentemente jurídica. Logo,
não há provas a se produzir em audiência.

Observo também que o meio hábil a se comprovar pagamentos realizados pelo empregador a empregado é a prova documental.

Consoante o artigo 434 do CPC, incumbe à parte instruir a inicial ou a contestação com os documentos destinados a comprovar
suas alegações. Trata-se de prova pré-constituída cujas fases se resumem a propositura e apresentação, aceitação, e valoração.
Ao contrário da prova testemunhal ou pericial, tão logo quanto proposta a prova documental, deve ser imediatamente apresentada.
Apenas há exceção nesse tocante nas hipóteses de documento que não esteja em poder da parte, aqueles que se tornaram
disponíveis ou acessíveis posteriormente, bem como os novos.

Sendo a instrução processual dividida em postulação, saneamento, instrução e julgamento, o atual rito comum não admite vácuo
entre as etapas. Desse modo, não sendo necessária a produção de outras provas, o julgamento é antecipado para a etapa do
saneamento.

Presentes, portanto, os pressupostos processuais e as condições da ação, estando o processo maduro para a fase decisória,
adentro o exame do mérito.

Conforme comprovado pelo contracheque de fls. 07, e não impugnado pelo requerido, Gilberto Alves Baeta trabalhou como auxiliar
operacional de serviços diversos, admitida pelo Município de Mirinzal em 03 de abril de 2009 e exonerada em dezembro de 2012,
por meio do Decreto municipal n. 002/2013, fls. 38/39.

A admissão de pessoas no serviço público deve observar os requisitos previstos no artigo 37, II, da Constituição, a seguir
transcrito:

"Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
(...)
II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos,
de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para
cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de
1998)"

Ou seja, a regra para exercer cargo ou emprego na área pública é a aprovação em concurso. Conforme o §2º do mesmo artigo sua
não observância implicará nulidade do ato e punição da autoridade responsável, nos termos da lei.

Portanto, o contrato sem concurso, sob o pretexto de se tratar de necessidade temporária, não se coaduna com os ditames
constitucionais e, além de ser um ato nulo, caracteriza-se como improbidade administrativa.

A improbidade é manifesta pelo aviltamento do princípio constitucional da impessoalidade, pois sem o concurso não há garantia de
que os ocupantes de cargo ou emprego público tenham sido selecionados por sua habilidade, conhecimento, vocação, ou por
mera afinidade com o gestor.
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Cabe frisar que as consequências da investidura nula dirigem-se não apenas à autoridade responsável pela admissão, mas
também ao próprio ocupante do cargo, a quem não é permitido se isentar diante da inequívoca ciência de ingresso irregular no
serviço público.

Todavia, a fim de evitar que a Administração enriqueça sem causa, a jurisprudência firmou entendimento que o agente público "de
fato" tem direito a perceber a remuneração pactuada pelo trabalho efetivamente prestado. Dessa forma, como os vencimentos
pagos são verbas de natureza alimentar, não surge dever de devolução aos cofres públicos, mesmo que o vínculo padeça de
irregularidade.

Não obstante, reconhecer à requerente o direito de receber do ente federado verbas rescisórias de natureza trabalhista, como
adicional de férias, décimo terceiro salário, abonos, multa, diferença salarial entre o piso da categoria, dentre outras, seria punir
duplamente a sociedade que já suportou a contratação pública sem impessoalidade e agora arcaria com o ônus da exoneração.
Sob esse viés, diversos julgados passaram a aplicar a Súmula 363 do Tribunal Superior do Trabalho, que transcrevo:
"A contratação de servidor público, após a CF/1988, sem prévia aprovação em concurso público, encontra óbice no respectivo art.
37, II e § 2º, somente lhe conferindo direito ao pagamento da contraprestação pactuada, em relação ao número de horas
trabalhadas, respeitado o valor da hora do salário mínimo, e dos valores referentes aos depósitos do FGTS".
Ou seja, conquanto tenha havido nulidade na investidura, é conferido ao servidor de fato o direito à remuneração pactuada, em
relação ao trabalho efetivo, e os correspondentes depósitos de FGTS.

Todavia, merece atenção especial o ponto que trata dos depósitos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço.

Cumpre destacar que os julgados do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria inicialmente limitaram-se a definir a justiça
competente para o julgamento do feito (ADI 3395, Rcl 4069, Rcl 4785, Rcl 5381, Rcl 7633, Rcl 7857, RE 573202).

No tocante aos depósitos referentes ao FGTS, o artigo 19-A, da lei 8.036/90, dispõe que: "É devido o depósito do FGTS na conta
vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2o, da Constituição
Federal, quando mantido o direito ao salário".

O Supremo Tribunal Federal passou a analisar o tema avaliando incidentalmente a constitucionalidade do artigo 19-A, acima,
através do Recurso Extraordinário 596.478-RR, e 705.140-RS. Ambos os precedentes, entretanto, referem-se a empregados
públicos celetistas, e originaram-se de demandas movidas perante a Justiça do Trabalho.

O dispositivo foi declarado constitucional no julgamento da ADI 3127 que questionava sua validade.

Todavia, há que se operar um juízo de distinção entre o contrato de emprego público declarado nulo, admitido sem concurso, e
servidor público com vínculo estatutário viciado pela mesma causa. Sendo sujeito a vínculo estatutário, em princípio não surgiria o
direito a depósito em conta vinculada a FGTS. O artigo 19-A supramencionado destinava-se aos ocupantes de emprego público e
não cargo público, voltando-se para as situações em que se admitiu a duplicidade de regimes na Administração.

O entendimento pela rejeição aos depósitos de FGTS foi adotado pelo Superior Tribunal de Justiça por ocasião do AgRg no EDcl
no AREsp 45.467-MG, relatado pelo Ministro Arnaldo Esteves Lima, e ementado conforme segue:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO TEMPORÁRIO. RELAÇÃO DE TRABALHO. NATUREZA JURÍDICO-
ESTATUTÁRIA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CELETISTA. FGTS. PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 19-A DA LEI N.º
8.036/90. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES DO STF E DO STJ. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. EXAME. IMPOSSIBILIDADE.
COMPETÊNCIA DA SUPREMA CORTE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. "A Emenda Constitucional 19/98, que permitia a pluralidade
de regimes jurídicos pela administração, foi suspensa, neste ponto, pelo Supremo Tribunal Federal, impossibilitando a contratação
de servidor público pelo regime trabalhista (ADI 2.135-MC/DF)" (CC 100.271/PE, Rel. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA, Terceira
Seção, DJe 6/4/09). 2. "O Supremo Tribunal Federal decidiu no julgamento da Medida Cautelar na Ação Direta de
Inconstitucionalidade n. 3.395 que 'o disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas
entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária'" (AgRg na Rcl nº 8.107, Rel. p/ Ac. Min.
CÁRMEN LÚCIA, STF, Tribunal Pleno, DJe 26/11/09). 3. Nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, é "devido o depósito do FGTS
na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2º, da
Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário. 4. Caso concreto que diverge da hipótese do art. 19-A da Lei 8.036/90,
pois o vínculo de trabalho que existiu entre os litigantes não era oriundo de investidura em cargo ou emprego público
posteriormente anulada por descumprimento do princípio do concurso público insculpido no art. 37, § 2º, da CRFB/88, mas de
contratação de servidor temporário sob o regime de "contratação excepcional". 5. A tese segundo a qual o art. 19-A da Lei
8.036/90 deveria ser interpretado à luz do art. 7º, III, da CF/88 não é passível de ser apreciada na presente via recursal, por se
tratar de matéria reservada à competência do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, III, da Constituição da República.
6. Agravo regimental não provido. (AgRg nos EDcl no AREsp 45.467/MG, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA
TURMA, julgado em 05/03/2013, DJe 15/03/2013)

Não obstante, tornou-se majoritária na jurisprudência do próprio STJ a incidência ampliada do artigo 19-A para os ex ocupantes de
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cargo ou emprego púbico, sem distinção. Tal é o caso descrito no AgRg no AgRg no REsp 1291647/ES.

Nessa toada, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, em diversos julgados, mantém firme posicionamento
reconhecendo ao servidor com vínculo irregular o direito ao recebimento do valor equivalente ao que deveria ter sido depositado na
conta vinculada do FGTS.

"EMENTA- SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO NULA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. PAGAMENTO DE SALDO DE
SALÁRIOS E FGTS. ÔNUS DA PROVA. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. 1. É competente a Justiça Comum Estadual para as
causas envolvendo servidor contratado sem concurso público, ainda que formulado pedido de natureza trabalhista em decorrência
da extinção do vínculo. Precedentes do Plenário do STF nas Reclamações 7.633-AgRg (Min. Dias Toffoli) e 10.587-AgRg (Min.
Marco Aurélio, relator p/ acórdão Min. Luiz Fux). 2. Aquele que prestou serviço ao Poder Público, conquanto nula a contratação,
possui direito ao pagamento de saldo de salários e do FGTS referente ao período trabalhado. 3. Demonstrado o vínculo laboral,
incumbe à Administração Pública provar que não houve a prestação do serviço ou que pagou os salários reclamados. 4. O atraso
no pagamento dos salários é fato que repercute tão-somente na esfera patrimonial do servidor, não sendo o dano moral, per si,
consequência necessária da mora. 5. Apelo conhecido e parcialmente provido. Unanimidade." (Ap 0334462016, Rel.
Desembargador(a) PAULO SÉRGIO VELTEN PEREIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, julgado em 14/10/2016)

Em consequência, reconhecida a nulidade do vínculo e a prestação efetiva de trabalho, é devido o valor correspondente ao FGTS,
a ser pago diretamente à parte autora por todo o período trabalhado, tendo como base a remuneração percebida.

Considerando a nulidade do vínculo entre a requerente e a requerida, não pode ser acolhido o pleito por anotação na CTPS.

Quanto às demais verbas rescisórias pleiteadas, igualmente não há embasamento legal para seu pagamento, mesmo no tocante à
diferença entre a remuneração percebida e o piso da categoria, conforme os julgados e toda a motivação acima expostos.

Por fim, não estão presentes os pressupostos da responsabilidade civil para se autorizar a indenização por dano moral, tendo em
vista que deixar de recolher as verbas pleiteadas reflete apenas no âmbito patrimonial do indivíduo.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, nos termos do artigo 487, I, CPC, e o
faço para CONDENAR o Município de Mirinzal, MA, a pagar à requerente, GILBERTO ALVES BAETA, o FGTS de todo o período
trabalhado, 03 de abril de 2009 a 31 de dezembro de 2012, com base na remuneração percebida. Pelos fundamentos expostos,
rejeito os demais pedidos.

Condeno a autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, suspenso na forma do artigo 98, §3º, CPC.

P.R.I.

Mirinzal, MA, 14 de novembro de 2016.

Rafael Felipe de Souza Leite
Juiz de Direito Titular da Comarca de Mirinzal.

Monção

Processo Nº 81-88.2017.8.10.0101 (812017)
REQUERENTE: LUCAS FELIPE DA CRUZ PEREIRA
REQUERIDO: CASAS BAHIA S/A
ADVOGADO: RODOLFO MORAIS PEREIRA

DESPACHO

Designo audiência UNA (conciliação, instrução e julgamento) para o dia 15/08/2017 às 11h00min, na sala de audiência deste juízo.

Cite-se a parte requerida, com a advertência de que, na sua ausência, considerar-se-ão verdadeiras as alegações iniciais,
proferindo-se julgamento de plano (arts. 18, § 1º, da Lei nº 9.099/95), intimando-a para comparecer à audiência acima designada,
ocasião em que deverá, caso seja infrutífera a tentativa de conciliação, apresentar contestação, sob pena de revelia e confissão
ficta, e produzir as provas que entender cabíveis.
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Intime-se a parte autora, na pessoa de seu advogado, caso possua, para comparecer à audiência já referida, oportunidade que
deverá produzir a prova destinada a demonstrar a veracidade das suas alegações, advertindo-lhe que sua ausência importará na
extinção do processo sem resolução do mérito (art. 51, I, da Lei nº 9.099/95) e na condenação nas custas processuais (Enunciado
28 do FONAJE).

Caso, a parte requerida seja pessoa jurídica, é imprescindível o comparecimento do respectivo preposto que deverá estar,
obrigatoriamente, munido da carta de preposição, bem como dos documentos que comprovem que a pessoa que assinou a
referida carta possui poderes previsto, no respectivo contrato social ou estatuto, para tanto, sob pena de revelia e confissão factual
ficta (Enunciado nº 42 do Fórum Permanente de Juízes Coordenadores dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Brasil).

Na instrução, será observada, a depender do caso, a possibilidade tanto da distribuição dinâmica do ônus da prova (art. 373, § 1º
do CPC/2015) quanto da inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII do CDC).

Faça consignar no Mandado de Intimação a advertência de que, em razão do elevado número de processos em trâmite, o
Advogado(a) do(a) Autor(a) deverá cientificar seu(a)s cliente(s) da data, horário e local da audiência, bem como das
consequências legais dela não comparecer.

Servirá o presente como mandado/carta de citação e intimação.

Monção/MA, 17 de maio de 2017.

Marcello Frazão Pereira
Juiz de Direito

Ação Penal nº 29-92.2017.8.10.0101
Autor: Ministério Público Estadual
Acusado:Antonio de Jesus Rocha
Advogado: Dr. Fagner Douglas Ferreira Ferraz, OAB-MA 7.775
FINALIDADE: Intimação do acusado, através de seu advogado constituído, para,no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar
alegações finais.
Monção/MA. 23 de março de 2017.
Marcello Frazão Pereira.Juiz de Direito.

Ação Penal nº 50-73.2014.8.10.0101
Autor: Ministério Público Estadual
Acusado:Jesusnilson Oliveira Brandão
Advogado: Dr. Gabriel Silva Barros, OAB-MA 9679
FINALIDADE: Intimação do acusado, através de seu advogado constituído, para ,no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar
alegações finais.
Monção/MA. 29 de junho de 2017.
Marcello Frazão Pereira.Juiz de Direito.

PROCESSO Nº 695-64.2015.8.10.0101
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
REQUERENTE: LOURDELEIDE DE SOUSA CANTANHEDE
REQUERIDO: GILSON CARLOS SEREJO GAMA
-ADVOGADO: Dr. ELIEDERSON SOUZA DOS SANTOS, OAB/MA 9506
FINALIDADE: INTIMAR DA SENTENÇA
Trata-se de AÇÃO DE RECLAMAÇÃO movida por LOURDELEIDE DE SOUSA CANTANHEDE em face de GILSON CARLOS
SEREJO, onde questiona uma construção feita pelo requerido, a qual alega estar invadindo seu terreno. Realizada audiência de
conciliação, instrução e julgamento, as parte não chegaram a um acordo (fl. 16). É o relatório. DECIDO. Como é sabido, o
processo nos Juizados Especiais é regido pelos princípios da simplicidade, da informalidade, da economia processual e da
celeridade, de modo que os processos que ali tramitam, nos termos do art. 3º da Lei nº. 9.099/95, devem ser simples, sem a
complexidade exigida no procedimento comum, motivo pelo qual é inadmissível, em regra, a prova pericial nesse tipo de
procedimento. No caso em apreço, verifica-se que a solução da demanda depende da produção de prova não admitida no
procedimento de Juizados Especiais, já que necessária a realização de perícia técnica a fim de verificar se a construção obedece
os limites de demarcação das propriedades limítrofes, o que não é permitido no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis. Outrossim,
as partes não realizaram a juntada de qualquer documento que corroborasse com as suas alegações, restando prejudicada a
analise e apreciação da lide. Pois bem, o art. 51 da Lei nº. 9.099/95 elenca como uma das causas de extinção do processo sem
julgamento de mérito quando for inadmissível o procedimento instituído por esta lei, in verbis: Art. 51. Extingue-se o processo, além
dos casos previstos em lei: (...) II - quando inadmissível o procedimento instituído por esta Lei ou seu prosseguimento, após a
conciliação; Diante do exposto, com fundamento no art. 51, II, da Lei nº. 9.099/95, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem
resolução de mérito. Deixo de condenar a parte requerente ao pagamento das custas processuais e honorários de advogado, nos
termos do art. 55 da Lei 9.099/95. Em caso de recurso, o preparo compreenderá todas as despesas processuais, inclusive aquelas
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dispensadas em primeiro grau de jurisdição, na forma do § 1º do art. 42 da Lei 9.099/95.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após, certificado o trânsito em julgado, arquivem-se com baixa na distribuição. Monção/MA,
06 de junho de 2017. Marcello Frazão Pereira.Juiz de Direito.

Montes Altos

PROCESSO Nº 0000665-89.2016.8.10.0102 (6652016)
AÇÃO: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL | EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

EXEQUENTE: Processo em Segredo de Justiça
ADVOGADO: CÁSSIO GOMES PEREIRA LUCENA ( OAB 13190-MA )

EXECUTADO: Processo em Segredo de Justiça

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE EXEQUENTE PARA TOMAR CIÊNCIA DO INTEIRO TEOR DO ATO ORDINATÓRIO DE FL.
21, QUAL SEJA: “Em sede de ato ordinatório, considerando-se a juntada de documentos de fls. 18/19, procedo à intimação da
parte requerente para manifestar-se. Montes Altos/MA, 28 de junho de 2017. José Miguel Pinheiro Silva Secretário Judicial ”.

Montes Altos/MA, 28 de junho de 2017.

José Miguel Pinheiro Silva
Secretário Judicial – Mat. 134536

(Assinado de ordem do MM. Franklin Silva Brandão Junior, nos termos do art. 3º, XXV, III, do provimento nº 001/2007/CCG/MA)

PROCESSO Nº 9000983-21.2013.8.10.0102
PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUÍZADO ESPECIAL CÍVEL
REQUERENTE: JOSÉ RESPLANDES ARAÚJO
ADVOGADO: HATUS WALLISON NOGUEIRA FERNANDES (OAB/MA 11.745)
REQUERIDO: MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO-MA
FINALIDADE: INTIMAR A PARTE EXEQUENTE PARA TOMAR CIÊNCIA DO INTEIRO TEOR DO ATO ORDINATÓRIO DE FL.
70, QUAL SEJA: “Em sede de ato ordinatório, procedo à intimação da parte REQUERENTE, para que tomem ciência do retorno
dos autos a este Juízo e requeiram o que for de seus interesses, no prazo de 05 (cinco) dias. Montes Altos - MA, 28 de maio de
2017. José Miguel Pinheiro Silva Secretário Judicial”.

Montes Altos/MA, 29 de junho de 2017.
José Miguel Pinheiro Silva

Secretário Judicial – Mat. 134536
(Assinado de ordem do MM. Franklin Silva Brandão Junior, nos termos do art. 3º, XXV, III, do provimento nº 001/2007/CCG/MA)

PROCESSO Nº 9000984-06.2013.8.10.0102
PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUÍZADO ESPECIAL CÍVEL
REQUERENTE: ELECK SANDRO VIANA
ADVOGADO: HATUS WALLISON NOGUEIRA FERNANDES(OAB/MA 11.745)
REQUERIDO: MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO-MA
FINALIDADE: INTIMAR A PARTE REQUERENTE PARA TOMAR CIÊNCIA DO INTEIRO TEOR DO ATO ORDINATÓRIO DE FL.
73, QUAL SEJA: “Em sede de ato ordinatório, procedo à intimação da parte REQUERENTE, para que tomem ciência do retorno
dos autos a este Juízo e requeiram o que for de seus interesses, no prazo de 05 (cinco) dias.Montes Altos - MA, 28 de maio de
2017. José Miguel Pinheiro Silva Secretário Judicial ”.

Montes Altos/MA, 29 de junho de 2017.
José Miguel Pinheiro Silva

Secretário Judicial – Mat. 134536
(Assinado de ordem do MM. Franklin Silva Brandão Junior, nos termos do art. 3º, XXV, III, do provimento nº 001/2007/CCG/MA)

PROCESSO Nº 588-17.2015.8.10.0102
PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVIL

REQUERENTE: MARIA JOSÉ DE MORAIS RIBEIRO
ADVOGADO:JOANETH FERREIRA SANTOS (OAB/MA 4.350)
REQUERIDO: OI MÓVEL S/A
ADVOGADO:ULISSES SOUSA ADVOGADOS ASSOCIADOS (OAB/MA 110)
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FINALIDADE: INTIMAR AS PARTES PARA TOMAREM CIÊNCIA DO INTEIRO TEOR DO DESPACHO DE FLS. 100, QUAL
SEJA: “Defiro o pedido formulado às fls. 87/91, suspendendo o processo pelo prazo determinado pelo juízo da
recuperação.Oportunamente, intimem-se as partes para requerer o que entenderem pertinente, no prazo de 10 (dez) dias.I.
Montes Altos/MA, 09 de junho de 2017.”.

Montes Altos/MA, 28 de junho de 2017.

José Miguel Pinheiro Silva
Secretário Judicial – Mat. 134536

(Assinado de ordem do MM. Franklin Silva Brandão Junior, nos termos do art. 3º, XXV, III, do provimento nº 001/2007/CCG/MA)

PROCESSO Nº 0000855-57.2013.8.10.0102 (7732013)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

AUTOR: JUÇARA COSTA BRANDÃO
ADVOGADO: AMADEUS PEREIRA DA SILVA ( OAB 4408-MA )

REU: MUNICIPIO DE MONTES ALTOS/MA
FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA DO DISPOSITIVO FINAL DO DESPACHO DE FL. 556, QUAL SEJA: “Intime-se a
Fazenda Pública, na pessoa de seu representante judicial, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos,
impugnar a execução, nos termos do art. 535, caput, do Código de Processo Civil. Posteriormente, caso seja apresentada
impugnação, intime-se a parte exequente para sobre ela se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias. Montes Altos/MA, 28
de abril de 2017.Franklin Silva Brandão JuniorJuiz de Direito”.

Montes Altos/MA, 28 de junho de 2017.

José Miguel Pinheiro Silva
Secretário Judicial – Mat. 134536
(Assinado de ordem do MM. Franklin Silva Brandão Junior, nos termos do art. 3º, XXV, III, do provimento nº 001/2007/CCG/MA)

PROCESSO Nº 9000199-49.2010.8.10.0102
PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQUERENTE: CLEIA MARIA FRANCO BARROS MESQUITA
ADVOGADO:JOSE GARIBALDI FERRAZ DE SOUZA II (OAB/MA 10.833)

REQUERIDO: TELEMAR NORTE LESTE S/A
ADVOGADO:ULISSES SOUSA ADVOGADOS ASSOCIADOS (OAB/MA 110)
FINALIDADE: INTIMAR AS PARTES PARA TOMAREM CIÊNCIA DO INTEIRO TEOR DO DESPACHO DE FLS. 141, QUAL
SEJA: “Defiro o pedido formulado às fls. 132/137, suspendendo o processo pelo prazo determinado pelo juízo da
recuperação.Oportunamente, intimem-se as partes para requerer o que entenderem pertinente, no prazo de 10 (dez) dias.I.
Montes Altos/MA, 11 de maio de 2017.”.

Montes Altos/MA, 28 de junho de 2017.

José Miguel Pinheiro Silva
Secretário Judicial – Mat. 134536

(Assinado de ordem do MM. Franklin Silva Brandão Junior, nos termos do art. 3º, XXV, III, do provimento nº 001/2007/CCG/MA)

PROCESSO Nº 0000341-70.2014.8.10.0102 (3412014)
AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO

ACUSADOS: JOSÉ WILSON PEREIRA JÚNIOR e OUTROS
ADVOGADOS: Dra. CLAUDIA REGINA TELLES OAB/GO 17794 e Dr. RAMON CANDIDO DA SILVA, OAB/GO 30249

3) DISPOSITIVOAnte o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia
para condenar os réus CARLOS ALBERTO MESQUITA DOS SANTOS SOUSA, EDUARDO VIEIRA DOS SANTOS, JOSÉ
WILSON PEREIRA JÚNIOR, LUCAS DOS REIS MACEDO, LUDOVICO PEREIRA DA SILVA, MARCOS PEREIRA DE SOUZA,
PAULO LEANDRO MACIEL DA SILVA e RODRIGO BEZERRA LIMA NUNES nas penas do art. 157, § 2º, I, II e III, do Código
Penal, e do art. 2º, § 2º, da Lei 12.850/2013. 3.1) Dosimetria3.1.1) Carlos Alberto Mesquita dos Santos Sousa3.1.1.1) Crime de
Roubo Circunstâncias Judiciais: a) culpabilidade: o réu agiu com culpabilidade exacerbada, sobretudo considerando o alto grau de
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violência empregado na ação criminosa, com uso de explosivos e efetuação de diversos disparos de arma de fogo, expondo a
risco a vida de terceiros e a incolumidade pública; b) antecedentes: o réu não é primário, pois possui contra si sentença penal
condenatória transitada em julgado, porém, tal circunstância não pode ser valorada, nesse momento, porque já incidirá na segunda
fase; c) conduta social: não foram apuradas informações sobre tal circunstância, razão pela qual deixo de valorá-la; d)
personalidade: as provas constantes dos autos evidenciam que o acusado possui personalidade voltada para a prática de crimes,
pesando essa circunstância em seu desfavor; e) motivo: o denunciado foi movido pelo desejo de obter lucro fácil, o que é inerente
à natureza do crime; f) circunstâncias: desfavoráveis, considerando o concurso de pessoas e que a vítima estava em serviço de
transporte de valores (o uso de arma será considerado na terceira fase); g) consequências: graves, tendo em vista o elevado
prejuízo sofrido pela vítima com a subtração de quase um milhão e meio de reais e a explosão do carro forte; h) comportamento da
vítima: não contribuiu para a prática do crime. Diante de tais ponderações, fixo a pena-base em 07 (sete) anos e 09 (nove) meses
de reclusão e 228 (duzentos e vinte e oito) dias-multa.Como não foram coletadas informações acerca da capacidade econômica do
réu, atribuo a cada dia-multa o valor correspondente a um trinta avos do salário mínimo vigente ao tempo do fato
delituoso.Presentes as circunstâncias agravantes do art. 61, incisos I e II, d, do Código Penal, majoro a pena em 2/6 (dois sextos),
passando a dosá-la em 10 (dez) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 304 (trezentos e quatro) dias-multa.Não concorrem
circunstâncias atenuantes. Na terceira fase, verifica-se que o crime é triplamente majorado (art. 157, § 2º, I, II e III, do CP) e as
circunstâncias do caso concreto revelam maior desvalor na conduta do acusado, notadamente em virtude da utilização de armas
de fogo de uso restrito e explosivos e do elevado número de agentes. Por essa razão, majoro a pena no patamar máximo
(metade), passando a dosá-la em 15 (quinze) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 456 (quatrocentos e cinquenta e seis) dias-
multa.Não há causas de diminuição.3.1.1.2) Crime de Organização Criminosa Circunstâncias Judiciais: a) culpabilidade: o réu agiu
com culpabilidade exacerbada, sobretudo considerando o alto grau de violência empregado nas ações criminosas, com uso de
explosivos e armas de fogo de grosso calibre, expondo a risco a vida de terceiros e a incolumidade pública; b) antecedentes: o réu
não é primário, pois possui contra si sentença penal condenatória transitada em julgado, porém, tal circunstância não pode ser
valorada, nesse momento, porque já incidirá na segunda fase; c) conduta social: não foram apuradas informações sobre tal
circunstância, razão pela qual deixo de valorá-la; d) personalidade: as provas constantes dos autos evidenciam que o acusado
possui personalidade voltada para a prática de crimes, pesando essa circunstância em seu desfavor; e) motivo: o denunciado se
associou aos demais integrantes do grupo para a prática de infrações penais, o que é inerente à natureza do crime; f)
circunstâncias: desfavoráveis, considerando o modus operandi adotado nas empreitadas criminosas e a quantidade de crimes da
mesma gravidade já cometidos pelo grupo em várias unidades da federação; g) consequências: graves, tendo em vista os
elevados valores subtraídos nos assaltos praticados pela organização criminosa, inclusive no roubo ao carro forte no município de
Sítio Novo, tratado nos presentes autos; h) comportamento da vítima: nada há para ser valorado. Diante de tais ponderações, fixo
a pena-base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 185 (cento e oitenta e cinco) dias-multa.Como não foram
coletadas informações acerca da capacidade econômica do réu, atribuo a cada dia-multa o valor correspondente a um trinta avos
do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.Presentes as circunstâncias agravantes do art. 61, incisos I e II, d, do Código
Penal, majoro a pena em 2/6 (dois sextos), passando a dosá-la em 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 246
(duzentos e quarenta e seis) dias-multa.Não concorrem circunstâncias atenuantes. Na terceira fase, verifica-se a incidência da
causa de aumento prevista no § 2º, do art. 2º, da Lei 12.850/2013. Por essa razão, tendo em vista as circunstâncias do caso
concreto, notadamente a utilização de armas de fogo de uso restrito e explosivos, o elevado número de agentes e a quantidade de
crimes da mesma gravidade já cometidos pelo grupo, majoro a pena no patamar máximo (metade), passando a dosá-la em 11
(onze) anos de reclusão e 369 (trezentos e sessenta e nove) dias-multa.Não há causas de diminuição.3.1.1.3) Somação das
Penas Logo, fica o réu CARLOS ALBERTO MESQUITA DOS SANTOS SOUSA definitivamente condenado à pena de 26 (vinte e
seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 825 (oitocentos e vinte e cinco) dias-multa, devendo iniciar seu cumprimento em regime
fechado.3.1.2) Eduardo Vieira Dos Santos3.1.2.1) Crime de Roubo Circunstâncias Judiciais: a) culpabilidade: o réu agiu com
culpabilidade exacerbada, sobretudo considerando o alto grau de violência empregado na ação criminosa, com uso de explosivos
e efetuação de diversos disparos de arma de fogo, expondo a risco a vida de terceiros e a incolumidade pública; b) antecedentes:
réu tecnicamente primário, por força do princípio da não culpabilidade; c) conduta social e personalidade: não foram apuradas
informações sobre tais circunstâncias, razão pela qual deixo de valorá-las; d) motivo: o denunciado foi movido pelo desejo de obter
lucro fácil, o que é inerente à natureza do crime; e) circunstâncias: desfavoráveis, considerando o concurso de pessoas e que a
vítima estava em serviço de transporte de valores (o uso de arma será considerado na terceira fase); f) consequências: graves,
tendo em vista o elevado prejuízo sofrido pela vítima com a subtração de quase um milhão e meio de reais e a explosão do carro
forte; g) comportamento da vítima: não contribuiu para a prática do crime. Diante de tais ponderações, fixo a pena-base em 07
(sete) anos de reclusão e 185 (cento e oitenta e cinco) dias-multa.Como não foram coletadas informações acerca da capacidade
econômica do réu, atribuo a cada dia-multa o valor correspondente a um trinta avos do salário mínimo vigente ao tempo do fato
delituoso.Presente a circunstância agravante do art. 61, inciso II, d, do Código Penal, majoro a pena em 1/6 (um sexto), passando
a dosá-la em 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 215 (duzentos e quinze) dias-multa.Não concorrem circunstâncias
atenuantes. Na terceira fase, verifica-se que o crime é triplamente majorado (art. 157, § 2º, I, II e III, do CP) e as circunstâncias do
caso concreto revelam maior desvalor na conduta do acusado, notadamente em virtude da utilização de armas de fogo de uso
restrito e explosivos e do elevado número de agentes. Por essa razão, majoro a pena no patamar máximo (metade), passando a
dosá-la em 12 (doze) anos e 03 (três) meses de reclusão e 322 (trezentos e vinte e dois) dias-multa.Não há causas de
diminuição.3.1.2.2) Crime de Organização Criminosa Circunstâncias Judiciais: a) culpabilidade: o réu agiu com culpabilidade
exacerbada, sobretudo considerando o alto grau de violência empregado nas ações criminosas, com uso de explosivos e armas de
fogo de grosso calibre, expondo a risco a vida de terceiros e a incolumidade pública; b) antecedentes: réu tecnicamente primário,
por força do princípio da não culpabilidade; c) conduta social e personalidade: não foram apuradas informações sobre tais
circunstâncias, razão pela qual deixo de valorá-las; d) motivo: o denunciado se associou aos demais integrantes do grupo para a
prática de infrações penais, o que é inerente à natureza do crime; e) circunstâncias: desfavoráveis, considerando o modus
operandi adotado nas empreitadas criminosas e a quantidade de crimes da mesma gravidade já cometidos pelo grupo em várias
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unidades da federação; f) consequências: graves, tendo em vista os elevados valores subtraídos nos assaltos praticados pela
organização criminosa, inclusive no roubo ao carro forte no município de Sítio Novo, tratado nos presentes autos; g)
comportamento da vítima: nada há para ser valorado. Diante de tais ponderações, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos, 10 (dez)
meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 141 (cento e quarenta e um) dias-multa.Como não foram coletadas informações acerca da
capacidade econômica do réu, atribuo a cada dia-multa o valor correspondente a um trinta avos do salário mínimo vigente ao
tempo do fato delituoso.Presente a circunstância agravante do art. 61, inciso II, d, do Código Penal, majoro a pena em 1/6 (um
sexto), passando a dosá-la em 05 (cinco) anos, 08 (oito) meses e 07 (sete) dias de reclusão e 164 (cento e sessenta e quatro)
dias-multa.Não concorrem circunstâncias atenuantes.Na terceira fase, verifica-se a incidência da causa de aumento prevista no §
2º, do art. 2º, da Lei 12.850/2013. Por essa razão, tendo em vista as circunstâncias do caso concreto, notadamente a utilização de
armas de uso restrito e explosivos, o elevado número de agentes e a quantidade de crimes da mesma gravidade já cometidos pelo
grupo, majoro a pena no patamar máximo (metade), passando a dosá-la em 08 (oito) anos, 06 (seis) meses e 10 (dez) dias de
reclusão e 246 (duzentos e quarenta e seis) dias-multa.Não há causas de diminuição.3.1.2.3) Somação das Penas Logo, fica o réu
EDUARDO VIEIRA DOS SANTOS definitivamente condenado à pena de 20 (vinte) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de
reclusão e 568 (quinhentos e sessenta e oito) dias-multa, devendo iniciar seu cumprimento em regime fechado.3.1.3) José Wilson
Pereira Junior3.1.3.1) Crime de Roubo Circunstâncias Judiciais: a) culpabilidade: o réu agiu com culpabilidade exacerbada,
sobretudo considerando o alto grau de violência empregado na ação criminosa, com uso de explosivos e efetuação de diversos
disparos de arma de fogo, expondo a risco a vida de terceiros e a incolumidade pública; b) antecedentes: o réu não é primário, pois
possui contra si sentença penal condenatória transitada em julgado, porém, tal circunstância não pode ser valorada, nesse
momento, porque já incidirá na segunda fase; c) conduta social: não foram apuradas informações sobre tal circunstância, razão
pela qual deixo de valorá-la; d) personalidade: as provas constantes dos autos evidenciam que o acusado possui personalidade
voltada para a prática de crimes, pesando essa circunstância em seu desfavor; e) motivo: o denunciado foi movido pelo desejo de
obter lucro fácil, o que é inerente à natureza do crime; f) circunstâncias: desfavoráveis, considerando o concurso de pessoas e que
a vítima estava em serviço de transporte de valores (o uso de arma será considerado na terceira fase); g) consequências: graves,
tendo em vista o elevado prejuízo sofrido pela vítima com a subtração de quase um milhão e meio de reais e a explosão do carro
forte; h) comportamento da vítima: não contribuiu para a prática do crime. Diante de tais ponderações, fixo a pena-base em 07
(sete) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 228 (duzentos e vinte e oito) dias-multa.Como não foram coletadas informações
acerca da capacidade econômica do réu, atribuo a cada dia-multa o valor correspondente a um trinta avos do salário mínimo
vigente ao tempo do fato delituoso.Presentes as circunstâncias agravantes do art. 61, incisos I e II, d, do Código Penal, majoro a
pena em 2/6 (dois sextos), passando a dosá-la em 10 (dez) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 304 (trezentos e quatro) dias-
multa.Não concorrem circunstâncias atenuantes. Na terceira fase, verifica-se que o crime é triplamente majorado (art. 157, § 2º, I, II
e III, do CP) e as circunstâncias do caso concreto revelam maior desvalor na conduta do acusado, notadamente em virtude da
utilização de armas de fogo de uso restrito e explosivos e do elevado número de agentes. Por essa razão, majoro a pena no
patamar máximo (metade), passando a dosá-la em 15 (quinze) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 456 (quatrocentos e
cinquenta e seis) dias-multa.Não há causas de diminuição.3.1.3.2) Crime de Organização Criminosa Circunstâncias Judiciais: a)
culpabilidade: o réu agiu com culpabilidade exacerbada, sobretudo considerando o alto grau de violência empregado nas ações
criminosas, com uso de explosivos e armas de fogo de grosso calibre, expondo a risco a vida de terceiros e a incolumidade
pública; b) antecedentes: o réu não é primário, pois possui contra si sentença penal condenatória transitada em julgado, porém, tal
circunstância não pode ser valorada, nesse momento, porque já incidirá na segunda fase; c) conduta social: não foram apuradas
informações sobre tal circunstância, razão pela qual deixo de valorá-la; d) personalidade: as provas constantes dos autos
evidenciam que o acusado possui personalidade voltada para a prática de crimes, pesando essa circunstância em seu desfavor; e)
motivo: o denunciado se associou aos demais integrantes do grupo para a prática de infrações penais, o que é inerente à natureza
do crime; f) circunstâncias: desfavoráveis, considerando o modus operandi adotado nas empreitadas criminosas e a quantidade de
crimes da mesma gravidade já cometidos pelo grupo em várias unidades da federação; g) consequências: graves, tendo em vista
os elevados valores subtraídos nos assaltos praticados pela organização criminosa, inclusive no roubo ao carro forte no município
de Sítio Novo, tratado nos presentes autos; h) comportamento da vítima: nada há para ser valorado. Diante de tais ponderações,
fixo a pena-base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 185 (cento e oitenta e cinco) dias-multa.Como não foram
coletadas informações acerca da capacidade econômica do réu, atribuo a cada dia-multa o valor correspondente a um trinta avos
do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.Presentes as circunstâncias agravantes do art. 61, incisos I e II, d, do Código
Penal, majoro a pena em 2/6 (dois sextos), passando a dosá-la em 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 246
(duzentos e quarenta e seis) dias-multa.Não concorrem circunstâncias atenuantes. Na terceira fase, verifica-se a incidência da
causa de aumento prevista no § 2º, do art. 2º, da Lei 12.850/2013. Por essa razão, tendo em vista as circunstâncias do caso
concreto, notadamente a utilização de armas de fogo de uso restrito e explosivos, o elevado número de agentes e a quantidade de
crimes da mesma gravidade já cometidos pelo grupo, majoro a pena no patamar máximo (metade), passando a dosá-la em 11
(onze) anos de reclusão e 369 (trezentos e sessenta e nove) dias-multa.Não há causas de diminuição.3.1.3.3) Somação das
Penas Logo, fica o réu JOSÉ WILSON PEREIRA JUNIOR definitivamente condenado à pena de 26 (vinte e seis) anos e 06 (seis)
meses de reclusão e 825 (oitocentos e vinte e cinco) dias-multa, devendo iniciar seu cumprimento em regime fechado.3.1.4) Lucas
dos Reis Macedo3.1.4.1) Crime de Roubo Circunstâncias Judiciais: a) culpabilidade: o réu agiu com culpabilidade exacerbada,
sobretudo considerando o alto grau de violência empregado na ação criminosa, com uso de explosivos e efetuação de diversos
disparos de arma de fogo, expondo a risco a vida de terceiros e a incolumidade pública; b) antecedentes: o réu não é primário, pois
possui contra si sentença penal condenatória transitada em julgado, porém, tal circunstância não pode ser valorada, nesse
momento, porque já incidirá na segunda fase; c) conduta social: não foram apuradas informações sobre tal circunstância, razão
pela qual deixo de valorá-la; d) personalidade: as provas constantes dos autos evidenciam que o acusado possui personalidade
voltada para a prática de crimes, pesando essa circunstância em seu desfavor; e) motivo: o denunciado foi movido pelo desejo de
obter lucro fácil, o que é inerente à natureza do crime; f) circunstâncias: desfavoráveis, considerando o concurso de pessoas e que
a vítima estava em serviço de transporte de valores (o uso de arma será considerado na terceira fase); g) consequências: graves,
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tendo em vista o elevado prejuízo sofrido pela vítima com a subtração de quase um milhão e meio de reais e a explosão do carro
forte; h) comportamento da vítima: não contribuiu para a prática do crime. Diante de tais ponderações, fixo a pena-base em 07
(sete) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 228 (duzentos e vinte e oito) dias-multa.Como não foram coletadas informações
acerca da capacidade econômica do réu, atribuo a cada dia-multa o valor correspondente a um trinta avos do salário mínimo
vigente ao tempo do fato delituoso.Presentes as circunstâncias agravantes do art. 61, incisos I e II, d, do Código Penal, majoro a
pena em 2/6 (dois sextos), passando a dosá-la em 10 (dez) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 304 (trezentos e quatro) dias-
multa.Não concorrem circunstâncias atenuantes. Na terceira fase, verifica-se que o crime é triplamente majorado (art. 157, § 2º, I, II
e III, do CP) e as circunstâncias do caso concreto revelam maior desvalor na conduta do acusado, notadamente em virtude da
utilização de armas de fogo de uso restrito e explosivos e do elevado número de agentes. Por essa razão, majoro a pena no
patamar máximo (metade), passando a dosá-la em 15 (quinze) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 456 (quatrocentos e
cinquenta e seis) dias-multa.Não há causas de diminuição.3.1.4.2) Crime de Organização Criminosa Circunstâncias Judiciais: a)
culpabilidade: o réu agiu com culpabilidade exacerbada, sobretudo considerando o alto grau de violência empregado nas ações
criminosas, com uso de explosivos e armas de fogo de grosso calibre, expondo a risco a vida de terceiros e a incolumidade
pública; b) antecedentes: o réu não é primário, pois possui contra si sentença penal condenatória transitada em julgado, porém, tal
circunstância não pode ser valorada, nesse momento, porque já incidirá na segunda fase; c) conduta social: não foram apuradas
informações sobre tal circunstância, razão pela qual deixo de valorá-la; d) personalidade: as provas constantes dos autos
evidenciam que o acusado possui personalidade voltada para a prática de crimes, pesando essa circunstância em seu desfavor; e)
motivo: o denunciado se associou aos demais integrantes do grupo para a prática de infrações penais, o que é inerente à natureza
do crime; f) circunstâncias: desfavoráveis, considerando o modus operandi adotado nas empreitadas criminosas e a quantidade de
crimes da mesma gravidade já cometidos pelo grupo em várias unidades da federação; g) consequências: graves, tendo em vista
os elevados valores subtraídos nos assaltos praticados pela organização criminosa, inclusive no roubo ao carro forte no município
de Sítio Novo, tratado nos presentes autos; h) comportamento da vítima: nada há para ser valorado. Diante de tais ponderações,
fixo a pena-base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 185 (cento e oitenta e cinco) dias-multa.Como não foram
coletadas informações acerca da capacidade econômica do réu, atribuo a cada dia-multa o valor correspondente a um trinta avos
do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.Presentes as circunstâncias agravantes do art. 61, incisos I e II, d, do Código
Penal, majoro a pena em 2/6 (dois sextos), passando a dosá-la em 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 246
(duzentos e quarenta e seis) dias-multa.Não concorrem circunstâncias atenuantes. Na terceira fase, verifica-se a incidência da
causa de aumento prevista no § 2º, do art. 2º, da Lei 12.850/2013. Por essa razão, tendo em vista as circunstâncias do caso
concreto, notadamente a utilização de armas de fogo de uso restrito e explosivos, o elevado número de agentes e a quantidade de
crimes da mesma gravidade já cometidos pelo grupo, majoro a pena no patamar máximo (metade), passando a dosá-la em 11
(onze) anos de reclusão e 369 (trezentos e sessenta e nove) dias-multa.Não há causas de diminuição.3.1.4.3) Somação das
Penas Logo, fica o réu LUCAS DOS REIS MACEDO definitivamente condenado à pena de 26 (vinte e seis) anos e 06 (seis) meses
de reclusão e 825 (oitocentos e vinte e cinco) dias-multa, devendo iniciar seu cumprimento em regime fechado.3.1.5) Ludovico
Pereira da Silva3.1.5.1) Crime de Roubo Circunstâncias Judiciais: a) culpabilidade: o réu agiu com culpabilidade exacerbada,
sobretudo considerando o alto grau de violência empregado na ação criminosa, com uso de explosivos e efetuação de diversos
disparos de arma de fogo, expondo a risco a vida de terceiros e a incolumidade pública; b) antecedentes: réu tecnicamente
primário, por força do princípio da não culpabilidade; c) conduta social e personalidade: não foram apuradas informações sobre tais
circunstâncias, razão pela qual deixo de valorá-las; d) motivo: o denunciado foi movido pelo desejo de obter lucro fácil, o que é
inerente à natureza do crime; e) circunstâncias: desfavoráveis, considerando o concurso de pessoas e que a vítima estava em
serviço de transporte de valores (o uso de arma será considerado na terceira fase); f) consequências: graves, tendo em vista o
elevado prejuízo sofrido pela vítima com a subtração de quase um milhão e meio de reais e a explosão do carro forte; g)
comportamento da vítima: não contribuiu para a prática do crime. Diante de tais ponderações, fixo a pena-base em 07 (sete) anos
de reclusão e 185 (cento e oitenta e cinco) dias-multa.Como não foram coletadas informações acerca da capacidade econômica do
réu, atribuo a cada dia-multa o valor correspondente a um trinta avos do salário mínimo vigente ao tempo do fato
delituoso.Presente a circunstância agravante do art. 61, inciso II, d, do Código Penal, majoro a pena em 1/6 (um sexto), passando
a dosá-la em 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 215 (duzentos e quinze) dias-multa.Não concorrem circunstâncias
atenuantes. Na terceira fase, verifica-se que o crime é triplamente majorado (art. 157, § 2º, I, II e III, do CP) e as circunstâncias do
caso concreto revelam maior desvalor na conduta do acusado, notadamente em virtude da utilização de armas de fogo de uso
restrito e explosivos e do elevado número de agentes. Por essa razão, majoro a pena no patamar máximo (metade), passando a
dosá-la em 12 (doze) anos e 03 (três) meses de reclusão e 322 (trezentos e vinte e dois) dias-multa.Não há causas de
diminuição.3.1.5.2) Crime de Organização Criminosa Circunstâncias Judiciais: a) culpabilidade: o réu agiu com culpabilidade
exacerbada, sobretudo considerando o alto grau de violência empregado nas ações criminosas, com uso de explosivos e armas de
fogo de grosso calibre, expondo a risco a vida de terceiros e a incolumidade pública; b) antecedentes: réu tecnicamente primário,
por força do princípio da não culpabilidade; c) conduta social e personalidade: não foram apuradas informações sobre tais
circunstâncias, razão pela qual deixo de valorá-las; d) motivo: o denunciado se associou aos demais integrantes do grupo para a
prática de infrações penais, o que é inerente à natureza do crime; e) circunstâncias: desfavoráveis, considerando o modus
operandi adotado nas empreitadas criminosas e a quantidade de crimes da mesma gravidade já cometidos pelo grupo em várias
unidades da federação; f) consequências: graves, tendo em vista os elevados valores subtraídos nos assaltos praticados pela
organização criminosa, inclusive no roubo ao carro forte no município de Sítio Novo, tratado nos presentes autos; g)
comportamento da vítima: nada há para ser valorado. Diante de tais ponderações, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos, 10 (dez)
meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 141 (cento e quarenta e um) dias-multa.Como não foram coletadas informações acerca da
capacidade econômica do réu, atribuo a cada dia-multa o valor correspondente a um trinta avos do salário mínimo vigente ao
tempo do fato delituoso.Presente a circunstância agravante do art. 61, inciso II, d, do Código Penal, majoro a pena em 1/6 (um
sexto), passando a dosá-la em 05 (cinco) anos, 08 (oito) meses e 07 (sete) dias de reclusão e 164 (cento e sessenta e quatro)
dias-multa.Não concorrem circunstâncias atenuantes.Na terceira fase, verifica-se a incidência da causa de aumento prevista no §
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2º, do art. 2º, da Lei 12.850/2013. Por essa razão, tendo em vista as circunstâncias do caso concreto, notadamente a utilização de
armas de uso restrito e explosivos, o elevado número de agentes e a quantidade de crimes da mesma gravidade já cometidos pelo
grupo, majoro a pena no patamar máximo (metade), passando a dosá-la em 08 (oito) anos, 06 (seis) meses e 10 (dez) dias de
reclusão e 246 (duzentos e quarenta e seis) dias-multa.Não há causas de diminuição.3.1.5.3) Somação das Penas Logo, fica o réu
LUDOVICO PEREIRA DA SILVA definitivamente condenado à pena de 20 (vinte) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de
reclusão e 568 (quinhentos e sessenta e oito) dias-multa, devendo iniciar seu cumprimento em regime fechado.3.1.6) Marcos
Pereira de Souza3.1.6.1) Crime de Roubo Circunstâncias Judiciais: a) culpabilidade: o réu agiu com culpabilidade exacerbada,
sobretudo considerando o alto grau de violência empregado na ação criminosa, com uso de explosivos e efetuação de diversos
disparos de arma de fogo, expondo a risco a vida de terceiros e a incolumidade pública; b) antecedentes: réu tecnicamente
primário, por força do princípio da não culpabilidade; c) conduta social e personalidade: não foram apuradas informações sobre tais
circunstâncias, razão pela qual deixo de valorá-las; d) motivo: o denunciado foi movido pelo desejo de obter lucro fácil, o que é
inerente à natureza do crime; e) circunstâncias: desfavoráveis, considerando o concurso de pessoas e que a vítima estava em
serviço de transporte de valores (o uso de arma será considerado na terceira fase); f) consequências: graves, tendo em vista o
elevado prejuízo sofrido pela vítima com a subtração de quase um milhão e meio de reais e a explosão do carro forte; g)
comportamento da vítima: não contribuiu para a prática do crime. Diante de tais ponderações, fixo a pena-base em 07 (sete) anos
de reclusão e 185 (cento e oitenta e cinco) dias-multa.Como não foram coletadas informações acerca da capacidade econômica do
réu, atribuo a cada dia-multa o valor correspondente a um trinta avos do salário mínimo vigente ao tempo do fato
delituoso.Presente a circunstância agravante do art. 61, inciso II, d, do Código Penal, majoro a pena em 1/6 (um sexto), passando
a dosá-la em 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 215 (duzentos e quinze) dias-multa.Não concorrem circunstâncias
atenuantes. Na terceira fase, verifica-se que o crime é triplamente majorado (art. 157, § 2º, I, II e III, do CP) e as circunstâncias do
caso concreto revelam maior desvalor na conduta do acusado, notadamente em virtude da utilização de armas de fogo de uso
restrito e explosivos e do elevado número de agentes. Por essa razão, majoro a pena no patamar máximo (metade), passando a
dosá-la em 12 (doze) anos e 03 (três) meses de reclusão e 322 (trezentos e vinte e dois) dias-multa.Não há causas de
diminuição.3.1.6.2) Crime de Organização Criminosa Circunstâncias Judiciais: a) culpabilidade: o réu agiu com culpabilidade
exacerbada, sobretudo considerando o alto grau de violência empregado nas ações criminosas, com uso de explosivos e armas de
fogo de grosso calibre, expondo a risco a vida de terceiros e a incolumidade pública; b) antecedentes: réu tecnicamente primário,
por força do princípio da não culpabilidade; c) conduta social e personalidade: não foram apuradas informações sobre tais
circunstâncias, razão pela qual deixo de valorá-las; d) motivo: o denunciado se associou aos demais integrantes do grupo para a
prática de infrações penais, o que é inerente à natureza do crime; e) circunstâncias: desfavoráveis, considerando o modus
operandi adotado nas empreitadas criminosas e a quantidade de crimes da mesma gravidade já cometidos pelo grupo em várias
unidades da federação; f) consequências: graves, tendo em vista os elevados valores subtraídos nos assaltos praticados pela
organização criminosa, inclusive no roubo ao carro forte no município de Sítio Novo, tratado nos presentes autos; g)
comportamento da vítima: nada há para ser valorado. Diante de tais ponderações, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos, 10 (dez)
meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 141 (cento e quarenta e um) dias-multa.Como não foram coletadas informações acerca da
capacidade econômica do réu, atribuo a cada dia-multa o valor correspondente a um trinta avos do salário mínimo vigente ao
tempo do fato delituoso.Presente a circunstância agravante do art. 61, inciso II, d, do Código Penal, majoro a pena em 1/6 (um
sexto), passando a dosá-la em 05 (cinco) anos, 08 (oito) meses e 07 (sete) dias de reclusão e 164 (cento e sessenta e quatro)
dias-multa.Não concorrem circunstâncias atenuantes.Na terceira fase, verifica-se a incidência da causa de aumento prevista no §
2º, do art. 2º, da Lei 12.850/2013. Por essa razão, tendo em vista as circunstâncias do caso concreto, notadamente a utilização de
armas de uso restrito e explosivos, o elevado número de agentes e a quantidade de crimes da mesma gravidade já cometidos pelo
grupo, majoro a pena no patamar máximo (metade), passando a dosá-la em 08 (oito) anos, 06 (seis) meses e 10 (dez) dias de
reclusão e 246 (duzentos e quarenta e seis) dias-multa.Não há causas de diminuição.3.1.6.3) Somação das Penas Logo, fica o réu
MARCOS PEREIRA DE SOUZA definitivamente condenado à pena de 20 (vinte) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de
reclusão e 568 (quinhentos e sessenta e oito) dias-multa, devendo iniciar seu cumprimento em regime fechado.3.1.7) Paulo
Leandro Maciel da Silva3.1.7.1) Crime de Roubo Circunstâncias Judiciais: a) culpabilidade: o réu agiu com culpabilidade
exacerbada, sobretudo considerando o alto grau de violência empregado na ação criminosa, com uso de explosivos e efetuação de
diversos disparos de arma de fogo, expondo a risco a vida de terceiros e a incolumidade pública; b) antecedentes: o réu não é
primário, pois possui contra si sentença penal condenatória transitada em julgado, porém, tal circunstância não pode ser valorada,
nesse momento, porque já incidirá na segunda fase; c) conduta social: não foram apuradas informações sobre tal circunstância,
razão pela qual deixo de valorá-la; d) personalidade: as provas constantes dos autos evidenciam que o acusado possui
personalidade voltada para a prática de crimes, pesando essa circunstância em seu desfavor; e) motivo: o denunciado foi movido
pelo desejo de obter lucro fácil, o que é inerente à natureza do crime; f) circunstâncias: desfavoráveis, considerando o concurso de
pessoas e que a vítima estava em serviço de transporte de valores (o uso de arma será considerado na terceira fase); g)
consequências: graves, tendo em vista o elevado prejuízo sofrido pela vítima com a subtração de quase um milhão e meio de reais
e a explosão do carro forte; h) comportamento da vítima: não contribuiu para a prática do crime. Diante de tais ponderações, fixo a
pena-base em 07 (sete) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 228 (duzentos e vinte e oito) dias-multa.Como não foram coletadas
informações acerca da capacidade econômica do réu, atribuo a cada dia-multa o valor correspondente a um trinta avos do salário
mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.Presentes as circunstâncias agravantes do art. 61, incisos I e II, d, do Código Penal,
majoro a pena em 2/6 (dois sextos), passando a dosá-la em 10 (dez) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 304 (trezentos e
quatro) dias-multa.Não concorrem circunstâncias atenuantes. Na terceira fase, verifica-se que o crime é triplamente majorado (art.
157, § 2º, I, II e III, do CP) e as circunstâncias do caso concreto revelam maior desvalor na conduta do acusado, notadamente em
virtude da utilização de armas de fogo de uso restrito e explosivos e do elevado número de agentes. Por essa razão, majoro a
pena no patamar máximo (metade), passando a dosá-la em 15 (quinze) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 456 (quatrocentos e
cinquenta e seis) dias-multa.Não há causas de diminuição.3.1.7.2) Crime de Organização Criminosa Circunstâncias Judiciais: a)
culpabilidade: o réu agiu com culpabilidade exacerbada, sobretudo considerando o alto grau de violência empregado nas ações

Página 1573 de 2382 Diário da Justiça Eletrônico Disponibilização: 30/06/2017
Edição nº 114/2017 Publicação: 03/07/2017

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO - Praça Dom Pedro II, s/n Centro - CEP 65010-905 - São Luis-MA - Fone: (98) 2106-9000 - www.tjma.jus.br
Diário da Justiça Eletrônico - Diretoria Judiciária - Coordenadoria de Jurisprudência e Publicações - Fone: (98) 2106 9805 / 9810 / 9896 / 9897 - publicacoes@tj.ma.gov.br



criminosas, com uso de explosivos e armas de fogo de grosso calibre, expondo a risco a vida de terceiros e a incolumidade
pública; b) antecedentes: o réu não é primário, pois possui contra si sentença penal condenatória transitada em julgado, porém, tal
circunstância não pode ser valorada, nesse momento, porque já incidirá na segunda fase; c) conduta social: não foram apuradas
informações sobre tal circunstância, razão pela qual deixo de valorá-la; d) personalidade: as provas constantes dos autos
evidenciam que o acusado possui personalidade voltada para a prática de crimes, pesando essa circunstância em seu desfavor; e)
motivo: o denunciado se associou aos demais integrantes do grupo para a prática de infrações penais, o que é inerente à natureza
do crime; f) circunstâncias: desfavoráveis, considerando o modus operandi adotado nas empreitadas criminosas e a quantidade de
crimes da mesma gravidade já cometidos pelo grupo em várias unidades da federação; g) consequências: graves, tendo em vista
os elevados valores subtraídos nos assaltos praticados pela organização criminosa, inclusive no roubo ao carro forte no município
de Sítio Novo, tratado nos presentes autos; h) comportamento da vítima: nada há para ser valorado. Diante de tais ponderações,
fixo a pena-base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 185 (cento e oitenta e cinco) dias-multa.Como não foram
coletadas informações acerca da capacidade econômica do réu, atribuo a cada dia-multa o valor correspondente a um trinta avos
do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.Presentes as circunstâncias agravantes do art. 61, incisos I e II, d, do Código
Penal, majoro a pena em 2/6 (dois sextos), passando a dosá-la em 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 246
(duzentos e quarenta e seis) dias-multa.Não concorrem circunstâncias atenuantes. Na terceira fase, verifica-se a incidência da
causa de aumento prevista no § 2º, do art. 2º, da Lei 12.850/2013. Por essa razão, tendo em vista as circunstâncias do caso
concreto, notadamente a utilização de armas de fogo de uso restrito e explosivos, o elevado número de agentes e a quantidade de
crimes da mesma gravidade já cometidos pelo grupo, majoro a pena no patamar máximo (metade), passando a dosá-la em 11
(onze) anos de reclusão e 369 (trezentos e sessenta e nove) dias-multa.Não há causas de diminuição.3.1.7.3) Somação das
Penas Logo, fica o réu PAULO LEANDRO MACIEL DA SILVA definitivamente condenado à pena de 26 (vinte e seis) anos e 06
(seis) meses de reclusão e 825 (oitocentos e vinte e cinco) dias-multa, devendo iniciar seu cumprimento em regime fechado.3.1.8)
Rodrigo Bezerra Lima Nunes3.1.8.1) Crime de Roubo Circunstâncias Judiciais: a) culpabilidade: o réu agiu com culpabilidade
exacerbada, sobretudo considerando o alto grau de violência empregado na ação criminosa, com uso de explosivos e efetuação de
diversos disparos de arma de fogo, expondo a risco a vida de terceiros e a incolumidade pública; b) antecedentes: réu
tecnicamente primário, por força do princípio da não culpabilidade; c) conduta social: não foram apuradas informações sobre tal
circunstância, razão pela qual deixo de valorá-la; d) personalidade: as provas constantes dos autos evidenciam que o acusado
possui personalidade voltada para a prática de crimes, pesando essa circunstância em seu desfavor; e) motivo: o denunciado foi
movido pelo desejo de obter lucro fácil, o que é inerente à natureza do crime; f) circunstâncias: desfavoráveis, considerando o
concurso de pessoas e que a vítima estava em serviço de transporte de valores (o uso de arma será considerado na terceira fase);
g) consequências: graves, tendo em vista o elevado prejuízo sofrido pela vítima com a subtração de quase um milhão e meio de
reais e a explosão do carro forte; h) comportamento da vítima: não contribuiu para a prática do crime. Diante de tais ponderações,
fixo a pena-base em 07 (sete) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 228 (duzentos e vinte e oito) dias-multa.Como não foram
coletadas informações acerca da capacidade econômica do réu, atribuo a cada dia-multa o valor correspondente a um trinta avos
do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.Presente a circunstância agravante do art. 61, inciso II, d, do Código Penal,
majoro a pena em 1/6 (um sexto), passando a dosá-la em 09 (dez) anos e 15 (quinze) dias de reclusão e 266 (duzentos e sessenta
e seis) dias-multa.Não concorrem circunstâncias atenuantes. Na terceira fase, verifica-se que o crime é triplamente majorado (art.
157, § 2º, I, II e III, do CP) e as circunstâncias do caso concreto revelam maior desvalor na conduta do acusado, notadamente em
virtude da utilização de armas de fogo de uso restrito e explosivos e do elevado número de agentes. Por essa razão, majoro a
pena no patamar máximo (metade), passando a dosá-la em 13 (treze) anos, 06 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão e
399 (trezentos e noventa e nove) dias-multa.Não há causas de diminuição.3.1.8.2) Crime de Organização Criminosa
Circunstâncias Judiciais: a) culpabilidade: o réu agiu com culpabilidade exacerbada, sobretudo considerando o alto grau de
violência empregado nas ações criminosas, com uso de explosivos e armas de fogo de grosso calibre, expondo a risco a vida de
terceiros e a incolumidade pública; b) antecedentes: réu tecnicamente primário, por força do princípio da não culpabilidade; c)
conduta social: não foram apuradas informações sobre tal circunstância, razão pela qual deixo de valorá-la; d) personalidade: as
provas constantes dos autos evidenciam que o acusado possui personalidade voltada para a prática de crimes, pesando essa
circunstância em seu desfavor; e) motivo: o denunciado se associou aos demais integrantes do grupo para a prática de infrações
penais, o que é inerente à natureza do crime; f) circunstâncias: desfavoráveis, considerando o modus operandi adotado nas
empreitadas criminosas e a quantidade de crimes da mesma gravidade já cometidos pelo grupo em várias unidades da federação;
g) consequências: graves, tendo em vista os elevados valores subtraídos nos assaltos praticados pela organização criminosa,
inclusive no roubo ao carro forte no município de Sítio Novo, tratado nos presentes autos; h) comportamento da vítima: nada há
para ser valorado. Diante de tais ponderações, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 185 (cento e
oitenta e cinco) dias-multa.Como não foram coletadas informações acerca da capacidade econômica do réu, atribuo a cada dia-
multa o valor correspondente a um trinta avos do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.Presente a circunstância
agravante do art. 61, inciso II, d, do Código Penal, majoro a pena em 1/6 (um sexto), passando a dosá-la em 06 (seis) anos e 05
(cinco) meses de reclusão e 215 (duzentos e quinze) dias-multa.Não concorrem circunstâncias atenuantes. Na terceira fase,
verifica-se a incidência da causa de aumento prevista no § 2º, do art. 2º, da Lei 12.850/2013. Por essa razão, tendo em vista as
circunstâncias do caso concreto, notadamente a utilização de armas de fogo de uso restrito e explosivos, o elevado número de
agentes e a quantidade de crimes da mesma gravidade já cometidos pelo grupo, majoro a pena no patamar máximo (metade),
passando a dosá-la em 09 (nove) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 322 (trezentos e vinte e dois) dias-
multa.Não há causas de diminuição.3.1.8.3) Somação das Penas Logo, fica o réu RODRIGO BEZERRA LIMA NUNES
definitivamente condenado à pena de 23 (vinte e três) anos, 02 (dois) meses e 07 (sete) dias de reclusão e 721 (setecentos e vinte
e um) dias-multa, devendo iniciar seu cumprimento em regime fechado.3.2) Disposições FinaisCondeno os réus no pagamento das
custas processuais, as quais deverão ser recolhidas em conformidade com a legislação pertinente.Com fundamento no art. 91, II,
b, do Código Penal, decreto a perda, em favor da União, do veículo Toyota Hilux, cor branca, 2012/2012, placa OGY-8109 (CRLV
de fl. 217), e do veículo Toyota Corola, cor prata, 2011/2012, placa NYS-5426 (CRLV de fl. 67), apreendidos, respectivamente, em
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poder de PAULO LEANDRO MACIEL DA SILVA e RODRIGO BEZERRA LIMA NUNES, eis que se tratam de proveitos auferidos
pelos agentes com a prática dos fatos criminosos. No que tange ao veículo VW Saveiro, cor branca, 2012/2012, placa OGX-1611
(CRLV de fl. 12), e ao veículo VW Saveiro, cor branca, 2012/2013, placa OTM-1941 (auto de fl. 620), verifico que inexistem
elementos suficientes a demonstrar sua origem ilícita, não sendo possível afirmar que constituem produto ou proveito dos crimes,
motivo por que deixo de determinar, nesse momento, a perda dos aludidos bens. Ressalte-se, por oportuno, que, não consistindo o
bem aprendido em produto ou proveito do crime, o confisco só se afigura possível em se tratando de coisa cujo fabrico, alienação,
uso, porte ou detenção constitua fato ilícito (art. 91, II, a, do Código Penal), o que não se verifica neste caso. Mantenho a prisão
preventiva dos acusados, eis que subsistentes os motivos verificados ao tempo de sua decretação.Caso haja interposição de
recurso, expeçam-se guias de execução provisória, em conformidade com a Resolução CNJ nº 113/2010.As vítimas deverão ser
intimadas para ciência desta sentença, na forma do art. 201, § 2º, do CPP.Após o trânsito em julgado: a) Lancem-se os nomes dos
réus no rol de culpados; b) Expeçam-se as guias de execução definitivas; c) Proceda-se ao recolhimento das penas pecuniárias,
na forma do art. 686, do CPP; e d) Comunique-se à Justiça Eleitoral para os fins do disposto no art. 71, § 2º, do CE. Publique-se.
Registre-se. Intimem-se. Montes Altos/MA, 23 fevereiro de 2017.Franklin Silva Brandão JuniorJuiz de Direito Resp: 134536

PROCESSO Nº 0001301-55.2016.8.10.0102 (13012016)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO SUMÁRIO

AUTOR: LEVY BARBOSA DO NASCIMENTO
ADVOGADO: RAMON OLIVEIRA DA MOTA DOS REIS ( OAB 13913-MA )

REU: MARIA DO SOCORRO MARQUES LIMA

Processo nº 1301-55.2016.8.10.0102Ação PossessóriaRequerente: Levy Barbosa do Nascimento e OutraRequerida: Maria do
Socorro LopesSENTENÇACuidam os autos de ação de interdito proibitório proposta por LEVY BARBOSA DO NASCIMENTO e
SAMARA GLEYCE DOS SANTOS, em desfavor de MARIA DO SOCORRO LOPES MARQUES LIMA, pelos fatos e fundamentos
jurídicos constantes da inicial.HOMOLOGO, por sentença, a desistência requerida à fl. 21, nos termos do art. 200, parágrafo único,
do CPC, e JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, na forma do art. 485, VIII, do mesmo diploma legal.Condeno a
parte requerente no pagamento das custas processuais. Defiro-lhe, contudo, os benefícios da justiça gratuita, ficando suspensa a
exigibilidade da verba, na forma e pelo prazo do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil, findo o qual restará extinta a
obrigação.Sem honorários advocatícios.Após o trânsito em julgado, arquivem-se.Publique-se. Registre-se. Intime-se.Montes
Altos/MA, 27 de abril de 2017.Franklin Silva Brandão JuniorJuiz de Direito Resp: 134536

PROCESSO Nº 0001333-94.2015.8.10.0102 (13342015)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

REQUERENTE: CLEVIA CHAVES RABELO
ADVOGADO: HILDOMAR SANTOS SILVA ( OAB 11162-MA )

REQUERIDO: MUNICIPIO DE RIBAMAR FIQUENE
ADVOGADO: LUIS CARLOS GOMES DA SILVA JUNIOR ( OAB/MA 12.625 )

SENTENÇACuidam os autos de ação de obrigação de fazer proposta por CLEVIA CHAVES RABELO, em desfavor do MUNICIPIO
DE RIBAMAR FIQUENE, pelos fatos e fundamentos jurídicos constantes da peça vestibular. HOMOLOGO o acordo celebrado
entre as partes para que produza seus jurídicos e legais efeitos, declarando extinto o processo, com resolução do mérito, nos
termos do art. 487, III, b, do CPC. Sem custas ou honorários advocatícios neste grau de jurisdição.Após o trânsito em julgado,
arquivem-se, com as cautelas de praxe. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Montes Altos/MA, 11 de maio de 2017.Franklin Silva
Brandão JuniorJuiz de Direito Resp: 134536

PROCESSO Nº 0001343-41.2015.8.10.0102 (13442015)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

REQUERENTE: MARIA DE FÁTIMA BARBOSA DA SILVA
ADVOGADO: HILDOMAR SANTOS SILVA ( OAB 11162-MA )

REQUERIDO: MUNICIPIO DE RIBAMAR FIQUENE
ADVOGADO: LUIS CARLOS GOMES DA SILVA JUNIOR ( OAB/MA 12.625 )

SENTENÇACuidam os autos de ação de obrigação de fazer proposta por MARIA DE FÁTIMA BARBOSA DA SILVA, em desfavor
do MUNICIPIO DE RIBAMAR FIQUENE, pelos fatos e fundamentos jurídicos constantes da peça vestibular. HOMOLOGO o
acordo celebrado entre as partes para que produza seus jurídicos e legais efeitos, declarando extinto o processo, com resolução
do mérito, nos termos do art. 487, III, b, do CPC. Sem custas ou honorários advocatícios neste grau de jurisdição.Após o trânsito
em julgado, arquivem-se, com as cautelas de praxe. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Montes Altos/MA, 11 de maio de
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2017.Franklin Silva Brandão JuniorJuiz de Direito Resp: 134536

PROCESSO Nº 0001347-78.2015.8.10.0102 (13482015)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

REQUERENTE: ALDENIRA DIAS DOS SANTOS
ADVOGADO: HILDOMAR SANTOS SILVA ( OAB 11162-MA )

REQUERIDO: MUNICIPIO DE RIBAMAR FIQUENE
ADVOGADO: LUIS CARLOS GOMES DA SILVA JUNIOR ( OAB/MA 12.625 )

SENTENÇACuidam os autos de ação de obrigação de fazer proposta por ALDENIRA DIAS DOS SANTOS, em desfavor do
MUNICIPIO DE RIBAMAR FIQUENE, pelos fatos e fundamentos jurídicos constantes da peça vestibular. HOMOLOGO o acordo
celebrado entre as partes para que produza seus jurídicos e legais efeitos, declarando extinto o processo, com resolução do
mérito, nos termos do art. 487, III, b, do CPC. Sem custas ou honorários advocatícios neste grau de jurisdição.Após o trânsito em
julgado, arquivem-se, com as cautelas de praxe. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Montes Altos/MA, 11 de maio de
2017.Franklin Silva Brandão JuniorJuiz de Direito Resp: 134536

PROCESSO Nº 0001399-40.2016.8.10.0102 (13992016)
AÇÃO: PROCESSO CAUTELAR | BUSCA E APREENSÃO

REQUERENTE: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA
ADVOGADO: DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO ( OAB 31618-MA )

REQUERIDO: SUZANNY SILVA OLIVEIRA

Processo nº 1399-40.2016.8.10.0102Ação de Busca e ApreensãoRequerente: Administradora de Consórcio Nacional Honda
LTDARequerida: Suzanny Silva OliveiraSENTENÇACuidam os autos de ação de busca e apreensão proposta por
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONODA LTDA, em desfavor de SUZANNY SILVA OLIVEIRA, pelos fatos e
fundamentos jurídicos constantes da inicial.HOMOLOGO, por sentença, a desistência requerida à fl. 21, nos termos do art. 200,
parágrafo único, do CPC, e JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, na forma do art. 485, VIII, do mesmo diploma
legal.Condeno a parte requerente no pagamento das custas finais, se houver. Sem honorários advocatícios.Solicite-se a devolução
do mandado ao oficial de justiça.Após o trânsito em julgado, arquivem-se.Publique-se. Registre-se. Intime-se.Montes Altos/MA, 27
de abril de 2017.Franklin Silva Brandão JuniorJuiz de Direito Resp: 134536

Morros

PROCESSO Nº 0000017-88.2013.8.10.0143 (182013)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

AUTOR: RAIMUNDO PROTAZIO CARVALHO
ADVOGADO: MARCELO AGUIAR GASPAR ( OAB 9644-MA )

REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

ATO ORDINATÓRIOUsando da faculdade que me confere a Constituição Federal no seu artigo 93, inciso XIV, e o Código de
Processo Civil no seu artigo 203, §4º, regulamentados pelo provimento nº. 001/2007, em seus artigos 2º e 3º, inc. III, da
Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Maranhão, CUMPRE:INTIMO a parte autora, na pessoa do seu causídico, Dr(a).
Marcelo Aguiar Gaspar, inscrito na OAB/MA, sob nº. 9.644, para, no prazo de 10(dez) dias, se manifestar acerca da contestação
de fls. 27/36.Outrossim, INTIMO para informar as provas que pretende produzir.Morros/MA, 29 de junho de 2017.Sergean de
Sousa SilvaSecretária Judicial Resp: 186304

EDITAL DE CITAÇÃO
Prazo – 15 dias
Processo nº.109-61.2016.8.10.0143 (1132016)
Natureza: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Acusado(a): Edimilson Santos Carvalho
A Excelentíssima Senhora Doutora ADRIANA DA SILVA CHAVES, Juíza de Direito Titular da Comarca de Morros, Estado do
Maranhão, na forma da Lei, etc.
CITAÇÃO DE: Edimilson Santos Carvalho, brasileiro, filho de Raimundo Heloy e Iolete dos Santos, com endereço na Rua principal,
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s/n, Vila Vitória, Morro do Urubu, Rosário/MA, atualmente em lugar incerto e não sabido.
FINALIDADE: CITAR o acusado para tomar ciencia do inteiro teor da denúncia, devendo apresentar resposta por escrito no prazo
de 10 (dez) dias (art. 396 do CPP), podendo em sua resposta arquir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa,
oferecer documentos e justificações, especificar provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua
intimação, quando necessário.
SEDE DO JUÍZO: Secretaria Judicial - Fórum de Morros - Praça São João, s/n, Centro, Morros/MA - Cep.: 65.160-000.
O que se CUMPRA nos termos e na forma da Lei. Dado e passado na Secretaria Judicial da Vara Única, nesta cidade de Morros,
Estado do Maranhão, aos 29 de junho de 2017. Eu, Jane Almeida, o digitei.
Adriana da Silva Chaves
Juíza de Direito

PROCESSO Nº 0000029-05.2013.8.10.0143 (302013)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

AUTOR: JOSE RIBAMAR SANTOS MARQUES
ADVOGADO: MARCELO AGUIAR GASPAR ( OAB 9644-MA )

REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Processo nº. 29-05.2013.8.10.0143 (302013)Natureza: Procedimento OrdinárioREQUERENTE: JOSÉ RIBAMAR SANTOS
MARQUESREQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALDESPACHOEm razão do extenso lapso temporal desde o
protocolamento da inicial, intime-se a parte autora, por meio de seu advogado (via Dje) para, no prazo de 05(cinco) dias, informar
se ainda tem interesse no prosseguimento da presente demanda, ressaltando-se que o transcurso, in albis, do referido prazo
ensejará a extinção do presente feito, sem o julgamento do mérito.Após o transcurso do prazo acima referido, retornem-me os
autos conclusos;Este despacho servirá como mandado, cumprimento, e/ou ofício na comunicação dos autos processuais, dentro
do princípio da celeridade aqui implantado.Publique-se.Morros/MA, 29 de junho de 2017.ADRIANA DA SILVA CHAVESJuíza de
Direito Titular da Comarca de Morros Resp: 186304

PROCESSO Nº 0000036-55.2017.8.10.0143 (402017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

REQUERENTE: MARIA PEREIRA EVANGELISTA
ADVOGADO: AUGUSTO AFONSO BARBALHO DUQUE BACELAR ( OAB 7774-MA ) e JOAO JOSE DE CARVALHO JUNIOR (
OAB 15118-MA )

REQUERIDO: BANCO BRADESCO (AGÊNCIA ROSÁRIO)
ADVOGADO: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO ( OAB 11812A-MA )

Procedimento do Juizado Especial CívelProcesso nº 36-55.2017.8.10.0143 (402017)Requerente: Maria Pereira
EvangelistaRequerido: Banco Bradesco (agência Rosário)SENTENÇATrata-se de ação indenizatória proposta por Maria Pereira
Evangelista em face de Banco Bradesco (agência Rosário), sustentando a ocorrência de descontos em seus proventos em razão
de taxas de serviços bancários (cartão de crédito anuidade) junto ao requerido - extratos de fl.12. Relata em sua exordial que não
teria firmado nenhum contrato com o banco réu e que tais debitações vêm lhe causando severos transtornos morais e prejuízos
materiais.Relatório dispensado, conforme art. 38 da Lei nº 9.099/95.Decido.Em sede de defesa a requerida argui, preliminarmente,
a falta de interesse de agir do autor, visto que este não procurou o banco para uma solução administrativa do conflito, todavia esta
argumentação merece ser rechaçada. O interesse de agir é o elemento material do direito de ação e consiste no interesse de obter
o provimento demandado, neste contexto autor demonstrou a necessidade e a utilidade de utilizar-se da via judicial para a
resolução da celeuma. Ademais, pelo princípio constitucional do acesso à Justiça, é desnecessário o procedimento administrativo
para que o interessado pleiteie judicialmente o que entende ser de seu direito.Partindo para a análise do mérito, o ponto nuclear da
demanda consiste na suposta existência de danos materiais e morais sofridos pela parte requerente em razão de ter sido imputado
à parte autora serviços bancários (cartão de crédito anuidade) de forma não autorizada, tendo o banco requerido efetuado
desconto(s) nos seus proventos no valor de R$ 8,50.Inicialmente, reconheço a aplicabilidade das normas do Código de Defesa do
Consumidor (Lei nº 8.079/90) à presente demanda, pois se trata de uma relação consumerista, de modo que a Instituição
Financeira requerida é a fornecedora de serviços bancários, nos termos do art. 3º do CDC e da Súmula 297 do STJ ("o Código de
Defesa do Consumidor se aplica às instituições financeiras"), e a requerente qualifica-se como consumidora, conforme dispõem o
art. 2º c/c com o art. 17 do referido diploma legal.Assim, o enquadramento jurídico da discussão é sobre a existência ou não de
defeito no serviço realizado pelo Banco requerido, uma vez que o este não teria fornecido a segurança e cautela que legitimamente
o consumidor esperava, nos termos do art. 14 do CDC.Nesse sentido, o dispositivo legal supracitado dispõe que o fornecedor de
serviços responde de forma objetiva, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos
consumidores por defeitos relativos à prestação dos seus serviços, responsabilidade essa que somente será excluída se
comprovada a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro ou, ainda, nos casos fortuitos/força
maior.Ademais, à presente demanda aplica-se a inversão do ônus probante em favor do consumidor, com fundamento no art. 6º,
inciso VIII e art. 14, §3º, ambos do CDC, em virtude da verossimilhança de suas alegações e da sua condição de hipossuficiente
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processual. Caberia, em razão disso, ao Requerido, o ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.Oportuno frisar que, tratando-se de processo que tramita pelo rito do Juizado Especial, a produção de provas é
concentrada na Audiência de Instrução e Julgamento, logo, em razão do princípio da eventualidade deve o réu em sua contestação
apresentar toda a prova documental que for de seu interesse, não se podendo admitir a juntada de documentos de defesa em
momento posterior ao ato, sob pena de indeferimento.Compulsando os autos, verifica-se que a defesa não está acompanhada de
qualquer prova documental e/ou audiovisual, que demonstre ter sido o(a) autor(a) aquele(a) que efetivamente contratou e/ou se
beneficiou das transações bancárias aqui questionadas. No caso em apreço, caberia ao banco apresentar provas de que o serviço
de crédito foi autorizado, o que não fez, mesmo possuindo o ônus da prova, não comprovou o consentimento da parte requerente
na contratação de serviços bancários (cartão de crédito anuidade), ora objeto de questionamento.Assim, afasta-se a alegação de
que a requerida estava atuando em exercício regular de direito, haja vista inexistir qualquer contrato ou prova audiovisual que
pudesse tornar a cobrança legítima, devendo o banco ser responsabilizado pelos contratos que firma, pelas movimentações
bancárias que promove e por todos os demais riscos inerentes à atividade econômica, resguardando-se de agir de forma a
privilegiar somente o lucro, devendo agir com maior diligência nos casos futuros.Desse modo, face a negligência da Demandada
em acostar aos autos provas de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da Autora, suas teses defensivas não
merecem acolhida.A súmula nº 479, do STJ, que trata da responsabilidade das instituições financeiras por fraudes em operações
bancárias, é clara em estabelecer a responsabilidade objetiva delas, ante ao acontecimento narrado na vestibular:"As instituições
financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros
no âmbito de operações bancárias". Desse modo, para a configuração da responsabilidade da instituição financeira, basta a
comprovação do ato ilícito, do evento danoso, bem como da relação de causalidade entre ambos, não sendo necessário perquirir
acerca do elemento subjetivo da culpa. No caso em apreço, o ato ilícito evidencia-se pelos descontos indevidos nos proventos da
parte autora, sem que esta tenha os autorizado, fato que restou demonstrado pela análise do conjunto probatório constante nos
autos.Quanto ao pedido de indenização por danos materiais, este merece acolhimento, restando reconhecida a ilegalidade do(s)
desconto(s), tendo direito a parte autora à devolução em dobro das quantias indevidamente descontadas de seus proventos.
Contudo, em conformidade com os documentos colacionados aos autos - extratos de fl.12 -, a parte autora somente comprovou
terem sido debitados de seu benefício 2 descontos no importe de R$ 8,5, equivalente ao montante de R$ 17,00. Tal valor deverá
ser restituído em dobro, perfazendo a importância de R$ 34,00, a título de repetição de indébito (Parágrafo Único, Art.42,
CDC).Todavia, quanto ao pedido de indenização por danos morais em razão de descontos indevidos no importe R$ 17,00 -, em
que pese a conduta relapsa da parte requerida, tal falha não é capaz de gerar dano moral indenizável, sob pena de banalização do
instituto. O presente caso retrata mero aborrecimento, chateação da vida cotidiana, em que todos estão expostos a sofrer, mas que
não é capaz, por si só, de abalar algum direito da personalidade do indivíduo e, por isso, não gera indenização por danos
morais.Por sua vez, quanto ao pedido de cancelamento dos descontos de serviços bancários de cartão de crédito anuidade,
evidenciada a falha na prestação do serviço e não comprovada a contratação pela requerente, este merece acolhimento quanto ao
contrato: extratos de fl.12.Ante ao exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na exordial,
resolvendo o mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015, para: 1) Negar o pedido de indenização por danos morais.2)
CONDENAR o requerido Banco Bradesco (agência Rosário) ao pagamento do valor de R$ 34,00, no prazo de 15 (quinze) dias, a
título de indenização por danos materiais, com juros de 1% (um por cento) ao mês, desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ)
Set/2016 (fl.12) e correção monetária desde o prejuízo auferido em cada prestação (Súmula 43 do STJ), de acordo com a tabela
prática.3) CONDENAR o requerido Banco Bradesco (agência Rosário) a CANCELAR, no prazo de 15 dias, descontos relativos à
serviços bancários de cartão de crédito anuidade -extratos de fl.12- estando reconhecida a inexistência do débito objeto desta
demanda, sob pena de multa. Sem condenação em custas processuais e em honorários advocatícios de sucumbência (art. 55, da
Lei 9099/95). Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Havendo o pagamento voluntário, com o respectivo depósito bancário no valor
estipulado, expeça-se o alvará judicial.Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas legais.A presente
decisão servirá como mandado de intimação, para todos os efeitos legais.Morros/MA, 27 de junho de 2017.ADRIANA DA SILVA
CHAVESJuíza de Direito Titular da Comarca de Morros Resp: 184069

PROCESSO Nº 0000037-40.2017.8.10.0143 (412017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

REQUERENTE: VALDELICE DIAS DOS SANTOS
ADVOGADO: AUGUSTO AFONSO BARBALHO DUQUE BACELAR ( OAB 7774-MA ) e JOAO JOSE DE CARVALHO JUNIOR (
OAB 15118-MA )

REQUERIDO: BANCO BRADESCO (AGÊNCIA ROSÁRIO)
ADVOGADO: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO ( OAB 11812A-MA )

Procedimento do Juizado Especial CívelProcesso nº 37-40.2017.8.10.0143 (412017)Requerente: Valdelice Dias dos
SantosRequerido: Banco Bradesco (agência Rosário)SENTENÇATrata-se de ação indenizatória proposta por Valdelice Dias dos
Santos em face de Banco Bradesco (agência Rosário), sustentando a ocorrência de descontos em seus proventos em razão de
serviços bancários de cesta Bradesco Expresso junto ao requerido - extrato de fl.12. Relata em sua exordial que não teria firmado
nenhum contrato com o banco réu e que tais debitações vêm lhe causando severos transtornos morais e prejuízos
materiais.Relatório dispensado, conforme art. 38 da Lei nº 9.099/95.Decido.O ponto nuclear da demanda consiste na suposta
existência de danos materiais e morais sofridos pela parte requerente em razão de ter sido imputado à parte autora a cobrança de
serviços de taxas bancárias (cesta Bradesco Expresso) de forma não autorizada, tendo o banco requerido efetuado desconto(s)
nos seus proventos nos valores de R$ 4,36 + R$ 13,60.Inicialmente, reconheço a aplicabilidade das normas do Código de Defesa
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do Consumidor (Lei nº 8.079/90) à presente demanda, pois se trata de uma relação consumerista, de modo que a Instituição
Financeira requerida é a fornecedora de serviços bancários, nos termos do art. 3º do CDC e da Súmula 297 do STJ ("o Código de
Defesa do Consumidor se aplica às instituições financeiras"), e a requerente qualifica-se como consumidora, conforme dispõem o
art. 2º c/c com o art. 17 do referido diploma legal.Assim, o enquadramento jurídico da discussão é sobre a existência ou não de
defeito no serviço realizado pelo Banco requerido, uma vez que o este não teria fornecido a segurança e cautela que legitimamente
o consumidor esperava, nos termos do art. 14 do CDC.Nesse sentido, o dispositivo legal supracitado dispõe que o fornecedor de
serviços responde de forma objetiva, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos
consumidores por defeitos relativos à prestação dos seus serviços, responsabilidade essa que somente será excluída se
comprovada a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro ou, ainda, nos casos fortuitos/força
maior.Ademais, à presente demanda aplica-se a inversão do ônus probante em favor do consumidor, com fundamento no art. 6º,
inciso VIII e art. 14, §3º, ambos do CDC, em virtude da verossimilhança de suas alegações e da sua condição de hipossuficiente
processual. Caberia, em razão disso, ao Requerido, o ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.Oportuno frisar que, tratando-se de processo que tramita pelo rito do Juizado Especial, a produção de provas é
concentrada na Audiência de Instrução e Julgamento, logo, em razão do princípio da eventualidade deve o réu em sua contestação
apresentar toda a prova documental que for de seu interesse, não se podendo admitir a juntada de documentos de defesa em
momento posterior ao ato, sob pena de indeferimento.Compulsando os autos, verifica-se que a defesa não está acompanhada de
qualquer prova documental e/ou audiovisual, que demonstre ter sido o(a) autor(a) aquele(a) que efetivamente contratou e/ou se
beneficiou das transações bancárias aqui questionadas. No caso em apreço, caberia ao banco apresentar provas de que o serviço
de crédito foi autorizado, o que não fez, mesmo possuindo o ônus da prova, não comprovou o consentimento da parte requerente
na contratação de serviços bancários de cesta Bradesco Expresso, ora objeto de questionamento.Assim, afasta-se a alegação de
que a requerida estava atuando em exercício regular de direito, haja vista inexistir qualquer contrato ou prova audiovisual que
pudesse tornar a cobrança legítima, devendo o banco ser responsabilizado pelos contratos que firma, pelas movimentações
bancárias que promove e por todos os demais riscos inerentes à atividade econômica, resguardando-se de agir de forma a
privilegiar somente o lucro, devendo agir com maior diligência nos casos futuros.Desse modo, face a negligência da Demandada
em acostar aos autos provas de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da Autora, suas teses defensivas não
merecem acolhida.A súmula nº 479, do STJ, que trata da responsabilidade das instituições financeiras por fraudes em operações
bancárias, é clara em estabelecer a responsabilidade objetiva delas, ante ao acontecimento narrado na vestibular:"As instituições
financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros
no âmbito de operações bancárias". Desse modo, para a configuração da responsabilidade da instituição financeira, basta a
comprovação do ato ilícito, do evento danoso, bem como da relação de causalidade entre ambos, não sendo necessário perquirir
acerca do elemento subjetivo da culpa. No caso em apreço, o ato ilícito evidencia-se pelos descontos indevidos nos proventos da
parte autora, sem que esta tenha os autorizado, fato que restou demonstrado pela análise do conjunto probatório constante nos
autos.Quanto ao pedido de indenização por danos materiais, este merece acolhimento, restando reconhecida a ilegalidade do(s)
desconto(s), tendo direito a parte autora à devolução em dobro das quantias indevidamente descontadas de seus proventos.
Contudo, em conformidade com os documentos colacionados aos autos - extrato de fl.12 -, a parte autora somente comprovou ter
sido debitado de seu benefício desconto(s) no importe de R$ 17,96. Tal valor deverá ser restituído em dobro, perfazendo a
importância de R$ 35,92, a título de repetição de indébito (Parágrafo Único, Art.42, CDC).Todavia, quanto ao pedido de
indenização por danos morais em razão de descontos indevidos no importe R$ 17,96 -, em que pese a conduta relapsa da parte
requerida, tal falha não é capaz de gerar dano moral indenizável, sob pena de banalização do instituto. O presente caso retrata
mero aborrecimento, chateação da vida cotidiana, em que todos estão expostos a sofrer, mas que não é capaz, por si só, de abalar
algum direito da personalidade do indivíduo e, por isso, não gera indenização por danos morais.Por sua vez, quanto ao pedido de
cancelamento dos descontos de serviços bancários de cesta Bradesco Expresso, evidenciada a falha na prestação do serviço e
não comprovada a contratação pela requerente, este merece acolhimento quanto ao contrato: extrato de fl.12.Ante ao exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na exordial, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015, para: 1)
Negar o pedido de indenização por danos morais.2) CONDENAR o requerido Banco Bradesco (agência Rosário) ao pagamento do
valor de R$ 35,92 (trinta e cinco reais e noventa e dois centavos), no prazo de 15 (quinze) dias, a título de indenização por danos
materiais, com juros de 1% (um por cento) ao mês, desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ) Set/2016 e correção monetária
desde o prejuízo auferido em cada prestação (Súmula 43 do STJ), de acordo com a tabela prática.3) CONDENAR o requerido
Banco Bradesco (agência Rosário) a CANCELAR, no prazo de 15 dias, eventual contrato relativo a serviços bancários de cesta
Bradesco Expresso -extrato de fl.12- estando reconhecida a inexistência do débito objeto desta demanda, sob pena de multa. Sem
condenação em custas processuais e em honorários advocatícios de sucumbência (art. 55, da Lei 9099/95). Publique-se. Registre-
se. Intimem-se.Havendo o pagamento voluntário, com o respectivo depósito bancário no valor estipulado, expeça-se o alvará
judicial.Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas legais.A presente decisão servirá como mandado de
intimação, para todos os efeitos legais.Morros/MA, 27 de junho de 2017.ADRIANA DA SILVA CHAVESJuíza de Direito Titular da
Comarca de Morros Resp: 184069

PROCESSO Nº 0000044-37.2014.8.10.0143 (442014)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

REQUERENTE: JOSÉ NATIVIDADE RAMOS
ADVOGADO: WALTER CASTRO E SILVA FILHO ( OAB 5396-MA )

REQUERIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
ADVOGADO: WILSON SALES BELCHIOR ( OAB 11099A-MA )
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Procedimento do Juizado Especial CívelProcesso nº 44-37.2014.8.10.0143 (442014)Requerente: José Natividade
RamosRequerido: Banco Bradesco Financiamentos S/ASENTENÇATrata-se de ação indenizatória proposta por José Natividade
Ramos em face de Banco Bradesco Financiamentos S/A, sustentando a ocorrência de descontos em seus proventos em razão de
empréstimo consignado junto ao requerido - Contrato 757644104 no valor de R$ 5.250,65 (fl.32). Relata em sua exordial que não
teria firmado nenhum contrato com o banco réu e que tais debitações vêm lhe causando severos transtornos morais e prejuízos
materiais.Relatório dispensado, conforme art. 38 da Lei nº 9.099/95.Decido.Não cabe prosperar a preliminar de conexão levantada
pela parte ré, visto que, não constam nos autos provas de que os processos indicados na contestação (fls. 37) se encontram no
mesmo momento processual do processo em análise, ao passo que a conexão só obrigaria a reunião dos processos se ambos
estivessem prontos para julgamento. Pelo exposto, a alegada conexão não logrou ser demonstrada por nenhuma das provas
colacionadas aos autos.Ademais, quando ao pedido de indeferimento da inicial realizado pela requerida com base na alegação de
ausência de documentos essenciais, este merece ser rechaçado, visto que os documentos anexados pelo autor permitem a
compreensão do objeto da lide. Ademais, o grau valorativo de cada documento colacionado há de ser auferido quando da
apreciação do mérito, não havendo cabimento para maiores divagações em fase preliminar. A alegação de falta de interesse de
agir do autor, visto que este não procurou o banco para uma solução administrativa do conflito, também merece ser rechaçada. O
interesse de agir é o elemento material do direito de ação e consiste no interesse de obter o provimento demandado, neste
contexto autor demonstrou a necessidade e a utilidade de utilizar-se da via judicial para a resolução da celeuma. Ademais, pelo
princípio constitucional do acesso à Justiça, é desnecessário o procedimento administrativo para que o interessado pleiteie
judicialmente o que entende sPartindo para a análise do mérito, o ponto nuclear da demanda consiste na suposta existência de
danos materiais e morais sofridos pela parte requerente em razão de ter sido imputado à parte autora empréstimo consignado de
forma não autorizada, tendo o banco requerido efetuado desconto(s) nos seus proventos no valor de R$ 161,30.Inicialmente,
reconheço a aplicabilidade das normas do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.079/90) à presente demanda, pois se trata
de uma relação consumerista, de modo que a Instituição Financeira requerida é a fornecedora de serviços bancários, nos termos
do art. 3º do CDC e da Súmula 297 do STJ ("o Código de Defesa do Consumidor se aplica às instituições financeiras"), e a
requerente qualifica-se como consumidora, conforme dispõem o art. 2º c/c com o art. 17 do referido diploma legal.Assim, o
enquadramento jurídico da discussão é sobre a existência ou não de defeito no serviço realizado pelo Banco requerido, uma vez
que o este não teria fornecido a segurança e cautela que legitimamente o consumidor esperava, nos termos do art. 14 do
CDC.Nesse sentido, o dispositivo legal supracitado dispõe que o fornecedor de serviços responde de forma objetiva,
independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à
prestação dos seus serviços, responsabilidade essa que somente será excluída se comprovada a inexistência do defeito ou a
culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro ou, ainda, nos casos fortuitos/força maior.Ademais, à presente demanda aplica-se a
inversão do ônus probante em favor do consumidor, com fundamento no art. 6º, inciso VIII e art. 14, §3º, ambos do CDC, em
virtude da verossimilhança de suas alegações e da sua condição de hipossuficiente processual. Caberia, em razão disso, ao
Requerido, o ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.Oportuno frisar que,
tratando-se de processo que tramita pelo rito do Juizado Especial, a produção de provas é concentrada na Audiência de Instrução
e Julgamento, logo, em razão do princípio da eventualidade deve o réu em sua contestação apresentar toda a prova documental
que for de seu interesse, não se podendo admitir a juntada de documentos de defesa em momento posterior ao ato, sob pena de
indeferimento.Compulsando os autos, verifica-se que a defesa não está acompanhada de qualquer prova documental e/ou
audiovisual, que demonstre ter sido o(a) autor(a) aquele(a) que efetivamente contratou e/ou se beneficiou das transações
bancárias aqui questionadas. No caso em apreço, caberia ao banco apresentar provas de que o serviço de crédito foi autorizado, o
que não fez, mesmo possuindo o ônus da prova, não comprovou o consentimento da parte requerente na contratação de
empréstimo consignado, ora objeto de questionamento.Assim, afasta-se a alegação de que a requerida estava atuando em
exercício regular de direito, haja vista inexistir qualquer contrato ou prova audiovisual que pudesse tornar a cobrança legítima,
devendo o banco ser responsabilizado pelos contratos que firma, pelas movimentações bancárias que promove e por todos os
demais riscos inerentes à atividade econômica, resguardando-se de agir de forma a privilegiar somente o lucro, devendo agir com
maior diligência nos casos futuros.Desse modo, face a negligência da Demandada em acostar aos autos provas de fatos
impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da Autora, suas teses defensivas não merecem acolhida.A súmula nº 479, do
STJ, que trata da responsabilidade das instituições financeiras por fraudes em operações bancárias, é clara em estabelecer a
responsabilidade objetiva delas, ante ao acontecimento narrado na vestibular:"As instituições financeiras respondem objetivamente
pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".
Desse modo, para a configuração da responsabilidade da instituição financeira, basta a comprovação do ato ilícito, do evento
danoso, bem como da relação de causalidade entre ambos, não sendo necessário perquirir acerca do elemento subjetivo da culpa.
No caso em apreço, o ato ilícito evidencia-se pelos descontos indevidos nos proventos da parte autora, sem que esta tenha os
autorizado, fato que restou demonstrado pela análise do conjunto probatório constante nos autos.Quanto ao pedido de indenização
por danos materiais, este merece acolhimento, restando reconhecida a ilegalidade do(s) desconto(s), tendo direito a parte autora à
devolução em dobro das quantias indevidamente descontadas de seus proventos. Em conformidade com os documentos
colacionados aos autos - Contrato 757644104 no valor de R$ 5.250,65 (fl.32) -, a parte autora comprovou ter sido debitado de seu
benefício 47 prestações de R$ 161,30, equivalente ao montante de R$ 7.581,10. Tal valor deverá ser restituído em dobro,
perfazendo a importância de R$ 15.162,20 (quinze mil, cento e sessenta e dois reais e vinte centavos), a título de repetição de
indébito (Parágrafo Único, Art.42, CDC).Por sua vez, o dano moral sofrido pela parte autora exsurge in re ipsa, ou seja, decorre
dos descontos indevido nos seus vencimentos em razão de empréstimo consignado não contratado(s), situação que exorbita o
mero dissabor ou constrangimento, sendo inegável a angústia sofrida em decorrência da diminuição patrimonial. Portanto, no caso
dos autos, evidente a fraude perpetrada por terceiro, com utilização às escuras dos dados bancários do(a) autor(a), a fim de
realizar transação financeira sem a manifestação da vontade deste(a). O êxito obtido pelo fraudador denuncia a falha no
fornecimento do serviço pelo banco réu que, ao escolher atuar no mercado sem as devidas cautelas, assume os riscos do negócio
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e, consequentemente, o prejuízo dos vitimados sem qualquer relação com as fraudes. Em suma, a responsabilidade do suplicado
é inerente ao risco do negócio. Diante desse cenário, não há dúvida de que a conduta do réu violou o direito da parte autora,
causando-lhe prejuízos de ordem material, traduzidos nos indevidos descontos efetuados nos vencimentos da mesma.É
indiscutível também o abalo moral vivenciado, que não se traduz em mero dissabor cotidiano, mas, ocasionado pela ausência de
dever objetivo de cuidado da instituição financeira, resultando em sérias repercussões para a parte autora, uma vez que os
descontos indevidos sobre o valor dos seus vencimentos atingem o caráter de subsistência do salário, afrontando sua dignidade. O
dano, no caso concreto, é resultante da falha operacional da instituição bancária, prescindido de qualquer comprovação da
repercussão surtida no psiquismo do lesado, pois a simples consignação é suficiente à configuração do dever de indenizar.
Hipótese de dano in re ipsa. Quanto ao montante da indenização do dano moral, cabe a regra de que a quantia deva ser suficiente
para reparar o mal sofrido, sem propiciar enriquecimento sem causa à parte autora, além de atender ao caráter pedagógico da
condenação. Sabendo disso, no que tange ao quantum a título de indenização pelos danos morais, entendo que o valor deve ser
fixado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), pois se mostra dentro dos parâmetros adotados pelo Tribunal de Justiça do Estado do
Maranhão e proporcional ao abalo sofrido.Por sua vez, quanto ao pedido de cancelamento do empréstimo consignado,
evidenciada a falha na prestação do serviço e não comprovada a contratação pela requerente, este merece acolhimento quanto ao
contrato: Contrato 757644104 no valor de R$ 5.250,65 (fl.32).Ante ao exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na
exordial, resolvendo o mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015, para:1) CONDENAR o requerido Banco Bradesco
Financiamentos S/A a pagar à parte autora, a título de danos morais, indenização no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), no
prazo de 15 (quinze) dias, com juros de 1% (um por cento) ao mês, desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ) - Agosto/2013 - e
correção monetária desde a presente data (Súmula 362 do STJ), de acordo com a tabela prática do TJMA.2) CONDENAR o
requerido Banco Bradesco Financiamentos S/A ao pagamento do valor de R$ 15.162,20 (quinze mil, cento e sessenta e dois reais
e vinte centavos),, no prazo de 15 (quinze) dias, a título de indenização por danos materiais, com juros de 1% (um por cento) ao
mês, desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ) Agosto/2013 e correção monetária desde o prejuízo auferido em cada prestação
(Súmula 43 do STJ), de acordo com a tabela prática.3) CONDENAR o requerido Banco Bradesco Financiamentos S/A a
CANCELAR, no prazo de 15 dias, eventual contrato relativo à empréstimo consignado -Contrato 757644104 no valor de R$
5.250,65 (fl.32)- estando reconhecida a inexistência do débito objeto desta demanda, sob pena de multa. Sem condenação em
custas processuais e em honorários advocatícios de sucumbência (art. 55, da Lei 9099/95). Publique-se. Registre-se. Intimem-
se.Havendo o pagamento voluntário, com o respectivo depósito bancário no valor estipulado, expeça-se o alvará judicial.Após o
trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas legais.A presente decisão servirá como mandado de intimação, para
todos os efeitos legais.Morros/MA, 27 de junho de 2017.ADRIANA DA SILVA CHAVESJuíza de Direito Titular da Comarca de
Morros Resp: 184069

PROCESSO Nº 0000070-11.2009.8.10.0143 (6632009)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

AUTOR: FRANCIDALVA ALVES DOS REIS e JOSÉ ALDIR ARAÚJO SANTOS e MARIA DA PAZ DE JESUS ABREU e NILDO
LISBOA DA SILVA e RAIMUNDA NONATA CONSTANTINO ALVES RODRIGUES e RAIMUNDO CARDOSO DO CARMO

REU: MUNICÍPIO DE CACHOEIRA GRANDE

Procedimento OrdinárioProcesso nº 70-11.2009.8.10.0143 (6632009)Requerente: Raimunda Nonata Constantino Alves
RodriguesNildo Lisboa da SilvaRaimundo Cardoso do CarmoMaria da Paz de Jesus AbreuFrancidalva Alves dos ReisJosé Aldir
Araújo SantosRequerido: Município de Cachoeira GrandeDESPACHO1. Apresentadas as contrarrazões (fls.170/187), ex vi do
disposto no §3º do artigo 1.010 do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do
Maranhão, com as homenagens de estilo., independentemente do juízo de admissibilidade. 2. Publique-se 3. Cumpra-
se.Morros/MA, 25 de abril de 2017.ADRIANA DA SILVA CHAVESJuíza de Direito Titular da Comarca de Morros Resp: 184069

PROCESSO Nº 0000216-71.2017.8.10.0143 (2482017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

AUTOR: SALOMÃO ARAÚJO PAZ
ADVOGADO: CARLOS AUGUSTO COELHO PINHEIRO ( OAB 6754-MA )

REU: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S/A

Processo nº 216-71.2017.8.10.0143 (2482017)Requerente:Salomão Araújo PazRequerido(a):Banco Itau BMG S/A
DESPACHOTrata-se de ação de declaratória de inexistência de débitos c/c indenização por danos morais e materiais proposta por
Salomão Araújo Paz em face do Banco Itau BMG S/A.A parte requerente pleiteou a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita,
ao argumento de não ter condições de arcar com as custas e despesas processuais.Entretanto, levando-se em consideração o
valor da causa (R$ 34.480,00), a parte, mesmo podendo optar pelo Juizado Especial, que, por força de lei (art. 54 da lei 9.099/95),
isenta de custas e despesas processuais, optou pelo procedimento comum ordinário.Portanto, indefiro o pedido de justiça gratuita,
devendo a parte, no prazo de 15 (quinze) dias, recolher as custas respectivas ou optar pela conversão para o rito sumaríssimo da
lei nº 9.099/95.Cumprida uma das opções acima, cumpre à parte requerente, no mesmo prazo aPortanto, indefiro o pedido de
justiça gratuita, devendo a parte, no prazo de 15 (quinze) dias, recolher as custas respectivas ou optar pela conversão para o rito
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sumaríssimo da lei nº 9.099/95.Decorrido o prazo concedido à parte requerente, certifique-se e voltem-me os autos conclusos para
análise do pleito liminar.Publique-se e intime-se a parte requerente por meio de seu advogado (via DJe).A presente decisão vale
como mandado.Morros/MA, 20 de abril de 2017.ADRIANA DA SILVA CHAVESJuíza de Direito Titular da Comarca de Morros
Resp: 184069

PROCESSO Nº 0000229-07.2016.8.10.0143 (2602016)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

REQUERENTE: SILVINO DO NASCIMENTO
ADVOGADO: HIALEY CARVALHO ARANHA ( OAB 10520-MA )

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO: WILSON SALES BELCHIOR ( OAB 11099A-MA )

Procedimento do Juizado Especial CívelProcesso nº 229-07.2016.8.10.0143 (2602016)Requerente: Silvino do
NascimentoRequerido: Banco Bradesco S/ASENTENÇATrata-se de ação indenizatória proposta por Silvino do Nascimento em
face de Banco Bradesco S/A, sustentando a ocorrência de descontos em seus proventos em razão de serviços bancários (cartão
de crédito anuidade, encargo limite de crédito e cesta Bradesco Expresso) junto ao requerido - extratos de fl.71/72. Relata em sua
exordial que não teria firmado nenhum contrato com o banco réu e que tais debitações vêm lhe causando severos transtornos
morais e prejuízos materiais.Relatório dispensado, conforme art. 38 da Lei nº 9.099/95.Decido.O ponto nuclear da demanda
consiste na suposta existência de danos materiais e morais sofridos pela parte requerente em razão de ter sido imputado à parte
autora taxas de serviços bancários (cartão de crédito anuidade, encargo limite de crédito e cesta Bradesco Expresso) de forma não
autorizada, tendo o banco requerido efetuado desconto(s) nos seus proventos no valor de R$ 174,51 (fl.71) + R$ 110,64
(fl.72).Inicialmente, reconheço a aplicabilidade das normas do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.079/90) à presente
demanda, pois se trata de uma relação consumerista, de modo que a Instituição Financeira requerida é a fornecedora de serviços
bancários, nos termos do art. 3º do CDC e da Súmula 297 do STJ ("o Código de Defesa do Consumidor se aplica às instituições
financeiras"), e a requerente qualifica-se como consumidora, conforme dispõem o art. 2º c/c com o art. 17 do referido diploma
legal.Assim, o enquadramento jurídico da discussão é sobre a existência ou não de defeito no serviço realizado pelo Banco
requerido, uma vez que o este não teria fornecido a segurança e cautela que legitimamente o consumidor esperava, nos termos do
art. 14 do CDC.Nesse sentido, o dispositivo legal supracitado dispõe que o fornecedor de serviços responde de forma objetiva,
independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à
prestação dos seus serviços, responsabilidade essa que somente será excluída se comprovada a inexistência do defeito ou a
culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro ou, ainda, nos casos fortuitos/força maior.Ademais, à presente demanda aplica-se a
inversão do ônus probante em favor do consumidor, com fundamento no art. 6º, inciso VIII e art. 14, §3º, ambos do CDC, em
virtude da verossimilhança de suas alegações e da sua condição de hipossuficiente processual. Caberia, em razão disso, ao
Requerido, o ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.Oportuno frisar que,
tratando-se de processo que tramita pelo rito do Juizado Especial, a produção de provas é concentrada na Audiência de Instrução
e Julgamento, logo, em razão do princípio da eventualidade deve o réu em sua contestação apresentar toda a prova documental
que for de seu interesse, não se podendo admitir a juntada de documentos de defesa em momento posterior ao ato, sob pena de
indeferimento.Compulsando os autos, verifica-se que a defesa não está acompanhada de qualquer prova documental e/ou
audiovisual, que demonstre ter sido o(a) autor(a) aquele(a) que efetivamente contratou e/ou se beneficiou das transações
bancárias aqui questionadas. No caso em apreço, caberia ao banco apresentar provas de que o serviço de crédito foi autorizado, o
que não fez, mesmo possuindo o ônus da prova, não comprovou o consentimento da parte requerente na contratação de serviços
bancários de cartão de crédito anuidade, encargo limite de crédito e cesta Bradesco Expresso, ora objeto de
questionamento.Assim, afasta-se a alegação de que a requerida estava atuando em exercício regular de direito, haja vista inexistir
qualquer contrato ou prova audiovisual que pudesse tornar a cobrança legítima, devendo o banco ser responsabilizado pelos
contratos que firma, pelas movimentações bancárias que promove e por todos os demais riscos inerentes à atividade econômica,
resguardando-se de agir de forma a privilegiar somente o lucro, devendo agir com maior diligência nos casos futuros.Desse modo,
face a negligência da Demandada em acostar aos autos provas de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da
Autora, suas teses defensivas não merecem acolhida.A súmula nº 479, do STJ, que trata da responsabilidade das instituições
financeiras por fraudes em operações bancárias, é clara em estabelecer a responsabilidade objetiva delas, ante ao acontecimento
narrado na vestibular:"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a
fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". Desse modo, para a configuração da
responsabilidade da instituição financeira, basta a comprovação do ato ilícito, do evento danoso, bem como da relação de
causalidade entre ambos, não sendo necessário perquirir acerca do elemento subjetivo da culpa. No caso em apreço, o ato ilícito
evidencia-se pelos descontos indevidos nos proventos da parte autora, sem que esta tenha os autorizado, fato que restou
demonstrado pela análise do conjunto probatório constante nos autos.Quanto ao pedido de indenização por danos materiais, este
merece acolhimento, restando reconhecida a ilegalidade do(s) desconto(s), tendo direito a parte autora à devolução em dobro das
quantias indevidamente descontadas de seus proventos. Contudo, em conformidade com os documentos colacionados aos autos -
extratos de fl.71/72 -, a parte autora somente comprovou ter sido debitado de seu benefício desconto(s) no importe de R$ 285,15.
Tal valor deverá ser restituído em dobro, perfazendo a importância de R$ 570,30, a título de repetição de indébito (Parágrafo
Único, Art.42, CDC).Por sua vez, o dano moral sofrido pela parte autora exsurge in re ipsa, ou seja, decorre dos descontos
indevido nos seus vencimentos em razão de taxas de serviços bancários de cartão de crédito anuidade, encargo limite de crédito e
cesta Bradesco Expresso não contratados, situação que exorbita o mero dissabor ou constrangimento, sendo inegável a angústia
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sofrida em decorrência da diminuição patrimonial. Portanto, no caso dos autos, evidente a fraude perpetrada por terceiro, com
utilização às escuras dos dados bancários do(a) autor(a), a fim de realizar transação financeira sem a manifestação da vontade
deste(a). O êxito obtido pelo fraudador denuncia a falha no fornecimento do serviço pelo banco réu que, ao escolher atuar no
mercado sem as devidas cautelas, assume os riscos do negócio e, consequentemente, o prejuízo dos vitimados sem qualquer
relação com as fraudes. Em suma, a responsabilidade do suplicado é inerente ao risco do negócio. Diante desse cenário, não há
dúvida de que a conduta do réu violou o direito da parte autora, causando-lhe prejuízos de ordem material, traduzidos nos
indevidos descontos efetuados nos vencimentos da mesma.É indiscutível também o abalo moral vivenciado, que não se traduz em
mero dissabor cotidiano, mas, ocasionado pela ausência de dever objetivo de cuidado da instituição financeira, resultando em
sérias repercussões para a parte autora, uma vez que os descontos indevidos sobre o valor dos seus vencimentos atingem o
caráter de subsistência do salário, afrontando sua dignidade. O dano, no caso concreto, é resultante da falha operacional da
instituição bancária, prescindido de qualquer comprovação da repercussão surtida no psiquismo do lesado, pois a simples
consignação é suficiente à configuração do dever de indenizar. Hipótese de dano in re ipsa. Quanto ao montante da indenização
do dano moral, cabe a regra de que a quantia deva ser suficiente para reparar o mal sofrido, sem propiciar enriquecimento sem
causa à parte autora, além de atender ao caráter pedagógico da condenação. Sabendo disso, no que tange ao quantum a título de
indenização pelos danos morais, entendo que o valor deve ser fixado em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), pois se mostra
dentro dos parâmetros adotados pelo Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão e proporcional ao abalo sofrido.Todavia, quanto
ao pedido de indenização por danos morais em razão de descontos indevidos no importe R$ 285,15, em que pese a conduta
relapsa da parte requerida, tal falha não é capaz de gerar dano moral indenizável, sob pena de banalização do instituto. O presente
caso retrata mero aborrecimento, chateação da vida cotidiana, em que todos estão expostos a sofrer, mas que não é capaz, por si
só, de abalar algum direito da personalidade do indivíduo e, por isso, não gera indenização por danos morais.Por sua vez, quanto
ao pedido de cancelamento dos descontos serviços bancários (cartão de crédito anuidade, encargo limite de crédito e cesta
Bradesco Expresso), evidenciada a falha na prestação do serviço e não comprovada a contratação pela requerente, este merece
acolhimento.Ante ao exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na exordial, resolvendo o mérito, nos termos do art.
487, I, do CPC/2015, para:1) CONDENAR o requerido Banco Bradesco S/A a pagar à parte autora, a título de danos morais,
indenização no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), no prazo de 15 (quinze) dias, com juros de 1% (um por cento)
ao mês, desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ) - Janeiro/2014 - e correção monetária desde a presente data (Súmula 362 do
STJ), de acordo com a tabela prática do TJMA.2) CONDENAR o requerido Banco Bradesco S/A ao pagamento do valor de R$
570,30 (quinhentos e setenta reais e trinta centavos), no prazo de 15 (quinze) dias, a título de indenização por danos materiais,
com juros de 1% (um por cento) ao mês, desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ) Janeiro/2014 e correção monetária desde o
prejuízo auferido em cada prestação (Súmula 43 do STJ), de acordo com a tabela prática.3) CONDENAR o requerido Banco
Bradesco S/A a CANCELAR, no prazo de 15 dias, descontos relativos a serviços bancários de cartão de crédito anuidade, encargo
limite de crédito e cesta Bradesco Expresso -extratos de fl.71/72- estando reconhecida a inexistência do débito objeto desta
demanda, sob pena de multa. Sem condenação em custas processuais e em honorários advocatícios de sucumbência (art. 55, da
Lei 9099/95).Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Havendo o pagamento voluntário, com o respectivo depósito bancário no valor
estipulado, expeça-se o alvará judicial.Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas legais.A presente
decisão servirá como mandado de intimação, para todos os efeitos legais.Morros/MA, 27 de junho de 2017.ADRIANA DA SILVA
CHAVESJuíza de Direito Titular da Comarca de Morros Resp: 184069

PROCESSO Nº 0000255-68.2017.8.10.0143 (2882017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

REQUERENTE: IVONETE COSTA SOUZA
ADVOGADO: EVERALDO DE JESUS BEZERRA SANTOS ( OAB 10529-MA )

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO ( OAB 23255-PE ) e ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO ( OAB
11812A-MA )

Procedimento do Juizado Especial CívelProcesso nº 255-68.2017.8.10.0143 (2882017)Requerente: Ivonete Costa
SouzaRequerido: Banco Bradesco S.ASENTENÇATrata-se de ação indenizatória proposta por Ivonete Costa Souza em face de
Banco Bradesco S.A, sustentando a ocorrência de descontos em seus proventos em razão de empréstimo (crédito pessoal) junto
ao requerido - Contrato 223891057 no valor de R$ 1.500,00 (fls.26/28). Relata em sua exordial que não teria firmado nenhum
contrato com o banco réu e que tais debitações vêm lhe causando severos transtornos morais e prejuízos materiais.Relatório
dispensado, conforme art. 38 da Lei nº 9.099/95.Decido.Em sede de defesa a requerida argui, preliminarmente, prescrição do
direito do autor, todavia, segundo o Código de Defesa do Consumidor (CDC), prescreve em cinco anos a pretensão à reparação
pelos danos causados por fato do produto ou do serviço (art. 27). Logo, visto que os descontos ocorreram entre nov/2012 e
abril/2013, ao passo que o ajuizamento foi realizado em março/2017, percebe-se que a via judicial para solução do litígio obedeceu
ao prazo quinquenal esculpidos pelo CDC.A requerida argui ainda a incompetência deste Juizado, por tratar-se a lide de causa
complexa. No entanto, esta preliminar não merece prosperar, haja vista ser possível a análise desta questão em sede de Juizados,
não demandando nenhum tipo de prova pericial. O réu não juntou qualquer contrato a ser periciado, ao passo que as provas já
colacionadas aos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia, bem como, podem ser analisadas por esta magistrada,
não sendo necessária dilação probatória.Também não cabe prosperar a preliminar de conexão levantada pela parte ré, visto que,
não constam nos autos provas de que os processos indicados na contestação se encontram no mesmo momento processual do
processo em análise, ao passo que a conexão só obrigaria a reunião dos processos se ambos estivessem prontos para
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julgamento. Pelo exposto, a alegada conexão não logrou ser demonstrada por nenhuma das provas colacionadas aos
autos.Ademais, a requerida argúi, preliminarmente, a falta de interesse de agir do autor, visto que este não procurou o banco para
uma solução administrativa do conflito, todavia esta argumentação merece ser rechaçada. O interesse de agir é o elemento
material do direito de ação e consiste no interesse de obter o provimento demandado, neste contexto autor demonstrou a
necessidade e a utilidade de utilizar-se da via judicial para a resolução da celeuma. Ademais, pelo princípio constitucional do
acesso à Justiça, é desnecessário o procedimento administrativo para que o interessado pleiteie judicialmente o que entende ser
de seu direito.Partindo para a análise do mérito, o ponto nuclear da demanda consiste na suposta existência de danos materiais e
morais sofridos pela parte requerente em razão de ter sido imputado à parte autora empréstimo (crédito pessoal) de forma não
autorizada, tendo o banco requerido efetuado desconto(s) nos seus proventos no valor de R$ 151,79 (fl.26/28).Inicialmente,
reconheço a aplicabilidade das normas do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.079/90) à presente demanda, pois se trata
de uma relação consumerista, de modo que a Instituição Financeira requerida é a fornecedora de serviços bancários, nos termos
do art. 3º do CDC e da Súmula 297 do STJ ("o Código de Defesa do Consumidor se aplica às instituições financeiras"), e a
requerente qualifica-se como consumidora, conforme dispõem o art. 2º c/c com o art. 17 do referido diploma legal.Assim, o
enquadramento jurídico da discussão é sobre a existência ou não de defeito no serviço realizado pelo Banco requerido, uma vez
que o este não teria fornecido a segurança e cautela que legitimamente o consumidor esperava, nos termos do art. 14 do
CDC.Nesse sentido, o dispositivo legal supracitado dispõe que o fornecedor de serviços responde de forma objetiva,
independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à
prestação dos seus serviços, responsabilidade essa que somente será excluída se comprovada a inexistência do defeito ou a
culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro ou, ainda, nos casos fortuitos/força maior.Ademais, à presente demanda aplica-se a
inversão do ônus probante em favor do consumidor, com fundamento no art. 6º, inciso VIII e art. 14, §3º, ambos do CDC, em
virtude da verossimilhança de suas alegações e da sua condição de hipossuficiente processual. Caberia, em razão disso, ao
Requerido, o ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.Oportuno frisar que,
tratando-se de processo que tramita pelo rito do Juizado Especial, a produção de provas é concentrada na Audiência de Instrução
e Julgamento, logo, em razão do princípio da eventualidade deve o réu em sua contestação apresentar toda a prova documental
que for de seu interesse, não se podendo admitir a juntada de documentos de defesa em momento posterior ao ato, sob pena de
indeferimento.Compulsando os autos, verifica-se que a defesa não está acompanhada de qualquer prova documental e/ou
audiovisual, que demonstre ter sido o(a) autor(a) aquele(a) que efetivamente contratou e/ou se beneficiou das transações
bancárias aqui questionadas. No caso em apreço, caberia ao banco apresentar provas de que o serviço de crédito foi autorizado, o
que não fez, mesmo possuindo o ônus da prova, não comprovou o consentimento da parte requerente na contratação de
empréstimo (crédito pessoal), ora objeto de questionamento.Assim, afasta-se a alegação de que a requerida estava atuando em
exercício regular de direito, haja vista inexistir qualquer contrato ou prova audiovisual que pudesse tornar a cobrança legítima,
devendo o banco ser responsabilizado pelos contratos que firma, pelas movimentações bancárias que promove e por todos os
demais riscos inerentes à atividade econômica, resguardando-se de agir de forma a privilegiar somente o lucro, devendo agir com
maior diligência nos casos futuros.Desse modo, face a negligência da Demandada em acostar aos autos provas de fatos
impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da Autora, suas teses defensivas não merecem acolhida.A súmula nº 479, do
STJ, que trata da responsabilidade das instituições financeiras por fraudes em operações bancárias, é clara em estabelecer a
responsabilidade objetiva delas, ante ao acontecimento narrado na vestibular:"As instituições financeiras respondem objetivamente
pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".
Desse modo, para a configuração da responsabilidade da instituição financeira, basta a comprovação do ato ilícito, do evento
danoso, bem como da relação de causalidade entre ambos, não sendo necessário perquirir acerca do elemento subjetivo da culpa.
No caso em apreço, o ato ilícito evidencia-se pelos descontos indevidos nos proventos da parte autora, sem que esta tenha os
autorizado, fato que restou demonstrado pela análise do conjunto probatório constante nos autos.Quanto ao pedido de indenização
por danos materiais, este merece acolhimento, restando reconhecida a ilegalidade do(s) desconto(s), tendo direito a parte autora à
devolução em dobro das quantias indevidamente descontadas de seus proventos. Contudo, em conformidade com os documentos
colacionados aos autos - Contrato 223891057 no valor de R$ 1.500,00 (fls.26/28) -, a parte autora somente comprovou ter sido
debitado de seu benefício 06 prestações de R$ 151,79, equivalente ao montante de R$ 910,74. Tal valor deveria ser restituído em
dobro, perfazendo a importância de R$ 1.821,48, a título de repetição de indébito (Parágrafo Único, Art.42, CDC).Por sua vez, o
dano moral sofrido pela parte autora exsurge in re ipsa, ou seja, decorre dos descontos indevido nos seus vencimentos em razão
de empréstimo (crédito pessoal) não contratado(s), situação que exorbita o mero dissabor ou constrangimento, sendo inegável a
angústia sofrida em decorrência da diminuição patrimonial. Portanto, no caso dos autos, evidente a fraude perpetrada por terceiro,
com utilização às escuras dos dados bancários do(a) autor(a), a fim de realizar transação financeira sem a manifestação da
vontade deste(a). O êxito obtido pelo fraudador denuncia a falha no fornecimento do serviço pelo banco réu que, ao escolher atuar
no mercado sem as devidas cautelas, assume os riscos do negócio e, consequentemente, o prejuízo dos vitimados sem qualquer
relação com as fraudes. Em suma, a responsabilidade do suplicado é inerente ao risco do negócio. Diante desse cenário, não há
dúvida de que a conduta do réu violou o direito da parte autora, causando-lhe prejuízos de ordem material, traduzidos nos
indevidos descontos efetuados nos vencimentos da mesma.É indiscutível também o abalo moral vivenciado, que não se traduz em
mero dissabor cotidiano, mas, ocasionado pela ausência de dever objetivo de cuidado da instituição financeira, resultando em
sérias repercussões para a parte autora, uma vez que os descontos indevidos sobre o valor dos seus vencimentos atingem o
caráter de subsistência do salário, afrontando sua dignidade. O dano, no caso concreto, é resultante da falha operacional da
instituição bancária, prescindido de qualquer comprovação da repercussão surtida no psiquismo do lesado, pois a simples
consignação é suficiente à configuração do dever de indenizar. Hipótese de dano in re ipsa. Quanto ao montante da indenização
do dano moral, cabe a regra de que a quantia deva ser suficiente para reparar o mal sofrido, sem propiciar enriquecimento sem
causa à parte autora, além de atender ao caráter pedagógico da condenação. Sabendo disso, no que tange ao quantum a título de
indenização pelos danos morais, entendo que o valor deve ser fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais), pois se mostra dentro dos
parâmetros adotados pelo Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão e proporcional ao abalo sofrido.Por sua vez, quanto ao
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pedido de cancelamento do empréstimo (crédito pessoal), evidenciada a falha na prestação do serviço e não comprovada a
contratação pela requerente, este merece acolhimento quanto ao contrato: Contrato 223891057 no valor de R$ 1.500,00
(fls.26/28).Ante ao exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na exordial, resolvendo o mérito, nos termos do art.
487, I, do CPC/2015, para:1) CONDENAR o requerido Banco Bradesco S.A a pagar à parte autora, a título de danos morais,
indenização no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), no prazo de 15 (quinze) dias, com juros de 1% (um por cento) ao mês, desde
o evento danoso (Súmula 54 do STJ) - Nov/2012 - e correção monetária desde a presente data (Súmula 362 do STJ), de acordo
com a tabela prática do TJMA.2) CONDENAR o requerido Banco Bradesco S.A ao pagamento do valor de R$ R$ 1.821,48 (um mil,
oitocentos reais e vinte e um reais e quarenta e oito centavos), no prazo de 15 (quinze) dias, a título de indenização por danos
materiais, com juros de 1% (um por cento) ao mês, desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ) Nov/2012 e correção monetária
desde o prejuízo auferido em cada prestação (Súmula 43 do STJ), de acordo com a tabela prática.3) CONDENAR o requerido
Banco Bradesco S.A a CANCELAR, no prazo de 15 dias, o empréstimo (crédito pessoal) -Contrato 223891057 no valor de R$
1.500,00 (fls.26/28)- estando reconhecida a inexistência do débito objeto desta demanda, sob pena de multa. Sem condenação em
custas processuais e em honorários advocatícios de sucumbência (art. 55, da Lei 9099/95).Publique-se. Registre-se. Intimem-
se.Havendo o pagamento voluntário, com o respectivo depósito bancário no valor estipulado, expeça-se o alvará judicial.Após o
trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas legais.A presente decisão servirá como mandado de intimação, para
todos os efeitos legais.Morros/MA, 27 de junho de 2017.ADRIANA DA SILVA CHAVESJuíza de Direito Titular da Comarca de
Morros Resp: 184069

PROCESSO Nº 0000257-38.2017.8.10.0143 (2902017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

REQUERENTE: IVONETE COSTA SOUZA
ADVOGADO: EVERALDO DE JESUS BEZERRA SANTOS ( OAB 10529-MA )

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO ( OAB 11812A-MA )

Procedimento do Juizado Especial CívelProcesso nº 257-38.2017.8.10.0143 (2902017)Requerente: Ivonete Costa
SouzaRequerido: Banco Bradesco S/ASENTENÇATrata-se de ação indenizatória proposta por Ivonete Costa Souza em face de
Banco Bradesco S/A, sustentando a ocorrência de descontos em seus proventos em razão de serviço de título de capitalização
junto ao requerido - Extrato de fls.25/26. Relata em sua exordial que não teria firmado nenhum contrato com o banco réu e que tais
debitações vêm lhe causando severos transtornos morais e prejuízos materiais.Relatório dispensado, conforme art. 38 da Lei nº
9.099/95.Decido.Em sede de defesa a requerida argúi, preliminarmente, a incompetência deste Juizado, por tratar-se a lide de
causa complexa. No entanto, esta preliminar não merece prosperar, haja vista ser possível a análise desta questão em sede de
Juizados, não demandando nenhum tipo de prova pericial. O réu não juntou qualquer contrato a ser periciado, ao passo que as
provas já colacionadas aos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia, bem como, podem ser analisadas por esta
magistrada, não sendo necessária dilação probatória.Não cabe prosperar a preliminar de conexão levantada pela parte ré, visto
que, não constam nos autos provas de que os processos indicados na contestação (fls. 33-v) se encontram no mesmo momento
processual do processo em análise, ao passo que a conexão só obrigaria a reunião dos processos se ambos estivessem prontos
para julgamento. Pelo exposto, a alegada conexão não logrou ser demonstrada por nenhuma das provas colacionadas aos
autos.Ainda em sede preliminar, o réu argui a falta de interesse de agir do autor, visto que este não procurou o banco para uma
solução administrativa do conflito, todavia esta argumentação merece ser rechaçada. O interesse de agir é o elemento material do
direito de ação e consiste no interesse de obter o provimento demandado, neste contexto autor demonstrou a necessidade e a
utilidade de utilizar-se da via judicial para a resolução da celeuma. Ademais, pelo princípio constitucional do acesso à Justiça, é
desnecessário o procedimento administrativo para que o interessado pleiteie judicialmente o que entende ser de seu
direito.Partindo para a análise do mérito, o ponto nuclear da demanda consiste na suposta existência de danos materiais e morais
sofridos pela parte requerente em razão de ter sido imputado à parte autora serviços de título de capitalização de forma não
autorizada, tendo o banco requerido efetuado desconto(s) nos seus proventos no valor de R$ 100,00 + R$ 101,80 + R$
101,88.Inicialmente, reconheço a aplicabilidade das normas do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.079/90) à presente
demanda, pois se trata de uma relação consumerista, de modo que a Instituição Financeira requerida é a fornecedora de serviços
bancários, nos termos do art. 3º do CDC e da Súmula 297 do STJ ("o Código de Defesa do Consumidor se aplica às instituições
financeiras"), e a requerente qualifica-se como consumidora, conforme dispõem o art. 2º c/c com o art. 17 do referido diploma
legal.Assim, o enquadramento jurídico da discussão é sobre a existência ou não de defeito no serviço realizado pelo Banco
requerido, uma vez que o este não teria fornecido a segurança e cautela que legitimamente o consumidor esperava, nos termos do
art. 14 do CDC.Nesse sentido, o dispositivo legal supracitado dispõe que o fornecedor de serviços responde de forma objetiva,
independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à
prestação dos seus serviços, responsabilidade essa que somente será excluída se comprovada a inexistência do defeito ou a
culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro ou, ainda, nos casos fortuitos/força maior.Ademais, à presente demanda aplica-se a
inversão do ônus probante em favor do consumidor, com fundamento no art. 6º, inciso VIII e art. 14, §3º, ambos do CDC, em
virtude da verossimilhança de suas alegações e da sua condição de hipossuficiente processual. Caberia, em razão disso, ao
Requerido, o ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.Oportuno frisar que,
tratando-se de processo que tramita pelo rito do Juizado Especial, a produção de provas é concentrada na Audiência de Instrução
e Julgamento, logo, em razão do princípio da eventualidade deve o réu em sua contestação apresentar toda a prova documental
que for de seu interesse, não se podendo admitir a juntada de documentos de defesa em momento posterior ao ato, sob pena de
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indeferimento.Compulsando os autos, verifica-se que a defesa não está acompanhada de qualquer prova documental e/ou
audiovisual, que demonstre ter sido o(a) autor(a) aquele(a) que efetivamente contratou e/ou se beneficiou das transações
bancárias aqui questionadas. No caso em apreço, caberia ao banco apresentar provas de que o serviço de crédito foi autorizado, o
que não fez, mesmo possuindo o ônus da prova, não comprovou o consentimento da parte requerente na contratação de serviços
bancários (título de capitalização), ora objeto de questionamento.Assim, afasta-se a alegação de que a requerida estava atuando
em exercício regular de direito, haja vista inexistir qualquer contrato ou prova audiovisual que pudesse tornar a cobrança legítima,
devendo o banco ser responsabilizado pelos contratos que firma, pelas movimentações bancárias que promove e por todos os
demais riscos inerentes à atividade econômica, resguardando-se de agir de forma a privilegiar somente o lucro, devendo agir com
maior diligência nos casos futuros.Desse modo, face a negligência da Demandada em acostar aos autos provas de fatos
impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da Autora, suas teses defensivas não merecem acolhida.A súmula nº 479, do
STJ, que trata da responsabilidade das instituições financeiras por fraudes em operações bancárias, é clara em estabelecer a
responsabilidade objetiva delas, ante ao acontecimento narrado na vestibular:"As instituições financeiras respondem objetivamente
pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".
Desse modo, para a configuração da responsabilidade da instituição financeira, basta a comprovação do ato ilícito, do evento
danoso, bem como da relação de causalidade entre ambos, não sendo necessário perquirir acerca do elemento subjetivo da culpa.
No caso em apreço, o ato ilícito evidencia-se pelos descontos indevidos nos proventos da parte autora, sem que esta tenha os
autorizado, fato que restou demonstrado pela análise do conjunto probatório constante nos autos.Quanto ao pedido de indenização
por danos materiais, este merece acolhimento, restando reconhecida a ilegalidade do(s) desconto(s), tendo direito a parte autora à
devolução em dobro das quantias indevidamente descontadas de seus proventos. Contudo, em conformidade com os documentos
colacionados aos autos - Extrato de fls.25/26 -, a parte autora somente comprovou ter sido debitado de seu benefício 3 prestações
(set/2012, nov/2012, out/15) desconto(s) no importe de R$ 303,68. Tal valor deverá ser restituído em dobro, perfazendo a
importância de R$ 607,36, a título de repetição de indébito (Parágrafo Único, Art.42, CDC).Por sua vez, o dano moral sofrido pela
parte autora exsurge in re ipsa, ou seja, decorre dos descontos indevido nos seus vencimentos em razão de serviços bancários de
título de capitalização não contratados, situação que exorbita o mero dissabor ou constrangimento, sendo inegável a angústia
sofrida em decorrência da diminuição patrimonial. Portanto, no caso dos autos, evidente a fraude perpetrada por terceiro, com
utilização às escuras dos dados bancários do(a) autor(a), a fim de realizar transação financeira sem a manifestação da vontade
deste(a). O êxito obtido pelo fraudador denuncia a falha no fornecimento do serviço pelo banco réu que, ao escolher atuar no
mercado sem as devidas cautelas, assume os riscos do negócio e, consequentemente, o prejuízo dos vitimados sem qualquer
relação com as fraudes. Em suma, a responsabilidade do suplicado é inerente ao risco do negócio. Diante desse cenário, não há
dúvida de que a conduta do réu violou o direito da parte autora, causando-lhe prejuízos de ordem material, traduzidos nos
indevidos descontos efetuados nos vencimentos da mesma.É indiscutível também o abalo moral vivenciado, que não se traduz em
mero dissabor cotidiano, mas, ocasionado pela ausência de dever objetivo de cuidado da instituição financeira, resultando em
sérias repercussões para a parte autora, uma vez que os descontos indevidos sobre o valor dos seus vencimentos atingem o
caráter de subsistência do salário, afrontando sua dignidade. O dano, no caso concreto, é resultante da falha operacional da
instituição bancária, prescindido de qualquer comprovação da repercussão surtida no psiquismo do lesado, pois a simples
consignação é suficiente à configuração do dever de indenizar. Hipótese de dano in re ipsa. Quanto ao montante da indenização
do dano moral, cabe a regra de que a quantia deva ser suficiente para reparar o mal sofrido, sem propiciar enriquecimento sem
causa à parte autora, além de atender ao caráter pedagógico da condenação. Sabendo disso, no que tange ao quantum a título de
indenização pelos danos morais, entendo que o valor deve ser fixado em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), pois se mostra
dentro dos parâmetros adotados pelo Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão e proporcional ao abalo sofrido.Por sua vez,
quanto ao pedido de cancelamento dos serviços bancários de título de capitalização, evidenciada a falha na prestação do serviço e
não comprovada a contratação pela requerente, este merece acolhimento.Ante ao exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos
formulados na exordial, resolvendo o mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015, para:1) CONDENAR o requerido Banco
Bradesco S/A a pagar à parte autora, a título de danos morais, indenização no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais),
no prazo de 15 (quinze) dias, com juros de 1% (um por cento) ao mês, desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ) - Set/2012
(fl.25) - e correção monetária desde a presente data (Súmula 362 do STJ), de acordo com a tabela prática do TJMA.2)
CONDENAR o requerido Banco Bradesco S/A ao pagamento do valor de R$ 607,36 (seiscentos e sete reais e trinta e seis
centavos), no prazo de 15 (quinze) dias, a título de indenização por danos materiais, com juros de 1% (um por cento) ao mês,
desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ) Set/2012 (fl.25) e correção monetária desde o prejuízo auferido em cada prestação
(Súmula 43 do STJ), de acordo com a tabela prática.3) CONDENAR o requerido Banco Bradesco S/A a CANCELAR, no prazo de
15 dias, descontos relativos a serviços de título de capitalização -Extrato de fls.25/26- estando reconhecida a inexistência do débito
objeto desta demanda, sob pena de multa. Sem condenação em custas processuais e em honorários advocatícios de sucumbência
(art. 55, da Lei 9099/95).Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Havendo o pagamento voluntário, com o respectivo depósito
bancário no valor estipulado, expeça-se o alvará judicial.Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas
legais.A presente decisão servirá como mandado de intimação, para todos os efeitos legais.Morros/MA, 27 de junho de
2017.ADRIANA DA SILVA CHAVESJuíza de Direito Titular da Comarca de Morros Resp: 184069

PROCESSO Nº 0000258-38.2008.8.10.0143 (2582008)
AÇÃO: PROCEDIMENTOS REGIDOS POR OUTROS CÓDIGOS, LEIS ESPARSAS E REGIMENTOS | RETIFICAÇÃO DE
REGISTRO DE IMÓVEL

REQUERENTE: ESPÓLIO DE JOSÉ LOPES DE SOUZA e JOSE DE JESUS LOPES DE SOUSA e JOSÉ LOPES DE SOUSA
FILHO
ADVOGADO: EDILBERTO MACHADO NETO ( OAB 3246-MA ) e SONIA MARIA LOPES COELHO ( OAB 3811-MA )

Página 1586 de 2382 Diário da Justiça Eletrônico Disponibilização: 30/06/2017
Edição nº 114/2017 Publicação: 03/07/2017

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO - Praça Dom Pedro II, s/n Centro - CEP 65010-905 - São Luis-MA - Fone: (98) 2106-9000 - www.tjma.jus.br
Diário da Justiça Eletrônico - Diretoria Judiciária - Coordenadoria de Jurisprudência e Publicações - Fone: (98) 2106 9805 / 9810 / 9896 / 9897 - publicacoes@tj.ma.gov.br



REQUERIDO: CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEL DE MORROS
REQUERIDO: JOSÉ NEVES GOMES
ADVOGADO: JOÃO BATISTA ERICEIRA ( OAB 742-MA )
ATO ORDINATÓRIOExpediente: 6654247Processo: 258-38.2008.8.10.0143 (2582008)Usando da faculdade que me confere a
Constituição Federal no seu artigo 93, inciso XIV, e o provimento nº. 001/2007, da Corregedoria Geral da Justiça do Estado do
Maranhão, CUMPRE o seguinte:DESIGNO audiência para oitiva das partes e de testemunhas, bem como do tabelião do Cartório
de Morros para o dia 01/08/2017 às 15h00min. Intimem-se.Morros/MA, 13 de junho de 2017.Sergean de Sousa SilvaSecretária
Judicial Resp: 161661

PROCESSO Nº 0000289-87.2010.8.10.0143 (2892010)
AÇÃO: PROCEDIMENTOS REGIDOS POR OUTROS CÓDIGOS, LEIS ESPARSAS E REGIMENTOS | AÇÃO CIVIL DE
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

REU: RUBEMAR COIMBRA ALVES
ADVOGADO: GILSON DE SOUSA MENDONÇA JUNIOR (OAB 13.143-MA)
ADVOGADO: WESLLEY LIMA MACIEL (OAB 9.548-MA)
ADVOGADO: MARCO ANTÔNIO AMARAL DE AZEVEDO (OAB 3.665-MA)
ADVOGADO: JOSÉ ALBERTO DOS SANTOS PENHA (OAB 7.221-MA)

Processo nº 289-87.2010.8.10.0143 (2892010)Autor:Ministério Público EstadualRequerido:Rubemar Coimbra
AlvesDESPACHODesigno o dia 03 de agosto de 2017, às 09h00min., para a realização de audiência de instrução e
julgamento.INTIME-SE, pessoalmente (expedir Carta Precatória) e por meio de seu advogado (DJE), a parte requerida,
ressaltando-se que sua ausência injustificada ensejará o prosseguimento do feito, ficando presumida a ausência de interesse na
produção de prova.INTIMEM-SE as testemunhas arroladas pelas partes (fl. 227).Ciência ao Ministério Público.SERVE O
PRESENTE DESPACHO COMO MANDADO, devendo ser cumprido com a observância do disposto no Provimento nº 12/2011 -
CGJ/MA.Morros/MA, 30 de maio de 2017.ADRIANA DA SILVA CHAVES Juíza de Direito Titular da Comarca de Morros Resp:
184069

PROCESSO Nº 0000291-18.2014.8.10.0143 (2912014)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

REQUERENTE: MARIA DULCE CARVALHO PROTÁSIO
ADVOGADO: AUGUSTO AFONSO BARBALHO DUQUE BACELAR ( OAB 7774-MA )

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO: JOSÉ ALMIR DA ROCHA MENDES JUNIOR ( OAB 392A-RN )

Procedimento do Juizado Especial CívelProcesso nº 291-18.2014.8.10.0143 (2912014)Requerente: Maria Dulce Carvalho
ProtásioRequerido: Banco Bradesco S/ASENTENÇATrata-se de ação indenizatória proposta por Maria Dulce Carvalho Protásio
em face de Banco Bradesco S/A, sustentando a ocorrência de descontos em seus proventos em razão de empréstimo (crédito
pessoal) junto ao requerido - Contrato 221523860 extrato de fl.10. Relata em sua exordial que não teria firmado nenhum contrato
com o banco réu e que tais debitações vêm lhe causando severos transtornos morais e prejuízos materiais.Relatório dispensado,
conforme art. 38 da Lei nº 9.099/95.Decido.O ponto nuclear da demanda consiste na suposta existência de danos materiais e
morais sofridos pela parte requerente em razão de ter sido imputado à parte autora empréstimo (crédito pessoal) de forma não
autorizada, tendo o banco requerido efetuado desconto(s) nos seus proventos no valor de R$ 42,70.Inicialmente, reconheço a
aplicabilidade das normas do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.079/90) à presente demanda, pois se trata de uma
relação consumerista, de modo que a Instituição Financeira requerida é a fornecedora de serviços bancários, nos termos do art. 3º
do CDC e da Súmula 297 do STJ ("o Código de Defesa do Consumidor se aplica às instituições financeiras"), e a requerente
qualifica-se como consumidora, conforme dispõem o art. 2º c/c com o art. 17 do referido diploma legal.Assim, o enquadramento
jurídico da discussão é sobre a existência ou não de defeito no serviço realizado pelo Banco requerido, uma vez que o este não
teria fornecido a segurança e cautela que legitimamente o consumidor esperava, nos termos do art. 14 do CDC.Nesse sentido, o
dispositivo legal supracitado dispõe que o fornecedor de serviços responde de forma objetiva, independentemente da existência de
culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos seus serviços,
responsabilidade essa que somente será excluída se comprovada a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou
de terceiro ou, ainda, nos casos fortuitos/força maior.Ademais, à presente demanda aplica-se a inversão do ônus probante em
favor do consumidor, com fundamento no art. 6º, inciso VIII e art. 14, §3º, ambos do CDC, em virtude da verossimilhança de suas
alegações e da sua condição de hipossuficiente processual. Caberia, em razão disso, ao Requerido, o ônus de provar a existência
de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.Oportuno frisar que, tratando-se de processo que tramita pelo rito do
Juizado Especial, a produção de provas é concentrada na Audiência de Instrução e Julgamento, logo, em razão do princípio da
eventualidade deve o réu em sua contestação apresentar toda a prova documental que for de seu interesse, não se podendo
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admitir a juntada de documentos de defesa em momento posterior ao ato, sob pena de indeferimento.Compulsando os autos,
verifica-se que a defesa não está acompanhada de qualquer prova documental e/ou audiovisual, que demonstre ter sido o(a)
autor(a) aquele(a) que efetivamente contratou e/ou se beneficiou das transações bancárias aqui questionadas. No caso em apreço,
caberia ao banco apresentar provas de que o serviço de crédito foi autorizado, o que não fez, mesmo possuindo o ônus da prova,
não comprovou o consentimento da parte requerente na contratação de empréstimo (crédito pessoal), ora objeto de
questionamento.Assim, afasta-se a alegação de que a requerida estava atuando em exercício regular de direito, haja vista inexistir
qualquer contrato ou prova audiovisual que pudesse tornar a cobrança legítima, devendo o banco ser responsabilizado pelos
contratos que firma, pelas movimentações bancárias que promove e por todos os demais riscos inerentes à atividade econômica,
resguardando-se de agir de forma a privilegiar somente o lucro, devendo agir com maior diligência nos casos futuros.Desse modo,
face a negligência da Demandada em acostar aos autos provas de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da
Autora, suas teses defensivas não merecem acolhida.A súmula nº 479, do STJ, que trata da responsabilidade das instituições
financeiras por fraudes em operações bancárias, é clara em estabelecer a responsabilidade objetiva delas, ante ao acontecimento
narrado na vestibular:"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a
fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". Desse modo, para a configuração da
responsabilidade da instituição financeira, basta a comprovação do ato ilícito, do evento danoso, bem como da relação de
causalidade entre ambos, não sendo necessário perquirir acerca do elemento subjetivo da culpa. No caso em apreço, o ato ilícito
evidencia-se pelos descontos indevidos nos proventos da parte autora, sem que esta tenha os autorizado, fato que restou
demonstrado pela análise do conjunto probatório constante nos autos.Quanto ao pedido de indenização por danos materiais, este
merece acolhimento, restando reconhecida a ilegalidade do(s) desconto(s), tendo direito a parte autora à devolução em dobro das
quantias indevidamente descontadas de seus proventos. Contudo, em conformidade com os documentos colacionados aos autos -
Contrato 221523860 extrato de fl.10 -, a parte autora somente comprovou terem sido debitados de seu benefício 08 prestações de
42,70 equivalentes ao montante de R$ 341,60. Tal valor deverá ser restituído em dobro, perfazendo a importância de R$ 683,20, a
título de repetição de indébito (Parágrafo Único, Art.42, CDC).Por sua vez, o dano moral sofrido pela parte autora exsurge in re
ipsa, ou seja, decorre dos descontos indevido nos seus vencimentos em razão de empréstimo (crédito pessoal) não contratado,
situação que exorbita o mero dissabor ou constrangimento, sendo inegável a angústia sofrida em decorrência da diminuição
patrimonial. Portanto, no caso dos autos, evidente a fraude perpetrada por terceiro, com utilização às escuras dos dados bancários
do(a) autor(a), a fim de realizar transação financeira sem a manifestação da vontade deste(a). O êxito obtido pelo fraudador
denuncia a falha no fornecimento do serviço pelo banco réu que, ao escolher atuar no mercado sem as devidas cautelas, assume
os riscos do negócio e, consequentemente, o prejuízo dos vitimados sem qualquer relação com as fraudes. Em suma, a
responsabilidade do suplicado é inerente ao risco do negócio. Diante desse cenário, não há dúvida de que a conduta do réu violou
o direito da parte autora, causando-lhe prejuízos de ordem material, traduzidos nos indevidos descontos efetuados nos
vencimentos da mesma.É indiscutível também o abalo moral vivenciado, que não se traduz em mero dissabor cotidiano, mas,
ocasionado pela ausência de dever objetivo de cuidado da instituição financeira, resultando em sérias repercussões para a parte
autora, uma vez que os descontos indevidos sobre o valor dos seus vencimentos atingem o caráter de subsistência do salário,
afrontando sua dignidade. O dano, no caso concreto, é resultante da falha operacional da instituição bancária, prescindido de
qualquer comprovação da repercussão surtida no psiquismo do lesado, pois a simples consignação é suficiente à configuração do
dever de indenizar. Hipótese de dano in re ipsa. Quanto ao montante da indenização do dano moral, cabe a regra de que a quantia
deva ser suficiente para reparar o mal sofrido, sem propiciar enriquecimento sem causa à parte autora, além de atender ao caráter
pedagógico da condenação. Sabendo disso, no que tange ao quantum a título de indenização pelos danos morais, entendo que o
valor deve ser fixado em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), pois se mostra dentro dos parâmetros adotados pelo Tribunal
de Justiça do Estado do Maranhão e proporcional ao abalo sofrido.Por sua vez, quanto ao pedido de cancelamento do empréstimo
(crédito pessoal), evidenciada a falha na prestação do serviço e não comprovada a contratação pela requerente, este merece
acolhimento quanto ao contrato: Contrato 221523860 extrato de fl.10.Ante ao exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos
formulados na exordial, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015, para:1) CONDENAR o requerido Banco Bradesco S/A a pagar à
parte autora, a título de danos morais, indenização no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), no prazo de 15 (quinze)
dias, com juros de 1% (um por cento) ao mês, desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ) - Abril/2013 - e correção monetária
desde a presente data (Súmula 362 do STJ), de acordo com a tabela prática do TJMA.2) CONDENAR o requerido Banco Bradesco
S/A ao pagamento do valor de R$ 683,20 (seiscentos e oitenta e três reais e vinte centavos), no prazo de 15 (quinze) dias, a título
de indenização por danos materiais, com juros de 1% (um por cento) ao mês, desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ)
Abril/2013 e correção monetária desde o prejuízo auferido em cada prestação (Súmula 43 do STJ), de acordo com a tabela
prática.3) CONDENAR o requerido Banco Bradesco S/A a CANCELAR, no prazo de 15 dias, eventual contrato relativo a
empréstimo (crédito pessoal) -Contrato 221523860 extrato de fl.10- estando reconhecida a inexistência do débito objeto desta
demanda, sob pena de multa. Sem condenação em custas processuais e em honorários advocatícios de sucumbência (art. 55, da
Lei 9099/95).Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Havendo o pagamento voluntário, com o respectivo depósito bancário no valor
estipulado, expeça-se o alvará judicial.Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas legais.A presente
decisão servirá como mandado de intimação, para todos os efeitos legais.Morros/MA, 27 de junho de 2017.ADRIANA DA SILVA
CHAVESJuíza de Direito Titular da Comarca de Morros Resp: 184069

PROCESSO Nº 0000295-55.2014.8.10.0143 (2952014)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

REQUERENTE: MARIA DULCE CARVALHO PROTÁSIO
ADVOGADO: AUGUSTO AFONSO BARBALHO DUQUE BACELAR ( OAB 7774-MA )
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REQUERIDO: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO: JOSÉ ALMIR DA ROCHA MENDES JUNIOR ( OAB 392A-RN )

Procedimento do Juizado Especial CívelProcesso nº 295-55.2014.8.10.0143 (2952014)Requerente: Maria Dulce Carvalho
ProtásioRequerido: Banco Bradesco S/ASENTENÇATrata-se de ação indenizatória proposta por Maria Dulce Carvalho Protásio
em face de Banco Bradesco S/A, sustentando a ocorrência de descontos em seus proventos em razão de serviços bancários
(seguro Bradesco Vida Prev-Seg) junto ao requerido - Apólicie nº 733.720.0009285 (00017688). Relata em sua exordial que não
teria firmado nenhum contrato com o banco réu e que tais debitações vêm lhe causando severos transtornos morais e prejuízos
materiais.Relatório dispensado, conforme art. 38 da Lei nº 9.099/95.Decido.O ponto nuclear da demanda consiste na suposta
existência de danos materiais e morais sofridos pela parte requerente em razão de ter sido imputado à parte autora serviços
bancários (seguro Bradesco Vida Prev-Seg) de forma não autorizada, tendo o banco requerido efetuado desconto(s) nos seus
proventos no valor de R$ 29,27.Inicialmente, reconheço a aplicabilidade das normas do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº
8.079/90) à presente demanda, pois se trata de uma relação consumerista, de modo que a Instituição Financeira requerida é a
fornecedora de serviços bancários, nos termos do art. 3º do CDC e da Súmula 297 do STJ ("o Código de Defesa do Consumidor
se aplica às instituições financeiras"), e a requerente qualifica-se como consumidora, conforme dispõem o art. 2º c/c com o art. 17
do referido diploma legal.Assim, o enquadramento jurídico da discussão é sobre a existência ou não de defeito no serviço realizado
pelo Banco requerido, uma vez que o este não teria fornecido a segurança e cautela que legitimamente o consumidor esperava,
nos termos do art. 14 do CDC.Nesse sentido, o dispositivo legal supracitado dispõe que o fornecedor de serviços responde de
forma objetiva, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos
relativos à prestação dos seus serviços, responsabilidade essa que somente será excluída se comprovada a inexistência do defeito
ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro ou, ainda, nos casos fortuitos/força maior.Ademais, à presente demanda aplica-
se a inversão do ônus probante em favor do consumidor, com fundamento no art. 6º, inciso VIII e art. 14, §3º, ambos do CDC, em
virtude da verossimilhança de suas alegações e da sua condição de hipossuficiente processual. Caberia, em razão disso, ao
Requerido, o ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.Oportuno frisar que,
tratando-se de processo que tramita pelo rito do Juizado Especial, a produção de provas é concentrada na Audiência de Instrução
e Julgamento, logo, em razão do princípio da eventualidade deve o réu em sua contestação apresentar toda a prova documental
que for de seu interesse, não se podendo admitir a juntada de documentos de defesa em momento posterior ao ato, sob pena de
indeferimento.Compulsando os autos, verifica-se que a defesa não está acompanhada de qualquer prova documental e/ou
audiovisual, que demonstre ter sido o(a) autor(a) aquele(a) que efetivamente contratou e/ou se beneficiou das transações
bancárias aqui questionadas. No caso em apreço, caberia ao banco apresentar provas de que o serviço de crédito foi autorizado, o
que não fez, mesmo possuindo o ônus da prova, não comprovou o consentimento da parte requerente na contratação de serviços
bancários (seguro Bradesco Vida Prev-Seg), ora objeto de questionamento.Assim, afasta-se a alegação de que a requerida estava
atuando em exercício regular de direito, haja vista inexistir qualquer contrato ou prova audiovisual que pudesse tornar a cobrança
legítima, devendo o banco ser responsabilizado pelos contratos que firma, pelas movimentações bancárias que promove e por
todos os demais riscos inerentes à atividade econômica, resguardando-se de agir de forma a privilegiar somente o lucro, devendo
agir com maior diligência nos casos futuros.Desse modo, face a negligência da Demandada em acostar aos autos provas de fatos
impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da Autora, suas teses defensivas não merecem acolhida.A súmula nº 479, do
STJ, que trata da responsabilidade das instituições financeiras por fraudes em operações bancárias, é clara em estabelecer a
responsabilidade objetiva delas, ante ao acontecimento narrado na vestibular:"As instituições financeiras respondem objetivamente
pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".
Desse modo, para a configuração da responsabilidade da instituição financeira, basta a comprovação do ato ilícito, do evento
danoso, bem como da relação de causalidade entre ambos, não sendo necessário perquirir acerca do elemento subjetivo da
culpa.No caso em apreço, o ato ilícito evidencia-se pelos descontos indevidos nos proventos da parte autora, sem que esta tenha
os autorizado, fato que restou demonstrado pela análise do conjunto probatório constante nos autos.Quanto ao pedido de
indenização por danos materiais, este merece acolhimento, restando reconhecida a ilegalidade do(s) desconto(s), tendo direito a
parte autora à devolução em dobro das quantias indevidamente descontadas de seus proventos. Em conformidade com os
documentos colacionados aos autos - Apólicie nº 733.720.0009285 (00017688) -, a parte autora somente comprovou ter sido
debitado de seu benefício 78 prestações de R$ 29,27, totalizando o valor de R$ 2.283,06. Tal valor deverá ser restituído em dobro,
perfazendo a importância de R$ 4.566,12, a título de repetição de indébito (Parágrafo Único, Art.42, CDC).Por sua vez, o dano
moral sofrido pela parte autora exsurge in re ipsa, ou seja, decorre dos descontos indevido nos seus vencimentos em razão de
taxas de serviços bancários de seguro Bradesco Vida Prev-Seg não contratado(s), situação que exorbita o mero dissabor ou
constrangimento, sendo inegável a angústia sofrida em decorrência da diminuição patrimonial. Portanto, no caso dos autos,
evidente a fraude perpetrada por terceiro, com utilização às escuras dos dados bancários do(a) autor(a), a fim de realizar
transação financeira sem a manifestação da vontade deste(a). O êxito obtido pelo fraudador denuncia a falha no fornecimento do
serviço pelo banco réu que, ao escolher atuar no mercado sem as devidas cautelas, assume os riscos do negócio e,
consequentemente, o prejuízo dos vitimados sem qualquer relação com as fraudes. Em suma, a responsabilidade do suplicado é
inerente ao risco do negócio. Diante desse cenário, não há dúvida de que a conduta do réu violou o direito da parte autora,
causando-lhe prejuízos de ordem material, traduzidos nos indevidos descontos efetuados nos vencimentos da mesma.É
indiscutível também o abalo moral vivenciado, que não se traduz em mero dissabor cotidiano, mas, ocasionado pela ausência de
dever objetivo de cuidado da instituição financeira, resultando em sérias repercussões para a parte autora, uma vez que os
descontos indevidos sobre o valor dos seus vencimentos atingem o caráter de subsistência do salário, afrontando sua dignidade. O
dano, no caso concreto, é resultante da falha operacional da instituição bancária, prescindido de qualquer comprovação da
repercussão surtida no psiquismo do lesado, pois a simples consignação é suficiente à configuração do dever de indenizar.
Hipótese de dano in re ipsa. Quanto ao montante da indenização do dano moral, cabe a regra de que a quantia deva ser suficiente
para reparar o mal sofrido, sem propiciar enriquecimento sem causa à parte autora, além de atender ao caráter pedagógico da
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condenação. Sabendo disso, no que tange ao quantum a título de indenização pelos danos morais, entendo que o valor deve ser
fixado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), pois se mostra dentro dos parâmetros adotados pelo Tribunal de Justiça do Estado do
Maranhão e proporcional ao abalo sofrido.Por sua vez, quanto ao pedido de cancelamento do serviços bancários (seguro Bradesco
Vida Prev-Seg), evidenciada a falha na prestação do serviço e não comprovada a contratação pela requerente, este merece
acolhimento quanto ao contrato: Apólicie nº 733.720.0009285 (00017688).Ante ao exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos
formulados na exordial, resolvendo o mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015, para:1) CONDENAR o requerido Banco
Bradesco S/A a pagar à parte autora, a título de danos morais, indenização no valor de R$ R$ 4.000,00 (quatro mil reais), no prazo
de 15 (quinze) dias, com juros de 1% (um por cento) ao mês, desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ) - Abril/2013 (fl.09) - e
correção monetária desde a presente data (Súmula 362 do STJ), de acordo com a tabela prática do TJMA.2) CONDENAR o
requerido Banco Bradesco S/A ao pagamento do valor de R$ 4.566,12 (quatro mil, quinhentos e sessenta e seis reais e doze
centavos), no prazo de 15 (quinze) dias, a título de indenização por danos materiais, com juros de 1% (um por cento) ao mês,
desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ) Abril/2013 (fl.09) e correção monetária desde o prejuízo auferido em cada prestação
(Súmula 43 do STJ), de acordo com a tabela prática.3) CONDENAR o requerido Banco Bradesco S/A a CANCELAR, no prazo de
15 dias, descontos relativos a serviços bancários de seguro Bradesco Vida Prev-Seg -Apólicie nº 733.720.0009285 (00017688)-
estando reconhecida a inexistência do débito objeto desta demanda, sob pena de multa. Sem condenação em custas processuais
e em honorários advocatícios de sucumbência (art. 55, da Lei 9099/95). Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Havendo o
pagamento voluntário, com o respectivo depósito bancário no valor estipulado, expeça-se o alvará judicial.Após o trânsito em
julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas legais.A presente decisão servirá como mandado de intimação, para todos os
efeitos legais.Morros/MA, 27 de junho de 2017.ADRIANA DA SILVA CHAVESJuíza de Direito Titular da Comarca de Morros Resp:
184069

PROCESSO Nº 0000320-34.2015.8.10.0143 (3682015)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

REQUERENTE: IDERVAL ANTONIO FEQUES
ADVOGADO: CARLOS DANIEL BARCELOS FERREIRA ( OAB 10710-MA )

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO: FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES ( OAB 11442A-MA ) e JOSÉ ALMIR DA ROCHA MENDES JUNIOR ( OAB
392A-RN )

Procedimento do Juizado Especial CívelProcesso nº 320-34.2015.8.10.0143 (3682015)Requerente: Iderval Antonio
FequesRequerido: Banco Bradesco S/ASENTENÇATrata-se de ação indenizatória proposta por Iderval Antonio Feques em face de
Banco Bradesco S/A, sustentando a ocorrência de descontos em seus proventos em razão de serviços bancários (cartão de
crédito anuidade e seguro de cheque especial) junto ao requerido - extratos de fls.15 e 16. Relata em sua exordial que não teria
firmado nenhum contrato com o banco réu e que tais debitações vêm lhe causando severos transtornos morais e prejuízos
materiais.Relatório dispensado, conforme art. 38 da Lei nº 9.099/95.Decido.O ponto nuclear da demanda consiste na suposta
existência de danos materiais e morais sofridos pela parte requerente em razão de ter sido imputado à parte autora serviços
bancários (cartão de crédito anuidade e seguro de cheque especial) de forma não autorizada, tendo o banco requerido efetuado
desconto(s) nos seus proventos no valor de R$ 11,00 (fl.15) + R$ 15,09 (fl.16).Inicialmente, reconheço a aplicabilidade das normas
do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.079/90) à presente demanda, pois se trata de uma relação consumerista, de modo
que a Instituição Financeira requerida é a fornecedora de serviços bancários, nos termos do art. 3º do CDC e da Súmula 297 do
STJ ("o Código de Defesa do Consumidor se aplica às instituições financeiras"), e a requerente qualifica-se como consumidora,
conforme dispõem o art. 2º c/c com o art. 17 do referido diploma legal.Assim, o enquadramento jurídico da discussão é sobre a
existência ou não de defeito no serviço realizado pelo Banco requerido, uma vez que o este não teria fornecido a segurança e
cautela que legitimamente o consumidor esperava, nos termos do art. 14 do CDC.Nesse sentido, o dispositivo legal supracitado
dispõe que o fornecedor de serviços responde de forma objetiva, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos
danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos seus serviços, responsabilidade essa que somente será
excluída se comprovada a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro ou, ainda, nos casos
fortuitos/força maior.Ademais, à presente demanda aplica-se a inversão do ônus probante em favor do consumidor, com
fundamento no art. 6º, inciso VIII e art. 14, §3º, ambos do CDC, em virtude da verossimilhança de suas alegações e da sua
condição de hipossuficiente processual. Caberia, em razão disso, ao Requerido, o ônus de provar a existência de fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito do autor.Oportuno frisar que, tratando-se de processo que tramita pelo rito do Juizado Especial,
a produção de provas é concentrada na Audiência de Instrução e Julgamento, logo, em razão do princípio da eventualidade deve o
réu em sua contestação apresentar toda a prova documental que for de seu interesse, não se podendo admitir a juntada de
documentos de defesa em momento posterior ao ato, sob pena de indeferimento.Compulsando os autos, verifica-se que a defesa
não está acompanhada de qualquer prova documental e/ou audiovisual, que demonstre ter sido o(a) autor(a) aquele(a) que
efetivamente contratou e/ou se beneficiou das transações bancárias aqui questionadas. No caso em apreço, caberia ao banco
apresentar provas de que o serviço de crédito foi autorizado, o que não fez, mesmo possuindo o ônus da prova, não comprovou o
consentimento da parte requerente na contratação de serviços bancários (cartão de crédito anuidade e seguro de cheque
especial), ora objeto de questionamento.Assim, afasta-se a alegação de que a requerida estava atuando em exercício regular de
direito, haja vista inexistir qualquer contrato ou prova audiovisual que pudesse tornar a cobrança legítima, devendo o banco ser
responsabilizado pelos contratos que firma, pelas movimentações bancárias que promove e por todos os demais riscos inerentes à
atividade econômica, resguardando-se de agir de forma a privilegiar somente o lucro, devendo agir com maior diligência nos casos
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futuros.Desse modo, face a negligência da Demandada em acostar aos autos provas de fatos impeditivos, modificativos ou
extintivos do direito da Autora, suas teses defensivas não merecem acolhida.A súmula nº 479, do STJ, que trata da
responsabilidade das instituições financeiras por fraudes em operações bancárias, é clara em estabelecer a responsabilidade
objetiva delas, ante ao acontecimento narrado na vestibular:"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos
gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". Desse modo,
para a configuração da responsabilidade da instituição financeira, basta a comprovação do ato ilícito, do evento danoso, bem como
da relação de causalidade entre ambos, não sendo necessário perquirir acerca do elemento subjetivo da culpa. No caso em
apreço, o ato ilícito evidencia-se pelos descontos indevidos nos proventos da parte autora, sem que esta tenha os autorizado, fato
que restou demonstrado pela análise do conjunto probatório constante nos autos.Quanto ao pedido de indenização por danos
materiais, este merece acolhimento, restando reconhecida a ilegalidade do(s) desconto(s), tendo direito a parte autora à devolução
em dobro das quantias indevidamente descontadas de seus proventos. Contudo, em conformidade com os documentos
colacionados aos autos - extratos de fls.15 e 16 -, a parte autora somente comprovou ter sido debitado de seu benefício
desconto(s) no importe de R$ 26,09. Tal valor deverá ser restituído em dobro, perfazendo a importância de R$ 52,18, a título de
repetição de indébito (Parágrafo Único, Art.42, CDC).Todavia, quanto ao pedido de indenização por danos morais em razão de
descontos indevidos no importe R$ 26,09 -, em que pese a conduta relapsa da parte requerida, tal falha não é capaz de gerar dano
moral indenizável, sob pena de banalização do instituto. O presente caso retrata mero aborrecimento, chateação da vida cotidiana,
em que todos estão expostos a sofrer, mas que não é capaz, por si só, de abalar algum direito da personalidade do indivíduo e, por
isso, não gera indenização por danos morais.Por sua vez, quanto ao pedido de cancelamento do serviços bancários (cartão de
crédito anuidade e seguro de cheque especial), evidenciada a falha na prestação do serviço e não comprovada a contratação pela
requerente, este merece acolhimento quanto ao contrato: extratos de fls.15 e 16.Ante ao exposto, JULGO PARCIALMENTE
PROCEDENTES os pedidos formulados na exordial, resolvendo o mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015, para: 1) Negar o
pedido de indenização por danos morais.2) CONDENAR o requerido Banco Bradesco S/A ao pagamento do valor de R$ 52,18
(cinquenta e dois reais e dezoito centavos), no prazo de 15 (quinze) dias, a título de indenização por danos materiais, com juros de
1% (um por cento) ao mês, desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ) Fev/2015 e correção monetária desde o prejuízo auferido
em cada prestação (Súmula 43 do STJ), de acordo com a tabela prática.3) CONDENAR o requerido Banco Bradesco S/A a
CANCELAR, no prazo de 15 dias, descontos relativos a serviços bancários (cartão de crédito anuidade e seguro de cheque
especial) -extratos de fls.15 e 16- estando reconhecida a inexistência do débito objeto desta demanda, sob pena de multa. Sem
condenação em custas processuais e em honorários advocatícios de sucumbência (art. 55, da Lei 9099/95). Publique-se. Registre-
se. Intimem-se.Havendo o pagamento voluntário, com o respectivo depósito bancário no valor estipulado, expeça-se o alvará
judicial.Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas legais.A presente decisão servirá como mandado de
intimação, para todos os efeitos legais.Morros/MA, 27 de junho de 2017.ADRIANA DA SILVA CHAVESJuíza de Direito Titular da
Comarca de Morros Resp: 184069

PROCESSO Nº 0000322-72.2013.8.10.0143 (2962013)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

AUTOR: JOANA LEAO ROCHA
ADVOGADO: DENISE MARIA PESSOA DOS SANTOS BOTELHO ( OAB 6367-MA )

REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Processo nº 322-72.2013.8.10.0143 (2962013)Requerente:Joana Leão RochaRequerido(a):INSS - Instituo Nacional do Seguro
Social D E S P A C H OTrata-se de processo advindo da 9 Juizado Especial Federal Cível - São Luís. Convalido todos os atos
processuais anteriormente praticados, exceto aqueles de cunho decisório sobre o mérito, nos termos do art. 64, §
4º do CPC/2015.Diante disso:1. Sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do Código de
Processo Civil/2015, intime-se a parte requerente, por meio de seu advogado - via DJe) para, no prazo de 10 (dez) dias úteis,
manifestar se ainda tem interesse no prosseguimento do feito e, em caso positivo, impulsional o feito, sob pena de indeferimento;2.
Transcorrido, in albis, o prazo acima, será presumida a ausência de interesse no prosseguimento do presente feito, culminando no
julgamento sem análise do mérito e arquivamento dos presente autos;3. Após, retornem-me os autos conclusos;4. Publique-
se.Morros/MA, 27 de junho de 2017.ADRIANA DA SILVA CHAVES Juíza de Direito Titular da Comarca de Morros Resp: 184069

PROCESSO Nº 0000331-34.2013.8.10.0143 (3032013)
AÇÃO: PROCESSO COMUM | AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO

ACUSADO: RENATO SOUSA SANTOS
ADVOGADO: ALAN GLEIDSON FERREIRA DA SILVA ( OAB 14018-MA )

DESPACHODefiro o parecer ministerial de fl.356.Intime-se o advogado do acusado, para no prazo de 05(cinco) dias, juntar aos
autos comprovantes de consultas psiquiátricas e receitas médicas do réu, relacionadas à doença descrita no atestado médico
juntado.Outrossim, OFICIE-SE a Penitenciária Estadual de Pedrinhas, requisitando que no prazo de 05(cinco) dias, informe a este
Juízo se o acusado passou por atendimento psiquiátrico enquanto estava naquela unidade prisional ou se apresentou algum surto
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psicótico que exigisse sua mudança de cela.Com as respostas nos autos, vistas ao Ministério Público.Escoado o prazo sem
manifestação, façam os autos conclusos a este Juízo.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.Morros/MA, 26 de junho de
2017.ADRIANA DA SILVA CHAVESJuíza de Direito Titular da Comarca de Morros Resp: 186304

PROCESSO Nº 0000335-66.2016.8.10.0143 (3832016)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

REQUERENTE: WELLYSON CARDOSO
ADVOGADO: MOHAMAD FELIPE RODRIGUES NUNES ( OAB 14644-MA )

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A
ADVOGADO: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO ( OAB 11812A-MA )

Procedimento do Juizado Especial CívelProcesso nº 335-66.2016.8.10.0143 (3832016)Requerente: Wellyson CardosoRequerido:
Banco Bradesco S.ASENTENÇATrata-se de ação indenizatória proposta por Wellyson Cardoso em face de Banco Bradesco S.A.
Na inicial, a parte autora questiona a inscrição indevida de seu nome junto aos órgãos de restrição de crédito (SPC/SERASA) em
razão de suposta dívida no valor de R$ 118,24, Contrato 057074763000050 (fl.12), a qual afirmar não ter contraído junto à
instituição requerida. Relatório dispensado, conforme art. 38 da Lei nº 9.099/95.Decido.Não merece acolhimento a preliminar
levantada pela parte ré no que tange à Litispendência da presente ação. No presente caso, não há prova nos autos de que o
processo indicado na contestação (fl. 25) tenha como objeto a mesma matéria ora debatida nesta lide. Pelo exposto, a alegada
litispendência não logrou ser demonstrada por nenhuma das provas colacionadas aos autos.Não cabe prosperar a preliminar de
conexão levantada pela parte ré, visto que, não constam nos autos provas de que os processos indicados na contestação (fls. 22)
se encontram no mesmo momento processual do processo em análise, ao passo que a conexão só obrigaria a reunião dos
processos se ambos estivessem prontos para julgamento. Pelo exposto, a alegada conexão não logrou ser demonstrada por
nenhuma das provas colacionadas aos autos.Em sede de defesa a requerida argui também a falta de interesse de agir do autor,
visto que este não procurou o banco para uma solução administrativa do conflito, todavia esta argumentação merece ser
rechaçada. O interesse de agir é o elemento material do direito de ação e consiste no interesse de obter o provimento demandado,
neste contexto autor demonstrou a necessidade e a utilidade de utilizar-se da via judicial para a resolução da celeuma. Ademais,
pelo princípio constitucional do acesso à Justiça, é desnecessário o procedimento administrativo para que o interessado pleiteie
judicialmente o que entende ser de seu direito.O presente caso tem como objeto uma relação de consumo, em que o requerente
encontra-se em posição de hipossuficiência, vigorando assim, a inversão do ônus da prova, conforme preceitua o art. 6º, VIII, do
CDC.A defesa alega que o autor possui um contrato de serviço bancário em seu nome e que este se encontra inadimplente com o
pagamento das prestações, motivo o qual deu origem à negativação de seu nome.Contudo, compulsando os autos, verifica-se que
a defesa não está acompanhada de qualquer prova documental e/ou audiovisual, que demonstre ter sido o(a) autor(a) aquele(a)
que efetivamente contratou e/ou se beneficiou de serviços ou transações bancárias junto ao requerido. No caso em apreço,
caberia ao banco apresentar provas de que o serviço de crédito foi autorizado, o que não fez, mesmo possuindo o ônus da prova,
não comprovou o consentimento da parte requerente na contratação de serviço bancário ou mesmo a mora que motivasse a
inscrição do nome da autora nos órgãos de restrição de crédito.Assim, afasta-se a alegação de que a requerida estava atuando em
exercício regular de direito, haja vista inexistir qualquer contrato ou prova audiovisual que pudesse tornar a cobrança legítima,
devendo o banco ser responsabilizado pela falha na prestação do serviço, resguardando-se de agir de forma a privilegiar somente
o lucro, devendo agir com maior diligência nos casos futuros.Desse modo, face a negligência da Demandada em acostar aos autos
provas de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da Autora, suas teses defensivas não merecem acolhida.Por
conseguinte, impende ressaltar que a responsabilidade, neste caso, é objetiva, ou seja, independente de culpa e, por isso, basta a
comprovação do dano e nexo de causalidade (art. 14 do Código de Defesa do Consumidor), o que ocorreu no presente caso, como
acima fundamentado. Por certo, tal comportamento tomado pela Requerida há de ensejar a responsabilidade por violação da honra
alheia, conforme garantia constitucional presente em seu art. 5°, X, que preceitua como invioláveis a intimidade, a vida privada, a
honra e a imagem das pessoas.Outrossim, há que se considerar a notoriedade das consequências danosas causadas pela
inscrição na lista de inadimplente (SPC/SERASA) que geram para qualquer pessoa (física ou jurídica) uma pária em suas relações
comerciais, impossibilitando, no seu dia-a-dia, de comercializar, adquirir bens e serviços, etc, configurando tal situação a própria
ação danosa de difícil reparação que se visa combater, sobejada pelos transtornos de uma eventual demora no curso do feito, em
detrimento do direito alegado. Assim, constatada a responsabilidade de reparar os danos morais, a próxima tarefa é delimitá-
la.Cumpre ao julgador definir o quantum indenizatório, tarefa para a qual deve considerar as circunstâncias fáticas, o
comportamento do ofensor e da vítima, a repercussão e a intensidade do abalo causado ao ofendido, pautando a análise a partir
dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sem perder de vista o caráter punitivo e pedagógico da medida, todavia,
evitando o enriquecimento sem causa.Considerando, pois, as repercussões usuais extraídas da situação em comento, reputo
como adequada e suficiente que a indenização seja arbitrada no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), para corrigir a
falta da ré e compensar os danos experimentados pelo requerente.Por sua vez, quanto ao pedido de cancelamento do débito e
retirada do nome da autora dos órgãos de restrição de crédito, evidenciada a falha na prestação do serviço, este merece
acolhimento.Ante ao exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na exordial, resolvendo o mérito, nos termos do art.
487, I, do CPC/2015, para:1) CONDENAR o requerido Banco Bradesco S.A a pagar à parte autora, a título de danos morais,
indenização no valor de 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), no prazo de 15 (quinze) dias, com juros de 1% (um por cento) ao
mês, desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ) - jan/2011 fl.12 - e correção monetária desde a presente data (Súmula 362 do
STJ), de acordo com a tabela prática do TJMA.2) CONDENAR o requerido Banco Bradesco S.A a RETIRAR o nome do autor dos
órgãos de restrição de crédito eventual e CANCELAR definitivamente o débito de R$ 118,24, Contrato 057074763000050 (fl.12),
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estando reconhecida a inexistência deste, , no prazo de 15 dias, sob pena de multa. Sem condenação em custas processuais e em
honorários advocatícios de sucumbência (art. 55, da Lei 9099/95).Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Havendo o pagamento
voluntário, com o respectivo depósito bancário no valor estipulado, expeça-se o alvará judicial.Após o trânsito em julgado,
arquivem-se os autos, com as cautelas legais.A presente decisão servirá como mandado de intimação, para todos os efeitos
legais.Morros/MA, 27 de junho de 2017.ADRIANA DA SILVA CHAVESJuíza de Direito Titular da Comarca de Morros Resp: 184069

PROCESSO Nº 0000336-51.2016.8.10.0143 (3842016)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

REQUERENTE: WELLYSON CARDOSO
ADVOGADO: MOHAMAD FELIPE RODRIGUES NUNES ( OAB 14644-MA )

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A
ADVOGADO: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO ( OAB 23255-PE ) e ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO ( OAB
11812A-MA )

Procedimento do Juizado Especial CívelProcesso nº 336-51.2016.8.10.0143 (3842016)Requerente: Wellyson CardosoRequerido:
Banco Bradesco S.ASENTENÇATrata-se de ação indenizatória proposta por Wellyson Cardoso em face de Banco Bradesco S.A.
Na inicial, a parte autora questiona a inscrição indevida de seu nome junto aos órgãos de restrição de crédito (SPC/SERASA) em
razão de suposta dívida no valor de R$ 62,98 Contrato 057074763000050 incluido em Dez/2010, a qual afirmar não ter contraído
junto à instituição requerida. Relatório dispensado, conforme art. 38 da Lei nº 9.099/95.Decido.Em sede de defesa a requerida
argúi preliminar de Litispendência da presente ação. No presente caso, não há prova nos autos de que o processo indicado na
contestação (fl. 25) tenha como objeto a mesma matéria ora debatida nesta lide. No mesmo sentido, não cabe prosperar a
preliminar de conexão levantada pela parte ré, visto que, não constam nos autos provas de que os processos indicados na
contestação (fls. 22) se encontram no mesmo momento processual do processo em análise, ao passo que a conexão só obrigaria
a reunião dos processos se ambos estivessem prontos para julgamento. Pelo exposto, a alegada conexão também não logrou ser
demonstrada por nenhuma das provas colacionadas aos autos.Ainda em sede de preliminar a ré alegou a falta de interesse de agir
do autor, visto que este não procurou o banco para uma solução administrativa do conflito, todavia esta argumentação merece ser
rechaçada. O interesse de agir é o elemento material do direito de ação e consiste no interesse de obter o provimento demandado,
neste contexto autor demonstrou a necessidade e a utilidade de utilizar-se da via judicial para a resolução da celeuma. Ademais,
pelo princípio constitucional do acesso à Justiça, é desnecessário o procedimento administrativo para que o interessado pleiteie
judicialmente o que entende ser de seu direito.Partindo para a análise do mérito, o presente caso tem como objeto uma relação de
consumo, em que o requerente encontra-se em posição de hipossuficiência, vigorando assim, a inversão do ônus da prova,
conforme preceitua o art. 6º, VIII, do CDC.A defesa alega que a autora possui um contrato de financiamento em seu nome e que
esta se encontra inadimplente com o pagamento das prestações, motivo o qual deu origem à negativação de seu nome.Contudo,
compulsando os autos, verifica-se que a defesa não está acompanhada de qualquer prova documental e/ou audiovisual, que
demonstre ter sido o(a) autor(a) aquele(a) que efetivamente contratou e/ou se beneficiou de transações bancárias junto ao
requerido. No caso em apreço, caberia ao banco apresentar provas de que o serviço de crédito foi autorizado, o que não fez,
mesmo possuindo o ônus da prova, não comprovou o consentimento da parte requerente na contratação do serviço que, em tese,
teria motivado a inscrição do nome da parte autora nos órgãos de restrição de crédito.Assim, afasta-se a alegação de que a
requerida estava atuando em exercício regular de direito, haja vista inexistir qualquer contrato ou prova audiovisual que pudesse
tornar a cobrança legítima, devendo o banco ser responsabilizado pela falha na prestação do serviço, resguardando-se de agir de
forma a privilegiar somente o lucro, devendo agir com maior diligência nos casos futuros.Desse modo, face a negligência da
Demandada em acostar aos autos provas de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da Autora, suas teses
defensivas não merecem acolhida.Por conseguinte, impende ressaltar que a responsabilidade, neste caso, é objetiva, ou seja,
independente de culpa e, por isso, basta a comprovação do dano e nexo de causalidade (art. 14 do Código de Defesa do
Consumidor), o que ocorreu no presente caso, como acima fundamentado. Por certo, tal comportamento tomado pela Requerida
há de ensejar a responsabilidade por violação da honra alheia, conforme garantia constitucional presente em seu art. 5°, X, que
preceitua como invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas.Outrossim, há que se considerar a
notoriedade das consequências danosas causadas pela inscrição na lista de inadimplente (SPC/SERASA) que geram para
qualquer pessoa (física ou jurídica) uma pária em suas relações comerciais, impossibilitando, no seu dia-a-dia, de comercializar,
adquirir bens e serviços, etc, configurando tal situação a própria ação danosa de difícil reparação que se visa combater, sobejada
pelos transtornos de uma eventual demora no curso do feito, em detrimento do direito alegado. Assim, constatada a
responsabilidade de reparar os danos morais, a próxima tarefa é delimitá-la.Cumpre ao julgador definir o quantum indenizatório,
tarefa para a qual deve considerar as circunstâncias fáticas, o comportamento do ofensor e da vítima, a repercussão e a
intensidade do abalo causado ao ofendido, pautando a análise a partir dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sem
perder de vista o caráter punitivo e pedagógico da medida, todavia, evitando o enriquecimento sem causa.Considerando, pois, as
repercussões usuais extraídas da situação em comento, reputo como adequada e suficiente que a indenização seja arbitrada no
valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), para corrigir a falta da ré e compensar os danos experimentados pelo
requerente.Por sua vez, quanto ao pedido de cancelamento do débito e retirada do nome da autora dos órgãos de restrição de
crédito, evidenciada a falha na prestação do serviço, este merece acolhimento.Ante ao exposto, JULGO PROCEDENTES os
pedidos formulados na exordial, resolvendo o mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015, para:1) CONDENAR o requerido
Banco Bradesco S.A a pagar à parte autora, a título de danos morais, indenização no valor de 2.500,00 (dois mil e quinhentos
reais), no prazo de 15 (quinze) dias, com juros de 1% (um por cento) ao mês, desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ) -
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Dez/2010 - e correção monetária desde a presente data (Súmula 362 do STJ), de acordo com a tabela prática do TJMA.2)
CONDENAR o requerido Banco Bradesco S.A a RETIRAR o nome do autor dos órgãos de restrição de crédito eventual e
CANCELAR definitivamente o débito de R$ 62,98 Contrato 057074763000050 incluido em Dez/2010, estando reconhecida a
inexistência deste, no prazo de 15 dias, sob pena de multa. Sem condenação em custas processuais e em honorários advocatícios
de sucumbência (art. 55, da Lei 9099/95).Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Havendo o pagamento voluntário, com o respectivo
depósito bancário no valor estipulado, expeça-se o alvará judicial.Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as
cautelas legais.A presente decisão servirá como mandado de intimação, para todos os efeitos legais.Morros/MA, 27 de junho de
2017.ADRIANA DA SILVA CHAVESJuíza de Direito Titular da Comarca de Morros Resp: 184069

PROCESSO Nº 0000382-84.2009.8.10.0143 (3822009)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO SUMÁRIO

AUTOR: ELSA SOUSA FARIAS FRAZAO
ADVOGADO: CARLOS ALBERTO BRAGA DINIZ JÚNIOR ( OAB 7298-MA )

REU: BRADESCO SEGUROS S/A
ADVOGADO: JAMILLE COSTA COELHO ( OAB 8074-MA ) e RODRIGO AYRES MARTINS DE OLIVEIRA ( OAB 13569A-MA )

Processo nº 382-84.2009.8.10.0143 (3822009)Requerente: ELSA SOUSA FARIAS FRAZAORequerido: BRADESCO SEGUROS
S/A DESPACHOI. Intime-se a parte Ré, na pessoa do seu causidico (vis Dje) para no prazo de 15(quinze) dias, efetuar o
pagamento das custas finais, sob pena de inclusão na dívida ativa.II. Decorrido o prazo, sem comprovação do pagamento,
determino a inclusão do nome da parte Requerida, na dívida ativa, por meio do sistema Siaferj Web;III. Recolhida as custas,
certifique e arquive-se os autos, procedendo-se às devidas baixas no sistema.Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Morros/MA, 27
de junho de 2017ADRIANA DA SILVA CHAVES Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Morros Resp: 186304

PROCESSO Nº 0000408-38.2016.8.10.0143 (4632016)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

REQUERENTE: MARIA GRACILENE PEREIRA DE SOUSA
ADVOGADO: HIALEY CARVALHO ARANHA ( OAB 10520-MA )

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A
ADVOGADO: JOSÉ ALMIR DA ROCHA MENDES JUNIOR ( OAB 392A-RN )

Procedimento do Juizado Especial CívelProcesso nº 408-38.2016.8.10.0143 (4632016)Requerente: Maria Gracilene Pereira de
SousaRequerido: Banco Bradesco S.ASENTENÇATrata-se de ação indenizatória proposta por Maria Gracilene Pereira de Sousa
em face de Banco Bradesco S.A. Na inicial, a parte autora questiona a inscrição indevida de seu nome junto aos órgãos de
restrição de crédito (SPC/SERASA) em razão de suposta dívida no valor de R$ 4.136,48 Contrato 55-4274761455, a qual afirmar
não ter contraído junto à instituição requerida.Relatório dispensado, conforme art. 38 da Lei nº 9.099/95.Decido.O presente caso
tem como objeto uma relação de consumo, em que o requerente encontra-se em posição de hipossuficiência, vigorando assim, a
inversão do ônus da prova, conforme preceitua o art. 6º, VIII, do CDC.A defesa alega que a autora possui um contrato de
financiamento (nº 4274761455 - fl.26) em seu nome e que esta se encontra inadimplente com o pagamento das prestações, motivo
o qual deu origem à negativação de seu nome.Compulsando os autos, verifica-se que a defesa não está acompanhada de
qualquer prova documental e/ou audiovisual, que demonstre ter sido o(a) autor(a) aquele(a) que efetivamente contratou e/ou se
beneficiou de transações bancárias junto ao requerido. No caso em apreço, caberia ao banco apresentar provas de que o serviço
de crédito foi autorizado, o que não fez, mesmo possuindo o ônus da prova, não comprovou o consentimento da parte requerente
na contratação de financiamento que motivou a inscrição do nome da autora nos órgãos de restrição de crédito.Assim, afasta-se a
alegação de que a requerida estava atuando em exercício regular de direito, haja vista inexistir qualquer contrato ou prova
audiovisual que pudesse tornar a cobrança legítima, devendo o banco ser responsabilizado pela falha na prestação do serviço,
resguardando-se de agir de forma a privilegiar somente o lucro, devendo agir com maior diligência nos casos futuros.Desse modo,
face a negligência da Demandada em acostar aos autos provas de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da
Autora, suas teses defensivas não merecem acolhida.Por conseguinte, impende ressaltar que a responsabilidade, neste caso, é
objetiva, ou seja, independente de culpa e, por isso, basta a comprovação do dano e nexo de causalidade (art. 14 do Código de
Defesa do Consumidor), o que ocorreu no presente caso, como acima fundamentado. Por certo, tal comportamento tomado pela
Requerida há de ensejar a responsabilidade por violação da honra alheia, conforme garantia constitucional presente em seu art. 5°,
X, que preceitua como invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas.Outrossim, há que se considerar a
notoriedade das consequências danosas causadas pela inscrição na lista de inadimplente (SPC/SERASA) que geram para
qualquer pessoa (física ou jurídica) uma pária em suas relações comerciais, impossibilitando, no seu dia-a-dia, de comercializar,
adquirir bens e serviços, etc, configurando tal situação a própria ação danosa de difícil reparação que se visa combater, sobejada
pelos transtornos de uma eventual demora no curso do feito, em detrimento do direito alegado. Assim, constatada a
responsabilidade de reparar os danos morais, a próxima tarefa é delimitá-la.Cumpre ao julgador definir o quantum indenizatório,
tarefa para a qual deve considerar as circunstâncias fáticas, o comportamento do ofensor e da vítima, a repercussão e a
intensidade do abalo causado ao ofendido, pautando a análise a partir dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sem
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perder de vista o caráter punitivo e pedagógico da medida, todavia, evitando o enriquecimento sem causa.Considerando, pois, as
repercussões usuais extraídas da situação em comento, reputo como adequada e suficiente que a indenização seja arbitrada no
valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), para corrigir a falta da ré e compensar os danos experimentados pelo
requerente.Por sua vez, quanto ao pedido de cancelamento do débito e retirada do nome da autora dos órgãos de restrição de
crédito, evidenciada a falha na prestação do serviço, este merece acolhimento.Ante ao exposto, JULGO PROCEDENTES os
pedidos formulados na exordial, resolvendo o mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015, para:1) CONDENAR o requerido
Banco Bradesco S.A a pagar à parte autora, a título de danos morais, indenização no valor de 2.500,00 (dois mil e quinhentos
reais), no prazo de 15 (quinze) dias, com juros de 1% (um por cento) ao mês, desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ) -
Dezembro/2011 - e correção monetária desde a presente data (Súmula 362 do STJ), de acordo com a tabela prática do TJMA.2)
CONDENAR o requerido Banco Bradesco S.A a RETIRAR o nome da autora dos órgãos de restrição de crédito eventual e
CANCELAR definitivamente o débito de R$ 4.136,48 Contrato 55-4274761455, estando reconhecida a inexistência deste, , no
prazo de 15 dias, sob pena de multa. Sem condenação em custas processuais e em honorários advocatícios de sucumbência (art.
55, da Lei 9099/95).Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Havendo o pagamento voluntário, com o respectivo depósito bancário no
valor estipulado, expeça-se o alvará judicial.Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas legais.A presente
decisão servirá como mandado de intimação, para todos os efeitos legais.Morros/MA, 27 de junho de 2017.ADRIANA DA SILVA
CHAVESJuíza de Direito Titular da Comarca de Morros Resp: 184069

PROCESSO Nº 0000468-79.2014.8.10.0143 (4682014)
AÇÃO: PROCESSO COMUM | AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

AUTOR: Processo em Segredo de Justiça

ACUSADO: Processo em Segredo de Justiça
ADVOGADO: RAIMUNDO RODRIGUES DA SILVA ( OAB 4994-MA )

Processo nº 468-79.2014.8.10.0143 (4682014)Réu: Francisco Silva dos Santos, conhecido como "Chilado"D E C I S Ã OTrata-se
de pedido de pedido de revogação de prisão preventiva ajuizada em favor de Francisco Silva dos Santos, no bojo da resposta à
acusação (fls. 58/64).O requerente visa a revogação da prisão preventiva, ao argumento de que não subsistem fundamentos
jurídicos para a manutenção da prisão, afirmando que não pretende se furtar da aplicação da lei penal.Instada a se manifestar, a
ilustre representante do Ministério Público opinou pelo indeferimento do pedido (fls. 69/71).É o sucinto relato. Decido.Aduz o art.
311 do Código de Processo Penal que em qualquer fase da investigação policial caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz,
diante da representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público.No presente caso, em que pese as alegações
do requerente, não houve alteração fática desde a decisão de decretação da sua prisão preventiva (fls. 31/33).Como dito, é
possível constatar os indícios de materialidade e autoria delitivas. A materialidade restou evidenciada pelo relato da vítima e, no
mesmo sentido a autoria delitiva.Aliado a isso, há a necessidade da garantia da aplicação da lei penal e assegura o devido
processo legal, pois o réu passou mais de três anos foragido, tendo culminado, inclusive, sua citação por edital, pois havia
informação (colhida pelo oficial de justiça) de que ele havia se mudado para São Luís/MA, estando em local incerto e não
sabido.Neste contexto, constata-se a presença dos requisitos exigidos pela parte final do caput do art. 312 do CPP, ou seja, prova
da existência do crime e indício suficiente de autoria. Assim, também restaram configurados os fundamentos previstos no art. 312,
caput, do CPP.Ademais a audiência de instrução e julgamento e interrogatório do réu está agendada, oportunidade em que o réu
poderá esclarecer os fatos e demonstrar que está disposto a cumprir os rigores da lei penal e processual penal. Isto posto, com
fulcro no art. 312, caput, do CPP, cumulado com o art. 311, também do CPP, em consonância com o parecer do Ministério Público
Estadual, indefiro o pedido e mantenho a prisão preventiva de Francisco Silva dos Santos.Consigno que esta prisão preventiva
poderá ser revogada se, no decorrer do processo ou da investigação, restar evidenciada a falta de motivo para que subsista,
conforme previsão contida no art. 316 do CPP.Por conseguinte, Analisando a resposta à acusação apresentada, não vislumbro, a
priori, quaisquer das hipóteses previstas no art. 397 do CPP, pois não é manifesta a existência de causa de excludente de ilicitude
do fato, nem da culpabilidade do agente, bem como, o fato narrado, em tese, constitui crime e, por ora, não está extinta a
punibilidade do agente, motivos pelos quais não absolvo sumariamente o réu.Diante disso:1. Designo o dia 04 de julho de 2017, às
09h00min, para a realização da audiência una de instrução e interrogatório dos réus;2. Expeçam-se as devidas intimações ao réu e
às testemunhas arroladas pelas partes, constando no mandado que, acaso ausentes, sem justificativa prévia, serão conduzidas
coercitivamente (art. 218 do CPP), bem como lhe será aplicada multa e deverá pagar as custas da diligência (art. 219 do CPP);3.
Ciência ao Ministério Público e a Defesa;4. Cumpra-se.SERVE O PRESENTE DESPACHO COMO MANDADO, devendo ser
cumprido com a observância do disposto no Provimento nº 12/2011 - CGJ/MA.Morros/MA, 27 de junho de 2017. ADRIANA DA
SILVA CHAVES Juíza de Direito da Comarca de Morros Resp: 184069

PROCESSO Nº 0000513-15.2016.8.10.0143 (5812016)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

REQUERENTE: BERNARDO PEDRO PEREIRA
ADVOGADO: AUGUSTO AFONSO BARBALHO DUQUE BACELAR ( OAB 7774-MA )

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. - AG. ROSÁRIO
ADVOGADO: JOSÉ ALMIR DA ROCHA MENDES JUNIOR ( OAB 392A-RN )
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Procedimento do Juizado Especial CívelProcesso nº 513-15.2016.8.10.0143 (5812016)Requerente: Bernardo Pedro
PereiraRequerido: Banco Bradesco S.A. - Ag. RosárioSENTENÇATrata-se de ação indenizatória proposta por Bernardo Pedro
Pereira em face de Banco Bradesco S.A. - Ag. Rosário, sustentando a ocorrência de descontos em seus proventos em razão de
taxas de serviços bancários de seguro Bradesco Vida Prev-Seg, junto ao requerido - extrato de fl.12. Relata em sua exordial que
não teria firmado nenhum contrato com o banco réu e que tais debitações vêm lhe causando severos transtornos morais e
prejuízos materiais.Relatório dispensado, conforme art. 38 da Lei nº 9.099/95.Decido.O ponto nuclear da demanda consiste na
suposta existência de danos materiais e morais sofridos pela parte requerente em razão de ter sido imputado à parte autora taxas
de serviços bancários (seguro Bradesco Vida Prev-Seg) de forma não autorizada, tendo o banco requerido efetuado desconto(s)
nos seus proventos no valor de R$ 4,16.Inicialmente, reconheço a aplicabilidade das normas do Código de Defesa do Consumidor
(Lei nº 8.079/90) à presente demanda, pois se trata de uma relação consumerista, de modo que a Instituição Financeira requerida
é a fornecedora de serviços bancários, nos termos do art. 3º do CDC e da Súmula 297 do STJ ("o Código de Defesa do
Consumidor se aplica às instituições financeiras"), e a requerente qualifica-se como consumidora, conforme dispõem o art. 2º c/c
com o art. 17 do referido diploma legal.Assim, o enquadramento jurídico da discussão é sobre a existência ou não de defeito no
serviço realizado pelo Banco requerido, uma vez que o este não teria fornecido a segurança e cautela que legitimamente o
consumidor esperava, nos termos do art. 14 do CDC.Nesse sentido, o dispositivo legal supracitado dispõe que o fornecedor de
serviços responde de forma objetiva, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos
consumidores por defeitos relativos à prestação dos seus serviços, responsabilidade essa que somente será excluída se
comprovada a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro ou, ainda, nos casos fortuitos/força
maior.Ademais, à presente demanda aplica-se a inversão do ônus probante em favor do consumidor, com fundamento no art. 6º,
inciso VIII e art. 14, §3º, ambos do CDC, em virtude da verossimilhança de suas alegações e da sua condição de hipossuficiente
processual. Caberia, em razão disso, ao Requerido, o ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.Oportuno frisar que, tratando-se de processo que tramita pelo rito do Juizado Especial, a produção de provas é
concentrada na Audiência de Instrução e Julgamento, logo, em razão do princípio da eventualidade deve o réu em sua contestação
apresentar toda a prova documental que for de seu interesse, não se podendo admitir a juntada de documentos de defesa em
momento posterior ao ato, sob pena de indeferimento.Compulsando os autos, verifica-se que a defesa não está acompanhada de
qualquer prova documental e/ou audiovisual, que demonstre ter sido o(a) autor(a) aquele(a) que efetivamente contratou e/ou se
beneficiou das transações bancárias aqui questionadas. No caso em apreço, caberia ao banco apresentar provas de que o serviço
de crédito foi autorizado, o que não fez, mesmo possuindo o ônus da prova, não comprovou o consentimento da parte requerente
na contratação de serviços bancários (seguro Bradesco Vida Prev-Seg), ora objeto de questionamento.Assim, afasta-se a
alegação de que a requerida estava atuando em exercício regular de direito, haja vista inexistir qualquer contrato ou prova
audiovisual que pudesse tornar a cobrança legítima, devendo o banco ser responsabilizado pelos contratos que firma, pelas
movimentações bancárias que promove e por todos os demais riscos inerentes à atividade econômica, resguardando-se de agir de
forma a privilegiar somente o lucro, devendo agir com maior diligência nos casos futuros.Desse modo, face a negligência da
Demandada em acostar aos autos provas de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da Autora, suas teses
defensivas não merecem acolhida.A súmula nº 479, do STJ, que trata da responsabilidade das instituições financeiras por fraudes
em operações bancárias, é clara em estabelecer a responsabilidade objetiva delas, ante ao acontecimento narrado na
vestibular:"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos
praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". Desse modo, para a configuração da responsabilidade da instituição
financeira, basta a comprovação do ato ilícito, do evento danoso, bem como da relação de causalidade entre ambos, não sendo
necessário perquirir acerca do elemento subjetivo da culpa. No caso em apreço, o ato ilícito evidencia-se pelos descontos
indevidos nos proventos da parte autora, sem que esta tenha os autorizado, fato que restou demonstrado pela análise do conjunto
probatório constante nos autos.Quanto ao pedido de indenização por danos materiais, este merece acolhimento, restando
reconhecida a ilegalidade do(s) desconto(s), tendo direito a parte autora à devolução em dobro das quantias indevidamente
descontadas de seus proventos. Contudo, em conformidade com os documentos colacionados aos autos - extrato de fl.12 -, a
parte autora somente comprovou ter sido debitado de seu benefício 1 mês desconto(s) no importe de R$ 4,16. Tal valor deverá ser
restituído em dobro, perfazendo a importância de R$ 8,32, a título de repetição de indébito (Parágrafo Único, Art.42, CDC).Todavia,
quanto ao pedido de indenização por danos morais em razão de descontos indevidos no importe R$ 4,16 -, em que pese a conduta
relapsa da parte requerida, tal falha não é capaz de gerar dano moral indenizável, sob pena de banalização do instituto. O presente
caso retrata mero aborrecimento, chateação da vida cotidiana, em que todos estão expostos a sofrer, mas que não é capaz, por si
só, de abalar algum direito da personalidade do indivíduo e, por isso, não gera indenização por danos morais.Por sua vez, quanto
ao pedido de cancelamento dos descontos de serviços bancários (seguro Bradesco Vida Prev-Seg), evidenciada a falha na
prestação do serviço e não comprovada a contratação pela requerente, este merece acolhimento quanto ao contrato: extrato de
fl.12.Ante ao exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na exordial, resolvendo o mérito, nos
termos do art. 487, I, do CPC/2015, para: 1) Negar o pedido de indenização por danos morais.2) CONDENAR o requerido Banco
Bradesco S.A. - Ag. Rosário ao pagamento do valor de R$ 8,32 (oito reais e trinta e dois centavos), no prazo de 15 (quinze) dias, a
título de indenização por danos materiais, com juros de 1% (um por cento) ao mês, desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ)
Janeiro/2015 e correção monetária desde o prejuízo auferido em cada prestação (Súmula 43 do STJ), de acordo com a tabela
prática.3) CONDENAR o requerido Banco Bradesco S.A. - Ag. Rosário a CANCELAR, no prazo de 15 dias, descontos relativos a
serviços bancários de seguro Bradesco Vida Prev-Seg -extrato de fl.12- estando reconhecida a inexistência do débito objeto desta
demanda, sob pena de multa. Sem condenação em custas processuais e em honorários advocatícios de sucumbência (art. 55, da
Lei 9099/95). Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Havendo o pagamento voluntário, com o respectivo depósito bancário no valor
estipulado, expeça-se o alvará judicial.Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas legais.A presente
decisão servirá como mandado de intimação, para todos os efeitos legais.Morros/MA, 27 de junho de 2017.ADRIANA DA SILVA
CHAVESJuíza de Direito Titular da Comarca de Morros Resp: 184069
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PROCESSO Nº 0000515-82.2016.8.10.0143 (5832016)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

REQUERENTE: FRANCISCO ALVES RIBEIRO
ADVOGADO: AUGUSTO AFONSO BARBALHO DUQUE BACELAR ( OAB 7774-MA )

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. - AG. ROSÁRIO
ADVOGADO: JOSÉ ALMIR DA ROCHA MENDES JUNIOR ( OAB 392A-RN )

Procedimento do Juizado Especial CívelProcesso nº 515-82.2016.8.10.0143 (5832016)Requerente: Francisco Alves
RibeiroRequerido: Banco Bradesco S.A. SENTENÇATrata-se de ação indenizatória proposta por Francisco Alves Ribeiro em face
de Banco Bradesco S.A., sustentando a ocorrência de descontos em seus proventos em razão de taxas de serviços bancários
(cartão de crédito anuidade) junto ao requerido - extratos de fl.13. Relata em sua exordial que não teria firmado nenhum contrato
com o banco réu e que tais debitações vêm lhe causando severos transtornos morais e prejuízos materiais.Relatório dispensado,
conforme art. 38 da Lei nº 9.099/95.Decido.O ponto nuclear da demanda consiste na suposta existência de danos materiais e
morais sofridos pela parte requerente em razão de ter sido imputado à parte autora taxas de serviços bancários (cartão de crédito
anuidade) de forma não autorizada, tendo o banco requerido efetuado desconto(s) nos seus proventos no valor de R$
4,25.Inicialmente, reconheço a aplicabilidade das normas do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.079/90) à presente
demanda, pois se trata de uma relação consumerista, de modo que a Instituição Financeira requerida é a fornecedora de serviços
bancários, nos termos do art. 3º do CDC e da Súmula 297 do STJ ("o Código de Defesa do Consumidor se aplica às instituições
financeiras"), e a requerente qualifica-se como consumidora, conforme dispõem o art. 2º c/c com o art. 17 do referido diploma
legal.Assim, o enquadramento jurídico da discussão é sobre a existência ou não de defeito no serviço realizado pelo Banco
requerido, uma vez que o este não teria fornecido a segurança e cautela que legitimamente o consumidor esperava, nos termos do
art. 14 do CDC.Nesse sentido, o dispositivo legal supracitado dispõe que o fornecedor de serviços responde de forma objetiva,
independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à
prestação dos seus serviços, responsabilidade essa que somente será excluída se comprovada a inexistência do defeito ou a
culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro ou, ainda, nos casos fortuitos/força maior.Ademais, à presente demanda aplica-se a
inversão do ônus probante em favor do consumidor, com fundamento no art. 6º, inciso VIII e art. 14, §3º, ambos do CDC, em
virtude da verossimilhança de suas alegações e da sua condição de hipossuficiente processual. Caberia, em razão disso, ao
Requerido, o ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.Oportuno frisar que,
tratando-se de processo que tramita pelo rito do Juizado Especial, a produção de provas é concentrada na Audiência de Instrução
e Julgamento, logo, em razão do princípio da eventualidade deve o réu em sua contestação apresentar toda a prova documental
que for de seu interesse, não se podendo admitir a juntada de documentos de defesa em momento posterior ao ato, sob pena de
indeferimento.Compulsando os autos, verifica-se que a defesa não está acompanhada de qualquer prova documental e/ou
audiovisual, que demonstre ter sido o(a) autor(a) aquele(a) que efetivamente contratou e/ou se beneficiou das transações
bancárias aqui questionadas. No caso em apreço, caberia ao banco apresentar provas de que o serviço de crédito foi autorizado, o
que não fez, mesmo possuindo o ônus da prova, não comprovou o consentimento da parte requerente na contratação de serviços
bancários de cartão de crédito anuidade, ora objeto de questionamento.Assim, afasta-se a alegação de que a requerida estava
atuando em exercício regular de direito, haja vista inexistir qualquer contrato ou prova audiovisual que pudesse tornar a cobrança
legítima, devendo o banco ser responsabilizado pelos contratos que firma, pelas movimentações bancárias que promove e por
todos os demais riscos inerentes à atividade econômica, resguardando-se de agir de forma a privilegiar somente o lucro, devendo
agir com maior diligência nos casos futuros.Desse modo, face a negligência da Demandada em acostar aos autos provas de fatos
impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da Autora, suas teses defensivas não merecem acolhida.A súmula nº 479, do
STJ, que trata da responsabilidade das instituições financeiras por fraudes em operações bancárias, é clara em estabelecer a
responsabilidade objetiva delas, ante ao acontecimento narrado na vestibular:"As instituições financeiras respondem objetivamente
pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".
Desse modo, para a configuração da responsabilidade da instituição financeira, basta a comprovação do ato ilícito, do evento
danoso, bem como da relação de causalidade entre ambos, não sendo necessário perquirir acerca do elemento subjetivo da culpa.
No caso em apreço, o ato ilícito evidencia-se pelos descontos indevidos nos proventos da parte autora, sem que esta tenha os
autorizado, fato que restou demonstrado pela análise do conjunto probatório constante nos autos.Quanto ao pedido de indenização
por danos materiais, este merece acolhimento, restando reconhecida a ilegalidade do(s) desconto(s), tendo direito a parte autora à
devolução em dobro das quantias indevidamente descontadas de seus proventos. Contudo, em conformidade com os documentos
colacionados aos autos - extratos de fl.13 -, a parte autora somente comprovou ter sido debitado de seu benefício um desconto no
importe de R$ 4,25. Tal valor deverá ser restituído em dobro, perfazendo a importância de R$ 8,50, a título de repetição de indébito
(Parágrafo Único, Art.42, CDC).Todavia, quanto ao pedido de indenização por danos morais em razão de descontos indevidos no
importe R$ 4,25 -, em que pese a conduta relapsa da parte requerida, tal falha não é capaz de gerar dano moral indenizável, sob
pena de banalização do instituto. O presente caso retrata mero aborrecimento, chateação da vida cotidiana, em que todos estão
expostos a sofrer, mas que não é capaz, por si só, de abalar algum direito da personalidade do indivíduo e, por isso, não gera
indenização por danos morais.Por sua vez, quanto ao pedido de cancelamento dos descontos de serviços bancários de cartão de
crédito anuidade, evidenciada a falha na prestação do serviço e não comprovada a contratação pela requerente, este merece
acolhimento.Ante ao exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na exordial, resolvendo o mérito,
nos termos do art. 487, I, do CPC/2015, para: 1) Negar o pedido de indenização por danos morais.2) CONDENAR o requerido
Banco Bradesco S.A. ao pagamento do valor de R$ 8,50 (oito reais e cinquenta centavos), no prazo de 15 (quinze) dias, a título de
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indenização por danos materiais, com juros de 1% (um por cento) ao mês, desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ) Nov/2015
(fl.13) e correção monetária desde o prejuízo auferido em cada prestação (Súmula 43 do STJ), de acordo com a tabela prática.3)
CONDENAR o requerido Banco Bradesco S.A.a CANCELAR, no prazo de 15 dias, descontos relativo a serviços bancários de
cartão de crédito anuidade -extratos de fl.13- estando reconhecida a inexistência do débito objeto desta demanda, sob pena de
multa. Sem condenação em custas processuais e em honorários advocatícios de sucumbência (art. 55, da Lei 9099/95).Publique-
se. Registre-se. Intimem-se.Havendo o pagamento voluntário, com o respectivo depósito bancário no valor estipulado, expeça-se o
alvará judicial.Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas legais.A presente decisão servirá como mandado
de intimação, para todos os efeitos legais.Morros/MA, 27 de junho de 2017.ADRIANA DA SILVA CHAVESJuíza de Direito Titular
da Comarca de Morros Resp: 184069

PROCESSO Nº 0000519-22.2016.8.10.0143 (5892016)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

REQUERENTE: RAIMUNDA DA SILVA
ADVOGADO: LAYANE DIAS SANTOS ( OAB 15254-MA )

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO ( OAB 11812A-MA )

Procedimento do Juizado Especial CívelProcesso nº 519-22.2016.8.10.0143 (5892016)Requerente: Raimunda da SilvaRequerido:
Banco Bradesco S/ASENTENÇATrata-se de ação indenizatória proposta por Raimunda da Silva em face de Banco Bradesco S/A,
sustentando a ocorrência de descontos em seus proventos em razão de serviços bancários (cesta Bradesco Expresso) junto ao
requerido - extratos de fls.16 e 17. Relata em sua exordial que não teria firmado nenhum contrato com o banco réu e que tais
debitações vêm lhe causando severos transtornos morais e prejuízos materiais.Relatório dispensado, conforme art. 38 da Lei nº
9.099/95.Decido.Em sede de defesa a requerida argui, preliminarmente, a falta de interesse de agir do autor, visto que este não
procurou o banco para uma solução administrativa do conflito, todavia esta argumentação merece ser rechaçada. O interesse de
agir é o elemento material do direito de ação e consiste no interesse de obter o provimento demandado, neste contexto autor
demonstrou a necessidade e a utilidade de utilizar-se da via judicial para a resolução da celeuma. Ademais, pelo princípio
constitucional do acesso à Justiça, é desnecessário o procedimento administrativo para que o interessado pleiteie judicialmente o
que entende ser de seu direito.Quanto a alegação de irregularidade de representação, esta também não merece acolhimento.
Neste cortejo, não se mostra razoável exigir uma procuração pública outorgada por pessoa analfabeta para atuação de advogado,
pois, obrigar que o cidadão analfabeto faça procuração por instrumento público para, somente após isto, poder ser representado
na Justiça é inconstitucional em face dos princípios do acesso à justiça (CF/88, art. 5º, XXXV) e da dignidade da pessoa humana
(CF/88, art. 1º, III).O Tribunal de Justiça do Maranhão vem entendendo que é válida procuração particular quando feita com
analfabeto, desde que esteja assinada a rogo e subscrita por duas testemunhas (como no presente caso, vide
fl.12/13):PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PESSOAS
ANALFABETAS. PROCURAÇÃO PÚBLICA. DESNECESSIDADE. PROCURAÇÃO A ROGO. EXIGÊNCIA DE ASSINATURA DE
DUAS TESTEMUNHAS. APLICAÇÃO DO ARTIGO 595 DO CÓDIGO CIVIL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. DESÍDIA
DA PARTE. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. POSSIBILIDADE. IMPROVIMENTO DO APELO.
SENTENÇA MANTIDA. UNANIMIDADE. I - A lei não exige instrumento público para procuração outorgada por analfabeto, pois, ao
contrário, o artigo 595, do Código Civil é taxativo e muito claro ao afirmar que, em casos da espécie, por analogia, o instrumento
pode ser assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas. II - Não obstante o artigo 595 do Código Civil autorize a procuração
particular outorgada por pessoa analfabeta, deve o instrumento ser assinado a rogo e na presença de duas testemunhas. III -
Descumpridas as exigências do artigo 595 do Código Civil e não sendo a irregularidade sanada pela parte, ainda que regularmente
intimada para essa finalidade, deve ser mantida a sentença que indefere a petição inicial e extingue o feito sem julgamento de
mérito. IV - Apelo improvido à unanimidade. (TJ-MA - APL: 0323722015 MA 0000098-07.2015.8.10.0098, Relator: CLEONICE
SILVA FREIRE, Data de Julgamento: 14/03/2016, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/03/2016) (grifo
nosso)Partindo para a análise do mérito, o ponto nuclear da demanda consiste na suposta existência de danos materiais e morais
sofridos pela parte requerente em razão de ter sido imputado à parte autora taxas de serviços bancários de cesta Bradesco
Expresso de forma não autorizada, tendo o banco requerido efetuado desconto(s) nos seus proventos no valor de R$ 150,55 (fl.16)
+ R$ 116,36 (fl.17).Inicialmente, reconheço a aplicabilidade das normas do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.079/90) à
presente demanda, pois se trata de uma relação consumerista, de modo que a Instituição Financeira requerida é a fornecedora de
serviços bancários, nos termos do art. 3º do CDC e da Súmula 297 do STJ ("o Código de Defesa do Consumidor se aplica às
instituições financeiras"), e a requerente qualifica-se como consumidora, conforme dispõem o art. 2º c/c com o art. 17 do referido
diploma legal.Assim, o enquadramento jurídico da discussão é sobre a existência ou não de defeito no serviço realizado pelo
Banco requerido, uma vez que o este não teria fornecido a segurança e cautela que legitimamente o consumidor esperava, nos
termos do art. 14 do CDC.Nesse sentido, o dispositivo legal supracitado dispõe que o fornecedor de serviços responde de forma
objetiva, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos
à prestação dos seus serviços, responsabilidade essa que somente será excluída se comprovada a inexistência do defeito ou a
culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro ou, ainda, nos casos fortuitos/força maior.Ademais, à presente demanda aplica-se a
inversão do ônus probante em favor do consumidor, com fundamento no art. 6º, inciso VIII e art. 14, §3º, ambos do CDC, em
virtude da verossimilhança de suas alegações e da sua condição de hipossuficiente processual. Caberia, em razão disso, ao
Requerido, o ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.Oportuno frisar que,
tratando-se de processo que tramita pelo rito do Juizado Especial, a produção de provas é concentrada na Audiência de Instrução
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e Julgamento, logo, em razão do princípio da eventualidade deve o réu em sua contestação apresentar toda a prova documental
que for de seu interesse, não se podendo admitir a juntada de documentos de defesa em momento posterior ao ato, sob pena de
indeferimento.Compulsando os autos, verifica-se que a defesa não está acompanhada de qualquer prova documental e/ou
audiovisual, que demonstre ter sido o(a) autor(a) aquele(a) que efetivamente contratou e/ou se beneficiou das transações
bancárias aqui questionadas. No caso em apreço, caberia ao banco apresentar provas de que o serviço de crédito foi autorizado, o
que não fez, mesmo possuindo o ônus da prova, não comprovou o consentimento da parte requerente na contratação de serviços
bancários de cesta Bradesco Expresso, ora objeto de questionamento.Assim, afasta-se a alegação de que a requerida estava
atuando em exercício regular de direito, haja vista inexistir qualquer contrato ou prova audiovisual que pudesse tornar a cobrança
legítima, devendo o banco ser responsabilizado pelos contratos que firma, pelas movimentações bancárias que promove e por
todos os demais riscos inerentes à atividade econômica, resguardando-se de agir de forma a privilegiar somente o lucro, devendo
agir com maior diligência nos casos futuros.Desse modo, face a negligência da Demandada em acostar aos autos provas de fatos
impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da Autora, suas teses defensivas não merecem acolhida.A súmula nº 479, do
STJ, que trata da responsabilidade das instituições financeiras por fraudes em operações bancárias, é clara em estabelecer a
responsabilidade objetiva delas, ante ao acontecimento narrado na vestibular:"As instituições financeiras respondem objetivamente
pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".
Desse modo, para a configuração da responsabilidade da instituição financeira, basta a comprovação do ato ilícito, do evento
danoso, bem como da relação de causalidade entre ambos, não sendo necessário perquirir acerca do elemento subjetivo da culpa.
No caso em apreço, o ato ilícito evidencia-se pelos descontos indevidos nos proventos da parte autora, sem que esta tenha os
autorizado, fato que restou demonstrado pela análise do conjunto probatório constante nos autos.Quanto ao pedido de indenização
por danos materiais, este merece acolhimento, restando reconhecida a ilegalidade do(s) desconto(s), tendo direito a parte autora à
devolução em dobro das quantias indevidamente descontadas de seus proventos. Contudo, em conformidade com os documentos
colacionados aos autos - extratos de fls.16 e 17 -, a parte autora somente comprovou ter sido debitado de seu benefício
desconto(s) no importe de R$ 266,91. Tal valor deverá ser restituído em dobro, perfazendo a importância de R$ 533,82, a título de
repetição de indébito (Parágrafo Único, Art.42, CDC).Por sua vez, o dano moral sofrido pela parte autora exsurge in re ipsa, ou
seja, decorre dos descontos indevido nos seus vencimentos em razão de taxas de serviços bancários (cesta Bradesco Expresso)
não contratados, situação que exorbita o mero dissabor ou constrangimento, sendo inegável a angústia sofrida em decorrência da
diminuição patrimonial. Portanto, no caso dos autos, evidente a fraude perpetrada por terceiro, com utilização às escuras dos
dados bancários do(a) autor(a), a fim de realizar transação financeira sem a manifestação da vontade deste(a). O êxito obtido pelo
fraudador denuncia a falha no fornecimento do serviço pelo banco réu que, ao escolher atuar no mercado sem as devidas cautelas,
assume os riscos do negócio e, consequentemente, o prejuízo dos vitimados sem qualquer relação com as fraudes. Em suma, a
responsabilidade do suplicado é inerente ao risco do negócio. Diante desse cenário, não há dúvida de que a conduta do réu violou
o direito da parte autora, causando-lhe prejuízos de ordem material, traduzidos nos indevidos descontos efetuados nos
vencimentos da mesma.É indiscutível também o abalo moral vivenciado, que não se traduz em mero dissabor cotidiano, mas,
ocasionado pela ausência de dever objetivo de cuidado da instituição financeira, resultando em sérias repercussões para a parte
autora, uma vez que os descontos indevidos sobre o valor dos seus vencimentos atingem o caráter de subsistência do salário,
afrontando sua dignidade. O dano, no caso concreto, é resultante da falha operacional da instituição bancária, prescindido de
qualquer comprovação da repercussão surtida no psiquismo do lesado, pois a simples consignação é suficiente à configuração do
dever de indenizar. Hipótese de dano in re ipsa. Quanto ao montante da indenização do dano moral, cabe a regra de que a quantia
deva ser suficiente para reparar o mal sofrido, sem propiciar enriquecimento sem causa à parte autora, além de atender ao caráter
pedagógico da condenação. Sabendo disso, no que tange ao quantum a título de indenização pelos danos morais, entendo que o
valor deve ser fixado em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), pois se mostra dentro dos parâmetros adotados pelo Tribunal
de Justiça do Estado do Maranhão e proporcional ao abalo sofrido.Por sua vez, quanto ao pedido de cancelamento dos descontos
de serviços bancários de cesta Bradesco Expresso, evidenciada a falha na prestação do serviço e não comprovada a contratação
pela requerente, este merece acolhimento.Ante ao exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na exordial,
resolvendo o mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015, para:1) CONDENAR o requerido Banco Bradesco S/A a pagar à parte
autora, a título de danos morais, indenização no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), no prazo de 15 (quinze) dias,
com juros de 1% (um por cento) ao mês, desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ) - Janeiro/2014 - e correção monetária desde
a presente data (Súmula 362 do STJ), de acordo com a tabela prática do TJMA.2) CONDENAR o requerido Banco Bradesco S/A
ao pagamento do valor de R$ 533,82 (quinhentos e trinta e três reais e oitenta centavos), no prazo de 15 (quinze) dias, a título de
indenização por danos materiais, com juros de 1% (um por cento) ao mês, desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ)
Janeiro/2014 e correção monetária desde o prejuízo auferido em cada prestação (Súmula 43 do STJ), de acordo com a tabela
prática.3) CONDENAR o requerido Banco Bradesco S/A a CANCELAR, no prazo de 15 dias, descontos de serviços bancários de
cesta Bradesco Expresso -extratos de fls.16 e 17- estando reconhecida a inexistência do débito objeto desta demanda, sob pena
de multa. Sem condenação em custas processuais e em honorários advocatícios de sucumbência (art. 55, da Lei
9099/95).Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Havendo o pagamento voluntário, com o respectivo depósito bancário no valor
estipulado, expeça-se o alvará judicial.Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas legais.A presente
decisão servirá como mandado de intimação, para todos os efeitos legais.Morros/MA, 27 de junho de 2017.ADRIANA DA SILVA
CHAVESJuíza de Direito Titular da Comarca de Morros Resp: 184069

PROCESSO Nº 0000521-89.2016.8.10.0143 (5912016)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

REQUERENTE: VERA LÚCIA RIBEIRO DOS SANTOS
ADVOGADO: LAYANE DIAS SANTOS ( OAB 15254-MA )
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REQUERIDO: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO: PEDRO ROBERTO ROMÃO ( OAB 209551-SP )

Procedimento do Juizado Especial CívelProcesso nº 521-89.2016.8.10.0143 (5912016)Requerente: Vera Lúcia Ribeiro dos
SantosRequerido: Banco Bradesco S/ASENTENÇATrata-se de ação indenizatória proposta por Vera Lúcia Ribeiro dos Santos em
face de Banco Bradesco S/A, sustentando a ocorrência de descontos em seus proventos em razão de serviços bancários (cartão
de crédito anuidade e cesta Bradesco Expresso) junto ao requerido - extratos fl.16 e 17. Relata em sua exordial que não teria
firmado nenhum contrato com o banco réu e que tais debitações vêm lhe causando severos transtornos morais e prejuízos
materiais.Relatório dispensado, conforme art. 38 da Lei nº 9.099/95.Decido.Em sede de defesa a requerida requer,
preliminarmente, o indeferimento da inicial com base na alegação de ausência de documentos essenciais, este merece ser
rechaçado, visto que os documentos anexados pelo autor permitem a compreensão do objeto da lide. Ademais, o grau valorativo
de cada documento colacionado há de ser auferido quando da apreciação do mérito, não havendo cabimento para maiores
divagações em matéria preliminar.Partindo para a análise do mérito, o ponto nuclear da demanda consiste na suposta existência
de danos materiais e morais sofridos pela parte requerente em razão de ter sido imputado à parte autora serviços bancários de
cartão de crédito anuidade e cesta Bradesco Expresso de forma não autorizada, tendo o banco requerido efetuado desconto(s) nos
seus proventos no valor de R$ 237,97 (fl.16) + R$ 270,40 (fl.17).Inicialmente, reconheço a aplicabilidade das normas do Código de
Defesa do Consumidor (Lei nº 8.079/90) à presente demanda, pois se trata de uma relação consumerista, de modo que a
Instituição Financeira requerida é a fornecedora de serviços bancários, nos termos do art. 3º do CDC e da Súmula 297 do STJ ("o
Código de Defesa do Consumidor se aplica às instituições financeiras"), e a requerente qualifica-se como consumidora, conforme
dispõem o art. 2º c/c com o art. 17 do referido diploma legal.Assim, o enquadramento jurídico da discussão é sobre a existência ou
não de defeito no serviço realizado pelo Banco requerido, uma vez que o este não teria fornecido a segurança e cautela que
legitimamente o consumidor esperava, nos termos do art. 14 do CDC.Nesse sentido, o dispositivo legal supracitado dispõe que o
fornecedor de serviços responde de forma objetiva, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos
causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos seus serviços, responsabilidade essa que somente será
excluída se comprovada a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro ou, ainda, nos casos
fortuitos/força maior.Ademais, à presente demanda aplica-se a inversão do ônus probante em favor do consumidor, com
fundamento no art. 6º, inciso VIII e art. 14, §3º, ambos do CDC, em virtude da verossimilhança de suas alegações e da sua
condição de hipossuficiente processual. Caberia, em razão disso, ao Requerido, o ônus de provar a existência de fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito do autor.Oportuno frisar que, tratando-se de processo que tramita pelo rito do Juizado Especial,
a produção de provas é concentrada na Audiência de Instrução e Julgamento, logo, em razão do princípio da eventualidade deve o
réu em sua contestação apresentar toda a prova documental que for de seu interesse, não se podendo admitir a juntada de
documentos de defesa em momento posterior ao ato, sob pena de indeferimento.Compulsando os autos, verifica-se que a defesa
não está acompanhada de qualquer prova documental e/ou audiovisual, que demonstre ter sido o(a) autor(a) aquele(a) que
efetivamente contratou e/ou se beneficiou das transações bancárias aqui questionadas. No caso em apreço, caberia ao banco
apresentar provas de que o serviço de crédito foi autorizado, o que não fez, mesmo possuindo o ônus da prova, não comprovou o
consentimento da parte requerente na contratação de serviços bancários (cartão de crédito anuidade e cesta Bradesco Expresso),
ora objeto de questionamento.Assim, afasta-se a alegação de que a requerida estava atuando em exercício regular de direito, haja
vista inexistir qualquer contrato ou prova audiovisual que pudesse tornar a cobrança legítima, devendo o banco ser
responsabilizado pelos contratos que firma, pelas movimentações bancárias que promove e por todos os demais riscos inerentes à
atividade econômica, resguardando-se de agir de forma a privilegiar somente o lucro, devendo agir com maior diligência nos casos
futuros.Desse modo, face a negligência da Demandada em acostar aos autos provas de fatos impeditivos, modificativos ou
extintivos do direito da Autora, suas teses defensivas não merecem acolhida.A súmula nº 479, do STJ, que trata da
responsabilidade das instituições financeiras por fraudes em operações bancárias, é clara em estabelecer a responsabilidade
objetiva delas, ante ao acontecimento narrado na vestibular:"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos
gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". Desse modo,
para a configuração da responsabilidade da instituição financeira, basta a comprovação do ato ilícito, do evento danoso, bem como
da relação de causalidade entre ambos, não sendo necessário perquirir acerca do elemento subjetivo da culpa. No caso em
apreço, o ato ilícito evidencia-se pelos descontos indevidos nos proventos da parte autora, sem que esta tenha os autorizado, fato
que restou demonstrado pela análise do conjunto probatório constante nos autos.Quanto ao pedido de indenização por danos
materiais, este merece acolhimento, restando reconhecida a ilegalidade do(s) desconto(s), tendo direito a parte autora à devolução
em dobro das quantias indevidamente descontadas de seus proventos. Em conformidade com os documentos colacionados aos
autos - extratos fl.16 e 17 -, a parte autora comprovou ter sido debitado de seu benefício desconto(s) no importe de R$ 508,37. Tal
valor deverá ser restituído em dobro, perfazendo a importância de R$ 1.016,74, a título de repetição de indébito (Parágrafo Único,
Art.42, CDC).Por sua vez, o dano moral sofrido pela parte autora exsurge in re ipsa, ou seja, decorre dos descontos indevido nos
seus vencimentos em razão de taxas de serviços bancários de cartão de crédito anuidade e cesta Bradesco Expresso não
contratados, situação que exorbita o mero dissabor ou constrangimento, sendo inegável a angústia sofrida em decorrência da
diminuição patrimonial. Portanto, no caso dos autos, evidente a fraude perpetrada por terceiro, com utilização às escuras dos
dados bancários do(a) autor(a), a fim de realizar transação financeira sem a manifestação da vontade deste(a). O êxito obtido pelo
fraudador denuncia a falha no fornecimento do serviço pelo banco réu que, ao escolher atuar no mercado sem as devidas cautelas,
assume os riscos do negócio e, consequentemente, o prejuízo dos vitimados sem qualquer relação com as fraudes. Em suma, a
responsabilidade do suplicado é inerente ao risco do negócio. Diante desse cenário, não há dúvida de que a conduta do réu violou
o direito da parte autora, causando-lhe prejuízos de ordem material, traduzidos nos indevidos descontos efetuados nos
vencimentos da mesma.É indiscutível também o abalo moral vivenciado, que não se traduz em mero dissabor cotidiano, mas,
ocasionado pela ausência de dever objetivo de cuidado da instituição financeira, resultando em sérias repercussões para a parte
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autora, uma vez que os descontos indevidos sobre o valor dos seus vencimentos atingem o caráter de subsistência do salário,
afrontando sua dignidade. O dano, no caso concreto, é resultante da falha operacional da instituição bancária, prescindido de
qualquer comprovação da repercussão surtida no psiquismo do lesado, pois a simples consignação é suficiente à configuração do
dever de indenizar. Hipótese de dano in re ipsa. Quanto ao montante da indenização do dano moral, cabe a regra de que a quantia
deva ser suficiente para reparar o mal sofrido, sem propiciar enriquecimento sem causa à parte autora, além de atender ao caráter
pedagógico da condenação. Sabendo disso, no que tange ao quantum a título de indenização pelos danos morais, entendo que o
valor deve ser fixado em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), pois se mostra dentro dos parâmetros adotados pelo Tribunal
de Justiça do Estado do Maranhão e proporcional ao abalo sofrido.Por sua vez, quanto ao pedido de cancelamento do serviços
bancários (cartão de crédito anuidade e cesta Bradesco Expresso), evidenciada a falha na prestação do serviço e não comprovada
a contratação pela requerente, este merece acolhimento quanto ao contrato: extratos fl.16 e 17.Ante ao exposto, JULGO
PROCEDENTES os pedidos formulados na exordial, resolvendo o mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015, para:1)
CONDENAR o requerido Banco Bradesco S/A a pagar à parte autora, a título de danos morais, indenização no valor de R$
2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), no prazo de 15 (quinze) dias, com juros de 1% (um por cento) ao mês, desde o evento
danoso (Súmula 54 do STJ) - Janeiro/2014 - e correção monetária desde a presente data (Súmula 362 do STJ), de acordo com a
tabela prática do TJMA.2) CONDENAR o requerido Banco Bradesco S/A ao pagamento do valor de R$ 1.016,74, no prazo de 15
(quinze) dias, a título de indenização por danos materiais, com juros de 1% (um por cento) ao mês, desde o evento danoso
(Súmula 54 do STJ) Janeiro/2014 e correção monetária desde o prejuízo auferido em cada prestação (Súmula 43 do STJ), de
acordo com a tabela prática.3) CONDENAR o requerido Banco Bradesco S/A a CANCELAR, no prazo de 15 dias, descontos
relativos a serviços bancários de cartão de crédito anuidade e cesta Bradesco Expresso -extratos fl.16 e 17- estando reconhecida a
inexistência do débito objeto desta demanda, sob pena de multa. Sem condenação em custas processuais e em honorários
advocatícios de sucumbência (art. 55, da Lei 9099/95). Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Havendo o pagamento voluntário,
com o respectivo depósito bancário no valor estipulado, expeça-se o alvará judicial.Após o trânsito em julgado, arquivem-se os
autos, com as cautelas legais.A presente decisão servirá como mandado de intimação, para todos os efeitos legais.Morros/MA, 27
de junho de 2017.ADRIANA DA SILVA CHAVESJuíza de Direito Titular da Comarca de Morros Resp: 184069

PROCESSO Nº 0000522-74.2016.8.10.0143 (5922016)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

REQUERENTE: ANA GOMES DE MELO
ADVOGADO: LAYANE DIAS SANTOS ( OAB 15254-MA )

REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA
ADVOGADO: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO ( OAB 11812A-MA )

Procedimento do Juizado Especial CívelProcesso nº 522-74.2016.8.10.0143 (5922016)Requerente: Ana Gomes de
MeloRequerido: Banco Bradesco S/ASENTENÇATrata-se de ação indenizatória proposta por Ana Gomes de Melo em face de
Banco Bradesco S/A, sustentando a ocorrência de descontos em seus proventos em razão de taxas de serviços bancários (cartão
de crédito anuidade, encargo limite de crédito e cesta Bradesco Expresso) junto ao requerido - Extratos de fls. 15/17. Relata em
sua exordial que não teria firmado nenhum contrato com o banco réu e que tais debitações vêm lhe causando severos transtornos
morais e prejuízos materiais.Relatório dispensado, conforme art. 38 da Lei nº 9.099/95.Decido.Em sede de defesa a requerida
argui, preliminarmente, a falta de interesse de agir do autor, visto que este não procurou o banco para uma solução administrativa
do conflito, todavia esta argumentação merece ser rechaçada. O interesse de agir é o elemento material do direito de ação e
consiste no interesse de obter o provimento demandado, neste contexto autor demonstrou a necessidade e a utilidade de utilizar-
se da via judicial para a resolução da celeuma. Ademais, pelo princípio constitucional do acesso à Justiça, é desnecessário o
procedimento administrativo para que o interessado pleiteie judicialmente o que entende ser de seu direito.Partindo para a análise
do mérito, o ponto nuclear da demanda consiste na suposta existência de danos materiais e morais sofridos pela parte requerente
em razão de ter sido imputado à parte autora taxas de serviços bancários (cartão de crédito anuidade, encargo limite de crédito e
cesta Bradesco Expresso) de forma não autorizada, tendo o banco requerido efetuado desconto(s) nos seus proventos no valor de
R$ 388,12 (fl.15) + R$ 357,04 (fl.16) + R$ 6,60 + R$ 13,20 + R$ 6,30 (fl.17).Inicialmente, reconheço a aplicabilidade das normas do
Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.079/90) à presente demanda, pois se trata de uma relação consumerista, de modo que
a Instituição Financeira requerida é a fornecedora de serviços bancários, nos termos do art. 3º do CDC e da Súmula 297 do STJ
("o Código de Defesa do Consumidor se aplica às instituições financeiras"), e a requerente qualifica-se como consumidora,
conforme dispõem o art. 2º c/c com o art. 17 do referido diploma legal.Assim, o enquadramento jurídico da discussão é sobre a
existência ou não de defeito no serviço realizado pelo Banco requerido, uma vez que o este não teria fornecido a segurança e
cautela que legitimamente o consumidor esperava, nos termos do art. 14 do CDC.Nesse sentido, o dispositivo legal supracitado
dispõe que o fornecedor de serviços responde de forma objetiva, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos
danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos seus serviços, responsabilidade essa que somente será
excluída se comprovada a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro ou, ainda, nos casos
fortuitos/força maior.Ademais, à presente demanda aplica-se a inversão do ônus probante em favor do consumidor, com
fundamento no art. 6º, inciso VIII e art. 14, §3º, ambos do CDC, em virtude da verossimilhança de suas alegações e da sua
condição de hipossuficiente processual. Caberia, em razão disso, ao Requerido, o ônus de provar a existência de fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito do autor.Oportuno frisar que, tratando-se de processo que tramita pelo rito do Juizado Especial,
a produção de provas é concentrada na Audiência de Instrução e Julgamento, logo, em razão do princípio da eventualidade deve o
réu em sua contestação apresentar toda a prova documental que for de seu interesse, não se podendo admitir a juntada de
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documentos de defesa em momento posterior ao ato, sob pena de indeferimento.Compulsando os autos, verifica-se que a defesa
não está acompanhada de qualquer prova documental e/ou audiovisual, que demonstre ter sido o(a) autor(a) aquele(a) que
efetivamente contratou e/ou se beneficiou das transações bancárias aqui questionadas. No caso em apreço, caberia ao banco
apresentar provas de que o serviço de crédito foi autorizado, o que não fez, mesmo possuindo o ônus da prova, não comprovou o
consentimento da parte requerente na contratação de serviços bancários de cartão de crédito anuidade, encargo limite de crédito e
cesta Bradesco Expresso, ora objeto de questionamento.Assim, afasta-se a alegação de que a requerida estava atuando em
exercício regular de direito, haja vista inexistir qualquer contrato ou prova audiovisual que pudesse tornar a cobrança legítima,
devendo o banco ser responsabilizado pelos contratos que firma, pelas movimentações bancárias que promove e por todos os
demais riscos inerentes à atividade econômica, resguardando-se de agir de forma a privilegiar somente o lucro, devendo agir com
maior diligência nos casos futuros.Desse modo, face a negligência da Demandada em acostar aos autos provas de fatos
impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da Autora, suas teses defensivas não merecem acolhida.A súmula nº 479, do
STJ, que trata da responsabilidade das instituições financeiras por fraudes em operações bancárias, é clara em estabelecer a
responsabilidade objetiva delas, ante ao acontecimento narrado na vestibular:"As instituições financeiras respondem objetivamente
pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".
Desse modo, para a configuração da responsabilidade da instituição financeira, basta a comprovação do ato ilícito, do evento
danoso, bem como da relação de causalidade entre ambos, não sendo necessário perquirir acerca do elemento subjetivo da culpa.
No caso em apreço, o ato ilícito evidencia-se pelos descontos indevidos nos proventos da parte autora, sem que esta tenha os
autorizado, fato que restou demonstrado pela análise do conjunto probatório constante nos autos.Quanto ao pedido de indenização
por danos materiais, este merece acolhimento, restando reconhecida a ilegalidade do(s) desconto(s), tendo direito a parte autora à
devolução em dobro das quantias indevidamente descontadas de seus proventos. Contudo, em conformidade com os documentos
colacionados aos autos - Extratos de fls. 15/17 -, a parte autora somente comprovou ter sido debitado de seu benefício desconto(s)
no importe de R$ 771,26. Tal valor deverá ser restituído em dobro, perfazendo a importância de R$ 1.542,52, a título de repetição
de indébito (Parágrafo Único, Art.42, CDC).Por sua vez, o dano moral sofrido pela parte autora exsurge in re ipsa, ou seja, decorre
dos descontos indevido nos seus vencimentos em razão de taxas de serviços bancários de cartão de crédito anuidade, encargo
limite de crédito e cesta Bradesco Expresso não contratados, situação que exorbita o mero dissabor ou constrangimento, sendo
inegável a angústia sofrida em decorrência da diminuição patrimonial. Portanto, no caso dos autos, evidente a fraude perpetrada
por terceiro, com utilização às escuras dos dados bancários do(a) autor(a), a fim de realizar transação financeira sem a
manifestação da vontade deste(a). O êxito obtido pelo fraudador denuncia a falha no fornecimento do serviço pelo banco réu que,
ao escolher atuar no mercado sem as devidas cautelas, assume os riscos do negócio e, consequentemente, o prejuízo dos
vitimados sem qualquer relação com as fraudes. Em suma, a responsabilidade do suplicado é inerente ao risco do negócio. Diante
desse cenário, não há dúvida de que a conduta do réu violou o direito da parte autora, causando-lhe prejuízos de ordem material,
traduzidos nos indevidos descontos efetuados nos vencimentos da mesma.É indiscutível também o abalo moral vivenciado, que
não se traduz em mero dissabor cotidiano, mas, ocasionado pela ausência de dever objetivo de cuidado da instituição financeira,
resultando em sérias repercussões para a parte autora, uma vez que os descontos indevidos sobre o valor dos seus vencimentos
atingem o caráter de subsistência do salário, afrontando sua dignidade. O dano, no caso concreto, é resultante da falha
operacional da instituição bancária, prescindido de qualquer comprovação da repercussão surtida no psiquismo do lesado, pois a
simples consignação é suficiente à configuração do dever de indenizar. Hipótese de dano in re ipsa. Quanto ao montante da
indenização do dano moral, cabe a regra de que a quantia deva ser suficiente para reparar o mal sofrido, sem propiciar
enriquecimento sem causa à parte autora, além de atender ao caráter pedagógico da condenação. Sabendo disso, no que tange
ao quantum a título de indenização pelos danos morais, entendo que o valor deve ser fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais), pois
se mostra dentro dos parâmetros adotados pelo Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão e proporcional ao abalo sofrido.Por
sua vez, quanto ao pedido de cancelamento dos descontos de serviços bancários de cartão de crédito anuidade, encargo limite de
crédito e cesta Bradesco Expresso, evidenciada a falha na prestação do serviço e não comprovada a contratação pela requerente,
este merece acolhimento.Ante ao exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na exordial, resolvendo o mérito, nos
termos do art. 487, I, do CPC/2015, para:1) CONDENAR o requerido Banco Bradesco S/A a pagar à parte autora, a título de danos
morais, indenização no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), no prazo de 15 (quinze) dias, com juros de 1% (um por cento) ao mês,
desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ) - Janeiro/2014 - e correção monetária desde a presente data (Súmula 362 do STJ), de
acordo com a tabela prática do TJMA. 2) CONDENAR o requerido Banco Bradesco S/A ao pagamento do valor de R$ 1.542,52
(um mil, quinhentos e quarenta e dois reais e cinquenta e dois centavos), no prazo de 15 (quinze) dias, a título de indenização por
danos materiais, com juros de 1% (um por cento) ao mês, desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ) Janeiro/2014 e correção
monetária desde o prejuízo auferido em cada prestação (Súmula 43 do STJ), de acordo com a tabela prática.3) CONDENAR o
requerido Banco Bradesco S/A a CANCELAR, no prazo de 15 dias, eventual contrato relativo à serviços bancários (cartão de
crédito anuidade, encargo limite de crédito e cesta Bradesco Expresso) -Extratos de fls. 15/17- estando reconhecida a inexistência
do débito objeto desta demanda, sob pena de multa. Sem condenação em custas processuais e em honorários advocatícios de
sucumbência (art. 55, da Lei 9099/95).Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Havendo o pagamento voluntário, com o respectivo
depósito bancário no valor estipulado, expeça-se o alvará judicial.Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as
cautelas legais.A presente decisão servirá como mandado de intimação, para todos os efeitos legais.Morros/MA, 27 de junho de
2017.ADRIANA DA SILVA CHAVESJuíza de Direito Titular da Comarca de Morros Resp: 184069

PROCESSO Nº 0000544-35.2016.8.10.0143 (6192016)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

REQUERENTE: ROSA ALVES
ADVOGADO: AUGUSTO AFONSO BARBALHO DUQUE BACELAR ( OAB 7774-MA )
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REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. - AG. ROSÁRIO

Procedimento do Juizado Especial CívelProcesso nº 544-35.2016.8.10.0143 (6192016)Requerente: Rosa AlvesRequerido: Banco
Bradesco S.A. - Ag. RosárioSENTENÇATrata-se de ação indenizatória proposta por Rosa Alves em face de Banco Bradesco S.A. -
Ag. Rosário, sustentando a ocorrência de descontos em seus proventos em razão de empréstimo (crédito pessoal) junto ao
requerido - Contrato 243020383 (fl.11). Relata em sua exordial que não teria firmado nenhum contrato com o banco réu e que tais
debitações vêm lhe causando severos transtornos morais e prejuízos materiais.Relatório dispensado, conforme art. 38 da Lei nº
9.099/95.Decido.--REVELIA (REVELIA)Apesar de devidamente citada para a audiência (fl.18), a parte ré não compareceu,
deixando de apresentar resposta aos fatos articulados na inicial. Uma vez constatada a ausência da requerida em audiência,
mesmo devidamente citada (conforme AR de fls. 17), aplico o efeito da revelia e reputo verdadeiros os fatos alegados no pedido
inicial, julgando antecipadamente o mérito, nos termos do art. 355, II, do Código de Processo Civil/2015.O ponto nuclear da
demanda consiste na suposta existência de danos materiais e morais sofridos pela parte requerente em razão de ter sido imputado
à parte autora empréstimo (crédito pessoal) de forma não autorizada, tendo o banco requerido efetuado desconto(s) nos seus
proventos no valor de R$ 142,29.Inicialmente, reconheço a aplicabilidade das normas do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº
8.079/90) à presente demanda, pois se trata de uma relação consumerista, de modo que a Instituição Financeira requerida é a
fornecedora de serviços bancários, nos termos do art. 3º do CDC e da Súmula 297 do STJ ("o Código de Defesa do Consumidor
se aplica às instituições financeiras"), e a requerente qualifica-se como consumidora, conforme dispõem o art. 2º c/c com o art. 17
do referido diploma legal.Assim, o enquadramento jurídico da discussão é sobre a existência ou não de defeito no serviço realizado
pelo Banco requerido, uma vez que o este não teria fornecido a segurança e cautela que legitimamente o consumidor esperava,
nos termos do art. 14 do CDC.Nesse sentido, o dispositivo legal supracitado dispõe que o fornecedor de serviços responde de
forma objetiva, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos
relativos à prestação dos seus serviços, responsabilidade essa que somente será excluída se comprovada a inexistência do defeito
ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro ou, ainda, nos casos fortuitos/força maior.Ademais, à presente demanda aplica-
se a inversão do ônus probante em favor do consumidor, com fundamento no art. 6º, inciso VIII e art. 14, §3º, ambos do CDC, em
virtude da verossimilhança de suas alegações e da sua condição de hipossuficiente processual. Caberia, em razão disso, ao
Requerido, o ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.Diante disso, se invertido o
ônus da prova, cabia à parte ré provar a ausência de nexo causal entre a má prestação de serviços e os danos sofridos pela parte
requerente, ou a inexistência de serviço defeituoso, o que não foi feito, na medida em que a requerida foi revel. Oportuno frisar
que, tratando-se de processo que tramita pelo rito do Juizado Especial, a produção de provas é concentrada na Audiência de
Instrução e Julgamento, logo, em razão do princípio da eventualidade deve o réu em sua contestação apresentar toda a prova
documental que for de seu interesse, não se podendo admitir a juntada de documentos de defesa em momento posterior ao ato,
sob pena de indeferimento.Compulsando os autos, verifica-se que a defesa não está acompanhada de qualquer prova documental
e/ou audiovisual, que demonstre ter sido o(a) autor(a) aquele(a) que efetivamente contratou e/ou se beneficiou das transações
bancárias aqui questionadas. No caso em apreço, caberia ao banco apresentar provas de que o serviço de crédito foi autorizado, o
que não fez, mesmo possuindo o ônus da prova, não comprovou o consentimento da parte requerente na contratação de
empréstimo (crédito pessoal), ora objeto de questionamento.Assim, afasta-se a alegação de que a requerida estava atuando em
exercício regular de direito, haja vista inexistir qualquer contrato ou prova audiovisual que pudesse tornar a cobrança legítima,
devendo o banco ser responsabilizado pelos contratos que firma, pelas movimentações bancárias que promove e por todos os
demais riscos inerentes à atividade econômica, resguardando-se de agir de forma a privilegiar somente o lucro, devendo agir com
maior diligência nos casos futuros.Desse modo, face a negligência da Demandada em acostar aos autos provas de fatos
impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da Autora, suas teses defensivas não merecem acolhida.A súmula nº 479, do
STJ, que trata da responsabilidade das instituições financeiras por fraudes em operações bancárias, é clara em estabelecer a
responsabilidade objetiva delas, ante ao acontecimento narrado na vestibular:"As instituições financeiras respondem objetivamente
pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".
Desse modo, para a configuração da responsabilidade da instituição financeira, basta a comprovação do ato ilícito, do evento
danoso, bem como da relação de causalidade entre ambos, não sendo necessário perquirir acerca do elemento subjetivo da culpa.
No caso em apreço, o ato ilícito evidencia-se pelos descontos indevidos nos proventos da parte autora, sem que esta tenha os
autorizado, fato que restou demonstrado pela análise do conjunto probatório constante nos autos.Quanto ao pedido de indenização
por danos materiais, este merece acolhimento, restando reconhecida a ilegalidade do(s) desconto(s), tendo direito a parte autora à
devolução em dobro das quantias indevidamente descontadas de seus proventos. Contudo, em conformidade com os documentos
colacionados aos autos - Contrato 243020383 (fl.11) -, a parte autora somente comprovou terem sido debitadas de seu benefício
25 prestações de R$ 142,29, totalizando o importe de R$ 3.557.25. Tal valor deverá ser restituído em dobro, perfazendo a
importância de R$ 7.114,50, a título de repetição de indébito (Parágrafo Único, Art.42, CDC).Por sua vez, o dano moral sofrido pela
parte autora exsurge in re ipsa, ou seja, decorre dos descontos indevido nos seus vencimentos em razão de empréstimo (crédito
pessoal) não contratado(s), situação que exorbita o mero dissabor ou constrangimento, sendo inegável a angústia sofrida em
decorrência da diminuição patrimonial. Portanto, no caso dos autos, evidente a fraude perpetrada por terceiro, com utilização às
escuras dos dados bancários do(a) autor(a), a fim de realizar transação financeira sem a manifestação da vontade deste(a). O
êxito obtido pelo fraudador denuncia a falha no fornecimento do serviço pelo banco réu que, ao escolher atuar no mercado sem as
devidas cautelas, assume os riscos do negócio e, consequentemente, o prejuízo dos vitimados sem qualquer relação com as
fraudes. Em suma, a responsabilidade do suplicado é inerente ao risco do negócio. Diante desse cenário, não há dúvida de que a
conduta do réu violou o direito da parte autora, causando-lhe prejuízos de ordem material, traduzidos nos indevidos descontos
efetuados nos vencimentos da mesma.É indiscutível também o abalo moral vivenciado, que não se traduz em mero dissabor
cotidiano, mas, ocasionado pela ausência de dever objetivo de cuidado da instituição financeira, resultando em sérias
repercussões para a parte autora, uma vez que os descontos indevidos sobre o valor dos seus vencimentos atingem o caráter de
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subsistência do salário, afrontando sua dignidade. O dano, no caso concreto, é resultante da falha operacional da instituição
bancária, prescindido de qualquer comprovação da repercussão surtida no psiquismo do lesado, pois a simples consignação é
suficiente à configuração do dever de indenizar. Hipótese de dano in re ipsa. Quanto ao montante da indenização do dano moral,
cabe a regra de que a quantia deva ser suficiente para reparar o mal sofrido, sem propiciar enriquecimento sem causa à parte
autora, além de atender ao caráter pedagógico da condenação. Sabendo disso, no que tange ao quantum a título de indenização
pelos danos morais, entendo que o valor deve ser fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais), pois se mostra dentro dos parâmetros
adotados pelo Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão e proporcional ao abalo sofrido.Por sua vez, quanto ao pedido de
cancelamento do empréstimo (crédito pessoal), evidenciada a falha na prestação do serviço e não comprovada a contratação pela
requerente, este merece acolhimento quanto ao Contrato 243020383 (fl.11).Ante ao exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos
formulados na exordial, resolvendo o mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015, para:1) CONDENAR o requerido Banco
Bradesco S.A. - Ag. Rosário a pagar à parte autora, a título de danos morais, indenização no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais),
no prazo de 15 (quinze) dias, com juros de 1% (um por cento) ao mês, desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ) - Outubro/2015
(fl.11) - e correção monetária desde a presente data (Súmula 362 do STJ), de acordo com a tabela prática do TJMA. 2)
CONDENAR o requerido Banco Bradesco S.A. - Ag. Rosário ao pagamento do valor de R$ R$ 7.114,50, no prazo de 15 (quinze)
dias, a título de indenização por danos materiais, com juros de 1% (um por cento) ao mês, desde o evento danoso (Súmula 54 do
STJ) Outubro/2015 (fl.11) e correção monetária desde o prejuízo auferido em cada prestação (Súmula 43 do STJ), de acordo com
a tabela prática.3) CONDENAR o requerido Banco Bradesco S.A. - Ag. Rosário a CANCELAR, no prazo de 15 dias, o empréstimo
(crédito pessoal) -Contrato 243020383 (fl.11)- estando reconhecida a inexistência do débito objeto desta demanda, sob pena de
multa. Sem condenação em custas processuais e em honorários advocatícios de sucumbência (art. 55, da Lei 9099/95).Publique-
se. Registre-se. Intimem-se.Havendo o pagamento voluntário, com o respectivo depósito bancário no valor estipulado, expeça-se o
alvará judicial.Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas legais.A presente decisão servirá como mandado
de intimação, para todos os efeitos legais.Morros/MA, 27 de junho de 2017.ADRIANA DA SILVA CHAVESJuíza de Direito Titular
da Comarca de Morros Resp: 184069

PROCESSO Nº 0000546-05.2016.8.10.0143 (6212016)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

REQUERENTE: ROSA ALVES
ADVOGADO: AUGUSTO AFONSO BARBALHO DUQUE BACELAR ( OAB 7774-MA )

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. - AG. ROSÁRIO
ADVOGADO: JOSÉ ALMIR DA ROCHA MENDES JUNIOR ( OAB 392A-RN )

Procedimento do Juizado Especial CívelProcesso nº 546-05.2016.8.10.0143 (6212016)Requerente: Rosa AlvesRequerido: Banco
Bradesco S.A.SENTENÇATrata-se de ação indenizatória proposta por Rosa Alves em face de Banco Bradesco S.A. - Ag. Rosário,
sustentando a ocorrência de descontos em seus proventos em razão de empréstimo (crédito pessoal) junto ao requerido - Contrato
nº 252232698 (fl.11). Relata em sua exordial que não teria firmado nenhum contrato com o banco réu e que tais debitações vêm
lhe causando severos transtornos morais e prejuízos materiais.Relatório dispensado, conforme art. 38 da Lei nº
9.099/95.Decido.Não merece prosperar a preliminar de conexão levantada pela parte ré, visto que, não constam nos autos provas
de que os processos indicados na contestação (fls. 18) se encontram no mesmo momento processual do processo em análise, ao
passo que a conexão só obrigaria a reunião dos processos se ambos estivessem prontos para julgamento. Pelo exposto, a
alegada conexão não logrou ser demonstrada por nenhuma das provas colacionadas aos autos.Partindo para a análise do mérito,
o ponto nuclear da demanda consiste na suposta existência de danos materiais e morais sofridos pela parte requerente em razão
de ter sido imputado à parte autora empréstimo (crédito pessoal) de forma não autorizada, tendo o banco requerido efetuado
desconto(s) nos seus proventos no valor de R$ 41,71.Inicialmente, reconheço a aplicabilidade das normas do Código de Defesa do
Consumidor (Lei nº 8.079/90) à presente demanda, pois se trata de uma relação consumerista, de modo que a Instituição
Financeira requerida é a fornecedora de serviços bancários, nos termos do art. 3º do CDC e da Súmula 297 do STJ ("o Código de
Defesa do Consumidor se aplica às instituições financeiras"), e a requerente qualifica-se como consumidora, conforme dispõem o
art. 2º c/c com o art. 17 do referido diploma legal.Assim, o enquadramento jurídico da discussão é sobre a existência ou não de
defeito no serviço realizado pelo Banco requerido, uma vez que o este não teria fornecido a segurança e cautela que legitimamente
o consumidor esperava, nos termos do art. 14 do CDC.Nesse sentido, o dispositivo legal supracitado dispõe que o fornecedor de
serviços responde de forma objetiva, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos
consumidores por defeitos relativos à prestação dos seus serviços, responsabilidade essa que somente será excluída se
comprovada a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro ou, ainda, nos casos fortuitos/força
maior.Ademais, à presente demanda aplica-se a inversão do ônus probante em favor do consumidor, com fundamento no art. 6º,
inciso VIII e art. 14, §3º, ambos do CDC, em virtude da verossimilhança de suas alegações e da sua condição de hipossuficiente
processual. Caberia, em razão disso, ao Requerido, o ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.Oportuno frisar que, tratando-se de processo que tramita pelo rito do Juizado Especial, a produção de provas é
concentrada na Audiência de Instrução e Julgamento, logo, em razão do princípio da eventualidade deve o réu em sua contestação
apresentar toda a prova documental que for de seu interesse, não se podendo admitir a juntada de documentos de defesa em
momento posterior ao ato, sob pena de indeferimento.Compulsando os autos, verifica-se que a defesa não está acompanhada de
qualquer prova documental e/ou audiovisual, que demonstre ter sido o(a) autor(a) aquele(a) que efetivamente contratou e/ou se
beneficiou das transações bancárias aqui questionadas. No caso em apreço, caberia ao banco apresentar provas de que o serviço
de crédito foi autorizado, o que não fez, mesmo possuindo o ônus da prova, não comprovou o consentimento da parte requerente
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na contratação de empréstimo (crédito pessoal), ora objeto de questionamento.Assim, afasta-se a alegação de que a requerida
estava atuando em exercício regular de direito, haja vista inexistir qualquer contrato ou prova audiovisual que pudesse tornar a
cobrança legítima, devendo o banco ser responsabilizado pelos contratos que firma, pelas movimentações bancárias que promove
e por todos os demais riscos inerentes à atividade econômica, resguardando-se de agir de forma a privilegiar somente o lucro,
devendo agir com maior diligência nos casos futuros.Desse modo, face a negligência da Demandada em acostar aos autos provas
de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da Autora, suas teses defensivas não merecem acolhida.A súmula nº
479, do STJ, que trata da responsabilidade das instituições financeiras por fraudes em operações bancárias, é clara em
estabelecer a responsabilidade objetiva delas, ante ao acontecimento narrado na vestibular:"As instituições financeiras respondem
objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações
bancárias". Desse modo, para a configuração da responsabilidade da instituição financeira, basta a comprovação do ato ilícito, do
evento danoso, bem como da relação de causalidade entre ambos, não sendo necessário perquirir acerca do elemento subjetivo
da culpa. No caso em apreço, o ato ilícito evidencia-se pelos descontos indevidos nos proventos da parte autora, sem que esta
tenha os autorizado, fato que restou demonstrado pela análise do conjunto probatório constante nos autos.Quanto ao pedido de
indenização por danos materiais, este merece acolhimento, restando reconhecida a ilegalidade do(s) desconto(s), tendo direito a
parte autora à devolução em dobro das quantias indevidamente descontadas de seus proventos. Contudo, em conformidade com
os documentos colacionados aos autos - Contrato nº 252232698 (fl.11) -, a parte autora somente comprovou terem sido debitadas
de seu benefício 22 prestações de R$ 41,71, equivalente ao montante de R$ 917,62. Tal valor deverá ser restituído em dobro,
perfazendo a importância de R$1.835,24, a título de repetição de indébito (Parágrafo Único, Art.42, CDC).Por sua vez, o dano
moral sofrido pela parte autora exsurge in re ipsa, ou seja, decorre dos descontos indevido nos seus vencimentos em razão de
empréstimo (crédito pessoal) não contratado(s), situação que exorbita o mero dissabor ou constrangimento, sendo inegável a
angústia sofrida em decorrência da diminuição patrimonial. Portanto, no caso dos autos, evidente a fraude perpetrada por terceiro,
com utilização às escuras dos dados bancários do(a) autor(a), a fim de realizar transação financeira sem a manifestação da
vontade deste(a). O êxito obtido pelo fraudador denuncia a falha no fornecimento do serviço pelo banco réu que, ao escolher atuar
no mercado sem as devidas cautelas, assume os riscos do negócio e, consequentemente, o prejuízo dos vitimados sem qualquer
relação com as fraudes. Em suma, a responsabilidade do suplicado é inerente ao risco do negócio. Diante desse cenário, não há
dúvida de que a conduta do réu violou o direito da parte autora, causando-lhe prejuízos de ordem material, traduzidos nos
indevidos descontos efetuados nos vencimentos da mesma.É indiscutível também o abalo moral vivenciado, que não se traduz em
mero dissabor cotidiano, mas, ocasionado pela ausência de dever objetivo de cuidado da instituição financeira, resultando em
sérias repercussões para a parte autora, uma vez que os descontos indevidos sobre o valor dos seus vencimentos atingem o
caráter de subsistência do salário, afrontando sua dignidade. O dano, no caso concreto, é resultante da falha operacional da
instituição bancária, prescindido de qualquer comprovação da repercussão surtida no psiquismo do lesado, pois a simples
consignação é suficiente à configuração do dever de indenizar. Hipótese de dano in re ipsa. Quanto ao montante da indenização
do dano moral, cabe a regra de que a quantia deva ser suficiente para reparar o mal sofrido, sem propiciar enriquecimento sem
causa à parte autora, além de atender ao caráter pedagógico da condenação. Sabendo disso, no que tange ao quantum a título de
indenização pelos danos morais, entendo que o valor deve ser fixado em R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), pois se mostra
dentro dos parâmetros adotados pelo Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão e proporcional ao abalo sofrido.Por sua vez,
quanto ao pedido de cancelamento do empréstimo (crédito pessoal), evidenciada a falha na prestação do serviço e não
comprovada a contratação pela requerente, este merece acolhimento quanto ao Contrato nº 252232698 (fl.11).Ante ao exposto,
JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na exordial, resolvendo o mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015, para:1)
CONDENAR o requerido Banco Bradesco S.A. - Ag. Rosário a pagar à parte autora, a título de danos morais, indenização no valor
de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), no prazo de 15 (quinze) dias, com juros de 1% (um por cento) ao mês, desde o
evento danoso (Súmula 54 do STJ) - Dez/2015 - e correção monetária desde a presente data (Súmula 362 do STJ), de acordo com
a tabela prática do TJMA.2) CONDENAR o requerido Banco Bradesco S.A. - Ag. Rosário ao pagamento do valor de R$ 1.835,24
(um mil, oitocentos e trinta e cinco reais e vinte e quatro centavos), no prazo de 15 (quinze) dias, a título de indenização por danos
materiais, com juros de 1% (um por cento) ao mês, desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ) Dez/2015 e correção monetária
desde o prejuízo auferido em cada prestação (Súmula 43 do STJ), de acordo com a tabela prática.3) CONDENAR o requerido
Banco Bradesco S.A. - Ag. Rosário a CANCELAR, no prazo de 15 dias, o empréstimo (crédito pessoal) -Contrato nº 252232698
(fl.11)- estando reconhecida a inexistência do débito objeto desta demanda, sob pena de multa. Sem condenação em custas
processuais e em honorários advocatícios de sucumbência (art. 55, da Lei 9099/95). Publique-se. Registre-se. Intimem-
se.Havendo o pagamento voluntário, com o respectivo depósito bancário no valor estipulado, expeça-se o alvará judicial.Após o
trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas legais.A presente decisão servirá como mandado de intimação, para
todos os efeitos legais.Morros/MA, 27 de junho de 2017.ADRIANA DA SILVA CHAVESJuíza de Direito Titular da Comarca de
Morros Resp: 184069

PROCESSO Nº 0000547-87.2016.8.10.0143 (6222016)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

REQUERENTE: ROSA ALVES
ADVOGADO: AUGUSTO AFONSO BARBALHO DUQUE BACELAR ( OAB 7774-MA )

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. - AG. ROSÁRIO

Procedimento do Juizado Especial CívelProcesso nº 547-87.2016.8.10.0143 (6222016)Requerente: Rosa AlvesRequerido: Banco
Bradesco S.A. - Ag. RosárioSENTENÇATrata-se de ação indenizatória proposta por Rosa Alves em face de Banco Bradesco S.A. -
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Ag. Rosário, sustentando a ocorrência de descontos em seus proventos em razão de empréstimo (crédito pessoal) junto ao
requerido - Contrato 288991221 extrato de fl.11. Relata em sua exordial que não teria firmado nenhum contrato com o banco réu e
que tais debitações vêm lhe causando severos transtornos morais e prejuízos materiais.Relatório dispensado, conforme art. 38 da
Lei nº 9.099/95.Decido.Apesar de devidamente citada para a audiência (fl.17), a parte ré não compareceu, deixando de apresentar
resposta aos fatos articulados na inicial. Uma vez constatada a ausência da requerida em audiência, mesmo devidamente citada
(conforme AR de fls. 18), aplico o efeito da revelia e reputo verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, julgando
antecipadamente o mérito, nos termos do art. 355, II, do Código de Processo Civil/2015.O ponto nuclear da demanda consiste na
suposta existência de danos materiais e morais sofridos pela parte requerente em razão de ter sido imputado à parte autora
empréstimo (crédito pessoal) de forma não autorizada, tendo o banco requerido efetuado desconto(s) nos seus proventos no valor
de R$ 49,50.Inicialmente, reconheço a aplicabilidade das normas do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.079/90) à presente
demanda, pois se trata de uma relação consumerista, de modo que a Instituição Financeira requerida é a fornecedora de serviços
bancários, nos termos do art. 3º do CDC e da Súmula 297 do STJ ("o Código de Defesa do Consumidor se aplica às instituições
financeiras"), e a requerente qualifica-se como consumidora, conforme dispõem o art. 2º c/c com o art. 17 do referido diploma
legal.Assim, o enquadramento jurídico da discussão é sobre a existência ou não de defeito no serviço realizado pelo Banco
requerido, uma vez que o este não teria fornecido a segurança e cautela que legitimamente o consumidor esperava, nos termos do
art. 14 do CDC.Nesse sentido, o dispositivo legal supracitado dispõe que o fornecedor de serviços responde de forma objetiva,
independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à
prestação dos seus serviços, responsabilidade essa que somente será excluída se comprovada a inexistência do defeito ou a
culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro ou, ainda, nos casos fortuitos/força maior.Ademais, à presente demanda aplica-se a
inversão do ônus probante em favor do consumidor, com fundamento no art. 6º, inciso VIII e art. 14, §3º, ambos do CDC, em
virtude da verossimilhança de suas alegações e da sua condição de hipossuficiente processual. Caberia, em razão disso, ao
Requerido, o ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.Diante disso, se invertido o
ônus da prova, cabia à parte ré provar a ausência de nexo causal entre a má prestação de serviços e os danos sofridos pela parte
requerente, ou a inexistência de serviço defeituoso, o que não foi feito, na medida em que a requerida foi revel. Oportuno frisar
que, tratando-se de processo que tramita pelo rito do Juizado Especial, a produção de provas é concentrada na Audiência de
Instrução e Julgamento, logo, em razão do princípio da eventualidade deve o réu em sua contestação apresentar toda a prova
documental que for de seu interesse, não se podendo admitir a juntada de documentos de defesa em momento posterior ao ato,
sob pena de indeferimento.No caso em apreço, caberia ao banco apresentar provas de que o serviço de crédito foi autorizado, o
que não fez, mesmo possuindo o ônus da prova, não comprovou o consentimento da parte requerente na contratação de
empréstimo (crédito pessoal), ora objeto de questionamento.Assim, afasta-se a alegação de que a requerida estava atuando em
exercício regular de direito, haja vista inexistir qualquer contrato ou prova audiovisual que pudesse tornar a cobrança legítima,
devendo o banco ser responsabilizado pelos contratos que firma, pelas movimentações bancárias que promove e por todos os
demais riscos inerentes à atividade econômica, resguardando-se de agir de forma a privilegiar somente o lucro, devendo agir com
maior diligência nos casos futuros.Desse modo, face a negligência da Demandada em acostar aos autos provas de fatos
impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da Autora, suas teses defensivas não merecem acolhida.A súmula nº 479, do
STJ, que trata da responsabilidade das instituições financeiras por fraudes em operações bancárias, é clara em estabelecer a
responsabilidade objetiva delas, ante ao acontecimento narrado na vestibular:"As instituições financeiras respondem objetivamente
pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".
Desse modo, para a configuração da responsabilidade da instituição financeira, basta a comprovação do ato ilícito, do evento
danoso, bem como da relação de causalidade entre ambos, não sendo necessário perquirir acerca do elemento subjetivo da culpa.
No caso em apreço, o ato ilícito evidencia-se pelos descontos indevidos nos proventos da parte autora, sem que esta tenha os
autorizado, fato que restou demonstrado pela análise do conjunto probatório constante nos autos.Quanto ao pedido de indenização
por danos materiais, este merece acolhimento, restando reconhecida a ilegalidade do(s) desconto(s), tendo direito a parte autora à
devolução em dobro das quantias indevidamente descontadas de seus proventos. Contudo, em conformidade com os documentos
colacionados aos autos - Contrato 288991221 extrato de fl.11 -, a parte autora somente comprovou terem sido debitados de seu
benefício 03 prestações de R$ 49,5, equivalente ao montante de R$148,50. Tal valor deverá ser restituído em dobro, perfazendo a
importância de R$ 297,00, a título de repetição de indébito (Parágrafo Único, Art.42, CDC).Por sua vez, o dano moral sofrido pela
parte autora exsurge in re ipsa, ou seja, decorre dos descontos indevido nos seus vencimentos em razão de empréstimo (crédito
pessoal) não contratado(s), situação que exorbita o mero dissabor ou constrangimento, sendo inegável a angústia sofrida em
decorrência da diminuição patrimonial. Portanto, no caso dos autos, evidente a fraude perpetrada por terceiro, com utilização às
escuras dos dados bancários do(a) autor(a), a fim de realizar transação financeira sem a manifestação da vontade deste(a). O
êxito obtido pelo fraudador denuncia a falha no fornecimento do serviço pelo banco réu que, ao escolher atuar no mercado sem as
devidas cautelas, assume os riscos do negócio e, consequentemente, o prejuízo dos vitimados sem qualquer relação com as
fraudes. Em suma, a responsabilidade do suplicado é inerente ao risco do negócio. Diante desse cenário, não há dúvida de que a
conduta do réu violou o direito da parte autora, causando-lhe prejuízos de ordem material, traduzidos nos indevidos descontos
efetuados nos vencimentos da mesma.É indiscutível também o abalo moral vivenciado, que não se traduz em mero dissabor
cotidiano, mas, ocasionado pela ausência de dever objetivo de cuidado da instituição financeira, resultando em sérias
repercussões para a parte autora, uma vez que os descontos indevidos sobre o valor dos seus vencimentos atingem o caráter de
subsistência do salário, afrontando sua dignidade. O dano, no caso concreto, é resultante da falha operacional da instituição
bancária, prescindido de qualquer comprovação da repercussão surtida no psiquismo do lesado, pois a simples consignação é
suficiente à configuração do dever de indenizar. Hipótese de dano in re ipsa. Quanto ao montante da indenização do dano moral,
cabe a regra de que a quantia deva ser suficiente para reparar o mal sofrido, sem propiciar enriquecimento sem causa à parte
autora, além de atender ao caráter pedagógico da condenação. Sabendo disso, no que tange ao quantum a título de indenização
pelos danos morais, entendo que o valor deve ser fixado em R$ 2.000,00 (dois mil reais), pois se mostra dentro dos parâmetros
adotados pelo Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão e proporcional ao abalo sofrido.Por sua vez, quanto ao pedido de
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cancelamento do empréstimo (crédito pessoal), evidenciada a falha na prestação do serviço e não comprovada a contratação pela
requerente, este merece acolhimento quanto ao contrato: Contrato 288991221 extrato de fl.11.Ante ao exposto, JULGO
PROCEDENTES os pedidos formulados na exordial, resolvendo o mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015, para:1)
CONDENAR o requerido Banco Bradesco S.A. - Ag. Rosário a pagar à parte autora, a título de danos morais, indenização no valor
de R$ 2.000,00 (dois mil reais), no prazo de 15 (quinze) dias, com juros de 1% (um por cento) ao mês, desde o evento danoso
(Súmula 54 do STJ) - Dez/2015 - e correção monetária desde a presente data (Súmula 362 do STJ), de acordo com a tabela
prática do TJMA.2) CONDENAR o requerido Banco Bradesco S.A. - Ag. Rosário ao pagamento do valor de R$ 297,00 (duzentos e
noventa e sete reais), no prazo de 15 (quinze) dias, a título de indenização por danos materiais, com juros de 1% (um por cento) ao
mês, desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ) Dez/2015 e correção monetária desde o prejuízo auferido em cada prestação
(Súmula 43 do STJ), de acordo com a tabela prática.3) CONDENAR o requerido Banco Bradesco S.A. - Ag. Rosário a
CANCELAR, no prazo de 15 dias, eventual contrato relativo à empréstimo (crédito pessoal) -Contrato 288991221 extrato de fl.11-
estando reconhecida a inexistência do débito objeto desta demanda, sob pena de multa. Sem condenação em custas processuais
e em honorários advocatícios de sucumbência (art. 55, da Lei 9099/95). Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Havendo o
pagamento voluntário, com o respectivo depósito bancário no valor estipulado, expeça-se o alvará judicial.Após o trânsito em
julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas legais.A presente decisão servirá como mandado de intimação, para todos os
efeitos legais.Morros/MA, 27 de junho de 2017.ADRIANA DA SILVA CHAVESJuíza de Direito Titular da Comarca de Morros Resp:
184069

PROCESSO Nº 0000549-23.2017.8.10.0143 (6232017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

AUTOR: CLEILTON FERNANDO DUTRA RABELO
ADVOGADO: PAULO EDUARDO PACHECO DA SILVA (OAB 17.063-MA)
REU: MUNICIPIO DE MORROS

Processo nº 549-23.2017.8.10.0143 (6232017)Requerente: Cleiton Fernando Dutra RabeloRequerido: Município de MorrosD E C I
S Ã OTrata-se de ação ordinária com pedido de tutela antecipada ajuizada por Cleiton Fernando Dutra Rabelo em face do
Município de Morros.Na inicial, narra que o requerente que não recebeu o salário referente ao mês de dezembro de 2016, nem o
décimo terceiro salário nem o terço constitucional em razão de férias, motivo pelo qual, ao final, requer a antecipação de tutela
para que seja determinado o imediato pagamento dessas verbas.Juntou documentos às fls. 13/58.É o sucinto
relatório.Decido.Segundo a nova sistemática processual a tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência. A
tutela provisória de urgência pode ser de natureza cautelar ou satisfativa, a qual pode ser concedida em caráter antecedente ou
incidental (artigo 294 do CPC/2015).O regime geral das tutelas de urgência está preconizado no artigo 300 do Código de Processo
Civil que unificou os pressupostos fundamentais para a sua concessão, passando a prever o seguinte: "A tutela de urgência será
concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do
processo." (grifei e destaquei).Não vislumbro neste momento a presença dos requisitos necessários à concessão da medida
liminar, especificamente o fumus boni iuris, haja vista que as alegações da parte autora não estão subsidiadas de provas
suficientes para o acolhimento do pleito em sede de cognição sumária.Neste contexto, ausente um dos requisitos necessários para
a concessão de tutela cautelar, é de rigor o indeferimento, por se tratar de requisitos cumulativos.Forte nessas razões, indefiro o
pedido liminar formulado pelos requerentes.Na oportunidade:Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita.Cite-se o requerido
para integrar a relação jurídico-processual (art. 238 do CPC/2015) e oferecer contestação, por petição, no prazo de 30 (quinze)
dias úteis (arts. 219 e 335, c/c art. 183, todos do CPC/2015), sob pena de revelia e presunção de veracidade das alegações de fato
aduzidas pelo autor (artigo 344 do CPC/2015), cujo termo inicial observará o disposto no art. 335, III c/c art. 231, CPC/15.Após o
decurso do prazo acima, intime-se a parte requerente para apresentar réplica no prazo de 15 (quinze) dias (art. 351 do
CPC/2015).As partes (na contestação e na réplica) deverão indicar, de forma precisa, as provas que pretendem produzir, bem
como fundamentar a necessidade dessa produção, de forma que a não indicação ou a não apresentação de justificativa plausível,
ensejará o julgamento conforme o estado do processo, com fulcro no art. 353 do CPC/2015.,Publique-se. Registre-se. Intimem-
se.SERVE A PRESENTE DECISÃO COMO MANDADO.Morros/MA, 27 de junho de 2017.ADRIANA DA SILVA CHAVESJuíza de
Direito Titular da Comarca de Morros Resp: 184069

PROCESSO Nº 0000555-69.2013.8.10.0143 (3812013)
AÇÃO: PROCEDIMENTOS REGIDOS POR OUTROS CÓDIGOS, LEIS ESPARSAS E REGIMENTOS | BUSCA E APREENSÃO
EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA

AUTOR: BANCO GMAC S/A
ADVOGADO: CRISTIANE BELLINATI GARCIA LOPES ( OAB 8.784A-MA )

REU: HILTON RIBEIRO DOS SANTOS

Processo nº 555-69.2013.8.10.0143 (3812013)Requerente: Banco Gmac S/A Requerido: Hilton Ribeiro dos SantosDECISÃOTrata-
se de ação de busca e apreensão ajuizada por Banco Gmac S/A em face de Hilton Ribeiro dos Santos. Alega o autor que a parte
demandada deixou de honrar as prestações ajustadas, estando com débito no valor de R$ 42.114,00 (quarenta e dois mil e cento e
quatorze reais).Comprovada a mora, foi concedida a liminar, na forma do art. 3º, do Dec. Lei nº 911/69, com expedição de

Página 1607 de 2382 Diário da Justiça Eletrônico Disponibilização: 30/06/2017
Edição nº 114/2017 Publicação: 03/07/2017

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO - Praça Dom Pedro II, s/n Centro - CEP 65010-905 - São Luis-MA - Fone: (98) 2106-9000 - www.tjma.jus.br
Diário da Justiça Eletrônico - Diretoria Judiciária - Coordenadoria de Jurisprudência e Publicações - Fone: (98) 2106 9805 / 9810 / 9896 / 9897 - publicacoes@tj.ma.gov.br



mandado de busca e apreensão (fls. 28/29).Cumprida a liminar e regularmente citada (fls. 31/38), a parte ré não apresentou
defesa, nem purgou a mora (fl. 51).É o relatório. Decido.O pedido se acha devidamente instruído na forma da legislação em vigor,
tendo em vista a comprovação do negócio jurídico de financiamento do bem móvel, garantido por alienação fiduciária, bem assim a
inadimplência da parte ré, mesmo depois de regularmente cientificada da mora.Outrossim, pacífico é o entendimento
jurisprudencial pátrio acerca da constituição da mora com o vencimento do prazo para pagamento sem que este ocorra.Nesse viés,
eis o recente julgado do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E
APREENSÃO. CLÁUSULAS ABUSIVAS. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO JULGAMENTO ULTRA PETITA. COMPROVAÇÃO DA
MORA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.I - O órgão julgador, na ação de busca e apreensão, não pode, de ofício, revisar as cláusulas
do contrato de financiamento subjacente, por considerá-las abusivas. Assim agindo, ultrapassa o limite da irresignação da parte
interessada e a natureza eminentemente patrimonial dos direitos envolvidos. II - A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça
é pacífica no sentido de que, na ação de busca e apreensão de bem objeto de contrato de financiamento com garantia fiduciária, a
mora constitui-se ex-re, ou seja, decorre automaticamente do vencimento do prazo para pagamento. Precedentes. Recurso
Especial provido. (REsp 1186747/SC, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/05/2010, DJe
25/05/2010)De outra banda, a parte demandada é revel, de modo que deve ser aplicada ao caso a regra do art. 344 do Código de
Processo Civil/2015, impondo-se a procedência do pedido, já que o direito da parte autora restou demonstrado nos autos.DO
EXPOSTO, com fundamento no Decreto-Lei n° 911/69, JULGO PROCEDENTE o pedido posto na inicial, declarando rescindido o
contrato, e, em consequência, consolidando nas mãos da parte autora o domínio e a posse plenos e exclusivos do bem, cuja
apreensão liminar torna-se definitiva, nos termos do art. 3º, § 1º, do Decreto já citado, extinguindo o presente feito com resolução
do mérito, nos ternos do art. 487, I, do Código de Processo Civil de 2015.O requerido arcará com o pagamento das custas
processuais e honorários advocatícios, sendo estes últimos, com amparo no art. 85, §2º, do Código de Processo Civil, fixado em
dez por cento do valor da causa.Com o trânsito em julgado, devidamente certificado, expeça-se ofício ao órgão de trânsito
competente, visando regularizar a propriedade e posse do veículo consolidadas em poder da parte autora.Publique-se. Registre-
se. Intimem-se.Após, dê-se baixa na distribuição e arquive-se. A PRESENTE DECISÃO VALE COMO MANDANDO, PARA
TODOS OS EFEITOS LEGAIS.Morros/MA, 27 de junho de 2017.ADRIANA DA SILVA CHAVES Juíza de Direito Titular da
Comarca de Morros Resp: 184069

PROCESSO Nº 0000560-57.2014.8.10.0143 (5602014)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

REQUERENTE: BERNARDINA GONZAGA DE MATOS
ADVOGADO: AUGUSTO AFONSO BARBALHO DUQUE BACELAR ( OAB 7774-MA )

REQUERIDO: - BANCO BRADESCO S.A - AG. ROSÁRIO
ADVOGADO: WILSON SALES BELCHIOR ( OAB 11099A-MA )

Procedimento do Juizado Especial CívelProcesso nº 560-57.2014.8.10.0143 (5602014)Requerente: Bernardina Gonzaga de
MatosRequerido: Banco Bradesco S.A - Ag. RosárioSENTENÇATrata-se de ação indenizatória proposta por Bernardina Gonzaga
de Matos em face de Banco Bradesco S.A - Ag. Rosário, sustentando a ocorrência de descontos em seus proventos em razão de
empréstimo (crédito pessoal) junto ao requerido - Contrato 232960414 (fl.11). Relata em sua exordial que não teria firmado
nenhum contrato com o banco réu e que tais debitações vêm lhe causando severos transtornos morais e prejuízos
materiais.Relatório dispensado, conforme art. 38 da Lei nº 9.099/95.Decido.Não merece prosperar a preliminar de conexão
levantada pela parte ré, visto que, não constam nos autos provas de que os processos indicados na contestação (fls. 33) se
encontram no mesmo momento processual do processo em análise, ao passo que a conexão só obrigaria a reunião dos processos
se ambos estivessem prontos para julgamento. Pelo exposto, a alegada conexão não logrou ser demonstrada por nenhuma das
provas colacionadas aos autos.Partindo para a análise do mérito, o ponto nuclear da demanda consiste na suposta existência de
danos materiais e morais sofridos pela parte requerente em razão de ter sido imputado à parte autora empréstimo (crédito pessoal)
de forma não autorizada, tendo o banco requerido efetuado desconto(s) nos seus proventos no valor de R$ 10,56.Inicialmente,
reconheço a aplicabilidade das normas do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.079/90) à presente demanda, pois se trata
de uma relação consumerista, de modo que a Instituição Financeira requerida é a fornecedora de serviços bancários, nos termos
do art. 3º do CDC e da Súmula 297 do STJ ("o Código de Defesa do Consumidor se aplica às instituições financeiras"), e a
requerente qualifica-se como consumidora, conforme dispõem o art. 2º c/c com o art. 17 do referido diploma legal.Assim, o
enquadramento jurídico da discussão é sobre a existência ou não de defeito no serviço realizado pelo Banco requerido, uma vez
que o este não teria fornecido a segurança e cautela que legitimamente o consumidor esperava, nos termos do art. 14 do
CDC.Nesse sentido, o dispositivo legal supracitado dispõe que o fornecedor de serviços responde de forma objetiva,
independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à
prestação dos seus serviços, responsabilidade essa que somente será excluída se comprovada a inexistência do defeito ou a
culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro ou, ainda, nos casos fortuitos/força maior.Ademais, à presente demanda aplica-se a
inversão do ônus probante em favor do consumidor, com fundamento no art. 6º, inciso VIII e art. 14, §3º, ambos do CDC, em
virtude da verossimilhança de suas alegações e da sua condição de hipossuficiente processual. Caberia, em razão disso, ao
Requerido, o ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.Oportuno frisar que,
tratando-se de processo que tramita pelo rito do Juizado Especial, a produção de provas é concentrada na Audiência de Instrução
e Julgamento, logo, em razão do princípio da eventualidade deve o réu em sua contestação apresentar toda a prova documental
que for de seu interesse, não se podendo admitir a juntada de documentos de defesa em momento posterior ao ato, sob pena de
indeferimento.Compulsando os autos, verifica-se que a defesa não está acompanhada de qualquer prova documental e/ou

Página 1608 de 2382 Diário da Justiça Eletrônico Disponibilização: 30/06/2017
Edição nº 114/2017 Publicação: 03/07/2017

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO - Praça Dom Pedro II, s/n Centro - CEP 65010-905 - São Luis-MA - Fone: (98) 2106-9000 - www.tjma.jus.br
Diário da Justiça Eletrônico - Diretoria Judiciária - Coordenadoria de Jurisprudência e Publicações - Fone: (98) 2106 9805 / 9810 / 9896 / 9897 - publicacoes@tj.ma.gov.br



audiovisual, que demonstre ter sido o(a) autor(a) aquele(a) que efetivamente contratou e/ou se beneficiou das transações
bancárias aqui questionadas. No caso em apreço, caberia ao banco apresentar provas de que o serviço de crédito foi autorizado, o
que não fez, mesmo possuindo o ônus da prova, não comprovou o consentimento da parte requerente na contratação de
empréstimo (crédito pessoal), ora objeto de questionamento.Assim, afasta-se a alegação de que a requerida estava atuando em
exercício regular de direito, haja vista inexistir qualquer contrato ou prova audiovisual que pudesse tornar a cobrança legítima,
devendo o banco ser responsabilizado pelos contratos que firma, pelas movimentações bancárias que promove e por todos os
demais riscos inerentes à atividade econômica, resguardando-se de agir de forma a privilegiar somente o lucro, devendo agir com
maior diligência nos casos futuros.Desse modo, face a negligência da Demandada em acostar aos autos provas de fatos
impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da Autora, suas teses defensivas não merecem acolhida.A súmula nº 479, do
STJ, que trata da responsabilidade das instituições financeiras por fraudes em operações bancárias, é clara em estabelecer a
responsabilidade objetiva delas, ante ao acontecimento narrado na vestibular:"As instituições financeiras respondem objetivamente
pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".
Desse modo, para a configuração da responsabilidade da instituição financeira, basta a comprovação do ato ilícito, do evento
danoso, bem como da relação de causalidade entre ambos, não sendo necessário perquirir acerca do elemento subjetivo da culpa.
No caso em apreço, o ato ilícito evidencia-se pelos descontos indevidos nos proventos da parte autora, sem que esta tenha os
autorizado, fato que restou demonstrado pela análise do conjunto probatório constante nos autos.Quanto ao pedido de indenização
por danos materiais, este merece acolhimento, restando reconhecida a ilegalidade do(s) desconto(s), tendo direito a parte autora à
devolução em dobro das quantias indevidamente descontadas de seus proventos. Contudo, em conformidade com os documentos
colacionados aos autos - Contrato 232960414 (fl.11) -, a parte autora somente comprovou ter sido debitado de seu benefício um
desconto(s) no importe de R$ 10,56. Tal valor deverá ser restituído em dobro, perfazendo a importância de R$ 21,12, a título de
repetição de indébito (Parágrafo Único, Art.42, CDC).Todavia, quanto ao pedido de indenização por danos morais em razão de
descontos indevidos no importe R$ 10,56 -, em que pese a conduta relapsa da parte requerida, tal falha não é capaz de gerar dano
moral indenizável, sob pena de banalização do instituto. O presente caso retrata mero aborrecimento, chateação da vida cotidiana,
em que todos estão expostos a sofrer, mas que não é capaz, por si só, de abalar algum direito da personalidade do indivíduo e, por
isso, não gera indenização por danos morais.Por sua vez, quanto ao pedido de cancelamento do empréstimo (crédito pessoal),
evidenciada a falha na prestação do serviço e não comprovada a contratação pela requerente, este merece acolhimento quanto ao
Contrato nº 232960414 (fl.11).Ante ao exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na exordial,
resolvendo o mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015, para: 1) Negar o pedido de indenização por danos morais.2)
CONDENAR o requerido Banco Bradesco S.A ao pagamento do valor de R$ 21,12, no prazo de 15 (quinze) dias, a título de
indenização por danos materiais, com juros de 1% (um por cento) ao mês, desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ) Abril/2013
e correção monetária desde o prejuízo auferido em cada prestação (Súmula 43 do STJ), de acordo com a tabela prática.3)
CONDENAR o requerido Banco Bradesco S.A a CANCELAR, no prazo de 15 dias, o empréstimo (crédito pessoal) -Contrato
232960414 (fl.11)- estando reconhecida a inexistência do débito objeto desta demanda, sob pena de multa. Sem condenação em
custas processuais e em honorários advocatícios de sucumbência (art. 55, da Lei 9099/95). Publique-se. Registre-se. Intimem-
se.Havendo o pagamento voluntário, com o respectivo depósito bancário no valor estipulado, expeça-se o alvará judicial.Após o
trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas legais.A presente decisão servirá como mandado de intimação, para
todos os efeitos legais.Morros/MA, 27 de junho de 2017.ADRIANA DA SILVA CHAVESJuíza de Direito Titular da Comarca de
Morros Resp: 184069

PROCESSO Nº 0000560-91.2013.8.10.0143 (3852013)
AÇÃO: PROCESSO DE EXECUÇÃO | EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

AUTOR: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
ADVOGADO: MAURO SERGIO FRANCO PEREIRA ( OAB 7932-MA )

REU: MANOEL DE JESUS

Processo nº 560-91.2013.8.10.0143 (3852013)Requerente: Banco Bradesco Financiamentos S/ARequerido: Manoel de
JesusDECISÃOTrata-se de ação de busca e apreensão ajuizada pelo Banco Bradesco Financiamentos S/A, em face de Manoel de
Jesus. Em razão da não localização do bem alienado fiduciariamente, a parte autora requer a conversão do presente feito em ação
de execução (fls. 39/40).É o Relatório.DECIDO.Compulsando os autos, notadamente a certidão de fls. 28v, averigua-se que o bem
alienado fiduciariamente não foi encontrado, de modo que é possível a conversão do pedido de busca e apreensão em ação
executiva, nos termos do art. 4º, do Decreto-Lei n. 911/69, in verbis:"Art. 4o Se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado
ou não se achar na posse do devedor, fica facultado ao credor requerer, nos mesmos autos, a conversão do pedido de busca e
apreensão em ação executiva, na forma prevista no Capítulo II do Livro II da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de
Processo Civil."Diante do exposto, defiro o pedido apresentado e converto a ação de busca e apreensão em execução.Determino a
citação do(a) executado(a) para pagamento, no prazo de 03 (três) dias, na forma do art. 829, caput, do CPC/2015, sob pena de
imediata penhora de seus bens e a sua avaliação, inclusive penhora on line dos ativos financeiros (art. 829, §1º, do
CPC/2015).Ressalto que o executado poderá opor embargos no prazo de 15 (quinze) dias, independentemente da realização da
penhora (arts. 914 e 915 do CPC/2015).Fixo de plano, conforme estipula o art. 827, caput, do CPC/2015, honorários de advogado
no montante de dez por cento do valor da causa, devendo ser reduzido pela metade na hipótese de pagamento integral da dívida
no prazo de 03 (três) dias (art. 827, §1º, do CPC/2015).Efetuem-se as necessárias anotações, inclusive na Distribuição, e
retifiquem-se a autuação e registros cartorários.Autorizo a secretária judicial a assinar "de ordem" os mandados e demais
comunicações processuais que se fizerem necessários. Cumpra-se.A PRESENTE DECISÃO VALE COMO MANDANDO, PARA
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TODOS OS EFEITOS LEGAIS.Morros/MA, 27 de junho de 2017.ADRIANA DA SILVA CHAVES Juíza de Direito Titular da
Comarca de Morros Resp: 186304

PROCESSO Nº 0000583-32.2016.8.10.0143 (6602016)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

REQUERENTE: MARIA DA CONCEIÇÃO COELHO RABELO
ADVOGADO: HIALEY CARVALHO ARANHA ( OAB 10520-MA )

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO: RUBENS GASPAR SERRA ( OAB 119859-SP )

Procedimento do Juizado Especial CívelProcesso nº 583-32.2016.8.10.0143 (6602016)Requerente: Maria da Conceição Coelho
RabeloRequerido: Banco Bradesco S/ASENTENÇATrata-se de ação indenizatória proposta por Maria da Conceição Coelho
Rabelo em face de Banco Bradesco S/A, sustentando a ocorrência de descontos em seus proventos em razão de taxas de
serviços bancários de cartão de crédito anuidade, encargo limite de crédito, cesta Fácil Econômica e cesta fácil Master junto ao
requerido - extrato de fls.15/16. Relata em sua exordial que não teria firmado nenhum contrato com o banco réu e que tais
debitações vêm lhe causando severos transtornos morais e prejuízos materiais.Relatório dispensado, conforme art. 38 da Lei nº
9.099/95.Decido.Partindo para a análise do mérito, o ponto nuclear da demanda consiste na suposta existência de danos materiais
e morais sofridos pela parte requerente em razão de ter sido imputado à parte autora taxas de serviços bancários de cartão de
crédito anuidade, encargo limite de crédito, cesta Fácil Econômica e cesta fácil Master de forma não autorizada, tendo o banco
requerido efetuado desconto(s) nos seus proventos no valor de R$ 360,20 (fl.15) + R$ 70,00 +R$ 2,82 + R$ 25,60 + R$ 18,20 + R$
25,50 (fl.16).Inicialmente, reconheço a aplicabilidade das normas do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.079/90) à presente
demanda, pois se trata de uma relação consumerista, de modo que a Instituição Financeira requerida é a fornecedora de serviços
bancários, nos termos do art. 3º do CDC e da Súmula 297 do STJ ("o Código de Defesa do Consumidor se aplica às instituições
financeiras"), e a requerente qualifica-se como consumidora, conforme dispõem o art. 2º c/c com o art. 17 do referido diploma
legal.Assim, o enquadramento jurídico da discussão é sobre a existência ou não de defeito no serviço realizado pelo Banco
requerido, uma vez que o este não teria fornecido a segurança e cautela que legitimamente o consumidor esperava, nos termos do
art. 14 do CDC.Nesse sentido, o dispositivo legal supracitado dispõe que o fornecedor de serviços responde de forma objetiva,
independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à
prestação dos seus serviços, responsabilidade essa que somente será excluída se comprovada a inexistência do defeito ou a
culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro ou, ainda, nos casos fortuitos/força maior.Ademais, à presente demanda aplica-se a
inversão do ônus probante em favor do consumidor, com fundamento no art. 6º, inciso VIII e art. 14, §3º, ambos do CDC, em
virtude da verossimilhança de suas alegações e da sua condição de hipossuficiente processual. Caberia, em razão disso, ao
Requerido, o ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.Oportuno frisar que,
tratando-se de processo que tramita pelo rito do Juizado Especial, a produção de provas é concentrada na Audiência de Instrução
e Julgamento, logo, em razão do princípio da eventualidade deve o réu em sua contestação apresentar toda a prova documental
que for de seu interesse, não se podendo admitir a juntada de documentos de defesa em momento posterior ao ato, sob pena de
indeferimento.Compulsando os autos, verifica-se que a defesa não está acompanhada de qualquer prova documental e/ou
audiovisual, que demonstre ter sido o(a) autor(a) aquele(a) que efetivamente contratou e/ou se beneficiou das transações
bancárias aqui questionadas. No caso em apreço, caberia ao banco apresentar provas de que o serviço de crédito foi autorizado, o
que não fez, mesmo possuindo o ônus da prova, não comprovou o consentimento da parte requerente na contratação de serviços
bancários (cartão de crédito anuidade, encargo limite de crédito, cesta Fácil Econômica e cesta fácil Master ), ora objeto de
questionamento.Assim, afasta-se a alegação de que a requerida estava atuando em exercício regular de direito, haja vista inexistir
qualquer contrato ou prova audiovisual que pudesse tornar a cobrança legítima, devendo o banco ser responsabilizado pelos
contratos que firma, pelas movimentações bancárias que promove e por todos os demais riscos inerentes à atividade econômica,
resguardando-se de agir de forma a privilegiar somente o lucro, devendo agir com maior diligência nos casos futuros.Desse modo,
face a negligência da Demandada em acostar aos autos provas de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da
Autora, suas teses defensivas não merecem acolhida.A súmula nº 479, do STJ, que trata da responsabilidade das instituições
financeiras por fraudes em operações bancárias, é clara em estabelecer a responsabilidade objetiva delas, ante ao acontecimento
narrado na vestibular:"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a
fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". Desse modo, para a configuração da
responsabilidade da instituição financeira, basta a comprovação do ato ilícito, do evento danoso, bem como da relação de
causalidade entre ambos, não sendo necessário perquirir acerca do elemento subjetivo da culpa. No caso em apreço, o ato ilícito
evidencia-se pelos descontos indevidos nos proventos da parte autora, sem que esta tenha os autorizado, fato que restou
demonstrado pela análise do conjunto probatório constante nos autos.Quanto ao pedido de indenização por danos materiais, este
merece acolhimento, restando reconhecida a ilegalidade do(s) desconto(s), tendo direito a parte autora à devolução em dobro das
quantias indevidamente descontadas de seus proventos. Contudo, em conformidade com os documentos colacionados aos autos -
extrato de fls.15/16 -, a parte autora somente comprovou ter sido debitado de seu benefício desconto(s) no importe de R$ 502,32.
Tal valor deverá ser restituído em dobro, perfazendo a importância de R$ 1.004,64, a título de repetição de indébito (Parágrafo
Único, Art.42, CDC).Por sua vez, o dano moral sofrido pela parte autora exsurge in re ipsa, ou seja, decorre dos descontos
indevido nos seus vencimentos em razão de serviços bancários de cartão de crédito anuidade, encargo limite de crédito, cesta
Fácil Econômica e cesta fácil Master ) não contratados, situação que exorbita o mero dissabor ou constrangimento, sendo inegável
a angústia sofrida em decorrência da diminuição patrimonial. Portanto, no caso dos autos, evidente a fraude perpetrada por
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terceiro, com utilização às escuras dos dados bancários do(a) autor(a), a fim de realizar transação financeira sem a manifestação
da vontade deste(a). O êxito obtido pelo fraudador denuncia a falha no fornecimento do serviço pelo banco réu que, ao escolher
atuar no mercado sem as devidas cautelas, assume os riscos do negócio e, consequentemente, o prejuízo dos vitimados sem
qualquer relação com as fraudes. Em suma, a responsabilidade do suplicado é inerente ao risco do negócio. Diante desse cenário,
não há dúvida de que a conduta do réu violou o direito da parte autora, causando-lhe prejuízos de ordem material, traduzidos nos
indevidos descontos efetuados nos vencimentos da mesma.É indiscutível também o abalo moral vivenciado, que não se traduz em
mero dissabor cotidiano, mas, ocasionado pela ausência de dever objetivo de cuidado da instituição financeira, resultando em
sérias repercussões para a parte autora, uma vez que os descontos indevidos sobre o valor dos seus vencimentos atingem o
caráter de subsistência do salário, afrontando sua dignidade. O dano, no caso concreto, é resultante da falha operacional da
instituição bancária, prescindido de qualquer comprovação da repercussão surtida no psiquismo do lesado, pois a simples
consignação é suficiente à configuração do dever de indenizar. Hipótese de dano in re ipsa. Quanto ao montante da indenização
do dano moral, cabe a regra de que a quantia deva ser suficiente para reparar o mal sofrido, sem propiciar enriquecimento sem
causa à parte autora, além de atender ao caráter pedagógico da condenação. Sabendo disso, no que tange ao quantum a título de
indenização pelos danos morais, entendo que o valor deve ser fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais), pois se mostra dentro dos
parâmetros adotados pelo Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão e proporcional ao abalo sofrido.Por sua vez, quanto ao
pedido de cancelamento de descontos de serviços bancários de cartão de crédito anuidade, encargo limite de crédito, cesta Fácil
Econômica e cesta fácil Master, evidenciada a falha na prestação do serviço e não comprovada a contratação pela requerente,
este merece acolhimento.Ante ao exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na exordial, resolvendo o mérito, nos
termos do art. 487, I, do CPC/2015, para:1) CONDENAR o requerido Banco Bradesco S/A a pagar à parte autora, a título de danos
morais, indenização no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), no prazo de 15 (quinze) dias, com juros de 1% (um por cento) ao mês,
desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ) - Junho/2014 - e correção monetária desde a presente data (Súmula 362 do STJ), de
acordo com a tabela prática do TJMA.2) CONDENAR o requerido Banco Bradesco S/A ao pagamento do valor de R$ 1.004,64 (um
mil e quatro reais e sessenta e quatro centavos), no prazo de 15 (quinze) dias, a título de indenização por danos materiais, com
juros de 1% (um por cento) ao mês, desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ) Junho/2014 e correção monetária desde o
prejuízo auferido em cada prestação (Súmula 43 do STJ), de acordo com a tabela prática.3) CONDENAR o requerido Banco
Bradesco S/A a CANCELAR, no prazo de 15 dias, descontos relativos a serviços bancários de cartão de crédito anuidade, encargo
limite de crédito, cesta Fácil Econômica e cesta fácil Master -extrato de fls.15/16- estando reconhecida a inexistência do débito
objeto desta demanda, sob pena de multa. Sem condenação em custas processuais e em honorários advocatícios de sucumbência
(art. 55, da Lei 9099/95).Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Havendo o pagamento voluntário, com o respectivo depósito
bancário no valor estipulado, expeça-se o alvará judicial.Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas
legais.A presente decisão servirá como mandado de intimação, para todos os efeitos legais.Morros/MA, 27 de junho de
2017.ADRIANA DA SILVA CHAVESJuíza de Direito Titular da Comarca de Morros Resp: 184069

PROCESSO Nº 0000584-17.2016.8.10.0143 (6612016)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

REQUERENTE: DIOMÉSIA DAS DORES PAIXÃO
ADVOGADO: HIALEY CARVALHO ARANHA ( OAB 10520-MA )

REQUERIDO: BANCO BRADESCO
ADVOGADO: JOSÉ ALMIR DA ROCHA MENDES JUNIOR ( OAB 392A-RN )

Procedimento do Juizado Especial CívelProcesso nº 584-17.2016.8.10.0143 (6612016)Requerente: Diomésia das Dores
PaixãoRequerido: Banco Bradesco S.ASENTENÇATrata-se de ação indenizatória proposta por Diomésia das Dores Paixão em
face de Banco Bradesco S.A, sustentando a ocorrência de descontos em seus proventos em razão de taxas de serviços bancários
(cesta Bradesco Expresso) junto ao requerido - extratos de fls.15 e 16. Relata em sua exordial que não teria firmado nenhum
contrato com o banco réu e que tais debitações vêm lhe causando severos transtornos morais e prejuízos materiais.Relatório
dispensado, conforme art. 38 da Lei nº 9.099/95.Decido.O ponto nuclear da demanda consiste na suposta existência de danos
materiais e morais sofridos pela parte requerente em razão de ter sido imputado à parte autora taxas de serviços bancários (cesta
Bradesco Expresso) de forma não autorizada, tendo o banco requerido efetuado desconto(s) nos seus proventos no valor de Total
de R$ 114,09 (fl.15) + R$ 136,61 (fl.16).Inicialmente, reconheço a aplicabilidade das normas do Código de Defesa do Consumidor
(Lei nº 8.079/90) à presente demanda, pois se trata de uma relação consumerista, de modo que a Instituição Financeira requerida
é a fornecedora de serviços bancários, nos termos do art. 3º do CDC e da Súmula 297 do STJ ("o Código de Defesa do
Consumidor se aplica às instituições financeiras"), e a requerente qualifica-se como consumidora, conforme dispõem o art. 2º c/c
com o art. 17 do referido diploma legal.Assim, o enquadramento jurídico da discussão é sobre a existência ou não de defeito no
serviço realizado pelo Banco requerido, uma vez que o este não teria fornecido a segurança e cautela que legitimamente o
consumidor esperava, nos termos do art. 14 do CDC.Nesse sentido, o dispositivo legal supracitado dispõe que o fornecedor de
serviços responde de forma objetiva, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos
consumidores por defeitos relativos à prestação dos seus serviços, responsabilidade essa que somente será excluída se
comprovada a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro ou, ainda, nos casos fortuitos/força
maior.Ademais, à presente demanda aplica-se a inversão do ônus probante em favor do consumidor, com fundamento no art. 6º,
inciso VIII e art. 14, §3º, ambos do CDC, em virtude da verossimilhança de suas alegações e da sua condição de hipossuficiente
processual. Caberia, em razão disso, ao Requerido, o ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.Oportuno frisar que, tratando-se de processo que tramita pelo rito do Juizado Especial, a produção de provas é
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concentrada na Audiência de Instrução e Julgamento, logo, em razão do princípio da eventualidade deve o réu em sua contestação
apresentar toda a prova documental que for de seu interesse, não se podendo admitir a juntada de documentos de defesa em
momento posterior ao ato, sob pena de indeferimento.Compulsando os autos, verifica-se que a defesa não está acompanhada de
qualquer prova documental e/ou audiovisual, que demonstre ter sido o(a) autor(a) aquele(a) que efetivamente contratou e/ou se
beneficiou das transações bancárias aqui questionadas. No caso em apreço, caberia ao banco apresentar provas de que o serviço
de crédito foi autorizado, o que não fez, mesmo possuindo o ônus da prova, não comprovou o consentimento da parte requerente
na contratação de serviços bancários (cesta Bradesco Expresso), ora objeto de questionamento.Assim, afasta-se a alegação de
que a requerida estava atuando em exercício regular de direito, haja vista inexistir qualquer contrato ou prova audiovisual que
pudesse tornar a cobrança legítima, devendo o banco ser responsabilizado pelos contratos que firma, pelas movimentações
bancárias que promove e por todos os demais riscos inerentes à atividade econômica, resguardando-se de agir de forma a
privilegiar somente o lucro, devendo agir com maior diligência nos casos futuros.Desse modo, face a negligência da Demandada
em acostar aos autos provas de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da Autora, suas teses defensivas não
merecem acolhida.A súmula nº 479, do STJ, que trata da responsabilidade das instituições financeiras por fraudes em operações
bancárias, é clara em estabelecer a responsabilidade objetiva delas, ante ao acontecimento narrado na vestibular:"As instituições
financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros
no âmbito de operações bancárias". Desse modo, para a configuração da responsabilidade da instituição financeira, basta a
comprovação do ato ilícito, do evento danoso, bem como da relação de causalidade entre ambos, não sendo necessário perquirir
acerca do elemento subjetivo da culpa. No caso em apreço, o ato ilícito evidencia-se pelos descontos indevidos nos proventos da
parte autora, sem que esta tenha os autorizado, fato que restou demonstrado pela análise do conjunto probatório constante nos
autos.Quanto ao pedido de indenização por danos materiais, este merece acolhimento, restando reconhecida a ilegalidade do(s)
desconto(s), tendo direito a parte autora à devolução em dobro das quantias indevidamente descontadas de seus proventos.
Contudo, em conformidade com os documentos colacionados aos autos - extratos de fls.15 e 16 -, a parte autora somente
comprovou ter sido debitado de seu benefício desconto(s) no importe de R$ 250,70. Tal valor deverá ser restituído em dobro,
perfazendo a importância de R$ 501,40, a título de repetição de indébito (Parágrafo Único, Art.42, CDC).Por sua vez, o dano moral
sofrido pela parte autora exsurge in re ipsa, ou seja, decorre dos descontos indevido nos seus vencimentos em razão de serviços
bancários (cesta Bradesco Expresso) não contratado(s), situação que exorbita o mero dissabor ou constrangimento, sendo
inegável a angústia sofrida em decorrência da diminuição patrimonial. Portanto, no caso dos autos, evidente a fraude perpetrada
por terceiro, com utilização às escuras dos dados bancários do(a) autor(a), a fim de realizar transação financeira sem a
manifestação da vontade deste(a). O êxito obtido pelo fraudador denuncia a falha no fornecimento do serviço pelo banco réu que,
ao escolher atuar no mercado sem as devidas cautelas, assume os riscos do negócio e, consequentemente, o prejuízo dos
vitimados sem qualquer relação com as fraudes. Em suma, a responsabilidade do suplicado é inerente ao risco do negócio. Diante
desse cenário, não há dúvida de que a conduta do réu violou o direito da parte autora, causando-lhe prejuízos de ordem material,
traduzidos nos indevidos descontos efetuados nos vencimentos da mesma.É indiscutível também o abalo moral vivenciado, que
não se traduz em mero dissabor cotidiano, mas, ocasionado pela ausência de dever objetivo de cuidado da instituição financeira,
resultando em sérias repercussões para a parte autora, uma vez que os descontos indevidos sobre o valor dos seus vencimentos
atingem o caráter de subsistência do salário, afrontando sua dignidade. O dano, no caso concreto, é resultante da falha
operacional da instituição bancária, prescindido de qualquer comprovação da repercussão surtida no psiquismo do lesado, pois a
simples consignação é suficiente à configuração do dever de indenizar. Hipótese de dano in re ipsa. Quanto ao montante da
indenização do dano moral, cabe a regra de que a quantia deva ser suficiente para reparar o mal sofrido, sem propiciar
enriquecimento sem causa à parte autora, além de atender ao caráter pedagógico da condenação. Sabendo disso, no que tange
ao quantum a título de indenização pelos danos morais, entendo que o valor deve ser fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais), pois
se mostra dentro dos parâmetros adotados pelo Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão e proporcional ao abalo sofrido.Por
sua vez, quanto ao pedido de cancelamento do serviços bancários (cesta Bradesco Expresso), evidenciada a falha na prestação
do serviço e não comprovada a contratação pela requerente, este merece acolhimento quanto ao contrato: extratos de fls.15 e
16.Ante ao exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na exordial, resolvendo o mérito, nos termos do art. 487, I, do
CPC/2015, para:1) CONDENAR o requerido Banco Bradesco S.A a pagar à parte autora, a título de danos morais, indenização no
valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), no prazo de 15 (quinze) dias, com juros de 1% (um por cento) ao mês, desde o evento
danoso (Súmula 54 do STJ) - Janeiro/2014 - e correção monetária desde a presente data (Súmula 362 do STJ), de acordo com a
tabela prática do TJMA.2) CONDENAR o requerido Banco Bradesco S.A ao pagamento do valor de R$ 501,40 (quinhentos e um
reais e quarenta centavos), no prazo de 15 (quinze) dias, a título de indenização por danos materiais, com juros de 1% (um por
cento) ao mês, desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ) Janeiro/2014 e correção monetária desde o prejuízo auferido em cada
prestação (Súmula 43 do STJ), de acordo com a tabela prática.3) CONDENAR o requerido Banco Bradesco S.A a CANCELAR, no
prazo de 15 dias, descontos relativos a serviços bancários de cesta Bradesco Expresso -extratos de fls.15 e 16- estando
reconhecida a inexistência do débito objeto desta demanda, sob pena de multa. Sem condenação em custas processuais e em
honorários advocatícios de sucumbência (art. 55, da Lei 9099/95).Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Havendo o pagamento
voluntário, com o respectivo depósito bancário no valor estipulado, expeça-se o alvará judicial.Após o trânsito em julgado,
arquivem-se os autos, com as cautelas legais.A presente decisão servirá como mandado de intimação, para todos os efeitos
legais.Morros/MA, 27 de junho de 2017.ADRIANA DA SILVA CHAVESJuíza de Direito Titular da Comarca de Morros Resp: 184069

PROCESSO Nº 0000586-84.2016.8.10.0143 (6632016)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

REQUERENTE: LUZINALVA DA SILVA SOUSA
ADVOGADO: HIALEY CARVALHO ARANHA ( OAB 10520-MA )
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REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA
ADVOGADO: PEDRO ROBERTO ROMÃO ( OAB 209551-SP )

Procedimento do Juizado Especial CívelProcesso nº 586-84.2016.8.10.0143 (6632016)Requerente: Luzinalva da Silva
SousaRequerido: Banco Bradesco SASENTENÇATrata-se de ação indenizatória proposta por Luzinalva da Silva Sousa em face
de Banco Bradesco SA, sustentando a ocorrência de descontos em seus proventos em razão de serviços bancários (cartão de
crédito anuidade, seguro prestamista e encargo limite de crédito) junto ao requerido - Extratos de fls.16 e 55. Relata em sua
exordial que não teria firmado nenhum contrato com o banco réu e que tais debitações vêm lhe causando severos transtornos
morais e prejuízos materiais.Relatório dispensado, conforme art. 38 da Lei nº 9.099/95.Decido.Preliminarmente, o pedido de
indeferimento da inicial realizado pela requerida com base na alegação de ausência de documentos essenciais, merece ser
rechaçado, visto que os documentos anexados pelo autor permitem a compreensão do objeto da lide. Ademais, o grau valorativo
de cada documento colacionado há de ser auferido quando da apreciação do mérito, não havendo cabimento para maiores
divagações em fase preliminar. Partindo para a análise do mérito, o ponto nuclear da demanda consiste na suposta existência de
danos materiais e morais sofridos pela parte requerente em razão de ter sido imputado à parte autora taxas de serviços bancários
(cartão de crédito anuidade, seguro prestamista e encargo limite de crédito) de forma não autorizada, tendo o banco requerido
efetuado desconto(s) nos seus proventos no valor de R$ 1,96 + R$ 2,36 + R$ 13,20 (fl.16) + R$ 2,36 + R$ 4,30 + R$ 14,20
(fl.55).Inicialmente, reconheço a aplicabilidade das normas do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.079/90) à presente
demanda, pois se trata de uma relação consumerista, de modo que a Instituição Financeira requerida é a fornecedora de serviços
bancários, nos termos do art. 3º do CDC e da Súmula 297 do STJ ("o Código de Defesa do Consumidor se aplica às instituições
financeiras"), e a requerente qualifica-se como consumidora, conforme dispõem o art. 2º c/c com o art. 17 do referido diploma
legal.Assim, o enquadramento jurídico da discussão é sobre a existência ou não de defeito no serviço realizado pelo Banco
requerido, uma vez que o este não teria fornecido a segurança e cautela que legitimamente o consumidor esperava, nos termos do
art. 14 do CDC.Nesse sentido, o dispositivo legal supracitado dispõe que o fornecedor de serviços responde de forma objetiva,
independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à
prestação dos seus serviços, responsabilidade essa que somente será excluída se comprovada a inexistência do defeito ou a
culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro ou, ainda, nos casos fortuitos/força maior.Ademais, à presente demanda aplica-se a
inversão do ônus probante em favor do consumidor, com fundamento no art. 6º, inciso VIII e art. 14, §3º, ambos do CDC, em
virtude da verossimilhança de suas alegações e da sua condição de hipossuficiente processual. Caberia, em razão disso, ao
Requerido, o ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.Oportuno frisar que,
tratando-se de processo que tramita pelo rito do Juizado Especial, a produção de provas é concentrada na Audiência de Instrução
e Julgamento, logo, em razão do princípio da eventualidade deve o réu em sua contestação apresentar toda a prova documental
que for de seu interesse, não se podendo admitir a juntada de documentos de defesa em momento posterior ao ato, sob pena de
indeferimento.Compulsando os autos, verifica-se que a defesa não está acompanhada de qualquer prova documental e/ou
audiovisual, que demonstre ter sido o(a) autor(a) aquele(a) que efetivamente contratou e/ou se beneficiou das transações
bancárias aqui questionadas. No caso em apreço, caberia ao banco apresentar provas de que o serviço de crédito foi autorizado, o
que não fez, mesmo possuindo o ônus da prova, não comprovou o consentimento da parte requerente na contratação de serviços
bancários (cartão de crédito anuidade, seguro prestamista e encargo limite de crédito), ora objeto de questionamento.Assim,
afasta-se a alegação de que a requerida estava atuando em exercício regular de direito, haja vista inexistir qualquer contrato ou
prova audiovisual que pudesse tornar a cobrança legítima, devendo o banco ser responsabilizado pelos contratos que firma, pelas
movimentações bancárias que promove e por todos os demais riscos inerentes à atividade econômica, resguardando-se de agir de
forma a privilegiar somente o lucro, devendo agir com maior diligência nos casos futuros.Desse modo, face a negligência da
Demandada em acostar aos autos provas de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da Autora, suas teses
defensivas não merecem acolhida.A súmula nº 479, do STJ, que trata da responsabilidade das instituições financeiras por fraudes
em operações bancárias, é clara em estabelecer a responsabilidade objetiva delas, ante ao acontecimento narrado na
vestibular:"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos
praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". Desse modo, para a configuração da responsabilidade da instituição
financeira, basta a comprovação do ato ilícito, do evento danoso, bem como da relação de causalidade entre ambos, não sendo
necessário perquirir acerca do elemento subjetivo da culpa. No caso em apreço, o ato ilícito evidencia-se pelos descontos
indevidos nos proventos da parte autora, sem que esta tenha os autorizado, fato que restou demonstrado pela análise do conjunto
probatório constante nos autos.Quanto ao pedido de indenização por danos materiais, este merece acolhimento, restando
reconhecida a ilegalidade do(s) desconto(s), tendo direito a parte autora à devolução em dobro das quantias indevidamente
descontadas de seus proventos. Contudo, em conformidade com os documentos colacionados aos autos - Extratos de fls.16 e 55 -
, a parte autora somente comprovou ter sido debitado de seu benefício desconto(s) no importe de R$ 38,38. Tal valor deverá ser
restituído em dobro, perfazendo a importância de R$ 76,76, a título de repetição de indébito (Parágrafo Único, Art.42,
CDC).Todavia, quanto ao pedido de indenização por danos morais em razão de descontos indevidos no importe R$ 38,38 -, em
que pese a conduta relapsa da parte requerida, tal falha não é capaz de gerar dano moral indenizável, sob pena de banalização do
instituto. O presente caso retrata mero aborrecimento, chateação da vida cotidiana, em que todos estão expostos a sofrer, mas que
não é capaz, por si só, de abalar algum direito da personalidade do indivíduo e, por isso, não gera indenização por danos
morais.Por sua vez, quanto ao pedido de cancelamento dos descontos de serviços bancários de cartão de crédito anuidade,
seguro prestamista e encargo limite de crédito, evidenciada a falha na prestação do serviço e não comprovada a contratação pela
requerente, este merece acolhimento.Ante ao exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na
exordial, resolvendo o mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015, para: 1) Negar o pedido de indenização por danos morais.2)
CONDENAR o requerido Banco Bradesco SA ao pagamento do valor de R$ 76,76 (setenta e seis reais e setenta e seis centavos),
no prazo de 15 (quinze) dias, a título de indenização por danos materiais, com juros de 1% (um por cento) ao mês, desde o evento
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danoso (Súmula 54 do STJ) Jun/2016 (fl.16) e correção monetária desde o prejuízo auferido em cada prestação (Súmula 43 do
STJ), de acordo com a tabela prática.3) CONDENAR o requerido Banco Bradesco SA a CANCELAR, no prazo de 15 dias,
descontos relativos a serviços bancários de cartão de crédito anuidade, seguro prestamista e encargo limite de crédito -Extratos de
fls.16 e 55- estando reconhecida a inexistência do débito objeto desta demanda, sob pena de multa. Sem condenação em custas
processuais e em honorários advocatícios de sucumbência (art. 55, da Lei 9099/95). Publique-se. Registre-se. Intimem-
se.Havendo o pagamento voluntário, com o respectivo depósito bancário no valor estipulado, expeça-se o alvará judicial.Após o
trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas legais.A presente decisão servirá como mandado de intimação, para
todos os efeitos legais.Morros/MA, 27 de junho de 2017.ADRIANA DA SILVA CHAVESJuíza de Direito Titular da Comarca de
Morros Resp: 184069

PROCESSO Nº 0000587-69.2016.8.10.0143 (6642016)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

REQUERENTE: FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA
ADVOGADO: HIALEY CARVALHO ARANHA ( OAB 10520-MA )

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A
ADVOGADO: RUBENS GASPAR SERRA ( OAB 119859-SP )

Procedimento do Juizado Especial CívelProcesso nº 587-69.2016.8.10.0143 (6642016)Requerente: Francisco das Chagas
SilvaRequerido: Banco Bradesco SASENTENÇATrata-se de ação indenizatória proposta por Francisco das Chagas Silva em face
de Banco Bradesco SA, sustentando a ocorrência de descontos em seus proventos em razão de taxas de serviços bancários de
cartão de crédito anuidade e cesta Bradesco Expresso junto ao requerido - Extratos fls.16 e 17. Relata em sua exordial que não
teria firmado nenhum contrato com o banco réu e que tais debitações vêm lhe causando severos transtornos morais e prejuízos
materiais.Relatório dispensado, conforme art. 38 da Lei nº 9.099/95.Decido.O ponto nuclear da demanda consiste na suposta
existência de danos materiais e morais sofridos pela parte requerente em razão de ter sido imputado à parte autora taxas de
serviços bancários (cartão de crédito anuidade e cesta Bradesco Expresso) de forma não autorizada, tendo o banco requerido
efetuado desconto(s) nos seus proventos no valor de R$ 396,92 (fl.16-V) + R$ 355,69 (fl.17-V).Inicialmente, reconheço a
aplicabilidade das normas do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.079/90) à presente demanda, pois se trata de uma
relação consumerista, de modo que a Instituição Financeira requerida é a fornecedora de serviços bancários, nos termos do art. 3º
do CDC e da Súmula 297 do STJ ("o Código de Defesa do Consumidor se aplica às instituições financeiras"), e a requerente
qualifica-se como consumidora, conforme dispõem o art. 2º c/c com o art. 17 do referido diploma legal.Assim, o enquadramento
jurídico da discussão é sobre a existência ou não de defeito no serviço realizado pelo Banco requerido, uma vez que o este não
teria fornecido a segurança e cautela que legitimamente o consumidor esperava, nos termos do art. 14 do CDC.Nesse sentido, o
dispositivo legal supracitado dispõe que o fornecedor de serviços responde de forma objetiva, independentemente da existência de
culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos seus serviços,
responsabilidade essa que somente será excluída se comprovada a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou
de terceiro ou, ainda, nos casos fortuitos/força maior.Ademais, à presente demanda aplica-se a inversão do ônus probante em
favor do consumidor, com fundamento no art. 6º, inciso VIII e art. 14, §3º, ambos do CDC, em virtude da verossimilhança de suas
alegações e da sua condição de hipossuficiente processual. Caberia, em razão disso, ao Requerido, o ônus de provar a existência
de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.Oportuno frisar que, tratando-se de processo que tramita pelo rito do
Juizado Especial, a produção de provas é concentrada na Audiência de Instrução e Julgamento, logo, em razão do princípio da
eventualidade deve o réu em sua contestação apresentar toda a prova documental que for de seu interesse, não se podendo
admitir a juntada de documentos de defesa em momento posterior ao ato, sob pena de indeferimento.Compulsando os autos,
verifica-se que a defesa não está acompanhada de qualquer prova documental e/ou audiovisual, que demonstre ter sido o(a)
autor(a) aquele(a) que efetivamente contratou e/ou se beneficiou das transações bancárias aqui questionadas. No caso em apreço,
caberia ao banco apresentar provas de que o serviço de crédito foi autorizado, o que não fez, mesmo possuindo o ônus da prova,
não comprovou o consentimento da parte requerente na contratação de serviços bancários de cartão de crédito anuidade e cesta
Bradesco Expresso, ora objeto de questionamento.Assim, afasta-se a alegação de que a requerida estava atuando em exercício
regular de direito, haja vista inexistir qualquer contrato ou prova audiovisual que pudesse tornar a cobrança legítima, devendo o
banco ser responsabilizado pelos contratos que firma, pelas movimentações bancárias que promove e por todos os demais riscos
inerentes à atividade econômica, resguardando-se de agir de forma a privilegiar somente o lucro, devendo agir com maior
diligência nos casos futuros.Desse modo, face a negligência da Demandada em acostar aos autos provas de fatos impeditivos,
modificativos ou extintivos do direito da Autora, suas teses defensivas não merecem acolhida.A súmula nº 479, do STJ, que trata
da responsabilidade das instituições financeiras por fraudes em operações bancárias, é clara em estabelecer a responsabilidade
objetiva delas, ante ao acontecimento narrado na vestibular:"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos
gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". Desse modo,
para a configuração da responsabilidade da instituição financeira, basta a comprovação do ato ilícito, do evento danoso, bem como
da relação de causalidade entre ambos, não sendo necessário perquirir acerca do elemento subjetivo da culpa. No caso em
apreço, o ato ilícito evidencia-se pelos descontos indevidos nos proventos da parte autora, sem que esta tenha os autorizado, fato
que restou demonstrado pela análise do conjunto probatório constante nos autos.Quanto ao pedido de indenização por danos
materiais, este merece acolhimento, restando reconhecida a ilegalidade do(s) desconto(s), tendo direito a parte autora à devolução
em dobro das quantias indevidamente descontadas de seus proventos. Contudo, em conformidade com os documentos
colacionados aos autos - Extratos fls.16 e 17 -, a parte autora somente comprovou ter sido debitado de seu benefício desconto(s)
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no importe de R$ 752,61. Tal valor deverá ser restituído em dobro, perfazendo a importância de R$ 1.505,22, a título de repetição
de indébito (Parágrafo Único, Art.42, CDC).Por sua vez, o dano moral sofrido pela parte autora exsurge in re ipsa, ou seja, decorre
dos descontos indevido nos seus vencimentos em razão de taxas de serviços bancários (cartão de crédito anuidade e cesta
Bradesco Expresso) não contratado(s), situação que exorbita o mero dissabor ou constrangimento, sendo inegável a angústia
sofrida em decorrência da diminuição patrimonial. Portanto, no caso dos autos, evidente a fraude perpetrada por terceiro, com
utilização às escuras dos dados bancários do(a) autor(a), a fim de realizar transação financeira sem a manifestação da vontade
deste(a). O êxito obtido pelo fraudador denuncia a falha no fornecimento do serviço pelo banco réu que, ao escolher atuar no
mercado sem as devidas cautelas, assume os riscos do negócio e, consequentemente, o prejuízo dos vitimados sem qualquer
relação com as fraudes. Em suma, a responsabilidade do suplicado é inerente ao risco do negócio. Diante desse cenário, não há
dúvida de que a conduta do réu violou o direito da parte autora, causando-lhe prejuízos de ordem material, traduzidos nos
indevidos descontos efetuados nos vencimentos da mesma.É indiscutível também o abalo moral vivenciado, que não se traduz em
mero dissabor cotidiano, mas, ocasionado pela ausência de dever objetivo de cuidado da instituição financeira, resultando em
sérias repercussões para a parte autora, uma vez que os descontos indevidos sobre o valor dos seus vencimentos atingem o
caráter de subsistência do salário, afrontando sua dignidade. O dano, no caso concreto, é resultante da falha operacional da
instituição bancária, prescindido de qualquer comprovação da repercussão surtida no psiquismo do lesado, pois a simples
consignação é suficiente à configuração do dever de indenizar. Hipótese de dano in re ipsa. Quanto ao montante da indenização
do dano moral, cabe a regra de que a quantia deva ser suficiente para reparar o mal sofrido, sem propiciar enriquecimento sem
causa à parte autora, além de atender ao caráter pedagógico da condenação. Sabendo disso, no que tange ao quantum a título de
indenização pelos danos morais, entendo que o valor deve ser fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais), pois se mostra dentro dos
parâmetros adotados pelo Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão e proporcional ao abalo sofrido.Por sua vez, quanto ao
pedido de cancelamento dos descontos de taxas de serviços bancários de cartão de crédito anuidade e cesta Bradesco Expresso,
evidenciada a falha na prestação do serviço e não comprovada a contratação pela requerente, este merece acolhimento.Ante ao
exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na exordial, resolvendo o mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015,
para:1) CONDENAR o requerido Banco Bradesco SA a pagar à parte autora, a título de danos morais, indenização no valor de R$
3.000,00 (três mil reais), no prazo de 15 (quinze) dias, com juros de 1% (um por cento) ao mês, desde o evento danoso (Súmula
54 do STJ) - Janeiro/2014 - e correção monetária desde a presente data (Súmula 362 do STJ), de acordo com a tabela prática do
TJMA.2) CONDENAR o requerido Banco Bradesco SA ao pagamento do valor de R$ 1505,22, no prazo de 15 (quinze) dias, a
título de indenização por danos materiais, com juros de 1% (um por cento) ao mês, desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ)
Janeiro/2014 e correção monetária desde o prejuízo auferido em cada prestação (Súmula 43 do STJ), de acordo com a tabela
prática.3) CONDENAR o requerido Banco Bradesco SA a CANCELAR, no prazo de 15 dias, descontos relativos a serviços
bancários de cartão de crédito anuidade e cesta Bradesco Expresso -Extratos fls.16 e 17- estando reconhecida a inexistência do
débito objeto desta demanda, sob pena de multa. Sem condenação em custas processuais e em honorários advocatícios de
sucumbência (art. 55, da Lei 9099/95).Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Havendo o pagamento voluntário, com o respectivo
depósito bancário no valor estipulado, expeça-se o alvará judicial.Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as
cautelas legais.A presente decisão servirá como mandado de intimação, para todos os efeitos legais.Morros/MA, 27 de junho de
2017.ADRIANA DA SILVA CHAVESJuíza de Direito Titular da Comarca de Morros Resp: 184069

PROCESSO Nº 0000606-75.2016.8.10.0143 (6852016)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

AUTOR: DOMINGAS ROSA DO NASCIMENTO
ADVOGADO: JOAO JOSE DE CARVALHO JUNIOR ( OAB 15118-MA )

REU: BANCO BRADESCO S.A. - AG. ROSÁRIO
ADVOGADO: JOSÉ ALMIR DA ROCHA MENDES JUNIOR ( OAB 392A-RN )

Procedimento do Juizado Especial CívelProcesso nº 606-75.2016.8.10.0143 (6852016)Requerente: Domingas Rosa do
NascimentoRequerido: Banco Bradesco S.A. - Ag. RosárioSENTENÇATrata-se de ação indenizatória proposta por Domingas Rosa
do Nascimento em face de Banco Bradesco S.A. - Ag. Rosário, sustentando a ocorrência de descontos em seus proventos em
razão de taxas de serviços bancários (cesta Bradesco Expresso) junto ao requerido - extrato de fl.13. Relata em sua exordial que
não teria firmado nenhum contrato com o banco réu e que tais debitações vêm lhe causando severos transtornos morais e
prejuízos materiais.Relatório dispensado, conforme art. 38 da Lei nº 9.099/95.Decido.O ponto nuclear da demanda consiste na
suposta existência de danos materiais e morais sofridos pela parte requerente em razão de ter sido imputado à parte autora a
bobrança de serviços bancários de cesta Bradesco Expresso de forma não autorizada, tendo o banco requerido efetuado
desconto(s) nos seus proventos no valor de R$ 13,20.Inicialmente, reconheço a aplicabilidade das normas do Código de Defesa do
Consumidor (Lei nº 8.079/90) à presente demanda, pois se trata de uma relação consumerista, de modo que a Instituição
Financeira requerida é a fornecedora de serviços bancários, nos termos do art. 3º do CDC e da Súmula 297 do STJ ("o Código de
Defesa do Consumidor se aplica às instituições financeiras"), e a requerente qualifica-se como consumidora, conforme dispõem o
art. 2º c/c com o art. 17 do referido diploma legal.Assim, o enquadramento jurídico da discussão é sobre a existência ou não de
defeito no serviço realizado pelo Banco requerido, uma vez que o este não teria fornecido a segurança e cautela que legitimamente
o consumidor esperava, nos termos do art. 14 do CDC.Nesse sentido, o dispositivo legal supracitado dispõe que o fornecedor de
serviços responde de forma objetiva, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos
consumidores por defeitos relativos à prestação dos seus serviços, responsabilidade essa que somente será excluída se
comprovada a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro ou, ainda, nos casos fortuitos/força
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maior.Ademais, à presente demanda aplica-se a inversão do ônus probante em favor do consumidor, com fundamento no art. 6º,
inciso VIII e art. 14, §3º, ambos do CDC, em virtude da verossimilhança de suas alegações e da sua condição de hipossuficiente
processual. Caberia, em razão disso, ao Requerido, o ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.Oportuno frisar que, tratando-se de processo que tramita pelo rito do Juizado Especial, a produção de provas é
concentrada na Audiência de Instrução e Julgamento, logo, em razão do princípio da eventualidade deve o réu em sua contestação
apresentar toda a prova documental que for de seu interesse, não se podendo admitir a juntada de documentos de defesa em
momento posterior ao ato, sob pena de indeferimento.Compulsando os autos, verifica-se que a defesa não está acompanhada de
qualquer prova documental e/ou audiovisual, que demonstre ter sido o(a) autor(a) aquele(a) que efetivamente contratou e/ou se
beneficiou das transações bancárias aqui questionadas. No caso em apreço, caberia ao banco apresentar provas de que o serviço
de crédito foi autorizado, o que não fez, mesmo possuindo o ônus da prova, não comprovou o consentimento da parte requerente
na contratação de serviços bancários (cesta Bradesco Expresso), ora objeto de questionamento.Assim, afasta-se a alegação de
que a requerida estava atuando em exercício regular de direito, haja vista inexistir qualquer contrato ou prova audiovisual que
pudesse tornar a cobrança legítima, devendo o banco ser responsabilizado pelos contratos que firma, pelas movimentações
bancárias que promove e por todos os demais riscos inerentes à atividade econômica, resguardando-se de agir de forma a
privilegiar somente o lucro, devendo agir com maior diligência nos casos futuros.Desse modo, face a negligência da Demandada
em acostar aos autos provas de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da Autora, suas teses defensivas não
merecem acolhida.A súmula nº 479, do STJ, que trata da responsabilidade das instituições financeiras por fraudes em operações
bancárias, é clara em estabelecer a responsabilidade objetiva delas, ante ao acontecimento narrado na vestibular:"As instituições
financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros
no âmbito de operações bancárias". Desse modo, para a configuração da responsabilidade da instituição financeira, basta a
comprovação do ato ilícito, do evento danoso, bem como da relação de causalidade entre ambos, não sendo necessário perquirir
acerca do elemento subjetivo da culpa. No caso em apreço, o ato ilícito evidencia-se pelos descontos indevidos nos proventos da
parte autora, sem que esta tenha os autorizado, fato que restou demonstrado pela análise do conjunto probatório constante nos
autos.Quanto ao pedido de indenização por danos materiais, este merece acolhimento, restando reconhecida a ilegalidade do(s)
desconto(s), tendo direito a parte autora à devolução em dobro das quantias indevidamente descontadas de seus proventos.
Contudo, em conformidade com os documentos colacionados aos autos - extrato de fl.13 -, a parte autora somente comprovou ter
sido debitado de seu benefício desconto no importe de R$ 13,20. Tal valor deverá ser restituído em dobro, perfazendo a
importância de R$ 26,40, a título de repetição de indébito (Parágrafo Único, Art.42, CDC).Todavia, quanto ao pedido de
indenização por danos morais em razão de descontos indevidos no importe R$ 13,20 -, em que pese a conduta relapsa da parte
requerida, tal falha não é capaz de gerar dano moral indenizável, sob pena de banalização do instituto. O presente caso retrata
mero aborrecimento, chateação da vida cotidiana, em que todos estão expostos a sofrer, mas que não é capaz, por si só, de abalar
algum direito da personalidade do indivíduo e, por isso, não gera indenização por danos morais.Por sua vez, quanto ao pedido de
cancelamento das taxas de serviços bancários (cesta Bradesco Expresso), evidenciada a falha na prestação do serviço e não
comprovada a contratação pela requerente, este merece acolhimento quanto ao contrato: extrato de fl.13.Ante ao exposto, JULGO
PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na exordial, resolvendo o mérito, nos termos do art. 487, I, do
CPC/2015, para: 1) Negar o pedido de indenização por danos morais.2) CONDENAR o requerido Banco Bradesco S.A. - Ag.
Rosário ao pagamento do valor de R$ R$ 26,40 (vinte e seis reais e quarenta centavos), no prazo de 15 (quinze) dias, a título de
indenização por danos materiais, com juros de 1% (um por cento) ao mês, desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ) Jul/2016 e
correção monetária desde o prejuízo auferido em cada prestação (Súmula 43 do STJ), de acordo com a tabela prática.3)
CONDENAR o requerido Banco Bradesco S.A. - Ag. Rosário a CANCELAR, no prazo de 15 dias, descontos relativo a serviços
bancários de cesta Bradesco Expresso -extrato de fl.13- estando reconhecida a inexistência do débito objeto desta demanda, sob
pena de multa.Sem condenação em custas processuais e em honorários advocatícios de sucumbência (art. 55, da Lei
9099/95).Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Havendo o pagamento voluntário, com o respectivo depósito bancário no valor
estipulado, expeça-se o alvará judicial.Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas legais.A presente
decisão servirá como mandado de intimação, para todos os efeitos legais.Morros/MA, 27 de junho de 2017.ADRIANA DA SILVA
CHAVESJuíza de Direito Titular da Comarca de Morros Resp: 184069

PROCESSO Nº 0000611-97.2016.8.10.0143 (6902016)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

REQUERENTE: OZITA DOS SANTOS CARVALHO
ADVOGADO: AUGUSTO AFONSO BARBALHO DUQUE BACELAR ( OAB 7774-MA )

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. - AG. ROSÁRIO
ADVOGADO: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO ( OAB 11812A-MA )

Procedimento do Juizado Especial CívelProcesso nº 611-97.2016.8.10.0143 (6902016)Requerente: Ozita dos Santos
CarvalhoRequerido: Banco Bradesco S.A. SENTENÇATrata-se de ação indenizatória proposta por Ozita dos Santos Carvalho em
face de Banco Bradesco S.A. - Ag. Rosário, sustentando a ocorrência de descontos em seus proventos em razão de taxas de
serviços bancários (cartão de crédito anuidade) junto ao requerido - extratos de fl.12. Relata em sua exordial que não teria firmado
nenhum contrato com o banco réu e que tais debitações vêm lhe causando severos transtornos morais e prejuízos
materiais.Relatório dispensado, conforme art. 38 da Lei nº 9.099/95.Não merece prosperar a preliminar de conexão levantada pela
parte ré, visto que, não constam nos autos provas de que os processos indicados na contestação (fls. 27) se encontram no mesmo
momento processual do processo em análise, ao passo que a conexão só obrigaria a reunião dos processos se ambos estivessem
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prontos para julgamento. Pelo exposto, a alegada conexão não logrou ser demonstrada por nenhuma das provas colacionadas aos
autos.Ainda em sede preliminar, a defesa da requerida argui a falta de interesse de agir da autora, visto que esta não procurou o
banco para uma solução administrativa do conflito, todavia esta argumentação merece ser rechaçada. O interesse de agir é o
elemento material do direito de ação e consiste no interesse de obter o provimento demandado, neste contexto autor demonstrou a
necessidade e a utilidade de utilizar-se da via judicial para a resolução da celeuma. Ademais, pelo princípio constitucional do
acesso à Justiça, é desnecessário o procedimento administrativo para que o interessado pleiteie judicialmente o que entende ser
de seu direito.Partindo para a análise do mérito, o ponto nuclear da demanda consiste na suposta existência de danos materiais e
morais sofridos pela parte requerente em razão de ter sido imputado à parte autora serviços bancários (cartão de crédito anuidade)
de forma não autorizada, tendo o banco requerido efetuado desconto(s) nos seus proventos no valor de R$ 4,25.Inicialmente,
reconheço a aplicabilidade das normas do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.079/90) à presente demanda, pois se trata
de uma relação consumerista, de modo que a Instituição Financeira requerida é a fornecedora de serviços bancários, nos termos
do art. 3º do CDC e da Súmula 297 do STJ ("o Código de Defesa do Consumidor se aplica às instituições financeiras"), e a
requerente qualifica-se como consumidora, conforme dispõem o art. 2º c/c com o art. 17 do referido diploma legal.Assim, o
enquadramento jurídico da discussão é sobre a existência ou não de defeito no serviço realizado pelo Banco requerido, uma vez
que o este não teria fornecido a segurança e cautela que legitimamente o consumidor esperava, nos termos do art. 14 do
CDC.Nesse sentido, o dispositivo legal supracitado dispõe que o fornecedor de serviços responde de forma objetiva,
independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à
prestação dos seus serviços, responsabilidade essa que somente será excluída se comprovada a inexistência do defeito ou a
culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro ou, ainda, nos casos fortuitos/força maior.Ademais, à presente demanda aplica-se a
inversão do ônus probante em favor do consumidor, com fundamento no art. 6º, inciso VIII e art. 14, §3º, ambos do CDC, em
virtude da verossimilhança de suas alegações e da sua condição de hipossuficiente processual. Caberia, em razão disso, ao
Requerido, o ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.Oportuno frisar que,
tratando-se de processo que tramita pelo rito do Juizado Especial, a produção de provas é concentrada na Audiência de Instrução
e Julgamento, logo, em razão do princípio da eventualidade deve o réu em sua contestação apresentar toda a prova documental
que for de seu interesse, não se podendo admitir a juntada de documentos de defesa em momento posterior ao ato, sob pena de
indeferimento.Compulsando os autos, verifica-se que a defesa não está acompanhada de qualquer prova documental e/ou
audiovisual, que demonstre ter sido o(a) autor(a) aquele(a) que efetivamente contratou e/ou se beneficiou das transações
bancárias aqui questionadas. No caso em apreço, caberia ao banco apresentar provas de que o serviço de crédito foi autorizado, o
que não fez, mesmo possuindo o ônus da prova, não comprovou o consentimento da parte requerente na contratação de serviços
bancários (cartão de crédito anuidade), ora objeto de questionamento.Assim, afasta-se a alegação de que a requerida estava
atuando em exercício regular de direito, haja vista inexistir qualquer contrato ou prova audiovisual que pudesse tornar a cobrança
legítima, devendo o banco ser responsabilizado pelos contratos que firma, pelas movimentações bancárias que promove e por
todos os demais riscos inerentes à atividade econômica, resguardando-se de agir de forma a privilegiar somente o lucro, devendo
agir com maior diligência nos casos futuros.Desse modo, face a negligência da Demandada em acostar aos autos provas de fatos
impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da Autora, suas teses defensivas não merecem acolhida.A súmula nº 479, do
STJ, que trata da responsabilidade das instituições financeiras por fraudes em operações bancárias, é clara em estabelecer a
responsabilidade objetiva delas, ante ao acontecimento narrado na vestibular:"As instituições financeiras respondem objetivamente
pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".
Desse modo, para a configuração da responsabilidade da instituição financeira, basta a comprovação do ato ilícito, do evento
danoso, bem como da relação de causalidade entre ambos, não sendo necessário perquirir acerca do elemento subjetivo da culpa.
No caso em apreço, o ato ilícito evidencia-se pelos descontos indevidos nos proventos da parte autora, sem que esta tenha os
autorizado, fato que restou demonstrado pela análise do conjunto probatório constante nos autos.Quanto ao pedido de indenização
por danos materiais, este merece acolhimento, restando reconhecida a ilegalidade do(s) desconto(s), tendo direito a parte autora à
devolução em dobro das quantias indevidamente descontadas de seus proventos. Contudo, em conformidade com os documentos
colacionados aos autos - extratos de fl.12 -, a parte autora somente comprovou ter sido debitado de seu benefício um desconto no
importe de R$ 4,25. Tal valor deverá ser restituído em dobro, perfazendo a importância de R$ 8,50, a título de repetição de indébito
(Parágrafo Único, Art.42, CDC).Todavia, quanto ao pedido de indenização por danos morais em razão de descontos indevidos no
importe R$ 4,25, em que pese a conduta relapsa da parte requerida, tal falha não é capaz de gerar dano moral indenizável, sob
pena de banalização do instituto. O presente caso retrata mero aborrecimento, chateação da vida cotidiana, em que todos estão
expostos a sofrer, mas que não é capaz, por si só, de abalar algum direito da personalidade do indivíduo e, por isso, não gera
indenização por danos morais.Por sua vez, quanto ao pedido de cancelamento dos descontos de serviços bancários de cartão de
crédito anuidade, evidenciada a falha na prestação do serviço e não comprovada a contratação pela requerente, este merece
acolhimento.Ante ao exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na exordial, resolvendo o mérito,
nos termos do art. 487, I, do CPC/2015, para: 1) Negar o pedido de indenização por danos morais.2) CONDENAR o requerido
Banco Bradesco S.A. - Ag. Rosário ao pagamento do valor de R$ 8,50 (oito e cinquenta), no prazo de 15 (quinze) dias, a título de
indenização por danos materiais, com juros de 1% (um por cento) ao mês, desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ) Jul/2016
(FL.12) e correção monetária desde o prejuízo auferido em cada prestação (Súmula 43 do STJ), de acordo com a tabela prática.3)
CONDENAR o requerido Banco Bradesco S.A. - Ag. Rosário a CANCELAR, no prazo de 15 dias, descontos relativos a serviços
bancários de cartão de crédito anuidade -extratos de fl.12- estando reconhecida a inexistência do débito objeto desta demanda,
sob pena de multa. Sem condenação em custas processuais e em honorários advocatícios de sucumbência (art. 55, da Lei
9099/95).Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Havendo o pagamento voluntário, com o respectivo depósito bancário no valor
estipulado, expeça-se o alvará judicial.Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas legais.A presente
decisão servirá como mandado de intimação, para todos os efeitos legais.Morros/MA, 27 de junho de 2017.ADRIANA DA SILVA
CHAVESJuíza de Direito Titular da Comarca de Morros Resp: 184069
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PROCESSO Nº 0000612-82.2016.8.10.0143 (6912016)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

REQUERENTE: DOMINGAS ROSA DO NASCIMENTO
ADVOGADO: JOAO JOSE DE CARVALHO JUNIOR ( OAB 15118-MA )

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. - AG. ROSÁRIO
ADVOGADO: JOSÉ ALMIR DA ROCHA MENDES JUNIOR ( OAB 392A-RN )

Procedimento do Juizado Especial CívelProcesso nº 612-82.2016.8.10.0143 (6912016)Requerente: Domingas Rosa do
NascimentoRequerido: Banco Bradesco S.A. - Ag. RosárioSENTENÇATrata-se de ação indenizatória proposta por Domingas Rosa
do Nascimento em face de Banco Bradesco S.A. - Ag. Rosário, sustentando a ocorrência de descontos em seus proventos em
razão de Cia de Seguro Previdencia do Sul junto ao requerido - extrato de fl.11. Relata em sua exordial que não teria firmado
nenhum contrato com o banco réu e que tais debitações vêm lhe causando severos transtornos morais e prejuízos
materiais.Relatório dispensado, conforme art. 38 da Lei nº 9.099/95.Decido.O ponto nuclear da demanda consiste na suposta
existência de danos materiais e morais sofridos pela parte requerente em razão de ter sido imputado à parte autora taxas de
seguro da Cia de Seguro Previdencia do Sul de forma não autorizada, tendo o banco requerido efetuado desconto(s) nos seus
proventos no valor de R$ 13,61.Inicialmente, reconheço a aplicabilidade das normas do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº
8.079/90) à presente demanda, pois se trata de uma relação consumerista, de modo que a Instituição Financeira requerida é a
fornecedora de serviços bancários, nos termos do art. 3º do CDC e da Súmula 297 do STJ ("o Código de Defesa do Consumidor
se aplica às instituições financeiras"), e a requerente qualifica-se como consumidora, conforme dispõem o art. 2º c/c com o art. 17
do referido diploma legal.Assim, o enquadramento jurídico da discussão é sobre a existência ou não de defeito no serviço realizado
pelo Banco requerido, uma vez que o este não teria fornecido a segurança e cautela que legitimamente o consumidor esperava,
nos termos do art. 14 do CDC.Nesse sentido, o dispositivo legal supracitado dispõe que o fornecedor de serviços responde de
forma objetiva, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos
relativos à prestação dos seus serviços, responsabilidade essa que somente será excluída se comprovada a inexistência do defeito
ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro ou, ainda, nos casos fortuitos/força maior.Ademais, à presente demanda aplica-
se a inversão do ônus probante em favor do consumidor, com fundamento no art. 6º, inciso VIII e art. 14, §3º, ambos do CDC, em
virtude da verossimilhança de suas alegações e da sua condição de hipossuficiente processual. Caberia, em razão disso, ao
Requerido, o ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.Oportuno frisar que,
tratando-se de processo que tramita pelo rito do Juizado Especial, a produção de provas é concentrada na Audiência de Instrução
e Julgamento, logo, em razão do princípio da eventualidade deve o réu em sua contestação apresentar toda a prova documental
que for de seu interesse, não se podendo admitir a juntada de documentos de defesa em momento posterior ao ato, sob pena de
indeferimento.Compulsando os autos, verifica-se que a defesa não está acompanhada de qualquer prova documental e/ou
audiovisual, que demonstre ter sido o(a) autor(a) aquele(a) que efetivamente contratou e/ou se beneficiou das transações
bancárias aqui questionadas. No caso em apreço, caberia ao banco apresentar provas de que o serviço de crédito foi autorizado, o
que não fez, mesmo possuindo o ônus da prova, não comprovou o consentimento da parte requerente na contratação de Cia de
Seguro Previdencia do Sul, ora objeto de questionamento.Assim, afasta-se a alegação de que a requerida estava atuando em
exercício regular de direito, haja vista inexistir qualquer contrato ou prova audiovisual que pudesse tornar a cobrança legítima,
devendo o banco ser responsabilizado pelos contratos que firma, pelas movimentações bancárias que promove e por todos os
demais riscos inerentes à atividade econômica, resguardando-se de agir de forma a privilegiar somente o lucro, devendo agir com
maior diligência nos casos futuros.Desse modo, face a negligência da Demandada em acostar aos autos provas de fatos
impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da Autora, suas teses defensivas não merecem acolhida.A súmula nº 479, do
STJ, que trata da responsabilidade das instituições financeiras por fraudes em operações bancárias, é clara em estabelecer a
responsabilidade objetiva delas, ante ao acontecimento narrado na vestibular:"As instituições financeiras respondem objetivamente
pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".
Desse modo, para a configuração da responsabilidade da instituição financeira, basta a comprovação do ato ilícito, do evento
danoso, bem como da relação de causalidade entre ambos, não sendo necessário perquirir acerca do elemento subjetivo da culpa.
No caso em apreço, o ato ilícito evidencia-se pelos descontos indevidos nos proventos da parte autora, sem que esta tenha os
autorizado, fato que restou demonstrado pela análise do conjunto probatório constante nos autos.Quanto ao pedido de indenização
por danos materiais, este merece acolhimento, restando reconhecida a ilegalidade do(s) desconto(s), tendo direito a parte autora à
devolução em dobro das quantias indevidamente descontadas de seus proventos. Contudo, em conformidade com os documentos
colacionados aos autos - extrato de fl.11 -, a parte autora somente comprovou ter sido debitado de seu benefício desconto no
importe de R$ 13,61. Tal valor deverá ser restituído em dobro, perfazendo a importância de R$ 27,22, a título de repetição de
indébito (Parágrafo Único, Art.42, CDC).Todavia, quanto ao pedido de indenização por danos morais em razão de descontos
indevidos no importe R$ 13,61 -, em que pese a conduta relapsa da parte requerida, tal falha não é capaz de gerar dano moral
indenizável, sob pena de banalização do instituto. O presente caso retrata mero aborrecimento, chateação da vida cotidiana, em
que todos estão expostos a sofrer, mas que não é capaz, por si só, de abalar algum direito da personalidade do indivíduo e, por
isso, não gera indenização por danos morais.Por sua vez, quanto ao pedido de cancelamento do desconto de Cia de Seguro
Previdencia do Sul, evidenciada a falha na prestação do serviço e não comprovada a contratação pela requerente, este merece
acolhimento quanto ao contrato: extrato de fl.11.Ante ao exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos
formulados na exordial, resolvendo o mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015, para: 1) Negar o pedido de indenização por
danos morais.2) CONDENAR o requerido Banco Bradesco S.A. - Ag. Rosário ao pagamento do valor de R$ 27,22 (vinte e sete
reais e vinte e dois centavos), no prazo de 15 (quinze) dias, a título de indenização por danos materiais, com juros de 1% (um por

Página 1618 de 2382 Diário da Justiça Eletrônico Disponibilização: 30/06/2017
Edição nº 114/2017 Publicação: 03/07/2017

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO - Praça Dom Pedro II, s/n Centro - CEP 65010-905 - São Luis-MA - Fone: (98) 2106-9000 - www.tjma.jus.br
Diário da Justiça Eletrônico - Diretoria Judiciária - Coordenadoria de Jurisprudência e Publicações - Fone: (98) 2106 9805 / 9810 / 9896 / 9897 - publicacoes@tj.ma.gov.br



cento) ao mês, desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ) Julho/2016 e correção monetária desde o prejuízo auferido em cada
prestação (Súmula 43 do STJ), de acordo com a tabela prática.3) CONDENAR o requerido Banco Bradesco S.A. - Ag. Rosário a
CANCELAR, no prazo de 15 dias, descontos relativos ao seguro Cia de Seguro Previdencia do Sul -extrato de fl.11- estando
reconhecida a inexistência do débito objeto desta demanda, sob pena de multa. Sem condenação em custas processuais e em
honorários advocatícios de sucumbência (art. 55, da Lei 9099/95).Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Havendo o pagamento
voluntário, com o respectivo depósito bancário no valor estipulado, expeça-se o alvará judicial.Após o trânsito em julgado,
arquivem-se os autos, com as cautelas legais.A presente decisão servirá como mandado de intimação, para todos os efeitos
legais.Morros/MA, 27 de junho de 2017.ADRIANA DA SILVA CHAVESJuíza de Direito Titular da Comarca de Morros Resp: 184069

PROCESSO Nº 0000619-74.2016.8.10.0143 (6992016)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

AUTOR: SEBASTIAO FERREIRA CARDOSO
ADVOGADO: AUGUSTO AFONSO BARBALHO DUQUE BACELAR ( OAB 7774-MA )

REU: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO: WILSON SALES BELCHIOR ( OAB 11099A-MA )

Procedimento do Juizado Especial CívelProcesso nº 619-74.2016.8.10.0143 (6992016)Requerente: Sebastiao Ferreira
CardosoRequerido: Banco Bradesco S/ASENTENÇATrata-se de ação indenizatória proposta por Sebastiao Ferreira Cardoso em
face de Banco Bradesco S/A, sustentando a ocorrência de descontos em seus proventos em razão de serviços bancários (cesta
Bradesco Expresso) junto ao requerido - extratos de fl.14. Relata em sua exordial que não teria firmado nenhum contrato com o
banco réu e que tais debitações vêm lhe causando severos transtornos morais e prejuízos materiais.Relatório dispensado,
conforme art. 38 da Lei nº 9.099/95.Decido.Não merece prosperar a preliminar de conexão levantada pela parte ré, visto que, não
constam nos autos provas de que os processos indicados na contestação (fls. 29) se encontram no mesmo momento processual
do processo em análise, ao passo que a conexão só obrigaria a reunião dos processos se ambos estivessem prontos para
julgamento. Pelo exposto, a alegada conexão não logrou ser demonstrada por nenhuma das provas colacionadas aos
autos.Ademais, quando ao pedido de indeferimento da inicial realizado pela requerida com base na alegação de ausência de
documentos essenciais, este merece ser rechaçado, visto que os documentos anexados pelo autor permitem a compreensão do
objeto da lide. Ademais, o grau valorativo de cada documento colacionado há de ser auferido quando da apreciação do mérito, não
havendo cabimento para maiores divagações em fase preliminar. Partindo para a análise do mérito, o ponto nuclear da demanda
consiste na suposta existência de danos materiais e morais sofridos pela parte requerente em razão de ter sido imputado à parte
autora serviços bancários (cesta Bradesco Expresso) de forma não autorizada, tendo o banco requerido efetuado desconto(s) nos
seus proventos no valor de R$ 12,50.Inicialmente, reconheço a aplicabilidade das normas do Código de Defesa do Consumidor
(Lei nº 8.079/90) à presente demanda, pois se trata de uma relação consumerista, de modo que a Instituição Financeira requerida
é a fornecedora de serviços bancários, nos termos do art. 3º do CDC e da Súmula 297 do STJ ("o Código de Defesa do
Consumidor se aplica às instituições financeiras"), e a requerente qualifica-se como consumidora, conforme dispõem o art. 2º c/c
com o art. 17 do referido diploma legal.Assim, o enquadramento jurídico da discussão é sobre a existência ou não de defeito no
serviço realizado pelo Banco requerido, uma vez que o este não teria fornecido a segurança e cautela que legitimamente o
consumidor esperava, nos termos do art. 14 do CDC.Nesse sentido, o dispositivo legal supracitado dispõe que o fornecedor de
serviços responde de forma objetiva, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos
consumidores por defeitos relativos à prestação dos seus serviços, responsabilidade essa que somente será excluída se
comprovada a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro ou, ainda, nos casos fortuitos/força
maior.Ademais, à presente demanda aplica-se a inversão do ônus probante em favor do consumidor, com fundamento no art. 6º,
inciso VIII e art. 14, §3º, ambos do CDC, em virtude da verossimilhança de suas alegações e da sua condição de hipossuficiente
processual. Caberia, em razão disso, ao Requerido, o ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.Oportuno frisar que, tratando-se de processo que tramita pelo rito do Juizado Especial, a produção de provas é
concentrada na Audiência de Instrução e Julgamento, logo, em razão do princípio da eventualidade deve o réu em sua contestação
apresentar toda a prova documental que for de seu interesse, não se podendo admitir a juntada de documentos de defesa em
momento posterior ao ato, sob pena de indeferimento.Compulsando os autos, verifica-se que a defesa não está acompanhada de
qualquer prova documental e/ou audiovisual, que demonstre ter sido o(a) autor(a) aquele(a) que efetivamente contratou e/ou se
beneficiou das transações bancárias aqui questionadas. No caso em apreço, caberia ao banco apresentar provas de que o serviço
de crédito foi autorizado, o que não fez, mesmo possuindo o ônus da prova, não comprovou o consentimento da parte requerente
na contratação de serviços bancários (cesta Bradesco Expresso), ora objeto de questionamento.Assim, afasta-se a alegação de
que a requerida estava atuando em exercício regular de direito, haja vista inexistir qualquer contrato ou prova audiovisual que
pudesse tornar a cobrança legítima, devendo o banco ser responsabilizado pelos contratos que firma, pelas movimentações
bancárias que promove e por todos os demais riscos inerentes à atividade econômica, resguardando-se de agir de forma a
privilegiar somente o lucro, devendo agir com maior diligência nos casos futuros.Desse modo, face a negligência da Demandada
em acostar aos autos provas de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da Autora, suas teses defensivas não
merecem acolhida.A súmula nº 479, do STJ, que trata da responsabilidade das instituições financeiras por fraudes em operações
bancárias, é clara em estabelecer a responsabilidade objetiva delas, ante ao acontecimento narrado na vestibular:"As instituições
financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros
no âmbito de operações bancárias". Desse modo, para a configuração da responsabilidade da instituição financeira, basta a
comprovação do ato ilícito, do evento danoso, bem como da relação de causalidade entre ambos, não sendo necessário perquirir
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acerca do elemento subjetivo da culpa. No caso em apreço, o ato ilícito evidencia-se pelos descontos indevidos nos proventos da
parte autora, sem que esta tenha os autorizado, fato que restou demonstrado pela análise do conjunto probatório constante nos
autos.Quanto ao pedido de indenização por danos materiais, este merece acolhimento, restando reconhecida a ilegalidade do(s)
desconto(s), tendo direito a parte autora à devolução em dobro das quantias indevidamente descontadas de seus proventos.
Contudo, em conformidade com os documentos colacionados aos autos - extratos de fl.14 -, a parte autora somente comprovou
terem sido debitados de seu benefício 2 descontos de R$ 12,5, equivalente ao montante de R$ 25,00. Tal valor deverá ser
restituído em dobro, perfazendo a importância de R$ 50,00, a título de repetição de indébito (Parágrafo Único, Art.42,
CDC).Todavia, quanto ao pedido de indenização por danos morais em razão de descontos indevidos no importe R$ 25,00 -, em
que pese a conduta relapsa da parte requerida, tal falha não é capaz de gerar dano moral indenizável, sob pena de banalização do
instituto. O presente caso retrata mero aborrecimento, chateação da vida cotidiana, em que todos estão expostos a sofrer, mas que
não é capaz, por si só, de abalar algum direito da personalidade do indivíduo e, por isso, não gera indenização por danos
morais.Por sua vez, quanto ao pedido de cancelamento dos descontos de serviços bancários de cesta Bradesco Expresso,
evidenciada a falha na prestação do serviço e não comprovada a contratação pela requerente, este merece acolhimento.Ante ao
exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na exordial, resolvendo o mérito, nos termos do art.
487, I, do CPC/2015, para: 1) Negar o pedido de indenização por danos morais.2) CONDENAR o requerido Banco Bradesco S/A
ao pagamento do valor de R$ 50,00 (cinquenta reais), no prazo de 15 (quinze) dias, a título de indenização por danos materiais,
com juros de 1% (um por cento) ao mês, desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ) Fev/2016 e correção monetária desde o
prejuízo auferido em cada prestação (Súmula 43 do STJ), de acordo com a tabela prática.3) CONDENAR o requerido Banco
Bradesco S/A a CANCELAR, no prazo de 15 dias, descontos relativos a serviços bancários de cesta Bradesco Expresso -extratos
de fl.14- estando reconhecida a inexistência do débito objeto desta demanda, sob pena de multa. Sem condenação em custas
processuais e em honorários advocatícios de sucumbência (art. 55, da Lei 9099/95).Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Havendo
o pagamento voluntário, com o respectivo depósito bancário no valor estipulado, expeça-se o alvará judicial.Após o trânsito em
julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas legais.A presente decisão servirá como mandado de intimação, para todos os
efeitos legais.Morros/MA, 27 de junho de 2017.ADRIANA DA SILVA CHAVESJuíza de Direito Titular da Comarca de Morros Resp:
184069

PROCESSO Nº 0000687-58.2015.8.10.0143 (7712015)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

REQUERENTE: NICOMEDIO NASCIMENTO
ADVOGADO: AUGUSTO AFONSO BARBALHO DUQUE BACELAR ( OAB 7774-MA )

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A
ADVOGADO: WILSON SALES BELCHIOR ( OAB 11099A-MA )

Procedimento do Juizado Especial CívelProcesso nº 687-58.2015.8.10.0143 (7712015)Requerente: Nicomedio
NascimentoRequerido: Banco Bradesco S.A.SENTENÇATrata-se de ação indenizatória proposta por Nicomedio Nascimento em
face de Banco Bradesco S.A., sustentando a ocorrência de descontos em seus proventos em razão de taxas de serviços bancários
junto ao requerido - extratos de fls.14/18. Relata em sua exordial que não teria firmado nenhum contrato com o banco réu e que
tais debitações vêm lhe causando severos transtornos morais e prejuízos materiais.Relatório dispensado, conforme art. 38 da Lei
nº 9.099/95.Decido.O ponto nuclear da demanda consiste na suposta existência de danos materiais e morais sofridos pela parte
requerente em razão de ter sido imputado à parte autora taxas de serviços bancários de forma não autorizada, tendo o banco
requerido efetuado desconto(s) nos seus proventos no valor de R$ 49,98 (total de descontos).Inicialmente, reconheço a
aplicabilidade das normas do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.079/90) à presente demanda, pois se trata de uma
relação consumerista, de modo que a Instituição Financeira requerida é a fornecedora de serviços bancários, nos termos do art. 3º
do CDC e da Súmula 297 do STJ ("o Código de Defesa do Consumidor se aplica às instituições financeiras"), e a requerente
qualifica-se como consumidora, conforme dispõem o art. 2º c/c com o art. 17 do referido diploma legal.Assim, o enquadramento
jurídico da discussão é sobre a existência ou não de defeito no serviço realizado pelo Banco requerido, uma vez que o este não
teria fornecido a segurança e cautela que legitimamente o consumidor esperava, nos termos do art. 14 do CDC.Nesse sentido, o
dispositivo legal supracitado dispõe que o fornecedor de serviços responde de forma objetiva, independentemente da existência de
culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos seus serviços,
responsabilidade essa que somente será excluída se comprovada a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou
de terceiro ou, ainda, nos casos fortuitos/força maior.Ademais, à presente demanda aplica-se a inversão do ônus probante em
favor do consumidor, com fundamento no art. 6º, inciso VIII e art. 14, §3º, ambos do CDC, em virtude da verossimilhança de suas
alegações e da sua condição de hipossuficiente processual. Caberia, em razão disso, ao Requerido, o ônus de provar a existência
de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.Oportuno frisar que, tratando-se de processo que tramita pelo rito do
Juizado Especial, a produção de provas é concentrada na Audiência de Instrução e Julgamento, logo, em razão do princípio da
eventualidade deve o réu em sua contestação apresentar toda a prova documental que for de seu interesse, não se podendo
admitir a juntada de documentos de defesa em momento posterior ao ato, sob pena de indeferimento.Compulsando os autos,
verifica-se que a defesa não está acompanhada de qualquer prova documental e/ou audiovisual, que demonstre ter sido o(a)
autor(a) aquele(a) que efetivamente contratou e/ou se beneficiou das transações bancárias aqui questionadas. No caso em apreço,
caberia ao banco apresentar provas de que o serviço de crédito foi autorizado, o que não fez, mesmo possuindo o ônus da prova,
não comprovou o consentimento da parte requerente na contratação de serviços bancários, ora objeto de questionamento.Assim,
afasta-se a alegação de que a requerida estava atuando em exercício regular de direito, haja vista inexistir qualquer contrato ou

Página 1620 de 2382 Diário da Justiça Eletrônico Disponibilização: 30/06/2017
Edição nº 114/2017 Publicação: 03/07/2017

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO - Praça Dom Pedro II, s/n Centro - CEP 65010-905 - São Luis-MA - Fone: (98) 2106-9000 - www.tjma.jus.br
Diário da Justiça Eletrônico - Diretoria Judiciária - Coordenadoria de Jurisprudência e Publicações - Fone: (98) 2106 9805 / 9810 / 9896 / 9897 - publicacoes@tj.ma.gov.br



prova audiovisual que pudesse tornar a cobrança legítima, devendo o banco ser responsabilizado pelos contratos que firma, pelas
movimentações bancárias que promove e por todos os demais riscos inerentes à atividade econômica, resguardando-se de agir de
forma a privilegiar somente o lucro, devendo agir com maior diligência nos casos futuros.Desse modo, face a negligência da
Demandada em acostar aos autos provas de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da Autora, suas teses
defensivas não merecem acolhida.A súmula nº 479, do STJ, que trata da responsabilidade das instituições financeiras por fraudes
em operações bancárias, é clara em estabelecer a responsabilidade objetiva delas, ante ao acontecimento narrado na
vestibular:"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos
praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". Desse modo, para a configuração da responsabilidade da instituição
financeira, basta a comprovação do ato ilícito, do evento danoso, bem como da relação de causalidade entre ambos, não sendo
necessário perquirir acerca do elemento subjetivo da culpa. No caso em apreço, o ato ilícito evidencia-se pelos descontos
indevidos nos proventos da parte autora, sem que esta tenha os autorizado, fato que restou demonstrado pela análise do conjunto
probatório constante nos autos.Quanto ao pedido de indenização por danos materiais, este merece acolhimento, restando
reconhecida a ilegalidade do(s) desconto(s), tendo direito a parte autora à devolução em dobro das quantias indevidamente
descontadas de seus proventos. Contudo, em conformidade com os documentos colacionados aos autos - extratos de fls.14/18 -, a
parte autora somente comprovou ter sido debitado de seu benefício desconto(s) no importe de R$ 49,98. Tal valor deverá ser
restituído em dobro, perfazendo a importância de R$ 99,96, a título de repetição de indébito (Parágrafo Único, Art.42,
CDC).Todavia, quanto ao pedido de indenização por danos morais em razão de descontos indevidos no importe R$ 49,98 -, em
que pese a conduta relapsa da parte requerida, tal falha não é capaz de gerar dano moral indenizável, sob pena de banalização do
instituto. O presente caso retrata mero aborrecimento, chateação da vida cotidiana, em que todos estão expostos a sofrer, mas que
não é capaz, por si só, de abalar algum direito da personalidade do indivíduo e, por isso, não gera indenização por danos
morais.Por sua vez, quanto ao pedido de cancelamento dos descontos inerentes a taxas de serviços bancários, evidenciada a
falha na prestação do serviço e não comprovada a contratação pela requerente, este merece acolhimento.Ante ao exposto, JULGO
PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na exordial, resolvendo o mérito, nos termos do art. 487, I, do
CPC/2015, para: 1) Negar o pedido de indenização por danos morais.2) CONDENAR o requerido Banco Bradesco S.A. ao
pagamento do valor de R$ 99,96 (noventa e nove reais e noventa e seis centavos), no prazo de 15 (quinze) dias, a título de
indenização por danos materiais, com juros de 1% (um por cento) ao mês, desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ) Fev/2015 e
correção monetária desde o prejuízo auferido em cada prestação (Súmula 43 do STJ), de acordo com a tabela prática.3)
CONDENAR o requerido Banco Bradesco S.A. a CANCELAR, no prazo de 15 dias, descontos relativos à taxas de serviços
bancários -extratos de fls.14/18- estando reconhecida a inexistência do débito objeto desta demanda, sob pena de multa. Sem
condenação em custas processuais e em honorários advocatícios de sucumbência (art. 55, da Lei 9099/95). Publique-se. Registre-
se. Intimem-se.Havendo o pagamento voluntário, com o respectivo depósito bancário no valor estipulado, expeça-se o alvará
judicial.Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas legais.A presente decisão servirá como mandado de
intimação, para todos os efeitos legais.Morros/MA, 27 de junho de 2017.ADRIANA DA SILVA CHAVESJuíza de Direito Titular da
Comarca de Morros Resp: 184069

PROCESSO Nº 0000699-38.2016.8.10.0143 (7922016)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

AUTOR: SEBASTIAO FERREIRA CARDOSO
ADVOGADO: AUGUSTO AFONSO BARBALHO DUQUE BACELAR ( OAB 7774-MA )

REU: BANCO BRADESCO S.A
ADVOGADO: WILSON SALES BELCHIOR ( OAB 11099A-MA )

Procedimento do Juizado Especial CívelProcesso nº 699-38.2016.8.10.0143 (7922016)Requerente: Sebastiao Ferreira
CardosoRequerido: Banco Bradesco S/ASENTENÇATrata-se de ação indenizatória proposta por Sebastiao Ferreira Cardoso em
face de Banco Bradesco S/A, sustentando a ocorrência de descontos em seus proventos em razão de empréstimo (crédito
pessoal) junto ao requerido - extratos de fls.11 (contrato ilegivel). Relata em sua exordial que não teria firmado nenhum contrato
com o banco réu e que tais debitações vêm lhe causando severos transtornos morais e prejuízos materiais.Relatório dispensado,
conforme art. 38 da Lei nº 9.099/95.Decido.Não merece prosperar a preliminar de conexão levantada pela parte ré, visto que, não
constam nos autos provas de que os processos indicados na contestação (fls. 36) se encontram no mesmo momento processual
do processo em análise, ao passo que a conexão só obrigaria a reunião dos processos se ambos estivessem prontos para
julgamento. Pelo exposto, a alegada conexão não logrou ser demonstrada por nenhuma das provas colacionadas aos
autos.Ademais, quando ao pedido de indeferimento da inicial realizado pela requerida com base na alegação de ausência de
documentos essenciais, este merece ser rechaçado, visto que os documentos anexados pelo autor permitem a compreensão do
objeto da lide. Ademais, o grau valorativo de cada documento colacionado há de ser auferido quando da apreciação do mérito, não
havendo cabimento para maiores divagações em fase preliminar. Partindo para a análise do mérito, o ponto nuclear da demanda
consiste na suposta existência de danos materiais e morais sofridos pela parte requerente em razão de ter sido imputado à parte
autora empréstimo (crédito pessoal) de forma não autorizada, tendo o banco requerido efetuado desconto(s) nos seus proventos
no valor de R$ 52,74.Inicialmente, reconheço a aplicabilidade das normas do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.079/90) à
presente demanda, pois se trata de uma relação consumerista, de modo que a Instituição Financeira requerida é a fornecedora de
serviços bancários, nos termos do art. 3º do CDC e da Súmula 297 do STJ ("o Código de Defesa do Consumidor se aplica às
instituições financeiras"), e a requerente qualifica-se como consumidora, conforme dispõem o art. 2º c/c com o art. 17 do referido
diploma legal.Assim, o enquadramento jurídico da discussão é sobre a existência ou não de defeito no serviço realizado pelo
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Banco requerido, uma vez que o este não teria fornecido a segurança e cautela que legitimamente o consumidor esperava, nos
termos do art. 14 do CDC.Nesse sentido, o dispositivo legal supracitado dispõe que o fornecedor de serviços responde de forma
objetiva, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos
à prestação dos seus serviços, responsabilidade essa que somente será excluída se comprovada a inexistência do defeito ou a
culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro ou, ainda, nos casos fortuitos/força maior.Ademais, à presente demanda aplica-se a
inversão do ônus probante em favor do consumidor, com fundamento no art. 6º, inciso VIII e art. 14, §3º, ambos do CDC, em
virtude da verossimilhança de suas alegações e da sua condição de hipossuficiente processual. Caberia, em razão disso, ao
Requerido, o ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.Oportuno frisar que,
tratando-se de processo que tramita pelo rito do Juizado Especial, a produção de provas é concentrada na Audiência de Instrução
e Julgamento, logo, em razão do princípio da eventualidade deve o réu em sua contestação apresentar toda a prova documental
que for de seu interesse, não se podendo admitir a juntada de documentos de defesa em momento posterior ao ato, sob pena de
indeferimento.Compulsando os autos, verifica-se que a defesa não está acompanhada de qualquer prova documental e/ou
audiovisual, que demonstre ter sido o(a) autor(a) aquele(a) que efetivamente contratou e/ou se beneficiou das transações
bancárias aqui questionadas. No caso em apreço, caberia ao banco apresentar provas de que o serviço de crédito foi autorizado, o
que não fez, mesmo possuindo o ônus da prova, não comprovou o consentimento da parte requerente na contratação de
empréstimo (crédito pessoal), ora objeto de questionamento.Assim, afasta-se a alegação de que a requerida estava atuando em
exercício regular de direito, haja vista inexistir qualquer contrato ou prova audiovisual que pudesse tornar a cobrança legítima,
devendo o banco ser responsabilizado pelos contratos que firma, pelas movimentações bancárias que promove e por todos os
demais riscos inerentes à atividade econômica, resguardando-se de agir de forma a privilegiar somente o lucro, devendo agir com
maior diligência nos casos futuros.Desse modo, face a negligência da Demandada em acostar aos autos provas de fatos
impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da Autora, suas teses defensivas não merecem acolhida.A súmula nº 479, do
STJ, que trata da responsabilidade das instituições financeiras por fraudes em operações bancárias, é clara em estabelecer a
responsabilidade objetiva delas, ante ao acontecimento narrado na vestibular:"As instituições financeiras respondem objetivamente
pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".
Desse modo, para a configuração da responsabilidade da instituição financeira, basta a comprovação do ato ilícito, do evento
danoso, bem como da relação de causalidade entre ambos, não sendo necessário perquirir acerca do elemento subjetivo da
culpa.No caso em apreço, o ato ilícito evidencia-se pelos descontos indevidos nos proventos da parte autora, sem que esta tenha
os autorizado, fato que restou demonstrado pela análise do conjunto probatório constante nos autos.Quanto ao pedido de
indenização por danos materiais, este merece acolhimento, restando reconhecida a ilegalidade do(s) desconto(s), tendo direito a
parte autora à devolução em dobro das quantias indevidamente descontadas de seus proventos. Contudo, em conformidade com
os documentos colacionados aos autos - extratos de fls.11, a parte autora somente comprovou ter sido debitado de seu benefício
um desconto no importe de R$ 52,74. Tal valor deverá ser restituído em dobro, perfazendo a importância de R$ 105,48, a título de
repetição de indébito (Parágrafo Único, Art.42, CDC).Por sua vez, o dano moral sofrido pela parte autora exsurge in re ipsa, ou
seja, decorre dos descontos indevido nos seus vencimentos em razão de empréstimo (crédito pessoal) não contratado(s), situação
que exorbita o mero dissabor ou constrangimento, sendo inegável a angústia sofrida em decorrência da diminuição patrimonial.
Portanto, no caso dos autos, evidente a fraude perpetrada por terceiro, com utilização às escuras dos dados bancários do(a)
autor(a), a fim de realizar transação financeira sem a manifestação da vontade deste(a). O êxito obtido pelo fraudador denuncia a
falha no fornecimento do serviço pelo banco réu que, ao escolher atuar no mercado sem as devidas cautelas, assume os riscos do
negócio e, consequentemente, o prejuízo dos vitimados sem qualquer relação com as fraudes. Em suma, a responsabilidade do
suplicado é inerente ao risco do negócio. Diante desse cenário, não há dúvida de que a conduta do réu violou o direito da parte
autora, causando-lhe prejuízos de ordem material, traduzidos nos indevidos descontos efetuados nos vencimentos da mesma.É
indiscutível também o abalo moral vivenciado, que não se traduz em mero dissabor cotidiano, mas, ocasionado pela ausência de
dever objetivo de cuidado da instituição financeira, resultando em sérias repercussões para a parte autora, uma vez que os
descontos indevidos sobre o valor dos seus vencimentos atingem o caráter de subsistência do salário, afrontando sua dignidade. O
dano, no caso concreto, é resultante da falha operacional da instituição bancária, prescindido de qualquer comprovação da
repercussão surtida no psiquismo do lesado, pois a simples consignação é suficiente à configuração do dever de indenizar.
Hipótese de dano in re ipsa. Quanto ao montante da indenização do dano moral, cabe a regra de que a quantia deva ser suficiente
para reparar o mal sofrido, sem propiciar enriquecimento sem causa à parte autora, além de atender ao caráter pedagógico da
condenação. Sabendo disso, no que tange ao quantum a título de indenização pelos danos morais, entendo que o valor deve ser
fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais), pois se mostra dentro dos parâmetros adotados pelo Tribunal de Justiça do Estado do
Maranhão e proporcional ao abalo sofrido.Por sua vez, quanto ao pedido de cancelamento do empréstimo (crédito pessoal),
evidenciada a falha na prestação do serviço e não comprovada a contratação pela requerente, este merece acolhimento.Ante ao
exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na exordial, resolvendo o mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015,
para:1) CONDENAR o requerido Banco Bradesco S/A a pagar à parte autora, a título de danos morais, indenização no valor de R$
3.000,00 (três mil reais), no prazo de 15 (quinze) dias, com juros de 1% (um por cento) ao mês, desde o evento danoso (Súmula
54 do STJ) - Outubro/2015 (fl.11) - e correção monetária desde a presente data (Súmula 362 do STJ), de acordo com a tabela
prática do TJMA.2) CONDENAR o requerido Banco Bradesco S/A ao pagamento do valor de R$ 105,48, no prazo de 15 (quinze)
dias, a título de indenização por danos materiais, com juros de 1% (um por cento) ao mês, desde o evento danoso (Súmula 54 do
STJ) Outubro/2015 (fl.11) e correção monetária desde o prejuízo auferido em cada prestação (Súmula 43 do STJ), de acordo com
a tabela prática.3) CONDENAR o requerido Banco Bradesco S/A a CANCELAR, no prazo de 15 dias, o empréstimo (crédito
pessoal) - extratos de fls.11 - estando reconhecida a inexistência do débito objeto desta demanda, sob pena de multa. Sem
condenação em custas processuais e em honorários advocatícios de sucumbência (art. 55, da Lei 9099/95).Publique-se. Registre-
se. Intimem-se.Havendo o pagamento voluntário, com o respectivo depósito bancário no valor estipulado, expeça-se o alvará
judicial.Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas legais.A presente decisão servirá como mandado de
intimação, para todos os efeitos legais.Morros/MA, 27 de junho de 2017.ADRIANA DA SILVA CHAVESJuíza de Direito Titular da
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Comarca de Morros Resp: 184069

PROCESSO Nº 0000701-08.2016.8.10.0143 (7942016)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

AUTOR: JOSÉ SANTANA MAGALHÃES DOS SANTOS
ADVOGADO: AUGUSTO AFONSO BARBALHO DUQUE BACELAR ( OAB 7774-MA )

REU: BANCO BRADESCO
ADVOGADO: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO ( OAB 11812A-MA )

Procedimento do Juizado Especial CívelProcesso nº 701-08.2016.8.10.0143 (7942016)Requerente: José Santana Magalhães dos
SantosRequerido: Banco BradescoSENTENÇATrata-se de ação indenizatória proposta por José Santana Magalhães dos Santos
em face de Banco Bradesco, sustentando a ocorrência de descontos em seus proventos em razão de empréstimo (crédito pessoal)
junto ao requerido - Contrato 288666699 extrato de fl.11. Relata em sua exordial que não teria firmado nenhum contrato com o
banco réu e que tais debitações vêm lhe causando severos transtornos morais e prejuízos materiais.Relatório dispensado,
conforme art. 38 da Lei nº 9.099/95.Decido.Em sede de defesa a requerida argúi, preliminarmente, a incompetência deste Juizado,
por tratar-se a lide de causa complexa. No entanto, esta preliminar não merece prosperar, haja vista ser possível a análise desta
questão em sede de Juizados, não demandando nenhum tipo de prova pericial. O réu não juntou qualquer contrato a ser periciado,
ao passo que as provas já colacionadas aos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia, bem como, podem ser
analisadas por esta magistrada, não sendo necessária dilação probatória.Ainda em sede preliminar o réu alega a falta de interesse
de agir do autor, visto que este não procurou o banco para uma solução administrativa do conflito, todavia esta argumentação
merece ser rechaçada. O interesse de agir é o elemento material do direito de ação e consiste no interesse de obter o provimento
demandado, neste contexto autor demonstrou a necessidade e a utilidade de utilizar-se da via judicial para a resolução da
celeuma. Ademais, pelo princípio constitucional do acesso à Justiça, é desnecessário o procedimento administrativo para que o
interessado pleiteie judicialmente o que entende ser de seu direito.Partindo para a análise do mérito, o ponto nuclear da demanda
consiste na suposta existência de danos materiais e morais sofridos pela parte requerente em razão de ter sido imputado à parte
autora empréstimo (crédito pessoal) de forma não autorizada, tendo o banco requerido efetuado desconto(s) nos seus proventos
no valor de R$ 146,56.Inicialmente, reconheço a aplicabilidade das normas do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.079/90)
à presente demanda, pois se trata de uma relação consumerista, de modo que a Instituição Financeira requerida é a fornecedora
de serviços bancários, nos termos do art. 3º do CDC e da Súmula 297 do STJ ("o Código de Defesa do Consumidor se aplica às
instituições financeiras"), e a requerente qualifica-se como consumidora, conforme dispõem o art. 2º c/c com o art. 17 do referido
diploma legal.Assim, o enquadramento jurídico da discussão é sobre a existência ou não de defeito no serviço realizado pelo
Banco requerido, uma vez que o este não teria fornecido a segurança e cautela que legitimamente o consumidor esperava, nos
termos do art. 14 do CDC.Nesse sentido, o dispositivo legal supracitado dispõe que o fornecedor de serviços responde de forma
objetiva, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos
à prestação dos seus serviços, responsabilidade essa que somente será excluída se comprovada a inexistência do defeito ou a
culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro ou, ainda, nos casos fortuitos/força maior.Ademais, à presente demanda aplica-se a
inversão do ônus probante em favor do consumidor, com fundamento no art. 6º, inciso VIII e art. 14, §3º, ambos do CDC, em
virtude da verossimilhança de suas alegações e da sua condição de hipossuficiente processual. Caberia, em razão disso, ao
Requerido, o ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.Oportuno frisar que,
tratando-se de processo que tramita pelo rito do Juizado Especial, a produção de provas é concentrada na Audiência de Instrução
e Julgamento, logo, em razão do princípio da eventualidade deve o réu em sua contestação apresentar toda a prova documental
que for de seu interesse, não se podendo admitir a juntada de documentos de defesa em momento posterior ao ato, sob pena de
indeferimento.Compulsando os autos, verifica-se que a defesa não está acompanhada de qualquer prova documental e/ou
audiovisual, que demonstre ter sido o(a) autor(a) aquele(a) que efetivamente contratou e/ou se beneficiou das transações
bancárias aqui questionadas. No caso em apreço, caberia ao banco apresentar provas de que o serviço de crédito foi autorizado, o
que não fez, mesmo possuindo o ônus da prova, não comprovou o consentimento da parte requerente na contratação de
empréstimo (crédito pessoal), ora objeto de questionamento.Assim, afasta-se a alegação de que a requerida estava atuando em
exercício regular de direito, haja vista inexistir qualquer contrato ou prova audiovisual que pudesse tornar a cobrança legítima,
devendo o banco ser responsabilizado pelos contratos que firma, pelas movimentações bancárias que promove e por todos os
demais riscos inerentes à atividade econômica, resguardando-se de agir de forma a privilegiar somente o lucro, devendo agir com
maior diligência nos casos futuros.Desse modo, face a negligência da Demandada em acostar aos autos provas de fatos
impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da Autora, suas teses defensivas não merecem acolhida.A súmula nº 479, do
STJ, que trata da responsabilidade das instituições financeiras por fraudes em operações bancárias, é clara em estabelecer a
responsabilidade objetiva delas, ante ao acontecimento narrado na vestibular:"As instituições financeiras respondem objetivamente
pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".
Desse modo, para a configuração da responsabilidade da instituição financeira, basta a comprovação do ato ilícito, do evento
danoso, bem como da relação de causalidade entre ambos, não sendo necessário perquirir acerca do elemento subjetivo da culpa.
No caso em apreço, o ato ilícito evidencia-se pelos descontos indevidos nos proventos da parte autora, sem que esta tenha os
autorizado, fato que restou demonstrado pela análise do conjunto probatório constante nos autos.Quanto ao pedido de indenização
por danos materiais, este merece acolhimento, restando reconhecida a ilegalidade do(s) desconto(s), tendo direito a parte autora à
devolução em dobro das quantias indevidamente descontadas de seus proventos. Em conformidade com os documentos
colacionados aos autos - Contrato 288666699, extrato de fl.11 -, a parte autora comprovou terem sido debitados de seu benefício
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11 prestações de R$ 146,56, equivalentes ao montante de R$ 1.645,16. Tal valor deverá ser restituído em dobro, perfazendo a
importância de R$ 3.290,32, a título de repetição de indébito (Parágrafo Único, Art.42, CDC).Por sua vez, o dano moral sofrido pela
parte autora exsurge in re ipsa, ou seja, decorre dos descontos indevido nos seus vencimentos em razão de empréstimo (crédito
pessoal) não contratado(s), situação que exorbita o mero dissabor ou constrangimento, sendo inegável a angústia sofrida em
decorrência da diminuição patrimonial. Portanto, no caso dos autos, evidente a fraude perpetrada por terceiro, com utilização às
escuras dos dados bancários do(a) autor(a), a fim de realizar transação financeira sem a manifestação da vontade deste(a). O
êxito obtido pelo fraudador denuncia a falha no fornecimento do serviço pelo banco réu que, ao escolher atuar no mercado sem as
devidas cautelas, assume os riscos do negócio e, consequentemente, o prejuízo dos vitimados sem qualquer relação com as
fraudes. Em suma, a responsabilidade do suplicado é inerente ao risco do negócio. Diante desse cenário, não há dúvida de que a
conduta do réu violou o direito da parte autora, causando-lhe prejuízos de ordem material, traduzidos nos indevidos descontos
efetuados nos vencimentos da mesma.É indiscutível também o abalo moral vivenciado, que não se traduz em mero dissabor
cotidiano, mas, ocasionado pela ausência de dever objetivo de cuidado da instituição financeira, resultando em sérias
repercussões para a parte autora, uma vez que os descontos indevidos sobre o valor dos seus vencimentos atingem o caráter de
subsistência do salário, afrontando sua dignidade. O dano, no caso concreto, é resultante da falha operacional da instituição
bancária, prescindido de qualquer comprovação da repercussão surtida no psiquismo do lesado, pois a simples consignação é
suficiente à configuração do dever de indenizar. Hipótese de dano in re ipsa. Quanto ao montante da indenização do dano moral,
cabe a regra de que a quantia deva ser suficiente para reparar o mal sofrido, sem propiciar enriquecimento sem causa à parte
autora, além de atender ao caráter pedagógico da condenação. Sabendo disso, no que tange ao quantum a título de indenização
pelos danos morais, entendo que o valor deve ser fixado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), pois se mostra dentro dos parâmetros
adotados pelo Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão e proporcional ao abalo sofrido.Por sua vez, quanto ao pedido de
cancelamento do empréstimo (crédito pessoal), evidenciada a falha na prestação do serviço e não comprovada a contratação pela
requerente, este merece acolhimento quanto ao contrato: Contrato 288666699 extrato de fl.11.Ante ao exposto, JULGO
PROCEDENTES os pedidos formulados na exordial, resolvendo o mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015, para:1)
CONDENAR o requerido Banco Bradesco a pagar à parte autora, a título de danos morais, indenização no valor de R$ 4.000,00
(quatro mil reais), no prazo de 15 (quinze) dias, com juros de 1% (um por cento) ao mês, desde o evento danoso (Súmula 54 do
STJ) - Agosto/2016 - e correção monetária desde a presente data (Súmula 362 do STJ), de acordo com a tabela prática do
TJMA.2) CONDENAR o requerido Banco Bradesco ao pagamento do valor de R$ 3.290,32 (três mil, duzentos e noventa reais e
trinta e dois centavos, no prazo de 15 (quinze) dias, a título de indenização por danos materiais, com juros de 1% (um por cento)
ao mês, desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ) Agosto/2016 e correção monetária desde o prejuízo auferido em cada
prestação (Súmula 43 do STJ), de acordo com a tabela prática.3) CONDENAR o requerido Banco Bradesco a CANCELAR, no
prazo de 15 dias, eventual contrato relativo à empréstimo (crédito pessoal) -Contrato 288666699 extrato de fl.11- estando
reconhecida a inexistência do débito objeto desta demanda, sob pena de multa. Sem condenação em custas processuais e em
honorários advocatícios de sucumbência (art. 55, da Lei 9099/95).Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Havendo o pagamento
voluntário, com o respectivo depósito bancário no valor estipulado, expeça-se o alvará judicial.Após o trânsito em julgado,
arquivem-se os autos, com as cautelas legais.A presente decisão servirá como mandado de intimação, para todos os efeitos
legais.Morros/MA, 27 de junho de 2017.ADRIANA DA SILVA CHAVESJuíza de Direito Titular da Comarca de Morros Resp: 184069

PROCESSO Nº 0000705-50.2013.8.10.0143 (4532013)
AÇÃO: PROCEDIMENTOS REGIDOS POR OUTROS CÓDIGOS, LEIS ESPARSAS E REGIMENTOS | ALIMENTOS - LEI
ESPECIAL Nº 5.478/68

AUTOR: Processo em Segredo de Justiça
ADVOGADO: CARLOS AUGUSTO COELHO PINHEIRO ( OAB 6754-MA )

REU: Processo em Segredo de Justiça

Processo nº. 705-50.2013.8.10.0143 (4532013)Natureza: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68REQUERENTE: VALTENIRA
SOUSA ALVESENDEREÇO: Rua Coronel Pinho, nº. 11, Centro, Cachoeira GrandeREQUERIDO: JOSÉ DE JESUS SILVA
MUNIZDESPACHOEm razão do extenso lapso temporal sem manifestação das partes, intime-se a parte autora, por meio de seu
advogado (via Dje) para, no prazo de 05(cinco) dias, informar se ainda tem interesse no prosseguimento da presente demanda,
ressaltando-se que o transcurso, in albis, do referido prazo ensejará a extinção do presente feito, sem o julgamento do mérito.Após
o transcurso do prazo acima referido, retornem-me os autos conclusos;Este despacho servirá como mandado, cumprimento, e/ou
ofício na comunicação dos autos processuais, dentro do princípio da celeridade aqui implantado.Publique-se.Morros/MA, 27 de
junho de 2017.ADRIANA DA SILVA CHAVESJuíza de Direito Titular da Comarca de Morros Resp: 186304

PROCESSO Nº 0000707-15.2016.8.10.0143 (8022016)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

REQUERENTE: VICENTE GOMES SANTOS
ADVOGADO: HENRY WALL GOMES FREITAS ( OAB 10502A-MA )

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO: RUBENS GASPAR SERRA ( OAB 119859-SP )
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Procedimento do Juizado Especial CívelProcesso nº 707-15.2016.8.10.0143 (8022016)Requerente: Vicente Gomes
SantosRequerido: Banco Bradesco S/ASENTENÇATrata-se de ação indenizatória proposta por Vicente Gomes Santos em face de
Banco Bradesco S/A, sustentando a ocorrência de descontos em seus proventos em razão de serviços bancários (tarifas
administrativas de manutenção da conta) junto ao requerido - extratos fls.22/25. Relata em sua exordial que não teria firmado
nenhum contrato com o banco réu e que tais debitações vêm lhe causando severos transtornos morais e prejuízos
materiais.Relatório dispensado, conforme art. 38 da Lei nº 9.099/95.Decido.O ponto nuclear da demanda consiste na suposta
existência de danos materiais e morais sofridos pela parte requerente em razão de ter sido imputado à parte autora taxas de
serviços bancários (tarifas administrativas) de forma não autorizada, tendo o banco requerido efetuado desconto(s) nos seus
proventos no valor de Total de R$ 265,87 (fl.22) + R$222,44 (fl.23) + R$ 13,91 (fl.24) + R$ 27,59 (fl.25).Inicialmente, reconheço a
aplicabilidade das normas do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.079/90) à presente demanda, pois se trata de uma
relação consumerista, de modo que a Instituição Financeira requerida é a fornecedora de serviços bancários, nos termos do art. 3º
do CDC e da Súmula 297 do STJ ("o Código de Defesa do Consumidor se aplica às instituições financeiras"), e a requerente
qualifica-se como consumidora, conforme dispõem o art. 2º c/c com o art. 17 do referido diploma legal.Assim, o enquadramento
jurídico da discussão é sobre a existência ou não de defeito no serviço realizado pelo Banco requerido, uma vez que o este não
teria fornecido a segurança e cautela que legitimamente o consumidor esperava, nos termos do art. 14 do CDC.Nesse sentido, o
dispositivo legal supracitado dispõe que o fornecedor de serviços responde de forma objetiva, independentemente da existência de
culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos seus serviços,
responsabilidade essa que somente será excluída se comprovada a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou
de terceiro ou, ainda, nos casos fortuitos/força maior.Ademais, à presente demanda aplica-se a inversão do ônus probante em
favor do consumidor, com fundamento no art. 6º, inciso VIII e art. 14, §3º, ambos do CDC, em virtude da verossimilhança de suas
alegações e da sua condição de hipossuficiente processual. Caberia, em razão disso, ao Requerido, o ônus de provar a existência
de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.Oportuno frisar que, tratando-se de processo que tramita pelo rito do
Juizado Especial, a produção de provas é concentrada na Audiência de Instrução e Julgamento, logo, em razão do princípio da
eventualidade deve o réu em sua contestação apresentar toda a prova documental que for de seu interesse, não se podendo
admitir a juntada de documentos de defesa em momento posterior ao ato, sob pena de indeferimento.Compulsando os autos,
verifica-se que a defesa não está acompanhada de qualquer prova documental e/ou audiovisual, que demonstre ter sido o(a)
autor(a) aquele(a) que efetivamente contratou e/ou se beneficiou das transações bancárias aqui questionadas. No caso em apreço,
caberia ao banco apresentar provas de que o serviço de crédito foi autorizado, o que não fez, mesmo possuindo o ônus da prova,
não comprovou o consentimento da parte requerente na contratação de serviços bancários (tarifas administrativas), ora objeto de
questionamento.Assim, afasta-se a alegação de que a requerida estava atuando em exercício regular de direito, haja vista inexistir
qualquer contrato ou prova audiovisual que pudesse tornar a cobrança legítima, devendo o banco ser responsabilizado pelos
contratos que firma, pelas movimentações bancárias que promove e por todos os demais riscos inerentes à atividade econômica,
resguardando-se de agir de forma a privilegiar somente o lucro, devendo agir com maior diligência nos casos futuros.Desse modo,
face a negligência da Demandada em acostar aos autos provas de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da
Autora, suas teses defensivas não merecem acolhida.A súmula nº 479, do STJ, que trata da responsabilidade das instituições
financeiras por fraudes em operações bancárias, é clara em estabelecer a responsabilidade objetiva delas, ante ao acontecimento
narrado na vestibular:"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a
fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". Desse modo, para a configuração da
responsabilidade da instituição financeira, basta a comprovação do ato ilícito, do evento danoso, bem como da relação de
causalidade entre ambos, não sendo necessário perquirir acerca do elemento subjetivo da culpa. No caso em apreço, o ato ilícito
evidencia-se pelos descontos indevidos nos proventos da parte autora, sem que esta tenha os autorizado, fato que restou
demonstrado pela análise do conjunto probatório constante nos autos.Quanto ao pedido de indenização por danos materiais, este
merece acolhimento, restando reconhecida a ilegalidade do(s) desconto(s), tendo direito a parte autora à devolução em dobro das
quantias indevidamente descontadas de seus proventos. Contudo, em conformidade com os documentos colacionados aos autos -
extratos fls.22/25 -, a parte autora somente comprovou ter sido debitado de seu benefício desconto(s) no importe de R$ 529,81. Tal
valor deverá ser restituído em dobro, perfazendo a importância de R$ 1059,62, a título de repetição de indébito (Parágrafo Único,
Art.42, CDC).Por sua vez, o dano moral sofrido pela parte autora exsurge in re ipsa, ou seja, decorre dos descontos indevido nos
seus vencimentos em razão de taxas de serviços bancários (tarifas administrativas) não contratados, situação que exorbita o mero
dissabor ou constrangimento, sendo inegável a angústia sofrida em decorrência da diminuição patrimonial. Portanto, no caso dos
autos, evidente a fraude perpetrada por terceiro, com utilização às escuras dos dados bancários do(a) autor(a), a fim de realizar
transação financeira sem a manifestação da vontade deste(a). O êxito obtido pelo fraudador denuncia a falha no fornecimento do
serviço pelo banco réu que, ao escolher atuar no mercado sem as devidas cautelas, assume os riscos do negócio e,
consequentemente, o prejuízo dos vitimados sem qualquer relação com as fraudes. Em suma, a responsabilidade do suplicado é
inerente ao risco do negócio. Diante desse cenário, não há dúvida de que a conduta do réu violou o direito da parte autora,
causando-lhe prejuízos de ordem material, traduzidos nos indevidos descontos efetuados nos vencimentos da mesma.É
indiscutível também o abalo moral vivenciado, que não se traduz em mero dissabor cotidiano, mas, ocasionado pela ausência de
dever objetivo de cuidado da instituição financeira, resultando em sérias repercussões para a parte autora, uma vez que os
descontos indevidos sobre o valor dos seus vencimentos atingem o caráter de subsistência do salário, afrontando sua dignidade. O
dano, no caso concreto, é resultante da falha operacional da instituição bancária, prescindido de qualquer comprovação da
repercussão surtida no psiquismo do lesado, pois a simples consignação é suficiente à configuração do dever de indenizar.
Hipótese de dano in re ipsa. Quanto ao montante da indenização do dano moral, cabe a regra de que a quantia deva ser suficiente
para reparar o mal sofrido, sem propiciar enriquecimento sem causa à parte autora, além de atender ao caráter pedagógico da
condenação. Sabendo disso, no que tange ao quantum a título de indenização pelos danos morais, entendo que o valor deve ser
fixado em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), pois se mostra dentro dos parâmetros adotados pelo Tribunal de Justiça do
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Estado do Maranhão e proporcional ao abalo sofrido.Por sua vez, quanto ao pedido de cancelamento do serviços bancários (tarifas
administrativas), evidenciada a falha na prestação do serviço e não comprovada a contratação pela requerente, este merece
acolhimento quanto ao contrato: extratos fls.22/25.Ante ao exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na exordial,
resolvendo o mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015, para:1) CONDENAR o requerido Banco Bradesco S/A a pagar à parte
autora, a título de danos morais, indenização no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), no prazo de 15 (quinze) dias,
com juros de 1% (um por cento) ao mês, desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ) - Janeiro/2014 - e correção monetária desde
a presente data (Súmula 362 do STJ), de acordo com a tabela prática do TJMA.2) CONDENAR o requerido Banco Bradesco S/A
ao pagamento do valor de R$ 1.059,62 (um mil e cinquenta e nove reais e sessenta e dois centavos), no prazo de 15 (quinze) dias,
a título de indenização por danos materiais, com juros de 1% (um por cento) ao mês, desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ)
Janeiro/2014 e correção monetária desde o prejuízo auferido em cada prestação (Súmula 43 do STJ), de acordo com a tabela
prática.3) CONDENAR o requerido Banco Bradesco S/A a CANCELAR, no prazo de 15 dias, descontos relativos a serviços
bancários (tarifas administrativas) -extratos fls.22/25- estando reconhecida a inexistência do débito objeto desta demanda, sob
pena de multa. Sem condenação em custas processuais e em honorários advocatícios de sucumbência (art. 55, da Lei 9099/95).
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Havendo o pagamento voluntário, com o respectivo depósito bancário no valor estipulado,
expeça-se o alvará judicial.Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas legais.A presente decisão servirá
como mandado de intimação, para todos os efeitos legais.Morros/MA, 27 de junho de 2017.ADRIANA DA SILVA CHAVESJuíza de
Direito Titular da Comarca de Morros Resp: 184069

PROCESSO Nº 0000711-52.2016.8.10.0143 (8062016)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

REQUERENTE: MARIA DA CONCEIÇAO NUNES SOUZA
ADVOGADO: HENRY WALL GOMES FREITAS ( OAB 10502A-MA )

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A
ADVOGADO: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO ( OAB 11812A-MA )

Procedimento do Juizado Especial CívelProcesso nº 711-52.2016.8.10.0143 (8062016)Requerente: Maria da Conceiçao Nunes
SouzaRequerido: Banco Bradesco S.ASENTENÇATrata-se de ação indenizatória proposta por Maria da Conceiçao Nunes Souza
em face de Banco Bradesco S.A, sustentando a ocorrência de descontos em seus proventos em razão de empréstimo consignado
junto ao requerido - Contrato 0123277469255 no valor de R$ 8.276,15. Relata em sua exordial que não teria firmado nenhum
contrato com o banco réu e que tais debitações vêm lhe causando severos transtornos morais e prejuízos materiais.Relatório
dispensado, conforme art. 38 da Lei nº 9.099/95.Decido.Em sede de defesa a requerida argúi, preliminarmente, a incompetência
deste Juizado, por tratar-se a lide de causa complexa. No entanto, esta preliminar não merece prosperar, haja vista ser possível a
análise desta questão em sede de Juizados, não demandando nenhum tipo de prova pericial. O réu não juntou qualquer contrato a
ser periciado, ao passo que as provas já colacionadas aos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia, bem como,
podem ser analisadas por esta magistrada, não sendo necessária dilação probatória.Não merece acolhimento a preliminar
levantada pela parte ré no que tange a Litispendência da presente ação. No presente caso, não há prova nos autos de que o
processo indicado na contestação tenha como objeto a mesma matéria ora debatida nesta lide. Pelo exposto, a alegada
litispendência não logrou ser demonstrada por nenhuma das provas colacionadas aos autos.Ainda em sede preliminar, o réu
alegou a falta de interesse de agir do autor, visto que este não procurou o banco para uma solução administrativa do conflito,
todavia esta argumentação merece ser rechaçada. O interesse de agir é o elemento material do direito de ação e consiste no
interesse de obter o provimento demandado, neste contexto autor demonstrou a necessidade e a utilidade de utilizar-se da via
judicial para a resolução da celeuma. Ademais, pelo princípio constitucional do acesso à Justiça, é desnecessário o procedimento
administrativo para que o interessado pleiteie judicialmente o que entende ser de seu direito.Partindo para a análise do mérito, o
ponto nuclear da demanda consiste na suposta existência de danos materiais e morais sofridos pela parte requerente em razão de
ter sido imputado à parte autora empréstimo consignado de forma não autorizada, tendo o banco requerido efetuado desconto(s)
nos seus proventos no valor de R$ 236,38.Inicialmente, reconheço a aplicabilidade das normas do Código de Defesa do
Consumidor (Lei nº 8.079/90) à presente demanda, pois se trata de uma relação consumerista, de modo que a Instituição
Financeira requerida é a fornecedora de serviços bancários, nos termos do art. 3º do CDC e da Súmula 297 do STJ ("o Código de
Defesa do Consumidor se aplica às instituições financeiras"), e a requerente qualifica-se como consumidora, conforme dispõem o
art. 2º c/c com o art. 17 do referido diploma legal.Assim, o enquadramento jurídico da discussão é sobre a existência ou não de
defeito no serviço realizado pelo Banco requerido, uma vez que o este não teria fornecido a segurança e cautela que legitimamente
o consumidor esperava, nos termos do art. 14 do CDC.Nesse sentido, o dispositivo legal supracitado dispõe que o fornecedor de
serviços responde de forma objetiva, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos
consumidores por defeitos relativos à prestação dos seus serviços, responsabilidade essa que somente será excluída se
comprovada a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro ou, ainda, nos casos fortuitos/força
maior.Ademais, à presente demanda aplica-se a inversão do ônus probante em favor do consumidor, com fundamento no art. 6º,
inciso VIII e art. 14, §3º, ambos do CDC, em virtude da verossimilhança de suas alegações e da sua condição de hipossuficiente
processual. Caberia, em razão disso, ao Requerido, o ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.Oportuno frisar que, tratando-se de processo que tramita pelo rito do Juizado Especial, a produção de provas é
concentrada na Audiência de Instrução e Julgamento, logo, em razão do princípio da eventualidade deve o réu em sua contestação
apresentar toda a prova documental que for de seu interesse, não se podendo admitir a juntada de documentos de defesa em
momento posterior ao ato, sob pena de indeferimento.Compulsando os autos, verifica-se que a defesa não está acompanhada de
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qualquer prova documental e/ou audiovisual, que demonstre ter sido o(a) autor(a) aquele(a) que efetivamente contratou e/ou se
beneficiou das transações bancárias aqui questionadas. No caso em apreço, caberia ao banco apresentar provas de que o serviço
de crédito foi autorizado, o que não fez, mesmo possuindo o ônus da prova, não comprovou o consentimento da parte requerente
na contratação de empréstimo consignado, ora objeto de questionamento.Assim, afasta-se a alegação de que a requerida estava
atuando em exercício regular de direito, haja vista inexistir qualquer contrato ou prova audiovisual que pudesse tornar a cobrança
legítima, devendo o banco ser responsabilizado pelos contratos que firma, pelas movimentações bancárias que promove e por
todos os demais riscos inerentes à atividade econômica, resguardando-se de agir de forma a privilegiar somente o lucro, devendo
agir com maior diligência nos casos futuros.Desse modo, face a negligência da Demandada em acostar aos autos provas de fatos
impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da Autora, suas teses defensivas não merecem acolhida.A súmula nº 479, do
STJ, que trata da responsabilidade das instituições financeiras por fraudes em operações bancárias, é clara em estabelecer a
responsabilidade objetiva delas, ante ao acontecimento narrado na vestibular:"As instituições financeiras respondem objetivamente
pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".
Desse modo, para a configuração da responsabilidade da instituição financeira, basta a comprovação do ato ilícito, do evento
danoso, bem como da relação de causalidade entre ambos, não sendo necessário perquirir acerca do elemento subjetivo da culpa.
No caso em apreço, o ato ilícito evidencia-se pela utilização indevida dos dados bancários da autora para a realização de
empréstimo consignado, sem que esta tenha o autorizado, fato que restou demonstrado pela análise do conjunto probatório
constante nos autos.Quanto ao pedido de dano material (repetição de indébito), este não merece acolhimento, visto que não ficou
comprovado nos autos o efetivo pagamento (desconto de valores) por qualquer meio de prova (exemplo, extratos bancários). Frise
que o documento de fl.22 não permite se auferir a existência de descontos realizados na conta da autora, sendo imprestável para a
comprovação do dano material.Por sua vez, o dano moral sofrido pela parte autora exsurge in re ipsa, ou seja, decorre da
utilização indevida dos dados bancários da autora para a realização de empréstimo consignado não contratado, situação que
exorbita o mero dissabor ou constrangimento, sendo inegável a angústia sofrida em decorrência da diminuição patrimonial.
Portanto, no caso dos autos, evidente a fraude perpetrada por terceiro, com utilização às escuras dos dados bancários do(a)
autor(a), a fim de realizar transação financeira sem a manifestação da vontade deste(a). O êxito obtido pelo fraudador denuncia a
falha no fornecimento do serviço pelo banco réu que, ao escolher atuar no mercado sem as devidas cautelas, assume os riscos do
negócio e, consequentemente, o prejuízo dos vitimados sem qualquer relação com as fraudes. Em suma, a responsabilidade do
suplicado é inerente ao risco do negócio. Diante desse cenário, não há dúvida de que a conduta do réu violou o direito da parte
autora, causando-lhe prejuízos de ordem material, traduzidos nos indevidos descontos efetuados nos vencimentos da mesma.É
indiscutível também o abalo moral vivenciado, que não se traduz em mero dissabor cotidiano, mas, ocasionado pela ausência de
dever objetivo de cuidado da instituição financeira, resultando em sérias repercussões para a parte autora, uma vez que os
descontos indevidos sobre o valor dos seus vencimentos atingem o caráter de subsistência do salário, afrontando sua dignidade. O
dano, no caso concreto, é resultante da falha operacional da instituição bancária, prescindido de qualquer comprovação da
repercussão surtida no psiquismo do lesado, pois a simples consignação é suficiente à configuração do dever de indenizar.
Hipótese de dano in re ipsa. Quanto ao montante da indenização do dano moral, cabe a regra de que a quantia deva ser suficiente
para reparar o mal sofrido, sem propiciar enriquecimento sem causa à parte autora, além de atender ao caráter pedagógico da
condenação. Sabendo disso, no que tange ao quantum a título de indenização pelos danos morais, entendo que o valor deve ser
fixado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), pois se mostra dentro dos parâmetros adotados pelo Tribunal de Justiça do Estado do
Maranhão e proporcional ao abalo sofrido.Por sua vez, quanto ao pedido de cancelamento do empréstimo consignado,
evidenciada a falha na prestação do serviço e não comprovada a contratação pela requerente, este merece acolhimento quanto ao
Contrato 0123277469255 no valor de R$ 8.276,15.Ante ao exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos
formulados na exordial, resolvendo o mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015, para:1) CONDENAR o requerido Banco
Bradesco S.A a pagar à parte autora, a título de danos morais, indenização no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais),, no prazo de
15 (quinze) dias, com juros de 1% (um por cento) ao mês, desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ) - Fev/2015 - e correção
monetária desde a presente data (Súmula 362 do STJ), de acordo com a tabela prática do TJMA.2) Negar o pedido de indenização
por danos materiais. 3) CONDENAR o requerido Banco Bradesco S.A a CANCELAR, no prazo de 15 dias, o empréstimo
consignado -Contrato 0123277469255 no valor de R$ 8.276,15- estando reconhecida a inexistência do débito objeto desta
demanda, sob pena de multa. Sem condenação em custas processuais e em honorários advocatícios de sucumbência (art. 55, da
Lei 9099/95).Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Havendo o pagamento voluntário, com o respectivo depósito bancário no valor
estipulado, expeça-se o alvará judicial.Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas legais.A presente
decisão servirá como mandado de intimação, para todos os efeitos legais.Morros/MA, 27 de junho de 2017.ADRIANA DA SILVA
CHAVES Juíza de Direito Titular da Comarca de Morros Resp: 184069

PROCESSO Nº 0000730-58.2016.8.10.0143 (8272016)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

AUTOR: MARIA ALVES COSTA
ADVOGADO: AUGUSTO AFONSO BARBALHO DUQUE BACELAR ( OAB 7774-MA )

REU: BANCO BRADESCO S.A. - AG. ROSÁRIO
ADVOGADO: WILSON SALES BELCHIOR ( OAB 11099A-MA )

Procedimento do Juizado Especial CívelProcesso nº 730-58.2016.8.10.0143 (8272016)Requerente: Maria Alves CostaRequerido:
Banco Bradesco S.A. - Ag. RosárioSENTENÇATrata-se de ação indenizatória proposta por Maria Alves Costa em face de Banco
Bradesco S.A. - Ag. Rosário, sustentando a ocorrência de descontos em seus proventos em razão de empréstimo consignado
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junto ao requerido - Contrato 123304333160 no valor de R$ 830,00 (fl.11). Relata em sua exordial que não teria firmado nenhum
contrato com o banco réu e que tais debitações vêm lhe causando severos transtornos morais e prejuízos materiais.Relatório
dispensado, conforme art. 38 da Lei nº 9.099/95.Decido.Em sede de defesa a requerida argúi, preliminarmente, a incompetência
deste Juizado, por tratar-se a lide de causa complexa. No entanto, esta preliminar não merece prosperar, haja vista ser possível a
análise desta questão em sede de Juizados, não demandando nenhum tipo de prova pericial. O réu não juntou qualquer contrato a
ser periciado, ao passo que as provas já colacionadas aos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia, bem como,
podem ser analisadas por esta magistrada, não sendo necessária dilação probatória.Não merece acolhimento a preliminar
levantada pela parte ré no que tange à Litispendência da presente ação. No presente caso, não há prova nos autos de que o
processo indicado na contestação (fl. 28) tenha como objeto a mesma matéria ora debatida nesta lide. No mesmo sentido, não
cabe prosperar a preliminar de conexão levantada pela parte ré, visto que, não constam nos autos provas de que os processos
indicados na contestação (fls. 30) se encontram no mesmo momento processual do processo em análise, ao passo que a conexão
só obrigaria a reunião dos processos se ambos estivessem prontos para julgamento. Pelo exposto, a alegada conexão não logrou
ser demonstrada por nenhuma das provas colacionadas aos autos.Partindo para a análise do mérito, o ponto nuclear da demanda
consiste na suposta existência de danos materiais e morais sofridos pela parte requerente em razão de ter sido imputado à parte
autora empréstimo consignado de forma não autorizada, tendo o banco requerido efetuado desconto(s) nos seus proventos no
valor de R$ 25,61.Inicialmente, reconheço a aplicabilidade das normas do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.079/90) à
presente demanda, pois se trata de uma relação consumerista, de modo que a Instituição Financeira requerida é a fornecedora de
serviços bancários, nos termos do art. 3º do CDC e da Súmula 297 do STJ ("o Código de Defesa do Consumidor se aplica às
instituições financeiras"), e a requerente qualifica-se como consumidora, conforme dispõem o art. 2º c/c com o art. 17 do referido
diploma legal.Assim, o enquadramento jurídico da discussão é sobre a existência ou não de defeito no serviço realizado pelo
Banco requerido, uma vez que o este não teria fornecido a segurança e cautela que legitimamente o consumidor esperava, nos
termos do art. 14 do CDC.Nesse sentido, o dispositivo legal supracitado dispõe que o fornecedor de serviços responde de forma
objetiva, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos
à prestação dos seus serviços, responsabilidade essa que somente será excluída se comprovada a inexistência do defeito ou a
culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro ou, ainda, nos casos fortuitos/força maior.Ademais, à presente demanda aplica-se a
inversão do ônus probante em favor do consumidor, com fundamento no art. 6º, inciso VIII e art. 14, §3º, ambos do CDC, em
virtude da verossimilhança de suas alegações e da sua condição de hipossuficiente processual. Caberia, em razão disso, ao
Requerido, o ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.Oportuno frisar que,
tratando-se de processo que tramita pelo rito do Juizado Especial, a produção de provas é concentrada na Audiência de Instrução
e Julgamento, logo, em razão do princípio da eventualidade deve o réu em sua contestação apresentar toda a prova documental
que for de seu interesse, não se podendo admitir a juntada de documentos de defesa em momento posterior ao ato, sob pena de
indeferimento.Compulsando os autos, verifica-se que a defesa não está acompanhada de qualquer prova documental e/ou
audiovisual, que demonstre ter sido o(a) autor(a) aquele(a) que efetivamente contratou e/ou se beneficiou das transações
bancárias aqui questionadas. No caso em apreço, caberia ao banco apresentar provas de que o serviço de crédito foi autorizado, o
que não fez, mesmo possuindo o ônus da prova, não comprovou o consentimento da parte requerente na contratação de
empréstimo consignado, ora objeto de questionamento.Assim, afasta-se a alegação de que a requerida estava atuando em
exercício regular de direito, haja vista inexistir qualquer contrato ou prova audiovisual que pudesse tornar a cobrança legítima,
devendo o banco ser responsabilizado pelos contratos que firma, pelas movimentações bancárias que promove e por todos os
demais riscos inerentes à atividade econômica, resguardando-se de agir de forma a privilegiar somente o lucro, devendo agir com
maior diligência nos casos futuros.Desse modo, face a negligência da Demandada em acostar aos autos provas de fatos
impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da Autora, suas teses defensivas não merecem acolhida.A súmula nº 479, do
STJ, que trata da responsabilidade das instituições financeiras por fraudes em operações bancárias, é clara em estabelecer a
responsabilidade objetiva delas, ante ao acontecimento narrado na vestibular:"As instituições financeiras respondem objetivamente
pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".
Desse modo, para a configuração da responsabilidade da instituição financeira, basta a comprovação do ato ilícito, do evento
danoso, bem como da relação de causalidade entre ambos, não sendo necessário perquirir acerca do elemento subjetivo da culpa.
No caso em apreço, o ato ilícito evidencia-se pela utilização dos dados bancários da autora para a realização de empréstimo, sem
que esta tenha o autorizado, fato que restou demonstrado pela análise do conjunto probatório constante nos autos.Quanto ao
pedido de dano material (repetição de indébito), este não merece acolhimento, visto que não ficou comprovado nos autos o efetivo
pagamento (desconto de valores) por qualquer meio de prova (exemplo, extratos bancários). Frise que o documento de fl.11 não
permite se auferir a existência de descontos realizados na conta da autora, sendo imprestável para a comprovação do dano
material.Por sua vez, o dano moral sofrido pela parte autora exsurge in re ipsa, ou seja, decorre da utilização dos dados bancários
da autora para a realização de empréstimo não autorizado, situação que exorbita o mero dissabor ou constrangimento, sendo
inegável a angústia sofrida em decorrência da diminuição patrimonial. Portanto, no caso dos autos, evidente a fraude perpetrada
por terceiro, com utilização às escuras dos dados bancários do(a) autor(a), a fim de realizar transação financeira sem a
manifestação da vontade deste(a). O êxito obtido pelo fraudador denuncia a falha no fornecimento do serviço pelo banco réu que,
ao escolher atuar no mercado sem as devidas cautelas, assume os riscos do negócio e, consequentemente, o prejuízo dos
vitimados sem qualquer relação com as fraudes. Em suma, a responsabilidade do suplicado é inerente ao risco do negócio. Diante
desse cenário, não há dúvida de que a conduta do réu violou o direito da parte autora, causando-lhe prejuízos de ordem material,
traduzidos nos indevidos descontos efetuados nos vencimentos da mesma.É indiscutível também o abalo moral vivenciado, que
não se traduz em mero dissabor cotidiano, mas, ocasionado pela ausência de dever objetivo de cuidado da instituição financeira,
resultando em sérias repercussões para a parte autora, uma vez que os descontos indevidos sobre o valor dos seus vencimentos
atingem o caráter de subsistência do salário, afrontando sua dignidade. O dano, no caso concreto, é resultante da falha
operacional da instituição bancária, prescindido de qualquer comprovação da repercussão surtida no psiquismo do lesado, pois a
simples consignação é suficiente à configuração do dever de indenizar. Hipótese de dano in re ipsa. Quanto ao montante da
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indenização do dano moral, cabe a regra de que a quantia deva ser suficiente para reparar o mal sofrido, sem propiciar
enriquecimento sem causa à parte autora, além de atender ao caráter pedagógico da condenação. Sabendo disso, no que tange
ao quantum a título de indenização pelos danos morais, entendo que o valor deve ser fixado em R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos
reais), pois se mostra dentro dos parâmetros adotados pelo Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão e proporcional ao abalo
sofrido.Por sua vez, quanto ao pedido de cancelamento do empréstimo consignado, evidenciada a falha na prestação do serviço e
não comprovada a contratação pela requerente, este merece acolhimento quanto ao contrato: Contrato 123304333160 no valor de
R$ 830,00 (fl.11).Ante ao exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na exordial, resolvendo o
mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015, para:1) CONDENAR o requerido Banco Bradesco S.A. - Ag. Rosário a pagar à
parte autora, a título de danos morais, indenização no valor de R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais), no prazo de 15 (quinze)
dias, com juros de 1% (um por cento) ao mês, desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ) - Maio/2016 - e correção monetária
desde a presente data (Súmula 362 do STJ), de acordo com a tabela prática do TJMA.2) Negar o pedido de indenização por danos
materiais. 3) CONDENAR o requerido Banco Bradesco S.A. - Ag. Rosário a CANCELAR, no prazo de 15 dias, o empréstimo
consignado -Contrato 123304333160 no valor de R$ 830,00 (fl.11)- estando reconhecida a inexistência do débito objeto desta
demanda, sob pena de multa. Sem condenação em custas processuais e em honorários advocatícios de sucumbência (art. 55, da
Lei 9099/95).Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Havendo o pagamento voluntário, com o respectivo depósito bancário no valor
estipulado, expeça-se o alvará judicial.Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas legais.A presente
decisão servirá como mandado de intimação, para todos os efeitos legais.Morros/MA, 27 de junho de 2017.ADRIANA DA SILVA
CHAVESJuíza de Direito Titular da Comarca de Morros Resp: 184069

PROCESSO Nº 0000730-63.2013.8.10.0143 (4622013)
AÇÃO: PROCESSO COMUM | AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

AUTOR: Parte em Segredo de Justiça e Parte em Segredo de Justiça

ACUSADO: JHOSEFF SANTOS BALTAZAR FILHO
ADVOGADO: CARLOS AUGUSTO COELHO PINHEIRO ( OAB 6754-MA )

Processo nº 730-63.2013.8.10.0143 (4622013)Autor:Ministério Público EstadualAcusado:Jhoseff Santos Baltazar FilhoVítima:Maria
Nilça de Jesus DiasDESPACHOAnalisando as respostas à acusação apresentadas, não vislumbro, a priori, quaisquer das
hipóteses previstas no art. 397 do CPP, pois não é manifesta a existência de causa de excludente de ilicitude do fato, nem da
culpabilidade do agente, bem como, o fato narrado, em tese, constitui crime e, por ora, não está extinta a punibilidade do agente,
motivos pelos quais não absolvo sumariamente o réu.Diante disso:1. Designo dia 04 de julho de 2017, às 11h30min, para a
realização da audiência una de instrução e interrogatório dos réus;2. Expeçam-se as devidas intimações aos réus e às
testemunhas arroladas pelas partes, constando no mandado que, acaso ausentes, sem justificativa prévia, serão conduzidas
coercitivamente (art. 218 do CPP), bem como lhe será aplicada multa e deverá pagar as custas da diligência (art. 219 do CPP);3.
Ciência ao Ministério Público e a Defesa;4. Cumpra-se.SERVE O PRESENTE DESPACHO COMO MANDADO, devendo ser
cumprido com a observância do disposto no Provimento nº 12/2011 - CGJ/MA.Morros/MA, 27 de junho de 2017.ADRIANA DA
SILVA CHAVESJuíza de Direito Titular da Comarca de Morros Resp: 184069

PROCESSO Nº 0000731-43.2016.8.10.0143 (8282016)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

AUTOR: MARIA ALVES COSTA
ADVOGADO: AUGUSTO AFONSO BARBALHO DUQUE BACELAR ( OAB 7774-MA )

REU: BANCO BRADESCO S.A. - AG. ROSÁRIO
ADVOGADO: WILSON SALES BELCHIOR ( OAB 11099A-MA )

Procedimento do Juizado Especial CívelProcesso nº 731-43.2016.8.10.0143 (8282016)Requerente: Maria Alves CostaRequerido:
Banco Bradesco S.A. - Ag. RosárioSENTENÇATrata-se de ação indenizatória proposta por Maria Alves Costa em face de Banco
Bradesco S.A. - Ag. Rosário, sustentando a ocorrência de descontos em seus proventos em razão de empréstimo consignado
junto ao requerido - histórico de consignação de fl.11 - Contrato nº 0123296971838. Relata em sua exordial que não teria firmado
nenhum contrato com o banco réu e que tais debitações vêm lhe causando severos transtornos morais e prejuízos
materiais.Relatório dispensado, conforme art. 38 da Lei nº 9.099/95.Decido.Em sede de defesa a requerida argúi, preliminarmente,
a incompetência deste Juizado, por tratar-se a lide de causa complexa. No entanto, esta preliminar não merece prosperar, haja
vista ser possível a análise desta questão pelo rito sumaríssimo, não demandando nenhum tipo de prova pericial, podendo o
processo ser apreciado por esta magistrada no estado em que se encontra, visto que as provas e depoimentos colacionados aos
autos são suficientes para o deslinde da controvérsia, não sendo necessária dilação probatória.Pelos mesmos motivos acima
INDEFIRO o pedido realizado pelo advogado do autor, em audiência, para a conversão do rito em razão da juntada do contrato
formalizado entre as partes.Como dito, a juntada do contrato não é motivo suficiente para a conversão do rito, sobretudo quando
as outras provas (como o depoimento pessoal da própria autora) são suficientes para se alcançar o mérito da causa e para o
convencimento do juiz.Também não cabe prosperar a preliminar de conexão levantada pela parte ré, visto que, não constam nos
autos provas de que os processos indicados na contestação (fls. 38/39) se encontram no mesmo momento processual do processo
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em análise, ao passo que a conexão só obrigaria a reunião dos processos se ambos estivessem prontos para julgamento. Pelo
exposto, a alegada conexão não logrou ser demonstrada por nenhuma das provas colacionadas aos autos.Partindo para a análise
do mérito, o ponto nuclear da demanda consiste na suposta existência de danos materiais e morais sofridos pela parte requerente
em razão de ter sido imputado à parte autora empréstimo consignado, tendo o banco requerido efetuado desconto(s) nos seus
proventos no valor de R$ 185,39.Inicialmente, reconheço a aplicabilidade das normas do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº
8.079/90) à presente demanda, pois se trata de uma relação consumerista, de modo que a Instituição Financeira requerida é a
fornecedora de serviços bancários, nos termos do art. 3º do CDC e da Súmula 297 do STJ ("o Código de Defesa do Consumidor
se aplica às instituições financeiras"), e a requerente qualifica-se como consumidora, conforme dispõem o art. 2º c/c com o art. 17
do referido diploma legal.Assim, visto que o pleito tem como objeto uma relação de consumo, coloca-se a inversão do ônus da
prova à disposição do consumidor, como meio de facilitar a sua defesa, reconhecida sua posição de hipossuficiência, nos termos
do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Logo, no caso em apreço, caberia à instituição financeira requerida
comprovar a formalização do contrato e, portanto, regularidade das cobranças.Partindo desta premissa, a ré se desincumbiu do
ônus probatório que lhe cabia, uma vez que trouxe aos autos cópia do contrato de empréstimo (fls. 33/35). Frise-se que a defesa
está devidamente acompanhada por vastas provas documentais, as quais demonstram ter sido a autora aquela que efetivamente
contratou o empréstimo ora questionado.Nos documentos de defesa, consta anexado, o contrato de empréstimo assinado por
Maria dos Reis Costa carvalho (filha da requerente, conforme se depreende do depoimento pessoal da autora fl.28) na forma do
art. 595 do Código Civil, o qual é válido quanto à forma (Enunciado 09 - I Fórum de Debates da Magistratura Maranhense). Isto,
somado aos documentos pessoais e outros trazidos aos autos pela instituição requerida (fls.35/35-V), apresentados a esta quando
da celebração do contrato, atestam a anuência da parte em realizar a contratação dos serviços de empréstimo junto à financeira.
Logo, observados os preceitos estabelecidos pelo Código Civil e as regras do mercado financeiro para contratação ´sub judice´,
nada há de irregular ou abusivo, sendo exigíveis pelo princípio ´pacta sunt servanda' as prestações referentes ao empréstimo
contratado. Neste cortejo, constatando-se que há prova do aludido contrato, o débito atribuído à parte autora é devido, e,
consequentemente, lícitos são os descontos levados a cabo pela financeira requerida, não havendo cabimento as pretensões
indenizatórias pleiteadas pela parte autora.Se por um lado o réu se incumbiu de apresentar provas de fato extintivo do direito do
pleiteado, por outro, a parte autora negligenciou a juntada dos extratos bancários do período em que, em tese, os valores deveriam
ter sido creditados.Vejamos que a regra da inversão do ônus da prova em casos como este não dispensa o postulante de instruir a
inicial com os elementos probatórios que porventura estejam ao seu alcance. A parte demandante, não anexou nenhum extrato
capaz de esclarecer se o dinheiro foi (ou não) usufruído por ela. Sendo cabível fixar que, em havendo utilização do dinheiro
depositado na conta bancária da autora sem qualquer tipo de questionamento imediato, ou mesmo em curto prazo, nem se
propondo a devolução do numerário supostamente utilizado indevidamente, consubstancia-se, então, a relação contratual,
tornando-a aceita, existente e válida entre partes.Ressalte-se que, embora o extrato bancário não seja documento essencial para a
propositura da ação nos casos de empréstimos consignados, é ônus da parte autora a sua juntada, seja na petição inicial, ou, em
se tratando de rito sumaríssimo (Lei 9.099/95), até o momento da audiência conciliação, instrução e julgamento (art.434 CPC),
cabendo à parte requerente, se for o caso, comprovar eventual impedimento para a juntada tempestiva, nos termos do Parágrafo
Único do art. 435 do código processual pátrio (em consonância com o Enunciado 01 - I Fórum de Debates da Magistratura
Maranhense). Ainda, a mera alegação de obstáculos para a obtenção dos extratos também não serve para desincumbir o autor de
instruir sua exordial com a prova mínima ora exigida, sendo oportuno se aventar que, se há um problema que coletivamente atinge
todos ou a maior parte dos consumidores de uma instituição financeira (naquilo que pertine à obtenção de extratos bancários), o
conflito em tela deve ser resolvido na seara coletiva, quer através do Ministério Público ou mesmo de órgão de proteção ao
consumidor, sendo adequada a proposição de Ação Civil Pública para o caso.Por fim, a propositura de ação que questiona
empréstimos desacompanhada de extratos bancários (prova mínima), torna a lide temerária, propiciando a disseminação de
aventuras jurídicas que enfartam e oneram o poder judiciário. Dito isso, a ausência de extratos, muito embora não leve ao sumário
indeferimento da inicial, fragiliza o reconhecimento da alegada fraude e, sobretudo diante de provas apresentadas pelo réu
(fls.«33/35), conduz este juízo a entender ser caso de improcedência do pleito.Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do
CPC, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos constantes na inicial.Deixo de condenar ao pagamento das custas processuais e
honorários de advogado, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.Deferido o pedido de concessão de assistência judiciária gratuita, a
Lei nº 1.060/1950, resguardando eventual interesse recursal da autora.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após o trânsito em
julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas legais. Morros/MA, 27 de junho de 2017.ADRIANA DA SILVA CHAVES Juíza de
Direito Titular da Comarca de Morros Resp: 184069

PROCESSO Nº 0000732-28.2016.8.10.0143 (8292016)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

AUTOR: MARIA ALVES COSTA
ADVOGADO: AUGUSTO AFONSO BARBALHO DUQUE BACELAR ( OAB 7774-MA )

REU: BANCO BRADESCO
ADVOGADO: WILSON SALES BELCHIOR ( OAB 11099A-MA )

Procedimento do Juizado Especial CívelProcesso nº 732-28.2016.8.10.0143 (8292016)Requerente: Maria Alves CostaRequerido:
Banco BradescoSENTENÇATrata-se de ação indenizatória proposta por Maria Alves Costa em face de Banco Bradesco,
sustentando a ocorrência de descontos em seus proventos em razão de serviços bancários de seguro Bradesco Vida Prev-Club
junto ao requerido - extrato de fl.11. Relata em sua exordial que não teria firmado nenhum contrato com o banco réu e que tais
debitações vêm lhe causando severos transtornos morais e prejuízos materiais.Relatório dispensado, conforme art. 38 da Lei nº
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9.099/95.Decido.O ponto nuclear da demanda consiste na suposta existência de danos materiais e morais sofridos pela parte
requerente em razão de ter sido imputado à parte autora serviços bancários de seguro Bradesco Vida Prev-Club de forma não
autorizada, tendo o banco requerido efetuado desconto(s) nos seus proventos no valor de R$ 27,38.Inicialmente, reconheço a
aplicabilidade das normas do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.079/90) à presente demanda, pois se trata de uma
relação consumerista, de modo que a Instituição Financeira requerida é a fornecedora de serviços bancários, nos termos do art. 3º
do CDC e da Súmula 297 do STJ ("o Código de Defesa do Consumidor se aplica às instituições financeiras"), e a requerente
qualifica-se como consumidora, conforme dispõem o art. 2º c/c com o art. 17 do referido diploma legal.Assim, o enquadramento
jurídico da discussão é sobre a existência ou não de defeito no serviço realizado pelo Banco requerido, uma vez que o este não
teria fornecido a segurança e cautela que legitimamente o consumidor esperava, nos termos do art. 14 do CDC.Nesse sentido, o
dispositivo legal supracitado dispõe que o fornecedor de serviços responde de forma objetiva, independentemente da existência de
culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos seus serviços,
responsabilidade essa que somente será excluída se comprovada a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou
de terceiro ou, ainda, nos casos fortuitos/força maior.Ademais, à presente demanda aplica-se a inversão do ônus probante em
favor do consumidor, com fundamento no art. 6º, inciso VIII e art. 14, §3º, ambos do CDC, em virtude da verossimilhança de suas
alegações e da sua condição de hipossuficiente processual. Caberia, em razão disso, ao Requerido, o ônus de provar a existência
de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.Oportuno frisar que, tratando-se de processo que tramita pelo rito do
Juizado Especial, a produção de provas é concentrada na Audiência de Instrução e Julgamento, logo, em razão do princípio da
eventualidade deve o réu em sua contestação apresentar toda a prova documental que for de seu interesse, não se podendo
admitir a juntada de documentos de defesa em momento posterior ao ato, sob pena de indeferimento.Compulsando os autos,
verifica-se que a defesa não está acompanhada de qualquer prova documental e/ou audiovisual, que demonstre ter sido o(a)
autor(a) aquele(a) que efetivamente contratou e/ou se beneficiou das transações bancárias aqui questionadas. No caso em apreço,
caberia ao banco apresentar provas de que o serviço de crédito foi autorizado, o que não fez, mesmo possuindo o ônus da prova,
não comprovou o consentimento da parte requerente na contratação de serviços bancários (seguro Bradesco Vida Prev-Club), ora
objeto de questionamento.Assim, afasta-se a alegação de que a requerida estava atuando em exercício regular de direito, haja
vista inexistir qualquer contrato ou prova audiovisual que pudesse tornar a cobrança legítima, devendo o banco ser
responsabilizado pelos contratos que firma, pelas movimentações bancárias que promove e por todos os demais riscos inerentes à
atividade econômica, resguardando-se de agir de forma a privilegiar somente o lucro, devendo agir com maior diligência nos casos
futuros.Desse modo, face a negligência da Demandada em acostar aos autos provas de fatos impeditivos, modificativos ou
extintivos do direito da Autora, suas teses defensivas não merecem acolhida.A súmula nº 479, do STJ, que trata da
responsabilidade das instituições financeiras por fraudes em operações bancárias, é clara em estabelecer a responsabilidade
objetiva delas, ante ao acontecimento narrado na vestibular:"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos
gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". Desse modo,
para a configuração da responsabilidade da instituição financeira, basta a comprovação do ato ilícito, do evento danoso, bem como
da relação de causalidade entre ambos, não sendo necessário perquirir acerca do elemento subjetivo da culpa. No caso em
apreço, o ato ilícito evidencia-se pelos descontos indevidos nos proventos da parte autora, sem que esta tenha os autorizado, fato
que restou demonstrado pela análise do conjunto probatório constante nos autos.Quanto ao pedido de indenização por danos
materiais, este merece acolhimento, restando reconhecida a ilegalidade do(s) desconto(s), tendo direito a parte autora à devolução
em dobro das quantias indevidamente descontadas de seus proventos. Contudo, em conformidade com os documentos
colacionados aos autos - extrato de fl.11 -, a parte autora somente comprovou ter sido debitado de seu benefício um desconto no
importe de R$ 27,38. Tal valor deverá ser restituído em dobro, perfazendo a importância de R$ 54,76, a título de repetição de
indébito (Parágrafo Único, Art.42, CDC).Todavia, quanto ao pedido de indenização por danos morais em razão de descontos
indevidos no importe R$ 27,38 -, em que pese a conduta relapsa da parte requerida, tal falha não é capaz de gerar dano moral
indenizável, sob pena de banalização do instituto. O presente caso retrata mero aborrecimento, chateação da vida cotidiana, em
que todos estão expostos a sofrer, mas que não é capaz, por si só, de abalar algum direito da personalidade do indivíduo e, por
isso, não gera indenização por danos morais.Por sua vez, quanto ao pedido de cancelamento dos descontos de serviços de
seguro Bradesco Vida Prev-Club, evidenciada a falha na prestação do serviço e não comprovada a contratação pela requerente,
este merece acolhimento.Ante ao exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na exordial,
resolvendo o mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015, para: 1) Negar o pedido de indenização por danos morais.2)
CONDENAR o requerido Banco Bradesco ao pagamento do valor de R$ 54,76 (cinquenta e quatro reais e setenta e seis
centavos), no prazo de 15 (quinze) dias, a título de indenização por danos materiais, com juros de 1% (um por cento) ao mês,
desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ) Outubro/2015 (fl.11) e correção monetária desde o prejuízo auferido em cada
prestação (Súmula 43 do STJ), de acordo com a tabela prática.3) CONDENAR o requerido Banco Bradesco a CANCELAR, no
prazo de 15 dias, os descontos de serviços de seguro Bradesco Vida Prev-Club -extrato de fl.11- estando reconhecida a
inexistência do débito objeto desta demanda, sob pena de multa. Sem condenação em custas processuais e em honorários
advocatícios de sucumbência (art. 55, da Lei 9099/95).Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Havendo o pagamento voluntário, com
o respectivo depósito bancário no valor estipulado, expeça-se o alvará judicial.Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos,
com as cautelas legais.A presente decisão servirá como mandado de intimação, para todos os efeitos legais.Morros/MA, 27 de
junho de 2017.ADRIANA DA SILVA CHAVESJuíza de Direito Titular da Comarca de Morros Resp: 184069

PROCESSO Nº 0000779-02.2016.8.10.0143 (8832016)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

REQUERENTE: EDNER GARCIA DUTRA
ADVOGADO: JOAO JOSE DE CARVALHO JUNIOR ( OAB 15118-MA )
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REQUERIDO: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO: JOSÉ ALMIR DA ROCHA MENDES JUNIOR ( OAB 392A-RN )

Procedimento do Juizado Especial CívelProcesso nº 779-02.2016.8.10.0143 (8832016)Requerente: Edner Garcia DutraRequerido:
Banco Bradesco S/ASENTENÇATrata-se de ação indenizatória proposta por Edner Garcia Dutra em face de Banco Bradesco S/A,
sustentando a ocorrência de descontos em seus proventos em razão de serviços bancários (cartão de crédito anuidade) junto ao
requerido - extrato de fl.12. Relata em sua exordial que não teria firmado nenhum contrato com o banco réu e que tais debitações
vêm lhe causando severos transtornos morais e prejuízos materiais.Relatório dispensado, conforme art. 38 da Lei nº
9.099/95.Decido.Não merece acolhimento a preliminar levantada pela parte ré no que tange a Litispendência da presente ação. No
presente caso, não há prova nos autos de que o processo indicado na contestação (fl. 20) tenha como objeto a mesma matéria ora
debatida nesta lide. Pelo exposto, a alegada litispendência não logrou ser demonstrada por nenhuma das provas colacionadas aos
autos.Partindo para a análise do mérito, o ponto nuclear da demanda consiste na suposta existência de danos materiais e morais
sofridos pela parte requerente em razão de ter sido imputado à parte autora taxas de serviços bancários de cartão de crédito
anuidade, de forma não autorizada, tendo o banco requerido efetuado desconto(s) nos seus proventos no valor de R$
12,22.Inicialmente, reconheço a aplicabilidade das normas do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.079/90) à presente
demanda, pois se trata de uma relação consumerista, de modo que a Instituição Financeira requerida é a fornecedora de serviços
bancários, nos termos do art. 3º do CDC e da Súmula 297 do STJ ("o Código de Defesa do Consumidor se aplica às instituições
financeiras"), e a requerente qualifica-se como consumidora, conforme dispõem o art. 2º c/c com o art. 17 do referido diploma
legal.Assim, o enquadramento jurídico da discussão é sobre a existência ou não de defeito no serviço realizado pelo Banco
requerido, uma vez que o este não teria fornecido a segurança e cautela que legitimamente o consumidor esperava, nos termos do
art. 14 do CDC.Nesse sentido, o dispositivo legal supracitado dispõe que o fornecedor de serviços responde de forma objetiva,
independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à
prestação dos seus serviços, responsabilidade essa que somente será excluída se comprovada a inexistência do defeito ou a
culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro ou, ainda, nos casos fortuitos/força maior.Ademais, à presente demanda aplica-se a
inversão do ônus probante em favor do consumidor, com fundamento no art. 6º, inciso VIII e art. 14, §3º, ambos do CDC, em
virtude da verossimilhança de suas alegações e da sua condição de hipossuficiente processual. Caberia, em razão disso, ao
Requerido, o ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.Oportuno frisar que,
tratando-se de processo que tramita pelo rito do Juizado Especial, a produção de provas é concentrada na Audiência de Instrução
e Julgamento, logo, em razão do princípio da eventualidade deve o réu em sua contestação apresentar toda a prova documental
que for de seu interesse, não se podendo admitir a juntada de documentos de defesa em momento posterior ao ato, sob pena de
indeferimento.Compulsando os autos, verifica-se que a defesa não está acompanhada de qualquer prova documental e/ou
audiovisual, que demonstre ter sido o(a) autor(a) aquele(a) que efetivamente contratou e/ou se beneficiou das transações
bancárias aqui questionadas. No caso em apreço, caberia ao banco apresentar provas de que o serviço de crédito foi autorizado, o
que não fez, mesmo possuindo o ônus da prova, não comprovou o consentimento da parte requerente na contratação de serviços
bancários (cartão de crédito anuidade), ora objeto de questionamento.Assim, afasta-se a alegação de que a requerida estava
atuando em exercício regular de direito, haja vista inexistir qualquer contrato ou prova audiovisual que pudesse tornar a cobrança
legítima, devendo o banco ser responsabilizado pelos contratos que firma, pelas movimentações bancárias que promove e por
todos os demais riscos inerentes à atividade econômica, resguardando-se de agir de forma a privilegiar somente o lucro, devendo
agir com maior diligência nos casos futuros.Desse modo, face a negligência da Demandada em acostar aos autos provas de fatos
impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da Autora, suas teses defensivas não merecem acolhida.A súmula nº 479, do
STJ, que trata da responsabilidade das instituições financeiras por fraudes em operações bancárias, é clara em estabelecer a
responsabilidade objetiva delas, ante ao acontecimento narrado na vestibular:"As instituições financeiras respondem objetivamente
pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".
Desse modo, para a configuração da responsabilidade da instituição financeira, basta a comprovação do ato ilícito, do evento
danoso, bem como da relação de causalidade entre ambos, não sendo necessário perquirir acerca do elemento subjetivo da culpa.
No caso em apreço, o ato ilícito evidencia-se pelos descontos indevidos nos proventos da parte autora, sem que esta tenha os
autorizado, fato que restou demonstrado pela análise do conjunto probatório constante nos autos.Quanto ao pedido de indenização
por danos materiais, este merece acolhimento, restando reconhecida a ilegalidade do(s) desconto(s), tendo direito a parte autora à
devolução em dobro das quantias indevidamente descontadas de seus proventos. Contudo, em conformidade com os documentos
colacionados aos autos - extrato de fl.12 -, a parte autora somente comprovou ter sido debitado de seu benefício um desconto(s)
no importe de R$ 12,22. Tal valor deverá ser restituído em dobro, perfazendo a importância de R$ 24,44, a título de repetição de
indébito (Parágrafo Único, Art.42, CDC).Todavia, quanto ao pedido de indenização por danos morais em razão de descontos
indevidos no importe R$ 12,22 -, em que pese a conduta relapsa da parte requerida, tal falha não é capaz de gerar dano moral
indenizável, sob pena de banalização do instituto. O presente caso retrata mero aborrecimento, chateação da vida cotidiana, em
que todos estão expostos a sofrer, mas que não é capaz, por si só, de abalar algum direito da personalidade do indivíduo e, por
isso, não gera indenização por danos morais.Por sua vez, quanto ao pedido de cancelamento do serviços bancários (cartão de
crédito anuidade), evidenciada a falha na prestação do serviço e não comprovada a contratação pela requerente, este merece
acolhimento quanto ao contrato: extrato de fl.12.Ante ao exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos
formulados na exordial, resolvendo o mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015, para: 1) Negar o pedido de indenização por
danos morais.2) CONDENAR o requerido Banco Bradesco S/A ao pagamento do valor de R$ 24,44 (vinte e quatro reais e
quarenta e quatro centavos), no prazo de 15 (quinze) dias, a título de indenização por danos materiais, com juros de 1% (um por
cento) ao mês, desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ) Abril/2016 e correção monetária desde o prejuízo auferido em cada
prestação (Súmula 43 do STJ), de acordo com a tabela prática.3) CONDENAR o requerido Banco Bradesco S/A a CANCELAR, no
prazo de 15 dias, descontos relativos a serviços bancários de cartão de crédito anuidade -extrato de fl.12- estando reconhecida a
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inexistência do débito objeto desta demanda, sob pena de multa. Sem condenação em custas processuais e em honorários
advocatícios de sucumbência (art. 55, da Lei 9099/95). Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Havendo o pagamento voluntário,
com o respectivo depósito bancário no valor estipulado, expeça-se o alvará judicial.Após o trânsito em julgado, arquivem-se os
autos, com as cautelas legais.A presente decisão servirá como mandado de intimação, para todos os efeitos legais.Morros/MA, 27
de junho de 2017.ADRIANA DA SILVA CHAVESJuíza de Direito Titular da Comarca de Morros Resp: 184069

PROCESSO Nº 0000780-84.2016.8.10.0143 (8842016)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

AUTOR: EDNER GARCIA DUTRA
ADVOGADO: JOAO JOSE DE CARVALHO JUNIOR ( OAB 15118-MA )

REU: BANCO BRADESCO SA
ADVOGADO: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO ( OAB 11812A-MA )

Procedimento do Juizado Especial CívelProcesso nº 780-84.2016.8.10.0143 (8842016)Requerente: Edner Garcia DutraRequerido:
Banco Bradesco SaSENTENÇATrata-se de ação indenizatória proposta por Edner Garcia Dutra em face de Banco Bradesco Sa,
sustentando a ocorrência de descontos em seus proventos em razão de empréstimo consignado junto ao requerido - Contrato
011565414 no valor de R$ 535,72. Relata em sua exordial que não teria firmado nenhum contrato com o banco réu e que tais
debitações vêm lhe causando severos transtornos morais e prejuízos materiais.Relatório dispensado, conforme art. 38 da Lei nº
9.099/95.Decido.Em sede de defesa a requerida argúi, preliminarmente, a incompetência deste Juizado, por tratar-se a lide de
causa complexa. No entanto, esta preliminar não merece prosperar, haja vista ser possível a análise desta questão em sede de
Juizados, não demandando nenhum tipo de prova pericial. O réu não juntou qualquer contrato a ser periciado, ao passo que as
provas já colacionadas aos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia, bem como, podem ser analisadas por esta
magistrada, não sendo necessária dilação probatória.Partindo para a análise do mérito, o ponto nuclear da demanda consiste na
suposta existência de danos materiais e morais sofridos pela parte requerente em razão de ter sido imputado à parte autora
empréstimo consignado de forma não autorizada, tendo o banco requerido efetuado desconto(s) nos seus proventos no valor de
R$ 16,70.Inicialmente, reconheço a aplicabilidade das normas do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.079/90) à presente
demanda, pois se trata de uma relação consumerista, de modo que a Instituição Financeira requerida é a fornecedora de serviços
bancários, nos termos do art. 3º do CDC e da Súmula 297 do STJ ("o Código de Defesa do Consumidor se aplica às instituições
financeiras"), e a requerente qualifica-se como consumidora, conforme dispõem o art. 2º c/c com o art. 17 do referido diploma
legal.Assim, o enquadramento jurídico da discussão é sobre a existência ou não de defeito no serviço realizado pelo Banco
requerido, uma vez que o este não teria fornecido a segurança e cautela que legitimamente o consumidor esperava, nos termos do
art. 14 do CDC.Nesse sentido, o dispositivo legal supracitado dispõe que o fornecedor de serviços responde de forma objetiva,
independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à
prestação dos seus serviços, responsabilidade essa que somente será excluída se comprovada a inexistência do defeito ou a
culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro ou, ainda, nos casos fortuitos/força maior.Ademais, à presente demanda aplica-se a
inversão do ônus probante em favor do consumidor, com fundamento no art. 6º, inciso VIII e art. 14, §3º, ambos do CDC, em
virtude da verossimilhança de suas alegações e da sua condição de hipossuficiente processual. Caberia, em razão disso, ao
Requerido, o ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.Oportuno frisar que,
tratando-se de processo que tramita pelo rito do Juizado Especial, a produção de provas é concentrada na Audiência de Instrução
e Julgamento, logo, em razão do princípio da eventualidade deve o réu em sua contestação apresentar toda a prova documental
que for de seu interesse, não se podendo admitir a juntada de documentos de defesa em momento posterior ao ato, sob pena de
indeferimento.Compulsando os autos, verifica-se que a defesa não está acompanhada de qualquer prova documental e/ou
audiovisual, que demonstre ter sido o(a) autor(a) aquele(a) que efetivamente contratou e/ou se beneficiou das transações
bancárias aqui questionadas. No caso em apreço, caberia ao banco apresentar provas de que o serviço de crédito foi autorizado, o
que não fez, mesmo possuindo o ônus da prova, não comprovou o consentimento da parte requerente na contratação de
empréstimo consignado, ora objeto de questionamento.Assim, afasta-se a alegação de que a requerida estava atuando em
exercício regular de direito, haja vista inexistir qualquer contrato ou prova audiovisual que pudesse tornar a cobrança legítima,
devendo o banco ser responsabilizado pelos contratos que firma, pelas movimentações bancárias que promove e por todos os
demais riscos inerentes à atividade econômica, resguardando-se de agir de forma a privilegiar somente o lucro, devendo agir com
maior diligência nos casos futuros.Desse modo, face a negligência da Demandada em acostar aos autos provas de fatos
impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da Autora, suas teses defensivas não merecem acolhida.A súmula nº 479, do
STJ, que trata da responsabilidade das instituições financeiras por fraudes em operações bancárias, é clara em estabelecer a
responsabilidade objetiva delas, ante ao acontecimento narrado na vestibular:"As instituições financeiras respondem objetivamente
pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".
Desse modo, para a configuração da responsabilidade da instituição financeira, basta a comprovação do ato ilícito, do evento
danoso, bem como da relação de causalidade entre ambos, não sendo necessário perquirir acerca do elemento subjetivo da culpa.
No caso em apreço, o ato ilícito evidencia-se pela utilização indevida dos dados bancários da autora para a realização de
empréstimo, sem que esta tenha o autorizado, fato que restou demonstrado pela análise do conjunto probatório constante nos
autos.Quanto ao pedido de dano material (repetição de indébito), este não merece acolhimento, visto que não ficou comprovado
nos autos o efetivo pagamento (desconto de valores) por qualquer meio de prova (exemplo, extratos bancários). Frise que o
documento de fl.11 não permite se auferir a existência de descontos realizados na conta da autora, sendo imprestável para a
comprovação do dano material.Por sua vez, o dano moral sofrido pela parte autora exsurge in re ipsa, ou seja, decorre da
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utilização indevida dos dados bancários da parte autora para a realização de empréstimo consignado sem a sua anuência,
situação que exorbita o mero dissabor ou constrangimento, sendo inegável a angústia sofrida em decorrência da diminuição
patrimonial. Portanto, no caso dos autos, evidente a fraude perpetrada por terceiro, com utilização às escuras dos dados bancários
do(a) autor(a), a fim de realizar transação financeira sem a manifestação da vontade deste(a). O êxito obtido pelo fraudador
denuncia a falha no fornecimento do serviço pelo banco réu que, ao escolher atuar no mercado sem as devidas cautelas, assume
os riscos do negócio e, consequentemente, o prejuízo dos vitimados sem qualquer relação com as fraudes. Em suma, a
responsabilidade do suplicado é inerente ao risco do negócio. Diante desse cenário, não há dúvida de que a conduta do réu violou
o direito da parte autora, causando-lhe prejuízos de ordem material, traduzidos nos indevidos descontos efetuados nos
vencimentos da mesma.É indiscutível também o abalo moral vivenciado, que não se traduz em mero dissabor cotidiano, mas,
ocasionado pela ausência de dever objetivo de cuidado da instituição financeira, resultando em sérias repercussões para a parte
autora, uma vez que os descontos indevidos sobre o valor dos seus vencimentos atingem o caráter de subsistência do salário,
afrontando sua dignidade. O dano, no caso concreto, é resultante da falha operacional da instituição bancária, prescindido de
qualquer comprovação da repercussão surtida no psiquismo do lesado, pois a simples consignação é suficiente à configuração do
dever de indenizar. Hipótese de dano in re ipsa. Quanto ao montante da indenização do dano moral, cabe a regra de que a quantia
deva ser suficiente para reparar o mal sofrido, sem propiciar enriquecimento sem causa à parte autora, além de atender ao caráter
pedagógico da condenação. Sabendo disso, no que tange ao quantum a título de indenização pelos danos morais, entendo que o
valor deve ser fixado em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), pois se mostra dentro dos parâmetros adotados pelo Tribunal
de Justiça do Estado do Maranhão e proporcional ao abalo sofrido.Por sua vez, quanto ao pedido de cancelamento do empréstimo
consignado, evidenciada a falha na prestação do serviço e não comprovada a contratação pela requerente, este merece
acolhimento quanto ao contrato: Contrato 011565414 no valor de R$ 535,72.Ante ao exposto, JULGO PARCIALMENTE
PROCEDENTES os pedidos formulados na exordial, resolvendo o mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015, para:1)
CONDENAR o requerido Banco Bradesco SA a pagar à parte autora, a título de danos morais, indenização no valor de R$ R$
2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), no prazo de 15 (quinze) dias, com juros de 1% (um por cento) ao mês, desde o evento
danoso (Súmula 54 do STJ) - Fev/2013 - e correção monetária desde a presente data (Súmula 362 do STJ), de acordo com a
tabela prática do TJMA.2) Negar o pedido de indenização por danos materiais. 3) CONDENAR o requerido Banco Bradesco SA a
CANCELAR, no prazo de 15 dias, o empréstimo consignado -Contrato 011565414 no valor de R$ 535,72- estando reconhecida a
inexistência do débito objeto desta demanda, sob pena de multa. Sem condenação em custas processuais e em honorários
advocatícios de sucumbência (art. 55, da Lei 9099/95). Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Havendo o pagamento voluntário,
com o respectivo depósito bancário no valor estipulado, expeça-se o alvará judicial.Após o trânsito em julgado, arquivem-se os
autos, com as cautelas legais.A presente decisão servirá como mandado de intimação, para todos os efeitos legais.Morros/MA, 27
de junho de 2017.ADRIANA DA SILVA CHAVESJuíza de Direito Titular da Comarca de Morros Resp: 184069

PROCESSO Nº 0000781-74.2013.8.10.0143 (4972013)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

REQUERENTE: JEAN MARCOS DOS SANTOS SILVA
ADVOGADO: JANIO NUNES QUEIROZ ( OAB 12719-MA ) e JOELSON PINHEIRO GUIMARAES ( OAB 8338-MA )

REU: DANIELE DESTERRO SERAFIM
ADVOGADO: DANILO GIUBERTI FILHO ( OAB 12144-MA )

DESPACHODesigno audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 09 de agosto de 2017, às 10h20min., no fórum
localIntimem-se o(a) requerente, o requerido e, seus advogados via DJE.Ciência ao Ministério Público. Este despacho servirá
como mandado, cumprimento, e/ou ofício na comunicação dos autos processuais, dentro do princípio da celeridade aqui
implantado.Morros/MA, 22 de junho de 2017.ADRIANA DA SILVA CHAVESJuíza de Direito Titular da Comarca de Morros Resp:
186304

PROCESSO Nº 0000782-54.2016.8.10.0143 (8862016)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

AUTOR: EDNER GARCIA DUTRA
ADVOGADO: JOAO JOSE DE CARVALHO JUNIOR ( OAB 15118-MA )

REU: BANCO BRADESCO SA
ADVOGADO: JOSÉ ALMIR DA ROCHA MENDES JUNIOR ( OAB 392A-RN )

Procedimento do Juizado Especial CívelProcesso nº 782-54.2016.8.10.0143 (8862016)Requerente: Edner Garcia DutraRequerido:
Banco Bradesco SASENTENÇATrata-se de ação indenizatória proposta por Edner Garcia Dutra em face de Banco Bradesco SA,
sustentando a ocorrência de descontos em seus proventos em razão de empréstimo consignado junto ao requerido - Contrato
805352853 no valor de R$ 807,24. Relata em sua exordial que não teria firmado nenhum contrato com o banco réu e que tais
debitações vêm lhe causando severos transtornos morais e prejuízos materiais.Relatório dispensado, conforme art. 38 da Lei nº
9.099/95.Decido.Não merece prosperar a preliminar de conexão levantada pela parte ré, visto que, não constam nos autos provas
de que os processos indicados na contestação (fls. 35) se encontram no mesmo momento processual do processo em análise, ao
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passo que a conexão só obrigaria a reunião dos processos se ambos estivessem prontos para julgamento. Pelo exposto, a
alegada conexão não logrou ser demonstrada por nenhuma das provas colacionadas aos autos.Ademais, quando ao pedido de
indeferimento da inicial realizado pela requerida com base na alegação de ausência de documentos essenciais, este merece ser
rechaçado, visto que os documentos anexados pelo autor permitem a compreensão do objeto da lide. Ademais, o grau valorativo
de cada documento colacionado há de ser auferido quando da apreciação do mérito, não havendo cabimento para maiores
divagações em fase preliminar. Partindo para a análise do mérito, o ponto nuclear da demanda consiste na suposta existência de
danos materiais e morais sofridos pela parte requerente em razão de ter sido imputado à parte autora empréstimo consignado de
forma não autorizada, tendo o banco requerido efetuado desconto(s) nos seus proventos no valor de R$ 23,20.Inicialmente,
reconheço a aplicabilidade das normas do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.079/90) à presente demanda, pois se trata
de uma relação consumerista, de modo que a Instituição Financeira requerida é a fornecedora de serviços bancários, nos termos
do art. 3º do CDC e da Súmula 297 do STJ ("o Código de Defesa do Consumidor se aplica às instituições financeiras"), e a
requerente qualifica-se como consumidora, conforme dispõem o art. 2º c/c com o art. 17 do referido diploma legal.Assim, o
enquadramento jurídico da discussão é sobre a existência ou não de defeito no serviço realizado pelo Banco requerido, uma vez
que o este não teria fornecido a segurança e cautela que legitimamente o consumidor esperava, nos termos do art. 14 do
CDC.Nesse sentido, o dispositivo legal supracitado dispõe que o fornecedor de serviços responde de forma objetiva,
independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à
prestação dos seus serviços, responsabilidade essa que somente será excluída se comprovada a inexistência do defeito ou a
culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro ou, ainda, nos casos fortuitos/força maior.Ademais, à presente demanda aplica-se a
inversão do ônus probante em favor do consumidor, com fundamento no art. 6º, inciso VIII e art. 14, §3º, ambos do CDC, em
virtude da verossimilhança de suas alegações e da sua condição de hipossuficiente processual. Caberia, em razão disso, ao
Requerido, o ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.Oportuno frisar que,
tratando-se de processo que tramita pelo rito do Juizado Especial, a produção de provas é concentrada na Audiência de Instrução
e Julgamento, logo, em razão do princípio da eventualidade deve o réu em sua contestação apresentar toda a prova documental
que for de seu interesse, não se podendo admitir a juntada de documentos de defesa em momento posterior ao ato, sob pena de
indeferimento.Compulsando os autos, verifica-se que a defesa não está acompanhada de qualquer prova documental e/ou
audiovisual, que demonstre ter sido o(a) autor(a) aquele(a) que efetivamente contratou e/ou se beneficiou das transações
bancárias aqui questionadas. No caso em apreço, caberia ao banco apresentar provas de que o serviço de crédito foi autorizado, o
que não fez, mesmo possuindo o ônus da prova, não comprovou o consentimento da parte requerente na contratação de
empréstimo consignado, ora objeto de questionamento.Assim, afasta-se a alegação de que a requerida estava atuando em
exercício regular de direito, haja vista inexistir qualquer contrato ou prova audiovisual que pudesse tornar a cobrança legítima,
devendo o banco ser responsabilizado pelos contratos que firma, pelas movimentações bancárias que promove e por todos os
demais riscos inerentes à atividade econômica, resguardando-se de agir de forma a privilegiar somente o lucro, devendo agir com
maior diligência nos casos futuros.Desse modo, face a negligência da Demandada em acostar aos autos provas de fatos
impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da Autora, suas teses defensivas não merecem acolhida.A súmula nº 479, do
STJ, que trata da responsabilidade das instituições financeiras por fraudes em operações bancárias, é clara em estabelecer a
responsabilidade objetiva delas, ante ao acontecimento narrado na vestibular:"As instituições financeiras respondem objetivamente
pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".
Desse modo, para a configuração da responsabilidade da instituição financeira, basta a comprovação do ato ilícito, do evento
danoso, bem como da relação de causalidade entre ambos, não sendo necessário perquirir acerca do elemento subjetivo da culpa.
No caso em apreço, o ato ilícito evidencia-se pela utilização dos dados bancários da autora para a realização de empréstimo, sem
que esta tenha o autorizado, fato que restou demonstrado pela análise do conjunto probatório constante nos autos.Quanto ao
pedido de dano material (repetição de indébito), este não merece acolhimento, visto que não ficou comprovado nos autos o efetivo
pagamento (desconto de valores) por qualquer meio de prova (exemplo, extratos bancários). Frise que o documento de fl.11 não
permite se auferir a existência de descontos realizados na conta da autora, sendo imprestável para a comprovação do dano
material.Por sua vez, o dano moral sofrido pela parte autora exsurge in re ipsa, ou seja, decorre da utilização dos dados bancários
da autora para a realização de empréstimo consignado não contratado, situação que exorbita o mero dissabor ou constrangimento,
sendo inegável a angústia sofrida em decorrência da diminuição patrimonial. Portanto, no caso dos autos, evidente a fraude
perpetrada por terceiro, com utilização às escuras dos dados bancários do(a) autor(a), a fim de realizar transação financeira sem a
manifestação da vontade deste(a). O êxito obtido pelo fraudador denuncia a falha no fornecimento do serviço pelo banco réu que,
ao escolher atuar no mercado sem as devidas cautelas, assume os riscos do negócio e, consequentemente, o prejuízo dos
vitimados sem qualquer relação com as fraudes. Em suma, a responsabilidade do suplicado é inerente ao risco do negócio. Diante
desse cenário, não há dúvida de que a conduta do réu violou o direito da parte autora, causando-lhe prejuízos de ordem material,
traduzidos nos indevidos descontos efetuados nos vencimentos da mesma.É indiscutível também o abalo moral vivenciado, que
não se traduz em mero dissabor cotidiano, mas, ocasionado pela ausência de dever objetivo de cuidado da instituição financeira,
resultando em sérias repercussões para a parte autora, uma vez que os descontos indevidos sobre o valor dos seus vencimentos
atingem o caráter de subsistência do salário, afrontando sua dignidade. O dano, no caso concreto, é resultante da falha
operacional da instituição bancária, prescindido de qualquer comprovação da repercussão surtida no psiquismo do lesado, pois a
simples consignação é suficiente à configuração do dever de indenizar. Hipótese de dano in re ipsa. Quanto ao montante da
indenização do dano moral, cabe a regra de que a quantia deva ser suficiente para reparar o mal sofrido, sem propiciar
enriquecimento sem causa à parte autora, além de atender ao caráter pedagógico da condenação. Sabendo disso, no que tange
ao quantum a título de indenização pelos danos morais, entendo que o valor deve ser fixado em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos
reais), pois se mostra dentro dos parâmetros adotados pelo Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão e proporcional ao abalo
sofrido.Por sua vez, quanto ao pedido de cancelamento do empréstimo consignado, evidenciada a falha na prestação do serviço e
não comprovada a contratação pela requerente, este merece acolhimento quanto ao contrato: Contrato 805352853 no valor de R$
807,24.Ante ao exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na exordial, resolvendo o mérito, nos
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termos do art. 487, I, do CPC/2015, para:1) CONDENAR o requerido Banco Bradesco SA a pagar à parte autora, a título de danos
morais, indenização no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), no prazo de 15 (quinze) dias, com juros de 1% (um por
cento) ao mês, desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ) - Dez/2015 - e correção monetária desde a presente data (Súmula 362
do STJ), de acordo com a tabela prática do TJMA.2) Negar o pedido de indenização por danos materiais. 3) CONDENAR o
requerido Banco Bradesco SA a CANCELAR, no prazo de 15 dias, o empréstimo consignado -Contrato 805352853 no valor de R$
807,24- estando reconhecida a inexistência do débito objeto desta demanda, sob pena de multa. Sem condenação em custas
processuais e em honorários advocatícios de sucumbência (art. 55, da Lei 9099/95).Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Havendo
o pagamento voluntário, com o respectivo depósito bancário no valor estipulado, expeça-se o alvará judicial.Após o trânsito em
julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas legais.A presente decisão servirá como mandado de intimação, para todos os
efeitos legais.Morros/MA, 27 de junho de 2017.ADRIANA DA SILVA CHAVESJuíza de Direito Titular da Comarca de Morros Resp:
184069

PROCESSO Nº 0000787-76.2016.8.10.0143 (8912016)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

REQUERENTE: EDNER GARCIA DUTRA
ADVOGADO: JOAO JOSE DE CARVALHO JUNIOR ( OAB 15118-MA )

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. - AG. ROSÁRIO
ADVOGADO: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO ( OAB 11812A-MA )

Procedimento do Juizado Especial CívelProcesso nº 787-76.2016.8.10.0143 (8912016)Requerente: Edner Garcia DutraRequerido:
Banco Bradesco S.A. - Ag. RosárioSENTENÇATrata-se de ação indenizatória proposta por Edner Garcia Dutra em face de Banco
Bradesco S.A. - Ag. Rosário, sustentando a ocorrência de descontos em seus proventos em razão de taxas de serviços bancários
(Seguro Prestamista) junto ao requerido - extrato de fl.11. Relata em sua exordial que não teria firmado nenhum contrato com o
banco réu e que tais debitações vêm lhe causando severos transtornos morais e prejuízos materiais.Relatório dispensado,
conforme art. 38 da Lei nº 9.099/95.Decido.Em sede de defesa a requerida argúi, preliminarmente, a incompetência deste Juizado,
por tratar-se a lide de causa complexa. No entanto, esta preliminar não merece prosperar, haja vista ser possível a análise desta
questão em sede de Juizados, não demandando nenhum tipo de prova pericial. O réu não juntou qualquer contrato a ser periciado,
ao passo que as provas já colacionadas aos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia, bem como, podem ser
analisadas por esta magistrada, não sendo necessária dilação probatória.Partindo para a análise do mérito, o ponto nuclear da
demanda consiste na suposta existência de danos materiais e morais sofridos pela parte requerente em razão de ter sido imputado
à parte autora taxas de serviços bancários (Seguro Prestamista) de forma não autorizada, tendo o banco requerido efetuado
desconto(s) nos seus proventos no valor de R$ 2,36.Inicialmente, reconheço a aplicabilidade das normas do Código de Defesa do
Consumidor (Lei nº 8.079/90) à presente demanda, pois se trata de uma relação consumerista, de modo que a Instituição
Financeira requerida é a fornecedora de serviços bancários, nos termos do art. 3º do CDC e da Súmula 297 do STJ ("o Código de
Defesa do Consumidor se aplica às instituições financeiras"), e a requerente qualifica-se como consumidora, conforme dispõem o
art. 2º c/c com o art. 17 do referido diploma legal.Assim, o enquadramento jurídico da discussão é sobre a existência ou não de
defeito no serviço realizado pelo Banco requerido, uma vez que o este não teria fornecido a segurança e cautela que legitimamente
o consumidor esperava, nos termos do art. 14 do CDC.Nesse sentido, o dispositivo legal supracitado dispõe que o fornecedor de
serviços responde de forma objetiva, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos
consumidores por defeitos relativos à prestação dos seus serviços, responsabilidade essa que somente será excluída se
comprovada a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro ou, ainda, nos casos fortuitos/força
maior.Ademais, à presente demanda aplica-se a inversão do ônus probante em favor do consumidor, com fundamento no art. 6º,
inciso VIII e art. 14, §3º, ambos do CDC, em virtude da verossimilhança de suas alegações e da sua condição de hipossuficiente
processual. Caberia, em razão disso, ao Requerido, o ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.Oportuno frisar que, tratando-se de processo que tramita pelo rito do Juizado Especial, a produção de provas é
concentrada na Audiência de Instrução e Julgamento, logo, em razão do princípio da eventualidade deve o réu em sua contestação
apresentar toda a prova documental que for de seu interesse, não se podendo admitir a juntada de documentos de defesa em
momento posterior ao ato, sob pena de indeferimento.Compulsando os autos, verifica-se que a defesa não está acompanhada de
qualquer prova documental e/ou audiovisual, que demonstre ter sido o(a) autor(a) aquele(a) que efetivamente contratou e/ou se
beneficiou das transações bancárias aqui questionadas. No caso em apreço, caberia ao banco apresentar provas de que o serviço
de crédito foi autorizado, o que não fez, mesmo possuindo o ônus da prova, não comprovou o consentimento da parte requerente
na contratação de serviços bancários (Seguro Prestamista), ora objeto de questionamento.Assim, afasta-se a alegação de que a
requerida estava atuando em exercício regular de direito, haja vista inexistir qualquer contrato ou prova audiovisual que pudesse
tornar a cobrança legítima, devendo o banco ser responsabilizado pelos contratos que firma, pelas movimentações bancárias que
promove e por todos os demais riscos inerentes à atividade econômica, resguardando-se de agir de forma a privilegiar somente o
lucro, devendo agir com maior diligência nos casos futuros.Desse modo, face a negligência da Demandada em acostar aos autos
provas de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da Autora, suas teses defensivas não merecem acolhida.A
súmula nº 479, do STJ, que trata da responsabilidade das instituições financeiras por fraudes em operações bancárias, é clara em
estabelecer a responsabilidade objetiva delas, ante ao acontecimento narrado na vestibular:"As instituições financeiras respondem
objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações
bancárias". Desse modo, para a configuração da responsabilidade da instituição financeira, basta a comprovação do ato ilícito, do
evento danoso, bem como da relação de causalidade entre ambos, não sendo necessário perquirir acerca do elemento subjetivo
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da culpa. No caso em apreço, o ato ilícito evidencia-se pelos descontos indevidos nos proventos da parte autora, sem que esta
tenha os autorizado, fato que restou demonstrado pela análise do conjunto probatório constante nos autos.Quanto ao pedido de
indenização por danos materiais, este merece acolhimento, restando reconhecida a ilegalidade do(s) desconto(s), tendo direito a
parte autora à devolução em dobro das quantias indevidamente descontadas de seus proventos. Contudo, em conformidade com
os documentos colacionados aos autos - extrato de fl.11 -, a parte autora somente comprovou ter sido debitado de seu benefício
um desconto no importe de R$ 2,36. Tal valor deverá ser restituído em dobro, perfazendo a importância de R$ 4,72, a título de
repetição de indébito (Parágrafo Único, Art.42, CDC).Todavia, quanto ao pedido de indenização por danos morais em razão de
descontos indevidos no importe R$ 2,36, em que pese a conduta relapsa da parte requerida, tal falha não é capaz de gerar dano
moral indenizável, sob pena de banalização do instituto. O presente caso retrata mero aborrecimento, chateação da vida cotidiana,
em que todos estão expostos a sofrer, mas que não é capaz, por si só, de abalar algum direito da personalidade do indivíduo e, por
isso, não gera indenização por danos morais.Por sua vez, quanto ao pedido de cancelamento dos descontos de serviços bancários
de Seguro Prestamista, evidenciada a falha na prestação do serviço e não comprovada a contratação pela requerente, este
merece acolhimento quanto ao contrato: extrato de fl.11.Ante ao exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos
formulados na exordial, resolvendo o mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015, para: 1) Negar o pedido de indenização por
danos morais.2) CONDENAR o requerido Banco Bradesco S.A. - Ag. Rosário ao pagamento do valor de R$ 4,72 (quatro reais e
setenta e dois centavos), no prazo de 15 (quinze) dias, a título de indenização por danos materiais, com juros de 1% (um por
cento) ao mês, desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ) Abril/2013 e correção monetária desde o prejuízo auferido em cada
prestação (Súmula 43 do STJ), de 3) CONDENAR o requerido Banco Bradesco S.A. - Ag. Rosário a CANCELAR, no prazo de 15
dias, eventual contrato relativo à serviços bancários (Seguro Prestamista) -extrato de fl.11- estando reconhecida a inexistência do
débito objeto desta demanda, sob pena de multa. Sem condenação em custas processuais e em honorários advocatícios de
sucumbência (art. 55, da Lei 9099/95). Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Havendo o pagamento voluntário, com o respectivo
depósito bancário no valor estipulado, expeça-se o alvará judicial.Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as
cautelas legais.A presente decisão servirá como mandado de intimação, para todos os efeitos legais.Morros/MA, 27 de junho de
2017.ADRIANA DA SILVA CHAVESJuíza de Direito Titular da Comarca de Morros Resp: 184069

PROCESSO Nº 0000790-31.2016.8.10.0143 (8942016)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

AUTOR: EDNER GARCIA DUTRA
ADVOGADO: JOAO JOSE DE CARVALHO JUNIOR ( OAB 15118-MA )

REU: BANCO BRADESCO SA
ADVOGADO: JOSÉ ALMIR DA ROCHA MENDES JUNIOR ( OAB 392A-RN )

Procedimento do Juizado Especial CívelProcesso nº 790-31.2016.8.10.0143 (8942016)Requerente: Edner Garcia DutraRequerido:
Banco Bradesco SASENTENÇATrata-se de ação indenizatória proposta por Edner Garcia Dutra em face de Banco Bradesco SA,
sustentando a ocorrência de descontos em seus proventos em razão de empréstimo consignado junto ao requerido - histórico de
consignação de fl.11 - Contrato nº 802957497. Relata em sua exordial que não teria firmado nenhum contrato com o banco réu e
que tais debitações vêm lhe causando severos transtornos morais e prejuízos materiais.Relatório dispensado, conforme art. 38 da
Lei nº 9.099/95.Decido.Não cabe prosperar a preliminar de conexão levantada pela parte ré em sede de defesa, visto que, não
constam nos autos provas de que os processos indicados na contestação (fls. 36/37) se encontram no mesmo momento
processual do processo em análise, ao passo que a conexão só obrigaria a reunião dos processos se ambos estivessem prontos
para julgamento. Pelo exposto, a alegada conexão não logrou ser demonstrada por nenhuma das provas colacionadas aos
autos.Partindo para a análise do mérito, o ponto nuclear da demanda consiste na suposta existência de danos materiais e morais
sofridos pela parte requerente em razão de ter sido imputado à parte autora empréstimo consignado de forma não autorizada,
tendo o banco requerido efetuado desconto(s) nos seus proventos no valor de R$ 32,97.Inicialmente, reconheço a aplicabilidade
das normas do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.079/90) à presente demanda, pois se trata de uma relação
consumerista, de modo que a Instituição Financeira requerida é a fornecedora de serviços bancários, nos termos do art. 3º do CDC
e da Súmula 297 do STJ ("o Código de Defesa do Consumidor se aplica às instituições financeiras"), e a requerente qualifica-se
como consumidora, conforme dispõem o art. 2º c/c com o art. 17 do referido diploma legal.Assim, o enquadramento jurídico da
discussão é sobre a existência ou não de defeito no serviço realizado pelo Banco requerido, uma vez que o este não teria
fornecido a segurança e cautela que legitimamente o consumidor esperava, nos termos do art. 14 do CDC.Nesse sentido, o
dispositivo legal supracitado dispõe que o fornecedor de serviços responde de forma objetiva, independentemente da existência de
culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos seus serviços,
responsabilidade essa que somente será excluída se comprovada a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou
de terceiro ou, ainda, nos casos fortuitos/força maior.Ademais, à presente demanda aplica-se a inversão do ônus probante em
favor do consumidor, com fundamento no art. 6º, inciso VIII e art. 14, §3º, ambos do CDC, em virtude da verossimilhança de suas
alegações e da sua condição de hipossuficiente processual. Caberia, em razão disso, ao Requerido, o ônus de provar a existência
de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.Oportuno frisar que, tratando-se de processo que tramita pelo rito do
Juizado Especial, a produção de provas é concentrada na Audiência de Instrução e Julgamento, logo, em razão do princípio da
eventualidade deve o réu em sua contestação apresentar toda a prova documental que for de seu interesse, não se podendo
admitir a juntada de documentos de defesa em momento posterior ao ato, sob pena de indeferimento.Compulsando os autos,
verifica-se que a defesa não está acompanhada de qualquer prova documental e/ou audiovisual, que demonstre ter sido o(a)
autor(a) aquele(a) que efetivamente contratou e/ou se beneficiou das transações bancárias aqui questionadas. No caso em apreço,
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caberia ao banco apresentar provas de que o serviço de crédito foi autorizado, o que não fez, mesmo possuindo o ônus da prova,
não comprovou o consentimento da parte requerente na contratação de empréstimo consignado, ora objeto de
questionamento.Assim, afasta-se a alegação de que a requerida estava atuando em exercício regular de direito, haja vista inexistir
qualquer contrato ou prova audiovisual que pudesse tornar a cobrança legítima, devendo o banco ser responsabilizado pelos
contratos que firma, pelas movimentações bancárias que promove e por todos os demais riscos inerentes à atividade econômica,
resguardando-se de agir de forma a privilegiar somente o lucro, devendo agir com maior diligência nos casos futuros.Desse modo,
face a negligência da Demandada em acostar aos autos provas de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da
Autora, suas teses defensivas não merecem acolhida.A súmula nº 479, do STJ, que trata da responsabilidade das instituições
financeiras por fraudes em operações bancárias, é clara em estabelecer a responsabilidade objetiva delas, ante ao acontecimento
narrado na vestibular:"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a
fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". Desse modo, para a configuração da
responsabilidade da instituição financeira, basta a comprovação do ato ilícito, do evento danoso, bem como da relação de
causalidade entre ambos, não sendo necessário perquirir acerca do elemento subjetivo da culpa. No caso em apreço, o ato ilícito
evidencia-se pela realização de empréstimo em nome da parte autora, sem que esta tenha o autorizado, fato que restou
demonstrado pela análise do conjunto probatório constante nos autos.Quanto ao pedido de dano material (repetição de indébito),
este não merece acolhimento, visto que não ficou comprovado nos autos o efetivo pagamento (desconto de valores da conta da
autora) por qualquer meio de prova (exemplo, extratos bancários). Frise que o documento de fl.11 não permite se auferir a
existência de descontos realizados na conta da autora, sendo imprestável para a comprovação do dano material.Por sua vez, o
dano moral sofrido pela parte autora exsurge in re ipsa, ou seja, decorre da utilização dos dados bancários da autora para a
realização de empréstimo, situação que exorbita o mero dissabor ou constrangimento, sendo inegável a angústia sofrida em
decorrência da imputação de débito em nome da consumidora. Portanto, no caso dos autos, evidente a fraude perpetrada por
terceiro, com utilização às escuras dos dados bancários do(a) autor(a), a fim de realizar transação financeira sem a manifestação
da vontade deste(a). O êxito obtido pelo fraudador denuncia a falha no fornecimento do serviço pelo banco réu que, ao escolher
atuar no mercado sem as devidas cautelas, assume os riscos do negócio e, consequentemente, o prejuízo dos vitimados sem
qualquer relação com as fraudes. Em suma, a responsabilidade do suplicado é inerente ao risco do negócio. Diante desse cenário,
não há dúvida de que a conduta do réu violou o direito da parte autora, causando-lhe prejuízos de ordem material, traduzidos nos
indevidos descontos efetuados nos vencimentos da mesma.É indiscutível também o abalo moral vivenciado, que não se traduz em
mero dissabor cotidiano, mas, ocasionado pela ausência de dever objetivo de cuidado da instituição financeira, resultando em
sérias repercussões para a parte autora, uma vez que os descontos indevidos sobre o valor dos seus vencimentos atingem o
caráter de subsistência do salário, afrontando sua dignidade. O dano, no caso concreto, é resultante da falha operacional da
instituição bancária, prescindido de qualquer comprovação da repercussão surtida no psiquismo do lesado, pois a simples
consignação é suficiente à configuração do dever de indenizar. Hipótese de dano in re ipsa. Quanto ao montante da indenização
do dano moral, cabe a regra de que a quantia deva ser suficiente para reparar o mal sofrido, sem propiciar enriquecimento sem
causa à parte autora, além de atender ao caráter pedagógico da condenação. Sabendo disso, no que tange ao quantum a título de
indenização pelos danos morais, entendo que o valor deve ser fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais), pois se mostra dentro dos
parâmetros adotados pelo Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão e proporcional ao abalo sofrido.Por sua vez, quanto ao
pedido de cancelamento do empréstimo consignado, evidenciada a falha na prestação do serviço e não comprovada a contratação
pela requerente, este merece acolhimento quanto ao contrato nº 802957497 - histórico de consignação de fl.11.Ante ao exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na exordial, resolvendo o mérito, nos termos do art. 487, I, do
CPC/2015, para:1) CONDENAR o requerido Banco Bradesco SA a pagar à parte autora, a título de danos morais, indenização no
valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), no prazo de 15 (quinze) dias, com juros de 1% (um por cento) ao mês, desde o evento
danoso (Súmula 54 do STJ) - 07/03/2015 - e correção monetária desde a presente data (Súmula 362 do STJ), de acordo com a
tabela prática do TJMA.2) Negar o pedido de indenização por danos materiais. 3) CONDENAR o requerido Banco Bradesco SA a
CANCELAR, no prazo de 15 dias, contrato relativo à empréstimo consignado -histórico de consignação de fl.11 - Contrato nº
802957497- estando reconhecida a inexistência do débito objeto desta demanda, sob pena de multa. Sem condenação em custas
processuais e em honorários advocatícios de sucumbência (art. 55, da Lei 9099/95).Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Havendo
o pagamento voluntário, com o respectivo depósito bancário no valor estipulado, expeça-se o alvará judicial.Após o trânsito em
julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas legais.A presente decisão servirá como mandado de intimação, para todos os
efeitos legais.Morros/MA, 27 de junho de 2017.ADRIANA DA SILVA CHAVESJuíza de Direito Titular da Comarca de Morros Resp:
184069

PROCESSO Nº 0000805-05.2013.8.10.0143 (5132013)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

AUTOR: MARIO SERGIO DA SILVA TEIXEIRA
ADVOGADO: DANILO GIUBERTI FILHO ( OAB 12144-MA )

REU: ESTADO DO MARANHAO

Processo nº 805-05.2013.8.10.0143 (5132016)Requerente:Mario Sergio da Silva TeixeiraRequerido(a):O Estado do
MaranhãoDESPACHO1. Apesar de devidamente citado, o requerido não apresentou contestação, motivo pelo qual decreto a sua
revelia, nos termos do art. 344 do CPC/2015 (não se aplica à Fazenda Pública o efeito material da revelia, mas, tão apenas, o
efeito processual, podendo intervir no processo em qualquer momento);2. Nos termos do art. 357 do Código de Processo Civil,
procederei ao saneamento do presente feito: I) não há questões processuais pendentes para serem resolvidas (réu revel); II) as
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questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória são as seguintes: a) se a atuação dos policiais militares na
abordagem do requerente extrapolou os limites legais; b) se os policiais militares xingaram o requerente; c) se a atuação do agente
de polícia civil da Delegacia Regional de Rosário extrapolou os limites legais; d) fato, dano e nexo causal com a atividade do
Estado; e) dano moral indenizável.3. Sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do Código
de Processo Civil/2015, intime-se a parte requerente (por meio de seus respectivos advogados - DJe) para, no prazo de 10 (dez)
dias úteis, manifestar sobre a pretensão de produzir prova em audiência, indicando, em caso positivo, sua pertinência e o objetivo
de sua realização, sob pena de indeferimento.4. Publique-se.5. Após, retornem-me conclusos. Morros/MA, 27 de junho de
2017.ADRIANA DA SILVA CHAVESJuíza de Direito Titular da Comarca de Morros Resp: 184069

PROCESSO Nº 0000806-87.2013.8.10.0143 (5142013)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

AUTOR: JOSÉ RIBAMAR MORAES DO NASCIMENTO
ADVOGADO: DANILO GIUBERTI FILHO ( OAB 12144-MA )

REU: ESTADO DO MARANHAO

Processo nº 806-87.2013.8.10.0143 (5142016)Requerente:José Ribamar Moraes do NascimentoRequerido(a):O Estado do
MaranhãoDESPACHO1. Nos termos do art. 357 do Código de Processo Civil, procederei ao saneamento do presente feito: I) a
citação, mesmo por correio, cumpriu a sua destinação legal, que foi dar ciência da ação ao requerido, que apresentou,
tempestivamente a respectiva resposta, suprindo eventual nulidade na forma que o ato foi realizado; II) as questões de fato sobre
as quais recairá a atividade probatória são as seguintes: a) se a atuação do agente público extrapolou os limites legais; b) fato,
dano e nexo causal com a atividade do Estado; e) dano moral indenizável.2. Sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da
lide, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil/2015, intime-se a parte requerente (por meio de seus respectivos
advogados - DJe) e a parte requerida (remessa dos autos) para, no prazo de 10 (dez) dias úteis, manifestar sobre a pretensão de
produzir prova em audiência, indicando, em caso positivo, sua pertinência e o objetivo de sua realização, sob pena de
indeferimento.3. Publique-se.4. Após, retornem-me conclusos. Morros/MA, 27 de junho de 2017.ADRIANA DA SILVA
CHAVESJuíza de Direito Titular da Comarca de Morros Resp: 184069

PROCESSO Nº 0000868-25.2016.8.10.0143 (9842016)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

REQUERENTE: JOSÉ DE JESUS ARAÚJO SANTOS
ADVOGADO: LAYANE DIAS SANTOS ( OAB 15254-MA )

REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA
ADVOGADO: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO ( OAB 11812A-MA )

Procedimento do Juizado Especial CívelProcesso nº 868-25.2016.8.10.0143 (9842016)Requerente: José de Jesus Araújo
SantosRequerido: Banco Bradesco S/ASENTENÇATrata-se de ação indenizatória proposta por José de Jesus Araújo Santos em
face de Banco Bradesco S/A. Na inicial, a parte autora questiona a inscrição indevida de seu nome junto aos órgãos de restrição
de crédito (SPC/SERASA) em razão de suposta dívida nos valores de R$ 355,91, Contrato 053879613000085, vencido em
Out/2014 e R$ 58,16 vencido em Jun/2013, as quais afirmar não ter contraído junto à instituição requerida.Relatório dispensado,
conforme art. 38 da Lei nº 9.099/95.Decido.Em sede de defesa a requerida argúi, preliminarmente, a falta de interesse de agir do
autor, visto que este não procurou o banco para uma solução administrativa do conflito, todavia esta argumentação merece ser
rechaçada. O interesse de agir é o elemento material do direito de ação e consiste no interesse de obter o provimento demandado,
neste contexto autor demonstrou a necessidade e a utilidade de utilizar-se da via judicial para a resolução da celeuma. Ademais,
pelo princípio constitucional do acesso à Justiça, é desnecessário o procedimento administrativo para que o interessado pleiteie
judicialmente o que entende ser de seu direito.Partindo para a análise do mérito, o presente caso tem como objeto uma relação de
consumo, em que o requerente encontra-se em posição de hipossuficiência, vigorando assim, a inversão do ônus da prova,
conforme preceitua o art. 6º, VIII, do CDC.A defesa alega genericamente que o autor possui um contrato junto à requerida e que
este se encontra inadimplente com o cumprimento de suas obrigações, fato que motivou a negativação de seu nome.Contudo,
compulsando os autos, verifica-se que a defesa não está acompanhada de qualquer prova documental e/ou audiovisual, que
demonstre ter sido o(a) autor(a) aquele(a) que efetivamente contratou e/ou se beneficiou de transações bancárias junto ao
requerido. No caso em apreço, caberia ao banco apresentar provas de que o serviço de crédito foi autorizado, o que não fez,
mesmo possuindo o ônus da prova, não comprovou o consentimento da parte requerente na contratação do serviço que, em tese,
teria motivado a inscrição do nome da parte autora nos órgãos de restrição de crédito.Assim, afasta-se a alegação de que a
requerida estava atuando em exercício regular de direito, haja vista inexistir qualquer contrato ou prova audiovisual que pudesse
tornar a cobrança legítima, devendo o banco ser responsabilizado pela falha na prestação do serviço, resguardando-se de agir de
forma a privilegiar somente o lucro, devendo agir com maior diligência nos casos futuros.Desse modo, face a negligência da
Demandada em acostar aos autos provas de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da Autora, suas teses
defensivas não merecem acolhida.Por conseguinte, impende ressaltar que a responsabilidade, neste caso, é objetiva, ou seja,
independente de culpa e, por isso, basta a comprovação do dano e nexo de causalidade (art. 14 do Código de Defesa do
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Consumidor), o que ocorreu no presente caso, como acima fundamentado. Por certo, tal comportamento tomado pela Requerida
há de ensejar a responsabilidade por violação da honra alheia, conforme garantia constitucional presente em seu art. 5°, X, que
preceitua como invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas.Outrossim, há que se considerar a
notoriedade das consequências danosas causadas pela inscrição na lista de inadimplente (SPC/SERASA) que geram para
qualquer pessoa (física ou jurídica) uma pária em suas relações comerciais, impossibilitando, no seu dia-a-dia, de comercializar,
adquirir bens e serviços, etc, configurando tal situação a própria ação danosa de difícil reparação que se visa combater, sobejada
pelos transtornos de uma eventual demora no curso do feito, em detrimento do direito alegado. Assim, constatada a
responsabilidade de reparar os danos morais, a próxima tarefa é delimitá-la.Cumpre ao julgador definir o quantum indenizatório,
tarefa para a qual deve considerar as circunstâncias fáticas, o comportamento do ofensor e da vítima, a repercussão e a
intensidade do abalo causado ao ofendido, pautando a análise a partir dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sem
perder de vista o caráter punitivo e pedagógico da medida, todavia, evitando o enriquecimento sem causa.Considerando, pois, as
repercussões usuais extraídas da situação em comento, reputo como adequada e suficiente que a indenização seja arbitrada no
valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), para corrigir a falta da ré e compensar os danos experimentados pelo
requerente.Por sua vez, quanto ao pedido de cancelamento do débito e retirada do nome da autora dos órgãos de restrição de
crédito, evidenciada a falha na prestação do serviço, este merece acolhimento.Ante ao exposto, JULGO PROCEDENTES os
pedidos formulados na exordial, resolvendo o mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015, para:1) CONDENAR o requerido
Banco Bradesco S.A a pagar à parte autora, a título de danos morais, indenização no valor de 2.500,00 (dois mil e quinhentos
reais), no prazo de 15 (quinze) dias, com juros de 1% (um por cento) ao mês, desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ) -
Jun/2013 (fl.15) - e correção monetária desde a presente data (Súmula 362 do STJ), de acordo com a tabela prática do TJMA.2)
CONDENAR o requerido Banco Bradesco S.A a RETIRAR o nome do autor dos órgãos de restrição de crédito eventual e
CANCELAR definitivamente os débitos nos valores de R$ 355,91, vencido em Out/2014 e R$ 58,16 vencido em Jun/2013, ambos
relativos ao contrato 053879613000085 (fl.15), estando reconhecida a inexistência destes, no prazo de 15 dias, sob pena de multa.
Sem condenação em custas processuais e em honorários advocatícios de sucumbência (art. 55, da Lei 9099/95).Publique-se.
Registre-se. Intimem-se.Havendo o pagamento voluntário, com o respectivo depósito bancário no valor estipulado, expeça-se o
alvará judicial.Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas legais.A presente decisão servirá como mandado
de intimação, para todos os efeitos legais.Morros/MA, 27 de junho de 2017.ADRIANA DA SILVA CHAVESJuíza de Direito Titular
da Comarca de Morros Resp: 184069

PROCESSO Nº 0000884-13.2015.8.10.0143 (9742015)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

REQUERENTE: ERCÍLIO DA SILVA
ADVOGADO: HIALEY CARVALHO ARANHA ( OAB 10520-MA )

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO: JOSÉ ALMIR DA ROCHA MENDES JUNIOR ( OAB 392A-RN )

Procedimento do Juizado Especial CívelProcesso nº 884-13.2015.8.10.0143 (9742015)Requerente: Ercílio da SilvaRequerido:
Banco Bradesco S/ASENTENÇATrata-se de ação indenizatória proposta por Ercílio da Silva em face de Banco Bradesco S/A,
sustentando a ocorrência de descontos em seus proventos em razão de cabrança de taxas bancárias de cartão de crédito
anuidade, encargo limite de crédito e cesta Bradesco Expresso junto ao requerido - extrato de fl.17. Relata em sua exordial que
não teria firmado nenhum contrato com o banco réu e que tais debitações vêm lhe causando severos transtornos morais e
prejuízos materiais.Relatório dispensado, conforme art. 38 da Lei nº 9.099/95.Decido.O ponto nuclear da demanda consiste na
suposta existência de danos materiais e morais sofridos pela parte requerente em razão de ter sido imputado à parte autora
cobrança de serviços bancários (cartão de crédito anuidade, encargo limite de crédito e cesta Bradesco Expresso) de forma não
autorizada, tendo o banco requerido efetuado desconto(s) nos seus proventos nos valores de R$ 2,98 + R$ 12,20 + R$
11,58.Inicialmente, reconheço a aplicabilidade das normas do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.079/90) à presente
demanda, pois se trata de uma relação consumerista, de modo que a Instituição Financeira requerida é a fornecedora de serviços
bancários, nos termos do art. 3º do CDC e da Súmula 297 do STJ ("o Código de Defesa do Consumidor se aplica às instituições
financeiras"), e a requerente qualifica-se como consumidora, conforme dispõem o art. 2º c/c com o art. 17 do referido diploma
legal.Assim, o enquadramento jurídico da discussão é sobre a existência ou não de defeito no serviço realizado pelo Banco
requerido, uma vez que o este não teria fornecido a segurança e cautela que legitimamente o consumidor esperava, nos termos do
art. 14 do CDC.Nesse sentido, o dispositivo legal supracitado dispõe que o fornecedor de serviços responde de forma objetiva,
independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à
prestação dos seus serviços, responsabilidade essa que somente será excluída se comprovada a inexistência do defeito ou a
culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro ou, ainda, nos casos fortuitos/força maior.Ademais, à presente demanda aplica-se a
inversão do ônus probante em favor do consumidor, com fundamento no art. 6º, inciso VIII e art. 14, §3º, ambos do CDC, em
virtude da verossimilhança de suas alegações e da sua condição de hipossuficiente processual. Caberia, em razão disso, ao
Requerido, o ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.Oportuno frisar que,
tratando-se de processo que tramita pelo rito do Juizado Especial, a produção de provas é concentrada na Audiência de Instrução
e Julgamento, logo, em razão do princípio da eventualidade deve o réu em sua contestação apresentar toda a prova documental
que for de seu interesse, não se podendo admitir a juntada de documentos de defesa em momento posterior ao ato, sob pena de
indeferimento.Compulsando os autos, verifica-se que a defesa não está acompanhada de qualquer prova documental e/ou
audiovisual, que demonstre ter sido o(a) autor(a) aquele(a) que efetivamente contratou e/ou se beneficiou das transações
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bancárias aqui questionadas. No caso em apreço, caberia ao banco apresentar provas de que o serviço de crédito foi autorizado, o
que não fez, mesmo possuindo o ônus da prova, não comprovou o consentimento da parte requerente na contratação de serviços
bancários (cartão de crédito anuidade, encargo limite de crédito e cesta Bradesco Expresso), ora objeto de questionamento.Assim,
afasta-se a alegação de que a requerida estava atuando em exercício regular de direito, haja vista inexistir qualquer contrato ou
prova audiovisual que pudesse tornar a cobrança legítima, devendo o banco ser responsabilizado pelos contratos que firma, pelas
movimentações bancárias que promove e por todos os demais riscos inerentes à atividade econômica, resguardando-se de agir de
forma a privilegiar somente o lucro, devendo agir com maior diligência nos casos futuros.Desse modo, face a negligência da
Demandada em acostar aos autos provas de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da Autora, suas teses
defensivas não merecem acolhida.A súmula nº 479, do STJ, que trata da responsabilidade das instituições financeiras por fraudes
em operações bancárias, é clara em estabelecer a responsabilidade objetiva delas, ante ao acontecimento narrado na
vestibular:"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos
praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". Desse modo, para a configuração da responsabilidade da instituição
financeira, basta a comprovação do ato ilícito, do evento danoso, bem como da relação de causalidade entre ambos, não sendo
necessário perquirir acerca do elemento subjetivo da culpa. No caso em apreço, o ato ilícito evidencia-se pelos descontos
indevidos nos proventos da parte autora, sem que esta tenha autorizado tal serviço, fato que restou demonstrado pela análise do
conjunto probatório constante nos autos.Quanto ao pedido de indenização por danos materiais, este merece acolhimento, restando
reconhecida a ilegalidade do(s) desconto(s), tendo direito a parte autora à devolução em dobro das quantias indevidamente
descontadas de seus proventos. Contudo, em conformidade com os documentos colacionados aos autos - extrato de fl.17 -, a
parte autora somente comprovou ter sido debitado de seu benefício desconto(s) no importe de R$ 26,76. Tal valor deverá ser
restituído em dobro, perfazendo a importância de R$ 53,52, a título de repetição de indébito (Parágrafo Único, Art.42,
CDC).Todavia, quanto ao pedido de indenização por danos morais em razão de descontos indevidos no importe R$ 26,76 -, em
que pese a conduta relapsa da parte requerida, tal falha não é capaz de gerar dano moral indenizável, sob pena de banalização do
instituto. O presente caso retrata mero aborrecimento, chateação da vida cotidiana, em que todos estão expostos a sofrer, mas que
não é capaz, por si só, de abalar algum direito da personalidade do indivíduo e, por isso, não gera indenização por danos
morais.Por sua vez, quanto ao pedido de cancelamento dos serviços de taxas bancárias (cartão de crédito anuidade, encargo
limite de crédito e cesta Bradesco Expresso), evidenciada a falha na prestação do serviço e não comprovada a contratação pela
requerente, este merece acolhimento quanto ao contrato objeto da lide (extrato de fl.17).Ante ao exposto, JULGO
PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na exordial, resolvendo o mérito, nos termos do art. 487, I, do
CPC/2015, para: 1) Negar o pedido de indenização por danos morais.2) CONDENAR o requerido Banco Bradesco S/A ao
pagamento do valor de R$ 53,52 (cinquenta e três reais e cinquenta e dois centavos), no prazo de 15 (quinze) dias, a título de
indenização por danos materiais, com juros de 1% (um por cento) ao mês, desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ)
Agosto/2016 e correção monetária desde o prejuízo auferido em cada prestação (Súmula 43 do STJ), de acordo com a tabela
prática.3) CONDENAR o requerido Banco Bradesco S/A a CANCELAR, no prazo de 15 dias, eventual contrato relativo a serviços
de taxas bancárias de cartão de crédito anuidade, encargo limite de crédito e cesta Bradesco Expresso - extrato de fl.17- estando
reconhecida a inexistência do débito objeto desta demanda, sob pena de multa. Sem condenação em custas processuais e em
honorários advocatícios de sucumbência (art. 55, da Lei 9099/95).Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Havendo o pagamento
voluntário, com o respectivo depósito bancário no valor estipulado, expeça-se o alvará judicial.Após o trânsito em julgado,
arquivem-se os autos, com as cautelas legais.A presente decisão servirá como mandado de intimação, para todos os efeitos
legais.Morros/MA, 27 de junho de 2017.ADRIANA DA SILVA CHAVESJuíza de Direito Titular da Comarca de Morros Resp: 184069

PROCESSO Nº 0000988-68.2016.8.10.0143 (11092016)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

REQUERENTE: JOSEFA ALVES DE SOUSA
ADVOGADO: HELIO BENTO LINDOSO COSTA ( OAB 15407-MA ) e JOAO JOSE DE CARVALHO JUNIOR ( OAB 15118-MA )

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. - AG. ROSÁRIO
ADVOGADO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES ( OAB 128341-SP )

Procedimento do Juizado Especial CívelProcesso nº 988-68.2016.8.10.0143 (11092016)Requerente: Josefa Alves de
SousaRequerido: Banco Bradesco S.A. - Ag. RosárioSENTENÇATrata-se de ação indenizatória proposta por Josefa Alves de
Sousa em face de Banco Bradesco S.A. - Ag. Rosário, sustentando a ocorrência de descontos em seus proventos em razão de
empréstimo (crédito pessoal) junto ao requerido - Contrato 219117510 (extrato de fl.11). Relata em sua exordial que não teria
firmado nenhum contrato com o banco réu e que tais debitações vêm lhe causando severos transtornos morais e prejuízos
materiais.Relatório dispensado, conforme art. 38 da Lei nº 9.099/95.Decido.O ponto nuclear da demanda consiste na suposta
existência de danos materiais e morais sofridos pela parte requerente em razão de ter sido imputado à parte autora empréstimo
(crédito pessoal) de forma não autorizada, tendo o banco requerido efetuado desconto(s) nos seus proventos no valor de R$
108,71.Inicialmente, reconheço a aplicabilidade das normas do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.079/90) à presente
demanda, pois se trata de uma relação consumerista, de modo que a Instituição Financeira requerida é a fornecedora de serviços
bancários, nos termos do art. 3º do CDC e da Súmula 297 do STJ ("o Código de Defesa do Consumidor se aplica às instituições
financeiras"), e a requerente qualifica-se como consumidora, conforme dispõem o art. 2º c/c com o art. 17 do referido diploma
legal.Assim, o enquadramento jurídico da discussão é sobre a existência ou não de defeito no serviço realizado pelo Banco
requerido, uma vez que o este não teria fornecido a segurança e cautela que legitimamente o consumidor esperava, nos termos do
art. 14 do CDC.Nesse sentido, o dispositivo legal supracitado dispõe que o fornecedor de serviços responde de forma objetiva,
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independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à
prestação dos seus serviços, responsabilidade essa que somente será excluída se comprovada a inexistência do defeito ou a
culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro ou, ainda, nos casos fortuitos/força maior.Ademais, à presente demanda aplica-se a
inversão do ônus probante em favor do consumidor, com fundamento no art. 6º, inciso VIII e art. 14, §3º, ambos do CDC, em
virtude da verossimilhança de suas alegações e da sua condição de hipossuficiente processual. Caberia, em razão disso, ao
Requerido, o ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.Oportuno frisar que,
tratando-se de processo que tramita pelo rito do Juizado Especial, a produção de provas é concentrada na Audiência de Instrução
e Julgamento, logo, em razão do princípio da eventualidade deve o réu em sua contestação apresentar toda a prova documental
que for de seu interesse, não se podendo admitir a juntada de documentos de defesa em momento posterior ao ato, sob pena de
indeferimento.Compulsando os autos, verifica-se que a defesa não está acompanhada de qualquer prova documental e/ou
audiovisual, que demonstre ter sido o(a) autor(a) aquele(a) que efetivamente contratou e/ou se beneficiou das transações
bancárias aqui questionadas. No caso em apreço, caberia ao banco apresentar provas de que o serviço de crédito foi autorizado, o
que não fez, mesmo possuindo o ônus da prova, não comprovou o consentimento da parte requerente na contratação de
empréstimo (crédito pessoal), ora objeto de questionamento.Assim, afasta-se a alegação de que a requerida estava atuando em
exercício regular de direito, haja vista inexistir qualquer contrato ou prova audiovisual que pudesse tornar a cobrança legítima,
devendo o banco ser responsabilizado pelos contratos que firma, pelas movimentações bancárias que promove e por todos os
demais riscos inerentes à atividade econômica, resguardando-se de agir de forma a privilegiar somente o lucro, devendo agir com
maior diligência nos casos futuros.Desse modo, face a negligência da Demandada em acostar aos autos provas de fatos
impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da Autora, suas teses defensivas não merecem acolhida.A súmula nº 479, do
STJ, que trata da responsabilidade das instituições financeiras por fraudes em operações bancárias, é clara em estabelecer a
responsabilidade objetiva delas, ante ao acontecimento narrado na vestibular:"As instituições financeiras respondem objetivamente
pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".
Desse modo, para a configuração da responsabilidade da instituição financeira, basta a comprovação do ato ilícito, do evento
danoso, bem como da relação de causalidade entre ambos, não sendo necessário perquirir acerca do elemento subjetivo da culpa.
No caso em apreço, o ato ilícito evidencia-se pelos descontos indevidos nos proventos da parte autora, sem que esta tenha os
autorizado, fato que restou demonstrado pela análise do conjunto probatório constante nos autos.Quanto ao pedido de indenização
por danos materiais, este merece acolhimento, restando reconhecida a ilegalidade do(s) desconto(s), tendo direito a parte autora à
devolução em dobro das quantias indevidamente descontadas de seus proventos. Contudo, em conformidade com os documentos
colacionados aos autos - Contrato 219117510 (extrato de fl.11) -, a parte autora somente comprovou terem sido debitadas de seu
benefício 27 prestações de R$ 108,71, equivalente ao montante de R$ 2.935,17. Tal valor deverá ser restituído em dobro,
perfazendo a importância de R$ 5.870,34, a título de repetição de indébito (Parágrafo Único, Art.42, CDC).Por sua vez, o dano
moral sofrido pela parte autora exsurge in re ipsa, ou seja, decorre dos descontos indevido nos seus vencimentos em razão de
empréstimo (crédito pessoal) não contratado(s), situação que exorbita o mero dissabor ou constrangimento, sendo inegável a
angústia sofrida em decorrência da diminuição patrimonial. Portanto, no caso dos autos, evidente a fraude perpetrada por terceiro,
com utilização às escuras dos dados bancários do(a) autor(a), a fim de realizar transação financeira sem a manifestação da
vontade deste(a). O êxito obtido pelo fraudador denuncia a falha no fornecimento do serviço pelo banco réu que, ao escolher atuar
no mercado sem as devidas cautelas, assume os riscos do negócio e, consequentemente, o prejuízo dos vitimados sem qualquer
relação com as fraudes. Em suma, a responsabilidade do suplicado é inerente ao risco do negócio. Diante desse cenário, não há
dúvida de que a conduta do réu violou o direito da parte autora, causando-lhe prejuízos de ordem material, traduzidos nos
indevidos descontos efetuados nos vencimentos da mesma.É indiscutível também o abalo moral vivenciado, que não se traduz em
mero dissabor cotidiano, mas, ocasionado pela ausência de dever objetivo de cuidado da instituição financeira, resultando em
sérias repercussões para a parte autora, uma vez que os descontos indevidos sobre o valor dos seus vencimentos atingem o
caráter de subsistência do salário, afrontando sua dignidade. O dano, no caso concreto, é resultante da falha operacional da
instituição bancária, prescindido de qualquer comprovação da repercussão surtida no psiquismo do lesado, pois a simples
consignação é suficiente à configuração do dever de indenizar. Hipótese de dano in re ipsa. Quanto ao montante da indenização
do dano moral, cabe a regra de que a quantia deva ser suficiente para reparar o mal sofrido, sem propiciar enriquecimento sem
causa à parte autora, além de atender ao caráter pedagógico da condenação. Sabendo disso, no que tange ao quantum a título de
indenização pelos danos morais, entendo que o valor deve ser fixado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), pois se mostra dentro dos
parâmetros adotados pelo Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão e proporcional ao abalo sofrido.Por sua vez, quanto ao
pedido de cancelamento do empréstimo (crédito pessoal), evidenciada a falha na prestação do serviço e não comprovada a
contratação pela requerente, este merece acolhimento quanto ao Contrato 219117510 (extrato de fl.11).Ante ao exposto, JULGO
PROCEDENTES os pedidos formulados na exordial, resolvendo o mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015, para:1)
CONDENAR o requerido Banco Bradesco S.A. - Ag. Rosário a pagar à parte autora, a título de danos morais, indenização no valor
de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), no prazo de 15 (quinze) dias, com juros de 1% (um por cento) ao mês, desde o evento danoso
(Súmula 54 do STJ) - Nov/2015 (fl.11) - e correção monetária desde a presente data (Súmula 362 do STJ), de acordo com a tabela
prática do TJMA.2) CONDENAR o requerido Banco Bradesco S.A. - Ag. Rosário ao pagamento do valor de R$ 5.870,34 (cinco mil,
oitocentos e setenta reais e trinta e quatro centavos), no prazo de 15 (quinze) dias, a título de indenização por danos materiais,
com juros de 1% (um por cento) ao mês, desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ) Nov/2015 (fl.11) e correção monetária desde
o prejuízo auferido em cada prestação (Súmula 43 do STJ), de acordo com a tabela prática.3) CONDENAR o requerido Banco
Bradesco S.A. - Ag. Rosário a CANCELAR, no prazo de 15 dias, o empréstimo (crédito pessoal) -Contrato 219117510 (extrato de
fl.11)- estando reconhecida a inexistência do débito objeto desta demanda, sob pena de multa. Sem condenação em custas
processuais e em honorários advocatícios de sucumbência (art. 55, da Lei 9099/95). Publique-se. Registre-se. Intimem-
se.Havendo o pagamento voluntário, com o respectivo depósito bancário no valor estipulado, expeça-se o alvará judicial.Após o
trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas legais.A presente decisão servirá como mandado de intimação, para
todos os efeitos legais.Morros/MA, 27 de junho de 2017.ADRIANA DA SILVA CHAVESJuíza de Direito Titular da Comarca de
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Morros Resp: 184069

PROCESSO Nº 0000991-23.2016.8.10.0143 (11122016)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

REQUERENTE: JOSEFA ALVES DE SOUSA
ADVOGADO: HELIO BENTO LINDOSO COSTA ( OAB 15407-MA ) e JOAO JOSE DE CARVALHO JUNIOR ( OAB 15118-MA )

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. - AG. ROSÁRIO
ADVOGADO: WILSON SALES BELCHIOR ( OAB 11099A-MA )

Procedimento do Juizado Especial CívelProcesso nº 991-23.2016.8.10.0143 (11122016)Requerente: Josefa Alves de
SousaRequerido: Banco Bradesco S.A. - Ag. RosárioSENTENÇATrata-se de ação indenizatória proposta por Josefa Alves de
Sousa em face de Banco Bradesco S.A. - Ag. Rosário, sustentando a ocorrência de descontos em seus proventos em razão de
empréstimo (crédito pessoal) junto ao requerido - Contrato 248982582 (extrato de fl.11). Relata em sua exordial que não teria
firmado nenhum contrato com o banco réu e que tais debitações vêm lhe causando severos transtornos morais e prejuízos
materiais.Relatório dispensado, conforme art. 38 da Lei nº 9.099/95.Decido.Apesar de devidamente citada para a audiência, a
parte ré compareceu porém não anexou contestação, deixando de apresentar resposta aos fatos articulados na inicial. Assim,
aplico o efeito da revelia e reputo verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, julgando antecipadamente o mérito, nos termos
do art. 355, II, do Código de Processo Civil/2015.O ponto nuclear da demanda consiste na suposta existência de danos materiais e
morais sofridos pela parte requerente em razão de ter sido imputado à parte autora empréstimo (crédito pessoal) de forma não
autorizada, tendo o banco requerido efetuado desconto(s) nos seus proventos no valor de R$ 16,51.Inicialmente, reconheço a
aplicabilidade das normas do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.079/90) à presente demanda, pois se trata de uma
relação consumerista, de modo que a Instituição Financeira requerida é a fornecedora de serviços bancários, nos termos do art. 3º
do CDC e da Súmula 297 do STJ ("o Código de Defesa do Consumidor se aplica às instituições financeiras"), e a requerente
qualifica-se como consumidora, conforme dispõem o art. 2º c/c com o art. 17 do referido diploma legal.Assim, o enquadramento
jurídico da discussão é sobre a existência ou não de defeito no serviço realizado pelo Banco requerido, uma vez que o este não
teria fornecido a segurança e cautela que legitimamente o consumidor esperava, nos termos do art. 14 do CDC.Nesse sentido, o
dispositivo legal supracitado dispõe que o fornecedor de serviços responde de forma objetiva, independentemente da existência de
culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos seus serviços,
responsabilidade essa que somente será excluída se comprovada a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou
de terceiro ou, ainda, nos casos fortuitos/força maior.Ademais, à presente demanda aplica-se a inversão do ônus probante em
favor do consumidor, com fundamento no art. 6º, inciso VIII e art. 14, §3º, ambos do CDC, em virtude da verossimilhança de suas
alegações e da sua condição de hipossuficiente processual. Caberia, em razão disso, ao Requerido, o ônus de provar a existência
de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.Diante disso, se invertido o ônus da prova, cabia à parte ré provar a
ausência de nexo causal entre a má prestação de serviços e os danos sofridos pela parte requerente, ou a inexistência de serviço
defeituoso, o que não foi feito, na medida em que a requerida foi revel. Oportuno frisar que, tratando-se de processo que tramita
pelo rito do Juizado Especial, a produção de provas é concentrada na Audiência de Instrução e Julgamento, logo, em razão do
princípio da eventualidade deve o réu em sua contestação apresentar toda a prova documental que for de seu interesse, não se
podendo admitir a juntada de documentos de defesa em momento posterior ao ato, sob pena de indeferimento.No caso em apreço,
caberia ao banco apresentar provas de que o serviço de crédito foi autorizado, o que não fez, mesmo possuindo o ônus da prova,
não comprovou o consentimento da parte requerente na contratação de empréstimo (crédito pessoal), ora objeto de
questionamento.Assim, afasta-se a alegação de que a requerida estava atuando em exercício regular de direito, haja vista inexistir
qualquer contrato ou prova audiovisual que pudesse tornar a cobrança legítima, devendo o banco ser responsabilizado pelos
contratos que firma, pelas movimentações bancárias que promove e por todos os demais riscos inerentes à atividade econômica,
resguardando-se de agir de forma a privilegiar somente o lucro, devendo agir com maior diligência nos casos futuros.Desse modo,
face a negligência da Demandada em acostar aos autos provas de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da
Autora, suas teses defensivas não merecem acolhida.A súmula nº 479, do STJ, que trata da responsabilidade das instituições
financeiras por fraudes em operações bancárias, é clara em estabelecer a responsabilidade objetiva delas, ante ao acontecimento
narrado na vestibular:"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a
fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". Desse modo, para a configuração da
responsabilidade da instituição financeira, basta a comprovação do ato ilícito, do evento danoso, bem como da relação de
causalidade entre ambos, não sendo necessário perquirir acerca do elemento subjetivo da culpa. No caso em apreço, o ato ilícito
evidencia-se pelos descontos indevidos nos proventos da parte autora, sem que esta tenha os autorizado, fato que restou
demonstrado pela análise do conjunto probatório constante nos autos.Quanto ao pedido de indenização por danos materiais, este
merece acolhimento, restando reconhecida a ilegalidade do(s) desconto(s), tendo direito a parte autora à devolução em dobro das
quantias indevidamente descontadas de seus proventos. Contudo, em conformidade com os documentos colacionados aos autos -
Contrato 248982582 (extrato de fl.11) -, a parte autora somente comprovou ter sido debitado de seu benefício 11 prestações de R$
16,51, equivalente ao montante de R$ 181,61. Tal valor deverá ser restituído em dobro, perfazendo a importância de R$ 363,22, a
título de repetição de indébito (Parágrafo Único, Art.42, CDC).Por sua vez, o dano moral sofrido pela parte autora exsurge in re
ipsa, ou seja, decorre dos descontos indevido nos seus vencimentos em razão de empréstimo (crédito pessoal) não contratado(s),
situação que exorbita o mero dissabor ou constrangimento, sendo inegável a angústia sofrida em decorrência da diminuição
patrimonial. Portanto, no caso dos autos, evidente a fraude perpetrada por terceiro, com utilização às escuras dos dados bancários
do(a) autor(a), a fim de realizar transação financeira sem a manifestação da vontade deste(a). O êxito obtido pelo fraudador
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denuncia a falha no fornecimento do serviço pelo banco réu que, ao escolher atuar no mercado sem as devidas cautelas, assume
os riscos do negócio e, consequentemente, o prejuízo dos vitimados sem qualquer relação com as fraudes. Em suma, a
responsabilidade do suplicado é inerente ao risco do negócio. Diante desse cenário, não há dúvida de que a conduta do réu violou
o direito da parte autora, causando-lhe prejuízos de ordem material, traduzidos nos indevidos descontos efetuados nos
vencimentos da mesma.É indiscutível também o abalo moral vivenciado, que não se traduz em mero dissabor cotidiano, mas,
ocasionado pela ausência de dever objetivo de cuidado da instituição financeira, resultando em sérias repercussões para a parte
autora, uma vez que os descontos indevidos sobre o valor dos seus vencimentos atingem o caráter de subsistência do salário,
afrontando sua dignidade. O dano, no caso concreto, é resultante da falha operacional da instituição bancária, prescindido de
qualquer comprovação da repercussão surtida no psiquismo do lesado, pois a simples consignação é suficiente à configuração do
dever de indenizar. Hipótese de dano in re ipsa. Quanto ao montante da indenização do dano moral, cabe a regra de que a quantia
deva ser suficiente para reparar o mal sofrido, sem propiciar enriquecimento sem causa à parte autora, além de atender ao caráter
pedagógico da condenação. Sabendo disso, no que tange ao quantum a título de indenização pelos danos morais, entendo que o
valor deve ser fixado em R$ 2.000,00 (dois mil reais), pois se mostra dentro dos parâmetros adotados pelo Tribunal de Justiça do
Estado do Maranhão e proporcional ao abalo sofrido.Por sua vez, quanto ao pedido de cancelamento do empréstimo (crédito
pessoal), evidenciada a falha na prestação do serviço e não comprovada a contratação pela requerente, este merece acolhimento
quanto ao Contrato 248982582 (extrato de fl.11).Ante ao exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na exordial,
resolvendo o mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015, para:1) CONDENAR o requerido Banco Bradesco S.A. a pagar à
parte autora, a título de danos morais, indenização no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), no prazo de 15 (quinze) dias, com juros
de 1% (um por cento) ao mês, desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ) - Nov/2015 (fl.11) - e correção monetária desde a
presente data (Súmula 362 do STJ), de acordo com a tabela prática do TJMA.2) CONDENAR o requerido Banco Bradesco S.A. ao
pagamento do valor de R$ 363,22 (trezentos e sessenta e três reais e vinte e dois centavos), no prazo de 15 (quinze) dias, a título
de indenização por danos materiais, com juros de 1% (um por cento) ao mês, desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ)
Nov/2015 (fl.11) e correção monetária desde o prejuízo auferido em cada prestação (Súmula 43 do STJ), de acordo com a tabela
prática.3) CONDENAR o requerido Banco Bradesco S.A. a CANCELAR, no prazo de 15 dias, o empréstimo (crédito pessoal) -
Contrato 248982582 (extrato de fl.11)- estando reconhecida a inexistência do débito objeto desta demanda, sob pena de multa.
Sem condenação em custas processuais e em honorários advocatícios de sucumbência (art. 55, da Lei 9099/95).Publique-se.
Registre-se. Intimem-se.Havendo o pagamento voluntário, com o respectivo depósito bancário no valor estipulado, expeça-se o
alvará judicial.Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas legais.A presente decisão servirá como mandado
de intimação, para todos os efeitos legais.Morros/MA, 27 de junho de 2017.ADRIANA DA SILVA CHAVESJuíza de Direito Titular
da Comarca de Morros Resp: 184069

PROCESSO Nº 0000993-90.2016.8.10.0143 (11142016)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

REQUERENTE: JOSEFA ALVES DE SOUSA
ADVOGADO: HELIO BENTO LINDOSO COSTA ( OAB 15407-MA ) e JOAO JOSE DE CARVALHO JUNIOR ( OAB 15118-MA )

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. - AG. ROSÁRIO
ADVOGADO: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO ( OAB 11812A-MA )

Procedimento do Juizado Especial CívelProcesso nº 993-90.2016.8.10.0143 (11142016)Requerente: Josefa Alves de
SousaRequerido: Banco Bradesco S.a. - Ag. RosárioSENTENÇATrata-se de ação indenizatória proposta por Josefa Alves de
Sousa em face de Banco Bradesco S.a. - Ag. Rosário, sustentando a ocorrência de descontos em seus proventos em razão de
empréstimo (crédito pessoal) nº 28452885 junto ao requerido - extratos de fls.09/10. Relata em sua exordial que não teria firmado
nenhum contrato com o banco réu e que tais debitações vêm lhe causando severos transtornos morais e prejuízos
materiais.Relatório dispensado, conforme art. 38 da Lei nº 9.099/95.Decido.O ponto nuclear da demanda consiste na suposta
existência de danos materiais e morais sofridos pela parte requerente em razão de ter sido imputado à parte autora empréstimo
(crédito pessoal) de forma não autorizada, tendo o banco requerido efetuado desconto(s) nos seus proventos no valor de R$
150,85.Inicialmente, reconheço a aplicabilidade das normas do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.079/90) à presente
demanda, pois se trata de uma relação consumerista, de modo que a Instituição Financeira requerida é a fornecedora de serviços
bancários, nos termos do art. 3º do CDC e da Súmula 297 do STJ ("o Código de Defesa do Consumidor se aplica às instituições
financeiras"), e a requerente qualifica-se como consumidora, conforme dispõem o art. 2º c/c com o art. 17 do referido diploma
legal.Assim, o enquadramento jurídico da discussão é sobre a existência ou não de defeito no serviço realizado pelo Banco
requerido, uma vez que o este não teria fornecido a segurança e cautela que legitimamente o consumidor esperava, nos termos do
art. 14 do CDC.Nesse sentido, o dispositivo legal supracitado dispõe que o fornecedor de serviços responde de forma objetiva,
independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à
prestação dos seus serviços, responsabilidade essa que somente será excluída se comprovada a inexistência do defeito ou a
culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro ou, ainda, nos casos fortuitos/força maior.Ademais, à presente demanda aplica-se a
inversão do ônus probante em favor do consumidor, com fundamento no art. 6º, inciso VIII e art. 14, §3º, ambos do CDC, em
virtude da verossimilhança de suas alegações e da sua condição de hipossuficiente processual. Caberia, em razão disso, ao
Requerido, o ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.Oportuno frisar que,
tratando-se de processo que tramita pelo rito do Juizado Especial, a produção de provas é concentrada na Audiência de Instrução
e Julgamento, logo, em razão do princípio da eventualidade deve o réu em sua contestação apresentar toda a prova documental
que for de seu interesse, não se podendo admitir a juntada de documentos de defesa em momento posterior ao ato, sob pena de
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indeferimento.Compulsando os autos, verifica-se que a defesa não está acompanhada de qualquer prova documental e/ou
audiovisual, que demonstre ter sido o(a) autor(a) aquele(a) que efetivamente contratou e/ou se beneficiou das transações
bancárias aqui questionadas. No caso em apreço, caberia ao banco apresentar provas de que o serviço de crédito foi autorizado, o
que não fez, mesmo possuindo o ônus da prova, não comprovou o consentimento da parte requerente na contratação de
empréstimo (crédito pessoal), ora objeto de questionamento.Assim, afasta-se a alegação de que a requerida estava atuando em
exercício regular de direito, haja vista inexistir qualquer contrato ou prova audiovisual que pudesse tornar a cobrança legítima,
devendo o banco ser responsabilizado pelos contratos que firma, pelas movimentações bancárias que promove e por todos os
demais riscos inerentes à atividade econômica, resguardando-se de agir de forma a privilegiar somente o lucro, devendo agir com
maior diligência nos casos futuros.Desse modo, face a negligência da Demandada em acostar aos autos provas de fatos
impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da Autora, suas teses defensivas não merecem acolhida.A súmula nº 479, do
STJ, que trata da responsabilidade das instituições financeiras por fraudes em operações bancárias, é clara em estabelecer a
responsabilidade objetiva delas, ante ao acontecimento narrado na vestibular:"As instituições financeiras respondem objetivamente
pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".
Desse modo, para a configuração da responsabilidade da instituição financeira, basta a comprovação do ato ilícito, do evento
danoso, bem como da relação de causalidade entre ambos, não sendo necessário perquirir acerca do elemento subjetivo da culpa.
No caso em apreço, o ato ilícito evidencia-se pelos descontos indevidos nos proventos da parte autora, sem que esta tenha os
autorizado, fato que restou demonstrado pela análise do conjunto probatório constante nos autos.Quanto ao pedido de indenização
por danos materiais, este merece acolhimento, restando reconhecida a ilegalidade do(s) desconto(s), tendo direito a parte autora à
devolução em dobro das quantias indevidamente descontadas de seus proventos. Contudo, em conformidade com os documentos
colacionados aos autos - extratos de fls.09/10 -, a parte autora somente comprovou terem sido debitados de seu benefício 04
prestações de R$ 150,85, o que equivale ao montante de R$ 603,40 (seiscentos e três reais e quarenta centavos). Tal valor deverá
ser restituído em dobro, perfazendo a importância de R$ 1.206,80, a título de repetição de indébito (Parágrafo Único, Art.42,
CDC).Por sua vez, o dano moral sofrido pela parte autora exsurge in re ipsa, ou seja, decorre dos descontos indevido nos seus
vencimentos em razão de empréstimo (crédito pessoal) não contratado, situação que exorbita o mero dissabor ou
constrangimento, sendo inegável a angústia sofrida em decorrência da diminuição patrimonial. Portanto, no caso dos autos,
evidente a fraude perpetrada por terceiro, com utilização às escuras dos dados bancários do(a) autor(a), a fim de realizar
transação financeira sem a manifestação da vontade deste(a). O êxito obtido pelo fraudador denuncia a falha no fornecimento do
serviço pelo banco réu que, ao escolher atuar no mercado sem as devidas cautelas, assume os riscos do negócio e,
consequentemente, o prejuízo dos vitimados sem qualquer relação com as fraudes. Em suma, a responsabilidade do suplicado é
inerente ao risco do negócio. Diante desse cenário, não há dúvida de que a conduta do réu violou o direito da parte autora,
causando-lhe prejuízos de ordem material, traduzidos nos indevidos descontos efetuados nos vencimentos da mesma.É
indiscutível também o abalo moral vivenciado, que não se traduz em mero dissabor cotidiano, mas, ocasionado pela ausência de
dever objetivo de cuidado da instituição financeira, resultando em sérias repercussões para a parte autora, uma vez que os
descontos indevidos sobre o valor dos seus vencimentos atingem o caráter de subsistência do salário, afrontando sua dignidade. O
dano, no caso concreto, é resultante da falha operacional da instituição bancária, prescindido de qualquer comprovação da
repercussão surtida no psiquismo do lesado, pois a simples consignação é suficiente à configuração do dever de indenizar.
Hipótese de dano in re ipsa. Quanto ao montante da indenização do dano moral, cabe a regra de que a quantia deva ser suficiente
para reparar o mal sofrido, sem propiciar enriquecimento sem causa à parte autora, além de atender ao caráter pedagógico da
condenação. Sabendo disso, no que tange ao quantum a título de indenização pelos danos morais, entendo que o valor deve ser
fixado em R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), pois se mostra dentro dos parâmetros adotados pelo Tribunal de Justiça do
Estado do Maranhão e proporcional ao abalo sofrido.Todavia, quanto ao pedido de indenização por danos morais em razão de
descontos indevidos no importe R$ 150,85 -, em que pese a conduta relapsa da parte requerida, tal falha não é capaz de gerar
dano moral indenizável, sob pena de banalização do instituto. O presente caso retrata mero aborrecimento, chateação da vida
cotidiana, em que todos estão expostos a sofrer, mas que não é capaz, por si só, de abalar algum direito da personalidade do
indivíduo e, por isso, não gera indenização por danos morais.Por sua vez, quanto ao pedido de cancelamento do empréstimo
(crédito pessoal), evidenciada a falha na prestação do serviço e não comprovada a contratação pela requerente, este merece
acolhimento - extratos de fls.09/10.Ante ao exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na exordial, resolvendo o
mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015, para:1) CONDENAR o requerido Banco Bradesco S.A. - Ag. Rosário a pagar à
parte autora, a título de danos morais, indenização no valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), no prazo de 15 (quinze)
dias, com juros de 1% (um por cento) ao mês, desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ) - Nov/2016 - e correção monetária
desde a presente data (Súmula 362 do STJ), de acordo com a tabela prática do TJMA.2) CONDENAR o requerido Banco Bradesco
S.A. - Ag. Rosário ao pagamento do valor de R$ 1.206,80 (um mil duzentos e seis reais e oitenta centavos), no prazo de 15
(quinze) dias, a título de indenização por danos materiais, com juros de 1% (um por cento) ao mês, desde o evento danoso
(Súmula 54 do STJ) Nov/2016 e correção monetária desde o prejuízo auferido em cada prestação (Súmula 43 do STJ), de acordo
com a tabela prática.3) CONDENAR o requerido Banco Bradesco S.A. - Ag. Rosário a CANCELAR, no prazo de 15 dias, eventual
contrato nº 28452885 relativo à empréstimo (crédito pessoal) -extratos de fls.09/10- estando reconhecida a inexistência do débito
objeto desta demanda, sob pena de multa. Sem condenação em custas processuais e em honorários advocatícios de sucumbência
(art. 55, da Lei 9099/95).Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Havendo o pagamento voluntário, com o respectivo depósito
bancário no valor estipulado, expeça-se o alvará judicial.Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas
legais.A presente decisão servirá como mandado de intimação, para todos os efeitos legais.Morros/MA, 27 de junho de
2017.ADRIANA DA SILVA CHAVESJuíza de Direito Titular da Comarca de Morros Resp: 184069

PROCESSO Nº 0000994-75.2016.8.10.0143 (11152016)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Página 1645 de 2382 Diário da Justiça Eletrônico Disponibilização: 30/06/2017
Edição nº 114/2017 Publicação: 03/07/2017

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO - Praça Dom Pedro II, s/n Centro - CEP 65010-905 - São Luis-MA - Fone: (98) 2106-9000 - www.tjma.jus.br
Diário da Justiça Eletrônico - Diretoria Judiciária - Coordenadoria de Jurisprudência e Publicações - Fone: (98) 2106 9805 / 9810 / 9896 / 9897 - publicacoes@tj.ma.gov.br



REQUERENTE: JOSEFA ALVES DE SOUSA
ADVOGADO: HELIO BENTO LINDOSO COSTA ( OAB 15407-MA ) e JOAO JOSE DE CARVALHO JUNIOR ( OAB 15118-MA )

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. - AG. ROSÁRIO
ADVOGADO: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO ( OAB 11812A-MA )

Procedimento do Juizado Especial CívelProcesso nº 994-75.2016.8.10.0143 (11152016)Requerente: Josefa Alves de
SousaRequerido: Banco Bradesco S.A. - Ag. RosárioSENTENÇATrata-se de ação indenizatória proposta por Josefa Alves de
Sousa em face de Banco Bradesco S.A. - Ag. Rosário, sustentando a ocorrência de descontos em seus proventos em razão de
serviços bancários (cartão de crédito anuidade) junto ao requerido - extratos de fl.12. Relata em sua exordial que não teria firmado
nenhum contrato com o banco réu e que tais debitações vêm lhe causando severos transtornos morais e prejuízos
materiais.Relatório dispensado, conforme art. 38 da Lei nº 9.099/95.Decido.Em sede de defesa a requerida argúi, preliminarmente,
a falta de interesse de agir do autor, visto que este não procurou o banco para uma solução administrativa do conflito, todavia esta
argumentação merece ser rechaçada. O interesse de agir é o elemento material do direito de ação e consiste no interesse de obter
o provimento demandado, neste contexto autor demonstrou a necessidade e a utilidade de utilizar-se da via judicial para a
resolução da celeuma. Ademais, pelo princípio constitucional do acesso à Justiça, é desnecessário o procedimento administrativo
para que o interessado pleiteie judicialmente o que entende ser de seu direito.Partindo para a análise do mérito, o ponto nuclear da
demanda consiste na suposta existência de danos materiais e morais sofridos pela parte requerente em razão de ter sido imputado
à parte autora taxas de serviços bancários (cartão de crédito anuidade) de forma não autorizada, tendo o banco requerido efetuado
desconto(s) nos seus proventos no valor de R$ 8,50.Inicialmente, reconheço a aplicabilidade das normas do Código de Defesa do
Consumidor (Lei nº 8.079/90) à presente demanda, pois se trata de uma relação consumerista, de modo que a Instituição
Financeira requerida é a fornecedora de serviços bancários, nos termos do art. 3º do CDC e da Súmula 297 do STJ ("o Código de
Defesa do Consumidor se aplica às instituições financeiras"), e a requerente qualifica-se como consumidora, conforme dispõem o
art. 2º c/c com o art. 17 do referido diploma legal.Assim, o enquadramento jurídico da discussão é sobre a existência ou não de
defeito no serviço realizado pelo Banco requerido, uma vez que o este não teria fornecido a segurança e cautela que legitimamente
o consumidor esperava, nos termos do art. 14 do CDC.Nesse sentido, o dispositivo legal supracitado dispõe que o fornecedor de
serviços responde de forma objetiva, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos
consumidores por defeitos relativos à prestação dos seus serviços, responsabilidade essa que somente será excluída se
comprovada a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro ou, ainda, nos casos fortuitos/força
maior.Ademais, à presente demanda aplica-se a inversão do ônus probante em favor do consumidor, com fundamento no art. 6º,
inciso VIII e art. 14, §3º, ambos do CDC, em virtude da verossimilhança de suas alegações e da sua condição de hipossuficiente
processual. Caberia, em razão disso, ao Requerido, o ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.Oportuno frisar que, tratando-se de processo que tramita pelo rito do Juizado Especial, a produção de provas é
concentrada na Audiência de Instrução e Julgamento, logo, em razão do princípio da eventualidade deve o réu em sua contestação
apresentar toda a prova documental que for de seu interesse, não se podendo admitir a juntada de documentos de defesa em
momento posterior ao ato, sob pena de indeferimento.Compulsando os autos, verifica-se que a defesa não está acompanhada de
qualquer prova documental e/ou audiovisual, que demonstre ter sido o(a) autor(a) aquele(a) que efetivamente contratou e/ou se
beneficiou das transações bancárias aqui questionadas. No caso em apreço, caberia ao banco apresentar provas de que o serviço
de crédito foi autorizado, o que não fez, mesmo possuindo o ônus da prova, não comprovou o consentimento da parte requerente
na contratação de serviços bancários de cartão de crédito anuidade, ora objeto de questionamento.Assim, afasta-se a alegação de
que a requerida estava atuando em exercício regular de direito, haja vista inexistir qualquer contrato ou prova audiovisual que
pudesse tornar a cobrança legítima, devendo o banco ser responsabilizado pelos contratos que firma, pelas movimentações
bancárias que promove e por todos os demais riscos inerentes à atividade econômica, resguardando-se de agir de forma a
privilegiar somente o lucro, devendo agir com maior diligência nos casos futuros.Desse modo, face a negligência da Demandada
em acostar aos autos provas de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da Autora, suas teses defensivas não
merecem acolhida.A súmula nº 479, do STJ, que trata da responsabilidade das instituições financeiras por fraudes em operações
bancárias, é clara em estabelecer a responsabilidade objetiva delas, ante ao acontecimento narrado na vestibular:"As instituições
financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros
no âmbito de operações bancárias". Desse modo, para a configuração da responsabilidade da instituição financeira, basta a
comprovação do ato ilícito, do evento danoso, bem como da relação de causalidade entre ambos, não sendo necessário perquirir
acerca do elemento subjetivo da culpa. No caso em apreço, o ato ilícito evidencia-se pelos descontos indevidos nos proventos da
parte autora, sem que esta tenha os autorizado, fato que restou demonstrado pela análise do conjunto probatório constante nos
autos.Quanto ao pedido de indenização por danos materiais, este merece acolhimento, restando reconhecida a ilegalidade do(s)
desconto(s), tendo direito a parte autora à devolução em dobro das quantias indevidamente descontadas de seus proventos.
Contudo, em conformidade com os documentos colacionados aos autos - extratos de fl.12 -, a parte autora somente comprovou ter
sido debitado de seu benefício um desconto(s) no importe de R$ 8,50. Tal valor deverá ser restituído em dobro, perfazendo a
importância de R$ 17,00, a título de repetição de indébito (Parágrafo Único, Art.42, CDC).Todavia, quanto ao pedido de
indenização por danos morais em razão de descontos indevidos no importe R$ 8,50, em que pese a conduta relapsa da parte
requerida, tal falha não é capaz de gerar dano moral indenizável, sob pena de banalização do instituto. O presente caso retrata
mero aborrecimento, chateação da vida cotidiana, em que todos estão expostos a sofrer, mas que não é capaz, por si só, de abalar
algum direito da personalidade do indivíduo e, por isso, não gera indenização por danos morais.Por sua vez, quanto ao pedido de
cancelamento dos descontos de serviços bancários de cartão de crédito anuidade, evidenciada a falha na prestação do serviço e
não comprovada a contratação pela requerente, este merece acolhimento.Ante ao exposto, JULGO PARCIALMENTE
PROCEDENTES os pedidos formulados na exordial, resolvendo o mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015, para: 1) Negar o
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pedido de indenização por danos morais.2) CONDENAR o requerido Banco Bradesco S.A. - Ag. Rosário ao pagamento do valor de
R$ 17,00, no prazo de 15 (quinze) dias, a título de indenização por danos materiais, com juros de 1% (um por cento) ao mês,
desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ) Set/2016 (fl.12) e correção monetária desde o prejuízo auferido em cada prestação
(Súmula 43 do STJ), de acordo com a tabela prática.3) CONDENAR o requerido Banco Bradesco S.A. - Ag. Rosário a
CANCELAR, no prazo de 15 dias, descontos relativos à serviços bancários de cartão de crédito anuidade -extratos de fl.12-
estando reconhecida a inexistência do débito objeto desta demanda, sob pena de multa. Sem condenação em custas processuais
e em honorários advocatícios de sucumbência (art. 55, da Lei 9099/95). Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Havendo o
pagamento voluntário, com o respectivo depósito bancário no valor estipulado, expeça-se o alvará judicial.Após o trânsito em
julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas legais.A presente decisão servirá como mandado de intimação, para todos os
efeitos legais.Morros/MA, 27 de junho de 2017.ADRIANA DA SILVA CHAVESJuíza de Direito Titular da Comarca de Morros Resp:
184069

PROCESSO Nº 0001040-98.2015.8.10.0143 (11332015)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

REQUERENTE: MARIA MADALENA SOUSA PEREIRA
ADVOGADO: AUGUSTO AFONSO BARBALHO DUQUE BACELAR ( OAB 7774-MA )

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. - AG. ROSÁRIO

Procedimento do Juizado Especial CívelProcesso nº 1040-98.2015.8.10.0143 (11332015)Requerente: Maria Madalena Sousa
PereiraRequerido: Banco Bradesco S.A. - Ag. RosárioSENTENÇATrata-se de ação indenizatória proposta por Maria Madalena
Sousa Pereira em face de Banco Bradesco S.A. - Ag. Rosário, sustentando a ocorrência de descontos em seus proventos em
razão de serviços bancários (cartão de crédito anuidade) junto ao requerido - extrato de fl.11. Relata em sua exordial que não teria
firmado nenhum contrato com o banco réu e que tais debitações vêm lhe causando severos transtornos morais e prejuízos
materiais.Relatório dispensado, conforme art. 38 da Lei nº 9.099/95.Decido.Apesar de devidamente citada para a audiência (fl.17),
a parte ré não compareceu, deixando de apresentar resposta aos fatos articulados na inicial. Uma vez constatada a ausência da
requerida em audiência, mesmo devidamente citada (conforme AR de fls. 14v), aplico o efeito da revelia e reputo verdadeiros os
fatos alegados no pedido inicial, julgando antecipadamente o mérito, nos termos do art. 355, II, do Código de Processo
Civil/2015.O ponto nuclear da demanda consiste na suposta existência de danos materiais e morais sofridos pela parte requerente
em razão de ter sido imputado à parte autora serviços bancários (cartão de crédito anuidade) de forma não autorizada, tendo o
banco requerido efetuado desconto(s) nos seus proventos no valor de R$ 10,50.Inicialmente, reconheço a aplicabilidade das
normas do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.079/90) à presente demanda, pois se trata de uma relação consumerista, de
modo que a Instituição Financeira requerida é a fornecedora de serviços bancários, nos termos do art. 3º do CDC e da Súmula 297
do STJ ("o Código de Defesa do Consumidor se aplica às instituições financeiras"), e a requerente qualifica-se como consumidora,
conforme dispõem o art. 2º c/c com o art. 17 do referido diploma legal.Assim, o enquadramento jurídico da discussão é sobre a
existência ou não de defeito no serviço realizado pelo Banco requerido, uma vez que o este não teria fornecido a segurança e
cautela que legitimamente o consumidor esperava, nos termos do art. 14 do CDC.Nesse sentido, o dispositivo legal supracitado
dispõe que o fornecedor de serviços responde de forma objetiva, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos
danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos seus serviços, responsabilidade essa que somente será
excluída se comprovada a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro ou, ainda, nos casos
fortuitos/força maior.Ademais, à presente demanda aplica-se a inversão do ônus probante em favor do consumidor, com
fundamento no art. 6º, inciso VIII e art. 14, §3º, ambos do CDC, em virtude da verossimilhança de suas alegações e da sua
condição de hipossuficiente processual. Caberia, em razão disso, ao Requerido, o ônus de provar a existência de fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito do autor.Oportuno frisar que, tratando-se de processo que tramita pelo rito do Juizado Especial,
a produção de provas é concentrada na Audiência de Instrução e Julgamento, logo, em razão do princípio da eventualidade deve o
réu em sua contestação apresentar toda a prova documental que for de seu interesse, não se podendo admitir a juntada de
documentos de defesa em momento posterior ao ato, sob pena de indeferimento.Diante disso, se invertido o ônus da prova, cabia
à parte ré provar a ausência de nexo causal entre a má prestação de serviços e os danos sofridos pela parte requerente, ou a
inexistência de serviço defeituoso, o que não foi feito, na medida em que a requerida foi revel. No caso em apreço, caberia ao
banco apresentar provas de que o serviço de crédito foi autorizado, o que não fez, mesmo possuindo o ônus da prova, não
comprovou o consentimento da parte requerente na contratação de serviços bancários (cartão de crédito anuidade), ora objeto de
questionamento.Assim, afasta-se a alegação de que a requerida estava atuando em exercício regular de direito, haja vista inexistir
qualquer contrato ou prova audiovisual que pudesse tornar a cobrança legítima, devendo o banco ser responsabilizado pelos
contratos que firma, pelas movimentações bancárias que promove e por todos os demais riscos inerentes à atividade econômica,
resguardando-se de agir de forma a privilegiar somente o lucro, devendo agir com maior diligência nos casos futuros.Desse modo,
face a negligência da Demandada em acostar aos autos provas de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da
Autora, suas teses defensivas não merecem acolhida.A súmula nº 479, do STJ, que trata da responsabilidade das instituições
financeiras por fraudes em operações bancárias, é clara em estabelecer a responsabilidade objetiva delas, ante ao acontecimento
narrado na vestibular:"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a
fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". Desse modo, para a configuração da
responsabilidade da instituição financeira, basta a comprovação do ato ilícito, do evento danoso, bem como da relação de
causalidade entre ambos, não sendo necessário perquirir acerca do elemento subjetivo da culpa. No caso em apreço, o ato ilícito
evidencia-se pelos descontos indevidos nos proventos da parte autora, sem que esta tenha os autorizado, fato que restou
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demonstrado pela análise do conjunto probatório constante nos autos.Quanto ao pedido de indenização por danos materiais, este
merece acolhimento, restando reconhecida a ilegalidade do(s) desconto(s), tendo direito a parte autora à devolução em dobro das
quantias indevidamente descontadas de seus proventos. Contudo, em conformidade com os documentos colacionados aos autos -
extrato de fl.11 -, a parte autora somente comprovou ter sido debitado de seu benefício um desconto no importe de R$ 10,50. Tal
valor deverá ser restituído em dobro, perfazendo a importância de R$ 21,00, a título de repetição de indébito (Parágrafo Único,
Art.42, CDC).Todavia, quanto ao pedido de indenização por danos morais em razão de descontos indevidos no importe R$ 10,50 -,
em que pese a conduta relapsa da parte requerida, tal falha não é capaz de gerar dano moral indenizável, sob pena de
banalização do instituto. O presente caso retrata mero aborrecimento, chateação da vida cotidiana, em que todos estão expostos a
sofrer, mas que não é capaz, por si só, de abalar algum direito da personalidade do indivíduo e, por isso, não gera indenização por
danos morais.Por sua vez, quanto ao pedido de cancelamento das taxas de serviços bancários de cartão de crédito anuidade,
evidenciada a falha na prestação do serviço e não comprovada a contratação pela requerente, este merece acolhimento.Ante ao
exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na exordial, resolvendo o mérito, nos termos do art.
487, I, do CPC/2015, para: 1) Negar o pedido de indenização por danos morais.2) CONDENAR o requerido Banco Bradesco S.A. -
Ag. Rosário ao pagamento do valor de R$ 21,00 (vinte e um reais), no prazo de 15 (quinze) dias, a título de indenização por danos
materiais, com juros de 1% (um por cento) ao mês, desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ) Ago/2015 e correção monetária
desde o prejuízo auferido em cada prestação (Súmula 43 do STJ), de acordo com a tabela prática.3) CONDENAR o requerido
Banco Bradesco S.A. - Ag. Rosário a CANCELAR, no prazo de 15 dias, descontos relativos a serviços bancários de cartão de
crédito anuidade -extrato de fl.11- estando reconhecida a inexistência do débito objeto desta demanda, sob pena de multa. Sem
condenação em custas processuais e em honorários advocatícios de sucumbência (art. 55, da Lei 9099/95). Publique-se. Registre-
se. Intimem-se.Havendo o pagamento voluntário, com o respectivo depósito bancário no valor estipulado, expeça-se o alvará
judicial.Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas legais.A presente decisão servirá como mandado de
intimação, para todos os efeitos legais.Morros/MA, 27 de junho de 2017.ADRIANA DA SILVA CHAVESJuíza de Direito Titular da
Comarca de Morros Resp: 184069

PROCESSO Nº 0001169-40.2014.8.10.0143 (11962014)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

REQUERENTE: ARCENIO DE NAZARETH SOUSA
ADVOGADO: AUGUSTO AFONSO BARBALHO DUQUE BACELAR ( OAB 7774-MA )

REQUERIDO: - BANCO BRADESCO S.A - AG. ROSÁRIO
ADVOGADO: WILSON SALES BELCHIOR ( OAB 11099A-MA )

Procedimento do Juizado Especial CívelProcesso nº 1169-40.2014.8.10.0143 (11962014)Requerente: Arcenio de Nazareth
SousaRequerido: Banco Bradesco S.A - Ag. RosárioSENTENÇATrata-se de ação indenizatória proposta por Arcenio de Nazareth
Sousa em face de Banco Bradesco S.A - Ag. Rosário. Na inicial, a parte autora questiona a ameaça de inscrição de seu nome
junto aos órgãos de restrição de crédito (SPC/SERASA) em razão de suposta dívida no valor de R$ 357,92, Contrato
804675713000068 (fl.09), a qual afirmar não ter contraído junto à instituição requerida. Relatório dispensado, conforme art. 38 da
Lei nº 9.099/95.Decido.Não cabe prosperar a preliminar de conexão levantada pela parte ré, visto que, não constam nos autos
provas de que os processos indicados na contestação (fls. 33) se encontram no mesmo momento processual do processo em
análise, ao passo que a conexão só obrigaria a reunião dos processos se ambos estivessem prontos para julgamento. Pelo
exposto, a alegada conexão não logrou ser demonstrada por nenhuma das provas colacionadas aos autos.Ademais, quando ao
pedido de indeferimento da inicial realizado pela requerida com base na alegação de ausência de documentos essenciais, este
merece ser rechaçado, visto que os documentos anexados pelo autor permitem a compreensão do objeto da lide. Ademais, o grau
valorativo de cada documento colacionado há de ser auferido quando da apreciação do mérito, não havendo cabimento para
maiores divagações em fase preliminar. O presente caso tem como objeto uma relação de consumo, em que o requerente
encontra-se em posição de hipossuficiência, vigorando assim, a inversão do ônus da prova, conforme preceitua o art. 6º, VIII, do
CDC.A defesa alega que o autor realizou empréstimo bancário utilizando-se de cartão e senha.Contudo, compulsando os autos,
verifica-se que a defesa não está acompanhada de qualquer prova documental e/ou audiovisual, que demonstre ter sido o(a)
autor(a) aquele(a) que efetivamente contratou e/ou se beneficiou de serviços ou transações bancárias junto ao requerido. No caso
em apreço, caberia ao banco apresentar provas de que o serviço de crédito foi autorizado, o que não fez, mesmo possuindo o
ônus da prova, não comprovou o consentimento da parte requerente na contratação de serviço bancário ou mesmo a mora que
motivasse a inscrição do nome da autora nos órgãos de restrição de crédito.Assim, afasta-se a alegação de que a requerida estava
atuando em exercício regular de direito, haja vista inexistir qualquer contrato ou prova audiovisual que pudesse tornar a cobrança
legítima, devendo o banco ser responsabilizado pela falha na prestação do serviço, resguardando-se de agir de forma a privilegiar
somente o lucro, devendo agir com maior diligência nos casos futuros.Desse modo, face a negligência da Demandada em acostar
aos autos provas de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da Autora, suas teses defensivas não merecem
acolhida.Por conseguinte, impende ressaltar que a responsabilidade, neste caso, é objetiva, ou seja, independente de culpa e, por
isso, basta a comprovação do dano e nexo de causalidade (art. 14 do Código de Defesa do Consumidor), o que ocorreu no
presente caso, como acima fundamentado. Por certo, tal comportamento tomado pela Requerida há de ensejar a responsabilidade
por violação da honra alheia, conforme garantia constitucional presente em seu art. 5°, X, que preceitua como invioláveis a
intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas.Outrossim, há que se considerar a notoriedade das consequências
danosas causadas pela inscrição na lista de inadimplente (SPC/SERASA) que geram para qualquer pessoa (física ou jurídica) uma
pária em suas relações comerciais, impossibilitando, no seu dia-a-dia, de comercializar, adquirir bens e serviços, etc, configurando
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tal situação a própria ação danosa de difícil reparação que se visa combater, sobejada pelos transtornos de uma eventual demora
no curso do feito, em detrimento do direito alegado. Assim, constatada a responsabilidade de reparar os danos morais, a próxima
tarefa é delimitá-la.Cumpre ao julgador definir o quantum indenizatório, tarefa para a qual deve considerar as circunstâncias
fáticas, o comportamento do ofensor e da vítima, a repercussão e a intensidade do abalo causado ao ofendido, pautando a análise
a partir dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sem perder de vista o caráter punitivo e pedagógico da medida,
todavia, evitando o enriquecimento sem causa.Considerando, pois, as repercussões usuais extraídas da situação em comento,
reputo como adequada e suficiente que a indenização seja arbitrada no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), para
corrigir a falta da ré e compensar os danos experimentados pelo requerente.Por sua vez, quanto ao pedido de cancelamento do
débito e retirada do nome da autora dos órgãos de restrição de crédito, evidenciada a falha na prestação do serviço, este merece
acolhimento.Ante ao exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na exordial, resolvendo o mérito, nos termos do art.
487, I, do CPC/2015, para:1) CONDENAR o requerido Banco Bradesco S.A a pagar à parte autora, a título de danos morais,
indenização no valor de 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), no prazo de 15 (quinze) dias, com juros de 1% (um por cento) ao
mês, desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ) - Julho/2014 fl.09 - e correção monetária desde a presente data (Súmula 362 do
STJ), de acordo com a tabela prática do TJMA.2) CONDENAR o requerido Banco Bradesco S.A a RETIRAR o nome do autor dos
órgãos de restrição de crédito eventual e CANCELAR definitivamente o débito de R$ 357,92, Contrato 804675713000068 (fl.09),
estando reconhecida a inexistência deste, , no prazo de 15 dias, sob pena de multa. Sem condenação em custas processuais e em
honorários advocatícios de sucumbência (art. 55, da Lei 9099/95).Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Havendo o pagamento
voluntário, com o respectivo depósito bancário no valor estipulado, expeça-se o alvará judicial.Após o trânsito em julgado,
arquivem-se os autos, com as cautelas legais.A presente decisão servirá como mandado de intimação, para todos os efeitos
legais.Morros/MA, 27 de junho de 2017.ADRIANA DA SILVA CHAVESJuíza de Direito Titular da Comarca de Morros Resp: 184069

Olinda Nova

PROCESSO Nº 160-51.2011.8.10.0142 (1602011)
AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
REQUERENTE: EDUARDO SILVA DOS SANTOS, representado pela mãe Patrícia Silva
ADVOGADO: MANOEL RAIMUNDO FERREIRA COSTA (OAB/MA n° 5439)
REQUERIDA: COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO CEMAR
ADVOGADO: ANNALISA SOUSA SILVA CORREIA MENDONÇA (OAB/MA n° 7179); VALÉRIA LAUANDE CARVALHO COSTA
(OAB/MA N° 4.749); SÁLVIO DINO DE CASTRO E COSTA JUNIOR (OAB/MA n° 5.227); DAYANA DE CARVALHO NOGUEIRA
(OAB/MA N° 6.620); ANA AMÉLIA FIGUEIREDO DINO (OAB/MA N° 5.517); SOLANGE C. FIGUEIREDO (OAB/MA N° 5.503) E
BRUNO TOMÉ FONSECA (OAB/MA N° 6457)
DESPACHO - Considerando a natureza e complexidade do acordo e de suas disposições bem como os valores envolvidos, reputo
razoável a designação de audiência de ratificação para 06.07.2017, às 08:30h. Intimem-se as partes. Cumpra-se com urgência.
Olinda Nova do Maranhão - MA, 29 de junho de 2017.
Luiz Emílio Braúna Bittencourt Júnior
Juiz de Direito Titular da Vara Única da Comarca de Olinda Nova do Maranhão

PROCESSO Nº 103-57.2016.8.10.0142 (1032016)
AÇÃO PENAL PÚBLICA
AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
RÉU: RICARDO SILVA E SILVA
SENTENÇA
O Ministério Público Estadual, com base no inquérito policial nº 09/2016 Olinda Nova, ofereceu denúncia contra Ricardo Silva e
Silva, devidamente qualificado nos autos, imputando-lhe a prática do crime previsto no art. 155, §4º, I, c/c art. 14, II, todos do
Código Penal Brasileiro.
De acordo com a peça acusatória: a) no dia 03.03.2016, por volta das 15:00h, o réu, mediante rompimento de portas e grades,
adentrou o prédio onde se situa a torre da empresa de telefonia Claro neste município e tentou furtar baterias dali, utilizando-se,
para tanto, de 01 (uma) trena, 01 (um) arco de serra, 01 (uma) extensão elétrica, 01 (uma) marreta e 01 (uma) maquita; b) ao
serem informados sobre o ocorrido, policiais militares deslocaram-se imediatamente ao local, encontraram o acusado serrando as
peças de metal e verificaram que a cerca de proteção da torre estava rompida, as portas do gabinete do prédio arrombadas e a
fiação dos equipamentos cortada; c) o crime não foi consumado por circunstâncias alheias ao propósito do denunciado, que, no
curso do ato delituoso, foi surpreendido pelos policiais.
Auto de prisão em flagrante (fls. 02/04).
Auto de apresentação e apreensão (fl. 08).
Auto de constatação e avaliação de dano ao patrimônio (fl. 11).
A denúncia foi recebida em 20.04.2016 (fls. 23/24-v).
Certidão de antecedentes criminais do réu (fl. 27).
Citado por carta precatória (fl. 44), o réu apresentou resposta à acusação por intermédio da Defensoria Pública Estadual,
reservando-se para discutir o mérito somente por ocasião da instrução processual (fls. 53/54).
Em audiência realizada no dia 16.02.2017, procedeu-se à oitiva da testemunha Itajaí José Mendes Póvoas (fl. 70). O acusado não
compareceu ao ato. Ao final, determinou-se a expedição de carta precatória à comarca de Caxias-MA para inquirição da outra
testemunha arrolada pelo Parquet: Vinícius Lima Silva (fl. 69).
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Em 03.03.2017, juntou-se aos autos a carta precatória destinada à intimação do réu para a audiência ocorrida no mês anterior.
Constatou-se que a ausência do acusado teve como causa o seu falecimento, ocorrido em 31.08.2016 (fls. 85/86).
Com vista dos autos, o Ministério Público requereu a extinção da punibilidade do denunciado (fls. 101/103).
Eis o relatório. Decido.
Analisando os autos, verifico que Ricardo Silva e Silva faleceu no dia 31.08.2016, às 16:30h, em virtude de um choque
hemorrágico/lesão transfixante do coração causado por ação perfuro contundente por projétil de arma de fogo, conforme certidão
de óbito de fl. 86. A morte foi constatada pelo Dr. José Marcelino Ferreira Torres (CRM/MA nº 3.073).
Ocorre que a persecução criminal tem caráter individual e pessoal, motivo pelo qual a morte é causa extintiva da punibilidade, por
inviabilidade de eventual cumprimento da pena.
De acordo com o art. 62, caput, do CPP, provado o falecimento através da certidão de óbito, a extinção de sua punibilidade é
medida de rigor.
Nesse sentido:
PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO. PREFEITO. MORTE SUPERVENIENTE DO INVESTIGADO. CERTIDÃO DE ÓBITO.
EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE.
De acordo com o artigo 107, I do Código Penal c/c artigo 62 do CPP, haver-se-á de declarar extinta a punibilidade do agente diante
da informação de seu falecimento por intermédio de certidão de óbito acostada aos autos.
(TJPB, Tribunal Pleno, Processo nº 01235915420138150000, Relator: João Benedito da Silva, Julgamento: 16.03.2016, grifei)
Pelo exposto, diante da comprovação da morte do agente, extingo a punibilidade de RICARDO SILVA E SILVA, nos termos do art.
107, I do CP. Publique-se. Registre-se. Intime-se o Ministério Público. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com baixa
na distribuição.
Olinda Nova do Maranhão MA, 16 de maio de 2017.
Luiz Emílio Braúna Bittencourt Júnior
Juiz de Direito Titular da Vara Única da Comarca de Olinda Nova do Maranhão

PROCESSO Nº 369-44.2016.8.10.0142 (3692016)
AÇÃO PENAL PÚBLICA
AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
RÉU: VALDIONOR SILVA CÂMARA
ADVOGADO: CÍCERO CARLOS DE MEDEIROS (OAB/MA 6945)
SENTENÇA
O Ministério Público Estadual, com base no inquérito policial nº 31/2016 Olinda Nova, ofereceu denúncia contra Valdionor Silva
Câmara, devidamente qualificado nos autos, imputando-lhe a prática do crime previsto no art. 14, caput, da Lei nº 10.826/2003.
De acordo com a peça acusatória: a) em certo dia do mês de agosto/2016, o investigador de polícia civil Otto de Bismarck
Goiabeira Feques recebeu a informação de que uma pessoa conhecida como "Dino", vigilante de uma granja localizada no
Povoado Nova Roma, nesta cidade, atirou no pneu do carro de um comerciante; b) em 09.08.2016, Otto diligenciou até o local
juntamente com a investigadora de polícia civil Rita de Almeida Nascimento, com a finalidade de localizarem "Dino"; c) não
encontraram "Dino", o qual não estava de plantão; d) a atividade de vigilância era exercida, naquele dia, pelo réu, o qual, mesmo
sem porte, estava com um revolver calibre 38 (trinta e oito) com 06 (seis) munições intactas; e) por esse motivo, o acusado foi
preso em flagrante e conduzido à delegacia de polícia.
Auto de apresentação e apreensão (fl. 13).
O réu foi preso em flagrante, devidamente homologado no dia seguinte (fls. 18/18-v do apenso), e obteve liberdade provisória após
o pagamento de fiança (fls. 16/17).
Documento de identidade do réu (fls. 18 e 44).
A denúncia foi recebida em 06.10.2016 (fls. 34/34-v).
Certidão de antecedentes criminais (fl. 35).
Devidamente citado (fl. 39), o réu apresentou resposta à acusação por intermédio de defensor constituído, aduzindo, em síntese,
que não foi juntado o exame de eficiência da arma de fogo (fls. 41/42).
A audiência de instrução e julgamento foi realizada em 15.02.2017, ocasião em que ouvidas quatro testemunhas arroladas pelo
Ministério Público (Rita de Almeida Nascimento, Otto de Bismarck Goiabeira Feques, Edinaldo Cutrim Silva e Fledison Viegas) e
interrogado o réu (fls. 65/69).
Ao final do ato, o Ministério Público ofereceu alegações finais escritas, requerendo a condenação do réu, nos termos da denúncia,
com o reconhecimento da inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, bem como a presença das atenuantes da
confissão espontânea e do desconhecimento da lei (fls. 64/64-v).
A defesa, por sua vez, também ofereceu memoriais escritos, impugnando o "termo de nomeação de perito e verificação de
eficiência de arma de fogo", uma vez que: a) os peritos foram nomeados pelo Delegado Rodrigo Fernando Alonso, o qual sequer é
titular da delegacia de Olinda Nova do Maranhão; b) Otto de Bismarck Goiabeira Feques e Rita de Almeida Nascimento não têm as
mesmas prerrogativas dos peritos criminais, pois "suas funções são totalmente incompatíveis, apesar (sic) de polícia civil"; c) "não
existe por parte da autoridade policial que presidiu o inquérito policial nenhum ofício ou algo similar de encaminhamento da arma
de fogo para o Instituto de Criminalística do Maranhão para a devida perícia da eficiência da mesma, concluído (sic) desta forma a
defesa que o quesito materialidade desde já se encontrar (sic) prejudicado". Por esses motivos, pugnou pela absolvição do réu (fls.
74/81).
É o relatório. Tudo bem visto e ponderado, passo a DECIDIR.
Suficientemente preenchidas as condições de exercício da ação penal, bem como os pressupostos de existência e de constituição
válida e regular da relação processual, passo ao exame do mérito.
A materialidade delitiva está demonstrada pelo auto de apresentação e apreensão (fl. 10), o qual atesta que foi encontrado em
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poder do réu 01 (um) revolver calibre 38 (trinta e oito) especial, Taurus, numeração JH 340737, com 06 (seis) munições intactas (fl.
13).
A arma encontrava-se "em perfeito estado de conservação, constatando que o revolver supramencionado, está em perfeito estado
de funcionamento e eficiente para produzir disparos", conforme atestado pelos policiais civis Otto de Bismarck Goiabeira Feques e
Rita de Almeida Nascimento, os quais foram nomeados peritos pelo delegado Rodrigo Fernandes Alonso (fl. 14).
Diferentemente do que sustentado pela defesa, o exame supracitado é perfeitamente válido.
Com efeito, embora o art. 159, caput, do CPP#, disponha que os exames periciais, em regra, devam ser realizados por perito
oficial, portador de diploma de curso superior, seu §1º autoriza a realização por duas pessoas idôneas que tenham habilitação
técnica relacionada com a natureza do exame.
Logo, é válido o exame de prestabilidade realizado por policiais nomeados, que se presumem devidamente habilitados para tanto
em razão da função que desempenham e para a qual prestaram curso especializado que abrange o conhecimento e manuseio de
armas de fogo.
Em que pese a ausência de indicação acerca do grau de instrução dos policiais (se portadores ou não de diploma de curso
superior), é certo que ambos possuíam a necessária habilitação técnica para aferir a eficácia do revolver apreendido.
Nesse sentido, o entendimento do Supremo Tribunal Federal:
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE ARMA. NULIDADE DO EXAME PERICIAL POR AUSÊNCIA DE
QUALIFICAÇÃO DOS PERITOS NOMEADOS. INEXISTÊNCIA. POLICIAIS QUE POSSUEM HABILITAÇÃO TÉCNICA PARA O
EXAME. ORDEM DENEGADA.
1. A questão debatida no presente writ diz respeito à eventual nulidade do exame pericial de arma de fogo, que teria sido realizado
por pessoas sem a qualificação necessária, em desacordo com os ditames legais do Código de Processo Penal.
2. Os pacientes foram condenados pela prática do delito previsto no art. 16, parágrafo único, IV, da Lei 10.826/03.
3. A pistola apreendida estava municiada e o laudo pericial concluiu que a arma se mostrou eficaz para produzir disparos.
4. A perícia foi realizada por dois policiais, nomeados pelo Delegado de Polícia, que assumiram o compromisso, sob as penas da
lei, de bem e fielmente desempenharem o encargo.
5. Ainda que o laudo pericial não tenha informado se os peritos nomeados para o exame tinham ou não diploma de curso superior,
é inegável que, enquanto policiais, possuíam a necessária habilitação técnica para aferir a eficácia de uma arma de fogo.
6. Habeas corpus denegado.
(STF, 2ª Turma, HC 98306 RS, Relatora: Ellen Gracie, Julgamento: 29.09.2009, grifei)
Mesmo que não se considerasse válido o exame em comento, é certo que o porte ilegal de arma de fogo é considerado delito de
perigo abstrato, não sendo necessária a ocorrência de resultado naturalístico para sua consumação. Basta a mera conduta de
portar arma de fogo em desacordo com determinação legal para violar o bem jurídico tutelado. Portanto, a ausência de laudo
pericial da arma, apto a atestar a sua eficiência lesiva, não prejudica a verificação da materialidade delitiva, conquanto resulte do
acervo probatório a sua efetiva apreensão em poder do acusado.
Nesse sentido, o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.ESTATUTO DO DESARMAMENTO. PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃODE USO PERMITIDO.
ARTIGO 14 DA LEI 10.826/2003. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUTORIA
COMPROVADA. CONFISSÃO. MATERIALIDADE. POTENCIALIDADE LESIVA. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL SOBRE A
EFICIÊNCIA DA ARMA DE FOGO. IRRELEVÂNCIA. PRESCINDIBILIDADE DE PERÍCIA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO.
CONDENAÇÃO DO APELADO. RECURSO PROVIDO.
(TJMA, 3ª Câmara Criminal, APL 0152992015 MA, Relator: José de Ribamar Froz Sobrinho, Julgamento: 20.07.2015, grifei)
Por fim, não há que se cogitar em qualquer irregularidade na atuação do delegado Rodrigo Fernandes Alonso, pois embora não
seja o titular da DEPOL de Olinda Nova do Maranhão, exerce suas atribuições quando responde pela unidade. Ressalte-se que
todas as peças do auto de prisão em flagrante do réu e do inquérito foram devidamente assinadas pela autoridade policial.
A autoria, por sua vez, restou comprovada através dos relatos das testemunhas Fledison Viegas, Otto de Bismarck Goiabeira
Feques, Rita de Almeida Nascimento e Edinaldo Cutrim Silva (este último, informante), bem como pela confissão do réu.
A esse respeito, Fledison Viegas disse que no dia dos fatos, já no início da noite, estava a bordo de um veículo S10 em frente à
granja na qual o réu trabalha como vigilante, momento em que Edinaldo Cutrim ("Dino"), que exerce a mesma profissão daquele,
efetuou um disparo de arma de fogo que atingiu o pneu do automóvel.
Ouvido como informante, Edinaldo Cutrim ("Dino") afirmou que: a) trabalha na granja com o acusado; b) ambos são vigilantes; c)
no exercício da atividade, o réu utiliza uma arma pertencente ao estabelecimento (revolver calibre 38); d) trabalha em regime de
revezamento com o acusado (escala de 24 x 24 horas).
Os policiais civis Otto de Bismarck Goiabeira Feques e Rita de Almeida Nascimento aduziram que: a) foram informados por
Fledison acerca do tiro atribuído a Edinaldo Cutrim que atingiu o pneu do carro daquele; b) o delegado Alonso determinou que
diligenciassem ao local para investigarem o ocorrido; c) ao chegarem à granja, não encontraram Edinaldo, pois quem estava
trabalhando como vigilante naquele dia era o réu; d) o próprio delegado, após revista, encontrou o revolver (com 06 munições) na
cintura do acusado.
Ressalte-se que os testemunhos de policiais têm o mesmo valor de qualquer outro, não só podendo, mas devendo ser levado em
consideração, eis que o agente público presta compromisso legal de dizer a verdade, sendo possuidor de fé pública. Portanto,
gozam de plena validade, mormente se uníssonos, coerentes e quando não há qualquer informação de interesse na investigação.
Assim, inexiste qualquer razão lógica para desqualificá-los, inclusive porque tais agentes não estão legalmente impedidos de depor
sobre atos de ofício nos processos que tenham participado na fase investigatória, no estrito exercício de suas funções.
Nesse sentido:
APELAÇÃO CRIME. APELO PARCIALMENTE CONHECIDO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. TRÁFICO DE DROGAS.
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. RECEPTAÇÃO. LAVAGEM DE DINHEIRO. PROVA. CONDENAÇÃO MANTIDA.
VALIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS.

Página 1651 de 2382 Diário da Justiça Eletrônico Disponibilização: 30/06/2017
Edição nº 114/2017 Publicação: 03/07/2017

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO - Praça Dom Pedro II, s/n Centro - CEP 65010-905 - São Luis-MA - Fone: (98) 2106-9000 - www.tjma.jus.br
Diário da Justiça Eletrônico - Diretoria Judiciária - Coordenadoria de Jurisprudência e Publicações - Fone: (98) 2106 9805 / 9810 / 9896 / 9897 - publicacoes@tj.ma.gov.br



"(...) Os depoimentos dos policiais são elementos de convicção válidos, mormente quando não resta evidenciado que tivessem
motivos escusos para imputar crime tão grave a um inocente. Precedentes (...)"
(TJRS, 2ª Câmara Criminal, Apelação Criminal 70032844391 RS, Relatora: Marlene Landvoigt, Julgamento: 26.04.2011, grifei)
"Prova - Testemunha - Depoimentos de policiais que realizaram o flagrante, colhidos no auto de prisão e reafirmados em juízo com
plena observância do contraditório - Idoneidade. (...) É idônea a prova testemunhal colhida no auto de prisão em flagrante e
reafirmada em juízo, com plena observância do contraditório, mesmo constituída apenas por depoimentos policiais que realizaram
o flagrante". (in RT 771/566, grifei).
Em seu interrogatório, o confessou a prática delitiva, afirmando que: a) no dia de sua prisão, estava trabalhando; b) em certo
momento, resolveu ir até uma casa próxima dali; c) o portão da granja ficou encostado; d) durante a sua ausência, os policiais
chegaram e entraram no local; e) ao retornar, foi surpreendido com a presença dos policiais, que encontraram o revolver na sua
cintura; f) não possui porte; g) trabalhava armado (em revezamento com Edinaldo); h) pensou que, no exercício de sua atividade
laboral, poderia utilizar o revolver, que pertence ao senhor Sebastião, dono do empreendimento.
Não restam dúvidas de que o acusado efetivamente praticou a conduta criminosa, uma vez que, de fato, portava ilegalmente uma
arma de fogo de uso permitido. A aptidão da mesma para produzir disparos, além de atestada pelos policiais, foi noticiada pela
testemunha Fledison, que teve um pneu do seu carro atingido por um disparo do mesmo revolver, o qual, contudo, era manuseado,
naquela ocasião, por pessoa diversa do réu.
No tocante à atenuante prevista no art. 65, II, do CP, incabível o seu reconhecimento, porquanto, a despeito da baixa instrução do
réu, a ilegalidade do porte de arma foi amplamente divulgada pelos meios de comunicação desde o surgimento do Estatuto do
Desarmamento, no ano de 2003. Além disso, se o próprio acusado afirmou que pensou ser possível utilizar a arma dentro da
empresa, é evidente que tinha consciência de que a utilização, ainda que fora dali, era proibida.
Por fim, cumpre frisar que o conteúdo da súmula nº 231, do Superior Tribunal de Justiça é de pleno conhecimento deste
magistrado. Contudo, reputo tal comando inconstitucional, haja vista que sua aplicação implicaria no reconhecimento de que
somente aqueles que tiveram a pena fixada acima do mínimo legal o que demonstra maior culpabilidade a ela fariam jus, violando
o direito fundamental da isonomia.
Ademais, o artigo 65, caput, do CP#, interpretado em conjunto com o artigo 68 do mesmo diploma legal, permite a conclusão de as
atenuantes devem incidir mesmo que resultem na fixação da pena em quantidade inferior ao mínimo cominado.
Ora, inexiste proibição legal expressa que impeça o repouso da pena abaixo do mínimo legal, sobretudo porque o dispositivo em
comento versa acerca de "circunstâncias que SEMPRE atenuam a pena", não cabendo ao Judiciário limitar o alcance da norma,
sobretudo porque isso implicaria em flagrante violação a direito do réu.
Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido constante na denúncia para CONDENAR o réu VALDIONOR SILVA CÂMARA pela
prática do crime tipificado no art. 14, caput, da Lei nº 10.826/2003.
Observando a individualização da pena estabelecida no art. 5º, XLVI, da CF, bem como o critério trifásico vislumbrado no art. 68,
do CP, passo à fixação da pena de acordo com o disposto no art. 59 do mesmo diploma legal.
O acusado agiu com culpabilidade normal à espécie. A certidão de antecedentes criminais não indica a existência de sentença
penal condenatória contra o réu (fl. 35). Não há maiores informações sobre a conduta social do acusado. No tocante à
personalidade do agente, não foram coletados elementos suficientes para a sua valoração. Os motivos e circunstâncias (porte da
arma para trabalho de vigilância na granja) não destoam daqueles comumente verificados em crimes dessa natureza. As
consequências são normais à espécie. Não há que se cogitar em comportamento da vítima.
Diante dessas circunstâncias judiciais, fixo a pena-base em 02 (dois) anos de reclusão.
Na segunda fase da dosimetria, verifico a incidência da atenuante da confissão (art. 65, III, "d", do CP), razão pela qual reduzo a
pena em 1/6, totalizando 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, a qual torno definitiva, haja vista a ausência de agravantes,
causas de diminuição e de aumento da pena.
Considerando que a pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, fixo-a em 7 (sete) dias-
multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato.
A pena privativa de liberdade deverá ser cumprida inicialmente em regime aberto, nos termos do art. 33, §2º, "c", do CP.
Considerando o montante da pena final, a não reincidência e o fato de o delito não ter sido praticado com violência ou grave
ameaça, substituo a pena privativa de liberdade por 02 (duas) penas restritivas de direito (art. 44, do CP), quais sejam: a)
prestação de serviços à comunidade, a ser designada em audiência admonitória, quando do início da execução penal, pelo período
da pena privativa de liberdade fixada, à razão de 08 (oito) horas semanais, em horários compatíveis com suas atividades laborais e
aptidões; b) limitação de fim de semana pelo período da pena privativa de liberdade. A multa deverá ser paga em 10 (dez) dias
após o trânsito em julgado. Concedo ao acusado o direito de recorrer em liberdade. Custas pelo réu.
Condeno o Estado do Maranhão a pagar ao advogado nomeado para a audiência de instrução e julgamento, Dr. Hélio de Jesus
Muniz Leite (OAB/MA nº 3.288), o valor de R$ 1.000,00 (mil reais), a título de honorários advocatícios, em razão de não haver
designação de Defensor Público para atuar nesta Comarca. Oficie-se à OAB/MA, à Procuradoria-Geral do Estado e à Defensoria
Pública para as providências cabíveis (valor fixado no item 2.4.4 da tabela da OAB/MA).
Determino o perdimento da arma e das munições aprendidas, devendo ser encaminhada ao Comando do Exército no prazo
máximo de 48 (quarenta e oito) horas (art. 25, caput, da Lei nº 10.826/2003#).
Publique-se. Registre-se. Intimem-se o réu, seu defensor e o Ministério Público. Após o trânsito em julgado: a) lance-se o nome do
réu no rol de culpados; b) comunique-se à Justiça Eleitoral e ao Sistema Nacional de Identificação Criminal; c) expeça-se guia de
execução definitiva, realizando-se as anotações necessárias na distribuição; d) designe-se audiência admonitória. Com o trânsito
em julgado para o Ministério Público, expeça-se guia de execução provisória, nos termos da Resolução nº 113/2010, do Conselho
Nacional de Justiça.
Olinda Nova do Maranhão MA, 11 de maio de 2017.
Luiz Emílio Braúna Bittencourt Júnior
Juiz de Direito Titular da Vara Única da Comarca de Olinda Nova do Maranhão
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Paço do Lumiar

Primeira Vara de Paço do Lumiar

PROCESSO Nº 0000508-47.2017.8.10.0049 (5172017)
AÇÃO: LIBERDADE | LIBERDADE PROVISÓRIA COM OU SEM FIANÇA
REQUERENTE: VICTOR HUGO FERREIRA SANTOS
ADVOGADO: DR. JOSÉ GILVAN ESPINOSA LIMA OAB/MA 13.181
D E C I S Ã O: Cuida-se de pedido de liberdade provisória sem fiança formulada em favor de Victor Hugo Ferreira Santos,
autuado em flagrante delito pela suposta prática do crime tipificado no art. 157, §2º, I e II, do CP, fato ocorrido no dia
20/05/2017, neste Município, cuja segregação foi convertida em preventiva por decisão do juiz do plantão criminal da Comarca
da Ilha de São Luís, exarada em 21/05/2017.Alega o requerente que não estão presentes as hipóteses que autorizam a sua
segregação cautelar, bem assim que tem emprego e residência fixa, é primário e possui bons antecedentes.Instada a se
manifestar, a representante do Ministério Público opinou pelo indeferimento do pedido.É o breve relatório.Inicialmente, defiro
os benefícios da justiça gratuita.No caso dos autos, considerando que a prisão em flagrante do réu foi convertida em
segregação preventiva nos autos do processo nº 472-05/2017, passo a analisar o pedido de liberdade provisória como
revogação de prisão preventiva.A custódia cautelar, posto que anterior ao trânsito em julgado de sentença condenatória, é
medida de exceção, que somente deve ser mantida ou decretada quando as circunstâncias fáticas apontarem para a
necessidade da medida, seja para assegurar a ordem pública, para a conveniência da instrução criminal ou para assegurar a
aplicação da lei penal, nos termos do que dispõe o art. 312 do CPP.O art. 316 do CPP, por sua vez, estabelece que, uma vez
decretada, a prisão preventiva pode ser revogada se verificado que os motivos que a ensejaram não mais subsistem.
Contudo, não é o caso dos autos.No caso dos autos, a prisão do requerente foi decretada por se entender necessária para a
garantia da manutenção da ordem pública, uma vez que o crime a ele imputado é grave e apenado com reclusão, bem assim
a forma como os fatos se apresentam demonstram a periculosidade em concreto dele, havendo notícia nos autos de que o
requerente cometeu o delito de posse de arma de fogo, em concurso de agentes, em via pública e à luz do dia, o que denota,
em concreto, a sua periculosidade. Ademais, consultando seus antecedentes, verifico que o requerente responde a outros
processos criminais (Processo n. 59844/2015 - 1ª Vara Criminal de São Luís e Processo nº 60216/2015 - 7ª Vara Criminal de
São Luís), o que corrobora a necessidade de manutenção da segregação cautelar do requerente.Ora, a sociedade luminense,
assim como muitas outras, é vítima de crescente criminalidade, perceptível pela quantidade de processos criminais que
tramitam nos termos judiciários da Comarca da Ilha de São Luís, a grande maioria por delitos contra o patrimônio, estando a
ordem pública sim ameaçada, necessitando-se maior rigor nas decisões judiciais para que seja restabelecida a paz social e,
se as circunstâncias exigem, dentro da legalidade, é possível manter-se a prisão preventiva baseada nesse fundamento.De
outro modo, não há, nos autos, prova da alteração da situação fática que ensejou a decretação da prisão preventiva do
autuado, sendo que a primariedade, a residência fixa e o emprego, por si só, não são suficientes para a revogação de sua
prisão preventiva, sobretudo quando ainda presentes os requisitos que autorizaram o decreto cautelar.Pelo exposto, indefiro
o pedido de revogação da prisão, na medida em que, por hora, o requerente ainda representa ameaça à ordem
pública.Dê-se ciência.Após, arquivem-se os autos, com baixa na distribuição.Paço do Lumiar, 22 de junho de 2017.Jaqueline
Reis Caracas- Juíza da 1ª Vara - Resp: 112128

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO Nº 0800170-74.2016.8.10.0049
REQUERENTE: RAIMUNDO ALVES DA SILVA
REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA
DE: RAIMUNDO ALVES DA SILVA, através de seu advogado, DR. ESDRAS SOUSA BRITO OAB/MA 10.580.
Para, tomar ciência de decisão proferida nos autos em epígrafe, conforme transcrita: " Raimundo Alves da Silva
ajuizou a presente ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, com pedido de tutela de urgência,
em face de Banco Bradesco S/A. Alega que, desde julho do corrente ano, vem recebendo diversas ligações de
cobrança por parte da requerida. Narra ter tomado conhecimento junto à instituição financeira requerida de que as
cobranças dizem respeito a um débito no valor de R$ 364,14 (trezentos e sessenta e quatro reais e quatorze
centavos) oriundo de uma conta bancária aberta em seu nome na cidade de Açailândia/MA. Afirma que esclareceu
à Ré que nunca solicitou a abertura de conta corrente em seu nome na cidade de Açailândia/MA, nem autorizou
alguém a fazê-lo, desconhecendo por completo o contrato que originou o aludido débito. Assevera que instituição
financeira requerida não apresentou nenhuma solução para o imbróglio e ainda negativou seu nome no SERASA.
Ressalta que não reconhece o débito que ocasionou a negativação do seu nome, tampouco a conta bancária
discriminada no extrato fornecido pelo réu, razão pela qual a anotação negativa do seu nome é indevida. Pugna pela
concessão de tutela de urgência para que o réu seja compelido a retirar a negativação de seu nome junto ao
SERASA e demais órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa diária. No mérito, requereu a confirmação da
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ao pagamento de indenização no valor de R$ 17.600,00 (dezessete mil e seiscentos reais), atualizado pelos
índices oficiais de correção monetária e acrescidos de juros legais até a data do efetivo pagamento. Requereu,
ainda, a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Analisada a inicial, foi determinada a sua emenda para que o
requerente regularizasse o pedido de gratuidade de justiça. Em seguida, o autor trouxe a declaração pessoal de
hipossuficiência financeira, sanando o vício apontado. É o relatório. Inicialmente, defiro o pleito de justiça gratuita
formulado na inicial ante a afirmação da parte autora de que não tem condições de arcar com as custas processuais
(CPC, art. 98). No que tange ao pleito de urgência, destaco que a concessão de tutela provisória antecipada, nos
termos do art. 300 do CPC, demanda a configuração dos seguintes pressupostos: probabilidade do direito; perigo de
dano ou risco ao resultado útil do processo; inexistência de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Desta
forma, compulsando os autos, em especial a fatura do cadastro de clientes juntada pela parte autora, verifico ter
havido a abertura de uma conta bancária em nome do requerente, na agência de Açailândia/MA, em 01/07/2015,
tendo como data do último acerto o dia 30/05/2016, sendo provável que a cobrança referida na notificação da
SERASA, cuja ocorrência está datada de 16/06/2016, corresponda a valores decorrentes da abertura da conta em
questão. Em que pese o autor não ter trazido aos autos a cópia do contrato de abertura da conta, nem mesmo ter
deduzido pedido de exibição deste documento, verifico que todas as provas aptas a provar o seu relato estão em
poder da parte requerida, notadamente porque afirma não ter celebrado o referido contrato, sendo desproporcional
imputar-lhe o ônus de tal demonstração, na medida em que é muito mais fácil para a parte ré demonstrar que o
contrato foi assinado do que para o autor demonstrar que não o fez. Ademais, são frequentes os casos de fraude
em que terceiros estelionatários utilizam-se de dados de aposentados para contratar serviços em nome destes, que
apenas tomam conhecimento do negócio fraudulento quando são cobrados pelo respectivo débito. Assim, em juízo
de cognição sumária, reputo plausível a alegação de inexistência de contrato válido, o que torna indevida a inscrição
de seu nome nos cadastros de inadimplentes. Por outro lado, é inegável o perigo de dano, caso não seja concedida
a tutela de urgência pretendida, pois continuará o requerente privado do crédito, tão importante nos dias atuais, para
fazer face às necessidades do cotidiano. Ante o exposto, defiro o pedido de tutela antecipada, para determinar ao
Banco réu que, no prazo de 05 dias, tome as providências necessárias para a suspensão da cobrança da quantia
relativa ao contrato nº 076051373000020, devendo comunicar, dentro do prazo concedido, o órgão responsável pelo
desconto para que realize o sobrestamento. Diante da hipossuficiência do requerente (CDC, art. 8º, inc. VIII), que é
pessoa idosa, de parcos recursos e pouca instrução, decreto a inversão do ônus da prova, para determinar que o
réu comprove a regularidade da contratação, devendo juntar, com a contestação, cópia do contrato impugnado e
documentos que o instruíram e viabilizaram a constituição desse débito. Caso a parte autora comprove que a
medida não foi efetivada dentro do prazo estabelecido, determino que seja oficiado ao SERASA para que suspenda
a inscrição da negativação, no prazo de 48 dias. Deixo de fixar nesta oportunidade a multa por descumprimento, por
já ter determinado medida que garante a efetividade da decisão, sem prejuízo de que seja reavaliada a sua
necessidade, caso restem frustradas as determinações dadas. Intimem-se as partes da presente decisão. Cite-se o
réu para, no prazo de 15 (quinze) dias, contestar a presente ação, advertindo-se de que não apresentada resposta
serão considerados verdadeiros os fatos alegados na inicial. Deixo de designar audiência de conciliação por não
existir neste Juízo servidor conciliador, sendo certo que tais audiências não devem ser realizadas pelo magistrado
preferencialmente. Ademais, ainda que esta juíza decidisse por realizar a referida audiência, apenas existiria
disponibilidade de pauta para daqui a alguns meses, o que por certo traria prejuízo ao bom andamento do feito,
notadamente porque se trata do primeiro ato processual (CPC, art. 334, caput). Apresentada a contestação,
independentemente de nova conclusão, abra-se vista à parte autora, para manifestar-se sobre a resposta, no prazo
de 15 (quinze) dias. Só então voltem conclusos. Paço do Lumiar, 20 de junho de 2017. Jaqueline Reis Caracas.

Juíza da 1ª Vara de Paço do Lumiar-MA". resp: 133769

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
PROCESSO Nº 0800204-15.2017.8.10.0049
REQUERENTE: LUCIANO ROBERTO VEIGA GONCALVES
REQUERIDO: RODRIGO DO NASCIMENTO SILVA e outros
DE: DR(A). LEONARDO SILVA GOMES PEREIRA – OAB/MA 14.295
Para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, conforme Despacho proferido nos autos: “ Verifico que a
parte exequente pugnou pela concessão do benefício da justiça gratuita. Entretanto, compulsando os autos, noto
que, em tese, possui o autor condições financeiras para arcar com o pagamento das custas processuais,
notadamente porque o crédito perseguido, que é de valor elevado (R$ 56.097,60 (cinquenta e seis mil e noventa e
sete reais e sessenta centavos), decorre de contrato de compra e venda de materiais de construção, conforme se
evidencia da notificação extrajudicial juntada aos autos (ID 4918014, pág. 1). Além disso, depreende-se que o
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exequente é sócio-administrador da pessoa jurídica Nascimento e Pires Ltda. – ME, cujo capital social declarado é
de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), o que, em princípio, também contradiz a declaração de
hipossuficiência firmada pelo exequente na inicial. Assim, determino a intimação da parte autora para, no prazo
de 15 dias, demonstrar que não tem condições de pagar as custas ou efetuar o pagamento, sob pena de
extinção. Após o transcurso do prazo assinado, voltem conclusos. Paço do Lumiar, 01 de junho de 2017. Cristiana
de Sousa Ferraz Leite - Juíza Auxiliar de entrância final, respondendo pela 1ª Vara -”. Paço do Lumiar, Quarta-feira,
28 de Junho de 2017. Rosangela Lopes da Silva Porto, Secretária Judicial da 1ª Vara de Paço do Lumiar. De ordem
da MM. Juíza de Direito, Dra. Jaqueline Reis Caracas, nos termos do art. 3º, XXI, do provimento nº
01/2007/CGJ/MA. Resp: 148429

AÇÃO DE DESPEJO
PROCESSO Nº 0800217-48.2016.8.10.0049
REQUERENTE: NILCE AMORIM
REQUERIDO: MARIO SERGIO BARROS DE OLIVEIRA
DE: DR(A). Advogado(s) do reclamante: EDISON MORAES RÊGO OLIVEIRA FILHO – OAB/MA 13.689
Para, tomar conhecimento do despacho proferido nos autos: “Defiro o pedido de justiça gratuita, ante a afirmação
da parte autora de que não tem condições de arcar com as custas processuais (CPC, art. 98). Cite-se o requerido
para, no prazo de 15 (quinze) dias, contestar a presente ação, advertindo-se de que não apresentada resposta
serão considerados verdadeiros os fatos alegados na inicial. Deixo de designar audiência de conciliação por não
existir neste Juízo servidor conciliador, sendo certo que tais audiências não devem ser realizadas pelo magistrado
preferencialmente. Ademais, ainda que esta juíza decidisse por realizar a referida audiência, apenas existiria
disponibilidade de pauta para daqui a alguns meses, o que por certo traria prejuízo ao bom andamento do feito,
notadamente porque se trata do primeiro ato processual (CPC, art. 334, caput). Apresentada a contestação,
independente de nova conclusão, abra-se vista à parte autora para, no prazo de 15 dias, apresentar réplica. Após,
voltem conclusos. Paço do Lumiar, 24 de fevereiro de 2017. Jaqueline Reis Caracas - Juíza da 1ª Vara - ”. Paço do
Lumiar, Quinta-feira, 29 de Junho de 2017. Rosangela Lopes da Silva Porto, Secretária Judicial da 1ª Vara de Paço
do Lumiar. De ordem da MM. Juíza de Direito, Dra. Jaqueline Reis Caracas, nos termos do art. 3º, XXI, do
provimento nº 01/2007/CGJ/MA. Resp: 1503432

AÇÃO DE DESPEJO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS
PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO Nº 0800227-92.2016.8.10.0049
REQUERENTE: ILMAR POLARY PEREIRA
REQUERIDO: CARLOS EDUARDO MEDEIROS DA SILVA
DE: ILMAR POLARY PEREIRA, através de seus advogados, DR. MAURO HENRIQUE FERREIRA GONÇALVES
SILVA OAB/MA 7930; DR. JOÃO BATISTA ERICEIRA OAB/MA 742; E O ESCRITÓRIO JOÃO BATISTA
ERICEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS OAB/MA 296.
Para, tomar ciência de decisão proferida nos autos em epígrafe, conforme transcrita: " Ilmar Polary Pereira ingressou
com a presente ação de despejo objetivando a retomada do imóvel situado na Av. 03, Quadra 19, n. 01, Tambaú,
neste Município, locado ao requerido, bem como o recebimento de indenização por danos materiais. Relata que
firmou contrato de locação com o réu pelo prazo inicial de 06 (seis) meses, pelo valor mensal de R$ 450,00
(quatrocentos e cinquenta reais), tendo sido estabelecido que o locatário ficaria responsável pelo pagamento das
contas de água e de energia durante o tempo de locação, além do recolhimento do IPTU. Informa que a locação foi
prorrogada por mais 06 (seis meses), oportunidade em que o valor do aluguel foi reajustado para R$ 470,00
(quatrocentos e setenta reais), tendo sido ratificados os demais termos contratuais. Alega que o contrato foi
automaticamente prorrogado após findo o prazo estipulado no contrato anterior. Acrescenta, no entanto, que o réu
abandonou o imóvel, deixando de adimplir as mensalidades do aluguel dos meses de 02/2016 a 10/2016, bem como
de pagar as faturas de água, dos meses de 06/2015 a 05/2016, e de energia, dos meses de 10/2015 a 02/2016.
Informa que o montante dos aluguéis inadimplidos, acrescido de correção monetária e juros de mora, bem assim
deduzidos os pagamentos de R$ 100,00 (cem reais) e R$ 200,00 (duzentos reais) feitos pelo requerido, alcança a
importância total de R$ 4.294,89 (quatro mil, duzentos e noventa e quatro reais e oitenta e nove centavos). Afirma
que a inadimplência das contas de água alcança o montante de R$ 263, 65 (duzentos e sessenta e três reais e
sessenta e cinco centavos), e a das faturas de energia, R$ 492,49 (quatrocentos noventa e dois reais e quarenta e
nove centavos). Pede, em tutela antecipada, pela sua imediata imissão na posse do imóvel, bem assim pela
realização de vistoria judicial naquela habitação, a fim de se verificarem e apurarem eventuais avarias. No mérito,
requer seja declarada a extinção da relação jurídica entre as partes, além da condenação do requerido ao
pagamento dos aluguéis e demais encargos locatícios, bem como ao pagamento de indenização por danos
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materiais eventualmente apurados durante o curso do processo. Pugna, ainda, pela condenação do réu ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, na forma da lei. Eis o breve relatório. Passo a decidir.
De início, registro que, embora haja nos autos a informação de que o réu abandonou o imóvel durante a vigência da
locação e antes da propositura da demanda, pertinente se mostra a presente ação de despejo, na medida em que o
seu objetivo precípuo consiste não na desocupação do imóvel pelo locatário – o que, neste caso, poderia implicar a
ausência de interesse de agir por parte da autora, já que o imóvel já se encontra desocupado –, e sim na declaração
da extinção da relação jurídica entre os contratantes, sendo a desocupação e a imissão na posse, além dos demais
pedidos formulados, meros efeitos dela decorrentes, os quais podem ou não ser necessários nos casos concretos.
Dito isso, passo a analisar o pedido de urgência, que consiste na imissão da autora na posse do imóvel em questão.
A concessão de tutela antecipada, nos termos do art. 300 do CPC, demanda a configuração dos seguintes
pressupostos: prova inequívoca da verossimilhança da alegação; fundado receio de dano irreparável ou de difícil
reparação; inexistência de perigo de irreversibilidade da medida. No presente caso, verifico que a verossimilhança
das alegações autorais encontra respaldo nos documentos acostados com a inicial. O contrato de locação juntado
encontra-se em consonância com os fatos articulados na inicial, sobretudo quanto ao termo final da locação, que foi
prorrogada para 05/10/2015. Por outro lado, em que pese a inexistência de instrumento de renovação contratual
para além de 05/10/2015, parece inequívoca, ao menos nesta sede de cognição sumária, a prorrogação do contrato
de locação, por prazo indeterminado, na medida em que, mesmo após o seu termo final, a parte requerida
permaneceu no imóvel. Neste sentido, há nos autos uma notificação assinada em fevereiro de 2016, indicando que
o requerido permaneceu no imóvel mesmo após o término da prorrogação preestabelecida. Ademais, em breve
consulta ao sítio eletrônico da CEMAR, verifico ter havido consumo de energia nos meses subsequentes ao termo
final do contrato, a evidenciar que a residência continuou habitada. Desta forma, prorrogado automaticamente o
contrato, caberia ao locatário o cumprimento fiel dos termos contratados. No entanto, conforme consta das
notificações de ID’s 4076170 e 4076170, datadas de 23/11/2015 e 09/04/2016, respectivamente, há indícios de que
a parte locatária deixou de pagar mensalidades do aluguel, além de contas de água e de luz durante o tempo em
que permaneceu no imóvel, sendo direito do locador, neste caso, exigir a sua restituição. Assim é que se evidencia,
em um exame inicial, o direito do requerente de ser imitido na posse do imóvel em questão. Por outro lado, há risco
de dano irreparável ou de difícil reparação, uma vez que, já há muito, o requerente não percebe o pagamento dos
aluguéis contratados, bem assim não teve restituído seu imóvel no estado em que se encontrava ao tempo da
locação, o que inclusive inviabiliza a exploração econômica do bem. Por fim, há de se registrar que inexiste o perigo
de irreversibilidade da medida, pois em caso de eventual improcedência, é possível o retorno ao estado anterior.
Dessa forma, defiro o pedido de tutela de urgência, para determinar a imissão do autor no imóvel objeto da
demanda, e determinar que o requerido se abstenha de interferir na posse do autor, sob pena de multa diária de R$
500,00 (quinhentos reais). Por ocasião da imissão na posse, o Oficial de Justiça encarregado da diligência deverá
proceder a uma vistoria no imóvel, consignando em certidão em que estado o mesmo foi restituído ao autor, a fim de
que sejam futuramente analisados eventuais danos nele encontrados e a necessidade de restituição ao estado
anterior, ao tempo do início da locação. Expeça-se mandado de imissão de posse, ficando de logo autorizado o
auxílio policial, se necessário, caso em que deverá ser a ordem cumprida com moderação, para evitar que
confrontos e atos violentos sejam empregados. Caso haja resistência no cumprimento desta ordem, a polícia deverá
proceder de logo à condução dos responsáveis à Delegacia para lavratura de TCO por crime de desobediência. De
todo modo, o Oficial de Justiça encarregado da diligência de imissão na posse deverá proceder à citação, caso
encontre o Requerido no imóvel objeto da lide. Tendo em vista que na petição inicial não foi indicado endereço
do réu para fins de citação, deverá a parte autora ser intimada para indicar endereço válido para esse fim ou
requerer providências para a citação, no prazo de 15 dias. Após, cite-se a parte ré para oferecer resposta, no
prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de se presumirem verdadeiras as alegações contidas na inicial, devendo
indicar, desde logo, as provas que pretende produzir, sem prejuízo de possível julgamento antecipado da lide.
Entretanto, caso a citação pessoal reste infrutífera, determino que a citação seja feita por Edital, com as
providências legais a serem tomadas pela Secretaria Judicial previstas em lei para essa modalidade de citação. Se o
réu não oferecer resposta ou não constituir advogado, designo de logo como curador especial o Defensor Público,
ao qual deverá ser aberto vista dos autos, para fins de apresentação de resposta, no prazo de 15 dias. Apresentada
a resposta, independente de nova conclusão, abra-se vista à parte autora para réplica, no prazo de 15 dias.
Intimem-se. Paço do Lumiar, 20 de junho de 2017. Jaqueline Reis Caracas - Juíza da 1ª Vara de Paço do Lumiar-
MA". resp: 133769

AÇÃO DE REGISTRO
PROCESSO Nº 0800255-26.2017.8.10.0049
REQUERENTE: VERA LUCIA BALATA
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DE: VERA LUCIA BALATA, através da DR(A). Advogado(s) do requerente: FELIPE THIAGO SERRA NETO –
OAB/MA 15.718
Para, tomar conhecimento da sentença proferida nos autos: “ S E N T E N Ç A Vera Lucia Balata ingressou com
requerimento de registro de óbito tardio de seu marido José Douglas Santos, falecido no dia 26 de agosto de 2016,
em domicílio, em virtude de câncer, conforme declaração de óbito. Narra que o cadáver foi sepultado no Cemitério
de Mocajituba, no Município de Paço do Lumiar/MA. Acrescenta que a família não providenciou no prazo legal a
expedição do assentamento de óbito junto ao Cartório competente. O pedido foi instruído com a declaração de óbito
e a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do falecido, bem como a carteira de identidade (RG) e a certidão de
casamento da requerente. Deferida a gratuidade de justiça, abriu-se vista dos autos ao Ministério Público, que
opinou pelo deferimento do pedido inicial. É o breve relatório. A requerente demonstrou sua legitimidade para o
presente pleito, por ser viúva do falecido. O caso dos autos não requer maiores indagações, na medida em que a
declaração de óbito traz elementos suficientes para fazer o assentamento, servindo como prova cabal do óbito,
atestado por médico. Não obstante, considerando o tempo decorrido desde o óbito, o registro só poderá ser
efetuado mediante autorização judicial. Ante o exposto, defiro o pedido inicial, a fim de que seja lavrado o
assentamento de óbito de José Douglas Santos, filho de Maria Rita Santos, sem registro do nome do genitor,
nascido em 15.06.1950 e falecido em São Luís/MA, em 26.08.2016, em razão de complicações decorrentes de
câncer. Expeça-se mandado de registro ao Oficial do Registro Civil, o qual deverá ser acompanhado da cópia da
declaração de óbito e do registro civil do falecido. Sem honorários e sem custas, por ser procedimento de jurisdição
voluntária e ser a autora beneficiária da assistência judiciária gratuita. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Após o
trânsito em julgado, dê-se baixa na distribuição e arquive-se. Paço do Lumiar, 27 de abril de 2017. Jaqueline Reis
Caracas - Juíza da 1ª Vara - ”. Paço do Lumiar, Quinta-feira, 29 de Junho de 2017. Rosangela Lopes da Silva
Porto, Secretária Judicial da 1ª Vara de Paço do Lumiar. De ordem da MM. Juíza de Direito, Dra. Jaqueline Reis
Caracas, nos termos do art. 3º, XXI, do provimento nº 01/2007/CGJ/MA. Resp: 1503432

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO Nº 0800278-06.2016.8.10.0049
REQUERENTE: PLYNNIO JHONATH OLIVEIRA RIBEIRO
REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA e outros
DE: PLYNNIO JHONATH OLIVEIRA RIBEIRO, através de sua advogada, DRA. ANTONIA VIANA NETA OAB/MA 11.861.

Para, tomar ciência de decisão proferida nos autos em epígrafe, conforme transcrita: " Plynnio Jhonath Oliveira
Ribeiro ingressou com ação de indenização em face de Banco Bradesco S.A e Município de Paço do Lumiar, com pedido de tutela de urgência, para que
tenha o seu nome excluído do SPC. Afirma ser servidor público municipal da Prefeitura de Paço do Lumiar e que firmou um empréstimo consignado com o
banco requerido em 21/05/2015, no valor de R$ 10.800 (dez mil e oitocentos reais), a serem pagos em 60 (sessenta) parcelas de R$ 313,55 (trezentos e
treze reais e vinte e cinco centavos), descontadas mensalmente da sua folha de pagamento a partir de 30/06/2015. Acrescenta que, embora tenha sempre
honrado suas obrigações, foi surpreendido, em meados de 2016, com a inscrição do seu nome nos cadastros de inadimplentes, pela dívida de R$ 1.254,20
(mil, duzentos e cinquenta e quatro reais e vinte centavos), oriunda do suposto não pagamento das parcelas de janeiro/2016 e fevereiro/2016 do referido
empréstimo. Ressalta, no entanto, que os valores referentes a tais parcelas foram efetivamente descontados da sua folha de pagamento, não havendo
razão para a existência da dívida. Requer o deferimento da medida liminar para que seja determinado ao primeiro réu (Bradesco S.A) que exclua o seu
nome dos cadastros restritivos ao crédito, sob pena de multa diária. No mérito, pugna pela confirmação da tutela de urgência, com a condenação solidária
dos réus ao pagamento de indenização por danos morais, sugerida no patamar de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Requer, ainda, a concessão da
gratuidade de justiça e a inversão do ônus da prova em seu favor. Eis o relatório. Inicialmente, defiro o pedido de gratuidade de justiça, tendo em vista a
declaração de hipossuficiência financeira assinada pessoalmente pela parte, bem assim por não vislumbrar nos autos elementos que evidenciem a inexistência
dos pressupostos para a sua concessão. Por outro lado, importante destacar, desde logo, que o caso dos autos deve ser analisado à luz do Código de Defesa
do Consumidor, pois a relação jurídica verificada é oriunda de contrato de consumo. Tratando-se de relação amparada pelo CDC, cabível a inversão do ônus da
prova, tendo em vista a verossimilhança das alegações da parte autora e a sua manifesta hipossuficiência, bem assim o fato da ré possuir as condições de
produzir a maior parte das provas necessárias ao deslinde da demanda. Assim, determino a inversão o ônus da prova em favor da consumidora, com
fundamento no art. 6º, inciso VIII, do CDC. Passo a analisar o pedido de tutela provisória antecipada, a qual, nos termos do art. 300 do NCPC, demanda a
configuração dos seguintes pressupostos: probabilidade do direito, perigo de dano e a inexistência de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.
Analisando os autos, em especial o extrato da consulta feita aos cadastros de inadimplentes e os recibos de salário do requerente, verifico que as dívidas
inscritas no SPC/SERASA correspondem a débitos vencidos no mesmo período em que parcelas do pagamento do empréstimo consignado foram efetivamente
descontadas das folhas de pagamento do autor, indicando, em princípio, que as dívidas inscritas já haviam sido quitadas quando de seus vencimentos. Assim,
havendo indícios de que os pagamentos foram efetivamente realizados, há de se considerar, pelo menos neste juízo de cognição sumária, que tais inscrições
podem ter sido feitas de forma indevida, razão pela qual reputo observado o pressuposto da probabilidade do direito alegado. No tocante ao perigo de dano, leva-
se em conta que o requerente está privado de realizar transações a crédito, como contrair empréstimos ou comprar produtos a prazo, porque seu nome está
negativado, sendo que o crédito é extremamente necessário nos dias atuais, notadamente em virtude da crise econômica ora vivenciada no país. Não se verifica,
ainda, perigo de irreversibilidade, de modo que será preservado o direito do requerido de demonstrar a existência e validade do débito inscrito, bem como a mora
que justificou a inclusão do nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito. Ante o exposto, defiro o pedido de tutela antecipada para que o banco
requerido retire o nome do autor dos cadastros de restrição ao crédito, no prazo de 48 horas, em relação ao débito discutido nesta demanda, sob pena de
pagamento de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais). Deixo de designar audiência de conciliação por não existir neste Juízo servidor conciliador, sendo
certo que tais audiências não devem ser realizadas pelo magistrado. Ademais, ainda que esta juíza decidisse por realizar a referida audiência, apenas existiria
disponibilidade de pauta para daqui a alguns meses, o que por certo traria prejuízo ao bom andamento do feito, notadamente por que se trata do primeiro ato
processual (CPC, art. 334, caput). Desse modo, determino a citação do banco requerido para apresentar contestação, no prazo de 15 dias, sob pena de serem
presumidos verdadeiros os fatos alegados na inicial. Da mesma forma, determino a citação do Município de Paço do Lumiar para apresentar contestação, no
prazo de 30 dias, também sob pena de presunção de veracidade dos fatos alegados. Apresentadas as contestações, independentemente de nova conclusão,
abra-se vista à parte autora, para se manifestar sobre a resposta, no prazo de 15 dias. Deverão as partes especificar de logo, tanto na contestação, quanto na
réplica, se desejam a produção de outras provas, sobretudo provas em audiência, a fim de viabilizar o saneamento compartilhado do processo. Intimem-se. Paço
do Lumiar, 20 de junho de 2017. Jaqueline Reis Caracas Juíza da 1ª Vara de Paço do Lumiar-MA" Resp: 133769

Processo n. 0800281-24.2017.8.10.0049
Ação de Cancelamento de Protesto
Requerente: Camila Fonseca Cruz
Requerido: Bradesco Administradora de Consórcio Ltda.
DE: CAMILA FONSECA RUZ, através de seu advogado, DR. LUCIANO MENDES ARTICO OAB/MA 15.434
Para tomar conhecimento da DECISÃO proferida nos presentes autos: "D E C I S Ã O Cuida-se de ação ordinária com pedido de antecipação dos efeitos da

Página 1657 de 2382 Diário da Justiça Eletrônico Disponibilização: 30/06/2017
Edição nº 114/2017 Publicação: 03/07/2017

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO - Praça Dom Pedro II, s/n Centro - CEP 65010-905 - São Luis-MA - Fone: (98) 2106-9000 - www.tjma.jus.br
Diário da Justiça Eletrônico - Diretoria Judiciária - Coordenadoria de Jurisprudência e Publicações - Fone: (98) 2106 9805 / 9810 / 9896 / 9897 - publicacoes@tj.ma.gov.br



tutela e indenização por dano moral proposta por Camila Fonseca Cruz em face de Bradesco Administradora de Consórcio Ltda. com vistas à anulação de
protesto. Conta a autora que firmou contrato de Cessão de Direitos e Obrigações com o banco réu e terceiro, por meio do qual passou a ser responsável pela
quitação do consórcio n. 007810002, no valor de R$ 114.355,00, assumindo a qualidade de consorciada. Afirma ter deixado de pagar algumas parcelas do
consórcio, tendo a ré levado a protesto, no Cartório do 1º Ofício Extrajudicial de Paço do Lumiar, em 05.02.2016, o montante em atraso. Informa ter quitado
integralmente o contrato, inclusive a quantia objeto do referido protesto, em 19.09.2016. Aduz, entretanto, que o banco réu nunca cancelou o protesto, cujos
efeitos continuam a ser produzidos. Acrescenta ter formulado requerimento à parte demandada para que fosse determinado o cancelamento do protesto em
questão, não tendo recebido qualquer resposta. Assim, pede a concessão da tutela de urgência para determinar a sustação dos efeitos do referido protesto. No
mérito, requer a confirmação da tutela antecipada e a condenação do réu por danos morais. Pugna, ainda, pelo benefício da gratuidade de justiça e pela inversão
do ônus da prova.Inicialmente, defiro o pleito de justiça gratuita formulado na inicial ante a afirmação da parte autora de que não tem condições de arcar com as
custas processuais (CPC, art. 98), bem assim, por não vislumbrar, nos autos, a presença de elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a
concessão da gratuidade (CPC, art. 99, §2º). Importante destacar, desde logo, que o caso dos autos deve ser analisado à luz do Código de Defesa do
Consumidor, pois a relação jurídica verificada é oriunda de contrato de consumo. Tratando-se de relação amparada pelo CDC, cabível a inversão do ônus da
prova, tendo em vista a verossimilhança das alegações da parte autora e a sua manifesta hipossuficiência, bem assim o fato da ré possuir as condições de
produzir a maior parte das provas necessárias ao deslinde da demanda. Assim, defiro a inversão o ônus da prova em favor da consumidora, com fundamento no
art. 6º, inciso VIII, do CDC. Passo a analisar o pedido de tutela provisória antecipada, a qual, nos termos do art. 300 do CPC, demanda a configuração dos
seguintes pressupostos: probabilidade do direito, perigo de dano e a inexistência de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. No que se refere ao
requisito da verossimilhança das alegações, verifico que a autora efetuou o pagamento de R$ 60.007,34 (sessenta mil, sete reais e trinta e quatro centavos), em
19.09.2016, em favor da parte ré.Outrossim, examinando a conta-corrente do consórcio em questão, noto que a obrigação com vencimento em 10.08.2015,
mesma data de vencimento do título protestado, encontra-se devidamente quitada. Tais elementos levam a indicar, pelo menos em juízo de cognição sumária,
que a autora realmente quitou, em 19.09.2016, o débito protestado. Uma vez quitado o débito, cabe à parte devedora cancelar o protesto, por ser ela a maior
interessada, conforme previsão dos art. 26 da Lei 9.492/97 e 2º da Lei 6.690/79.Caso o devedor não detenha a via original do título ou do documento da dívida
protestada, deverá apresentar, para o devido cancelamento do protesto, a declaração de anuência, com identificação e firma reconhecida, daquele que figurou
no registro de protesto como credor (Lei 9.492/97, art. 26, §1º). Neste sentido, embora a autora tenha requerido a emissão da referida carta de anuência,
efetivamente recebida pela ré em 16.01.2017 (ID 5138473), não consta dos autos documento apto a demonstrar que o protesto continuou a produzir seus efeitos
mesmo após o recebimento do referido requerimento, uma vez que a única certidão positiva de protesto acostada à inicial está datada de 30.11.2016 (ID
5138350), não havendo nos autos prova de que a requerida não se pronunciou acerca do pedido de emissão da carta de anuência. Sendo assim, pendente o
requisito da verossimilhança das alegações, prejudicando-se a análise dos demais requisitos.Ante o exposto, indefiroo pedido de tutela antecipada
pleiteada pela parte autora, sem prejuízo de posterior reapreciação. Não obstante, inverto o ônus da prova nos termos no art. 6º, VIII, do Código de
Defesa do Consumidor, por constatar a dificuldade comprobatória por parte do requerente, cabendo à instituição financeira fazer a juntada de
comprovante de emissão da carta de anuência requerida pela autora. Deixo de designar audiência de conciliação por não existir neste Juízo servidor
conciliador, sendo certo que tais audiências não devem ser realizadas pelo magistrado preferencialmente. Ademais, ainda que esta juíza decidisse por
realizar a referida audiência, apenas existiria disponibilidade de pauta para daqui a alguns meses, o que por certo traria prejuízo ao bom andamento do
feito, notadamente porque se trata do primeiro ato processual (CPC, art. 334, caput). Intimem-se as partes da presente decisão. Cite-se o requerido
para, no prazo de 15 (quinze) dias, contestar a presente ação, advertindo-se de que não apresentada resposta serão considerados verdadeiros os
fatos alegados na inicial. Apresentada a contestação, independente de nova conclusão, abra-se vista à parte autora para, no prazo de 15 dias,
apresentar réplica. Paço do Lumiar, 15 de maio de 2017.Jaqueline Reis Caracas - Juíza da 1ª Vara -"

AÇÃO DE ORDINÁRIA
PROCESSO Nº 0800326-62.2016.8.10.0049
REQUERENTE: SELMA DE MARIA MUNIZ
REQUERIDO: MUNICIPIO DE PAÇO DO LUMIAR
DE: DR(A). Advogado(s) do reclamante: GABRIEL PINHEIRO CORREA COSTA – OAB/MA 9805
Para, tomar conhecimento da Decisão proferida nos autos: “ D E C I S Ã O Trata-se de ação de obrigação de fazer,
com pedido de tutela antecipada, ajuizada por Selma de Maria Muniz em desfavor do Município de Paço do Lumiar,
objetivando sua nomeação para o cargo de Professor de Ensino Fundamental (anos iniciais), para o qual foi
aprovada na 185ª posição da ordem final de classificação de concurso público promovido pelo ente requerido.
Aduz que o referido concurso foi regido pelo Edital n. 001/2014, aberto para preenchimento de 40 (quarenta)
vagas para provimento imediato e 120 (cento e vinte) vagas para cadastro de reserva, tendo a requerente sido
aprovada fora do número de vagas, razão pela qual não foi notificada para tomar posse. No entanto, assevera que,
após quase dois anos do lançamento do concurso em questão, o requerido convocou a autora para tomar posse no
cargo pretendido, via publicação de edital de convocação no sítio eletrônico da Prefeitura de Paço do Lumiar.
Afirma, contudo, não possuir acesso à internet, tendo-lhe sido impossível conhecer da referida convocação,
pontuando que a forma de divulgação do ato de convocação para fins de posse do cargo não foi eficaz,
prejudicando-lhe a posse. Outrossim, ressalta que, ainda no ano de 2014 quando o prazo de validade do concurso
público ainda não havia sido expirado, o requerido tornou público o Edital n° 02/2014 (processo seletivo
simplificado), destinado à contratação de servidores temporários, e, após 2 anos, o Edital n° 001/2016 (novo
processo seletivo simplificado), com a mesma finalidade de contratação temporária de professores. Acrescenta que,
em razão dessas contratações, teve preterido seu direito à nomeação. Requer, liminarmente, que a ré efetive a
posse da autora no cargo de Professora do Ensino Fundamental (Anos Iniciais) de Paço do Lumiar. No mérito,
requer seja confirmada a tutela antecipada, efetivando-se a posse da autora na referida vaga. Pugna, ainda, pela
concessão do benefício de gratuidade de justiça. É o relatório. Inicialmente, defiro o pleito de justiça gratuita
formulado na inicial ante a afirmação da parte autora de que não tem condições de arcar com as custas processuais
(CPC, art. 98). Entretanto, verifico que o valor atribuído à causa não equivale ao benefício patrimonial que resultaria
de eventual procedência do pedido, tendo em vista a remuneração do cargo pretendido. Assim, corrijo, de ofício
(CPC, art. 292, §3º), o valor da causa para R$ 28.307,28 (vinte e oito mil, trezentos e sete reais e oito centavos),
importância que corresponde a 12 meses de remuneração do cargo de Professor de Ensino Fundamental (anos
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iniciais). No que tange ao pleito de urgência, destaco que a concessão de tutela provisória antecipada, nos termos
do art. 300 do CPC, demanda a configuração dos seguintes pressupostos: probabilidade do direito; perigo de dano
ou risco ao resultado útil do processo; inexistência de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, §3,
CPC). No presente caso, pretende a autora ser nomeada para o cargo de Professor de Ensino Fundamental (Anos
iniciais) de Paço do Lumiar, devido à suposta irregularidade no ato de sua nomeação e à sua suposta preterição
diante da contratação temporária de professores para o mesmo cargo. No entanto, compulsando os autos, verifico
que a autora, aprovada no concurso regido pelo Edital 001/2014, foi regularmente convocada para tomar posse no
cargo público respectivo, conforme se colhe do Edital de Convocação n. 001 de 2016 (ID 4212510). Outrossim, não
cabe a afirmação da autora de que não houve suficiente publicidade do referido ato de convocação. Isso porque, conforme se
colhe dos itens 13.2 e 13.2.1 do Edital, a divulgação de todos os atos, editais, avisos, comunicados e outras
informações pertinentes seriam feitas exclusivamente pela Prefeitura Municipal de Paço do Lumiar – MA, sendo de
inteira responsabilidade dos candidatos acompanhar a sua divulgação. Por outro lado, a abertura de processo
seletivo para contratação de professores temporários durante o prazo de validade de concurso público anterior,
não implica, por si só, preterição dos candidatos aprovados no primeiro certame, notadamente porque o processo
seletivo não se destina ao preenchimento de vagas criadas para o cargo, mas tão somente ao suprimento de
necessidade temporária de excepcional interesse público, na forma da Lei n. 8.745/93, conforme inclusive
consta do Edital nº 002/2014 – SEMED (ID 4212466) e do Edital nº 001/20160 – SEMED (ID 4212491). Diferente
seria se a parte requerente tivesse comprovado que servidores contratados de forma precária, para suprimento de
necessidade temporária, estivessem ocupando vagas pertencentes ao cargo para o qual foi aprovada em concurso,
o que não restou demonstrado de plano, demandando dilação probatória. Assim, não tendo a parte requerente
logrado demonstrar a probabilidade do direito reclamado, prejudicada está a análise dos demais requisitos
necessários para a concessão da tutela de urgência requerida. Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar. Por
outro lado, é certo que os elementos de prova relativos ao presente feito encontram-se quase que exclusivamente
em poder do réu, sendo-lhe deveras mais fácil a demonstração da regularidade dos contratos temporários
impugnados na inicial. Assim, inverto o ônus da prova em favor da parte autora, nos termos do art. 373, §1º, do
CPC, para determinar que o Município demonstre que todas as contratações resultantes dos processos seletivos
regidos pelos Editais ns. 02/2014 e 01/2016, para Professor de Ensino Fundamental –(anos iniciais), foram
realizadas para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, e que os contratados não estão
ocupando vagas relativas ao cargo em disputa. Deverá, ainda, informar se existe vaga para o cargo em questão
pendente de provimento. Intimem-se as partes da presente decisão. Deixo de designar audiência de conciliação por
entender que o caso não permite a autocomposição (art. 334, §4º, II, CPC). Cite-se o réu para, querendo, apresentar
contestação no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de serem presumidos verdadeiros os fatos alegados na inicial.
Apresentada a contestação, independentemente de nova conclusão, abra-se vista à parte autora, para manifestar-se
sobre a resposta, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, voltem conclusos. Paço do Lumiar, 15 de maio de 2017.
Jaqueline Reis Caracas -Juíza da 1ªVara-”. Paço do Lumiar, Quarta-feira, 28 de Junho de 2017. Rosangela Lopes
da Silva Porto, Secretária Judicial da 1ª Vara de Paço do Lumiar. De ordem da MM. Juíza de Direito, Dra. Jaqueline
Reis Caracas, nos termos do art. 3º, XXI, do provimento nº 01/2007/CGJ/MA. Resp: 1503432

AÇÃO ORDINÁRIA
PROCESSO Nº 0800327-47.2016.8.10.0049
REQUERENTE: HILMA FRANCA SANTOS
REQUERIDO: MUNICIPIO DE PAÇO DO LUMIAR
DE: HILMA FRANCA SANTOS, através do advogado: DR(A). GABRIEL PINHEIRO CORREA COSTA – OAB/MA
9805
Para, tomar conhecimento da decisão proferida nos autos: “ D E C I S Ã O Trata-se de ação ordinária com pedido de Tutela
Antecipada ajuizada por Hilma Franca Santos em desfavor do Município de Paço do Lumiar, objetivando sua
nomeação para o cargo de Professor de língua portuguesa do ensino fundamental (anos finais), para o qual foi
aprovado na 46ª posição da ordem final de classificação de concurso público promovido pelo ente requerido. Aduz
que o referido concurso foi regido pelo Edital n. 001/2014, aberto para preenchimento de 24 (vinte e quatro) vagas
para provimento imediato e 80 (oitenta) para cadastro de reserva, em decorrência do qual, até o momento, foram
nomeados 29 candidatos aprovados. Ressalta que, ainda no ano de 2014, quando o prazo de validade do concurso
sequer havia se expirado, o réu tornou público o Edital 002/2014 (processo seletivo simplificado), destinado à
contratação de servidores temporários, disponibilizando 36 vagas para o cargo de professor de língua portuguesa.
Assevera que teve preterido seu direito à nomeação, na medida em que foram convocados 36 (trinta e seis)
candidatos aprovados no aludido processo seletivo. Ademais, a parte autora alega que recentemente o réu lançou
novo processo seletivo para a contratação temporária de professores de língua portuguesa do ensino fundamental,
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regido pelo Edital nº 001/2016. Diante de tais fatos, postula a concessão de tutela antecipada, para que seja
determinada a sua nomeação e convocação para o cargo público de professor de língua portuguesa do ensino
fundamental (anos finais) do Município de Paço do Lumiar. No mérito, requer a confirmação da tutela
provisória. Pugna também pela concessão do benefício de gratuidade de justiça. É o relatório. Inicialmente, defiro o
pleito de justiça gratuita formulado na inicial ante a afirmação da parte autora de que não tem condições de arcar
com as custas processuais (CPC, art. 98). Entretanto, verifico que o valor atribuído à causa pela parte autora não
equivale ao benefício patrimonial de eventual procedência do pedido, tendo em vista a remuneração do cargo
pretendido e a pretensão. Assim, corrijo, de ofício (CPC, art. 292, §3º), o valor da causa para R$28.307,28 (vinte e
oito mil, trezentos e sete reais e vinte e oito centavos), importância que corresponde a 12 meses de remuneração do
cargo de Professor de Ensino Fundamental – (CPC, art. 292, §2º). No que tange ao pleito de urgência, destaco que
a concessão de tutela provisória antecipada, nos termos do art. 300 do CPC, demanda a configuração dos seguintes
pressupostos: probabilidade do direito; perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; inexistência de perigo
de irreversibilidade dos efeitos da decisão (CPC, art. 300). No presente caso, pretende a autora ser nomeada para o
cargo de Professor de Língua Portuguesa do Ensino Fundamental (anos Finais)– do Município de Paço do Lumiar,
por ter sido supostamente preterida, diante da contratação temporária de professores para o mesmo cargo.
De fato, verifico que a autora logrou aprovação no referido concurso, conforme se colhe da lista de
candidatos aprovados (4212687, p. 09). Contudo, analisando a documentação carreada aos autos, verifico que a
parte autora não logrou demonstrar o surgimento de novas vagas em número suficiente a lhe assegurar direito à
nomeação, haja vista, ter sido aprovado na 46ª colocação, ao passo que o edital do concurso apenas previu 24
vagas para o cargo pretendido. A esse respeito, infere-se que todos os candidatos aprovados dentro do número de
vagas foram nomeados pela Administração municipal, tendo ainda sido nomeados cinco candidatos aprovados em
cadastro de reserva, totalizando 29 convocações. Ademais, a abertura de processo seletivo para contratação de
professores temporários durante o prazo de validade de concurso público anterior, não implica, por si só, preterição
dos candidatos aprovados no primeiro certame, notadamente porque o processo seletivo não se destina ao
preenchimento de vagas criadas para o cargo, mas tão somente ao suprimento de necessidade temporária de
excepcional interesse público, na forma da Lei n. 8.745/93, conforme inclusive consta dos Editais 02/2014 (4212696)
e 001/2016 (ID 4212701) – SEMED. Sobre o tema, é iterativa a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal
de Justiça, consoante se depreende do aresto abaixo colacionado, in litteris:ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA.
CONCURSO PÚBLICO. FISCAL AGROPECUÁRIO FEDERAL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. REJEIÇÃO. CONTRATAÇÃO
PRECÁRIA DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. PRETERIÇÃO. NÃO-OCORRÊNCIA. SEGURANÇA DENEGADA. 1. O fato de ter-se
encerrado o prazo de validade antes da impetração do mandamus não enseja falta de interesse processual quando o impetrante, dentro do prazo decadencial de
120 (cento e vinte) dias, não questiona as provas do concurso público, mas atos diretamente relacionados à nomeação de aprovados, ocorridos enquanto válido
o certame. 2. Não é a simples contratação temporária de terceiros no prazo de validade do certame que gera direito subjetivo do candidato aprovado à
nomeação. Impõe-se que se comprove que essas contratações ocorreram, não obstante existissem cargos de provimentos efetivos desocupados. 3. Se a
Administração preencheu as vagas existentes de cargos de provimento efetivo de acordo com a ordem classificatória do concurso público e, além disso,
contratou terceiros de forma temporária, presume-se que há excepcional interesse público a demandar essa conduta, razão por que não se pode entender tenha
atuado de forma ilegal ou mediante abuso de poder. 4. Segurança denegada. (MS 13.823/DF, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, TERCEIRA SEÇÃO,
julgado em 28/04/2010, DJe 12/05/2010). Diferente seria se a parte requerente tivesse comprovado que servidores contratados de forma precária, para
suprimento de necessidade temporária, estão ocupando vagas pertencentes ao cargo para o qual foi aprovada em concurso, o que não restou comprovado de

plano, demandando dilação probatória. De todo modo, destaco que o Ministério Público Estadual propôs ação civil pública
contra o Município de Paço do Lumiar, em trâmite na Vara de Interesses Difusos e Coletivos da Comarca da Ilha de
São Luís, no bojo da qual foi deferida tutela de urgência determinando a exoneração de todas as pessoas
contratadas irregularmente pelo ente municipal e a subsequente nomeação dos candidatos aprovados no concurso
público regido pelo Edital 001/2014, para provimento de cargos em número compatível com aqueles atualmente
ocupados por contratados temporários. Nesse sentido, esclareço que eventuais efeitos favoráveis da coisa julgada
erga omnes ou ultra partes apenas beneficiarão os autores das ações individuais, se for requerida a suspensão do
processo individual no prazo de trinta dias, a contar da ciência nos autos do ajuizamento da ação coletiva (Lei nº
8.078/90, art. 104). Assim, não tendo a parte requerente logrado demonstrar a probabilidade do direito reclamado,
prejudicada está a análise dos demais requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência requerida.
Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar. Por outro lado, é certo que os elementos de prova relativos ao
presente feito encontram-se, quase que exclusivamente, em poder do réu, sendo-lhe deveras mais fácil a
demonstração da regularidade dos contratos temporários impugnados na inicial, que a comprovação de eventual
irregularidade pela parte autora. Assim, inverto o ônus da prova em favor da parte autora, nos termos do art. 373,
§1º, do CPC, para determinar que o Município demonstre que todas as contratações resultantes dos processos
seletivos regidos pelos Editais 02/2014 e 01/2016, para Professor de Língua Portuguesa do ensino fundamental –
anos finais, foram realizadas para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, e que os
contratados não estão ocupando vagas relativas ao cargo em disputa. Deverá, ainda, informar se existe vaga para o
cargo em questão pendente de provimento. Intimem-se as partes da presente decisão. Deixo de designar audiência
de conciliação por entender que o caso não permite a autocomposição (art. 334, §4º, II, NCPC). Cite-se o réu para,
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querendo, apresentar contestação no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de serem presumidos verdadeiros os fatos
alegados na inicial. Apresentada a contestação, independentemente de nova conclusão, abra-se vista à parte
autora, para manifestar-se sobre a resposta, no prazo de 15 (quinze) dias. Em seguida, dê-se vista ao Ministério
Público, pelo prazo de 30 dias. Após, voltem conclusos. Paço do Lumiar, 15 de maio de 2017. Jaqueline Reis
Caracas - Juíza da 1ª Vara -”. Paço do Lumiar, Quarta-feira, 28 de Junho de 2017. Rosangela Lopes da Silva Porto,
Secretária Judicial da 1ª Vara de Paço do Lumiar. De ordem da MM. Juíza de Direito, Dra. Jaqueline Reis Caracas,
nos termos do art. 3º, XXI, do provimento nº 01/2007/CGJ/MA. Resp: 1503432

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO Nº 0800391-57.2016.8.10.0049
REQUERENTE: BANCO FIAT S/A
REQUERIDO: JOSIANE MENDONCA MIRANDA
DE: BANCO FIAT S/A, através de seu advogado, DR. CLAUDIO KAZUYOSHI KAWASAKI, OAB/MA nº 11 .413-A.
Para, tomar ciência de decisão proferida nos autos em epígrafe, conforme transcrita: " Cuida-se de ação de busca e apreensão
proposta por Banco Fiat S/A em face de Josiane Mendonça Miranda, para retomada do veículo marca/modelo FIAT PALIO FIRE
ECONOMY, ano 2011, cor prata, placa NXB0076 e chassi 9BD17164LC5764587, alienado fiduciariamente à parte requerida.
Afirma que celebrou com a parte requerida contrato de financiamento para aquisição de bem garantido por alienação fiduciária e
que a parte requerida está inadimplente desde 10/04/2016, com débito atualizado no valor de R$ 9.681,04 (nove mil, seiscentos
e oitenta e um reais e quatro centavos), após ter sido constituído em mora, na forma do Decreto-Lei n. 911/1969. Requereu a
concessão da liminar para apreensão do bem alienado fiduciariamente. Eis o relatório. De início, esclareço que esta magistrada
não vinha concedendo de plano as liminares em ações de busca e apreensão, por entender pela necessidade de angularização
da relação processual antes de sua análise, sob o enfoque do sistema protetivo do CDC, pois é certo que a liminar em tais casos
possui requisitos bem mais simplificados do que uma tutela de urgência de rito comum. Contudo, certo é que, em homenagem
aos princípios da economia e celeridade processual, essa magistrada verificou a necessidade de mudar de posicionamento para
adotar outro mais consentâneo com a jurisprudência do Eg. TJMA, sobretudo diante das repetidas reformas ocorridas em grau
recursal, tendo em consideração, ainda, os atuais entendimentos jurisprudenciais de que o prazo para resposta do devedor corre
a partir da juntada do mandado de citação, portanto, mais favorável ao consumidor (REsp 1.321.052-MG), tendo a citação como
pressuposto a execução da liminar, como dispõe o art. 3º, §3º do Decreto-Lei nº 911/69. Passo, portanto, à análise do pedido de
liminar. Para a concessão de tutela de urgência em ação de busca e apreensão oriunda de alienação fiduciária, exige-se o
inadimplemento contratual e a constituição da mora, seja pelo protesto do contrato, seja por notificação extrajudicial com AR,
não se exigindo que o seu recebimento seja assinado pelo devedor fiduciante (Decreto-Lei n. 911/1969, art. 2º, §2º). No
presente caso, verifico que o devedor foi devidamente notificado acerca do débito objeto da presente ação, conforme instrumento
de protesto (ID 4351923). Já a planilha juntada sob o ID 4351918 indica o inadimplemento. Assim, nos termos do art. 3º do Decreto-
Lei n. 911/1969, defiro a liminar pleiteada, para autorizar a busca e apreensão do veículo FIAT PALIO FIRE ECONOMY, ano
2011, cor prata, placa NXB0076 e chassi 9BD17164LC5764587, depositando-o em mãos da pessoa designada pelo
requerente, mediante termo de depósito. Advirta-se a parte requerida de que poderá pagar a integralidade da dívida pendente, no
prazo de 05 (cinco) dias após a execução da liminar, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na
qual o bem lhe será restituído livre do ônus. Caso contrário, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no
patrimônio do credor fiduciário. Proceda-se ao bloqueio do veículo através do sistema RENAJUD, retirando-se a restrição após a
apreensão e depósito do bem nas mãos do credor (Decreto-Lei n. 911/1969, art. 3º, §9º). Por ocasião do cumprimento da liminar, e
apenas se bem for apreendido, cite-se a parte ré para, querendo, contestar os termos da petição inicial, no prazo de 15 (quinze)
dias, sob as penas do art. 344 do CPC, contado esse prazo a partir da juntada aos autos do mandado de citação. Apresentada
contestação, independente de nova conclusão, intime-se o requerente para, no prazo de 15 dias, apresentar réplica. Caso o bem
não seja apreendido, não deverá ser realizada a citação, intimando-se em seguida a parte autora para indicar o paradeiro do objeto
da ação, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção. Se for indicado novo endereço, deverá ser renovado o mandado de busca e
apreensão e citação. Só então voltem conclusos. Intimem-se. Paço do Lumiar, 31 de maio de 2017. Cristiana de Sousa Ferraz
Leite, Juíza Auxiliar de Entrância Final, respondendo pela 1ª Vara de Paço do Lumiar-MA". Resp: 133769

AÇÃO ORDINÁRIA
PROCESSO Nº 0800427-65.2017.8.10.0049
REQUERENTE: ISAC SILVA CUTRIM
REQUERIDO: MUNICIPIO DE PAÇO DO LUMIAR
DE: DR(A). GABRIEL PINHEIRO CORREA COSTA – OAB/MA 9805
Para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, conforme Despacho proferido nos autos: “ Compulsando os
autos, verifico não haver nos autos procuração com poderes especiais para requerer gratuidade de Justiça em nome
da parte ou declaração de hipossuficiência assinada pelo próprio autor. Outrossim, ressalto que o valor atribuído à
causa não corresponde ao valor da causa, não refletindo o benefício econômico pretendido, que, no caso,
corresponde a 12 (doze) vezes a remuneração do cargo em comento. Portanto, intime-se o autor, através do seu
Advogado, para emendar a petição inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento, para que
junte declaração de hipossuficiência assinada pela própria parte, procuração com poderes especiais, ou
mesmo o comprovante do recolhimento das custas iniciais, nos termos acima expostos, devendo ainda
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proceder à correção do valor da causa. Intime-se. Após, voltem conclusos. Paço do Lumiar, 02 de junho de 2017.
Cristiana de Sousa Ferraz Leite -Juíza Auxiliar de Entrância Final, respondendo pela 1ª Vara -”. Paço do Lumiar,
Quarta-feira, 28 de Junho de 2017. Rosangela Lopes da Silva Porto, Secretária Judicial da 1ª Vara de Paço do
Lumiar. De ordem da MM. Juíza de Direito, Dra. Jaqueline Reis Caracas, nos termos do art. 3º, XXI, do provimento
nº 01/2007/CGJ/MA. Resp: 148429

MANDADO DE SEGURANÇA
PROCESSO Nº 0800644-11.2017.8.10.0049
IMPETRANTE: EVANDRO DA SILVA BRANDAO
IMPETRADO: FLÁVIA NOVAIS SILVA DE JESUS
DE: DR(A). SAULO GONZALEZ BOUCINHAS – OAB/MA 6.247
Para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, conforme Despacho proferido nos autos: “ Inicialmente,
defiro o pedido de justiça gratuita formulado pela impetrante, ante a alegada insuficiência de recursos para pagar as
despesas processuais (CPC, art. 98). Entretanto, verifico que não consta da inicial a indicação da pessoa jurídica da
qual seria integrante a autoridade coatora, a fim de que se dê ciência ao respectivo órgão de representação (art. 6º,
caput, da Lei 12.016/2009), exigências da nova lei do Mandado de Segurança. Desse modo, determino que a
impetrante promova o saneamento do vício apontado, corrigindo o polo passivo da presente ação, no prazo
de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial. Realizada a emenda, retornem conclusos para
apreciação do pedido de liminar. Paço do Lumiar, 01 de junho de 2016. - CRISTIANA DE SOUSA FERRAZ LEITE -
Juíza Auxiliar respondendo pela 1ª vara”. Paço do Lumiar, Quarta-feira, 28 de Junho de 2017. Rosangela Lopes da
Silva Porto, Secretária Judicial da 1ª Vara de Paço do Lumiar. De ordem da MM. Juíza de Direito, Dra. Jaqueline
Reis Caracas, nos termos do art. 3º, XXI, do provimento nº 01/2007/CGJ/MA. Resp: 148429

Ação de Interdito Proibitório nº.: 1462-64.2015.8.10.0049.
Requerente: MARIA NÚBIA REIS RIBEIRO, FABIO HENRIQUE REIS RIBEIRO, ANDREA RICCI LOBAO.
Requerido: CHRISTIAN ESTEVES DE ANDRADE E SUZANA MARLETTI ALMEIDA.
DE: CHRISTIAN ESTEVES DE ANDRADE, através de seus advogados, DR. MARINEL DUTRA DE MATOS OAB/MA 7517 e
DR. WILSON LACERDA NETO OAB/MA 7970.
DE: SUZANA MARLETTI ALMEIDA, através de seus advogados, DR. WALNEY ABREU OAB/MA 4378 E DR. PABLO ALVES
NAUÉ OAB/MA 10.197.
Para tomarem conhecimento do despacho proferido nos autos em epígrafe, conforme transcrito: "R. H. Vistos, etc. Defiro o pedido
de fl. 155. Intimem-se os requeridos para contestação. Após, à parte autora para réplica, retornando os autos para saneamento.
Paço do Lumiar, 22/05/2017. Gilmar de Jesus Everton Vale - Juiz de Direito Auxiliar de Entrância Final." Paço do Lumiar, 23 de
junho de 2017. Rosangela Lopes da Silva Porto, Secretaria Judicial da 1ª Vara de Paço do Lumiar-MA. De ordem do MM. Juiz de
Direito, nos termos do art 3º, XXI, do provimento nº 01/2007/CGJ/MA.

PROCESSO Nº 0000161-53.2013.8.10.0049 (1612013)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
AUTOR: Parte em Segredo de Justiça
DE: CLÁUDIO HENRIQUE TRINTA DOS SANTOS OAB/MA 2.956
REU: COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO-CEMAR
DE. Dra. LUCIMARY GALVÃO LEONARDO - OAB/MA 6.100
Processo n. 161-53.2013Ação Anulatória de DébitoRequerente: Ana Lúcia Mendes FerreiraRequerida: Companhia Energética do
Maranhão - CEMARS E N T E N Ç ACuida-se de ação anulatória de débito c/c pedido de indenização por danos morais, com
pedido de tutela antecipada, proposta por Ana Lúcia Mendes Ferreira em face da Companhia Energética do Maranhão -
CEMAR.Narra ser beneficiária do programa de moradia "Minha Casa Minha Vida", tendo recebido as chaves de sua residência em
26.06.2012, oportunidade em que passou a ser titular da Unidade Consumidora n. 41269928.Informa que as faturas de energia de
competência de agosto e setembro de 2012 indicaram consumo exorbitante e incompatível com o real consumo da residência,
tendo impugnado tais cobranças perante a requerida, que indeferiu seus requerimentos.Acrescenta que sequer residia de forma
definitiva na residência quando as referidas faturas foram emitidas, indicando que tais consumos foram registrados
irregularmente.Alega que após sua mudança definitiva para a residência em questão, sua conta de energia passou a patamares
bem inferiores, marcando consumos na faixa de 50 a 60 kW/h.;Requer a concessão da tutela antecipada para que seja
determinada à requerida que se abstenha de interromper o fornecimento de energia da residência da autora, bem assim de incluir
o nome dela nos cadastros restritivos ao crédito. No mérito, pugna pela confirmação da tutela de urgência e pela condenação ao
pagamento de danos morais, no patamar sugerido de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).Pugna, ainda, pela concessão da gratuidade
de justiça e pela inversão do ônus da prova.Com a inicial, vieram os documentos de fls. 11/26.Às fls. 29, o magistrado que me
substituiu deixou para apreciar o pedido de tutela antecipada após a manifestação da parte requerida, determinando a sua
citação.Regularmente citada, a ré ofereceu contestação às fls. 26/55, por meio da qual alega que as faturas impugnadas pela
autora foram emitidas de forma regular, tendo a requerente consumido efetivamente o que fora registrado. Informa que o motivo de
terem sido registrados consumos elevados na unidade da autora foi a má instalação elétrica realizada pela construtora do
empreendimento, pelo que não tem responsabilidade. Finaliza pedindo a total improcedência dos pedidos autorais.Em anexo à
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contestação, vieram os documentos de fls. 56/66.Em decisão de fls. 69, outro magistrado substituto concedeu a antecipação de
tutela em favor da autora, designando audiência de conciliação, instrução e julgamento.Às fls. 85, a requerida informou o
cumprimento da referida decisão.Audiência realizada em 28.04.2016, tendo sido frustrada a conciliação. Ato contínuo, declarei
saneado o processo e fixei seus pontos controvertidos, facultando às partes a produção de provas, o que foi dispensado por
ambas.Réplica às fls. 97/101.Vieram os autos conclusos.É o relatório. Passo a decidir.De início, defiro o pedido de gratuidade
justiça formulado pela autora, ante a sua declaração de hipossuficiência financeira.A causa de pedir da presente ação restringe-se
a suposto aumento anormal do consumo de energia elétrica da UC de titularidade da requerente, além de se determinar se houve
dano moral e sua quantificação.Em breve consulta ao sítio eletrônico da requerida, verifico que o consumo energético registrado
nas faturas imediatamente subsequentes às ora impugnadas (entre 50 e 65 kW/h) encontra-se em patamar muito inferior àquele
registrado nas faturas de agosto e setembro de 2012 (235 e 292 kW/h).Ocorre que não consta dos autos qualquer prova de
aumento de consumo que justificasse a disparidade apontada pelas faturas impugnadas, notadamente pela estabilização do
consumo em patamar muito menor.Ademais, a autora havia acabado de receber as chaves da residência, conforme demonstrado
pelos documentos de fls. 16/20, o que torna inverossímil o consumo faturado pela requerida nos meses reclamados.A ré, por seu
turno, limitou-se a defender que a cobrança questionada pela requerida é devida, pois corresponde ao consumo faturado, e que o
aumento de consumo de energia resultou da deficiência técnica das instalações elétricas internas da residência da requerente,
ocasionando "fugas de energia".Entretanto, a requerida não logrou demonstrar tais alegações. Em verdade, limitou-se a juntar
documento produzido de forma unilateral indicando que teria havido uma inspeção no condomínio da requerida, na qual teria sido
constatada uma irregularidade na instalação elétrica entregue pela construtora. Mas não trouxe nenhum laudo de vistoria nesse
sentido, em que houvesse a participação pelo menos da parte autora.No entanto, a regra processual determina que o ônus de
provar fatos impeditivos ao direito da parte requerente recai sobre a parte requerida. Assim, ao tentar excluir sua responsabilidade
alegando culpa exclusiva de terceiro, recaiu sobre a ré o ônus de demonstrar cabalmente que a má instalação da rede elétrica
realizada pela construtura fora o único motivo pelo elevado consumo impugnado pela autora.Contudo, a ré não juntou documentos
suficientemente legítimos para demonstrar tal alegação, nem requereu a produção específica de provas quando lhe foi
devidamente oportunizada na audiência de conciliação, instrução e julgamento (fl. 91).Assim, restou demonstrado que o consumo
atribuído na UC do imóvel da requerente nos meses de agosto/12 e setembro/12 é incompatível com a média de consumo
registrada depois deste período, sendo de responsabilidade da requerida a manutenção dos sistemas de leitura de consumo de
energia elétrica, a fim de que seja fielmente registrada a energia efetivamente consumida pelo cliente, o que não ocorreu no caso
dos autos.Não havendo, entretanto, como se determinar o real consumo de energia elétrica do requerente no período mencionado,
deverá a demandada refaturar as contas de energia elétrica em questão, atribuindo-lhes o consumo mensal equivalente à média
dos 06 meses posteriores a cada cobrança, fixando prazo para pagamento não inferior a 30 dias, contados do
refaturamento.Quanto ao dano moral, em que pese as alegações da autora, entendo que a cobrança indevida, por si só, não é
capaz de gerar dano moral, sobretudo se não vexatória. Neste sentido, não restou demonstrado que a autora tenha sofrido
cobranças vexatórias ou mesmo que tenha sido interrompido o fornecimento de energia à sua residência em razão da cobrança
sub judice.Ante o exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar a requerida a refaturar as contas de
energia elétrica relativas às competências agosto/2012 e setembro/2012 da UC 41269928, atribuindo-lhes o consumo mensal
equivalente à média dos 06 meses sucessores a cada cobrança. Julgo improcedente o pedido de dano moral.Em
decorrência da procedência parcial, deverá a ré providenciar o recálculo das faturas de agosto/12 e setembro/12, no
prazo de 15 dias após o trânsito em julgado, com base nesta sentença. Após o recálculo a ser apresentado pela ré à
parte autora, esta deverá ser intimada para realizar o pagamento no prazo de 30 dias.Tendo em vista a procedência
parcial, condeno a autora e a ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais
estabeleço em 10% do valor da causa, uma vez que foram poucos os atos processuais praticados, não obstante o
zelo profissional, que serão recíproca e proporcionalmente distribuídos entre eles, na proporção de 50% para cada
parte, nos termos do art. 86 do CPC. No entanto, em relação à parte autora, tais ônus de sucumbência ficarão com a
exigibilidade suspensa pelo prazo de 05 anos, por ser beneficiária da justiça gratuita, após o que estará prescrita a
obrigação, caso não haja alteração da situação de hipossuficiência.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após o
trânsito em julgado, em não havendo cumprimento voluntário, aguarde-se a iniciativa da autora para cumprimento de
sentença pelo período de 02 meses, após o que os autos serão arquivados, com baixa na distribuição.Paço do Lumiar, 10
de maio de 2017.Jaqueline Reis Caracas- Juíza da 1ª Vara - Resp: 143826.

PROCESSO Nº 0000461-10.2016.8.10.0049 (4612016)
AÇÃO: PROCEDIMENTOS REGIDOS POR OUTROS CÓDIGOS, LEIS ESPARSAS E REGIMENTOS | RETIFICAÇÃO OU
SUPRIMENTO OU RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL
REQUERENTE: BENEDITO FERREIRA
DE: Dra. ERIC MARIA DA SILVA - OAB/MA 14.155 E Dra. LUCIANA ARAÚJO LAUANDE MASSETE RIBEIRO - OAB/MA
14.936
Processo n° 461-10.2016.8.10.0049 Ação de Retificação de Registro Civil Requerente: Benedito Ferreira S E N T E N Ç ATrata-se
de ação de retificação de registro civil proposta por Benedito Ferreira, objetivando a retificação de seu assento de nascimento, uma
vez que o oficial de registro, por equívoco, não fez constar em seu nome o sobrenome materno Castro.O pedido veio instruído com
os documentos de fls. 06/17.Em manifestação, a representante do Ministério Público opinou pelo deferimento do pleito (fl. 26).É o
breve relatório.A Lei 6.015/73 admite, em seu art. 109, a restauração, o suprimento e a retificação do Registro Civil, possibilitando,
por conseguinte, que havendo erro no registro civil seja este corrigido.No caso dos autos, pretende o autor ver retificado o seu
nome para inclusão do sobrenome materno Castro em seu registro de nascimento. Analisando a documentação carreada aos
autos, sobretudo o documento de identidade de fl. 09 e a certidão de nascimento de fl. 11, verifico a presença do sobrenome
Castro no nome da genitora do requerente (Maria Odina Castro Ferreira), e a ausência do referido sobrenome no nome do
requerente, razão pela qual deve ser deferido o pedido.Desse modo,julgo procedente o pedido contido na inicial, a fim de
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que seja retificado o registro civil de nascimento do requerente Benedito Ferreira, lavrado à fl. 20-v, do Livro 75, sob
o n. 13.198, do Cartório de Registro Civil de Pinheiro/MA, acrescendo-se ao seu nome o sobrenome Castro de sua
genitora, para que passe a constar como Benedito Castro Ferreira.Sem custas, por ser beneficiário da justiça
gratuita, e sem honorários, por se tratar de jurisdição voluntária.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Expeça-se
mandado de averbação ao Oficial do Registro Civil.Após o trânsito em julgado, dê-se baixa na distribuição e arquive-
se.Antes, porém, renumerem-se os autos a partir da fl. 11.Paço do Lumiar, 27 de setembro de 2016.Jaqueline Reis Caracas-
Juíza da 1ª Vara - Resp: 143826.

PROCESSO Nº 0000475-62.2014.8.10.0049 (4752014)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
AUTOR: BARTOLOMEU CARVALHO DUTRA
DE: Dr. ANTÔNIA VIANA NETA - OAB/MA 11.861
REU: BANCO PAN S.A
DE: Dr. GILVAN MELO SOUSA - OAB/CE 16.383
REU: TELEMAR
DE: Dr. DANILO DE ARAÚJO ARRAIS ALENCAR - OAB/MA11.517
Processo n° 475-62.2014Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos MoraisRequerente:
Bartolomeu Carvalho DutraRequeridos: Banco Panamericano e TELEMARS E N T E N Ç ACuida-se de ação declaratória de
inexistência de débito c/c indenização por danos morais, com pedido de tutela antecipada, proposta por Bartolomeu Carvalho
Dutra em face de Banco Panamericano e Telemar.Asseverou que, em 09/08/2013, se deslocou até a loja Santa Maria, nesta
cidade e tentou adquirir uma máquina de lavar roupas, contudo, teve seu cadastro reprovado em razão de seu nome estar
negativado junto aos serviços de proteção ao crédito (SPC/SERESA), tendo tomado conhecimento que as negativações
originaram-se de um financiamento junto ao requerido Banco Panamericano, no valor de R$ 43.560,48 (contrato n. 452) e
uma dívida junto à requerida Telemar, no valor de R$ 83,77 (contrato n. 279700570724748).Alegou que não realizou
transações ou solicitou serviços aos requeridos.Pugnou, em sede de antecipação de tutela, pela exclusão de seu nome dos
cadastros de proteção ao crédito (SPC e SERASA), com imposição de multa diária para o caso de descumprimento da
determinação. No mérito, pediu a confirmação da tutela antecipada e a condenação dos requeridos ao pagamento de
indenização por danos morais.Com a inicial vieram os documentos de fls. 11/17.Adotado o rito sumário, a apreciação do
pedido de antecipação de tutela foi postergada para depois da audiência de conciliação, designada para o dia 08/10/2014 (fl.
20).Posteriormente, o autor e o requerido Banco Panamericano atravessaram petição informando acordo extrajudicial (fls.
32/33).Em 08/10/2014 foi realizada a audiência de conciliação, ausente o requerido Banco Panamericano. Frustrada a
tentativa de conciliação em relação à demandada Telemar, esta apresentou contestação às fls. 35/56, tendo o autor pugnado
pela concessão de prazo para apresentação de réplica. Em seguida, o processo foi saneado, foram fixados os pontos
controvertidos e o acordo firmado entre a parte autora e o demandado Banco Panamericano foi homologado, não tendo as
partes requerido a produção de prova testemunhal. Ao final, foi concedido prazo à parte autora para que apresentasse réplica,
restando determinado que, em seguida, os autos voltassem conclusos para sentença.Com a contestação vieram os
documentos de fls. 57/82.Réplica às fls. 90/92.É o relatório. Passo a decidir.A demanda versa sobre o direito da parte autora à
reparação por dano moral proveniente de indevida inscrição de seu nome em Órgãos de proteção ao crédito, realizada pelos
requeridos.Alega a parte autora que, no ano de 2013, ao tentar adquirir uma máquina de lavar roupa em uma loja soube da
negativação de seu nome em virtude de dois contratos supostamente realizados com os requeridos Banco Panamericano, no
valor de R$ 43.560,48 (contrato n. 452) e junto à requerida Telemar, no valor de R$ 83,77 (contrato n. 279700570724748).
Contudo, negou tais contratações.A prova documental acostada aos autos pela parte autora demonstra que, de fato, o seu
nome, à época dos fatos, se encontrava com restrição junto ao SERASA e SPC, decorrentes dos contratos mencionados.O
requerido Banco Panamericano firmou acordo extrajudicial com a parte autora a fim de encerrar a lide entre eles, consistente
no pagamento pelo requerido Banco Panamericano ao autor da quantia de R$ 5.500,00 e cancelamento do contrato objeto da
demanda, o que foi homologado por este Juízo.A requerida Telemar, por sua vez, em sua contestação, asseverou que o autor
foi titular da linha fixa 98-3237-8596, habilitada em 03/03/2011 e retirada em 05/09/2011, em razão de falta de pagamento.
Informou que para a aquisição de linha faz-se necessário o fornecimento de informações de cunho pessoal do interessado,
como CPF e endereço, em princípio somente conhecidas pelo portador da documentação ou por alguém de sua extrema
confiança, o que leva a crer que o serviço foi solicitado pelo representante legítimo do autor ou por terceiro que detinha seus
documentos.Aduziu que apesar do autor possuir débitos junto à empresa, atualmente não consta nenhuma inscrição dos seus
dados em órgão de proteção ao crédito.Defendeu que agiu no exercício regular de direito ao gerar as faturas de consumo,
não havendo ilícito a indenizar. Formulou pedido contraposto, consistente na cobrança de faturas em aberto (R$ 201,18) e
informou que a parte autora possui outra inscrição em Órgão de Proteção ao Crédito, realizada por outra empresa.No que se
refere à inscrição reputada indevida pelo autor e negada pela requerida Telemar, em que pese a demandada Telemar ter
informado, inclusive com "print" de tela de consulta ao SERASA, que a parte autora não se encontrava negativada por aquela,
a consulta foi realizada em 01/09/2014, ao passo que ao tempo em que o autor realizou a consulta, 03/09/2013, seu nome se
encontrava sim negativado pela demandada Telemar (fl. 17).O ponto fundamental para o deslinde da questão é saber se, de
fato, existia relação negocial entre a parte autora e a demandada Telemar que teria originado o título inscrito no SPC, fato
negado pela parte autora e afirmado pela demandada Telemar.Sobre este ponto, ressalto que cabia à parte demandada
trazer aos autos prova da contratação, já que a relação negocial foi negada pela parte autora, mas assim não o fez. Limitou-
se a informar, inclusive através de "prints" de seus programas de gerenciamento de clientes, que a parte autora possuía uma
linha fixa habilitada, posteriormente retirada em razão do não pagamento das faturas emitidas, defendendo que somente o
autor ou pessoas próximas teriam solicitado a linha, na medida em que deveriam fornecer dados pessoais que somente eles
teriam conhecimento.Ora, tal justificativa não desincumbe a parte demandada de demonstrar que a parte autora efetivamente
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solicitou os serviços, na medida em que não juntou aos autos cópia de contrato ou outro documento que atestasse que o
serviço foi contratado ou solicitado pela parte autora. Ademais, constato que no "print" apresentado pela demandada Telemar
em que constam os dados pessoais do autor (fl. 37), o endereço de instalação do aparelho telefônico (Av. 02, qd. 10, casa 26,
Paranã III) é diverso do informado pelo autor na inicial (Residencial Carlos Augusto), o que denota não ter sido ele o
destinatário do serviço ora questionado.Nesse caso, não demonstrado pela demandada Telemar a regularidade da dívida
inscrita, tal fato, por si só, já é suficiente para caracterizar o dano moral, cujo valor deve corresponder à compensação
pecuniária pelos transtornos decorrentes do ilícito que afetam as facetas em que se desdobra a dignidade da pessoa humana.
Objetiva-se a repreensão do ato praticado de forma ilegal, como medida corretiva. No caso, foi reconhecida a indevida
inclusão da parte autora em órgão de proteção ao crédito. Para que não haja, contudo, locupletamento sem causa,
consideradas as características das partes, as condições do evento e suas consequências, arbitro no patamar de R$ 1.000,00
(um mil reais) a indenização devida.Quanto ao pedido contraposto, como consequência da não comprovação de que o autor
possuiu relação jurídica negocial com a demandada, tenho a dívida cobrada como inexistente, razão pela qual não acolho o
referido pedido.Ante o exposto, julgo procedentes os pedidos iniciais para:1 - Declarar inexistente a relação jurídico-
negocial entre o autor e a demandada Telemar que resultou na indevida restrição do nome do autor junto aos Órgãos
de proteção ao crédito, devendo a demandada providenciar a exclusão de eventual restrição em relação ao referido
contrato (n. 279700570724748).2 - Condenar a demandada Telemar a pagar à parte autora, a título de indenização
pelos danos morais sofridos, a quantia de R$ 1.000,00 (um mil reais), corrigidos a partir da data desta sentença pelo
INPC/IBGE, além da incidência de juros moratórios de 1% ao mês, também a partir desta data.Condeno a demandada
Telemar, ainda, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro no percentual de
10% sobre o valor total da condenação, uma vez que é a causa não é complexa, bem assim não foram muitos os atos
processuais praticados.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, dê-se baixa na distribuição
e arquive-se.Paço do Lumiar, 11 de maio de 2017. Jaqueline Reis Caracas- Juíza da 1ª Vara - Resp: 143826.

PROCESSO Nº 0000628-61.2015.8.10.0049 (6282015)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
AUTOR: RAQUEL COSTA FARIAS
DE: Dr. HONORATO HOLANDA DA SILVA JÚNIOR - OAB/MA 11.874
REU: COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO - CEMAR
DE: Dr. SÁLVIO DINO DE CASTRO E COSTA JÚNIOR - OAB/MA 5.227
Processo n. 628-61.2015Ação Declaratória de Inexistência de DébitoAutora: Raquel Costa FariasRé: Companhia Energética
do Maranhão - CEMARS E N T E N Ç ARaquel Costa Farias ajuizou a presente ação declaratória de inexistência de débito c/c
obrigação de fazer c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, com pedido liminar, em face da Companhia
Energética do Maranhão - CEMAR.Aduz que ao solicitar à CEMAR a ligação de energia elétrica para imóvel que adquiriu no
bairro Mercês, nesta cidade, foi informada que possuía débito de três faturas, referente a UC 3604764, que totalizavam R$
33,80 e que solicitar a ligação nova se fosse adimplida, pelo menos, uma das faturas.Informa que pagou a fatura vencida em
01/12/2014, no valor de R$ 16,94 e conseguiu a fornecimento de energia para seu novo imóvel, tendo solicitado o
cancelamento do fornecimento de energia da UC 3604764 que, inclusive, diz respeito a residência situada na Rua São João,
16, Centro, Bacurituba/MA, sendo que jamais residiu no referido endereço.Pugna pela concessão de medida liminar para que
a demandada suspenda a cobrança dos débitos imputados à autora, referente à UC 3604764, retire a UC em questão do seu
nome, bem assim abstenha-se de inscrever o nome da autora nos cadastros dos órgãos de restrição ao crédito, além de se
abster de suspender o fornecimento de energia elétrica da atual unidade consumidora da autora.No mérito, pugna pela
declaração de inexistência de débito, repetição de indébito, indenização por danos morais e ônus da sucumbência.Pugna,
ainda, pelos benefícios da justiça gratuita e inversão do ônus da prova.Com a inicial foram juntados os documentos de fls.
17/25.O pedido liminar foi deferido às fls. 28, tendo sido determinada à requerida a suspensão das cobranças impugnadas,
bem como a abstenção de inserir o nome da autora nos cadastros de inadimplentes. Outrossim, em razão da sua condição
hipossuficiente, bem assim da verossimilhança de suas alegações, o ônus da prova foi invertido em favor da
autora.Devidamente intimada, a requerida compareceu às fls. 39, informando o cumprimento da liminar e juntando a
documentação pertinente (fls. 53/55).Ato contínuo, apresentou contestação às fls. 58/67, alegando que a cobrança sofrida
pela autora decorreu da existência de pessoa homônima cadastrada na UC impugnada, pelo que não possuiria
responsabilidade, tendo em vista que não tinha o conhecimento da existência do homônimo até a autora solicitar uma nova
ligação, bem como porque a autora efetuou o pagamento de uma das parcelas. Acrescenta não ser o caso de condenação
por danos morais, em razão da inexistência de ilicitude, finalizando a manifestação requerendo a total improcedência dos
pedidos autorais.Às fls. 91/100 a autora ofereceu réplica à contestação, rechaçando as alegações da requerida, bem assim
reiterando os termos da inicial.Em prosseguimento do feito, o magistrado que me substituiu facultou às partes a produção de
provas, tendo a requerida manifestado desinteresse (fl. 106) e a requerente pugnado pelo colhimento de depoimentos
pessoais (fl. 109), tendo sido, portanto, designada audiência de instrução de julgamento (fl. 111).Em audiência, restada
infrutífera a tentativa de conciliação, declarei saneado o processo e fixei os pontos controvertidos, tendo em seguida colhido o
depoimento do preposto da requerida, que nada disse, bem assim do representante legal, que se limitou a declarar que a
CEMAR não inseriu o nome da autora nos cadastros de inadimplentes. Alegações finais da requerida remissivas à
contestação.Eis o relatório. Passo a decidir.Cinge-se a demanda à perquirição de duas questões primordiais: a existência de
relação jurídica entre autora e ré, relativa à UC 3604764; e o direito da primeira à compensação por danos morais.Em relação
à primeira questão, não restam dúvidas de que a titularidade da referida UC não pertence à autora.Isso porque, tendo sido
verificada a verossimilhança do relato inicial, em especial a alegação da autora de que não é titular da referida UC, na medida
em que foi demonstrada a divergência entre a UC objeto da lide e a UC do imóvel pertencente à requerente na cidade de
Bacurituba/MA, bem assim diante da dificuldade que seria para a autora provar que a UC litigiosa não lhe pertence, foi
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declarada a inversão do ônus da prova em favor desta última, portanto, cabendo à requerida provar a titularidade da autora
relativa à UC 3604764.No entanto, em sua contestação, em vez de se desincumbir do ônus, a requerida confessou que, de
fato, a UC em questão não pertence à autora, na medida em que afirmou ter o imbróglio decorrido do fato de que a pessoa
titular da UC 3604764 tem o mesmo nome da autora, o que fez a gerar a confusão no momento da cobrança. Na
oportunidade, a requerida também confessou que a autora efetuou o pagamento de uma das parcelas do débito.Com efeito,
verifico dos documentos anexados à petição de informação de cumprimento de liminar, em especial da Tela Inicial do Sistema
(fl. 53), protocolado pela requerida, que a titularidade da UC 3604764, à qual correspondem as cobranças ora impugnada, é
atribuída a "MARCOS PAULA COSTA", de CPF XXX.XXX.383-XX, e não a Raquel Costa Farias, de CPF XXX.XXX.473-XX,
evidenciando-se, portanto, que não se trata de imóvel da autora.Desta forma, não tendo a autora a titularidade da referida UC,
resta evidente que não há qualquer relação jurídica entre a requerente e a requerida, no que tange as cobranças impugnadas,
sendo elas, portanto, inegavelmente indevidas, já que a autora não se utilizou dos serviços que supostamente originaram o
débito.Sobre a defesa da CEMAR no sentido de não possuir responsabilidade pelo fato da situação ter decorrido da existência
de pessoa homônima à autora, é indiscutível que tal fato, ainda que fosse devidamente comprovado, não afastaria a sua
responsabilidade, na medida em que a suposta confusão poderia ter sido facilmente sanada com a simples verificação do
CPF da autora, ou mesmo com a leitura atenta do seu nome completo, já que a única semelhança notória é coincidência de
um único sobrenome, restando evidenciada, portanto, a sua negligência na prestação dos serviços. Outrossim, analisa-se o
presente caso sob o prisma da relação de consumo, sendo certo que a responsabilidade civil da requerida é objetiva, havendo
sequer a necessidade de comprovação da sua culpa.Portanto, patente a ocorrência da cobrança indevida, bem como
verificados os danos sofridos pela autora, os quais claramente decorreram daquele ato ilícito, resta configurada a
responsabilidade civil da requerida, que deverá indenizar a autora pelos danos identificados.Desta forma, tendo a autora
realizado o pagamento de R$ 16,94 (dezesseis reais e noventa e quatro centavos), referente à fatura vencida em 01.12.2014,
demonstrado através da leitura da "Tela de Bloqueio das Faturas em Aberto" (fl. 55), juntada pela própria requerida, da qual
não consta registrada a referida fatura, fato inclusive confessado pela ré, é direito da autora o ressarcimento da quantia em
dobro, totalizando o valor de R$ 33,88 (trinta e três reais e oitenta e oito centavos), devidamente corrigido e acrescido de juros
moratórios.Em relação aos danos morais, entendo presentes, porquanto a atitude abusiva e ilícita do fornecedor agrava
substancialmente a condição de vulnerabilidade e impotência da consumidora, o que evidencia o desprezo absoluto pela boa-
fé objetiva, norma que imanta o direito obrigacional e que impõe aos contraentes modelos de conduta que consoem aos
postulados do sistema legal que rege as relações de consumo. O dano moral, pois, deriva do próprio ato ofensivo.Na fixação
do montante a ser compensado, devem ser consideradas as circunstâncias peculiares do fato, especialmente a gravidade e
consequências do dano, tomando-se em conta também as condições sócio-econômicas dos envolvidos, sem olvidar a função
pedagógica, de modo a desestimular a recalcitrância do promovido. No presente caso, o ato ilícito praticado pela ré causou à
autora inúmeros transtornos, na medida em que se viu na iminência de ver interrompido o fornecimento de energia em sua
residência, bem assim de ter o seu nome inserido nos cadastros restritivos ao crédito, razão pela qual fixo em R$ 3.000,00
(três mil reais) o valor da indenização.Ante o exposto, julgo procedente os pedidos da inicial, para declarar inexistente a
relação jurídica entre as partes em relação à UC n. 3604764, bem assim inexistentes todas as faturas de energia
elétrica dela decorrentes e emitidas em nome da autora Raquel Costa Farias. Outrossim, condeno a requerida ao
pagamento de R$ 33,88 (trinta e três reais e oitenta e oito centavos) em favor da autora, a título de ressarcimento, em
dobro, da quantia indevidamente despendida pela autora.Condeno a CEMAR, ainda, ao pagamento de R$ 3.000,00
(três mil reais) à autora, a título de indenização por danos morais, nos termos da fundamentação supra.Registro que
ambas as indenizações devem ser acrescidas de correção monetária, pelo INPC/IBGE, e juros de mora de 1% ao mês,
a partir da data do pagamento indevido, no caso dos danos patrimoniais, e a partir da data da prolação desta
sentença, no caso dos danos morais.Por último, condeno a CEMAR, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC,
ao pagamento das custas e honorários ao advogado da autora, estes no patamar de 20% (vinte por cento) sobre o
valor da condenação (CPC, art. 85, §2º), em razão do grau de zelo do profissional, da natureza e a importância da
causa, do trabalho realizado pelo advogado e do tempo exigido para o seu serviço.Publique-se. Registre-se. Intimem-
se.Após o trânsito em julgado, e não havendo pedido de execução, dê-se baixa na distribuição e arquive-se.Paço do Lumiar,
29 de maio de 2017.Cristiana de Sousa Ferraz Leite- Juíza auxiliar de entrância final, respondendo pela 1ª Vara - Resp: 143826.

PROCESSO Nº 0000755-96.2015.8.10.0049 (7632015)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
AUTOR: ROBERTO SIDNEY ARAUJO SALGADO
REU: BANCO ITAU S/A e HERDEIROS DE SERGIO DE ALCÂNTARA XAVIER
DE: BRUNO NOVAES BEZERRA CAVALCANTI - OAB/PE 19353
Processo n° 755-96.2015.8.10.0049Ação de Adjudicação Compulsória Requerente: Roberto Sidney Araújo
SalgadoRequeridos: Espólio de Sérgio de Alcântara Xavier e Banco Itaú S/AS E N T E N Ç ARoberto Sidney Araújo Salgado
ingressou com ação de adjudicação compulsória em face do Espólio de Sérgio de Alcântara Xavier e do Banco Itaú S/A,
objetivando a transferência da propriedade de veículo marca/modelo VW/Gol 1.0 MI Special, de placa HPH-1273.Informou que,
no ano de 2008, contratou com o primeiro requerido a compra e venda do veículo acima descrito, assumindo a
responsabilidade pelo pagamento do financiamento contraído perante o segundo requerido.Aduziu que, após a quitação do
bem, envidou esforços com vistas à transferência do veículo para o seu nome, mas não obteve êxito, uma vez que o Banco
requerido exigiu a anuência do primeiro requerido.Asseverou que, após a negativa da instituição financeira, tentou localizar o
alienante, tendo tomado conhecimento de que havia falecido no Estado do Rio de Janeiro.Pugnou pela transferência da
propriedade do veículo marca/modelo VW/Gol 1.0 MI Special, de placa HPH-1273, para o seu nome, junto ao
DETRAN/MA.Com a inicial foram juntados os documentos de fls. 06/26.Determinada a citação dos requeridos, apenas se
obteve êxito na localização do Banco Itaú, que apresentou contestação às fls. 40/41, acompanhada dos documentos de fls.
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42/54.Intimada para manifestar-se acerca da certidão negativa do oficial de justiça, que não localizou o endereço do primeiro
requerido, a parte requerente pugnou pela citação por edital (fl. 98-v). O requerente apresentou réplica à contestação do
segundo requerido à fl. 102. Em seguida, as partes juntaram aos autos petição conjunta de acordo, visando pôr fim à demanda,
por meio da qual o Banco requerido comprometeu-se a pagar ao requerente o valor de R$ 990,75 (novecentos e noventa reais
e setenta e cinco centavos), no prazo de 15 dias úteis, assim como a proceder a baixa do contrato de financiamento (nº
461433) e do gravame que recai sobre o veículo objeto da lide (fls. 106/106-v). Intimada para manifestar-se acerca do
instrumento de acordo, que apenas havia sido assinado pelo requerente, a Defensoria Pública ratificou os termos firmados
entre as partes, pugnando pela extinção do processo.Com efeito, tendo em vista a ocorrência de transação entre as partes,
entendo ser o caso de extinção do processo com resolução de mérito (CPC, art. 487, III, "b").Isto posto, reputando válidas
as cláusulas avençadas e sendo as partes plenamente capazes, estando representadas em Juízo por advogados com
poderes especiais para transigir, homologo o acordo celebrado, nos termos expostos às fls. 106/106-v, para extinguir
a presente ação, nos termos do art. 487, inc. III, "b" do CPC.Cada parte arcará com os honorários advocatícios de
seus respectivos patronos.Custas remanescentes dispensadas, uma vez que o acordo foi celebrado antes da
sentença (CPC, art. 90, §3º).Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se e dê-se
baixa na distribuição.Paço do Lumiar, 06 de junho de 2017.Jaqueline Reis Caracas- Juíza da 1ª Vara - Resp: 143826.

PROCESSO Nº 0001184-97.2014.8.10.0049 (11842014)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
AUTOR: JOSÉ OLIVEIRA ARAÚJO
DE: Dr. CLÁUDIO HENRIQUE TRINTA DOS SANTOS - OAB/MA 2.956
REU: COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO-CEMAR
DE: Dra. LUCIMARY GALVÃO LEONARDO GARCÊS - OAB/MA 6.100
Processo n. 1184-97.2014Ação anulatória de débitoRequerente: José Oliveira Araújo Requerida: Companhia Energética do
Maranhão - CEMARS E N T E N Ç AJosé Oliveira Araújo ingressou com ação de obrigação de fazer cumulada com
declaratória de cobrança indevida e indenização por danos morais, com pedido de tutela antecipada em desfavor de
Companhia Energética do Maranhão, visando a declaração da inexistência do débito no valor de R$ 687,59.Narrou que é
cliente da empresa requerida, através da unidade consumidora 2931079, sendo que em fevereiro de 2013, após a realização
de uma inspeção por representantes da demandada, foi aplicada uma multa de R$ 687,59, devido à constatação de avaria no
medidor.Asseverou que não efetuou qualquer alteração no medidor.Pediu, em sede de tutela antecipada, que a requerida se
abstivesse de suspender/interromper o fornecimento de energia em virtude da multa questionada até que o processo seja
julgado. No mérito, pugnou pela declaração da inexistência do débito, bem como pela condenação pelos danos morais
sofridos. Requereu ainda os benefícios da assistência judiciária gratuita e a inversão do ônus da prova.Instruiu a inicial com os
documentos de fls. 18/26.O pedido de tutela antecipada foi indeferido, ocasião em que foi concedido ao autor o benefício da
gratuidade de justiça. Na oportunidade, ante o valor atribuído à causa, foi adotado o procedimento sumário com a designação
de audiência de conciliação (fls. 31/31-V).Devidamente citado, a requerida ofereceu contestação (fls. 59/70), alegando que a
cobrança impugnada refere-se a consumo de energia não registrado entre 16.08.2012 e 18.02.2013, calculado mediante
perícia realizada pelo INMETRO. Outrossim, pugnou pela inexistência de dano moral.Com a contestação vieram os
documentos de fls. 71/102.Na audiência de conciliação (fls. 103), a requerida propôs o recebimento parcelado do pagamento, o
que não foi aceito pela requerente, encerrando-se sem êxito a tentativa de conciliação. Após réplica remissa à inicial, a
magistrada saneou o processo e fixou seus pontos controvertidos, facultando às partes a produção de provas, o que foi
dispensada por ambas.Vieram os autos conclusos. Eis o relatório. Passo a decidir.Pleiteia o autor o cancelamento da cobrança
da quantia de R$ 687,59, cobrada após a inspeção feita pelos representantes da requerida em 18.02.2013. Aduz que esse
débito refere-se à multa pela adulteração irregular em seu medidor, alegando que nunca realizou qualquer modificação no
aparelho.Contudo, as provas produzidas nos autos mostram que na verdade essa cobrança se refere não à aplicação de
multa, e sim à diferença entre a quantidade de energia efetivamente consumida e a quantidade de energia registrada entre
16.08.2012 e 18.02.2013, diferença essa que foi calculada a partir de uma inspeção feita no medidor.É certo que o laudo
produzido pelo INMEQ-MA (fl. 84) mostra que o medidor foi considerado reprovado, pois os pontos de selagem não estariam
devidamente lacrados, sendo que o medidor não estaria em perfeitas condições. Ora, esse laudo seria sim indicativo de que o
medidor não estava apto e normal, o que poderia justificar a cobrança de eventual consumo não registrado.Contudo,
analisando a ficha cadastral da UC (fl. 73) trazida pela própria requerida, verifico que tanto antes quanto depois do período
atribuído pela Cemar de suposto consumo não registrado devidamente - 16.08.2012 e 18.02.2013 - não houve qualquer
disparidade no padrão de consumo do autor, sendo certo que o maior consumo registrado foi de 227kwh em janeiro de 2013,
portanto, dentro do período que a Cemar alega ter havido violação, o que é absolutamente incompatível.Oportuno enfatizar que
mesmo depois da "regularização" feita, com a troca do medidor, em fevereiro de 2013, o autor continuou a ostentar um padrão
de consumo similar, o que enseja a conclusão de que não houve fraude, e se o medidor foi manipulado, é certo que disso não
resultou nenhum benefício para o autor, o que torna injustificável a cobrança imputada, sobretudo porque a planilha de cálculo
de fl. 86 atribui um suposto consumo médio de 400kwh, o que não encontra qualquer explicação, posto que o consumo dessa
unidade consumidora se manteve muito abaixo dessa média, de acordo com a ficha cadastral de fl. 73, conclusões todas
baseadas nos documentos apresentados pela concessionária.Portanto, fica evidenciado que a cobrança imputada ao autor é
indevida.Não obstante, entendo que isso não está a configurar dano moral, pois não restou comprovado nos autos que o
consumidor tenha experimentado sentimentos negativos, frustrações ou situações vexatórias além do mero aborrecimento,
pois não há provas nos autos de que tenha tido seu nome negativado ou que o serviço tenha sido suspenso.Isto posto, julgo
parcialmente procedente o pedido do autor, para declarar a inexigibilidade da cobrança do valor de R$ 687,59, referente à
inspeção nº 20131099888138-1, relativa à UC 2931079, determinando o seu cancelamento e todos os seus consectários,
nos termos do art. 487, inc. I do CPC. Julgo improcedente, de outro turno, o pleito de indenização por danos
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morais.Tendo em vista a procedência parcial, condeno a autora e a ré ao pagamento das custas processuais e dos
honorários advocatícios, os quais estabeleço em 10% do valor da causa, uma vez que foram poucos os atos processuais
praticados, não obstante o zelo profissional, que serão recíproca e proporcionalmente distribuídos entre eles, na
proporção de 50% para cada parte, nos termos do art. 86 do CPC. No entanto, em relação à parte autora, tais ônus de
sucumbência ficarão com a exigibilidade suspensa pelo prazo de 05 anos, por ser beneficiária da justiça gratuita, após o
que estará prescrita a obrigação, caso não haja alteração da situação de hipossuficiência.Publique-se. Registre-se.
Intimem-se. Após o trânsito em julgado, em não havendo cumprimento voluntário, aguarde-se a iniciativa da parte autora para
cumprimento de sentença pelo período de 01 mês, após o que os autos serão arquivados, com baixa na distribuição.Paço do
Lumiar, 11 de maio de 2017.Jaqueline Reis Caracas- Juíza da 1ª Vara - Resp: 1438626.

PROCESSO Nº 0001188-37.2014.8.10.0049 (11882014)
AÇÃO: PROCEDIMENTOS REGIDOS POR OUTROS CÓDIGOS, LEIS ESPARSAS E REGIMENTOS | BUSCA E APREENSÃO
EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
AUTOR: BANCO GMAC S/A
DE:Dr. HIRAN LEÃO DUARTE - OAB/CE 10.422
REU: ANTONIA RAIMUNDA DO NASCIMENTO
DE: Dr. FELLIPE ABREU DE CARVALHO - OABMA 11.177-A
Processo n. 1188-37.2014.8.10.049Ação de Busca e ApreensãoRequerente: Banco GMAC S/ARequerido: Antonia Raimunda
do NascimentoS E N T E N Ç ABanco GMAC S/A ingressou com a presente ação de busca e apreensão, objetivando a
retomada do veículo marca GMAC/Montana 1.4 LS Econoflex, cor: vermelho, chassi 9BGCA80X0CB112608, modelo: 2012,
ano: 2011, placas NXB6685, adquirido através do contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária firmado entre
as partes.Analisada a inicial, deixei para apreciar o pedido de liminar após manifestação da parte requerida.Devidamente
citada, a ré apresentou manifestação às fls. 26/30 e reconvenção às fls. 58/75.A parte autora manifestou-se sobre a
reconvenção às fls. 93/115 e réplica às fls. 118/126.Às fls. 136, a requerente protocolou pedido de desistência do feito em
razão da quitação do contrato.Determinada a intimação da requerida para que se manifestasse, no prazo de 15 dias, acerca
do pedido de desistência e do seu interesse no prosseguimento da reconvenção (fls. 137), a ré/reconvinte quedou-se inerte,
conforme certidão de fls. 141.É o relatório.Quanto à desistência manifestada pela requerente, não há óbice ao seu
deferimento.O art. 485, VIII, do CPC, estabelece que o processo será extinto sem julgamento do mérito quando o autor desistir
da ação. Em que pese o § 4° do citado dispositivo legal prever que, oferecida a contestação, o autor não poderá mais desistir
da ação sem o consentimento do réu, no presente caso verifico que a parte requerida foi devidamente intimada para se
manifestar sobre o pedido de desistência, mas não o fez, anuindo-lhe tacitamente.Por outro lado, sabendo-se que a
desistência da ação principal não obsta ao prosseguimento do processo quanto à reconvenção, também foi determinada a
intimação da reconvinte para manifestação de interesse no prosseguimento do feito. No entanto, também não se pronunciou
neste ponto, razão pela qual entendo não mais possuir interesse na reconvenção.Isto posto, homologo o pedido de
desistência e julgo extinto a ação principal, sem apreciação de mérito, nos termos do art. 485, inc. VIII do CPC.
Também julgo extinta a reconvenção, sem apreciação do mérito, por ausência de interesse processual, nos termos
do art. 485, inc. VI.Custas já recolhidas. Sem honorários.Após o trânsito em julgado, dê-se baixa na distribuição e
arquive-se.Paço do Lumiar, 16 de maio de 2017.Jaqueline Reis Caracas- Juíza da 1ª Vara - Resp: 143826.

PROCESSO Nº 0001628-62.2016.8.10.0049 (16562016)
AÇÃO: PROCEDIMENTOS REGIDOS POR OUTROS CÓDIGOS, LEIS ESPARSAS E REGIMENTOS | BUSCA E APREENSÃO
EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
AUTOR: AYMORE - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
DE: ALLAN RODRIGUES FERREIRA - OAB/MA 7248
REU: ODILON CAVALCANTE LINS JUNIOR
DE: PAULO EDSON CARVALHO DE MATOS - OAB/MA 8.980
Processo n° 1628-62.2016.8.10.0049Requerente: Aymoré Crédito Financiamento e Investimento S/ARequerido: Odilon
Cavalcante Lins JúniorS E N T E N Ç A Banco Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A ajuizou a presente ação de
busca e apreensão em face de Odilon Cavalcante Lins Júnior, visando à retomada do veículo descrito na inicial, adquirido
através do contrato de alienação fiduciária firmado entre as partes.Antes mesmo de ser citada, a parte requerida apresentou
contestação (fls. 46/50), por meio da qual requereu a extinção do feito sem resolução de mérito, por ausência de notificação
extrajudicial do devedor para constituí-lo em mora. Em seguida, as partes realizaram acordo para pôr fim à demanda,
mediante o qual a parte requerida comprometeu-se a pagar ao requerente o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais),
mediante boleto bancário, com vencimento no dia 27/04/2017, com vistas à quitação do contrato acostado aos autos (fls.
59/60).Ainda no bojo da petição de acordo, pugnaram pela extinção do processo com resolução de mérito.Assim, tendo em
vista a ocorrência de transação entre as partes, entendo ser o caso de extinção do feito com resolução de mérito (CPC, art.
487, III, "b").Isto posto, reputando válidas as cláusulas avençadas e sendo as partes plenamente capazes, estando
representadas em Juízo por advogados com poderes especiais para transigir, homologo o acordo celebrado, nos
termos expostos no instrumento juntado aos autos, para extinguir a presente ação, nos termos do art. 487, inc. III,
"b" do CPC. Cada parte arcará com os honorários advocatícios de seus respectivos causídicos. Custas
remanescentes dispensadas, uma vez que o acordo foi celebrado antes da sentença (CPC, art. 90, §3º).Publique-se.
Registre-se. Intimem-se. Dê-se baixa na distribuição e arquive-se, após o trânsito em julgado.Paço do Lumiar, 14 de junho de
2017.Jaqueline Reis Caracas- Juíza da 1ª Vara - Resp: 14386.

PROCESSO Nº 0001628-62.2016.8.10.0049 (16562016)
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AÇÃO: PROCEDIMENTOS REGIDOS POR OUTROS CÓDIGOS, LEIS ESPARSAS E REGIMENTOS | BUSCA E APREENSÃO
EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
DE: Dr. ALLAN RODRIGUES FERREIRA - OAB/MA 7.248
REU: ODILON CAVALCANTE LINS JUNIOR
DE: Dr. PAULO CARVALHEDO - OAB/MA 8.980
Processo n° 1628-62.2016.8.10.0049Requerente: Aymoré Crédito Financiamento e Investimento S/ARequerido: Odilon
Cavalcante Lins JúniorS E N T E N Ç A Banco Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A ajuizou a presente ação de
busca e apreensão em face de Odilon Cavalcante Lins Júnior, visando à retomada do veículo descrito na inicial, adquirido
através do contrato de alienação fiduciária firmado entre as partes.Antes mesmo de ser citada, a parte requerida apresentou
contestação (fls. 46/50), por meio da qual requereu a extinção do feito sem resolução de mérito, por ausência de notificação
extrajudicial do devedor para constituí-lo em mora. Em seguida, as partes realizaram acordo para pôr fim à demanda, mediante
o qual a parte requerida comprometeu-se a pagar ao requerente o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), mediante boleto
bancário, com vencimento no dia 27/04/2017, com vistas à quitação do contrato acostado aos autos (fls. 59/60).Ainda no bojo
da petição de acordo, pugnaram pela extinção do processo com resolução de mérito.Assim, tendo em vista a ocorrência de
transação entre as partes, entendo ser o caso de extinção do feito com resolução de mérito (CPC, art. 487, III, "b").Isto posto,
reputando válidas as cláusulas avençadas e sendo as partes plenamente capazes, estando representadas em Juízo
por advogados com poderes especiais para transigir, homologo o acordo celebrado, nos termos expostos no
instrumento juntado aos autos, para extinguir a presente ação, nos termos do art. 487, inc. III, "b" do CPC. Cada parte
arcará com os honorários advocatícios de seus respectivos causídicos. Custas remanescentes dispensadas, uma
vez que o acordo foi celebrado antes da sentença (CPC, art. 90, §3º).Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Dê-se baixa
na distribuição e arquive-se, após o trânsito em julgado.Paço do Lumiar, 14 de junho de 2017.Jaqueline Reis Caracas- Juíza
da 1ª Vara - Resp: 143826.

PROCESSO Nº 0001993-53.2015.8.10.0049 (20022015)
AÇÃO: PROCEDIMENTOS REGIDOS POR OUTROS CÓDIGOS, LEIS ESPARSAS E REGIMENTOS | BUSCA E APREENSÃO
EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
AUTOR: AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
DE: Dr. ALLAN RODRIGUES FERREIRA - OAB/MA 7.248
REU: ANDRE LUIS PINHEIRO ARAUJO
DE: Dr. ANTONIO MUNIZ ALVES FILHO - OAB/MA 11.663
Processo n° 1993-53.2015Ação de Busca e ApreensãoAutor: Aymoré Crédito Financiamento e Investimento S/ARé: André
Luís Pinheiro AraújoS E N T E N Ç AAymoré CFI S/A propôs ação de busca e apreensão com pedido de liminar em face de
André Luís Pinheiro Araújo, buscando retomar o veículo de marca/modelo Fiat Pálio 1.0, ano/modelo 2011, cor prata, placa
NXB8443 e chassi 9BD17164LC5764080, alienado fiduciariamente ao requerido.Afirma que o requerido deixou de adimplir as
parcelas do financiamento a partir de 05.07.2015, mesmo tendo sido devidamente notificado da mora (fls. 21).Pugnou pela
concessão da liminar para expedição do mandado de busca e apreensão do automóvel.A inicial veio acompanhada dos
documentos de fls. 06/26.Liminar deferida às fls. 29/29-v, oportunidade em que restou registrada a advertência ao requerido
de que, caso pagasse a integralidade de dívida pendente, nos termos do Decreto-Lei n. 911/1969, o bem lhe seria restituído
livre do ônus.Após breve resistência do autor, a liminar foi efetivamente cumprida, conforme aponta a certidão de fl. 48, tendo
a posse do veículo sido transferida à requerente.Regularmente citado, o requerido ofereceu contestação confessando a mora,
afirmando que se viu impedido de honrar o compromisso em razão do acréscimo de correção monetária às parcelas
inadimplidas. Afirmou, ainda, ter renegociado a dívida através de um acordo de quitação integral, no valor de R$ 4.609,00,
através do escritório Santiago Advogados, com vencimento previsto para 20.05.2016, mas o veículo foi apreendido no dia
18.05.2016. Ao final, manifestou-se pela total improcedência da demanda.Juntou os documentos de fls. 64/76.Réplica
apresentada às fls. 82/98.É o relatório.O feito comporta julgamento antecipado, no estado em que se encontra, uma vez que a
requerida já apresentou contestação, bem como não há necessidade de produção de outras provas em audiência.A lei que
rege as operações fundadas em alienação fiduciária, com as alterações promovidas pela Lei n° 10.931/2004, permite ao réu
que, uma vez cumprida a liminar de busca e apreensão, adote uma das seguintes possibilidades: contestar no prazo de 15
dias; ou pagar a dívida no prazo de 05 dias, caso em que o bem lhe é restituído.No caso dos autos, foi concedida a liminar e
expedido o mandado de busca e apreensão, regularmente cumprido por oficial de justiça. Citado o requerido, este não
efetuou o pagamento da dívida, tendo posteriormente oferecido contestação.Ao contestar, o demandante confessou a mora,
informando que o inadimplemento se deu em razão do aumento do valor das parcelas, em decorrência do acréscimo de
valores a título de correção monetária.Entretanto, é evidente que tal fato não o exime das obrigações firmadas com o Banco
requerente, e nem da sua responsabilidade pelo inadimplemento contratual.Além do mais, eventual discussão sobre a
onerosidade e abusividade de pontos do contrato de financiamento não são objeto deste processo, que visa tão somente à
retomada do veículo, diante da inadimplência. Cabia ao demandado, assim, ingressar com a competente ação revisional, se
entendia que os encargos cobrados estão excessivos, o que não fez.Cumpre destacar também que, em que pese a
informação do demandado de que firmou acordo de negociação da dívida com a financiadora para quitação do veículo em
20/05/2016, verifico que ele não trouxe aos autos qualquer prova deste pacto e nem indícios de que tenha realizado o
pagamento. A renegociação de que trata a troca de e-mails de fls. 10/12 cuida proposta de acordo diversa da informada na
contestação, com vencimento previsto para 14.08.2015.Dessa forma, outro não é o deslinde da demanda a não ser o
acolhimento do pedido inicial, já que não elidida a inadimplência ou a mora.Ante o exposto, julgo procedente o pedido de
busca e apreensão, para fins de consolidar a propriedade e a posse plena do bem alienado em favor da financiadora
autora, declarando rescindido o contrato firmado entre as partes.Considerando, contudo, não ser justo que a parte ré
perca tudo quanto pagou do financiamento contraído junto ao banco autor, que além das prestações quitadas
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também ficará com o veículo em sua integralidade, determino que o autor cumpra o que determina o art. 2° do
Decreto-Lei n° 911/69, efetuando a venda extrajudicial do veículo e com o resultado apurado, abata da dívida ainda
pendente, com os seus encargos, devendo restituir ao devedor eventual saldo remanescente.Condeno, outrossim, o
requerido ao pagamento do ressarcimento das custas processuais, além dos honorários advocatícios, os quais
estabeleço em 10% (dez por cento) do valor da causa, percentual este que reputo compatível com a pouca
complexidade da demanda.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se e dê-se
baixa na distribuição.Paço do Lumiar, 12 de maio de 2017.Jaqueline Reis Caracas- Juíza da 1ª Vara - Resp: 143826.

PROCESSO Nº 0001996-08.2015.8.10.0049 (20052015)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
AUTOR: CMTM-CLINICA DE MEDICINA DO TRABALHO
REU: BE - SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME
SENTENÇA: "Cuida-se de ação de cobrança formulada por CMTM - Clínica de Medicina do Trabalho Ltda., objetivando
receber o valor de R$ 1.549,32, por serviços prestados no período de janeiro de 2012 a março de 2013. Sustenta não incidir o
prazo prescricional previsto no art. 206, §3º, inc. IV, por se tratar de direito pessoal. Após três audiências de conciliação
redesignadas pela falta de citação da parte requerida, a requerida foi então citada, na pessoa do Sr. Francisco Borges Neto,
não tendo comparecido nenhum representante legal da empresa nesta oportunidade. Com efeito, o caso é de decretação da
revelia, isto porque a citação ocorreu no endereço que consta nos cadastros da Receita Federal da empresa ré, sendo certo
que o Sr. Francisco Borges Neto tem conhecimento da situação da empresa, tanto é que informou que ela encerrou suas
atividades há 04 anos, sendo informado nesta oportunidade pelo representante legal da empresa autora que ele é de fato o
representante da empresa, tendo inclusive outras empresas que são suas devedoras. Ademais, em se tratando de processo
iniciado antes da vigência do novo CPC, foi imprimido o rito sumário, de modo que este deve ser aplicado até o fim do
processo. Sendo assim, há de ser aplicada a regra do art. 277, §2º do antigo CPC, caso em que há de serem presumidos
verdadeiros os fatos alegados na inicial, reputando-se existente os serviços prestados, conforme planilhas de fls. 15/16 e
memória de cálculo de fl. 19.Ante o exposto, julgo procedente o pedido inicial, nos termos do art. 487, inc I do NCPC, para
condenar a requerida a pagar à parte autora o valor nominal de R$ 822,40 (oitocentos e vinte e dois reais e quarenta
centavos), corrigido monetariamente pelo INPC-IBGE e juros de mora de 1% ao mês, a partir do vencimento da dívida
(05/04/2013). Condeno a parte requerida ao ressarcimento das custas processuais, bem como pagamento de honorários
advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da dívida, que reputo compatível com o pouco tempo de
duração do processo e mínima complexidade da demanda. Publique-se. Registre-se. Intime-se o réu, por DJe, já que é
revel. Após o trânsito em julgado, arquive-se e dê-se baixa na distribuição. Cientes os presentes." E, como nada mais
havia, foi lavrado o presente termo que vai por todos assinado. Eu, ......... Servidora da Justiça que, digitei e subscrevo.
Resp: 143826.

PROCESSO Nº 0002197-68.2013.8.10.0049 (21972013)
AÇÃO: PROCEDIMENTOS REGIDOS POR OUTROS CÓDIGOS, LEIS ESPARSAS E REGIMENTOS | BUSCA E APREENSÃO
EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
AUTOR: BANCO SANTANDER BRASIL S/A
DE: Dr. ALLAN RODRIGUES FERREIRA - OAB/MA 7.248
REU: GOLD CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
Processo n° 2197-68.2013.8.10.0049Ação de Busca e ApreensãoAutor(a): Banco Santander Brasil S/ARé(u): Gold
Construções e Serviços Ltda.S E N T E N Ç ABanco Santander Brasil S/A ajuizou a presente ação de busca e apreensão em
face de Gold Construções e Serviços Ltda., visando à retomada do veículo marca/modelo VOLKSWAGEN/9.150 EOD 4X2,
ANO/MODELO 2010, alienado fiduciariamente à requerida.Junto à inicial, foram anexados os documentos de fls.
05/30.Determinada a citação da requerida, esta não se fez exitosa no endereço indicado na inicial (fl. 57).Informado novo
endereço para citação, o Oficial de justiça mais uma vez não logrou êxito em localizar a parte requerida (fl. 73).Intimado para
informar novo endereço da requerida, o requerente manifestou desistência do feito, noticiando que as partes firmaram acordo
extrajudicial (fl. 79).É o relatório.Com efeito, verifica-se que não há nenhum óbice ao deferimento do pedido de desistência do
autor.O art. 485, VIII, do CPC, estabelece que o processo será extinto sem julgamento do mérito quando o autor desistir da
ação. Em que pese o § 4° do citado dispositivo legal prever que o requerente não poderá desistir da ação após o oferecimento
de resposta, no presente caso, a parte requerida sequer foi citada, razão pela qual é desnecessária sua concordância.Isto
posto, homologo o pedido de desistência e julgo extinto o presente processo, sem apreciação de mérito, nos termos
do art. 485, inc. VIII do CPC.Sem honorários, uma vez que a parte requerida não constituiu advogado nos autos (CPC,
art. 90). Custas remanescentes a cargo da parte requerente.Após o trânsito em julgado, dê-se baixa na distribuição e
arquive-se.Paço do Lumiar, 08 de junho de 2017.Jaqueline Reis Caracas- Juíza da 1ª Vara - Resp: 143826.

Segunda Vara de Paço do Lumiar

PROCESSO: N.º557-59.2015.8.10.0049
AÇÃO: PENAL
REQUERENTE: FRANCISCA DOS SANTOS FURTUNATO
REQUERIDO: VALDEMIR DO NASCIMENTO SILVA
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DE: VALDEMIR DO NASCIMENTO SILVA, residente em local incerto e não sabido.

FINALIDADE: Para que, no prazo de 10(dez) dias, responda à acusação por escrito; podendo o mesmo, em sua resposta, argüir
preliminares, oferecer documentos, justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e
requerendo suas intimações, quando necessário.

SEDE DO JUÍZO: Av. 15, s/n°, Conjunto Maiobão, em Paço do Lumiar/MA. Eu .............................., Secretário Judicial, que digitei e
subscrevo.

Paço do Lumiar - MA, 29 de junho de 2017.

Vanessa Clementino Sousa
- Juíza Titular da 2ª Vara

PROCESSO Nº 0000509-71.2013.8.10.0049 (5092013)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
AUTOR: E C NOGUEIRA-EPP
ADVOGADO: JOSÉ ALCY MONTEIRO DE SOUSA - OAB/MA 9.209
REU: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHAO - CAEMA
ADVOGADO: THIAGO DE LIMA RAMOS ROSADO - OAB/MA 7.692

Processo n. 509-71.2013.8.10.0049 (5092013)Ação de Inexigibilidade de Débito, Obrigação de Fazer e Não Fazer com Dano Moral
c/c LiminarRequerente: E C Nogueira - EPPRequerido(a): Companhia de Águas e Esgotos do Maranhão - CaemaS E N T E N Ç
AE C Nogueira - EPP propôs Ação de Inexigibilidade de Débito, Obrigação de Fazer e Não Fazer com Dano Moral, com pedido de
tutela antecipada, em face de Companhia de Águas e Esgotos do Maranhão - Caema.Aduziu ser titular do medidor n. 07328834, e
que, no dia 15/03/2013, por volta das 12h30min, fora surpreendido por equipe da demandada pretendendo suspender o
fornecimento dos serviços de água e de esgoto na sua unidade, em razão de débito existente no valor de R$1.099,31 (mil e
noventa e nove reais e trinta e um centavos), referente a faturas no período descontínuo de maio de 2003 a janeiro de 2008, o que
não fora concretizado por resistência do seu gerente.Acresceu que igual visita da Caema ocorrera no dia 18/03/2013, havendo
novamente irresignação do seu gerente para obstar a pretensão daquela.Argumentou não haver aqueles débitos em questão, pelo
que pediu a declaração de inexigibilidade delas e de que foram alcançadas pela prescrição quinquenal, além da condenação da
Caema ao pagamento de indenização pelo dano moral sofrido.Foi deferida tutela antecipada determinando que a Caema se
abstivesse de suspender o fornecimento de água na unidade consumidora do autor, sob pena de incidência de astreinte (fls.
29/31).Citada regularmente a demandada (AR de fls. 32), em vez de oferecer contestação, apenas informou nos autos o
cumprimento da tutela de urgência (vide fls. 36/40).Decretada a revelia da Caema, voltaram-me os autos conclusos para
sentença.É o relatório. SENTENCIO.Inicialmente, destaco que o efeito material da revelia - assim também ocorre com a inversão
do ônus da prova que rege a relação de consumo, mas que no caso vertente não foi decretada na fase oportuna - deve estar
embasado em prova mínima que indiquem, ao menos, serem verossímeis as alegações do autor (art. 345, IV do NCPC).No caso
vertente, o requerente disse não ter guardado os comprovantes de pagamento das faturas referentes aos meses de 05/2003,
09/2003, 10/2003, 11/2003, 12/2003, 02/2004, 03/2004, 04/2004, 06/2004, 08/2004, 10/2004, 11/2004, 12/2004, 01/2005, 05/2005,
06/2005, 09/2005, 10/2005, 11/2006 e 01/2008, não tendo produzido prova mínima da inexistência dos débitos contidos na
notificação de fls. 20, que ele próprio juntou nos autos.Assim, o início de prova militou em favor da Caema, porque demonstrado
que ela continha o registro daqueles débitos.Ademais, não cabe declarar prescrita a pretensão de cobrar aqueles valores, já que,
ao contrário do que apontou o autor, a contraprestação pelos serviços de água e esgoto possui natureza de tarifa (preço público),
impondo-se o prazo decenal do art. 205 do CC (STJ. 1ª Seção. 1117903/RS. Min. LUIZ FUX. DJe 01/02/2010 - recurso repetitivo),
e não se pode presumir que a Caema deixou de tomar alguma das providências interruptivas da prescrição descritas no art. 202, I
a V do CC.Interessante, no entanto, ressaltar que a tutela antecipada deve permanecer com seus efeitos ativos após esta
sentença, porque entendo que a suspensão do fornecimento de serviço público, sobretudo aquele reputado essencial - tal qual o
de água e de esgoto - não deve estar embasado em dívida antiga, quando o fornecedor pode cobrá-la com o manejo da
competente ação judicial.Assim é o entendimento pacífico do STJ e do Eg. Tribunal Maranhense, conforme se depreende dos
arestos abaixo:ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE DE
CORTE POR DÉBITOS PRETÉRITOS. SUSPENSÃO ILEGAL DO FORNECIMENTO. DANO IN RE IPSA. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.1. Esta Corte Superior pacificou o entendimento de que não é lícito à concessionária interromper o
fornecimento do serviço em razão de débito pretérito; o corte de água ou energia pressupõe o inadimplemento de dívida atual,
relativa ao mês do consumo, sendo inviável a suspensão do abastecimento em razão de débitos antigos.2. A suspensão ilegal do
fornecimento do serviço dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral nesses casos opera-se in re ipsa,
em decorrência da ilicitude do ato praticado.3. Agravo Regimental da AES Sul Distribuidora Gaúcha de Energia S/A
desprovido.(STJ. 1ª Turma. AgRg no AREsp 239749/RS. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO. DJe 01/09/2014)APELAÇÃO
CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA E
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA POR DÉBITOS
PRETÉRITOS. IMPOSSIBILIDADE. DEVER DE INDENIZAR. DANOS MORAIS IN RE IPSA. APELO IMPROVIDO.- Não é lícito à
concessionária interromper o fornecimento do serviço em razão de débito pretérito, pois o corte de energia elétrica pressupõe o
inadimplemento de dívida atual, relativa ao mês do consumo, sendo inviável a suspensão do abastecimento em razão de débitos
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antigos.- A suspensão ilegal do fornecimento do serviço dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral
nesses casos opera-se in re ipsa, em decorrência da ilicitude do ato praticado. Precedentes do STJ e desta Corte de Justiça.-
Apelação conhecida e improvida.(Ap 0089512014, Rel. Desembargador(a) ANGELA MARIA MORAES SALAZAR, PRIMEIRA
CÂMARA CÍVEL, julgado em 01/12/2016, DJe 12/12/2016)Assim, em que pese não se possam declarar inexigíveis os débitos
inscritos na notificação de fls. 20 - seja pela inexistência, seja pela ocorrência da prescrição - fato é que eles não podem dar ensejo
à suspensão do fornecimento dos serviços, ponto esse que deve ser confirmado na sentença.Por fim, não merece prosperar o
pleito indenizatório deduzido na inicial, porque não há prova alguma de que houve o corte dos serviços em questão - ao contrário,
o próprio autor informou na petição inicial que a Caema não efetuara a suspensão - e por entender que a mera notificação de
débito, avisando da interrupção do fornecimento, sem a sua efetivação, não viola direito da personalidade.Isto posto, JULGO
PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação, tão somente para confirmar a tutela antecipada de fls. 29/31, obrigando à Caema que se
abstenha de suspender o fornecimento dos serviços de água e esgoto na unidade n. 07328834, de titularidade de "Loja Santa
Maria", com fundamento nas faturas 05/2003, 09/2003, 10/2003, 11/2003, 12/2003, 02/2004, 03/2004, 04/2004, 06/2004, 08/2004,
10/2004, 11/2004, 12/2004, 01/2005, 05/2005, 06/2005, 09/2005, 10/2005, 11/2006 e 01/2008, sob pena de incidência de multa
diária de R$1.000,00 (mil reais) por dia de descumprimento.Entendendo ter a Caema sucumbido na parte mínima do pedido (art.
86, p. único do NCPC), condeno o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados
equitativamente em R$500,00 (quinhentos reais), por ser muito baixo o valor da causa (art. 85, §8º, NCPC).P.R.I. Certificado o
trânsito em julgado, arquivem-se com baixa.Paço do Lumiar, 20 de fevereiro de 2017.VANESSA CLEMENTINO SOUSAJuíza
Titular da 2ª Vara.

PROCESSO Nº 0001709-45.2015.8.10.0049 (17182015)
AÇÃO: PROCEDIMENTOS REGIDOS POR OUTROS CÓDIGOS, LEIS ESPARSAS E REGIMENTOS | ALIMENTOS - LEI
ESPECIAL Nº 5.478/68
AUTOR: Processo em Segredo de Justiça
REU: Processo em Segredo de Justiça
ADVOGADO: HENRIQUE FREIRE VERAS - OAB/MA 14.202; LUCAS LEITE MOTA - OAB/MA 14.312

FINALIDADE: INTIMAÇÃO do requerido, na pessoa de seus, Drs. Henrique Freire Veras - OAB/MA 14202 e Lucas Leite Mota -
OAB/MA 14312,para apresentar alegações finais nos autos acima em epígrafe,no prazo de 15 (quinze) dias.

Paço do Lumiar, 29 de junho de 2017

Livia Caroline Aguiar Soares
Téc. Judiciária

Mat. 150771
De ordem da MM Juíza de Direito titular da 2ª Vara de Paço do Lumiar, Dra. Vanessa Clementino Sousa, nos termos do art. 225,

XXVIII do CPC e art. 3°, XXVIII do Provimento n°. 001/2007 da CGJ.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
COMARCA DA ILHA DE SÃO LUÍS
2ª VARA DO TERMO JUDICIÁRIO DE PAÇO DO LUMIAR
Processo n°. 0800446-71.2017.8.10.0049
Requerente: EMERSON DA SILVA FREITAS
Advogada: Dra. Paula Nayranda Melo de Sousa (OAB/PA 18.187)
Endereço: Rua Travessa São Paulo, 612 aos Fundos, bairro Primavera, Parauapebas - PA, CEP: 68.515-000, telefone (94)
99260-2359
Requerida: Josemary Botêlho Alves
Endereço: Rua 01, Quadra 01, Lote/Casa 18, Residencial Saramanta II, Paço do Lumiar - MA
Ação de Divórcio c/c Oferecimento de Alimentos, Guarda e Regulamentação de Visitas
2ª Vara Judicial
DECISÃO
Trata-se de Ação de Divórcio c/c Oferecimento de Alimentos, Guarda e Regulamentação de Visitas, interposta por Emerson da
Silva Freitas, perante a 2ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas - PA, em face de Josemary Botêlho Alves.
Aduz que casou-se com a requerida, em 26/11/2009, e que da união adveio o nascimento da menor Noemi Dias Botelho Freitas,
para a qual oferece, a título de alimentos provisórios, o valor de 30%(trinta por cento) do salário mínimo, mediante depósito na
conta da requerida, a ser efetivado no dia 10 (dez) de cada mês.
Acrescenta que não possuem bens a partilhar e que, desde que ocorrera a separação, há cerca de mais de 01(um) ano, não teria
acesso à menor.
No mérito, requer a procedência da ação com o deferimento da guarda em benefício da requerida e a regulamentação do seu
direito de visita face a filha comum do casal.

Recebendo a inicial, o Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Parauabepas - PA declarou-se incompetente, determinando a
remessa dos autos para este Termo Judiciário.

Relatei. DECIDO:
Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita, ante a afirmação do autor de que não pode arcar com as despesas processuais
sem prejuízo de seu sustento próprio ou de sua família.
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Inicialmente, reconheço a competência deste Juízo, por aqui ser domiciliada a alimentanda.
Com relação à pensão alimentícia oferecida pelo requerente, considerando que, o oferecimento de alimentos é facultado a quem
tem obrigação de prestá-los e visa a resguardar, tão somente, o direito dos alimentandos e o seu bem-estar, entendo-os
pertinente.
Desta feita, arbitro os alimentos provisórios, em prol da filha comum do casal Noemi Dias Botelho Freitas, no percentual de 30%
(trinta por cento) do salário mínimo, atualmente R$281,10 (duzentos e oitenta e um reais e dez centavos), a serem depositados
mensalmente, até o dia 10 (dez), na conta bancária de titularidade da genitora da alimentanda, a Sra. JOSEMARY BOTELHO
ALVES FREITAS.
Desta feita, intime-se a requerida para que, em três dias, informe os dados da sua conta para o recebimento dos alimentos
provisórios acima fixados, ou caso não possua, providencie a abertura desta, oficiando-se, posteriormente, ao banco por ela
indicado para a respectiva abertura.
Designo o dia 02/08/2017, às 10:30h, para a audiência de conciliação, a ser realizada na sala de audiências deste Juízo.
Intimem-se o autor, através de sua advogada, a requerida e o Ministério Público.
Cite-se a requerida, por meio de oficial de justiça, para os termos da presente ação, advertindo-os de que, caso frustrada a
tentativa de acordo, poderão apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da referida audiência.
Cumpra-se, servindo esta como mandado.
Paço do Lumiar, 3 de abril de 2017.

VANESSA CLEMENTINO SOUSA
Juíza de Direito, titular da 2ª Vara

INTIMAÇÃO
PROCESSO Nº 1164-48.2010.8.10.0049 (11352010)
AÇÃO: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL | EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

EXEQUENTE: FRANCISCA ANANILIA DE MORAES
ADVOGADO: CÂNDIDO DINIZ BARROS, OAB 4298-MA / CAMILLA DA SILVA BARROS CARDOSO, OAB/MA 8732

EXECUTADO: FRANCISCO DAS CHAGAS DE FRANÇA RODRIGUES
FINALIDADE: Intimação da parte exequente, através de seus advogados acima mencionados, para ciência do DESPACHO a
seguir, e manifestação no prazo de 10 (dez) dias. "DESPACHO. Considerando o teor da certidão de fls. 48-v, intime-se a
exequente, através de seus advogados, para que, no prazo de 10 (dez) dias, informe se ainda possui interesse no prosseguimento
do feito e, em caso positivo, aponte o endereço atualizado do executado ou requeira o que entender conveniente. Vindo a ser
informado, cumpra-se o mandado de penhora, expedindo-se carta precatória se necessário. Caso contrário, voltem-me conclusos.
Serve este como mandado.Paço do Lumiar, 19 de abril de 2017.VANESSA CLEMENTINO SOUSAJuíza da 2ª Vara Resp: 126391.
Jorge Luis Moura Tavares
servidor judicial - mat. 137745

INTIMAÇÃO
PROCESSO Nº 1194-44.2014.8.10.0049 (11942014)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
AUTOR: LOJAS PLANALTO LTDA
ADVOGADOS: CICERO EUGENIO OLIVEIRA SOUSA, OAB/MA 9933 / LUANA OLIVEIRA SOUSA, OAB/MA 12.188
REU: COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO-CEMAR
ADVOGADOS: LUCIMARY GALVÃO LEONARDO, OAB/MA 6.100 / HAEYCHA MOEMA LOPES MARINHO, OAB/MA12.540
FINALIDADES: Intimação das partes através de seus advogados acima mencionados, para ciência da decisão a seguir, e
manifestação no prazo comum de 05(cinco) dias. "Observo inicialmente que, apesar de ter sido consignado o nome do advogado
do autor de modo equivocado quando da publicação de sua intimação no Diário da Justiça Eletrônico, o nome de sua advogada
fora grafado de forma correta, sendo, portanto, válida a intimação para apresentação de réplica.Assim, precluso o prazo para
apresentação de réplica, verifico que não foram alegadas preliminares em sede de contestação.Desse modo, não tendo sido
arguidas questões preliminares, não havendo irregularidades a serem sanadas e nem nulidade a declarar, declaro o processo
saneado, mormente pela ausência de qualquer matéria prejudicial.A questão de fato discutida se refere à regularidade, ou não, da
cobrança da fatura no valor de R$7.240,23 - se o acordo firmado entre as partes em 05/02/2014 incluía todos débitos referentes ao
período de dezembro/2011 a janeiro/2014 - e o consequente dever de indenização pela requerida, pelos danos que a autora reputa
devidos em decorrência daquele débito, admitindo a prova documental. A distribuição do ônus da prova recai sobre a requerida,
em razão da proteção consumerista conferida à autora, na forma do art.6º, VIII, do CDC c/c o art. 357, III, do NCPC, tendo em vista
a sua hipossuficiência e a verossimilhança de suas alegações, o que, no entanto, não implica na inversão absoluta do ônus, já que
haverá o cotejo das alegações com as provas até então existentes.Intimem-se as partes, através de seus advogados, para,
querendo, pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes no prazo comum de 05(cinco) dias (art.357,§1º, NCPC), prazo em que deverão
juntar os documentos como prova do quanto alegado.Caso haja juntada de prova documental, intime-se a parte contrária para se
manifestar em 15 dias. Do contrário, e na inexistência de qualquer requerimento, façam-me conclusos para sentença.Paço do
Lumiar, 26 de maio de 2017.VANESSA CLEMENTINO SOUSA Juíza da 2ª Vara Resp: 126391.
Jorge Luis Moura Tavares
Servidor judicial - mat. 137745
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INTIMAÇÃO
PROCESSO Nº 164-71.2014.8.10.0049 (1642014)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

AUTOR: ANDERSON RIBEIRO DE OLIVEIRA
ADVOGADO: SERGIANNY PEREIRA DA SILVA, OAB/MA 12.224
FINALIDADE: Intimação da parte autora através de seu advogado(a) acima mencionado(a) para conhecimento da SENTENÇA,
nos termos a seguir: SENTENÇATrata-se de Ação Reivindicatória com pedido de tutela antecipada c/c Declaratória de Inexistência
de Direito à Indenização por Benfeitorias e Acessões, ajuizada por Anderson Ribeiro de Oliveira, perante este juízo, em face de
Ocupantes incertos, objetivando a desocupação do imóvel localizado na margem esquerda da Estrada que liga a Sede do
Município de Paço do Lumiar ao Povoado Iguaíba, s/n, Paço do Lumiar/MA, em virtude da ocupação injusta atribuída aos
requeridos.Relatou que, desde 11/11/1991, a Sra. Edine Couto Bacelar Nunes seria a titular do domínio útil do referido terreno, e
que durante todos esses anos, o imóvel esteve sob os cuidados constantes e permanentes de uma única pessoa, uma caseira, de
plena confiança da família.Argumentou que, há um ano, a caseira teria deixado o imóvel e, como a Sra. Edine já se encontraria em
avançada idade, ficou impossibilitada de cuidar pessoalmente do bem. Narrou que, em 2014, ao visitar o imóvel, teria descoberto
que ele havia sido ocupado indevidamente e ilegalmente por moradores das proximidades, que, inclusive, teriam dado início à
construção de uma casa no terreno.Sustentou que a Sra. Edine, em razão da idade avançada, teria outorgado procuração para
que a Sra. Valéria Bacellar Pedrosa de Oliveira, com quem teria grau de parentesco, judicializasse a demanda. Contudo, como a
Sra. Valéria, sua esposa, não teria tempo, esta teria lhe outorgado poderes para que intentasse a presente ação.Requereu a
antecipação de tutela para a desocupação do imóvel.Juntou os documentos de fls. 13/29.À fl. 31, foi deferido a assistência
judiciária gratuita e determinada a emenda da inicial, uma vez que o autor não teria poderes para ajuizar a ação em seu
nome.Intimado o autor, por meio de publicação no DJe em nome de sua advogada, este permaneceu inerte (fls. 33/34).É o
relatório. Compulsando detidamente os autos, constatei que a Sra. Edine Couto Bacellar Nunes, que seria proprietária do imóvel
em litígio, por meio da procuração de fl. 26, transferiu a área descrita à Sra. Valéria Bacellar Pedrosa de Oliveira, que por sua vez,
outorgou poderes à Anderson Ribeiro de Oliveira, para lhe representar junto aos órgãos municipais, estaduais e federais, com a
finalidade de regularizar, comprar, vender e transferir aquele bem.Todavia, considerando que a propriedade se transfere entre
vivos mediante o registro do título translativo do domínio no Registro de Imóveis, e, enquanto o título não for registrado, o alienante
continua a ser havido como dono do imóvel, conforme o art. 1.245, caput e §1º, do Código Civil, determinei que o autor emendasse
a inicial, no sentido de regularizar a representação processual, vez que a procuração conferida à Valéria, que representaria a
transferência do bem, por si só, não comprovaria o domínio, tampouco legitimaria o requerente a propor a presente ação.Aberto
prazo para que o autor regularizasse o feito, aquele deixou transcorrer o prazo sem qualquer manifestação, embora advertido do
indeferimento da inicial em caso de inércia, incidindo na hipótese do art. 321, parágrafo único, do Novo Código de Processo
Civil.Isto posto, INDEFIRO a inicial e julgo extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso I c/c art. 321,
ambos do NCPC. P.R.I.Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se com baixa.Paço do Lumiar, 29 de Março de 2017.VANESSA
CLEMENTINO SOUSAJuíza Titular da 2ª Vara Resp: 185108
Jorge Luis Moura Tavares
servidor judicia
mat. 137745

INTIMAÇÃO
PROCESSO Nº 184-62.2014.8.10.0049 (1842014)
AÇÃO: PROCEDIMENTOS REGIDOS POR OUTROS CÓDIGOS, LEIS ESPARSAS E REGIMENTOS | DESPEJO
AUTOR: ARY COSTA PEREIRA
ADVOGADOS: ADILSON TEODORO DE JESUS, OAB/MA 4464 / ADRIANA FABIOLA MARTINS SOUSA DE JESUS, OAB/MA
127-A
REU: RAIMUNDO DO NASCIMENTO VIEIRA
ADVOGADOS: PABLO MESSIAS SANTOS DIAS, OAB/MA 12.417 / JORGE HENRIQUE MATOS CUNHA, OAB/MA 11.996
FINALIDADE: Intimação das partes requerente e requerida, através de seus ADVOGADOS acima mencionados, para
conhecimento da SENTENÇA, a seguir: "Trata-se de ação de despejo para uso próprio, ajuizada por Ary Costa Pereira, em face de
Raimundo do Nascimento Vieira, já qualificados, objetivando reaver o imóvel localizado à Rua 101, Quadra 73, nº23, Loteamento
Maioba, Bacuritiua, neste município, ao argumento de que, firmara com o requerido contrato formal de locação, para fins
residenciais e comerciais, mediante pagamento mensal de R$2800,00 a título de aluguel, que se encerrou em setembro/2012 e
que, a partir de então, a renovação do contrato se deu tacitamente, por prazo indeterminado, estando ele precisando, com
urgência, do imóvel.Alegou que, apesar de ser a primeira vez que aciona a justiça para reivindicar a desocupação do imóvel para
uso próprio, por diversas vezes, pedira que o requerido o desocupasse, inclusive, pela via postal, mas, que o requerido resistiria
em deixar o imóvel.Defendera que, conforme Súmula 410 do STF, sua necessidade seria presumida e que seria desnecessária a
prévia notificação com prazo de 01(um) mês.Pugnou pela procedência de seu pedido, com a rescisão do contrato e consequente
despejo do requerido.Instruiu seu pedido com os documentos de fls.06/09.Pessoalmente citado, o requerido presentou resposta à
inicial, reconhecendo a procedência do pedido, com a extinção do processo, e pugnando pela concessão do prazo de 06(seis)
meses para desocupação.Intimado para apresentação de réplica, o autor ficou inerte.Vieram-me conclusos.
SENTENCIO:Considerando que o requerido reconheceu a procedência do pedido do autor, admitindo ter com ele locado o imóvel
que serviria como moradia e sustento, pugnando apenas pela concessão do prazo de 06(seis) meses para desocupação, a contar
de sua citação, resta imperioso o julgamento antecipado do processo, dispensando-se a produção de novas provas.Assim, e
observando que o requerido fora citado há mais de 02(dois) anos - a presumir que já esvaziara o imóvel - nos termos do art. 487,
III, a, HOMOLOGO o reconhecimento da procedência do pedido feito pelo requerido e, em consequência, declaro rescindido o
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contrato de locação verbal firmado entre as partes e decreto o despejo do imóvel locado pelo requerido, declarando extinto o
processo com julgamento do mérito.Notifique-se o requerido para que, caso ainda não tenha feito, desocupe o imóvel
imediatamente, sob pena de ser expedido mandado de despejo. Condeno o requerido ao pagamento das custas do processo e
honorários advocatícios, estes fixados estes arbitrados equitativamente no valor de R$1000,00.Após o trânsito em julgado, arquive-
se.P.R.I.Paço do Lumiar, 29 de março de 2017.VANESSA CLEMENTINO SOUSA Juíza da 2ª Vara.
Jorge Luis Moura Tavares
servidir judicial
mat. 137745

INTIMAÇÃO
PROCESSO Nº 2334-50.2013.8.10.0049 (23342013)
AÇÃO: PROCEDIMENTOS REGIDOS POR OUTROS CÓDIGOS, LEIS ESPARSAS E REGIMENTOS | ALIMENTOS - LEI
ESPECIAL Nº 5.478/68

AUTOR: FRANCIMAR NURIA DA SILVA SANTOS e FRANCISCA ARAÚJO DOS SANTOS
ADVOGADA: MARIA ELILDES BELFORT, OAB/MA 2277
REU: JOSIMAR DA SILVA SANTOS
FINALIDADE: Intimação da parte autora através de sua advogada para ciência da DECISÃO e manifestar-se no prazo de 15
(quinze) dias. DECISÃO. Considerando o teor da Certidão de fl.64, intimem-se os autores, através da advogada comum, para
apresentação de réplica no prazo de 15 (quinze) dias.Decorrido o prazo, voltem-me.Paço do Lumiar, 19 de Outubro de
2016.VANESSA CLEMENTINO SOUSA Juíza da 2ª Vara.
Jorge Luis Moura Tavares
servidor judicial
mat. 137745

INTIMAÇÃO
PROCESSO Nº 504-44.2016.8.10.0049 (5042016)
AÇÃO: INCIDENTES | IMPUGNAÇÃO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA

IMPUGNANTE: LUSIA DE FATIMA MORAIS LIMA e RAIMUNDO ALBERTO DE SOUZA LIMA
ADVOGADO: GUSTAVO HENRIQUE BRITO DE CARVALHO, OAB/MA 8.628

IMPUGNADO: COSME DAMIAO DE JESUS OLIVEIRA
ADVOGADO: THIAGO DE JESUS TOCANTINS OLIVEIRA, OAB/MA 12975

FINALIDADE: Intimação das partes através de seus advogados acima mencionados, para ciência do despacho a seguir, e do
IMPUGNADO para manifestação no prazo de 15(quinze), dias. DESPACHO. Distribuído o feito antes do advento do CPC/2015,
que passou a conceber a impugnação à assistência judiciária gratuita como questão preliminar a ser alegada no bojo da
contestação, determino a intimação do impugnado para se manifestar em
quinze dias.Após, voltem-me conclusos.Paço do Lumiar, 05 de maio de 2017.VANESSA CLEMENTINO SOUSAJuíza Titular da 2ª
Vara Resp: 174573
Jorge Luis Moura Tavares
servidor judicial, matrícula 137745

INTIMAÇÃO
PROCESSO Nº 944-84.2009.8.10.0049 (9442009)
AÇÃO: PROCEDIMENTOS ESPECIAIS DE JURISDIÇÃO CONTENCIOSA | REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE
AUTOR: HSBC BANK BRASIL S/A
ADVOGADOS: ANTONIO BRAZ DA SILVA, OAB/MA 14.660-A / JOSE EXPEDITO BACELAR ALMEIDA FILHO ( OAB 7384-MA
)
REU: MARIA MADALENA COSTA
finalidade: Intimação da parte autora através de seus advogados acima mencionados, para ciência da DECISÃO a seguir: "Não
obstante tivesse sido prolatada sentença extintiva, em razão da ausência de pedido da parte autora para conversão da presente
ação de reintegração de posse em perdas e danos, observo ter sido protocolizada petição do banco nesse sentido, mas que não
fora juntada nos autos por descuido da Secretaria Judicial.Também destaco que, apesar de provavelmente ter sido protocolizada
aquela petição de conversão fora do prazo estabelecido na intimação, entendo que, por respeito à instrumentalidade das formas e
ao aproveitamento dos atos processuais, a correção de eventuais vícios ou irregularidades até o momento da extinção do feito,
ainda que extemporâneos, podem ser aproveitados quando não haja prejuízo.Desse modo, concebendo inválida uma sentença
proferida quando pendente de análise uma petição com potencial para obstar aquele julgamento terminativo, anulo a sentença de
fls. 39.Ressalto que, ainda que não seja a presente hipótese enquadrada nas situações em que se permite ao magistrado alterar a
sua própria sentença (rol do art. 494 do NCPC), em caso de eventual apelação interposta pela parte autora, em sede de juízo
regressivo será certa a minha retratação na forma do art. 485, §7º do NCPC, do que se depreende, portanto, que a presente
anulação zela pela celeridade processual e pela instrumentalidade das formas.Pois bem.Analisando a petição de fls. 40, DEFIRO o
pedido de conversão. Determino que a Secretaria Judicial corrija a autuação do processo, de modo a classificá-lo como Ação de
Perdas e Danos, ou alguma nomenclatura que mais se aproxime da pretensão ora delimitada.Entretanto, tratando-se de perdas e
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danos de objeto com valor facilmente determinável, mister que seja especificado o quantum debeatur pelo autor.Assim, intime-se o
requerente para, em quinze dias, especificar o valor da indenização pretendido, sob pena de sê-la indeferida, oportunidade em que
deverá também requerer a citação da devedora na forma que entender conveniente, ou mesmo indicar seu novo endereço.Em
seguida, voltem-me conclusos.Paço do Lumiar, 07 de abril de 2017.VANESSA CLEMENTINO SOUSAJuíza Titular da 2ª Vara.
Jorge Luis Moura Tavares
servidor judicial
mat. 137745

Paraibano

PROCESSO Nº 0001124-85.2016.8.10.0104 (11242016)
AÇÃO: PROCESSO CAUTELAR | BUSCA E APREENSÃO

REQUERENTE: BRADESCO ADMINSTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
ADVOGADO: AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR ( OAB 107414-SP )

REQUERIDO: FRANCILENI DA SILVA RODRIGUES

PROCESSO Nº. 1124-85.2016.8.10.0114AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO REQUERENTE: BRADESCO ADMINISTRADORA
DE CONSÓRCIOS LTDAREQUERIDA: FRANCILENI DA SILVA RODRIGUES DECISÃOVistos etc.A parte requerente, por meio
do petitório de folhas 55, requereu a consulta online nos Sistemas Bacenjud e Infojud, a fim de obter informações sobre o atual
paradeiro do veículo, haja vista a certidão negativa da Oficiala de Justiça (fls. 49 verso).É o sucinto relatório. Decido.Compulsando
os autos, verifico que foi deferida a liminar de busca e apreensão do veículo Classic LS, não tendo a meirinha localizado o referido
bem, pois foi informada pela requerida que o veículo fora vendido a terceiro, não sabendo o seu paradeiro.O autor peticionou
requerendo a realização de pesquisas através dos sistemas Bacenjud e Infojud com o escopo de localizar o paradeiro do bem.
Destarte, entendo que a diligência requerida pelo demandante não trará nenhuma utilidade para efeito da localização do veículo
objeto da busca e apreensão, motivo pelo qual o seu indeferimento é a medida que se impõe. Nesse sentido, a
jurisprudência:ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - BUSCA E APREENSÃO - LIMINAR NÃO CUMPRIDA - DEVEDOR QUE INFORMOU
TER ALIENADO O VEÍCULO A TERCEIRO, POR ELE NÃO IDENTIFICADO - PRETENSÃO DO CREDOR DE REALIZAR
PESQUISAS JUNTO AOS SISTEMAS INFOJUD E BACENJUD COM O OBJETIVO DE DESCOBRIR EVENTUAIS OUTROS
ENDEREÇOS EXISTENTES EM NOME DO DEVEDOR - INUTILIDADE DA PROVIDÊNCIA PARA EFEITO DA LOCALIZAÇÃO
DO VEÍCULO - RECONHECIMENTO - INDEFERIMENTO MANTIDO AGRAVO DESPROVIDO. Processo: AI
20693461420178260000 SP 2069346-14.2017.8.26.0000. Órgão Julgador: 30ª Câmara de Direito Privado. Publicação: 11/05/2017.
Julgamento: 10 de Maio de 2017. Relator: Andrade Neto. Ante todo o exposto, com base com argumentos acima expedidos,
INDEFIRO os pleitos autorais de folhas 55, determinando a intimação do requerente para, no prazo de 5 (cinco) dias, requerer o
que entender de direito para o regular prosseguimento da ação, sob pena de extinção e arquivamento.Certifique a Secretaria
Judicial sobre o decurso do prazo para a apresentação de contestação pela requerida.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.
Paraibano (MA), terça-feira, 6 de junho de 2017.Juiz José FRANCISCO de Souza FERNANDESTITULAR DA COMARCA Resp:
184762

PROCESSO Nº 0000434-22.2017.8.10.0104 (4342017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

AUTOR: DORILENE SOARES SILVA
ADVOGADO: FRANCISCO DE ASSIS SOARES ( OAB 15017-MA )

RÉU:

PROCESSO Nº. 434-22.2017.8.10.0104 (4342017)AÇÃO DE INVENTÁRIO (com pedido de tutela antecipada)REQUERENTE:
DORILENE SOARES SILVAADVOGADO: DR. FRANCISCO DE ASSIS SOARES - OAB/MA 15.017REQUERIDO: ADÃO
OLIVEIRA E SILVAREQUEDIDO: DORIAN SOARES SILVA DESPACHO Concedo à autora a gratuidade da justiça, nos termos
dos artigos 98 e 99, ambos da Lei nº. 13.105, de 16 de março de 2015 (nCPC). Recebo a petição inicial como pedido de
ABERTURA DE INVENTÁRIO, por não se tratar de partilha amigável celebrada entre partes capazes, não incidindo, destarte, a
previsão contida no artigo 659 do mesmo Diploma Legal. Nomeio inventariante a requerente DORILENE SOARES SILVA, que
deverá ser intimada a prestar o compromisso legal no prazo de 5 (cinco) dias. Após, aguarde-se na Secretaria Judicial a chegada
das PRIMEIRAS DECLARAÇÕES, lavrando-se o termo circunstanciado e, em seguida, CITEM-SE o cônjuge supérstite ADÃO
OLIVEIRA E SILVA e o herdeiro DORIAN SOARES SILVA, para os termos do inventário e partilha, intimando-se, na mesma
oportunidade, as Fazendas Públicas Federal, Estadual e do município de Paraibano, para manifestarem interesse na causa,
querendo, devendo constar das missivas exemplares das primeiras declarações, além do órgão do Ministério Público
(considerando a presença de incapaz - W. J. S. S - folhas 38 - nCPC, artigo 626). Concluídas as citações, concedo vista às partes,
em cartório, para se manifestarem sobre as primeiras declarações no prazo de 15 (quinze) dias. Ultimadas tais providências,
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retornem conclusos. O pedido de tutela de urgência será apreciado após a triangulação da relação processual. Publique-se. Intime-
se. Ciência ao excelentíssimo Promotor de Justiça. Paraibano (MA), segunda-feira, 29 de maio de 2017, 12h27. Juiz José
FRANCISCO de Souza FERNANDES TITULAR Resp: 184762

INTIMAÇÃO

Processo nº: 243-74.2017.8.10.0104
Ação: Procedimento Ordinário
Requerente: MARIA JUCILENE DE SOUSA SILVA
Advogado(a): Dra. Samara Nolêto da Silva - OAB/MA 14437
Requerido(a): BANCO BRADESCO S.A

FINALIDADE: intimação a advogada da parte requerente, Dra. Samara Nolêto da Silva - OAB/MA 14437, para apresentar
manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias, acerca da Contestação acostada nos autos acima citado (Art. 350 do nCPC). Dados e
passados neste juízo em 28 de junho de 2017. Dr. José Francisco de Souza Fernandes, Juiz de Direito. Eu, Jose Dias de Freitas,
Técnico Judiciário, que digitei.

INTIMAÇÃO

Processo nº: 569-73.2013.8.10.0104
Ação: Procedimento Sumário
Requerente: WASHINGTON LUIS NOLETO DE SOUSA
Advogado: Paulo Dias de Carvalho Junior, AOB/MA 8351
Requerido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

FINALIDADE: intimação ao advogado da parte exequente, Paulo Dias de Carvalho Junior - OAB/MA 8351, para no prazo de 05
(cinco) dias apresentar manifestacão acerca da impugnação à execução, informando inclusive se concorda com os valores
apresentados.Eu, Monalini Mâcedo Mota de Carvalho, Auxiliar Judiciário, que digitei.

EDITAL DE CITAÇÃO C/ PRAZO DE 15 DIAS

FAZ saber a todos que o presente Edital de Citação, com prazo de 15 (quinze) dias, virem ou dele conhecimento tiverem, que
neste Juízo tramita, um processo de nº 69-02.2016.8.10.0104, Ação Penal - Procedimento Ordinário em que figura como autor
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL acusado GESSIVALDO DE MORAIS SILVA, brasileiro, nascido aos 16.09.1987, filho de
Deugeraldo Oliveira da Silva e Maria Helena de Morais Silva, residente em local incerto e não sabido, incurso nas penas do art.
Art. 129, §9º e art. 147, do CP, c/c art. 7º I, da Lei 11.340/06. É o presente para citá-lo para, no prazo de 10 (dez) dias, responder à
acusação por escrito, podendo arguir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações,
especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário, ficando
desde já advertido que, não apresentada a resposta no prazo legal, o juiz nomeará defensor dativo para oferecê-lo, concedendo-
lhe vistas dos autos por 10 (dez) dias, para promover sua defesa e notificado para os ulteriores termos do processo. Para
conhecimento de todos é passado o presente Edital, cuja 2ª via fica afixada no lugar de costume. Dado e passado nesta cidade de
Paraibano, do estado do Maranhão, aos 29 de junho de 2017. Eu, Monalini Macêdo Mota de Carvalho, Técnico Judiciário, digitei.
José Francisco de Souza Fernandes, Juiz de Direito da Comarca de Paraibano.

Parnarama

PROCESSO Nº 0000150-21.2011.8.10.0105 (1502011)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

AUTOR: FRANCISCA DAS CHAGAS COSTA TEIXEIRA
ADVOGADO: ALINY LEIDIANY CARNEIRO PACHECO ( OAB 604608-PI ) e GUTEMBERG BARROS DE ANDRADE ( OAB
9703-MA )

REU: DOMINGOS PAULO BARBOSA ANDRADE
ADVOGADO: ALINY LEIDIANY CARNEIRO PACHECO ( OAB 6046-PI ) e GUTEMBERG BARROS DE ANDRADE ( OAB 9703-
MA )

ESTADO DO MARANHÃOPODER JUDICIÁRIOJUIZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PARNARAMA-
MAProcesso nº 150/2011ATO ORDINATÓRIONos termos do Provimento nº 001/2007 - COGER/Maranhão, e considerando a
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determinação contida na Portaria nº 01/2017 - GJ, fica redesignada para o dia 13/07/2017, às 09:00 horas, na sala de audiência
desta Comarca, a audiência de Conciliação ou Conciliação. Instrução e julgamento designada anteriormente pelo MM Juiz.
Procedo a intimação das partes, na forma da lei.Parnarama(MA), 02 de maio de 2017Ana Cecília Carvalho Sousa Morais
HelalSecretária Judicial TitularMatrícula 186296 Resp: 186296

PROCESSO Nº 0001067-30.2017.8.10.0105 (10682017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

AUTOR: JOÃO ALVES DO NASCIMENTO
ADVOGADO: LUIZ ARTHUR SERRA LULA ( OAB 11178-PI )

REU: COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO - CEMAR

ESTADO DO MARANHÃOPODER JUDICIÁRIOVARA ÚNICA DA COMARCA DE PARNARAMAREF. AO PROC. N.º 1068/2017 -
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
ANTECIPADAAutor: João Alves do NascimentoAdv.: Luiz Arthur Serra LulaRéu: Companhia Energética do Maranhão - CEMAR D
E C I S Ã O Vistos;João Alves do Nascimento ajuizou AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS COM
PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA em face da COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO - CEMAR e, dentre
os pedidos formulados, requer a antecipação dos efeitos da decisão de mérito, com pedido liminar, no sentido de que a ré
providencie a imediata manutenção da rede, com o consequente atendimento aos pedidos de ligação de energia, reparos
necessários, correções dos cabos que passam por cima das casas e todas as alterações necessárias apontadas no laudo técnico
juntado aos autos.Juntou ao pedido os documentos de fls. 18/62.APRECIO O PEDIDO.Preleciona Humberto Theodoro Júnior, em
suas lições de Processo Civil, que, para concessão da medida liminar, são necessários, basicamente, dois requisitos, quais sejam,
um dano potencial, ou seja, um risco que corre o processo de não ser útil ao interesse demonstrado pela parte, em razão do
periculum in mora, risco esse que deve ser objetivamente apurável e, ainda, a plausibilidade do direito substancial invocado por
quem pretenda segurança, isto é, o fumus bonis iurius.O periculum in mora resta evidenciado, uma vez que o demandante teme
que a má conservação da rede gere problemas elétricos de qualquer natureza que afete a propriedade rural e as pessoas que lá
residem. O requisito do fumus boni iuris encontra-se respaldado pela vasta prova trazida aos autos, a qual demonstra a conduta
negligente da requerida em relação à rede elétrica do imóvel do requerente.No caso, diante do quadro fático apresentado, resta-
nos cristalino que a manutenção da rede elétrica do imóvel rural em questão encontra-se fora dos padrões necessários à
segurança de todos que residem naquela propriedade. Sem falar que foi juntado aos autos laudo técnico, onde se constatou que a
requerida está descumprindo o seu dever, referente à manutenção da rede de média e baixa tensão, fato este que põe em risco a
vida de todos as pessoas que se encontram naquele local. Enumera ainda o laudo diversas irregularidades, tais como: postes de
concreto com risco de queda, rede em baixa altura com risco de choque ao toque, rede de média tensão em postes de madeira já
em decomposição etc.POSTO ISSO, em harmonia com o acima exposto, com base no art. 300, CPC, considero presentes os
requisitos legais e, por essa razão, CONCEDO A LIMINAR requerida, para que a ré providencie a imediata manutenção da rede,
com o consequente atendimento aos pedidos de ligação de energia, reparos necessários, correções dos cabos que passam por
cima das casas e todas as alterações necessárias apontadas no laudo juntado aos autos, sob pena de aplicação de multa diária de
R$ 500,00 (quinhentos reais).Notifique-se. Cite-se a requerida para, querendo, contestar a presente ação, no prazo legal.Publique-
se. Intime-se. Cumpra-se.Parnarama, 23 de junho de 2017.Manoel Felismino Gomes NetoJuiz de Direito Titular da Comarca Resp:
186577

PROCESSO Nº 0001079-44.2017.8.10.0105 (10802017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

AUTOR: MUNICIPIO DE PARNARAMA/MA e RAIMUNDO SILVA RODRIGUES DA SILVEIRA
ADVOGADO: SHAYMMON EMANOEL RODRIGUES DE MOURA SOUSA ( OAB 5446-PI ) e SHAYMMON EMANOEL
RODRIGUES DE MOURA SOUSA ( OAB 5446-PI )

REU: ESTADO DO MARANHÃO

PROCESSO Nº 1079-44.2007.8.10.0105 (1080/2017)AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE CONCESSÃO DE
MEDIDA LIMINAR INAUDITA ALTERA PARS EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELAREQUERENTE: MUNICIPIO DE PARNARAMA-
MAREQUERIDO: ESTADO DO MARANHÃO D E C I S Ã OTratam os presentes autos de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
COM PEDIDO DE CONCESSÃO DE MEDIDA LIMINAR INAUDITA ALTERA PARS EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA proposta pelo
MUNICÍPIO DE PARNARAMA em face do ESTADO DO MARANHÃO, qualificados nos autos.Narrou que o representante do
Município requerente tomou posse em 01/01/2017. Todavia, deparou-se com diversas irregularidades, como a inaplicabilidade de
60% (sessenta por cento) dos recursos recebidos com o FUNDEB, referente ao pagamento dos profissionais de magistério, vez
que se aplicou apenas o percentual de 57,21%, violando assim a LC 101/2000, de tal forma que os repasses ao Município de
Parnarama foram suspensos.Assevera que a aludida irregularidade impossibilitou o recebimento de qualquer recurso oriundo de
transferência voluntária, federal ou estadual, bem como o recebimento de convênios necessários à melhoria da população.Afirma
que os aludidos repasses voluntários são de extrema importância e necessidade para o Município requerente, o qual não possui
condições de suportar o ônus financeiro de execução de melhorias de infraestruturas, como programas sociais, por exemplo, o
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"Minha Casa Minha Vida". Pontua que o Município está impossibilitado de realizar qualquer convênio, assim como verbas
integrantes de programas do governo federal, vez que a gestão anterior não aplicou corretamente os recursos públicos por ele
recebidos.Frisa que não foi encontrado na sede da Prefeitura do Município nenhum documento acerca da utilização dos recursos
do Fundo supramencionado, fato que demonstra a irregularidade da gestão anterior.Consigna que o gestor anterior não entregou,
todavia, a documentação necessária para a regularização do CAUC, o que inviabilizou o controle da utilização de tais recursos
públicos, o que também acarretou a irregularidade do requerente junto ao FNDE e TCE-MA.Ressalta ainda que não foram
encontrados na Prefeitura Municipal qualquer documento de prestação de contas ou mesmo aplicação dos recursos oriundos dos
anos de 2013 a 2016, bem como a comprovação da utilização dos recursos recebidos por transferência voluntária ou
constitucional.Aduz que a conduta do representando configura ato de improbidade administrativa, bem como possui as
elementares de crimes de responsabilidade.Por fim, assevera que ingressou com a presente demanda, a fim de se retirar o nome
do Município do SIAFI, CADIN e CAUC, bem como que o Estado do Maranhão se abstenha de exigir certidão do TCE - MA, no que
concerne a aplicação de 60% (sessenta por cento), referente ao pagamento de docentes, vez que o Município autor não pode ser
prejudicado por atos irregulares da má gestão anterior.Finalmente, requer, em sede de tutela de urgência, que se determine ao réu
que proceda a retirada do nome do Município autor dos cadastros de inadimplência do Estado do Maranhão, no que concerne às
irregularidades da aplicação inferior a 60% (sessenta por cento) do total de recursos recebidos do FUNDEB, ao pagamento dos
profissionais do magistério, desconsiderando, contudo, as omissões ou irregularidades na prestação de contas da gestão anterior
(2013-2016), no prazo de 48 horas, sob pena de pagar uma pena pecuniária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), por dia de
descumprimento atualizáveis por ocasião da conta, conforme art. 497, CPC.A inicial veio instruída com documentos.Do pedido
liminarA demora na prestação jurisdicional muitas vezes invalida toda eficácia prática da tutela e quase sempre representa uma
grave injustiça para quem depende da manifestação judicial.Quando absolutamente necessário, pode se inverter a sequência
normal do processo para evitar que o titular do direito subjetivo se veja sonegado do acesso a uma tutela justa e efetiva da
jurisdição. A liminar designa provimento judicial emitido in limine litis, isto é, no momento mesmo em que o processo se inicia. É,
pois, a proximidade do risco de lesão grave e de difícil reparação que justifica a medida liminar.O poder geral de cautela e a
faculdade de concessão de liminar na presente demanda diz respeito à eficácia plena da tutela jurisdicional, situando-se, por isso
mesmo, no nível das garantias fundamentais de acesso à Justiça e à segurança jurídica. Recusar, em certos casos, a concessão
de liminar significa risco de inutilização da própria tutela jurisdicional. É a própria denegação da Justiça, o que se revela inaceitável
para o sistema das garantias fundamentais asseguradas pela Carta Republicana.A Lei 13.105/2015, que disciplina as regras do
Novo Código de Processo Civil de 2015, tem aplicação imediata sobre todos os processos que já se encontram em tramitação,
pelo que irei analisar o pedido como TUTELA DE URGÊNCIA. O ordenamento jurídico nacional possibilita a antecipação dos
efeitos da sentença para os casos em que for necessária uma tutela de urgência, conforme disciplina o art. 294, do Código de
Processo Civil, que determina: Art. 294. A tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência. Parágrafo único. A
tutela provisória de urgência, cautelar ou antecipada, pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental.Art. 300. A tutela de
urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao
resultado útil do processo.§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou
fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte
economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após
justificação prévia.§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade
dos efeitos da decisão.Para a obtenção da tutela provisória é necessário o preenchimento dos requisitos básicos, como a análise
quanto à probabilidade de existência de um determinado direito pretendido (fumus boni iuris) e o perigo da demora ou possível
dano ao direito pretendido (periculum in mora). No presente caso, os argumentos expendidos pela demandante preenchem os
requisitos e pressupostos para o deferimento da tutela antecipada.Presente o fumus boni iuris, uma vez que resta demonstrado,
pela documentação anexada pelo autor, que o Município de Parnarama, frente as diversas irregularidades da má gestão anterior,
tomou as devidas providências para regularizar a sua situação. Presente também o periculum in mora, eis que indiscutível o risco
de lesão grave ou de difícil reparação que o Município autor venha a sofrer, tendo em vista que diversos alunos serão afetados,
assim como a qualidade de ensino diminuirá drasticamente.Destaque-se ainda a inexistência de periculum in mora inverso, ou
seja, nenhum prejuízo há para o requerido, eis que possui o dever legal de repasse de verbas ao Município requerente, mesmo
que, ao final, seja julgado improcedente o pedido e tornada sem efeito a tutela de urgência concedida. Ante o exposto, presentes
os requisitos ensejadores da tutela de urgência, concedo a liminar para determinar: ao réu que proceda a retirada do nome do
Município autor dos cadastros de inadimplência do Estado do Maranhão, no que concerne às irregularidades da aplicação inferior a
60% (sessenta por cento) do total de recursos recebidos do FUNDEB, ao pagamento dos profissionais do magistério,
desconsiderando, contudo, as omissões ou irregularidades na prestação de contas da gestão anterior (2013-2016), no prazo de 48
horas, sob pena de multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Os efeitos da presente liminar perdurarão pelo prazo de
30 (trinta) dias. CITE-SE O REQUERIDO para, querendo, contestar a ação, no prazo legal, sob pena de revelia e
confissão.Intimem-se do teor desta decisão liminar.Oficie-se.Dê-se ciência da presente decisão ao Ministério Público.SERVIRÁ A
PRESENTE DECISÃO DE MANDADO.Publique-se. Citem-se, Intimem-se e Cumpra-se.Parnarama, 27 de junho de 2017.
MANOEL FELISMINO GOMES NETOJuiz de Direito da Comarca de Parnarama Resp: 186577

Passagem Franca

PROCESSO Nº 0000003-79.2017.8.10.0106 (32017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Página 1679 de 2382 Diário da Justiça Eletrônico Disponibilização: 30/06/2017
Edição nº 114/2017 Publicação: 03/07/2017

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO - Praça Dom Pedro II, s/n Centro - CEP 65010-905 - São Luis-MA - Fone: (98) 2106-9000 - www.tjma.jus.br
Diário da Justiça Eletrônico - Diretoria Judiciária - Coordenadoria de Jurisprudência e Publicações - Fone: (98) 2106 9805 / 9810 / 9896 / 9897 - publicacoes@tj.ma.gov.br



AUTOR: JANAINA GUIMARÃES
ADVOGADO: IDIRAN SILVA DO NASCIMENTO ( OAB 12673A-MA )

REU: MUNICIPIO DE PASSAGEM FRANCA

ATO ORDINATÓRIO Nos termos do Provimento n. 001/2007 da CGJ/MA fica intimado o autor, para manifestar-se acerca da
contestação no prazo de 15 (quinze) dias. Passagem Franca, 26 de MAIO de 2017 Verbena Almeida Cardoso Secretária Judicial
Mat.151639 Resp: 151639

PROCESSO Nº 0000054-61.2015.8.10.0106 (552015)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

AUTOR: VALTERLI BANDEIRA DE OLIVEIRA
ADVOGADO: JOSE RAIMUNDO NUNES CARDOSO ( OAB 217990-PI )

REU: BV FINANCEIRA
ADVOGADO: MARINA BASTOS DA PORCIUNCULA BENGHI ( OAB 10530A-MA )

ATO ORDINATÓRIO Nos termos do Provimento n. 001/2007 da CGJ/MA fica intimado o autor, para manifestar-se acerca da
contestação de fls. 111-136, no prazo de 15 (quinze) dias. Passagem Franca, 28 de junho de 2017 Verbena Almeida Cardoso
Secretária Judicial Mat. 151639 Resp: 151639

PROCESSO Nº 0000132-84.2017.8.10.0106 (1322017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

AUTOR: RAIMUNDO NONATO NILO DA SILVA
ADVOGADO: RANCHEL CAMARGO LOPES DOS SANTOS ( OAB 12646A-MA )

REU: CEMAR - COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO
ADVOGADO: TIAGO JOSÉ FEITOSA DE SÁ ( OAB 8654A-MA )

ATO ORDINATÓRIO Nos termos do Provimento n. 001/2007 da CGJ/MA fica intimado o autor, para manifestar-se acerca da
contestação de fls. 23-31, no prazo de 15 (quinze) dias. Passagem Franca, 28 de junho de 2017 Verbena Almeida Cardoso
Secretária Judicial Mat. 151639 Resp: 151639

PROCESSO Nº 0000220-25.2017.8.10.0106 (2202017)
AÇÃO: PROCEDIMENTOS REGIDOS POR OUTROS CÓDIGOS, LEIS ESPARSAS E REGIMENTOS | AÇÃO CIVIL PÚBLICA

AUTOR: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

REU: IRANI PEREIRA BARRA PAÉ
ADVOGADO: JOAO GABINA DE OLIVEIRA ( OAB 8973-MA )

ATO ORDINATÓRIO Nos termos do Provimento n. 001/2007 da CGJ/MA fica intimado o autor, para manifestar-se acerca da
contestação de fls. 86-88, no prazo de 15 (quinze) dias. Passagem Franca, 28 de junho de 2017 Verbena Almeida Cardoso
Secretária Judicial Mat. 151639 Resp: 151639

PROCESSO Nº 0000553-11.2016.8.10.0106 (5532016)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

AUTOR: GRACIMARY SILVA ALVES e INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ADVOGADO: GUTEMBERG BARROS DE ANDRADE ( OAB 9703A-MA )

RÉU:

ATO ORDINATÓRIO Nos termos do Provimento n. 001/2007 da CGJ/MA fica intimado o autor, para manifestar-se acerca da
contestação de fls. 52-56, no prazo de 15 (quinze) dias. Passagem Franca, 28 de junho de 2017 Verbena Almeida Cardoso
Secretária Judicial Mat. 151639 Resp: 151639

PROCESSO Nº 0000632-87.2016.8.10.0106 (6322016)
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AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

AUTOR: DAIANA ALVES DE OLIVEIRA
ADVOGADO: VERONICA DA SILVA CARDOSO ( OAB 11435A-MA )

REU: MUNICÍPIO DE LAGOA DO MATO
ADVOGADO: JOAO GABINA DE OLIVEIRA ( OAB 8973-MA )

ATO ORDINATÓRIO Nos termos do Provimento n. 001/2007 da CGJ/MA fica intimado o autor, para manifestar-se acerca da
contestação de fls. 49-54, no prazo de 15 (quinze) dias. Passagem Franca, 28 de junho de 2017 Verbena Almeida Cardoso
Secretária Judicial Mat. 151639 Resp: 151639

PROCESSO Nº 0000793-97.2016.8.10.0106 (7932016)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

AUTOR: Processo em Segredo de Justiça

REU: Processo em Segredo de Justiça
ADVOGADO: ROBERTH VIEIRA GUIMARÃES ( OAB 16921-MA )

ATO ORDINATÓRIO Nos termos do Provimento n. 001/2007 da CGJ/MA fica intimado o autor, para manifestar-se acerca da
contestação de fls. 16-21, no prazo de 15 (quinze) dias. Passagem Franca, 28 de junho de 2017 Verbena Almeida Cardoso
Secretária Judicial Mat. 151639 Resp: 151639

PROCESSO Nº 0000673-88.2015.8.10.0106 (6742015)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

AUTOR: JOANA ANALIA DA ROCHA
ADVOGADO: SAMYA CAROLLINE GAMA VASCONCELOS ( OAB 12923-MA )

REU: BANCO ITAU BMG CONSIGNADOS S/A

DECISÃOVistos, etc.Defiro o pedido de gratuidade de justiça, ante o preenchimento dos requisitos previstos nos arts. 98 e 99 do
CPC.Como é cediço, o Código de Processo Civil, no seu artigo 300, caput, aduz que, para concessão de tutela de urgência, é
necessária a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do
processo.A parte autora não comprovou no caso o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nem mesmo
apresentou elementos suficientes para restar caracterizada a probabilidade do direito invocado.Nessa passada, considerando que
in casu os requisitos autorizadores da tutela de urgência não estão preenchidos, tal medida não merece prosperar.Tem-se, então,
que o pedido de tutela antecipada constante nos autos requer a instauração do devido processo legal, com todo o desenvolvimento
da instrução processual, perfazendo questão que não cabe resolução neste momento.Desta forma, em face dos argumentos acima
expendidos, INDEFIRO o pedido de tutela antecipada.Considerando que neste Juízo de Direito inexiste a lotação de cargos de
conciliadores e/ou mediadores, bem como ainda não foram implementados os centros judiciários de solução consensual de
conflitos pelo TJMA, com fulcro nos arts. 165 e 334, § 1º do CPC, resta inaplicável a realização de audiência de conciliação ou de
mediação prevista no regramento do Novo Código de Processo Civil, razão pela qual determino a CITAÇÃO da parte demandada
para oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias úteis (art. 335 do CPC), sob pena da aplicação dos efeitos da revelia
prevista no art. 344 do CPC.Contestado o pedido, nos termos do art. 350 do CPC, INTIME-SE o(a) autor(a) para réplica, no prazo
de 15 (quinze) dias.Decorridos todos os prazos, voltem-me os autos conclusos.Autorizo a Secretária Judicial a assinar "de ordem"
os mandados e demais comunicações processuais que se fizerem necessários.SERVE O PRESENTE DESPACHO COMO
MANDADO DE CITAÇÃO.Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei.Passagem Franca - MA, 31 de março de 2017. Arianna
Rodrigues de Carvalho SaraivaJuíza de Direito Titular da Comarca de Passagem Franca/MA Resp: 184440

PROCESSO Nº 0000012-85.2010.8.10.0106 (122010)
AÇÃO: PROCESSO DE EXECUÇÃO | EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

EXEQUENTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
ADVOGADO: DAVID SOMBRA PEIXOTO ( OAB 10661A-MA )

EXECUTADO: JOSUE RIBEIRO SILVA e VILMA LOURDES SOARES GUIMARÃES

DESPACHOVistos, etc.Tendo em vista que o exequente em diversas ações semelhantes em tramitação nesta Comarca requereu
a suspensão dos processos, hei por bem determinar a intimação do Banco do Nordeste do Brasil S.A. para, no prazo de 10 (dez)
dias, informar a respeito do interesse de suspensão dos presentes autos.Expeçam-se os expedientes necessários.Autorizo a
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Secretária Judicial a assinar "de ordem" os mandados e demais comunicações processuais que se fizerem necessários.SERVE O
PRESENTE DESPACHO COMO MANDADO DE INTIMAÇÃO.Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei.Passagem Franca - MA,
17 de maio de 2017. Arianna Rodrigues de Carvalho SaraivaJuíza de Direito Titular da Comarca de Passagem Franca/MA Resp:
184440

PROCESSO Nº 0000022-22.2016.8.10.0106 (222016)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

REQUERENTE: MARISTELA SILVA DE OLIVEIRA

REQUERIDO: CASAS BAHIA - CNOVA COMERCIO ELETRONICO S/A
ADVOGADO: BRUNO NOVAES BEZERRA CAVALCANTI ( OAB 19353-PE )

Proc. nº 22-22.2016.8.10.0106(222016)DESPACHOVistos, etc.1- Intime-se o(a) executado(a) para, no prazo de 15 (quinze) dias,
pagar voluntariamente o valor contido na sentença, sob pena de incidência da multa de 10% (dez por cento) do art. 523, § 1° do
CPC, e de sujeitar-se a penhora on line;2- Havendo pagamento tempestivo do débito, certifique-se nos autos e voltem os autos
conclusos;3- Caso não seja realizado tempestivamente o pagamento voluntário, determino que a Secretaria Judicial realize a
elaboração de planilha atualizada do débito exequendo, incluindo a multa de 10% (dez por cento). Após, nos termos do artigo 523,
§ 3º do CPC, proceda-se, desde logo, mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de expropriação necessários para
garantir a presente execução, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução, obedecendo a ordem disciplinada no
art. 835 do CPC;4- Feita a penhora, em seguida, intime-se o(a) executado(a), na pessoa de seu advogado, ou, na ausência,
pessoalmente, por via eletrônica ou carta direcionada ao endereço de citação ou último endereço cadastrado nos autos, para
eventual impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência da penhora, acostando aos autos protocolo de bloqueio do
valor executado;5- Oferecida a impugnação à execução pelo executado, certifique-se da sua tempestividade, em sendo
tempestiva, intime-se a parte exequente, por ato ordinatório, para responder a impugnação no prazo legal. Após, voltem os autos
conclusos para decisão;6- Não apresentada impugnação à execução, ou sendo esta intempestiva, confirmada a disponibilidade do
saldo em conta judicial, certifique-se nos autos e voltem os autos conclusos;7- Inexistindo saldo, ou sendo este insuficiente, intime-
se o(a) exequente pessoalmente, para, no prazo de 05 (cinco) dias, indicar bens do(a) executado(a) que sejam passiveis de
penhora, sob pena de extinção e arquivamento.Publique-se. Intimem-se.Autorizo a Secretária Judicial a assinar "de ordem" os
mandados e demais comunicações processuais que se fizerem necessários.SERVE O PRESENTE COMO MANDADO DE
INTIMAÇÃO.Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei.Passagem Franca - MA, 22 de junho de 2017. Arianna Rodrigues de
Carvalho SaraivaJuíza de Direito Titular da Comarca de Passagem Franca/MA Resp: 117796

PROCESSO Nº 0000099-36.2013.8.10.0106 (1002013)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

AUTOR: ANTONIO ANCELMO MARQUES DE SOUSA e RAIMUNDO NONATO MARQUES DE SOUSA e VALDEAN
MARQUES DE SOUSA e VALDERIA MARQUES DE SOUSA
ADVOGADO: ROMULO REIS PORTO ( OAB 12045A-MA )

REU: TERRA FORTE TRANSPORTES LTDA
ADVOGADO: YARA S BATISTA DE MACEDO ( OAB 8064-MA )

Proc. nº 99-36.2013.8.10.0106 (1002013)DESPACHOVistos, etc.INTIME-Se a parte autora para no prazo de 10 (dez) dias se
manifestar sobre a certidão de fls. 145.Autorizo a Secretária Judicial a assinar "de ordem" os mandados e demais comunicações
processuais que se fizerem necessários.SERVE O PRESENTE DESPACHO COMO MANDADO DE INTIMAÇÃO.Cumpra-se na
forma e sob as penas da Lei.Passagem Franca - MA, 30 de maio de 2017. Arianna Rodrigues de Carvalho SaraivaJuíza de Direito
Titular da Comarca de Passagem Franca/MA Resp: 184440

PROCESSO Nº 0000114-97.2016.8.10.0106 (1142016)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO SUMÁRIO

AUTOR: ANICEAS PEREIRA DA CRUZ
ADVOGADO: RANISSON BANDEIRA BARRA ( OAB 9507-MA )

REU: CEMAR - COMPANHIA ENERGÉICA DO MARANHÃO
ADVOGADO: TIAGO JOSÉ FEITOSA DE SÁ ( OAB 8654A-MA )

DESPACHOVistos, etc.INTIMEM-SE as partes, por seus advogados, para, no prazo de 10 (dez) dias, especifiquem as provas que
pretendem produzir em audiência de instrução e julgamento; e, em observância ao princípio da cooperação, colaborarem para a
delimitação das questões de fato e de direito (art. 357. §§ 2º e 3º, do CPC), contribuindo para a fixação dos pontos controvertidos
da demanda, a teor dos incisos II e IV do artigo susomencionado, demonstrando e requerendo nos autos o que acharem
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necessário, para fins de saneamento do processo.Intimem-se. Publique-se. Autorizo a Secretária Judicial a assinar "de ordem" os
mandados e demais comunicações processuais que se fizerem necessários.SERVE O PRESENTE COMO MANDADO DE
INTIMAÇÃO.Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei.Passagem Franca - MA, 17 de maio de 2017. Arianna Rodrigues de
Carvalho SaraivaJuíza de Direito Titular da Comarca de Passagem Franca/MA Resp: 184440

PROCESSO Nº 0000169-48.2016.8.10.0106 (1692016)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

REQUERENTE: JOSE VENICIO CARDOSO ALMEIDA
ADVOGADO: ROMULO REIS PORTO ( OAB 12045A-MA )

REQUERIDO: PONTO FRIO - CNOVA COMERCIO ELETRONICO S/A
ADVOGADO: BRUNO NOVAES BEZERRA CAVALCANTI ( OAB 19353-PE )

Proc. nº _____________________________________DESPACHOVistos, etc.1- Intime-se o(a) executado(a) para, no prazo de 15
(quinze) dias, pagar voluntariamente o valor contido na sentença, sob pena de incidência da multa de 10% (dez por cento) do art.
523, § 1° do CPC, e de sujeitar-se a penhora on line;2- Havendo pagamento tempestivo do débito, certifique-se nos autos e voltem
os autos conclusos;3- Caso não seja realizado tempestivamente o pagamento voluntário, determino que a Secretaria Judicial
realize a elaboração de planilha atualizada do débito exequendo, incluindo a multa de 10% (dez por cento). Após, nos termos do
artigo 523, § 3º do CPC, proceda-se, desde logo, mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de expropriação
necessários para garantir a presente execução, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução, obedecendo a
ordem disciplinada no art. 835 do CPC;4- Feita a penhora, em seguida, intime-se o(a) executado(a), na pessoa de seu advogado,
ou, na ausência, pessoalmente, por via eletrônica ou carta direcionada ao endereço de citação ou último endereço cadastrado nos
autos, para eventual impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência da penhora, acostando aos autos protocolo de
bloqueio do valor executado;5- Oferecida a impugnação à execução pelo executado, certifique-se da sua tempestividade, em
sendo tempestiva, intime-se a parte exequente, por ato ordinatório, para responder a impugnação no prazo legal. Após, voltem os
autos conclusos para decisão;6- Não apresentada impugnação à execução, ou sendo esta intempestiva, confirmada a
disponibilidade do saldo em conta judicial, certifique-se nos autos e voltem os autos conclusos;7- Inexistindo saldo, ou sendo este
insuficiente, intime-se o(a) exequente pessoalmente, para, no prazo de 05 (cinco) dias, indicar bens do(a) executado(a) que sejam
passiveis de penhora, sob pena de extinção e arquivamento.Publique-se. Intimem-se.Autorizo a Secretária Judicial a assinar "de
ordem" os mandados e demais comunicações processuais que se fizerem necessários.SERVE O PRESENTE COMO MANDADO
DE INTIMAÇÃO.Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei.Passagem Franca - MA, 30 de maio de 2017. Arianna Rodrigues de
Carvalho SaraivaJuíza de Direito Titular da Comarca de Passagem Franca/MA Resp: 184440

PROCESSO Nº 0000261-60.2015.8.10.0106 (2622015)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

REQUERENTE: ISABEL SARAIVA GOMES

REQUERIDO: LIANA MARA LUSTOSA VARGAS MADEIRA MOURA
ADVOGADO: RANISSON BANDEIRA BARRA ( OAB 9507-MA )

Proc. nº _____________________________________DESPACHOVistos, etc.1- Intime-se o(a) executado(a) para, no prazo de 15
(quinze) dias, pagar voluntariamente o valor contido na sentença, sob pena de incidência da multa de 10% (dez por cento) do art.
523, § 1° do CPC, e de sujeitar-se a penhora on line;2- Havendo pagamento tempestivo do débito, certifique-se nos autos e voltem
os autos conclusos;3- Caso não seja realizado tempestivamente o pagamento voluntário, determino que a Secretaria Judicial
realize a elaboração de planilha atualizada do débito exequendo, incluindo a multa de 10% (dez por cento). Após, nos termos do
artigo 523, § 3º do CPC, proceda-se, desde logo, mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de expropriação
necessários para garantir a presente execução, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução, obedecendo a
ordem disciplinada no art. 835 do CPC;4- Feita a penhora, em seguida, intime-se o(a) executado(a), na pessoa de seu advogado,
ou, na ausência, pessoalmente, por via eletrônica ou carta direcionada ao endereço de citação ou último endereço cadastrado nos
autos, para eventual impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência da penhora, acostando aos autos protocolo de
bloqueio do valor executado;5- Oferecida a impugnação à execução pelo executado, certifique-se da sua tempestividade, em
sendo tempestiva, intime-se a parte exequente, por ato ordinatório, para responder a impugnação no prazo legal. Após, voltem os
autos conclusos para decisão;6- Não apresentada impugnação à execução, ou sendo esta intempestiva, confirmada a
disponibilidade do saldo em conta judicial, certifique-se nos autos e voltem os autos conclusos;7- Inexistindo saldo, ou sendo este
insuficiente, intime-se o(a) exequente pessoalmente, para, no prazo de 05 (cinco) dias, indicar bens do(a) executado(a) que sejam
passiveis de penhora, sob pena de extinção e arquivamento.Publique-se. Intimem-se.Autorizo a Secretária Judicial a assinar "de
ordem" os mandados e demais comunicações processuais que se fizerem necessários.SERVE O PRESENTE COMO MANDADO
DE INTIMAÇÃO.Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei.Passagem Franca - MA, 30 de maio de 2017. Arianna Rodrigues de
Carvalho SaraivaJuíza de Direito Titular da Comarca de Passagem Franca/MA Resp: 184440

Página 1683 de 2382 Diário da Justiça Eletrônico Disponibilização: 30/06/2017
Edição nº 114/2017 Publicação: 03/07/2017

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO - Praça Dom Pedro II, s/n Centro - CEP 65010-905 - São Luis-MA - Fone: (98) 2106-9000 - www.tjma.jus.br
Diário da Justiça Eletrônico - Diretoria Judiciária - Coordenadoria de Jurisprudência e Publicações - Fone: (98) 2106 9805 / 9810 / 9896 / 9897 - publicacoes@tj.ma.gov.br



PROCESSO Nº 0000297-39.2014.8.10.0106 (2972014)
AÇÃO: PROCEDIMENTOS ESPECIAIS DE JURISDIÇÃO CONTENCIOSA | MONITÓRIA

AUTOR: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
ADVOGADO: DAVID SOMBRA PEIXOTO ( OAB 010661A-MA )

REU: I SOUSA PORTO, REPRES. POR IRISMAR SOUSA PORTO
ADVOGADO: ROMULO REIS PORTO ( OAB 12045A-MA )

DESPACHOVistos, etc.Tendo em vista que o exequente em diversas ações semelhantes em tramitação nesta Comarca requereu
a suspensão dos processos, hei por bem determinar a intimação do Banco do Nordeste do Brasil S.A. para, no prazo de 10 (dez)
dias, informar a respeito do interesse de suspensão dos presentes autos.Expeçam-se os expedientes necessários.Autorizo a
Secretária Judicial a assinar "de ordem" os mandados e demais comunicações processuais que se fizerem necessários.SERVE O
PRESENTE DESPACHO COMO MANDADO DE INTIMAÇÃO.Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei.Passagem Franca - MA,
17 de maio de 2017. Arianna Rodrigues de Carvalho SaraivaJuíza de Direito Titular da Comarca de Passagem Franca/MA Resp:
184440

PROCESSO Nº 0000298-24.2014.8.10.0106 (2982014)
AÇÃO: PROCESSO DE EXECUÇÃO | EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

EXEQUENTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
ADVOGADO: DAVID SOMBRA PEIXOTO ( OAB 010661A-MA )

EXECUTADO: I SOUSA PORTO, REPRES. POR IRISMAR SOUSA PORTO e JOAO REINALDO CARDOSO PORTO
ADVOGADO: ROMULO REIS PORTO ( OAB 12045 A-MA )

DESPACHOVistos, etc.Tendo em vista que o exequente em diversas ações semelhantes em tramitação nesta Comarca requereu
a suspensão dos processos, hei por bem determinar a intimação do Banco do Nordeste do Brasil S.A. para, no prazo de 10 (dez)
dias, informar a respeito do interesse de suspensão dos presentes autos.Expeçam-se os expedientes necessários.Autorizo a
Secretária Judicial a assinar "de ordem" os mandados e demais comunicações processuais que se fizerem necessários.SERVE O
PRESENTE DESPACHO COMO MANDADO DE INTIMAÇÃO.Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei.Passagem Franca - MA,
17 de maio de 2017. Arianna Rodrigues de Carvalho SaraivaJuíza de Direito Titular da Comarca de Passagem Franca/MA Resp:
184440

PROCESSO Nº 0000342-38.2017.8.10.0106 (3422017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

REQUERENTE: GERALDO SOARES DA SILVA
ADVOGADO: SAMYA CAROLLINE GAMA VASCONCELOS ( OAB 12923-MA )

REQUERIDO: BANCO CETELEM S.A

DESPACHOVistos, etc.Nessas hipóteses de empréstimo consignado, ressalto que o valor do empréstimo (MESMO COM ORIGEM
FRAUDULENTA) ou é depositado na conta corrente/poupança e/ou conta benefício do aposentado/pensionista ou é depositado
como ordem de pagamento no nome do aposentado/pensionista, onde somente este pode sacar ou delegar para terceiros por
procuração pública. Dessa forma, nos termos do art. 321, caput, do NCPC, INTIME-SE a parte requerente para emendar a inicial
no prazo de 15 (quinze) dias, fazendo juntar os documentos essenciais à análise do pedido, mormente os extratos bancários
referentes ao período que compreende aos 06 (seis) meses antes do empréstimo consignado até 06 (seis) meses depois do
primeiro desconto lançado na sua conta corrente/poupança e/ou conta benefício, bem como juntar cópia do cartão magnético de
titularidade do(a) requerente, sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito, a teor do art. 321, parágrafo único c/c
art. 485, I e IV, todos do NCPC.Intimem-se. Publique-se.Autorizo a Secretária Judicial a assinar "de ordem" os mandados e demais
comunicações processuais que se fizerem necessários.SERVE O PRESENTE COMO MANDADO DE INTIMAÇÃO.Cumpra-se na
forma e sob as penas da Lei.Passagem Franca - MA, 26 de junho de 2017. Arianna Rodrigues de Carvalho SaraivaJuíza de Direito
Titular da Comarca de Passagem Franca/MA Resp: 117796

PROCESSO Nº 0000435-98.2017.8.10.0106 (4352017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

REQUERENTE: IRACI ALVES
ADVOGADO: SAMYA CAROLLINE GAMA VASCONCELOS ( OAB 12923-MA )

REQUERIDO: SUL FINANCEIRA CCB BRASIL S/A CREDITO FINANCIAMENTOS E INVESTIMENTOS

Página 1684 de 2382 Diário da Justiça Eletrônico Disponibilização: 30/06/2017
Edição nº 114/2017 Publicação: 03/07/2017

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO - Praça Dom Pedro II, s/n Centro - CEP 65010-905 - São Luis-MA - Fone: (98) 2106-9000 - www.tjma.jus.br
Diário da Justiça Eletrônico - Diretoria Judiciária - Coordenadoria de Jurisprudência e Publicações - Fone: (98) 2106 9805 / 9810 / 9896 / 9897 - publicacoes@tj.ma.gov.br



DESPACHOVistos, etc.Nessas hipóteses de empréstimo consignado, ressalto que o valor do empréstimo (MESMO COM ORIGEM
FRAUDULENTA) ou é depositado na conta corrente/poupança e/ou conta benefício do aposentado/pensionista ou é depositado
como ordem de pagamento no nome do aposentado/pensionista, onde somente este pode sacar ou delegar para terceiros por
procuração pública. Dessa forma, nos termos do art. 321, caput, do NCPC, INTIME-SE a parte requerente para emendar a inicial
no prazo de 15 (quinze) dias, fazendo juntar os documentos essenciais à análise do pedido, mormente os extratos bancários
referentes ao período que compreende aos 06 (seis) meses antes do empréstimo consignado até 06 (seis) meses depois do
primeiro desconto lançado na sua conta corrente/poupança e/ou conta benefício, bem como juntar cópia do cartão magnético de
titularidade do(a) requerente, sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito, a teor do art. 321, parágrafo único c/c
art. 485, I e IV, todos do NCPC.Intimem-se. Publique-se.Autorizo a Secretária Judicial a assinar "de ordem" os mandados e demais
comunicações processuais que se fizerem necessários.SERVE O PRESENTE COMO MANDADO DE INTIMAÇÃO.Cumpra-se na
forma e sob as penas da Lei.Passagem Franca - MA, 26 de junho de 2017. Arianna Rodrigues de Carvalho SaraivaJuíza de Direito
Titular da Comarca de Passagem Franca/MA Resp: 117796

PROCESSO Nº 0000436-83.2017.8.10.0106 (4362017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

REQUERENTE: JOSE DE SOUSA
ADVOGADO: ADENILSON BORGES DE OLIVEIRA ROSA ( OAB 14829-PI )

REQUERIDO: BANCO BRADESCO

DESPACHOVistos, etc.Nessas hipóteses de empréstimo consignado, ressalto que o valor do empréstimo (MESMO COM ORIGEM
FRAUDULENTA) ou é depositado na conta corrente/poupança e/ou conta benefício do aposentado/pensionista ou é depositado
como ordem de pagamento no nome do aposentado/pensionista, onde somente este pode sacar ou delegar para terceiros por
procuração pública. Dessa forma, nos termos do art. 321, caput, do NCPC, INTIME-SE a parte requerente para emendar a inicial
no prazo de 15 (quinze) dias, fazendo juntar os documentos essenciais à análise do pedido, mormente os extratos bancários
referentes ao período que compreende aos 06 (seis) meses antes do empréstimo consignado até 06 (seis) meses depois do
primeiro desconto lançado na sua conta corrente/poupança e/ou conta benefício, bem como juntar cópia do cartão magnético de
titularidade do(a) requerente, sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito, a teor do art. 321, parágrafo único c/c
art. 485, I e IV, todos do NCPC.Intimem-se. Publique-se.Autorizo a Secretária Judicial a assinar "de ordem" os mandados e demais
comunicações processuais que se fizerem necessários.SERVE O PRESENTE COMO MANDADO DE INTIMAÇÃO.Cumpra-se na
forma e sob as penas da Lei.Passagem Franca - MA, 22 de junho de 2017. Arianna Rodrigues de Carvalho SaraivaJuíza de Direito
Titular da Comarca de Passagem Franca/MA Resp: 117796

PROCESSO Nº 0000437-68.2017.8.10.0106 (4372017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

REQUERENTE: LUCINEIDE FERREIRA BRITO
ADVOGADO: ADENILSON BORGES DE OLIVEIRA ROSA ( OAB 14829-PI )

REQUERIDO: BANCO ITAU BMG

DESPACHOVistos, etc.Nessas hipóteses de empréstimo consignado, ressalto que o valor do empréstimo (MESMO COM ORIGEM
FRAUDULENTA) ou é depositado na conta corrente/poupança e/ou conta benefício do aposentado/pensionista ou é depositado
como ordem de pagamento no nome do aposentado/pensionista, onde somente este pode sacar ou delegar para terceiros por
procuração pública. Dessa forma, nos termos do art. 321, caput, do NCPC, INTIME-SE a parte requerente para emendar a inicial
no prazo de 15 (quinze) dias, fazendo juntar os documentos essenciais à análise do pedido, mormente os extratos bancários
referentes ao período que compreende aos 06 (seis) meses antes do empréstimo consignado até 06 (seis) meses depois do
primeiro desconto lançado na sua conta corrente/poupança e/ou conta benefício, bem como juntar cópia do cartão magnético de
titularidade do(a) requerente, sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito, a teor do art. 321, parágrafo único c/c
art. 485, I e IV, todos do NCPC.Intimem-se. Publique-se.Autorizo a Secretária Judicial a assinar "de ordem" os mandados e demais
comunicações processuais que se fizerem necessários.SERVE O PRESENTE COMO MANDADO DE INTIMAÇÃO.Cumpra-se na
forma e sob as penas da Lei.Passagem Franca - MA, 22 de junho de 2017. Arianna Rodrigues de Carvalho SaraivaJuíza de Direito
Titular da Comarca de Passagem Franca/MA Resp: 117796

PROCESSO Nº 0000438-53.2017.8.10.0106 (4382017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

REQUERENTE: LUCINEIDE FERREIRA BRITO
ADVOGADO: ADENILSON BORGES DE OLIVEIRA ROSA ( OAB 14829-PI )
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REQUERIDO: BANCO ITAU BMG

DESPACHOVistos, etc.Nessas hipóteses de empréstimo consignado, ressalto que o valor do empréstimo (MESMO COM ORIGEM
FRAUDULENTA) ou é depositado na conta corrente/poupança e/ou conta benefício do aposentado/pensionista ou é depositado
como ordem de pagamento no nome do aposentado/pensionista, onde somente este pode sacar ou delegar para terceiros por
procuração pública. Dessa forma, nos termos do art. 321, caput, do NCPC, INTIME-SE a parte requerente para emendar a inicial
no prazo de 15 (quinze) dias, fazendo juntar os documentos essenciais à análise do pedido, mormente os extratos bancários
referentes ao período que compreende aos 06 (seis) meses antes do empréstimo consignado até 06 (seis) meses depois do
primeiro desconto lançado na sua conta corrente/poupança e/ou conta benefício, bem como juntar cópia do cartão magnético de
titularidade do(a) requerente, sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito, a teor do art. 321, parágrafo único c/c
art. 485, I e IV, todos do NCPC.Intimem-se. Publique-se.Autorizo a Secretária Judicial a assinar "de ordem" os mandados e demais
comunicações processuais que se fizerem necessários.SERVE O PRESENTE COMO MANDADO DE INTIMAÇÃO.Cumpra-se na
forma e sob as penas da Lei.Passagem Franca - MA, 22 de junho de 2017. Arianna Rodrigues de Carvalho SaraivaJuíza de Direito
Titular da Comarca de Passagem Franca/MA Resp: 117796

PROCESSO Nº 0000439-38.2017.8.10.0106 (4392017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

REQUERENTE: LUCINEIDE FERREIRA BRITO
ADVOGADO: ADENILSON BORGES DE OLIVEIRA ROSA ( OAB 14829-PI )

REQUERIDO: BANCO ITAU BMG

DESPACHOVistos, etc.Nessas hipóteses de empréstimo consignado, ressalto que o valor do empréstimo (MESMO COM ORIGEM
FRAUDULENTA) ou é depositado na conta corrente/poupança e/ou conta benefício do aposentado/pensionista ou é depositado
como ordem de pagamento no nome do aposentado/pensionista, onde somente este pode sacar ou delegar para terceiros por
procuração pública. Dessa forma, nos termos do art. 321, caput, do NCPC, INTIME-SE a parte requerente para emendar a inicial
no prazo de 15 (quinze) dias, fazendo juntar os documentos essenciais à análise do pedido, mormente os extratos bancários
referentes ao período que compreende aos 06 (seis) meses antes do empréstimo consignado até 06 (seis) meses depois do
primeiro desconto lançado na sua conta corrente/poupança e/ou conta benefício, bem como juntar cópia do cartão magnético de
titularidade do(a) requerente, sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito, a teor do art. 321, parágrafo único c/c
art. 485, I e IV, todos do NCPC.Intimem-se. Publique-se.Autorizo a Secretária Judicial a assinar "de ordem" os mandados e demais
comunicações processuais que se fizerem necessários.SERVE O PRESENTE COMO MANDADO DE INTIMAÇÃO.Cumpra-se na
forma e sob as penas da Lei.Passagem Franca - MA, 22 de junho de 2017. Arianna Rodrigues de Carvalho SaraivaJuíza de Direito
Titular da Comarca de Passagem Franca/MA Resp: 117796

PROCESSO Nº 0000441-08.2017.8.10.0106 (4412017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

REQUERENTE: LUCINEIDE FERREIRA BRITO
ADVOGADO: ADENILSON BORGES DE OLIVEIRA ROSA ( OAB 14829-PI )

REQUERIDO: BANCO ITAU BMG

DESPACHOVistos, etc.Nessas hipóteses de empréstimo consignado, ressalto que o valor do empréstimo (MESMO COM ORIGEM
FRAUDULENTA) ou é depositado na conta corrente/poupança e/ou conta benefício do aposentado/pensionista ou é depositado
como ordem de pagamento no nome do aposentado/pensionista, onde somente este pode sacar ou delegar para terceiros por
procuração pública. Dessa forma, nos termos do art. 321, caput, do NCPC, INTIME-SE a parte requerente para emendar a inicial
no prazo de 15 (quinze) dias, fazendo juntar os documentos essenciais à análise do pedido, mormente os extratos bancários
referentes ao período que compreende aos 06 (seis) meses antes do empréstimo consignado até 06 (seis) meses depois do
primeiro desconto lançado na sua conta corrente/poupança e/ou conta benefício, bem como juntar cópia do cartão magnético de
titularidade do(a) requerente, sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito, a teor do art. 321, parágrafo único c/c
art. 485, I e IV, todos do NCPC.Intimem-se. Publique-se.Autorizo a Secretária Judicial a assinar "de ordem" os mandados e demais
comunicações processuais que se fizerem necessários.SERVE O PRESENTE COMO MANDADO DE INTIMAÇÃO.Cumpra-se na
forma e sob as penas da Lei.Passagem Franca - MA, 22 de junho de 2017. Arianna Rodrigues de Carvalho SaraivaJuíza de Direito
Titular da Comarca de Passagem Franca/MA Resp: 117796

PROCESSO Nº 0000442-90.2017.8.10.0106 (4422017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

REQUERENTE: LUCINEIDE FERREIRA BRITO
ADVOGADO: ADENILSON BORGES DE OLIVEIRA ROSA ( OAB 14829-PI )
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REQUERIDO: BANCO CETELEM S.A

DESPACHOVistos, etc.Nessas hipóteses de empréstimo consignado, ressalto que o valor do empréstimo (MESMO COM ORIGEM
FRAUDULENTA) ou é depositado na conta corrente/poupança e/ou conta benefício do aposentado/pensionista ou é depositado
como ordem de pagamento no nome do aposentado/pensionista, onde somente este pode sacar ou delegar para terceiros por
procuração pública. Dessa forma, nos termos do art. 321, caput, do NCPC, INTIME-SE a parte requerente para emendar a inicial
no prazo de 15 (quinze) dias, fazendo juntar os documentos essenciais à análise do pedido, mormente os extratos bancários
referentes ao período que compreende aos 06 (seis) meses antes do empréstimo consignado até 06 (seis) meses depois do
primeiro desconto lançado na sua conta corrente/poupança e/ou conta benefício, bem como juntar cópia do cartão magnético de
titularidade do(a) requerente, sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito, a teor do art. 321, parágrafo único c/c
art. 485, I e IV, todos do NCPC.Intimem-se. Publique-se.Autorizo a Secretária Judicial a assinar "de ordem" os mandados e demais
comunicações processuais que se fizerem necessários.SERVE O PRESENTE COMO MANDADO DE INTIMAÇÃO.Cumpra-se na
forma e sob as penas da Lei.Passagem Franca - MA, 22 de junho de 2017. Arianna Rodrigues de Carvalho SaraivaJuíza de Direito
Titular da Comarca de Passagem Franca/MA Resp: 117796

PROCESSO Nº 0000443-75.2017.8.10.0106 (4432017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

REQUERENTE: LUCINEIDE FERREIRA BRITO
ADVOGADO: ADENILSON BORGES DE OLIVEIRA ROSA ( OAB 14829-PI )

REQUERIDO: BANCO CETELEM

DESPACHOVistos, etc.Nessas hipóteses de empréstimo consignado, ressalto que o valor do empréstimo (MESMO COM ORIGEM
FRAUDULENTA) ou é depositado na conta corrente/poupança e/ou conta benefício do aposentado/pensionista ou é depositado
como ordem de pagamento no nome do aposentado/pensionista, onde somente este pode sacar ou delegar para terceiros por
procuração pública. Dessa forma, nos termos do art. 321, caput, do NCPC, INTIME-SE a parte requerente para emendar a inicial
no prazo de 15 (quinze) dias, fazendo juntar os documentos essenciais à análise do pedido, mormente os extratos bancários
referentes ao período que compreende aos 06 (seis) meses antes do empréstimo consignado até 06 (seis) meses depois do
primeiro desconto lançado na sua conta corrente/poupança e/ou conta benefício, bem como juntar cópia do cartão magnético de
titularidade do(a) requerente, sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito, a teor do art. 321, parágrafo único c/c
art. 485, I e IV, todos do NCPC.Intimem-se. Publique-se.Autorizo a Secretária Judicial a assinar "de ordem" os mandados e demais
comunicações processuais que se fizerem necessários.SERVE O PRESENTE COMO MANDADO DE INTIMAÇÃO.Cumpra-se na
forma e sob as penas da Lei.Passagem Franca - MA, 22 de junho de 2017. Arianna Rodrigues de Carvalho SaraivaJuíza de Direito
Titular da Comarca de Passagem Franca/MA Resp: 117796

PROCESSO Nº 0000445-45.2017.8.10.0106 (4452017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

REQUERENTE: LUCINEIDE FERREIRA BRITO
ADVOGADO: ADENILSON BORGES DE OLIVEIRA ROSA ( OAB 14829-PI )

REQUERIDO: BANCO BMG S/A

DESPACHOVistos, etc.Nessas hipóteses de empréstimo consignado, ressalto que o valor do empréstimo (MESMO COM ORIGEM
FRAUDULENTA) ou é depositado na conta corrente/poupança e/ou conta benefício do aposentado/pensionista ou é depositado
como ordem de pagamento no nome do aposentado/pensionista, onde somente este pode sacar ou delegar para terceiros por
procuração pública. Dessa forma, nos termos do art. 321, caput, do NCPC, INTIME-SE a parte requerente para emendar a inicial
no prazo de 15 (quinze) dias, fazendo juntar os documentos essenciais à análise do pedido, mormente os extratos bancários
referentes ao período que compreende aos 06 (seis) meses antes do empréstimo consignado até 06 (seis) meses depois do
primeiro desconto lançado na sua conta corrente/poupança e/ou conta benefício, bem como juntar cópia do cartão magnético de
titularidade do(a) requerente, sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito, a teor do art. 321, parágrafo único c/c
art. 485, I e IV, todos do NCPC.Intimem-se. Publique-se.Autorizo a Secretária Judicial a assinar "de ordem" os mandados e demais
comunicações processuais que se fizerem necessários.SERVE O PRESENTE COMO MANDADO DE INTIMAÇÃO.Cumpra-se na
forma e sob as penas da Lei.Passagem Franca - MA, 22 de junho de 2017. Arianna Rodrigues de Carvalho SaraivaJuíza de Direito
Titular da Comarca de Passagem Franca/MA Resp: 117796

PROCESSO Nº 0000446-30.2017.8.10.0106 (4462017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

REQUERENTE: LAURENTINA BRAGA DA SILVA
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ADVOGADO: ADENILSON BORGES DE OLIVEIRA ROSA ( OAB 14829-PI )

REQUERIDO: BANCO ITAU BMG

DESPACHOVistos, etc.Nessas hipóteses de empréstimo consignado, ressalto que o valor do empréstimo (MESMO COM ORIGEM
FRAUDULENTA) ou é depositado na conta corrente/poupança e/ou conta benefício do aposentado/pensionista ou é depositado
como ordem de pagamento no nome do aposentado/pensionista, onde somente este pode sacar ou delegar para terceiros por
procuração pública. Dessa forma, nos termos do art. 321, caput, do NCPC, INTIME-SE a parte requerente para emendar a inicial
no prazo de 15 (quinze) dias, fazendo juntar os documentos essenciais à análise do pedido, mormente os extratos bancários
referentes ao período que compreende aos 06 (seis) meses antes do empréstimo consignado até 06 (seis) meses depois do
primeiro desconto lançado na sua conta corrente/poupança e/ou conta benefício, bem como juntar cópia do cartão magnético de
titularidade do(a) requerente, sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito, a teor do art. 321, parágrafo único c/c
art. 485, I e IV, todos do NCPC.Intimem-se. Publique-se.Autorizo a Secretária Judicial a assinar "de ordem" os mandados e demais
comunicações processuais que se fizerem necessários.SERVE O PRESENTE COMO MANDADO DE INTIMAÇÃO.Cumpra-se na
forma e sob as penas da Lei.Passagem Franca - MA, 22 de junho de 2017. Arianna Rodrigues de Carvalho SaraivaJuíza de Direito
Titular da Comarca de Passagem Franca/MA Resp: 117796

PROCESSO Nº 0000447-15.2017.8.10.0106 (4472017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

REQUERENTE: LAURENTINA BRAGA DA SILVA
ADVOGADO: ADENILSON BORGES DE OLIVEIRA ROSA ( OAB 14829-PI )

REQUERIDO: BANCO ITAU BMG

DESPACHOVistos, etc.Nessas hipóteses de empréstimo consignado, ressalto que o valor do empréstimo (MESMO COM ORIGEM
FRAUDULENTA) ou é depositado na conta corrente/poupança e/ou conta benefício do aposentado/pensionista ou é depositado
como ordem de pagamento no nome do aposentado/pensionista, onde somente este pode sacar ou delegar para terceiros por
procuração pública. Dessa forma, nos termos do art. 321, caput, do NCPC, INTIME-SE a parte requerente para emendar a inicial
no prazo de 15 (quinze) dias, fazendo juntar os documentos essenciais à análise do pedido, mormente os extratos bancários
referentes ao período que compreende aos 06 (seis) meses antes do empréstimo consignado até 06 (seis) meses depois do
primeiro desconto lançado na sua conta corrente/poupança e/ou conta benefício, bem como juntar cópia do cartão magnético de
titularidade do(a) requerente, sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito, a teor do art. 321, parágrafo único c/c
art. 485, I e IV, todos do NCPC.Intimem-se. Publique-se.Autorizo a Secretária Judicial a assinar "de ordem" os mandados e demais
comunicações processuais que se fizerem necessários.SERVE O PRESENTE COMO MANDADO DE INTIMAÇÃO.Cumpra-se na
forma e sob as penas da Lei.Passagem Franca - MA, 22 de junho de 2017. Arianna Rodrigues de Carvalho SaraivaJuíza de Direito
Titular da Comarca de Passagem Franca/MA Resp: 117796

PROCESSO Nº 0000448-97.2017.8.10.0106 (4482017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

REQUERENTE: LAURENTINA BRAGA DA SILVA
ADVOGADO: ADENILSON BORGES DE OLIVEIRA ROSA ( OAB 14829-PI )

REQUERIDO: BANCO ITAU BMG

DESPACHOVistos, etc.Nessas hipóteses de empréstimo consignado, ressalto que o valor do empréstimo (MESMO COM ORIGEM
FRAUDULENTA) ou é depositado na conta corrente/poupança e/ou conta benefício do aposentado/pensionista ou é depositado
como ordem de pagamento no nome do aposentado/pensionista, onde somente este pode sacar ou delegar para terceiros por
procuração pública. Dessa forma, nos termos do art. 321, caput, do NCPC, INTIME-SE a parte requerente para emendar a inicial
no prazo de 15 (quinze) dias, fazendo juntar os documentos essenciais à análise do pedido, mormente os extratos bancários
referentes ao período que compreende aos 06 (seis) meses antes do empréstimo consignado até 06 (seis) meses depois do
primeiro desconto lançado na sua conta corrente/poupança e/ou conta benefício, bem como juntar cópia do cartão magnético de
titularidade do(a) requerente, sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito, a teor do art. 321, parágrafo único c/c
art. 485, I e IV, todos do NCPC.Intimem-se. Publique-se.Autorizo a Secretária Judicial a assinar "de ordem" os mandados e demais
comunicações processuais que se fizerem necessários.SERVE O PRESENTE COMO MANDADO DE INTIMAÇÃO.Cumpra-se na
forma e sob as penas da Lei.Passagem Franca - MA, 22 de junho de 2017. Arianna Rodrigues de Carvalho SaraivaJuíza de Direito
Titular da Comarca de Passagem Franca/MA Resp: 117796

PROCESSO Nº 0000450-67.2017.8.10.0106 (4502017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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REQUERENTE: LAURENTINA BRAGA DA SILVA
ADVOGADO: ADENILSON BORGES DE OLIVEIRA ROSA ( OAB 14829-PI )

REQUERIDO: BANCO ITAÚ BMG

DESPACHOVistos, etc.Nessas hipóteses de empréstimo consignado, ressalto que o valor do empréstimo (MESMO COM ORIGEM
FRAUDULENTA) ou é depositado na conta corrente/poupança e/ou conta benefício do aposentado/pensionista ou é depositado
como ordem de pagamento no nome do aposentado/pensionista, onde somente este pode sacar ou delegar para terceiros por
procuração pública. Dessa forma, nos termos do art. 321, caput, do NCPC, INTIME-SE a parte requerente para emendar a inicial
no prazo de 15 (quinze) dias, fazendo juntar os documentos essenciais à análise do pedido, mormente os extratos bancários
referentes ao período que compreende aos 06 (seis) meses antes do empréstimo consignado até 06 (seis) meses depois do
primeiro desconto lançado na sua conta corrente/poupança e/ou conta benefício, bem como juntar cópia do cartão magnético de
titularidade do(a) requerente, sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito, a teor do art. 321, parágrafo único c/c
art. 485, I e IV, todos do NCPC.Intimem-se. Publique-se.Autorizo a Secretária Judicial a assinar "de ordem" os mandados e demais
comunicações processuais que se fizerem necessários.SERVE O PRESENTE COMO MANDADO DE INTIMAÇÃO.Cumpra-se na
forma e sob as penas da Lei.Passagem Franca - MA, 22 de junho de 2017. Arianna Rodrigues de Carvalho SaraivaJuíza de Direito
Titular da Comarca de Passagem Franca/MA Resp: 117796

PROCESSO Nº 0000451-52.2017.8.10.0106 (4512017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

REQUERENTE: LAURENTINA BRAGA DA SILVA
ADVOGADO: ADENILSON BORGES DE OLIVEIRA ROSA ( OAB 14829-PI )

REQUERIDO: BANCO PANAMERICANO

DESPACHOVistos, etc.Nessas hipóteses de empréstimo consignado, ressalto que o valor do empréstimo (MESMO COM ORIGEM
FRAUDULENTA) ou é depositado na conta corrente/poupança e/ou conta benefício do aposentado/pensionista ou é depositado
como ordem de pagamento no nome do aposentado/pensionista, onde somente este pode sacar ou delegar para terceiros por
procuração pública. Dessa forma, nos termos do art. 321, caput, do NCPC, INTIME-SE a parte requerente para emendar a inicial
no prazo de 15 (quinze) dias, fazendo juntar os documentos essenciais à análise do pedido, mormente os extratos bancários
referentes ao período que compreende aos 06 (seis) meses antes do empréstimo consignado até 06 (seis) meses depois do
primeiro desconto lançado na sua conta corrente/poupança e/ou conta benefício, bem como juntar cópia do cartão magnético de
titularidade do(a) requerente, sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito, a teor do art. 321, parágrafo único c/c
art. 485, I e IV, todos do NCPC.Intimem-se. Publique-se.Autorizo a Secretária Judicial a assinar "de ordem" os mandados e demais
comunicações processuais que se fizerem necessários.SERVE O PRESENTE COMO MANDADO DE INTIMAÇÃO.Cumpra-se na
forma e sob as penas da Lei.Passagem Franca - MA, 22 de junho de 2017. Arianna Rodrigues de Carvalho SaraivaJuíza de Direito
Titular da Comarca de Passagem Franca/MA Resp: 117796

PROCESSO Nº 0000452-37.2017.8.10.0106 (4522017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

REQUERENTE: LUCINEIDE FERREIRA BRITO
ADVOGADO: ADENILSON BORGES DE OLIVEIRA ROSA ( OAB 14829-PI )

REQUERIDO: BANCO ITAÚ BMG S/A

DESPACHOVistos, etc.Nessas hipóteses de empréstimo consignado, ressalto que o valor do empréstimo (MESMO COM ORIGEM
FRAUDULENTA) ou é depositado na conta corrente/poupança e/ou conta benefício do aposentado/pensionista ou é depositado
como ordem de pagamento no nome do aposentado/pensionista, onde somente este pode sacar ou delegar para terceiros por
procuração pública. Dessa forma, nos termos do art. 321, caput, do NCPC, INTIME-SE a parte requerente para emendar a inicial
no prazo de 15 (quinze) dias, fazendo juntar os documentos essenciais à análise do pedido, mormente os extratos bancários
referentes ao período que compreende aos 06 (seis) meses antes do empréstimo consignado até 06 (seis) meses depois do
primeiro desconto lançado na sua conta corrente/poupança e/ou conta benefício, bem como juntar cópia do cartão magnético de
titularidade do(a) requerente, sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito, a teor do art. 321, parágrafo único c/c
art. 485, I e IV, todos do NCPC.Intimem-se. Publique-se.Autorizo a Secretária Judicial a assinar "de ordem" os mandados e demais
comunicações processuais que se fizerem necessários.SERVE O PRESENTE COMO MANDADO DE INTIMAÇÃO.Cumpra-se na
forma e sob as penas da Lei.Passagem Franca - MA, 22 de junho de 2017. Arianna Rodrigues de Carvalho SaraivaJuíza de Direito
Titular da Comarca de Passagem Franca/MA Resp: 117796

PROCESSO Nº 0000453-22.2017.8.10.0106 (4532017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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REQUERENTE: TEREZA BRAGA DA SILVA
ADVOGADO: ADENILSON BORGES DE OLIVEIRA ROSA ( OAB 14829-PI )

REQUERIDO: BANCO BMG S/A

DESPACHOVistos, etc.Nessas hipóteses de empréstimo consignado, ressalto que o valor do empréstimo (MESMO COM ORIGEM
FRAUDULENTA) ou é depositado na conta corrente/poupança e/ou conta benefício do aposentado/pensionista ou é depositado
como ordem de pagamento no nome do aposentado/pensionista, onde somente este pode sacar ou delegar para terceiros por
procuração pública. Dessa forma, nos termos do art. 321, caput, do NCPC, INTIME-SE a parte requerente para emendar a inicial
no prazo de 15 (quinze) dias, fazendo juntar os documentos essenciais à análise do pedido, mormente os extratos bancários
referentes ao período que compreende aos 06 (seis) meses antes do empréstimo consignado até 06 (seis) meses depois do
primeiro desconto lançado na sua conta corrente/poupança e/ou conta benefício, bem como juntar cópia do cartão magnético de
titularidade do(a) requerente, sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito, a teor do art. 321, parágrafo único c/c
art. 485, I e IV, todos do NCPC.Intimem-se. Publique-se.Autorizo a Secretária Judicial a assinar "de ordem" os mandados e demais
comunicações processuais que se fizerem necessários.SERVE O PRESENTE COMO MANDADO DE INTIMAÇÃO.Cumpra-se na
forma e sob as penas da Lei.Passagem Franca - MA, 22 de junho de 2017. Arianna Rodrigues de Carvalho SaraivaJuíza de Direito
Titular da Comarca de Passagem Franca/MA Resp: 117796

PROCESSO Nº 0000454-07.2017.8.10.0106 (4542017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

REQUERENTE: TEREZA BRAGA DA SILVA
ADVOGADO: ADENILSON BORGES DE OLIVEIRA ROSA ( OAB 14829-PI )

REQUERIDO: BANCO ITAÚ BMG

DESPACHOVistos, etc.Nessas hipóteses de empréstimo consignado, ressalto que o valor do empréstimo (MESMO COM ORIGEM
FRAUDULENTA) ou é depositado na conta corrente/poupança e/ou conta benefício do aposentado/pensionista ou é depositado
como ordem de pagamento no nome do aposentado/pensionista, onde somente este pode sacar ou delegar para terceiros por
procuração pública. Dessa forma, nos termos do art. 321, caput, do NCPC, INTIME-SE a parte requerente para emendar a inicial
no prazo de 15 (quinze) dias, fazendo juntar os documentos essenciais à análise do pedido, mormente os extratos bancários
referentes ao período que compreende aos 06 (seis) meses antes do empréstimo consignado até 06 (seis) meses depois do
primeiro desconto lançado na sua conta corrente/poupança e/ou conta benefício, bem como juntar cópia do cartão magnético de
titularidade do(a) requerente, sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito, a teor do art. 321, parágrafo único c/c
art. 485, I e IV, todos do NCPC.Intimem-se. Publique-se.Autorizo a Secretária Judicial a assinar "de ordem" os mandados e demais
comunicações processuais que se fizerem necessários.SERVE O PRESENTE COMO MANDADO DE INTIMAÇÃO.Cumpra-se na
forma e sob as penas da Lei.Passagem Franca - MA, 22 de junho de 2017. Arianna Rodrigues de Carvalho SaraivaJuíza de Direito
Titular da Comarca de Passagem Franca/MA Resp: 117796

PROCESSO Nº 0000455-89.2017.8.10.0106 (4552017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

REQUERENTE: TEREZA BRAGA DA SILVA
ADVOGADO: ADENILSON BORGES DE OLIVEIRA ROSA ( OAB 14829-PI )

REQUERIDO: BANCO BMG S/A

DESPACHOVistos, etc.Nessas hipóteses de empréstimo consignado, ressalto que o valor do empréstimo (MESMO COM ORIGEM
FRAUDULENTA) ou é depositado na conta corrente/poupança e/ou conta benefício do aposentado/pensionista ou é depositado
como ordem de pagamento no nome do aposentado/pensionista, onde somente este pode sacar ou delegar para terceiros por
procuração pública. Dessa forma, nos termos do art. 321, caput, do NCPC, INTIME-SE a parte requerente para emendar a inicial
no prazo de 15 (quinze) dias, fazendo juntar os documentos essenciais à análise do pedido, mormente os extratos bancários
referentes ao período que compreende aos 06 (seis) meses antes do empréstimo consignado até 06 (seis) meses depois do
primeiro desconto lançado na sua conta corrente/poupança e/ou conta benefício, bem como juntar cópia do cartão magnético de
titularidade do(a) requerente, sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito, a teor do art. 321, parágrafo único c/c
art. 485, I e IV, todos do NCPC.Intimem-se. Publique-se.Autorizo a Secretária Judicial a assinar "de ordem" os mandados e demais
comunicações processuais que se fizerem necessários.SERVE O PRESENTE COMO MANDADO DE INTIMAÇÃO.Cumpra-se na
forma e sob as penas da Lei.Passagem Franca - MA, 22 de junho de 2017. Arianna Rodrigues de Carvalho SaraivaJuíza de Direito
Titular da Comarca de Passagem Franca/MA Resp: 117796

PROCESSO Nº 0000456-74.2017.8.10.0106 (4562017)
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AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

REQUERENTE: TEREZA BRAGA DA SILVA
ADVOGADO: ADENILSON BORGES DE OLIVEIRA ROSA ( OAB 14829-PI )

REQUERIDO: BANCO BMG S/A

DESPACHOVistos, etc.Nessas hipóteses de empréstimo consignado, ressalto que o valor do empréstimo (MESMO COM ORIGEM
FRAUDULENTA) ou é depositado na conta corrente/poupança e/ou conta benefício do aposentado/pensionista ou é depositado
como ordem de pagamento no nome do aposentado/pensionista, onde somente este pode sacar ou delegar para terceiros por
procuração pública. Dessa forma, nos termos do art. 321, caput, do NCPC, INTIME-SE a parte requerente para emendar a inicial
no prazo de 15 (quinze) dias, fazendo juntar os documentos essenciais à análise do pedido, mormente os extratos bancários
referentes ao período que compreende aos 06 (seis) meses antes do empréstimo consignado até 06 (seis) meses depois do
primeiro desconto lançado na sua conta corrente/poupança e/ou conta benefício, bem como juntar cópia do cartão magnético de
titularidade do(a) requerente, sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito, a teor do art. 321, parágrafo único c/c
art. 485, I e IV, todos do NCPC.Intimem-se. Publique-se.Autorizo a Secretária Judicial a assinar "de ordem" os mandados e demais
comunicações processuais que se fizerem necessários.SERVE O PRESENTE COMO MANDADO DE INTIMAÇÃO.Cumpra-se na
forma e sob as penas da Lei.Passagem Franca - MA, 22 de junho de 2017. Arianna Rodrigues de Carvalho SaraivaJuíza de Direito
Titular da Comarca de Passagem Franca/MA Resp: 117796

PROCESSO Nº 0000457-59.2017.8.10.0106 (4572017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

REQUERENTE: TEREZA BRAGA DA SILVA
ADVOGADO: ADENILSON BORGES DE OLIVEIRA ROSA ( OAB 14829-PI )

REQUERIDO: BANCO BMG S/A

DESPACHOVistos, etc.Nessas hipóteses de empréstimo consignado, ressalto que o valor do empréstimo (MESMO COM ORIGEM
FRAUDULENTA) ou é depositado na conta corrente/poupança e/ou conta benefício do aposentado/pensionista ou é depositado
como ordem de pagamento no nome do aposentado/pensionista, onde somente este pode sacar ou delegar para terceiros por
procuração pública. Dessa forma, nos termos do art. 321, caput, do NCPC, INTIME-SE a parte requerente para emendar a inicial
no prazo de 15 (quinze) dias, fazendo juntar os documentos essenciais à análise do pedido, mormente os extratos bancários
referentes ao período que compreende aos 06 (seis) meses antes do empréstimo consignado até 06 (seis) meses depois do
primeiro desconto lançado na sua conta corrente/poupança e/ou conta benefício, bem como juntar cópia do cartão magnético de
titularidade do(a) requerente, sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito, a teor do art. 321, parágrafo único c/c
art. 485, I e IV, todos do NCPC.Intimem-se. Publique-se.Autorizo a Secretária Judicial a assinar "de ordem" os mandados e demais
comunicações processuais que se fizerem necessários.SERVE O PRESENTE COMO MANDADO DE INTIMAÇÃO.Cumpra-se na
forma e sob as penas da Lei.Passagem Franca - MA, 22 de junho de 2017. Arianna Rodrigues de Carvalho SaraivaJuíza de Direito
Titular da Comarca de Passagem Franca/MA Resp: 117796

PROCESSO Nº 0000458-44.2017.8.10.0106 (4582017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

REQUERENTE: TEREZA BRAGA DA SILVA
ADVOGADO: ADENILSON BORGES DE OLIVEIRA ROSA ( OAB 14829-PI )

REQUERIDO: BANCO BMG S/A

DESPACHOVistos, etc.Nessas hipóteses de empréstimo consignado, ressalto que o valor do empréstimo (MESMO COM ORIGEM
FRAUDULENTA) ou é depositado na conta corrente/poupança e/ou conta benefício do aposentado/pensionista ou é depositado
como ordem de pagamento no nome do aposentado/pensionista, onde somente este pode sacar ou delegar para terceiros por
procuração pública. Dessa forma, nos termos do art. 321, caput, do NCPC, INTIME-SE a parte requerente para emendar a inicial
no prazo de 15 (quinze) dias, fazendo juntar os documentos essenciais à análise do pedido, mormente os extratos bancários
referentes ao período que compreende aos 06 (seis) meses antes do empréstimo consignado até 06 (seis) meses depois do
primeiro desconto lançado na sua conta corrente/poupança e/ou conta benefício, bem como juntar cópia do cartão magnético de
titularidade do(a) requerente, sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito, a teor do art. 321, parágrafo único c/c
art. 485, I e IV, todos do NCPC.Intimem-se. Publique-se.Autorizo a Secretária Judicial a assinar "de ordem" os mandados e demais
comunicações processuais que se fizerem necessários.SERVE O PRESENTE COMO MANDADO DE INTIMAÇÃO.Cumpra-se na
forma e sob as penas da Lei.Passagem Franca - MA, 22 de junho de 2017. Arianna Rodrigues de Carvalho SaraivaJuíza de Direito
Titular da Comarca de Passagem Franca/MA Resp: 117812
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PROCESSO Nº 0000459-29.2017.8.10.0106 (4592017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

REQUERENTE: TEREZA BRAGA DA SILVA
ADVOGADO: ADENILSON BORGES DE OLIVEIRA ROSA ( OAB 14829-PI )

REQUERIDO: BANCO ITAU BMG S/A

DESPACHOVistos, etc.Nessas hipóteses de empréstimo consignado, ressalto que o valor do empréstimo (MESMO COM ORIGEM
FRAUDULENTA) ou é depositado na conta corrente/poupança e/ou conta benefício do aposentado/pensionista ou é depositado
como ordem de pagamento no nome do aposentado/pensionista, onde somente este pode sacar ou delegar para terceiros por
procuração pública. Dessa forma, nos termos do art. 321, caput, do NCPC, INTIME-SE a parte requerente para emendar a inicial
no prazo de 15 (quinze) dias, fazendo juntar os documentos essenciais à análise do pedido, mormente os extratos bancários
referentes ao período que compreende aos 06 (seis) meses antes do empréstimo consignado até 06 (seis) meses depois do
primeiro desconto lançado na sua conta corrente/poupança e/ou conta benefício, bem como juntar cópia do cartão magnético de
titularidade do(a) requerente, sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito, a teor do art. 321, parágrafo único c/c
art. 485, I e IV, todos do NCPC.Intimem-se. Publique-se.Autorizo a Secretária Judicial a assinar "de ordem" os mandados e demais
comunicações processuais que se fizerem necessários.SERVE O PRESENTE COMO MANDADO DE INTIMAÇÃO.Cumpra-se na
forma e sob as penas da Lei.Passagem Franca - MA, 22 de junho de 2017. Arianna Rodrigues de Carvalho SaraivaJuíza de Direito
Titular da Comarca de Passagem Franca/MA Resp: 117796

PROCESSO Nº 0000460-14.2017.8.10.0106 (4602017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

REQUERENTE: TEREZA BRAGA DA SILVA
ADVOGADO: ADENILSON BORGES DE OLIVEIRA ROSA ( OAB 14829-PI )

REQUERIDO: BANCO ITAU BMG S/A

DESPACHOVistos, etc.Nessas hipóteses de empréstimo consignado, ressalto que o valor do empréstimo (MESMO COM ORIGEM
FRAUDULENTA) ou é depositado na conta corrente/poupança e/ou conta benefício do aposentado/pensionista ou é depositado
como ordem de pagamento no nome do aposentado/pensionista, onde somente este pode sacar ou delegar para terceiros por
procuração pública. Dessa forma, nos termos do art. 321, caput, do NCPC, INTIME-SE a parte requerente para emendar a inicial
no prazo de 15 (quinze) dias, fazendo juntar os documentos essenciais à análise do pedido, mormente os extratos bancários
referentes ao período que compreende aos 06 (seis) meses antes do empréstimo consignado até 06 (seis) meses depois do
primeiro desconto lançado na sua conta corrente/poupança e/ou conta benefício, bem como juntar cópia do cartão magnético de
titularidade do(a) requerente, sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito, a teor do art. 321, parágrafo único c/c
art. 485, I e IV, todos do NCPC.Intimem-se. Publique-se.Autorizo a Secretária Judicial a assinar "de ordem" os mandados e demais
comunicações processuais que se fizerem necessários.SERVE O PRESENTE COMO MANDADO DE INTIMAÇÃO.Cumpra-se na
forma e sob as penas da Lei.Passagem Franca - MA, 22 de junho de 2017. Arianna Rodrigues de Carvalho SaraivaJuíza de Direito
Titular da Comarca de Passagem Franca/MA Resp: 117796

PROCESSO Nº 0000461-96.2017.8.10.0106 (4612017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

REQUERENTE: TEREZA BRAGA DA SILVA
ADVOGADO: ADENILSON BORGES DE OLIVEIRA ROSA ( OAB 14829-PI )

REQUERIDO: BANCO BMG S/A

DESPACHOVistos, etc.Nessas hipóteses de empréstimo consignado, ressalto que o valor do empréstimo (MESMO COM ORIGEM
FRAUDULENTA) ou é depositado na conta corrente/poupança e/ou conta benefício do aposentado/pensionista ou é depositado
como ordem de pagamento no nome do aposentado/pensionista, onde somente este pode sacar ou delegar para terceiros por
procuração pública. Dessa forma, nos termos do art. 321, caput, do NCPC, INTIME-SE a parte requerente para emendar a inicial
no prazo de 15 (quinze) dias, fazendo juntar os documentos essenciais à análise do pedido, mormente os extratos bancários
referentes ao período que compreende aos 06 (seis) meses antes do empréstimo consignado até 06 (seis) meses depois do
primeiro desconto lançado na sua conta corrente/poupança e/ou conta benefício, bem como juntar cópia do cartão magnético de
titularidade do(a) requerente, sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito, a teor do art. 321, parágrafo único c/c
art. 485, I e IV, todos do NCPC.Intimem-se. Publique-se.Autorizo a Secretária Judicial a assinar "de ordem" os mandados e demais
comunicações processuais que se fizerem necessários.SERVE O PRESENTE COMO MANDADO DE INTIMAÇÃO.Cumpra-se na
forma e sob as penas da Lei.Passagem Franca - MA, 22 de junho de 2017. Arianna Rodrigues de Carvalho SaraivaJuíza de Direito
Titular da Comarca de Passagem Franca/MA Resp: 117796
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PROCESSO Nº 0000462-81.2017.8.10.0106 (4622017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

REQUERENTE: TEREZA BRAGA DA SILVA
ADVOGADO: ADENILSON BORGES DE OLIVEIRA ROSA ( OAB 14829-PI )

REQUERIDO: BANCO ITAÚ BMG S/A

DESPACHOVistos, etc.Nessas hipóteses de empréstimo consignado, ressalto que o valor do empréstimo (MESMO COM ORIGEM
FRAUDULENTA) ou é depositado na conta corrente/poupança e/ou conta benefício do aposentado/pensionista ou é depositado
como ordem de pagamento no nome do aposentado/pensionista, onde somente este pode sacar ou delegar para terceiros por
procuração pública. Dessa forma, nos termos do art. 321, caput, do NCPC, INTIME-SE a parte requerente para emendar a inicial
no prazo de 15 (quinze) dias, fazendo juntar os documentos essenciais à análise do pedido, mormente os extratos bancários
referentes ao período que compreende aos 06 (seis) meses antes do empréstimo consignado até 06 (seis) meses depois do
primeiro desconto lançado na sua conta corrente/poupança e/ou conta benefício, bem como juntar cópia do cartão magnético de
titularidade do(a) requerente, sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito, a teor do art. 321, parágrafo único c/c
art. 485, I e IV, todos do NCPC.Intimem-se. Publique-se.Autorizo a Secretária Judicial a assinar "de ordem" os mandados e demais
comunicações processuais que se fizerem necessários.SERVE O PRESENTE COMO MANDADO DE INTIMAÇÃO.Cumpra-se na
forma e sob as penas da Lei.Passagem Franca - MA, 22 de junho de 2017. Arianna Rodrigues de Carvalho SaraivaJuíza de Direito
Titular da Comarca de Passagem Franca/MA Resp: 117796

PROCESSO Nº 0000463-66.2017.8.10.0106 (4632017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

REQUERENTE: TEREZA BRAGA DA SILVA
ADVOGADO: ADENILSON BORGES DE OLIVEIRA ROSA ( OAB 14829-PI )

REQUERIDO: BANCO BMG S/A

DESPACHOVistos, etc.Nessas hipóteses de empréstimo consignado, ressalto que o valor do empréstimo (MESMO COM ORIGEM
FRAUDULENTA) ou é depositado na conta corrente/poupança e/ou conta benefício do aposentado/pensionista ou é depositado
como ordem de pagamento no nome do aposentado/pensionista, onde somente este pode sacar ou delegar para terceiros por
procuração pública. Dessa forma, nos termos do art. 321, caput, do NCPC, INTIME-SE a parte requerente para emendar a inicial
no prazo de 15 (quinze) dias, fazendo juntar os documentos essenciais à análise do pedido, mormente os extratos bancários
referentes ao período que compreende aos 06 (seis) meses antes do empréstimo consignado até 06 (seis) meses depois do
primeiro desconto lançado na sua conta corrente/poupança e/ou conta benefício, bem como juntar cópia do cartão magnético de
titularidade do(a) requerente, sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito, a teor do art. 321, parágrafo único c/c
art. 485, I e IV, todos do NCPC.Intimem-se. Publique-se.Autorizo a Secretária Judicial a assinar "de ordem" os mandados e demais
comunicações processuais que se fizerem necessários.SERVE O PRESENTE COMO MANDADO DE INTIMAÇÃO.Cumpra-se na
forma e sob as penas da Lei.Passagem Franca - MA, 22 de junho de 2017. Arianna Rodrigues de Carvalho SaraivaJuíza de Direito
Titular da Comarca de Passagem Franca/MA Resp: 117796

PROCESSO Nº 0000464-51.2017.8.10.0106 (4642017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

REQUERENTE: TEREZA BRAGA DA SILVA
ADVOGADO: ADENILSON BORGES DE OLIVEIRA ROSA ( OAB 14829-PI )

REQUERIDO: BANCO ITAU BMG

DESPACHOVistos, etc.Nessas hipóteses de empréstimo consignado, ressalto que o valor do empréstimo (MESMO COM ORIGEM
FRAUDULENTA) ou é depositado na conta corrente/poupança e/ou conta benefício do aposentado/pensionista ou é depositado
como ordem de pagamento no nome do aposentado/pensionista, onde somente este pode sacar ou delegar para terceiros por
procuração pública. Dessa forma, nos termos do art. 321, caput, do NCPC, INTIME-SE a parte requerente para emendar a inicial
no prazo de 15 (quinze) dias, fazendo juntar os documentos essenciais à análise do pedido, mormente os extratos bancários
referentes ao período que compreende aos 06 (seis) meses antes do empréstimo consignado até 06 (seis) meses depois do
primeiro desconto lançado na sua conta corrente/poupança e/ou conta benefício, bem como juntar cópia do cartão magnético de
titularidade do(a) requerente, sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito, a teor do art. 321, parágrafo único c/c
art. 485, I e IV, todos do NCPC.Intimem-se. Publique-se.Autorizo a Secretária Judicial a assinar "de ordem" os mandados e demais
comunicações processuais que se fizerem necessários.SERVE O PRESENTE COMO MANDADO DE INTIMAÇÃO.Cumpra-se na
forma e sob as penas da Lei.Passagem Franca - MA, 22 de junho de 2017. Arianna Rodrigues de Carvalho SaraivaJuíza de Direito
Titular da Comarca de Passagem Franca/MA Resp: 117796
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PROCESSO Nº 0000465-36.2017.8.10.0106 (4652017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

REQUERENTE: JOSE DE SOUSA
ADVOGADO: ADENILSON BORGES DE OLIVEIRA ROSA ( OAB 14829-PI )

REQUERIDO: BANCO BMG S/A

DESPACHOVistos, etc.Nessas hipóteses de empréstimo consignado, ressalto que o valor do empréstimo (MESMO COM ORIGEM
FRAUDULENTA) ou é depositado na conta corrente/poupança e/ou conta benefício do aposentado/pensionista ou é depositado
como ordem de pagamento no nome do aposentado/pensionista, onde somente este pode sacar ou delegar para terceiros por
procuração pública. Dessa forma, nos termos do art. 321, caput, do NCPC, INTIME-SE a parte requerente para emendar a inicial
no prazo de 15 (quinze) dias, fazendo juntar os documentos essenciais à análise do pedido, mormente os extratos bancários
referentes ao período que compreende aos 06 (seis) meses antes do empréstimo consignado até 06 (seis) meses depois do
primeiro desconto lançado na sua conta corrente/poupança e/ou conta benefício, bem como juntar cópia do cartão magnético de
titularidade do(a) requerente, sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito, a teor do art. 321, parágrafo único c/c
art. 485, I e IV, todos do NCPC.Intimem-se. Publique-se.Autorizo a Secretária Judicial a assinar "de ordem" os mandados e demais
comunicações processuais que se fizerem necessários.SERVE O PRESENTE COMO MANDADO DE INTIMAÇÃO.Cumpra-se na
forma e sob as penas da Lei.Passagem Franca - MA, 22 de junho de 2017. Arianna Rodrigues de Carvalho SaraivaJuíza de Direito
Titular da Comarca de Passagem Franca/MA Resp: 117796

PROCESSO Nº 0000466-21.2017.8.10.0106 (4662017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

REQUERENTE: JOSE DE SOUSA
ADVOGADO: ADENILSON BORGES DE OLIVEIRA ROSA ( OAB 14829-PI )

REQUERIDO: BANCO PANAMERICANO S/A

DESPACHOVistos, etc.Nessas hipóteses de empréstimo consignado, ressalto que o valor do empréstimo (MESMO COM ORIGEM
FRAUDULENTA) ou é depositado na conta corrente/poupança e/ou conta benefício do aposentado/pensionista ou é depositado
como ordem de pagamento no nome do aposentado/pensionista, onde somente este pode sacar ou delegar para terceiros por
procuração pública. Dessa forma, nos termos do art. 321, caput, do NCPC, INTIME-SE a parte requerente para emendar a inicial
no prazo de 15 (quinze) dias, fazendo juntar os documentos essenciais à análise do pedido, mormente os extratos bancários
referentes ao período que compreende aos 06 (seis) meses antes do empréstimo consignado até 06 (seis) meses depois do
primeiro desconto lançado na sua conta corrente/poupança e/ou conta benefício, bem como juntar cópia do cartão magnético de
titularidade do(a) requerente, sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito, a teor do art. 321, parágrafo único c/c
art. 485, I e IV, todos do NCPC.Intimem-se. Publique-se.Autorizo a Secretária Judicial a assinar "de ordem" os mandados e demais
comunicações processuais que se fizerem necessários.SERVE O PRESENTE COMO MANDADO DE INTIMAÇÃO.Cumpra-se na
forma e sob as penas da Lei.Passagem Franca - MA, 22 de junho de 2017. Arianna Rodrigues de Carvalho SaraivaJuíza de Direito
Titular da Comarca de Passagem Franca/MA Resp: 117796

PROCESSO Nº 0000467-06.2017.8.10.0106 (4672017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

REQUERENTE: JOSE DE SOUSA
ADVOGADO: ADENILSON BORGES DE OLIVEIRA ROSA ( OAB 14829-PI )

REQUERIDO: BANCO PANAMERICANO S/A

DESPACHOVistos, etc.Nessas hipóteses de empréstimo consignado, ressalto que o valor do empréstimo (MESMO COM ORIGEM
FRAUDULENTA) ou é depositado na conta corrente/poupança e/ou conta benefício do aposentado/pensionista ou é depositado
como ordem de pagamento no nome do aposentado/pensionista, onde somente este pode sacar ou delegar para terceiros por
procuração pública. Dessa forma, nos termos do art. 321, caput, do NCPC, INTIME-SE a parte requerente para emendar a inicial
no prazo de 15 (quinze) dias, fazendo juntar os documentos essenciais à análise do pedido, mormente os extratos bancários
referentes ao período que compreende aos 06 (seis) meses antes do empréstimo consignado até 06 (seis) meses depois do
primeiro desconto lançado na sua conta corrente/poupança e/ou conta benefício, bem como juntar cópia do cartão magnético de
titularidade do(a) requerente, sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito, a teor do art. 321, parágrafo único c/c
art. 485, I e IV, todos do NCPC.Intimem-se. Publique-se.Autorizo a Secretária Judicial a assinar "de ordem" os mandados e demais
comunicações processuais que se fizerem necessários.SERVE O PRESENTE COMO MANDADO DE INTIMAÇÃO.Cumpra-se na
forma e sob as penas da Lei.Passagem Franca - MA, 22 de junho de 2017. Arianna Rodrigues de Carvalho SaraivaJuíza de Direito

Página 1694 de 2382 Diário da Justiça Eletrônico Disponibilização: 30/06/2017
Edição nº 114/2017 Publicação: 03/07/2017

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO - Praça Dom Pedro II, s/n Centro - CEP 65010-905 - São Luis-MA - Fone: (98) 2106-9000 - www.tjma.jus.br
Diário da Justiça Eletrônico - Diretoria Judiciária - Coordenadoria de Jurisprudência e Publicações - Fone: (98) 2106 9805 / 9810 / 9896 / 9897 - publicacoes@tj.ma.gov.br



Titular da Comarca de Passagem Franca/MA Resp: 117796

PROCESSO Nº 0000468-88.2017.8.10.0106 (4682017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

REQUERENTE: JOSE DE SOUSA
ADVOGADO: ADENILSON BORGES DE OLIVEIRA ROSA ( OAB 14829-PI )

REQUERIDO: BANCO ITAU BMG

DESPACHOVistos, etc.Nessas hipóteses de empréstimo consignado, ressalto que o valor do empréstimo (MESMO COM ORIGEM
FRAUDULENTA) ou é depositado na conta corrente/poupança e/ou conta benefício do aposentado/pensionista ou é depositado
como ordem de pagamento no nome do aposentado/pensionista, onde somente este pode sacar ou delegar para terceiros por
procuração pública. Dessa forma, nos termos do art. 321, caput, do NCPC, INTIME-SE a parte requerente para emendar a inicial
no prazo de 15 (quinze) dias, fazendo juntar os documentos essenciais à análise do pedido, mormente os extratos bancários
referentes ao período que compreende aos 06 (seis) meses antes do empréstimo consignado até 06 (seis) meses depois do
primeiro desconto lançado na sua conta corrente/poupança e/ou conta benefício, bem como juntar cópia do cartão magnético de
titularidade do(a) requerente, sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito, a teor do art. 321, parágrafo único c/c
art. 485, I e IV, todos do NCPC.Intimem-se. Publique-se.Autorizo a Secretária Judicial a assinar "de ordem" os mandados e demais
comunicações processuais que se fizerem necessários.SERVE O PRESENTE COMO MANDADO DE INTIMAÇÃO.Cumpra-se na
forma e sob as penas da Lei.Passagem Franca - MA, 22 de junho de 2017. Arianna Rodrigues de Carvalho SaraivaJuíza de Direito
Titular da Comarca de Passagem Franca/MA Resp: 117796

PROCESSO Nº 0000469-73.2017.8.10.0106 (4692017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

REQUERENTE: JOSE DE SOUSA
ADVOGADO: ADENILSON BORGES DE OLIVEIRA ROSA ( OAB 14829-PI )

REQUERIDO: BANCO ITAU BMG

DESPACHOVistos, etc.Nessas hipóteses de empréstimo consignado, ressalto que o valor do empréstimo (MESMO COM ORIGEM
FRAUDULENTA) ou é depositado na conta corrente/poupança e/ou conta benefício do aposentado/pensionista ou é depositado
como ordem de pagamento no nome do aposentado/pensionista, onde somente este pode sacar ou delegar para terceiros por
procuração pública. Dessa forma, nos termos do art. 321, caput, do NCPC, INTIME-SE a parte requerente para emendar a inicial
no prazo de 15 (quinze) dias, fazendo juntar os documentos essenciais à análise do pedido, mormente os extratos bancários
referentes ao período que compreende aos 06 (seis) meses antes do empréstimo consignado até 06 (seis) meses depois do
primeiro desconto lançado na sua conta corrente/poupança e/ou conta benefício, bem como juntar cópia do cartão magnético de
titularidade do(a) requerente, sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito, a teor do art. 321, parágrafo único c/c
art. 485, I e IV, todos do NCPC.Intimem-se. Publique-se.Autorizo a Secretária Judicial a assinar "de ordem" os mandados e demais
comunicações processuais que se fizerem necessários.SERVE O PRESENTE COMO MANDADO DE INTIMAÇÃO.Cumpra-se na
forma e sob as penas da Lei.Passagem Franca - MA, 22 de junho de 2017. Arianna Rodrigues de Carvalho SaraivaJuíza de Direito
Titular da Comarca de Passagem Franca/MA Resp: 117796

PROCESSO Nº 0000470-58.2017.8.10.0106 (4702017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

REQUERENTE: JOSE DE SOUSA
ADVOGADO: ADENILSON BORGES DE OLIVEIRA ROSA ( OAB 14829-PI )

REQUERIDO: BANCO ITAU BMG

DESPACHOVistos, etc.Nessas hipóteses de empréstimo consignado, ressalto que o valor do empréstimo (MESMO COM ORIGEM
FRAUDULENTA) ou é depositado na conta corrente/poupança e/ou conta benefício do aposentado/pensionista ou é depositado
como ordem de pagamento no nome do aposentado/pensionista, onde somente este pode sacar ou delegar para terceiros por
procuração pública. Dessa forma, nos termos do art. 321, caput, do NCPC, INTIME-SE a parte requerente para emendar a inicial
no prazo de 15 (quinze) dias, fazendo juntar os documentos essenciais à análise do pedido, mormente os extratos bancários
referentes ao período que compreende aos 06 (seis) meses antes do empréstimo consignado até 06 (seis) meses depois do
primeiro desconto lançado na sua conta corrente/poupança e/ou conta benefício, bem como juntar cópia do cartão magnético de
titularidade do(a) requerente, sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito, a teor do art. 321, parágrafo único c/c
art. 485, I e IV, todos do NCPC.Intimem-se. Publique-se.Autorizo a Secretária Judicial a assinar "de ordem" os mandados e demais
comunicações processuais que se fizerem necessários.SERVE O PRESENTE COMO MANDADO DE INTIMAÇÃO.Cumpra-se na
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forma e sob as penas da Lei.Passagem Franca - MA, 22 de junho de 2017. Arianna Rodrigues de Carvalho SaraivaJuíza de Direito
Titular da Comarca de Passagem Franca/MA Resp: 117796

PROCESSO Nº 0000471-43.2017.8.10.0106 (4712017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

REQUERENTE: JOSE DE SOUSA
ADVOGADO: ADENILSON BORGES DE OLIVEIRA ROSA ( OAB 14829-PI )

REQUERIDO: BANCO ITAÚ BMG

DESPACHOVistos, etc.Nessas hipóteses de empréstimo consignado, ressalto que o valor do empréstimo (MESMO COM ORIGEM
FRAUDULENTA) ou é depositado na conta corrente/poupança e/ou conta benefício do aposentado/pensionista ou é depositado
como ordem de pagamento no nome do aposentado/pensionista, onde somente este pode sacar ou delegar para terceiros por
procuração pública. Dessa forma, nos termos do art. 321, caput, do NCPC, INTIME-SE a parte requerente para emendar a inicial
no prazo de 15 (quinze) dias, fazendo juntar os documentos essenciais à análise do pedido, mormente os extratos bancários
referentes ao período que compreende aos 06 (seis) meses antes do empréstimo consignado até 06 (seis) meses depois do
primeiro desconto lançado na sua conta corrente/poupança e/ou conta benefício, bem como juntar cópia do cartão magnético de
titularidade do(a) requerente, sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito, a teor do art. 321, parágrafo único c/c
art. 485, I e IV, todos do NCPC.Intimem-se. Publique-se.Autorizo a Secretária Judicial a assinar "de ordem" os mandados e demais
comunicações processuais que se fizerem necessários.SERVE O PRESENTE COMO MANDADO DE INTIMAÇÃO.Cumpra-se na
forma e sob as penas da Lei.Passagem Franca - MA, 22 de junho de 2017. Arianna Rodrigues de Carvalho SaraivaJuíza de Direito
Titular da Comarca de Passagem Franca/MA Resp: 117796

PROCESSO Nº 0000541-31.2015.8.10.0106 (5422015)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

AUTOR: ANTONIO PEREIRA DA SILVA
ADVOGADO: SAMYA CAROLLINE GAMA VASCONCELOS ( OAB 12923-MA )

REU: BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADOS S.A
ADVOGADO: DR. GIOVANNY MICHAEL VIEIRA NAVARRO ( OAB 9320A-MA )

DESPACHOVistos, etc.INTIMEM-SE as partes, por seus advogados, para, no prazo de 10 (dez) dias, especifiquem as provas que
pretendem produzir em audiência de instrução e julgamento; e, em observância ao princípio da cooperação, colaborarem para a
delimitação das questões de fato e de direito (art. 357. §§ 2º e 3º, do CPC), contribuindo para a fixação dos pontos controvertidos
da demanda, a teor dos incisos II e IV do artigo susomencionado, demonstrando e requerendo nos autos o que acharem
necessário, para fins de saneamento do processo.Intimem-se. Publique-se. Autorizo a Secretária Judicial a assinar "de ordem" os
mandados e demais comunicações processuais que se fizerem necessários.SERVE O PRESENTE COMO MANDADO DE
INTIMAÇÃO.Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei.Passagem Franca - MA, 17 de maio de 2017. Arianna Rodrigues de
Carvalho SaraivaJuíza de Direito Titular da Comarca de Passagem Franca/MA Resp: 184440

PROCESSO Nº 0000560-42.2012.8.10.0106 (5602012)
AÇÃO: PROCESSO DE EXECUÇÃO | EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

AUTOR: SUZANO PAPEL E CELULOSE S/A
ADVOGADO: TAMYRES ARAGÃO MASCARENHAS RIBEIRO ( OAB 8808-PI )

REU: ANA LUIZA GUIMARÃES CARDOSO ROSA e HUGO VITOR CARDOSO ROSA e HUGUIANA ANÁLIA GUIMARÃES
CARDOSO ROSA e LIGIANA GUIMARÃES CARDOSO ROSA e RICARDO AUGUSTO GUIMARÃES CARDOSO ROSA

Proc. nº 560-42.201.8.10.0106 (5602012)DESPACHOVistos, etc.Considerando o auto de penhora e avaliação às fls. 134,
determino a intimação da parte exequente, para que no prazo de 05(cinco) dias, se manifeste sobre a avaliação do bem
penhorado.Intimem-se. Publique-se.Expeçam-se os expedientes necessários.Autorizo a Secretária Judicial a assinar "de ordem" os
mandados e demais comunicações processuais que se fizerem necessários.SERVE O PRESENTE COMO MANDADO DE
INTIMAÇÃO.Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei.Passagem Franca - MA, 13 de janeiro de 2017. Arianna Rodrigues de
Carvalho SaraivaJuíza de Direito Titular da Comarca de Passagem Franca/MA Resp: 184440

PROCESSO Nº 0000675-58.2015.8.10.0106 (6762015)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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AUTOR: JOANA ANALIA DA ROCHA
ADVOGADO: SAMYA CAROLLINE GAMA VASCONCELOS ( OAB 12923-MA )

REU: BANCO MERCANTIL DO BRASIL
ADVOGADO: FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES ( OAB 11442A-MA )

Proc. nº 675-58.2015.8.10.0106 (6762015)DESPACHOVistos, etc.Intime-se o autor para réplica, no prazo de 15 (quinze) dias, bem
como para produzir as provas que entender necessárias, nos termos dos artigos 350 e 351 do CPC.Publique-se. Intime-
se.Expeçam-se os expedientes necessários.Autorizo a Secretária Judicial a assinar "de ordem" os mandados e demais
comunicações processuais que se fizerem necessários.SERVE O PRESENTE COMO MANDADO DE INTIMAÇÃO.Cumpra-se na
forma e sob as penas da Lei.Passagem Franca - MA, 17 de maio de 2017. Arianna Rodrigues de Carvalho SaraivaJuíza de Direito
Titular da Comarca de Passagem Franca/MA Resp: 184440

PROCESSO Nº 0000683-69.2014.8.10.0106 (6832014)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

REQUERENTE: LUIS ALVES
ADVOGADO: RANCHEL CAMARGO LOPES DOS SANTOS ( OAB 12646A-MA )

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S/A
ADVOGADO: ANDRE MENESCAL GUEDES ( OAB 11810A-MA ) e RAFAEL SGANZERLA DURAND ( OAB 211648-SP )

DESPACHOVistos, etc.Em face do lapso temporal já transcorrido, e, objetivando continuar a promover a devida e efetiva prestação
jurisdicional que este juízo se empenha em oferecer aos jurisdicionados, entendo por bem indeferir o pedido apresentados pelo
requerido às fls. 98.DETERMINO à Secretaria Judicial, por meio de ato ordinatório, para incluir os presentes autos em pauta de
audiência de INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, conforme cronograma de audiências instituído neste Juízo.Após a inclusão na
pauta:Intimem-se as partes com as advertências de praxe.Ficam as partes cientes que o Fórum Des. Carlos César de Berredo
Martins funciona na Rua Joaquim Távora s/n - Centro, Passagem Franca - MA, CEP: 65680-000, FONE: (99) 3558- 1351, email:
vara1_pfra@tjma.jus.br.Expeçam-se os expedientes necessários.Autorizo a Secretária Judicial a assinar "de ordem" os mandados
e demais comunicações processuais que se fizerem necessários.Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei.Passagem Franca -
MA, 13 de junho de 2017. Arianna Rodrigues de Carvalho SaraivaJuíza de Direito Titular da Comarca de Passagem Franca/MA
Resp: 117796
ATO ORDINATÓRIO Nos termos do Provimento n. 01/2007 da CGJ/MA e seus artigos e, conforme determinação contida em
despacho de fl. 103, proferido pela Juíza Titular desta Comarca - Dra. Arianna Rodrigues de Carvalho Saraiva, fica designado para
o dia 01/08/2017 às09:45 horas, audiência de conciliação, instrução e julgamento, no Fórum local. Passagem Franca, 27/06/ 2017.
Dayana Nogueira de Alencar Técnica Judiciária Mat. 117812

PROCESSO Nº 9000061-65.2013.8.10.0106 (900612013)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

REQUERENTE: MARIA ARAUJO DE SOUSA
ADVOGADO: JULIANO DA SILVA OLIVEIRA ( OAB 11113-MA )

REQUERIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A
ADVOGADO: WILSON SALES BELCHIOR ( OAB 17314-CE )

Proc. nº _____________________________________DESPACHOVistos, etc.1- Intime-se o(a) executado(a) para, no prazo de 15
(quinze) dias, pagar voluntariamente o valor contido na sentença, sob pena de incidência da multa de 10% (dez por cento) do art.
523, § 1° do CPC, e de sujeitar-se a penhora on line;2- Havendo pagamento tempestivo do débito, certifique-se nos autos e voltem
os autos conclusos;3- Caso não seja realizado tempestivamente o pagamento voluntário, determino que a Secretaria Judicial
realize a elaboração de planilha atualizada do débito exequendo, incluindo a multa de 10% (dez por cento). Após, nos termos do
artigo 523, § 3º do CPC, proceda-se, desde logo, mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de expropriação
necessários para garantir a presente execução, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução, obedecendo a
ordem disciplinada no art. 835 do CPC;4- Feita a penhora, em seguida, intime-se o(a) executado(a), na pessoa de seu advogado,
ou, na ausência, pessoalmente, por via eletrônica ou carta direcionada ao endereço de citação ou último endereço cadastrado nos
autos, para eventual impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência da penhora, acostando aos autos protocolo de
bloqueio do valor executado;5- Oferecida a impugnação à execução pelo executado, certifique-se da sua tempestividade, em
sendo tempestiva, intime-se a parte exequente, por ato ordinatório, para responder a impugnação no prazo legal. Após, voltem os
autos conclusos para decisão;6- Não apresentada impugnação à execução, ou sendo esta intempestiva, confirmada a
disponibilidade do saldo em conta judicial, certifique-se nos autos e voltem os autos conclusos;7- Inexistindo saldo, ou sendo este
insuficiente, intime-se o(a) exequente pessoalmente, para, no prazo de 05 (cinco) dias, indicar bens do(a) executado(a) que sejam
passiveis de penhora, sob pena de extinção e arquivamento.Publique-se. Intimem-se.Autorizo a Secretária Judicial a assinar "de
ordem" os mandados e demais comunicações processuais que se fizerem necessários.SERVE O PRESENTE COMO MANDADO
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DE INTIMAÇÃO.Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei.Passagem Franca - MA, 30 de maio de 2017. Arianna Rodrigues de
Carvalho SaraivaJuíza de Direito Titular da Comarca de Passagem Franca/MA Resp: 184440

PROCESSO Nº 9000109-24.2013.8.10.0106 (901092013)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

REQUERENTE: JOSUEL SILVA SANTOS

REQUERIDO: ARISTON ALMEIDA CARNEIRO
ADVOGADO: ROMULO REIS PORTO ( OAB 12045A-MA )

Proc. nº _____________________________________DESPACHOVistos, etc.1- Intime-se o(a) executado(a) para, no prazo de 15
(quinze) dias, pagar voluntariamente o valor contido na sentença, sob pena de incidência da multa de 10% (dez por cento) do art.
523, § 1° do CPC, e de sujeitar-se a penhora on line;2- Havendo pagamento tempestivo do débito, certifique-se nos autos e voltem
os autos conclusos;3- Caso não seja realizado tempestivamente o pagamento voluntário, determino que a Secretaria Judicial
realize a elaboração de planilha atualizada do débito exequendo, incluindo a multa de 10% (dez por cento). Após, nos termos do
artigo 523, § 3º do CPC, proceda-se, desde logo, mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de expropriação
necessários para garantir a presente execução, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução, obedecendo a
ordem disciplinada no art. 835 do CPC;4- Feita a penhora, em seguida, intime-se o(a) executado(a), na pessoa de seu advogado,
ou, na ausência, pessoalmente, por via eletrônica ou carta direcionada ao endereço de citação ou último endereço cadastrado nos
autos, para eventual impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência da penhora, acostando aos autos protocolo de
bloqueio do valor executado;5- Oferecida a impugnação à execução pelo executado, certifique-se da sua tempestividade, em
sendo tempestiva, intime-se a parte exequente, por ato ordinatório, para responder a impugnação no prazo legal. Após, voltem os
autos conclusos para decisão;6- Não apresentada impugnação à execução, ou sendo esta intempestiva, confirmada a
disponibilidade do saldo em conta judicial, certifique-se nos autos e voltem os autos conclusos;7- Inexistindo saldo, ou sendo este
insuficiente, intime-se o(a) exequente pessoalmente, para, no prazo de 05 (cinco) dias, indicar bens do(a) executado(a) que sejam
passiveis de penhora, sob pena de extinção e arquivamento.Publique-se. Intimem-se.Autorizo a Secretária Judicial a assinar "de
ordem" os mandados e demais comunicações processuais que se fizerem necessários.SERVE O PRESENTE COMO MANDADO
DE INTIMAÇÃO.Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei.Passagem Franca - MA, 30 de maio de 2017. Arianna Rodrigues de
Carvalho SaraivaJuíza de Direito Titular da Comarca de Passagem Franca/MA Resp: 184440

PROCESSO Nº 9000350-95.2013.8.10.0106 (903502013)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

REQUERENTE: ALBIANA PESSOA DE SOUSA
ADVOGADO: JULIANO DA SILVA OLIVEIRA ( OAB 11113-MA )

REQUERIDO: RICARDO ELETRO DIVINOPOLIS LTDA
ADVOGADO: JOAO HENRIQUE NASCIMENTO MOREIRA ( OAB 35404-BA )

Proc. nº _____________________________________DESPACHOVistos, etc.1- Intime-se o(a) executado(a) para, no prazo de 15
(quinze) dias, pagar voluntariamente o valor contido na sentença, sob pena de incidência da multa de 10% (dez por cento) do art.
523, § 1° do CPC, e de sujeitar-se a penhora on line;2- Havendo pagamento tempestivo do débito, certifique-se nos autos e voltem
os autos conclusos;3- Caso não seja realizado tempestivamente o pagamento voluntário, determino que a Secretaria Judicial
realize a elaboração de planilha atualizada do débito exequendo, incluindo a multa de 10% (dez por cento). Após, nos termos do
artigo 523, § 3º do CPC, proceda-se, desde logo, mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de expropriação
necessários para garantir a presente execução, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução, obedecendo a
ordem disciplinada no art. 835 do CPC;4- Feita a penhora, em seguida, intime-se o(a) executado(a), na pessoa de seu advogado,
ou, na ausência, pessoalmente, por via eletrônica ou carta direcionada ao endereço de citação ou último endereço cadastrado nos
autos, para eventual impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência da penhora, acostando aos autos protocolo de
bloqueio do valor executado;5- Oferecida a impugnação à execução pelo executado, certifique-se da sua tempestividade, em
sendo tempestiva, intime-se a parte exequente, por ato ordinatório, para responder a impugnação no prazo legal. Após, voltem os
autos conclusos para decisão;6- Não apresentada impugnação à execução, ou sendo esta intempestiva, confirmada a
disponibilidade do saldo em conta judicial, certifique-se nos autos e voltem os autos conclusos;7- Inexistindo saldo, ou sendo este
insuficiente, intime-se o(a) exequente pessoalmente, para, no prazo de 05 (cinco) dias, indicar bens do(a) executado(a) que sejam
passiveis de penhora, sob pena de extinção e arquivamento.Publique-se. Intimem-se.Autorizo a Secretária Judicial a assinar "de
ordem" os mandados e demais comunicações processuais que se fizerem necessários.SERVE O PRESENTE COMO MANDADO
DE INTIMAÇÃO.Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei.Passagem Franca - MA, 30 de maio de 2017. Arianna Rodrigues de
Carvalho SaraivaJuíza de Direito Titular da Comarca de Passagem Franca/MA Resp: 184440

PROCESSO Nº 9000902-60.2013.8.10.0106 (907672013)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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REQUERENTE: MARIA NAZARÉ SANTOS
ADVOGADO: JEFFERSON RIBEIRO MACHADO MACIEL ( OAB 12338A-MA ) e ROMULO REIS PORTO ( OAB 12045A-MA )

REQUERIDO: BANCO DAYCOVAL
ADVOGADO: FABIO ROBERTO DE ALMEIDA TAVARES ( OAB 147386-SP ) e RAFAEL ANTONIO DA SILVA ( OAB 244223-
SP )

Proc. nº _____________________________________DESPACHOVistos, etc.1- Intime-se o(a) executado(a) para, no prazo de 15
(quinze) dias, pagar voluntariamente o valor contido na sentença, sob pena de incidência da multa de 10% (dez por cento) do art.
523, § 1° do CPC, e de sujeitar-se a penhora on line;2- Havendo pagamento tempestivo do débito, certifique-se nos autos e voltem
os autos conclusos;3- Caso não seja realizado tempestivamente o pagamento voluntário, determino que a Secretaria Judicial
realize a elaboração de planilha atualizada do débito exequendo, incluindo a multa de 10% (dez por cento). Após, nos termos do
artigo 523, § 3º do CPC, proceda-se, desde logo, mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de expropriação
necessários para garantir a presente execução, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução, obedecendo a
ordem disciplinada no art. 835 do CPC;4- Feita a penhora, em seguida, intime-se o(a) executado(a), na pessoa de seu advogado,
ou, na ausência, pessoalmente, por via eletrônica ou carta direcionada ao endereço de citação ou último endereço cadastrado nos
autos, para eventual impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência da penhora, acostando aos autos protocolo de
bloqueio do valor executado;5- Oferecida a impugnação à execução pelo executado, certifique-se da sua tempestividade, em
sendo tempestiva, intime-se a parte exequente, por ato ordinatório, para responder a impugnação no prazo legal. Após, voltem os
autos conclusos para decisão;6- Não apresentada impugnação à execução, ou sendo esta intempestiva, confirmada a
disponibilidade do saldo em conta judicial, certifique-se nos autos e voltem os autos conclusos;7- Inexistindo saldo, ou sendo este
insuficiente, intime-se o(a) exequente pessoalmente, para, no prazo de 05 (cinco) dias, indicar bens do(a) executado(a) que sejam
passiveis de penhora, sob pena de extinção e arquivamento.Publique-se. Intimem-se.Autorizo a Secretária Judicial a assinar "de
ordem" os mandados e demais comunicações processuais que se fizerem necessários.SERVE O PRESENTE COMO MANDADO
DE INTIMAÇÃO.Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei.Passagem Franca - MA, 30 de maio de 2017. Arianna Rodrigues de
Carvalho SaraivaJuíza de Direito Titular da Comarca de Passagem Franca/MA Resp: 184440

PROCESSO Nº 0000069-59.2017.8.10.0106 (692017)
AÇÃO: PROCEDIMENTOS ESPECIAIS DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA | TUTELA E CURATELA - NOMEAÇÃO

REQUERENTE: ANTONIA VIEIRA DIAS

RÉU:

ATA DE AUDIÊNCIA DE INTERROGATORIO DO INTERDITANDOPROCESSO N.º 69-59.2017.8.10.0106ESPÉCIE Tutela
CuratelaDATA/HORA 21 de junho de 2017, às 08:30 horas.LOCAL Sala das audiências - Fórum Des. Carlos César de Berredo
MartinsJUÍZA Drª. Arianna Rodrigues de Carvalho SaraivaPROMOTOR Drª. Carlos Allan da Costa Siqueira
PRESENTESCURADOR ANTONIA VIEIRA DIASINTERDITANDO MARIA VIEIRA DA SILVACURADOR ESPECIAL VERONICA
AD SILVA CARDOSO OAB/MA Nº 11.435-A As partes foram alertadas de que a audiência seria realizada na forma do artigo 367, §
5º, do Código de Processo Penal e Resolução 16/2012 do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, não havendo objeções.
Advertiu-se a(s) parte(s) da vedação de divulgação não autorizada dos registros audiovisuais, a pessoas estranhas ao processo
(Artigo 20 da Lei nº. 10.406/2002);Passando-se ao depoimento do interditando MARIA VIEIRA DA SILVA:Perguntas
RespostasQual seu nome? PrejudicadaQue dia nasceu? PrejudicadaQual o nome dos pais? PrejudicadaSe é casado(a)?
PrejudicadaSe trabalho(a)? PrejudicadaOnde nasceu? PrejudicadaQuantos filhos e qual os nomes? PrejudicadaPerguntada sobre
os governantes PrejudicadaPerguntada o que sente disse que: PrejudicadaSe Toma Remédio? PrejudicadaSe tem ciência do que
significa ser interditado(a) PrejudicadaSe sabe ler e escrever PrejudicadaPerguntado sobre quantos irmãos PrejudicadaPerguntado
sobre quem toma conta da sua pessoa? PrejudicadaObservação Prejudicada E da pretensa curadora ANTONIA VIEIRA DIAS, já
qualificada nos autos (CD/DVD MIDIA ANEXA). Dada a palavra ao MPE e ao advogado, estes nada perguntaram. DADA A
PALAVRA AO MPE: Parecer CD/DVD MIDIA ANEXA.DELIBERAÇÃO DA M. M. JUÍZA: SENTENÇAVistos, etc. Trata-se de AÇÃO
DE INTERDIÇÃO E CURATELA proposta pelo Ministério Público, agindo como substituto processual de ANTONIA VIEIRA DIAS,
pugnando para ser nomeado curador(a) de sua avó MARIA VIEIRA DA SILVA, todos já qualificados nos autos. O Ministério
Público, em síntese, alega que o(a) interditando(a) possui enfermidade mental irreversível, necessitando de acompanhamento para
realizar os atos da vida civil, sendo completamente dependente de cuidados especializados. Juntou com a inicial os documentos
de fls. 06/12. Decisão nomeando curador(a) provisória às fls. 14/15. Laudo médico acostado aos autos às fls. 06 atestando que
o(a) interditando(a) é portador(a) da CID G 309. É o breve relatório. Decido. Diz o art. 4º do Código Civil (com redação dada pela
Lei nº 13.146, de 2015 - institui a lei brasileira de inclusão da pessoa com deficiência - Estatuto da Pessoa com Deficiência): Art. 4º
São incapazes, relativamente a certos atos ou à maneira de os exercer: (...) III - aqueles que, por causa transitória ou permanente,
não puderem exprimir sua vontade; (...) Já o art. 1.767 do Código Civil (com redação dada pela Lei nº 13.146, de 2015 - institui a lei
brasileira de inclusão da pessoa com deficiência - Estatuto da Pessoa com Deficiência) aduz o seguinte: Art. 1.767. Estão sujeitos
a curatela: I - aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade; (...) O laudo médico atestou a
incapacidade do(a) interditando(a) de reger sua pessoa e praticar atos da vida civil, por ser acometido por doença de CID G 309
(fls. 06). Dessa forma, é prova suficiente da probabilidade do direito, ou seja, não tem o(a) interditando(a) condições de expressar
a sua vontade, está sem plena capacidade de entendimento e determinação, relativamente incapaz nos termos da nova redação
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do inciso III do Artigo 4º do Código Civil, sujeito a curatela conforme inciso I do Artigo 1.767 do Código Civil, com redação da Lei
13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência). Assim, o(a) requerente vem reclamar tal circunstância a proteção do(a)
interditando(a), um (uma) curador(a) para cuidar de seus interesses, negócios e patrimônio. Quanto à escolha do curador, dispõe o
art. 1.775 do Código Civil: Art. 1.775. O cônjuge ou companheiro, não separado judicialmente ou de fato, é, de direito, curador do
outro, quando interdito. §1º Na falta do cônjuge ou companheiro, é curador legítimo o pai ou a mãe; na falta destes, o descendente
que se demonstrar mais apto. § 2º Entre os descendentes, os mais próximos precedem aos mais remotos. § 3º Na falta das
pessoas mencionadas neste artigo, compete ao juiz a escolha do curador. Por outro lado reza o art. 747 do NCPC: Art. 747. A
interdição pode ser promovida: I - pelo cônjuge ou companheiro; II - pelos parentes ou tutores; III - pelo representante da entidade
em que se encontra abrigado o interditando; IV - pelo Ministério Público. Parágrafo único. A legitimidade deverá ser comprovada
por documentação que acompanhe a petição inicial. Nessa passada, insta destacar que no presente feito o grau de parentesco
entre requerente e o(a) interditando(a) restou demonstrado, ante as alegações e os documentos acostados às fls. 06/12, estando o
evento inserto na permissão do artigo 1.775 e §§ do Código Civil e do artigo 747 do Novo Código de Processo Civil. Constato que
o(a) interditante é neta do(a) interditando(a), cuidando do(a) mesmo(a), sendo, de fato, a pessoa mais apta a assumir o múnus da
curadoria. Desta forma, nos termos do artigo 4º, inciso III, CC, por ser o(a) interditando(a) relativamente incapaz, deve ter sua
interdição decretada, necessitando, assim, de curador para assisti-la nos atos de natureza patrimonial e negocial. Posto isso e
considerando o que mais consta dos autos, nos termos do art. 487, inciso I, do NCPC, JULGO PROCEDENTE a ação. Dessa
forma, DECLARO A INTERDIÇÃO DE MARIA VIEIRA DA SILVA, declarando-o(a) RELATIVAMENTE INCAPAZ para praticar, em
seu próprio nome, atos de natureza patrimonial e negocial, na forma do art. 4°, III, do Código Civil, razão por que lhe nomeio
CURADOR(A) ANTONIA VIEIRA DIAS, devidamente qualificado(a) nos autos, não podendo o(a) interditando(a) praticar, sem
assistência do(a) curador(a), atos negociais de cunho econômico e patrimonial. A curatela não alcança o direito ao próprio corpo, à
sexualidade, ao matrimônio, à privacidade, à educação, à saúde, ao trabalho e ao voto. A sentença de interdição produz efeitos
imediatamente após a sua publicação, embora sujeita a apelação (§ 1º, inciso VI, art. 1.012, do NCPC). Outrossim, determino o(a)
curador(a) nomeado(a) que preste todo o apoio necessário, encaminhando o(a) interditado(a) para tratamento e acompanhamento
médico, obedecendo aos termos do art. 1.777 do Código Civil no que concerne à preservação do direito do(a) curatelado(a) à
convivência familiar e comunitária. Lavre-se o Termo de Curatela e expeça-se mandado para inscrição da interdição no Cartório do
Registro Civil competente (artigos 93 e 107, § 1º, da Lei 6.015/73), devendo o referido cartório, ocorrendo o óbito do interdito,
comunicar ao representante do Ministério Público, para adoção das providências legais, como prestação de contas, inventário, se
for o caso, dentre outros. Intime-se o(a) curador(a) para prestar compromisso na forma do art. 759, I, do NCPC, devendo o(a)
mesmo(a) prestar, anualmente, contas de sua administração a este juízo, apresentando o balanço do respectivo ano. Intime-se
o(a) curador(a) quanto aos crimes e infrações administrativas descritos nos artigos 89 e 91 da lei nº 13.146/2015 - Estatuto da
pessoa com deficiência. Independente do trânsito em julgado, expeça-se o termo de curatela definitivo e o mandado ao registro
civil competente após a publicação dos editais. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Sem custas e honorários. Expeça-se os
expedientes necessários. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Nada mais foi dito e a MM. Juíza pediu que se encerrasse a
presente audiência. Eu, Renata Almeida da Silva, Auxiliar Judiciária, digitei.Passagem Franca, 21 de junho de 2017.ARIANNA
RODRIGUES DE CARVALHO SARAIVAJuíza de Direito CARLOS ALLAN DA COSTA SIQUEIRAPromotor de
Justiça___________________________________________________CURADOR
(A)PREJUDICADOINTERDITANDO__________________________________________________CURADOR ESPECIAL Resp:
161000

PROCESSO Nº 0000148-72.2016.8.10.0106 (1482016)
AÇÃO: PROCEDIMENTOS ESPECIAIS DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA | TUTELA E CURATELA - NOMEAÇÃO

REQUERENTE: LISETE LIMA DA SILVA GOMES
ADVOGADO: JULIANO DA SILVA OLIVEIRA ( OAB 11113A-MA )

REQUERIDO: LETICIA DA SILVA GOMES

ATA DE AUDIÊNCIA DE INTERROGATORIO DO INTERDITANDOPROCESSO N.º 148-72.2016.8.10.0106ESPÉCIE Tutela
CuratelaDATA/HORA 21 de junho de 2017, às 09:15 horas.LOCAL Sala das audiências - Fórum Des. Carlos César de Berredo
MartinsJUÍZA Drª. Arianna Rodrigues de Carvalho SaraivaPROMOTOR Drª. Carlos Allan da Costa Siqueira
PRESENTESCURADOR LISETE LIMA DA SILVA GOMESINTERDITANDO LETICIA DA SILVA GOMESCURADOR ESPECIAL
VERONICA DA SILVA CARDOSO OAB/MA N º 11.435-A As partes foram alertadas de que a audiência seria realizada na forma do
artigo 367, § 5º, do Código de Processo Penal e Resolução 16/2012 do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, não havendo
objeções. Advertiu-se a(s) parte(s) da vedação de divulgação não autorizada dos registros audiovisuais, a pessoas estranhas ao
processo (Artigo 20 da Lei nº. 10.406/2002);Passando-se ao depoimento do interditando LETICIA DA SILVA GOMES:Perguntas
RespostasQual seu nome? PrejudicadaQue dia nasceu? PrejudicadaQual o nome dos pais? PrejudicadaSe é casado(a)?
PrejudicadaSe trabalho(a)? PrejudicadaOnde nasceu? PrejudicadaQuantos filhos e qual os nomes? PrejudicadaPerguntada sobre
os governantes PrejudicadaPerguntada o que sente disse que: PrejudicadaSe Toma Remédio? PrejudicadaSe tem ciência do que
significa ser interditado(a) PrejudicadaSe sabe ler e escrever PrejudicadaPerguntado sobre quantos irmãos PrejudicadaPerguntado
sobre quem toma conta da sua pessoa? PrejudicadaObservação Prejudicada E da pretensa curadora LISETE LIMA DA SILVA
GOMES, já qualificada nos autos (CD/DVD MIDIA ANEXA). Dada a palavra ao MPE e ao advogado, estes nada perguntaram.
DADA A PALAVRA AO MPE: Parecer CD/DVD MIDIA ANEXA.DELIBERAÇÃO DA M. M. JUÍZA: SENTENÇAVistos, etc. Trata-se
de AÇÃO DE INTERDIÇÃO E CURATELA proposta pelo Ministério Público, agindo como substituto processual de LISETE LIMA
DA SILVA GOMES, pugnando para ser nomeado curador(a) de sua filha LETÍCIA DA SILVA GOMES, todos já qualificados nos
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autos. O Ministério Público, em síntese, alega que o(a) interditando(a) possui enfermidade mental irreversível, necessitando de
acompanhamento para realizar os atos da vida civil, sendo completamente dependente de cuidados especializados. Juntou com a
inicial os documentos de fls. 10/15. Decisão nomeando curador(a) provisória às fls. 23/24. Laudo médico acostado aos autos às fls.
19 atestando que o(a) interditando(a) é portador(a) da CID G 40.8, F 06.9 e I 69.8. É o breve relatório. Decido. Diz o art. 4º do
Código Civil (com redação dada pela Lei nº 13.146, de 2015 - institui a lei brasileira de inclusão da pessoa com deficiência -
Estatuto da Pessoa com Deficiência): Art. 4º São incapazes, relativamente a certos atos ou à maneira de os exercer: (...) III -
aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade; (...) Já o art. 1.767 do Código Civil (com
redação dada pela Lei nº 13.146, de 2015 - institui a lei brasileira de inclusão da pessoa com deficiência - Estatuto da Pessoa com
Deficiência) aduz o seguinte: Art. 1.767. Estão sujeitos a curatela: I - aqueles que, por causa transitória ou permanente, não
puderem exprimir sua vontade; (...) O laudo médico atestou a incapacidade do(a) interditando(a) de reger sua pessoa e praticar
atos da vida civil, por ser acometido por doença de CID G 40.8, F 06.9 e I 69.8 (fls. 19). Dessa forma, é prova suficiente da
probabilidade do direito, ou seja, não tem o(a) interditando(a) condições de expressar a sua vontade, está sem plena capacidade
de entendimento e determinação, relativamente incapaz nos termos da nova redação do inciso III do Artigo 4º do Código Civil,
sujeito a curatela conforme inciso I do Artigo 1.767 do Código Civil, com redação da Lei 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com
Deficiência). Assim, o(a) requerente vem reclamar tal circunstância a proteção do(a) interditando(a), um (uma) curador(a) para
cuidar de seus interesses, negócios e patrimônio. Quanto à escolha do curador, dispõe o art. 1.775 do Código Civil: Art. 1.775. O
cônjuge ou companheiro, não separado judicialmente ou de fato, é, de direito, curador do outro, quando interdito. §1º Na falta do
cônjuge ou companheiro, é curador legítimo o pai ou a mãe; na falta destes, o descendente que se demonstrar mais apto. § 2º
Entre os descendentes, os mais próximos precedem aos mais remotos. § 3º Na falta das pessoas mencionadas neste artigo,
compete ao juiz a escolha do curador. Por outro lado reza o art. 747 do NCPC: Art. 747. A interdição pode ser promovida: I - pelo
cônjuge ou companheiro; II - pelos parentes ou tutores; III - pelo representante da entidade em que se encontra abrigado o
interditando; IV - pelo Ministério Público. Parágrafo único. A legitimidade deverá ser comprovada por documentação que
acompanhe a petição inicial. Nessa passada, insta destacar que no presente feito o grau de parentesco entre requerente e o(a)
interditando(a) restou demonstrado, ante as alegações e os documentos acostados às fls. 05/10, estando o evento inserto na
permissão do artigo 1.775 e §§ do Código Civil e do artigo 747 do Novo Código de Processo Civil. Constato que o(a) interditante é
mãe do(a) interditando(a), cuidando do(a) mesmo(a), sendo, de fato, a pessoa mais apta a assumir o múnus da curadoria. Desta
forma, nos termos do artigo 4º, inciso III, CC, por ser o(a) interditando(a) relativamente incapaz, deve ter sua interdição decretada,
necessitando, assim, de curador para assisti-la nos atos de natureza patrimonial e negocial. Posto isso e considerando o que mais
consta dos autos, nos termos do art. 487, inciso I, do NCPC, JULGO PROCEDENTE a ação. Dessa forma, DECLARO A
INTERDIÇÃO DE LETICIA DA SILVA GOMES, declarando-o(a) RELATIVAMENTE INCAPAZ para praticar, em seu próprio nome,
atos de natureza patrimonial e negocial, na forma do art. 4°, III, do Código Civil, razão por que lhe nomeio CURADOR(A) LISETE
LIMA DA SILVA GOMES, devidamente qualificado(a) nos autos, não podendo o(a) interditando(a) praticar, sem assistência do(a)
curador(a), atos negociais de cunho econômico e patrimonial. A curatela não alcança o direito ao próprio corpo, à sexualidade, ao
matrimônio, à privacidade, à educação, à saúde, ao trabalho e ao voto. A sentença de interdição produz efeitos imediatamente
após a sua publicação, embora sujeita a apelação (§ 1º, inciso VI, art. 1.012, do NCPC). Outrossim, determino o(a) curador(a)
nomeado(a) que preste todo o apoio necessário, encaminhando o(a) interditado(a) para tratamento e acompanhamento médico,
obedecendo aos termos do art. 1.777 do Código Civil no que concerne à preservação do direito do(a) curatelado(a) à convivência
familiar e comunitária. Lavre-se o Termo de Curatela e expeça-se mandado para inscrição da interdição no Cartório do Registro
Civil competente (artigos 93 e 107, § 1º, da Lei 6.015/73), devendo o referido cartório, ocorrendo o óbito do interdito, comunicar ao
representante do Ministério Público, para adoção das providências legais, como prestação de contas, inventário, se for o caso,
dentre outros. Intime-se o(a) curador(a) para prestar compromisso na forma do art. 759, I, do NCPC, devendo o(a) mesmo(a)
prestar, anualmente, contas de sua administração a este juízo, apresentando o balanço do respectivo ano. Intime-se o(a)
curador(a) quanto aos crimes e infrações administrativas descritos nos artigos 89 e 91 da lei nº 13.146/2015 - Estatuto da pessoa
com deficiência. Independente do trânsito em julgado, expeça-se o termo de curatela definitivo e o mandado ao registro civil
competente após a publicação dos editais. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Sem custas e honorários. Expeça-se os
expedientes necessários. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Nada mais foi dito e a MM. Juíza pediu que se encerrasse a
presente audiência. Eu, Renata Almeida da Silva, Auxiliar Judiciária, digitei.Passagem Franca, 21 de junho de 2017.ARIANNA
RODRIGUES DE CARVALHO SARAIVAJuíza de Direito CARLOS ALLAN DA COSTA SIQUEIRAPromotor de
Justiça____________________________________________________CURADOR
(A)PREJUDICADOINTERDITANDO__________________________________________________CURADOR ESPECIAL Resp:
161000

PROCESSO Nº 0000010-08.2016.8.10.0106 (102016)
AÇÃO: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL | EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

EXEQUENTE: Processo em Segredo de Justiça

EXECUTADO: Processo em Segredo de Justiça

Proc. n° 10-08.2016.8.10.0106 (102016)SENTENÇAVistos etc.I RELATÓRIO.Cuida-se de Ação de Execução de Alimentos, pelo
rito do artigo 733, do CPC, proposta pelo Ministério Público Estadual, atuando como substituto processual da menor L da S B em
face de Leandro Carlos Borges, já qualificado nos autos.A certidão, fls. 36, informa que decorreu o prazo, sem manifestação da
parte autora, embora devidamente intimada, sob as penalidades do art. 485, incisos III e IV do CPC.Intimado o patrono do
requerente para informar o endereço do requerente, para dar prosseguimento no feito, este se manteve inerte.O Ministério Público,
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às fls. 36-v, postula a extinção do feito.É o relato.Decido.II FUNDAMENTAÇÃO.O Código de processo Civil elenca determinados
pressupostos inerentes ao próprio processo, cuja ausência impossibilita o conhecimento do mérito da ação e, por seguinte, a tutela
jurisdicional pleiteada em Juízo. Tais pressupostos são os requisitos mínimos necessários a existência e ao desenvolvimento
válido e regular do processo, que se traduzem em matérias de ordem pública, a respeito das quais o Juiz pode conhecer de ofício
em qualquer tempo e grau de jurisdição.Verifica-se no caso em tela que o processo não tem prosseguimento útil, haja vista que o
prazo determinado a requerente, para que informasse o endereço do requerido transcorreu in albis.Nessa passada, deixou de
promover os atos e as diligências que lhe incumbia, o que inevitavelmente impossibilita o desenvolvimento válido e regular do
processo. De rigor, pois, a extinção do feito sem resolução de mérito se faz necessária, uma vez que o requerente desatendeu o
comando judicial, tornando imperioso a extinção do presente feito.Dessa forma, correta se mostra a extinção do processo sem
resolução de mérito, conforme preconiza o art. 458, incisos III e IV, do CPC.III DISPOSITIVO.Pelo exposto, com fulcro no artigo
485, incisos III e IV, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o processo sem resolução de mérito.Sem custas e
honorários.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cientifique-se o Ministério Público.Após o trânsito em julgado desta sentença,
arquivem-se os autos com baixa na distribuição, procedendo as anotações de praxe.Autorizo a Secretária Judicial a assinar "de
ordem" os mandados e demais comunicações processuais que se fizerem necessários.SERVE A PRESENTE SENTENÇA COMO
MANDADO E INTIMAÇÃO.Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei.Passagem Franca - MA, 26 de junho de 2017.Arianna
Rodrigues de Carvalho SaraivaJuíza de Direito Titular da Comarca de Passagem Franca/MA Resp: 185371

PROCESSO Nº 0000161-37.2017.8.10.0106 (1612017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

REQUERENTE: SEBASTIANA LIRA SOUSA
ADVOGADO: ROBERTH VIEIRA GUIMARÃES ( OAB 16921-MA )

REQUERIDO: COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO- CEMAR
ADVOGADO: TIAGO JOSÉ FEITOSA DE SÁ ( OAB 8654A-MA )

Proc. n° 161-37.2017.8.10.0106 (1612017)SENTENÇAVistos etc.I RELATÓRIO.Relatório dispensado, conforme art. 38, da Lei nº.
9.099/95.II FUNDAMENTAÇÃO.Inicialmente, sobre as preliminares levantadas em sede de defesa pela promovida, em
consagração ao Princípio da Primazia da Resolução de Mérito (art. 282, §2º CPC), as tenho por prejudicadas.No mérito, cingi-se o
feito à possibilidade de nova ligação em uma unidade consumidora situada em zona urbana, de forma que não restando cumprida
o prazo pela requerida estipulado, pugna o provimento jurisdicional, no sentido de obrigar a empresa requerida em fazer a ligação
nova da unidade consumidora.Diante da informação de que se trata de residência situada em zona urbana, da análise dos autos,
verifico a ausência de elementos probatórios para a comprovação da localidade da residência indicada na inicial.A inteligência do
art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: "O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo
aos fins sociais da Lei e as exigências do bem comum". Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica
com mais liberdade como forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade, amparada na
Lei.Considerando o princípio do livre convencimento do juiz e da verdade formal (art. 371 do CPC), o julgador é livre para apreciar
o conjunto de provas constantes dos autos. Deve o magistrado ater-se àquelas contidas nos autos para proferir sua decisão.Desta
feita, como regra de julgamento, o ônus da prova destina-se a iluminar o juiz que chega ao final do procedimento sem se
convencer sobre as alegações de fato da causa. Nessa acepção o artigo 373, do CPC, é um indicativo para o juiz livrar-se do
estado de dúvida e decidir o mérito da causa. Tal dúvida deve ser suportada pela parte que tem o ônus da prova. Se a dúvida paira
sobre a alegação de fato constitutivo, essa deve ser paga pelo(a) requerente, tendo o juiz de julgar improcedente o seu
pedido.Nesse sentido, colacionam-se os seguintes julgados:APELAÇÃO - ALEGAÇÕES INICIAIS - ÔNUS DA PROVA - AUTOR -
PENALIDADE - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. Incumbe aos autores o ônus de demonstrar a veracidade das alegações
iniciais, sob pena de ser pedido inicial julgado improcedente. (TJ-MG - AC: 10035040384139001 MG , Relator: Maurílio Gabriel,
Data de Julgamento: 20/03/2014, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/04/2014).AÇÃO DE
REPARACAO DE DANOS PREJUÍZO - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO - ÔNUS DA PROVA - AUTOR - SENTENÇA
MANTIDA. 1 não se desincumbindo a autora de comprovar a existência do prejuízo alegado, nos termos do artigo 333, inciso I, do
Código de Processo Civil, deve ser mantida a sentença que julgou improcedentes os seus pedidos. 2 RECURSO CONHECIDO E
NÃO PROVIDO. (TJ-DF - APC: 20100710136032 DF 0013489-68.2010.8.07.0007, Relator: LUCIANO MOREIRA
VASCONCELLOS, Data de Julgamento: 23/07/2014, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 30/07/2014 . Pág.:
162).No que concerne a inversão do ônus da prova, em casos como este, não se aplica de forma automática, sendo necessária a
verificação de seus requisitos, quais sejam, a verossimilhança das alegações do(a) requerente ou sua hipossuficiencia em relação
à prova, requisitos indispensáveis na análise judicial sobre a aplicação do artigo 6º, inciso VIII da Lei Consumerista. Portanto, trata-
se de medida extraordinária e não pode ser considerada norma geral.Neste prisma, não se pode perder de perspectiva que a
inversão do ônus da prova atenua a regra prevista no art. 373, inciso I do CPC, onde incumbe ao requerente o ônus da prova
quanto ao fato constitutivo de seu direito. Desta feita, não pode a parte requerente se eximir de produzir as provas que tem a seu
alcance.Quanto a isso, vejamos a jurisprudência:AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS
CONTRATUAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÂO DO ÔNUS DA PROVA. REQUISITOS. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA
OU VEROSSIMILHANÇA DO DIREITO INVOCADO PELO CONSUMIDOR. NÃO DEMONSTRAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I
- A inversão dos ônus probatórios, em ações envolvendo relações de consumo, não é automática, devendo restar demonstrado, no
caso concreto, a hipossuficiência do consumidor para a realização da prova, necessária ao deslinde da lide, ou a verossimilhança
da pretensão deduzida na ação.II - Em observância ao devido processo legal, garantia constitucional atribuída a ambos os
litigantes, mostra-se inviável a redistribuição dos ônus da prova quando não preenchidos os requisitos necessários ao deferimento
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de tal pedido.(Processo: AI 10479130031491002 MG; Relator(a): Leite Praça; Julgamento: 13/03/2014; Publicado: 25/03/2014).Da
análise contida do caso vertente, vejo que o pedido constante na inicial não pode prosperar.Reza o art. 373 do CPC, in verbis: "O
ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito do autor".Ocorre que, ao formular o pedido inicial, a parte demandante não juntou documentos
comprobatórios de suas alegações, não havendo, portanto, se desincumbido do ônus da prova mínima dos fatos constitutivos do
seu direito.Nesse contexto, incumbia à requerente demonstrar quanto ao fato constitutivo de seu direito, demonstrando de forma
satisfatória que sua residência se localiza em zona urbana, o que não fez.No feeling do já foi exposto acima, vale ressaltar que, em
sessão de julgamento realizada em 06/02/2015, a Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Maranhão decidiu, à
unanimidade, pacificar a matéria lançando o Enunciado nº. 6 do seguinte teor: "É vedado ao Poder Judiciário, no âmbito do
Juizado Especial Cível, interferir, mediante provimento jurisdicional, no cronograma de instalação e implementação de novas
unidades consumidoras de energia elétrica alcançadas pelo Programa Luz Para Todos - PLPT, do Governo Federal."Nessa toada,
o e. Tribunal de Justiça dantes já havia se manifestado, acerca do tema, vejamos:AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FORNECIMENTO DE
ENERGIA ELÉTRICA. COMUNIDADE RURAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. CONDIÇÕES DA AÇÃO. PRESENÇA.
PROGRAMA LUZ PARA TODOS. POLÍTICA PÚBLICA. INTERVENÇÃO JUDICIAL. LIMITES. 1. A Justiça Estadual é competente
para julgar ação civil pública proposta contra concessionária objetivando o fornecimento de energia elétrica à comunidade rural. 2.
As condições da ação são verificadas in status assertionis, não se confundindo com o mérito da pretensão. 3. Não cabe ao
Judiciário, substituindo-se ao administrador, estabelecer prazos distintos daqueles fixados para atendimento das metas do
Programa de Universalização Luz para Todos, alterando o cronograma de implementação de uma política pública estabelecida
pelo Governo Federal. (grifei) 4. A dignidade da pessoa humana e a essencialidade do serviço não podem ser os únicos
fundamentos para compelir a concessionária a fornecer energia elétrica em prazo inferior ao fixado pela agência reguladora do
setor. 5. Apelo conhecido e parcialmente provido. Maioria. (TJ-MA - APL: 0575122014 MA 0000211-14.2014.8.10.0124, Relator:
PAULO SÉRGIO VELTEN PEREIRA, Data de Julgamento: 16/06/2015, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação:
22/06/2015).Neste sentido, veja-se julgado da Turma Recursal de Presidente Dutra - MA:PROCESSO Nº
9000218-81.2013.8.10.0027 (11242014) AÇÃO: RECURSOS | RECURSO INOMINADO RECORRENTE: REINALDO ALVES DE
SOUZA ADVOGADO: GRACIANNA ARAÚJO MEDEIROS (OAB 7052-MA) RECORRIDO: COMPANHIA ENERGÉTICA DO
MARANHÃO ADVOGADO: TIAGO JOSÉ FEITOSA DE SÁ (OAB 8654A-MA) SESSÃO DO DIA 03 DE AGOSTO DE
2015RECURSO INOMINADO N.º 1124/2014ORIGEM: 1ª VARA DA COMARCA DE BARRA DO CORDA RECORRENTE:
REINALDO ALVES DE SOUZA ADVOGADO (A): GRACIANNA ARAÚJO MEDEIROSRECORRIDO (A): COMPANHIA
ENERGETICA DO MARANHAO CEMAR ADVOGADO: TIAGO JOSE FEITOSA DE SARELATORA: GLÁUCIA HELEN MAIA DE
ALMEIDAACÓRDÃO N.º 551/2015EMENTA: CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. ÁREA RURAL. IMPLEMENTAÇÃO E
CONSOLIDAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE UNIVERSALIZAÇÃO DO ACESSO E USO DO RESPECTIVO SERVIÇO
(PROGRAMA LUZ PARA TODOS). DECRETO Nº 4.873/03. ART. 1º DO DECRETO Nº 8.387/14. MATÉRIA NÃO SUJEITA AO
CONTROLE JURISDICIONAL PELA VIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO Nº 6 DA TURMA DE
UNIFORMIZAÇÃO DO ESTADO DO MARANHÃO. CARÊNCIA DE AÇÃO. EXTINTO O PROCESSO, SEM SOLUÇÃO DO
MÉRITO.Nessa senda, verifica-se que a parte requerente não comprovou de forma inconteste que reside em zona urbana, não
juntou sequer comprovante de residência nos autos, não fazendo assim prova alguma sobre o endereço indicado na inicial, não
sendo possível verificar se a residência fica localizada em zona urbana ou zona rural, de modo a atrair a incidência do supracitado
entendimento.Em análise contida dos autos, observo que é o caso de improcedência da demanda.III DISPOSITIVO.Diante do
exposto e sem maiores delongas, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC c/c Enunciado nº 6 da Turma De Uniformização do
Estado do Maranhão, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, com julgamento de mérito.Sem condenação em custas
processuais, nem em honorários advocatícios ante o disposto no art. 55, da Lei nº. 9.099/95. Publique-se. Registre-se. Intimem-
se.Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com baixa na distribuição.Autorizo a Secretária Judicial a assinar "de ordem"
os mandados e demais comunicações processuais que se fizerem necessários.SERVE A PRESENTE SENTENÇA COMO
MANDADO DE INTIMAÇÃO.Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei.Passagem Franca - MA, 13 de junho de 2017.Arianna
Rodrigues de Carvalho SaraivaJuíza de Direito Titular da Comarca de Passagem Franca/MA Resp: 184440

PROCESSO Nº 0000179-34.2012.8.10.0106 (1792012)
AÇÃO: PROCEDIMENTOS REGIDOS POR OUTROS CÓDIGOS, LEIS ESPARSAS E REGIMENTOS | AVERIGUAÇÃO DE
PATERNIDADE

REQUERENTE: Processo em Segredo de Justiça e Processo em Segredo de Justiça

REQUERIDO: Processo em Segredo de Justiça

Proc. n° 179-34.2012.8.10.0106 (1792012)SENTENÇAVistos, etc.I RELATÓRIO. O Ministério Público Estadual, agindo como
substituto processual de MARIA DOS REIS SILVA, representada por sua genitora Samara Silva Gomes, ingressou a AÇÃO DE
INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE em face de ANTÔNIO EMANOEL, todos qualificados nos autos.Juntou documentos (fls.
05/08).Determinado a intimação da representante da menor para manifestação sobre pena de extinção e arquivamento do
processo, a mesma não foi encontrada no endereço indicado nos autos, conforme se verifica na certidão de fls. 92.Com vista ao
Ministério Público, este se manifestou pela extinção do feito.É o breve relatório.Decido. II FUNDAMENTAÇÃO.O Código de
Processo Civil elenca determinados pressupostos inerentes ao próprio processo, cuja ausência impossibilita o conhecimento do
mérito da ação e, por seguinte, a tutela jurisdicional pleiteada em Juízo. Embora o direito de ação seja abstrato, para a invocação
da tutela jurisdicional há necessidade da presença do preenchimento de algumas condições, sob pena de extinção do processo
sem julgamento do mérito, por causa do fenômeno jurídico denominado carência de ação, mesmo que tal estado venha a ocorrer
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durante a tramitação do feito.Por se tratar de matéria de ordem pública, pode o Juiz conhecer de ofício em qualquer tempo e grau
de jurisdição, sem necessidade de requerimento das partes parciais do processo.No caso vertente, entendo que o presente
processo exige, como qualquer outro, o interesse processual para o regular desenvolvimento. Evidencia-se, no presente caso, a
falta de interesse processual por parte da representante legal do(a) menor, tendo em vista que não informou nos autos seu novo
endereço, tampouco veio ao Juízo promover o prosseguimento do feito. De tal modo, não se justifica a eternização de processos
sem que tenha interessado em dar-lhe prosseguimento, o que é o caso dos autos. Dessa forma, levando em consideração tudo
que consta dos autos, vislumbra-se inexistir efetivo interesse da parte autora no prosseguimento útil e regular do processo,
devendo ser extinto na forma do art. 485, inciso VI, do CPC.III DISPOSITIVO.Ante o exposto, e por tudo o mais que dos autos
consta, na forma do art. 485, inciso VI, do CPC, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, ante a falta de uma das
condições de viabilidade da ação (interesse-utilidade).Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Sem custas. Sem honorários de
sucumbência.Transitada em julgado a sentença, arquivem-se os autos com baixa na distribuição.Autorizo a Secretária Judicial a
assinar "de ordem" os mandados e demais comunicações processuais que se fizerem necessários.Cumpra-se na forma e sob as
penas da Lei.Passagem Franca - MA, 28 de abril de 2017.Arianna Rodrigues de Carvalho SaraivaJuíza de Direito Titular da
Comarca de Passagem Franca/MA Resp: 184440

PROCESSO Nº 0000230-06.2016.8.10.0106 (2302016)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

REQUERENTE: EDILSON DE JESUS
ADVOGADO: ROMULO REIS PORTO ( OAB 12045A-MA )

REQUERIDO: CLARO S/A
ADVOGADO: FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES ( OAB 11442A-MA )

Proc. nº 230-06.2016.8.10.0106 - (2302016)SENTENÇAVistos etc.I - RELATÓRIO.Relatório dispensado, conforme art. 38, da Lei
nº. 9.099/95.II - FUNDAMENTAÇÃO.As partes decidiram pôr fim à lide em questão, conforme se verifica no acordo celebrado às
fls. 28.Nessa passada, o art. 840 do Código Civil prevê que: "É lícito aos interessados prevenirem ou terminarem o litígio mediante
concessões mútuas".Portanto, da análise da presente demanda, entendo pela extinção do feito com resolução de mérito, nos
moldes do art. 487, inciso III, alínea "b", do NCPC.III - DISPOSITIVO.In casu, tendo sido observadas todas as formalidades legais,
com fulcro no art. 487, inciso III, alínea "b", do Novo Código de Processo Civil, HOMOLOGO o acordo celebrado pelas partes, para
que produza seus jurídicos e legais efeitos. Por seguinte, JULGO EXTINTO o processo com resolução do mérito.Sem condenação
em custas processuais, nem em honorários advocatícios ante o disposto no art. 55, da Lei nº. 9.099/95. Publique-se. Registre-se.
Intimem-se.Dispensado o prazo recursal. Arquivem-se os autos com baixa na distribuição.Autorizo a Secretária Judicial a assinar
"de ordem" os mandados e demais comunicações processuais que se fizerem necessários.SERVE A PRESENTE SENTENÇA
COMO MANDADO DE INTIMAÇÃO.Cumpra-se na forma e sob as penas da LeiPassagem Franca - MA, 20 de junho de 2017.
Arianna Rodrigues de Carvalho SaraivaJuíza de Direito Titular da Comarca de Passagem Franca/MA Resp: 185371

PROCESSO Nº 0000277-77.2016.8.10.0106 (2772016)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

REQUERENTE: RAIMUNDO ALVES DA ROCHA
ADVOGADO: JULIANO DA SILVA OLIVEIRA ( OAB 11113A-MA )

REQUERIDO: BANCO BONSUCESSO S.A
ADVOGADO: DIEGO MONTEIRO BAPTISTA ( OAB 153999-RJ ) e RICARDO FABRÍCIO CORDEIRO CASTRO ( OAB 9835-MA
)

Proc. nº 277-77.2016.8.10.0106 (2772016)SENTENÇAVistos etc.I RELATÓRIO.Relatório dispensado, conforme art. 38, da Lei nº.
9.099/95.II FUNDAMENTAÇÃO.Por entender que a matéria debatida nos autos está fartamente fundamentada, com as provas
necessárias, passo a julgá-la.A preliminar de incompetência suscitada na contestação, visto que, na forma do enunciado n. 54 do
FONAJE, entendo ser da competência do Juizado Especial Cível para o julgamento desta causa, o que não tem nada de
complexa, sendo desnecessária a realização de prova pericial.Quanto a preliminar de prescrição, contudo, esta não pode
prosperar, uma vez que a presente ação se norteia pelos ditames do CDC. Sendo assim, o prazo para prescrição são de 5 anos,
conforme art. 27 do CDC.Superada essa fase preliminar, adentro no mérito da questão.Pois bem. Esquadrinhando-se os autos,
verifico que a causa cinge-se, em síntese, em torno da alegação de empréstimo bancário realizado junto ao banco requerido,
efetivado no nome da parte requerente sem o seu consentimento, que recebe benefício do INSS, o qual não autorizou e nem
assinou o contrato.Nessas hipóteses de empréstimo consignado, entendo que a parte requerente deve demonstrar eventual vício
de vontade na contratação (art. 373, I, CPC), enquanto que a parte requerida deve comprovar a regularidade da contratação.No
caso sub examen, percebo nos documentos apresentados em sede de defesa pelo banco requerido, a visível diferença na escrita
da assinatura do requerente no contrato em relação ao documento seu de procuração e identidade (vide fls. 12/13), convencendo-
me da ocorrência de fraude de terceiros, fato este que desobriga a parte requerente de arcar com ônus dos descontos mensais no
seu beneficio do INSS, uma vez que, diante das provas acostadas nos autos, tudo indica que o empréstimo foi realizado de forma
fraudulenta.Nessa passada, registro que os argumentos apresentados pela parte autora na inicial guardam verossimilhança, as
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provas carreadas aos autos, possibilita o julgamento procedente da demanda, uma vez que logrou êxito quanto ao fato constitutivo
de seu direito, consoante o art. 373, I do CPC.De outra banda, o banco requerido não demonstrou nenhuma prova quanto à
existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II do CPC).Diante de tal panorama, noutro
sentido não se poderia concluir, senão naquele que converge para o fato de que, a rigor, o contrato de empréstimo de que tratam
os autos não foi realizado com o consentimento da parte autora e, portanto, todos os prejuízos daí advindo devem ser suportados
pela instituição credora. Neste passo, cabia ao Banco demonstrar que, diversamente do alegado, os descontos eram efetivamente
devidos, máxime diante do quanto exposto no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor: São direitos básicos do
consumidor: VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo
civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de
experiências;Aliás, e a fim de que se evitem conclusões precipitadas, não se está a, deliberadamente, inverter o onus probandi,
mas de fazê-lo considerando que todo o arcabouço probatório colacionado pela parte autora aos autos confere um juízo de certeza
suficiente idôneo a comprovar a verossimilhança de suas alegações. Caberia ao demandado fazer prova quanto a existência de
fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, de acordo com o art. 373, II, CPC, porém, a documentação acostada
aos autos não se mostrou suficiente para comprovar fato que afastasse sua responsabilidade civil, nos termos do art. 20 do
CDC.Frise-se, porque oportuno, que o Código Civil, diploma aplicável subsidiariamente ao caso, é expresso ao determinar que
haverá obrigação de reparar o dano quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza,
risco para os direitos alheios, conforme art. 927, parágrafo único, litteris:Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente
de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua
natureza, risco para os direitos de outrem.Demonstrados, pois, todos os elementos conformadores da responsabilidade objetiva,
clara é a necessidade de que o Banco requerido arque, independentemente da existência de culpa, com todos os prejuízos
causados e oriundo da insegurança no serviço prestado.Com relação ao pedido de danos morais estipulado pela parte requerente,
o Código Civil Brasileiro nos seus artigos 186 e 927 preceitua que:Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária,
negligência, ou imperícia, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.Art. 927. Aquele
que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.Em síntese, dano moral é tudo aquilo que
atinge a honra, a dignidade, a personalidade da pessoa humana, contudo, por várias formas essas episódios podem acontecer. E,
cada vez mais se tem entendido que o dano moral é devido quando ultrapassa o mero aborrecimento. A propósito:APELAÇÃO
CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANO MORAL. DANO IN RE IPSA. NEXO CAUSAL CONFIGURADO. FIXAÇÃO DO QUANTUM
INDENIZATÓRIO. 1. Embora o dano moral dispense qualquer espécie de comprovação, pois tem origem em um ato lesivo que
atinge a esfera íntima da pessoa humana, sendo ele presumível, o vínculo existente entre a conduta do agente e o resultado
produzido por ela foi claramente demonstrado nos autos. 2. Fixado o quantum indenizatório seguindo o parâmetro utilizado por
esta Colenda Câmara. APELO PROVIDO. (Apelação Cível Nº 70057562688, Décima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do
RS, Relator: Roberto Sbravati, Julgado em 27/02/2014).Na avaliação do quantum necessário à reparação, convém analisar os
seus dois critérios principais, quais sejam: o bem jurídico lesado e os fatos narrados no processo, devendo ser atingido o ponto de
equilíbrio entre ambos, para que se defina o ideal na fixação da indenização por danos morais.Deve-se atentar, ainda, para o
Princípio da Razoabilidade e Proporcionalidade, a fim de que o quantum não seja meramente simbólico, passível de retirar o
caráter reparatório da sanção e seu efeito pedagógico de desestimular conduta semelhante no futuro, mas, também, de modo que
não causar-lhe o enriquecimento ilícito ou signifique dano extremamente gravoso ao ofensor.Quanto ao pedido de repetição de
indébito pleiteado pela parte autora, cabe a restituição do valor igual ao dobro do que pagou.III DISPOSITIVO.Ante ao exposto,
com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE a presente ação, resolvendo o mérito
para:a) CONDENAR a parte requerida PAGAR à parte requerente, já em dobro, o valor de R$ 3.895,20 (três mil, oitocentos e
noventa e cinco reais e vinte centavos), a título de repetição de indébito, correspondente aos descontos mensais no benefício do
requerente, devidamente atualizados com juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária, a
partir da data de cobrança.b) CONDENAR a parte requerida, PAGAR, a título de danos morais à parte requerente, o valor de R$
1.500,00 (mil e quinhentos reais), corrigidos monetariamente pelo INPC, mais juros de 1% ao mês, a contar desta sentença,
ressaltando que, da condenação, deve ser compensado o valor já percebido pelo autor, qual seja, R$ 1.000,00 (um mil reais),
conforme às fls. 59, ficando, agora, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).Sem condenação em custas processuais, nem em
honorários advocatícios ante o disposto no art. 55, da Lei nº. 9.099/95.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Após o trânsito em
julgado, arquivem-se os autos com baixa na distribuição.Autorizo a Secretária Judicial a assinar "de ordem" os mandados e demais
comunicações processuais que se fizerem necessários.SERVE A PRESENTE SENTENÇA COMO MANDADO DE
INTIMAÇÃO.Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei.Passagem Franca - MA, 13 de junho de 2017.Arianna Rodrigues de
Carvalho SaraivaJuíza de Direito Titular da Comarca de Passagem Franca/MA Resp: 184440

PROCESSO Nº 0000287-87.2017.8.10.0106 (2872017)
AÇÃO: PROCEDIMENTOS REGIDOS POR OUTROS CÓDIGOS, LEIS ESPARSAS E REGIMENTOS | RETIFICAÇÃO OU
SUPRIMENTO OU RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

REQUERENTE: JACÓ DIAS CARNEIRO
ADVOGADO: JULIANO DA SILVA OLIVEIRA ( OAB 11113A-MA )

RÉU:

Proc. n° 287-87.2017.8.10.0106 (2872017)SENTENÇAVistos, etc.I RELATÓRIO.Trata-se de AÇÃO DE REGISTRO DE
CERTIDÃO DE ÓBITO TARDIO proposta por JACÓ DIAS CARNEIRO, já qualificado nos autos, visando o registro de óbito tardio
de DIONÍSIO DIAS CARNEIRO.Com a petição inicial juntou documentos (fls. 06/09).Audiência de instrução e julgamento às fls.
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13/17.É o breve relatório.Decido.II FUNDAMENTAÇÃO.Pois bem. Nos termos da inicial, procede ao pedido formulado pelo(a)
requerente.No presente caso, diante das provas acostadas aos autos, comprovou-se a relação entre a parte requerente e a
falecido(a), o que demonstra a legitimidade da presente demanda (art. 79 da Lei n.° 6.015/73), levando este juízo a emitir seguro
posicionamento sobre o caso em exame.Nessa passada, a prova documental juntada aos autos pelo(a) requerente, bem como os
depoimentos em audiência, atesta de forma inconteste a ocorrência do óbito, conforme se verifica alegado na inicial.III
DISPOSITIVO.Ante o exposto e sem grandes discussões, com base no art. 487, inciso I, do NCPC e arts. 83 e 109, § 4º, da Lei n°
6.015/73, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na inicial e determino que o Cartório competente proceda, de forma gratuita, à
devida lavratura do Registro de Óbito do Sr. DIONÍSIO DIAS CARNEIRO, falecido(a) no dia 25/06/1955, em via pública, no
Povoado Fonte Rica, Lagoa do Mato/MA, sepultado no cemitério do mesmo Povoado, conforme se verifica nos depoimentos em
audiência bem como às fls. 13/17, observando-se, em tudo, as prescrições normativas pertinentes, em especial o disposto no
art. 80 da mencionada Lei nº. 6.015/1973.Sem pagamento de custas ou emolumentos, por ser a requerente beneficiária da justifica
gratuita e pela isenção legalmente prevista.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Dispenso o prazo recursal, por ser de jurisdição
voluntária.Se for o caso, cumpra-se o disposto no art. 109, § 5º, da LRP.Feito as comunicações necessárias, certifique-se. Após,
arquivem-se os autos com baixa na distribuição.Autorizo a Secretária Judicial a assinar "de ordem" os mandados e demais
comunicações processuais que se fizerem necessários.SERVE A PRESENTE SENTENÇA COMO MANDADO DE
INTIMAÇÃO.Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei.Passagem Franca - MA, 26 de junho de 2017.Arianna Rodrigues de
Carvalho SaraivaJuíza de Direito Titular da Comarca de Passagem Franca/MA Resp: 185371

PROCESSO Nº 0000313-61.2012.8.10.0106 (3132012)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

AUTOR: Processo em Segredo de Justiça
ADVOGADO: ROMULO REIS PORTO ( OAB 7274-PI )

REU: Processo em Segredo de Justiça
ADVOGADO: MARCIO VENICIUS SILVA MELO ( OAB 268795-PI )

Proc. n° 313-61.2012.8.10.0106 (3132012)SENTENÇAVistos, etc.Trata-se de processo de execução de sentença, com relação aos
honorários sucumbenciais nos próprios autos proposta pelo advogado RÔMULO REIS PORTO, OAB/MA n° 12045-A em face de
MARIO MADEIRA CARVALHO.Intimado o exequente para se manifestar sobre o bem penhorado às fls. 134, o mesmo manifestou
falta de interesse no prosseguimento do processo de execução.É o que importa relatar. Decido. O Código de Processo Civil elenca
determinados pressupostos inerentes ao próprio processo, cuja ausência impossibilita o conhecimento do mérito da ação e, por
seguinte, a tutela jurisdicional pleiteada em Juízo. Embora o direito de ação seja abstrato, para a invocação da tutela jurisdicional
há necessidade da presença do preenchimento de algumas condições, sob pena de extinção do processo sem julgamento do
mérito, por causa do fenômeno jurídico denominado carência de ação, mesmo que tal estado venha a ocorrer durante a tramitação
do feito.Por se tratar de matéria de ordem pública, pode o Juiz conhecer de ofício em qualquer tempo e grau de jurisdição, sem
necessidade de requerimento das partes parciais do processo.No caso vertente, verifica-se a ausência do pressuposto de
validade, qual seja o interesse processual. Portanto, imperiosa se faz à declaração da extinção do processo de execução, com
arrimo no art. 485, inciso VI, do CPC.Diante do exposto, com base na aplicação analógica do art. 485, VI, do Código de Processo
Civil, JULGO EXTINTO o presente processo de execução.Torno sem efeito a penhora dos bens de fls. 134.Sem custas e despesas
processuais nos termos da lei.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Transitada em julgado a sentença, arquivem-se os autos com
baixa na distribuição.Autorizo a Secretária Judicial a assinar "de ordem" os mandados e demais comunicações processuais que se
fizerem necessários.Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei.Passagem Franca - MA, 17 de maio de 2016.Arianna Rodrigues
de Carvalho SaraivaJuíza de Direito Titular da Comarca de Passagem Franca/MA Resp: 184440

PROCESSO Nº 0000503-48.2017.8.10.0106 (5032017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

AUTOR: Processo em Segredo de Justiça e Processo em Segredo de Justiça

RÉU:

Proc. n° 503-48.2017.8.10.0106 (5032017)SENTENÇAVistos, etc.Trata-se de pedido de homologação de acordo de ALIMENTOS
C/C GUARDA no qual o Ministério Público Estadual intermediou a celebração de acordo entre as partes, conforme se verifica às
fls. 04/05.É o breve relatório.Decido.As partes decidiram firmar acordo quanto ao pagamento a título de pensão alimentícia, guarda
e visitas em favor dos menores A V R F e A V R F, conforme se verifica às fls. 04/05.In casu, tendo sido observadas todas as
formalidades legais, HOMOLOGO por sentença o acordo celebrado pelas partes, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.
Por seguinte, com fulcro no art. 487, inciso III, alínea "b", do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o processo com
resolução do mérito. Sem custas e sem honorários advocatícios.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Dispensado o prazo
recursal. Arquivem-se os autos com baixa na distribuição.SERVE A PRESENTE SENTENÇA COMO MANDADO DE
INTIMAÇÃO.Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei.Passagem Franca - MA, 26 de junho de 2017.Arianna Rodrigues de
Carvalho SaraivaJuíza de Direito Titular da Comarca de Passagem Franca/MA Resp: 185371
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PROCESSO Nº 0000506-03.2017.8.10.0106 (5062017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

AUTOR: Processo em Segredo de Justiça

RÉU:

Proc. n° 506-03.2017.8.10.0106 (5062017)SENTENÇAVistos, etc.I - RELATÓRIO.Trata-se de AÇÃO DE REGISTRO DE
CERTIDÃO DE ÓBITO TARDIO proposta por LUIS SOARES ARAÚJO, já qualificada nos autos, visando o registro de óbito tardio
de sua genitora JARDILINA SOARES DE ARAÚJO.Com a petição inicial juntou documentos (fls. 05/10).É o breve
relatório.Decido.II - FUNDAMENTAÇÃO.Inicialmente, registro que o representante do Ministério Público atuante nesta Comarca, já
manifestou desinteresse em diversos processos dessa espécie em tramite neste Juízo, tendo em vista a Recomendação de n.°
16/2010 do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP). Portanto, visando o regular andamento do processo, desnecessário
se faz a abertura de vista dos autos ao órgão ministerial para manifestação em ações dessa espécie.Ademais, o caderno
processual diz respeito a matéria unicamente de direito, podendo ser julgado de forma antecipada, nos moldes do art. 355, I, do
NCPC.Pois bem. Nos termos da inicial, procede ao pedido formulado pelo(a) requerente.No presente caso, diante das provas
acostadas aos autos, comprovou-se a relação entre a parte requerente e a falecido(a), o que demonstra a legitimidade da presente
demanda (art. 79 da Lei n.° 6.015/73), levando este juízo a emitir seguro posicionamento sobre o caso em exame.Nessa passada,
a prova documental juntada aos autos pelo(a) requerente, atesta de forma inconteste a ocorrência do óbito, conforme se verifica na
Declaração de Óbito às fls. 09.III - DISPOSITIVO.Ante o exposto e sem grandes discussões, com base no art. 355, inciso I e art.
487, inciso I, ambos do CPC e art. 109, § 4º, da Lei n° 6.015/73, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na inicial e determino
que o Cartório competente proceda, de forma gratuita, à devida lavratura do Registro de Óbito de JARDILINA SOARES DE
ARAÚJO, falecido(a) no dia 04/02/2017, às 13h30min, no Hospital Regional Dr. Everaldo Ferreira Aragão, Caxias-Ma, por conta de
hemorragia digestiva, anemia refratária e plaquetopenia grave (fls. 09), observando-se, em tudo, as prescrições normativas
pertinentes, em especial o disposto no art. 80 da mencionada Lei nº. 6.015/1973.Sem pagamento de custas ou emolumentos, por
ser a requerente beneficiária da justifica gratuita e pela isenção legalmente prevista.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Dispenso
o prazo recursal, por ser de jurisdição voluntária.Se for o caso, cumpra-se o disposto no art. 109, § 5º, da LRP.Feito as
comunicações necessárias, certifique-se. Após, arquivem-se os autos com baixa na distribuição.Autorizo a Secretária Judicial a
assinar "de ordem" os mandados e demais comunicações processuais que se fizerem necessários.SERVE A PRESENTE
SENTENÇA COMO MANDADO DE INTIMAÇÃO.Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei.Passagem Franca - MA, 26 de junho
de 2016. Arianna Rodrigues de Carvalho SaraivaJuíza de Direito Titular da Comarca de Passagem Franca/MA Resp: 185371

PROCESSO Nº 0000515-62.2017.8.10.0106 (5152017)
AÇÃO: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL | EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

EXEQUENTE: Processo em Segredo de Justiça e Processo em Segredo de Justiça

RÉU:

Proc. nº 515-62.2017.8.10.0106 (5152017)SENTENÇATrata-se de ação de homologação de acordo extrajudicial proposta pelo
Ministério Público Estadual, celebrado pelas partes em epígrafe discriminadas.As partes requerem a homologação do acordo de
guarda e alimentos firmado, cujo instrumento está acostado à fl. 04/05 dos autos.É o breve relatório. Decido.As partes decidiram
firmar acordo quanto ao pagamento a título de pensão alimentícia, guarda e visitas em favor das menores Shaylla Evelly Gomes da
Silva, Inaciel Bispo da Silva Filho e Domingos Salatiel, conforme se verifica às fls. 4/5.Nessa passada, o art. 840 do Código Civil
prevê que: "É lícito aos interessados prevenirem ou terminarem o litígio mediante concessões mútuas".In casu, tendo sido
observadas todas as formalidades legais, com fulcro no art. 487, inciso III, alínea "b", do Novo Código de Processo Civil,
HOMOLOGO o acordo celebrado pelas partes, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Por seguinte, JULGO EXTINTO o
processo com resolução do mérito. Sem custas e despesas processuais nos termos da lei.Publique-se. Registre-se. Intimem-
se.Dispensado o prazo recursal. Arquivem-se os autos com baixa na distribuição.SERVE A PRESENTE SENTENÇA COMO
MANDADO DE INTIMAÇÃO.Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei.Passagem Franca - MA, 26 de junho de 2017. Arianna
Rodrigues de Carvalho SaraivaJuíza de Direito Titular da Comarca de Passagem Franca/MA Resp: 185371

PROCESSO Nº 0000576-54.2016.8.10.0106 (5762016)
AÇÃO: PROCEDIMENTOS REGIDOS POR OUTROS CÓDIGOS, LEIS ESPARSAS E REGIMENTOS | ALIMENTOS - LEI
ESPECIAL Nº 5.478/68

AUTOR: Processo em Segredo de Justiça

REU: Processo em Segredo de Justiça

Proc. n° 576-54.2016.8.10.0106 (5762016)SENTENÇAVistos etc.I - RELATÓRIO.O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, por seu
Promotor de Justiça, no uso de suas atribuições legais, agindo como substituto processual de Leirivan Oliveira Cardoso,
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representada pela sua genitora Edivania Barbosa de Oliveira, protocolou junto a Secretaria de Vara, deste Fórum, a presente
AÇÃO DE ALIMENTOS, em face de DORIVAN CARDOSO PEREIRA, todos qualificados nos autos.Juntou documentos à fls.
06/09.Fixados os alimentos provisórios, conforme decisão de fls. 11-11v.Realizadas audiência de conciliação, restou frutífera.Por
fim, o Ministério Público opinou pela homologação do acordo.É o relatório. Decido.As partes decidiram firmar acordo quanto ao
pagamento a título de pensão alimentícia, guarda e visitas em favor do menor Leirivan Oliveira Cardoso, conforme se verifica às
fls. 42.In casu, tendo sido observadas todas as formalidades legais, HOMOLOGO por sentença o acordo celebrado pelas partes,
para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Por seguinte, com fulcro no art. 487, inciso III, alínea "b", do Código de Processo
Civil, JULGO EXTINTO o processo com resolução do mérito. Sem custas e sem honorários advocatícios.Publique-se. Registre-se.
Intimem-se.Dispensado o prazo recursal. Arquivem-se os autos com baixa na distribuição.SERVE A PRESENTE SENTENÇA
COMO MANDADO DE INTIMAÇÃO.Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei.Passagem Franca - MA, 26 de junho de 2017.
Arianna Rodrigues de Carvalho SaraivaJuíza de Direito Titular da Comarca de Passagem Franca/MA Resp: 185371

PROCESSO Nº 0000605-12.2013.8.10.0106 (4582013)
AÇÃO: PROCEDIMENTOS REGIDOS POR OUTROS CÓDIGOS, LEIS ESPARSAS E REGIMENTOS | DIVÓRCIO LITIGIOSO

REQUERENTE: Processo em Segredo de Justiça
ADVOGADO: JULIANO DA SILVA OLIVEIRA ( OAB 11113A-MA )

REQUERIDO: Processo em Segredo de Justiça

Proc. n° 605-12.2013.8.10.0106 (4582013)SENTENÇA.Vistos, etc.I RELATÓRIO.Trata-se de pedido de Ação de Divórcio Direto
Litigioso proposta por EDIMILSON ALVES BARBOSA em face de SILVANI BARROSO CARNEIRO, ambos qualificados nos
autos.Juntou documentos (fls. 05/12).Devidamente citada por carta precatória, a parte requerida não contestou (fls. 33/35).Por fim,
O Ministério Público opinou pelo julgamento antecipado da lide (fls. 39-v).É o que convém relatar.Decido.II FUNDAMENTAÇÃO.A
requerida foi devidamente citada (vide certidão de fls. 33), porém, não não apresentou contestação. Portanto, recaem sobre ela os
efeitos da revelia constante no art. 344 do CPC.Dessa forma, DECRETO A REVELIA da requerida, passando ao julgamento
antecipado do presente feito, nos termos do artigo 355, inciso II, do Código de Processo Civil.Em razão da modificação do art. 226,
§6º, da CF, com a nova redação dada pela EC nº. 66/2010 descabe falar em requisitos para a concessão do divórcio. Dessa forma,
não há mais requisito temporal ou fático para a concessão do divórcio.III DISPOSITIVO.Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o
pedido, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, a fim de decretar o divórcio do casal, declarando dissolvido o casamento havido
entre EDIMILSON ALVES BARBOSA e SILVANI BARROSO CARNEIRO. Sem custas e despesas processuais nos termos da
lei.Serve a presente sentença como MANDADO de averbação, para os fins previstos na Lei nº. 6.015/73 e na Lei nº. 6.515/73, e
como MANDADO de registro de sentença, sendo certo que a gratuidade judiciária deferida estende-se aos emolumentos dos atos
notariais e registrais, destinados ao cumprimento do dispositivo, conforme a jurisprudência do STJ.Publique-se. Registre-se.
Intimem-se, inclusive por edital (se necessário), com prazo de 20 (vinte) dias. Escoado in albis o prazo recursal, certifique-se o
trânsito em julgado, expedindo-se o mandado de averbação (ou cópia da presente sentença), arquivando-se, em seguida, os autos
com baixa na distribuição.Autorizo a Secretária Judicial a assinar "de ordem" os mandados e demais comunicações processuais
que se fizerem necessários.SERVE A PRESENTE SENTENÇA COMO MANDADO E INTIMAÇÃO.Cumpra-se na forma e sob as
penas da Lei.Passagem Franca - MA, 27 de abril de 2017.Arianna Rodrigues de Carvalho SaraivaJuíza de Direito Titular da
Comarca de Passagem Franca/MA Resp: 184440

PROCESSO Nº 0000713-36.2016.8.10.0106 (7132016)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

REQUERENTE: MARIA CARDOSO DA SILVA PEREIRA
ADVOGADO: JULIANO DA SILVA OLIVEIRA ( OAB 11113-MA )

REQUERIDO: BANCO BANRISUL S.A
ADVOGADO: PAULO ROBERTO VIGNA ( OAB 173477-SP )

Proc. nº 713-36.2016.8.10.0106 (7132016)SENTENÇAVistos etc.I RELATÓRIO.Relatório dispensado, conforme art. 38, da Lei nº.
9.099/95.II FUNDAMENTAÇÃO.Esquadrinhando-se os autos, verifico que a causa cinge-se, em síntese, em torno da alegação de
empréstimo bancário realizado junto ao banco requerido, efetivado no nome da parte requerente sem o seu consentimento, que
recebe benefício do INSS, o qual não autorizou e nem assinou o contrato.O caso em questão deve ser analisado sobre a ótica do
direito do consumidor e, portanto, há que se observar, havendo verossimilhança nas alegações da parte autora e/ou
hipossuficiência manifesta na relação, a inversão do ônus da prova, prevista no artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor.
Nessas hipóteses de empréstimo consignado, entendo que a parte requerente deve demonstrar eventual vício de vontade na
contratação (art. 373, I, CPC), enquanto que a parte requerida deve comprovar a regularidade da contratação.No caso sub
examen, percebo várias inconsistência nos dados na documentação de identidade apresentados em sede de defesa pelo banco
requerido, mormente ao número da identidade, filiação e naturalidade, bem como sobre a não alfabetização da requerente,
convencendo-me da ocorrência de fraude de terceiros, fato este que desobriga a parte requerente de arcar com ônus dos
descontos mensais no seu beneficio do INSS, uma vez que, diante das provas acostadas nos autos, tudo indica que o empréstimo
foi realizado de forma fraudulenta. Ademais, conforme consta nos autos, a parte autora se incumbiu em devolver o valor tido como
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indevido, realizando depósito judicial no valor exato (vide fls. 28), o que manifestamente demonstra sua boa-fé. Nessa passada,
registro que os argumentos apresentados pela parte autora na inicial guardam verossimilhança, as provas carreadas aos autos,
possibilita o julgamento procedente da demanda, uma vez que logrou êxito quanto ao fato constitutivo de seu direito, consoante o
art. 373, I do CPC.Tratando-se de relação de natureza consumerista, submetido à égide do CDC, é obrigação da empresa trazer
aos autos a comprovação de fato impeditivo do direito da autora, sob pena de ter que suportar as consequências de sua inação,
(art. 373, inciso II do CPC). O banco requerido deixou de apresentar argumentações relevantes, posto que não fundamenta sua
defesa com provas suficientes que demonstrem a lisura do seu procedimento.Diante de tal panorama, noutro sentido não se
poderia concluir, senão naquele que converge para o fato de que, a rigor, o contrato de empréstimo de que tratam os autos não foi
realizado com o consentimento da parte autora e, portanto, todos os prejuízos daí advindo devem ser suportados pela instituição
credora. Neste passo, cabia ao Banco demonstrar que, diversamente do alegado, os descontos eram efetivamente devidos,
máxime diante do quanto exposto no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor: São direitos básicos do consumidor: VIII - a
facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério
do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;Aliás, e a fim de
que se evitem conclusões precipitadas, não se está a, deliberadamente, inverter o onus probandi, mas de fazê-lo considerando
que todo o arcabouço probatório colacionado pela parte autora aos autos confere um juízo de certeza suficiente idôneo a
comprovar a verossimilhança de suas alegações. Caberia ao demandado fazer prova quanto a existência de fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito da autora, de acordo com o art. 373, II, CPC, porém, a documentação acostada aos autos não
se mostrou suficiente para comprovar fato que afastasse sua responsabilidade civil, nos termos do art. 20 do CDC.Frise-se, porque
oportuno, que o Código Civil, diploma aplicável subsidiariamente ao caso, é expresso ao determinar que haverá obrigação de
reparar o dano quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos
alheios, conforme art. 927, parágrafo único, litteris:Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos
especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os
direitos de outrem.Demonstrados, pois, todos os elementos conformadores da responsabilidade objetiva, clara é a necessidade de
que o Banco requerido arque, independentemente da existência de culpa, com todos os prejuízos causados e oriundo da
insegurança no serviço prestado.Com relação ao pedido de danos morais estipulado pela parte requerente, o Código Civil
Brasileiro nos seus artigos 186 e 927 preceitua que:Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência, ou
imperícia, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.Art. 927. Aquele que, por ato
ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.Em síntese, dano moral é tudo aquilo que atinge a honra, a
dignidade, a personalidade da pessoa humana, contudo, por várias formas essas episódios podem acontecer. E, cada vez mais se
tem entendido que o dano moral é devido quando ultrapassa o mero aborrecimento. A propósito:APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO
INDENIZATÓRIA. DANO MORAL. DANO IN RE IPSA. NEXO CAUSAL CONFIGURADO. FIXAÇÃO DO QUANTUM
INDENIZATÓRIO. 1. Embora o dano moral dispense qualquer espécie de comprovação, pois tem origem em um ato lesivo que
atinge a esfera íntima da pessoa humana, sendo ele presumível, o vínculo existente entre a conduta do agente e o resultado
produzido por ela foi claramente demonstrado nos autos. 2. Fixado o quantum indenizatório seguindo o parâmetro utilizado por
esta Colenda Câmara. APELO PROVIDO. (Apelação Cível Nº 70057562688, Décima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do
RS, Relator: Roberto Sbravati, Julgado em 27/02/2014).Na avaliação do quantum necessário à reparação, convém analisar os
seus dois critérios principais, quais sejam: o bem jurídico lesado e os fatos narrados no processo, devendo ser atingido o ponto de
equilíbrio entre ambos, para que se defina o ideal na fixação da indenização por danos morais.Deve-se atentar, ainda, para o
Princípio da Razoabilidade e Proporcionalidade, a fim de que o quantum não seja meramente simbólico, passível de retirar o
caráter reparatório da sanção e seu efeito pedagógico de desestimular conduta semelhante no futuro, mas, também, de modo que
não causar-lhe o enriquecimento ilícito ou signifique dano extremamente gravoso ao ofensor.Quanto ao pedido de repetição de
indébito pleiteado pela parte autora, cabe a restituição do valor igual ao dobro do que pagou.III DISPOSITIVO.Ante ao exposto,
com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE a presente ação, resolvendo o mérito
para:a) DECLARAR inexistente a dívida no valor de R$ 5.294,40 (cinco mil, duzentos e noventa e quatro reais e quarenta
centavos), cessando imediatamente os descontos de R$ 220,60 (duzentos e vinte reais e sessenta centavos), no benefício do
INSS da requerente, referente ao contrato n° 2583250;b) CONDENAR a parte requerida PAGAR à parte requerente, já em dobro, o
valor de R$ 5.735,60 (cinco mil, setecentos e trinta e cinco reais e sessenta centavos), a título de repetição de indébito,
correspondente aos 13 (treze) meses de descontos no benefício da parte requerente, devidamente atualizados com juros legais de
1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária, a partir da data de cobrança;c) CONDENAR a parte requerida,
PAGAR, a título de danos morais à parte requerente, o valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), corrigidos monetariamente
pelo INPC, mais juros de 1% ao mês, a contar desta sentença.INTIME-SE o banco requerido para tomar ciência do valor
depositado na conta judicial pelo requente (vide DJO de fls. 28), correspondente ao valor do empréstimo em questão, devendo
indicar pessoa devidamente habilitada para realizar o levantamento do montante via Alvará Judicial.Sem condenação em custas
processuais, nem em honorários advocatícios ante o disposto no art. 55, da Lei nº. 9.099/95.Publique-se. Registre-se. Intimem-
se.Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com baixa na distribuição.Autorizo a Secretária Judicial a assinar "de ordem"
os mandados e demais comunicações processuais que se fizerem necessários.SERVE A PRESENTE SENTENÇA COMO
MANDADO DE INTIMAÇÃO.Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei.Passagem Franca - MA, 13 de junho de 2017.Arianna
Rodrigues de Carvalho SaraivaJuíza de Direito Titular da Comarca de Passagem Franca/MA Resp: 184440

PROCESSO Nº 0000851-71.2014.8.10.0106 (8512014)
AÇÃO: PROCESSO COMUM | AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

AUTOR: Parte em Segredo de Justiça e MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
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ACUSADO: FRANCISCO BISPO DE ASSIS

Proc. nº 851-71.2014.8.10.0106 (8512014)SENTENÇAVistos, etc.I - RELATÓRIO.Chegou aos autos a notícia de que F B DE A,
qualificado nos autos, faleceu no dia 05/04/2017, conforme consta na Certidão de Óbito juntada às fls. 41.Em parecer, o Ministério
Público manifestou-se pela extinção da punibilidade.É o breve relatório.Decido.II - FUNDAMENTAÇÃO.Esquadrinhando-se os
autos, averigua-se que a manifestação ministerial merece ser acolhida, tendo com base as fundamentações declinadas pelo
Promotor de Justiça.Sem maiores delongas, verifica-se in casu, tratar-se realmente da extinção da punibilidade do agente, nos
termos do artigo 107, inciso I, do Código Penal Brasileiro, que assim dispõe, in verbis:"Art. 107. Extingue-se a punibilidade:I - pela
morte do agente".A guisa de ilustração, oportuna é trazer à colação ensinamentos doutrinários que radiografam com fidelidade o
caso em questão:"Extingue-se a punibilidade pela morte do agente (art. 107, inciso I) em decorrência do princípio mors ominia
solvit (a morte tudo apaga)". In Manual de Direito Penal, Volume I, Julio Fabbrini Mirabete, Editora Atlas, 17ª Ed. p.384.Na mesma
esteira de raciocínio é o ensinamento de Damásio E. de Jesus, in sua obra intitulada Direito Penal, volume I, Parte Geral, Editora
Saraiva, p. 691, in verbis:"Sendo personalíssima a responsabilidade penal, a morte do agente faz com que o Estado perca o jus
puniendi". Dado que restou comprovada nos autos a morte agente, conforme faz prova a certidão de óbito (fls. 56), não há o que
discutir, sendo forçoso decretar extinta a punibilidade.III - DISPOSITIVO.Face ao exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
com supedâneo no artigo 62 do Código de Processo Penal e artigo 107, inciso I, do Código Penal, JULGO EXTINTA A
PUNIBILIDADE do de cujos F B de A.Sem custas e honorários advocatícios.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Cientifique-se o
Ministério Público.Ante a preclusão lógica, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição.Autorizo o (a) Secretário (a)
Judicial a assinar "de ordem" os mandados e demais comunicações processuais que se fizerem necessários.Cumpra-se na forma
e sob as penas da Lei.Passagem Franca - MA, 26 de junho de 2017. Arianna Rodrigues de Carvalho SaraivaJuíza de Direito
Titular da Comarca de Passagem Franca/MA Resp: 185371

Pastos Bons

Expediente nº 6691665
À(s) Parte(s) e ao(s) seu(s) Procuradores:
PROCESSO N.º : 302-53.2017.8.10.0107
AÇÃO: RETIFICAÇÃO DE CERTIDÃO DE NASCIMENTO
AUTOR (A): FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA SILVA e sua esposa FRANCILENE REGO AGUIAR SILVA
ADVOGADO(A): Carlos Alberto Madeira, OAB/MA 8820
INTIMAÇÃO: Da(s) Parte(s) Autora FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA SILVA e sua esposa FRANCILENE REGO AGUIAR
SILVA, por meio de seus(uas) advogados(as) CARLOS ALBERTO MADEIRA, OAB/MA 8820, todos acima identificados, do inteiro
teor do(a) DESPACHO de fl. 17, a seguir transcrito(a): "DESPACHO. Defiro requerimento formulado pelo parquet no verso das fls.
15. Proceda-se conforme requerido, intimando-se os autores para que, no prazo de 15 (quinze) dias, juntem aos autos documentos
hábeis a comprovar o mês do nascimento de sua filha, tais como, declaração de nascido vivo, documento de batismo e/ou
fotografias, ou, não sendo possível a comprovação documental, indiquem rol de testemunhas para realização de audiência de
justificação. Após o decurso do prazo, apresentados os documentos, abra-se vistas dos autos ao MP. Não apresentada
documentação e apresentado ou não o rol de testemunhas, voltem os autos conclusos para designação de audiência. Cumpra-se.
Pastos Bons/MA, 24 de maio de 2017. Claudilene Morais de Oliveira. Juíza de Direito. Titular da Comarca de Pastos Bons/MA"
Pastos Bons/MA, 29 de junho de 2017.
Eronilda Lacerda Camapum
Secretária Judicial

Expediente nº 6687767
À(s) Parte(s) e ao(s) seu(s) Procuradores:
PROCESSO N.º : 31-78.2016.8.10.0107
AÇÃO: CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
AUTOR (A): DAIANA BARROSO NOGUEIRA
ADVOGADO(A): Fernanda Fernandes Guimarães, OAB/MA 10.552
RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR: DORGIVAL DA ROCHA NETO
INTIMAÇÃO: Da(s) Parte(s) Autora DAIANA BARROSO NOGUEIRA, por meio de seus(uas) advogados(as) FERNANDA
FERNANDES GUIMARÃES, OAB/MA 10.552, para comparecer em Secretaria Judicial a fim de ser desentranhado os documentos
acostados na inicial entregue ao autor, mediante certidão os autos.
Pastos Bons/MA, 28 de junho de 2017.
Eronilda Lacerda Camapum
Secretária Judicial

Expediente nº 6691551
À(s) Parte(s) e ao(s) seu(s) Procuradores:
PROCESSO N.º : 438-89.2013.8.10.0107
AÇÃO: DECLARATÓRIA DE DÉBITO C/C CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS E MATERIAIS
AUTOR (A): LUCINA MARIA PEREIRA SUDARO
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ADVOGADO(A): Jonas de Sousa Pinto, OAB/PI 7622
RÉU: BANCO BMC S.A (BANCO BRADESCO)
ADVOGADO (A): Wilson Sales Belchior, OAB/MA 11.099-A
INTIMAÇÃO: Da(s) Parte(s) Ré BANCO BMC S.A (BANCO BRADESCO), por meio de seus(uas) advogados(as) WILSON SALES
BELCHIOR, OAB/MA 11.099-A, para que no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o pagamento do valor total da condenação
devidamente corrigido, sob pena de o montante da condenação ser acrescido de multa no percentual de 10 % (dez por cento),
bem como de honorários advocatícios no percentual de 10 % dez por cento), nos termos do art. 523, § 1°, do Código de Processo
Civil, com advertência de que transcorrido o referido prazo, sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para
que este, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, caso queira, sua impugnação (art.
525, caput, NCPC)
Pastos Bons/MA, 29 de junho de 2017.
Eronilda Lacerda Camapum
Secretária Judicial

Expediente nº 6692778

PROCESSO Nº.: 520-18.2016.8.10.0107
AÇÃO: DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E CONDENAÇÃO
EM DANOS MORAIS
REQUERENTE: MARIA DA CONCEIÇÃO
ADVOGADO (A): JONAS DE SOUSA PINTO – OAB/MA12.263-A
REQUERIDO (A): BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO (A): WILSON SALES BELCHIOR – OAB/MA Nº. 11.099-A
INTIMAÇÃO do(a) parte Requerida BANCO BRADESCO S/A, por meio do(a) Advogado(a) WILSON SALES BELCHIOR –
OAB/MA Nº. 11.099-A, para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar contrarrazões ao recurso de apelação interposto nos autos à
epígrafe. Pastos Bons (MA), 27 de Junho de 2017. ERONILDA LACERDA CAMAPUM - Secretária Judicial.

Expediente nº 6691874
À(s) Parte(s) e ao(s) seu(s) Procuradores:
PROCESSO N.º : 656-78.2017.8.10.0107
AÇÃO: INTERDIÇÃO COM PEDIDO DE CURATELA PROVISÓRIA EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
AUTOR (A): FRANCISCO MARTINS DE SOUSA
ADVOGADO(A): Vladimir Lenin Furtado e Sousa, OAB/MA 9.528
Joaquim Pedro de Barros Neto, OAB/MA 7.923
Bernardino Rêgo Neto, OAB/MA 13.551
RÉU: B.L.F. DE S.
INTIMAÇÃO: Da(s) Parte(s) Autora FRANCISCO MARTINS DE SOUSA, por meio de seus(uas) advogados(as) VLADIMIR LENIN
FURTADO E SOUSA, OAB/MA 9.528, JOAQUIM PEDRO DE BARROS NETO, OAB/MA 7.923 e BERNARDINO RÊGO NETO,
OAB/MA 13.551, todos acima identificados, do inteiro teor do(a) DESPACHO de fl. 27-29, a seguir transcrito(a): "Decisão. Trata-se
de pedido de Liminar de Curatela Provisória, nos autos da Ação de Interdição ajuizada por Francisco Martins de Sousa, por meio
de advogado regularmente constituído, em desfavor de Bruna Lais Francelino de Sousa, todos qualificados, com objetivo de obter
a interdição provisória da ré. Alegou o requerente, que a Interditanda foi diagnosticada como portadora de quadro neuropsiquiátrico
de Oligofrenia Grave/Moderada + Epilepsia de difícil controle + transtorno respiratório obstrutivo alto + microcefalia, em decorrência
de Encefalopatia Hipoxicoisquêmica ou infecção perinatal com atrofia cerebral grave e dilatação, o que lhe tornaria totalmente
incapaz para exercer os atos da vida laboral e civil. Afirmou, ainda, que na qualidade de genitor da Interditanda, lhe dedica todos
os cuidados necessários e que goza de plenas condições físicas e mentais, além de ser pessoa de reputação ilibada, não pesando
contra si nenhum antecedente criminal. Finalizou requerendo o deferimento da Curatela Provisória. Pedido instruído com
documentos de fl. 07/15.
Com vista dos autos, o Ministério Público manifestou-se favorável ao deferimento da curatela provisória, fl. 24 e verso/25. É o
relatório do que interessa. Passo a decidir. Compulsando os autos, entendo presentes os requisitos autorizadores da concessão da
medida liminar, consubstanciados na verossimilhança das alegações aliadas ao prejuízo de difícil reparação, senão vejamos. Das
provas acostadas aos autos emerge a verossimilhança das alegações, diante do documento de fls. 13, que corrobora as alegações
autorais, do qual se extrai, ainda, que o quadro da interditanda é "irreversível/incurável". Diante disso, resta presente o requisito do
fumus boni iuris. Aliado a isso, o periculum in mora encontra-se manifesto diante da alegação autoral de que o benefício
assistencial percebido pela interditanda encontra-se suspenso desde 05/03/2017, sendo necessário o termo de curatela para
garantir a continuidade do pagamento, do qual depende aquela para uma melhor condição de vida. Assim, presente também o
requisito do periculum in mora. Nas demandas envolvendo curatela, as medidas judiciais devem visar ao interesse da pessoa
interditada, sobretudo quando acometida de grave enfermidade. A jurisprudência já se posicionou no sentido de que se admite a
nomeação de curador provisório, ainda que em sede de liminar, sobretudo nas hipóteses em que os efeitos da medida liminar se
revertem em proveito do interditando. PROCESSUAL CIVIL. INTERDIÇÃO E CURATELA PARCIAL. INTERROGATÓRIO
REALIZADO POSTERIORMENTE. ADEQUAÇÃO DA MEDIDA. NOMEAÇÃO DE CURADOR PROVISÓRIO. REVOGAÇÃO.
DESCABIMENTO. 1. É cabível a nomeação de curador provisório antes de interrogatório do interditando (art. 1.181 - CPC),
quando há elementos de convicção que evidenciem a incapacidade civil da interditanda. 2. A providência provisória tem natureza
protetiva, podendo, porém, ser revista ou renovada a qualquer momento. 3. Agravo improvido. Decisão mantida. (Agravo de
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Instrumento nº 012831-2012 (116343/2012), 2ª Câmara Cível do TJMA, Rel. Vicente de Paula Gomes de Castro. j. 19.06.2012,
unânime, DJe 27.06.2012). AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INTERDIÇÃO. CURATELA PROVISÓRIA. REQUISITOS
PREENCHIDOS. CURADOR. DESCENDENTE QUE SE DEMONSTRAR MAIS APTO. ART. 1.775, § 1º, DO CC. RECURSO
PROVIDO. A curatela provisória requerida constitui medida excepcional concedida apenas se verificada a verossimilhança da
alegação, associada ao perigo da demora. Preenchidos os requisitos, deve ser nomeado como curador da interditanda, o
descendente que se demonstrar mais apto, nos termos do art. 1.775, § 1º, do Código Civil. (Agravo de Instrumento nº
0274517-67.2014.8.13.0000 (1), 6ª Câmara Cível do TJMG, Rel. Edilson Fernandes. j. 15.07.2014). AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE INTERDIÇÃO. LIMINAR INDEFERIDA. CURATELA PROVISÓRIA A SER CONCEDIDA AO AGRAVANTE,
COMPANHEIRO DA INTERDITANDA. POSSIBILIDADE. Verificada a verossimilhança das alegações da parte agravante, somada
ao prejuízo de dano de difícil reparação, merece deferida a medida liminar, no intuito de salvaguardar os interesses da incapaz.
Agravo de instrumento provido. (Agravo de Instrumento Nº 70057908642, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS,
Relator: Jorge Luís Dall´Agnol, Julgado em 26/03/2014) (TJ-RS - AI: 70057908642 RS, Relator: Jorge Luís Dall´Agnol, Data de
Julgamento: 26/03/2014, Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 31/03/2014). Ante o exposto,
preenchidos os requisitos do art. 300, do Novo Código de Processo Civil, na esteira do parecer ministerial, DEFIRO o pedido de
antecipação de tutela, para NOMEAR, como curador provisório da Interditanda, até o julgamento final da presente demanda, o Sr.
FRANCISCO MARTINS DE SOUSA, não podendo aquela praticar, sem assistência deste atos negociais de cunho econômico e
patrimonial. A curatela não alcança o direito ao próprio corpo, à sexualidade, ao matrimônio, à privacidade, à educação, à saúde,
ao trabalho e ao voto. Advirta-se o curador de que não poderá, por qualquer modo, alienar ou onerar bens móveis, imóveis ou de
qualquer natureza, pertencentes à Interditada, sem autorização judicial. Lavre-se o Termo da Curatela Provisória, do qual deverá
constar a advertência acima, bem como a obrigação de prestar contas sempre que solicitado, intimando-se a Curadora para
assiná-lo. Tratando-se de pessoa idônea e face à inexistência de bens, o Curador está dispensado de prestar garantia. Ainda, em
atenção ao que prevê o caput do art. 751, do CPC, cite-se a interditanda para que compareça na Sala de Audiência do Fórum
Local, no dia 02/08/2017, às 09H00min, para audiência de interrogatório. Faça constar no mandado de citação, que o (a)
Interditando(a) terá o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data da referida audiência, para impugnar o pedido, nos termos do art.
752, do CPC. Intimações necessárias. Cumpra-se. Dê ciência ao Ministério Público. Pastos Bons/MA, 26 de junho de 2017.
Claudilene Morais de Oliveira. Juíza de Direito. Titular da Comarca de Pastos Bons/MA"
Pastos Bons/MA, 29 de junho de 2017.
Eronilda Lacerda Camapum
Secretária Judicial

Expediente nº 6691619
À(s) Parte(s) e ao(s) seu(s) Procuradores:
PROCESSO N.º : 857-41.2015.8.10.0107
AÇÃO: DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C CONDENAÇÃO EM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E
MATERIAIS
AUTOR (A): MARIA ALVES MOREIRA
ADVOGADO(A): Danilo de Carvalho Madeira, OAB/PI 12.456
RÉU: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO (A): Rubens Gaspar Serra, OAB/SP 119.859
INTIMAÇÃO: Da(s) Parte(s) , por meio de seus(uas) advogados(as), todos acima identificados, do inteiro teor do(a) DESPACHO
de fl. 73, a seguir transcrito(a): "DESPACHO. Intime-se a parte autora para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste acerca
do comprovante de depósito judicial, apresentados pelo requerido, em petição de fls. 70/71, requerendo o que entender
necessário. Após o decurso do prazo acima, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Pastos Bons (MA), 30 de maio
de 2017. Claudilene Morais de Oliveira. Juíza de Direito. Titular da Comarca de Pastos Bons/MA"
Pastos Bons/MA, 29 de junho de 2017.
Eronilda Lacerda Camapum
Secretária Judicial

Paulo Ramos

PROCESSO Nº 0000071-35.2008.8.10.0109 (712008)
AÇÃO: PROCESSO CAUTELAR | CAUTELAR INOMINADA

REQUERENTE: BANCO MATONE S/A
ADVOGADO: FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA ( OAB 109730-MG ) e MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA ( OAB
63440-MG )

REQUERIDO: MUNICÍPIO DE MARAJÁ DO SENA - MA E PERACHI ROBERTO DE FARIAS MORAIS

Processo nº 71-35.2008.8.10.0109 (712008)DECISÃOCuida-se de Ação Cautelar Preparatória com Pedido de Liminar proposta por
Banco Matone S/A em face de Município de Marajá do Sena e Perachi Roberto de Farias Morais, objetivando o depósito em juízo
de valor referente às prestações vencidas e vincendas de empréstimos consignados contratados pelos servidores públicos
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municipais, cujo repasse era de responsabilidade do réu.Relata o promovente que, em 14 de março de 2007, foi celebrado com o
Município de Marajá do Sena um convênio para viabilizar a contratação de empréstimos consignados pelos servidores públicos
municipais. Incumbiria ao município réu descontar as parcelas diretamente da folha de pagamento dos funcionários e repassar os
valores à instituição financeira, o que deixou de ser feito a partir de julho de 2007. Dessa forma, o autor pretende, através da
presente ação cautelar, assegurar a efetividade de futura demanda, na qual pleiteará o efetivo repasse dos valores retidos pela
municipalidade. Requereu a concessão de liminar, para que fosse depositado em juízo pelo Município de Marajá do Sena a quantia
de R$ 53.790,02 (cinquenta e três mil, setecentos e noventa reais e dois centavos).Este Juízo, às fls. 58, proferiu decisão
postergando a análise da medida liminar requerida para momento posterior ao oferecimento de resposta pelos réus.Embora
devidamente citado, o Município de Marajá do Sena quedou-se inerte, conforme certidão de fls. 64.Às fls. 66/67, o Ministério
Público manifestou-se opinando pela realização da citação do réu ainda não chamado a integrar a lide.Realizada audiência de
conciliação, foi frustrada a tentativa de acordo entre as partes (fls. 126).Vieram-se os autos conclusos.Era o que cabia relatar.
Passo a decidir.Observando detidamente os autos, verifico que o pedido de liminar encontra-se pendente de apreciação, razão
pela qual detenho-me a sua análise.O demandante requereu, liminarmente, o depósito em juízo do valor de R$ 53.790,02
(cinquenta e três mil, setecentos e noventa reais e dois centavos) pelo Município de Marajá do Sena, referente à soma das
parcelas que deveriam ter sido descontadas dos vencimentos dos servidores públicos municipais e repassadas ao banco em
decorrência da contratação de empréstimos consignados, em cumprimento à obrigação assumida pelo município em
convênio.Ocorre que o pedido liminar coincide com o objeto da presente ação cautelar, por meio da qual se pretende o depósito
judicial do valor mencionado a fim de garantir a efetividade de provimento jurisdicional futuro em ação ordinária principal a ser
proposta, o que impede o seu deferimento, nos termos do art. 1º, § 3° da Lei nº 8.437/92:Art. 1° Não será cabível medida liminar
contra atos do Poder Público, no procedimento cautelar ou em quaisquer outras ações de natureza cautelar ou preventiva, toda
vez que providência semelhante não puder ser concedida em ações de mandado de segurança, em virtude de vedação legal.[...]§
3° Não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação.Como se percebe, a legislação
regente da matéria dispõe expressamente que o pedido de liminar em face da Fazenda Pública deve ser indeferido quando tiver
caráter satisfativo e esgotar por completo a solução da demanda, o que é o caso dos autos.Neste sentido é o entendimento do
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão e demais Tribunais pátrios. Confiram-se os seguintes julgados:AGRAVO DE
INSTRUMENTO. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE BEM IMÓVEL. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE - REJEITADA.
DETERIORAÇÃO DO BEM. RESPONSABILIDADE DO LOCADOR. DEVER DE REFORMA. NÃO DEVOLUÇÃO DO IMÓVEL
APÓS O FIM DO CONTRATO. PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA SATISFATIVA CONTRA A
FAZENDA PÚBLICA - IMPOSSIBILIDADE. DEVER DE PAGAR O ALUGUEL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I -
Observa-se por meio da certidão de fl. 37, que o mandado de citação e intimação fora juntado apenas em 28/09/2015, tendo assim
como termo final o dia 19/10/2015, exatamente o dia em que foi protocolizado o presente Agravo de Instrumento. Preliminar
rejeitada; II - O art. 1°, § 3°, da Lei n° 8437/92 dispõe que: "Não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer
parte, o objeto da ação." III - Apesar do que dispõe o art. 23, III, da Lei n° 8245/91, que determina a restituição do imóvel, finda a
locação, no estado em que se recebeu, no caso dos autos, tal determinação implicaria tutela satisfativa irreversível,
impossibilitando o retorno ao status a quo, em caso de modificação na decisão de mérito. Recurso parcialmente provido. (TJ- MA.
AI 0530612015, Rel. Desembargador(a) JOSÉ DE RIBAMAR CASTRO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, julgado em 15/12/2015, DJe
18/12/2015) AGRAVO. ADMINISTRATIVO . ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. NATUREZA
SATISFATIVA. INDEFERIMENTO. LEI N. 9.494 /97. 1. A pretensão recursal encontra óbice legal, porquanto o pleito vindicado pela
agravante, em liminar, tem natureza satisfativa, além de ser absolutamente irreversível, na hipótese de deferimento, pois a sua
análise nesta via recursal corresponde ao pedido de mérito e, não, a seus efeitos, restando, portanto, inviabilizada. 2. O pedido
para expedição de "Habite-se" esgota totalmente o objeto da ação originária, o que é vedado pelo art. 1º , § 3º , da Lei n. 8.437
/92aplicável ao caso, por força do art. 1º da Lei 9.494 /97, que disciplina a tutela antecipada contra a Fazenda Pública, no sentido
de que a medida liminar não pode esgotar, no todo ou em parte, o objeto da ação. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não
provido. (TJ - DF - AGI 20150020157605. Relator(a):GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA. Julgamento:15/07/2015 Órgão Julgador:
3ª Turma Cível. Publicação: Publicado no DJE: 21/07/2015).ART. 1º , 3º , DA LEI N. 8.437 /92 - TUTELA CAUTELAR
SATISFATIVA - IRREVERSIBILIDADE - MEDIDA LIMINAR QUE ESGOTA O OBJETO DA AÇÃO - IMPOSSIBILIDADE -
LOTEAMENTO RURAL - NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO DO INCRA - MATÉRIA NÃO SUBMETIDA AO JUÍZO DE ORIGEM -
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO. (TJ - MG. AI 10111140007266001 MG.
Relator(a):Audebert Delage. Julgamento: 15/12/2015. Órgão Julgador: Câmaras Cíveis / 6ª CÂMARA CÍVEL. Publicação:
18/12/2015).Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar, eis que a sua concessão, nos termos requeridos, é expressamente
vedada pela legislação em vigor.Ademais, cite-se o demandado Perachi Roberto de Farias Morais para oferecer contestação, no
prazo de 15 (quinze) dias. Advirta-se que incumbe ao réu alegar, na contestação, toda a matéria de defesa, expondo as razões de
fato e de direito com que impugna o pedido do autor e especificando as provas que pretende produzir, manifestando-se
precisamente sobre as alegações de fato constantes da inicial, sob pena de presumir-se verdadeiras as não impugnadas, nos
termos dos arts. 336 e 341 do Código de Processo Civil.Após, com ou sem manifestação, façam-me os autos
conclusos.P.R.I.Paulo Ramos - MA, 11 de outubro de 2016.Vanessa Machado LordãoJuíza de Direito Resp: 185629

PROCESSO Nº 0000075-57.2017.8.10.0109 (762017)
AÇÃO: PROCEDIMENTOS INVESTIGATÓRIOS | AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
FLAGRANTEADO: MANOEL SILVA DE JESUS 
ADVOGADO: OTACI LIMA DE ANDRADE, OAB-MA 7280

Processo 75-57.2017.8.10.0109DECISÃOPedido de autorização para deslocamento a Teresina â?" PI para fazer apresentação de
relatórios de estágio e colação de grau em Biomedicina.Com vista do pedido o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL manifestou-se
para que o requerente apresentasse documentação complementar.É o relatório.Passa-se à decisão.Verifica-se ter sido o
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requerente preso por receptação de veículo clonado, e que pagou quinze salários-mínimos de fiança e ficou na obrigação de
utilizar tornozeleira eletrônica.O requerente é professor do Estado do maranhão no Centro de Ensino Roberto Sarney, onde
ministra aulas a adolescentes.Os autos do inquérito policial ainda não chegaram neste Juízo.Foi enviado a este juízo ofício
1011/2017 da Supervisão de Monitoração Eletrônica da SEAP para que fosse reavaliada a necessidade de manutenção de
tornozeleiras eletrônicas em indiciados/acusados.Mesmo sem outros documentos, ver-se que o requerente, em que pese o seu
indiciamento, no presente momento já não necessita de utilização de tornozeleira eletrônica, e nem de limitação de ausentar-se da
Comarca, eis que professor de instituição de ensino público, o que demonstra não haver risco à ordem pública, à instrução
processual ou à aplicação da lei penal, não havendo necessidade de prisão preventiva do senhor MANOEL SILVA DE JESUS,
nem mesmo fiança para a sua liberdade provisória.Ante o exposto, de ofício, determino seja restituído o valor da fiança recolhida
ao senhor MANOEL SILVA DE JESUS, ficando revogadas as medidas cautelares impostas, e autorizado o seu deslocamento da
Teresina â?" PI.Via desta serve como mandado para intimação.Intimem-se também via DJE.Cristovão Sousa BarrosJuiz de Direito,
respondendo. Resp: 93104

PROCESSO Nº 0000293-61.2012.8.10.0109 (2932012)
AÇÃO: PROCEDIMENTOS REGIDOS POR OUTROS CÓDIGOS, LEIS ESPARSAS E REGIMENTOS | BUSCA E APREENSÃO
EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA

AUTOR: BANCO HONDA S/A
ADVOGADO: ALDENIRA GOMES DINIZ ( OAB 10715A-MA )

REU: ANTONIO CESAR DE MELO LOPES

Processo nº 293-61.2012.8.10.0109 DESPACHOIntime-se a parte autora, através de seu advogado (DJE), para se manifestar, no
prazo de 05 (cinco) dias, acerca da certidão de fls. 33-v.Cumpra-se.Paulo Ramos - MA, 17 de abril de 2017.Vanessa Machado
LordãoJuíza de Direito Resp: 185629

PROCESSO Nº 0000316-36.2014.8.10.0109 (3162014)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

AUTOR: RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
ADVOGADO: FLÁVIO SAMUEL SANTOS PINTO ( OAB 8497-MA )

REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Processo nº 316-36.2014.8.10.0109R. Hoje. Chamo o feito à ordem para considerar a apresentação de requerimento
administrativo pela parte autora em face do documento de fls. 08.Intimem-se as partes para, a parte autora em 05 dias e a parte ré
em 10 dias, dada à prerrogativa que lhe é concedida pelo Art. 183 do CPC, para apresentar os quesitos pertinentes à prova
pericial.Cumpra-se. Paulo Ramos/MA, 11/10/2016Vanessa Machado LordãoJuíza de Direito Resp: 183228

PROCESSO Nº 0000657-62.2014.8.10.0109 (6592014)
AÇÃO: PROCESSO DE CONHECIMENTO | GUARDA

REQUERENTE: ADAÍRES DA SILVA SOUZA
ADVOGADO: JOSÉ ALEX BARROSO LEAL ( OAB 4683-MA )
ARIOSTON SOARES OLIVEIRA (OAB/MA 12750)

REQUERIDO: ANTONIA EUSENI FREIRE DA SILVA e LUANA FREIRE DA SILVA SOUZA
ADVOGADO: JOSE RIBAMAR FERNANDES COSTA JUNIOR ( OAB 12337-MA )

Processo nº 657-62.2014.8.10.0109DESPACHOVistos em correição.Em que pese a manifestação promotorial de fls. 120, o
processo teve vista ao Ministério Público determinada em virtude do disposto no último parágrafo do despacho de fls. 97.Assim,
para não procrastinar o feito e, com o objetivo de atingir a mesma finalidade, determino à Secretaria Judicial que encaminhe cópia
do processo, mediante ofício, ao Ministério Público, especificando a finalidade e intime as partes para, em 05 dias, manifestar-se
sobre o laudo anexado aos autos e indique as provas que pretendem produzir, apresentando o rol de testemunhas que irão depor
em juízo, na hipótese de requererem a produção de prova testemunhal.Cumpra-se.Paulo Ramos - MA, 16 de janeiro
2017.Vanessa Machado LordãoJuíza de Direito Resp: 185629

PROCESSO Nº 0000762-39.2014.8.10.0109 (7682014)
AÇÃO: PROCEDIMENTOS REGIDOS POR OUTROS CÓDIGOS, LEIS ESPARSAS E REGIMENTOS | BUSCA E APREENSÃO
EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
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AUTOR: BANCO BV FINANCEIRA S/A CREDITO, FINANCEIRO E INVESTIMENTO
ADVOGADO: GILBERTO BORGES DA SILVA ( OAB 58647-PR )

REU: ANTONIO UCHOA DA SILVA
ADVOGADO: JAEL MOTA DE SOUSA ( OAB 16653-PI )

Processo nº 762-39.2014.8.10.0109R. Hoje.Intime-se a parte embargada para oferecer contrarrazões, no prazo legal. Após,
retornem conclusos.Cumpra-se.Paulo Ramos/MA, 13/02/2017VANESSA MACHADO LORDÃOJuíza de Direito Resp: 185629

Processo nº 809-42.2016.8.10.0109
Ação: INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
Autor(a):JOÃO JOSE DA SILVA
Advogado: Tiago Fialho Lopes (OAB/MA 8548)
Ré(u): BANCO BRADESCO S/A

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte autora por seu advogado, Dr. TIAGO FIALHO LOPES, inscrito na OAB/MA sob o nº
8.548, para no prazo de 10 (dez) dias, apresentar as contrarrazões ao recurso interposto. Dado e passado nesta cidade e
Comarca de Paulo Ramos, Estado do Maranhão, aos 28 de junho de 2017. Eu, Ana Paula Ribeiro Fonseca Alves,
Secretária Judicial, assina de ordem da MM. Juíza de Direito Titular desta Comarca, Dra. Vanessa Machado Lordão.

PODER JUDICIÁRIO do ESTADO do MARANHÃO
JUÍZO de DIREITO da COMARCA de PAULO RAMOS
Rua Desembargador Sarney, s/nº, Centro, Cep: 65.716-000 - Tel. (98) 3655 -0789
SECRETARIA JUDICIAL

EDITAL DE INTIMAÇÃO
(PRAZO 15 DIAS)

Ação de Competência do Tribunal do Júri
Processo nº 131-47.2004.8.10.0109
Autor(a):MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
Advogado(a): Arioston Soares OIiveira(OAB/MA 12750)
Acusado(a): JOÃO BATISTA FERNANDES

O Exmo. Dr. Cristóvão Sousa Barros, Juíz de Direito Titular da 2ª Vara da Comarca de Lago da Pedra respondendo
cumulativamente pela Vara Única de Paulo Ramos, Estado do Maranhão, na forma da lei, etc.
FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem e dele conhecimento tiverem, que por este Juízo e Secretaria Judicial se
processam os termos da Ação Penal acima mencionada, sendo o presente para INTIMAR: JOÃO BATISTA FERNANDES, vulgo
"João da Preta", Brasileiro(a), Casado(a), filho de José Barros e Maria Adália Fernandes, residente em Lago da Pedra/MA,
atualmente com paradeiro em local incerto e não sabido. Para Comparecer perante a Sessão do Tribunal do Júri, que se realizará
no dia 01/08/2017 às 09:00, no Auditório da Câmara Municipal de Vereadores de Paulo Ramos, situado na Rua Clodomir Cardoso,
s/n, bairro Buriti, Paulo Ramos - MA, no qual será submetido a julgamento. E, para que não se alegue ignorância, mandou expedir
este que será publicado e afixado na forma da lei. Dado e passado nesta cidade de Paulo Ramos, Estado do Maranhão, aos 27 de
junho de 2017. Eu, _________, Ana Paula Ribeiro Fonseca Alves, Secretária Judicial, subscrevi.

Juiz Cristóvão Sousa Barros
Titular da 2ª Vara da Comarca de Lago da Pedra
Respondendo pela Comarca de Paulo Ramos

PODER JUDICIÁRIO do ESTADO do MARANHÃO
JUÍZO de DIREITO da COMARCA de PAULO RAMOS
Rua Desembargador Sarney, s/nº, Centro, Cep: 65.716-000 - Tel. (98) 3655 -0789
SECRETARIA JUDICIAL

EDITAL DE INTIMAÇÃO
(PRAZO 15 DIAS)

Ação Penal de Competência do Júri
Processo nº 166-07.2004.8.10.0109
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Autor(a):MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
Advogado(a): Arioston Soares Oliveira(OAB/MA 12750)
Acusado(a): JOSE VASCONCELOS NASCIMENTO

O Exmo. Dr. Cristóvão Sousa Barros, Juíz de Direito Titular da 2ª Vara da Comarca de Lago da Pedra respondendo
cumulativamente pela Vara Única de Paulo Ramos, Estado do Maranhão, na forma da lei, etc.
FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem e dele conhecimento tiverem, que por este Juízo e Secretaria Judicial se
processam os termos da Ação Penal acima mencionada, sendo o presente para INTIMAR: JOSE VASCONCELOS NASCIMENTO
vulgo "Indio", Brasileiro(a), lavrador filho de Pascoal Pereira do Nascimento e Maria de Vasconcelos do Nascimento, com endereço
a Rua Clodomir Cardoso, s/n, Paulo Ramos/MA, o qual encontra-se em local incerto e não sabido. Para Comparecer perante a
Sessão do Tribunal do Júri, que se realizará no dia 25/07/2017 às 09:00, no Auditório da Câmara Municipal de Vereadores de
Paulo Ramos, situado na Rua Clodomir Cardoso, s/n, bairro Buriti, Paulo Ramos - MA, no qual será submetido a julgamento. E,
para que não se alegue ignorância, mandou expedir este que será publicado e afixado na forma da lei. Dado e passado nesta
cidade de Paulo Ramos, Estado do Maranhão, aos 27 de junho de 2017. Eu, _________, Ana Paula Ribeiro Fonseca Alves,
Secretária Judicial, subscrevi.

Juiz Cristóvão Sousa Barros
Titular da 2ª Vara da Comarca de Lago da Pedra
Respondendo pela Comarca de Paulo Ramos

PODER JUDICIÁRIO do ESTADO do MARANHÃO
JUÍZO de DIREITO da COMARCA de PAULO RAMOS
Rua Desembargador Sarney, s/nº, Centro, Cep: 65.716-000 - Tel. (98) 3655 -0789
SECRETARIA JUDICIAL

EDITAL DE INTIMAÇÃO
(PRAZO 15 DIAS)

Ação de Penal de Competência do Júri
Processo nº 24-37.2003.8.10.0109
Autor(a):MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
Advogado(a): OTACI LIMA DE ANDRADE(OAB/MA 7280)
Acusado(a): JOSÉ OLIVEIRA DA SILVA

O Exmo. Dr. Cristóvão Sousa Barros, Juíz de Direito Titular da 2ª Vara da Comarca de Lago da Pedra respondendo
cumulativamente pela Vara Única de Paulo Ramos, Estado do Maranhão, na forma da lei, etc.
FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem e dele conhecimento tiverem, que por este Juízo e Secretaria Judicial se
processam os termos da Ação Penal acima mencionada, sendo o presente para INTIMAR: JOSÉ OLIVEIRA DA SILVA, vulgo "Zé",
brasileiro, em união estável, lavrador, filho de Francisco Rodrigues da Silva, e Maria de Fátima Oliveira da Silva, com endereço a
Travessa dos Milagres, Francisco Rolins, Paulo Ramos, atualmente com paradeiro em local incerto e não sabido. Para
Comparecer perante a Sessão do Tribunal do Júri, que se realizará no dia 09/08/2017 às 09:00, no Auditório da Câmara Municipal
de Vereadores de Paulo Ramos, situado na Rua Clodomir Cardoso, s/n, bairro Buriti, Paulo Ramos - MA, no qual será submetido a
julgamento. E, para que não se alegue ignorância, mandou expedir este que será publicado e afixado na forma da lei. Dado e
passado nesta cidade de Paulo Ramos, Estado do Maranhão, aos 27 de junho de 2017. Eu, _________, Ana Paula Ribeiro
Fonseca Alves, Secretária Judicial, subscrevi.

Juiz Cristóvão Sousa Barros
Titular da 2ª Vara da Comarca de Lago da Pedra
Respondendo pela Comarca de Paulo Ramos

PODER JUDICIÁRIO do ESTADO do MARANHÃO
JUÍZO de DIREITO da COMARCA de PAULO RAMOS
Rua Desembargador Sarney, s/nº, Centro, Cep: 65.716-000 - Tel. (98) 3655 -0789
SECRETARIA JUDICIAL

EDITAL DE INTIMAÇÃO
(PRAZO 15 DIAS)

Ação de AÇÃO PENAL DE COMPETÊNCIA DO JÚRI
Processo nº 246-34.2005.8.10.0109
Autor(a):MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
Advogado(a): JOSÉ ALEX BARROSO LEAL (OAB/MA 4683)
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Acusado(a): JOSE DA CRUZ VIANA DE OLIVEIRA SILVA

O Exmo. Dr. Cristóvão Sousa Barros, Juíz de Direito Titular da 2ª Vara da Comarca de Lago da Pedra respondendo
cumulativamente pela Vara Única de Paulo Ramos, Estado do Maranhão, na forma da lei, etc.
FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem e dele conhecimento tiverem, que por este Juízo e Secretaria Judicial se
processam os termos da Ação Penal acima mencionada, sendo o presente para INTIMAR: JOSE DA CRUZ VIANA DE OLIVEIRA
SILVA, vulgo "Ribamar", brasileiro(a), solteiro, lavrador, filho de Antônio Alves da Silva e Raimunda Viana de Oliveira Silva, com
endereço no(a) Povoado Boa Vista, Zona Rural, Paulo Ramos/MA, atualmente com paradeiro em local incerto e não sabido. Para
Comparecer perante a Sessão do Tribunal do Júri, que se realizará no dia 08/08/2017 às 09:00, no Auditório da Câmara Municipal
de Vereadores de Paulo Ramos, situado na Rua Clodomir Cardoso, s/n, bairro Buriti, Paulo Ramos - MA, no qual será submetido a
julgamento. E, para que não se alegue ignorância, mandou expedir este que será publicado e afixado na forma da lei. Dado e
passado nesta cidade de Paulo Ramos, Estado do Maranhão, aos 27 de junho de 2017. Eu, _________, Ana Paula Ribeiro
Fonseca, Secretária Judicial, subscrevi.

Juiz Cristóvão Sousa Barros
Titular da 2ª Vara da Comarca de Lago da Pedra
Respondendo pela Comarca de Paulo Ramos

PODER JUDICIÁRIO do ESTADO do MARANHÃO
JUÍZO de DIREITO da COMARCA de PAULO RAMOS
Rua Desembargador Sarney, s/nº, Centro, Cep: 65.716-000 - Tel. (98) 3655 -0789
SECRETARIA JUDICIAL

EDITAL DE INTIMAÇÃO
(PRAZO 15 DIAS)

Ação de AÇÃO PENAL DE COMPETÊNCIA DO JÚRI
Processo nº 246-34.2005.8.10.0109
Autor(a):MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
Advogado(a): JOSÉ ALEX BARROSO LEAL (OAB/MA 4683)
Acusado(a): ANDRE DOS SANTOS SILVA

O Exmo. Dr. Cristóvão Sousa Barros, Juíz de Direito Titular da 2ª Vara da Comarca de Lago da Pedra respondendo
cumulativamente pela Vara Única de Paulo Ramos, Estado do Maranhão, na forma da lei, etc.
FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem e dele conhecimento tiverem, que por este Juízo e Secretaria Judicial se
processam os termos da Ação Penal acima mencionada, sendo o presente para INTIMAR: ANDRE DOS SANTOS SILVA, vulgo
"Dezim", brasileiro, solteiro, lavrador, filho de Francisco da Mercedes Silva e Teodora dos Santos Silva, residente no Povoado
Bacaba, Zona Rural, Paulo Ramos/MA, atualmente com paradeiro em local incerto e não sabido. Para Comparecer perante a
Sessão do Tribunal do Júri, que se realizará no dia 08/08/2017 às 09:00, no Auditório da Câmara Municipal de Vereadores de
Paulo Ramos, situado na Rua Clodomir Cardoso, s/n, bairro Buriti, Paulo Ramos - MA, no qual será submetido a julgamento. E,
para que não se alegue ignorância, mandou expedir este que será publicado e afixado na forma da lei. Dado e passado nesta
cidade de Paulo Ramos, Estado do Maranhão, aos 27 de junho de 2017. Eu, ______, Ana Paula Ribeiro Fonseca, Secretária
Judicial, subscrevi.

Juiz Cristóvão Sousa Barros
Titular da 2ª Vara da Comarca de Lago da Pedra
Respondendo pela Comarca de Paulo Ramos

PODER JUDICIÁRIO do ESTADO do MARANHÃO
JUÍZO de DIREITO da COMARCA de PAULO RAMOS
Rua Desembargador Sarney, s/nº, Centro, Cep: 65.716-000 - Tel. (98) 3655 -0789
SECRETARIA JUDICIAL

EDITAL DE INTIMAÇÃO
(PRAZO 15 DIAS)

Ação Penal de Competência do Júri
Processo nº 4-70.2008.8.10.0109
Autor(a):MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
Advogado(a): OTACI LIMA DE ANDRADE(OAB/MA 7280)
Acusado(a): ANTONIO CHAVES DA COSTA, JUCEVALDO SILVA SOUSA, RAIMUNDO PIAUILINO DE OLIVEIRA
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O Exmo. Dr. Cristóvão Sousa Barros, Juíz de Direito Titular da 2ª Vara da Comarca de Lago da Pedra respondendo
cumulativamente pela Vara Única de Paulo Ramos, Estado do Maranhão, na forma da lei, etc.
FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem e dele conhecimento tiverem, que por este Juízo e Secretaria Judicial se
processam os termos da Ação Penal acima mencionada, sendo o presente para INTIMAR: JUCEVALDO SILVA SOUSA,
Brasileiro(a), Solteiro(a), lavrador, filho de João Neves de Sousa e Beatriz Silva Sousa, com endereço a Povoado Centro do
Mundico, Zona Rural, Vitorino Freire/MA, atualmente com paradeiro em local incerto e não sabido. Para Comparecer perante a
Sessão do Tribunal do Júri, que se realizará no dia 02/08/2017 às 09:00, no Auditório da Câmara Municipal de Vereadores de
Paulo Ramos, situado na Rua Clodomir Cardoso, s/n, bairro Buriti, Paulo Ramos - MA, no qual será submetido a julgamento. E,
para que não se alegue ignorância, mandou expedir este que será publicado e afixado na forma da lei. Dado e passado nesta
cidade de Paulo Ramos, Estado do Maranhão, aos 27 de junho de 2017. Eu, _________, Ana Paula Ribeiro Fonseca Alves,
Secretária Judicial, subscrevi.

Juiz Cristóvão Sousa Barros
Titular da 2ª Vara da Comarca de Lago da Pedra
Respondendo pela Comarca de Paulo Ramos

PROCESSO Nº 0000259-81.2015.8.10.0109 (2592015)
AÇÃO: PROCEDIMENTOS REGIDOS POR OUTROS CÓDIGOS, LEIS ESPARSAS E REGIMENTOS | RETIFICAÇÃO OU
SUPRIMENTO OU RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL
REQUERENTE: LUIZ MENDES DE SOUSA 
ADVOGADO: ARIOSTON SOARES OLIVEIRA-OAB/MA - 12.750 ( OAB 12750-MA )

Processo nº 259-81.2015.8.10.0109 SENTENÇAVistos etc.Cuida-se de ação de restauração de registro civil proposta Luís Mendes
Sousa, já devidamente qualificado nos autos, por meio de advogado legalmente constituído, com o objetivo de promover o
suprimento do seu assento de casamento registrado em 1960 no Cartório de Registro Civil de Arapari, Comarca de Itapipoca -
CE.Aduz o autor que, ao solicitar a segunda via da sua certidão de casamento, foi informado de que houve um incêndio no ano de
1968 no referido cartório, ocasião em que foi destruído grande parte de seu acervo, conforme certidão de fls. 12, razão pela qual
não obteve êxito em obter o documento. Sustenta que é pensionista do INSS e para renovar a sua senha junto ao Banco
Bradesco, onde recebe o seu benefício, necessita da sua certidão de casamento para renovar a sua carteira de identidade.A inicial
foi instruída com os documentos acostados às fls. 09/16.Instado (fls. 18), o Ministério Público não se manifestou sobre o mérito da
demanda por entender que não representa hipótese de sua intervenção como fiscal da lei (fls. 22/23).Designada audiência de
justificação (fls. 25 e 33), o requerente foi ouvido em Juízo (mídia de fls. 39). Com vista dos autos, o Parquet opinou pela
procedência do pedido (fls. 45/47).Vieram os autos conclusos.É o relatório. Fundamento e Decido.O requerente alega que, em
razão de um incêndio ocorrido no Cartório de Registro Civil de Arapari, Comarca de Itapipoca - CE, em 1968, que destruiu grande
parte do acervo, não foi possível obter a segunda via da sua certidão de casamento, lavrada no referido cartório em 1960. Sobre o
assunto, dispõe o Art. 109 da Lei de Registros Públicos, in verbis:Art. 109. Quem pretender que se restaure, supra ou retifique
assentamento no Registro Civil, requererá, em petição fundamentada e instruída com documentos ou com indicação de
testemunhas, que o Juiz o ordene, ouvido o órgão do Ministério Público e os interessados, no prazo de cinco dias, que correrá em
cartório. (Renumerado do art. 110 pela Lei nº 6.216, de 1975). In casu, o demandante juntou aos autos Certidão expedida pelo
Cartório de Registro Civil de Arapari, do Município de Itapipoca - CE informando a ocorrência de um incêndio no referido cartório
no ano de 1968, ocasião em que foi destruído grande parte de seu acervo (fls. 12). Também há a presença de seus documentos
pessoais e de sua esposa, contendo dados relativos à sua qualificação pessoal, de modo que foi constatada a veracidade das
informações prestadas na inicial.Em audiência de justificação, as alegações autorais e a documentação apresentada foram
corroboradas pelo depoimento pessoal do autor, senão vejamos.O requerente declarou que o nome de sua esposa é Raimunda
Lopes Saraiva; que casaram em 1960, aproximadamente no mês de dezembro; que tiveram 08 filhos; afirmou que tiraram uma
segunda via da certidão de casamento, a qual foi perdida ao longo dos anos; disse que quando foram até Itapipoca, foram
informados de que houve um incêndio no cartório e que não tinha como dar esse documento, por isso, confeccionaram uma
declaração informando que o cartório foi incendiado (mídia de fls. 39).Desta feita, é patente o direito que assiste ao requerente de
ter seu registro civil de casamento restaurado, conforme parecer favorável do Ministério Público Estadual.Ante o exposto, JULGO
PROCEDENTE o pedido inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, com fundamento no Art. 109, § 4º, da Lei nº
6.015/73 c/c Art. 487, I do Código de Processo Civil, e, por consequência, determino que seja procedida a restauração pleiteada,
com a lavratura da certidão de casamento de LUÍS MENDES SOUSA, nascido em 26 de junho de 1936, natural de Uruburetama -
CE; sexo: masculino; filiação: Raimunda Lourenço de Sousa; e de RAIMUNDA LOPES SARAIVA, data de nascimento: 16 de junho
de 1939, natural de Itapipoca - CE, filiação de João Ferreira Saraiva e Francisca Ferreira Saraiva, registrado sob o nº 1060, fls. 90,
Livro 05, conforme consta na Carteira de Trabalho e Previdência Social acostada às fls. 14. Serve a presente sentença como
mandado de averbação ao Cartório de Registro Civil competente, que deverá proceder a referida restauração, nos termos acima
descritos.Expeça-se carta precatória à Comarca de Itapipoca - CE, para que determine ao Cartório de Registro Civil de Arapari que
promova a restauração deferida.Sem custas e honorários, face à Gratuidade de Justiça deferida.Ciência ao Ministério Público
Estadual. Após o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os presentes autos, com as cautelas legais. Publique-se.
Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.Paulo Ramos - MA, 29 de junho de 2017.Criatóvão Sousa BarrosTitular da 2 Vara da
Comarca de Lago da PedraRespondendo cumulativamente pela Vara Única da Comarca de Paulo Ramos Resp: 185629
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PROCESSO Nº 0000392-89.2016.8.10.0109 (3972016)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

REQUERENTE: CUSTODIA RODRIGUES DA COSTA
ADVOGADO: TIAGO FIALHO LOPES ( OAB 8548-MA )

REQUERIDO: BANCO BRADESCO
ADVOGADO: WILSON SALES BELCHIOR ( OAB 11099A-MA )

Processo nº 392-89.2016.8.10.0109 SENTENÇAVistos etc.Dispensado o relatório, em face do art. 38 da Lei nº 9.099/95.Uma vez
que a instrução probatória foi realizada em audiência, estando os autos devidamente instruídos, procedo ao imediato julgamento
da lide.Inicialmente, cumpre consignar que, com fulcro nos arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90),
vislumbra-se a ocorrência da relação de consumo entre as partes desta demanda. Por conseguinte, evidente se torna a incidência
das regras previstas na mencionada lei para o caso dos autos, entendimento ratificado pelo teor da Súmula nº 297 do Superior
Tribunal de Justiça que assim dispõe: "O Código de Defesa do Consumidor se aplica às instituições financeiras".Pois bem.Cuida-
se de ação de indenização por danos morais e materiais com pedido de liminar, em que a requerente pleiteia a suspensão dos
descontos no seu benefício previdenciário em razão da cobrança da tarifa bancária "Anuidade Cartão de Crédito", referente aos
anos de 2014 e 2015, bem como a devolução em dobro dos valores indevidamente descontados, alegando que a cobrança de tais
tarifas em conta benefício é ilegal.Sobre o assunto, a Resolução nº 3.402/2006 do Conselho Monetário Nacional dispõe que o
titular de conta-salário ou benefício é isento do pagamento de quaisquer tarifas bancárias, conforme se depreende da leitura dos
seus artigos 1º e 2º, I e II, in verbis:Art. 1º A partir de 1º de janeiro de 2007, as instituições financeiras, na prestação de serviços de
pagamento de salários, proventos, soldos, vencimentos, aposentadorias, pensões e similares, ficam obrigadas a proceder aos
respectivos créditos em nome dos beneficiários mediante utilização de contas não movimentáveis por cheques destinadas ao
registro e controle do fluxo de recursos, às quais não se aplicam as disposições da Resolução 2.025, de 24 de novembro de 1993,
com as alterações introduzidas pelas Resoluções 2.747, de 28 de junho de 2000, e 2.953, de 25 de abril de 2002, nem da
Resolução 3.211, de 30 de junho de 2004.Art. 2º Na prestação de serviços nos termos do art. 1º:I - é vedado à instituição
financeira contratada cobrar dos beneficiários, a qualquer título, tarifas destinadas ao ressarcimento pela realização dos serviços,
devendo ser observadas, além das condições previstas nesta resolução, a legislação específica referente a cada espécie de
pagamento e as demais normas aplicáveis;II - a instituição financeira contratada deve assegurar a faculdade de transferência, com
disponibilidade no mesmo dia, dos créditos para conta de depósitos de titularidade dos beneficiários, por eles livremente abertas
na forma da Resolução 2.025, de 1993, e alterações posteriores, ou da Resolução 3.211, de 2004, em outras instituições
financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil.§ 1º A vedação à cobrança de tarifas referida
no inciso I aplica-se, inclusive, às operações de:I - saques, totais ou parciais, dos créditos;II - transferências dos créditos para
outras instituições, quando realizadas pelos beneficiários pelo valor total creditado, admitida a dedução de eventuais descontos
com eles contratados para serem realizados nas contas de que trata o art. 1º, relativos a parcelas de operações de empréstimo, de
financiamento ou de arrendamento mercantil.§ 2º Para efeito do disposto no caput, inciso II, a indicação da conta de depósitos a
ser creditada deve ser objeto de comunicação pelo beneficiário à instituição financeira contratada, em caráter de instrução
permanente, por escrito ou mediante a utilização de meio eletrônico legalmente aceito como instrumento de relacionamento formal,
observada a obrigatoriedade de aceitação pela instituição no prazo máximo de cinco dias úteis, contados da data do recebimento
da referida comunicação. § 3º Fica dispensada a indicação referida no § 2º quando se tratar de beneficiário que, na data da
entrada em vigor desta resolução, esteja no exercício do direito de utilização da faculdade ali prevista. No entanto, a referida
isenção abrange somente as contas destinadas exclusivamente ao recebimento de proventos, soldos, vencimentos,
aposentadorias, pensões e similares, não se estendendo àquelas contas que são utilizadas também para outras movimentações
financeiras. Isto porque a conta destinada ao recebimento de salários, aposentadorias, pensões e similares não admite outro tipo
de depósito além dos créditos feitos pela entidade pagadora e não é movimentável por cheques. É certo que, por força do art. 1º
da Resolução nº 3.402/2006 do Conselho Monetário Nacional, as instituições financeiras, ao operarem pagamentos de salários e
benefícios previdenciários, são obrigadas a possibilitar a seus clientes a conta-salário, ou seja, uma conta que não possa ser
movimentada pelo uso de cheques ou outros meios que não o saque ou transferência para outra instituição bancária. Sob outro
giro, se o titular de benefício previdenciário opta por receber os valores de aposentadoria por meio de conta-corrente já existente
em seu nome, através da qual realiza outras operações financeiras, e não por meio de conta-salário, a cobrança de tarifas
bancárias torna-se legal se prevista expressamente no contrato firmado entre as partes, o que não restou demonstrado no caso em
questão, senão vejamos.Compulsando detidamente os autos, verifico que, apesar de o banco requerido ter acostado à
contestação (fls. 57/70) cópia do contrato de abertura de conta de depósito (fls. 75/84) com previsão expressa de cobrança dos
serviços de "Cartão de Crédito", ao qual a contratante anuiu, o instrumento contratual juntado não observou as formalidades legais
mínimas necessárias à validade do negócio jurídico, uma vez que foi firmado apenas com a aposição da digital da contratante,
pessoa não alfabetizada. Assim, ainda que a autora tenha manifestado a vontade de contratar, não lhe é possível discutir as
cláusulas escusas (TJMA. APL 0168482014 MA 0000978-89.2013.8.10.0123. Relator: MARCELINO CHAVES EVERTON. Órgão
Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL. Julgamento: 7 de Abril de 2015. Publicação: 08/04/2015).Ademais, diante das condições
pessoais da autora, analfabeta, idosa e de condições humildes, resta evidente a necessidade de um maior cuidado da instituição
financeira no momento da contratação, o não ocorreu no caso dos autos.Frise-se que a requente afirmou, em audiência, que não
conhece a Sra. Maria das Dores, única pessoa cuja assinatura consta no contrato de abertura de conta bancária, sendo impossível
aferir se a autora autorizou a contratação, tampouco se ela estava ciente de todas as informações acerca do conteúdo das
cláusulas contratuais (fls. 56).Cabe ressaltar que, embora o analfabeto seja pessoa capaz para exercer todos os atos da vida civil,
deve contratar apenas mediante instrumento público ou por instrumento particular assinado a rogo, na presença de, no mínimo,
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duas testemunhas idôneas, a teor dos Arts. 595 e 692 do Código Civil, sob pena de o contrato ser declarado nulo de pleno
direito.Ainda que fosse comprovado que a parte autora apôs a sua impressão digital no contrato, inexiste instrumento público a dar
validade ao ato, ou representação por procurador constituído pela forma pública ou sequer testemunhas que tenham presenciado a
sua feitura.Logo, o reclamado não se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade do pacto, nos termos do Art. 372, II, do
CPC, tampouco que a autora aderiu ao contrato de abertura com serviço de cartão de crédito e que possuía plena ciência das
obrigações pactuadas, como, por exemplo, a de pagar anuidade do cartão, devendo-se reconhecer a sua invalidade e a ilegalidade
das cobranças da tarifa bancária "Anuidade Cartão de Crédito" em decorrência do pacto.É este o entendimento dos Tribunais
pátrios, a exemplo do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão. Confira-se:AGRAVO REGIMENTAL. INTERPOSIÇÃO
CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA EM APELAÇÃO DIREITO CONSUMIDOR. CONSUMIDOR ANALFABETO.
ABERTURA DE CONTA PARA RECEBIMENTO DE APOSENTADORIA. CONTA CORRENTE. TAXAS BANCÁRIAS
DESCONTADAS INDEVIDAMENTE. APROVEITAMENTO DA VULNERABILIDADE DA CONSUMIDORA. ART. 6º , VIII E 39, III E
IV DO CDC. DEVER DE INFORMAÇÃO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ OBJETIVA E DA TRANSPARÊNCIA.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL RECONHECIDO. AGRAVO IMPROVIDO. I
- A agravada é analfabeta, conforme indica seu documento pessoal à fl. 11, situação que evidencia que o Banco agravante não
observou os requisitos legais para a contratação da conta fácil com a consumidora, na qual foram realizados descontos
decorrentes da cobrança indevida da taxa de serviços bancários, afrontando, desse modo, o que preceitua o art. 595 do Código
Civil. II- No instrumento contratual acostado ao feito (fls. 30/46) observa-se no campo assinatura, que somente foi aposta a digital
da apelante, sem a existência de firma de duas testemunhas para validar o ato. III - Se não foi observado o regramento legal para
a contratação do contrato principal inerente a conta contratada, as tarifas discutidas também não o foram, razão por que restam
violados os direitos consumeristas no caso em apreço, em especial o direito a informação adequada e a vedação de prevalência
do fornecedor em razão da ignorância do consumidor, os quais estão previstos nos artigos 6º e 39 do Código de Defesa do
Consumidor. IV - Incontroversa a ilegalidade dos descontos no benefício previdenciário da agravada, vez que não houve seu
consentimento para tal prática, indubitável, portanto, a pertinência da condenação pelos danos morais. V - "Conforme a
jurisprudência pacífica do STJ, a "não apresentação pelas partes agravantes de argumentos novos capazes de infirmar os
fundamentos que alicerçaram a decisão agravada" leva ao desprovimento do agravo regimental (AgRg no REsp n. 1.273.499/MT,
Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 4/12/2014, DJe 15/12/2014)". Regimental improvido. (AgR
no(a) Ap 049266/2015, Rel. Desembargador(a) JOSÉ DE RIBAMAR CASTRO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, julgado em
24/11/2015, DJe 30/11/2015). Os danos materiais são evidentes, posto que a apelada sofreu diminuição patrimonial com os
descontos indevidos em seu benefício, sendo cabível a repetição em dobro do valor efetivamente descontado, dada a existência
dos pressupostos objetivos (cobrança decorrente de dívida de consumo) e subjetivos (culpa/engano injustificável), previstos no
parágrafo único, do Art. 42, do Código de Defesa do Consumidor. Desta feita, não restando demonstrado nos autos que a autora
consentiu com a cobrança das tarifas bancárias "Anuidade Cartão de Crédito", é devido o pleito de repetição do indébito, no
montante de R$ 487,26 (quatrocentos e oitenta e sete reais e vinte e seis centavos), correspondente ao dobro do valor
comprovadamente descontado (2 x R$ 243,63 = R$ 487,26), nos anos de 2014 e 2015, conforme os extratos bancários de fls. 11,
acostados aos autos.Outrossim, é patente a falha na prestação de serviços pelo reclamado, que não adotou as medidas de
cuidado e segurança necessárias à celebração do instrumento contratual, submetendo a autora a aborrecimentos que
transcendem o mero dissabor, por ver descontado dos seus proventos quantias que não autorizou. Assim, inegável também a
ocorrência do dano moral, com efeitos negativos à personalidade da autora, categoria que se refere à violação de bens
extrapatrimoniais, isto é, a atributos da personalidade humana, não dependente de prova material acerca dos seus reflexos mais
amplos.Cabe lembrar que, para a caracterização da responsabilidade civil nas relações de consumo, necessário se faz a presença
de apenas três elementos: ação ou omissão do agente, dano e o nexo causal, pois esposou o CDC a teoria do risco do
empreendimento, só eximindo o fornecedor nas hipóteses do § 3º do Art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, a saber:
inexistência do defeito e culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não ocorreu nos autos.In casu, a ação do requerido
se revela na prática de descontos indevidos na conta bancária da autora. A supressão de tais valores, de caráter alimentar, causou
enormes danos à parte autora, que depende da sua aposentadoria para prover o seu sustento. Manifesto é o nexo causal entre a
conduta do requerido e a redução das verbas de cunho alimentar da requerente. Por conseguinte, configurado está o dever de
reparação civil por danos extrapatrimoniais.Configurado o an debeatur, resta, portanto, estabelecer o quantum debeatur, devendo-
se considerar, para tanto, o pleito autoral, a extensão do dano, as condições econômicas do ofensor, as particularidades do caso
concreto, o desvalor da conduta, o paradigma de casos semelhantes, bem como o caráter punitivo e repressivo da medida de
forma a desestimular a conduta ilícita da parte ré.Atento às referidas balizas, concluo que o valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais) é
justo e razoável, sendo suficiente para compensar a parte reclamante pelo dano efetivamente suportado, afastado o
enriquecimento sem causa, bem como para desestimular que a requerida reitere sua conduta ilícita.ISTO POSTO, com
fundamento no art. 5º, incisos V e X, da Constituição Federal de 1988, no art. 6º, incisos VI e VIII, do Código de Defesa do
Consumidor e na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, extingo os presentes autos com análise do mérito,
JULGANDO PROCEDENTES os pedidos para:a) Determinar ao demandado que promova, no prazo de 10 (dez) dias, a suspensão
dos descontos indevidos no benefício previdenciário da autora, decorrentes da cobrança da tarifa bancária sob a rubrica "Anuidade
Cartão de Crédito", de modo a transformar a conta bancária com encargos em conta simples sem encargos (conta benefício),
como pretendia a requerente na contratação, antecipando os efeitos da tutela, com fulcro nos Arts. 300 e 311 do Novo Código Civil
c/c Art. 6º, VIII do Código de Defesa do Consumidor, sob pena de multa diária de R$200,00 (duzentos reais) por dia de
descumprimento, limitado a R$ 1.000,00 (hum mil reais);b) Condenar o demandado a indenizar a parte autora no valor de R$
1.000,00 (hum mil reais), a título de danos morais, importe esse que atende aos fins repressivos, pedagógicos e compensatórios
da medida;c) Condenar o Banco requerido ao pagamento em dobro do valor descontado indevidamente, no montante de R$
487,26 (quatrocentos e oitenta e sete reais e vinte e seis centavos).Acresça-se à condenação juros de mora de 1% (um por cento)
ao mês, contados a partir da data da citação, somados à correção pelo INPC, contados a partir da sentença, SALVO quanto à
condenação por danos morais, cujos juros deverão ser contados a partir do evento danoso e a correção monetária da
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sentença.Dispensadas as custas processuais e os honorários advocatícios, nos termos do Art. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95.Caso
haja recurso inominado interposto, proceda à Secretaria com a confecção da taxa a recolher, correspondente ao preparo e às
custas processuais. Interposto o recurso no prazo legal e, intime-se para a apresentação das contrarrazões. Com ou sem
manifestação da parte adversária, remetam-se os autos à Turma Recursal. Caso não haja recurso inominado, certifique-se o
trânsito em julgado e aguarde-se em arquivo a manifestação da parte interessada, a fim de promover a execução do julgado, se
assim quiser e/ou for a situação.Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com baixa na distribuição e no registro.Publique-
se. Registre-se. Intimem-se.Paulo Ramos-MA, 15 de dezembro de 2016.Vanessa Machado LordãoJuíza de Direito Resp: 185629

Pedreiras

Primeira Vara de Pedreiras

PROC. 3261-78.2011.8.10.0051
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
EXEQUENTE/Impugnado: M. A. S. COELHO - ME
Advogado: José Lacerda de Lima Sobrinho - OABMA 2622.
EXECUTADO/Impugnante: BRASIL VEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS
Advogado: Carlos Antonio Harten Filho - OAB/PE 19.357.
EXECUTADO: BANCO DO BRASIL S.A.
Advogado: Gustavo Amato Pissini - OAB/MA 9698-A.

DECISÃOTrata-se de Impugnação ao Cumprimento de Sentença apresentada por BRASIL VEÍCULOS COMPANHIA DE
SEGUROS em face de M. A. S. COELHO - ME.Primeiramente, registro que a sentença de fls. 235/249 condenou as requeridas
BRASIL VEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS e BANCO DO BRASIL S.A., solidariamente, ao pagamento de indenização
securitária no importe de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais) e R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais.Apenas
o requerido Banco do Brasil S.A apresentou recurso de Apelação, que foi interposto às fls. 254/277, e na oportunidade, foi
subscrito pelo advogado GUSTAVO AMATO PISSINI.O executado BRASIL VEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS peticionou às
fls. 325/331 (em 21/09/2015) habilitando o advogado Carlos Antonio Harten Filho - OAB/PE 19.357 para futuras
publicações.Transitado em julgado o acórdão que manteve a sentença (acórdão de fls. 339/350), conforme certidão de fls. 351, o
autor foi intimado para apresentar planilha do débito, conforme fls. 354/355, peticionando às fls. 357/362 e 365/369.Decisão de fls.
371/372 determinando a intimação dos executados para efetuar o pagamento espontâneo do débito, sob pena de penhora on
line.O executado BRASIL VEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS foi devidamente intimada na pessoa do advogado Carlos
Antonio Harten Filho - OAB/PE 19.357, conforme publicação via DJe de fls. 373, e o Banco do Brasil S.A foi intimado na pessoa do
advogado Régis Gondim Peixoto. O exequente peticionou às fls. 374/378 requerendo a realização de penhora on line, diante da
ausência de pagamento espontâneo pelos executados.Às fls. 380/384 o executado BRASIL VEÍCULOS COMPANHIA DE
SEGUROS apresentou impugnação à execução, alegando nulidade da intimação da decisão que determinou o pagamento
espontâneo. Ao final, requereu a atribuição de efeito suspensivo à impugnação, intimação do impugnado para se manifestar, e que
a presente impugnação seja julgada improcedente.O executado obteve carga dos autos às fls. 385 e devolveu os autos com a
petição de fls. 387/392, requerendo a improcedência da impugnação do executado BRASIL VEÍCULOS COMPANHIA DE
SEGUROS, visto que foi devidamente intimado na pessoa do advogado Carlos Antonio Harten Filho - OAB/PE 19357, bem como,
o pedido de intimações específicas para o referido causídico somente foi juntado após o trânsito em julgado da sentença de
primeiro grau para o requerido BRASIL VEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS, que não interpôs recurso de apelação.Vieram os
autos conclusos para julgamento.É o relatório. Decido.1. DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PELO
EXECUTADO BRASIL VEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS1. Compulsando os autos, observa-se que a presente impugnação
ao cumprimento de sentença é de fácil deslinde. Vejamos.2. Inicialmente, convém ressaltar que no pólo passivo constam duas
pessoas jurídicas distintas: BRASIL VEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS e BANCO DO BRASIL S.A.3. Por ocasião da
sentença de mérito proferida nos autos, os advogados então habilitados pelas requeridas foram devidamente intimados via DJE,
conforme publicação de fls. 250 em 01/12/2014.4. Na época, como bem frisado pelo exequente em sua manifestação à
impugnação do Executado Brasil Veículos Companhia de Seguros, este executado era representado pelos advogados Régis
Gondim Peixoto - OABMA 9357-A e Fábio Elias de Medeiros Mouchrek - OABMA 5973, conforme contestação de fls. 83/98, que
especificaram pedido de publicação às fls. 83.5. Confirma-se o presente entendimento o teor da certidão de fls. 285, que certifica
que apenas o Banco do Brasil S.A interpôs recurso de Apelação, tendo o segundo requerido Brasil Veículos Companhia de
Seguros não se manifestado sobre a sentença, implicando na configuração do trânsito em julgado da sentença condenatória para
si, porém, o exequente não promoveu a execução em autos apartados, culminando na remessa dos presentes autos ao TJMA, que
julgou o recurso de Apelação interposto pelo Banco do Brasil S.A.6. Destarte, somente após os presentes autos encontrarem-se
perante o TJMA para apreciação do recurso de Apelação que o EXECUTADO BRASIL VEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS
habilitou o advogado Carlos Antonio Harten Filho - OAB/PE 19357, conforme petição de fls. 325/331, protocolada às fls. 324
perante o TJMA em 21/09/2015.7. Destarte, ao ser publicada a intimação para o pagamento espontâneo do débito, conforme
publicação via DJE de fls. 373 em 09/05/2017, o executado BRASIL VEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS foi corretamente
intimado na pessoa do advogado Carlos Antonio Harten Filho - OAB/PE 19.357, NÃO HAVENDO, PORTANTO, NULIDADE NO
ATO DE INTIMAÇÃO, pois foi realizada a intimação na pessoa do advogado habilitado e indicado pelo próprio executado para
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tanto.8. Acrescente-se, outrossim, que em sendo solidária a obrigação, o credor pode exigir de qualquer dos devedores a
totalidade da obrigação, nos exatos termos do art. 275 do Código Civil. Destarte, a parte devedora que pagar a integralidade do
débito pode se recobrar proporcionalmente da outra devedora.9. Em verdade, houve equívoco quanto a intimação do Executado
Banco do Brasil S.A, que deveria ter ocorrido na pessoa do advogado Gustavo Amato Pissini - OAB/MA 9698-A, posto que após a
interposição do recurso de Apelação o Banco do Brasil S.A não peticionou informou outro patrono, porém, tal irregularidade de
intimação do executado Banco do Brasil S.A não aproveita ao executado BRASIL VEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS, já que
se trata de condenação transitada em julgada para ambos, tratando-se de condenação solidária, podendo ser exigido o pagamento
de um dos devedores.10. Nesse sentido, é a orientação jurisprudencial:PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA. CREDOR. FACULDADE. CO-DEVEDORES. A condenação solidária faculta ao credor a execução contra qualquer
dos co-devedores, sem prejuízo da distribuição das responsabilidades na esfera adequada. RECURSO DESPROVIDO. (Agravo de
Instrumento Nº 70043715481, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Mara Larsen Chechi, Julgado
em 29/03/2012).AGRAVO DE INSTRUMENTO (ART. 475-M, § 3º, DO CPC ) EM IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. RÉUS SOLIDÁRIOS. FACULDADE DO CREDOR DE EXIGIR A TOTALIDADE DO CRÉDITO DE QUALQUER UM
DOS DEVEDORES. AUSÊNCIA DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. REJEIÇÃO DO INCIDENTE QUE SE MANTÉM. "Havendo
multiplicidade de réus, a responsabilidade deles é solidária, em ordem a que a indisponibilização dos seus bens não seja
fracionada para adscrever-se a cotas proporcionais, dado que a insolvência de um ou mais dos corréus inviabilizaria o
ressarcimento integral do prejuízo. É certo, então, que a solidariedade passiva defere ao credor a faculdade de exigir, de qualquer
dos devedores, o cumprimento integral da obrigação, cuja satisfação, entrementes, não extingue os deveres dos co-obrigados, que
podem ser alcançados por ação regressiva." (Agravo de Instrumento n. 2009.017727-4, de Concórdia, relator Des. João Henrique
Blasi, j. em 23.11.10).PROCESSUAL. FASE DO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA
DAS RÉS AO PAGAMENTO. POSSIBILIDADE DO CREDOR COBRAR O VALOR TOTAL DE QUALQUER DAS RÉS DIANTE DA
SOLIDARIEDADE DA CONDENAÇÃO, CABENDO ÀQUELA QUE PAGAR TODA A DÍVIDA COBRAR REGRESSIVAMENTE A
OUTRA DEVEDORA. Foi reconhecido pela própria recorrente que a condenação é solidária ("as rés foram condenadas
solidariamente"- fl. 241). Portanto, sem razão ao afirmar que sua obrigação se limita à metade do valor da condenação.
Solidariedade na condenação significa exatamente o oposto, podendo o credor cobrar a totalidade da dívida de uma das rés ou de
ambas. A parte devedora que pagar a integralidade do débito pode se recobrar proporcionalmente da outra devedora. RECURSO
DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71004162012, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Lucas Maltez
Kachny, Julgado em 15/10/2013).11. Portanto, tendo sido regularmente intimado o executado BRASIL VEÍCULOS COMPANHIA
DE SEGUROS para realizar o pagamento espontâneo, não se mostra necessária a realização da intimação do Banco do Brasil S.A
para o início do prazo do pagamento espontâneo do primeiro executado, que já foi intimado. 12. Portanto, tendo decorrido o prazo
do executado BRASIL VEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS, sem manifestação, impõe-se a realização da penhora on-line no
montante integral do débito, acrescido de multa de 10% e honorários advocatícios sucumbenciais da fase de cumprimento de
sentença também em 10%.13. Nesses moldes, o valor atualizado do débito, até a presente data, integraliza os seguintes valores:a)
DANO MATERIAL: juros a partir da citação (31/01/2012 - fls. 80-v) e correção monetária pelo IGPM (a partir de 02/02/2009) = R$
138.014,22 (cento e trinta e oito mil, e quatorze reais e vinte e dois centavos), conforme planilha anexa;b) DANO MORAL: juros a
partir da citação (31/01/2012 - fls. 80-v) e correção monetária pelo IGPM (a partir de 02/02/2009) = R$ 30.669,83 (trinta mil,
seiscentos e sessenta e nove reais e oitenta e três centavos), conforme planilha anexa;c) TOTAL DO DÉBITO = R$ 168.684,05
(CENTO E SESSENTA E OITO MIL, SEISCENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E CINCO CENTAVOS), sendo R$ 153.349,13
(cento e cinquenta e três mil, trezentos e quarenta e nove reais e treze centavos) referente ao débito principal, e R$ 15.334,92
(quinze mil, trezentos e trinta e quatro reais e noventa e dois centavos), a título de honorários advocatícios da fase de
conhecimento.14. Sobre o valor identificado acima, que integraliza o débito principal mais honorários advocatícios sucumbenciais
da fase de conhecimento, ainda se acrescenta a multa de 10% (R$ 16.868,40) e honorários advocatícios sucumbenciais fase de
cumprimento de sentença em 10% (R$ 16.868,40), passando a integralizar os seguintes valores:a) R$ 168.684,05 (CENTO E
SESSENTA E OITO MIL, SEISCENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E CINCO CENTAVOS), referente ao débito principal, já
acrescido da multa de 10% do art. 523, § 1º, do NCPC;b) R$ 16.868,40 (dezesseis mil, oitocentos e sessenta e oito reais e
quarenta centavos), referente aos honorários advocatícios sucumbenciais da fase de conhecimento, já acrescidos da multa de 10%
do art. 523, § 1º, do NCPC;c) R$ 16.868,40 (dezesseis mil, oitocentos e sessenta e oito reais e quarenta centavos), referente aos
honorários advocatícios sucumbenciais da fase de cumprimento de sentença;d) TOTAL DO DÉBITO = R$ 202.420,85
(DUZENTOS E DOIS MIL, QUATROCENTOS E VINTE REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS).15. Ante o exposto, JULGO
IMPROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA apresentada pelo executado BRASIL VEÍCULOS
COMPANHIA DE SEGUROS, determinando o prosseguimento da execução, vez que ainda não foi realizado o pagamento
espontâneo do débito.16. Destarte, determino as seguintes providências:a) proceda-se a PENHORA ON LINE nas contas do
executado BRASIL VEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS, observando o valor atualizado do débito, que integraliza o montante
de R$ 202.420,85 (DUZENTOS E DOIS MIL, QUATROCENTOS E VINTE REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS), acima
indicado, juntando-se oportunamente o protocolo de bloqueio via Sistema Bacen-Jud;b) confirmada a disponibilidade do numerário,
proceda-se a transferência para conta judicial e expeçam-se alvarás judiciais em favor da parte autora e seu advogado,
observando a proporção do item 14 supra, com selos onerosos para o exequente e o advogado, já que o montante a ser levantado
é incompatível com o benefício de Gratuidade Judiciária.17. Registro, por oportuno, que o executado não terá mais oportunidade
para apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença, por já ter se utilizado do instrumento de defesa, porém, poderá
apresentar MANIFESTAÇÃO no prazo de 05(cinco) dias, comprovando a caracterização das matérias do art. 854, § 3º, do NCPC ,
sob pena de preclusão.18. Cumpridas as providências epigrafadas, arquivem-se os autos, com baixa na distribuição.19. Publique-
se. Intimem-se as partes, via DJe. Cumpra-se.Pedreiras/MA, 28 de junho de 2017.Marco Adriano Ramos FonsêcaJuiz de Direito
Titular da 1ª Vara

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DOS JURADOS
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Processo n.º 666-96.2017.8.10.0051 (6672017)
AÇÃO PENAL DE COMPETÊNCIA DO JÚRI
AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO MARANHÃO
RÉU: CAIO LEANDRO RODRIGUES DA SILVA

O Excelentíssimo Senhor Marco Adriano Ramos Fonsêca, Juiz de Direito Titular da 1ª Vara e Presidente do Tribunal do Júri da
Comarca de Pedreiras, Estado do Maranhão, na Forma da Lei, etc...

F A Z S A B E R, a todos quantos o presente EDITAL de Convocação de jurados, virem, ou dele conhecimento tiverem, que de
conformidade com a Lei em vigor, foi designada para o próximo dia 09/08/2017, às 09:00, para a Sessão de Julgamento pelo
Tribunal do Júri da Cidade de Pedreiras que funcionará no respectivo dia designado, enquanto durar os trabalhos, sendo que para
tanto foram sorteados os seguintes JURADOS: 1. FRANCILUCIA DA SILVA RUFINO, residene no Alto do Cajueiro, 80, Goiabal; 2.
RÚBIA MINEIA SOUSA FIGUEIREDO, residente na R. da Prainha, 230, Prainha; 3. FRANCISCO CARLOS ALVES SILVA,
residente na R. João Castelo, 146, Nova Pedreiras; 4. AMAURI DE BRITO NASCIMENTO, residente na R. 05, Qd. 04, 08, P. das
Palmeiras; 5. FRANCISCO FERREIRA DA SILVA, residente na Av. Zeca Branco, 626, Engenho; 6. ALINE PATRÍCIA LUNA
PINHEIRO BRASIL, residente na R. Vicente Benigno, 45, Seringal; 7. JÚLIO CÉSAR DA SILVA, residente na R. Miguel Ata, 384,
Centro; 8. IRISLEIDE DE SOUSA CORDEIRO, residente na R. Seringal, 29, Seringal; 9. MARCUS VINICIUS OLIVEIRA LIANDRO,
residente na R. Arthur Lacerda, Qd. 08, casa 09, Maria Rita; 10. RUTE BARATA COSTA, residente na R. José de Abreu, 613,
Mutirão; 11. JOSIMARY RIBEIRO SILVA, residente na R. da Independência, 238, Centro; 12. KATIA DA SILVA GOMES, residente
na R. Abílio Monteiro, 1621, Engenho; 13. HELDER FERNANDO PEREIRA BARROS, residente na R. das Laranjeiras, Qd. 2, Conj.
Primavera; 14. EDNA LIMA E SILVA, residente na R. Wilna Bezerra, 32, Mutirão; 15. ANTONIO MILTON PINHEIRO, residente na
R. S. Antonio, 158A, Alto S. José; 16. RAIMUNDO NONATO FREIRE MONTEIRO, residente na R. José Benigno, 08, Engenho; 17.
FRANCISCO EDIO FONTES ALVES, residente na R. Zeca Branco, 142, Seringal; 18. CARLOS ANDRÉ CARVALHO
GRANJEIRO, residente na Av. Otávio Passos, 391, Goiabal; 19. EDVAR CARNEIRO JÚNIOR E SILVA, residente na R. Francisco
Sá, 105, Centro; 20. RAIMUNDO NONATO DOS REIS, residente na Trav. Nestor Saldanha, 406, Centro; 21. ANDERSON
GLEISON SILVA DOS SANTOS, residente na R. 10, Qd. 15, 01, P. das Palmeiras; 22. LINA LAUANE DE MELO MOREIRA,
residente na Av. Otávio Passos, 215, Goiabal; 23. EDNA DAYANE COSTA SOUSA, residente na Av. Satélite, 725, Goiabal; 24.
WILSON CHARLES DOS SANTOS SOUSA, residente na Av. Zeca Branco, 953, Engenho; e 25. RAILSON MORAIS DA CRUZ,
residente na R. 06, Qd. A, 581, Mutirão; e os SUPLENTES: 1. ESMERALDA ALVES DE MELO, residente na R. Manoel Trindade,
523, Boiada; 2. LORENA LIRA DE CASTRO, residente na R. Cantanhêde, 570, Centro; 3. MARIA MARTA PIRES BATISTA,
residente na Av. Freitas, 422, S. Francisco; 4. POLIANE MORAIS, residente na R. Manoel Trindade, 307, Centro; 5. ELBA MAIA
BORGES, residente na R. Wilna Bezerra, 37, Mutirão; 6. RAIMUNDA MOREIRA SILVA, residente na Av. Freitas, 83, Engenho; 7.
FRANCINEUMA DA SILVA ARAGÃO, residente na R. do Serigal, 683, Seringal; 8. MAIRLA SILVA GONÇALVES, residente na 1ª
Trav. Otávio Passos, 588, Goiabal; 9. DANIELLE KAREM DA SILVA, residente na Trav. Piancó, 29, Engenho; e 10. MARIA JOSÉ
DE LIMA ANDRADE, residente na R. S. Antonio, 476, Centro; TODOS RESIDENTES EM PEDREIRAS, para comparecerem à
Sessão do Tribunal do Júri da cidade de Pedreiras no dia 09/08/2017 às 09:00, para a qual foram sorteados como jurados e
suplentes nos autos número 666-96.2017.8.10.0051 da AÇÃO CRIMINAL DE COMPETÊNCIA DO JÚRI em que é acusado CAIO
LEANDRO RODRIGUES DA SILVA, no citado dia e hora, sob as penas da Lei, se faltarem. E de assim haver cumprido, passará a
certidão abaixo, que entregará a Secretária Judicial, para os devidos fins. Dado e passado nesta cidade de Pedreiras, Estado do
Maranhão, aos 28 de junho de 2017. Eu, _____ (Carlos Ricardo de Oliveira Felizardo), Auxiliar Judiciário, digitei e subscrevi.

MARCO ADRIANO RAMOS FONSECA
Juiz de Direito da 1ª Vara
Presidente do Tribunal do Júri

Ação Penal: 1143-61.2013.8.10.0051
Juiz de Direito:MARCO ADRIANO RAMOS FONSÊCA
Promotor de Justiça: XILON DE SOUSA JUNIOR
Requerente: MUNICÍPIO DE PEDREIRAS, representado pelo Procurador do Município RAIMUNDO SILVA BEZERRA NETO
Requerido: LENOILSON PASSOS DA SILVA
Advogado de Defesa: IRAPOÃ SUZUKI DE ALMEIDA ELÓI OAB/MA 8853
ABERTA A AUDIÊNCIA:Feito o pregão, presentes o Município de Pedreiras, representado pelo seu Procurador, e presente
o Ministério Público. Ausente o requerido e seu advogado constituído, embora devidamente intimados, tendo em vista o
pedido de adiamento da audiência. Em seguida, o MM. Juiz proferiu DESPACHO nos seguintes termos: “Considerando a
ausência justificada do requerido e seu advogado, diante da comprovação de que havia sido intimado previamente para
outra audiência na Justiça Federal em São Luís/MA, redesigno a realização da audiência de instrução e julgamento para o
DIA 07/08/2017, ÀS 16:00 HORAS, ficando os presentes de logo intimados. Intime-se o requerido e seu advogado, via
DJe. Cumpra-se.”. Em seguida, foiencerrado o presente que vai devidamente assinado, pelos presentes. do que para
constar. eu, ___, Francisco Dias Palhano, Auxiliar Judiciário, digitei e subscrev.i. MARCO ADRIANO RAMOS FONSÊCA.
Juiz de Direito.
Ação Penal: 1146-16.2013.8.10.0051
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Juiz de Direito:MARCO ADRIANO RAMOS FONSÊCA
Promotor de Justiça: XILON DE SOUSA JUNIOR
Requerente: MUNICÍPIO DE PEDREIRAS, representado pelo Procurador do Município RAIMUNDO SILVA BEZERRA NETO
Requerido: LENOILSON PASSOS DA SILVA
Advogado de Defesa: IRAPOÃ SUZUKI DE ALMEIDA ELÓI OAB/MA 8853
ABERTA A AUDIÊNCIA:Feito o pregão, presentes o Município de Pedreiras, representado pelo seu Procurador, e presente
o Ministério Público. Ausente o requerido e seu advogado constituído, embora devidamente intimados, tendo em vista o
pedido de adiamento da audiência. Em seguida, o MM. Juiz proferiu DESPACHO nos seguintes termos: “Considerando a
ausência justificada do requerido e seu advogado, diante da comprovação de que havia sido intimado previamente para
outra audiência na Justiça Federal em São Luís/MA, redesigno a realização da audiência de instrução e julgamento para o
DIA 07/08/2017, ÀS 15:30 HORAS, ficando os presentes de logo intimados. Intime-se o requerido e seu advogado, via
DJe. Cumpra-se.”. Em seguida, foiencerrado o presente que vai devidamente assinado, pelos presentes. do que para
constar. eu, ___, Francisco Dias Palhano, Auxiliar Judiciário, digitei e subscrev.i. MARCO ADRIANO RAMOS FONSÊCA.
Juiz de Direito.
Ação Penal: 1145-31.2013.8.10.0051
Juiz de Direito:MARCO ADRIANO RAMOS FONSÊCA
Promotor de Justiça: XILON DE SOUSA JUNIOR
Requerente: MUNICÍPIO DE PEDREIRAS, representado pelo Procurador do Município RAIMUNDO SILVA BEZERRA NETO
Requerido: LENOILSON PASSOS DA SILVA
Advogado de Defesa: IRAPOÃ SUZUKI DE ALMEIDA ELÓI OAB/MA 8853
ABERTA A AUDIÊNCIA:Feito o pregão, presentes o Município de Pedreiras, representado pelo seu Procurador, e presente
o Ministério Público. Ausente o requerido e seu advogado constituído, embora devidamente intimados, tendo em vista o
pedido de adiamento da audiência. Em seguida, o MM. Juiz proferiu DESPACHO nos seguintes termos: “Considerando a
ausência justificada do requerido e seu advogado, diante da comprovação de que havia sido intimado previamente para
outra audiência na Justiça Federal em São Luís/MA, redesigno a realização da audiência de instrução e julgamento para o
DIA 07/08/2017, ÀS 15:00 HORAS, ficando os presentes de logo intimados. Intime-se o requerido e seu advogado, via
DJe. Cumpra-se.”. Em seguida, foiencerrado o presente que vai devidamente assinado, pelos presentes. do que para
constar. eu, ___, Francisco Dias Palhano, Auxiliar Judiciário, digitei e subscrev.i. MARCO ADRIANO RAMOS FONSÊCA.
Juiz de Direito.
Ação Penal: 1144-46.2013.8.10.0051
Juiz de Direito:MARCO ADRIANO RAMOS FONSÊCA
Promotor de Justiça: XILON DE SOUSA JUNIOR
Requerente: MUNICÍPIO DE PEDREIRAS, representado pelo Procurador do Município RAIMUNDO SILVA BEZERRA NETO
Requerido: LENOILSON PASSOS DA SILVA
Advogado de Defesa: IRAPOÃ SUZUKI DE ALMEIDA ELÓI OAB/MA 8853
ABERTA A AUDIÊNCIA:Feito o pregão, presentes o Município de Pedreiras, representado pelo seu Procurador, e presente
o Ministério Público. Ausente o requerido e seu advogado constituído, embora devidamente intimados, tendo em vista o
pedido de adiamento da audiência. Em seguida, o MM. Juiz proferiu DESPACHO nos seguintes termos: “Considerando a
ausência justificada do requerido e seu advogado, diante da comprovação de que havia sido intimado previamente para
outra audiência na Justiça Federal em São Luís/MA, redesigno a realização da audiência de instrução e julgamento para o
DIA 07/08/2017, ÀS 14:30 HORAS, ficando os presentes de logo intimados. Intime-se o requerido e seu advogado, via
DJe. Cumpra-se.”. Em seguida, foiencerrado o presente que vai devidamente assinado, pelos presentes. do que para
constar. eu, ___, Francisco Dias Palhano, Auxiliar Judiciário, digitei e subscrev.i. MARCO ADRIANO RAMOS FONSÊCA.
Juiz de Direito.

Segunda Vara de Pedreiras

Processo n° 3052-75.2012.8.10.0051
Ação: ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS C/C AÇÃO DE NULIDADE DE CONTRATO PARTICULAR DE
MULTO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
Requerente: LUIZA ALVES FEITOSA
Advogado(a)(s) do requerente: Dr. JOSÉ LACERDA DE LIMA SOBRINHO (OAB/MA 2622) e Dr. IGO ALVES LACERDA DE
LIMA (OAB/MA 10.812)
Requerido: BV FINANCEIRA
Advogado(a)(s) do requerido: Dr. WILSON SALES BELCHIOR (OAB/MA 11.099-A)
Publicação e intimação da parte requerente e requerida via de seu(s) advogado(s) da decisão de fls. 239, transcrita abaixo,
bem como para intimar a executada através de seu advogado Dr. WILSON SALES BELCHIOR (OAB/MA 11.099-A), para
pagar o valor constante na decisão no prazo de 15 dias.
DECISÃO
Certidão de trânsito em julgado à fl. 227. Pedido de cumprimento de sentença às fls. 233/236, com a respectiva planilha do débito
à fl. 237. Desta maneira, INTIME-SE a parte executada, através de seu advogado, via DJe, para pagar o valor de R$ 23.076,06
(VINTE E TRÊS MIL SETENTA E SEIS REAIS E SEIS CENTAVOS) à parte exequente, no prazo de 15 (QUINZE) dias e, não
havendo o pagamento voluntário no aludido prazo, ao débito será acrescido MULTA de 10% (DEZ POR CENTO) e HONORÁRIOS
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de 10% (DEZ POR CENTO), a teor do previsto no art. 523, § 1.º, CPC/2.015, anexando-se o memorial de cálculo juntado aos
autos à fl. 237. Certificado que ultrapassou o prazo sem pagamento, e diante do que consta no art. 523, CPC/2.015, bem como
considerando a ordem de preferência o dinheiro depositado em instituição financeira é o primeiro, consoante art. 854, CPC/2.015,
determino que procedida a penhora on line. Em caso de confirmação da penhora on line pelo sistema BACENJUD, intime-se a
parte executada para, querendo apresentar embargos, em 15 (QUINZE) dias, versando sobre as matérias previstas no art. 525,
CPC/2.015. Deverá ser entregue junto com a intimação cópia da penhora on line efetuada, a qual servirá de auto de penhora.
Intimem-se. A PRESENTE DECISÃO SERVE DE MANDADO DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO/NOTIFICAÇÃO. Pedreiras/MA, 8 de
junho de 2.017.

Ana Gabriela Costa Everton
Juíza de Direito da 2ª Vara da Comarca de Pedreiras/MA

EDITAL
PROCESSO Nº 1060-31.2002.8.10.0051
AÇÃO: PENAL
AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
ACUSADO: ADÃO FERREIRA GOMES
VÍTIMA: JOSÉ DE RIBAMAR JANSEN
TRUBUNAL DO JÚRI DO MUNICÍPIO DE TRIZIDELA DO VALE/MA, TERMO JUDICIÁRIO DA COMARCA DE PEDREIRAS. A
Doutora Ana Gabriela Costa Everton, Juíza de Direito Titular da Segunda Vara e Presidenta do Tribunal do Júri desta Comarca de
Pedreiras, na Forma da Lei, etc... F A Z S A B E R, a todos quantos o presente EDITAL virem ou dele conhecimento tiverem, que
de conformidade com a Lei em vigor foi designado para o dia 05 (cinco) de setembro de 2017, às 08:30 horas, na Sala de
Audiências deste Juízo, para se proceder o sorteio dos jurados e suplentes que farão parte do Conselho de Sentença do Município
de Trizidela do Vale/MA, Termo da Comarca de Pedreiras/MA. Publique-se, intime-se e notifique-se. Pedreiras, 27 de junho de
2017.

Ana Gabriela Costa Everton
Juíza de Direito da 2ª Vara
Comarca de Pedreiras/MA

EDITAL DE INTIMAÇÃO
PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS

PROCESSO Nº 1060-31.2002.8.10.0051
AÇÃO: PENAL
AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
ACUSADO: ADÃO FERREIRA GOMES
VÍTIMA: JOSÉ DE RIBAMAR JANSEN
A Excelentíssima Senhora Ana Gabriela Costa Everton, Juíza de Direito Titular da 2ª Vara da Comarca de Pedreiras, Estado do
Maranhão. FAZsaber a todos quantos o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, que é o presente para INTIMAR o
pronunciado ADÃO FERREIRA GOMES brasileiro, com endereço na Rua do Garrancho, nº 160, Centro, ou Rua São Joaquim, nº
599, Centro (vizinho Maria de Fátima), ambos os endereços em Trizidela do Vale/MA, para tomar conhecimento da decisão de fls.
286, bem como para comparecer no Fórum Judicial Des. “Araújo Neto”, nesta cidade, no dia 05/09/2017, às 08:30 horas para
realização da Audiência de Sorteio de Jurados e suplentes e no dia 26 de SETEMBRO de 2017, às 08:30 hs, para Sessão de seu
Julgamento do processo acima especificado. Pedreiras, 27 de junho de 2017 (ass) Ana Gabriela Costa Everton – Juíza de Direito
da 2ª Vara. Para conhecimento de todos é passado o presente Edital com prazo de 15 (quinze) dias, cuja 2ª via ficará afixada no
lugar de costume. Dado e passado o presente, aos 27 de junho de 2017. Eu, (ass) Liege Rego Borgneth Ribeiro, Secretária
Judicial da 2ª Vara o fiz digitar e subscrevi. DECISÃO DE FLS. 191/192:Processo em ordem e pronto para ser julgado pelo Tribunal
do Júri, portanto o declaro saneado. Determino, portanto, seja o pronunciado Adão Ferreira Gomes submetido a julgamento pelo
Tribunal do Júri, cuja sessão designo para o dia 26/SETEMBRO/2017, às 8:30 horas, a realizar-se no Salão do Júri, nesta
Comarca, pois a cidade que ocorreu o crime é contígua à sede da Comarca, separadas apenas por uma ponte, portanto o Júri
realizar-se-á no salão para este fim destinado no Fórum da Comarca de Pedreiras/MA. Intime-se o réu, seu defensor, a
Representante do Ministério Público, assim como as testemunhas arroladas para serem ouvidas em plenário. Junte-se os
antecedentes criminais do acusado, observando-se o sistema VEP/CNJ. Notifiquem-se os senhores jurados. Oficie-se ao
Comando da Polícia Militar local, para providenciar a necessária segurança, ressaltando com a força policial deverá se fazer
presente no local designado para o Júri, com, no mínimo, 30(trinta) minutos de antecedência para prestar a devida segurança que
o caso requer. Designo o dia 05 de setembro de 2017, às 08:30 horas para sorteio dos 25(vinte e cinco) jurados, na sala das
audiências deste Juízo, nos termos do artigo 433 do Código de Processo Penal. Comunique-se ao Presidente do Tribunal de
Justiça, ao Corregedor-Geral da Justiça, ao Procurador Geral da Justiça, ao Presidente da OAB/MA e o Defensor Público Geral do
Estado do Maranhão da data para sorteio dos jurados e a data designada para realização da sessão do Júri. À Senhora Secretária
para preparar o presente processo para julgamento pelo Tribunal do Júri, devendo observar e cumprir todas as formalidades
legais. Em anexo o relatório do processo, cuja cópia deverá ser entregue para cada jurado, na sessão do Júri, bem como seja
providenciado cópia da Pronúncia, nos termos do parágrafo único do art.472 do CPP. Procedam-se as comunicações e requisições
necessárias. Sirva-se o presente de Mandado/Ofício. Pedreiras/MA, 22 de junho de 2017.

Pedreiras/MA, 27 de junho de 2017
Ana Gabriela Costa Everton

Juíza de Direito da 2ª Vara da Comarca de Pedreiras/MA
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PROCESSO N° 1060-31.2002.8.10.0051
AÇÃO: CRIMINAL
AUTOR: MPE
PRONUNCIADO: ADÃO FERREIRA GOMES
ADVOGADO: Dr.PEDRO BEZERRA DE CASTRO (OAB/MA 4852)
Intimação do(a) advogado(a) do(s) acusado(s) do decisão de fls. 191/192, bem como para audiência de Sorteio de Jurados
e Sessão do Tribunal do Júri.
A Excelentíssima Senhora Ana Gabriela Costa Everton, Juíza de Direito da 2ª Vara da Comarca de Pedreiras, intima o(a)
advogado(a) do pronunciado Adão Ferreira Gomes acima mencionado, Dr.PEDRO BEZERRA DE CASTRO (OAB/MA 4852), para
tomar conhecimento do despacho de fls. 191/192, bem como para comparecer no Fórum Judicial Des. “Araújo Neto”, nesta
cidade, no dia 05/09/2017, às 08:30 horas,para realização da Audiência de Sorteio de Jurados e suplentes e no dia 26 de
SETEMBRO de 2017, às 08:30 hs, no Salão de Tribunal do Júri, no Fórum Des. Araújo Neto, nesta cidade,para Sessão de
Julgamento do processo acima especificado.
DESPACHO:
Processo em ordem e pronto para ser julgado pelo Tribunal do Júri, portanto o declaro saneado. Determino, portanto, seja o
pronunciado Adão Ferreira Gomes submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, cuja sessão designo para o dia
26/SETEMBRO/2017, às 8:30 horas, a realizar-se no Salão do Júri, nesta Comarca, pois a cidade que ocorreu o crime é contígua
à sede da Comarca, separadas apenas por uma ponte, portanto o Júri realizar-se-á no salão para este fim destinado no Fórum da
Comarca de Pedreiras/MA. Intime-se o réu, seu defensor, a Representante do Ministério Público, assim como as testemunhas
arroladas para serem ouvidas em plenário. Junte-se os antecedentes criminais do acusado, observando-se o sistema VEP/CNJ.
Notifiquem-se os senhores jurados. Oficie-se ao Comando da Polícia Militar local, para providenciar a necessária segurança,
ressaltando com a força policial deverá se fazer presente no local designado para o Júri, com, no mínimo, 30(trinta) minutos de
antecedência para prestar a devida segurança que o caso requer. Designo o dia 05 de setembro de 2017, às 08:30 horas para
sorteio dos 25(vinte e cinco) jurados, na sala das audiências deste Juízo, nos termos do artigo 433 do Código de Processo Penal.
Comunique-se ao Presidente do Tribunal de Justiça, ao Corregedor-Geral da Justiça, ao Procurador Geral da Justiça, ao
Presidente da OAB/MA e o Defensor Público Geral do Estado do Maranhão da data para sorteio dos jurados e a data designada
para realização da sessão do Júri. À Senhora Secretária para preparar o presente processo para julgamento pelo Tribunal do Júri,
devendo observar e cumprir todas as formalidades legais. Em anexo o relatório do processo, cuja cópia deverá ser entregue para
cada jurado, na sessão do Júri, bem como seja providenciado cópia da Pronúncia, nos termos do parágrafo único do art.472 do
CPP. Procedam-se as comunicações e requisições necessárias. Sirva-se o presente de Mandado/Ofício. Pedreiras/MA, 22 de
junho de 2017.

Pedreiras/MA, 27 de junho de 2017
ANA GABRIELA COSTA EVERTON

Juíza de Direito da Segunda Vara da Comarca de Pedreiras/MA

PROCESSO Nº 1154-85.2016.8.10.0051
AÇÃO: CRIMINAL
AUTOR: MPE
SENTENCIADOS: ANTONIO WELLINGTON DE NOVAIS PIRES, FÁBIO DE NOVAIS PIRES e RAFAEL ROCHA DA SILVA
ADVOGADO: DEFENSOR PÚBLICO
VÍTIMAS: EDNALDO FRANÇA DE SOUSA, JHADSON SILVA LEONEL e SILVIA CRISTINA ABREU CRUZ
Publicação da sentença de fls. 199/219, transcrita abaixo.
SENTENÇA:
O Ministério Público estadual, por seu representante legal neste Juízo, lastreado no Inquérito Policial de fls. 02/70, ofereceu
Denúncia, fls. 01/05, em desfavor de Antonio Wellington de Novais Pires, Fábio de Novais Pires e Rafael Rocha da Silva,
qualificado nos autos, imputando-lhe a prática delituosa descrita no art. 157, 2°, I e II do Código Penal c/c art. 244-B da Lei
8.099/1990. Diz a Denúncia, litteris: "... Narra a peça informativa, que no dia 14/04/2016, por volta das 17h45min, a Polícia Militar
desta comarca recebeu informações sobre a ocorrência de um crime de roubo na Avenida Anjo da Guarda, Bairro São Francisco,
tendo como suspeitos os denunciados em epígrafe. Conforme as investigações mostraram os adolescentes MATHEUS OLIVEIRA
DIAS E TALYSSON SENA DA COSTA se dirigiram a residência de ANTÔNIO WELLINGTON, conhecido como "ALEIJADO", onde
se encontraram o sujeito RAFAEL ROCHA DA SILVA, convidando-o para fazerem um "corre". Prontamente RAFAEL aceitou a
proposta e acompanhou os menores. Rafael, acompanhando os menores escolheu a Avenida anjo da Guarda, Bairro São
Francisco, desta comarca para ser o local onde ele, juntamente com Talysson e Matheus, cometeriam atos ilícitos, local bastante
movimentado por praticantes de esporte. Logo em sequência abordaram a primeira vítima, sendo esta JHADSON SILVA LEONEL.
O mesmo fazia caminhada pela avenida acima citada quando abordado pelo adolescente Matheus, que empunhando uma arma de
fogo anunciou o assalto. Enquanto isso, o adolescente Talysson ficou próximo a vítima dando cobertura à ação. Matheus,
mediante grave ameaça e com uso de arma de fogo, subtraiu da vítima seu aparelho celular da marca Motorola, Modelo Moto X
Play, avaliado em R$ 1.700,00 (MIL E SETECENTOS REAIS). Após a primeira vítima, Rafael e os menores resolveram abordar a
segunda vítima. Trata-se ade SILVIA CRISTINA ABREU CRUZ, que também fazia caminhada pelo local do fato. A vitima passava
em frente à Fazenda de Nivaldete, quando foi abordada por RAFAEL ROCHA, desta feita armado com um revólver calibre 38.
RAFAEL ROCHA anunciou o assalto e exigiu que a mesma lhe entregasse o aparelho celular que portava no momento (marca LG,
modelo L70, cor branca). Logo em seguida, por traz da vítima, chegou o menor Talysson, dando cobertura a ação do denunciado.
Temendo por sua integridade física a vítima entregou o celular sem apresentar reação. Novamente Rafael, acompanhado dos
menores, resolveram fazer mais uma vítima, dessa vez foi EDNALDO FRANÇA DE SOUSA, que estava acompanhado de sua
esposa, NILCE RODRIGUES DA COSTA. Na oportunidade, RAFAEL abordou a vítima com uma arma branca, anunciando o
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assalto e exigindo a entrega do aparelho celular. Em ato contínuo, por traz da vítima, surgiu Talysson, empunhando uma arma de
fogo, passando a provocar Rafael, instigando o mesmo a deferir golpe de faca na vítima. Ednaldo entregou o aparelho celular de
sua propriedade (Motorola, modelo GII) sem apresentar resistência, uma vez que viu sua integridade física ameaçada no
momento. Nesse momento, ao perceber a ação do grupo, a esposa da vítima Ednaldo gritou por socorro, fato este que espantou
os menores e o comparsa. Os três empreenderam fuga ao Povoado São Lucas. Depois de findado os roubos, Rafael,
acompanhado dos adolescentes, retornaram à residência do denunciado Antônio Wellington, o "ALEIJADO", entregando o saldo
do "corre" ao denunciado FABIO DE NOVAES PIRES, irmão de "ALEIJADO". Após a entrega dos aparelhos celulares todos foram
para suas casas. A Polícia Militar foi acionada sobre ocorrência de assaltos e empreendeu diligências para localizar os
responsáveis. O primeiro a ser encontrado foi o menor Talysson, encontrado na residência de ANTONIO WELLINGTON, Talysson
confirmou aos policiais militares que um dos celulares estaria na residência de "ALEIJADO". Após buscas foi encontrado o celular
da marca Motorola, de cor branca. Talysson foi apreendido em flagrante ato infracional, seno conduzido à Delegacia de Polícia
para as providências legais. Em continuidade às buscas, os policiais encontraram o denunciado RAFAEL ROCHA DA SILVA, que
estava de bicicleta a caminho da casa de "ALEIJADO". Rafael confessou que deixou o outro aparelho celular, da marca LG, na
casa de "ALEIJADO", deixando a faca usada no assalto com Fábio, irmão de Antonio Wellington. Enquanto se dirigiam à residência
de "ALEIJADO" os policiais conseguiram localizar e apreender o menor Matheus Oliveira Dias. Aos policiais condutores, o menor
confessou a participação no ato infracional, delatando que mandou devolver um dos aparelhos a uma das vítimas, pois a mesma
morava perto de sua residência e era pessoa conhecida da região. Após apreensão de Matheus os policiais foram novamente à
casa de "ALEIJADO" encontrando a faca usada nos assaltos e um dos aparelhos celulares roubados (marca LG). Na delegacia, os
menores foram apresentados à autoridade policial. O menor Talysson reservou-se ao direito de permanecer calado. Já o menor
Matheus confessou sua participação, contou a participação de Talysson, dando detalhes do modus operandi empregado na ação
infracional, informando ainda que um dos celulares roubados se perdeu durante a fuga. Perante a autoridade policial FÁBIO DE
NOVAIS PIRES, vulgo "FABICO" E ANTÔNIO WELLINGTON DE NOVAIS PIRES, vulgo "NETINHO" negaram a autoria delitiva,
tendo o denunciado RAFAEL ROCHA DA SILVA, confessado que participou da empreitada criminosa. Assim, não há dúvida
quanto à autoria e materialidade consubstanciada nos depoimentos constantes nos autos, no Boletim de Ocorrência de fls. 45,
Termo de Reconhecimento direto de fls. 05/06, fls. 08/09, fls. 11/12 e fls. 15/16, Auto de Apresentação e Apreensão de fls. 46,
Termo de Restituição, fls. 47/48, constatando que FÁBIO DE NOVAIS PIRES, vulgo "FABICO"..."Auto de Apresentação e
Apreensão anexado aos autos à fl. 46, Termo de Restituição à fl. 47 do aparelho celular marca LG, modelo L 70 cor branco, IMEI
35880504089929-6 e à fl. 48 restituição de 01(um) aparelho celular marca Motorola, modelo Moto X play cor branco, IMEI
358987061351439. Certidão de antecedentes criminais de Antônio Wellington de Novais Pires anexada aos autos à fl. 66, de Fábio
de Novais Pires juntada à fls. 67 e de Rafael Rocha da Silva anexada à fl. 68. Pela decisão anexada aos autos à fl. 72 foi recebida
a denúncia e determinada a citação dos acusados, e esta foi ultimada, conforme se observa à fl. 86 e verso, seguindo-se da defesa
preliminar dos acusados anexada ao caderno processual às fls. 89/94 (Fábio de Novaes Pires), 98/99 (Antônio Wellington de
Novais Pires e 105/106 (Rafael Rocha da Silva). Durante a instrução processual foram ouvidas as vítimas Silvia Cristina Abreu
Cruz, Jahdson Silva Leonel e as testemunhas Nilce Rodrigues Costa Sousa e Matheus de Oliveira Dias, seguindo-se do
interrogatório dos acusados, fls. 168/170. Todos os depoimentos foram gravados pelo sistema de áudio e vídeo fornecidos pelo
TJMA, cuja mídia está anexada ao caderno processual às fls. 133 e 171. Em sede de alegações finais, fls. 175/178 o Ministério
Público, postulou a condenação dos acusados no art. 157,§2º, I e II c/c art. 71, todos do Código Penal e art. 244-B da Lei
8.069/1990 (Estatuto da Criança de do Adolescente). Nas alegações finais da defesa dos acusados Fábio de Novais Pires e
Antônio Wellington de Novais, requereram a absolvição dos acusados ante a ausência de prova da participação destes acusados
no crime apurado nos presentes autos. Já a defesa de Rafael Rocha da Silva nas alegações finais, fls. 194/196, requereu a
absolvição deste acusado por não haver prova suficiente para condenação. É o relatório. Passo a julgar. Trata-se de crime de
roubo qualificado pelo uso de arma e praticado em concurso de pessoas, previsto na norma incriminadora do artigo 157, § 2o,
incisos I, II do Código Penal e corrupção de menores tipificado no art. 244-B da Lei 8.069/90, imputando a autoria aos acusados. A
espécie versa sobre crime consumado, e não tentado, consoante definição do fato constante dos autos, tanto que o roubo
consuma-se no momento em que, empregada a violência ou grave ameaça, o agente consegue apoderar-se do bem subtraído da
vítima. A vítima Jhadson Silva Leonel informou que o fato ocorreu em uma via em que as pessoas faziam caminhada, sendo que o
depoente foi o primeiro a ser abordado pelos acusados. Narrou que se tratava de três pessoas que cometeram o assalto, sendo
que reconhece o menor que estava no Forum, no momento da audiência, como sendo o que estava portando a arma de fogo e
tinha um outro com uma faca, sendo estes dois que o abordaram e um terceiro que ficava um pouco mais afastado dando
cobertura, explicando que a atividade deste era observar e vigiar enquanto os outros abordavam a vítima. Esclareceu que após o
terem assaltado se dividiram para assaltarem as demais pessoas que faziam caminhada. Ainda, informou que reconheceu o
acusado Rafael como o acusado que estava portando a faca, no momento da abordagem. Disse, ainda, que entregou o seu
aparelho celular para os assaltantes. No depoimento da vítima Silvia Cristina de Abreu Cruz, prestado em Juízo, relatou que foi
assaltada por três pessoas, no dia, hora e local descritos na Denúncia, e que foi o indivíduo armado com uma arma de fogo que
anunciou o assalto exigindo o seu celular e que entregou o seu aparelho celular, e viu que o menor Talisson estava um pouco mais
afastado dando cobertura ao assalto. Ainda, esclareceu que viu quando a vítima Ednaldo foi abordado pelos mesmos indivíduos e
o assaltaram. A testemunha menor Matheus de Oliveira Dias informou que estava com os indivíduos Talisson e Rafael para
cometerem os assaltos, e que se revezavam na abordagem e no uso de armas contra as vítimas, esclarecendo que todos tinham
uma faca para cometerem os assaltos. E que as vítimas foram abordadas para entregarem seus celulares. A testemunha Nilce
Rodrigues da Costa Souza esclareceu que é esposa do Sr. Ednaldo e estava junto com este quando houve a abordagem dos
acusados para o assalto, esclarecendo que tudo foi muito rápido, quando viu um estava com uma faca apontada para seu marido e
o outro estava com uma arma de fogo apontada para a cabeça da outra vítima, Silvia. E disse que seu esposo ainda tentou reagir
para não entregar o celular, e neste momento um dos assaltantes disse enfia a faca no peito dele, ocasião em que depoente gritou
para seu esposo entregar o celular, tendo seu esposo entregue o celular e em seguida os assaltantes correram. O certo é que
emerge do depoimento das vítimas e testemunhas que no local da ocorrência era um local das pessoas fazerem caminhada,
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havendo vários assaltos, sendo alguns cometidos pelos acusados no presente processo e outros por outras pessoas, conforme se
depreende do depoimento do menor Matheus e da testemunha Nilce Rodrigues Costa Sousa. Depreende-se das provas
produzidas que a vítima Jhadson foi assaltado por Rafael e os menores infratores Talisson e Mateus. Já as vítimas Ednaldo e
Sílvia foram abordados por Rafael e Talisson. Ademais emerge dos autos, ante a apreensão das armas e celulares na casa ou em
poder de Antônio Wellignton e Fábio eram mandantes dos assaltos e devem responder pelo mesmo crime, pois nos termos do art.
29 do CP quem de qualquer forma concorre para o crime responde nas penas a este cominada, não havendo que se falar em
participação de menor importância, pois o local foi alvo de vários assaltos e pelas provas produzidas os acusados Fábio Novais e
Antônio Wellington comandavam, no sentido de determinar os assaltos e ficar com o produto destes, trocando por drogas. Assim,
verifica-se que os acusados cometeram o crime de roubo em concurso de pessoas e uso de arma, pois havia ajuste prévio e
unidade de desígnios, sendo que todos aderiram à conduta. Vê-se que o produto dos assaltos foram encontrados na residência de
Antônio Wellington e recebido por seu irmão Fábio, demonstrando o conluio e ajuste prévio na perpetração dos crimes. Diante dos
depoimentos prestados em Juízo restou comprovado os fatos descritos na Denúncia, restando comprovado o uso de arma e
concurso de pessoas. A materialidade delitiva está sobejamente comprovado pelo depoimento das vítimas, Boletim de Ocorrência,
fl. 45, termos de apreensão e restituição de objetos anexados aos autos às fls. 46/48 Também não paira qualquer dúvida sobre a
autoria delitiva, ante ao depoimento das vítimas prestados em Juízo, das testemunhas e Termo de Reconhecimento de Pessoa.
Portanto, os depoimentos das testemunhas prestados em Juízo não se contradizem, ao contrário, se justapõem demonstrando e
levando ao convencimento da autoria delitiva imputada aos acusados, individualizando a conduta, conforme anteriormente
exposto. Não é demais observar que a palavra da vítima, em sede de crimes patrimoniais, especialmente aqueles cometidos na
clandestinidade, tem especial força probante, mormente quando aliada às demais provas dos autos, como no presente caso,
constituindo prova suficiente para condenação. Neste sentido: PENAL - ROUBO CIRCUNSTANCIADO - PROVAS DA AUTORIA -
RECONHECIMENTO - PALAVRA DA VÍTIMA - NEGADO PROVIMENTO. I. EM CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO, A PALAVRA
DA VÍTIMA MERECE ESPECIAL CREDIBILIDADE, QUANDO CONSONANTE COM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. II.
RECURSO DESPROVIDO. (TJ-DF - APR: 20130110440014 DF 0011979-33.2013.8.07.0001, Relator: SANDRA DE SANTIS, Data
de Julgamento: 03/07/2014, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 09/07/2014 . Pág.: 124) Vê-se, portanto,
que a autoria do delito restou suficientemente provada pelos depoimentos prestados, que são perfeitamente coerentes, sendo
certo que não há, nos autos, provas que discrepam. No que tange à qualificadora, no presente caso, verifica-se a incidência do
emprego de arma, pois restou comprovado que os acusados estavam utilizando arma de fogo para abordarem as vítimas e
conseguir o intento, apoderar-se dos bens das vítimas. Ademais a confirmação, em Juízo, das vítimas de que os acusados
estavam portando arma, no momento da abordagem das vítimas, não deixam margens para dúvidas do uso da arma de fogo e
faca no assalto, sendo desnecessário a apreensão e perícia da arma, bastando a prova da existência e utilização da mesma, no
momento do crime. Neste sentido: PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA. UTILIZAÇÃO DE
OUTROS MEIOS DE PROVA. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior
firmou-se no sentido de que, para a incidência da majorante prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal, é prescindível a
apreensão e perícia da arma, desde que evidenciada sua utilização por outros meios de prova. 2. No presente caso, a palavra da
vítima do fato evidenciou o seu emprego, assim como a própria confissão do agravante. 3. Agravo regimental improvido. (STJ -
AgRg no AREsp: 670214 AL 2015/0044071-6, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento:
09/06/2015, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2015) AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL
APRECIADO COM BASE NA ALÍNEA A DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO
FUNDAMENTADO EM PRECEDENTES. POSSIBILIDADE. ROUBO. MAJORANTE PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO.
APREENSÃO E PERÍCIA DO ARTEFATO. DESNECESSIDADE. RECURSO IMPROVIDO. Apreciado o recurso especial com base
na alínea a do permissivo constitucional, preenchidos os seus requisitos de admissibilidade e estando o acórdão proferido pelo
Tribunal de origem em desacordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça acerca da configuração da majorante pelo
emprego de arma de fogo no crime de roubo, o seu provimento com base no artigo 557, § 1º-A do CPC era de rigor. Agravo
regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no REsp: 1338407 MG 2012/0169651-7, Relator: Ministro LEOPOLDO DE
ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), Data de Julgamento: 16/06/2015, T5 - QUINTA TURMA,
Data de Publicação: DJe 24/06/2015) EMENTA RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO
QUALIFICADO. ARMA NÃO APREENDIDA E NÃO PERICIADA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Vigora no Direito brasileiro e no
Direito contemporâneo em geral o princípio da livre convicção. 2. O reconhecimento da causa de aumento de pena prevista no art.
157, § 2º, I, do Código Penal - emprego de arma de fogo - prescinde da apreensão e da realização de perícia na arma, quando
provado o seu uso no roubo por outros meios de prova. Inteligência dos arts. 158 e 167 do Código de Processo Penal brasileiro.
Precedente do Plenário (HC 96.099/RS). 3. Recurso ordinário em habeas corpus não provido. (STF - RHC: 113771 DF, Relator:
Min. ROSA WEBER, Data de Julgamento: 19/03/2013, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-066 DIVULG 10-04-2013 PUBLIC
11-04-2013) Roubo qualificado. Exclusão causa de aumento. Uso de arma de fogo. Comprovado potencial lesivo. Recurso não
provido. Pacífico o entendimento jurisprudêncial de que para a incidência da majorante prevista no § 2º, I, do art. 157 do CP é
dispensável à apreensão e perícia da arma de fogo. Quando apreendida e periciada, corroborada por outros meios que
comprovem a sua efetiva utilização pelo agente, não procede o pedido de exclusão da qualificadora. (TJ-RO - APL:
00481604320008220010 RO 0048160-43.2000.822.0010, Relator: Desembargador Miguel Monico Neto, Data de Julgamento:
02/12/2015, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: Processo publicado no Diário Oficial em 11/12/2015.) Grifo nosso CÓDIGO
PENAL. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. ART. 157, § 2º, INC. I E II. ROUBO QUALIFICADO. EMPREGO DE ARMA BRANCA
(FACA). CONCURSO DE PESSOAS. PRELIMINARES. RECONHECIMENTO POR FOTOGRAFIA. Não há nulidade, nem
irregularidade, no reconhecimento por fotografia na fase policial, se o que importa é o reconhecimento em juízo, o que ocorreu.
NULIDADE. RECONHECIMENTO PESSOAL. O réu foi reconhecido pela vítima como autor do delito de roubo. O não-cumprimento
de todas as formalidades previstas no art. 226 do CPP aponta mera irregularidade. LAUDO DE AVALIAÇÃO. Por não se tratar de
perícia, na medida em que não exige conhecimentos específicos, não está sujeito às regras do CPP. EXISTÊNCIA DO FATO E
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AUTORIA. Subtração de R$ 160,00 (cento e sessenta reais) e 01 (um) relógio, marca Orient, mediante grave ameaça, com
emprego de uma faca e em concurso de pessoas. EMPREGO DE ARMA. Depoimento da vítima confirma o uso de uma faca para
ameaçá-la, causando-lhe intimidação. Certo que o emprego de faca caracteriza-se como arma. CONCURSO DE PESSOAS.
Restou demonstrado, pela palavra da vítima, que houve atuação de mais de uma pessoa. DESCLASSIFICAÇÃO. A grave ameaça,
com emprego de uma faca, impede a desclassificação. AGRAVANTE. REINCIDÊNCIA. Certidão de antecedentes veio aos autos
(fl. 82) e dá conta que o réu possui um processo com trânsito em julgado posterior ao delito em comento, o que não caracteriza a
reincidência. Acréscimo afastado. PENA DE MULTA. É cumulativa na espécie, portanto de aplicação obrigatória. Dificuldade ou
impossibilidade de pagamento é matéria a ser agitada na execução penal. REGME DE CUMPRIMENTO DA PENA. Afastada a
reincidência, o regime deve ser o SEMI-ABERTO, a teor do artigo 33, § 2º, letra b, do Código Penal. APELO PROVIDO EM
PARTE. (Apelação Crime Nº 70052962180, Quinta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ivan Leomar Bruxel,
Julgado em 03/07/2013) (TJ-RS - ACR: 70052962180 RS , Relator: Ivan Leomar Bruxel, Data de Julgamento: 03/07/2013, Quinta
Câmara Criminal, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 08/07/2013) Grifo nosso No tocante ao crime tipificado no art. 244-
B, da Lei 8.069/90 está configurado, pois o crime se consuma com a prática de infração penal com o menor ou induzindo-o, e, no
presente caso, não há menor dúvida que o acusado cometeram o crime com o menor. Diante do exposto, e considerando o que
mais dos autos consta, julgo procedente a denúncia, para CONDENAR os acusados Fábio de Novais Pires, Antônio Wellington de
Novais Pires e Rafael Rocha da Silva, qualificado nos autos, no artigo 157, § 2o, incisos I, II c/c art. 71, ambos do Código Penal e
art. 244-B da Lei 8.069/90. Passo à dosimetria e individualização da pena, conforme prescrição legal inserta no artigo 5º, XLVI da
Constituição Federal e artigo 59 e 68 do Código Penal. FÁBIO NOVAIS PIRES - VÍTIMA : JHADSON SILVA LEONEL -CRIME DE
ROUBO QUALIFICADO TIPIFICADO NO ART. 157,§2º I, II do Código Penal Atendendo às diretrizes do art. 59 do Código Penal se
têm que o acusado Fábio Novais Pires, ao executar o crime a que foi condenado agiu com culpabilidade moderada, pois agiu
conscientemente na empreitada criminosa, não havendo o que valorar; não registra antecedentes criminais, conforme se observa
na certidão anexada aos autos à fl. 67; segundo emerge dos autos a conduta social é considerada normal; não existem elementos
para se verificar a personalidade do agente; os motivos e as circunstâncias são se revelam, nos autos, nada havendo a valorar e a
vítima em nada contribuiu para o desenrolar da empreitada criminosa. Verificando-se que as circunstâncias são parcialmente
favoráveis ao condenado fixo a pena-base em 04(quatro) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa. Não há incidência das
circunstâncias atenuantes e agravantes. Não vislumbro causas de diminuição a incidir, no entanto incidem as causas de aumento
prescrita no § 2o incisos I, II do artigo 157 do Código Penal (emprego de armas e concursos de pessoas), desta forma, conforme já
exaustivamente exposto, consequentemente aumento a pena em um terço, o que significa acréscimo de 01 (um) anos e 04(quatro)
meses na pena privativa de liberdade e 06 (seis) dias na pena de multa, restando a pena definitiva de 05(cinco) anos e 04 (quatro)
meses de reclusão e 26 (vinte e seis) dias-multa. - VÍTIMA : SILVIA CRISTINA ABREU -CRIME DE ROUBO QUALIFICADO
TIPIFICADO NO ART. 157,§2º I, II do Código Penal Atendendo às diretrizes do art. 59 do Código Penal se têm que o acusado
Fábio Novais Pires, ao executar o crime a que foi condenado agiu com culpabilidade moderada, pois agiu conscientemente na
empreitada criminosa, não havendo o que valorar; não registra antecedentes criminais, conforme se observa na certidão anexada
aos autos à fl. 67; segundo emerge dos autos a conduta social é considerada normal; não existem elementos para se verificar a
personalidade do agente; os motivos e as circunstâncias são se revelam, nos autos, nada havendo a valorar e a vítima em nada
contribuiu para o desenrolar da empreitada criminosa. Verificando-se que as circunstâncias são parcialmente favoráveis ao
condenado fixo a pena-base em 04(quatro) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa. Não há incidência das circunstâncias
atenuantes e agravantes. Não vislumbro causas de diminuição a incidir, no entanto incidem as causas de aumento prescrita no §
2o incisos I, II do artigo 157 do Código Penal (emprego de armas e concursos de pessoas), desta forma, conforme já
exaustivamente exposto, consequentemente aumento a pena em um terço, o que significa acréscimo de 01 (um) anos e 04(quatro)
meses na pena privativa de liberdade e 06 (seis) dias na pena de multa, restando a pena definitiva de 05(cinco) anos e 04 (quatro)
meses de reclusão e 26 (vinte e seis) dias-multa. - VÍTIMA : EDNALDO FRANÇA DE SOUSA -CRIME DE ROUBO QUALIFICADO
TIPIFICADO NO ART. 157,§2º I, II do Código Penal Atendendo às diretrizes do art. 59 do Código Penal se têm que o acusado
Fábio Novais Pires, ao executar o crime a que foi condenado agiu com culpabilidade moderada, pois agiu conscientemente na
empreitada criminosa, não havendo o que valorar; não registra antecedentes criminais, conforme se observa na certidão anexada
aos autos à fl. 67; segundo emerge dos autos a conduta social é considerada normal; não existem elementos para se verificar a
personalidade do agente; os motivos e as circunstâncias são se revelam, nos autos, nada havendo a valorar e a vítima em nada
contribuiu para o desenrolar da empreitada criminosa. Verificando-se que as circunstâncias são parcialmente favoráveis ao
condenado fixo a pena-base em 04(quatro) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa. Não há incidência das circunstâncias
atenuantes e agravantes. Não vislumbro causas de diminuição a incidir, no entanto incidem as causas de aumento prescrita no §
2o incisos I, II do artigo 157 do Código Penal (emprego de armas e concursos de pessoas), desta forma, conforme já
exaustivamente exposto, consequentemente aumento a pena em um terço, o que significa acréscimo de 01 (um) anos e 04(quatro)
meses na pena privativa de liberdade e 06 (seis) dias na pena de multa, restando a pena definitiva de 05(cinco) anos e 04 (quatro)
meses de reclusão e 26 (vinte e seis) dias-multa. CONTINUIDADE DELITIVA Importante observar que no presente caso está
evidente que o crime cometido pelo acusado foi em continuidade delitiva, pois foram cometidos mediante mais de uma ação e
pelas condições de tempo, lugar e maneira de execução e demais semelhanças os subsequentes devem ser havido como
continuação do primeiro, aplicando-se a regra do art. 71 do CP. Tendo em vista que foi reconhecida a continuidade delitiva,
prescrita no art. 71 do CP, aplico a regra do crime continuado e considero a pena de um só dos crimes - 05 (cinco) anos e
04(quatro) meses de reclusão e 26 (vinte e seis) dias multa, a qual aumento em um sexto, que significa acréscimo de 10 (dez)
meses e 20 (vinte) dias na pena privativa de liberdade e 04 (quatro) dias na pena de multa, restando a pena de 06 (seis) anos,
02(dois) meses e 20 (vinte) dias na pena de reclusão e 30 (trinta) dias multa. - CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES
TIPIFICADO NO ART. 244-B da Lei 8.069/90 Atendendo às diretrizes do art. 59 do Código Penal se têm que o acusado Fábio
Novais Pires, ao executar o crime a que foi condenado agiu com culpabilidade moderada, pois agiu conscientemente na
empreitada criminosa, não havendo o que valorar; não registra antecedentes criminais, conforme se observa na certidão anexada
aos autos à fl. 67; segundo emerge dos autos a conduta social é considerada normal; não existem elementos para se verificar a
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personalidade do agente; os motivos e as circunstâncias são se revelam, nos autos, nada havendo a valorar e a vítima em nada
contribuiu para o desenrolar da empreitada criminosa. Verificando-se que as circunstâncias são parcialmente favoráveis ao
condenado fixo a pena-base em 01(um) ano de reclusão, a qual torno definitiva à míngua de circunstâncias atenuantes e
agravantes, bem como causas de aumento e diminuição. Aplicando a regra do concurso material insculpido no art. 69 do CP,
consequentemente somando-se as penas a que foi condenado Fábio de Novais Pires, resta a pena de 07 (sete) anos, 02 (dois)
meses e 20(vinte) dias de reclusão e 30 (trinta) dias multa. PENA DEFINITIVA - FÁBIO DE NOVAIS PIRES: 07 (SETE) ANOS, 02
(DOIS) MESES E 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO E 30 (TRINTA) DIAS MULTA. No presente caso não cabe substituição da
pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, vez que não se encontra presentes os requisitos do artigo 44 do Código Penal,
mormente porque a condenação foi superior a 04(quatro) anos e o crime ao qual o acusado foi condenado é revestido de grave
ameaça à pessoa. Tendo em vista o que determina o §2º do artigo 387 do CPP (redação dada pela Lei 12.736/2012) passo a
realizar a detração penal para determinar o regime inicial de cumprimento da pena. Considerando o tempo em que o acusado
esteve preso provisoriamente, debitado do total da pena resta a pena de 06(seis) anos, 02 (dois) meses e 14 (quatorze) dias da
pena privativa de liberdade, até a data de hoje. A pena de reclusão deverá ser cumprida em regime inicialmente semiaberto, na
Unidade Prisional Regional de Ressocialização de Pedreiras, em observância ao §2º do artigo 33, alínea "b" do Código Penal c/c
art. 59 do Código Penal, por ser o suficiente para a reprovação e prevenção do crime. O dia-multa será calculado na razão de um
trigésimo do salário mínimo vigente no país na época do fato delituoso, nos termos dos artigos 49 e seguintes do Código Penal c/c
artigo 60§1º do Código Penal. Não concedo direito ao condenado Fábio de Novais Pires recorrer em liberdade, pois não vislumbro
modificação na situação fática ou jurídica que autorize a revogação da prisão preventiva, bem como o acusado se encontra
condenado em regime semiaberto. ANTÔNIO WELLINGTON DE NOVAIS PIRES - VÍTIMA : JHADSON SILVA LEONEL -CRIME
DE ROUBO QUALIFICADO TIPIFICADO NO ART. 157,§2º I, II do Código Penal. Atendendo às diretrizes do art. 59 do Código
Penal se têm que o acusado Antônio Wellington de Novais Pires, ao executar o crime a que foi condenado agiu com culpabilidade
moderada, pois agiu conscientemente na empreitada criminosa, não havendo o que valorar; não registra antecedentes criminais,
conforme se observa na certidão anexada aos autos à fl. 66; segundo emerge dos autos a conduta social é considerada normal;
não existem elementos para se verificar a personalidade do agente; os motivos e as circunstâncias são se revelam, nos autos,
nada havendo a valorar e a vítima em nada contribuiu para o desenrolar da empreitada criminosa. Verificando-se que as
circunstâncias são parcialmente favoráveis ao condenado fixo a pena-base em 04(quatro) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.
Não há incidência das circunstâncias atenuantes e agravantes. Não vislumbro causas de diminuição a incidir, no entanto incidem
as causas de aumento prescrita no § 2o incisos I, II do artigo 157 do Código Penal (emprego de armas e concursos de pessoas),
desta forma, conforme já exaustivamente exposto, consequentemente aumento a pena em um terço, o que significa acréscimo de
01 (um) anos e 04(quatro) meses na pena privativa de liberdade e 06 (seis) dias na pena de multa, restando a pena definitiva de
05(cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 26 (vinte e seis) dias-multa.- VÍTIMA : SILVIA CRISTINA ABREU -CRIME DE
ROUBO QUALIFICADO TIPIFICADO NO ART. 157,§2º I, II do Código Penal Atendendo às diretrizes do art. 59 do Código Penal se
têm que o acusado Antônio Wellington de Novais Pires, ao executar o crime a que foi condenado agiu com culpabilidade
moderada, pois agiu conscientemente na empreitada criminosa, não havendo o que valorar; não registra antecedentes criminais,
conforme se observa na certidão anexada aos autos à fl. 66; segundo emerge dos autos a conduta social é considerada normal;
não existem elementos para se verificar a personalidade do agente; os motivos e as circunstâncias são se revelam, nos autos,
nada havendo a valorar e a vítima em nada contribuiu para o desenrolar da empreitada criminosa. Verificando-se que as
circunstâncias são parcialmente favoráveis ao condenado fixo a pena-base em 04(quatro) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.
Não há incidência das circunstâncias atenuantes e agravantes. Não vislumbro causas de diminuição a incidir, no entanto incidem
as causas de aumento prescrita no § 2o incisos I, II do artigo 157 do Código Penal (emprego de armas e concursos de pessoas),
desta forma, conforme já exaustivamente exposto, consequentemente aumento a pena em um terço, o que significa acréscimo de
01 (um) anos e 04(quatro) meses na pena privativa de liberdade e 06 (seis) dias na pena de multa, restando a pena definitiva de
05(cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 26 (vinte e seis) dias-multa. - VÍTIMA : EDNALDO FRANÇA DE SOUSA -CRIME
DE ROUBO QUALIFICADO TIPIFICADO NO ART. 157,§2º I, II do Código Penal Atendendo às diretrizes do art. 59 do Código
Penal se têm que o acusado Antônio Wellington de Novais Pires, ao executar o crime a que foi condenado agiu com culpabilidade
moderada, pois agiu conscientemente na empreitada criminosa, não havendo o que valorar; não registra antecedentes criminais,
conforme se observa na certidão anexada aos autos à fl. 66; segundo emerge dos autos a conduta social é considerada normal;
não existem elementos para se verificar a personalidade do agente; os motivos e as circunstâncias são se revelam, nos autos,
nada havendo a valorar e a vítima em nada contribuiu para o desenrolar da empreitada criminosa. Verificando-se que as
circunstâncias são parcialmente favoráveis ao condenado fixo a pena-base em 04(quatro) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.
Não há incidência das circunstâncias atenuantes e agravantes. Não vislumbro causas de diminuição a incidir, no entanto incidem
as causas de aumento prescrita no § 2o incisos I, II do artigo 157 do Código Penal (emprego de armas e concursos de pessoas),
desta forma, conforme já exaustivamente exposto, consequentemente aumento a pena em um terço, o que significa acréscimo de
01 (um) anos e 04(quatro) meses na pena privativa de liberdade e 06 (seis) dias na pena de multa, restando a pena definitiva de
05(cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 26 (vinte e seis) dias-multa. CONTINUIDADE DELITIVA Importante observar que
no presente caso está evidente que o crime cometido pelo acusado foi em continuidade delitiva, pois foram cometidos mediante
mais de uma ação e pelas condições de tempo, lugar e maneira de execução e demais semelhanças os subsequentes devem ser
havido como continuação do primeiro, aplicando-se a regra do art. 71 do CP. Tendo em vista que foi reconhecida a continuidade
delitiva, prescrita no art. 71 do CP, aplico a regra do crime continuado e considero a pena de um só dos crimes - 05 (cinco) anos e
04(quatro) meses de reclusão e 26 (vinte e seis) dias multa, a qual aumento em um sexto, que significa acréscimo de 10 (dez)
meses e 20 (vinte) dias na pena privativa de liberdade e 04 (quatro) dias na pena de multa, restando a pena de 06 (seis) anos,
02(dois) meses e 20 (vinte) dias na pena de reclusão e 30 (trinta) dias multa. - CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES
TIPIFICADO NO ART. 244-B da Lei 8.069/90 Atendendo às diretrizes do art. 59 do Código Penal se têm que o acusado Antônio
Welington Novais Pires, ao executar o crime a que foi condenado agiu com culpabilidade moderada, pois agiu conscientemente na
empreitada criminosa, não havendo o que valorar; não registra antecedentes criminais, conforme se observa na certidão anexada
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aos autos à fl. 66; segundo emerge dos autos a conduta social é considerada normal; não existem elementos para se verificar a
personalidade do agente; os motivos e as circunstâncias são se revelam, nos autos, nada havendo a valorar e a vítima em nada
contribuiu para o desenrolar da empreitada criminosa. Verificando-se que as circunstâncias são parcialmente favoráveis ao
condenado fixo a pena-base em 01(um) ano de reclusão, a qual torno definitiva à míngua de circunstâncias atenuantes e
agravantes, bem como causas de aumento e diminuição. Aplicando a regra do concurso material insculpido no art. 69 do CP,
consequentemente somando-se as penas a que foi condenado Antônio Wellington de Novais Pires, resta a pena de 07 (sete) anos,
02 (dois) meses e 20(vinte) dias de reclusão e 30 (trinta) dias multa. PENA DEFINITIVA - ANTÔNIO WELLINGTON NOVAIS
PIRES: 07 (SETE) ANOS, 02 (DOIS) MESES E 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO E 30 (TRINTA) DIAS-MULTA No presente caso
não cabe substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, vez que não se encontra presentes os requisitos do
artigo 44 do Código Penal, mormente porque a condenação foi superior a 04(quatro) anos e o crime ao qual o acusado foi
condenado é revestido de grave ameaça à pessoa. Tendo em vista o que determina o §2º do artigo 387 do CPP (redação dada
pela Lei 12.736/2012) passo a realizar a detração penal para determinar o regime inicial de cumprimento da pena. Considerando o
tempo em que o acusado esteve preso provisoriamente, debitado do total da pena resta a pena de 06(seis) anos, 02 (dois) meses
e 14 (quatorze) dias da pena privativa de liberdade, até a data de hoje. A pena de reclusão deverá ser cumprida em regime
inicialmente semiaberto, na Unidade Prisional Regional de Ressocialização de Pedreiras, em observância ao §2º do artigo 33,
alínea "b" do Código Penal c/c art. 59 do Código Penal, por ser o suficiente para a reprovação e prevenção do crime. O dia-multa
será calculado na razão de um trigésimo do salário mínimo vigente no país na época do fato delituoso, nos termos dos artigos 49 e
seguintes do Código Penal c/c artigo 60§1º do Código Penal. Não concedo direito ao condenado Antônio Wellington Novais Pires
recorrer em liberdade, pois não vislumbro modificação na situação fática ou jurídica que autorize a revogação da prisão preventiva,
bem como o acusado se encontra condenado em regime semiaberto. RAFAEL ROCHA DA SILVA - VÍTIMA : JHADSON SILVA
LEONEL -CRIME DE ROUBO QUALIFICADO TIPIFICADO NO ART. 157,§2º I, II do Código Penal Atendendo às diretrizes do art.
59 do Código Penal se têm que o acusado Rafael Rocha da Silva, ao executar o crime a que foi condenado agiu com culpabilidade
moderada, pois agiu conscientemente na empreitada criminosa, não havendo o que valorar; não registra antecedentes criminais,
conforme se observa na certidão anexada aos autos à fl. 68; segundo emerge dos autos a conduta social é considerada normal;
não existem elementos para se verificar a personalidade do agente; os motivos e as circunstâncias são se revelam, nos autos,
nada havendo a valorar e a vítima em nada contribuiu para o desenrolar da empreitada criminosa. Verificando-se que as
circunstâncias são parcialmente favoráveis ao condenado fixo a pena-base em 04(quatro) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.
Não há incidência das circunstâncias atenuantes e agravantes. Não vislumbro causas de diminuição a incidir, no entanto incidem
as causas de aumento prescrita no § 2o incisos I, II do artigo 157 do Código Penal (emprego de armas e concursos de pessoas),
desta forma, conforme já exaustivamente exposto, consequentemente aumento a pena em um terço, o que significa acréscimo de
01 (um) anos e 04(quatro) meses na pena privativa de liberdade e 06 (seis) dias na pena de multa, restando a pena definitiva de
05(cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 26 (vinte e seis) dias-multa. - VÍTIMA : SILVIA CRISTINA ABREU -CRIME DE
ROUBO QUALIFICADO TIPIFICADO NO ART. 157,§2º I, II do Código Penal Atendendo às diretrizes do art. 59 do Código Penal se
têm que o acusado Rafael Rocha da Silva, ao executar o crime a que foi condenado agiu com culpabilidade moderada, pois agiu
conscientemente na empreitada criminosa, não havendo o que valorar; não registra antecedentes criminais, conforme se observa
na certidão anexada aos autos à fl. 68; segundo emerge dos autos a conduta social é considerada normal; não existem elementos
para se verificar a personalidade do agente; os motivos e as circunstâncias são se revelam, nos autos, nada havendo a valorar e a
vítima em nada contribuiu para o desenrolar da empreitada criminosa. Verificando-se que as circunstâncias são parcialmente
favoráveis ao condenado fixo a pena-base em 04(quatro) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa. Não há incidência das
circunstâncias atenuantes e agravantes. Não vislumbro causas de diminuição a incidir, no entanto incidem as causas de aumento
prescrita no § 2o incisos I, II do artigo 157 do Código Penal (emprego de armas e concursos de pessoas), desta forma, conforme já
exaustivamente exposto, consequentemente aumento a pena em um terço, o que significa acréscimo de 01 (um) anos e 04(quatro)
meses na pena privativa de liberdade e 06 (seis) dias na pena de multa, restando a pena definitiva de 05(cinco) anos e 04 (quatro)
meses de reclusão e 26 (vinte e seis) dias-multa. - VÍTIMA : EDNALDO FRANÇA DE SOUSA -CRIME DE ROUBO QUALIFICADO
TIPIFICADO NO ART. 157,§2º I, II do Código Penal Atendendo às diretrizes do art. 59 do Código Penal se têm que o acusado
Rafael Rocha da Silva, ao executar o crime a que foi condenado agiu com culpabilidade moderada, pois agiu conscientemente na
empreitada criminosa, não havendo o que valorar; não registra antecedentes criminais, conforme se observa na certidão anexada
aos autos à fl. 68; segundo emerge dos autos a conduta social é considerada normal; não existem elementos para se verificar a
personalidade do agente; os motivos e as circunstâncias são se revelam, nos autos, nada havendo a valorar e a vítima em nada
contribuiu para o desenrolar da empreitada criminosa. Verificando-se que as circunstâncias são parcialmente favoráveis ao
condenado fixo a pena-base em 04(quatro) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa. Não há incidência das circunstâncias
atenuantes e agravantes. Não vislumbro causas de diminuição a incidir, no entanto incidem as causas de aumento prescrita no §
2o incisos I, II do artigo 157 do Código Penal (emprego de armas e concursos de pessoas), desta forma, conforme já
exaustivamente exposto, consequentemente aumento a pena em um terço, o que significa acréscimo de 01 (um) anos e 04(quatro)
meses na pena privativa de liberdade e 06 (seis) dias na pena de multa, restando a pena definitiva de 05(cinco) anos e 04 (quatro)
meses de reclusão e 26 (vinte e seis) dias-multa. CONTINUIDADE DELITIVA Importante observar que no presente caso está
evidente que o crime cometido pelo acusado foi em continuidade delitiva, pois foram cometidos mediante mais de uma ação e
pelas condições de tempo, lugar e maneira de execução e demais semelhanças os subsequentes devem ser havido como
continuação do primeiro, aplicando-se a regra do art. 71 do CP. Tendo em vista que foi reconhecida a continuidade delitiva,
prescrita no art. 71 do CP, aplico a regra do crime continuado e considero a pena de um só dos crimes - 05 (cinco) anos e
04(quatro) meses de reclusão e 26 (vinte e seis) dias multa, a qual aumento em um sexto, que significa acréscimo de 10 (dez)
meses e 20 (vinte) dias na pena privativa de liberdade e 04 (quatro) dias na pena de multa, restando a pena de 06 (seis) anos,
02(dois) meses e 20 (vinte) dias na pena de reclusão e 30 (trinta) dias multa. - CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES
TIPIFICADO NO ART. 244-B da Lei 8.069/90 Atendendo às diretrizes do art. 59 do Código Penal se têm que o acusado Rafael
Rocha da Silva, ao executar o crime a que foi condenado agiu com culpabilidade moderada, pois agiu conscientemente na
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empreitada criminosa, não havendo o que valorar; não registra antecedentes criminais, conforme se observa na certidão anexada
aos autos à fl. 68; segundo emerge dos autos a conduta social é considerada normal; não existem elementos para se verificar a
personalidade do agente; os motivos e as circunstâncias são se revelam, nos autos, nada havendo a valorar e a vítima em nada
contribuiu para o desenrolar da empreitada criminosa. Verificando-se que as circunstâncias são parcialmente favoráveis ao
condenado fixo a pena-base em 01(um) ano de reclusão, a qual torno definitiva à míngua de circunstâncias atenuantes e
agravantes, bem como causas de aumento e diminuição. Aplicando a regra do concurso material insculpido no art. 69 do CP,
consequentemente somando-se as penas a que foi condenado Rafael Rocha da Silva, resta a pena de 07 (sete) anos, 02 (dois)
meses e 20(vinte) dias de reclusão e 30 (trinta) dias multa. PENA DEFINITIVA - RAFAEL ROCHA DA SILVA: 07 (SETE) ANOS, 02
(DOIS) MESES E 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO E 30 (TRINTA) DIAS-MULTA No presente caso não cabe substituição da pena
privativa de liberdade por restritiva de direitos, vez que não se encontra presentes os requisitos do artigo 44 do Código Penal,
mormente porque a condenação foi superior a 04(quatro) anos e o crime ao qual o acusado foi condenado é revestido de grave
ameaça à pessoa. Tendo em vista o que determina o §2º do artigo 387 do CPP (redação dada pela Lei 12.736/2012) passo a
realizar a detração penal para determinar o regime inicial de cumprimento da pena. Considerando o tempo em que o acusado
esteve preso provisoriamente, debitado do total da pena resta a pena de 06(seis) anos, 02 (dois) meses e 14 (quatorze) dias da
pena privativa de liberdade, até a data de hoje. A pena de reclusão deverá ser cumprida em regime inicialmente semiaberto, na
Unidade Prisional Regional de Ressocialização de Pedreiras, em observância ao §2º do artigo 33, alínea "b" do Código Penal c/c
art. 59 do Código Penal, por ser o suficiente para a reprovação e prevenção do crime. O dia-multa será calculado na razão de um
trigésimo do salário mínimo vigente no país na época do fato delituoso, nos termos dos artigos 49 e seguintes do Código Penal c/c
artigo 60§1º do Código Penal.Não concedo direito ao condenado Rafael Rocha da Silva recorrer em liberdade, pois não vislumbro
modificação na situação fática ou jurídica que autorize a revogação da prisão preventiva, bem como o acusado se encontra
condenado em regime semiaberto. No tocante a reparação mínima a que alude o art. 387, IV do Código de Processo Penal, o
entendimento da doutrina mais abalizada é de que deve haver pedido neste tocante, a fim de que o réu possa se defender e até
mesmo produzir contra prova, pois de outra maneira haveria flagrante desrespeito ao princípio da ampla defesa. Neste diapasão
posicionou-se Guilheme de Souza Nucci, em sua obra Código de Processo Penal Comentado, 9a Edição, 2009, Editora RT, Pg.
701:"Admitindo-se que o magistrado possa fixar o valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração penal, é
fundamental haver, durante a instrução criminal, um pedido formal para que se apure o montante civilmente devido. Esse pedido
deve partir do ofendido, por seu advogado (assistente da acusação), ou do Ministério Publico. A parte que o fizer precisa indicar
valores e provas suficientes a sustentá-los. A partir daí, deve-se proporcionar ao réu, a possibilidade de se defender e produzir
contraprova, de modo a indicar valor diverso ou mesmo a apontar que inexistiu prejuízo material ou moral a ser reparado. Se não
houver pedido formal e instrução especifica para apurar o valor mínimo para o dano, é defeso ao julgador optar por qualquer cifra,
pois seria nítida infringência ao princípio da ampla defesa."Desta maneira, não fixo o valor mínimo para a reparação a que alude o
art. 387, IV do Código Penal. Transitado em julgado: 1- inscreva-se o nome dos condenados no rol dos culpados; 2- comunique-se
ao Tribunal Regional Eleitoral os condenados para fins de suspensão do direito político, nos termos do art. 15, III da Constituição
Federal; 3- remeta-se o boletim individual do condenado, devidamente preenchido, ao Setor de Estatísticas Criminais da Secretaria
de Segurança do MA; 4- não paga a multa a que o réu foi condenado, no prazo de 10 (dez) dias subsequentes ao trânsito em
julgado desta sentença, adotar as providências do art. 51 do Código Penal; 5- instaurar o processo de execução penal,
providenciando-se o arquivamento dos presentes autos de conhecimento, com a respectiva baixa na distribuição; Sem custas, em
razão do acusado ser pobre, na forma da lei. Procedam-se as comunicações necessárias. Intimem-se as vítimas do conteúdo
desta sentença, conforme determinação legal inserta no §2º do artigo 201 do Código de Processo Penal. Publique-se. Registre-se.
Intimem-se. Pedreiras/MA, 21 de junho de 2017.

ANA GABRIELA COSTA EVERTON
Juíza de Direito da 2ª Vara
Comarca de Pedreiras/MA

Terceira Vara de Pedreiras

EDITAL DE INTIMAÇÃO
PROCESSO Nº 0001308-69.2017.8.10.0051 (13092017)
AÇÃO: PROCEDIMENTOS ESPECIAIS DE JURISDIÇÃO CONTENCIOSA | INVENTÁRIO
INVENTARIANTE: HELIO FERREIRA CORDEIRO e JACKSON FERREIRA CORDEIRO e JESUS FERREIRA CORDEIRO e
JOSE FERREIRA CORDEIRO SOBRINHO e MARIA EDILENE FERREIRA CORDEIRO e MARIA IRENE FERREIRA CORDEIRO
LIMA e WELLINGTON FERREIRA CORDEIRO
ADVOGADO: PIERRE MAGALHAES MACHADO ( OAB 14402-MA ) e MÁRCIO ROBERTO SANTOS SILVA - OAB-MA 15636
INVENTARIADO: ANTONIO FERREIRA CORDEIRO
É O PRESENTE PARA INTIMAR AS PARTES E OS ADVOGADOS ACIMA MENCIONADOS, POR TODO CONTEÚDO DO
DESPACHO ABAIXO TRANSCRITO:
Inventário Visto em correção Defiro o processamento do pedido de inventário. Nomeio inventariante o Sra. MARIA IRENE
FERREIRA CORDEIRO LIMA, que deverá ser intimada para assinar o termo de compromisso em 05 (cinco) dias, e, após,
apresentar as primeiras declarações de inventariante em 20 (vinte) dias.Cumpra-se.Pedreiras, 15 de Maio de 2017.Juíza Larissa
Rodrigues Tupinambá Castro Titular da 3ª Vara da Comarca de Pedreiras
Pedreiras, 28 de junho de 2017
Sebastiana Medeiros Sampaio
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Secretária Judicial

PROCESSO Nº 0001268-87.2017.8.10.0051 (12692017)
AÇÃO: PROCESSO COMUM | AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
VITIMA: MICILENE MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS
ACUSADO: ANTONIO SECUNDO DE MELO
E O PRESENTE TEM COMO FINALIDADE A INTIMAÇÃO DAS PARTES E SEUS ADVOGADOS PARA TOMAREM
CONHECIMENTO DA SENTENÇA ABAIXO TRANSCRITA:
TERMO DE AUDIÊNCIAProcesso 1268-87.2017.8.10.0051 (12692017)EspécieAção Penal Pública AutorMinistério Público
Estadual RéuAntonio Secundo de MeloData/Hora26 de junho de 2017 às 17h00minLocalSala de audiências da 3ª Vara Fórum
Des. Araújo NetoJuíza de DireitoDra. Larissa Rodrigues Tupinambá CastroPromotor de Justiça Dr. Xilon de Sousa
JúniorPRESENTE(S)Juíza de DireitoDra. Larissa Rodrigues Tupinambá CastroPromotor de Justiça Dr. Xilon de Sousa
JúniorDefensor PúblicoDr. Thiago Rodrigues BatistaRéuAntonio Secundo de MeloVítimaMicielene Maria da Conceição dos
SantosTestemunhaMiguel Rosa Viegas SilvaAUSENTE(S)TestemunhaPaulo Henrique Penha RodriguesABERTURA: Atendidas as
formalidades legais e presentes a MM. Juíza de Direito e o Promotor de Justiça, foi aberta a audiência e, apregoadas as partes do
processo responderam na forma consignada no quadro acima. Iniciada a audiência, tomou-se o depoimento da vítima e da
testemunha presentes, bem como o interrogatório do acusado, tudo conforme termo de termos em apartado. O MPE desistiu da
oitiva da testemunha ausente, sem oposição da defesa. A Defesa formulou pedido nos seguintes termos: MM. Juíza, a DPE
entendendo que não estão mais satisfeitos os requisitos da prisão preventiva do acusado, vem requerer a revogação da sua
prisão. Deve-se ser levado em conta ainda as condições pessoais do acusado (primário, bons antecedentes, residência fixa e
profissão definida), o fim da instrução criminal e o fato de a vítima ter afirmado que não se sente ameaçada caso o assistido seja
posto em liberdade. O MPE emitiu parecer nos seguintes termos: MM. Juíza, considerando as declarações da ofendida neste ato,
no sentido de que não se sente de qualquer forma ameaçada pela colocação do réu em liberdade, o Ministério Público entende
que a segregação cautelar do acusado perdeu a razão de ser, motivo pelo qual opina pelo deferimento do pedido da Defesa. É o
parecer. Ato contínuo, as partes formularam as alegações finais orais conforme áudio juntado aos autos, pugnando o Promotor
pela procedência da denúncia e a consequente condenação do acusado nos termos da peça vestibular e a Defesa pela
condenação em pena abaixo do mínimo legal diante da superação do entendimento de que a atenuante não traz a reprimenda
para patamar menor do que o mínimo fixado. TERMO DE DELIBERAÇÃO: A MM. Juíza proferiu a seguinte SENTENÇA: "Cuidam
os autos de ação penal instaurada pela promotora de justiça contra ANTÔNIO SECUNDO DE MELO em razão da suposta prática
pelo agente do crime capitulado no art. 129, § 9º do CPB c/c art. 7° da Lei nº. 11340/06. Recebida a denúncia, o réu apresentou
defesa escrita, reservando tese mais detalhada para momento processual posterior. Designou-se, então, data para a audiência de
instrução e julgamento. Na ocasião, tomou-se o depoimento da vítima, de uma testemunha e promoveu-se o interrogatório do réu.
Em alegações finais, o Ministério Público requereu a procedência da ação penal, com a consequente condenação do réu no crime
de lesão corporal praticado no âmbito doméstico. A defesa, na mesma fase, pugnou pela aplicação da pena abaixo do mínimo
legal, diante das condições subjetivas do agente e do reconhecimento da atenuante da confissão. É o relatório. Decido. A
materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada por meio do exame de corpo de delito de fls. 18/19, pelas declarações
da vítima, bem como pela prova oral coligida ao longo da persecução. A própria vítima, ao detalhar o ocorrido, em sede policial e
em Juízo, declara que na data do acontecido o réu chegou em casa drogado e muito irritado, tendo ela indagado onde ele tinha
passado o dia, circunstancia que motivou o réu a jogar o sabonete contra seu rosto, iniciando uma discussão entre os dois,
acrescentando que o denunciado se armou com um pedaço de pau e passou a agredi-la, tendo a ofendida fingido desmaio até
perceber que ele estava com uma pedra na mão, o que determinou que ela se levantasse e corresse para a rua. O policial Miguel
admitiu que ao ser preso o réu confessou as agressões, embora tenha tentado justificar dizendo que agiu em legitima defesa. No
seu interrogatório, o denunciado confirma ter empurrado a vítima e ter jogado o sabonete em sua direção, sem, contudo,
reconhecer a agressão com o pedaço de pau ou o fato de ter empunhado uma pedra. Em suma, tudo leva a crer que o acusado
ofendeu à integridade corporal e a saúde de sua ex companheira, pela prática do tipo penal descrito no art. 129, § 9º, do Estatuto
Repressivo: "Art. 129. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem: Pena detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano. (...) §
9º Se a lesão for praticada contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem conviva ou tenha
convivido, ou, ainda, prevalecendo-se o agente das relações domésticas de coabitação ou de hospitalidade: Pena detenção, de 3
(três) meses a 3 (três) anos." Saliente-se que em caso de violência doméstica praticada no interior da residência dos envolvidos, a
palavra da vítima e das pessoas da casa ganha maior relevância, sobretudo se conexa com o conjunto probatório. Dessa forma,
demonstrada a materialidade e autoria, tem-se como certo o cometimento do crime de lesão. Isto posto, julgo procedente a
denúncia para condenar o acusado nas penas do art. 129, § 9º, do CP. Atendendo aos ditames do art. 59, do Estatuto Repressivo,
passo a análise das circunstâncias judiciais para fixação da pena base. A culpabilidade é acentuada, na medida em que
ultrapassou o grau ordinário; não registra antecedentes criminais pelo principio da presunção de inocência; a conduta social é
desconhecida deste Juízo; a personalidade é a comum ao homem médio; o motivo alegado não justifica a lesão; as circunstâncias
são comuns e as consequências graves, na medida em que abalaram a saúde emocional, psíquica e física da ofendida; a vítima
em nada contribuiu para a eclosão do evento. Desta feita, fixo a pena base em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção.
Presente a atenuante de confissão abrando a reprimenda em 06 (seis) meses, tornando-a final, concreta e definitiva, em 01 (um)
ano de detenção diante da ausência de outras atenuantes, agravantes, causa de aumento ou diminuição. Estabeleço como inicial
do cumprimento da sanção, o regime aberto, ex vi da alínea "c", § 2º, do art. 33, cujas condições deverão ser fixadas após o
trânsito em julgado por ocasião da audiência admonitória na vara competente. Esclareça-se que a substituição da pena privativa
de liberdade por restritiva de direitos não é possível porque o crime foi praticado com violência contra pessoa. Não há motivo para
que se perpetue a prisão processual, pois além de incompatível com o regime imposto não atende a qualquer necessidade do
processo, uma vez que a instrução criminal já se encerrou e que a vítima voluntariamente declarou que não se sente ameaça pela

Página 1733 de 2382 Diário da Justiça Eletrônico Disponibilização: 30/06/2017
Edição nº 114/2017 Publicação: 03/07/2017

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO - Praça Dom Pedro II, s/n Centro - CEP 65010-905 - São Luis-MA - Fone: (98) 2106-9000 - www.tjma.jus.br
Diário da Justiça Eletrônico - Diretoria Judiciária - Coordenadoria de Jurisprudência e Publicações - Fone: (98) 2106 9805 / 9810 / 9896 / 9897 - publicacoes@tj.ma.gov.br



liberdade do condenado, de maneira que sua soltura não representa risco pessoal para ela nem compromete a ordem pública visto
que ele tem antecedentes imaculados. Expeça-se o respectivo alvará, colocando-o em liberdade se por outro motivo não estiver
preso. Sem custas, pois o réu é pobre. P.R.I. Com o trânsito em julgado da sentença, lance-se o nome do réu no rol dos culpados
e expeça-se guia de execução comunicando-se, também, ao TRE para as providencias cabíveis". ENCERRAMENTO: Nada mais
havendo a tratar, a MM. Juíza de Direito determinou que se encerrasse a audiência. Eu, _________, Inês Raquel de Arruda Brito,
Assessora Judicial, digitei. Pedreiras, 26 de junho de 2017.Juíza de DireitoPromotorDefensor Público

PROCESSO Nº 0002291-05.2016.8.10.0051 (22912016)
AÇÃO: SEÇÃO INFRACIONAL | PROCESSO DE APURAÇÃO DE ATO INFRACIONAL

VITIMA: Parte em Segredo de Justiça

INFRATOR: A. L. O.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO
É O PPRESENTE PARA INTIMAR AS PARTES E SEU ADVOGADO POR TODO CONTEÚDO DA SENTENÇA ABAIXO
TRANSCRITA:

SENTENÇA: Trata-se de representação ajuizada pelo MPE em face do adolescente ALISSON LIMA OLIVEIRA, descrevendo
suposta prática de ato infracional análogo ao delito previsto no art. 147, do CPB.A representação foi recebida e designada data
para audiência de apresentação.Antes da realização do ato, restou certificado que o infrator foi processado pela possível prática de
crime tendo sua preventiva decretada por conta disso.O MPE pugnou, pois, pela extinção do feito. É o relatório. Passo a decidir.
Como é cediço, as medidas socioeducativas não tem natureza de pena, tem função protetiva e pedagógica, com o intuito de
afastar o adolescente da criminalidade, buscando corrigir os rumos do seu comportamento. Neste sentido, as medidas
socioeducativas podem ser impostas e cumpridas até que o representado complete 21 (vinte e um) anos, nos termos do art. 2.º,
parágrafo único, do ECA. Ou seja, ainda que o adolescente tenha completado 18 (dezoito) anos, tal fato não constitui óbice ao
cumprimento da medida socioeducativa, que pode ser cumprida até os 21 (vinte e um) anos.No entanto, a existência de processo-
crime ou condenação criminal, a pena privativa de liberdade, em regime fechado ou semiaberto, torna inviável a aplicação das
medidas socioeducativas dirigidas à recuperação social do adolescente, já que não se vislumbra qualquer efeito ressocializador em
eventual medida socioeducativa a ser executada.É o que dispõe a Lei n. 12.594/2012, publicada em 19.1.2012, que instituiu o
SINASE - Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, na qual o legislador inovou ao trazer possibilidade de a autoridade
judiciária extinguir a medida socioeducativa, desde que o infrator atinja a maioridade e responda a processo-crime. Veja-se o que
estabelece o referido diploma: Art. 46. A medida socioeducativa será declarada extinta: I - pela morte do adolescente; II - pela
realização de sua finalidade; III - pela aplicação de pena privativa de liberdade, a ser cumprida em regime fechado ou semiaberto,
em execução provisória ou definitiva; IV - pela condição de doença grave, que torne o adolescente incapaz de submeter-se ao
cumprimento da medida; e V - nas demais hipóteses previstas em lei. § 1º No caso de o maior de 18 (dezoito) anos, em
cumprimento de medida socioeducativa, responder a processo-crime, caberá à autoridade judiciária decidir sobre eventual extinção
da execução, cientificando da decisão o juízo criminal competente. (...)Grifou-se.Como se nota, é possível a extinção da execução
da medida socioeducativa pela autoridade judicial, providência condicionada à existência de dois requisitos: a implementação da
maioridade do infrator e que este responda a processo-crime. No caso em apreço, o ora representado ALISSON LIMA OLIVEIRA
responde a processo criminal neste juízo (processo nº1082/2012). No referido processo, fora decretada a segregação cautelar. Tal
situação, torna evidente a falta de interesse de agir do Estado, ensejando a extinção do presente feito. In casu, o representado não
só responde a processo criminal como, em decorrência deste, encontra-se preso. Ou seja, o representado, além de ter sido
submetido à persecução criminal em razão do cometimento de delito, está inserido no sistema prisional por determinado período, o
que indica que a eventual execução de medida socioeducativa neste feito não mais surtirá os efeitos pretendidos.Veja-se o
entendimento da doutrina, acerca do dispositivo legal citado: "...a superveniência de condenação criminal, por fato praticado após
os dezoito anos, poderá determinar a extinção da medida socioeducativa frente à impossibilidade de sua execução e consequente
desaparição do interesse jurídico de agir), até porque a inclusão do jovem no sistema penal adulto subtrai a finalidade pedagógica
buscada na sanção socioeducativa pendente de cumprimento..."( SARAIVA, João Batista Costa. Compêndio de Direito Penal
Juvenil: adolescente e ato infracional. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2010, p. 212)Neste sentido, a
jurisprudência:TJSC-0270910) APELAÇÃO. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. EXTINÇÃO DO PROCESSO EM
VIRTUDE DE O MENOR HAVER COMPLETADO 18 (DEZOITO) ANOS DE IDADE. MAIORIDADE CIVIL E PENAL. E
ENCONTRAR-SE PRESO, RESPONDENDO A PROCESSO CRIME. Apuração de ato infracional e aplicação de medida
socioeducativa que leva em consideração a idade do infrator na data do fato. Inteligência do art. 2º, parágrafo único, do ECA.
Entretanto, diante de sua prisão por suposto envolvimento no delito de tráfico de drogas, ausente a pretensão socioeducativa do
Estado. Recurso ministerial desprovido. (Apelação/Estatuto da Criança e do Adolescente nº 2012.075413-1, 3ª Câmara Criminal do
TJSC, Rel. Alexandre d´Ivanenko. j. 04.12.2012).TJRJ-021178 APELAÇÃO. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.
SEMILIBERDADE. EXTINÇÃO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA PARA O ADOLESCENTE QUE COMPLETA 18 ANOS.
APELANTE AGORA PRESO E DENUNCIADO COMO INCURSO NOS ARTIGOS 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/06. AUSÊNCIA DO
INTERESSE DE AGIR NO JUÍZO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE. Alcançada a idade de 18 anos, não é cabível a continuação da
execução da medida de semiliberdade, possível apenas o prosseguimento da medida socioeducativa de internação (art. 121, § 5º,
ECA). A semiliberdade, embora com menor intensidade, constitui "medida privativa de liberdade" (art. 121 do ECA), e as normas
que restringem direitos fundamentais só comportam interpretação restritiva. O apelante, agora com dezenove anos, foi preso em
flagrante, no dia 16.12.2010, como incurso nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06. Tal circunstância torna diluído o próprio interesse
de agir do Ministério Público para a pretensão de aplicar-se a medida socioeducativa. Constata-se o absoluto fracasso do Estado
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para a efetivação do princípio da proteção integral à criança e ao adolescente, instituído pelo art. 227, da Constituição Federal. Já
processado como adulto, declara-se extinta a medida socioeducativa, agora ineficaz e inútil. Recurso provido. (Apelação nº
0014114-80.2008.8.19.0026, 5ª Câmara Criminal do TJRJ, Rel. Sérgio de Souza Verani. j. 26.05.2011).ECA. ATO INFRACIONAL.
REPRESENTADO CONDENADO CRIMINALMENTE A CUMPRIR PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. EXTINÇÃO DA
REPRESENTAÇÃO. CABIMENTO. EXEGESE DO ART. 46, INCISO III, DA LEI N.º 12.594/2012. Tendo em vista que o
representado foi condenado criminalmente pela prática de tráfico de entorpecentes, e cumprirá pena privativa de liberdade em
regime fechado, é de rigor a extinção da representação, nos termos do art. 46, inciso III, da Lei 12.594/12. NEGADO
SEGUIMENTO. EM MONOCRÁTICA. _ DECISÃO MONOCRÁTICA_ (SEGREDO DE JUSTIÇA) (Apelação Cível Nº 70049519978,
Oitava Câmara Cível, Tribunal... (TJ-RS - AC: 70049519978 RS , Relator: Rui Portanova, Data de Julgamento: 29/06/2012, Oitava
Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 02/07/2012)APELAÇÃO CÍVEL. ECA. ATO INFRACIONAL. ROUBO
MAJORADO E POSSE DE DROGAS. INGRESSO DO REPRESENTADO NO SISTEMA PENAL. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE
PENA EM REGIME SEMIABERTO. EXTINÇÃO DA REPRESENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR DO ESTADO.
EXEGESE DO ART. 46, III, DA LEI N.º 12.594/2012. No caso, o representado encontra-se no sistema penal cumprindo pena
(execução provisória), em regime semiaberto, impondo-se a extinção do processo, ante a ausência de interesse de agir do Estado.
Inteligência do art. 46, III, da Lei n.º 12.594/2012. DE OFÍCIO, DECRETADA A EXTINÇÃO DO FEITO. (Apelação Cível Nº
70046720157, Oitava Câmara Cível, TJRS, Relator Ricardo Moreira Lins Pastl, 26/04/2012) Portanto, considerando que o
representado ALISSON LIMA OLIVEIRA alcançou a maioridade penal e responde a processo crime neste juízo, entendo que se
encontram preenchidas as exigências do art. 46, §1º, da Lei n. 12.594/2012, inexistindo, portanto, interesse de agir ao Estado na
eventual aplicação de medida socioeducativa. Ante os argumentos expostos, declaro extinto o presente processo, por falta de
interesse de agir. P.R.I. Não havendo recurso no prazo legal, certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as
baixas necessárias. Pedreiras, 28 de junho de 2017.Juíza Larissa Rodrigues Tupinambá Castro Juíza de Direito da 3ª Vara.
Pedreiras, 28 de junho de 2017
Larissa Rodrigues Tupinambá Castro
Juíza de Direito da 3ª Vara

Penalva

Partes: MARIA DA CONCEIÇÃO COSTA DA SILVA E MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A
Processo: 12222320148100110
Advogados: Alvaro Luiz da Costa Fernandes - OAB/MA 11.735-A
DESPACHO
Intime-se o executado, na pessoa de seu advogado constituído nestes autos, mediante publicação no Diário da Justiça (CPC,
artigo 513, § 2º, I), ou pessoalmente caso não tenha advogado constituído, para no prazo de 15 (quinze) dias úteis (CPC, artigo
219, caput) realizar o adimplemento voluntário da obrigação corporificada na sentença no importe de R$ 26.300,01 (vinte e seis
mil, trezentos reais, e um centavos) conforme demonstrativo discriminado e atualizado apresentado pelo credor -, sob pena de
multa de 10% (dez por cento) e, também, de honorários de advogado de 10% (dez por cento) que serão agregados ao valor do
débito principal, para todos os efeitos legais, (CPC, artigo 85, § 1º e § 13), tudo na forma do artigo 523, § 1º, do Código de
Processo Civil. Saliente-se que nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil "transcorrido o prazo previsto no art. 523
sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova
intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação", observando-se que "será considerado tempestivo o ato praticado
antes do termo inicial do prazo" (CPC, artigo 218, § 4º). Penalva/MA, 28 de junho de 2017. Carlos Alberto Matos Brito. Juiz de
direito Titular da Vara Única da Comarca de Penalva.

Partes: MARCELENE SILVA RODRIGUES BANHOS E ROSSIL FOLHEADOS
Processo: 15707020168100110
Advogados: Renato Sá dos Santos - OAB/MA 14421.
DESPACHO
Nos termos dos artigos 350 e 351 do Código de Processo Civil, intime-se o autor, por seu advogado constituído, via DJe, para
apresentar réplica à contestação no prazo de 15 (quinze) dias, podendo produzir prova exclusivamente quando a questão
processual abordada. Transcurso o prazo, certifique-se. Após, conclusos. Penalva, 10 de junho de 2017.
Carlos Alberto Matos Brito. Juiz de direito Titular da Vara Única da Comarca de Penalva.

Partes: VALMIR OLIVEIRA COSTA E BERNARDINO ROBERTO SOUSA
Processo: 3392320078100110
Advogados: Hélio de Jesus Muniz Leite - OAB/MA 3288
DESPACHO
1. Certifique-se o cumprimento do despacho de fls. 224. 2. Intime-se a parte apelada por meio do seu advogado via DJE, para
apresentar contrarrazões ao recurso de apelação no prazo de 15 dias, nos termos do art. 1.010, §1º, do NCPC. 3. Decorrido o
prazo, com ou sem apresentação das contra-razões, envie os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão.
Penalva/MA, 20 de junho de 2017. Carlos Alberto Matos Brito. Juiz de direito Titular da Vara Única da Comarca de Penalva.

Partes: MARIA DE JESUS MENDONÇA DE OLIVEIRA E MUNICÍPIO DE PENALVA
Processo: 4208820158100110
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Advogados: Antonio Silva Araújo Souza Júnior - OAB/MA 7198.
DSPACHO
Intime-se a parte requerente e requerida por meio de seus advogados via DJE, para se manifestar sobre a sentença de fls. 71/72-
v, e a certidão de trânsito em julgado de fls. 74, e requerer o que entender de direito, no prazo de 10 dias, sob pena de
arquivamento do processo. Manifestando pela continuidade do feito, faça concluso. Decorrido o prazo sem manifestação das
partes, certifique-se, após sem necessidade de nova conclusão, arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. Cumpra-se.
Penalva, 10 de junho de 2017. Carlos Alberto Matos Brito. Juiz de Direito.

Partes: SAMARONE COSTA GASPAR, BANCO DO BRASIL E MUNICÍPIO DE PENALVA
Processo: 4797620158100110
Advogados: Irandy Garcia da Silva - OAB/MA 9470 e 5208-A; Jurandir Garcia da Silva - OAB/MA 7388; Errico Ezequiel Finizola
Caetano - OAB/MA 9403-A; Francisco Jânio Rolim - OAB/MA 11.414-A e Danilson Ferreira Veloso - OAB/MA 10.872.
DESPACHO
Intime-se a parte requerente por meio de seu advogado, via DJE, para se manifestar sobre a juntada de petição e documento de
fls. 104/105, no prazo de 10 dias, e requeira o que entender de direito, sob pena de arquivamento do processo. Transcorrido o
prazo, não havendo manifestação certifique-se, em seguida arquive-se. Não havendo concordância e/ou havendo pedido
suplementar, concluso. Caso concorde com os termos da petição, determino desde já a expedição de Alvará Judicial para
levantamento da quantia depositada. Após expedição do Alvará e não havendo pedido complementar, arquive-se. Penalva/MA, 28
de junho de 2017. Carlos Alberto Matos Brito. Juiz de Direito Titular da Comarca de Penalva.

Partes: FLAVIA VALERIA SILVA PINHEIRO E PREFEITURA MUNICIPAL DE PENALVA
Processo: 4947420178100110
Advogados: Flávio Samuel Santos Pinto - OAB/MA 8497; Ana Carolina Aguiar Costa da Fonseca - OAB/MA 8899.
DESPACHO
Nos termos dos artigos 350 e 351 do Código de Processo Civil, intime-se o autor, por seu advogado constituído, via DJe, para
apresentar réplica à contestação no prazo de 15 (quinze) dias, podendo produzir prova exclusivamente quando a questão
processual abordada. Transcurso o prazo, certifique-se. Após, conclusos. Penalva, 28 de junho de 2017. Carlos Alberto Matos
Brito. Juiz de direito Titular da Vara Única da Comarca de Penalva.

Partes: DINARIO MENDONÇA SEGUINS, BANCO DO BRASIL E MUNICÍPIO DE PENALVA
Processo: 5377920158100110
Advogados: Irandy Garcia da Silva - OAB/MA 9470 e 5208-A; Jurandir Garcia da Silva - OAB/MA 7388; Errico Ezequiel Finizola
Caetano - OAB/MA 9403-A; Francisco Jânio Rolim - OAB/MA 11.414-A e Danilson Ferreira Veloso - OAB/MA 10.872.
DESPACHO
Intime-se a parte requerente por meio de seu advogado, via DJE, para se manifestar sobre a juntada de petição e documento de
fls. 86/87, no prazo de 10 dias, e requeira o que entender de direito, sob pena de arquivamento do processo. Transcorrido o prazo,
não havendo manifestação certifique-se, em seguida arquive-se. Não havendo concordância e/ou havendo pedido suplementar,
concluso. Caso concorde com os termos da petição, determino desde já a expedição de Alvará Judicial para levantamento da
quantia depositada. Após expedição do Alvará e não havendo pedido complementar, arquive-se. Penalva/MA, 28 de junho de
2017. Carlos Alberto Matos Brito. Juiz de Direito Titular da Comarca de Penalva.

Partes: VANUIRA PINTO COSTA, IOMAR COSTA CUTRIM E MARLIETE COSTA CUTRIM, JOAO BAPTISTA CARVALHO SIMAS
Processo: 5537220118100110
Advogados: Am érico Botelho Lobato Neto - OAB/MA 7803; Felipe Mendes de Souza - OAB/MA 9148.
DESPACHO
Intime-se a parte requerida por meio de seu advogado, via DJE, para se manifestar sobre a petição de fls. 405/412, no prazo de 10
dias. Com ou sem manifestação, voltem os autos concluso. Penalva/MA, 28 de junho de 2017. Carlos Alberto Matos Brito. Juiz de
Direito Titular da Comarca de Penalva.

Partes: MERE LUCI CASTRO BELFORT, BANCO DO BRASIL E MUNICIPIO DE PENALVA
Processo: 5897520158100110
Advogados: Irandy Garcia da Silva - OAB/MA 9470 e 5208-A; Jurandir Garcia da Silva - OAB/MA 7388; Errico Ezequiel Finizola
Caetano - OAB/MA 9403-A; Francisco Jânio Rolim - OAB/MA 11.414-A e Danilson Ferreira Veloso - OAB/MA 10.872.
DESPACHO
À secretaria para certificar se houve Impugnação. Em sendo o caso de ter sido apresentado a Impugnação, intime-se a parte
autora, por seu advogado via DJE, para manifestação no prazo de 15(quinze) dias. Caso tenha transcorrido o prazo sem
Impugnação intime-se a parte autora, por seu advogado via DJE, para manifestação no prazo de 05(cinco) dias e requeira o que
entender de direito sob pena de arquivamento. Penalva/MA, 28 de junho de 2017. Carlos Alberto Matos Brito. Juiz de direito Titular
da Vara Única da Comarca de Penalva.

Partes: DALCIANE PENHA SILVA, BANCO DO BRASIL E MUNICÍPIO DE PENALVA
Processo: 6035920158100110
Advogados: Rafael Sganzerla Durand - OAB/SP 211.648. OAB/MA 10.348-A; André Menescal Guedes - OAB/SP 324.495;
OAB/MA 11.810-A.
DESPACHO
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Intime-se o executado, na pessoa de seu advogado constituído nestes autos, mediante publicação no Diário da Justiça (CPC,
artigo 513, § 2º, I), ou pessoalmente caso não tenha advogado constituído, para no prazo de 15 (quinze) dias úteis (CPC, artigo
219, caput) realizar o adimplemento voluntário da obrigação corporificada na sentença no importe de R$ 3.346,14 (três mil,
trezentos e quarenta e seis reais, e quatorze centavos) conforme demonstrativo discriminado e atualizado apresentado pelo credor
-, sob pena de multa de 10% (dez por cento) e, também, de honorários de advogado de 10% (dez por cento) que serão agregados
ao valor do débito principal, para todos os efeitos legais, (CPC, artigo 85, § 1º e § 13), tudo na forma do artigo 523, § 1º, do Código
de Processo Civil. Saliente-se que nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil "transcorrido o prazo previsto no art. 523
sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova
intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação", observando-se que "será considerado tempestivo o ato praticado
antes do termo inicial do prazo" (CPC, artigo 218, § 4º). Penalva/MA, 28 de junho de 2017. Carlos Alberto Matos Brito. Juiz de
direito Titular da Vara Única da Comarca de Penalva.

Partes: FLAVIA SANTANA MATOS MOREIRA, NATÁLIA CRISTINA REGO AROUCHE, ROSANILDE DE JESUS SANTOS,
JOSANIEL DE JESUS DOS SANTOS E PREFEITURA MUNICIPAL DE PENALVA
Processo: 6497720178100110
Advogados: Thiago de Sousa Castro - OAB/MA 11.657.
DESPACHO
Intimem-se os impetrantes para se manifestarem no prazo de 5 (cinco) dias sobre os documentos de fls. 46/66 e manifestação do
MP de fls. 69/70. Transcurso o prazo, certifique-se. Após, conclusos para Sentença. Penalva, 28 de junho de 2017. Carlos Alberto
Matos Brito. Juiz de direito Titular da Vara Única da Comarca de Penalva.

Partes: ELENILDE MENDES VELOSO E BANCO PANAMERICANO S/A
Processo: 6982120178100110
Advogados: Adonae Marques Martins - OAB/MA 4062-A; e OAB/RJ 31.086; Gilmar Pereira Santos - OAB/MA 4119; Leandro
Pereira Abreu - OAB/MA 11264.
DESPACHO
Em nome do espírito colaborativo que informa o novo Código de Processo Civil (artigo 6º), tendo em vista o postulado fundamental
do contraditório (CPC, artigos 7º, 9º e 10) e as previsões específicas constantes dos artigos 139, inciso IX, 317, 321 e 352 todos do
Código de Processo Civil, ainda em obediência ao art. 124, §2º, do Código de Normas da Corregedoria Geral de Justiça do
Maranhão, assino o prazo de 15 (quinze) dias para que o autor emende e complemente a petição inicial para o exato fim de
apresentar os documentos denominados Carnê de pagamentos, numerados e grampeados e/ou colados em folhas de papel A4,
sob pena de indeferimento e extinção do processo sem exame do mérito (CPC, artigo 485, inciso I). INTIME-SE o(a) autor(a) por
seu advogado constituído, via DJE. Com a regularização dos documentos, providencie a Secretaria Judicial a renumeração das
folhas dos autos. Após, voltem os autos conclusos. Penalva, 27 de junho de 2017. Carlos Alberto Matos Brito. Juiz de Direito
Titular da Vara única da comarca de Penalva.

Partes: ANTONIA COSTA DE OLIVEIRA, JOAO PEREIRA DE OLIVEIRA, ANTONIO OLIVEIRA MELONIO E OUTROS
Processo: 7699620128100110
Advogados: Sálvio Lopes Pereira - OAB/MA 4244; Raimundo José Silva Ramos - OAB/MA 3217
DESPACHO
1. Intime-se a parte requerente e requerida por meio de seus advogados via dje para se manifestar sobre o acórdão de fls. 143/145
e certidão de fls. 146. 2. Não havendo manifestação, arquivem-se. Cumpra-se. ESTA DECISÃO SERVIRÁ COMO MANDADO DE
INTIMAÇÃO. Penalva/MA, 09 de junho de 2017. CARLOS ALBERTO MATOS BRITO. Juiz de Direito Titular da Vara Única da
Comarca de Penalva.

Partes: MARTINHA MAIA NUNES, ROBSON CARLOS MAIA NUNES E OUTROS X CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E
PREVIDENCIA S/A
Processo: 859820178100110
Advogados: Flávio Henrique Aires Pinto - OAB/MA 8672.
DESPACHO
Intime-se a parte apelada por meio do seu advogado via DJE, para apresentar contra-razões ao recurso de apelação no prazo de
15 dias, nos termos do art. 1.010, §1º do CPC.
Se o apelado interpuser apelação adesiva, intime-se o apelante para apresentar contrarrazões no mesmo prazo (Art. 1.010, §2º do
CPC). Decorrido o prazo, com ou sem apresentação das contra-razões, envie os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado
do Maranhão independentemente de Juízo de Admissibilidade (Art. 1.010, §3º do CPC)Cumpra-se. Penalva, 28 de junho de 2017.
Carlos Alberto Matos Brito. Juiz de Direito Titular.

Partes: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA E MARLEIDE SILVA RODRIGUES FRANÇA
Processo: 9653220138100110
Advogados: Hélio de Jesus Muniz Leite - OAB/MA 3288
DESPACHO
Intimem-se as partes requeridas por meio de seu advogado, via DJE, para se manifestar sobre a petição de fls. 81, oportunidade
em que poderão indicar bens penhoráveis no prazo de 15 (quinze) dias, sobe pena da multa do art. 774, § único, do CPC/2015.
Transcorrido o prazo, certifique-se. Após, voltem os autos conclusos. Penalva/MA, 28 de junho de 2017. Carlos Alberto Matos
Brito. Juiz de Direito Titular da Comarca de Penalva.
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PROCESSO Nº 7999720138100110
PARTES: MINISTÉRIO PÚBLICO E CARLOS ALBERTO SILVA
ADVOGADO: HÉLIO DE JESUS MUNIZ LEITE OAB-MA 3288
EDITAL DE INTIMAÇÃO
O Dr(a). Carlos Alberto Matos Brito, Juiz(a) de Direito da Comarca de Penalva, Estado do Maranhão na forma da lei, etc.
FAZ SABER a quantos o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, principalmente Carlos Alberto Silva , brasileiro, com
endereço a Rua Gentil Silva,s/n, Campina, Penalva-Ma e atualmente em local incerto e não sabido que tramita neste Juízo  -
processo nº 799-97.2013.8.10.0110, tem por fim este edital INTIMAR Sr(a)(s). CARLOS ALBERTO SILVA , para tomar
conhecimento da sentença: I  RELATÓRIO.O Ministério Público do Estado do Maranhão, através da Promotora de Justiça desta
Comarca, ofereceu Denúncia, fls. 02/03, em face de CARLOS ALBERTO SILVA (CARLINHOS), com qualificação nos autos,
imputando-lhe a prática da conduta delituosa prevista no Art. 14 da lei 10.826/2003. III - DISPOSITIVO.Nestas condições, JULGO
PROCEDENTE a pretensão punitiva esposada na denúncia de fls. 02/03, para CONDENAR o réu CARLOS ALBERTO SILVA
(CARLINHOS) como incurso nas penas do art. 14 da lei 10.826/2003.Passo à individualização da pena dos réus.CARLOS
ALBERTO SILVA (CARLINHOS)A) 1ª Fase: Circunstâncias Judiciais (Art. 59 do CP). A culpabilidade é normal à espécie.Não há
maus antecedentes, inexiste processos criminais em desfavor do acusado  certidão de fls. 26 e 52.A conduta social diz respeito ao
comportamento que o agente desempenha no meio social. In casu, não há notícias sobre a conduta social do réu, razão pela qual
deixo de valorá-la.A personalidade condiz ao caráter ou à índole do condenado. Não há elementos suficientes para caracterizá-la,
motivo pelo qual deixo de valorá-la.Os motivos são normais à espécie. As circunstâncias do crime são normais à espécie.As
conseqüências do crime são normais à espécie, nada tendo a se valorar que extrapole os limites previstos pelo próprio tipo.No
caso, não houve vítima.Atentando para o quantum necessário e suficiente à reprovação e prevenção do crime, e sopesando o
número de circunstâncias judiciais favoráveis e desfavoráveis, fixo a pena base em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-
multa. B) 2ª Fase: Circunstâncias Legais. Concorrendo a circunstância atenuante prevista no art. 65, inciso III, d, do CP, qual seja o
acusado confessou espontaneamente, perante a autoridade, a autoria do crime, mas tendo em vista que a pena-base foi fixada no
mínimo legal, deixo de valorá-la, em observância a Súmula 231 do STJ, razão pena qual mantenho a pena anteriormente, em 02
(dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa. Não concorrem circunstâncias agravantes. Fixo a pena intermediária em 02 (dois)
anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa. C) 3ª Fase: Causas de Diminuição e de Aumento. Por fim, não percebo a presença de
quaisquer causas de aumento ou diminuição de pena.Tornando a pena definitiva em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-
multa.Valor do dia-multa. O dia-multa deverá ser calculado na base de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do
fato, em atenção à situação econômica da ré, que é lavradora, devendo ser recolhida nos termos previstos no artigo 50 do Código
Penal, sob pena de, por inadimplemento, ser considerada dívida de valor. Detração. O sentenciado CARLOS ALBERTO SILVA
(CARLINHOS) foi preso no dia 15/10/2013 permanecendo preso até a data de 17/10/2013, portanto, ficou 03 (três) dias
custodiado, restando o cumprimento de 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 27 (vinte e sete) dias de pena privativa de
liberdade.Regime inicial. A PENA ESTABELECIDA DEVERÁ SER CUMPRIDA NO REGIME INICIAL ABERTO, ex vi do art. 33,
§2º, alínea "c", do Código Penal, em casa de albergado.Substituição da Pena. Portanto, em observância aos artigos 44, § 2º, 2ª
parte, c/c art. 46 e 47 incisos IV, substituto a pena privativa de liberdade aplica por duas penas restritivas de direitos consistentes
na prestação de serviços à comunidade e interdição temporária de direito, por se revelarem as mais adequadas ao caso em busca
da reintegração do sentenciado à comunidade, devendo àquela se dar mediante a realização de tarefas gratuitas a serem
desenvolvidas pelo prazo a ser estipulado em audiência admonitória, perante uma das entidades enumeradas no § 2º do artigo 44
do Código Penal, em local a ser designado pelo Juízo da Execução, devendo ser cumprida à razão de uma hora de tarefa por dia
de condenação, que será distribuída e fiscalizada, de modo a não prejudicar a jornada de trabalho do condenado, e esta na
proibição de frequentar lugares onde se consomem bebidas alcoólicas e derivados, além de comparecer semanalmente a este
juízo informando suas atividades.Do direito de recorrer em liberdade. Com fundamento no artigo 387 §1º do Código de Processo
Penal, concedo ao sentenciado o direito de recorrer em liberdade, uma vez que não estando presentes os requisitos que
justifiquem a prisão preventiva. Da arma apreendida. Considerando a nova redação do art. 25, caput, da Lei n. 10.826/03,
DETERMINO o encaminhamento da arma de fogo apreendida (Auto de fls. 10) ao Comando do Exército, para que se proceda à
destruição dos referidos objetos, no prazo de 48(quarenta e oito) horas.Da Fiança. Decreto a perda da fiança recolhida nos autos.
Os valores dados como Fiança servirão ao pagamento das custas e da multa aplicada (art. 336 do CPP), devendo a destinação da
multa se dar da seguinte forma: 50 %  para o FERJ e 50 % para o FUNPEN, Sem custas, por considerar o réu pobre na forma da
lei.Publique-se. Registre-se. Intimem-se, pessoalmente, o réu, seu advogado constituído, este via DJE, ou pessoalmente, se
defensor dativo nomeado e o representante do Ministério Público.Após certificado o trânsito em julgado para a defesa, para o réu e
para o Ministério Público:a) lance-se o nome do réu no Rol dos Culpados;b) encaminhe-se o Boletim Individual à Secretaria de
Segurança Pública do Estado;c) comunique-se ao Juiz Eleitoral desta Zona para fins de suspensão dos direitos políticos do réu,
nos termos do art. 15, inciso III, da Constituição Federal;d) e expeça-se Guia de Execução Penal e o Atestado da Pena a Cumprir,
nos moldes preconizados pelo CNJ, inclusive mediante virtualização do processo de execução através do sistema
VEP/CNJ.Cumpra-se.Penalva/MA, 29 de junho de 2017.Carlos Alberto Matos Brito, Juiz de Direito Titular da Comarca de Penalva.

Processo nº 11547320148100110 (11542014)
PARTES: Ministério Público do Maranhão E NAURO SÉRGIO MUNIZ MENDES
ADVOGADO: DANIEL LUIS SILVEIRA OAB-MA 8366
SENTENÇA
I - RELATÓRIO
1.    O Ministério Público do Estado do Maranhão ofereceu Denúncia em face de NAURO SÉRGIO MUNIZ MENDES, com
qualificação nos autos, imputando-lhe a prática da conduta delituosa prevista no art. 1º, inciso I, do Decreto-Lei nº 201/67.III -
DISPOSITIVO. Nestas condições, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva esposada na denúncia de fls. 02/04, para
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CONDENAR o réu NAURO SÉRGIO MUNIZ MENDES como incurso nas penas do art. 1º, inciso I, do Decreto-Lei nº 201/67.Passo
à individualização da pena do réu.A) 1ª Fase: Circunstâncias Judiciais (Art. 59 do CP). A culpabilidade é normal à espécie.O
acusado não revela antecedentes criminais, pois inexiste comprovação do trânsito em julgado da Sentença Condenatória proferida
pela prática de fato anterior.A conduta social diz respeito ao comportamento que o agente desempenha no meio social. In casu,
não há notícias sobre a conduta social do réu.A personalidade condiz ao caráter ou à índole do condenado. Não há elementos
suficientes para caracterizá-la.Os motivos são normais à espécie. As circunstâncias do crime são normais à espécie.As
conseqüências do crime são normais à espécie, nada tendo a se valorar que extrapole os limites previstos pelo próprio tipo.O
comportamento da vítima não incide por ser o Estado.Atentando para o quantum necessário e suficiente à reprovação e prevenção
do crime, e sopesando o número de circunstâncias judiciais favoráveis e desfavoráveis, fixo a pena base em 02 (dois) anos de
reclusão. B) 2ª Fase: Circunstâncias Legais. Não concorrem circunstâncias atenuantes, nem agravante.Mantenho a pena
intermediária em 02 (dois) anos de reclusão. C) 3ª Fase: Causas de Diminuição e de Aumento. Não há causas de diminuição ou de
aumento de pena.Torno a pena definitiva em 02 (dois) anos de reclusão.Regime inicial. A PENA ESTABELECIDA DEVERÁ SER
CUMPRIDA NO REGIME INICIAL ABERTO, ex vi do art. 33, §2º, alínea "c", do Código Penal, em casa de albergado.Substituição
da Pena. Portanto, em observância aos artigos 44, § 2º, 2ª parte, c/c art. 46 e 48 todos do CPB, substituto a pena privativa de
liberdade por duas penas restritivas de direitos consistentes na prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana,
por se revelarem mais adequadas ao caso, devendo aquela se dar mediante a realização de tarefas gratuitas a serem
desenvolvidas pelo prazo a ser estipulado em audiência admonitória, perante uma das entidades enumeradas no § 2º do artigo 44
do Código Penal, em local a ser designado pelo Juízo da Execução, devendo ser cumprida à razão de uma hora de tarefa por dia
de condenação, que será distribuída e fiscalizada, de modo a não prejudicar a jornada de trabalho do condenado. A limitação de
fim de semana consiste na obrigação de permanecer aos sábados e domingos, por cinco horas diárias, em casa de albergado ou
outro estabelecimento adequado.Suspensão condicional da Pena. Não atendidos os requisitos legais, especialmente, o inc. III, do
art. 77, do CPB, pois, no caso, cabível a substituição prevista no art. 44 do mesmo código. Da pena de inabilitação. Uma vez
condenado em definitivo o réu, aplico-lhe o disposto no § 2º do art. 1º do Decreto-Lei n.º 201/67, declarando a sua inabilitação, pelo
prazo de 05 (cinco) anos, para o exercício de cargo ou função pública, eletivo ou de nomeação.Reparação dos danos. Fixo o valor
de R$ 82.500,00 (oitenta e dois mil e quinhentos reais) para reparação civil do dano causado ao patrimônio público.Do direito de
recorrer em liberdade. Com fundamento no artigo 387 §1º do Código de Processo Penal, concedo ao sentenciado o direito de
recorrer em liberdade, uma vez que não estão presentes os requisitos que justifiquem sua prisão preventiva. Considerando ainda
que o réu esteve livre durante todo o período da instrução processual.Honorários advocatícios. Nos termos do art. 263, § único, do
CPP, CONDENO o acusado a pagar honorários advocatícios em prol do Defensor Nomeado Dr. HÉLIO DE JESUS MUNIZ LEITE,
OAB-MA 3.288, este no valor de R$ 3.000,00 (três mil), conforme tabela de honorários da OAB/MA 2016, item 2.4.3, pois referido
advogado apresentou defesa, após denúncia em favor do réu. Após o trânsito em julgado:a) lance-se o nome do réu no Rol dos
Culpados;b) encaminhe-se o Boletim Individual à Secretaria de Segurança Pública do Estado;c) comunique-se ao Juiz Eleitoral
desta Zona para fins de suspensão dos direitos políticos do réu, nos termos do art. 15, inciso III, da Constituição Federal;d) e
expeça-se Carta de Guia em nome do acusado.e) Oficiem-se aos órgãos que vierem a ser solicitados pelo Ministério Público
Estadual, remetendo-lhes cópia dessa decisão, para os fins de direito e, especialmente, para as anotações, nos registros
respectivos, da inabilitação acima determinada, bem como ao Tribunal Regional Eleitoral - TRE/MA, UNIÃO (AGU), ESTADO DO
MARANHÃO (PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO MARANHÃO) E MUNICÍPIO DE PENALVA (PREFEITURA E CÂMARA
DE VEREADORES.Condeno o réu no pagamento das custas processuais.Publique-se. Registre-se. Intimese, pessoalmente, o réu,
seu patrono, caso constituído via publicação no DJE, ou pessoalmente, caso nomeado, e o representante do Ministério
Público.Cumpra-se.Penalva/MA, 28 de junho de 2017.Carlos Alberto Matos Brito, Juiz de Direito Titular da Comarca de Penalva.

Partes: MARIA DOS SANTOS PINHEIRO MENDONÇA E BANCO PANAMERICANO S.A
Processo: 1968220178100110
Advogados: Hélio de Jesus Muniz Leite - OAB/MA 3288; Gilvan Melo Sousa - OAB/CE 16.383.
SENTENÇA
Em face do acordo firmado entre as partes, e para o fim disposto no artigo 515, inciso II, do Código de Processo Civil, homologo a
transação e julgo extinto o processo com exame do mérito com fulcro no artigo 487, inciso III, letra b, do Código de Processo Civil
observando-se o estabelecido no artigo 90, § 2º, do Código de Processo Civil. O cumprimento da obrigação deverá ser noticiado
pelas partes para posterior arquivamento do processo no prazo de 20 (vinte dias) a contar da intimação da Sentença que
homologou o acordo, sob pena de arquivamento independentemente de nova intimação. Cientes e intimados os presentes. Desta
Sentença não cabe recurso. Transitada em julgado nesta data. Cientes os presentes. Penalva/MA, 28 de junho de 2017. Carlos
Alberto Matos Brito. Juiz de direito Titular da Vara Única da Comarca de Penalva.

Partes: EREMITA SILVA MAIA E BRADESCO FINANCIAMENTO S/A.
Processo: 2712420178100110
Advogados: Hélio de Jesus Muniz Leite - OAB/MA 3288; Antonio Anglada Jatay casanovas - OAB/MA 7329.
SENTENÇA
Por todo o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, com fundamento no artigo 487, I, primeira parte, do
NCPC nos termos seguintes: 1) DECLARO NULO O CONTRATO Nº 724394818 no valor de R$ 700,00 (setecentos reais), bem
como nulos os descontos realizados referentes às parcelas do citado contrato, no benefício previdenciário da parte autora; 2)
CONDENO O BANCO REQUERIDO A PAGAR A AUTORA, A TÍTULO DE COMPENSÃO PELOS DANOS MORAIS, O VALOR DE
R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS), com JUROS DE MORA de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso (art. 398 do CC e
Súmula 54 do STJ), considerado, no caso, a data do primeiro desconto indevido e correção monetária contados da data desta
Sentença até o efetivo pagamento. 3) CONDENO O BANCO REQUERIDO A PAGAR A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS à autora
o dobro do que foi descontado indevidamente com JUROS DE MORA de 1% (um por cento) ao mês contados a partir de cada
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parcela indevidamente descontada (art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ) e correção monetária a partir do efetivo prejuízo, ou seja,
a partir de cada parcela indevidamente descontada (Súmula 43 do STJ), valor a ser liquidado por meros cálculos aritméticos (art.
509, §2º do CPC/2015) após a informação do número de descontos pelo INSS. Condeno ainda o réu nos termos do art. 85, caput,
e §2º, do CPC/2015 a pagar a titulo de Honorários advocatícios cujo patamar fixo em 20% do valor atualizado da causa em favor
do advogado da parte requerente.Defiro/mantenho a tutela de urgência para o fim de determinar que o Instituto Nacional do Seguro
Social INSS, suspenda os descontos dos proventos de aposentadoria da parte autora referentes à operação de crédito consignado
anulada nos autos no prazo de cinco dias contados da intimação, bem como para que informe quantas parcelas do(s) aludido(s)
contrato(s) foram descontadas do benefício previdenciário do autor(a). Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Penalva,
23 de maio de 2017. Carlos Alberto Matos Brito. Juiz de Direito Titular da Vara única da comarca de Penalva.

Partes: MANOEL JOSÉ CUNHA E BANCO RURAL S.A
Processo: 3590420138100110
Advogados: José Carlos Nunes Coutinho Júnior - OAB/MA 7252;~Márcia Cristina Ferreira dos Santos - OAB/MA 7239;Marcos
Caldas Martins Chagas - OAB/MG 56.526.
SENTENÇA
Às páginas 71//71-v encontra-se Sentença de improcedência do pedido, condenando equivocadamente o réu em custas. Às fls.
78/79 o réu veio informar o erro material acima. É o relatório do essencial. Fundamento e decido. Assiste razão o réu. De fato, a
Sentença condenou o requerido em pagamento de custas, no entanto se tratando de Sentença de improcedência, correto seria a
condenação do autor. Isto posto, reconhecendo o erro material na Sentença, julgo procedente o pedido de fls. 78/79 para retificar a
Sentença para dela retirar a condenação do réu em custas processuais. Com fundamento no § 2º do art. 98 do CPC/2015,
condeno a parte autora em custas e honorários advocatícios e honorários advocatícios no valor de 10 % (dez por cento) do valor
atualizado da causa. No caso, vencido o beneficiário, com fulcro no § 3º do mesmo artigo, as obrigações decorrentes de sua
sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos
subsequentes ao trânsito em julgado desta decisão, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de
recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário. Intimem-
se. Oportunamente, arquivem-se. Penalva, 28 de junho de 2017. Carlos Alberto Matos Brito. Juiz de Direito Titular da Comarca de
Penalva.

PROCESSO Nº 6994020168100110
REQUERIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA
PARTES: MARIA RAIMUNDA DINIZ SOUSA E CARLOS ANTONIO DINIZ SOUSA
ADVOGADO: RENATO SÁ DOS SANTOS OAB-MA 14421
SENTENÇA
I - RELATÓRIO. Trata-se de requerimento de concessão de medidas protetivas de urgência previstas na Lei nº. 11.340/2006 em
favor de MARIA RAIMUNDA DINIZ SOUSA, já qualificada.Transcorrido o prazo determinado para a eficácia das medidas 
conforme certidão de fls. 23.Vieram os autos conclusos.É o relatório. Passo a decidir.II - FUNDAMENTAÇÃO. O requerimento de
concessão de medidas protetivas à vítima é de natureza cautelar, que impõe restrição à liberdade de ir e vir do indivíduo e, como
tal, não pode se prolongar infinitamente no tempo.Nesse sentido:APELAÇÃO CRIMINAL. ARQUIVAMENTO DE MEDIDA
PROTETIVA DE URGÊNCIA. POSSIBILIDADE. NATUREZA CAUTELAR E AUTÔNOMA DAS MEDIDAS. NÃO COMPROVAÇÃO
DA NECESSIDADE. IMPROVIMENTO. 1- As medidas protetivas abarcadas pela Lei Maria da Penha têm natureza autônoma, de
caráter satisfativo, devendo por isso, produzir efeitos enquanto perdurar uma situação de perigo que ensejou o requerimento de
proteção do Estado, o que não restou comprovado nos autos. 2- Recurso improvido. (TJ-MA - APL: 0342162013 MA
0000410-73.2012.8.10.0005, Relator: JOSÉ BERNARDO SILVA RODRIGUES, Data de Julgamento: 23/10/2014, SEGUNDA
CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 24/10/2014). Tais medidas somente devem ser deferidas nas hipóteses de necessidade
e urgência e, no presente caso, não se vislumbra mais a urgência das medidas requeridas.O que se percebe nos autos é a
inexistência de elementos a justificar a manutenção das medidas protetivas. Transcorrido o prazo estipulado da decisão que
concedeu as medidas protetivas, não tendo a requerente comunicado nenhum fato novo a justificar a manutenção da medida, e
não havendo notícia de outras agressões contra a vítima, daí podemos concluir que a mesma não mais possui mais interesse
processual em prosseguir com o processo. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LEI MARIA DA PENHA.
MEDIDAS PROTETIVAS. EXTINÇÃO DO PROCESSO. POSSIBILIDADE. DECURSO DO TEMPO. DESINTERESSE DA VTIIMA.
RECURSO IMPROVIDO. (...) II - Ademais destaco, que diante da análise dos autos, constatei que o fato se sucedeu na longínqua
data de 13 de fevereiro de 2012, há mais de 3 (três) anos, conforme consta no boletim de ocorrência acostado fl.13, não existindo
nos autos, notícia de outra agressão contra a vítima, o que, inegavelmente, demonstra a ausência de risco à integridade física ou
moral da vítima, e tampouco urgência para o deferimento das medidas requeridas na exordial. III - Apelo conhecido e improvido.
(TJ-MA - APL: 0182992015 MA 0000309-36.2012.8.10.0005, Relator: RAIMUNDO JOSÉ BARROS DE SOUSA, Data de
Julgamento: 26/10/2015,  QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/10/2015). III  DISPOSITIVO. Ante o exposto, revogo
as medidas protetivas deferidas nos autos ao tempo em que julgo extinto o processo sem resolução de mérito nos termos dos arts.
354 e 485, VI, do Novo Código de Processo Civil, sem prejuízo da concessão de novas medidas independentemente de novo
processo.PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIMEM-SE. NOTIFIQUE-SE O MP.Transitada em julgado, arquive-se com
baixa.ESTA SENTENÇA SERVIRÁ COMO MANDADO E OFÍCIO PARA TODOS OS FINS.Penalva/MA, 29 de junho de
2017.Carlos Alberto Matos Brito,Juiz de Direito Titular da Comarca de Penalva.

Partes: ROMANA CORREIA MATOS E BANCO BMG S.A
Processo: 799120178100110
Advogados: Flávio Henrique Aires Pinto - OAB/MA 8672; Ana Tereza de Aguiar valença - OAB/PE 33.980.
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SENTENÇA
Em face do exposto e para o fim disposto no artigo 515, inciso II, do Código de Processo Civil, homologo a transação firmada entre
as partes e julgo extinto o processo com exame do mérito com fulcro no artigo 487, inciso III, letra b, do Código de Processo Civil.
Sem custas, nem honorários (Art. 55 da Lei 9.099/95). Intimem-se. Após, arquivem-se. Penalva/MA, 01 de junho de 2017. Carlos
Alberto Matos Brito. Juiz de direito Titular da Vara Única da Comarca de Penalva.

Partes: RAIMUNDO NONATO SILVA PEREIRA FILHO E AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A
Processo: 8016220168100110
Advogados: Flávio Henrique Aires Pinto - OAB/MA 8672; Allan Rodrigues Ferreira - OAB/MA 7248; Wilson Sales Belchior -
OAB/MA 11.099-A.
SENTENÇA
Ante o exposto, reconhecendo a falta de interesse processual, julgo extinto o processo sem resolução do mérito nos termos do art.
485, VI, do Código de Processo Civil. Sem custas em face da justiça gratuita. Intime-se. Transitada em julgado, arquive-se.
Penalva, 28 de junho de 2017. Carlos Alberto Matos Brito. Juiz de Direito Titular da Vara única da Comarca de Penalva.

Pindaré-Mirim

EDITAL DE INTIMAÇÃO
PROCESSO Nº 2711-05.2010.8.10.0056
NATUREZA: Processo Cível e do Trabalho | Processo de Conhecimento | Procedimento de Conhecimento | Procedimento
Ordinário
REQUERENTE: JOSE INALDO COSTA
REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
FINALIDADE: Intimar JEAN FABIO MATSUYAMA OAB/MA 9.395-A, CLAUDEMIR MINGORANCE OAB/MA 8.885-A, do teor da
sentença a seguir transcrita: Trata-se de Ação Previdenciária proposta por Margarida Mendonça Lemos em desfavor do Instituto
Nacional do Seguro Social - INSS, objetivando a concessão de aposentadoria por idade rural. Juntou os documentos. O requerido
devidamente citado, apresentou contestação. Aduz, em síntese, que o requerente não preenche os requisitos legais para a
obtenção do benefício pleiteado.Não houve apresentação de réplica. É o relatório. Decido.O feito comporta julgamento antecipado,
nos exatos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, na medida em que o desate das questões ventiladas
independe da produção de outras provas além das já existentes nos autos.A parte autora requer a condenação do Instituto
Nacional do Seguro Social - INSS na obrigação de conceder auxílio-doença. Pleiteia ainda o pagamento das prestações vencidas
a contar do requerimento administrativo.Segundo o art. 59, caput#, c/c art. 25, inciso I#, ambos da Lei nº 8.213/91, os requisitos
para a concessão do auxílio doença são:Incapacidade para o trabalho ou atividade habitual por mais de quinze dias
consecutivos.Qualidade de segurado.Carência de 12 contribuições mensais.A incapacidade laboral é atestada por laudo pericial.
Segundo o perito, a autora é portadora de artrose em coluna e joelho, estando incapacitada para o exercício da sua atual atividade
profissional.Todavia, na data de início da incapacidade fixada no laudo pericial (29/04/2010) a autora não gozava da condição de
segurado. Segundo informações do CNIS, o recolhimento da última contribuição anterior à incapacidade ocorreu setembro de
2008, permanecendo a qualidade de segurado apenas até setembro de 2010.Ora, como o terço da carência corresponderia a 04
(quatro) contribuições mensais e no último vínculo empregatício foram recolhidas apenas 02 (duas) contribuições, não há que se
falar em resgate das contribuições anteriores a perda da qualidade de segurado.Nesse contexto, diante da ausência da qualidade
de segurado à época da incapacidade, a pretensão veiculada na petição inicial deve ser julgada improcedente.Diante do exposto,
JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, com fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Pela sucumbência, o
requerente arcará com o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o
valor atualizado da causa, observados os benefícios da gratuidade da justiça, conforme disposto no artigo 98, do Código de
Processo Civil. Após o trânsito em julgado, nada sendo requerido pelos litigantes, com os registros devidos, independentemente de
nova conclusão, arquivem-se os autos, com as cautelas legais. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Pindaré-Mirim, 12 de junho
2017. Ivna Cristina de Melo Freire Juíza Titular da Comarca de Pindaré-Mirim
Pindaré - Mirim/MA, 14 de junho de 2017. De Ordem do Dra. Ivna Cristina de Melo Freire, Juíza de Direito.
Alessandro Bandeira Figueiredo
Juiz de Direito, respondendo

EDITAL DE INTIMAÇÃO
PROCESSO Nº 910-82.2016.8.10.0108
NATUREZA: Processo Cível e do Trabalho | Processo de Conhecimento | Procedimento de Conhecimento | Procedimento
Ordinário
REQUERENTE: RAIMUNDA GOMES DE OLIVEIRA PEREIRA
REQUERIDO: ESTADO DO MARANHÃO
FINALIDADE: Intimar NORBERTO XIMENES FERREIRA OAB/MA 8.808, do teor da sentença a seguir transcrita: Trata-se de Ação
de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de urgência contra o Estado do Maranhão.Instruiu a inicial com os documentos fls. 17
a 38.Despacho intimando a requerente para manifestar interesse no prosseguimento do feito às fls. 62.Parte autora permaneceu
inerte, conforme certidão de fls. 66.Decido.Defiro a justiça gratuita.Conforme Certidão de fl. 66, a requerente foi devidamente
intimada para manifestar interesse no prosseguimento do feito no prazo de 10 (dez) dias. Permanecendo inerte.Tal circunstância,
por óbvio, denota ausência de utilidade e mesmo necessidade do prosseguimento do feito, por falta de interesse processual.Diante
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do exposto, com fundamento no art. 485, inciso III e VI do Código de Processo Civil, extingo o processo sem resolução do
mérito.Sem custas e honorários advocatícios.Publique-se. Registre-se. Intime-se.Transitada em julgado, arquive-se, com a devida
baixa na distribuição.Pindaré Mirim, 08 de junho de 2017.Ivna Cristina de Melo Freire Juíza Titular da Comarca de Pindaré-Mirim
Pindaré - Mirim/MA, 14 de junho de 2017. De Ordem do Dra. Ivna Cristina de Melo Freire, Juíza de Direito.
Alessandro Bandeira Figueiredo
Juiz de Direito, respondendo

 INTIMAÇÃO
PROCESSO Nº 1630-49.2016.8.10.0108
NATUREZA: Processo Cível e do Trabalho|processo de Conhecimento|procedimento de Conhecimento|procedimento do Juizado
Especial Cível
AUTOR DA AÇÃO: Maria de Nazaré Soares Serra
ACUSADO(A): BANCO BRADESCO S.A
FINALIDADE: Intimar FRANCINETE DE MELO RODRIGUES OAB/MA 13.356, do teor do despacho a seguir transcrito: Designo
audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 24 de julho de 2017, às 14h45min.Cite-se e intime-se o reclamado, na
pessoa do seu representante legal, alertando-o que, caso não compareça à audiência, serão considerados verdadeiros os fatos
articulados na inicial. Não havendo conciliação, deverá apresentar contestação em banca.Intime-se o reclamante para comparecer
à audiência, informando-o de que sua ausência implicará em extinção do feito sem resolução do mérito. As partes deverão
apresentar em audiência todas as provas que pretendem produzir.Pindaré-Mirim, 13 de junho de 2017.Ivna Cristina de Melo Freire
Juíza de Direito
Pindaré - Mirim/MA, 19 de junho de 2017. Dra. Ivna Cristina de Melo Freire Titular da Comarca de Pindaré-Mirim.
João Gonçalves da Silva
 Secretário Judicial

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 DIAS
O Doutor ALESSANDRO BANDEIRA FIGUEIREDO, Juiz de Direito Titular do JECC da Comarca de Santa Inês/MA, respondendo
pela Comarca de Pindaré-Mirim/MA, Estado do Maranhão, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER que, pelo presente Edital, com prazo de 20 (vinte) dias ou dele conhecimento tiverem, que se processando por este
Juízo e Secretaria Judicial, nos termos existe uma AÇÃO DE GUARDA JUDICIAL (Processo n.º 468-82.2017.8.10.0108),  movida
por MARIA DO CARMO SILVA DOS SANTOS, contra MARIA REGINA SILVA AGUIAR, atualmente em local incerto e não sabido,
pelo presente fica CITADA, para, no prazo de 15 (quinze) dias, contestar a presente ação. Dado e passado nesta Comarca de
Pindaré-Mirim, aos 28 (vinte e oito) dias do mês de junho de dois mil e dezessete (2017). Eu ____________, João Gonçalves da
Silva (Secretário Judicial), fiz digitar e assino.                                                                                                                     

JUIZ ALESSANDRO BANDEIRA FIGUEIREDO
Titular do JECC da Comarca de Santa Inês, respondendo

 INTIMAÇÃO
PROCESSO Nº 50-18.2015.8.10.0108
NATUREZA: Ação Penal de Competência do Júri
REQUERENTE:  GLAUBIAN SANTOS GOMES FILHO
REQUERIDO: ELENILSON MUNIZ PINTO
FINALIDADE: Intimar FRANCISCO MUNIZ ALVES OAB/MA 3.025, do teor do despacho a seguir transcrito: Analisando os autos,
observa-se que os argumentos apresentados na defesa preliminar são insuficientes para operar a absolvição sumária, sendo
necessária a instrução probatória para melhor avaliar as teses defensivas.Sendo assim, designo audiência de instrução para o dia
26 de julho de 2017, às 15h00min, no Fórum local. Intimem-se o acusado e seu advogado.Intimem-se as testemunhas arroladas
denúncia e na defesa prévia (fl. 53).Expeça-se carta precatória ao Juízo da Comarca de Santa Luzia/MA para realizar a inquirição
da testemunha Raimunda da Silva e Silva, intimando-se a defesa acerca da sua expedição.Intime-se o Ministério Público.Caso o
acusado compareça desacompanhado de advogado, nomeio desde já o Bel. Norberto Ximenes Ferreira como defensor dativo, que
deverá ser intimado para comparecer ao ato designado.Cumpra-se.Pindaré-Mirim, 13 de junho de 2017.Ivna Cristina de Melo
Freire Juíza de Direito
Pindaré - Mirim/MA, 19 de junho de 2017. Juíza de Direito Ivna Crisitna de Melo Freire, titular da Comarca de Pindaré-Mirim.
 João Gonçalves da Silva
Secretário Judicial

 INTIMAÇÃO
PROCESSO Nº 590-95.2017.8.10.0108
NATUREZA: Processo Cível e do Trabalho|processo de Conhecimento|procedimento de Conhecimento|procedimento do Juizado
Especial Cível
AUTOR DA AÇÃO: Maria das Dores da Conceição
ACUSADO(A): BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A
FINALIDADE: Intimar GABRIEL FRANCO REIS OAB/MA 16.180, do teor do despacho a seguir transcrito: Designo audiência de
conciliação, instrução e julgamento para o dia 31 de julho de 2017, às 09h15min.Cite-se e intime-se o reclamado, na pessoa do
seu representante legal, alertando-o que, caso não compareça à audiência, serão considerados verdadeiros os fatos articulados na
inicial. Não havendo conciliação, deverá apresentar contestação em banca.Intime-se o reclamante para comparecer à audiência,
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informando-o de que sua ausência implicará em extinção do feito sem resolução do mérito. As partes deverão apresentar em
audiência todas as provas que pretendem produzir.Pindaré-Mirim, 13 de junho de 2017.Ivna Cristina de Melo Freire Juíza de
Direito
Pindaré - Mirim/MA, 19 de junho de 2017. Dra. Ivna Cristina de Melo Freire Titular da Comarca de Pindaré-Mirim.
João Gonçalves da Silva
 Secretário Judicial

 INTIMAÇÃO
PROCESSO Nº 600-42.2017.8.10.0108
NATUREZA: Processo Cível e do Trabalho|processo de Conhecimento|procedimento de Conhecimento|procedimento do Juizado
Especial Cível
AUTOR DA AÇÃO: Francisco das Chagas dos Santos
ACUSADO(A): BANCO BGN - CETELEM BRASIL ALPHAVILE
FINALIDADE: Intimar THAIRO SILVA SOUZA OAB/MA 14.005, do teor do despacho a seguir transcrito: Designo audiência de
conciliação, instrução e julgamento para o dia 31 de julho de 2017, às 10h00min. Cite-se e intime-se o reclamado, na pessoa do
seu representante legal, alertando-o que, caso não compareça à audiência, serão considerados verdadeiros os fatos articulados na
inicial. Não havendo conciliação, deverá apresentar contestação em banca.Intime-se o reclamante para comparecer à audiência,
informando-o de que sua ausência implicará em extinção do feito sem resolução do mérito. As partes deverão apresentar em
audiência todas as provas que pretendem produzir.Pindaré-Mirim, 13 de junho de 2017.Ivna Cristina de Melo Freire Juíza de
Direito.
Pindaré - Mirim/MA, 19 de junho de 2017. Dra. Ivna Cristina de Melo Freire Titular da Comarca de Pindaré-Mirim.
João Gonçalves da Silva
 Secretário Judicial

 INTIMAÇÃO
PROCESSO Nº 601-27.2017.8.10.0108
NATUREZA: Processo Cível e do Trabalho|processo de Conhecimento|procedimento de Conhecimento|procedimento do Juizado
Especial Cível
AUTOR DA AÇÃO: Francisco das Chagas dos Santos
ACUSADO(A): BANCO BGN - CETELEM BRASIL ALPHAVILE
FINALIDADE: Intimar THAIRO SILVA SOUZA OAB/MA 14.005, do teor do despacho a seguir transcrito: Designo audiência de
conciliação, instrução e julgamento para o dia 31 de julho de 2017, às 10h15min.Cite-se e intime-se o reclamado, na pessoa do
seu representante legal, alertando-o que, caso não compareça à audiência, serão considerados verdadeiros os fatos articulados na
inicial. Não havendo conciliação, deverá apresentar contestação em banca.Intime-se o reclamante para comparecer à audiência,
informando-o de que sua ausência implicará em extinção do feito sem resolução do mérito. As partes deverão apresentar em
audiência todas as provas que pretendem produzir.Pindaré-Mirim, 13 de junho de 2017.Ivna Cristina de Melo Freire Juíza de
Direito
Pindaré - Mirim/MA, 19 de junho de 2017. Dra. Ivna Cristina de Melo Freire Titular da Comarca de Pindaré-Mirim.
João Gonçalves da Silva
 Secretário Judicial

Pinheiro

Primeira Vara de Pinheiro

PROCESSO Nº 0000582-92.2017.8.10.0052 (5862017)
AÇÃO: PROCESSO COMUM | AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

VITIMA: Parte em Segredo de Justiça
AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
ACUSADO: HILTON CARLOS OLIVEIRA ALVES
ADVOGADO: TARCILIO SANTANA FILHO, OAB/MA 9517
Intimação do ADVOGADO: TARCILIO SANTANA FILHO, OAB/MA 9517 do acusado do inteiro teor do DESPACHO: "Ante o
teor da certidão de fls. , tendo havido desencontro de informações prestadas pelo Estabelecimento responsável pela custódia do
acusado de que não o apresentaria em tempo hábil e a Secretaria Judicial, corretamente, comunicado o fato ao advogado de
defesa, residente em outra comarca, designo o dia 18/07/2017, às 15:30 horas, para a realização da audiência de instrução.
Presentes intimados. Expeçam-se as intimações e requisições necessárias". Resp: 81810

PROCESSO Nº 0001408-21.2017.8.10.0052 (14152017)
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AÇÃO: PROCESSO ESPECIAL DE LEIS ESPARSAS | PROCEDIMENTO ESPECIAL DA LEI ANTITÓXICOS

DENUNCIANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO

ACUSADO: CLAUDILENE TEIXEIRA

Intimação do advogado Dr. JOSÉ RIBAMAR RIBEIRO FERREIRA, OAB/MA 11937 DA DECISÃO A SEGUIR: PROCESSO N.º
1408-21.2017.8.10.0052 (14152017)DECISÃORecebo a denúncia em relação à acusada Claudilene Teixeira pela prática do crime
capitulado no art. 33, caput da Lei n.º 11.343/2006, uma vez que presentes os requisitos do art. 41 do CPP, a saber, exposição do
fato criminoso e suas circunstâncias, qualificação da acusada, classificação do crime e rol de testemunhas (art. 56, Lei n.º
11.343/2006).Isto porque, da análise dos autos, constato haver justa causa para o processamento da ação penal proposta. Há
fortes indícios de autoria e materialidade do delito imputado à acusada diante das condições, local e modo de apreensão das
substâncias.Cumpre ressaltar que não é caso de rejeição da peça acusatória, pois ausentes estão as causas dispostas no art. 395
do CPP, uma vez que a petição não é inepta e não falta ao caso pressuposto processual e/ou condição para o exercício da ação
penal. Há possibilidade jurídica para o pedido e interesse de agir (necessidade e utilidade do jus puniendi), não sendo hipótese de
prescrição, enquanto a parte autora possui legitimação ad causam e ad processum. Assim, designo o dia 11/07/2017, às 11:00h, no
Fórum local, para a realização da audiência de instrução e julgamento.Cite-se a acusada pessoalmente, requisitando-a se estiver
presa e intimem-se o advogado e o Ministério Público.Intimem-se as testemunhas, sendo servidoras públicas ou militares,
requisitem-nas.Caso necessário, expeça-se carta precatória com prazo de 20 dias (art. 222 do CPP), intimando-se, neste caso, a
defesa acerca da expedição (Súmula 273 do STJ).Pinheiro/MA, 28 de junho de 2017.TEREZA CRISTINA FRANCO PALHARES
NINAJuíza de Direito Titular da 1ª vara da Comarca de Pinheiro/MA Resp: 81810

Processo Nº 1297-37.2017.8.10.0052
Processo Cível e do Trabalho | Processo de Execução | Embargos | Embargos à Execução
Requerente: MUNICÍPIO DE PEDRO DO ROSÁRIO
Requerido: CONSTRUTORA M. C. CORREA LTDA
INTIMAÇÃO
Intimo o(a) advogado(a) CLAUDIO ESTEVÃO LIRA MENDES FILHO, OAB 14099 para manifestar-se sobre os embargos no prazo
legal. Pinheiro/MA, 28 de junho de 2017.
TEREZA CRISTINA FRANCO PALHARES NINA
MM Juíza de Direito da 1ª Vara

Pio XII

PROCESSO Nº 0000611-33.2015.8.10.0111 (6182015)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO MARANHÃO e ROSANA DIOGO PROCOPIO

REU: JOSIEL FILHO DE SOUSA
ADVOGADO: HAROLDO CLAUDIO DOS SANTOS DIAS ( OAB 6362-MA )

CERTIFICO que, fica designado o dia 06/07/2017 às 13:00 para realização de audiência. O referido é verdade e dou fé. Resp:
186593

PROCESSO Nº 0001994-12.2016.8.10.0111 (20012016)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
AUTOR: MANOEL GRIGORIO DA SILVA 
ADVOGADO: BARBARA CESÁRIO DE OLIVEIRA ( OAB 12.008-MA )
REU: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A 
ADVOGADO: WILSON SALES BELCHIOR ( OAB 11099A-MA )

ATO ORDINATÓRIO. Considerando o disposto no artigo 203, §4º do Código de Processo Civil e artigo 263-A do Provimento
nº161/2006-CGJ, promova-se a intimação da parte autora para, no prazo de 15(quinze) dias, apresentar réplica à contestação. PIO
XII-MA, 28 de junho de 2017. Max Fábio da Silva Lopes.. Resp: 1503424

Proc 1209-50.2016.8.10.0111
Advogado: Eliederson Souza dos Santos OAB/MA 9506
Fica Vossa Senhoria intimado para devolver os autos acima indicados, no prazo de 03 (três) dias, sob pena de perder o direito à
vista fora de cartório e aplicação de multa correspondente à metade do salário-mínimo, nos termos do artigo 234, §2º do Código de
Processo Civil.
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Pio XII, 28 de junho de 2017.

Proc 150-13.2005.8.10.0111
Advogado: José Ribamar Pereira da Silva OAB/MA 7925
Fica Vossa Senhoria intimado para devolver os autos acima indicados, no prazo de 03 (três) dias, sob pena de perder o direito à
vista fora de cartório e aplicação de multa correspondente à metade do salário-mínimo, nos termos do artigo 234, §2º do Código de
Processo Civil.
Pio XII, 28 de junho de 2017.

Proc 154-11.2009.8.10.0111 e Proc 1107-96.2014.8.10.0111
Advogado: Antonio Carlos de Oliveira Filho OAB/MA 8007
Fica Vossa Senhoria intimado para devolver os autos acima indicados, no prazo de 03 (três) dias, sob pena de perder o direito à
vista fora de cartório e aplicação de multa correspondente à metade do salário-mínimo, nos termos do artigo 234, §2º do Código de
Processo Civil.
Pio XII, 28 de junho de 2017.

Proc 17-68.2005.8.10.0111
Advogado: Fernando Melo da Costa OAB/MA 3611
Fica Vossa Senhoria intimado para devolver os autos acima indicados, no prazo de 03 (três) dias, sob pena de perder o direito à
vista fora de cartório e aplicação de multa correspondente à metade do salário-mínimo, nos termos do artigo 234, §2º do Código de
Processo Civil.
Pio XII, 28 de junho de 2017.

Proc 217-89.2016.8.10.0111 e Proc 310-28.2011.8.10.0111
Advogado: Augusto Carlos Costa OAB/MA 14702a
Fica Vossa Senhoria intimado para devolver os autos acima indicados, no prazo de 03 (três) dias, sob pena de perder o direito à
vista fora de cartório e aplicação de multa correspondente à metade do salário-mínimo, nos termos do artigo 234, §2º do Código de
Processo Civil.
Pio XII, 28 de junho de 2017.

Proc 296-78.2010.8.10.0111
Advogado: Franklin Skeff Seba OAB/MA 5152
Fica Vossa Senhoria intimado para devolver os autos acima indicados, no prazo de 03 (três) dias, sob pena de perder o direito à
vista fora de cartório e aplicação de multa correspondente à metade do salário-mínimo, nos termos do artigo 234, §2º do Código de
Processo Civil.
Pio XII, 28 de junho de 2017.

Proc 385-38.2009.8.10.0111
Advogado: Michel Lacerda Ferreira OAB/MA 10442
Fica Vossa Senhoria intimado para devolver os autos acima indicados, no prazo de 03 (três) dias, sob pena de perder o direito à
vista fora de cartório e aplicação de multa correspondente à metade do salário-mínimo, nos termos do artigo 234, §2º do Código de
Processo Civil.
Pio XII, 28 de junho de 2017.

Proc 52-57.2007.8.10.0111
Advogado: Hilda do Nascimento Silva OAB/MA 4377
Fica Vossa Senhoria intimado para devolver os autos acima indicados, no prazo de 03 (três) dias, sob pena de perder o direito à
vista fora de cartório e aplicação de multa correspondente à metade do salário-mínimo, nos termos do artigo 234, §2º do Código de
Processo Civil.
Pio XII, 28 de junho de 2017.

Proc 54-12.2016.8.10.0111 e Proc 813-10.2015.8.10.0111
Advogado: Clemisson Cesario de Oliveira OAB/MA 8301
Fica Vossa Senhoria intimado para devolver os autos acima indicados, no prazo de 03 (três) dias, sob pena de perder o direito à
vista fora de cartório e aplicação de multa correspondente à metade do salário-mínimo, nos termos do artigo 234, §2º do Código de
Processo Civil.
Pio XII, 28 de junho de 2017.

Proc 716-10.2015.8.10.0111
Advogado: Antonio Salomão Carvalho Matos OAB/MA 8807
Fica Vossa Senhoria intimado para devolver os autos acima indicados, no prazo de 03 (três) dias, sob pena de perder o direito à
vista fora de cartório e aplicação de multa correspondente à metade do salário-mínimo, nos termos do artigo 234, §2º do Código de
Processo Civil.
Pio XII, 28 de junho de 2017.
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Proc 75-22.2015.8.10.0111
Advogado: Francisco das Chagas de Oliveira Bispo OAB/MA 6259
Fica Vossa Senhoria intimado para devolver os autos acima indicados, no prazo de 03 (três) dias, sob pena de perder o direito à
vista fora de cartório e aplicação de multa correspondente à metade do salário-mínimo, nos termos do artigo 234, §2º do Código de
Processo Civil.
Pio XII, 28 de junho de 2017.

Proc 823-54.2015.8.10.0111
Advogado: Pedro Durans Braid Ribeiro OAB/MA 10255
Fica Vossa Senhoria intimado para devolver os autos acima indicados, no prazo de 03 (três) dias, sob pena de perder o direito à
vista fora de cartório e aplicação de multa correspondente à metade do salário-mínimo, nos termos do artigo 234, §2º do Código de
Processo Civil.
Pio XII, 28 de junho de 2017.

PROCESSO Nº 0000167-68.2013.8.10.0111 (1672013)
AÇÃO: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL | EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

IMPETRANTE: JOÃO MARINHO DE ALMEIDA
ADVOGADO: RAIMUNDO BACELAR NETO ( OAB 11888-MA )

IMPETRADO: MUNICIPIO DE PIO XII
ADVOGADO: AUGUSTO CARLOS COSTA ( OAB 14702A-MA )

PROCESSO N. 167-68.2013.8.10.0111DECISÃOAté o momento não há notícia nos autos sobre o cumprimento da sentença
transitada em julgado, que concedeu a segurança impetrada, tanto que o exequente novamente peticiona requerendo providências
em face do Município de Pio XII.Verifico, nesse sentido, que a sentença determinou a inclusão do impetrante em folha de
pagamento, enquanto perdurar o processo administrativo, bem como o pagamento de todas as verbas pretéritas, a contar do
ajuizamento do mandamus. Segundo a petição de fls. 151/154, os valores atrasados totalizam R$ 118.396,80 (cento e dezoito mil,
trezentos e noventa e seis reais e oitenta centavos). Devidamente citado, o Município não apresentou embargos à execução,
conforme certidão de fls. 165, devendo ser expedido precatório para pagamento de tal montante.Quanto à obrigação de inclusão
do impetrante em folha de pagamento, esta não ocorreu até o presente momento, totalizando uma dívida, consoante petição de fls.
168/170, de R$ 29.599,20 (vinte e nove mil, quinhentos e noventa e nove reais e vinte centavos), referente ao mês de setembro de
2016 em diante.Com isso, impõe-se a determinação de imediato pagamento da quantia em tela, não caracterizando violação ao
sistema de precatório/RPV, pois era obrigação do Município de Pio XII restabelecer os vencimentos do impetrante, ante o trânsito
em julgado da sentença concessiva do mandado de segurança, restando apenas os valores pretéritos a serem adimplidos na
forma do art. 100 da Constituição Federal.Ante o exposto, determino seja expedido ofício requisitório ao Tribunal de Justiça do
Estado do Maranhão, para pagamento mediante precatório, com todas as peças necessárias, do valor de R$ 118.396,80 (cento e
dezoito mil, trezentos e noventa e seis reais e oitenta centavos).Determino, ainda, seja intimado o Município de Pio XII, mediante
remessa dos autos, para, no prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o pagamento do valor de R$ 29.599,20 (vinte e nove mil, quinhentos e
noventa e nove reais e vinte centavos) ao impetrante, bem como restabeleça o pagamento mensal de seus vencimentos, sob pena
de penhora online via sistema BACENJUD, sem prejuízo de sanções cíveis ou criminais pelo descumprimento da presente ordem,
a serem suportadas pessoalmente pelo gestor municipal.Publique-se. Intimem-se.Cumpra-se.Pio XII, 20 de junho de 2017.Felipe
Soares DamousJuiz de Direito Titular da Comarca de Pio XII Resp: 186536

PROCESSO Nº 0000500-78.2017.8.10.0111 (5012017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

AUTOR: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DPVAT
ADVOGADO: ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES ( OAB 11735A-MA )

REU: JANILTON CARVALHO DE SOUSA

PROCESSO N. 500-78.2017.8.10.0111DECISÃOCuida-se de PEDIDO CAUTELAR LIMINAR formulado em AÇÃO DE
RESSARCIMENTO proposta por DPVAT SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DPVAT em face de JAMILTON CARVALHO
DE SOUSA.Aduz a parte autora que um veículo de propriedade do requerido (categoria 09-MOTO, marca HONDA CG 150 FAN
ESI, ano 2012, placa NXK7127, RENAVAM 000451188683) se envolveu em sinistro de trânsito em 08.08.2011 no município de
SATUBINHA-MA, tendo como vítima ANTONIO GOMES DA CONCEIÇÃO.Em decorrência do acidente e após processo
administrativo, a vítima recebeu o valor de R$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais).Alega que no ano de 2011 o
ora requerido não efetuou o pagamento do seguro DPVAT e, por essa razão, deve ser ressarcida pela indenização paga à
vítima.Requer o bloqueio da moto no sistema Renajud em observância ao que dispõe o artigo 7º, §1º da Lei n. 6.194/74, de modo
a evitar que o requerido realize a transferência de propriedade do bem e que este torne-se garantia do pagamento do suposto
débito.É o que cabia relatar. Decido.A tutela provisória de urgência (antecipada ou cautelar), nos termos do art. 300, caput, do
NCPC, tem cabimento quando presentes os seguintes requisitos: 1) a probabilidade do direito, compreendida como a
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plausibilidade do direito alegado, em cognição superficial, a partir dos elementos de prova apresentados; 2) perigo de dano ou
risco ao resultado útil do processo, caso a prestação jurisdicional não seja concedida de imediato.Por certo, o gravame do bem,
enquanto medida legal imposta pelo artigo 7º, §1º da Lei n. 6.194/1974, requer a observância de situações de ilegalidade, veja-se:
Art. 7º - A indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, com seguradora não identificada, seguro não realizado ou
vencido, será paga nos mesmos valores, condições e prazos dos demais casos por um consórcio constituído, obrigatoriamente,
por todas as sociedades seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.§1º - O consórcio de que trata este artigo poderá
haver regressivamente do proprietário do veículo os valores que desembolsar, ficando o veículo, desde logo, como garantia da
obrigação, ainda que vinculada a contrato de alienação fiduciária, reserva de domínio, leasing ou qualquer outro. (grifei)Com efeito,
a parte requerente alega que, no ano/exercício de 2011, quando ocorreu o sinistro que ensejou o pagamento da indenização objeto
desta ação de ressarcimento, o requerido estava em situação de inadimplência em relação ao seguro obrigatório, restando
configurada a hipótese destacada acima.Sucede, contudo, que a parte autora não juntou nenhum documento que demonstre esse
inadimplemento, o que, por conseguinte, fragiliza sobremaneira a probabilidade do direito alegado pela parte autora.De tal modo
que, no meu sentir, não está presente a plausibilidade do direito alegado pela parte autora não está presente, haja vista que os
documentos trazidos aos autos não são suficientes para convencer este julgador no sentido da aproximação da verdade dos
fatos.Em não estando presente o primeiro requisito autorizador da medida cautelar, fica prejudicada a análise do requisito do
periculum in mora.ANTE O EXPOSTO, indefiro o pedido de tutela de urgência de natureza cautelar formulado pela parte
autora.Designo audiência de conciliação (NCPC, art. 334), para o dia 17.10.2017 às 11h20min, no Fórum desta Comarca.A parte
autora será intimada na pessoa de seu advogado (NCPC, art. 334, § 3º).Cite-se e intime-se o réu (NCPC, art. 334, caput, parte
final).Ficam as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada
caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa (NCPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, podem
constituir representantes por meio de procuração específica, com poderes para negociar e transigir (NCPC, art. 334, § 10).Em não
havendo autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (NCPC, art. 335, caput), terá início a partir da audiência
ou, se o caso, da última sessão de conciliação (NCPC, art. 335, I).Se a parte ré não ofertar contestação, será considerada revel e
presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (NCPC, art. 344), salvo as exceções previstas no
art. 345 do NCPC.Serve a presente como mandado de citação/intimação.Publique-se. Cumpra-se.Pio XII, 13 de junho de
2017.Felipe Soares DamousJuiz de Direito Titular da Comarca de Pio XII Resp: 186536

PROCESSO Nº 0000671-35.2017.8.10.0111 (6722017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

AUTOR: ANA CRISTINA CARVALHO DA SILVA E SILVA e WASHINGTON LUIS SAMUEL E SILVA
ADVOGADO: VERA LUCIA VIEIRA ASSUNÇÃO ( OAB 3279-MA )

REU: MARIA APARECIDA SUZANO SARMENTO

PROCESSO N. 671-35.2017.8.10.0111DECISÃOTrata-se de AÇÃO REIVINDICATÓRIA C/C PERDAS E DANOS E COM PEDIDO
DE TUTELA DE URGÊNCIA promovida por WASHIGTON LUÍS SAMUEL E SILVA e OUTRO em face de MARIA APARECIDA
SUZANO SARMENTO, na qual intentam a declaração de propriedade dos imóveis descritos na petição inicial, indenização por
perdas e danos de 130 (cento e trinta) cabeças de gado, que teriam sido vendidas pela parte requerida, bem como os lucros
cessantes caso tivessem alugado a área. Em sede de tutela de urgência pleiteiam seja a requerida obrigada a desocupar a área no
prazo de 15 (quinze) dias.Aduz o primeiro autor que é proprietário de várias áreas de terra sendo algumas adquiridas diretamente
e outras mediante procuração particular conferida ao seu finado pai, Sr. Aluísio Lúcio Silva Neto, "Seu Branco", companheiro da
ora requerida.Afirma que após a morte do Sr. Aluísio Lúcio Silva Neto a requerida passou a ocupar indevidamente e ilegalmente
uma das áreas que pertenceriam ao primeiro requerente, utilizando-a para produção agrícola e pastagem bovina, alegando que a
área pertenceria ao seu finado companheiro.Aduz que a ocupação se deu sem seu consentimento prévio ou posterior e que a
requerida agiu de má-fé quando pleiteou junto ao INCRA, em 07 de dezembro de 2016, a regularização da área conhecida como
FAZENDA SÃO RAIMUNDO em nome do falecido companheiro, usando um memorial descritivo do imóvel que estaria no nome do
Sr. Aluísio.Declara que seu finado pai juntamente com sua companheira, ora requerida, moravam na referida fazenda,
administrando-a em nome do requerente mediante procuração.Eis o que cabia relatar.Decido.A tutela provisória de urgência
(antecipada ou cautelar), nos termos do art. 300, caput, do NCPC, tem cabimento quando presentes os seguintes requisitos: 1) a
probabilidade do direito, compreendida como a plausibilidade do direito alegado, em cognição superficial, a partir dos elementos de
prova apresentados; 2) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, caso a prestação jurisdicional não seja concedida de
imediato.Assim, numa análise perfunctória, vislumbra-se que a plausibilidade do direito de propriedade alegado pela parte
requerente está presente, haja vista que os documentos trazidos aos autos conseguem convencer este julgador no sentido da
aproximação da verdade dos fatos.Contudo, o requisito do risco ao resultado útil do processo caso não seja concedida a medida
urgente não se verifica no presente caso.Isso porque, a requerida há muitos anos reside no imóvel em testilha.Além disso, como
referido pelo próprio requerente, sempre auxiliou na administração da fazenda. De tal maneira que a ora requerida, juntamente
com seu finado companheiro e a despeito de não possuir o título de propriedade da área, foi quem sempre deu a função social ao
imóvel.Com efeito, o que se verifica, ao menos em juízo preliminar, é que a posse da requerida era justa até o falecimento do pai
do requerente. Contudo, após o passamento do Sr. Aluísio, essa posse passou a ser injusta.Desse modo, a permanência da
requerida no imóvel, a meu ver, pelo menos até o final da instrução processual não fere o resultado útil do processo, mormente
porque a propriedade do imóvel está sendo discutida em outra ação judicial, além do fato da requerida ser pessoa com certa
idade.Destarte, é razoável que se aguarde o final da instrução processual e, por ora, se mantenha a requerida na posse do imóvel
em disputa.ANTE O EXPOSTO, indefiro o pedido de tutela de urgência.Cite-se a parte requerida, por carta, para apresentar
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contestação no prazo de 15 (quinze) dias (NCPC, art. 335, caput e inciso III), sob pena de se aplicarem os efeitos da revelia.Serve
a presente como carta de citação.Publique-se. Cumpra-se.Pio XII-MA, 06 de junho de 2017.Felipe Soares DamousJuiz de Direito
Titular da Comarca de Pio XII Resp: 186536

PROCESSO Nº 0002068-66.2016.8.10.0111 (20752016)
AÇÃO: PROCESSO COMUM | AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

ACUSADO: JOSÉ ANTONIO DA SILVA DA ROCHA e JOSÉ FRANCISCO BATISTA DA ROCHA e MARIA ODETE DA SILVA
DA ROCHA e MICHELI DA SILVA DA ROCHA
ADVOGADO: AUGUSTO CARLOS COSTA ( OAB 14702A-MA ) e AUGUSTO CARLOS COSTA ( OAB 14702A-MA ) e
AUGUSTO CARLOS COSTA ( OAB 14702A-MA ) e AUGUSTO CARLOS COSTA ( OAB 14702A-MA ) e RODOLFO AUGUSTO
FERNANDES ( OAB 12660-MA )

PROCESSO N. 2068-66.2016.8.10.0111DECISÃOCuida-se de inicial delatória ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, cuja
pretensão punitiva objetiva a aplicação das sanções penais pela suposta prática dos crimes tipificados nos art. 33 e 35 da Lei n.
11.343/06, atribuída a Maria Odete da Silva da Rocha, Micheli da Silva da Rocha e José Antônio da Silva da Rocha (fls. 68/69) e
os crimes tipificados nos art. 33 e 35 da Lei n. 11.343/06 e art. 12 da Lei nº 10.826/03, atribuída a José Francisco Batista da Rocha.
Regularmente notificados, os réus não apresentaram defesa preliminar escrita, sendo nomeado defensor dativo que apresentou
defesa, cingindo-se a debater o mérito da ação penal.Ao analisar a peça acusatória e os documentos que a instruem, em mero
juízo prelibatório de admissibilidade, e observando-se o firme magistério jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (RTJ
165/877, Relator Ministro CELSO DE MELLO) e do Superior Tribunal de Justiça (HC 106253, Relator Ministro FÉLIX FISCHER),
verifico terem sido satisfeitos os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal, estando presentes, ademais, as condições
da ação, os pressupostos processuais e a justa causa para a ação penal, não se mostrando inepta a inicial, inexistindo no caso,
portanto, qualquer causa justificadora da sua rejeição prevista no artigo 395 do Código Processual Penal.Em razão disso, recebo a
presente denúncia e, com isso, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 20 de julho de 2017 às 10:00h, com a
citação dos réus e a intimação do MINISTÉRIO PÚBLICO.Quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva dos acusados José
Francisco Batista da Rocha e Maria Odete da Silva da Rocha, INDEFIRO, uma vez que os motivos que ensejaram a conversão da
prisão preventiva em domiciliar de Micheli da Silva da Rocha não se estendem aos demais réus, já que se trata de situação
prevista no artigo 318, V, do CPP, da qual os mesmos não se enquadram. Intimem-se. Pio XII/MA, 27 de junho de 2017.Felipe
Soares DamousJuiz de Direito Titular da Comarca de Pio XII Resp: 186593

PROCESSO Nº 0000129-61.2010.8.10.0111 (1282010)
AÇÃO: PROCESSO CAUTELAR | BUSCA E APREENSÃO

REQUERENTE: BV FINANCEIRA S.A. - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
ADVOGADO: CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES ( OAB 8784A-MA ) e GILBERTO BORGES DA SILVA ( OAB 058647-PR )
e JOSE EXPEDITO BACELAR ALMEIDA FILHO ( OAB 7384-MA )

REQUERIDO: ANTONIA MOREIRA SILVA GOULARTE e DESDEMIA KARLA MOREIRA SILVA GOULARTE e DESDEMONIA
CARLA MOREIRA SILVA GOULARTE e JOSIMAR PEREIRA GOULARTE
ADVOGADO: HENRY WALL GOMES FREITAS ( OAB 434405-PI )

PROCESSO N. 129-61.2010.8.10.0111DESPACHOIntime-se a parte autora, pelo DJE, para apresentar contrarrazões ao recurso
de apelação, no prazo de 15 dias (NCPC, art. 1.010, § 1º).Apresentadas ou não as contrarrazões, certifique-se e remetam-se os
autos ao Eg. Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão.Publique-se. Cumpra-se.Pio XII, 21 de junho de 2017.Felipe Soares
DamousJuiz de Direito Titular da Comarca de Pio XII Resp: 186536

PROCESSO Nº 0000131-21.2016.8.10.0111 (1322016)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

AUTOR: MARIA ROSIANE DA SILVA COSTA
ADVOGADO: GUILHERME AUGUSTO SILVA ( OAB 9150-MA )

REU: ESTADO DO MARANHÃO

PROCESSO N. 131-21.2016.8.10.0111DESPACHOINTIME-SE a parte autora pelo DJe para apresentar réplica à contestação no
prazo de 15 (quinze) dias.Publique-se. Cumpra-se.Pio XII, 13 de junho de 2017.Felipe Soares DamousJuiz de Direito Titular da
Comarca de Pio XII Resp: 186536
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PROCESSO Nº 0000267-91.2011.8.10.0111 (2622011)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA/DECISÃO | CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

REQUERENTE: SOCIEDADE BENEFICIENTE DE SENHORAS - HOSPITAL SIRIO LIBANÊS
ADVOGADO: CAMILA CATALDI ZIMMERMANN ( OAB 212494-SP ) e ELIAS FARAH ( OAB 10064-SP ) e ELIAS FARAH
JUNIOR ( OAB 176700-SP )

REQUERIDO: ARILDE OLIVEIRA LIMA VELOSO
ADVOGADO: HUGO GEDEON CARDOSO ( OAB 8891-MA ) e JOSE DE RIBAMAR CARDOSO FILHO ( OAB 2666-MA )

PROCESSO N. 267-91.2011.8.10.0111DECISÃOTendo em vista que os embargos de declaração de fls. 201/204 voltam-se contra
acórdão proferido pelo Eg. Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, inclusive suscitando nulidade absoluta da respectiva
publicação, entendo que me falece competência para analisar seus termos, bem como da resposta ofertada pela parte adversa às
fls. 212/223.Desse modo, determino a remessa dos autos ao Eg. TJMA, para fins de processamento dos referidos embargos de
declaração.Publique-se. Intimem-se.Cumpra-se.Pio XII, 20 de junho de 2017.Felipe Soares DamousJuiz de Direito Titular da
Comarca de Pio XII Resp: 186536

PROCESSO Nº 0000486-41.2010.8.10.0111 (4652010)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

AUTOR: JOSE DE RIBAMAR GOMES
ADVOGADO: JOSÉ NILSON PEREIRA MOURA ( OAB 4679-MA ) e ROGÉRIO ALVES DA SILVA ( OAB 4879-MA )

REU: BANCO MATONE S/A
ADVOGADO: FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO ( OAB 15664-BA ) e MARCIO LOUZADA CARPENA ( OAB 46582-RS )

PROCESSO N. 486-41.2010.8.10.0111DESPACHOOs valores relativos aos honorários de sucumbência devidos aos advogados
da parte autora já foram depositados pelo devedor e levantados mediante alvarás de fls. 387/388.Resta apenas o pagamento da
indenização por danos morais, que foi arbitrada pelo Eg. TJMA no julgamento da apelação cível n. 20.380/2016, no montante de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso e correção monetária pelo
INPC/IBGE a partir da data do acórdão (fls. 353/367), cujo cumprimento é o objeto da petição de fls. 376/379, apontando o valor
atualizado de R$ 8.581,28 (oito mil, quinhentos e oitenta e um reais e vinte e oito centavos).Assim, intime-se o devedor, na pessoa
de seu advogado constituído nestes autos, mediante publicação no Diário da Justiça (CPC, artigo 513, § 2º, I), para no prazo de 15
(quinze) dias, realizar o adimplemento voluntário da obrigação no importe de R$ 8.581,28 (oito mil, quinhentos e oitenta e um reais
e vinte e oito centavos), conforme demonstrativo discriminado e atualizado apresentado pela parte credora, sob pena de multa de
10% (dez por cento) e honorários no mesmo percentual, na forma do artigo 523, § 1º, do CPC.Fica a parte devedora ciente que,
nos termos do artigo 525 do CPC, "transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15
(quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua
impugnação".Publique-se. Cumpra-se.Pio XII, 12 de junho de 2017.Felipe Soares DamousJuiz de Direito Titular da Comarca de
Pio XII Resp: 186536

PROCESSO Nº 0000487-26.2010.8.10.0111 (4662010)
AÇÃO: EMBARGOS | EMBARGOS À EXECUÇÃO

EMBARGANTE: JOSÉ DE RIBAMAR MOREIRA GOMES
ADVOGADO: JOSÉ NILSON PEREIRA MOURA ( OAB 4679-MA )

EMBARGADO: BANCO MATONE S/A
ADVOGADO: MARCIO LOUZADA CARPENA ( OAB 46582-RS )

PROCESSO N. 487-26.2010.8.10.0111DESPACHOTendo em vista que o presente feito foi julgado em conjunto com o processo n.
486-41.2010.8.10.0111, na mesma sentença ali proferida, a execução dos créditos devidos a José de Ribamar Moreira Gomes e a
seus advogados está sendo processada naqueles autos.Assim, não havendo providência jurisdicional a ser aqui tomada,
determino o arquivamento dos presentes autos.Cumpra-se.Pio XII, 12 de junho de 2017.Felipe Soares DamousJuiz de Direito
Titular da Comarca de Pio XII Resp: 186536

PROCESSO Nº 0000545-58.2012.8.10.0111 (5452012)
AÇÃO: PROCEDIMENTOS ESPECIAIS DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA | ALVARÁ JUDICIAL

REQUERENTE: DANIEL AGUIAR FERNANDES e DIONES DE AGUIAR FERNANDES e RAIMUNDO FERNANDES e RAQUEL
AGUIAR FERNANDES
ADVOGADO: ERRICO EZEQUIEL FINIZOLA CAETANO ( OAB 9403-MA ) e ERRICO EZEQUIEL FINIZOLA CAETANO ( OAB
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9403-MA ) e ERRICO EZEQUIEL FINIZOLA CAETANO ( OAB 9403-MA ) e ERRICO EZEQUIEL FINIZOLA CAETANO ( OAB
9403-MA ) e JURANDIR GARCIA DA SILVA ( OAB 7388-MA ) e JURANDIR GARCIA DA SILVA ( OAB 7388-MA ) e JURANDIR
GARCIA DA SILVA ( OAB 7388-MA ) e JURANDIR GARCIA DA SILVA ( OAB 7388-MA )

RÉU:

Processo nº 545-58.2012.8.10.0111DESPACHOO presente feito encontra-se suspenso, aguardando o deslinde da ação de
curatela promovida por Raimundo Fernandes em face de Diones de Aguiar Fernandes, entretanto, à fls. 83, consta cópia da
decisão proferida nos autos do processo nº 546-43.2012.8.10.0111, a qual defere pedido de curatela provisória, autorizando que
Raimundo Fernandes possa representar Diones de Aguiar Fernandes, nos atos de sua vida civil, especialmente, os de natureza
patrimonial.Portanto, não há mais razão para que o presente feito permaneça suspenso.Logo, dando prosseguimento a presente
ação, intime-se o advogado das partes, para, no prazo de 15(quinze) dias, juntar procuração, na qual os autores Raquel Aguiar
Fernandes e Daniel Aguiar Fernandes lhe outorguem poderes, já que os mesmos já atingiram a maioridade. Após, abra-se vista
dos autos ao Ministério Público. Cumpra-se.Pio XII-MA, 13 de junho de 2017.Felipe Soares DamousJuiz de Direito Titular da
Comarca de Pio XII Resp: 186536

PROCESSO Nº 0000763-13.2017.8.10.0111 (7642017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

REQUERENTE: MARIA JOSE VIEIRA BARROS
ADVOGADO: FRANCISCA TELMA PEREIRA MARQUES ( OAB 15348A-MA ) e FRANCISCA TELMA PEREIRA MARQUES (
OAB 11570-PI ) e LUIZ VALDEMIRO SOARES COSTA ( OAB 9487A-MA ) e LUIZ VALDEMIRO SOARES COSTA ( OAB
9487A-PI )

REQUERIDO: BANCO BMG SA

PROCESSO N. 763-13.2017.8.10.0111DESPACHODefiro o pedido de assistência judiciária gratuita, nos termos do artigo 98 do
CPC, conferindo as isenções de que tratam o §1º do referido dispositivo.Designo audiência de conciliação para o dia 17.10.2017 às
10 horas (NCPC, art. 334).A parte autora será intimada na pessoa de seu advogado (NCPC, art. 334, § 3º).Cite-se e intime-se a
parte ré, por carta (NCPC, art. 334, caput, parte final).Esta deverá manifestar seu desinteresse pela realização da audiência
preliminar até (dez) dias antes da data agendada supra, tendo em vista o desinteresse manifesto da parte requerente, nos termos
do artigo 334, §5º, do CPC.Ficam as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a
ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa (NCPC, art. 334, § 8º). As
partes, no entanto, podem constituir representantes por meio de procuração específica, com poderes para negociar e transigir
(NCPC, art. 334, § 10).Em não havendo autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (NCPC, art. 335, caput),
terá início a partir da audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (NCPC, art. 335, I).Se a parte ré não ofertar
contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (NCPC, art.
344), salvo as exceções previstas no art. 345 do NCPC.Serve a presente como carta de citação/intimação.Publique-se. Cumpra-
se.Pio XII, 12 de junho de 2017.Felipe Soares DamousJuiz de Direito Titular da Comarca de Pio XII Resp: 186536

PROCESSO Nº 0000764-95.2017.8.10.0111 (7652017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

REQUERENTE: MARIA JOSE VIEIRA BARROS
ADVOGADO: FRANCISCA TELMA PEREIRA MARQUES ( OAB 15348A-MA ) e FRANCISCA TELMA PEREIRA MARQUES (
OAB 11570-PI ) e LUIZ VALDEMIRO SOARES COSTA ( OAB 9487A-MA ) e LUIZ VALDEMIRO SOARES COSTA ( OAB
9487A-PI )

REQUERIDO: BANCO BMG SA

PROCESSO N. 764-95.2017.8.10.0111DESPACHODefiro o pedido de assistência judiciária gratuita, nos termos do artigo 98 do
CPC, conferindo as isenções de que tratam o §1º do referido dispositivo.Designo audiência de conciliação para o dia 17.10.2017 às
09 horas (NCPC, art. 334).A parte autora será intimada na pessoa de seu advogado (NCPC, art. 334, § 3º).Cite-se e intime-se a
parte ré, por carta (NCPC, art. 334, caput, parte final).Esta deverá manifestar seu desinteresse pela realização da audiência
preliminar até (dez) dias antes da data agendada supra, tendo em vista o desinteresse manifesto da parte requerente, nos termos
do artigo 334, §5º, do CPC.Ficam as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a
ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa (NCPC, art. 334, § 8º). As
partes, no entanto, podem constituir representantes por meio de procuração específica, com poderes para negociar e transigir
(NCPC, art. 334, § 10).Em não havendo autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (NCPC, art. 335, caput),
terá início a partir da audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (NCPC, art. 335, I).Se a parte ré não ofertar
contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (NCPC, art.
344), salvo as exceções previstas no art. 345 do NCPC.Serve a presente como carta de citação/intimação.Publique-se. Cumpra-
se.Pio XII, 12 de junho de 2017.Felipe Soares DamousJuiz de Direito Titular da Comarca de Pio XII Resp: 186536
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PROCESSO Nº 0000765-80.2017.8.10.0111 (7662017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

REQUERENTE: MARIA JOSE VIEIRA BARROS
ADVOGADO: FRANCISCA TELMA PEREIRA MARQUES ( OAB 15348A-MA ) e FRANCISCA TELMA PEREIRA MARQUES (
OAB 11570-PI ) e LUIZ VALDEMIRO SOARES COSTA ( OAB 9487A-MA ) e LUIZ VALDEMIRO SOARES COSTA ( OAB
9487A-PI )

REQUERIDO: BANCO BMG SA

PROCESSO N. 765-80.2017.8.10.0111DESPACHODefiro o pedido de assistência judiciária gratuita, nos termos do artigo 98 do
CPC, conferindo as isenções de que tratam o §1º do referido dispositivo.Designo audiência de conciliação para o dia 17.10.2017 às
09h40min (NCPC, art. 334).A parte autora será intimada na pessoa de seu advogado (NCPC, art. 334, § 3º).Cite-se e intime-se a
parte ré, por carta (NCPC, art. 334, caput, parte final).Esta deverá manifestar seu desinteresse pela realização da audiência
preliminar até (dez) dias antes da data agendada supra, tendo em vista o desinteresse manifesto da parte requerente, nos termos
do artigo 334, §5º, do CPC.Ficam as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a
ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa (NCPC, art. 334, § 8º). As
partes, no entanto, podem constituir representantes por meio de procuração específica, com poderes para negociar e transigir
(NCPC, art. 334, § 10).Em não havendo autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (NCPC, art. 335, caput),
terá início a partir da audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (NCPC, art. 335, I).Se a parte ré não ofertar
contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (NCPC, art.
344), salvo as exceções previstas no art. 345 do NCPC.Serve a presente como carta de citação/intimação.Publique-se. Cumpra-
se.Pio XII, 12 de junho de 2017.Felipe Soares DamousJuiz de Direito Titular da Comarca de Pio XII Resp: 186536

PROCESSO Nº 0000766-65.2017.8.10.0111 (7672017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

REQUERENTE: MARIA JOSE VIEIRA BARROS
ADVOGADO: FRANCISCA TELMA PEREIRA MARQUES ( OAB 15348A-MA ) e FRANCISCA TELMA PEREIRA MARQUES (
OAB 11570-PI ) e LUIZ VALDEMIRO SOARES COSTA ( OAB 4027-PI ) e LUIZ VALDEMIRO SOARES COSTA ( OAB 9487A-PI
)

REQUERIDO: BANCO BMG SA

PROCESSO N. 766-65.2017.8.10.0111DESPACHODefiro o pedido de assistência judiciária gratuita, nos termos do artigo 98 do
CPC, conferindo as isenções de que tratam o §1º do referido dispositivo.Designo audiência de conciliação para o dia 17.10.2017 às
09h20min (NCPC, art. 334).A parte autora será intimada na pessoa de seu advogado (NCPC, art. 334, § 3º).Cite-se e intime-se a
parte ré, por carta (NCPC, art. 334, caput, parte final).Esta deverá manifestar seu desinteresse pela realização da audiência
preliminar até (dez) dias antes da data agendada supra, tendo em vista o desinteresse manifesto da parte requerente, nos termos
do artigo 334, §5º, do CPC.Ficam as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a
ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa (NCPC, art. 334, § 8º). As
partes, no entanto, podem constituir representantes por meio de procuração específica, com poderes para negociar e transigir
(NCPC, art. 334, § 10).Em não havendo autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (NCPC, art. 335, caput),
terá início a partir da audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (NCPC, art. 335, I).Se a parte ré não ofertar
contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (NCPC, art.
344), salvo as exceções previstas no art. 345 do NCPC.Serve a presente como carta de citação/intimação.Publique-se. Cumpra-
se.Pio XII, 12 de junho de 2017.Felipe Soares DamousJuiz de Direito Titular da Comarca de Pio XII Resp: 186536

PROCESSO Nº 0000767-50.2017.8.10.0111 (7682017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

REQUERENTE: OSMIRO PEREIRA DE SOUSA
ADVOGADO: FRANCISCA TELMA PEREIRA MARQUES ( OAB 15348A-MA ) e FRANCISCA TELMA PEREIRA MARQUES (
OAB 11570-PI ) e LUIZ VALDEMIRO SOARES COSTA ( OAB 4027-PI ) e LUIZ VALDEMIRO SOARES COSTA ( OAB 9487A-
MA )

REQUERIDO: BANCO BMG SA

PROCESSO N. 768-35.2017.8.10.0111DESPACHODefiro o pedido de assistência judiciária gratuita, nos termos do artigo 98 do
CPC, conferindo as isenções de que tratam o §1º do referido dispositivo.Designo audiência de conciliação para o dia 17.10.2017 às
11 horas (NCPC, art. 334).A parte autora será intimada na pessoa de seu advogado (NCPC, art. 334, § 3º).Cite-se e intime-se a
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parte ré, por carta (NCPC, art. 334, caput, parte final).Esta deverá manifestar seu desinteresse pela realização da audiência
preliminar até (dez) dias antes da data agendada supra, tendo em vista o desinteresse manifesto da parte requerente, nos termos
do artigo 334, §5º, do CPC.Ficam as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a
ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa (NCPC, art. 334, § 8º). As
partes, no entanto, podem constituir representantes por meio de procuração específica, com poderes para negociar e transigir
(NCPC, art. 334, § 10).Em não havendo autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (NCPC, art. 335, caput),
terá início a partir da audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (NCPC, art. 335, I).Se a parte ré não ofertar
contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (NCPC, art.
344), salvo as exceções previstas no art. 345 do NCPC.Serve a presente como carta de citação/intimação.Publique-se. Cumpra-
se.Pio XII, 12 de junho de 2017.Felipe Soares DamousJuiz de Direito Titular da Comarca de Pio XII Resp: 186536

PROCESSO Nº 0000768-35.2017.8.10.0111 (7692017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

REQUERENTE: AUGUSTINHO DE ARAÚJO
ADVOGADO: FRANCISCA TELMA PEREIRA MARQUES ( OAB 15348A-MA ) e LUIZ VALDEMIRO SOARES COSTA ( OAB
9487A-MA ) e LUIZ VALDEMIRO SOARES COSTA ( OAB 4027-PI )

REQUERIDO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL

PROCESSO N. 768-35.2017.8.10.0111DESPACHODefiro o pedido de assistência judiciária gratuita, nos termos do artigo 98 do
CPC, conferindo as isenções de que tratam o §1º do referido dispositivo.Designo audiência de conciliação para o dia 17.10.2017 às
11 horas (NCPC, art. 334).A parte autora será intimada na pessoa de seu advogado (NCPC, art. 334, § 3º).Cite-se e intime-se a
parte ré, por carta (NCPC, art. 334, caput, parte final).Esta deverá manifestar seu desinteresse pela realização da audiência
preliminar até (dez) dias antes da data agendada supra, tendo em vista o desinteresse manifesto da parte requerente, nos termos
do artigo 334, §5º, do CPC.Ficam as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a
ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa (NCPC, art. 334, § 8º). As
partes, no entanto, podem constituir representantes por meio de procuração específica, com poderes para negociar e transigir
(NCPC, art. 334, § 10).Em não havendo autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (NCPC, art. 335, caput),
terá início a partir da audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (NCPC, art. 335, I).Se a parte ré não ofertar
contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (NCPC, art.
344), salvo as exceções previstas no art. 345 do NCPC.Serve a presente como carta de citação/intimação.Publique-se. Cumpra-
se.Pio XII, 12 de junho de 2017.Felipe Soares DamousJuiz de Direito Titular da Comarca de Pio XII Resp: 186536

PROCESSO Nº 0000769-20.2017.8.10.0111 (7702017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

REQUERENTE: PEDRO CRUZ SALAZAR
ADVOGADO: FRANCISCA TELMA PEREIRA MARQUES ( OAB 15348A-MA ) e FRANCISCA TELMA PEREIRA MARQUES (
OAB 11570-PI ) e LUIS VALDEMIRO SOARES COSTA ( OAB 4027A-PI ) e LUIZ VALDEMIRO SOARES COSTA ( OAB 9487A-
MA )

REQUERIDO: BANCO BMG SA

PROCESSO N. 769-20.2017.8.10.0111DESPACHODefiro o pedido de assistência judiciária gratuita, nos termos do artigo 98 do
CPC, conferindo as isenções de que tratam o §1º do referido dispositivo.Designo audiência de conciliação para o dia 17.10.2017 às
10h40min (NCPC, art. 334).A parte autora será intimada na pessoa de seu advogado (NCPC, art. 334, § 3º).Cite-se e intime-se a
parte ré, por carta (NCPC, art. 334, caput, parte final).Esta deverá manifestar seu desinteresse pela realização da audiência
preliminar até (dez) dias antes da data agendada supra, tendo em vista o desinteresse manifesto da parte requerente, nos termos
do artigo 334, §5º, do CPC.Ficam as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a
ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa (NCPC, art. 334, § 8º). As
partes, no entanto, podem constituir representantes por meio de procuração específica, com poderes para negociar e transigir
(NCPC, art. 334, § 10).Em não havendo autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (NCPC, art. 335, caput),
terá início a partir da audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (NCPC, art. 335, I).Se a parte ré não ofertar
contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (NCPC, art.
344), salvo as exceções previstas no art. 345 do NCPC.Serve a presente como carta de citação/intimação.Publique-se. Cumpra-
se.Pio XII, 12 de junho de 2017.Felipe Soares DamousJuiz de Direito Titular da Comarca de Pio XII Resp: 186536

PROCESSO Nº 0000845-44.2017.8.10.0111 (8462017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

REQUERENTE: MARIA JOSE DE MELO HENRIQUE
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ADVOGADO: GEOFRE SARAIVA NETO ( OAB 11791A-MA )

REQUERIDO: COMPANHIA ENERÉTICA DO MARANHÃO - CEMAR

PROCESSO N. 845-44.2017.8.10.0111DESPACHODefiro o benefício da assistência judiciária gratuita, nos termos do artigo 98 do
NCPC, conferindo as isenções de que tratam o §1º do referido dispositivo.Deixo para analisar o pedido de tutela de urgência após
a formação do contraditório.Nos termos do art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, inverto o ônus probatório,
cabendo à parte requerida comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.CITE-SE a parte
requerida do teor da inicial, bem como para comparecer à audiência de conciliação prevista no art. 16 da Lei nº 9.009/95, a ser
realizada em 18/09/2017 às 10h40min, no Fórum desta Comarca, cientificando-a de que, não comparecendo ao ato audiencial,
considerar-se-ão verdadeiras as alegações iniciais, proferindo-se julgamento desde logo. Deixe-a ainda ciente de que,
comparecendo e não chegando a um consenso quanto ao litígio com a parte autora, deverá apresentar resposta na própria sessão
de conciliação, sob pena de serem tidos como verdadeiros os fatos narrados na inicial, caso não seja ofertada
contestação.INTIME-SE a parte autora para comparecer à audiência de conciliação agendada, pelo DJe.Cumpra-se.Pio XII, 8 de
junho de 2017.Felipe Soares DamousJuiz de Direito Titular da Comarca de Pio XII Resp: 186536

PROCESSO Nº 0000846-29.2017.8.10.0111 (8472017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

REQUERENTE: JOSE WILSON CANDIDA COSTA
ADVOGADO: GEOFRE SARAIVA NETO ( OAB 11791A-MA )

REQUERIDO: COMPANHIA ENERÉTICA DO MARANHÃO - CEMAR

PROCESSO N. 846-29.2017.8.10.0111DESPACHODefiro o benefício da assistência judiciária gratuita, nos termos do artigo 98 do
NCPC, conferindo as isenções de que tratam o §1º do referido dispositivo.Deixo para analisar o pedido de tutela de urgência após
a formação do contraditório.Nos termos do art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, inverto o ônus probatório,
cabendo à parte requerida comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.CITE-SE a parte
requerida do teor da inicial, bem como para comparecer à audiência de conciliação prevista no art. 16 da Lei nº 9.009/95, a ser
realizada em 18/09/2017 às 11:00 horas, no Fórum desta Comarca, cientificando-a de que, não comparecendo ao ato audiencial,
considerar-se-ão verdadeiras as alegações iniciais, proferindo-se julgamento desde logo. Deixe-a ainda ciente de que,
comparecendo e não chegando a um consenso quanto ao litígio com a parte autora, deverá apresentar resposta na própria sessão
de conciliação, sob pena de serem tidos como verdadeiros os fatos narrados na inicial, caso não seja ofertada
contestação.INTIME-SE a parte autora para comparecer à audiência de conciliação agendada, pelo DJe.Cumpra-se.Pio XII, 8 de
junho de 2017.Felipe Soares DamousJuiz de Direito Titular da Comarca de Pio XII Resp: 186536

PROCESSO Nº 0000847-14.2017.8.10.0111 (8482017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

REQUERENTE: FRANCISCA DAS CHAGAS OLIVEIRA
ADVOGADO: GEOFRE SARAIVA NETO ( OAB 11791A-MA )

REQUERIDO: COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃO-CEMAR

PROCESSO N. 847-14.2017.8.10.0111DESPACHODefiro o benefício da assistência judiciária gratuita, nos termos do artigo 98 do
NCPC, conferindo as isenções de que tratam o §1º do referido dispositivo.Deixo para analisar o pedido de tutela de urgência após
a formação do contraditório.Nos termos do art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, inverto o ônus probatório,
cabendo à parte requerida comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.CITE-SE a parte
requerida do teor da inicial, bem como para comparecer à audiência de conciliação prevista no art. 16 da Lei nº 9.009/95, a ser
realizada em 18/09/2017 às 11h20min, no Fórum desta Comarca, cientificando-a de que, não comparecendo ao ato audiencial,
considerar-se-ão verdadeiras as alegações iniciais, proferindo-se julgamento desde logo. Deixe-a ainda ciente de que,
comparecendo e não chegando a um consenso quanto ao litígio com a parte autora, deverá apresentar resposta na própria sessão
de conciliação, sob pena de serem tidos como verdadeiros os fatos narrados na inicial, caso não seja ofertada
contestação.INTIME-SE a parte autora para comparecer à audiência de conciliação agendada, pelo DJe.Cumpra-se.Pio XII, 8 de
junho de 2017.Felipe Soares DamousJuiz de Direito Titular da Comarca de Pio XII Resp: 186536

PROCESSO Nº 0000848-96.2017.8.10.0111 (8492017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

REQUERENTE: MARIA DE FATIMA GOMES LIMA
ADVOGADO: GEOFRE SARAIVA NETO ( OAB 11791A-MA )
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REQUERIDO: COMPANHIA ENERÉTICA DO MARANHÃO - CEMAR

PROCESSO N. 848-96.2017.8.10.0111DESPACHODefiro o benefício da assistência judiciária gratuita, nos termos do artigo 98 do
NCPC, conferindo as isenções de que tratam o §1º do referido dispositivo.Deixo para analisar o pedido de tutela de urgência após
a formação do contraditório.Nos termos do art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, inverto o ônus probatório,
cabendo à parte requerida comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.CITE-SE a parte
requerida do teor da inicial, bem como para comparecer à audiência de conciliação prevista no art. 16 da Lei nº 9.009/95, a ser
realizada em 18/09/2017 às 11h40min, no Fórum desta Comarca, cientificando-a de que, não comparecendo ao ato audiencial,
considerar-se-ão verdadeiras as alegações iniciais, proferindo-se julgamento desde logo. Deixe-a ainda ciente de que,
comparecendo e não chegando a um consenso quanto ao litígio com a parte autora, deverá apresentar resposta na própria sessão
de conciliação, sob pena de serem tidos como verdadeiros os fatos narrados na inicial, caso não seja ofertada
contestação.INTIME-SE a parte autora para comparecer à audiência de conciliação agendada, pelo DJe.Cumpra-se.Pio XII, 8 de
junho de 2017.Felipe Soares DamousJuiz de Direito Titular da Comarca de Pio XII Resp: 186536

PROCESSO Nº 0000849-81.2017.8.10.0111 (8502017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

REQUERENTE: Parte em Segredo de Justiça
ADVOGADO: GEOFRE SARAIVA NETO ( OAB 11791A-MA )

REQUERIDO: COMPANHIA ELETRICA DO MARANHAO CEMAR

PROCESSO N. 849-81.2017.8.10.0111DESPACHODefiro o benefício da assistência judiciária gratuita, nos termos do artigo 98 do
NCPC, conferindo as isenções de que tratam o §1º do referido dispositivo.Deixo para analisar o pedido de tutela de urgência após
a formação do contraditório.Nos termos do art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, inverto o ônus probatório,
cabendo à parte requerida comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.CITE-SE a parte
requerida do teor da inicial, bem como para comparecer à audiência de conciliação prevista no art. 16 da Lei nº 9.009/95, a ser
realizada em 18/09/2017 às 12:00 horas, no Fórum desta Comarca, cientificando-a de que, não comparecendo ao ato audiencial,
considerar-se-ão verdadeiras as alegações iniciais, proferindo-se julgamento desde logo. Deixe-a ainda ciente de que,
comparecendo e não chegando a um consenso quanto ao litígio com a parte autora, deverá apresentar resposta na própria sessão
de conciliação, sob pena de serem tidos como verdadeiros os fatos narrados na inicial, caso não seja ofertada
contestação.INTIME-SE a parte autora para comparecer à audiência de conciliação agendada, pelo DJe.Cumpra-se.Pio XII, 8 de
junho de 2017.Felipe Soares DamousJuiz de Direito Titular da Comarca de Pio XII Resp: 186536

PROCESSO Nº 0000850-66.2017.8.10.0111 (8512017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

REQUERENTE: MARIA MOREIRA PEREIRA
ADVOGADO: GEOFRE SARAIVA NETO ( OAB 11791A-MA )

REQUERIDO: COMPANHIA ENERÉTICA DO MARANHÃO - CEMAR

PROCESSO N. 850-66.2017.8.10.0111DESPACHODefiro o benefício da assistência judiciária gratuita, nos termos do artigo 98 do
NCPC, conferindo as isenções de que tratam o §1º do referido dispositivo.Deixo para analisar o pedido de tutela de urgência após
a formação do contraditório.Nos termos do art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, inverto o ônus probatório,
cabendo à parte requerida comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.CITE-SE a parte
requerida do teor da inicial, bem como para comparecer à audiência de conciliação prevista no art. 16 da Lei nº 9.009/95, a ser
realizada em 18/09/2017 às 13:00 horas, no Fórum desta Comarca, cientificando-a de que, não comparecendo ao ato audiencial,
considerar-se-ão verdadeiras as alegações iniciais, proferindo-se julgamento desde logo. Deixe-a ainda ciente de que,
comparecendo e não chegando a um consenso quanto ao litígio com a parte autora, deverá apresentar resposta na própria sessão
de conciliação, sob pena de serem tidos como verdadeiros os fatos narrados na inicial, caso não seja ofertada
contestação.INTIME-SE a parte autora para comparecer à audiência de conciliação agendada, pelo DJe.Cumpra-se.Pio XII, 8 de
junho de 2017.Felipe Soares DamousJuiz de Direito Titular da Comarca de Pio XII Resp: 186536

PROCESSO Nº 0000851-51.2017.8.10.0111 (8522017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

REQUERENTE: NILA MOURA DOS SANTOS
ADVOGADO: GEOFRE SARAIVA NETO ( OAB 11791A-MA )

REQUERIDO: COMPANHIA ENERÉTICA DO MARANHÃO - CEMAR
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PROCESSO N. 851-51.2017.8.10.0111DESPACHODefiro o benefício da assistência judiciária gratuita, nos termos do artigo 98 do
NCPC, conferindo as isenções de que tratam o §1º do referido dispositivo.Deixo para analisar o pedido de tutela de urgência após
a formação do contraditório.Nos termos do art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, inverto o ônus probatório,
cabendo à parte requerida comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.CITE-SE a parte
requerida do teor da inicial, bem como para comparecer à audiência de conciliação prevista no art. 16 da Lei nº 9.009/95, a ser
realizada em 18/09/2017 às 13h20min, no Fórum desta Comarca, cientificando-a de que, não comparecendo ao ato audiencial,
considerar-se-ão verdadeiras as alegações iniciais, proferindo-se julgamento desde logo. Deixe-a ainda ciente de que,
comparecendo e não chegando a um consenso quanto ao litígio com a parte autora, deverá apresentar resposta na própria sessão
de conciliação, sob pena de serem tidos como verdadeiros os fatos narrados na inicial, caso não seja ofertada
contestação.INTIME-SE a parte autora para comparecer à audiência de conciliação agendada, pelo DJe.Cumpra-se.Pio XII, 8 de
junho de 2017.Felipe Soares DamousJuiz de Direito Titular da Comarca de Pio XII Resp: 186536

PROCESSO Nº 0000852-36.2017.8.10.0111 (8532017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

REQUERENTE: JOSIAS NERES SILVA
ADVOGADO: GEOFRE SARAIVA NETO ( OAB 11791A-MA )

REQUERIDO: COMPANHIA ENERÉTICA DO MARANHÃO - CEMAR

PROCESSO N. 852-36.2017.8.10.0111DESPACHODefiro o benefício da assistência judiciária gratuita, nos termos do artigo 98 do
NCPC, conferindo as isenções de que tratam o §1º do referido dispositivo.Deixo para analisar o pedido de tutela de urgência após
a formação do contraditório.Nos termos do art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, inverto o ônus probatório,
cabendo à parte requerida comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.CITE-SE a parte
requerida do teor da inicial, bem como para comparecer à audiência de conciliação prevista no art. 16 da Lei nº 9.009/95, a ser
realizada em 18/09/2017 às 09:00 horas, no Fórum desta Comarca, cientificando-a de que, não comparecendo ao ato audiencial,
considerar-se-ão verdadeiras as alegações iniciais, proferindo-se julgamento desde logo. Deixe-a ainda ciente de que,
comparecendo e não chegando a um consenso quanto ao litígio com a parte autora, deverá apresentar resposta na própria sessão
de conciliação, sob pena de serem tidos como verdadeiros os fatos narrados na inicial, caso não seja ofertada
contestação.INTIME-SE a parte autora para comparecer à audiência de conciliação agendada, pelo DJe.Cumpra-se.Pio XII, 8 de
junho de 2017.Felipe Soares DamousJuiz de Direito Titular da Comarca de Pio XII Resp: 186536

PROCESSO Nº 0000853-21.2017.8.10.0111 (8542017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

REQUERENTE: Parte em Segredo de Justiça
ADVOGADO: GEOFRE SARAIVA NETO ( OAB 11791A-MA )

REQUERIDO: COMPANHIA ENERÉTICA DO MARANHÃO - CEMAR

PROCESSO N. 853-21.2017.8.10.0111DESPACHODefiro o benefício da assistência judiciária gratuita, nos termos do artigo 98 do
NCPC, conferindo as isenções de que tratam o §1º do referido dispositivo.Deixo para analisar o pedido de tutela de urgência após
a formação do contraditório.Nos termos do art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, inverto o ônus probatório,
cabendo à parte requerida comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.CITE-SE a parte
requerida do teor da inicial, bem como para comparecer à audiência de conciliação prevista no art. 16 da Lei nº 9.009/95, a ser
realizada em 18/09/2017 às 14h20min, no Fórum desta Comarca, cientificando-a de que, não comparecendo ao ato audiencial,
considerar-se-ão verdadeiras as alegações iniciais, proferindo-se julgamento desde logo. Deixe-a ainda ciente de que,
comparecendo e não chegando a um consenso quanto ao litígio com a parte autora, deverá apresentar resposta na própria sessão
de conciliação, sob pena de serem tidos como verdadeiros os fatos narrados na inicial, caso não seja ofertada
contestação.INTIME-SE a parte autora para comparecer à audiência de conciliação agendada, pelo DJe.Cumpra-se.Pio XII, 8 de
junho de 2017.Felipe Soares DamousJuiz de Direito Titular da Comarca de Pio XII Resp: 186536

PROCESSO Nº 0000854-06.2017.8.10.0111 (8552017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

REQUERENTE: ELISSANDRA SANTOS VERAS
ADVOGADO: GEOFRE SARAIVA NETO ( OAB 11791A-MA )

REQUERIDO: COMPANHIA ENERÉTICA DO MARANHÃO - CEMAR

PROCESSO N. 854-06.2017.8.10.0111DESPACHODefiro o benefício da assistência judiciária gratuita, nos termos do artigo 98 do
NCPC, conferindo as isenções de que tratam o §1º do referido dispositivo.Deixo para analisar o pedido de tutela de urgência após
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a formação do contraditório.Nos termos do art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, inverto o ônus probatório,
cabendo à parte requerida comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.CITE-SE a parte
requerida do teor da inicial, bem como para comparecer à audiência de conciliação prevista no art. 16 da Lei nº 9.009/95, a ser
realizada em 18/09/2017 às 14:00 horas, no Fórum desta Comarca, cientificando-a de que, não comparecendo ao ato audiencial,
considerar-se-ão verdadeiras as alegações iniciais, proferindo-se julgamento desde logo. Deixe-a ainda ciente de que,
comparecendo e não chegando a um consenso quanto ao litígio com a parte autora, deverá apresentar resposta na própria sessão
de conciliação, sob pena de serem tidos como verdadeiros os fatos narrados na inicial, caso não seja ofertada
contestação.INTIME-SE a parte autora para comparecer à audiência de conciliação agendada, pelo DJe.Cumpra-se.Pio XII, 8 de
junho de 2017.Felipe Soares DamousJuiz de Direito Titular da Comarca de Pio XII Resp: 186536

PROCESSO Nº 0000855-88.2017.8.10.0111 (8562017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

REQUERENTE: DEUZALINA DE CARVALHO AMORIM
ADVOGADO: GEOFRE SARAIVA NETO ( OAB 11791A-MA )

REQUERIDO: COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO - CEMAR

PROCESSO N. 855-88.2017.8.10.0111DESPACHODefiro o benefício da assistência judiciária gratuita, nos termos do artigo 98 do
NCPC, conferindo as isenções de que tratam o §1º do referido dispositivo.Deixo para analisar o pedido de tutela de urgência após
a formação do contraditório.Nos termos do art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, inverto o ônus probatório,
cabendo à parte requerida comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.CITE-SE a parte
requerida do teor da inicial, bem como para comparecer à audiência de conciliação prevista no art. 16 da Lei nº 9.009/95, a ser
realizada em 18/09/2017 às 13h40min, no Fórum desta Comarca, cientificando-a de que, não comparecendo ao ato audiencial,
considerar-se-ão verdadeiras as alegações iniciais, proferindo-se julgamento desde logo. Deixe-a ainda ciente de que,
comparecendo e não chegando a um consenso quanto ao litígio com a parte autora, deverá apresentar resposta na própria sessão
de conciliação, sob pena de serem tidos como verdadeiros os fatos narrados na inicial, caso não seja ofertada
contestação.INTIME-SE a parte autora para comparecer à audiência de conciliação agendada, pelo DJe.Cumpra-se.Pio XII, 8 de
junho de 2017.Felipe Soares DamousJuiz de Direito Titular da Comarca de Pio XII Resp: 186536

PROCESSO Nº 0000856-73.2017.8.10.0111 (8572017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

REQUERENTE: MARIA NILCA COSTA DA CONCEIÇÃO
ADVOGADO: GEOFRE SARAIVA NETO ( OAB 11791A-MA )

REQUERIDO: COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO - CEMAR

PROCESSO N. 856-73.2017.8.10.0111DESPACHODefiro o benefício da assistência judiciária gratuita, nos termos do artigo 98 do
NCPC, conferindo as isenções de que tratam o §1º do referido dispositivo.Deixo para analisar o pedido de tutela de urgência após
a formação do contraditório.Nos termos do art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, inverto o ônus probatório,
cabendo à parte requerida comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.CITE-SE a parte
requerida do teor da inicial, bem como para comparecer à audiência de conciliação prevista no art. 16 da Lei nº 9.009/95, a ser
realizada em 18/09/2017 às 10:00 horas, no Fórum desta Comarca, cientificando-a de que, não comparecendo ao ato audiencial,
considerar-se-ão verdadeiras as alegações iniciais, proferindo-se julgamento desde logo. Deixe-a ainda ciente de que,
comparecendo e não chegando a um consenso quanto ao litígio com a parte autora, deverá apresentar resposta na própria sessão
de conciliação, sob pena de serem tidos como verdadeiros os fatos narrados na inicial, caso não seja ofertada
contestação.INTIME-SE a parte autora para comparecer à audiência de conciliação agendada, pelo DJe.Cumpra-se.Pio XII, 8 de
junho de 2017.Felipe Soares DamousJuiz de Direito Titular da Comarca de Pio XII Resp: 186536

PROCESSO Nº 0000857-58.2017.8.10.0111 (8582017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

REQUERENTE: ANTONIO CARDOSO DA MOTA
ADVOGADO: GEOFRE SARAIVA NETO ( OAB 11791A-MA )

REQUERIDO: COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO - CEMAR

PROCESSO N. 857-58.2017.8.10.0111DESPACHODefiro o benefício da assistência judiciária gratuita, nos termos do artigo 98 do
NCPC, conferindo as isenções de que tratam o §1º do referido dispositivo.Deixo para analisar o pedido de tutela de urgência após
a formação do contraditório.Nos termos do art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, inverto o ônus probatório,
cabendo à parte requerida comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.CITE-SE a parte
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requerida do teor da inicial, bem como para comparecer à audiência de conciliação prevista no art. 16 da Lei nº 9.009/95, a ser
realizada em 18/09/2017 às 10h20min, no Fórum desta Comarca, cientificando-a de que, não comparecendo ao ato audiencial,
considerar-se-ão verdadeiras as alegações iniciais, proferindo-se julgamento desde logo. Deixe-a ainda ciente de que,
comparecendo e não chegando a um consenso quanto ao litígio com a parte autora, deverá apresentar resposta na própria sessão
de conciliação, sob pena de serem tidos como verdadeiros os fatos narrados na inicial, caso não seja ofertada
contestação.INTIME-SE a parte autora para comparecer à audiência de conciliação agendada, pelo DJe.Cumpra-se.Pio XII, 8 de
junho de 2017.Felipe Soares DamousJuiz de Direito Titular da Comarca de Pio XII Resp: 186536

PROCESSO Nº 0000858-43.2017.8.10.0111 (8592017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

REQUERENTE: JOAO DE VASCONCELOS
ADVOGADO: GEOFRE SARAIVA NETO ( OAB 11791A-MA )

REQUERIDO: COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO - CEMAR

PROCESSO N. 858-43.2017.8.10.0111DESPACHODefiro o benefício da assistência judiciária gratuita, nos termos do artigo 98 do
NCPC, conferindo as isenções de que tratam o §1º do referido dispositivo.Deixo para analisar o pedido de tutela de urgência após
a formação do contraditório.Nos termos do art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, inverto o ônus probatório,
cabendo à parte requerida comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.CITE-SE a parte
requerida do teor da inicial, bem como para comparecer à audiência de conciliação prevista no art. 16 da Lei nº 9.009/95, a ser
realizada em 18/09/2017 às 09h40min, no Fórum desta Comarca, cientificando-a de que, não comparecendo ao ato audiencial,
considerar-se-ão verdadeiras as alegações iniciais, proferindo-se julgamento desde logo. Deixe-a ainda ciente de que,
comparecendo e não chegando a um consenso quanto ao litígio com a parte autora, deverá apresentar resposta na própria sessão
de conciliação, sob pena de serem tidos como verdadeiros os fatos narrados na inicial, caso não seja ofertada
contestação.INTIME-SE a parte autora para comparecer à audiência de conciliação agendada, pelo DJe.Cumpra-se.Pio XII, 8 de
junho de 2017.Felipe Soares DamousJuiz de Direito Titular da Comarca de Pio XII Resp: 186536

PROCESSO Nº 0000859-28.2017.8.10.0111 (8602017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

REQUERENTE: FRANCISCO ALVES DOS SANTOS
ADVOGADO: GEOFRE SARAIVA NETO ( OAB 11791A-MA )

REQUERIDO: COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO - CEMAR

PROCESSO N. 859-28.2017.8.10.0111DESPACHODefiro o benefício da assistência judiciária gratuita, nos termos do artigo 98 do
NCPC, conferindo as isenções de que tratam o §1º do referido dispositivo.Deixo para analisar o pedido de tutela de urgência após
a formação do contraditório.Nos termos do art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, inverto o ônus probatório,
cabendo à parte requerida comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.CITE-SE a parte
requerida do teor da inicial, bem como para comparecer à audiência de conciliação prevista no art. 16 da Lei nº 9.009/95, a ser
realizada em 18/09/2017 às 09h20min, no Fórum desta Comarca, cientificando-a de que, não comparecendo ao ato audiencial,
considerar-se-ão verdadeiras as alegações iniciais, proferindo-se julgamento desde logo. Deixe-a ainda ciente de que,
comparecendo e não chegando a um consenso quanto ao litígio com a parte autora, deverá apresentar resposta na própria sessão
de conciliação, sob pena de serem tidos como verdadeiros os fatos narrados na inicial, caso não seja ofertada
contestação.INTIME-SE a parte autora para comparecer à audiência de conciliação agendada, pelo DJe.Cumpra-se.Pio XII, 8 de
junho de 2017.Felipe Soares DamousJuiz de Direito Titular da Comarca de Pio XII Resp: 186536

PROCESSO Nº 0001042-33.2016.8.10.0111 (10462016)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

AUTOR: TONI LUIZ SILVA BORGES
ADVOGADO: SAULO URIAS DE OLIVEIRA BRITO ( OAB 15821-AC )

REU: MUNICIPIO DE PIO XII

PROCESSO N. 1042-33.2016.8.10.0111DESPACHOINTIME-SE a parte autora pelo DJe para apresentar réplica à contestação no
prazo de 15 (quinze) dias.Publique-se. Cumpra-se.Pio XII, 21 de junho de 2017.Felipe Soares DamousJuiz de Direito Titular da
Comarca de Pio XII Resp: 186536

PROCESSO Nº 0001349-84.2016.8.10.0111 (13562016)
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AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

REQUERENTE: RAIMUNDA MARIA PEREIRA BOGEA
ADVOGADO: SAULO URIAS DE OLIVEIRA BRITO ( OAB 15821-AC )

REQUERIDO: BANCO PANAMERICANO

PROCESSO N. 1349-84.2016.8.10.0111DESPACHOIntime-se a parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias corridos, informar
endereço atualizado da parte requerida, sob pena de extinção do feito sem resolução de mérito.Cumpra-se.Pio XII, 13 de junho de
2017.Felipe Soares DamousJuiz de Direito Titular da Comarca de Pio XII Resp: 186536

PROCESSO Nº 0001599-20.2016.8.10.0111 (16062016)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

AUTOR: DENIAN DE SOUSA LIMA
ADVOGADO: IURY RODOLFO SOUSA CUNHA ( OAB 15725-MA )

REU: MUNICÍPIO DE SATUBINHA

PROCESSO N. 1599-20.2016.8.10.0111DESPACHOINTIME-SE a parte autora pelo DJe para apresentar réplica à contestação no
prazo de 15 (quinze) dias.Publique-se. Cumpra-se.Pio XII, 21 de junho de 2017.Felipe Soares DamousJuiz de Direito Titular da
Comarca de Pio XII Resp: 186536

PROCESSO Nº 0001933-54.2016.8.10.0111 (19402016)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

AUTOR: MARIA LINAILDE GOMES
ADVOGADO: IURY RODOLFO SOUSA CUNHA ( OAB 15725-MA )

REU: MUNICÍPIO DE SATUBINHA

PROCESSO N. 1933-54.2016.8.10.0111DESPACHOINTIME-SE a parte autora pelo DJe para apresentar réplica à contestação no
prazo de 15 (quinze) dias.Publique-se. Cumpra-se.Pio XII, 21 de junho de 2017.Felipe Soares DamousJuiz de Direito Titular da
Comarca de Pio XII Resp: 186536

PROCESSO Nº 0001975-06.2016.8.10.0111 (19822016)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

AUTOR: MARIA DA CONCEIÇÃO DE SOUSA
ADVOGADO: IURY RODOLFO SOUSA CUNHA ( OAB 15725-MA )

REU: MUNICÍPIO DE SATUBINHA

PROCESSO N. 1975-06.2016.8.10.0111DESPACHOINTIME-SE a parte autora pelo DJe para apresentar réplica à contestação no
prazo de 15 (quinze) dias.Publique-se. Cumpra-se.Pio XII, 21 de junho de 2017.Felipe Soares DamousJuiz de Direito Titular da
Comarca de Pio XII Resp: 186536

PROCESSO Nº 0002011-48.2016.8.10.0111 (20182016)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

AUTOR: JOSE DA CONCEIÇÃO FRANÇA
ADVOGADO: IURY RODOLFO SOUSA CUNHA ( OAB 15725-MA )

REU: MUNICIPIO DE SATUBINHA

PROCESSO N. 2011-48.2016.8.10.0111DESPACHOINTIME-SE a parte autora pelo DJe para apresentar réplica à contestação no
prazo de 15 (quinze) dias.Publique-se. Cumpra-se.Pio XII, 21 de junho de 2017.Felipe Soares DamousJuiz de Direito Titular da
Comarca de Pio XII Resp: 186536
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Juizado Especial Cível e Criminal de Pinheiro

PROCESSO Nº: 9000284-59.2008.8.10.0052/2842009
PROMOVENTE: MIGUERINA DE JESUS LEITE FERREIRA
ADVOGADO: GENIVAL ABRÃO FERREIRA OAB/MA 3755
PROMOVIDO: MÔNACO MOTOCENTER MARANHÃO LTDA
ADVOGADOS: SORAYA ABDALLA SILVA DOS SANTOS – OAB/MA 5071; RUI BRAGA MONTEIRO – OAB/MA 4978;
RENATO RIBEIRO RIOS – OAB/MA 12.215
PROMOVIDO: CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA
ADVOGADO: SILVIA VALÉRIA PINTO SCAPIN - OAB/MS7069

DESPACHO
Intimem-se para requererem o necessário em 15 dias. Pinheiro, 12/06/2017.

LAVÍNIA H M COELHO
Juíza de Direito

PROCESSO Nº: 9000356-12.2009.8.10.0052/3562009
PROMOVENTE: LÉLIA ÁLVARES
ADVOGADO: GENIVAL ABRÃO FERREIRA OAB/MA 3755
PROMOVIDO: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA
ADVOGADO: WASHINGTON LUIZ DE MIRANDA DOMINGUES TRANM - OAB/MA11078-A

DESPACHO
Intimem-se para requererem o necessário em15 dias. Pinheiro, 12/06/2017. LAVÍNIA H M COELHO.Juíza de Direito.

Turma Recursal Cível e Criminal da Comarca de Pinheiro

PROCESSO Nº 9000229-97.2012.8.10.0075 (1812017)
AÇÃO: RECURSOS | RECURSO INOMINADO

RECORRENTE: COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO-CEMAR
ADVOGADO: JOÃO CARLOS FORTES CARVALHO DE OLIVEIRA ( OAB 11464A-MA )

RECORRIDO: CLOVIS MANOEL COSTA RIBEIRO
ADVOGADO: MARKUS FÁBIO ALMEIDA BOUÉRES ( OAB 7124-MA )

SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 26 de junho 2017RECURSO INOMINADO Nº 1812017ORIGEM: JUIZADO DE
BEQUIMÃORECORRENTE: COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO-CEMARADVOGADO(A): JOÃO CARLOS FORTES
CARVALHO DE OLIVEIRA OAB/MA 11464-ARECORRIDO: CLOVIS MANOEL COSTA RIBEIROADVOGADO(A): MARKUS
FÁBIO ALMEIDA BOUÉRES OAB/MA 7124RELATOR(A): RODRIGO COSTA NINAACÓRDÃO Nº 767/2017SÚMULA DE
JULGAMENTO: RECURSO INOMINADO EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ENERGIA ELÉTRICA. CORTE
INDEVIDO POR AUSÊNCIA DE DÉBITO. FALTA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR.
RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1 - Aduz a parte autora, ora recorrida, que teve o seu fornecimento de energia
elétrica suspenso indevidamente em 22/08/2012 não obstante estar com todas as suas faturas quitadas. 2 - Sentença. Pedidos
julgados procedentes para condenar a parte recorrente ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) de danos morais. 3 -
Razões recursais. Sustenta a parte recorrente não ocorrência de corte, ausência de dano moral e a necessidade de redução do
valor da indenização arbitrada. 4 - A partir das faturas juntadas aos autos, observa-se que o recorrido é contumaz em quitar suas
contas após o prazo, restando sempre alertada com o "reaviso de vencimento". Não provou nos autos sua a ausência de débito em
relação à concessionária de energia. Ao contrário, a partir do documento de fl. 16, observa-se que a fatura vencida em 01/08/2012
só foi paga posteriormente ao suposto corte. 5 - Ademais, deixou a parte recorrente de comprovar a interrupção do fornecimento
de energia em sua unidade consumidora. É dever da parte demandante, ora recorrente, ao levantar o mínimo de prova da
veracidade dos fatos por ela alegados, eis que é seu ônus fazer prova dos fatos constitutivos de seu direito, conforme imposto pelo
art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil. 6 - Recurso Inominado conhecido e provido para reformar a sentença e julgar
improcedentes os pedidos formulados na inicial, nos termos do art. 487, I, do CPC (Lei nº 13.105/2015). 7 - Custas como
recolhidas. Sem condenação em honorários, face ao provimento do recurso. 8 - Súmula de julgamento que serve de acórdão (art.
46, segunda parte, da Lei n.º 9.099/95).ACÓRDÃODECIDEM os Senhores Juízes da TURMA RECURSAL CÍVEL E CRIMINAL DE
PINHEIRO, por quorum mínimo, em conhecer do Recurso e DAR-LHE provimento, reformando-se a sentença para julgar
improcedentes os pedidos formulados na inicial, nos termos do voto sumular do Relator. Custas como recolhidas e sem
condenação em honorários.Além do Relator, votou o Juiz JOSÉ JORGE FIGUEIREDO DOS ANJOS JÚNIOR (Membro Titular).
Ausência justificada da Juíza LAVÍNIA HELENA MACEDO COELHO (Membro Suplente). Sala das Sessões da Turma Recursal
Cível e Criminal de Pinheiro, aos 26 dias do mês de junho do ano 2017.RODRIGO COSTA NINAJuiz Relator da Turma Recursal
Resp: 166504
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PROCESSO Nº 0000617-92.2013.8.10.0084 (5302017)
AÇÃO: RECURSOS | RECURSO INOMINADO

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE SERRANO DO MARANHÃO
ADVOGADO: RAIMUNDO JOSE OLIVEIRA JUNOR ( OAB 9917-MA )

RECORRIDO: ROSIMEIRE DE BRITO BANDEIRAS
ADVOGADO: FREDERICO CARNEIRO FONTELES ( OAB 7659-MA ) e HULGO FERNANDO SOUSA BOUERES ( OAB 7675-
MA )

SESSÃO ORDINÁRIA DE JULGAMENTO DO DIA 26 DE JUNHO de 2017RECURSO INOMINADO Nº 5302017ORIGEM:
JUIZADO DE CURURUPURECORRENTE: MUNICIPIO DE SERRANO DO MARANHÃOADVOGADO(A): RAIMUNDO JOSE
OLIVEIRA JUNOR OAB/MA 9917RECORRIDO: ROSIMEIRE DE BRITO BANDEIRASADVOGADO(A): HULGO FERNANDO
SOUSA BOUERES OAB/MA 7675ADVOGADO(A): FREDERICO CARNEIRO FONTENELES OAB/MA 7659RELATOR(A):
RODRIGO COSTA NINAACÓRDÃO Nº 762/2017SÚMULA DE JULGAMENTO. RECURSO INOMINADO EM AÇÃO DE
COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. COBRANÇA DE VERBAS SALARIAIS. 1. Ação de cobrança proposta por
servidor público em face do Município de Serrano/MA. 2. Sentença. Procedência dos pedidos para condenar o ente público
municipal ao pagamento de R$ 1.538,00 (um mil, quinhentos e trinta e oito reais), correspondentes às remunerações salariais dos
meses de novembro e dezembro de 2012 e R$ 1. 000,00 (um mil reais) de danos morais. 3. Recurso Inominado. Pretende a parte
recorrente a reforma da sentença alegando que não restou provada a prestação de serviços, que não existe na prefeitura
documento contábil que comprove a existência do débito, configuração de enriquecimento sem causa e não ocorrência de dano
moral. 4. Os documentos juntados às fls. 07/63 comprovam o vínculo trabalhista/funcional entre as partes. 5. Enriquecimento ilícito
não configurado. A parte recorrente não provou por qualquer meio que a parte recorrida tenha recebido os valores pleiteados, ônus
que lhe cabia, eis não se pode exigir da parte recorrida a produção de prova negativa. É garantido ao servidor receber o
pagamento integral das vantagens do cargo por ele ocupado. Não se pode presumir que inexiste qualquer débito simplesmente por
alegar a prefeitura do município não ter encontrado em seu poder documento contábil que o comprove, ou por presunção de que o
pagamento tenha sido efetuado regularmente pela anterior gestão municipal. 6. Dano moral. O dano moral resta configurado em
vista da retenção indevida das verbas alimentícias do servidor. 7. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus
próprios fundamentos. 8. A Fazenda Pública é isenta do pagamento das custas processuais, conforme artigo 12, I, da Lei nº
9.109/2009 (Lei de custas e emolumentos do Estado do Maranhão). 9. Condenação da recorrente na verba honorária fixada em
20% sobre o valor da condenação. 10. Súmula de julgamento que, nos termos do art. 46, da Lei n.º 9.099/95, serve de
acórdão.ACÓRDÃODECIDEM os Senhores Juízes da TURMA RECURSAL CÍVEL E CRIMINAL DE PINHEIRO, por quorum
mínimo, em conhecer do Recurso, por ser tempestivo e NEGAR-LHE provimento, nos termos do voto sumular do Relator. Isento
de custas. Condenação da parte recorrente na verba honorária fixada em 20% sobre o valor da condenação.Além do Relator,
votou o Juiz JOSÉ JORGE FIGUEIREDO DOS ANJOS JÚNIOR (Membro Titular). Ausência justificada da Juíza LAVÍNIA HELENA
MACEDO COELHO (Membro Suplente). Sala das Sessões da Turma Recursal Cível e Criminal de Pinheiro, aos 26 dias do mês de
junho do ano de 2017.RODRIGO COSTA NINAJuiz Relator da Turma Recursal Resp: 166504

PROCESSO Nº 0001460-52.2016.8.10.0084 (5352017)
AÇÃO: RECURSOS | RECURSO INOMINADO

RECORRENTE: COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHAO CEMAR
ADVOGADO: LUCIMARY GALVÃO LEONARDO GARCÊS ( OAB 6100-MA )

RECORRIDO: IRDILAN FERREIRA PINTO
ADVOGADO: AJÊJE NOGUEIRA PESTANA ( OAB 12560-MA )

SESSÃO ORDINÁRIA DE JULGAMENTO DO DIA 26 de junho de 2017RECURSO INOMINADO Nº 5352017ORIGEM: JUIZADO
DE CURURUPURECORRENTE: COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHAO CEMARADVOGADO(A): LUCIMARY GALVÃO
LEONARDO GARCÊS OAB/MA 6100RECORRIDO: IRDILAN FERREIRA PINTOADVOGADO(A): AJÊJE NOGUEIRA PESTANA
OAB/MA 12560RELATOR: RODRIGO COSTA NINAACÓRDÃO N.º 758/2017SÚMULA DE JULGAMENTO: AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. QUITAÇÃO DO
DÉBITO. DEMORA INJUSTIFICADA NO RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO
IMPROVIDO. 1. Alega a parte autora, ora recorrida, que mesmo após a quitação de seu débito a parte recorrente não restabeleceu
o serviço em sua unidade consumidora (UC nº 31101859), permanecendo injustificadamente por 12 dias sem o fornecimento de
energia. 2. Sentença. Pedido julgado procedente para condenar a parte recorrente ao pagamento de R$ 3.500,00 (três mil e
quinhentos reais) por danos morais. 3. Recurso Inominado. Pretende a reforma da sentença alegando a legalidade do corte diante
da inadimplência do consumidor, a ausência de ato ilícito, a não ocorrência de dano moral e a necessidade de redução do valor
arbitrado de indenização. 4. Restou incontroverso nos autos a interrupção no fornecimento de energia elétrica na unidade
consumidora da parte recorrida em virtude de sua inadimplência. Porém. Após quitado o débito e solicitada a religação, não fora
observado o prazo de 24h previsto no art.176, I da Resolução 414/2010 não observado. 5. Dano moral. O dano moral restou
caracterizado pela significativa demora de 12 dias e pela ausência de demonstração de fato para justificar a restabelecimento em
prazo superior ao fixado de 24h. 6. Quantum indenizatório. Dano moral fixado em R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) que
deve ser mantido, pois a quantia que se mostra adequada e razoável, sem comportar enriquecimento ilícito ao autor. 7. Recurso
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inominado conhecido e improvido. sentença mantida por seus próprios fundamentos. 8. Custas como recolhidas. Sem condenação
na verba honorária em vista da ausência de constituição de advogado pela parte recorrida. 9. Súmula de julgamento que serve de
acórdão (art. 46, segunda parte, da Lei n.º 9.099/95).ACÓRDÃODECIDEM os Senhores Juízes da TURMA RECURSAL CÍVEL E
CRIMINAL DE PINHEIRO, por quorum mínimo, em conhecer do Recurso e NEGAR-LHE provimento, nos termos do voto sumular
do Relator. Custas como recolhidas. Sem condenação em honorários em vista da ausência de constituição de advogado pela parte
recorrida.Além do Relator, votou o Juiz JOSÉ JORGE FIGUEIREDO DOS ANJOS JÚNIOR (Membro Titular). Ausência justificada
da Juíza LAVÍNIA HELENA MACEDO COELHO (Membro Suplente). Sala das Sessões da Turma Recursal Cível e Criminal de
Pinheiro, aos 26 dias do mês de junho do ano 2017.RODRIGO COSTA NINAJuiz Relator da Turma Recursal Resp: 166504

PROCESSO Nº 9000228-15.2012.8.10.0075 (1502017)
AÇÃO: RECURSOS | RECURSO INOMINADO

RECORRENTE: COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO-CEMAR
ADVOGADO: JOÃO CARLOS FORTES CARVALHO DE OLIVEIRA ( OAB 11464-MA )

RECORRIDO: DOUGLAS ALMEIDA PINHEIRO
ADVOGADO: MARKUS FÁBIO ALMEIDA BOUÉRES ( OAB 7124-MA )

SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 26 DE JUNHO DE 2016RECURSO INOMINADO Nº 1502017ORIGEM: JUIZADO DE
BEQUIMÃORECORRENTE: COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO-CEMARADVOGADO(A): JOÃO CARLOS FORTES
CARVALHO DE OLIVEIRA OAB/MA 11464-ARECORRIDO: DOUGLAS ALMEIDA PINHEIROADVOGADO(A): MARKUS FÁBIO
ALMEIDA BOUÉRES OAB/MA 7124RELATOR(A): RODRIGO COSTA NINAACÓRDÃO N.º 769/2017 SÚMULA DE
JULGAMENTO: RECURSO INOMINADO EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DANOS MORAIS. ENERGIA ELÉTRICA. CORTE
INDEVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. DEVER DE INDENIZAR. RECURSO IMPROVIDO. 1 - Aduz a parte autora, ora
recorrida, que teve o seu fornecimento de energia elétrica suspenso em 22/08/2012 não obstante estar com suas faturas quitadas.
2 - Sentença. Pedidos julgados procedentes para condenar a parte recorrente ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) de
danos morais. 3 - Razões recursais. Sustenta a parte recorrente não ocorrência de dano moral e a necessidade de redução do
valor da indenização arbitrada. 4 - Danos morais. Comprovada a interrupção indevida no fornecimento de energia elétrica, a
concessionária responsável por esse serviço deve ser responsabilizada civilmente pelos danos morais causados. A fixação da
indenização no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de reparação por danos morais, afigura-se razoável, segundo os
precedentes desta Turma e consideradas as peculiaridades do caso concreto, ante ao prejuízo moral sofrido pela recorrida, com o
corte de fornecimento de energia elétrica em sua residência por mais de vinte e quatro horas, mesmo sem contas recentes em
atraso. 5 - Recurso inominado conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 6 - Condenação da parte
recorrente em custas processuais já recolhidas. Sem condenação na verba honorária, face à ausência de advogado constituído
pela parte contrária. 7 - Súmula de julgamento que serve de acórdão (art. 46, segunda parte, da Lei n.º
9.099/95).ACÓRDÃODECIDEM os Senhores Juízes da TURMA RECURSAL CÍVEL E CRIMINAL DE PINHEIRO, por quorum
mínimo, em conhecer do Recurso e NEGAR-LHE provimento, nos termos do voto sumular do Relator. Custas como recolhidas.
Sem condenação em honorários.Além do Relator, votou o Juiz JOSÉ JORGE FIGUEIREDO DOS ANJOS JÚNIOR (Membro
Titular). Ausência justificada da Juíza LAVÍNIA HELENA MACEDO COELHO (Membro Suplente). Sala das Sessões da Turma
Recursal Cível e Criminal de Pinheiro, aos 26 dias do mês de junho do ano 2017.RODRIGO COSTA NINAJuiz Relator da Turma
Recursal Resp: 166504

PROCESSO Nº 9000731-02.2013.8.10.0075 (1622017)
AÇÃO: RECURSOS | RECURSO INOMINADO

RECORRENTE: MESSIAS SOARES BRAGA
ADVOGADO: FREDERICO CARNEIRO FONTELES ( OAB 7659-MA ) e HULGO FERNANDO SOUSA BOUERES ( OAB 7675-
MA )

RECORRIDO: BANCO DO BRASIL
ADVOGADO: GUSTAVO AMATO PISSINI ( OAB 9698A-MA )

SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 26 DE JUNHO DE 2017RECURSO INOMINADO Nº 1622017ORIGEM: JUIZADO DE
BEQUIMÃORECORRENTE: MESSIAS SOARES BRAGAADVOGADO(A): HULGO FERNANDO SOUSA BOUERES OAB/MA
7675ADVOGADO(A): FREDERICO CARNEIRO FONTENELES OAB/MA 7659RECORRIDO: BANCO DO BRASILADVOGADO(A):
GUSTAVO AMATO PISSINI OAB/MA 9698-ARELATOR(A): RODRIGO COSTA NINAACÓRDÃO N.º 768/2017SÚMULA DE
JULGAMENTO: RECURSO INOMINADO EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RENEGOCIAÇÃO DE
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA QUE SE
MANTÉM. RECURSO IMPROVIDO.1. Alega a parte autora, ora recorrente, que ter realizado empréstimo consignado junto ao
banco recorrido. Ocorre que passados dois meses, houve indevido aumento no valor descontado e na quantidade de parcelas a
serem pagas. 2. Sentença. Julgou improcedentes os pedidos com fulcro no art. 269, inciso I do anterior Código de Processo Civil,
então vigente. 3. Recurso Inominado. Recorre a parte autora alegando que o recorrido não juntou aos autos a cópia do contrato
que alterou o financiamento anteriormente realizado. 4. Não obstante a ausência de juntada do novo contrato pelo recorrido, a
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legalidade na alteração do contrato anterior restou devidamente provada nos autos, pois a parte recorrente reconheceu em
audiência que foi ao banco renegociar um empréstimo, restando portanto justificado o aumento no valor e na quantidade de
parcelas. 5. Recurso inominado conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 6. Condenação da parte
recorrente ao pagamento de custas processuais, não recolhidas em virtude da gratuidade de justiça, e de honorários advocatícios
fixados em 20% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa na forma do artigo 98, § 3º, Novo Código de Processo Civil
(NCPC). 7. Súmula de julgamento que, nos termos do artigo 46, Lei n. 9.099/1995, serve de acórdão. ACÓRDÃODECIDEM os
Senhores Juízes da TURMA RECURSAL CÍVEL E CRIMINAL DE PINHEIRO, por quorum mínimo, em conhecer do Recurso, por
ser tempestivo e NEGAR-LHE provimento, nos termos do voto sumular do Relator. Condenação da parte recorrente ao pagamento
de custas processuais, não recolhidas em virtude da gratuidade de justiça, e de honorários advocatícios fixados em 20% sobre o
valor da causa, com exigibilidade suspensa na forma do artigo 98, § 3º, Novo Código de Processo Civil.Além do Relator, votou o
Juiz JOSÉ JORGE FIGUEIREDO DOS ANJOS JÚNIOR (Membro Titular). Ausência justificada da Juíza LAVÍNIA HELENA
MACEDO COELHO (Membro Suplente). Sala das Sessões da Turma Recursal Cível e Criminal de Pinheiro, aos 26 dias do mês de
junho do ano de 2017.RODRIGO COSTA NINAJuiz Relator da Turma Recursal Resp: 166504

PROCESSO Nº 0000956-46.2016.8.10.0084 (5322017)
AÇÃO: RECURSOS | RECURSO INOMINADO

RECORRENTE: BANCO ITAU BMG
ADVOGADO: SERGIO ANTÔNIO FERREIRA GALVÂO ( OAB 3672-PA )

RECORRIDO: ZEFERINA MOURA CORDEIRO
ADVOGADO: RAIMUNDO PAULA JÚNIOR ( OAB 15485-MA )

SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 26 DE JUNHO DE 2017RECURSO INOMINADO Nº 5322017ORIGEM: JUIZADO DE
CURURUPURECORRENTE: BANCO ITAU BMGADVOGADO(A): SERGIO ANTÔNIO FERREIRA GALVÂO OAB/PA
3672RECORRIDO: ZEFERINA MOURA CORDEIROADVOGADO(A): RAIMUNDO PAULA JÚNIOR OAB/MA 15485RELATOR(A):
RODRIGO COSTA NINAACÓRDÃO N.º 761/2017SÚMULA DE JULGAMENTO. RECURSO INOMINADO EM AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO ENTRE AS PARTES. RECURSO
IMPROVIDO. 1. Alega a parte autora, ora recorrida, ter sofrido em seu benefício previdenciário descontos indevidos referentes a
empréstimo consignado, o qual não reconhece. 2. Sentença. Julgou procedentes os pedidos para declarar nulo o contrato nº.
543819637, condenar a parte recorrente a restituir de forma dobrada os valores indevidamente descontados, no total de R$
4.576,00 (quatro mil, quinhentos e setenta e seis reais), além do pagamento de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) de
indenização por danos morais. 3. Recurso Inominado. Sustenta a validade do contrato e a não ocorrência de danos morais e
materiais. 4. Validade dos contratos. Diante da inversão do ônus da prova, deveria a parte recorrente provar a existência e
legalidades dos contratos de empréstimos. A cópia do contrato juntado pela recorrente não pode servir como prova da realização
do negócio jurídico entre as partes, pois a assinatura aposta diverge da pertencente à parte recorrida e há divergência entre os
dados bancários indicados no contrato e os dados bancários do recorrido informados na inicial, o que indica a ocorrência de
fraude. Notória a ocorrência de inúmeros casos de fraude contra aposentados, envolvendo oferta a domicílio de produtos e
serviços bancários, mediante promessa de benefício econômico, nos quais as vítimas são, em sua grande maioria, pessoas
idosas, doentes e com pouca instrução, vulneráveis a esse tipo de conduta. Deste modo, exige-se das instituições financeiras o
mínimo de cuidado consistente no dever de esclarecer, informar e assessorar seus clientes na contratação de seus serviços,
sobretudo quando se trata de pessoa idosa e analfabeta, vítima fácil de estelionatários, dever este cuja observância não restou
provada nos autos. A parte recorrente seria a única capaz de comprovar a contratação válida do empréstimo, mas não o fez, o que
justifica a manutenção da condenação. 5. Dano material. Os danos materiais restaram devidamente comprovados através do
extrato do Instituto Nacional de Seguridade Social, o qual corrobora os descontos indevidos. O valor equivale à quantia descontada
em razão do empréstimo consignado não comprovado, em dobro, pois cabe a repetição do descontado indevidamente, nos termos
do art. 42, parágrafo único, do CDC. Não houve erro justificável a evitar a devolução em dobro dos valores indevidamente
descontados no benefício previdenciário da parte recorrida. Cumpre destacar que não há que se falar em necessidade de prova da
má-fé nas relações de consumo, porquanto basta a falha na prestação do serviço, consubstanciada nos descontos indevidos em
proventos de aposentadoria, sem autorização do beneficiário a ensejar a reparação. 6. Dano Moral. Ocorrência. Acerca da prova
do dano moral, entende a doutrina e jurisprudência pátrias que, devido a sua própria natureza peculiar, não deve ser submetida às
mesmas regras da prova do dano material, pois, como no caso presente, não há como comprovar por testemunhas ou
documentalmente a ocorrência de lesões a direito personalíssimo do(a) Autor(a) da demanda, configurando o dano in re ipsa
(presumido, implícito). A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que no ressarcimento por dano
moral, prevalece a responsabilização do agente por força do simples fato da violação (REsp. 851.522/SP), configurando o que se
convencionou chamar de danos in re ipsa, ou seja, por sua peculiar natureza, basta a comprovação da ação/omissão dolosa ou
culposa e do nexo causal, sendo o dano presumido, implícito, decorrente mesmo da própria conduta, não dependendo de prova,
pois se acha ínsito (REsp. 775.766/PR). 7. Dever de Indenizar. A cobrança indevida de empréstimos causa insegurança para o
consumidor, bem como danos morais. Estando presentes os requisitos autorizadores para o reconhecimento da responsabilidade
civil objetiva, quais sejam a ação/omissão e o resultado lesivo, é dever de justiça reconhecer os danos morais suportados pelo
consumidor e impor condenação ao banco a título de indenização pelas constantes falhas na prestação de serviços oferecidos. A
responsabilidade é da parte recorrente, mesmo na hipótese de ato de terceiro, porque o abalo de crédito foi causado diretamente
por ela, não pelo terceiro, contra quem assiste à demandada direito de regresso, além de eventual perscrutação de natureza
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criminal. 8. Quantum indenizatório. Adota-se na jurisprudência o entendimento de que o valor estabelecido para o dano moral tão
somente poderá ser revisto quando a condenação se revelar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões da razoabilidade
e proporcionalidade, o que não se evidencia no caso. 9. Recurso inominado conhecido e improvido. Sentença mantida por seu
próprios fundamentos. 10. Custas processuais como recolhidas e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da
condenação. 11. Súmula de julgamento que serve de acórdão (art. 46, segunda parte, da Lei n.º 9.099/95).ACÓRDÃODECIDEM
os Senhores Juízes da TURMA RECURSAL CÍVEL E CRIMINAL DE PINHEIRO, por quorum mínimo, em conhecer do Recurso e
NEGAR-LHE provimento, mantendo-se incólume a sentença guerreada, nos termos do voto sumular do Relator. Condenação da
parte recorrente em custas processuais, já recolhidas, e na verba honorária em quantia equivalente a 20% sobre o valor da
condenação.Além do Relator, votou o Juiz JOSÉ JORGE FIGUEIREDO DOS ANJOS JÚNIOR (Membro Titular). Ausência
justificada da Juíza LAVÍNIA HELENA MACEDO COELHO (Membro Suplente). Sala das Sessões da Turma Recursal Cível e
Criminal de Pinheiro, aos 26 dias do mês de junho do ano de 2017.RODRIGO COSTA NINAJuiz Relator da Turma Recursal Resp:
166504

PROCESSO Nº 0000712-49.2014.8.10.0097 (4962017)
AÇÃO: RECURSOS | RECURSO INOMINADO

RECORRENTE: BANCO BMG S/A.
ADVOGADO: CARLA DA PRATO CAMPOS ( OAB 156844-SP )

RECORRIDO: MANOEL GOMES DA SILVA
ADVOGADO: TORLENE MENDONÇA SILVA RODRIGUES ( OAB 9059-MA )

SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 26 DE JUNHO DE 2017RECURSO INOMINADO Nº 4962017ORIGEM: JUIZADO DE
MATINHARECORRENTE: BANCO BMG S/A.ADVOGADO(A): CARLA DA PRATO CAMPOS OAB/SP 156844RECORRIDO:
MANOEL GOMES DA SILVAADVOGADO(A): TORLENE MENDONÇA SILVA RODRIGUES OAB/MA 9059RELATOR(A):
RODRIGO COSTA NINAACÓRDÃO N.º 765/2017SÚMULA DE JULGAMENTO. RECURSO INOMINADO EM AÇÃO DE
REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE
CONFIGURAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO ENTRE AS PARTES. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO.
RECURSO IMPROVIDO. 1. Alega a parte autora, ora recorrida, ter sofrido em seu benefício previdenciário descontos indevidos
referentes ao empréstimo consignado nº 545035406, o qual não reconhece. 2. Sentença. Julgou procedentes os pedidos para
condenar a parte recorrente ao pagamento de 5.863,20 ( cinco mil, oitocentos e sessenta e três reais e vinte centavos) de danos
morais e R$ 1.116,00 (um mil, cento e dezesseis reais) de danos materiais. 3. Recurso Inominado. Sustenta a parte recorrente sua
ilegitimidade passiva, alegando que o contrato foi celebrado com outro banco com o qual não matem qualquer relação. 4.
Legitimidade passiva. Mesmo grupo econômico. É certo dizer que o Banco BMG S/A e o Banco Itaú Consignado S/A fazem parte
do mesmo grupo econômico, em vista da fusão em os grupos BMG e Itaú. Deste modo, tem extrema dificuldade o consumidor em
identificar perfeitamente o seu credor, pois as atividades das empresas se confundem aos seus olhos, justificando-se, portanto, a
legitimidade passiva de qualquer das empresas pertencentes ao grupo a partir da aplicação da Teoria da Aparência. A propósito,
destaca-se a jurisprudência: AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
Empréstimo consignado celebrado com o Banco BMG - Fusão com o Banco Itaú S/A - Legitimidade para figurar no polo passivo da
demanda - Responsabilidade do réu configurada - Restituição do valor indevidamente descontado e pagamento de indenização,
nos moldes da r. sentença - Ausência de impugnação específica quanto à questão de mérito - Recurso não provido. (TJSP -
Processo: APL 10332434820148260576 SP 1033243-48.2014.8.26.0576. Relator (a): Mario de Oliveira. Julgamento: 21/03/2016.
Órgão Julgador: 19ª Câmara de Direito Privado. Publicação: 13003/2016). 5. Recurso inominado conhecido e improvido. Sentença
mantida por seu próprios fundamentos. 6. Custas processuais como recolhidas e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o
valor da condenação. 7. Súmula de julgamento que serve de acórdão (art. 46, segunda parte, da Lei n.º
9.099/95).ACÓRDÃODECIDEM os Senhores Juízes da TURMA RECURSAL CÍVEL E CRIMINAL DE PINHEIRO, por quorum
mínimo, em conhecer do Recurso e NEGAR-LHE provimento, mantendo-se incólume a sentença guerreada, nos termos do voto
sumular do Relator. Condenação da parte recorrente em custas processuais, já recolhidas, e na verba honorária em quantia
equivalente a 20% sobre o valor da condenação.Além do Relator, votou o Juiz JOSÉ JORGE FIGUEIREDO DOS ANJOS JÚNIOR
(Membro Titular). Ausência justificada da Juíza LAVÍNIA HELENA MACEDO COELHO (Membro Suplente). Sala das Sessões da
Turma Recursal Cível e Criminal de Pinheiro, aos 26 dias do mês de junho do ano de 2017.RODRIGO COSTA NINAJuiz Relator
da Turma Recursal Resp: 166504

PROCESSO Nº 0001178-14.2016.8.10.0084 (4872017)
AÇÃO: RECURSOS | RECURSO INOMINADO

RECORRENTE: BANCO VOTORANTIM S.A
ADVOGADO: WILSON SALES BELCHIOR ( OAB 11099A-MA )

RECORRIDO: MARIA DO NAZARÉ REIS
ADVOGADO: FREDERICO CARNEIRO FONTELES ( OAB 7659-MA ) e HULGO FERNANDO SOUSA BOUERES ( OAB 7675-
MA )
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SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 26 de junho de 2017RECURSO INOMINADO Nº 4872017ORIGEM: JUIZADO DE
CURURUPURECORRENTE: BANCO VOTORANTIM S.AADVOGADO(A): WILSON SALES BELCHIOR OAB/MA 11099-
ARECORRIDO: MARIA DO NAZARÉ REISADVOGADO(A): HULGO FERNANDO SOUSA BOUERES OAB/MA
7675ADVOGADO(A): FREDERICO CARNEIRO FONTELES OAB/MA 7659RELATOR: rodrigo costa ninaACÓRDÃO Nº
764/2017SÚMULA DE JULGAMENTO: RECURSO INOMINADO EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL.
COMPLEXIDADE DA CAUSA. 1. Alega a parte autora, ora recorrida, ter sofrido descontos indevidos em seu benefício
previdenciário referentes a empréstimo consignado, o qual não reconhece. 2. Sentença. Julgou parcialmente procedentes os
pedidos para declara nulo o contrato de nº 236065849, condenar a parte recorrente a restituir de forma dobrada os valores
indevidamente descontados e ao pagamento de indenização por danos morais. 3. Complexidade da causa. Em que pese a parte
recorrida afirmar desconhecer o empréstimo foi colacionada aos autos a cópia do contrato discutido no caso (fls. 34/35), cuja
nulidade não restou provada nos autos e no qual consta assinatura a ela atribuída. Deste modo, somente por meio de uma perícia
técnica poderá ser dirimida a autenticidade da assinatura constante no contrato e a legalidade do empréstimo realizado. 4.
Envolvendo matéria complexa, impõe-se reconhecer a incompetência dos Juizados Especiais Cíveis para apreciação do feito, nos
termos do art. 2º, 3º e 51, inciso II da Lei 9.099/95. 5. Recurso inominado conhecido e provido, reformando-se a sentença para,
reconhecendo a incompetência absoluta do Juizado Especial, extinguir o processo sem a resolução do mérito, nos termos do art.
51, inciso II da Lei 9.099/95. 6. Custas processuais como recolhidas e sem condenação em honorários advocatícios. 7. Súmula de
julgamento que, nos termos do art. 46, da lei n° 9.099/95, serve de acórdão.ACÓRDÃODECIDEM os Senhores Juízes da TURMA
RECURSAL CÍVEL E CRIMINAL DE PINHEIRO, por quorum mínimo, em conhecer do Recurso, por ser tempestivo e DAR-LHE
provimento, modificando-se a sentença para, reconhecendo a incompetência absoluta do Juizado Especial, julgar extinto o
processo sem a resolução do mérito, nos termos do voto sumular do Relator. Custas processuais como recolhidas e sem
condenação em honorários advocatícios. Além do Relator, votou o Juiz JOSÉ JORGE FIGUEIREDO DOS ANJOS JÚNIOR
(Membro Titular). Ausência justificada da Juíza LAVÍNIA HELENA MACEDO COELHO. Sala das Sessões da Turma Recursal Cível
e Criminal de Pinheiro, aos 26 dias do mês de junho do ano de 2017.RODRIGO COSTA NINAJuiz Relator da Turma Recursal
Resp: 166504

PROCESSO Nº 0001845-68.2014.8.10.0084 (3882017)
AÇÃO: RECURSOS | RECURSO INOMINADO

RECORRENTE: MUNICIPIO DE SERRANO DO MARANHÃO
ADVOGADO: RAIMUNDO JOSE OLIVEIRA JUNOR ( OAB 9917-MA )

RECORRIDO: MARILENE NASCIMENTO DA SILVA
ADVOGADO: ELAINE ROCHA DE AGUIAR ( OAB 12938-MA ) e LEANDRO DIAS DA SILVA ( OAB 12941-MA )

SESSÃO ORDINÁRIA DE JULGAMENTO DO DIA 26 DE JUNHO DE 2017RECURSO INOMINADO Nº 3882017ORIGEM:
JUIZADO DE CURURUPURECORRENTE: MUNICIPIO DE SERRANO DO MARANHÃOADVOGADO(A): RAIMUNDO JOSE
OLIVEIRA JUNOR OAB/MA 9917RECORRIDO: MARILENE NASCIMENTO DA SILVAADVOGADO(A): ELAINE ROCHA DE
AGUIAR OAB/MA 12938ADVOGADO(A): LEANDRO DIAS DA SILVA OAB/MA 12941RELATOR(A): RODRIGO COSTA
NINAACÓRDÃO Nº 763/2017SÚMULA DE JULGAMENTO. RECURSO INOMINADO EM AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR
PÚBLICO MUNICIPAL. COBRANÇA DE VERBAS SALARIAIS. I - Ação de cobrança proposta por servidor público em face do
Município de Serrano/MA. II - Sentença. Procedência dos pedidos para condenar o ente público municipal ao pagamento de saldo
de salário e FGTS no valor de R$ 1.132,90 (um mil, cento e trinta e dois reais e noventa centavos), correspondentes às parcelas
trabalhistas do mês de setembro de 2012. III - Recurso Inominado. Pretende a parte recorrente a reforma da sentença alegando
que não restou provada a prestação de serviços e que não existe na prefeitura documento contábil que comprove a existência do
débito. Sustenta ainda que a ocorrência de enriquecimento ilícito e que foi indeferido seu pedido para enviar ofício a instituição
bancário com o fim de provar o efetivo pagamento. IV - Os documentos juntados às fls. 13/17 comprovam o vínculo
trabalhista/funcional entre as partes. V - No tocante à requisição de envio de ofício à instituição bancária, esta deve ser indeferida,
pois tal procedimento não está previsto na Lei dos Juizados Especiais (Lei 9.099/95). Cabia à parte, em audiência, a comprovação
de fatos modificativos ou extintivos do direito do autor, conforme ilação do art. 373, inciso II, do CPC. Cerceamento de defesa que
não se observa. VI - Enriquecimento ilícito não configurado. A parte recorrente não provou por qualquer meio que a parte recorrida
tenha recebido os valores pleiteados, ônus que lhe cabia, eis não se pode exigir da parte recorrida a produção de prova negativa.
É garantido ao servidor receber o pagamento integral das vantagens do cargo por ele ocupado. VII - Recurso conhecido e
improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. VIII - A Fazenda Pública é isenta do pagamento das custas
processuais, conforme artigo 12, I, da Lei nº 9.109/2009 (Lei de custas e emolumentos do Estado do Maranhão). IX - Condenação
da recorrente na verba honorária fixada em 20% sobre o valor da condenação. X - Súmula de julgamento que, nos termos do art.
46, da Lei n.º 9.099/95, serve de acórdão.ACÓRDÃODECIDEM os Senhores Juízes da TURMA RECURSAL CÍVEL E CRIMINAL
DE PINHEIRO, por quorum mínimo, em conhecer do Recurso, por ser tempestivo e NEGAR-LHE provimento, nos termos do voto
sumular do Relator. Isento de custas. Condenação da parte recorrente na verba honorária fixada em 20% sobre o valor da
condenação.Além do Relator, votou o Juiz JOSÉ JORGE FIGUEIREDO DOS ANJOS JÚNIOR (Membro Titular). Ausência
justificada da Juíza LAVÍNIA HELENA MACEDO COELHO (Membro Suplente). Sala das Sessões da Turma Recursal Cível e
Criminal de Pinheiro, aos 26 dias do mês de junho do ano de 2017.RODRIGO COSTA NINAJuiz Relator da Turma Recursal Resp:
166504
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PROCESSO Nº 0000625-69.2013.8.10.0084 (3862017)
AÇÃO: RECURSOS | RECURSO INOMINADO

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE SERRANO DO MARANHÃO
ADVOGADO: RAIMUNDO JOSE OLIVEIRA JUNOR ( OAB 9917-MA )

RECORRIDO: JOSELIA ALMEIDA ARAUJO
ADVOGADO: FREDERICO CARNEIRO FONTELES ( OAB 7659-MA ) e HULGO FERNANDO SOUSA BOUERES ( OAB 7675-
MA )

SESSÃO ORDINÁRIA DE JULGAMENTO DO DIA 26 DE JUNHO DE 2017RECURSO INOMINADO Nº 3862017ORIGEM:
JUIZADO DE CURURUPURECORRENTE: MUNICIPIO DE SERRANO DO MARANHÃOADVOGADO(A): RAIMUNDO JOSÉ
OLIVEIRA JÚNIOR OAB/MA 9917RECORRIDO: JOSELIA ALMEIDA ARAÚJOADVOGADO(A): HULGO FERNANDO SOUSA
BOUERES OAB/MA 7675ADVOGADO(A): FREDERICO CARNEIRO FONTENELES OAB/MA 7659RELATOR(A): RODRIGO
COSTA NINAACÓRDÃO Nº 766/2017SÚMULA DE JULGAMENTO. RECURSO INOMINADO EM AÇÃO DE COBRANÇA.
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. COBRANÇA DE VERBAS SALARIAIS. I - Ação de cobrança proposta por servidor público em
face do Município de Serrano/MA. II - Sentença. Procedência dos pedidos para condenar o ente público municipal ao pagamento
R$ 1.719,59 (um mil, setecentos e dezenove reais e cinquenta e nove centavos), correspondentes às parcelas trabalhistas dos
meses de novembro e dezembro de 2012 e 1/13 de férias referente ao mesmo ano. III - Recurso Inominado. Pretende a parte
recorrente a reforma da sentença alegando que não restou provada a prestação de serviços e que não existe na prefeitura
documento contábil que comprove a existência do débito. Sustenta ainda que a ocorrência de enriquecimento ilícito e que foi
indeferido seu pedido para enviar ofício a instituição bancário com o fim de provar o efetivo pagamento. IV - Os documentos
juntados às fls. 07/08 comprovam o vínculo trabalhista/funcional entre as partes. V - No tocante à requisição de envio de ofício à
instituição bancária, esta deve ser indeferida, pois tal procedimento não está previsto na Lei dos Juizados Especiais (Lei 9.099/95).
Cabia à parte, em audiência, a comprovação de fatos modificativos ou extintivos do direito do autor, conforme ilação do art. 373,
inciso II, do CPC. Cerceamento de defesa que não se observa. VI - Enriquecimento ilícito não configurado. A parte recorrente não
provou por qualquer meio que a parte recorrida tenha recebido os valores pleiteados, ônus que lhe cabia, eis não se pode exigir da
parte recorrida a produção de prova negativa. É garantido ao servidor receber o pagamento integral das vantagens do cargo por
ele ocupado. VII - Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. VIII - A Fazenda Pública é
isenta do pagamento das custas processuais, conforme artigo 12, I, da Lei nº 9.109/2009 (Lei de custas e emolumentos do Estado
do Maranhão). IX - Condenação da recorrente na verba honorária fixada em 20% sobre o valor da condenação. X - Súmula de
julgamento que, nos termos do art. 46, da Lei n.º 9.099/95, serve de acórdão.ACÓRDÃODECIDEM os Senhores Juízes da TURMA
RECURSAL CÍVEL E CRIMINAL DE PINHEIRO, por quorum mínimo, em conhecer do Recurso, por ser tempestivo e NEGAR-LHE
provimento, nos termos do voto sumular da Relatora. Isento de custas. Condenação da parte recorrente na verba honorária fixada
em 20% sobre o valor da condenação.Além do Relator, votou o Juiz JOSÉ JORGE FIGUEIREDO DOS ANJOS JÚNIOR (Membro
Titular), Ausência justificada da Juíza LAVÍNIA HELENA MACEDO COELHO (Membro Suplente). Sala das Sessões da Turma
Recursal Cível e Criminal de Pinheiro, aos 26 dias do mês de junho do ano de 2017.RODRIGO COSTA NINAJuiz Relator da
Turma Recursal Resp: 166504

PROCESSO Nº 9000149-14.2013.8.10.0071 (532017)
AÇÃO: RECURSOS | RECURSO INOMINADO

RECORRENTE: BANCO BRADESCO
ADVOGADO: RUBENS GASPAR SERRA ( OAB 119859-SP )

RECORRIDO: V FERREIRA GARCIA
ADVOGADO: PAULO ROBERTO ALMEIDA ( OAB 6395-MA )

SESSÃO ordinária do DIA 26 de junho de 2017RECURSO INOMINADO Nº 532017ORIGEM: JUIZADO DE
BACURIRECORRENTE: BANCO BRADESCOADVOGADO(A): RUBENS GASPAR SERRA OAB/SP 119859RECORRIDO: V
FERREIRA GARCIAADVOGADO(A): PAULO ROBERTO ALMEIDA OAB/MA 6395RELATOR(A): rodrigo costa ninaACÓRDÃO N.º
770/2017 SÚMULA DE JULGAMENTO: INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEVOLUÇÃO DE CHEQUES POR
INSUFICIÊNCIA DE SALDO. PAGAMENTO E RESGATE JUNTO AOS PORTADORES. MANUTENÇÃO INDEVIDA EM
CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO. DEVER DE INDENIZAR. RECURSO IMPROVIDO. I
- Sustenta a parte autora, ora recorrida, que teve seu nome lançado em órgão oficieis de proteção ao crédito em razão de
devolução de cheques por insuficiência de saldo, mas que realizou o pagamento e o resgate dos mesmos junto aos portadores.
Entretanto, sem motivo justificado se recusa o recorrente a proceder a baixa dos cheques em seu sistema, continuando o recorrido
com restrição nos cadastros do SERASA e CADIN. II - Sentença. Pedidos julgados parcialmente procedentes para condenar a
parte recorrente ao pagamento de indenização por danos morais arbitrada em R$ 6.000,00 (três mil reais) e a proceder a baixa da
inscrição junto ao cadastro de emitentes de cheques sem fundo, obrigação esta condicionada à entrega pelo recorrido dos
cheques que deram origem a inscrição. III - Recurso. Almeja a parte recorrente a reforma da sentença, alegando ausência de
conduta ilícita, não quitação de todas as dívidas necessárias para exclusão da restrição, ausência do dever de indenizar, não
aplicação da inversão do ônus da prova, ausência de dano moral e excesso no valor da indenização. IV - Conforme se infere dos
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documentos acostados à fls. 14/17, os cheques que ensejaram a restrição foram resgatados, não podendo o bando recorrente
condicionar a exclusão da restrição ao pagamento de outras dívidas que não as constantes nos referidos cheques. V - Evidenciada
falha na prestação dos serviços, não há como se sustentar o alegado exercício regular de direito para a manutenção da restrição.
VI - A manutenção indevida do nome da pessoa em serviço de restrição ao crédito é, por si só, suficiente para ensejar-lhe
descontentamentos, baixa estima e aborrecimentos, quando não vexames e constrangimentos pela impossibilidade de concretizar
negócios e de viabilizar a possibilidade de aquisição de bens, de qualquer natureza, pelo sistema de compra a prazo, daí porque
autoriza a condenação do responsável ao pagamento de indenização por danos morais. VII - Prova do Dano Moral. A
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que no ressarcimento por dano moral, prevalece a
responsabilização do agente por força do simples fato da violação (REsp. 851.522/SP), configurando o que se convencionou
chamar de danos in re ipsa, ou seja, por sua peculiar natureza, basta a comprovação da ação/omissão dolosa ou culposa e do
nexo causal, sendo o dano presumido, implícito, decorrente mesmo da própria conduta, não dependendo de prova, pois se acha
ínsito (REsp. 775.766/PR). VIII - Dever de indenizar. Estando presentes os requisitos autorizadores para o reconhecimento da
responsabilidade civil objetiva, quais sejam, a ação/omissão e o resultado lesivo, é dever de justiça reconhecer os danos morais
suportados pelo consumidor e impor condenação ao banco a título de indenização pelas constantes falhas na prestação de
serviços oferecidos, independentemente de culpa ou má-fé. IX - A indenização por danos morais foi arbitrada em R$ 6.000,00 (seis
mil reais), valor que se considera adequado por se mostrar suficiente para atenuar as consequências do dano causado à parte
recorrida sem implicar, no entanto, ofensa ao princípio da razoabilidade ou em enriquecimento sem causa. X - Recurso Inominado
conhecido e improvido. Sentença mantida pelos próprios fundamentos. XI - Condenação da Recorrente em custas processuais e
na verba honorária em quantia equivalente a 20% sobre o valor da condenação. XII - Súmula de julgamento que serve de acórdão
(art. 46, segunda parte, da Lei n.º 9.099/95).ACÓRDÃODECIDEM os Senhores Juízes da TURMA RECURSAL CÍVEL E
CRIMINAL DE PINHEIRO, por quorum mínimo, em conhecer do Recurso e NEGAR-LHE provimento, mantendo in totum a
sentença guerreada, nos termos do voto sumular do Relator. Custas como recolhidas. Honorários fixados em 20% sobre o valor da
condenação.Além do Relator, votou o Juiz JOSÉ JORGE FIGUEIREDO DOS ANJOS JÚNIOR (Membro Titular). Ausência
justificada da Juíza LAVÍNIA HELENA MACEDO COELHO. Sala das Sessões da Turma Recursal Cível e Criminal de Pinheiro, aos
26 dias do mês de junho do ano de 2017.RODRIGO COSTA NINAJuiz Relator da Turma Recursal Resp: 166504

PROCESSO Nº 9000163-45.2013.8.10.0120 (632017)
AÇÃO: RECURSOS | RECURSO INOMINADO

RECORRENTE: CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA
ADVOGADO: JOELMA GOMES COSTA SILVA ( OAB 11029-MA )

RECORRIDO: ZEFERINA RIBEIRO CUNHA
ADVOGADO: FABIO LUIZ VIÉGAS CUTRIM ( OAB 8693-MA )

SESSÃO ORDINÁRIA DE JULGAMENTO Do DIA 26 de junho DE 2017RECURSO INOMINADO Nº 632017ORIGEM: JUIZADO
DE SÃO BENTORECORRENTE: CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDAADVOGADO(A): JOELMA GOMES COSTA SILVA
OAB/MA 11029RECORRIDO: ZEFERINA RIBEIRO CUNHAADVOGADO(A): FABIO LUIZ VIÉGAS CUTRIM OAB/MA 8693
RELATOR(A): RODRIGO COSTA NINAACÓRDÃO Nº 760/2017SÚMULA DO JULGAMENTO: RECURSO INOMINADO EM AÇÃO
DE RESCISÃO CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C DANOS E MORAIS. CONSÓRCIO. NÃO ENTREGA DO
BEM. PAGAMENTO DE LANCE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Alega a parte autora, ora recorrida, que compareceu à loja da
Recorrente e realizou consórcio junto à empresa Consórcios Honda para a aquisição de uma motocicleta CG 125, FAN ES. Que
lhe fora informado que sua conta havia sido contemplada lance, o qual fora feito no valor de R$ 3.010,48 (três e dez reais e
quarenta e oito centavos). Não ostante o cumprimento das condições impostas, não recebeu o bem, nem teve seu dinheiro
restituído. 2. Sentença. Julgou procedentes os pedidos para rescindir o contrato firmado entre as partes; condenar a parte
recorrente a restituir as parcelas pagas, incluindo o valor do lance e da taxa de adesão; condenar o recorrente ao pagamento de
R$ 1.000,00 (um mil e quinhentos reais) de danos morais. 3. Recurso Inominado. Sustenta culpa exclusiva da recorrida que não
realizou o pagamento e deixou de apresentar documentos necessários para finalizar o processo de contemplação, necessidade de
retenção da taxa de administração do contrato, ausência de falha na prestação do serviço e não ocorrência de dano moral. 4.
Resta configura a existência de negócio jurídico entre as partes, não obstante a ausência da juntada contrato que o
instrumentaliza. Comprovado às fls. 16 e 17 que a parte recorrida efetuou o pagamento do valor necessário de lance para ser
contemplada com o bem objeto do consórcio, atendendo tempestivamente ao que lhe fora exigido por meio do documento de fl. 15.
Logo, não há que se fala em cupa exclusiva sua, restando, por outro lado, caracterizada a falha na prestação do serviço. 5.
Caberia à parte recorrente colacionar aos autos cópia do instrumento de contrato de modo a demonstrar os exatos termos em que
o negócio fora realizado, mas não o fez. Deste modo, é medida que se impõe a manutenção do decisum para que a recorrente
proceda com o pagamento nos moldes arbitrados em primeiro grau. 6. Dano Moral. No caso concreto restam configurados os
danos morais conforme reconhecidos na sentença. 7. Adota-se na jurisprudência o entendimento de que o valor estabelecido para
o dano moral tão somente poderá ser revisto quando a condenação se revelar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões
da razoabilidade e proporcionalidade, o que não se evidencia no caso. 8. Recurso inominado conhecido e improvido. Sentença
mantida por seus próprios fundamentos. 9. Custas processuais como recolhidas e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o
valor da condenação. 10. Súmula de julgamento que serve de acórdão (art. 46, segunda parte, da Lei n.º
9.099/95).ACÓRDÃODECIDEM os Senhores Juízes da TURMA RECURSAL CÍVEL E CRIMINAL DE PINHEIRO, por quorum
mínimo, em conhecer do Recurso, por ser tempestivo e NEGAR-LHE provimento, mantendo-se incólume a sentença guerreada,
nos termos do voto sumular do Relator. Custas processuais como recolhidas e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o
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valor da condenação.Além do Relator, votou o Juiz JOSÉ JORGE FIGUEIREDO DOS ANJOS JÚNIOR (Membro Titular). Ausência
justificada da Juíza LAVÍNIA HELENA MACEDO COELHO (Membro Suplente). Sala das Sessões da Turma Recursal Cível e
Criminal de Pinheiro, aos 26 dias do mês de junho do ano de 2017.RODRIGO COSTA NINAJuiz Relator da Turma Recursal Resp:
166504

DECISÃO

Determinada no Recurso Especial nº 1.578.526-SP (2016/0011287-7) a suspensão em todo território nacional de todos
os processos que tratam sobre a controvérsia acerca da abusividade da cobrança, em contratos bancários, de serviços prestados
por terceiros, de registro de contrato e/ou avaliação do bem dado em garantia.

Sendo esta a discussão travada no presente recurso, determino o sobrestamento do feito até o julgamento do
mencionado recurso especial.

Proceda-se a movimentação devida.

Cumpra-se. Publique-se. Intime-se.

TRCC – Pinheiro, 26 de junho de 2017.

JOSÉ JORGE FIGUEIREDO DOS ANJOS JÚNIOR
Juiz Relator da Turma Recursal

DECISÃO

Determinada no Recurso Especial nº 1.578.526-SP (2016/0011287-7) a suspensão em todo território nacional de todos
os processos que tratam sobre a controvérsia acerca da abusividade da cobrança, em contratos bancários, de serviços prestados
por terceiros, de registro de contrato e/ou avaliação do bem dado em garantia.

Sendo esta a discussão travada no presente recurso, determino o sobrestamento do feito até o julgamento do
mencionado recurso especial.

Proceda-se a movimentação devida.

Cumpra-se. Publique-se. Intime-se.

TRCC – Pinheiro, 26 de junho de 2017.

JOSÉ JORGE FIGUEIREDO DOS ANJOS JÚNIOR
Juiz Relator da Turma Recursal

RECURSO Nº 0800978-04.2015.8.10.0150
DESPACHO

Diante da decretação de Recuperação Judicial das empresas do Grupo OI TELEMAR, conforme decidido no processo
nº 0203711.65.2016.8.10.0001, oriunda da 7º Vara Empresarial da Comarca do Rio de Janeiro, onde se concedeu medida de
urgência para suspensão de todas as ações e execuções envolvendo referidas empresas, determino o sobrestamento do feito até
posterior deliberação.

Proceda-se a movimentação devida.

Intimem – se as partes.

Cumpra-se. Publique-se.

Pinheiro, 26 de junho de 2017.

José Jorge Figueiredo dos Anjos Júnior
Juiz Relator da Turma Recursal

RECURSO Nº 0800978-04.2015.8.10.0150
DESPACHO

Diante da decretação de Recuperação Judicial das empresas do Grupo OI TELEMAR, conforme decidido no processo
nº 0203711.65.2016.8.10.0001, oriunda da 7º Vara Empresarial da Comarca do Rio de Janeiro, onde se concedeu medida de
urgência para suspensão de todas as ações e execuções envolvendo referidas empresas, determino o sobrestamento do feito até
posterior deliberação.
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Proceda-se a movimentação devida.

Intimem – se as partes.

Cumpra-se. Publique-se.

Pinheiro, 26 de junho de 2017.

José Jorge Figueiredo dos Anjos Júnior
Juiz Relator da Turma Recursal

DECISÃO

Determinada no Recurso Especial nº 1.578.526-SP (2016/0011287-7) a suspensão em todo território nacional de todos
os processos que tratam sobre a controvérsia acerca da abusividade da cobrança, em contratos bancários, de serviços prestados
por terceiros, de registro de contrato e/ou avaliação do bem dado em garantia.

Sendo esta a discussão travada no presente recurso, determino o sobrestamento do feito até o julgamento do
mencionado recurso especial.

Proceda-se a movimentação devida.

Cumpra-se. Publique-se. Intime-se.

TRCC – Pinheiro, 26 de junho de 2017.

JOSÉ JORGE FIGUEIREDO DOS ANJOS JÚNIOR
Juiz Relator da Turma Recursal

DECISÃO

Determinada no Recurso Especial nº 1.578.526-SP (2016/0011287-7) a suspensão em todo território nacional de todos
os processos que tratam sobre a controvérsia acerca da abusividade da cobrança, em contratos bancários, de serviços prestados
por terceiros, de registro de contrato e/ou avaliação do bem dado em garantia.

Sendo esta a discussão travada no presente recurso, determino o sobrestamento do feito até o julgamento do
mencionado recurso especial.

Proceda-se a movimentação devida.

Cumpra-se. Publique-se. Intime-se.

TRCC – Pinheiro, 26 de junho de 2017.

JOSÉ JORGE FIGUEIREDO DOS ANJOS JÚNIOR
Juiz Relator da Turma Recursal

RECURSO INOMINADO Nº 08001346-13.2015.8.10.0150
ORIGEM: JUIZADO DE PINHEIRO
RECORRIDO JOSÉ ROBERTO PENHA SOARES
ADVOGADO: THIAGO AFONSO BARBOSA DE AZEVEDO GUEDES OAB/MA 10.106
RECORRENTE BANCO BONSUCESSO S.A.
ADVOGADO FLAIDA BEATRIZ NUNES DE CARVALHO OAB/MG 96.864
INTIMAÇÃO ATO ORDINATÓRIO
Intimo os(as) advogados(as) THIAGO AFONSO BARBOSA DE AZEVEDO GUEDES OAB/MA 10.106, para tomar conhecimento
do ATO ORDINATÓRIO proferido nos autos do Processo Judicial Eletrônio nº ID 900729 contendo o seguinte teor: ATO
ORDINATÓRIO: Tendo e vista a tempestividade dos Embargos de Declaração, INTIME-SE a parte embargada, na pessoa do seu
advogado(a) legalmente habilitado(a) nos autos, para apresentar manifestação sobre a petição de Id nº 937048, no prazo de 05
(cinco) dias.Pinheiro/MA, 29 de junho de 2017.Danielle de Sena Lourenço- Secretária Judicial Titular da Turma Recursal

Recurso Inominado: 6112017
ORIGEM: VIANA
RECORRENTE: BANCO ITAUCARD S.A
ADVOGADO: Isabel Moura OAB/PE 32840
ADVOGADO: Bruno Novaes Bezerra Cavalcanti OAB/PE 19353
ADVOGADO: Francisco de Assis Lelis de Moura Junior OAB/PE 23289
RECORRIDO: EDNA MARIA SIQUEIRA
ADVOGADO: Victor Jose Oliveira Vidigal OAB/MA 11727
ADVOGADO: Mariana Rebecka Guimarães Bezerra OAB/MA 12572
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INTIMAÇÃO DE DECISÃO

Intimo os(as) advogados(as) Isabel Moura OAB/PE 32840, Bruno Novaes Bezerra Cavalcanti OAB/PE 19353, Francisco de Assis
Lelis de Moura Junior OAB/PE 23289,Victor Jose Oliveira Vidigal OAB/MA 11727 e Mariana Rebecka Guimarães Bezerra OAB/MA
12572 para tomarem conhecimento da decisão proferida nos autos da ação acima mencionada, contendo o seguinte
teor:"DECISÃODeterminada no Recurso Especial nº 1.578.526-SP (2016/0011287-7) a suspensão em todo território nacional de
todos os processos que tratam sobre a controvérsia acerca da abusividade da cobrança, em contratos bancários, de serviços
prestados por terceiros, de registro de contrato e/ou avaliação do bem dado em garantia. Sendo esta a discussão travada no
presente recurso, determino o sobrestamento do feito até o julgamento do mencionado recurso especial.Proceda-se a
movimentação devida.Cumpra-se. Publique-se. Intime-se.TRCC – Pinheiro, 26 de junho de 2017. RODRIGO COSTA NINAJuiz
Relator da Turma Recursal ". Pinheiro/MA, 28 de junho de 2017. Eu, Danielle de Sena Lourenço, Secretária Judicial da Turma
Recursal Cível e Criminal da Comarca de Pinheiro, assino de ordem do MM.Juiz Rodrigo Costa Nina Relator da TRCC desta
Comarca nos termos do art 3º, XXVIII, do Provimento nº 001/2007/CGJ/MA.

Danielle de Sena Lourenço
Secretária Judicial da Turma Recursal Cível e Criminal

ADITAMENTO DA PAUTA SESSÃO DO DIA 03 /07/2017 ÀS 15H00MIN
Serão julgados pela primeira Turma Recursal Cível e Criminal de Pinheiro, em sessão ordinária a ser realizada no
Fórum Desembargador José Maria de Jesus Marques, situado na Praça José Sarney, s/n, Centro, no dia 03 (três) de julho
de 2017 às 15h00min, os recursos abaixo discriminados, ficando as partes e advogados de já cientificados de que o prazo
para recorrer das decisões desta turma recursal contar-se-á da data de publicação do respectivo acórdão, conforme
disposição do artigo 242, do Código de Processo Civil.

SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 03/07/2017

RELATOR (A): JOSÉ JORGE FIGUEIREDO DOS ANJOS JÚNIOR
01 RECURSO INOMINADO Nº 288/2017
ORIGEM: JUIZADO DE CURURUPU
RECORRENTE: MUNICÍPIO DE SERRANO
ADVOGADO: RAIMUNDO JOSÉ OLIVEIRA JÚNIOR OAB/MA 9917
RECORRIDO: CLÁUDIA REGINA ARAUJO NASCIMENTO
ADVOGADO: ELAINE ROCHA DE AGUIAR OAB/MA 12938 E LEANDRO DIAS DA
SILVA OAB/MA 12941.

RELATOR (A): JOSÉ JORGE FIGUEIREDO DOS ANJOS JÚNIOR
02 RECURSO INOMINADO Nº 387/2017
ORIGEM: JUIZADO DE CURURUPU
RECORRENTE: MUNICÍPIO DE SERRANO
ADVOGADO: RAIMUNDO JOSÉ OLIVEIRA JÚNIOR OAB/MA 9917
RECORRIDO: ROZINALDO DINIZ CARVALHO
ADVOGADO: DENILSON JOSÉ GARCIA AMORIM OAB/MA 5472

RELATOR (A): JOSÉ JORGE FIGUEIREDO DOS ANJOS JÚNIOR
03 RECURSO INOMINADO Nº 612/2017
ORIGEM: JUIZADO PENALVA
RECORRENTE: MUNICÍPIO DE PENALVA
ADVOGADO: EVELINE SILVA OAB/MA 5332 E CARLOS SERGIO DE CARVALHO
BARROS OAB/BA 4947
RECORRIDO: DINALVA VELOSO GOMES
ADVOGADO: MARINEL DUTRA DE MATOS OAB/MA 7517 E MARCUS VINÍCIUS
DE OLIVEIRA OAB/MA 11562

RELATOR (A): JOSÉ JORGE FIGUEIREDO DOS ANJOS JÚNIOR
04 RECURSO INOMINADO Nº 636/2017
ORIGEM: JUIZADO DE TURIAÇU
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO: RUBENS GASPAR SERRA OAB/SP 11859
RECORRIDO: MARIA REGINA RODRIGUES
ADVOGADO: ANTÔNIO AUGUSTO SOUSA OAB/MA 4847 E CRISTIAN FÁBIO
ALMEIDA BORRALHO OAB/MA 8310

RELATOR (A): JOSÉ JORGE FIGUEIREDO DOS ANJOS JÚNIOR
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05 RECURSO INOMINADO Nº 624/2017
ORIGEM: JUIZADO DE SÃO VICENTE FERRER
RECORRENTE: BANCO BMG CONSIGNADO S/A
ADVOGADO: GIOVANNY MICHAEL VIEIRA NAVARRO OAB/MA 9320
RECORRIDO: MANOEL PETRONILIO COSTA DOS ANJOS
ADVOGADO: RICARDO FERREIRA COSTA OAB/MA 13302-A

RELATOR (A): JOSÉ JORGE FIGUEIREDO DOS ANJOS JÚNIOR
06 RECURSO INOMINADO Nº 629/2017
ORIGEM: JUIZADO DE TURIAÇU
RECORRENTE: BANCO ITAÚ UNIBANCO
ADVOGADO: JOSÉ ALMIR DA ROCHA MENDES JÚNIOR OAB/RN 392-A
RECORRIDO: JULIO LAURO LEITE
ADVOGADO: KLECIA REJANE FERREIRA CHAGAS OAB/MA 8054

RELATOR (A): JOSÉ JORGE FIGUEIREDO DOS ANJOS JÚNIOR
07 RECURSO INOMINADO Nº 610/2017
ORIGEM: JUIZADO DE TURIAÇU
RECORRENTE: BANCO UNIBANCO-UNIÃO DOS BANCOS
ADVOGADO: JOSÉ ALMIR DA ROCHA MENDES JÚNIOR OAB/RN 392-A
RECORRIDO: FRANCISCA HIPOLITA LEITE DE CARVALHO
ADVOGADO: ANTÔNIO AUGUSTO SOUSA OAB/MA 4847 E CRISTIAN FÁBIO
ALMEIDA BORRALHO OAB/MA 8310

RELATOR (A): JOSÉ JORGE FIGUEIREDO DOS ANJOS JÚNIOR
08 RECURSO INOMINADO Nº 634/2017
ORIGEM: JUIZADO DE MIRINZAL
RECORRENTE: BANCO ITAÚ BMG S/A
ADVOGADO: CARLOS FERNANDO SIQUEIRA CASTRO OAB/MA 8883
RECORRIDO: DARCILENE DIONIZIA SILVA
ADVOGADO: LIDIANNE NAZARÉ PEREIRA CAMPOS CARDOSO OAB/MA 9100-A

RELATOR (A): JOSÉ JORGE FIGUEIREDO DOS ANJOS JÚNIOR
09 RECURSO INOMINADO Nº 632/2017
ORIGEM: JUIZADO DE TURIAÇU
RECORRENTE: BANCO ITAÚ BMG
ADVOGADO: JOSÉ ALMIR DA ROCHA MENDES JÚNIOR OAB/RN 392-A
RECORRIDO: OLGARINA SOARES
ADVOGADO: KLECIA REJANE FERREIRA CHAGAS OAB/MA 8054

Danielle de Sena Lourenço
Secretária Judicial da Turma Recursal de Pinheiro

Porto Franco

Primeira Vara de Porto Franco

PROCESSO Nº 0001404-78.2017.8.10.0053 (14042017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

AUTOR: DULCE PEREIRA BELFORT
ADVOGADO: FRANCISCO BANDEIRA COUTINHO ( OAB 1043A-MA ) e NEIRIVAN RODRIGUES SILVA CHAVES ( OAB 5681-
MA )

REU: MUNICIPIO DE PORTO FRANCO - MA

DECISÃO - MANDADO DE INTIMAÇÃOProcesso n. 1404-78.2017.8.10.0053AÇÃO DECLARATÓRIA C/PEDIDO LIMINAR C/C
COBRANÇA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAISParte Autora: DULCE PEREIRA BELFORTParte Ré: MUNICÍPIO DE
PORTO FRANCO - MA Aduz a parte autora em resumo, que firmou sucessivos contratos de prestação de serviços com a parte ré,
o último de 02/02/2016 a 31/12/2016, para as funções administrativas na Escola Presbiteriana "Oseias Gonçalves". Em
outubro/2016 verificou que estava grávida e em janeiro de 2017 foi notificada verbalmente de que o atual gestor mandou-lhe
demitir, mesmo tendo conhecimento do seu estado gravídico. Em razão da demissão está passando por sérias dificuldades
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financeiras e abalo pcisológico, eis que não foi reintegrada ao cargo/função e não recebeu a compensação financeira devida,
apesar de ter procurado a parte ré através das Secretarias de Educação e de Administração, como também o Setor de RH. Pede
liminar para determinar que a parte ré efetue o pagamento da indenização substitutiva pelo período da estabilidade provisória,
desde a data a sua ilegal demissão (janeiro/17) até 05 meses após o parto, determinando o pagamento imediato dos meses
injustificadamente não pagos à autora, no valor total de R$4.796,97, bem como regularize o pagamento da indenização nos meses
subsequentes, sob pena e multa diária e pessoal ao gestor e bloqueio nas contas da parte ré. Pede gratuidade judiciária e junta os
documentos de fls. 19/44.É o breve relatório. Decido.É firme a jurisprudência do STF, no sentido de que, se o vínculo estabelecido
entre o Poder Público e o servidor for estatutário ou de caráter jurídico-administrativo, a competência para análise das
controvérsias trabalhistas será da Justiça Comum. Logo, a justiça comum é competente para processar e julgar litígios entre
servidores temporários e a administração pública, ainda que os contratos temporários sejam irregulares.O art.37, IX, da CF/88
autoriza que a administração pública contrate pessoas, sem concurso público, tanto para o desempenho de atividades de caráter
eventual, temporário ou excepcional, como também para o desempenho das funções de caráter regular e permanente, desde que
indispensáveis ao atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público. Em suma, mesmo em atividades
públicas de natureza permanente, como as desenvolvidas nas áreas de saúde, educação e segurança pública, é possível, em
tese, a contratação por prazo determinado para suprir uma demanda eventual ou passageira. Viola o art. 37, II e § 2º da
Constituição de 1988, a admissão de pessoal para função no serviço público, sem prévia aprovação em concurso público, na forma
de contrato de prestação de serviços firmado com prazo determinado, mas que não se subsume as hipóteses previstas em lei,
além de que se mantém por longo período; sendo devido apenas direito ao pagamento da contraprestação pactuada e dos valores
referentes aos depósitos do FGTS. Vide enunciados da Súmula 363##, do TST, e da Súmula 466#, do STJ.Entretanto, com base
nesse permissivo constitucional, inúmeros municípios, dentre eles o de Porto Franco/MA, relutam em aplicar a regra de forma
escorreita e desrespeitam sistematicamente a Carta Magna, entabulando contratos precários/nulos mesmo existindo pessoas
aprovadas em concurso público aguardando nomeações, como ocorrera na gestão passada e continua ocorrendo na atual (vide
ACP n. 393-14.2017.8.10.0053). Mesmo nulos, esses contratos consolidam algumas situações, inclusive o direito à estabilidade
provisória das gestantes que eventualmente ocupem/ocuparam essas vagas de forma irregular. A Constituição Federal, norteada
pelo princípio da dignidade da pessoa humana, é clara ao dispor no art.39, §3º, que aos servidores ocupantes de cargo público é
assegurado o recebimento de determinados direitos trabalhistas, dentre eles o direito à estabilidade provisória às gestantes.Logo,
no tocante às gestantes, qualquer que seja o regime jurídico a elas aplicável, não importando se de caráter administrativo ou de
natureza contratual (CLT), mesmo aquelas ocupantes de cargo em comissão ou exercentes de função de confiança ou, ainda, as
contratadas por prazo determinado, inclusive na hipótese prevista no inciso IX do art. 37 da Constituição, ou admitidas a título
precário - têm direito público subjetivo à estabilidade provisória, desde a confirmação do estado fisiológico de gravidez até cinco (5)
meses após o parto (ADCT, art. 10, II, "b"), e, também, à licença-maternidade de 120 dias (CF, art. 7º, XVIII, c/c o art. 39, § 3º),
sendo-lhes preservada, em consequência, nesse período, a integridade do vínculo jurídico que as une à Administração Pública ou
ao empregador, sem prejuízo da integral percepção do estipêndio funcional ou da remuneração laboral. Vê-se, portanto, que a
Constituição não faz qualquer diferenciação entre a forma de ingresso no serviço público, tratando todas as servidoras de forma
equânime.Observa-se, pelo menos em sede de cognição sumária, ato aparentemente ilegal praticado pelo prefeito municipal ao
demitir as servidoras gestantes, pois, em que pese o interesse da Administração Pública, prevalece nessa situação, claramente, a
integral proteção ao nascituro (nos moldes do artigo 227 da Constituição Federal). Em seu voto, no Recurso Extraordinário n.
634.093 AgR (DJE de 7.12.2011), o Ministro Relator Celso de Mello, assim consignou de forma esclarecedora:"O acesso da
servidora pública e da trabalhadora gestante à estabilidade provisória, que se qualifica como inderrogável garantia social de índole
constitucional, supõe a mera confirmação objetiva do estado fisiológico de gravidez, independentemente, quanto a este, de sua
prévia comunicação ao órgão estatal competente, ou, quando for o caso, ao empregador. Tais direitos são garantidos a todas as
trabalhadoras gestantes - contratadas em regime jurídico de caráter administrativo ou contratual (CLT), ocupantes de cargo em
comissão, função de confiança, ou ainda admitidas por prazo determinado ou a título precário".Destarte, indene de dúvidas que a
aquisição da estabilidade provisória, decorrente de gravidez, está condicionada somente à confirmação da condição gestacional,
durante a vigência do pacto laboral, independentemente de sua prévia comunicação ao empregador ou ao órgão público
competente. Aliás, nessa direção dispõe a súmula 244 do Tribunal Superior do Trabalho##.Corroborando o entendimento acima
delineado, colaciono os seguintes julgados:STF - CONSTITUCIONAL. LICENÇA-MATERNIDADE. CONTRATO TEMPORÁRIO DE
TRABALHO. SUCESSIVAS CONTRATAÇÕES. ESTABILIDADE PROVISÓRIA. ART. 7º, XVIII DA CONSTITUIÇÃO. ART. 10, II, b
do ADCT. RECURSO DESPROVIDO. A empregada sob regime de contratação temporária tem direito à licença-maternidade, nos
termos do art. 7º, XVIII da Constituição e do art. 10, II, b do ADCT, especialmente quando celebra sucessivos contratos
temporários com o mesmo empregador. Recurso a que se nega provimento. (RE 287905, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE,
Relator(a) p/ Acórdão: Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, julgado em 28/06/2005, DJ 30-06-2006 PP-00035 EMENT
VOL- 02239-03 PP-00466 LEXSTF v. 28, n. 331, 2006, p. 247-268). GRIFEI(TJMG-0713487) APELAÇÃO CÍVEL - REEXAME
NECESSÁRIO - MUNICÍPIO DE PONTE NOVA - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - SERVIDORA GESTANTE - DISPENSA -
REINTEGRAÇÃO - DIREITO À ESTABILIDADE PROVISÓRIA - GARANTIA CONSTITUCIONAL. A Constituição da República
(CR/88) arrola, em seu art. 6º, a proteção a maternidade e o trabalho como direitos sociais, e para garantir e efetivar
simultaneamente esses direitos, previu, no Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT), em seu art. 10, II, "b", a
estabilidade provisória para a gestante. O Supremo Tribunal Federal reconheceu a compatibilidade dessa estabilidade com o
contrato temporário de trabalho, seja ele firmado no âmbito privado ou público. Constatando que o Município dispensou de forma
desmotivada a servidora, contratada temporariamente para atender situação de excepcional interesse público, é cabível a sua
reintegração ao cargo pelo período da estabilidade provisória concedida à gestante por força constitucional. (AP Cível nº
0001217-11.2015.8.13.0521 (1), 8ª Câmara Cível do TJMG, Rel. Gilson Soares Lemes. j. 11.11.2016, Publ. 28.11.2016). A
jurisprudência é farta quando se trata de garantir estabilidade provisória às servidoras públicas gestantes, não importando sejam
contratadas de forma precária ou se comissionadas. Se a gestante tem estabilidade provisória e foi demitida nesse período, deve
ser indenizada pelo período correspondente ao afastamento indevido. Nesse sentido o pedido liminar deve ser deferido, nos
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termos do art. 297, do NCPC, que assim dispõe: O juiz poderá determinar as medidas que considerar adequadas para efetivação
da tutela provisória. E o art. 300, do mesmo diploma processual prevê que: A tutela de urgência será concedida quando houver
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. E o § 3º deste
artigo diz que: A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos
efeitos da decisão. Aqui, estamos diante e um pedido de natureza satisfativa (antecipada), pois o pedido de pagamento dos meses
de afastamento indevido antecipa um dos pedidos principais, que é a indenização substitutiva referente a estabilidade provisória.
No caso, a parte autora logrou demonstrar a probabilidade do seu direito (fumus boni juris), pois demonstrou a sua gravidez, a qual
ultrapassou o período do término do contrato, de forma que a ela estava garantido, como demonstrado, a continuação do vínculo
até 05 meses após o parto. Como o pedido liminar é de pagamento de meses já transcorridos, janeiro a maio deste ano, e os
valores estão demonstrados na inicial (fl.14), não existe óbice ao deferimento. Também logrou demonstrar o perigo de dano ou o
risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), pois a verba de natureza alimentar, uma vez demonstrado o direito ao
recebimento, não deve aguardar por tempo indeterminado, até que se julgue o mérito, pois a urgência em receber, sem maiores
delongas, se faz presente neste tipo de remuneração, o qual não apresenta, pela sua natureza e pelo valor pedido, perigo de
irreversibilidade dos afeitos da decisão. A parte autora pede o pagamento imediato dos meses vencidos, porém, respeitando a
necessidade de atos administrativos necessários ao cumprimento voluntário da medida, entendo seja suficiente o prazo de 05
(cinco) dias, e assim será a decisão, devendo os demais meses serem pagos até as datas dos seus respectivos vencimentos.
ANTE O EXPOSTO, defiro o pleito liminar de antecipação de tutela, para determinar que a parte ré efetue o pagamento à parte
autora, da indenização substitutiva pelo período da estabilidade provisória, desde a data a sua ilegal demissão (janeiro/17) até 05
meses após o parto, determinando o pagamento, no prazo de 05 (cinco) dias, dos meses injustificadamente não pagos à autora,
no valor total de R$4.796,97, bem como regularize o pagamento da indenização nos meses subsequentes, nos seus respectivos
vencimentos, sob pena e multa diária de R$500,00 (quinhentos reais), até o limite de vinte dias, a ser suportada pessoalmente pelo
gestor, já que para a efetivação do ato, ainda que o devedor seja o município, depende de ato do prefeito, podendo ainda ser
determinadas outras medidas legais, como o bloqueio nas contas da parte ré, se necessário. Entendo não ser o caso de
designação de audiência de conciliação (NCPC, art. 334, § 4º, inciso II), portanto, determino seja a parte ré intimada desta decisão
para o seu devido cumprimento, bem como seja citada para, querendo, responder no prazo legal de 30 (trinta) dias (NCPC, art.
335, c/c art. 180 e 183). DEFIRO A GRATUIDADE JUDICIÁRIA À PARTE AUTORA. INTIMEM-SE. Decisão válida como mandado
de intimação. Porto Franco/MA, 26 de junho de 2017.Antonio Donizete Aranha BaleeiroJuiz de Direito Resp: 117838

PROCESSO Nº 0000058-29.2016.8.10.0053 (582016)
AÇÃO: ATOS E EXPEDIENTES | PETIÇÃO
REQUERENTE: ANTONIO FRANCISCO DA CRUZ PACHECO e FABILENE PEREIRA DA SILVA PACHECO e MARCELIA
OLIVEIRA SOUSA e MARCIA DE OLIVEIRA VILELA e PATRÍCIA ROCHA DOS SANTOS 
ADVOGADO: NOELY SANTOS NUNES (OAB/MA 14383)
REQUERIDO: ALEXANDRE C DE SOUSA e NTB DE ALENCAR PRODUÇÕES e STUDIO CAMARGO'S FOTO DIGITAL 

VISTOS EM CORREIÇÃOCORREIÇÃO ORDINÁRIA (art. 13 e ss., do CNCGJ/MA), PORTARIA-TJ - 27592017.Processo n. Intime-
se a parte autora para fornecer o endereço da parte requerida ou reiqueira diligência nesse sentido, especificando-a, no prazo de
15 dias. Porto Franco (MA), 16 de maio de 2.017.Antônio Donizete Aranha BaleeiroJuiz de Direito Resp: 117713
SEDE DO JUÍZO:1ª Vara desta Comarca, sito à Travessa Boa Vista, s/n, Centro, Porto Franco/MA, CEP 65.970-000, tel. (99)
3571-2415.

Porto Franco (MA), 29de junho de 2017.
Maria da Conceição Parreão do Carmo

Auxiliar Judiciário. Mat. 165951
Assino de ordem do MM. JUIZ DE DIREITO ANTONIO DONIZETE ARANHA BALEEIRO, nos termos do art. 3º do Provimento
nº 001/2007/CGJ/MA.

PROCESSO Nº 0000646-02.2017.8.10.0053 (6462017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
AUTOR: SIMPROESEMMA (SINDICATO DOS TRABALHADORES EM APLICAÇÃO BASICA DAS REDES PÚBLICAS
ESTADUAL E MUNICIPAIS DO ESTADO DO MARANHÃO) 
ADVOGADO: ADILENE RAMOS SOUSA ( OAB 5699-MA )
REU: MUNICÍPIO DE PORTO FRANCO/MA 
Com base no provimento nº 001/2007 da CGJ/MA, inciso IV: "Apresentada contestação, intimação do(a) autor(a) para
manifestação em 15 (quinze) dias"; intime-se o autor para manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias.
SEDE DO JUÍZO:1ª Vara desta Comarca, sito à Travessa Boa Vista, s/n, Centro, Porto Franco/MA, CEP 65.970-000, tel. (99)
3571-2415.

Porto Franco (MA), 27de junho de 2017.
Maria da Conceição Parreão do Carmo

Auxiliar Judiciário. Mat. 165951
Assino de ordem do MM. JUIZ DE DIREITO ANTONIO DONIZETE ARANHA BALEEIRO, nos termos do art. 3º do Provimento
nº 001/2007/CGJ/MA.

PROCESSO Nº 0000668-94.2016.8.10.0053 (6682016)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
AUTOR: ANA CLERES PEREIRA BARROS 
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ADVOGADO: FELIPE FERNANDO MINEIRO CAVALCANTE ( OAB 15067-MA )
REU: BANCO DO BRASIL S.A.
ADVOGADO: RAFAEL SGANZERLA DURAND (OAB/SP 211648 e OAB/MA 10348-A_

VISTOS EM CORREIÇÃOCORREIÇÃO ORDINÁRIA (art. 13 e ss., do CNCGJ/MA), PORTARIA-TJ - 27592017.Processo n. Intime-
se a parte requerida para se manifestar sobre o pedido de desistência de fl. 85 no prazo de 15 dias.Porto Franco (MA), 16 de maio
de 2.017.Antônio Donizete Aranha BaleeiroJuiz de Direito Resp: 117713
SEDE DO JUÍZO:1ª Vara desta Comarca, sito à Travessa Boa Vista, s/n, Centro, Porto Franco/MA, CEP 65.970-000, tel. (99)
3571-2415.

Porto Franco (MA), 29de junho de 2017.
Maria da Conceição Parreão do Carmo

Auxiliar Judiciário. Mat. 165951
Assino de ordem do MM. JUIZ DE DIREITO ANTONIO DONIZETE ARANHA BALEEIRO, nos termos do art. 3º do Provimento
nº 001/2007/CGJ/MA.

PROCESSO Nº 0001114-97.2016.8.10.0053 (11142016)
AÇÃO: PROCESSO CAUTELAR | BUSCA E APREENSÃO

REQUERENTE: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA
Advogado: Dante Mariano Gregnanin Sobrinho (OAB/SP 31618)
REQUERIDO: JOÃO SANTANA DOS SANTOS
Advogado: Jammerson de Jesus Moreira (OAB/MA 14546)
VISTOS EM CORREIÇÃO ORDINÁRIA (art. 13 e ss., do CNCGJ/MA), PORTARIA-TJ - 27592017. Processo n. Intime-se a parte
requerida para dizer se possui provas a produzir no prazo de 15 dias. Porto Franco (MA), 10 de maio de 2.017. Antônio Donizete
Aranha BaleeiroJuiz de Direito Resp: 117838
SEDE DO JUÍZO:1ª Vara desta Comarca, sito à Travessa Boa Vista, s/n, Centro, Porto Franco/MA, CEP 65.970-000, tel. (99)
3571-2415.

Porto Franco (MA), 29de junho de 2017.
Maria da Conceição Parreão do Carmo

Auxiliar Judiciário. Mat. 165951
Assino de ordem do MM. JUIZ DE DIREITO ANTONIO DONIZETE ARANHA BALEEIRO, nos termos do art. 3º do Provimento
nº 001/2007/CGJ/MA.

PROCESSO Nº 0001141-80.2016.8.10.0053 (11412016)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
AUTOR: MARIA SANTOS PINTO 
ADVOGADO: LUCAS DE SOUZA GAMA ( OAB 10307-MA )
REU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 
Com base no provimento nº 001/2007 da CGJ/MA, inciso IV: "Apresentada contestação, intimação do(a) autor(a) para
manifestação em 15 (quinze) dias"; intime-se o autor para manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias.
SEDE DO JUÍZO:1ª Vara desta Comarca, sito à Travessa Boa Vista, s/n, Centro, Porto Franco/MA, CEP 65.970-000, tel. (99)
3571-2415.

Porto Franco (MA), 29 de junho de 2017.
Maria da Conceição Parreão do Carmo

Auxiliar Judiciário. Mat. 165951
Assino de ordem do MM. JUIZ DE DIREITO ANTONIO DONIZETE ARANHA BALEEIRO, nos termos do art. 3º do Provimento
nº 001/2007/CGJ/MA.

PROCESSO Nº 0002127-34.2016.8.10.0053 (21282016)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
AUTOR: EDSON FRANCISCO DOS SANTOS e MUNICÍPIO DE LAJEADO NOVO-MA
ADVOGADO: LUCIANA DE SOUZA RAMOS ( OAB 9769-MA )
REU: ESTADO DO MARANHÃO
Com base no provimento nº 001/2007 da CGJ/MA, inciso IV: "Apresentada contestação, intimação do(a) autor(a) para
manifestação em 15 (quinze) dias"; intime-se o autor para manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias.
SEDE DO JUÍZO:1ª Vara desta Comarca, sito à Travessa Boa Vista, s/n, Centro, Porto Franco/MA, CEP 65.970-000, tel. (99)
3571-2415.

Porto Franco (MA), 27 de junho de 2017.
Maria da Conceição Parreão do Carmo

Auxiliar Judiciário. Mat. 165951
Assino de ordem do MM. JUIZ DE DIREITO ANTONIO DONIZETE ARANHA BALEEIRO, nos termos do art. 3º do Provimento
nº 001/2007/CGJ/MA.

PROCESSO Nº 0003096-49.2016.8.10.0053 (30972016)

Página 1773 de 2382 Diário da Justiça Eletrônico Disponibilização: 30/06/2017
Edição nº 114/2017 Publicação: 03/07/2017

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO - Praça Dom Pedro II, s/n Centro - CEP 65010-905 - São Luis-MA - Fone: (98) 2106-9000 - www.tjma.jus.br
Diário da Justiça Eletrônico - Diretoria Judiciária - Coordenadoria de Jurisprudência e Publicações - Fone: (98) 2106 9805 / 9810 / 9896 / 9897 - publicacoes@tj.ma.gov.br



AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
AUTOR: CÁSSIO GOMES PEREIRA LUCENA - ADVOGADO 
ADVOGADO: FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA SILVA ( OAB 7856-MA )
REU: MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO PARAISO 

VISTOS EM CORREIÇÃO ORDINÁRIA (art. 13 e ss., do CNCGJ/MA), PORTARIA-TJ - 27592017.Processo n. Intime-se as partes
para dizerem se têm outras provas a produzir, no prazo de 15(quinze) dias. Porto Franco (MA), 16 de maio de 2.017. Antônio
Donizete Aranha BaleeiroJuiz de Direito Resp: 117713
SEDE DO JUÍZO:1ª Vara desta Comarca, sito à Travessa Boa Vista, s/n, Centro, Porto Franco/MA, CEP 65.970-000, tel. (99)
3571-2415.

Porto Franco (MA), 29de junho de 2017.
Maria da Conceição Parreão do Carmo

Auxiliar Judiciário. Mat. 165951
Assino de ordem do MM. JUIZ DE DIREITO ANTONIO DONIZETE ARANHA BALEEIRO, nos termos do art. 3º do Provimento
nº 001/2007/CGJ/MA.

PROCESSO Nº 0000150-07.2016.8.10.0053 (1502016)
AÇÃO: PROCEDIMENTOS REGIDOS POR OUTROS CÓDIGOS, LEIS ESPARSAS E REGIMENTOS | RETIFICAÇÃO OU
SUPRIMENTO OU RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL
REQUERENTE: RAIMUNDO HOLANDA BRITO 
ADVOGADO: KALIN MACHADO DE ALMEIDA ( OAB 12270-MA )
VISTOS EM CORREIÇÃO ORDINÁRIA (art. 13 e ss., do CNCGJ/MA), PORTARIA-TJ - 27592017. Processo n. Cumpra-se o
Despacho de fl. 20 Porto Franco (MA), 08 de maio de 2.017.Antônio Donizete Aranha BaleeiroJuiz de Direito Resp: 117838
Despacho de fl. 20 “Proceda-se como requer o Ministério Público à fl. 19.”
Requerimento do MPE de fl. 19 “Com isto posto, o Ministério Público pugna pela intimação do Requerente, através de seu
patrono, para que apresente nos Autos as informações exigidas pelo art. 80 da Lei nº 6.015/73.”
SEDE DO JUÍZO:1ª Vara desta Comarca, sito à Travessa Boa Vista, s/n, Centro, Porto Franco/MA, CEP 65.970-000, tel. (99)
3571-2415.

Porto Franco (MA), 29de junho de 2017.
Maria da Conceição Parreão do Carmo

Auxiliar Judiciário. Mat. 165951
Assino de ordem do MM. JUIZ DE DIREITO ANTONIO DONIZETE ARANHA BALEEIRO, nos termos do art. 3º do Provimento
nº 001/2007/CGJ/MA.

PROCESSO Nº 0000463-65.2016.8.10.0053 (4632016)
AÇÃO: PROCESSO COMUM | AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
AUTOR: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL
ACUSADO: FRANCISCO LIMA DIAS FILHO
ADVOGADO: IUB FÁVERO NATHASJE (OAB/MA 11.083)
FINALIDADE: INTIMAR O ADVOGADO DA PARTE AUTORA DO INTEIRO TEOR DO R.DESPACHO, proferido às fl. 184 e
DESPACHO de fl.186: Ação Penal nº463-65.2016.8.10.0053 (4632016) e Acusado: Francisco Lima Dias Filho. Em
atendimento ao ofício circular conjunto enviado pela Corregedoria-Geral de Justiça do Maranhão, com a finalidade de
proceder ao controle de réus presos, sentenciados e provisórios, compulsando os autos, verifico que o réu Francisco
Lima Dias Filho foi agraciado com liberdade provisória no dia 06.06.2016, consoante se denota dos termos da decisão
proferida à fl.161.Portanto, no presente caso, vislumbro que não houve alimentação do sistema THEMIS quanto à
informação da soltura do acusado.Dando continuidade ao processo, consoante previsto no termo de audiência de fl.161,
intime-se o advogado de defesa constituído para oferecer alegações finais no prazo de 10 (dez) dias.Após, voltem
conclusos.
Despacho de fl.186: VISTOS EM CORREIÇÃOCORREIÇÃO ORDINÁRIA (art. 13 e ss., do CNCGJ/MA), PORTARIA-TJ -
27592017.Processo n. Reitere-se a intimação do defensor para apresentar alegações finais em 10 dias.Decorrido o prazo
sem resposta, certifique-se e voltem-me conclusos.
PORTO FRANCO (MA), 30 DE MARÇO DE 2017.

VANESSA ALVES COSTA
Auxiliar Judiciário. Mat. 166207

ASSINO DE ORDEM DO MM. JUIZ DE DIREITO, TITULAR DA 1ª VARA, ANTÔNIO DONIZETE ARANHA BALEEIRO, NOS
TERMOS DO ART. 3º DO PROVIMENTO Nº 001/2007/CGJ/MA.

PROCESSO Nº 0000891-47.2016.8.10.0053 (8912016)
AÇÃO: PROCEDIMENTOS ESPECIAIS DE JURISDIÇÃO CONTENCIOSA | REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE
AUTOR: JACOBI ALVES BEZERRA
ADVOGADA: BALTAZAR DE SOUSA LIMA (OAB/MA 2968)
REU: DOMINGOS FERNANDES DIAS
ADVOGADO: CASSIO GOMES PEREIRA LUCENA (OAB/MA 13.190)
FINALIDADE: INTIMAR AS PARTES,VIA ADVOGADOS DE TODO O TEOR DA R. SENTENÇA DE FLS.30/31: SENTENÇA
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CÍVELProcesso n. 891-47.2016.8.10.0053AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSEAutor: JACOBI ALVES BEZERRARéu:
DOMINGOS FERNANDES DIAS DA SILVATrata-se de ação de manutenção de posse entre as partes acima indicadas e
qualificadas nos autos, onde alega o autor, em resumo, que mora na Fazenda Santana desde que nasceu, na qual detém a posse
mansa, pacífica e direta de 04 (quatro) alqueires desde a morte do seu genitor ocorrida em 31/12/1974. Alega ser pessoa sem
cultura e em fevereiro de 2011, foi procurado pelo réu para negociar, juntamente com seus irmãos, os direitos hereditários da
Fazenda Santana que provinham se deu falecido pai José Vitorino Ribeiro. Foi realizado o negócio, entretanto, em seguida, foi
descoberto que o autor e seus irmãos foram enganados e que a escritura pública de sessão de herança não se limitava à Fazenda
Santana, mas incluía também a Gleba Bela Vista e uma parte de terras em campo aberto, ou seja, três áreas conforme Escritura
Pública de Cessão de Direitos Hereditários em anexo.Aduz que, descoberto o engodo, o réu não veio tomar posse da área e o
autor permaneceu todo esse tempo, porém a pouco tempo atrás foi procurado pelo réu e este disse que a terra deveria ser
desocupada, que esperaria apenas a colheita da mandioca do autor. No entanto, alguns dias atrás, foi novamente procurado pelo
réu, mas desta vez foi dado um ultimato até o dia 01/05/2016, quando tudo seria derrubado de trator. Nessa inoportuna visita, foi
oferecido o valor de R$2.000,00 pelo réu ao autor para que desocupasse a fazenda imediatamente. Alega que, diante dessa
turbação, com o risco de perder a posse, e embora não a tenha perdido, está sendo impedido de gozá-la, tirando-lhe a paz,
causando-lhe prejuízos e incertezas, portanto, com base no art. 558 e art. 562 do NCPC, pede a manutenção na posse e demais
cominações de praxe.Com a inicial os documentos de fls. 07/11.Designada e realizada a audiência de justificação, conforme fl.17,
com a presença das partes, não houve acordo e nem produção de provas, sendo deliberado pela manutenção do autor na área
durante o prazo para a contestação do réu, e réplica do autor, para a partir de então proferir deliberação conclusiva.Contestação
apresentada (fls.22/24), aduzindo o réu, em resumo, que a presente ação não serve para a finalidade ora pretendida, posto que o
autor não é detentor de posse dos imóveis em questão, haja vista que dita posse foi transferida ao réu, juntamente com o domínio
dos bens ora mencionados, conforme se depreende da simples leitura da escritura anexada, a qual foi também subscrita por
advogado contratado pelo próprio autor para acompanhá-lo na época do negócio. Aduz que, caso o autor tenha algo a alegar face
o negócio jurídico ora discutido, deverá ajuizar ação própria, para discussão da validade do ato, não servindo a presente demanda
para o esclarecimento e resolução de eventual vício na celebração do negócio, o que de fato jamais ocorrera. Aduz que o autor
age de má-fé, ao alegar inverdades, as quais descreve. Pede ao final a improcedência da demanda e que seja determinada a
imediata desocupação dos imóveis por parte do autor, condenando-o aos ônus sucumbenciais.Intimado o advogado do autor para
a réplica à contestação, quedou-se inerte (fl.28).Relatei. Decido.Analisando melhor a questão, verifico que se enquadra em uma
das hipóteses do art. 485, do NCPC, portanto, o feito comporta julgamento no estado em que se encontra, com fundamento no art.
354, do NCPC, o qual dispõe que: Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas nos arts. 485 e 487, incisos II e III, o juiz proferirá
sentença. O autor pede manutenção de posse, porém argumenta que fora enganado pelo réu, ou seja, que consta em documento
público a venda dos direitos hereditários de três imóveis, mas na verdade a venda foi de apenas um deles, portanto, aduz que
permaneceu na posse do imóvel que alega não ter vendido, a qual está sendo turbada pelo réu. O certo é que o negócio foi feito e
está documentado por escritura pública, a qual tem fé pública até prova em contrário. E em razão desta circunstância, o feito pode
e deve ser julgado no estado em que se encontra, pois não demanda produção de prova para demonstrar que o pedido envolve
alegação de vício do negócio jurídico, cuja ação adequada seria a de anulação do referido negócio, caso ainda esteja dentro do
prazo para fazê-lo. O fato trazido aos autos, pelos argumentos da própria parte autora, daí a desnecessidade de dar seguimento
ao feito, é que o autor vendeu os direitos sobre os três imóveis ao réu, mas permaneceu morando em um deles. Nesta
circunstância, a permanência do autor no imóvel, após tê-lo vendido ao réu, não passa de mera permissão, a chamada detenção,
portanto não se trata de posse. É o que está disposto no art. 1.208, do Código Civil, in verbis: Não induzem posse os atos de mera
permissão ou tolerância assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos, ou clandestinos, senão depois de cessar a
violência ou a clandestinidade. Destarte, os atos de mera permissão ou tolerância não induzem posse, e, se não existe posse, não
há o que se falar em manutenção desta. Nesse sentido as Ementas dos julgados: (TJCE-0053088) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUTORA QUE RESIDIA NO IMÓVEL POR MERA LIBERALIDADE DO RÉU. IMPOSSIBILIDADE
DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ARTIGO 1.208 DO CC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1.
É inequívoco que a pretensa posse do Apelante cabe aqui frisar que nem posse houve, pois é in casu um mero detentor, como
será demonstrado adiante - é precária. 2. Outrossim, ponto nodal da questão é a regra insculpida no art. 1.208 do Código Civil que
determina: "não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância assim como não autorizam a sua aquisição os atos
violentos, ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou a clandestinidade". 3. Logo, penso que no caso em testilha a
recorrente é uma mera detentora (fâmulo da posse), pois passou a residir no imóvel em litígio mediante simples ato de permissão
do recorrido, dito por palavras menos congestionadas, o ora Apelado, fez um favor ao deixá-lo, temporariamente, utilizar o imóvel
como moradia, e agora o Apelante - em situação flagrante de abuso de confiança - se nega a devolvê-lo. 4. Recurso conhecido e
não provido. (Apelação nº 0003284-98.2008.8.06.0064, 6ª Câmara Cível do TJCE, Rel. Jucid Peixoto do Amaral. unânime, DJe
18.12.2015). In Juris Plenum Ouro, Caxias do Sul: Plenum, n. 55, maio/jun. 2017. 1 DVD. ISSN 1983-0297.(TJES-0029319)
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ATOS DE MERA PERMISSÃO NÃO INDUZEM POSSE. DIREITO
REAL DE HABITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO À INDENIZAÇÃO E RETENÇÃO PELAS BENFEITORIAS.
IMPOSSIBILIDADE. MERA DETENÇÃO DO IMÓVEL. REINTEGRAÇÃO PROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
SENTENÇA REFORMADA. 1. In casu, o contrato particular de compra e venda, o recibo do pagamento do valor pactuado (fls.
11/12), bem como os depoimentos testemunhais colhidos às fls. 34/35, dão conta de que o imóvel foi adquirido somente pelo
apelante e que este, por ato de mera permissão, deixou que seu genitor residisse na casa, restando evidenciada, destarte, a posse
indireta do recorrente. 2. Assim, não há que se falar em posse do genitor do apelante, já falecido, e nem da apelada, sua ex-
companheira, haja vista que os atos de mera permissão não induzem posse, conforme o disposto no art. 1.208 do Código Civil. 3.
Ademais, esclareço que não há que se falar em direito real de habitação da apelada, uma vez que, mesmo que considerada a
hipótese de união estável entre ela e o de cujus, este não tinha a posse do imóvel, mas sim a mera detenção, oriunda do ato de
permissão. 4. Por fim, destaco que o direito de indenização pelas benfeitorias previsto no Código Civil diz respeito somente ao
possuidor, não sendo a mesma prerrogativa conferida ao mero detentor do bem. (TJMG. Apelação Cível 1.0210.10.004247-7/001,
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Relator(a): Des. (a) Luciano Pinto, 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16.01.2014, publicação da súmula em 28.01.2014).
(Processo nº 0012296-73.2010.8.08.0012, 1ª Câmara Cível do TJES, Rel. Ewerton Schwab Pinto Júnior. j. 04.10.2016, DJ
13.10.2016). In Juris Plenum Ouro, Caxias do Sul: Plenum, n. 55, maio/jun. 2017. 1 DVD. ISSN 1983-0297.(TJSP-1041758)
APELAÇÃO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. Tendo em vista o julgamento do
recurso, resta prejudicado o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Recurso prejudicado neste ponto. SUSPEIÇÃO
DO MAGISTRADO SENTENCIANTE. Alegação de violação à imparcialidade. Cabimento de exceção de suspeição do magistrado,
em detrimento da apelação. Não acolhimento. CERCEAMENTO DE DEFESA. Indeferimento de pergunta durante a oitiva de
testemunhas. Inocorrência. O julgador tem o poder de averiguar a conveniência e a necessidade da prova para o deslinde do feito.
Preliminar afastada. ALEGAÇÃO DE USUCAPIÃO EM DEFESA. Autores proprietários, sucessores de parenta falecida promovem
a reintegração de posse em face dos réus, que ocupam parte do Sítio herdado por eles. Sentença de procedência. Pleito recursal.
Requisitos do art. 1.240 do CC não configurados. Ausência de animus domini. Posse ad usucapionem não configurada.
Impossibilidade. Ocupação do imóvel em razão de mera autorização. Comodato. Não induzem posse ad usucapionem atos de
mera permissão, tolerância, cessão gratuita ou ocupação que fora consentida pelo proprietário. ALTERAÇÃO DO CARÁTER DA
POSSE. Os apelantes obtiveram permissão da falecida proprietária para virem a residir de forma gratuita no Sítio Ueda. Sentença
mantida. Apelo desprovido. (Apelação nº 0004262-32.2012.8.26.0338, 12ª Câmara de Direito Privado do TJSP, Rel. Ramon Mateo
Júnior. j. 09.02.2017). In Juris Plenum Ouro, Caxias do Sul: Plenum, n. 55, maio/jun. 2017. 1 DVD. ISSN 1983-0297. Portanto, ao
ingressar com demanda possessória enquadra-se na hipótese de inadequação da via eleita, pois o autor está residindo e
trabalhando no imóvel que ele mesmo vendeu, ou seja, nele permaneceu após a venda, por mera permissão ou tolerância do
comprador, de forma que, eventual vício do negócio da venda deve ser alegado na via própria. Cumpre-se esclarecer que, em
princípio, a permanência do autor na área se mostra indevida, porém esta se deu com a permissão do réu que até então não exigiu
a imissão na posse, além do pedido verbal, de forma que, a situação se mostra, ainda que precariamente, como se fosse um
comodato de uso, e por esta razão, nesta ação não se permite determinar a manutenção no autor na posse, como também não se
permite determinar a saída imediata deste do imóvel, como pediu o réu em sua contestação, a qual, se for o caso, assim como já
recomendado ao autor, também o réu deverá tomar as providências em ação própria, não sendo o caso de desforço imediato,
como pretendeu fazer, segundo as alegações do autor em sua inicial, até mesmo pelo tempo transcorrido desta
permissão/tolerância de uso. Assim, a ação deve ser extinta por impossibilidade jurídica do pedido, de forma que não existe
qualquer interesse processual em dar seguimento a uma ação, cujo pedido não tem cabimento e portanto não pode ser atendido
pela via escolhida. ANTE O EXPOSTO, julgo extinta a ação, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, incisos IV e VI)##,
do Código de Processo Civil vigente. Sem condenação em custas processuais eis que defiro o pedido de gratuidade judiciária,
porém, condeno o autor ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados e 10% (dez por cento) sobre o valor da causa,
entretanto a cobrança fica suspensa por 05 (cinco) anos, nos termos do § 3º(#) do art. 98, do NCPC. P.R.I.
Porto Franco, 28 de junho de 2017.

Vanessa Alves Costa
Auxiliar Judiciário. Mat. 166207

Assino de ordem do MM. JUIZ DE DIREITO, da 1ª Vara, ANTONIO DONIZETE ARANHA BALEEIRO, nos termos do art. 3º do
Provimento nº 001/2007/CGJ/MA.

PROCESSO Nº 0000972-59.2017.8.10.0053 (9722017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
AUTOR: MUNICIPIO DE PORTO FRANCO - MA 
ADVOGADO: SOLON RODRIGUES DOS ANJOS NETO ( OAB 8355-MA )
REU: ESTADO DO MARANHÃO
FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA VIA ADVOGADO, DE TODO O TEOR DO R. ATO ORDINATÓRIO DE FLS.94:
APRESENTADA CONTESTAÇÃO, INTIME-SE A PARTE AUTORA PARA MANIFESTAÇÃO NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS.
Porto Franco, 29 de junho de 2017.

Vanessa Alves Costa
Auxiliar Judiciário. Mat. 166207

Assino de ordem do MM. JUIZ DE DIREITO, da 1ª Vara, ANTONIO DONIZETE ARANHA BALEEIRO, nos termos do art. 3º do
Provimento nº 001/2007/CGJ/MA.

PROCESSO Nº 0001183-03.2014.8.10.0053 (11832014)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
AUTOR: DYONATHA MARQUES DA SILVA 
ADVOGADO: EDMILSON FRANCO DA SILVA ( OAB 4401-MA )
REU: EDSON FRANCISCO DOS SANTOS
ADVOGADOS: RAIMUNDO FONSECA SANTOS (OAB/MA 9126-A); RAFAEL FERRAZ MARTINS (OAB/MA 7552);DIOGO
DIAS MACEDO (OAB/MA 7893) e POLLYANNA BRAGA NASCIMENTO (OAB/MA 11.424.)
FINALIDADE: INTIMAR A PARTE REQUERIDA, VIA ADVOGADOS DE TODO O TEOR DO TERMO DE AUDIÊNCIA DE
FLS.103:
TERMO DE AUDIÊNCIA PRELIMINAR
Processo n.º 1183-03.2014.8.10.0053
Ação: COBRANÇA
Requerente: DYONATHA MARQUES DA SILVA
Advogado: Dr. Edmilson Franco da Silva, OAB/MA 4.401
Requerido: EDSON FRANCISCO DOS SANTOS
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Advogado: Dr. Raimundo Fonseca Santos, OAB/MA 9126-A
Data: 28/06/2017
Local: Fórum local
Horário designado/pregão: 09:30 horas/09h45 horas
Presentes: O MM. Juiz Dr. Antônio Donizete Aranha Baleeiro, MM. Juiz de Direito, titular da 1ª Vara desta Comarca de Porto
Franco, comigo, Secretária Judicial da 1ª Vara, abaixo-assinado.
Feito o pregão compareceu (ram): O(a) demandante acompanhado(a) de advogado(a). Ausente a parte requerida e advogado.
Iniciada a Audiência: Não foi possível a proposição de acordo, tendo em vista que a parte requerida não compareceu, verificando o
MM. Juiz a certidão de fls.99 em que a Contestação foi apresentada fora do prazo, ao requerido deve ser decretada a revelia.
Portanto, em seguida, proferiu a seguinte SENTENÇA: O requerente, devidamente identificado e representado, ingressou com a
presente ação de cobrança em face de Edson Francisco dos Santos, já qualificado, alegando, em síntese, que é credor do
requerido, no valor de R$ 10.000,00(dez mil reais), decorrentes de prestação de serviços como técnico, assessorando o requerido
como candidato a cargo eletivo, na campanha eleitoral em que este foi candidato a prefeito da cidade de Lajeado Novo-MA, tendo
sido inclusive, vitorioso. Afirma que ficou acertado que o pagamento se daria em 30/11/2012. O requerente, ante o contrato
celebrado, executou o serviço, tomando todas as providências, com dedicação e zelo, fato que levou o candidato a ter a sua
prestação de contas de campanha devidamente aprovada. Aduz que, apesar de todas as tentativas amigáveis para tentar receber
o seu crédito, o requerido se negou, apresentando desculpas, não havendo cumprimento da obrigação. Instruiu a inicial com os
documentos de fls.08/78. Devidamente citado (fl.80 e 80-v), o requerido apresentou a Contestação de fls.81/85, juntando apenas a
procuração de fls.86, porém, esta foi apresentada fora do prazo legal, vez que o mandado de citação foi juntado no dia 30/03/2015
e o prazo encerrou-se no dia 14/04/2015, mas a Contestação foi apresentada no dia 15/04/2015, conforme fl.81, havendo então a
certificação de intempestividade, conforme fl.99. Apesar da revelia, a qual só foi certificada depois de designada audiência de
conciliação, daí que mantida a audiência para esta data, a parte requerida não compareceu, como também não compareceu o seu
procurador, apesar de intimado conforme publicação de fl.101.É o relatório. Passo a decidir. Trata-se o presente feito, de ação de
cobrança, na qual a requerente pleiteia pelo pagamento de dívida por serviço prestado, via contrato verbal e não pagos pelo
requerido, como o requerido apresentou Contestação fora do prazo, resta caracterizada a sua revelia, com fulcro no artigo 355,
inciso II do NCPC, cabendo julgamento antecipado da lide, o que ora se providencia. Como se trata de valor originado de contrato
verbal, a prova não se faz necessária a sua apresentação com a inicial, a qual poderia ser objeto de prova testemunhal a ser
produzida durante a instrução, pelas partes, porém, diante da revelia, como o requerido não se desincumbiu do ônus de contestar
tempestivamente e assim de apresentar provas desconstitutivas do direito do requerente, demonstra que os efeitos da revelia
devem ser aplicados, ou seja deve ser considerado como verdadeiro o fato alegado na inicial, não havendo qualquer motivo a
trazer convicção contrária por parte deste juízo, até mesmo pelo descaso da parte requerida, que, além de não contestar
tempestivamente, também não se dispôs a vir a audiência para tentar uma conciliação, até porque a parte autora, se fez presente,
afirmando que o preço cobrado é o que foi combinado, o qual está até abaixo do que realmente se cobra para este tipo de serviço.
Ademais, caberia a parte requerida, como já disse, o ônus de desconstituir as alegações do requerente, demonstrando que houve
seu pagamento, ou que a divida não exista, porém, com a revelia, pressupõe que admitiu como verdadeiras as questões de fato
alegados pela parte autora, qual seja, a existência de relação jurídica e seu inadimplemento. Ante o exposto, JULGO
PROCEDENTE o pedido inicial, para condenar o requerido a pagar ao requerente o valor de R$ 10.000,00 (Dez mil reais),
acrescido de correção monetária e juros de mora de 1% ao mês desde a citação. Condeno o requerido ao pagamento das custas
processuais e honorários advocatícios do patrono da parte requerente, que fixo em 10% do valor da condenação, com fulcro no
artigo 85, § 2º do NCPC. Considerando que o NCPC não faz previsão de juízo de admissibilidade para interposição de Recurso de
Apelação, sobrevindo o referido recurso, fica a parte apelada intimada, desde já, para apresentar contrarrazões, no prazo de 15
dias úteis. Dou por publicada em audiência e intimados os presentes. Intime-se a parte requerida. Registre-se.” Nada mais
havendo encerrou-se o termo. Eu, Djanira Maria Bastos Cortes Albuquerque, Secretária Judicial, subscrevo e assino, e Vanessa
Alves Costa, Auxiliar Judiciário digitou.
Porto Franco, 29 de junho de 2017.

Vanessa Alves Costa
Auxiliar Judiciário. Mat. 166207

Assino de ordem do MM. JUIZ DE DIREITO, da 1ª Vara, ANTONIO DONIZETE ARANHA BALEEIRO, nos termos do art. 3º do
Provimento nº 001/2007/CGJ/MA.

PROCESSO Nº 0001612-96.2016.8.10.0053 (16122016)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
AUTOR: SANDRA SOUSA DA SILVA 
ADVOGADO: CARLOS ALUÍSIO DE OLIVEIRA VIANA ( OAB 9555-MA )
REU: CONSÓRCIO ESTREITO ENERGIA - CESTE
FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA VIA ADVOGADO, DE TODO O TEOR DO R. ATO ORDINATÓRIO DE FLS.496:
APRESENTADA CONTESTAÇÃO, INTIME-SE A PARTE AUTORA PARA MANIFESTAÇÃO NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS.
Porto Franco, 29 de junho de 2017.

Vanessa Alves Costa
Auxiliar Judiciário. Mat. 166207

Assino de ordem do MM. JUIZ DE DIREITO, da 1ª Vara, ANTONIO DONIZETE ARANHA BALEEIRO, nos termos do art. 3º do
Provimento nº 001/2007/CGJ/MA.

PROCESSO Nº 0001664-92.2016.8.10.0053 (16642016)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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AUTOR: VILSON SOARES DOS SANTOS 
ADVOGADO: CARLOS ALUÍSIO DE OLIVEIRA VIANA ( OAB 9555-MA )
REU: CONSÓRCIO ESTREITO ENERGIA - CESTE 
FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA VIA ADVOGADO, DE TODO O TEOR DO R. ATO ORDINATÓRIO DE FLS.495:
APRESENTADA CONTESTAÇÃO, INTIME-SE A PARTE AUTORA PARA MANIFESTAÇÃO NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS.
Porto Franco, 29 de junho de 2017.

Vanessa Alves Costa
Auxiliar Judiciário. Mat. 166207

Assino de ordem do MM. JUIZ DE DIREITO, da 1ª Vara, ANTONIO DONIZETE ARANHA BALEEIRO, nos termos do art. 3º do
Provimento nº 001/2007/CGJ/MA.

PROCESSO Nº 0001669-17.2016.8.10.0053 (16692016)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
AUTOR: MARIA DOLORES MILHOMEM ALBUQUERQUE 
ADVOGADO: CARLOS ALUÍSIO DE OLIVEIRA VIANA ( OAB 9555-MA )
REU: CONSÓRCIO ESTREITO E ENERGIA - CESTE
FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA VIA ADVOGADO, DE TODO O TEOR DO R. ATO ORDINATÓRIO DE FLS.495:
APRESENTADA CONTESTAÇÃO, INTIME-SE A PARTE AUTORA PARA MANIFESTAÇÃO NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS.
Porto Franco, 29 de junho de 2017.

Vanessa Alves Costa
Auxiliar Judiciário. Mat. 166207

Assino de ordem do MM. JUIZ DE DIREITO, da 1ª Vara, ANTONIO DONIZETE ARANHA BALEEIRO, nos termos do art. 3º do
Provimento nº 001/2007/CGJ/MA.

PROCESSO Nº 0001682-16.2016.8.10.0053 (16822016)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
AUTOR: MARIA DO ROSARIO DA SILVA 
ADVOGADO: CARLOS ALUÍSIO DE OLIVEIRA VIANA ( OAB 9555-MA )
REU: CONSÓRCIO ESTREITO ENERGIA - CESTE
FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA, VIA ADVOGADO DE TODO O TEOR DO R. DESPACHO/ATO ORDINATÓRIO DE
FLS.498: APRESENTADA CONTESTAÇÃO, INTIME-SE A PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR-SE NO PRAZO DE 15
(QUINZE) DIAS.
Porto Franco, 29 de junho de 2017.

Vanessa Alves Costa
Auxiliar Judiciário. Mat. 166207

Assino de ordem do MM. JUIZ DE DIREITO, da 1ª Vara, ANTONIO DONIZETE ARANHA BALEEIRO, nos termos do art. 3º do
Provimento nº 001/2007/CGJ/MA.

PROCESSO Nº 0001683-98.2016.8.10.0053 (16832016)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
AUTOR: ADELVAN RODRIGUES LEITE 
ADVOGADO: CARLOS ALUÍSIO DE OLIVEIRA VIANA ( OAB 9555-MA )
REU: CONSÓRCIO ESTREITO ENERGIA - CESTE
FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA VIA ADVOGADO, DE TODO O TEOR DO R. ATO ORDINATÓRIO DE FLS.495:
APRESENTADA CONTESTAÇÃO, INTIME-SE A PARTE AUTORA PARA MANIFESTAÇÃO NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS.
Porto Franco, 29 de junho de 2017.

Vanessa Alves Costa
Auxiliar Judiciário. Mat. 166207

Assino de ordem do MM. JUIZ DE DIREITO, da 1ª Vara, ANTONIO DONIZETE ARANHA BALEEIRO, nos termos do art. 3º do
Provimento nº 001/2007/CGJ/MA.

PROCESSO Nº 0002317-94.2016.8.10.0053 (23182016)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
AUTOR: VALDEMIR QUIRINO DE SOUSA 
ADVOGADO: CARLOS ALUÍSIO DE OLIVEIRA VIANA ( OAB 9555-MA )
REU: CONSORCIO ESTREITO ENERGIA - CESTE
FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA VIA ADVOGADO, DE TODO O TEOR DO R. ATO ORDINATÓRIO DE FLS.548:
APRESENTADA CONTESTAÇÃO, INTIME-SE A PARTE AUTORA PARA MANIFESTAÇÃO NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS.
Porto Franco, 29 de junho de 2017.

Vanessa Alves Costa
Auxiliar Judiciário. Mat. 166207

Assino de ordem do MM. JUIZ DE DIREITO, da 1ª Vara, ANTONIO DONIZETE ARANHA BALEEIRO, nos termos do art. 3º do
Provimento nº 001/2007/CGJ/MA.

PROCESSO Nº 0002382-89.2016.8.10.0053 (23832016)
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AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
AUTOR: EDISON PEREIRA MARINHO e JOELMA DOS SANTOS MARINHO E OUTROS 
ADVOGADO: FABIO SOUSA SANTOS ( OAB 16112-MA )
REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA VIA ADVOGADO, DE TODO O TEOR DO R. ATO ORDINATÓRIO DE FLS.75:
APRESENTADA CONTESTAÇÃO, INTIME-SE A PARTE AUTORA PARA MANIFESTAÇÃO NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS.
Porto Franco, 29 de junho de 2017.

Vanessa Alves Costa
Auxiliar Judiciário. Mat. 166207

Assino de ordem do MM. JUIZ DE DIREITO, da 1ª Vara, ANTONIO DONIZETE ARANHA BALEEIRO, nos termos do art. 3º do
Provimento nº 001/2007/CGJ/MA.

PROCESSO Nº 0002477-22.2016.8.10.0053 (24782016)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
AUTOR: ANTONIO FERNANDO DOS SANTOS RODRIGUES 
ADVOGADO: CLEDILSON MAIA DA COSTA SANTOS ( OAB 4181-MA )
REU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA VIA ADVOGADO, DE TODO O TEOR DO R. ATO ORDINATÓRIO DE FLS.131:
APRESENTADA CONTESTAÇÃO, INTIME-SE A PARTE AUTORA PARA MANIFESTAÇÃO NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS.
Porto Franco, 29 de junho de 2017.

Vanessa Alves Costa
Auxiliar Judiciário. Mat. 166207

Assino de ordem do MM. JUIZ DE DIREITO, da 1ª Vara, ANTONIO DONIZETE ARANHA BALEEIRO, nos termos do art. 3º do
Provimento nº 001/2007/CGJ/MA.

PROCESSO: 8570-25.2016.810.1112
APENADO: LUCIANO SILVA SANTOS
ADVOGADO: DR. JOÃO BATISTA BORGES LUZ SILVA, OAB MA 10.275
DESPACHO
Defiro o Parecer Ministerial de cota nº 1258272, agenda-se AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA para o mais breve possível.
INTIME-SE o apenado bem como seu advogado constituído para comparecerem a audiência e apresentarem a DOCUMENTAÇÃO
COMPROBATÓRIA do estado de saúde do apenado LUCIANO SILVA SANTOS.
NOTIFIQUE-SE o MPE.
Porto Franco/MA, 27 de junho de 2017.
ANTONIO DONIZETE ARANHA BALEEIRO, Juiz de Direito.
ATO ORDINATÓRIO
De ordem do Doutor ANTONIO DONIZETE ARANHA BALEEIRO, Juiz de Direito, Titular da Vara de Execuções Penais de Porto
Franco MA e em conformidade com o R. Despacho de mov. 1262962, DESIGNO audiência ADMONITÓRIA para o dia
11/07/2017, às 11 horas, na sala de audiência deste Juízo.
Porto Franco-MA. 29 de junho de 2017
DJANIRA MARIA BASTOS CORTES ALBUQUERQUE
Secretária Judicial da 1ª Vara de Execuções Penais.

PROCESSO Nº 0000960-79.2016.8.10.0053 (9602016)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
AUTOR: TERESINHA DE JESUS MACIEL ARRUDA 
ADVOGADO: LUCAS DE SOUZA GAMA ( OAB 10307-MA )
REU: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S/A
ADVOGADO: JOSÉ ALMIR DA R. MENDES JUNIOR (OAB/RN 392-A)

Sentença CívelAutos do Processo nº 960-79.2016.8.10.0053 Ação declaratória de inexistência de relação contratual c/c
indenização por danos moraisAutor: Terezinha de Jesus Maciel ArrudaDemandado: Banco Itau BMG Consignado S/AO pedido
inicial é de declaração de inexistência de relação contratual c/c indenização por danos morais em face da empresa demandada,
em virtude de um empréstimo indevido em seu benefício previdenciário. Juntou documentos às fls. 13/15.Pediu gratuidade
judiciária e esta foi deferida. A parte ré foi devidamente citada e apresentou contestação às fls. 52/54.A parte autora apresentou
réplica à contestação às fls. 92/93.Logo após, as partes protocolam petição entabulando acordo, onde requerem sua devida
homologação (fls. 96/97).A parte requerida já depositou o valor do acordo, conforme se extrai do comprovante de fl. 103.Vieram os
autos conclusos. Presentes os pressupostos legais, HOMOLOGO, por sentença, para produzir seus jurídicos e legais efeitos, o
acordo celebrado nos termos da petição de fls. 96/97, cujos termos ficam fazendo parte integrante desta, julgando extinto o
processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inc. III, alínea b, do CPC/2015.Expeça-se o competente Alvará Judicial
em favor da parte autora e/ou seu advogado, no valor do depósito de fl. 103.Nos termos do §3º do art. 90 do NCPC, as partes
ficam dispensadas do pagamento de custas processuais remanescentes, se houver.Sem condenação em honorários advocatícios.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Transitado em julgado, arquivem-se os autos.Porto Franco (MA), 08 de junho de
2017.Antonio Donizete Aranha BaleeiroJuiz de Direito Resp: 117838
SEDE DO JUÍZO:1ª Vara desta Comarca, sito à Travessa Boa Vista, s/n, Centro, Porto Franco/MA, CEP 65.970-000, tel. (99)
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3571-2415.
Porto Franco (MA), 29de junho de 2017.
Maria da Conceição Parreão do Carmo

Auxiliar Judiciário. Mat. 165951
Assino de ordem do MM. JUIZ DE DIREITO ANTONIO DONIZETE ARANHA BALEEIRO, nos termos do art. 3º do Provimento
nº 001/2007/CGJ/MA.

Segunda Vara de Porto Franco

PROCESSO Nº 0000022-07.2004.8.10.0053 (97482004)
AÇÃO: PROCESSO COMUM | AÇÃO PENAL DE COMPETÊNCIA DO JÚRI

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO

ACUSADO: DOMICIANO PIMENTEL MACEDO
ADVOGADO: EDIDÁCIO GOMES BANDEIRA ( OAB 5230A-PA )

Processo n. 22-07.2004.8.10.0053DespachoAnte a inércia do defensor constituído para apresentar o rol das testemunhas a serem
inquiridas no plenário, declaro preclusa juntada destas testemunhas pela defesa. Assim, designo para o dia 26 de setembro de
2017, às 09 horas, a Sessão de Julgamento do acusado Domiciano Pimentel Macedo, a ser realizada na Câmara de Vereadores
da cidade de Lajeado Novo/MA.Para o sorteio dos jurados, designo o dia 21 de agosto de 2017, às 09:00 horas, no Fórum desta
Comarca.Requisite-se e intime-se o acusado. Intimem-se as testemunhas. Notifique-se o Ministério Público Estadual.Após o
sorteio, proceda-se a convocação dos jurados, na forma do artigo 434, e parágrafo único, do CPP.Providencie a Secretária Judicial
para que os Livros obrigatórios para o Tribunal do Júri estejam presentes (Cód. de Normas, art. 280), bem como para que a(s)
arma(s) utilizada(s) no crime, se for o caso, seja(m) exibida(s) em Plenário.Oficie-se o Corregedor Geral da Justiça do Estado do
Maranhão, dando ciência da realização do julgamento.Oficie-se ao Comando da Polícia Militar local, solicitando envio de policiais
para reforço da segurança na Sessão de Julgamento.Oficie-se à Autoridade Policial, dando ciência.Porto Franco, 19 de junho de
2017.Juiz Aureliano Coelho FerreiraTitular da 2º Vara da Comarca de Porto Franco Resp: 149229

PROCESSO Nº 0000033-02.2005.8.10.0053 (28792005)
AÇÃO: PROCEDIMENTOS ESPECIAIS DE JURISDIÇÃO CONTENCIOSA | REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

AUTOR: LEIDIMAR COSTA DA SILVA
ADVOGADO: MESSIAS VALLADARES VIEIRA ( OAB 2969-MA )

REU: LÁZARO DE TAL e RUBENS JOSÉ MARQUES
ADVOGADO: JOSÉ CLEBIS DOS SANTOS ( OAB 804-MA )

Autorizada pelo art. 931, XIV, da Constituição Federal, c/c art. 1622, § 4º, do Código de Processo Civil, na forma regulamentada
pelo Provimento n.º 001/2007, da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Maranhão, DETERMINO INTIMAÇÃO DAS PARTES
PARA REQUEREREM O QUE ENTENDAM DE DIREITO, NO PRAZO DE 15 (QUINZE DIAS), TENDO EM VISTA A DEVOLUÇÃO
DOS AUTOS DA INSTÂNCIA SUPERIOR (art. 3º3, XV). O referido é verdade e dou fé. Resp: 149229

PROCESSO Nº 0000539-60.2014.8.10.0053 (5392014)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

AUTOR: LOANNMY MEDRADO BARBOSA FONSECA e NELSON HORÁCIO MACEDO FONSECA
ADVOGADO: POLLYANNA PRADO MACEDO SOARES ( OAB 9055-MA ) e POLLYANNA PRADO MACEDO SOARES ( OAB
9055-MA )

REU: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO: WILSON SALES BELCHIOR ( OAB 11099A-MA )

Autorizada pelo art. 931, XIV, da Constituição Federal, c/c art. 1622, § 4º, do Código de Processo Civil, na forma regulamentada
pelo Provimento n.º 001/2007, da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Maranhão, DETERMINO INTIMAÇÃO DAS PARTES
PARA REQUEREREM O QUE ENTENDAM DE DIREITO, NO PRAZO DE 15 (QUINZE DIAS), TENDO EM VISTA A DEVOLUÇÃO
DOS AUTOS DA INSTÂNCIA SUPERIOR (art. 3º3, XV). O referido é verdade e dou fé. Resp: 149229

PROCESSO Nº 0000582-89.2017.8.10.0053 (5822017)
AÇÃO: PROCEDIMENTOS REGIDOS POR OUTROS CÓDIGOS, LEIS ESPARSAS E REGIMENTOS | DIVÓRCIO

Página 1780 de 2382 Diário da Justiça Eletrônico Disponibilização: 30/06/2017
Edição nº 114/2017 Publicação: 03/07/2017

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO - Praça Dom Pedro II, s/n Centro - CEP 65010-905 - São Luis-MA - Fone: (98) 2106-9000 - www.tjma.jus.br
Diário da Justiça Eletrônico - Diretoria Judiciária - Coordenadoria de Jurisprudência e Publicações - Fone: (98) 2106 9805 / 9810 / 9896 / 9897 - publicacoes@tj.ma.gov.br



CONSENSUAL
REQUERENTE: Candida Carneiro dos Reis e João de Sousa Reis
ADVOGADO: EMERSON FELLIPE NASCIMENTO DIAS ( OAB 10324-MA )
Processo n.º 582-89.2017.8.10.0053Requerentes: Candida Carneiro dos Reis e João de Sousa Reis
Sentença
Trata-se de Ação de Divórcio Consensual proposta pelos requerentes Candida Carneiro dos Reis e João de Sousa Reis.Alegam,
em apertada síntese, que constituíram matrimônio, sob o regime de comunhão parcial de bens, no dia 24 de junho de 1994,
tiveram um filho.Durante o matrimônio não adquiriram bens suscetíveis de partilha. Ao final, requerem que seja julgada procedente
a ação, com a decretação do divórcio, conforme especificado nas fls. 02/05.É o relatório. DECIDO. A Emenda Constitucional n.º 66
alterou a redação do art. 226, § 6º, da Constitucional Federal e passou a permitir divórcio direto, sem que se faça necessária a
prévia separação judicial ou de fato.Tal modificação dispensa a reforma do texto do Código Civil, que ainda prevê a precedente
separação pelo prazo de dois (no caso da separação de fato) ou um ano (na hipótese de separação judicial). Admitir o contrário
seria o mesmo que reconhecer a ausência de efetividade das normas constitucionais (retomado debate já sepultado acerca da
imediata aplicabilidade do texto constitucional quando tratar de matéria cível) e, por consectário, que a leitura da Constituição
Federal deve ser feita sob as lentes da legislação infraconstitucional.Bem ao contrário.A Constituição Federal é o marco
interpretativo de qualquer Lei brasileira, sendo indiscutível que alterações promovidas no texto constitucional também implicam em
modificação, se não do próprio texto infraconsticional, mas da leitura que dele se faz.Vale dizer: colidindo norma de caráter
constitucional com norma assentada em texto legal, aquela deve prevalecer sob essa.Assim, certo assegurar que a Emenda
Constitucional n.º 66, na ausência de expressa menção, não retirou do ordenamento o instituto da separação judicial, que pode ser
invocado pelas partes. Nesse particular, não se pode olvidar que a separação permite ao casal conciliar-se e, portanto, retornar à
convivência marital, sem que para tanto tenha que contrair novas núpcias.A nova redação do art. 226, § 6º, da Constituição
Federal, contudo, retira a necessidade dessa prévia separação: basta a vontade de um dos cônjuges para que se opere o divórcio,
não importando o tempo em que estão separados ou mesmo se estão separados.Diante do exposto, nos termos do art. 226, § 6º,
da Constituição Federal, homologo o acordo realizado entre as partes, nos termos acima expostos, e decreto o divórcio de João de
Sousa Reis e Candida Carneiro dos Reis, para que produza seus efeitos jurídicos e legais, extinguindo o processo com resolução
do mérito. Cópia da sentença servirá como mandado de averbação. Oficie-se ao Cartório para as devidas averbações.Expeça-se
mandando de averbação, com a ressalva de que inexistem bens a partilhar. Sem custas ou honorários advocatícios.Publique-se.
Registre-se. Intimem-se.Transitada em julgado, arquive-se com baixa na distribuição.Porto Franco, 08 de maio de 2017.Juiz
Aureliano Coelho FerreiraTitular da 2ª Vara da Comarca de Porto Franco Resp: 179200
Porto Franco/MA, 29/06/2017
André Luis de Oliveira Aguiar
Técnico Judiciário. Mat. 162347
Assino de ordem do MM. JUIZ DE DIREITO AURELIANO COELHO FERREIRA,
nos termos do art. 3º do Provimento nº 001/2007/CGJ/MA

PROCESSO Nº 0000725-15.2016.8.10.0053 (7252016)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
AUTOR: IDEILDE ALVES MOTA
ADVOGADO: LUCAS DE SOUZA GAMA ( OAB 10307-MA )
REU: BANCO PANAMERICANO
ADVOGADO: CAMILA COTRIM ALMEIDA REGIS DE ALBUQUERQUE ( OAB 11420-MA ) e GILVAN MELO SOUSA ( OAB
16383-CE )
Decisão
Em decorrência da vigência do novo Código de Processo Civil, passo a sanear o feito, conforme determina o art. 357 do Código de
Processo Civil.No que concerne às questões pendentes, observa-se que, em sede de preliminar, o réu assevera conexão com
outras demandas. De se ver, contudo, que não merece prosperar a referida preliminar, haja vista inexistir identidade de objetos,
pois os pedidos são distintos, pois trata-se de empréstimos diferentes. Quanto as questões de fato e de direito a serem discutidas
nos autos, delimitou-as nos seguintes termos: se o empréstimo foi efetivamente contratado pelo requerente; se há efetiva prova de
que os valores do empréstimo foram depositados na conta do requerente; a ocorrência de danos materiais e morais e o valor de
cada um deles.Em relação à distribuição do ônus de prova, imperioso considerar que se trata de relação de consumo e, nesse
caso, imperativo a inversão do ônus da prova, dado a hipossuficiência econômica e técnica do consumidor, a fim de que o banco
requerido comprove a regularidade da contratação.Com isso em vista, intimem-se as partes para, em 10 (dez) dias, indicarem as
provas que pretendem produzir.Caso requeiram a produção de prova testemunhal, devem as partes apresentar, no prazo de 10
(dez) dias, rol de testemunhas, sob pena de preclusão, nos termos do art. 357, § 4º, do Código de Processo Civil.Intime-se o autor,
por seu advogado, via DJE, para apresentar, no prazo de 15 (quinze) dias, extrato bancário referente aos meses de julho e agosto
de 2015. Após, retornem os autos conclusos.Porto Franco, 19 de maio de 2017.Juiz Aureliano Coelho FerreiraTitular da 2ª Vara da
Comarca de Porto Franco Resp: 164657
Porto Franco/MA, 29/06/2017
André Luis de Oliveira Aguiar
Técnico Judiciário. Mat. 162347
Assino de ordem do MM. JUIZ DE DIREITO AURELIANO COELHO FERREIRA,
nos termos do art. 3º do Provimento nº 001/2007/CGJ/MA

PROCESSO Nº 0001073-04.2014.8.10.0053 (10732014)
AÇÃO: PROCESSO DE CONHECIMENTO | GUARDA
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REQUERENTE: GRACY LOPES DE SOUSA
ADVOGADO: THIAGO PINTO SILVA ( OAB 10950-MA )
REQUERIDO: MARCOS PAULO MIRANDA SOUSA, LARISSA MIRANDA SOUSA, SAMUEL MIRANDA SOUSA e PAULO
ANTONIO SILVA SOUSA
Sentença
Trata-se de Ação de Guarda, na qual figuram como partes os acima indicados, acerca da guarda dos menores Marco Paulo
Miranda Sousa, Larisse Miranda Sousa e Samuel Miranda Sousa.Com a inicial vieram os documentos de fls. 09/19.Proferida
decisão às fls. 22, deferindo a guarda provisória dos menores a requerente.Às fls. 26/27, estudo social do caso.Termo de guarda
provisória de fls. 29.Estudo social do caso às fls. 52/53.À fl. 39, informação acerca do óbito da requerente.É o sucinto relatório.
Decido.Como se depreende de fls. 39 e 42, a requerente faleceu, não restando qualquer interesse no prosseguimento do
feito.Face ao exposto, sem necessidade do exame de outros aspectos processuais, eis que o óbito verificado impossibilita o
julgamento do mérito da causa, dou por extinto o feito sem resolução de mérito, com amparo art. 485, IX, do Código de Processo
Civil.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Sem custas, ante a concessão da assistência judiciária gratuita.Observadas as
formalidades legais, arquivem-se.Porto Franco/MA, 04 de maio de 201.Juiz Aureliano Coelho FerreiraTitular da 2ª Vara desta
Comarca de Porto Franco Resp: 179200
Porto Franco/MA, 29/06/2017
André Luis de Oliveira Aguiar
Técnico Judiciário. Mat. 162347
Assino de ordem do MM. JUIZ DE DIREITO AURELIANO COELHO FERREIRA,
nos termos do art. 3º do Provimento nº 001/2007/CGJ/MA

PROCESSO Nº 0001292-51.2013.8.10.0053 (12942013)
AÇÃO: PROCESSO DE CONHECIMENTO | GUARDA

REQUERENTE:
GELCIMAR LOURA DA SILVA
ADVOGADO: VALERIA PEREIRA ARAUJO MOTA DOS SANTOS ( OAB 13612-MA )

REQUERIDO: Processo em Segredo de Justiça

Processo n.º 1292-51.2013.8.10.0053DespachoCumpra-se conforme requerido pelo Ministério Público no parecer retro.Porto
Franco, 28 de junho de 2017.Juiz Aureliano Coelho FerreiraTitular da 2º Vara da Comarca de Porto Franco Resp: 117622

PROCESSO Nº 0001400-46.2014.8.10.0053 (14002014)
AÇÃO: PROCESSO ESPECIAL DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL | CRIMES DE RESPONSABILIDADE DOS
FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS

AUTOR: Processo em Segredo de Justiça

REU: Processo em Segredo de Justiça
ADVOGADO: EDUARDO SOARES BUTKOWSKY ( OAB 13237-MA )

Processo n.º 1400-46.2014.8.10.0053Autor: Ministério Público EstadualRéus: Fabrício Ferraz FilhoSentençaTrata-se de Ação
Penal proposta pelo Ministério Público em face de Fabrício Ferraz Filho ao argumento de que teriam praticado o crime tipificado no
art. 317 do Código Penal.Relata o Ministério Público que o acusado, em fevereiro de 2010, valendo-se da sua condição de
funcionário público, solicitou e recebeu vantagem ilícita.Segundo a denúncia, o acusado teria solicitado de Silvino Aires de Araújo,
com a promessa de reversão de decisão judicial, a quantia de R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais). Foi depositado na conta do
réu, então, a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), como pagamento inicial.A vítima Silvino, contudo, optou por denunciar a
conduta criminosa, tão longo percebeu que não foi modificada a decisão judicial.Procedimento preparatório realizado pelo
Ministério Público juntado às fls. 09 a 232.Recebida a denúncia (fl. 235), o acusado apresentou defesa preliminar à fl. 239 a
244.Com a defesa foram juntados os documentos de fls. 245 a 463.Audiência de instrução de fls. 484 a 488, oportunidade em que
inquiridas três das testemunhas arroladas na denúncia. Na assentada foi determinada a expedição de precatória para a inquirição
da derradeira testemunha indicada pelo MP.Após provocação do Ministério Público, foi determinado que se oficiasse ao juízo da
Comarca de Grajaú para informar do andamento da precatória, bem como expedida carta precatória para inquirição de mais uma
testemunha da denúncia (fl. 536).Juntada de precatória com a inquirição de testemunha às fls. 550 e 551.sÀs fls. 556 a 562 foi
juntada outra precatória, agora atestado a não localização de uma das testemunhas.Acolhendo requerimento do Ministério Público,
foi determinando a expedição de ofício à receita federal, a fim de que buscadas informações acerca da localização da testemunha
não localizada (fl. 570).À fl. 574, a receita federal informou que não possui nenum registro da testemunha.Nova audiência às fls.
592 a 597, com a inquirição das testemunhas de defesa, bem como o interrogatório do acusado.Encerrada a instrução, o Ministério
Público, em manifestação de fls. 612 a 622, pugnou pela absolvição do acusado, tendo em vista a insuficiência do acervo
probatório.A defesa, por seu turno, apresentou igual manifestação às fls. 624 a 628.Vieram os autos, a seguir, conclusos.É o que
importa relatar.Razão assiste à manifestação do Ministério Público e da defesa, quando afirma a insuficiência do acervo
probatório.Inserido num sistema eminentemente acusatório, a manifestação promovida pelo titular da ação penal pugnando pela
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absolvição do acusado, deve necessariamente ser acolhida pelo Estado-Juiz, pena de indevida usurpação das funções reservadas
ao órgão acusador. No caso em análise, contudo, resta evidente, em exata consonância com o que afirmado pelo representante
ministerial, não haverem provas suficientes da prática do crime relatado na denúncia.A esse respeito, é preciso considerar que há
dois elementos de prova a sustentar a tese inicialmente apresentada na denúncia: o depósito da quantia de três mil reais na conta
do réu, e que teria sido realizado como pagamento inicial de um valor bem maior, e o depoimento de Silvino, pessoa que teria se
predisposto a pagar propina com intuito de alcançar a revisão de decisão judicial desfavorável.Quanto ao primeiro - depósito em
conta - é preciso considerar que, ademais da preocupação do acusado em resolver a questão, fazendo esforço no sentido de
devolver a quantia disponibilizado em sua conta-corrente, não se pode olvidar que a pessoa que realizou a operação, arrolado
como testemunha, não foi encontrado para esclarecer esses fatos. Tais esclarecimentos são indispensáveis quando se percebe
que o depósito em conta pode, p.ex., ter sido realizado para prejudicar o acusado.Aliás, em relação ao depoimento de Silvino,
ademais de se encontrar recheado de inconsistências, deve ser colocado em xeque quando ponderado com o restante do acervo
probatório. É que as testemunhas inquiridas em juízo atestaram que referida testemunha externou o desejo de prejudicar o
acusado, então secretário da 2ª Vara de Porto Franco.Nesse sentido, vale destacar o depoimento da testemunha Juarez,
advogado que atuou no processo de reintegração do Sr. Silvino. Segundo ele apresentou contestação e que em relação ao agravo
referente a decisão que determinou a reintegração pediu documentos que não foram apresentados, razão de não interposição do
recurso. Disse que cobrou trinta mil reais para a defesa, recebendo mil reais em dinheiro e o restante em cheques, que foram
trocados por um conhecido em Imperatriz, todos retornando, contudo, sem provisão de fundos. Destacou que os cheques foram
expedidos por uma pessoa que acompanhava Silvino, conhecido por Júnior. Relata que num encontro com o Junior, inqueriu-o
acerca dos processos administrativos contra Dr. Armindo e o réu, recebendo a informação de que único objetivo de Silvino seria
prejudicar ambos a todo custo. Nesse particular, Júnior asseverando ser esse o desejo de Silvino, não sabendo precisar como se
daria.A testemunha Wlisses, advogado que trabalhou no processo que redundou na controvérsia. Disse que o imóvel foi adquirido
por Silvino e que, ante o não pagamento do valor acordado, ingressou, como advogado da autora, com pedido de reintegração de
posse, que foi deferido liminarmente. Disse que em razão de ter perdido o prazo pra recorrer, Silvino passou a denegrir a sua
imagem, do acusado e do juiz que prolatou a decisão. Asseverou que a ação foi proposta em Porto Franco, em razão ter sido o
fórum eleito pelos contratantes no negócio da venda do imóvel. Afirma, por derradeiro, que Silvino tentou alterar a certidão que
estabelecia o prazo para interposição do agravo.Testemunha Antonio Loucélio, auxiliar que a época trabalhava na 2ª Vara, disse
que presenciou quando Silvino chegou e pediu para Fabricio a lavratura da certidão do agravo. Aduziu, categoricamente, que viu
quando Silvino pediu a Fabricio para alterar a data da juntada para que ele pudesse entrar com o agravo. Quando o acusado se
recusou, Silvino saiu do lá dizendo "que Fabricio e seu chefe iriam se ver com ele".Como facilmente se observa, as declarações
prestadas pelos depoentes são suficientes para colocar em dúvida os fatos narrados pela testemunha Silvino, que tinha claro
interesse em prejudicar o acusado.E como visto, ademais de tais declarações - considerando ainda que o depósito desafia
corroboração pela pessoa que o realizou - não encontra qualquer apoio nos autos.Não há, assim, como referidos por Ministério
Público e defesa, provas suficientes da participação do acusado no crime relatado na inicial.Diante do exposto, julgo improcedente
a pretensão acusatória e absolvo o acusado Fabrício Ferraz Filho, ex vi do art. 386, inciso VII, do Código de Processo
Penal.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com baixa na distribuição.Porto
Franco, 23 de junho de 2017.Juiz Aureliano Coelho FerreiraTitular da 2ª Vara da Comarca de Porto Franco Resp: 164657

PROCESSO Nº 0001554-93.2016.8.10.0053 (15542016)
AÇÃO: PROCEDIMENTOS REGIDOS POR OUTROS CÓDIGOS, LEIS ESPARSAS E REGIMENTOS | DIVÓRCIO LITIGIOSO
REQUERENTE: JOÃO JOSÉ MARTINS MILHOMEM
ADVOGADO: ISAAC FEITOSA DA SILVA ( OAB 11437-MA )
REQUERIDO: GENY DE MELO MILHOMENS
Sentença
Trata-se de Ação de Divórcio Litigioso proposta por João José Martins Milhomem, em face de Geny de Melo Milhomens. Alega que
o casou com a requerida em 30 de setembro de 1977, em regime de comunhão parcial de bens, tiveram uma filha, atualmente
maior de idade. Durante o matrimônio não adquiriram bens suscetíveis de partilha.A requerida foi citada por edital e não contestou
o pedido, tendo sido nomeada curadora à lide, a qual manifestou-se na fl. 20.É o relatório. Decido.A Emenda Constitucional n.º 66
alterou a redação do art. 226, § 6º, da Constitucional Federal e passou a permitir divórcio direto, sem que se faça necessária a
prévia separação judicial ou de fato.Tal modificação dispensa a reforma do texto do Código Civil, que ainda prevê a precedente
separação pelo prazo de dois (no caso da separação de fato) ou um ano (na hipótese de separação judicial). Admitir o contrário
seria o mesmo que reconhecer a ausência de efetividade das normas constitucionais (retomado debate já sepultado acerca da
imediata aplicabilidade do texto constitucional quando tratar de matéria cível) e, por consectário, que a leitura da Constituição
Federal deve ser feita sob as lentes da legislação infraconstitucional.Bem ao contrário.A Constituição Federal é o marco
interpretativo de qualquer Lei brasileira, sendo indiscutível que alterações promovidas no texto constitucional também implicam em
modificação, se não do próprio texto infraconsticional, mas da leitura que dele se faz.Vale dizer: colidindo norma de caráter
constitucional com norma assentada em texto legal, aquela deve prevalecer sob essa.Assim, certo assegurar que a Emenda
Constitucional n.º 66, na ausência de expressa menção, não retirou do ordenamento o instituto da separação judicial, que pode ser
invocado pelas partes. Nesse particular, não se pode olvidar que a separação permite ao casal conciliar-se e, portanto, retornar à
convivência marital, sem que para tanto tenha que contrair novas núpcias.A nova redação do art. 226, § 6º, da Constituição
Federal, contudo, retira a necessidade dessa prévia separação: basta a vontade de um dos cônjuges para que se opere o divórcio,
não importando o tempo em que estão separados ou mesmo se estão separados.Diante do exposto, tendo a inicial preenchido os
requisitos, nos termos do art. 226, § 6º, CF, decreto o divórcio de João José Martins Milhomem e Geny de Melo Milhomens, para
que produza seus efeitos jurídicos e legais, extinguindo o processo com resolução de mérito.Cópia da sentença servirá como
mandado de averbação. Oficie-se ao Cartório para as devidas averbações, ressaltando a inexistem bens a partilhar.Ademais, ante
a ausência de Defensoria Pública nesta comarca, condeno o Estado do Maranhão a pagar a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais) à
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advogada Dra. Pollyanna Prado Macedo Soares, que atuou no feito. Sem custas ou honorários advocatícios.Publique-se. Registre-
se. Intimem-se.Transitada em julgado, arquive-se com baixa na distribuição.Porto Franco, 09 de maio de 2017.Juiz Aureliano
Coelho FerreiraTitular da 2ª Vara da Comarca de Porto Franco Resp: 179200
Porto Franco/MA, 29/06/2017
André Luis de Oliveira Aguiar
Técnico Judiciário. Mat. 162347
Assino de ordem do MM. JUIZ DE DIREITO AURELIANO COELHO FERREIRA,
nos termos do art. 3º do Provimento nº 001/2007/CGJ/MA

PROCESSO Nº 0001647-56.2016.8.10.0053 (16472016)
AÇÃO: PROCEDIMENTOS REGIDOS POR OUTROS CÓDIGOS, LEIS ESPARSAS E REGIMENTOS | DIVÓRCIO LITIGIOSO
REQUERENTE: MARILENE BASTOS DA MOTA LEAL
ADVOGADO: EDUARDO GOMES PEREIRA ( OAB 8144-MA )
REQUERIDO: FRANCISCO BORGES LEAL FILHO
Sentença
Trata-se de Ação de Divórcio Litigioso proposta por Marilene Bastos da Mota Leal, em face de Francisco Borges Leal Filho. Alega
que o casou com a requerida em 31 de outubro de 2003, em regime de comunhão parcial de bens, tiveram 01 filho, atualmente
menor de idade.Acordaram que a guarda do menor permanecerá sob a responsabilidade da genitora, bem como, os alimentos já
fora determinado nos autos nº 556-96.2014.8.10.0053. Durante o matrimônio não adquiriram bens suscetíveis de partilha.A
requerida foi citada por edital e não contestou o pedido, tendo sido nomeada curadora à lide, a qual manifestou-se na fl. 22.É o
relatório. Decido.A Emenda Constitucional n.º 66 alterou a redação do art. 226, § 6º, da Constitucional Federal e passou a permitir
divórcio direto, sem que se faça necessária a prévia separação judicial ou de fato.Tal modificação dispensa a reforma do texto do
Código Civil, que ainda prevê a precedente separação pelo prazo de dois (no caso da separação de fato) ou um ano (na hipótese
de separação judicial). Admitir o contrário seria o mesmo que reconhecer a ausência de efetividade das normas constitucionais
(retomado debate já sepultado acerca da imediata aplicabilidade do texto constitucional quando tratar de matéria cível) e, por
consectário, que a leitura da Constituição Federal deve ser feita sob as lentes da legislação infraconstitucional.Bem ao contrário.A
Constituição Federal é o marco interpretativo de qualquer Lei brasileira, sendo indiscutível que alterações promovidas no texto
constitucional também implicam em modificação, se não do próprio texto infraconsticional, mas da leitura que dele se faz.Vale
dizer: colidindo norma de caráter constitucional com norma assentada em texto legal, aquela deve prevalecer sob essa.Assim,
certo assegurar que a Emenda Constitucional n.º 66, na ausência de expressa menção, não retirou do ordenamento o instituto da
separação judicial, que pode ser invocado pelas partes. Nesse particular, não se pode olvidar que a separação permite ao casal
conciliar-se e, portanto, retornar à convivência marital, sem que para tanto tenha que contrair novas núpcias.A nova redação do art.
226, § 6º, da Constituição Federal, contudo, retira a necessidade dessa prévia separação: basta a vontade de um dos cônjuges
para que se opere o divórcio, não importando o tempo em que estão separados ou mesmo se estão separados.Diante do exposto,
tendo a inicial preenchido os requisitos, nos termos do art. 226, § 6º, CF, decreto o divórcio de Marilene Bastos da Mota Leal e
Francisco Borges Leal Filho, para que produza seus efeitos jurídicos e legais, extinguindo o processo com resolução de
mérito.Cópia da sentença servirá como mandado de averbação. Oficie-se ao Cartório para as devidas averbações, ressaltando a
inexistem bens a partilhar.Ademais, ante a ausência de Defensoria Pública nesta comarca, condeno o Estado do Maranhão a
pagar a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais) à advogada Dra. Pollyanna Prado Soares Soares, que atuou no feito. Sem custas ou
honorários advocatícios.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Transitada em julgado, arquive-se com baixa na distribuição.Porto
Franco, 04 de maio de 2017.Juiz Aureliano Coelho FerreiraTitular da 2ª Vara da Comarca de Porto Franco Resp: 179200
Porto Franco/MA, 29/06/2017
André Luis de Oliveira Aguiar
Técnico Judiciário. Mat. 162347
Assino de ordem do MM. JUIZ DE DIREITO AURELIANO COELHO FERREIRA,
nos termos do art. 3º do Provimento nº 001/2007/CGJ/MA

PROCESSO Nº 0002145-89.2015.8.10.0053 (21462015)
AÇÃO: PROCEDIMENTOS ESPECIAIS DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA | ALVARÁ JUDICIAL
REQUERENTE: JOSEFA ISIDORA DE SÁ
ADVOGADO: EDUARDO GOMES PEREIRA ( OAB 8144-MA )
Processo n. 2145-89.2015.8.10.0053Requerente: Josefa Isidora de Sá
Sentença
Trata-se de Alvará Judicial proposto por Josefa Isidora de Sá com a intenção de levantar o valor depositado na conta bancária do
seu falecido esposo. Instrui a inicial com os documentos de fls. 04 a 09.Intimada para apresentar a concordância dos herdeiros,
permaneceu inerte (fls. 28 a 30).Ainda tentou-se intimar pessoalmente a parte autora para manifestar interesse no feito, todavia
sem êxito (fl. 33). É o que importa relatar.Como bem demonstrado acima, a presente ação deixou de ter o desfecho pretendido
com a inicial em razão da negligência da parte autora, que deixou de atender aos chamados judiciais injustificadamente.Pelo
exposto, julgo extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, III, do Código de Processo Civil.Publique-se.
Registre-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se com baixa na distribuição.Porto Franco, 16 de maio de 2017.Juiz
Aureliano Coelho Ferreira Titular da 2º Vara da Comarca de Porto Franco Resp: 164657
Porto Franco/MA, 29/06/2017
André Luis de Oliveira Aguiar
Técnico Judiciário. Mat. 162347
Assino de ordem do MM. JUIZ DE DIREITO AURELIANO COELHO FERREIRA,
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nos termos do art. 3º do Provimento nº 001/2007/CGJ/MA

PROCESSO Nº 0002442-96.2015.8.10.0053 (24442015)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

REQUERENTE: AUDIOLAR C. D. COSTA MOVEIS
ADVOGADO: KARLA MILHOMEM DA SILVA ( OAB 10332-MA )

REQUERIDO: ALMIR DOS REIS ARAÚJO

DespachoRedesigno a audiência para o dia 13/07/2017, às 10:30 horas.Cite-se e intimem-se com as advertências de
praxe.Cumpra-se. Resp: 149229

PROCESSO Nº 0002503-20.2016.8.10.0053 (25042016)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
AUTOR: MARIO DE SÁ PEREIRA
ADVOGADO: WLISSES PEREIRA SOUSA ( OAB 5697-MA )
REU: BANCO BMG S/A
ADVOGADO: CARLOS EDUARDO PEREIRA TEIXEIRA ( OAB 327026-SP )
Processo n. 2503-20.2016.8.10.0053
Decisão
Em decorrência da vigência do novo Código de Processo Civil, passo a sanear o feito, conforme determina o art. 357 do Código de
Processo Civil. Quanto as questões de fato e de direito a serem discutidas nos autos, delimitou-as nos seguintes termos: se o
empréstimo foi efetivamente contratado pelo requerente; se há efetiva prova de que os valores do empréstimo foram depositados
na conta do requerente; a ocorrência de danos materiais e morais e o valor de cada um deles.Em relação à distribuição do ônus de
prova, imperioso considerar que se trata de relação de consumo e, nesse caso, imperativo a inversão do ônus da prova, dado a
hipossuficiência econômica e técnica do consumidor, a fim de que o banco requerido comprove a regularidade da contratação.Com
isso em vista, intimem-se as partes para, em 10 (dez) dias, indicarem as provas que pretendem produzir.Caso requeiram a
produção de prova testemunhal, devem as partes apresentar, no prazo de 10 (dez) dias, rol de testemunhas, sob pena de
preclusão, nos termos do art. 357, § 4º, do Código de Processo Civil.Intime-se o autor, por seu advogado, via DJE, para
apresentar, no prazo de 15 (quinze) dias, extrato bancário referente aos meses de junho e julho de 2011.Após, retornem os autos
conclusos.Porto Franco, 19 de maio de 2017.Juiz Aureliano Coelho FerreiraTitular da 2ª Vara da Comarca de Porto Franco Resp:
164657
Porto Franco/MA, 29/06/2017
André Luis de Oliveira Aguiar
Técnico Judiciário. Mat. 162347
Assino de ordem do MM. JUIZ DE DIREITO AURELIANO COELHO FERREIRA,
nos termos do art. 3º do Provimento nº 001/2007/CGJ/MA

PROCESSO Nº 0002505-87.2016.8.10.0053 (25062016)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
AUTOR: MARIO DE SÁ PEREIRA
ADVOGADO: WLISSES PEREIRA SOUSA ( OAB 5697-MA )
REU: BANCO BMG S/A
ADVOGADO: CARLOS EDUARDO PEREIRA TEIXEIRA ( OAB 327026-SP )
Processo n. 2505-87.2016.8.10.0053
Decisão
Em decorrência da vigência do novo Código de Processo Civil, passo a sanear o feito, conforme determina o art. 357 do Código de
Processo Civil. Quanto as questões de fato e de direito a serem discutidas nos autos, delimitou-as nos seguintes termos: se o
empréstimo foi efetivamente contratado pelo requerente; se há efetiva prova de que os valores do empréstimo foram depositados
na conta do requerente; a ocorrência de danos materiais e morais e o valor de cada um deles.Em relação à distribuição do ônus de
prova, imperioso considerar que se trata de relação de consumo e, nesse caso, imperativo a inversão do ônus da prova, dado a
hipossuficiência econômica e técnica do consumidor, a fim de que o banco requerido comprove a regularidade da contratação.Com
isso em vista, intimem-se as partes para, em 10 (dez) dias, indicarem as provas que pretendem produzir.Caso requeiram a
produção de prova testemunhal, devem as partes apresentar, no prazo de 10 (dez) dias, rol de testemunhas, sob pena de
preclusão, nos termos do art. 357, § 4º, do Código de Processo Civil.Intime-se o autor, por seu advogado, via DJE, para
apresentar, no prazo de 15 (quinze) dias, extrato bancário referente aos meses de abril e maio de 2013.Após, retornem os autos
conclusos.Porto Franco, 19 de maio de 2017.Juiz Aureliano Coelho FerreiraTitular da 2ª Vara da Comarca de Porto Franco Resp:
164657
Porto Franco/MA, 29/06/2017
André Luis de Oliveira Aguiar
Técnico Judiciário. Mat. 162347
Assino de ordem do MM. JUIZ DE DIREITO AURELIANO COELHO FERREIRA,
nos termos do art. 3º do Provimento nº 001/2007/CGJ/MA
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PROCESSO Nº 0002508-42.2016.8.10.0053 (25092016)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
AUTOR: MARIO DE SÁ PEREIRA
ADVOGADO: WLISSES PEREIRA SOUSA ( OAB 5697-MA )
REU: BANCO ITAÚ UNIBANCO HOLDING S/A
ADVOGADO: JOSÉ ALMIR DA ROCHA MENDES JUNIOR ( OAB 392A-RN )
Processo n. 2508-42.2016.8.10.0053
Decisão
Em decorrência da vigência do novo Código de Processo Civil, passo a sanear o feito, conforme determina o art. 357 do Código de
Processo Civil. Quanto as questões de fato e de direito a serem discutidas nos autos, delimitou-as nos seguintes termos: se o
empréstimo foi efetivamente contratado pelo requerente; se há efetiva prova de que os valores do empréstimo foram depositados
na conta do requerente; a ocorrência de danos materiais e morais e o valor de cada um deles.Em relação à distribuição do ônus de
prova, imperioso considerar que se trata de relação de consumo e, nesse caso, imperativo a inversão do ônus da prova, dado a
hipossuficiência econômica e técnica do consumidor, a fim de que o banco requerido comprove a regularidade da contratação.Com
isso em vista, intimem-se as partes para, em 10 (dez) dias, indicarem as provas que pretendem produzir.Caso requeiram a
produção de prova testemunhal, devem as partes apresentar, no prazo de 10 (dez) dias, rol de testemunhas, sob pena de
preclusão, nos termos do art. 357, § 4º, do Código de Processo Civil.Intime-se o autor, por seu advogado, via DJE, para
apresentar, no prazo de 15 (quinze) dias, extrato bancário referente aos meses de janeiro e fevereiro de 2010.Indefiro a justiça
gratuita ao requerido, assim, pelo fato de ser pessoa jurídica, instituição financeira, se faz necessária a demonstração da
hipossuficiência econômica com o escopo de conseguir o referido benefício. Ademais, defiro a substituição do polo passivo,
conforme requer a requerida por ser matéria incontroversa. Após, retornem os autos conclusos.Porto Franco, 19 de maio de
2017.Juiz Aureliano Coelho FerreiraTitular da 2ª Vara da Comarca de Porto Franco Resp: 164657
Porto Franco/MA, 29/06/2017
André Luis de Oliveira Aguiar
Técnico Judiciário. Mat. 162347
Assino de ordem do MM. JUIZ DE DIREITO AURELIANO COELHO FERREIRA,
nos termos do art. 3º do Provimento nº 001/2007/CGJ/MA

PROCESSO Nº 0002555-16.2016.8.10.0053 (25562016)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
AUTOR: FRANCISCO DOS SANTOS SOUTA
ADVOGADO: WLISSES PEREIRA SOUSA ( OAB 5697-MA )
REU: BANCO ITAÚ UNIBANCO HOLDING S/A
ADVOGADO: JOSÉ ALMIR DA ROCHA MENDES JUNIOR ( OAB 392A-RN )
Decisão
Em decorrência da vigência do novo Código de Processo Civil, passo a sanear o feito, conforme determina o art. 357 do Código de
Processo Civil. Quanto as questões de fato e de direito a serem discutidas nos autos, delimitou-as nos seguintes termos: se o
empréstimo foi efetivamente contratado pelo requerente; se há efetiva prova de que os valores do empréstimo foram depositados
na conta do requerente; a ocorrência de danos materiais e morais e o valor de cada um deles.Em relação à distribuição do ônus de
prova, imperioso considerar que se trata de relação de consumo e, nesse caso, imperativo a inversão do ônus da prova, dado a
hipossuficiência econômica e técnica do consumidor, a fim de que o banco requerido comprove a regularidade da contratação.Com
isso em vista, intimem-se as partes para, em 10 (dez) dias, indicarem as provas que pretendem produzir.Caso requeiram a
produção de prova testemunhal, devem as partes apresentar, no prazo de 10 (dez) dias, rol de testemunhas, sob pena de
preclusão, nos termos do art. 357, § 4º, do Código de Processo Civil.Intime-se o autor, por seu advogado, via DJE, para
apresentar, no prazo de 15 (quinze) dias, extrato bancário referente ao mês de março de 2015. Após, retornem os autos
conclusos.Porto Franco, 19 de maio de 2017.Juiz Aureliano Coelho FerreiraTitular da 2ª Vara da Comarca de Porto Franco Resp:
164657
Porto Franco/MA, 29/06/2017
André Luis de Oliveira Aguiar
Técnico Judiciário. Mat. 162347
Assino de ordem do MM. JUIZ DE DIREITO AURELIANO COELHO FERREIRA,
nos termos do art. 3º do Provimento nº 001/2007/CGJ/MA

PROCESSO Nº 0002587-21.2016.8.10.0053 (25882016)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
AUTOR: HONORINA SILVA JORGE
ADVOGADO: WLISSES PEREIRA SOUSA ( OAB 5697-MA )
REU: BANCO ORIGINAL S.A
ADVOGADO: FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA ( OAB 109730-MG )
Processo n. 2587-21.2016.8.10.0053
Decisão
Em decorrência da vigência do novo Código de Processo Civil, passo a sanear o feito, conforme determina o art. 357 do Código de
Processo Civil.No que concerne às questões pendentes, observa-se que, em sede de preliminar, o réu assevera que a matéria em
questão está prescrita e há conexão com outras ações. De se ver, contudo, que não merecem prosperar as referidas preliminares,
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haja vista não há o que se falar em prescrição, pois, conforme já reconhecido pelo STJ, a presente ação trata-se de uma relação
de consumo e de prestação continuada, prescrevendo, assim, em 05 (cinco) anos, contados da última parcela supostamente
descontada. Em relação a conexão, inexistem identidade de objetos entre as ações, pois os pedidos são distintos, pois tratam-se
de empréstimos diferentes.Quanto as questões de fato e de direito a serem discutidas nos autos, delimitou-as nos seguintes
termos: se o empréstimo foi efetivamente contratado pelo requerente; se há efetiva prova de que os valores do empréstimo foram
depositados na conta do requerente; a ocorrência de danos materiais e morais e o valor de cada um deles.Em relação à
distribuição do ônus de prova, imperioso considerar que se trata de relação de consumo e, nesse caso, imperativo a inversão do
ônus da prova, dado a hipossuficiência econômica e técnica do consumidor, a fim de que o banco requerido comprove a
regularidade da contratação.Com isso em vista, intimem-se as partes para, em 10 (dez) dias, indicarem as provas que pretendem
produzir.Caso requeiram a produção de prova testemunhal, devem as partes apresentar, no prazo de 10 (dez) dias, rol de
testemunhas, sob pena de preclusão, nos termos do art. 357, § 4º, do Código de Processo Civil.Intime-se o autor, por seu
advogado, via DJE, para apresentar, no prazo de 15 (quinze) dias, extrato bancário referente aos meses de outubro e novembro de
2011. Após, retornem os autos conclusos.Porto Franco, 18 de maio de 2017.Juiz Aureliano Coelho FerreiraTitular da 2ª Vara da
Comarca de Porto Franco Resp: 164657
Porto Franco/MA, 29/06/2017
André Luis de Oliveira Aguiar
Técnico Judiciário. Mat. 162347
Assino de ordem do MM. JUIZ DE DIREITO AURELIANO COELHO FERREIRA,
nos termos do art. 3º do Provimento nº 001/2007/CGJ/MA

PROCESSO Nº 0002590-73.2016.8.10.0053 (25912016)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
AUTOR: HONORINA SILVA JORGE
ADVOGADO: WLISSES PEREIRA SOUSA ( OAB 5697-MA )
REU: BANCO PANAMERICANO S.A
ADVOGADO: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO ( OAB 23255-PE )
Processo n. 2590-73.2016.8.10.0053
Decisão
Em decorrência da vigência do novo Código de Processo Civil, passo a sanear o feito, conforme determina o art. 357 do Código de
Processo Civil.No que concerne às questões pendentes, observa-se que, em sede de preliminar, o réu assevera litispendência,
conexão e incompetência do juizado especial civil. De se ver, contudo, que não merece prosperar as referidas preliminares.
Inexistem identidade de objetos entre as ações, pois os pedidos são distintos, pois tratam-se de empréstimos diferentes. Quanto a
preliminar de incompetência do juizado especial é totalmente incabível, até porque o autor optou pelo procedimento ordinário.
Quanto as questões de fato e de direito a serem discutidas nos autos, delimitou-as nos seguintes termos: se o empréstimo foi
efetivamente contratado pelo requerente; se há efetiva prova de que os valores do empréstimo foram depositados na conta do
requerente; a ocorrência de danos materiais e morais e o valor de cada um deles.Em relação à distribuição do ônus de prova,
imperioso considerar que se trata de relação de consumo e, nesse caso, imperativo a inversão do ônus da prova, dado a
hipossuficiência econômica e técnica do consumidor, a fim de que o banco requerido comprove a regularidade da contratação.Com
isso em vista, intimem-se as partes para, em 10 (dez) dias, indicarem as provas que pretendem produzir.Caso requeiram a
produção de prova testemunhal, devem as partes apresentar, no prazo de 10 (dez) dias, rol de testemunhas, sob pena de
preclusão, nos termos do art. 357, § 4º, do Código de Processo Civil.Intime-se o autor, por seu advogado, via DJE, para
apresentar, no prazo de 15 (quinze) dias, extrato bancário referente aos meses de abril e maio de 2014. Após, retornem os autos
conclusos.Porto Franco, 19 de maio de 2017.Juiz Aureliano Coelho FerreiraTitular da 2ª Vara da Comarca de Porto Franco Resp:
164657
Porto Franco/MA, 29/06/2017
André Luis de Oliveira Aguiar
Técnico Judiciário. Mat. 162347
Assino de ordem do MM. JUIZ DE DIREITO AURELIANO COELHO FERREIRA,
nos termos do art. 3º do Provimento nº 001/2007/CGJ/MA

PROCESSO Nº 0002598-50.2016.8.10.0053 (25992016)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
AUTOR: HONORINA SILVA JORGE
ADVOGADO: WLISSES PEREIRA SOUSA ( OAB 5697-MA )
REU: BANCO ORIGINAL S.A.
ADVOGADA: FLÁVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA ( OAB 109.730-MG )
Processo n. 2598-50.2016.8.10.0053
Decisão
Em decorrência da vigência do novo Código de Processo Civil, passo a sanear o feito, conforme determina o art. 357 do Código de
Processo Civil.No que concerne às questões pendentes, observa-se que, em sede de preliminar, o réu assevera que a matéria em
questão está prescrita há conexão com outras ações. De se ver, contudo, que não merecem prosperar as referidas preliminares,
haja vista não há o que se falar em prescrição, pois, conforme já reconhecido pelo STJ, a presente ação trata-se de uma relação
de consumo e de prestação continuada, prescrevendo, assim, em 05 (cinco) anos, contados da última parcela supostamente
descontada. Em relação a conexão, inexistem identidade de objetos entre as ações, pois os pedidos são distintos, pois tratam-se
de empréstimos diferentes.Quanto as questões de fato e de direito a serem discutidas nos autos, delimitou-as nos seguintes
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termos: se o empréstimo foi efetivamente contratado pelo requerente; se há efetiva prova de que os valores do empréstimo foram
depositados na conta do requerente; a ocorrência de danos materiais e morais e o valor de cada um deles.Em relação à
distribuição do ônus de prova, imperioso considerar que se trata de relação de consumo e, nesse caso, imperativo a inversão do
ônus da prova, dado a hipossuficiência econômica e técnica do consumidor, a fim de que o banco requerido comprove a
regularidade da contratação.Com isso em vista, intimem-se as partes para, em 10 (dez) dias, indicarem as provas que pretendem
produzir.Caso requeiram a produção de prova testemunhal, devem as partes apresentar, no prazo de 10 (dez) dias, rol de
testemunhas, sob pena de preclusão, nos termos do art. 357, § 4º, do Código de Processo Civil.Intime-se o autor, por seu
advogado, via DJE, para apresentar, no prazo de 15 (quinze) dias, extrato bancário referente aos meses de outubro e novembro de
2011. Após, retornem os autos conclusos.Porto Franco, 18 de maio de 2017.Juiz Aureliano Coelho FerreiraTitular da 2ª Vara da
Comarca de Porto Franco Resp: 164657
Porto Franco/MA, 29/06/2017
André Luis de Oliveira Aguiar
Técnico Judiciário. Mat. 162347
Assino de ordem do MM. JUIZ DE DIREITO AURELIANO COELHO FERREIRA,
nos termos do art. 3º do Provimento nº 001/2007/CGJ/MA

PROCESSO Nº 0002633-10.2016.8.10.0053 (26342016)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
AUTOR: JUDITE ALVES DE OLIVEIRA
ADVOGADO: WLISSES PEREIRA SOUSA ( OAB 5697-MA )
REU: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS
ADVOGADO: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO ( OAB 23255-PE )
Processo n. 2633-10.2016.8.10.0053
Decisão
Em decorrência da vigência do novo Código de Processo Civil, passo a sanear o feito, conforme determina o art. 357 do Código de
Processo Civil.No que concerne às questões pendentes, observa-se que, em sede de preliminar, o réu assevera as preliminares de
litigância de má-fé; falta de interesse de agir; conexão; litispendência; e prescrição. De se ver, contudo, que não merecem
prosperar as referidas preliminares. A parte autora cumpriu com os requisitos previstos nos arts. 319 e 320 do Código de Processo
Civil para a propositura da ação.Quanto a preliminar de conexão e litispência, hei por bem rejeitá-las, haja vista inexistir identidade
de objetos, pois os pedidos são distintos, pois tratam-se de empréstimos diferentes.Ainda, não há o que se falar em prescrição,
pois, conforme já reconhecido pelo STJ, a presente ação trata-se de uma relação de consumo e de prestação continuada,
prescrevendo, assim, em 05 (cinco) anos, contados da última parcela supostamente descontada. Quanto as questões de fato e de
direito a serem discutidas nos autos, delimitou-as nos seguintes termos: se o empréstimo foi efetivamente contratado pelo
requerente; se há efetiva prova de que os valores do empréstimo foram depositados na conta do requerente; a ocorrência de
danos materiais e morais e o valor de cada um deles.Em relação à distribuição do ônus de prova, imperioso considerar que se trata
de relação de consumo e, nesse caso, imperativo a inversão do ônus da prova, dado a hipossuficiência econômica e técnica do
consumidor, a fim de que o banco requerido comprove a regularidade da contratação.Com isso em vista, intimem-se as partes
para, em 10 (dez) dias, indicarem as provas que pretendem produzir.Caso requeiram a produção de prova testemunhal, devem as
partes apresentar, no prazo de 10 (dez) dias, rol de testemunhas, sob pena de preclusão, nos termos do art. 357, § 4º, do Código
de Processo Civil.Intime-se o autor, por seu advogado, via DJE, para apresentar, no prazo de 15 (quinze) dias, extrato bancário
referente aos meses dezembro de 2009 e janeiro e fevereiro de 2010. Após, retornem os autos conclusos.Porto Franco, 19 de
maio de 2017.Juiz Aureliano Coelho FerreiraTitular da 2ª Vara da Comarca de Porto Franco Resp: 164657
Porto Franco/MA, 29/06/2017
André Luis de Oliveira Aguiar
Técnico Judiciário. Mat. 162347
Assino de ordem do MM. JUIZ DE DIREITO AURELIANO COELHO FERREIRA,
nos termos do art. 3º do Provimento nº 001/2007/CGJ/MA

PROCESSO Nº 0002636-62.2016.8.10.0053 (26372016)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
AUTOR: JUDITE ALVES DE OLIVEIRA
ADVOGADO: WLISSES PEREIRA SOUSA ( OAB 5697-MA )
REU: BANCO BRADESCO S.A
ADVOGADO: JOSÉ ALMIR DA ROCHA MENDES JUNIOR ( OAB 392A-RN )
Processo n. 2636-62.2016.8.10.0053
Decisão
Em decorrência da vigência do novo Código de Processo Civil, passo a sanear o feito, conforme determina o art. 357 do Código de
Processo Civil.No que concerne às questões pendentes, observa-se que, em sede de preliminar, o réu assevera a ausência de
documentos indispensável para a propositura da demanda e conexão com outras demandas. De se ver, contudo, que não merece
prosperar a referida preliminar. A parte autora cumpriu com os requisitos previstos nos arts. 319 e 320 do Código de Processo Civil
para a propositura da ação.Quanto a preliminar de conexão, hei por bem rejeitá-la, haja vista inexistir identidade de objetos, pois os
pedidos são distintos, pois trata-se de empréstimos diferentes. Quanto as questões de fato e de direito a serem discutidas nos
autos, delimitou-as nos seguintes termos: se o empréstimo foi efetivamente contratado pelo requerente; se há efetiva prova de que
os valores do empréstimo foram depositados na conta do requerente; a ocorrência de danos materiais e morais e o valor de cada
um deles.Em relação à distribuição do ônus de prova, imperioso considerar que se trata de relação de consumo e, nesse caso,
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imperativo a inversão do ônus da prova, dado a hipossuficiência econômica e técnica do consumidor, a fim de que o banco
requerido comprove a regularidade da contratação.Com isso em vista, intimem-se as partes para, em 10 (dez) dias, indicarem as
provas que pretendem produzir.Caso requeiram a produção de prova testemunhal, devem as partes apresentar, no prazo de 10
(dez) dias, rol de testemunhas, sob pena de preclusão, nos termos do art. 357, § 4º, do Código de Processo Civil.Intime-se o autor,
por seu advogado, via DJE, para apresentar, no prazo de 15 (quinze) dias, extrato bancário referente aos meses de março, abril e
maio de 2014. Após, retornem os autos conclusos.Porto Franco, 19 de maio de 2017.Juiz Aureliano Coelho FerreiraTitular da 2ª
Vara da Comarca de Porto Franco Resp: 164657
Porto Franco/MA, 29/06/2017
André Luis de Oliveira Aguiar
Técnico Judiciário. Mat. 162347
Assino de ordem do MM. JUIZ DE DIREITO AURELIANO COELHO FERREIRA,
nos termos do art. 3º do Provimento nº 001/2007/CGJ/MA

PROCESSO Nº 0002911-11.2016.8.10.0053 (29122016)
AÇÃO: PROCEDIMENTOS ESPECIAIS DE JURISDIÇÃO CONTENCIOSA | INTERDITO PROIBITÓRIO
AUTOR: COLEMAR RODRIGUES DO EGITO
ADVOGADO: BALTAZAR DE SOUSA LIMA ( OAB 2968-MA )
REU: EUGENIA BRITO MARINHO
Processo n.º 2911-11.2016.8.10.0053
Despacho
Diante da devolução da correspondência na fl. 26, em razão do endereço incorreto do requerido, intime-se a parte autora, por seu
advogado, via DJE, para juntar o endereço atual no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do processo. Porto
Franco/MA, 15 de maio de 2017.Juiz Aureliano Coelho FerreiraTitular da 2º Vara da Comarca de Porto Franco Resp: 164657
Porto Franco/MA, 29/06/2017
André Luis de Oliveira Aguiar
Técnico Judiciário. Mat. 162347
Assino de ordem do MM. JUIZ DE DIREITO AURELIANO COELHO FERREIRA,
nos termos do art. 3º do Provimento nº 001/2007/CGJ/MA

Processo nº. 433-93.2017.8.10.0053
Ação: Cumprimento de Sentença
Requerente: KAMILA STEFANY ASSUNÇÃO AGUIAR
Advogado: NEIRIVAN RODRIGUES SILVA CHAVES, OAB/MA 5.681
Requerido: HELIO REIS DE SOUSA AGUIAR

FINALIDADE: Diante da certidão negativa de fl. 44, intime-se a parte autora, na pessoa do(s) advogado(s) NEIRIVAN RODRIGUES
SILVA CHAVES, OAB/MA 5.681, para manifestar-se a respeito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do processo.
Porto Franco/MA, 29/06/2017
Frank Demetrius Santos Sales
Auxiliar Judiciário. Mat. 166223
Assino de ordem do MM. JUIZ DE DIREITO AURELIANO COELHO FERREIRA,
nos termos do art. 3º, XX, III do Provimento nº 001/2007/CGJ/MA

Raposa

ESTADO DO MARANHÄO
PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DA ILHA DE SÃO LUÍS
TERMO JUDICIÁRIO DE RAPOSA

VARA ÚNICA
Processo. n.º 0800303-84.2017.8.10.0113
Requerente: FRANCISCO ANTONIO BARROS FILHO
Requeridos: BANCO CELETEM S/A

D E C I S Ã O
Recebi em 01/06/2017.
Inicialmente, defiro à parte autora o pleiteado benefício da justiça gratuita, com fundamento no art. 98 do CPC/2015.
Decreto a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, haja vista que, considerando que a demanda sub
judice se refere à relação de consumo entre as partes litigantes, imperiosa é a facilitação da defesa do direito da parte
hipossuficiente.
Em breve resumo dos fatos, o autor afirmou que foi surpreendido ao não conseguir efetuar uma compra, pois seu nome estava
com uma restrição junto ao SERASA em relação a suposto débito com a parte requerida. Alegou que não tem nenhuma dívida com
o demandado, razão pela qual requereu liminarmente a exclusão de seu nome do SERASA.
O art. 300, caput do CPC/2015 prevê que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a
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probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Com efeito, em um exame prelibatório das provas acostadas aos autos e da legislação pertinente ao acaso, vislumbro presente a
probabilidade do direito invocado, ainda mais considerando as inúmeras ações semelhantes que tramitam perante este Juízo
contra instituições financeiras, com matéria de fundo de direito referente às supostas fraudes envolvendo operações bancárias.
Em relação ao perigo de dano, este é inarredável, pois indiscutível o prejuízo que advém da inscrição do nome do requerente
como devedor em cadastro restritivo de crédito, sendo justificável o receio de risco ao resultado útil do processo, pois que se
indeferida a tutela provisória pleiteada, ficaria o autor impossibilitado de efetuar financiamentos e compras a crédito ou a crediário
em todo país, não sendo razoável sofrer tais limitações enquanto durar a marcha processual.
Ressalte-se, ainda, a inexistência do periculum in mora inverso, ou seja, não há nenhum prejuízo efetivo para a instituição
mutuária com a concessão da tutela em comento, mesmo que, ao final, sejam julgados improcedentes os pedidos, pois, porventura
comprovada a existência legal do débito objurgado, a demandada estaria legitimada a efetuar a cobrança do que é devido.
EX POSITIS, vislumbrando, na espécie, a presença dos requisitos da probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou o
risco ao resultado útil do processo, com fulcro nos art. 300, caput do NCPC, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA pleiteada para
determinar que a parte ré proceda à exclusão do nome do autor FRANCISCO ANTÔNIO BARROS FILHO do SERASA, em relação
ao débito de R$ 13,17 (treze reais e dezessete centavos), com vencimento em 05/07/2016, do contrato nº 44158901381100, até
posterior deliberação desse Juízo.
Fixo o prazo de 05 (cinco) dias para a demandada cumprir a presente decisão, sob pena de multa diária de R$ 200,00
(duzentos reais) a ser convertida em favor da parte autora, limitada ao patamar de 20 (vinte) salários mínimos, para evitar-se
enriquecimento sem justa causa.
Na oportunidade, designo audiência de conciliação para o dia 21/11/2017 às 09h25, na sede deste Juízo e local de costume.
Cite-se e intime-se o requerido por correspondência, com aviso de recebimento (AR), no endereço constante na peça exordial,
nos termos do art. 18, I, da Lei n.° 9.099/95, encaminhando-se cópia da inicial e da presente decisão, para comparecer à audiência
marcada, com a advertência de que a sua ausência injustificada implicará em se considerarem como verdadeiros os fatos
alegados na inicial e ocasionará o julgamento imediato da causa.
Ademais, em atenção à orientação sumulada pelo STJ, no verbete de n.º 410, intime-se, pessoalmente, a requerida para
cumprimento da obrigação de fazer determinada neste decisum.
Intime-se o autor, na pessoa do seu causídico, para comparecer também à mencionada audiência, com a advertência de que o
seu não comparecimento provocará a extinção do processo sem julgamento do mérito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei n.º
9.099/95.
Esta decisão servirá de mandado para os fins legais.
Raposa (MA), 27/06/2017.

RAFAELLA DE OLIVEIRA SAIF RODRIGUES
Juíza Titular

PROCESSO Nº. 1-25.2016.8.10.0113 (12016)
AÇÃO: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL
REQUERENTE: FRANCIVALDO FIDELES DA SILVA
ADVOGADOS: Drª. CARLA BASTOS FELIX OAB/MA 13.399
REQUERIDO: FERNANDO AFONSO CAMPOS ALVES

FINALIDADE: I N T I M A R o advogado do requerente, Drª. CARLA BASTOS FELIX OAB/MA 13.399 para tomarem conhecimento
da SENTENÇA proferida às fls. 36/37, cuja parte final segue transcrita: "Firme no exposto, com arrimo nos arts. 330, II e 485, I do
NCPC, indefiro a petição inicial e extingo o processo sem resolução de mérito, ante a manifesta ilegitimidade da parte
autora.Custas devidas pelo autor. Sem honorários advocatícios.Torno sem efeito os despachos de fls. 31 e 33.Autorizo a parte
autora extrair o cheque de fl. 15.P.R.I.Após o trânsito em julgado, arquive-se com baixa na distribuição.Raposa (MA), 29/05/2017.
RAFAELLA DE OLIVEIRA SAIF RODRIGUES Juíza Titular ". Raposa/MA, 28 de Junho de 2017. Belª MARIA LIDIA DE OLIVEIRA
SILVA. Secretária Judicial. ((Assinando de Ordem da MM. Juíza de Direito, Doutora Rafaella de Oliveira Saif Rodrigues, Titular
desta Comarca de Raposa-MA, nos termos do art. 3º, XXV, III, do Provimento nº. 001/2007/CGJ/MA).

PROCESSO Nº. 151-06.2016.8.10.0113 (THEMIS PG)
AÇÃO: PENAL
AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
VÍTIMA: ANTONIO FERNANDES DA SILVA
ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO: TAYNARA BEATRIZ CARDOSO MENDES TORRES - OAB/BA 39.665.
REU: FRANCISCO DAVI SANTOS LIMA
ADVOGADO: PATRICK GOMES DANTAS - OAB/MA 16.393

FINALIDADE: I N T I M A R à assistente de acusação DRª.TAYNARA BEATRIZ CARDOSO MENDES TORRES - OAB/BA
39.665, para tomar conhecimento do DESPACHO proferido às fls.278/278-v, a seguir transcrito: "Abra-se vista, sucessivamente ao
MPE, à assistente de acusação e à defesa para manifestação em 05 (cinco) dias, devendo, no prazo assinalado, caso não sejam
requeridas novas diligências, apresentar alegações finais em forma de memoriais. Intime-se. Após, conclusos para sentença ".

Raposa/MA,28 de junho de 2017
Belª. MARIA LÍDIA DE OLIVEIRA SILVA.
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Secretária Judicial.
(Assinando de ordem da MM. Juíza de Direito, Doutora Rafaella de Oliveira Saif Rodrigues, Titular da Vara Única do Termo
Judiciário de Raposa/MA, nos termos do art. 3º, XXV, III, do Provimento nº. 001/2007/CGJ/MA)

PROCESSO Nº. 280-16.2013.8.10.0113 (2892013)
AÇÃO: REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO DE LIMINAR
REQUERENTE: BANCO BRADESCO LEASING ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A
ADVOGADOS: Dr. ALLAN RODRIGUES FERREIRA OAB/MA 7.248
REQUERIDO: M. DE J. A BARROS COMERCIO - ME

FINALIDADE: I N T I M A R o advogado do requerente, Dr. ALLAN RODRIGUES FERREIRA OAB/MA 7.248 para tomar
conhecimento da SENTENÇA proferida às fls. 82/83, cuja parte final segue transcrita: "Ex positis, com fundamento no art. 485, III
c/c seu § 1.º do CPC/2015, julgo EXTINTO o presente processo, sem resolução do mérito, em razão do abandono da causa por
parte do autor, restando revogada a decisão de fls. 41/44. Custas finais pelo requerente. Em caso de não pagamento espontâneo
das mesmas, autorizo, de pronto, a inserção das mesmas no Sistema SIAFERJ-WEB. Sem honorários.P. R. I. C.Interposta
apelação, voltem-me conclusos para reforma ou manutenção da decisão, nos termos do art. 485, § 7º, CPC/2015. Após o trânsito
em julgado, arquive-se com baixa na distribuição.Raposa (MA), 27/06/2017.RAFAELLA DE OLIVEIRA SAIF RODRIGUES Juíza de
Direito ". Raposa/MA, 28 de Junho de 2017. Belª MARIA LIDIA DE OLIVEIRA SILVA. Secretária Judicial. ((Assinando de Ordem da
MM. Juíza de Direito, Doutora Rafaella de Oliveira Saif Rodrigues, Titular desta Comarca de Raposa-MA, nos termos do art. 3º,
XXV, III, do Provimento nº. 001/2007/CGJ/MA).

PROCESSO Nº. 468-72.2014.8.10.0113 (4732014)
AÇÃO: EXECUÇÃO DE ALIMENTOS
REQUERENTE: LEIDINEA SANTOS DE FRANÇA
ADVOGADOS: Dr. LUIZ ALMEIDA TELES OAB/MA 4325
REQUERIDO: RAIMUNDO JOSE DO NASCIMENTO AZEVEDO
ADVOGADOS: Dr. CAYRO SANDRO ALENCAR CARNEIRO OAB/MA 4822

FINALIDADE: I N T I M A R o advogado do requerente, Dr. LUIZ ALMEIDA TELES OAB/MA 4325, bem como o advogado do
requerido, Dr. CAYRO SANDRO ALENCAR CARNEIRO OAB/MA 4822, para tomarem conhecimento da SENTENÇA proferida às
fls. 82, cuja parte final segue transcrita: "EX POSITIS, considerando o que mais dos autos consta, DECLARO EXTINTA A
PRESENTE EXECUÇÃO, com fulcro nos art. 924, II, e art. 925, ambos do CPC/2015, em razão da satisfação integral do débito
alimentar no período de julho/2012 a março/2016, restando revogada a decisão de fls. 54/59.Custas pelo executado. Em caso de
não pagamento espontâneo das mesmas, autorizo desde já, a sua inclusão no Sistema SIAFERJ-WEB.Condeno a parte
executada a pagar os Honorários sucumbenciais, os quais arbitro em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa (NCPC,
Art. 85 § 2), em favor da advogada da representante legal do exequente.P.R.I.C.Após o trânsito em julgado, arquive-se, com baixa
na distribuição.Raposa (MA), 27/06/2017. RAFAELLA DE OLIVEIRA SAIF RODRIGUES Juíza Titular ". Raposa/MA, 28 de Junho
de 2017. Belª MARIA LIDIA DE OLIVEIRA SILVA. Secretária Judicial. ((Assinando de Ordem da MM. Juíza de Direito, Doutora
Rafaella de Oliveira Saif Rodrigues, Titular desta Comarca de Raposa-MA, nos termos do art. 3º, XXV, III, do Provimento nº.
001/2007/CGJ/MA).

PROCESSO Nº. 52-75.2012.8.10.0113 (522012)
AÇÃO: EXECUÇÃO DE ALIMENTOS
REQUERENTE: ELIENE SOUSA SILVA representante legal do menor ALESSANDRO SOUSA SILVA
ADVOGADO: Dr. ONACY VIEIRA CARNEIRO OAB/MA 10.407
REQUERIDO: ANDERSON GOMES DA SILVA

FINALIDADE: I N T I M A R o advogado do requerente, Dr. ONACY VIEIRA CARNEIRO OAB/MA 10.407 para tomar conhecimento
do DESPACHO proferido às fls.120, a seguir transcrito: "Recebi em 26/06/2017.1. Considerando o transcurso do prazo, sem
qualquer manifestação da parte exequente, intime-se esta, por seu causídico, para, informar se ainda possui interesse no
prosseguimento do feito, e em caso positivo, que apresente o valor devidamente atualizado de todo o débito alimentar,
discriminando-se os valores mensais das prestações alimentícias em atraso, sob pena de extinção da ação, sem resolução do
mérito. ". Raposa/MA, 28 de Junho de 2017. Belª. MARIA LÍDIA DE OLIVEIRA SILVA. Secretária Judicial. (Assinando de ordem da
MM. Juíza de Direito, Doutora Rafaella de Oliveira Saif Rodrigues, Titular da Vara Única do Termo Judiciário de Raposa/MA, nos
termos do art. 3º, XXV, III, do Provimento nº. 001/2007/CGJ/MA)

PROCESSO Nº. 619-09.2012.8.10.0113 (6192012)
AÇÃO: EXECUÇÃO DE ALIMENTOS
REQUERENTE: ELIENE SOUSA SILVA
REQUERIDO: ANDERSON GOMES DA SILVA
ADVOGADOS: Dr. TARCISO ALVES GOMES OAB/MA 8918

FINALIDADE: I N T I M A R o advogado do requerido, Dr. TARCISO ALVES GOMES OAB/MA 8918 e Dr. ONACY VIEIRA
CARNEIRO JÚNIOR OAB/MA 10.407, para tomarem conhecimento da SENTENÇA proferida às fls. 56/57, cuja parte final segue
transcrita: "Diante do exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem Resolução do Mérito, com fulcro no art. 485, V, do
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CPC/2015, em razão da ocorrência de litispendência com o processo n.º 52-75.2012.8.10.0113, em trâmite neste Juízo. Sem
custas. P. R. I.Intime-se o Dr. Onacy Vieira Carneiro Júnior, OAB/MA n.º 10.407, causídico contratado pela representante legal do
exequente, nos autos da ação de execução de n.º 52-75.2012.8.10.0113.Interposta apelação, voltem-me conclusos para reforma
ou manutenção da decisão, nos termos do art. 485, § 7º, CPC/2015. Após o trânsito em julgado desta decisão, certifique-se e, em
seguida, arquivem-se os autos, com baixa na distribuição.Raposa (MA), 27/06/2017. RAFAELLA DE OLIVEIRA SAIF RODRIGUES
Juíza Titular ". Raposa/MA, 28 de Junho de 2017. Belª MARIA LIDIA DE OLIVEIRA SILVA. Secretária Judicial. ((Assinando de
Ordem da MM. Juíza de Direito, Doutora Rafaella de Oliveira Saif Rodrigues, Titular desta Comarca de Raposa-MA, nos termos do
art. 3º, XXV, III, do Provimento nº. 001/2007/CGJ/MA).

PROCESSO Nº. 655-46.2015.8.10.0113 (6772015)
AÇÃO: AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
REQUERENTE: FETRAM - FEDERAÇÃO DOS TRABALHADORES DA ADMINISTRAÇÃO E DO SERVIÇO PÚBLICO
MUNICIPAL DO ESTADO DO MARANHÃO
ADVOGADO: Dr. JOSÉ WALKMAR BRITTO NETO OAB/MA 8.129
REQUERIDO: MUNICÍPIO DE RAPOSA

FINALIDADE: I N T I M A R o advogado do requerente, Dr. JOSÉ WALKMAR BRITTO NETO OAB/MA 8.129 para tomar
conhecimento do DESPACHO proferido às fls.63, a seguir transcrito: "Recebi em 29/09/2015.1. Inicialmente, indefiro o pedido de
concessão dos benefícios da justiça gratuita, tendo em vista que a federação requerente não demonstrou nos autos a ausência de
condições para arcar com as custas processuais, não bastando, quanto às pessoas jurídicas, a simples declaração de
pobreza.Nesse sentido:EMENTA: PROCESSUAL CIVIL- AGRAVO DE INSTRUMENTO- AÇÃO DE COBRANÇA - ENTIDADE
FILANTRÓPICA- JUSTIÇA GRATUITA- INDEFERIMENTO- NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA ALEGADA
HIPOSSUFICIÊNCIA - RECURSO NÃO PROVIDO. Para ter direito à assistência judiciária gratuita, a pessoa jurídica, mesmo
sendo entidade sem fins lucrativos, deve comprovar não ter condições de suportar os encargos do processo. (Agravo de
Instrumento Cv 1.0707.12.003255-2/001, Rel. Des.(a) Tiago Pinto, 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/12/2012, publicação da
súmula em 18/12/2012). 2. A súmula 481 do STJ, entabula esse entendimento, nos seguintes termos: "Faz jus ao benefício da
justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos
processuais."3. Em que pese a requerente tenha declarado ser uma entidade sem fins lucrativos, tal declaração não satisfaz os
requisitos necessários para a concessão do beneplácito da justiça gratuita, pois o STJ entende que mesmo as pessoas jurídicas
sem fins lucrativos devem comprovar situação de miresabilidade para a concessão da assistência judiciária gratuita, conforme
julgados transcritos abaixo:STJ-0402032) ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. ENTIDADES SEM FINS
LUCRATIVOS. SINDICATOS. COMPROVAÇÃO DA SITUAÇÃO DE NECESSIDADE. IMPRESCINDIBILIDADE. (SÚMULA
481/STJ). SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA. 1. O entendimento consolidado no âmbito desta Corte Superior é no sentido de ser
cabível a concessão dos benefícios da Assistência Judiciária Gratuita às pessoas jurídicas, com ou sem fins lucrativos, que
demonstrarem a impossibilidade de arcarem com os encargos processuais (Súmula 481/STJ), não sendo aplicável a presunção
juris tantum de que trata o artigo 4º da Lei nº 1.060/1950. 2. Infirmar a conclusão do acórdão recorrido no sentido de que "não
restou comprovada a falta de condição econômica do Sindicato (ADUFRGS) para demandar judicialmente", exigiria novo exame do
acervo probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial pela Súmula 7/STJ. 2. Agravo regimental a que se
nega provimento. (AgRg no Recurso Especial nº 1216140/RS (2010/0189217-7), 1ª Turma do STJ, Rel. Sérgio Kukina. j.
26.02.2013, unânime, DJe 05.03.2013).STJ-350383) PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
DEFESA DE DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS DE SERVIDORES PÚBLICOS. CABIMENTO. LEGITIMIDADE DO
SINDICATO. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. IMPOSSIBILIDADE PORQUE NÃO
COMPROVADA TEMPESTIVAMENTE A MISERABILIDADE DO SINDICATO. ISENÇÃO DE CUSTAS. APLICAÇÃO DO ART. 18
DA LEI Nº 7.347/85. 1. Trata-se, na origem, de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o processamento da presente
demanda sob o rito da Lei de Ação Civil Pública e o pedido de Assistência Judiciária Gratuita. O acórdão manteve este
entendimento. 2. Nas razões recursais, sustenta a parte recorrente ter havido violação aos arts. 5º e 21 da Lei nº 7.347/85 e 81 e
87 da Lei nº 8.078/90 - postulando o cabimento de ação civil pública ajuizada por sindicato em defesa de direitos individuais
homogêneos da categoria que representa - e 4º da Lei nº 1.060/58 - requerendo a concessão de benefício de Assistência
Judiciária Gratuita. Aponta, ainda, divergência jurisprudencial a ser sanada. 3. Em primeiro lugar, pacífico o entendimento desta
Corte Superior no sentido de que o art. 21 da Lei nº 7.347/85, com redação dada pela Lei nº 8.078/90, ampliou o alcance da ação
civil pública também para a defesa de interesses e direitos individuais homogêneos não relacionados a consumidores.
Precedentes. 4. É cabível o ajuizamento de ação civil pública em defesa de direitos individuais homogêneos não relacionados a
consumidores, devendo ser reconhecida a legitimidade do Sindicato recorrente para propor a presente ação em defesa de
interesses individuais homogêneos da categoria que representa. Precedente em caso idêntico. 5. O Superior Tribunal de Justiça
entende que mesmo as pessoas jurídicas sem fins lucrativos devem comprovar situação de miserabilidade para fins de concessão
do benefício de Assistência Judiciária Gratuita. Precedente da Corte Especial. 6. Com o processamento da presente demanda na
forma de ação civil pública, plenamente incidente o art. 18 da Lei nº 7.347/85, com a isenção de custas, ainda que não a título de
Assistência Judiciária Gratuita. 7. Recurso especial parcialmente provido. (sem grifos no original) (Recurso Especial nº
1257196/RS (2011/0095430-8), 2ª Turma do STJ, Rel. Mauro Campbell Marques. j. 16.10.2012, unânime, DJe 24.10.2012).4.
Intime-se o autor, por seu causídico, para, no prazo de 10 (dez) dias, emendar a inicial, corrigindo o valor atribuído à causa, a fim
de corresponder ao efetivo conteúdo econômico que se pretende auferir, sob pena de indeferimento da petição inicial e extinção do
processo sem resolução do mérito (art. 284, parágrafo único, do CPC), assim como para, no prazo de 30 (trinta) dias, recolher as
custas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição (CPC, Art. 257), por ser a mesma pessoa jurídica, não tendo em
momento algum demonstrado efetivamente não possuir condições financeiras para arcar com as custas processuais, não
podendo, assim, ser beneficiária da justiça gratuita.5. Transcorrido o prazo de 10 (dez) dias, sem emenda, voltem-me conclusos
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para sentença.6. Atribuído valor correto à causa e recolhidas as custas processuais, voltem-me imediatamente para apreciar o
pedido de liminar.7. Transcorrido o prazo sem o recolhimento das custas processuais, voltem-me conclusos para sentença.Raposa
(MA), 13/01/2016.RAFAELLA DE OLIVEIRA SAIF RODRIGUES Juíza Titular ". Raposa/MA,28 de Junho de 2017. Belª. MARIA
LÍDIA DE OLIVEIRA SILVA. Secretária Judicial. (Assinando de ordem da MM. Juíza de Direito, Doutora Rafaella de Oliveira Saif
Rodrigues, Titular da Vara Única do Termo Judiciário de Raposa/MA, nos termos do art. 3º, XXV, III, do Provimento nº.
001/2007/CGJ/MA)

PROCESSO Nº. 691-54.2016.8.10.0113
AÇÃO: PENAL
AUTOR:MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
RÉU: JOSÉ ALVES DOS SANTOS, FRANCISCO REYNERES LIMA CALAÇA
ADVOGADO DO 2º RÉU: ELSON SOARES DIAS - OAB/MA 12.546

FINALIDADE: I N T I M A R o advogado do 2º réu, DR. ELSON SOARES DIAS - OAB/MA 12.546, para tomar conhecimento do
DESPACHO proferido às fls.198, a seguir transcrito: "Abra-se vista, sucessivamente, ao MPE, ao defensor dativo e ao DPE para
apresentação de alegações finais, em forma de memoriais, no prazo legal. Após, conclusos para sentença".

Raposa/MA,28 de junho de 2017
Belª. MARIA LÍDIA DE OLIVEIRA SILVA.
Secretária Judicial.
(Assinando de ordem da MM. Juíza de Direito, Doutora Rafaella de Oliveira Saif Rodrigues, Titular da Vara Única do Termo
Judiciário de Raposa/MA, nos termos do art. 3º, XXV, III, do Provimento nº. 001/2007/CGJ/MA)

PROCESSO Nº. 711-45.2016.8.10.0113 (THEMIS PG)
AÇÃO: PENAL
REQUERENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO MARANHAO
ACUSADO: DANIEL CARVALHO DE SOUZA
ADVOGADO: CLODOALDO GOMES DA ROCHA - OAB/MA 11.514

FINALIDADE: I N T I M A R o advogado do requerente, DR.º CLODOALDO GOMES DA ROCHA - OAB/MA 11.514, para tomar
conhecimento da DECISÃO proferida às fls. 132/133-v, cuja parte final segue transcrita: " [...] Diante do exposto, reconhecendo o
excesso de prazo para conclusão da instrução criminal, revogo a prisão preventiva outrora decretada em relação a DANIEL
CARVALHO DE SOUZA. Está decisão tem força de Alvará de Soltura do réu DANIEL CARVALHO DE SOUZA, vulgo "TUK TUK",
brasileiro, solteiro, natural de Raposa/MA, nascido em 02/08/1996, filho de Leonice Carvalho de Souza, portador do RG n.º
04600694920129 - SSP/MA, residente e domiciliado à Av. Principal n.º 560 - Centro, Município de Raposa/MA, devendo o mesmo
ser solto, se por outro motivo não estiver preso. Intimem-se. Notifique-se o MPE. Raposa (MA), 28/06/2017. Juíza RAFAELLA DE
OLIVEIRA SAIF RODRIGUES. Titular da Vara Única do Termo Judiciário de Raposa/MA".

Raposa/MA, 28 de junho de 2017
Belª. MARIA LÍDIA DE OLIVEIRA SILVA.
Secretária Judicial.
(Assinando de ordem da MM. Juíza de Direito, Doutora Rafaella de Oliveira Saif Rodrigues, Titular da Vara Única do Termo
Judiciário de Raposa/MA, nos termos do art. 3º, XXV, III, do Provimento nº. 001/2007/CGJ/MA).

Riachão

PROCESSO Nº 0000223-44.2003.8.10.0114 (2232003)
AÇÃO: PROCESSO COMUM | AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
VITIMA: DELEGACIA DE POLÍCIA DE RIACHÃO e Parte em Segredo de Justiça e Parte em Segredo de Justiça
INDICIADO: KENNEDY CARNEIRO DA SILVA
FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO ACUSADO KENNEDY CARNEIRO DA SILVA, DO INTEIRO TEOR DO EDITAL DE INTIMAÇÃO
DE SENTENÇA TRANSCRITO:PROCESSO: 223.44.2003.8.10.0114
INQUÉRITO POLICIAL
INDICIADO: KENNEDY CARNEIRO DA SILVA
VÍTIMAS: MARCOS ANTÔNIO ALVES PINTO, MANOEL SANDES DE SOUSA NETO

EDITAL DE INTIMAÇÃO
PRAZO: 60 (SESSENTA) DIAS
INTIMAÇÃO DE:KENNEDY CARNEIRO DA SILVA, brasileiro, solteiro, natural de Belém-PA, nascido em 05/09/1971, filho de
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Antônio Vanderlei da Silva e Maria das Graças de Sousa, sem endereço fixo, atualmente em lugar incerto e não sabido.

FINALIDADE:
PROCEDER A:INTIMAÇÃO DO INDICIADO KENNEDY CARNEIRO DA SILVA, ACIMA QUALIFICADO, DO INTEIRO TEOR DA
SENTENÇA DE FLS. 27-27-v, TRANSCRITA:

SENTENÇA DE FLS.27-27-v: SENTENÇAVistos e revisados.Trata-se de INQUÉRITO POLICIAL, instaurado em 09.09.2003, em
desfavor de KENNEDY CARNEIRO DA SILVA, devidamente qualificado nos autos, pela prática do delito previsto no artigo 155,
Caput, do Código Penal Brasileiro.Em cota, o Parquet, requereu a extinção da punibilidade pela incidência da prescrição, às folhas
25/26.Em análise detida dos autos, verifico a incidência do instituto da PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DELITIVA por parte do
Estado, fato que, necessariamente, implica na extinção da punibilidade do agente. Consoante preceito secundário do artigo 155,
Caput, apresenta, em abstrato, pena que não ultrapassa 04 (quatro) anos.Nesse contexto, cumpre assinalar que o Código Penal,
em seu artigo 107, inciso IV, preceitua que extingue-se a punibilidade pela prescrição, decadência ou perempção, ao passo em
que o artigo 109, inciso IV, dispõe que a prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, regula-se pelo máximo da pena
privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se em 08 (oito) anos, se o máximo da pena não excede a 04 (quatro) anosDo
mesmo modo, o artigo 61, Caput, do Código de Processo Penal, determina que o juiz, em qualquer fase do processo, quando
reconhecer extinta a punibilidade, deverá declará-la de ofício.Compulsando os autos, verifica-se que houve efetivamente um lapso
temporal superior a oito anos, portanto, maior que o exigido pelo artigo 109, inciso IV, do Código Penal, para que seja declarada a
prescrição da pretensão punitiva nos casos como o presente, em que o máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime
não ultrapassa a pena de 04 (quatro) anos, o que, conseguintemente, impossibilita a análise do mérito.Destarte, com fulcro na
inteligência dos artigos 107, inciso IV, 109, inciso IV, e artigo 61, Caput, do Código de Processo Penal, DECLARO EXTINTA A
PUNIBILIDADE DE KENNEDY CARNEIRO DA SILVA, PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA POR PARTE DO
ESTADO. Sem custas. Transitada em julgado, observadas as cautelas legais, arquive-se, dando-se baixa na distribuição.P. R. I.
CUMPRA-SE.Ciência ao excelentíssimo Promotor de Justiça.Riachão (MA), quinta-feira, 19 de maio de 2016, 10h32antos da
Silva.Juiz de Direito.
SEDE DO JUÍZO:Fórum Des. Leopoldino Lisboa - Rua da Penha, s/nº, Centro, nesta cidade.
E para que não se alegue ignorância, a MMª. Juíza de Direito, Titular da 1ª Vara da Comarca de Balsas-MA, respondendo pela
Comarca de Riachão, Dra. Elaile Silva Carvalho, mandou expedir o presente Edital que será afixado no átrio do Fórum local, como
de costume. Dado e passado nesta cidade de Riachão, Estado do Maranhão. Secretaria Judicial, aos 07 de junho de 2017. Eu,
__________(Saniel Santos Carvalho) Secretário Judicial o subscrevi, mandei digitar e assino.

ELAILE SILVA CARVALHO
Juíza de Direito, Titular da 1ª Vara da Comarca de Balsas-MA,
Respondendo pela Comarca da Comarca de Riachão-MA

PROCESSO Nº 0000917-56.2016.8.10.0114 (9222016)
AÇÃO: PROCEDIMENTOS REGIDOS POR OUTROS CÓDIGOS, LEIS ESPARSAS E REGIMENTOS | DIVÓRCIO LITIGIOSO
REQUERENTE: Processo em Segredo de Justiça
ADVOGADO: JOÃO BANDEIRA COELHO NETO ( OAB 2376-MA )
REQUERIDO: Processo em Segredo de Justiça

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DE MARIA ALICE LOPES DA SILVA, PARA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO,CONFORME INTEIRO
TEOR DO EDITAL TRANSCRITO:
PROCESSO: 917.56.2016.8.10.0114
DIVÓRCIO LITIGIOSO
REQUERENTE: QUITINO PEREIRA DA SILVA FILHO, brasileiro, casado, lavrador, residente e domiciliado na região
Maravilha, município de Riachão - MA.
REQUERIDA: Maria Alice Lopes da Silva, brasileira,casada, do lar, atualmente em lugar incerto e não sabido..

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE AUDIÊNCIA

Maria Alice Lopes da Silva, brasileira,casada, do lar, atualmente em lugar incerto e não sabido.FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA
REQUERIDA acima qualificada, PARA comparecer à audiência de instrução e julgamento, designada para o dia 10 de JULHO de
2017, às 115h30min, no edifício do fórum local, devendo as partes apresentarem em banca as provas que pretenderem
produzir"DESPACHO.Designo audiência de conciliação para o dia 10 de julho de 2017, às 15h30min., no Fórum local.Proceda a
secretaria com as medidas necessárias para a realização do ato.Sirva o presente de Mandado/Ofício.P. R. I. Cumpra-se. Ciência
ao órgão ministerial.Riachão/MA, 29 de maio de 2017.Elaile Silva CarvalhoJuíza de Direito, respondendo."SEDE DO JUÍZO: Fórum
Des. Leopoldino Lisboa - Rua da Penha, s/nº- Centro, nesta cidade.
E para que não se alegue ignorância, o MM. Mazurkiévicz Saraiva de Sousa Cruz Juiz de Direito Titular da Comarca de Craolina-
MA, respondendo por Riachão-MA, mandou expedir o presente edital que será afixado no átrio do Fórum local, como de costume.
Dado e passado nesta cidade de Riachão, Estado do Maranhão. Secretaria Judicial, aos 20 de junho de 2017. Eu,
________________________(Saniel Santos Carvalho), Secretária Judicial o subscrevi, mandei digitar e assino. Mazurkiévcz
Saraiva de Sousa Cruz.Juiz de Direito, Titular da Comarca de Carolina-MA.Respondendo por Riachão - MA.
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REG. DISTRIBUIÇÃO Nº. 916-71.2016.8.10.0114
DENOMINAÇÃO:Processo Cível e do Trabalho | Processo de Conhecimento | Procedimento de Conhecimento |
Procedimentos Especiais | Procedimentos Especiais de Jurisdição Contenciosa | Demarcação / Divisão
DATA DO AJUIZAMENTO: 26/09/2016 09:23:22
VALOR DA CAUSA EM R$:3000.00
PARTE REQUERENTE: JOSE COELHO DA CUNHA E OUTROS.
PARTE REQUERIDA: CICERO COELHO DA CUNHA E OUTROS.

EDITAL DE CITAÇÃO
PRAZO: 30 (trinta) dias.

Citação dos confinantes e os interessados ausentes incertos e desconhecidos
FINALIDADE:
CITÇÃO DOS CONFINANTES E DOS INTERESSADOS AUSENTES, INCERTOS E DESCONHECIDOS, DO TEOR DA
DESPACHO PROFERIDO NOS AUTOS ACIMA EPIGRAFADOS DE FLS. 11, TRANSCRITO ABAIXO:
DESPACHO DE FLS. 11, TRANSCRITO: "R. H.Defiro o pedido de Justiça Gratuita. OFICIE ao Cartório de Registro de Imóveis da
Circunscrição a que pertence à área, determinando, que em 05 (cinco) dias, informe sobre a pessoa em cujo nome esteja transcrito
o imóvel. CITEM-SE, pessoalmente, com o prazo de 15 dias (CPC, art. 335), por meio de oficial de justiça os réus confinantes
indicados na inicial (fls. 03/05) e, por edital (art. 256, inciso II, do CPC), com o prazo de 30 dias, os confinantes e os interessados
ausentes incertos e desconhecidos (CPC, Arts. 558 e 257, inciso IV). Por via postal, intimem-se, para manifestar interesse na
causa, os representantes da Fazenda Pública da União, do Estado e do Município, encaminhando-se a cada ente cópia da inicial e
dos documentos que a instruíram. Nomeio curador aos interessados ausentes, incertos e desconhecidos, o Dr. Pablo José de
Oliveira Coutinho, que servirá sob compromisso de seu grau, e poderá participar da audiência de justificação. Cumpra-se.
Expedientes necessários. Intimem-se, inclusive o curador nomeado. Riachão-MA, 04 de outubro de 2016. ELAILE SILVA
CARVALHO. Juíza de Direito, Titular da 1° Vara de Balsas, respondendo."

Fórum Des. Leopoldino Lisboa - Rua da Penha, s/nº, Centro, nesta cidade.
E para que não se alegue ignorância, o MM. Juiz de Direito, respondendo por esta Comarca de Riachão/MA, Mazurkiévicz Saraiva
de Sousa Cruz, mandou expedir o presente edital que será afixado no átrio do Fórum local, como de costume. Dado e passado
nesta cidade de Riachão, Estado do Maranhão. Secretaria Judicial, aos 22 (vinte e dois) de junho de 2017. Eu, Maria Isis Carvalho
Feitosa, Técnica Judiciária, mat. 171629 o digitei. Eu,________(SANIEL SANTOS CARVALHO), Secretário Judicial o subscrevi,
mandei digitar e assino.

MAZURKIÉVICZ SARAIVA DE SOUSA CRUZ
Juiz de Direito, respondendo.

PROCESSO Nº 0000355-47.2016.8.10.0114 (3552016)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

AUTOR: ROBSON DE OSUSA MATIAS
ADVOGADO: DRA. LAYANE DAYARA MARTINS LEAL OAB/MA N. 13037

REU: SEGURADORA LIDER - CONSÓRCIOS DE SEGURO DPVAT
Finalidade: Intimação da ADVOGADA: DRA. LAYANE DAYARA MARTINS LEAL OAB/MA N. 13037 DO INTEIRO TEOR DO
DESPACHO A SEGUIR TRANSCRITO: "PROCESSO Nº 355-47.2016.8.10.0114 (3552016) DESPACHOIntime-se a parte autora
por meio de sua advogada, via DJE, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente réplica a contestação.Publique-se. Cumpra-
se.Riachão (MA), 26 de junho de 2017.MAZURKIÉVICZ SARAIVA DE SOUSA CRUZ Juiz de Direito, Titular da Comarca de
Carolina, respondendo. "

PROCESSO Nº 0000355-81.2015.8.10.0114 (3552015)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

AUTOR: CARINE ALMEIDA CORREIA e CENTRO DE DIAGNOSTICO CLINICO LTDA - ME e MARIA DO SOCORRO BORGES
PAIVA
ADVOGADO: DR. ROSIMAR GONÇALVES DE ARRUDA DE ANDRADE OAB/MA n. 7.202-A, DR. ANDRE TONIAZZO OAB/MA n.
6.872-A
REU: O MUNICÍPIO DE RIACHÃO
Finalidade: Intimação do ADVOGADO: DR. ROSIMAR GONÇALVES DE ARRUDA DE ANDRADE OAB/MA n. 7.202-A, DR.
ANDRE TONIAZZO OAB/MA n. 6.872-A do inteiro teor Despacho a seguir transcrito: "Processo n.° 355-81.2015.8.10.0114
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(3552015) Requerentes: Carine Almeida Correia, Centro de Diagnóstico Clínico Ltda e Maria do Socorro Borges PaivaRequerido:
Município de Riachão/MADESPACHOCom fundamento nos artigos 6º e 10º do Código de Processo Civil, determino que os
requerentes sejam intimados por meio de suas advogadas, via DJE, e a requerida por mandado para, respectivamente no prazo de
05 (cinco) e 10 (dez) dias, indiquem de forma clara e objetiva, as questões controvertidas de fato e de direito, bem como as que
entendam pertinentes ao julgamento da lide. Em igual prazo, faculto as partes indicarem, de forma clara e objetiva, as provas que
ainda pretendem produzir, justificando a sua relevância e pertinência. Ficam as partes advertidas que o silêncio será interpretado
como anuência ao julgamento antecipado da lide, e que o protesto genérico por produção de provas será indeferido de pronto e
importará no julgamento da lide no estado em que se encontra. P.R.I. Cumpra-se.Serve o presente despacho como
mandado.Riachão/MA, 02 de junho de 2017.ELAILE SILVA CARVALHOJuíza De Direito, Respondendo. "

PROCESSO Nº 0000606-02.2015.8.10.0114 (6062015)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

REQUERENTE: PAULO FERREIRA LIMA- PAULO BREJEIRA
ADVOGADO: KEILA ALVES DE SOUSA (OAB/MA n. 7742 )

REQUERIDO: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT
Finalidade: Intimação do ADVOGADO: KEILA ALVES DE SOUSA (OAB/MA n. 7742 ) do inteiro teor do Despacho a seguir
transcrito: "PROCESSO Nº. 606-02.2015.8.10.0114 DESPACHO Intime-se as partes para, no prazo de 05 (cinco) dias,
manifestar-se nos autos, em atenção ao laudo de folhas retro, sob pena de extinção da demanda, nos termos do artigo 485, do
CPC.P. R. I. Cumpra-se.Riachão (MA), 21 de Junho de 2017.MAZURKIÉVICZ SARAIVA DE SOUSA CRUZJuiz de Direito, Titular
da Comarca de Carolina, respondendo"

PROCESSO Nº 0000825-78.2016.8.10.0114 (8302016)
AÇÃO: PROCEDIMENTOS REGIDOS POR OUTROS CÓDIGOS, LEIS ESPARSAS E REGIMENTOS | RETIFICAÇÃO OU
SUPRIMENTO OU RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

REQUERENTE: BELCINA TAVARES MENDES e JOSE DE RIBAMAR BATISTA MENDES

ADVOGADA: DRA. SONIA MARIA DOS REIS GOMES OAB/MA n. 17097
Finalidade: Intimação da ADVOGADA: DRA. SONIA MARIA DOS REIS GOMES OAB/MA n. 17097 do inteiro teor do
Despacho a seguir transcrito: "PROCESSO Nº 825-78.2016.8.10.0114 (8302016)DESPACHODefiro cota ministerial de fl. 39-
v.Intime-se a parte autora por meio de sua advogada, via DJE, para, no prazo de 05 (cinco) dias, informar se pretende produzir
provas em audiência.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Riachão (MA), 26 de junho de 2017.MAZURKIÉVICZ SARAIVA DE
SOUSA CRUZ Juiz de Direito, Titular da Comarca de Carolina, respondendo. "

PROCESSO Nº 0001135-84.2016.8.10.0114 (11402016)
AÇÃO: PROCEDIMENTOS REGIDOS POR OUTROS CÓDIGOS, LEIS ESPARSAS E REGIMENTOS | RETIFICAÇÃO OU
SUPRIMENTO OU RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

REQUERENTE: LUIZ DIONIZIO DA SILVA
ADVOGADA: MARJARA CRISTINA ROCHA DOS SANTOS OAB/MA N. 11281
Finalidade: Intimação da ADVOGADA: MARJARA CRISTINA ROCHA DOS SANTOS OAB/MA N. 11281 do inteiro teor do
Despacho a seguir transcrito: "PROCESSO Nº 1135-84.2016.8.10.0114 (11402016)DESPACHODefiro cota ministerial de fl. 29-
v.Intime-se a parte autora por meio de sua advogada, via DJE, para, no prazo de 05 (cinco) dias, informar se pretende produzir
provas em audiência.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Riachão (MA), 26 de junho de 2017.MAZURKIÉVICZ SARAIVA DE
SOUSA CRUZ Juiz de Direito, Titular da Comarca de Carolina, respondendo."

PROCESSO Nº. 175-94.2017.8.10.0114
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
REQUERENTE: JOÃO CARVALHO DE LIMA
ADVOGADO: DR. WANDERSON MOREIRA SOARES, OAB-MA Nº 10.960, Fone: (99) 99649-3154
REQUERIDA: BANCO BRADESCO S.A
ADVOGAD: DR. JOSÉ ALMIR DA ROCHA MENDES JUNIOR, OAB/RN 392A

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DR. JOSÉ ALMIR DA ROCHA MENDES JUNIOR, OAB/RN 392A. [...] Nestes termos
fica designado audiência de INSTRUÇÃO E JULGAMENTO para o dia 1de julho de 2017, às hmin., neste Fórum. Saem
intimados os presentes.Nadamais para constar, foi lavrado o presente termo que após lido e achado conforme vai para todos
assinado.Eu, _____________ (Marléia de Araújo Ribeiro) Auxiliar Judiciário, Mat. nº 1503218 o digitei e subscrevo.

PROCESSO Nº. 270-27.2017.8.10.0114
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
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REQUERENTE: ADELMAR GOMES ROCHA
ADVOGADA: DRA. SÔNIA MARIA DOS REIS GOMES, OAB-MA Nº .097
REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S.A
ADVOGADO: Dr. Rafael Sganzerla Durand, OAB/MA 10348A
REQUERIDO: BANCO PAN S.A
ADVOGADO: Dr. Antônio de Moraes Dourado Neto, OAB-PE nº 23.255

FINALIDADE: INTIMAÇÃO dos advogados: Dr. Rafael Sganzerla Durand, OAB/MA 10348A e Dr. Antônio de Moraes Dourado
Neto, OAB-PE nº 23.255 da [...] Nestes termos fica designado audiência de INSTRUÇÃO E JULGAMENTO para o dia 1de julho de
2017, às hmin., neste Fórum. Saem intimados os presentes.Nadamais para constar, foi lavrado o presente termo que após lido e
achado conforme vai para todos assinado.Eu, _____________ (Marléia de Araújo Ribeiro) Auxiliar Judiciário, Mat. nº 1503218 o
digitei e subscrevo.

Rosário

Primeira Vara de Rosário

PROCESSO Nº 0000686-31.2013.8.10.0115 (6862013)
AÇÃO: PROCEDIMENTOS REGIDOS POR OUTROS CÓDIGOS, LEIS ESPARSAS E REGIMENTOS | AÇÃO CIVIL DE
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
AUTOR: MUNICÍPIO DE ROSÁRIO 
ADVOGADO: TIAGO ANDERSON LUZ FRANÇA ( OAB 8545-MA )
REU: MARCONI BIMBA CARVALHO DE AQUINO 

INTIMAÇÃO do AUTOR, por seu ADVOGADO supracitado, do inteiro teor do DESPACHO proferido nos autos,
adiante transcrito:DESPACHO - Intime-se a parte autora, por seu procurador, para emendar a inicial, no prazo de 10 (dez)
dias, juntando a cópia dos convênios nº 5427/2014 e 551497, questionados nesta ação.Caso não haja regularização no
prazo acima assinalado, a inicial será indeferida e o processo será extinto sem julgamento do mérito, nos termos dos arts.
321, parágrafo único, e 485, I, todos do NCPC.Rosário/MA, 19 de maio de 2017. Dra Karine Lopes de Castro - Juíza de
Direito"

PROCESSO Nº 0000785-69.2011.8.10.0115 (7852011)
AÇÃO: PROCEDIMENTOS REGIDOS POR OUTROS CÓDIGOS, LEIS ESPARSAS E REGIMENTOS | AÇÃO CIVIL DE
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
REQUERIDO: IVALDO ANTONIO CAVALCANTE
ADVOGADA: DRA HERLINDA DE OLINDA VIEIRA - OAB/MA N° 5604

INTIMAÇÃO DO REQUERIDO, por sua ADVOGADA supracitada do inteiro teor da SENTENÇA proferida nos autos em epígrafe,
adiante transcrita: S E N T E N Ç A - Trata-se de AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL em face de IVALDO ANTONIO CAVALCANTE, objetivando, em síntese, a
imposição das sanções do art. 12, incisos II e III, da Lei n. 8.429/92 (Lei de Improbidade Administrativa - LIA).Em síntese,
aduz o autor que o réu, ex-Prefeito do município de Rosário, perpetrou ato de improbidade administrativa, tipificado no
art. 10, caput,e no art. 11, incisos II e IV, da LIA.Segundo narrado pela parte autora, o ex-gestor deixou de recolher
contribuições previdenciárias ao INSS o valor de R$ 280.500,56 (duzentos e oitenta mil e quinhentos reais e cinquenta e
seis centavos) e que deixou em sua prestação de contas foram detectadas pendências referentes a: a) documentação
exigida na Instrução Normativa nº 09/2005-TCE; b) comprovação de tramitação das leis orçamentárias junto ao Poder
Legislativo (e envio intempestivo ao TCE); c) planejamento na execução orçamentárias; d) de publicação e
encaminhamento intempestivo ao TCE do relatório resumido de execução orçamentária e do relatório de gestão
fiscalizador; e) de leis dispondo sobre a contratação de serviços passíveis de terceirização, da referente à estrutura de
pessoal do Município, do Estatuto do Magistério, do Conselho Municipal da Saúde e do Conselho Municipal de
Assistência Social.Foi apurado ainda que há divergências na demonstração da posição patrimonial do Município (não
consta na prestação de contas a relação de equipamentos adquiridos através da Tomada de Preços nº 019/2007).Com a
inicial vieram os documentos de fls. 06/66.O réu, em que pese devidamente notificado, como se vê na fl. 60, não
apresentou manifestação escrita, conforme certificado na fl. 60v.Decisão na fl. 70 recebendo a peça vestibular e
determinando a citação do réu, o que foi cumprido, como se vê na certidão de fl. 78.Contestação apresentada
tempestivamente, acostada nas fls. 80/87, com pedido de reabertura de prazo para manifestação, sob o argumento de que
o réu não fora notificado para apresentar manifestação prévia. No mérito, alegou ausência de prova de danos à
coletividade.No mesmo sentido, opinou o Ministério Público, alegando a ausência de notificação (fl. 90).Feito saneado na
fl. 91, onde foram indeferidos os pedidos do réu e do Ministério Público, ante a constatação de notificação do demandado
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na fl. 60/60v.O Parquet informou na fl. 94 que dispensava a produção de outras provas, ao contrário do autor, que na fl. 98
pugnou pela produção de prova testemunhal e documental em audiência.Termo de audiência acostado na fl. 106, onde as
partes não apresentaram provas e requereram o julgamento do feito.É o relatório. DECIDO.Inicialmente, verifico não
haver litispendência em relação ao processo nº 341-36.2011.8.10.0115, uma vez que versa sobre a suposta prática de atos
de improbidade administrativa decorrente da compra de materiais de expediente, sem a realização do modelo de licitação
apropriado; não comprovação de pagamento de servidores; ausência de comprovação de despesas referente à tomada
de contas nº 005/2007 e ausência de recolhimento de contribuições previdenciárias no valor de R$ 3.269,77 (três mil
duzentos e sessenta e nove reais e setenta e sete centavos), todos baseados no RIT nº 508/2008 e referentes ao exercício
financeiro de 2007.Não há questões formais pendentes de solução e presentes as condições da ação, assim como os
pressupostos processuais cabíveis, o mérito da vertente controvérsia deve ser sindicado e resolvido.A Constituição de
1988 definiu como princípio vinculante para a Administração Pública direta e indireta de cada um dos Poderes da União,
Estados, Distrito Federal e Municípios o dever de respeito à moralidade administrativa (art. 37, caput). Estabeleceu
também em seu art. 37, § 4º, o dever de punição dos atos de improbidade administrativa:Art. 37: (...)§ 4º - Os atos de
improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade
dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível.Trata-se de
norma de eficácia limitada cuja aplicabilidade somente ganhou alcance prático com a promulgação da Lei n.
8.429/92.Assim, pode-se dizer que a Lei de Improbidade Administrativa definiu contornos concretos para o princípio da
moralidade administrativa, com base no enunciado no art. 37, caput, da CF de 1988. Na verdade, o princípio da probidade
é um subprincípio dentro da noção mais abrangente de moralidade. O dever de punição dos atos de improbidade é
também uma imposição do princípio da legalidade.Para verificação da ocorrência do ímprobo e a incidência dos
elementos subjetivos da conduta, dolo ou culpa, consoante a hipótese indicada, sabendo que, por força dos artigos 9º, 10
e 11, da Lei n. 8.429/92, os atos de improbidade são de três espécies, a saber: a) os que importem enriquecimento ilícito;
b) os que causam prejuízo ao erário; c) os que atentam contra os princípios da administração pública.Inicialmente,
cumpre consignar que a ação de improbidade administrativa pressupõe a presença de elementos seguros, que atestem a
conduta ímproba do agente, tudo isso em razão da gravidade das penas impostas pelo artigo 12, e incisos, da Lei n.
8.429/92.No caso, os atos atribuídos ao réu foram enquadrados nos dispositivos legais abaixo transcritos:Art. 10.
Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa, que
enseje perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades
referidas no art. 1º desta lei, e notadamente: Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os
princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade,
legalidade e lealdade às instituições, e notadamente:[â?¦]II - retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício; IV
- negar publicidade aos atos oficiais;AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO INSSO
Ministério Público Estadual narra que, com base no acórdão nº 203/2010, que julgou irregulares as contas prestadas pelo
requerido, um dos motivos que conduziram a esta conclusão foi que o ex-gestor deixou de recolher contribuições
previdenciárias ao INSS o valor de R$ 280.500,56 (duzentos e oitenta mil e quinhentos reais e cinquenta e seis centavos).O
pressuposto central para tipificação do ato de improbidade, no caso, é a ocorrência de lesão ao erário. Nos termos do no
art. 10 da LIA, é necessária a comprovação do elemento subjetivo (dolo ou culpa) do agente e o nexo de causalidade entre
sua ação/omissão e o respectivo dano ao erário.A expressão "erário", no caso, compreende os recursos financeiros
provenientes dos cofres públicos da Administração Pública direta e indireta, bem como aqueles destinados pelo Estado
às demais entidades mencionadas no art. 1.º da LIA.No caso dos autos, ao inadimplir, de forma injustificada, débitos junto
ao INSS, não efetuando repasses integrais de contribuições previdenciárias, o gestor municipal revela a má administração
do Município durante o seu mandato.Veja-se que o autor demonstrou por meio do Relatório de Informação Técnica nº
505/2008 (fls. 08/35) que o município deixou de recolher à autarquia previdenciária o montante de R$ 280.500,56 (duzentos
e oitenta mil e quinhentos reais e cinquenta e seis centavos), conforme fl. 25. Ademais, o Tribunal de Contas do Estado,
no julgamento do processo 3.296/2008 (acórdão PL-TCE nº 203/2010), acolheu o parecer ministerial nº 463/2010, e
desaprovou as contas da Prefeitura Municipal de Rosário do exercício financeiro de 2007, evidenciando o relator, na fl. 50,
o débito junto ao INSS, como mencionado acima.Convém destacar que ao longo da instrução processual e mesmo no
procedimento administrativo junto ao TCE, o requerido não apresentou qualquer documento apto a fazer a contraprova da
inadimplência.Em relação ao elemento subjetivo, necessário à configuração da improbidade administrativa, restou
demonstrado através da ciência do gestor na sua obrigatoriedade, tanto que fez recolhimentos parciais, como se pode
verificar na fl. 25. Por outro lado, não restou configurada a ocorrência de danos ao erário, pois não foram produzidas
provas técnicas capazes de demonstrar a existência de danos materiais ao erário e nem a extensão dos mesmos, em
razão do não recolhimento das contribuições previdenciárias.Em que pese inviável a condenação do réu pelo não
recolhimento das contribuições previdenciárias, com base no art. 10, da Lei 8.429/92, é plenamente cabível a sua
responsabilização por deixar de repassar as contribuições previdenciárias impostas por lei, infringindo assim o Princípio
da Legalidade e consequentemente, promovendo ato de improbidade disposto no art. 11, caput, da LIA. Neste
sentido:APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ARGUIDA NO
PRIMEIRO APELO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. VIOLAÇÃO AOS
PRINCÍPIOS QUE REGEM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CONFIGURAÇÃO DE ATO ÍMPROBO. SANÇÕES. OBSERVÂNCIA
AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SEGUNDO APELO. PLEITO DE MAJORAÇÃO DA
MULTA CIVIL DEFERIDO. PARCIAL PROCEDÊNCIA.I- No caso em análise, não há falar-se em cerceamento ao direito de
defesa, visto que o Réu, por intermédio de seu procurador judicial, esteve na posse dos autos por mais de três meses,
situação que lhe permitiu a apresentação da sua defesa, não o fazendo por pura inércia, motivo pelo qual o afastamento
da mencionada preliminar é medida que se impõe.II- Verificada a ausência de repasse, pelo Réu, ao órgão competente
(Fundo Municipal de Previdência Social) dos valores das contribuições previdenciárias, descontadas dos servidores
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públicos municipais, sem plausível justificativa, caracterizada está a ofensa aos princípios da administração pública, em
especial, ao da legalidade.III- E notório que o ex-prefeito do município, ao deixar de repassar as contribuições
previdenciárias recolhidas dos servidores municipais, ao Fundo Municipal de Previdência Social, agiu sem a observância
do princípio da legalidade, o que amolda sua conduta ao caput do artigo da Lei nº .429/92 (lei da improbidade
administrativa).IV- Estando amplamente demonstrado, nos autos, a ausência de repasse, pelo Réu (ex-prefeito de
Taquaral de Goiás), das contribuições previdenciárias ao Fundo Municipal de Previdência Social, a ensejar o
reconhecimento do ato de improbidade administrativa, previsto no artigo 11 da Lei nº 8.247/92, são aplicáveis as penas de
suspensão dos direitos políticos, pelo prazo de 3 (três) anos; de proibição de contratação com o Poder Público, ou
recebimento de benefícios, ou incentivos fiscais, ou creditícios, direta, ou indiretamente, por intermédio de pessoa
jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 3 (três) anos; e multa civil, como caráter inibitório de futuras práticas
lesivas aos princípios da Administração Pública.V- Em relação ao segundo apelo, verifico que o pleito do Autor, de
majoração da multa civil, aplicada ao Réu, merece parcial provimento, haja vista que, embora este não tenha obtido
proveito patrimonial com a prática do ato ímprobo, sua conduta é altamente reprovável, tendo em vista que implicou em
violação aos princípios da legalidade e moralidade, além da ofensa ao princípio democrático, de modo que a situação em
análise recomenda a majoração da multa civil, aplicada no aporte de R$ 8.888,51 (oito mil, oitocentos e oitenta e oito reais
e cinquenta e um centavos), para o montante de 3 (três) vezes o valor da remuneração que o Prefeito percebia, à época,
visto que o comando previsto no inciso III do artigo da Lei nº .429/92, permite a condenação ao pagamento de multa civil,
de até 100 (cem) vezes o valor da remuneração percebida, pelo agente do ato ímprobo, sendo a reforma parcial da
sentença medida imperativa. RECURSOS CONHECIDOS. PRIMEIRO APELO DESPROVIDO. SEGUNDO APELO PROVIDO,
EM PARTE.(TJGO. AC 05135068920098090148. 5ª CAMARA CIVEL.Relator: Des. Francisco Vildon Jose Valente. Julgado
em de Janeiro de 2017. DJ 2203 de 03/02/2017)AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS â?" DEVER DE
PUBLICIDADEO autor imputou ao réu várias irregularidades durante sua gestão como prefeito no ano de 2007, quais
sejam: a)ausência de documentação exigida na Instrução Normativa nº 09/2005-TCE; b)ausência de comprovação de
tramitação das leis orçamentárias junto ao Poder Legislativo (e envio intempestivo ao TCE); c)falta de planejamento na
execução orçamentárias; d)ausência de publicação e encaminhamento intempestivo ao TCE do relatório resumido de
execução orçamentária e do relatório de gestão fiscalizador; e)ausência de leis dispondo sobre a contratação de serviços
passíveis de terceirização, da referente à estrutura de pessoal do Município, do Estatuto do Magistério, do Conselho
Municipal da Saúde e do Conselho Municipal de Assistência Social e f) divergências na demonstração da posição
patrimonial do Município (não consta na prestação de contas a relação de equipamentos adquiridos através da Tomada de
Preços nº 019/2007).Tomando por base os documentos encartados aos autos, entendo que as condutas do requerido
podem ser enquadradas como ato de improbidade administrativa tipificado no art. 11, incisos II e IV, na medida em que
violou os princípios da legalidade, moralidade e publicidade, esculpidos no art. 37, caputda CF.O art. 4.º da Lei de
Improbidade Administrativa determina que os agentes públicos "são obrigados a velar pela estrita observância dos
princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade no trato dos assuntos que lhe são afetos".O
pressuposto essencial para configuração do ato de improbidade, no caso, é a violação aos princípios da Administração
Pública, independentemente do enriquecimento ilícito do agente ou de lesão ao erário.In casu, conforme se verifica dos
documentos de fls. 47/56, o requerido incorreu em ofensa aos princípios fundamentais da Administração Pública
atinentes à legalidade, moralidade e publicidade. Embora citado no procedimento administrativo de prestação de contas
(fls. 38/39), não apresentou suas justificativas relativas ao resultado apresentado no relatório técnico nº 505/2008 e nem
apresentou qualquer documento que sustente a sua tese defensiva, limitando-se somente a alegar ausência de prejuízos
ao erário.Com efeito, o descumprimento dos itens legais acima destacados importa na prática de atos de improbidade
pelo requerido, relacionados à má administração do município de Rosário no ano de 2007, consoante demonstrado por
meio de documentos contundentes, em relação aos quais, enfatizo, o demandado não apresentou nenhuma contraprova
idônea, furtando-se de seu dever processual previsto no art. 373, II, do CPC/2015.Quanto ao elemento subjetivo, o
requerido praticou atos de improbidade previstos no art. 11, incisos II e IV da LIA, os quais pressupõe o dolo.Sobre este
aspecto, Emerson Garcia e Rogério Pacheco Alves:"Em face da impossibilidade de se penetrar na consciência e no
psiquismo do agente, o seu elemento subjetivo há de ser individualizado de acordo com as circunstâncias periféricas ao
caso concreto, como o conhecimento dos fatos e das consequências, o grau de discernimento exigido para a função
exercida e a presença de possíveis escusas, como a longa repetitiva e a existência de pareceres embasados na técnica e
na razão"1Com efeito, analisando as peculiaridades dos fatos narrados na inicial, bem como as provas acostadas aos
autos, não há como afastar o dolo do réu, pois, na qualidade de gestor municipal tinha efetiva ciência do dever de
publicidade, legalidade e moralidade.Ao deixar de apresentar documentação exigida pelo Tribunal de Contas no
procedimento de prestação de contas, descritos na Instrução Normativa nº 09/2005-TCE; não comprovar a tramitação de
leis orçamentárias junto ao Poder Legislativo Municipal, bem como do relatório resumido de execução orçamentária e do
relatório de gestão fiscalizador, além de não ter demonstrado a existência de leis dispondo sobre a contratação de
serviços passíveis de terceirização, da referente à estrutura de pessoal do Município, do Estatuto do Magistério, do
Conselho Municipal da Saúde e do Conselho Municipal de Assistência Social e ainda não ter explicado divergências na
demonstração da posição patrimonial do Município (não consta na prestação de contas a relação de equipamentos
adquiridos através da Tomada de Preços nº 019/2007), violou os Princípios de Publicidade, Moralidade e Legalidade, os
quais se encontram esculpidos no art. 37 da CF, não podendo ser ignorados pelo gestor público, eis que a transparência
na contabilidade pública pública é regra basilar da Administração Pública.O nexo de causalidade entre a conduta do
requerido e os atos de improbidade administrativa encontra-se devidamente comprovada pelos documentos acostados
aos autos, não tendo sido demonstrada pelo requerido qualquer hipótese de rompimento do vínculo causal.Assim,
estando evidenciada a realização de atos antijurídicos dolosos pelo réu, bem como o respectivo nexo de causalidade,
restam plenamente configurados os atos de improbidade administrativa referentes às hipóteses previstas no art. 11,
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incisos II e IV da Lei 8.429/92.SANÇÕES APLICÁVEISCom base em toda a fundamentação supra, as condutas do réu
configurou somente ofensa ao art. 11, caput, incisos II e IV da LIA, cuja violação acarreta as sanções previstas no art. 12,
inciso III do mencionado diploma normativo, a saber:art. 12 (...)III - na hipótese do art. 11, ressarcimento integral do dano,
se houver, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de três a cinco anos, pagamento de multa civil de
até cem vezes o valor da remuneração percebida pelo agentee proibição de contratar com o Poder Público ou receber
benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da
qual seja sócio majoritário, pelo prazo de três anos.Com relação à reparação do dano, entendo ser incabível a sua
aplicação, haja vista a ausência de provas técnicas aptas a demonstrar eventuais prejuízos materiais sofridos pelo
erário.Também é incabível a perda da função pública, eis que o requerido não ocupa mais a função pública nos quadros
do Município de Rosário.Por outro lado, entendo ser imprescindível a suspensão dos direitos políticos do requerido, pelo
período de 05 (cinco) anos, ante a necessidade de cominação de medida mais rígida àquele que descumpre vários
deveres inerentes ao próprio cargo e que atua em desconformidade com os princípios vetores da Constituição Federal e
da legislação infraconstitucional.Fixo como multa civil ao requerido o importe correspondente a 20 vezes o valor da
última remuneração percebida pelo requerido no ano de 2007, visando desestimular a prática de novos atos ímprobos,
acaso o demandado volte a gerir recursos públicos.Ademais, aplico a sanção de proibição de contratar com o Poder
Público pelo prazo de 03 (três) anos, bem como de receber benefíciosou incentivos fiscais e creditícios, direta ou
indiretamente, ainda que por intermédio da pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, na medida em que o agente
ímprobo não dispõe da confiabilidade necessária para firmar contratações com a Administração
Pública.DISPOSITIVOAnte o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para CONDENAR o réu IVALDO
ANTONIO CAVALCANTE nas sanções do artigo 12, III, da Lei n. 8.429/92, em função da prática de ato de improbidade
administrativa tipificado no artigo 11, capute incisos II e IV do mesmo diploma legislativo.Em consequência, passo a fixar
as penas correspondentes, consoante justificativas supra:DETERMINO a suspensão dos direitos políticos do requerido,
pelo período de 05 (cinco) anosCONDENO o réu ao pagamento de multa civil correspondente a 20 vezes o valor da última
remuneração percebida pelo requerido no ano de 2007PROIBO o requerido de contratar com o Poder Público pelo prazo
de 03 (três) anos, cuja contagem deverá ter início com o trânsito em julgado da presente decisão;Por outro lado, REJEITO
o pedido de condenação do requerido às penas previstas no art. 12, inciso II, por não divisar a ocorrência de prejuízo ao
erário pela ausência de repasse de contribuição previdenciária ao INSS.Com o trânsito em julgado da presente decisão,
oficie-se ao E. Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Maranhão para que fins do que dispõe o artigo 15, V, da CF/88.No
mesmo sentido, alimente-se o cadastro instituído pelo Conselho Nacional de Justiça â?" CNJ a respeito de condenados
por improbidade administrativa.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Rosário/MA, 05 de junho de 2017.Karine Lopes de
Castro - Juíza de Direito."

PROCESSO Nº 0001286-52.2013.8.10.0115 (12862013)
AÇÃO: PROCEDIMENTOS REGIDOS POR OUTROS CÓDIGOS, LEIS ESPARSAS E REGIMENTOS | AÇÃO CIVIL DE
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
AUTOR: MUNICÍPIO DE ROSÁRIO 
ADVOGADO: ROBERTH SEGUINS FEITOSA ( OAB 5284-MA )
REU: MARCONI BIMBA CARVALHO DE AQUINO 

INTIMAÇÃO do AUTOR, por seu ADVOGADO supracitado, do inteiro teor do DESPACHO proferido nos autos, adiante transcrito:
DESPACHO - Intime-se a parte autora, por seu procurador, para emendar a inicial, no prazo de 05 (cinco) dias, juntando a
cópia do convênio nº 058/2011, realizado entre o Município de Rosário e a Secretaria de Estado da Cultura.Caso não haja
regularização no prazo acima assinalado, a inicial será indeferida e o processo será extinto sem julgamento do mérito,
nos termos dos arts. 321, parágrafo único, e 485, I, todos do NCPC.Rosário/MA, 19 de maio de 2017.Dra. Karine Lopes de
Castro - Juíza de Direito"

PROCESSO Nº 0001914-70.2015.8.10.0115 (19142015)
AÇÃO: PROCEDIMENTOS REGIDOS POR OUTROS CÓDIGOS, LEIS ESPARSAS E REGIMENTOS | AÇÃO CIVIL DE
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
AUTOR: MUNICÍPIO DE ROSÁRIO 
ADVOGADO: FERNANDO MURILO OLIVEIRA SOEIRO ( OAB 13355-MA )
REU: MARCONI BIMBA CARVALHO DE AQUINO

INTIMAÇÃO do AUTOR, por seu ADVOGADO supracitado, do inteiro teor do DESPACHO proferido nos autos, adiante
transcrito: "DESPACHO Intime-se a parte autora, por seu procurador, para emendar a inicial, no prazo de 10 (dez) dias,
juntando a cópia do convênio nº 3309/2001 de 31/12/2001, realizado entre o Município de Rosário e FUNASA.Caso não haja
regularização no prazo acima assinalado, a inicial será indeferida e o processo será extinto sem julgamento do mérito,
nos termos dos arts. 321, parágrafo único, e 485, I, todos do NCPC.Rosário/MA, 08 de junho de 2017.Dra. Karine Lopes de
Castro - Juíza de Direito."

PROCESSO Nº. 24022520168100115
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
AUTOR: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
ADVOGADA: MARIA LUCILIA GOMES– OAB/SP84.206
REQUERIDO: WILLIAM SILVA SOUSA
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INTIMAÇÃO da parte autora, por suaadvogadasupramencionada,para, informar o endereço atualizado da parte requerida ou
requerer as diligências que entender pertinentes, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção do feito. Rosário/MA, 25 de maio
de 2017. Karine Lopes de Castro - Juíza de Direito.

PROCESSO Nº. 27500920168100115
AÇÃO DE REVISIONAL DE CONSUMO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
AUTOR: JOSÉ JOÃO BOGEA
ADVOGADO: KERLINGTON DE JESUS SANTOS DE SOUSA – OAB/MA 13.738
REQUERIDA: COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO - CEMAR
ADVOGADA: LUCIMARY GALVÃO LEONARDO GARCES – OAB/MA 6100
INTIMAÇÃO das partes por seus advogados supramencionados, para, tomarem ciência do despacho proferido na presente ação,
adiante transcrito: “Considerando o pagamento do valor da condenação de forma voluntária, expeça-se alvará em nome do autor e
de seu advogado para levantamento da quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), cujo depósito foi informado na fl. 76. Ademais, pela
documentação acostada nas fls. 67 e 71, verifica-se que até o dia 08/06/2017 a concessionária demandada ainda não havia
refaturado a conta de energia elétrica de competência 08/2016 conforme o parâmetro fixado na sentença de fls. 38/39. Desta
forma, intime-se a parte executada para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento da quantia de R$ 307,00 (trezentos e
sete reais), referente aos honorários advocatícios, sob pena de incidir multa de 10% (dez porcento) sobre o valor da condenação,
nos termos do art. 523, § 2º do NCPC, bem como, no mesmo prazo, do importe de R$ 21.500,00 (vinte e um mil e quinhentos
reais), referente a multa por descumprimento da obrigação de sentença fixada na sentença. Transcorrido o prazo acima
assinalado, sem haver pagamento voluntário, defiro, desde já, a penhora online do valor apresentado pelo credor (art. 523, §3º,
primeira parte, do NCPC). Por fim, fica o requerido cientificado, desde já, que não efetuando voluntariamente o pagamento no
prazo do art. 523, § 2º do novel diploma processual civil, iniciar-se-á de imediato o prazo de 15 (quinze) dias para que apresente
sua impugnação, conforme disposto no art. 525, da referida lei. Caso a penhora seja negativa, intime-se o exequente para, no
prazo de 5 dias, requerer o que entender devido. Publicações e intimações necessárias. Cumpra-se. Rosário/MA, 22 de junho de
2017. Karine Lopes de Castro - Juíza de Direito”.

PROCESSO Nº 9000175-74.2013.8.10.0115 (901752013)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQUERENTE: RAIMUNDA PIRES DE OLIVEIRA 
ADVOGADO: MARIO SILVIO COSTA CARVALHO ( OAB 3486-MA )
REQUERIDO: MARZA ENGENHARIA ELETRICA LTDA
ADVOGADO: MARCOS WENGERKIWCZ ( OAB 24555-PR )

Intimação da parte requerente, por seu advogado, acerca do despacho proferido, adiante transcrito: "DESPACHO Tendo em vista
que a quantia constrita, R$ 18,42, é bastante ínfima se comparada como o valor devido, R$ 21.819,05, intime-se a exequente para
requerer o que entender devido, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de liberação do valor e arquivamento do feito. Cumpra-
se.Rosário (MA), 29 de maio de 2017. Karine Lopes de Castro - Juíza De Direito"

PROCESSO Nº. 90002452620118100115
AÇÃO SUMARISSIMA
RECLAMANTE: MARIA DAS DORES SOUZA CANTANHEDE
ADVOGADO: MOZART COSTA BALDEZ FILHO ( OAB 25401-DF e OAB 9984 A-MA )
RECLAMADO: GRUPO BRASILCRED SEGUROS
ADVOGADO: THIAGO BONAVIDES BITAR ( OAB 19880-CE )
Intimação das partes, por seus advogados, acerca do Ato Ordinatório proferido, adiante transcrito: “ATO ORDINATÓRIO Intimem-
se as partes sobre o retorno dos autos, para requererem o que entender conveniente. Rosário (MA), 28 de junho de 2017. Tania
Lourdes da Silva Cruz – Secretária Judicial”.

PROCESSO Nº. 90003792620108100115
AÇÃO SUMARISSIMA
RECLAMANTE: JOANA LOPES VIANA
ADVOGADO: CARLOS BRONSON COELHO DA SILVA ( OAB 5652-MA )
RECLAMADO: BANCO FICSA S/A
ADVOGADO: ANDRÉ LUIZ TORRES GOMES DE SÁ ( OAB 9186-MA )
Intimação das partes, por seus advogados, acerca do Ato Ordinatório proferido, adiante transcrito: “ATO ORDINATÓRIO Intimem-
se as partes sobre o retorno dos autos, para requererem o que entender conveniente. Rosário (MA), 28 de junho de 2017. Tania
Lourdes da Silva Cruz – Secretária Judicial”.

PROCESSO Nº 9000543-83.2013.8.10.0115 (905432013)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQUERENTE: MARIA DE LOURDES CRUZ
ADVOGADO: EVERALDO DE JESUS BEZERRA SANTOS ( OAB 10529-MA )
REQUERIDO: BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A
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ADVOGADA: TAYLISE CATARINA ROGÉRIO SEIXAS ( OAB 10663-MA )

Intimação da parte autora, através de seu advogado, acerca do despacho proferido, adiante transcrito: "DESPACHO Intime-se a
parte autora para se manifestar acerca da petição de fls. 118/126, no prazo de 05 (cinco) dias.Após, conclusos.Rosário/MA, 12 de
junho de 2017. Karine Lopes de Castro - Juíza de Direito"

Segunda Vara de Rosário

Classe/Assunto: INVENTÁRIO/DIREITO CIVIL/SUCESSÕES/INVENTÁRIO E PARTILHA
PROCESSO N. 888-13.2010.8.10.0115 (8882010)
Inventariante: ITAMALDO RAIMUNDO CARDOSO RIBEIRO
Autor(a) da herança: TEODORO CARVALHO RIBEIRO
ADVOGADO: FABIANO RODRIGUES JUNIOR OAB-MA 9472-A E GABRIEL AHID COSTA OAB-MA 8672 E ALEXANDRA
RIEDLINGER OAB/RJ 60787
DESPACHO

Vistos etc.
1. A solicitação de f. 160 foi apreciada e deferida por meio de despacho proferido no âmbito do processo n. 5872011, razão pela
qual deixo de abordá-la nesta oportunidade.
2. Por outro lado, e analisando detidamente o processo, percebe-se que dentre os citados, somente o ESTADO DO MARANHÃO
ofereceu impugnação, a qual foi acolhida pela deliberação de f. 48.
3. Por essa razão, nomeio avaliador o Sr. AMISTRONG GOMES MENDONÇA, que apresentará laudo de avaliação do único bem
descrito nas primeiras declarações, no prazo de 20 (vinte) dias.
4. Ao avaliar o bem aludido, o oficial de justiça observará, no que for aplicável, às disposições dos artigos 872 e 873, do CPC/15,
isto é, fará vistoria no local e elaborará o laudo, descrevendo o imóvel com suas características e o estado em que se encontra e
atribuindo-lhe valor.
5. Após a apresentação do laudo e da certificação da vistoria, voltem os autos conclusos.
Publique-se. Intimem-se. CUMPRA-SE.
Rosário (MA), 18 de agosto de 2016.

José Augusto Sá Costa Leite
JUIZ DE DIREITO

PROCESSO: 1276-03.2016.8.10.0115 (1276/2016)
AÇÃO: PENAL
AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
ACUSADO: VICTOR JOSÉ MARTINS DA SILVA
ADVOGADO: JUAREZ BATISTA SANTOS OAB/MA 3707-A
FINALIDADE: De ordem do MM Juiz de Direito titular da 2ª Vara da Comarca de Rosário/MA, Dr. José Augusto Sá Costa Lopes,
INTIMO o acusado, por intermédio de seu advogado supracitado, para que no prazo de 05 (cinco) dias, apresente suas alegações
finais escritas. Rosário/MA, 28 de junho de 2017. Rodrigo Edson A. Asevedo - Aux. Judiciário.

PROCESSO: 1754-11.2016.8.10.0115 (1754/2016)
AÇÃO: JUIZADO CÍVEL
REQUERENTE: KLEBER COSTA CALVET
REQUERIDO: COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO - CEMAR
ADVOGADO: LUCILEIDE GALVÃO LEONARDO OAB/MA 12.368 / LUCIMARY GALVÃO LEONARDO GARCÊS OAB/MA 6.100
FINALIDADE: De ordem do MM Juiz de Direito titular da 2ª Vara da Comarca de Rosário/MA, Dr. José Augusto Sá Costa Lopes,
INTIMO o requerido, por intermédio de seu advogado supracitado para tomar conhecimento e se manifestarem acerca do
despacho que vai a seguir transcrito:
"DESPACHO
Vistos etc.
Sobre o requerimento de majoração da multa, ouça-se a CEMAR, no prazo de 10 (dez) dias.
Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.
Rosário (MA), 19 de maio de 2017.
José Augusto Sá Costa Leite
JUIZ DE DIREITO"

PROCESSO Nº 0000172-39.2017.8.10.0115 (1722017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

REQUERENTE: AMARANTO ERNESTO DUTRA
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ADVOGADO: EVERALDO DE JESUS BEZERRA SANTOS ( OAB 10529-MA )

REQUERIDO: BANCRED ADMINISTRADORA DE CARTOES BENEFICIOS LTDA-EPP

FNALIDADE: Intimo-lhes da sentença de fl 36/37, cujo dipositivo segue transcrito: DIANTE DO EXPOSTO, JULGO
PROCEDENTES OS PEDIDOS para: [a] CONDENAR o requerido, BANCRED ADMINISTRADORA DE CARTÕES BENEFICIOS
LTDA- EPP, a pagar ao autor o equivalente ao dobro do total das parcelas irregularmente descontadas, respeitada a prescrição já
pronunciada, acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir do efetivo prejuízo, a saber, a data do início dos
descontos, bem como juros de mora de 1% (um por cento) a partir da data da citação; [b] CONDENAR o demandado ao
pagamento da importância de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), pelos danos morais sofridos, conforme acima consignado,
corrigidos monetariamente pelo INPC/IBGE desde a data do presente arbitramento (a teor do que dispõe o verbete n.362 da
jurisprudência predominante no âmbito do C. STJ) e ter incidência de juros de mora no percentual de 1% ao mês também desde
essa data. JULGO PROCEDENTE ainda para declarar a inexistência do contrato de empréstimo bancário nº. 451411617. Sem
custas e sem honorários advocatícios, nos termo do artigo 55 da Lei n. 9.099/95, por não se divisar litigância de má-fé. Transitada
em julgado a presente decisão, arquivem-se os presentes autos, com baixa na Distribuição, e observância das demais
formalidades legais. P. R. I. Cumpra-se. Rosário (MA), 23 de janeiro de 2017. José Augusto Sá Costa Leite JUIZ DE DIREITO.

Santa Helena

EDITAL DE CITAÇÃO
PROCESSO n.º 1343-51.2016.8.10.0055
AÇÃO: Dissolução de União Estável
REQUERENTE: GAUDENCIO CUNHA PEREIRA
Advogado: MARCONE CÉSAR MARTINS SARGES OAB: 8718-MA
REQUERIDA: OLEGARIA DA ANUNCIAÇÃO CUNHA PEREIRA

A Doutora CYNARA ELISA GAMA FREIRE, Juíza de Direito da Comarca de Santa Helena, Estado do Maranhão, na forma da lei
etc.

FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que fica CITADA a parte requerida, OLEGÁRIA DA
ANUNCIAÇÃO CUNHA PEREIRA, brasileira, atualmente em lugar incerto e não sabido, para comparecer a audiência de
dissolução e conciliação, designada para o dia 12/07/2017 às 10:00 horas, no Fórum desta Comarca, ficando advertida de que o
prazo para contestação é de 15 (quinze) dias (CPC, art. 335) e será contado a partir da data da mencionada audiência, não sendo
contestada a presente Ação, presumir-se-ão aceitos pelo(a) requerido(a), como verdadeiros, os fatos alegados pelo(a) requerente.
E para que não possa alegar ignorância, mandou expedir o presente Edital que será publicado uma vez no Diário da Justiça
Eletrônico.

SEDE DO JUÍZO: Fórum José Antônio de Almeida Silva, situado na Travessa Bequimão, s/n, Bairro: Ponta D’areia de Santa
Helena-MA.

Dado e passado o presente edital nesta cidade de Santa Helena, Estado do Maranhão, 26 de junho de 2017. Eu..........., Lúcia de
Fátima Mohana Silva, Secretária Judicial, que digitei.

CYNARA ELISA GAMA FREIRE
Juíza de Direito

EDITAL DE CITAÇÃO
PROCESSO n.º 1412-83.2016.8.10.0055
AÇÃO: Dissolução de União Estável
REQUERENTE: LUIZ DE FRANÇA MENEZES FILHO
Advogado: FELIPE DE JESUS MORAES OAB: 6043-MA
REQUERIDA: MARISA DANTAS DA SILVA MENEZES

A Doutora CYNARA ELISA GAMA FREIRE, Juíza de Direito da Comarca de Santa Helena, Estado do Maranhão, na forma da lei
etc.

FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que fica CITADA a parte requerida, MARISA
DANTAS DA SILVA MENEZES, atualmente em lugar incerto e não sabido, para comparecer a audiência de mediação e
conciliação, designada para o dia 12/07/2017 às 10:30 horas, no Fórum desta Comarca, ficando advertida de que o prazo para
contestação é de 15 (quinze) dias (CPC, art. 335) e será contado a partir da data da mencionada audiência, não sendo contestada
a presente Ação, presumir-se-ão aceitos pelo(a) requerido(a), como verdadeiros, os fatos alegados pelo(a) requerente. E para que
não possa alegar ignorância, mandou expedir o presente Edital que será publicado uma vez no Diário da Justiça Eletrônico.
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SEDE DO JUÍZO: Fórum José Antônio de Almeida Silva, situado na Travessa Bequimão, s/n, Bairro: Ponta D’areia de Santa
Helena-MA.

Dado e passado o presente edital nesta cidade de Santa Helena, Estado do Maranhão, 27 de junho de 2017. Eu..........., Lúcia de
Fátima Mohana Silva, Secretária Judicial, que digitei.

CYNARA ELISA GAMA FREIRE
Juíza de Direito

EDITAL DE CITAÇÃO
PROCESSO n.º 148-94.2017.8.10.0055
AÇÃO: Dissolução de União Estável
REQUERENTE: MARIA TERESA MAIA SILVA
REQUERIDA: BENEDITO RAIMUNDO SILVA

A Doutora CYNARA ELISA GAMA FREIRE, Juíza de Direito da Comarca de Santa Helena, Estado do Maranhão, na forma da lei
etc.

FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que fica CITADA a parte requerida, BENEDITO
RAIMUNDO SILVA, atualmente em lugar incerto e não sabido, para comparecer a audiência de conciliação e mediação, designada
para o dia 12/07/2017 às 12:00 horas, no Fórum desta Comarca, ficando advertida de que o prazo para contestação é de 15
(quinze) dias (CPC, art. 335) e será contado a partir da data da mencionada audiência, não sendo contestada a presente Ação,
presumir-se-ão aceitos pelo(a) requerido(a), como verdadeiros, os fatos alegados pelo(a) requerente. E para que não possa alegar
ignorância, mandou expedir o presente Edital que será publicado uma vez no Diário da Justiça Eletrônico.

SEDE DO JUÍZO: Fórum José Antônio de Almeida Silva, situado na Travessa Bequimão, s/n, Bairro: Ponta D’areia de Santa
Helena-MA.

Dado e passado o presente edital nesta cidade de Santa Helena, Estado do Maranhão, 28 de junho de 2017. Eu..........., Lúcia de
Fátima Mohana Silva, Secretária Judicial, que digitei.

CYNARA ELISA GAMA FREIRE
Juíza de Direito

EDITAL DE CITAÇÃO
PROCESSO n.º 1542-73.2016.8.10.0055
AÇÃO: Dissolução de União Estável
REQUERENTE: BERNARDINHO EMILIO TORRES
Advogado: MARCONE CÉSAR MARTINS SARGES OAB: 8718-MA
REQUERIDA: MARENILDE DE JESUS RODRIGUES TORRES

A Doutora CYNARA ELISA GAMA FREIRE, Juíza de Direito da Comarca de Santa Helena, Estado do Maranhão, na forma da lei
etc.

FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que fica CITADA a parte requerida, MARENILDE DE
JESUS RODRIGUES TORRES, brasileira, atualmente em lugar incerto e não sabido, para comparecer a audiência de mediação e
conciliação, designada para o dia 12/07/2017 às 11:00 horas, no Fórum desta Comarca, ficando advertida de que o prazo para
contestação é de 15 (quinze) dias (CPC, art. 335) e será contado a partir da data da mencionada audiência, não sendo contestada
a presente Ação, presumir-se-ão aceitos pelo(a) requerido(a), como verdadeiros, os fatos alegados pelo(a) requerente. E para que
não possa alegar ignorância, mandou expedir o presente Edital que será publicado uma vez no Diário da Justiça Eletrônico.

SEDE DO JUÍZO: Fórum José Antônio de Almeida Silva, situado na Travessa Bequimão, s/n, Bairro: Ponta D’areia de Santa
Helena-MA.

Dado e passado o presente edital nesta cidade de Santa Helena, Estado do Maranhão, 27 de junho de 2017. Eu..........., Lúcia de
Fátima Mohana Silva, Secretária Judicial, que digitei.

CYNARA ELISA GAMA FREIRE
Juíza de Direito

EDITAL DE CITAÇÃO
PROCESSO n.º 1652-72.2016.8.10.0055
AÇÃO: Dissolução de União Estável
REQUERENTE: CLEDEILZA VIEIRA FROES
Advogado: JORGE FIRIMINO PINHEIRO DA SILVA OAB: 8479-MA
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REQUERIDO: ELY GOMES DA SILVA

A Doutora CYNARA ELISA GAMA FREIRE, Juíza de Direito da Comarca de Santa Helena, Estado do Maranhão, na forma da lei
etc.

FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que fica CITADA a parte requerida, ELY GOMES DA
SILVA, atualmente em lugar incerto e não sabido, para comparecer a audiência de mediação e conciliação, designada para o dia
12/07/2017 às 11:45 horas, no Fórum desta Comarca, ficando advertida de que o prazo para contestação é de 15 (quinze) dias
(CPC, art. 335) e será contado a partir da data da mencionada audiência, não sendo contestada a presente Ação, presumir-se-ão
aceitos pelo(a) requerido(a), como verdadeiros, os fatos alegados pelo(a) requerente. E para que não possa alegar ignorância,
mandou expedir o presente Edital que será publicado uma vez no Diário da Justiça Eletrônico.

SEDE DO JUÍZO: Fórum José Antônio de Almeida Silva, situado na Travessa Bequimão, s/n, Bairro: Ponta D’areia de Santa
Helena-MA.

Dado e passado o presente edital nesta cidade de Santa Helena, Estado do Maranhão, 27 de junho de 2017. Eu..........., Lúcia de
Fátima Mohana Silva, Secretária Judicial, que digitei.

CYNARA ELISA GAMA FREIRE
Juíza de Direito

INTIMAÇÃO
Processo n.º 1176-34.2016.8.10.0055
Ação: Anulatória
Requerente: JOSÉ MARTINHO RIBEIRO
Advogado: HENRIQUE MOREIRA FILHO OAB: 6761-MA

Autoridade Judiciária: Cynara Elisa Gama Freire, Juíza de Direito Titular da Comarca de Santa Helena/MA.

FINALIDADE: Intimação da parte autora por seu advogado, Dr. HENRIQUE MOREIRA FILHO OAB: 6761-MA, para comparecer à
Audiência de Justificação, designada para o dia 18/07/2017 às 12:00 horas, na Sala de Audiências do Fórum desta Comarca,
conforme Despacho de fls. 12, proferido nos autos do processo em epígrafe.

Dado e passado a presente intimação, nesta cidade de Santa Helena, Estado do Maranhão, aos 28 de junho de 2017. Eu,........,
Secretária Judicial, digitei e assino de ordem da MM. Juíza de Direito Cynara Elisa Gama Freire, titular da Comarca de Santa
Helena, Estado do Maranhão, nos termos do art. 3º, XXVIII, do Provimento nº 001/2007/CGJ/MA).

LÚCIA DE FÁTIMA MOHANA SILVA
Secretária Judicial

INTIMAÇÃO

PROCESSO n° 1192-85.2016.8.10.0055
AÇÃO: Declaratória de Inexistência de Débito
REQUERENTE: Filomena Amaral
ADVOGADO DO REQUERENTE: Drª. Helena Cristina P. Costa OAB/MA 13284
REQUERIDO: Banco Itaú BMG S/A

Autoridade Judiciária: Cynara Elisa Gama Freire, Juíza de Direito Titular da Comarca de Santa Helena/MA.

FINALIDADE: Intimação da requerente, por sua Advogada, DRª. HELENA CRISTINA P. COSTA OAB/MA 13284, para tomar
conhecimento da Decisão de fls. 16/17, a seguir transcrito: DECISÃO: “(…) Decido. Desta forma, pelos fundamentos acima
expostos, INDEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência pretendido. Defiro o pedido de assistência judiciária, nos termos da
Lei n° 1.060/50.Após, conclusos para designação de audiência de conciliação.
Publique-se. Intimem-se. Santa Helena/MA, 27 de junho de 2017.CYNARA ELISA GAMA. Freire Juíza de Direito.

Dado e passado a presente intimação, nesta cidade de Santa Helena, Estado do Maranhão, aos 29 de junho de 2017. Eu........,
Secretária Judicial, digitei e assino de ordem da MMª. Juíza de Direito Cynara Elisa Gama Freire, titular da Comarca de Santa
Helena, Estado do Maranhão, nos termos do art. 3º, XXV, III, do Provimento nº 001/2007/CGJ/MA).

LÚCIA DE FÁTIMA MOHANA SILVA
Secretária Judicial
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INTIMAÇÃO
Processo n.º 1343-51.2016.8.10.0055
Ação: Dissolução de União Estável
Requerente: GAUDENCIO CUNHA PEREIRA
Advogado: MARCONE CÉSAR MARTINS SARGES OAB: 8718-MA
Requerida: OLEGARIA DA ANUNCIAÇÃO CUNHA PEREIRA

Autoridade Judiciária: Cynara Elisa Gama Freire, Juíza de Direito Titular da Comarca de Santa Helena/MA.

FINALIDADE: Intimação da parte autora por seu advogado, Dr. MARCONE CÉSAR MARTINS SARGES OAB: 8718-MA, para
comparecer à Audiência de mediação e conciliação, designada para o dia 12/07/2017 às 10:00 horas, na Sala de Audiências do
Fórum desta Comarca, conforme Despacho de fls. 08, proferido nos autos do processo em epígrafe.

Dado e passado a presente intimação, nesta cidade de Santa Helena, Estado do Maranhão, aos 26 de junho de 2017. Eu,........,
Secretária Judicial, digitei e assino de ordem da MM. Juíza de Direito Cynara Elisa Gama Freire, titular da Comarca de Santa
Helena, Estado do Maranhão, nos termos do art. 3º, XXVIII, do Provimento nº 001/2007/CGJ/MA).

LÚCIA DE FÁTIMA MOHANA SILVA
Secretária Judicial

INTIMAÇÃO
Processo n.º 1412-83.2016.8.10.0055
Ação: Dissolução de União Estável
Requerente: LUIZ DE FRANÇA MENEZES FILHO
Advogado: FELIPE DE JESUS MORAES OAB: 6043-MA
Requerida: MARISA DANTAS DA SILVA MENEZES

Autoridade Judiciária: Cynara Elisa Gama Freire, Juíza de Direito Titular da Comarca de Santa Helena/MA.

FINALIDADE: Intimação da parte autora por seu advogado, Dr. FELIPE DE JESUS MORAES OAB: 6043-MA, para comparecer à
Audiência de mediação e conciliação, designada para o dia 12/07/2017 às 10:30 horas, na Sala de Audiências do Fórum desta
Comarca, conforme Despacho de fls. 09, proferido nos autos do processo em epígrafe.

Dado e passado a presente intimação, nesta cidade de Santa Helena, Estado do Maranhão, aos 27 de junho de 2017. Eu,........,
Secretária Judicial, digitei e assino de ordem da MM. Juíza de Direito Cynara Elisa Gama Freire, titular da Comarca de Santa
Helena, Estado do Maranhão, nos termos do art. 3º, XXVIII, do Provimento nº 001/2007/CGJ/MA).

LÚCIA DE FÁTIMA MOHANA SILVA
Secretária Judicial

INTIMAÇÃO
Processo n.º 1413-68.2016.8.10.0055
Ação: Retificação
Autor: TERESA SILVA DINIZ
Advogado: FELIPE DE JESUS MORAES OAB: 6043-MA

Autoridade Judiciária: Cynara Elisa Gama Freire, Juíza de Direito Titular da Comarca de Santa Helena/MA.

FINALIDADE: Intimação da parte autora por seu advogado, Dr. FELIPE DE JESUS MORAES OAB: 6043-MA, para comparecer à
Audiência de Justificação, designada para o dia 18/07/2017 às 09:00 horas, na Sala de Audiências do Fórum desta Comarca,
conforme Despacho de fls. 10, proferido nos autos do processo em epígrafe.

Dado e passado a presente intimação, nesta cidade de Santa Helena, Estado do Maranhão, aos 28 de junho de 2017. Eu,........,
Secretária Judicial, digitei e assino de ordem da MM. Juíza de Direito Cynara Elisa Gama Freire, titular da Comarca de Santa
Helena, Estado do Maranhão, nos termos do art. 3º, XXVIII, do Provimento nº 001/2007/CGJ/MA).

LÚCIA DE FÁTIMA MOHANA SILVA
Secretária Judicial

INTIMAÇÃO
Processo n.º 1542-73.2016.8.10.0055
Ação: Dissolução de União Estável
Requerente: BERNARDINHO EMILIO TORRES
Advogado: MARCONE CÉSAR MARTINS SARGES OAB: 8718-MA
Requerida: MARENILDE DE JESUS RODRIGUES TORRES
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Autoridade Judiciária: Cynara Elisa Gama Freire, Juíza de Direito Titular da Comarca de Santa Helena/MA.

FINALIDADE: Intimação da parte autora por seu advogado, Dr. MARCONE CÉSAR MARTINS SARGES OAB: 8718-MA, para
comparecer à Audiência de mediação e conciliação, designada para o dia 12/07/2017 às 11:00 horas, na Sala de Audiências do
Fórum desta Comarca, conforme Despacho de fls. 10, proferido nos autos do processo em epígrafe.

Dado e passado a presente intimação, nesta cidade de Santa Helena, Estado do Maranhão, aos 27 de junho de 2017. Eu,........,
Secretária Judicial, digitei e assino de ordem da MM. Juíza de Direito Cynara Elisa Gama Freire, titular da Comarca de Santa
Helena, Estado do Maranhão, nos termos do art. 3º, XXVIII, do Provimento nº 001/2007/CGJ/MA).

LÚCIA DE FÁTIMA MOHANA SILVA
Secretária Judicial

INTIMAÇÃO
Processo n.º 1602-46.2016.8.10.0055
Ação: Anulatória
Autor: MARTINHA MATOS
Advogado: MILENA DA CRUZ FRÓES MACHADO OAB: 10888-MA

Autoridade Judiciária: Cynara Elisa Gama Freire, Juíza de Direito Titular da Comarca de Santa Helena/MA.

FINALIDADE: Intimação da parte autora por sua advogada, Drª. MILENA DA CRUZ FRÓES MACHADO OAB: 10888-MA, para
comparecer à Audiência de Justificação, designada para o dia 18/07/2017 às 11:45 horas, na Sala de Audiências do Fórum desta
Comarca, conforme Despacho de fls. 16, proferido nos autos do processo em epígrafe.

Dado e passado a presente intimação, nesta cidade de Santa Helena, Estado do Maranhão, aos 28 de junho de 2017. Eu,........,
Secretária Judicial, digitei e assino de ordem da MM. Juíza de Direito Cynara Elisa Gama Freire, titular da Comarca de Santa
Helena, Estado do Maranhão, nos termos do art. 3º, XXVIII, do Provimento nº 001/2007/CGJ/MA).

LÚCIA DE FÁTIMA MOHANA SILVA
Secretária Judicial

INTIMAÇÃO
Processo n.º 1612-90.2016.8.10.0055
Ação: Dissolução de União Estável
Requerente: JOAO BATISTA SOUZA CHAVES
Advogado: JORGE FIRMINO PINHEIRO DA SILVA OAB: 8479-MA
Requerida: MARIA VITORIA MACHADO
Autoridade Judiciária: Cynara Elisa Gama Freire, Juíza de Direito Titular da Comarca de Santa Helena/MA.

FINALIDADE: Intimação da parte autora por seu advogado, Dr. JORGE FIRMINO PINHEIRO DA SILVA OAB: 8479-MA, para
comparecer à Audiência de mediação e conciliação, designada para o dia 12/07/2017 às 11:30 horas, na Sala de Audiências do
Fórum desta Comarca, conforme Despacho de fls. 12, proferido nos autos do processo em epígrafe.

Dado e passado a presente intimação, nesta cidade de Santa Helena, Estado do Maranhão, aos 27 de junho de 2017. Eu,........,
Secretária Judicial, digitei e assino de ordem da MM. Juíza de Direito Cynara Elisa Gama Freire, titular da Comarca de Santa
Helena, Estado do Maranhão, nos termos do art. 3º, XXVIII, do Provimento nº 001/2007/CGJ/MA).

LÚCIA DE FÁTIMA MOHANA SILVA
Secretária Judicial

INTIMAÇÃO
Processo n.º 1649-20.2016.8.10.0055
Ação: Dissolução de União Estável
Requerente: FABIO MOREIRA DE FREITAS
Advogado: FLOR DE LYS FERREIRA AMARAL OAB: 10071-MA
Requerida: ADELIA MARIA COSTA RODRIGUES

Autoridade Judiciária: Cynara Elisa Gama Freire, Juíza de Direito Titular da Comarca de Santa Helena/MA.

FINALIDADE: Intimação da parte autora por sua advogada, Drª. FLOR DE LYS FERREIRA AMARAL OAB: 10071-MA, para
comparecer à Audiência de mediação e conciliação, designada para o dia 12/07/2017 às 09:00 horas, na Sala de Audiências do
Fórum desta Comarca, conforme Despacho de fls. 16, proferido nos autos do processo em epígrafe.
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Dado e passado a presente intimação, nesta cidade de Santa Helena, Estado do Maranhão, aos 26 de junho de 2017. Eu,........,
Secretária Judicial, digitei e assino de ordem da MM. Juíza de Direito Cynara Elisa Gama Freire, titular da Comarca de Santa
Helena, Estado do Maranhão, nos termos do art. 3º, XXVIII, do Provimento nº 001/2007/CGJ/MA).

LÚCIA DE FÁTIMA MOHANA SILVA
Secretária Judicial

INTIMAÇÃO
Processo n.º 1652-72.2016.8.10.0055
Ação: Dissolução de União Estável
Requerente: CLEDEILZA VIEIRA FROES
Advogado: JORGE FIRMINO PINHEIRO DA SILVA OAB: 8479-MA
Requerido: ELY GOMES DA SILVA

Autoridade Judiciária: Cynara Elisa Gama Freire, Juíza de Direito Titular da Comarca de Santa Helena/MA.

FINALIDADE: Intimação da parte autora por seu advogado, Dr. JORGE FIRMINO PINHEIRO DA SILVA OAB: 8479-MA, para
comparecer à Audiência de mediação e conciliação, designada para o dia 12/07/2017 às 11:45 horas, na Sala de Audiências do
Fórum desta Comarca, conforme Despacho de fls. 13, proferido nos autos do processo em epígrafe.

Dado e passado a presente intimação, nesta cidade de Santa Helena, Estado do Maranhão, aos 27 de junho de 2017. Eu,........,
Secretária Judicial, digitei e assino de ordem da MM. Juíza de Direito Cynara Elisa Gama Freire, titular da Comarca de Santa
Helena, Estado do Maranhão, nos termos do art. 3º, XXVIII, do Provimento nº 001/2007/CGJ/MA).

LÚCIA DE FÁTIMA MOHANA SILVA
Secretária Judicial

INTIMAÇÃO
Processo n.º 1758-34.2016.8.10.0055
Ação: Retificação
Requerentes: Andre Menezes e Celina Nogueira Menezes
Advogado: HENRIQUE MOREIRA FILHO OAB: 6761-MA

Autoridade Judiciária: Cynara Elisa Gama Freire, Juíza de Direito Titular da Comarca de Santa Helena/MA.

FINALIDADE: Intimação da parte autora por seu advogado, Dr. HENRIQUE MOREIRA FILHO OAB: 6761-MA, para comparecer à
Audiência de Justificação, designada para o dia 18/07/2017 às 10:30 horas, na Sala de Audiências do Fórum desta Comarca,
conforme Despacho de fls. 13, proferido nos autos do processo em epígrafe.

Dado e passado a presente intimação, nesta cidade de Santa Helena, Estado do Maranhão, aos 28 de junho de 2017. Eu,........,
Secretária Judicial, digitei e assino de ordem da MM. Juíza de Direito Cynara Elisa Gama Freire, titular da Comarca de Santa
Helena, Estado do Maranhão, nos termos do art. 3º, XXVIII, do Provimento nº 001/2007/CGJ/MA).

LÚCIA DE FÁTIMA MOHANA SILVA
Secretária Judicial

INTIMAÇÃO

PROCESSO n° 201-75.2017.8.10.0055
AÇÃO: Busca e Apreensão
REQUERENTE: Scania Banco S/A
ADVOGADO DO REQUERENTE: Dr. Rodrigo Sarno Gomes OAB/SP 203990
REQUERIDO: S Soares Comércio Varejista de Combustíveis (Posto Santa Helena)

Autoridade Judiciária: Cynara Elisa Gama Freire, Juíza de Direito Titular da Comarca de Santa Helena/MA.

FINALIDADE: Intimação dos requerentes, por seus Advogados,DR. RODRIGO SARNO GOMES OAB/SP 203990, para
tomar conhecimento da Decisão de fls. 114/115, a seguir transcrito:DECISÃO: “(…)Decido. Posto isto, com fulcro no art.
139, incs. III e IV, do CPC, DEFIRO o pleito de fls. 107/108 para determinar a restituição do bem descrito na petição
inicial ao requerido, no estado em que se encontrar, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas. Para tal mister, nomeio fiel
depositário do bem, sob compromisso nos autos, a parte requerida, ficando a seu encargo a posse fática e conservação
do referido bem. Em caso de descumprimento desta decisão arbitro multa diária no valor de R$ 250.000,00 (duzentos e
cinquenta mil reais).Defiro o uso de força policial, caso necessário. Com o cumprimento da decisão, lavre-se o respectivo
auto de entrega do bem ao fiel depositário, constando o estado atual do veículo. Cumpra-se com urgência. Publique-se.
Intimem-se. Santa Helena (MA), 24 de junho de 2017.CYNARA ELISA GAMA FREIRE. Juíza de Direito.
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Dado e passado a presente intimação, nesta cidade de Santa Helena, Estado do Maranhão, aos 29 de junho de 2017. Eu........,
Secretária Judicial, digitei e assino de ordem da MMª. Juíza de Direito Cynara Elisa Gama Freire, titular da Comarca de Santa
Helena, Estado do Maranhão, nos termos do art. 3º, XXV, III, do Provimento nº 001/2007/CGJ/MA).
LÚCIA DE FÁTIMA MOHANA SILVA
Secretária Judicial

INTIMAÇÃO
Processo n.º 210-37.2017.8.10.0055
Ação: Retificação
Requerente: LUCILENE RODRIGUES SILVA
Advogado: FELIPE DE JESUS MORAES OAB: 6043-MA

Autoridade Judiciária: Cynara Elisa Gama Freire, Juíza de Direito Titular da Comarca de Santa Helena/MA.

FINALIDADE: Intimação da parte autora por seu advogado, Dr. FELIPE DE JESUS MORAES OAB: 6043-MA, para comparecer à
Audiência de Justificação, designada para o dia 18/07/2017 às 11:00 horas, na Sala de Audiências do Fórum desta Comarca,
conforme Despacho de fls. 12, proferido nos autos do processo em epígrafe.

Dado e passado a presente intimação, nesta cidade de Santa Helena, Estado do Maranhão, aos 28 de junho de 2017. Eu,........,
Secretária Judicial, digitei e assino de ordem da MM. Juíza de Direito Cynara Elisa Gama Freire, titular da Comarca de Santa
Helena, Estado do Maranhão, nos termos do art. 3º, XXVIII, do Provimento nº 001/2007/CGJ/MA).

LÚCIA DE FÁTIMA MOHANA SILVA
Secretária Judicial

INTIMAÇÃO
Processo n.º 221-66.2017.8.10.0055
Ação: Dissolução de União Estável
Requerente: MOACY FERRAZ RODRIGUES
Advogado: ROMULO RODRIGUES SERRA OAB: 9206-MA
Requerida: HILMA PEREIRA MARINHO

Autoridade Judiciária: Cynara Elisa Gama Freire, Juíza de Direito Titular da Comarca de Santa Helena/MA.

FINALIDADE: Intimação da parte autora por seu advogado, Dr. ROMULO RODRIGUES SERRA OAB: 9206-MA, para comparecer
à Audiência de mediação e conciliação, designada para o dia 12/07/2017 às 09:15 horas, na Sala de Audiências do Fórum desta
Comarca, conforme Despacho de fls. 27, proferido nos autos do processo em epígrafe.

Dado e passado a presente intimação, nesta cidade de Santa Helena, Estado do Maranhão, aos 26 de junho de 2017. Eu,........,
Secretária Judicial, digitei e assino de ordem da MM. Juíza de Direito Cynara Elisa Gama Freire, titular da Comarca de Santa
Helena, Estado do Maranhão, nos termos do art. 3º, XXVIII, do Provimento nº 001/2007/CGJ/MA).

LÚCIA DE FÁTIMA MOHANA SILVA
Secretária Judicial

INTIMAÇÃO

PROCESSO n° 280-74.2005.8.10.0055
AÇÃO: Mandado de Segurança
IMPETRANTE: Ana Lúcia de Barros e outros
ADVOGADOS DO IMPETRANTES: Dr. Rômulo Rodrigues Serra OAB/MA 9.206,Dr. Eduardo Oliveira Pereira OAB/MA 9.201, Drª
Patrícia Cristina Tavares Rocha e Dr. Genival Abrão Ferreira OAB/MA 3.755
IMPETRADO: Município de Santa Helena

Autoridade Judiciária: Cynara Elisa Gama Freire, Juíza de Direito Titular da Comarca de Santa Helena/MA.

FINALIDADE: Intimação dos requerentes, por seus Advogados, DR. RÔMULO RODRIGUES SERRA OAB/MA 9.206,DR.
EDUARDO OLIVEIRA PEREIRA OAB/MA 9.201, DRª PATRÍCIA CRISTINA TAVARES ROCHA E DR. GENIVAL ABRÃO
FERREIRA OAB/MA 3.755, para tomar conhecimento da Decisão de fls. 812/813, a seguir transcrito: DECISÃO: “(…)É o relatório.
Decido. Trata-se de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública Municipal, tendo sido resolvidos os embargos à execução,
como se observa dos autos apensados de n. 100-43.2014.8.10.0055.Os pontos processuais ainda pendentes de resolução são, a
um, a efetiva renúncia do advogado original da causa e, a dois, a proporcionalidade dos honorários sucumbenciais em relação aos
novos patronos. Da análise do pleito de fls. 795/798, prosperam os argumentos ali declinados. Com efeito, ainda que não tenha
havido efetiva renúncia do advogado original da causa, eis o que o mínimo proporcional de honorários de sucumbência devem ser
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arbitrados aos novos patronos que ali subscrevem. Nesse sentido, o percentual de 10% (dez por cento) deve ser acolhido, nos
termos do art. 85, §2º, do CPC. Por fim, considerando o lapso temporal, bem como a ausência de manifestação específica dos
demais impetrantes, mormente em relação a eventual cumprimento de sentença, o presente processo deve ser extinto em relação
a estes. De outro turno, à vista da contemporaneidade dos requerimentos, os cálculos ali apresentados devem ser considerados
para fins da execução, em cumprimento ao disposto no art. 534 do CPC. Pelo exposto, HOMOLOGO os cálculos
apresentados pelos exequentes, nos termos ali exposados. Prossigam os autos com expedição dos respectivos ofícios
requisitórios de precatórios em relação aos peticionantes referidos alhures e seus respectivos causídicos, desde que
satisfeitos os requisitos do art. 532 e ss. do Regimento Interno daquele Tribunal. Lado outro, JULGO EXTINTO o
cumprimento de sentença em relação aos demais integrantes do polo ativo da demanda, com fundamento no art. 485,
inc. III, do CPC. Publique-se. Intime-se. Santa Helena, 26 de junho de 2017.CYNARA ELISA GAMA FREIRE. Juíza de Direito”

Dado e passado a presente intimação, nesta cidade de Santa Helena, Estado do Maranhão, aos 28 de junho de 2017. Eu........,
Secretária Judicial, digitei e assino de ordem da MMª. Juíza de Direito Cynara Elisa Gama Freire, titular da Comarca de Santa
Helena, Estado do Maranhão, nos termos do art. 3º, XXV, III, do Provimento nº 001/2007/CGJ/MA).

LÚCIA DE FÁTIMA MOHANA SILVA
Secretária Judicial

INTIMAÇÃO
Processo n.º 672-28.2016.8.10.0055
Ação: Anulatória
Requerente: RAIMUNDO JOSE RODRIGUES
Advogado: JORGE FIRMINO PINHEIRO DA SILVA OAB: 8479-MA

Autoridade Judiciária: Cynara Elisa Gama Freire, Juíza de Direito Titular da Comarca de Santa Helena/MA.

FINALIDADE: Intimação da parte autora por seu advogado, Dr. JORGE FIRMINO PINHEIRO DA SILVA OAB: 8479-MA, para
comparecer à Audiência de Justificação, designada para o dia 18/07/2017 às 11:30 horas, na Sala de Audiências do Fórum desta
Comarca, conforme Despacho de fls. 19, proferido nos autos do processo em epígrafe.

Dado e passado a presente intimação, nesta cidade de Santa Helena, Estado do Maranhão, aos 28 de junho de 2017. Eu,........,
Secretária Judicial, digitei e assino de ordem da MM. Juíza de Direito Cynara Elisa Gama Freire, titular da Comarca de Santa
Helena, Estado do Maranhão, nos termos do art. 3º, XXVIII, do Provimento nº 001/2007/CGJ/MA).

LÚCIA DE FÁTIMA MOHANA SILVA
Secretária Judicial

Santa Inês

Primeira Vara de Santa Inês

INTIMAÇÃO
DECISÃO JUDICIAL

Processo: 1446-21.2017.8.10.0056 (14582017)
Ação: Indenização por Danos Morais e Materiais
Requerente: Manoel Silvano Soares Diniz
Advogado: Isac da Silva Viana (OAB/MA 16931)
Requerido: Município de Santa Inês

Finalidade: Intimar o advogado da parte autora, Dr. Isac da Silva Viana (OAB/MA 16931), por todo o teor da decisão a seguir
transcrita.

Decisão de fls. 108/110: [...] Cabe a Justiça Estadual decidir os litígios entre o Poder Público e o "Servidor" que lhe seja vinculado
por relação de natureza jurídico-estatutária ou de vínculo de natureza jurídico-administrativa, caso da contratação para atender a
necessidade temporária de excepcional interesse público. Na questão o servidor não está incluso em nenhum dos dois casos, vez
que fora contratado a revelia do Direito, por contrato nulo, tendo, inclusive, sido declarado em sentença proferida no processo n.º
585/2013, mantida a decisão judicial 2º grau determinando a exclusão dos quadros dos municípios de todos os servidores
contratados irregularmente, para que servidores concursados pudessem ser nomeados e empossados. Dessa forma, não compete
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a Justiça Estadual Comum a apreciação do litígio, vez que se trata de relação de trabalho, cuja competência é da Justiça
Especializada. Neste sentido, jurisprudência pátria: Ementa: RECURSODEREVISTA. MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
DOTRABALHO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CONTRATO NULO. RECONHECIMENTO DE REGIME CELETISTA PELO TRT.
Conforme o entendimento firmado pela Suprema Corte, no exame do mérito da ADIn-MC nº 3395-6, a Justiça do Trabalho é
incompetente para apreciar as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação de natureza
jurídico-estatutária e também a lide que trata de vínculo de natureza jurídico-administrativa, caso da contratação para atender a
necessidade temporária de excepcional interesse público. No caso dos autos, existe premissa concreta, registrada no acórdão do
Regional, acerca da nulidade do contrato de trabalho firmado entre Administração e reclamante, com a consequente aplicação do
regime celetista à relação contratual, logo, a Justiça do Trabalho é competente para julgar a lide. Assim, inviável o conhecimento
do recurso de revista, ante os termos da Súmula n.º 126 do TST. Recurso de revista de que não se conhece. CONTRATO DE
TRABALHO NULO. CONTRATAÇÃO IRREGULAR PELO ENTE PÚBLICO. EFEITOS. O TRT decidiu de acordo com o disposto na
Súmula nº 363 do TST, pois, reconhecendo a nulidade do contrato de trabalho por contratação irregular da reclamante, manteve a
condenação aos depósitos de FGTS e às horas efetivamente trabalhadas. Recurso de revista de que não se conhece. RR
3297420135050201, Relatora: Kátia Magalhães Arruda, DEJT 13/03/2015. A questão também se encontra sumulada pelo TRT da
16º REGIÃO, vejamos: SÚMULA Nº 1 "JUSTIÇA DO TRABALHO. COMPETÊNCIA. CONTRATO NULO. A Justiça do Trabalho é
competente para apreciar e julgar as ações em que se discute a nulidade do contrato de trabalho firmado com a Administração
Pública, face a não observância do disposto no art. 37, II, da Constituição Federal de 1988." (Precedentes: RO
0085300-80.2013.5.16.0008, Ac. Des. Solange Cristina Passos de Castro Cordeiro, 1ª Turma, DEJT 15-08-2014 - Decisão por
maioria; RO 0119600- 66.2012.5.16.0020, Ac. Des. Américo Bedê Freire, 2ª Turma, DEJT 30-10-2013 - Decisão unânime; RO
0094500-72.2013.5.16.0021, Ac. Des. James Magno Araújo Farias, 2ª Turma, DEJT 02-09-2014, Decisão unânime; RO 0160200-
22.2013.5.16.0012, Ac. Des. Ilka Esdra Silva Araújo, 2ª Turma, DEJT 06-11-2014, Decisão unânime; RO
0081200-43.2013.5.16.0021, Ac. Des. Gerson de Oliveira Costa Filho, 2ª Turma, DEJT 02-12-2014, Decisão unânime). (Resolução
Administrativa nº 060/2016 - Publicada no Diário Oficial do Estado do Maranhão, edições de 17, 18 e 21/3/2016). Por todo o
exposto, DECLINO DA COMPETÊNCIA PARA APRECIAR O FEITO E DETERMINO A REMESSA DOS AUTOS À VARA DO
TRABALHO DE SANTA INÊS. Intimem-se a parte autora, remetendo os autos após o fim do prazo recursal. Registre-se no
Sistema Themis PG. Santa Inês, Ma, 12 de junho de 2017. Denise Cysneiro Milhomem. Juíza de Direito. 1º Vara da Comarca de
Santa Inês. Dado e passado o presente nesta cidade no dia 29 de junho de 2017. Eu, Klenilton Mendes, Auxiliar Judiciário, digitei.

Santa Inês (MA), 29 de junho de 2017

Drª Denise Cysneiro Milhomem
Juíza de Direito da 1ª Vara da Comarca de Santa Inês

INTIMAÇÃO
DECISÃO JUDICIAL

Processo: 1452-28.2017.8.10.0056 (14642017)
Ação: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária
Requerente: Banco Bradesco Financiamentos S/A
Advogado: Allan Rodrigues Ferreira (OAB/MA 7248)
Requerido: Eliza Pereira da Silva

Finalidade: Intimar o advogado da parte autora, Dr. Allan Rodrigues Ferreira (OAB/MA 7248), por todo o teor da decisão a
seguir transcrita.

Decisão de fls. 26: [...] Defiro a liminar para que seja efetuada a busca, apreensão e depósito do veículo acima descrito,
nomeando depositário fiel do mesmo o próprio requerente na pessoa do seu representante legal ou pessoa por ele indicada,
mediante termo de compromisso. Feito o depósito, cite-se o réu para, querendo, contestar a demanda no prazo de 15 (quinze)
dias, sob as advertências legais ou liquidar o saldo devedor em 05 (cinco) dias da efetivação da medida e reaver o bem. Porém, se
não contestar o pedido ou saldar o débito será consolidada a busca e apreensão definitiva em favor do credor. Autorizo diligências
na forma do art. 172, § 1º e 2º do Código de Processo Civil. Após a apreensão do veículo, deve o Oficial de Justiça, encarregado
da diligência, elaborar laudo circunstanciado descrevendo o estado de uso e conservação do mesmo. Intimem-se. Cumpra-se.
Santa Inês, 12 de junho de 2017. Denise Cysneiro Milhomem. Juíza de Direito. Dado e passado o presente nesta cidade no dia 28
de junho de 2017. Eu, Klenilton Mendes, Auxiliar Judiciário, digitei.

Santa Inês (MA), 28 de junho de 2017

Drª Denise Cysneiro Milhomem
Juíza de Direito da 1ª Vara da Comarca de Santa Inês

INTIMAÇÃO
DECISÃO JUDICIAL

Processo: 213-57.2015.8.10.0056 (2132015)
Ação: Penal
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Autor: Ministério Público Estadual
Réu: José Augusto Sousa Veloso
Advogado: Layonan de Paula Miranda (OAB/MA 10699)

Finalidade: Intimar o advogado do acusado, Dr. Layonan de Paula Miranda (OAB/MA 10699), por todo o teor da decisão a
seguir transcrita.

Decisão de fls. 54/57: [...] Entendo que a competência para julgar ação penal para processar e julgar os crimes cometidos contra a
Administração Pública não é exclusivo das Varas da Fazenda Pública. Em verdade, tal competência é concorrente das três Varas
desta Comarca, devendo, assim, haver a distribuição por sorteio, como corretamente foi feito pelo setor competente. Dispõe o art.
14, do Código de Organização Judiciária do Maranhão: Art. 14. Nas Comarcas de Bacabal, Balsas e Santa Inês, os serviços
judiciários serão distribuídos da seguinte forma: I – 1ª Vara: Cível. Comércio. Crime. Fazenda e Saúde Públicas. Registros
Públicos. Fundações. Processamento e julgamento dos crimes de competência do juiz singular. Processamento e julgamento dos
crimes de competência do Tribunal do Júri. Presidência do Tribunal do Júri. Entorpecentes.Habeas Corpus. II – 2ª Vara: Cível.
Comércio. Crime. Registros Públicos, Fundações. Processamento e julgamento dos crimes de competência do juiz singular.
Presidência do Tribunal do Júri. Execução penal. Habeas Corpus. III – 3º Vara: Crime. Família. Sucessões. Casamento. Inventário.
Partilhas e Arrolamentos. Tutela. Curatela e Ausência. Processamento e julgamento dos crimes de competência do Juiz singular.
Processamento e julgamento dos crimes de competência do Tribunal do Júri. Presidência do Tribunal do Júri. Entorpecentes.
Crimes contra criança e adolescentes, inclusive os de competência. IV – 4º Vara: Crime. Família. Sucessões. Casamento.
Inventário. Partilhas e Arrolamentos. Infância e Juventude. Processamento e Julgamento dos crimes de competência do juiz
singular. Processamento e julgamento dos crimes de competência do Tribunal do Júri. Presidência do Tribunal do Júri. Juizado
Especial de Violencia Doméstica e Familiar contra Mulher com competência no art. 14, combinado com o art. 5.º, ambos da Lei n.º
11.340, de 07 de agosto de 2006, inclusive, o processamento e jugamento dos cirmes de competência do Tribunal do Juri. Habeas
Corpus. (ainda não instalada). V. Juizado Especial Cível e Criminal, com a competência prevista na legislação especifica. Ora, é
sabido que os Códigos de Organização Judiciária do nosso País determinam que compete ao Juiz de Vara de Fazenda Pública
julgar causas cíveis em que intervenham, como autor, réu assistente ou opoente, o Estado, os municípios, suas autarquias, as
empresas públicas, as sociedades de economia mista e as fundações públicas. Ora, as ações penais não são afetas
exclusivamente às Varas da Fazenda Pública, não só pela sua natureza criminal, mas também porque a Fazenda não faz parte do
processo, nem no polo ativo, nem no polo passivo. Nas palavras do jurista Leonardo Carneiro da Cunha, em sua obra “A Fazenda
Pública em Juízo” (Ed. Dialética, 10ª ed., 2012, fl. 15): “Na verdade, a expressão “Fazenda Pública” representa a personificação
do Estado, abrangendo as pessoas jurídicas de direito público. No processo em que haja a presença de uma pessoa jurídica de
direito público, esta pode ser designada, genericamente, de Fazenda Pública.” Note-se que na descrição das competências da 1ª
Vara consta “Cível. Comércio. Crime. Fazenda e Saúde Públicas. Registros Públicos. (...)”. Ora, se a intenção do legislador fosse
que o Crime realmente abrangesse a Fazenda e a Saúde Públicas, a pontuação correta seria dois pontos depois da palavra
“Crime”, e não um ponto, por óbvio. Noutro giro, ressalto que quando o Código de Organização Judiciária quis criar uma
competência criminal exclusiva, o fez explicitamente, destinando à 3ª Vara os crimes cometidos contra crianças e adolescentes e à
4ª Vara os crimes de violência doméstica. Ocorre que, em relação aos crimes cometidos contra a Fazenda Pública, o referido
código permaneceu silente, razão pela qual outra conclusão não é possível senão a de que esses crimes são de competência
concorrente das Quatro Varas, devendo, assim, ser distribuídos por sorteio e não direcionados exclusivamente para a 1ª Vara. Por
oportuno, ressalto que em todas as metas da GPJ (Gratificação de Produtividade Judiciária do TJMA) divulgadas nos anos
anteriores, sempre foi meta das Varas desta Comarca o julgamento dos crimes cometidos contra a Administração Pública,
parecendo evidente que, para esse Tribunal, que a 3ª Varas possui sim essa competência, pois certamente o TJMA não iria fixar
uma meta inócua para aquela unidade. Inclusive, no último mutirão contra a corrupção incluiu a CGJ as ações penais contra a
administração pública com as três varas, vez que a quarta ainda não esta instalada. Vejamos o teor da Meta 4 da GPJ do ano de
2016, que se aplicou igualmente para as duas Varas desta Comarca: “Identificar e julgar, até 31/12/2016, 70% das ações de
improbidade administrativa e ações penais relacionadas a crimes contra a administração pública”. Finalizando, destaco que em
consulta informal o ilustre Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, Excelentíssimo Senhor Desembargador,
Cleones Carvalho Cunha, o qual detém magnífico domínio sobre a matéria, destacou ser o assunto competência genérica das três
varas da comarca de Santa Inês, no ano de 2011, o que poderá esclarecer sobre a questão, diante de sua generosidade impar em
repassar conhecimentos a respeito do Código de Organização e Divisão Judiciária. Pelo exposto, discordando da decisão que
declinou da competência para esta Vara, suscito o conflito ao Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, a fim de que seja
decidido por essa Corte qual o juízo competente. Nos termos do art. 953, do Novo CPC, extraia-se cópia integral dos autos, bem
como desta decisão e encaminhe-se ao Egrégio TJMA, para processamento do conflito de jurisdição. O processo original por ora
ficará nesta Vara aguardando a decisão do TJMA, devendo ser atualizado “suspenso” no Sistema Themis, até a decisão do TJMA
sobre o conflito de jurisdição ora suscitado. Publique-se no DJE. Intime-se o MPE pessoalmente. Santa Inês, MA, 19 de junho de
2017. Denise Cysneiro Milhomem. Juíza de Direito. Dado e passado o presente nesta cidade no dia 29 de junho de 2017. Eu,
Klenilton Mendes, Auxiliar Judiciário, digitei.

Santa Inês (MA), 29 de junho de 2017

Drª Denise Cysneiro Milhomem
Juíza de Direito da 1ª Vara da Comarca de Santa Inês

DECISÃO
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Processo: 341-09.2017.8.10.0056
Ação Declaratória nº. 3452017
Requerente: TERESA CRISTINA DOS SANTOS SOARES
Advogado: Livia Azevedo Veras Dias - 16.414
Requerido: ESTADO DO MARANHÃO

Finalidade: Intimar o advogado do requerente por todo teor da decisão a seguir transcrita.
Decisão de fls. 33/35 - Pelo exposto, com base no art. 311, II, do CPC, CONCEDO A TUTELA DE EVIDÊNCIA, para que o réu se
abstenha de incluir na base de cálculo do ICMS os valores das tarifas de uso do sistema de transmissão e distribuição, a partir
desta data da intimação até o julgamento final da presente ação, fixando-se a base de cálculo como sendo o montante relativo à
energia elétrica efetivamente consumida. Em caso de descumprimento, incidirá multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais),
limitada a 100 (cem) dias. Deixo de realizar a audiência de conciliação e mediação seja a regra, haja vista manifestação do autor e
a matéria não admitir autocomposição, pelo poder público. Intime-se o réu da decisão e cite-se o réu para oferecer contestação,
por petição, no prazo de 30 (trinta) dias úteis, sob pena de revelia e presunção de veracidade das alegações de fato aduzidas pelo
autor. A presente decisão, por cópia digitada, serve como CARTA PRECATÓRIA. Defiro o benefício de assistência judiciária
gratuita, nos termos do art.4.º da Lei n.º 1.060/50. CUMPRA-SE. Santa Inês, MA, 31 de maio de 2017. Denise Cysneiro
Milhomem. Juíza de Direito. Dado e passado o presente nesta cidade no dia 29 de junho de 2017. Eu, Rejanne L. S. Gentil,
Técnica Judiciário, digitei.

Santa Inês (MA), 29 de junho de 2017

Drª Denise Cysneiro Milhomem
Juíza de Direito da 1ª Vara da Comarca de Santa Inês

DECISÃO

Processo: 3827-36.2016.8.10.0056
Ação Declaratória nº. 38452016
Requerente: ELAINE REJANE SANTOS MARTINS
Advogado: Livia Azevedo Veras Dias - OAB/MA 16.414
Requerido: ESTADO DO MARANHÃO

Finalidade: Intimar o advogado do requerente por todo teor da decisão a seguir transcrita.
Decisão de fls. 31/33 - Pelo exposto, com base no art. 311, II, do CPC, CONCEDO A TUTELA DE EVIDÊNCIA, para que o réu se
abstenha de incluir na base de cálculo do ICMS os valores das tarifas de uso do sistema de transmissão e distribuição, a partir
desta data da intimação até o julgamento final da presente ação, fixando-se a base de cálculo como sendo o montante relativo à
energia elétrica efetivamente consumida. Em caso de descumprimento, incidirá multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais),
limitada a 100 (cem) dias. Deixo de realizar a audiência de conciliação e mediação seja a regra, haja vista manifestação do autor e
a matéria não admitir autocomposição, pelo poder público. Intime-se o réu da decisão e cite-se o réu para oferecer contestação,
por petição, no prazo de 30 (trinta) dias úteis, sob pena de revelia e presunção de veracidade das alegações de fato aduzidas pelo
autor. A presente decisão, por cópia digitada, serve como CARTA PRECATÓRIA. Defiro o benefício de assistência judiciária
gratuita, nos termos do art.4.º da Lei n.º 1.060/50. CUMPRA-SE. Santa Inês, MA, 31 de maio de 2017. Denise Cysneiro Milhomem.
Juíza de Direito. Dado e passado o presente nesta cidade no dia 29 de junho de 2017. Eu, Rejanne L. S. Gentil, Técnica Judiciário,
digitei.

Santa Inês (MA), 29 de junho de 2017

Drª Denise Cysneiro Milhomem
Juíza de Direito da 1ª Vara da Comarca de Santa Inês

DECISÃO

Processo: 3830-88.2016.8.10.0056
Ação Declaratória nº. 38482016
Requerente: FRANCISCO ALVES DA SILVA
Advogado: Livia Azevedo Veras Dias - OAB/MA 16.414
Requerido: ESTADO DO MARANHÃO

Finalidade: Intimar o advogado do requerente por todo teor da decisão a seguir transcrita.
Decisão de fls. 36/38 - Pelo exposto, com base no art. 311, II, do CPC, CONCEDO A TUTELA DE EVIDÊNCIA, para que o réu se
abstenha de incluir na base de cálculo do ICMS os valores das tarifas de uso do sistema de transmissão e distribuição, a partir
desta data da intimação até o julgamento final da presente ação, fixando-se a base de cálculo como sendo o montante relativo à
energia elétrica efetivamente consumida. Em caso de descumprimento, incidirá multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais),
limitada a 100 (cem) dias. Deixo de realizar a audiência de conciliação e mediação seja a regra, haja vista manifestação do autor e
a matéria não admitir autocomposição, pelo poder público. Intime-se o réu da decisão e cite-se o réu para oferecer contestação,
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por petição, no prazo de 30 (trinta) dias úteis, sob pena de revelia e presunção de veracidade das alegações de fato aduzidas pelo
autor. A presente decisão, por cópia digitada, serve como CARTA PRECATÓRIA. Defiro o benefício de assistência judiciária
gratuita, nos termos do art.4.º da Lei n.º 1.060/50. CUMPRA-SE. Santa Inês, MA, 31 de maio de 2017. Denise Cysneiro Milhomem.
Juíza de Direito. Dado e passado o presente nesta cidade no dia 28 de junho de 2017. Eu, Rejanne L. S. Gentil, Técnica Judiciário,
digitei.

Santa Inês (MA), 28 de junho de 2017

Drª Denise Cysneiro Milhomem
Juíza de Direito da 1ª Vara da Comarca de Santa Inês

DECISÃO

Processo: 3855-04.2016.8.10.0056
Ação Declaratória nº. 38732016
Requerente: ROSINEIDE MENANDES SOUSA
Advogada: Lívia Azevedo Veras Dias - OAB/MA 16.414
Requerido: ESTADO DO MARANHÃO

Finalidade: Intimar o advogado do requerente por todo teor da decisão a seguir transcrita.
Decisão de fls. 36/38 - Pelo exposto, com base no art. 311, II, do CPC, CONCEDO A TUTELA DE EVIDÊNCIA, para que o réu se
abstenha de incluir na base de cálculo do ICMS os valores das tarifas de uso do sistema de transmissão e distribuição, a partir
desta data da intimação até o julgamento final da presente ação, fixando-se a base de cálculo como sendo o montante relativo à
energia elétrica efetivamente consumida. Em caso de descumprimento, incidirá multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais),
limitada a 100 (cem) dias. Deixo de realizar a audiência de conciliação e mediação seja a regra, haja vista manifestação do autor e
a matéria não admitir autocomposição, pelo poder público. Intime-se o réu da decisão e cite-se o réu para oferecer contestação,
por petição, no prazo de 30 (trinta) dias úteis, sob pena de revelia e presunção de veracidade das alegações de fato aduzidas pelo
autor. A presente decisão, por cópia digitada, serve como CARTA PRECATÓRIA. Defiro o benefício de assistência judiciária
gratuita, nos termos do art.4.º da Lei n.º 1.060/50. CUMPRA-SE. Santa Inês, MA, 31 de maio de 2017. Denise Cysneiro
Milhomem. Juíza de Direito. Dado e passado o presente nesta cidade no dia 29 de junho de 2017. Eu, Rejanne L. S. Gentil,
Técnica Judiciário, digitei.

Santa Inês (MA), 29 de junho de 2017

Drª Denise Cysneiro Milhomem
Juíza de Direito da 1ª Vara da Comarca de Santa Inês

DECISÃO

Processo: 411-26.2017.8.10.0056
Ação Declaratória nº. 4152017
Requerente: ROGERIO PALHANO DOS SANTOS
Advogado: Maria Lúcia da Silva Vera Barros - OAB/MA 16440
Requerido: ESTADO DO MARANHÃO

Finalidade: Intimar o advogado do requerente por todo teor da decisão a seguir transcrita.
Decisão de fls. 34/36 - Pelo exposto, com base no art. 311, II, do CPC, CONCEDO A TUTELA DE EVIDÊNCIA, para que o réu se
abstenha de incluir na base de cálculo do ICMS os valores das tarifas de uso do sistema de transmissão e distribuição, a partir
desta data da intimação até o julgamento final da presente ação, fixando-se a base de cálculo como sendo o montante relativo à
energia elétrica efetivamente consumida. Em caso de descumprimento, incidirá multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais),
limitada a 100 (cem) dias. Deixo de realizar a audiência de conciliação e mediação seja a regra, haja vista manifestação do autor e
a matéria não admitir autocomposição, pelo poder público. Intime-se o réu da decisão e cite-se o réu para oferecer contestação,
por petição, no prazo de 30 (trinta) dias úteis, sob pena de revelia e presunção de veracidade das alegações de fato aduzidas pelo
autor. A presente decisão, por cópia digitada, serve como CARTA PRECATÓRIA. Defiro o benefício de assistência judiciária
gratuita, nos termos do art.4.º da Lei n.º 1.060/50. CUMPRA-SE. Santa Inês, MA, 31 de maio de 2017. Denise Cysneiro Milhomem.
Juíza de Direito. Dado e passado o presente nesta cidade no dia 28 de junho de 2017. Eu, Rejanne L. S. Gentil, Técnica Judiciário,
digitei.

Santa Inês (MA), 28 de junho de 2017

Drª Denise Cysneiro Milhomem
Juíza de Direito da 1ª Vara da Comarca de Santa Inês

DECISÃO
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Processo: 414-78.2017.8.10.0056
Ação Declaratória 4182017
Requerente: JOÃO SIMAO DA SILVA
Advogado: Livia Azevedo Veras Dias - OAB/MA 16.414
Requerido: ESTADO DO MARANHÃO

Finalidade: Intimar o advogado do requerente por todo teor da decisão a seguir transcrita.
Decisão de fls. 32/34 - Pelo exposto, com base no art. 311, II, do CPC, CONCEDO A TUTELA DE EVIDÊNCIA, para que o réu se
abstenha de incluir na base de cálculo do ICMS os valores das tarifas de uso do sistema de transmissão e distribuição, a partir
desta data da intimação até o julgamento final da presente ação, fixando-se a base de cálculo como sendo o montante relativo à
energia elétrica efetivamente consumida. Em caso de descumprimento, incidirá multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais),
limitada a 100 (cem) dias. Deixo de realizar a audiência de conciliação e mediação seja a regra, haja vista manifestação do autor e
a matéria não admitir autocomposição, pelo poder público. Intime-se o réu da decisão e cite-se o réu para oferecer contestação,
por petição, no prazo de 30 (trinta) dias úteis, sob pena de revelia e presunção de veracidade das alegações de fato aduzidas pelo
autor. A presente decisão, por cópia digitada, serve como CARTA PRECATÓRIA. Defiro o benefício de assistência judiciária
gratuita, nos termos do art.4.º da Lei n.º 1.060/50. CUMPRA-SE. Santa Inês, MA, 31 de maio de 2017. Denise Cysneiro
Milhomem. Juíza de Direito. Dado e passado o presente nesta cidade no dia 29 de junho de 2017. Eu, Rejanne L. S. Gentil,
Técnica Judiciário, digitei.

Santa Inês (MA), 29 de junho de 2017

Drª Denise Cysneiro Milhomem
Juíza de Direito da 1ª Vara da Comarca de Santa Inês

DECISÃO

Processo: 415-63.2017.8.10.0056
Ação Declaratória nº. 4192017
Requerente: ELIENE DA SILVA DOS SANTOS
Advogado: Livia Azevedo Veras Dias - OAB/MA 16.414
Requerido: ESTADO DO MARANHÃO

Finalidade: Intimar o advogado do requerente por todo teor da decisão a seguir transcrita.
Decisão de fls. 43/45 - Pelo exposto, com base no art. 311, II, do CPC, CONCEDO A TUTELA DE EVIDÊNCIA, para que o réu se
abstenha de incluir na base de cálculo do ICMS os valores das tarifas de uso do sistema de transmissão e distribuição, a partir
desta data da intimação até o julgamento final da presente ação, fixando-se a base de cálculo como sendo o montante relativo à
energia elétrica efetivamente consumida. Em caso de descumprimento, incidirá multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais),
limitada a 100 (cem) dias. Deixo de realizar a audiência de conciliação e mediação seja a regra, haja vista manifestação do autor e
a matéria não admitir autocomposição, pelo poder público. Intime-se o réu da decisão e cite-se o réu para oferecer contestação,
por petição, no prazo de 30 (trinta) dias úteis, sob pena de revelia e presunção de veracidade das alegações de fato aduzidas pelo
autor. A presente decisão, por cópia digitada, serve como CARTA PRECATÓRIA. Defiro o benefício de assistência judiciária
gratuita, nos termos do art.4.º da Lei n.º 1.060/50. CUMPRA-SE. Santa Inês, MA, 31 de maio de 2017. Denise Cysneiro
Milhomem. Juíza de Direito. Dado e passado o presente nesta cidade no dia 28 de junho de 2017. Eu, Rejanne L. S. Gentil,
Técnica Judiciário, digitei.

Santa Inês (MA), 28 de junho de 2017

Drª Denise Cysneiro Milhomem
Juíza de Direito da 1ª Vara da Comarca de Santa Inês

DECISÃO

Processo: 416-48.2017.8.10.0056
Ação Declaratória nº 4202017
Requerente: MARILDA AGUIAR DE SOUSA
Advogado: Livia Azevedo Veras Dias - OAB/MA 16.414
Requerido: ESTADO DO MARANHÃO

Finalidade: Intimar o advogado do requerente por todo teor da decisão a seguir transcrita.
Decisão de fls. 28/30 - Pelo exposto, com base no art. 311, II, do CPC, CONCEDO A TUTELA DE EVIDÊNCIA, para que o réu se
abstenha de incluir na base de cálculo do ICMS os valores das tarifas de uso do sistema de transmissão e distribuição, a partir
desta data da intimação até o julgamento final da presente ação, fixando-se a base de cálculo como sendo o montante relativo à
energia elétrica efetivamente consumida. Em caso de descumprimento, incidirá multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais),
limitada a 100 (cem) dias. Deixo de realizar a audiência de conciliação e mediação seja a regra, haja vista manifestação do autor e
a matéria não admitir autocomposição, pelo poder público. Intime-se o réu da decisão e cite-se o réu para oferecer contestação,
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por petição, no prazo de 30 (trinta) dias úteis, sob pena de revelia e presunção de veracidade das alegações de fato aduzidas pelo
autor. A presente decisão, por cópia digitada, serve como CARTA PRECATÓRIA. Defiro o benefício de assistência judiciária
gratuita, nos termos do art.4.º da Lei n.º 1.060/50. CUMPRA-SE. Santa Inês, MA, 31 de maio de 2017. Denise Cysneiro
Milhomem. Juíza de Direito. Dado e passado o presente nesta cidade no dia 28 de junho de 2017. Eu, Rejanne L. S. Gentil,
Técnica Judiciário, digitei.

Santa Inês (MA), 28 de junho de 2017

Drª Denise Cysneiro Milhomem
Juíza de Direito da 1ª Vara da Comarca de Santa Inês

DECISÃO

Processo: 417-33.2017.8.10.0056
Ação Declaratória nº. 4212017
Requerente: ERLENE MESQUITA DINIZ
Advogado: Maria Lúcia da Silva Vera Barros - OAB/MA 16440
Requerido: ESTADO DO MARANHÃO

Finalidade: Intimar o advogado do requerente por todo teor da decisão a seguir transcrita.
Decisão de fls. 28/30 - Pelo exposto, com base no art. 311, II, do CPC, CONCEDO A TUTELA DE EVIDÊNCIA, para que o réu se
abstenha de incluir na base de cálculo do ICMS os valores das tarifas de uso do sistema de transmissão e distribuição, a partir
desta data da intimação até o julgamento final da presente ação, fixando-se a base de cálculo como sendo o montante relativo à
energia elétrica efetivamente consumida. Em caso de descumprimento, incidirá multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais),
limitada a 100 (cem) dias. Deixo de realizar a audiência de conciliação e mediação seja a regra, haja vista manifestação do autor e
a matéria não admitir autocomposição, pelo poder público. Intime-se o réu da decisão e cite-se o réu para oferecer contestação,
por petição, no prazo de 30 (trinta) dias úteis, sob pena de revelia e presunção de veracidade das alegações de fato aduzidas pelo
autor. A presente decisão, por cópia digitada, serve como CARTA PRECATÓRIA. Defiro o benefício de assistência judiciária
gratuita, nos termos do art.4.º da Lei n.º 1.060/50. CUMPRA-SE. Santa Inês, MA, 31 de maio de 2017. Denise Cysneiro
Milhomem. Juíza de Direito. Dado e passado o presente nesta cidade no dia 28 de junho de 2017. Eu, Rejanne L. S. Gentil,
Técnica Judiciário, digitei.

Santa Inês (MA), 28 de junho de 2017

Drª Denise Cysneiro Milhomem
Juíza de Direito da 1ª Vara da Comarca de Santa Inês

DECISÃO

Processo: 418-18.2017.8.10.0056
Ação Declaratória nº. 4222017
Requerente: JUDITH DE MELO BELGAS
Advogado: Livia Azevedo Veras Dias - OAB/MA 16.414
Requerido: ESTADO DO MARANHÃO

Finalidade: Intimar o advogado do requerente por todo teor da decisão a seguir transcrita.
Decisão de fls. 33/35 - Pelo exposto, com base no art. 311, II, do CPC, CONCEDO A TUTELA DE EVIDÊNCIA, para que o réu se
abstenha de incluir na base de cálculo do ICMS os valores das tarifas de uso do sistema de transmissão e distribuição, a partir
desta data da intimação até o julgamento final da presente ação, fixando-se a base de cálculo como sendo o montante relativo à
energia elétrica efetivamente consumida. Em caso de descumprimento, incidirá multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais),
limitada a 100 (cem) dias. Deixo de realizar a audiência de conciliação e mediação seja a regra, haja vista manifestação do autor e
a matéria não admitir autocomposição, pelo poder público. Intime-se o réu da decisão e cite-se o réu para oferecer contestação,
por petição, no prazo de 30 (trinta) dias úteis, sob pena de revelia e presunção de veracidade das alegações de fato aduzidas pelo
autor. A presente decisão, por cópia digitada, serve como CARTA PRECATÓRIA. Defiro o benefício de assistência judiciária
gratuita, nos termos do art.4.º da Lei n.º 1.060/50. CUMPRA-SE. Santa Inês, MA, 31 de maio de 2017. Denise Cysneiro Milhomem.
Juíza de Direito. Dado e passado o presente nesta cidade no dia 29 de junho de 2017. Eu, Rejanne L. S. Gentil, Técnica Judiciário,
digitei.

Santa Inês (MA), 29 de junho de 2017

Drª Denise Cysneiro Milhomem
Juíza de Direito da 1ª Vara da Comarca de Santa Inês

DECISÃO

Página 1816 de 2382 Diário da Justiça Eletrônico Disponibilização: 30/06/2017
Edição nº 114/2017 Publicação: 03/07/2017

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO - Praça Dom Pedro II, s/n Centro - CEP 65010-905 - São Luis-MA - Fone: (98) 2106-9000 - www.tjma.jus.br
Diário da Justiça Eletrônico - Diretoria Judiciária - Coordenadoria de Jurisprudência e Publicações - Fone: (98) 2106 9805 / 9810 / 9896 / 9897 - publicacoes@tj.ma.gov.br



Processo: 420-85.2017.8.10.0056
Ação Declaratória nº. 4242017
Requerente: FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA VERA
Advogado: Livia Azevedo Veras Dias - OAB/MA 16.414
Requerido: ESTADO DO MARANHÃO

Finalidade: Intimar o advogado do requerente por todo teor da decisão a seguir transcrita.
Despacho de fls. 36/38 - Pelo exposto, com base no art. 311, II, do CPC, CONCEDO A TUTELA DE EVIDÊNCIA, para que o réu
se abstenha de incluir na base de cálculo do ICMS os valores das tarifas de uso do sistema de transmissão e distribuição, a partir
desta data da intimação até o julgamento final da presente ação, fixando-se a base de cálculo como sendo o montante relativo à
energia elétrica efetivamente consumida. Em caso de descumprimento, incidirá multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais),
limitada a 100 (cem) dias. Deixo de realizar a audiência de conciliação e mediação seja a regra, haja vista manifestação do autor e
a matéria não admitir autocomposição, pelo poder público. Intime-se o réu da decisão e cite-se o réu para oferecer contestação,
por petição, no prazo de 30 (trinta) dias úteis, sob pena de revelia e presunção de veracidade das alegações de fato aduzidas pelo
autor. A presente decisão, por cópia digitada, serve como CARTA PRECATÓRIA. Defiro o benefício de assistência judiciária
gratuita, nos termos do art.4.º da Lei n.º 1.060/50. CUMPRA-SE. Santa Inês, MA, 31 de maio de 2017. Denise Cysneiro
Milhomem. Juíza de Direito. Dado e passado o presente nesta cidade no dia 28 de junho de 2017. Eu, Rejanne L. S. Gentil,
Técnica Judiciário, digitei.

Santa Inês (MA), 28 de junho de 2017

Drª Denise Cysneiro Milhomem
Juíza de Direito da 1ª Vara da Comarca de Santa Inês

DECISÃO

Processo: 773-28.2017.8.10.0056
Ação Declaratória 7792017
Requerente: RAIMUNDO DE ALMEIDA DA SILVA
Advogado: Livia Azevedo Veras Dias - OAB/MA 16.414
Requerido: ESTADO DO MARANHÃO

Finalidade: Intimar o advogado do requerente por todo teor da decisão a seguir transcrita.
Decisão de fls. 29/31 - Pelo exposto, com base no art. 311, II, do CPC, CONCEDO A TUTELA DE EVIDÊNCIA, para que o réu se
abstenha de incluir na base de cálculo do ICMS os valores das tarifas de uso do sistema de transmissão e distribuição, a partir
desta data da intimação até o julgamento final da presente ação, fixando-se a base de cálculo como sendo o montante relativo à
energia elétrica efetivamente consumida. Em caso de descumprimento, incidirá multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais),
limitada a 100 (cem) dias. Deixo de realizar a audiência de conciliação e mediação seja a regra, haja vista manifestação do autor e
a matéria não admitir autocomposição, pelo poder público. Intime-se o réu da decisão e cite-se o réu para oferecer contestação,
por petição, no prazo de 30 (trinta) dias úteis, sob pena de revelia e presunção de veracidade das alegações de fato aduzidas pelo
autor. A presente decisão, por cópia digitada, serve como CARTA PRECATÓRIA. Defiro o benefício de assistência judiciária
gratuita, nos termos do art.4.º da Lei n.º 1.060/50. CUMPRA-SE. Santa Inês, MA, 31 de maio de 2017. Denise Cysneiro Milhomem.
Juíza de Direito. Dado e passado o presente nesta cidade no dia 28 de junho de 2017. Eu, Rejanne L. S. Gentil, Técnica Judiciário,
digitei.

Santa Inês (MA), 28 de junho de 2017

Drª Denise Cysneiro Milhomem
Juíza de Direito da 1ª Vara da Comarca de Santa Inês

DECISÃO

Processo: 776-80.2017.8.10.0056
Ação Declaratória nº. 7822017
Requerente: MARIA FRANCISCA MONTEIRO
Advogado: Livia Azevedo Veras Dias - OAB/MA 16.414
Requerido: ESTADO DO MARANHÃO

Finalidade: Intimar o advogado do requerente por todo teor da decisão a seguir transcrita.
Decisão de fls. 32/34 - Pelo exposto, com base no art. 311, II, do CPC, CONCEDO A TUTELA DE EVIDÊNCIA, para que o réu se
abstenha de incluir na base de cálculo do ICMS os valores das tarifas de uso do sistema de transmissão e distribuição, a partir
desta data da intimação até o julgamento final da presente ação, fixando-se a base de cálculo como sendo o montante relativo à
energia elétrica efetivamente consumida. Em caso de descumprimento, incidirá multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais),
limitada a 100 (cem) dias. Deixo de realizar a audiência de conciliação e mediação seja a regra, haja vista manifestação do autor e
a matéria não admitir autocomposição, pelo poder público. Intime-se o réu da decisão e cite-se o réu para oferecer contestação,
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por petição, no prazo de 30 (trinta) dias úteis, sob pena de revelia e presunção de veracidade das alegações de fato aduzidas pelo
autor. A presente decisão, por cópia digitada, serve como CARTA PRECATÓRIA. Defiro o benefício de assistência judiciária
gratuita, nos termos do art.4.º da Lei n.º 1.060/50. CUMPRA-SE. Santa Inês, MA, 31 de maio de 2017. Denise Cysneiro
Milhomem. Juíza de Direito. Dado e passado o presente nesta cidade no dia 29 de junho de 2017. Eu, Rejanne L. S. Gentil,
Técnica Judiciário, digitei.

Santa Inês (MA), 29 de junho de 2017

Drª Denise Cysneiro Milhomem
Juíza de Direito da 1ª Vara da Comarca de Santa Inês

DECISÃO

Processo: 778-50.2017.8.10.0056
Ação Declaratória nº 7842017
Requerente: RAIMUNDO NONATO PESTANA NETO
Advogado: Livia Azevedo Veras Dias - OAB/MA 16.414
Requerido: ESTADO DO MARANHÃO

Finalidade: Intimar o advogado do requerente por todo teor da decisão a seguir transcrita.
Decisão de fls. 83/85 - Pelo exposto, com base no art. 311, II, do CPC, CONCEDO A TUTELA DE EVIDÊNCIA, para que o réu se
abstenha de incluir na base de cálculo do ICMS os valores das tarifas de uso do sistema de transmissão e distribuição, a partir
desta data da intimação até o julgamento final da presente ação, fixando-se a base de cálculo como sendo o montante relativo à
energia elétrica efetivamente consumida. Em caso de descumprimento, incidirá multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais),
limitada a 100 (cem) dias. Deixo de realizar a audiência de conciliação e mediação seja a regra, haja vista manifestação do autor e
a matéria não admitir autocomposição, pelo poder público. Intime-se o réu da decisão e cite-se o réu para oferecer contestação,
por petição, no prazo de 30 (trinta) dias úteis, sob pena de revelia e presunção de veracidade das alegações de fato aduzidas pelo
autor. A presente decisão, por cópia digitada, serve como CARTA PRECATÓRIA. Defiro o benefício de assistência judiciária
gratuita, nos termos do art.4.º da Lei n.º 1.060/50. CUMPRA-SE. Santa Inês, MA, 31 de maio de 2017. Denise Cysneiro
Milhomem. Juíza de Direito. Dado e passado o presente nesta cidade no dia 28 de junho de 2017. Eu, Rejanne L. S. Gentil,
Técnica Judiciário, digitei.

Santa Inês (MA), 28 de junho de 2017

Drª Denise Cysneiro Milhomem
Juíza de Direito da 1ª Vara da Comarca de Santa Inês

DECISÃO

Processo: 815-77.2017.8.10.0056
Ação Declaratória 8212017
Requerente: MOISANIEL PINHEIRO
Advogado: Livia Azevedo Veras Dias - OAB/MA 16.414
Requerido: ESTADO DO MARANHÃO

Finalidade: Intimar o advogado do requerente por todo teor da decisão a seguir transcrita.
Decisão de fls. 36/38 - Pelo exposto, com base no art. 311, II, do CPC, CONCEDO A TUTELA DE EVIDÊNCIA, para que o réu se
abstenha de incluir na base de cálculo do ICMS os valores das tarifas de uso do sistema de transmissão e distribuição, a partir
desta data da intimação até o julgamento final da presente ação, fixando-se a base de cálculo como sendo o montante relativo à
energia elétrica efetivamente consumida. Em caso de descumprimento, incidirá multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais),
limitada a 100 (cem) dias. Deixo de realizar a audiência de conciliação e mediação seja a regra, haja vista manifestação do autor e
a matéria não admitir autocomposição, pelo poder público. Intime-se o réu da decisão e cite-se o réu para oferecer contestação,
por petição, no prazo de 30 (trinta) dias úteis, sob pena de revelia e presunção de veracidade das alegações de fato aduzidas pelo
autor. A presente decisão, por cópia digitada, serve como CARTA PRECATÓRIA. Defiro o benefício de assistência judiciária
gratuita, nos termos do art.4.º da Lei n.º 1.060/50. CUMPRA-SE. Santa Inês, MA, 31 de maio de 2017. Denise Cysneiro
Milhomem. Juíza de Direito. Dado e passado o presente nesta cidade no dia 28 de junho de 2017. Eu, Rejanne L. S. Gentil,
Técnica Judiciário, digitei.

Santa Inês (MA), 28 de junho de 2017

Drª Denise Cysneiro Milhomem
Juíza de Direito da 1ª Vara da Comarca de Santa Inês

INTIMAÇÃO
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Processo: 817-47.2017.8.10.0056
Ação Declaratória nº. 8232017
Requerente: CLAUDINETE ALCANTARA SILVA DE FREITAS
Advogado: Livia Azevedo Veras Dias - 16.414
Requerido: ESTADO DO MARANHÃO

Finalidade: Intimar o advogado do requerente por todo teor da decisão a seguir transcrita.
Decisão de fls. 32/34 - Pelo exposto, com base no art. 311, II, do CPC, CONCEDO A TUTELA DE EVIDÊNCIA, para que o réu se
abstenha de incluir na base de cálculo do ICMS os valores das tarifas de uso do sistema de transmissão e distribuição, a partir
desta data da intimação até o julgamento final da presente ação, fixando-se a base de cálculo como sendo o montante relativo à
energia elétrica efetivamente consumida. Em caso de descumprimento, incidirá multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais),
limitada a 100 (cem) dias. Deixo de realizar a audiência de conciliação e mediação seja a regra, haja vista manifestação do autor e
a matéria não admitir autocomposição, pelo poder público. Intime-se o réu da decisão e cite-se o réu para oferecer contestação,
por petição, no prazo de 30 (trinta) dias úteis, sob pena de revelia e presunção de veracidade das alegações de fato aduzidas pelo
autor. A presente decisão, por cópia digitada, serve como CARTA PRECATÓRIA. Defiro o benefício de assistência judiciária
gratuita, nos termos do art.4.º da Lei n.º 1.060/50. CUMPRA-SE. Santa Inês, MA, 31 de maio de 2017. Denise Cysneiro Milhomem.
Juíza de Direito. Dado e passado o presente nesta cidade no dia 29 de junho de 2017. Eu, Rejanne L. S. Gentil, Técnica Judiciário,
digitei.

Santa Inês (MA), 29 de junho de 2017

Drª Denise Cysneiro Milhomem
Juíza de Direito da 1ª Vara da Comarca de Santa Inês

INTIMAÇÃO
DESPACHO JUDICIAL

Processo: 823-16.2001.8.10.0056 (8232001)
Ação: Penal
Autor: Ministério Público Estadual
Réu: Antônio José Ribeiro Neto, vulgo "Sargento R. Neto" e Outros
Advogado: José Roberto Carosi (OAB/MA 9339A)

Finalidade: Intimar o advogado da parte autora, Dr. José Roberto Carosi (OAB/MA 9339A), por todo o teor da decisão a seguir
transcrita.

Decisão de fls. 108/110: [...] Ademais, defiro parcialmente o pedido postulado pela Defensoria Pública as fls. 485/488. Deste
modo, após vistas ao MP, determino que intime-se pessoalmente o advogado do acusado, ANTÔNIO JOSÉ RIBEIRO NETO vulgo
"SARGENTO R NETO", constituído nos autos, para apresentar alegações finais, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa no
valor de 10 (dez) salários-mínimos, em conformidade com o artigo 265, caput do CPP, a ser revertida em favor de alguma entidade
filantrópica. [...] Cumpra-se. Santa Inês/MA, 19 de maio de 2017. Denise Cysneiro Milhomem. Juíza de Direito. Dado e passado o
presente nesta cidade no dia 29 de junho de 2017. Eu, Klenilton Mendes, Auxiliar Judiciário, digitei.

Santa Inês (MA), 29 de junho de 2017

Drª Denise Cysneiro Milhomem
Juíza de Direito da 1ª Vara da Comarca de Santa Inês

INTIMAÇÃO
DESPACHO JUDICIAL

Processo: 1262-41.2012.8.10.0056 (12622012)
Ação: Consignação em Pagamento
Consignante: Rosa Maria Neves de Paiva
Advogado: Diogo Duailibe Furtado (OAB/MA 9147)
Consignado: Banco Aymoré - Crédito, Financiamento e Investimento S/A

Finalidade: Intimar o advogado da consignante, Dr. Diogo Duailibe Furtado (OAB/MA 9147), por todo o teor do despacho a
seguir transcrito.

Despacho de fls. 139: Defiro o requerido ás fls. 133, assim expeça-se o competente alvara para a liberação dos valores constritos
ás 134. Publique -se. Intime-se. Após, de-se baixa e arquivem-se os autos, com as anotações de praxe. Santa Ines, 14 de junho de
2017. Denise Cysneiro Milhomem. Juiza de Direito Titular. Dado e passado o presente nesta cidade no dia 29 de junho de 2017.
Eu, Klenilton Mendes, Auxiliar Judiciário, digitei.
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Santa Inês (MA), 29 de junho de 2017

Drª Denise Cysneiro Milhomem
Juíza de Direito da 1ª Vara da Comarca de Santa Inês

INTIMAÇÃO

Processo: 1659-32.2014.8.10.0056 (16702014)
Ação: INDENIZAÇÃO
Requerente: MARIA AGOSTINHA AROUCHE GONÇALVES
Advogado: Adson Bruno Batalha do Nascimento OAB/MA 6906
Requerido: BANCO ITAU

Finalidade: Intimar o advogado do requerente por todo teorda sentença a seguir transcrito.
" Vistos e examinados, MARIA AGOSTINHA AROUCHE GONÇALVES, qualificada na inicial, ajuizou AÇÃO ORDINÁRIA, em
desfavor do BANCO ITAU, também qualificado nos autos, para pedir indenização por danos materiais e morais por ato ilícito e
repetição de indébito do valor cobrado ilegalmente. A autora alega na inicial que, ao sacar seu benefício previdenciário, notou que
o valor na sua conta-corrente não era correto, descobrindo, assim, empréstimo indevido em seu nome feito pelo banco réu,
contrato Nº 233537398, no valor de R$ 2.484,36 (Dois mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais e trinta e seis centavos), na data
de 07 de junho de 2013, a ser pago em 60 (sessenta) parcelas de R$ 76,27 (Setenta e seis reais e vinte e sete centavos). Para
provar o alegado juntou documentos as fls. 15/46. Em despacho inicial, as fls. 48, este juízo deferiu o benefício da justiça gratuita,
determinou a citação do requerido para apresentar contestação sob pena de revelia e informou que, o pleito de antecipação de
tutela seria apreciado após manifestação da parte demandada. Embora devidamente citada, a parte ré não apresentou
contestação conforme fls. 55. É o relatório. Decido. Como se sabe, em se tratando de fato negativo - in casu, ausência de
contratação - inverte-se o ônus da prova, cabendo àquele que alega a existência da relação jurídica demonstrar a sua ocorrência
efetiva. No entanto, a empresa ré não contestou o fato, pelo que, considero verdadeira a afirmativa do autor de que não contratou
o financiamento, com base no art. 344 do CPC. Assim, foi efetuado empréstimo fraudulento no valor de R$ R$ 2.484,36 (Dois mil,
quatrocentos e oitenta e quatro reais e trinta e seis centavos), 60 (sessenta) parcelas de R$ 76,27 (Setenta e seis reais e vinte e
sete centavos), devendo ser restituído em dobro ao requerente, haja vista que não caberia a contraprestação cobrada, consoante o
art. 42 do CDC. Evidenciada a conduta ilícita da ré, presente está o dever de indenizar, visto que a falha na prestação do serviço
causou transtornos ao demandante, pois o desconto na sua folha comprometeu a pensão, verba alimentar, o que é grave. A
indenização por danos morais têm caráter pedagógico, devendo-se observar a proporcionalidade e a razoabilidade na fixação dos
valores, em atenção as condições do autor, do réu e do bem jurídico lesado. Neste sentido, jurisprudência pátria: E M E N T A
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO FRAUDULENTO. DESCONTOS
INDEVIDOS SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANO MORAL INDENIZÁVEL.
QUANTUM RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. I. Se a instituição financeira, antes de abrir crédito ao
consumidor, tem como praxe consultar todos os cadastros restritivos, a fim de resguardar-se dos prejuízos de eventual
inadimplência, deve, para evitar danos ao cliente, tomar igual ou maior cautela em relação à confirmação da veracidade e
autenticidade dos dados e documentos que recebe, mormente em operação de empréstimo a aposentados e pensionistas,
geralmente pessoas de pouca instrução e com idade avançada. Constatada a negligência, prevalece o dever de indenizar (TJMA -
AC nº 49.386/2013 - Rel. Des. Marcelo Carvalho Silva - DJ: 06/12/2013). II. Os descontos indevidos referentes a empréstimos
bancários fraudulentos devem ser restituídos em dobro, nos termos do parágrafo único do art. 42 do CDC. III. Mantida condenação
em obrigação de fazer concernente em cancelar o contrato e os descontos no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária
de R$ 200,00 (duzentos reais), por ser razoável e proporcional. IV. Dano moral indenizável configurado e mantido no quantum de
R$ 7.000,00 (sete mil reais), por ser razoável e proporcional à gravidade fatos e às condições pessoais da vítima, que é idosa,
analfabeta e trabalhadora rural aposentada. V. Ex officio, tratando-se de responsabilidade extracontratual, arbitro juros de 1% a.m
e correção monetária pelo INPC. Quanto aos danos materiais, juros e correção incidem desde o evento danoso. Quanto aos
morais, juros desde o evento danoso e correção monetária a partir do arbitramento. VI. Apelação não provida. (TJ-MA - APL:
0368052013 MA 0001327-29.2012.8.10.0123, Relator: ANTONIO GUERREIRO JÚNIOR, Data de Julgamento: 24/02/2014,
SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/02/2014). Por conseguinte, fraudulento o empréstimo ora discutido, é
inegável o constrangimento pelo qual passou o Autor, de forma que, havendo ofensa aos art. 5º, X, da CF/88; art. 186 do CC/02; e
art. 14, §1º, do CDC, a responsabilização do Réu é medida que se impõe. Assim, diante do nítido caráter educativo, bem como
pela gravidade do ato ilícito praticado contra o autor e o potencial econômico do réu, fixo a indenização em R$ 2.000,00 (dois mil
reais). Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na peça inaugural para, em primeiro lugar, declarar a
inexistência do contrato supostamente havido entre as partes, suspendendo de vez quaisquer descontos efetuados na conta do
Requerente, se ainda houver. Condeno o Réu a devolver em dobro os valores de todas as parcelas indevidamente descontadas na
conta do Autor, deixando claro também que, se houver novos descontos até o trânsito em julgado da lide, estes também deverão
ser devolvidos de forma dobrada, conforme oportuna liquidação a ser feita, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do CDC.
Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na peça inaugural para, em primeiro lugar, declarar a inexistência
do contrato supostamente celebrado entre as partes; condenar o réu a repetição de indébito das prestações pagas, conforme se
apurar em liquidação, juros e correção monetária, da data do efetivo pagamento das parcelas, e indenizar a título de reparação civil
por danos morais em R$ 2.000,00 (dois mil reais), aplicar-se-á correção monetária da data da sentença (súmula 362 do STJ) e
juros moratórios da data do evento danoso em 07 de julho de 2013 (súmula 54 do STJ) e ter juros de mora de 0,5% (meio por
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cento) ao mês a partir do arbitramento da sentença, (súmula 362 do STJ). Honorários de sucumbência no valor de 20%, sobre a
condenação. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, com as cautelas legais, arquivem-se os autos.
Santa Inês, Ma, 13 de junho de 2017. Denise Cysneiro Milhomem. Juíza de Direito. Dado e passado o presente nesta cidade no
dia 29 de junho de 2017. Eu, Jaira Ramos de Matos, Auxiliar Judiciária, digitei.

Santa Inês (MA), 29 de junho de 2017

Drª Denise Cysneiro Milhomem
Juíza de Direito da 1ª Vara da Comarca de Santa Inês

INTIMAÇÃO

Processo: 2426-36.2015.8.10.0056 (24272015)
Ação: CIVIL PÚBLICA
Requerente: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO MARANHAO
Requerido: ORIAS DE OLIVEIRA MENDES
Advogado: Irapoã Suzuki de Almeida Eloi OAB/MA 8853

Finalidade: Intimar o advogado do requerido por todo teor da sentença a seguir transcrito.
" Vistos e examinados. Trata-se de Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO
ESTADUAL em desfavor de ORIAS DE OLIVEIRA MENDES, Prefeito de Bela Vista do Maranhão, por contratação irregular de
servidor. O Autor narra que o Administrador Municipal de Bela Vista contratou Alexandre de Sousa dos Santos para o cargo de
serviços gerais no dia 01 de fevereiro de 2013, sem concurso público, e o dispensou em 10 de abril de 2017. Por fim, pede a
condenação do autor no art. 11, caput, da Lei n.º 8.429/92. Com a peça inicial, o autor junta os documentos de fls.06/53. Despacho
de notificação do réu, para defesa, e intimação do Município de Bela Vista, com o fim de manifestar interesse processual(fls.61).
Efetuou-se notificação errônea em nome do ex-prefeito José Augusto Sousa Veloso, por descuido da servidora Jaira Matos, pelo
que este se manifestou a fim de seja excluída qualquer referência no processo (fl.s 67). Intimado, fls. 72, o Município de Bela Vista,
por seu procurador, pede a rejeição da peça, conforme parágrafo 8º, do art 7.º da Lei n.º 8.429/92, em síntese, por entender que a
contratação era legal, por prazo determinado, nos moldes do art. 37, inc. IX, da Constituição Federal. O Ministério Público Estadual
pede o prosseguimento do feito com a notificação do atual Prefeito de Bela Vista. (fls. 101.) Em manifestação, fls. 107/118, o réu
Orias de Oliveira Mendes argui preliminarmente a ilegitimidade do Ministério Público Estadual para requerer o ressarcimento ao
erário, haja vista a falta de previsão legal, o que contrária o dispositivo do art. 5º, inc.II da Constituição Federal; inaplicabilidade da
lei de improbidade administrativa aos agentes políticos, por não poder existir dois sistemas de sanção, no caso, a Lei n.º 8.429/92
e o Decreto Lei n.º 201/67. No mérito, o réu na peça em comentário alega não haver conduta maliciosa que visasse obter
vantagem pessoal ou causar qualquer prejuízo ao erário, pois como esclarece não havia concurso válido na época, e que no
primeiro ano de seu mandato realizou concurso público, edital n.º 01/2013. Afirma, que a contratação foi expressamente autorizada
por lei municipal, para continuidade do serviço público. Por fim, pede a rejeição da inicial, por não haver ato de improbidade. É o
relatório. Decido. O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL ajuizou AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE na qual
atribui ao demandado a prática de ato ímprobo por contratação irregular de servidor, requerendo, desse modo, a aplicação das
sanções do artigo 12,III da Lei n. 8.429/92. Prevê o artigo 17,§ 8º da Lei n. 8.429/92, que: "Art. 17 .§ 8º Recebida a manifestação, o
juiz, no prazo de trinta dias, em decisão fundamentada, rejeitará a ação, se convencido da inexistência do ato de improbidade, da
improcedência da ação ou da inadequação da via eleita." Dessa forma, o juiz deverá rejeitar a denúncia somente em três
hipóteses, quais: a rejeição liminar da inicial: inexistência de ato de improbidade; improcedência da ação e inadequação da via
eleita. Na análise superficial dos autos, entendo não haver indícios suficientes para que o atual administrador de Bela Vista, Orias
de Oliveira Mendes, ora acusado, responda por ato de improbidade administrativa, pelos argumentos e provas anexas aos autos.
No caso dos autos, diz a Instituição Acusadora que o réu incorreu em ato de improbidade prevista no art. 11, da Lei n.º 8.429/92,
que para o caracterizar são necessários os requisitos: a) a conduta ilícita dolosa; b) deve haver prejuízo aos cofres públicos; c)
existência de nexo de causalidade entre a conduta imputada ao agente e o prejuízo real suportado pelo erário. Observo que
Alexandre de Sousa dos Santos fora contratado pelo Município de Bela Vista, para o cargo de auxiliar de serviços gerais no ano de
2013, o qual exerceu durante o período de 01 de fevereiro de 2013 a 10 de abril de 2013. Nesta circunstância, o concurso público
para provimento de cargos nos quadros da Prefeitura de Bela Vista, do ano de 2011, estava sub judice, ou seja, não se podiam
chamar os concursados, inclusive, tal concurso fora anulado posteriormente. Igualmente, observa-se a existência de Lei Municipal
anterior a contratação, não declarada inconstitucional à época, prevendo a possibilidade do Gestor Municipal contratar na situação
da necessidade de cargo vago, fls. 95/96. Por conseguinte, não existia ao gestor municipal, seja Prefeito Municipal ou seus
Secretários, outra saída que não a contratação de servidores, para não prejudicar a continuidade do serviço público. Verifico,
ainda, que a contratação do servidor fora feita pela irmã do atual Prefeito e o contratado permaneceu pouco tempo no cargo de
auxiliar de serviços gerais, justamente em razão do caráter provisório, de fevereiro a abril de 2013, ano que se realizou novamente
concurso público em Bela Vista. Dessa forma, não vislumbro a intenção desonesta de contratar o servidor, que pudesse
caracterizar a presença do elemento anímico "dolo" no ato administrativo, de modo que o atual Prefeito pudesse se beneficiar.
Outro aspecto que não se observa é o prejuízo ao erário com a contratação do servidor, vez que este efetivamente trabalhou no
cargo. Por fim, não há decisão administrativa ou judicial declarando a nulidade do contrato em apreço. Trago aqui a excelente lição
do Desembargador José Jorge Figueiredo dos Anjos, em acórdão, julgado em 31 de janeiro de 2017: "É bem provável, sem
dúvida, que a confusão conceitual que se estabeleceu entre a ilegalidade e a improbidade provenha do caput do art. 11 dessa Lei,
porquanto ali está apontada como ímproba a conduta (qualquer conduta) ofensiva dos princípios da Administração Pública, entre
os quais se inscreve o famoso princípio da legalidade (art. 37 da Constituição), como se sabe há muito tempo. 6. A aplicação cega
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e surda desse dispositivo (art. 11 da Lei 8.429/92, caput) leva, sem dúvida alguma, à conclusão judicial (e mesmo quase à certeza
ou à convicção judicial) de que toda ilegalidade é ímproba e, portanto, o seu autor (da ilegalidade) sujeita-se às sanções previstas
para essa conduta. 7. Mas há um grave engano (ou uma brutal simplificação) nessa percepção, pois somente o decisionismo pode
inspirar tal assertiva: se fosse consistente a postura de identificar a improbidade na ilegalidade, toda vez que se concedesse uma
ordem de habeas corpus ou um mandado de segurança, por exemplo, a autoridade impetrada (num e noutro caso), deveria
responder por improbidade (pois a ilegalidade de seu ato achava-se induvidosa), o que seria - convenhamos - um rematado
absurdo jurídico. 8. Portanto, a ilegalidade e a improbidade não são - em absoluto, não são - situações ou conceitos
intercambiáveis, não sendo juridicamente aceitável tomar-se uma pela outra (ou vice-versa), eis que cada uma delas tem a sua
peculiar conformação estrita: a improbidade é, destarte, uma ilegalidade qualificada pelo intuito malsão do agente, atuando sob
impulsos eivados de desonestidade, malícia, dolo ou culpa grave. 9. Ademais, dessa atuação malsão do agente deve resultar (i) o
enriquecimento ilícito próprio ou alheio (art. 9o. da Lei 8.429/92), (ii) a ocorrência de prejuízo ao Erário (art. 10 da Lei 8.429/92) ou
(iii) a infringência aos princípios nucleares da Administração Pública (arts. 37 da Constituição e 11 da Lei 8.429/92). 10.Observe-
se, ainda, que a conduta do agente, nos casos dos arts. 9o., 10 e 11 da Lei 8.429â/92, há de ser sempre dolosa, por mais
complexa que seja a demonstração desse elemento subjetivo." Fica claro que a contratação do servidor não pode ser enquadrada
objetivamente no campo de incidência do art. 11 da Lei citada. É essencial que a conduta seja maculada pelo dolo de violar os
princípios da Administração Pública, o que não resta evidenciado nos autos. Neste sentido, apresento Jurisprudência do Tribunal
de Justiça do Estado do Maranhão: "EMENTA IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA.
REJEIÇÃO. APLICAÇÃO DA LEI Nº 8.429/92 AOS PREFEITOS E EX-PREFEITOS. CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES SEM
CONCURSO PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE
DEMONSTRAÇÃO DO ELEMENTO SUBJETIVO (DOLO GENÉRICO) NA CONDUTA DO AGENTE. ATO DE IMPROBIDADE.
NÃO CARACTERIZAÇÃO. I - Restando configurado no feito que as condenações impostas ao apelante em outros 02 (dois)
processos decorreram de motivos diversos, não há o que se cogitar da ocorrência de litispendência. Preliminar rejeitada. II - Nos
termos da Constituição do Estado do Maranhão compete ao Tribunal de Justiça do Estado processar e julgar, originariamente, a
Ação Direta de Inconstitucionalidade de lei ou ato normativo municipal. III - Não tendo sido a Lei nº 299/2004 do Município de Paço
do Lumiar declarada inconstitucional pelo Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, não cabe a alegação de afronta ao princípio
da legalidade, mormente, em se tratando da contratação de servidores em caráter temporário, diante de situação específica em
que se encontrava a municipalidade quando da criação da referida lei. Por consequência, não há o que se cogitar de conduta
ímproba a ensejar improbidade administrativa do ex-gestor público. IV - Qualquer juiz detém a competência para analisar
incidentalmente a questão da constitucionalidade, podendo, inclusive, conhecê-lo de ofício (quando não arguida pelas partes ou
pelo Ministério Público), pois tal controle é ínsito à função jurisdicional, podendo ser feito pelo juiz sobre uma questão acessória e
não sobre a pretensão originária trazida ao juízo pelas partes. Nessa situação, o efeito ex tunc é realizado entre as partes,
atingindo o ato tido como ilegal. In casu, o incidente de inconstitucionalidade da Lei nº 299/2004 foi realizado em 19/07/2006,
enquanto a inicial trata de contratação feita com suporte na referida norma nos anos de 2004 e 2005 (fl. 06/07). V - A
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a contratação de servidor sem concurso público pode
caracterizar-se como ato de improbidade, com enquadramento da conduta nas prescrições do art. 11 da Lei 8.429/1992, ainda que
não cause dano ao erário, o que não dispensa, contudo, a demonstração do elemento subjetivo, dolo genérico. VI - Não
comprovado que o agente público visou burlar a exigência constitucional do concurso público, efetuando contratação temporária
sem situação excepcional que a autorize, fica superada a alegação de cometimento de ato de improbidade administrativa, não
existindo razão para enquadrar a conduta do ex-chefe do Poder Executivo Municipal na figura descrita pelo art. 11, da Lei nº
8.429/92. VII - Apelação provida. (Ap 0162742015, Rel. Desembargador(a) JOSÉ DE RIBAMAR CASTRO, SEGUNDA CÂMARA
CÍVEL, julgado em 21/07/2015, DJe 05/08/2015)". Consequentemente, a solução a ser dada quando não existe nitidamente ao de
improbidade, mas mera irregularidade na administração pública e a recomendação de José Emmanuel Burle Filho: "Por tudo, com
base no § 8° do art. 17 da Lei n° 8.429/1992, acrescentado pela Medida Provisória n° 1.180/2001, o juiz deve indeferir a petição
inicial da ação por ato de improbidade administrativa que não esteja fundamentada na desonestidade, com a sua caracterização e
descrição na causa de pedir ou que não seja instruída com documentos ou justificação que contenham indícios suficientes da
existência do ato de improbidade administrativa" Desse modo, com fulcro no § 8° do art. 17 da Lei n.º 8.429/1992, é de se rejeitar a
inicial de ação civil pública por ato de improbidade administrativa Intimem-se as partes. Após o trânsito em julgado desta decisão,
dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos Cumpra-se. P.R.I. Santa Inês, MA, 16 de junho de 2017 Denise Cysneiro
Milhomem. Juíza de Direito Dado e passado o presente nesta cidade no dia 29 de junho de 2017. Eu, Jaira Ramos de Matos,
Auxiliar Judiciária, digitei.

Santa Inês (MA), 29 de junho de 2017

Drª Denise Cysneiro Milhomem
Juíza de Direito da 1ª Vara da Comarca de Santa Inês

INTIMAÇÃO

Processo: 3808-30.2016.8.10.0056 (38262016)
Mandado de Segurança
Requerente: APAE SANTA INÊS - PAED
Requerido: PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA INES-MA- JOSE DE RIBAMAR COSTA ALVES
Advogado: Mara Rubia Araújo da Silva Bringel, OAB-MA 5689

Finalidade: Intimar o advogado do requerente por todo teor do despacho a seguir transcrito.
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Cite-se o Município de Santa Inês para, caso queira, apresentar ambargos no prazo de 30 (trinta) dias, via remessa dos autos, art.
535 do CPC. Santa Inês, MA, 12 de junho de 2017. Denise Cysneiro Milhomem. Juíza de Direito.

Dado e passado o presente nesta cidade no dia 28 de junho de 2017. Eu, João Campos, Técnico Judiciário, digitei.

Santa Inês (MA), 28 de junho de 2017

Drª Denise Cysneiro Milhomem
Juíza de Direito da 1ª Vara da Comarca de Santa Inês

INTIMAÇÃO

Processo: 52-52.2012.8.10.0056 (522012)
Ação: ORDINÁRIA
Requerente: FRANCISCA PINTO ARAGÃO
Advogado: Thuany Di Paula Alves Ribeiro OAB/MA 8832 ; Crisanto da Costa Lima Filho OAB/MA 7449
Requerido: BANCO BMG S/A
Advogado: Breno Costa Ribeiro OAB/MA 9360

Finalidade: Intimar as partes por todo teor da sentença a seguir transcrito.
" Vistos e examinados. FRANCISCA PINTO ARAGÃO, por seu advogado, ajuizou ação ordinária em face do BANCO BMG S/A,
objetivando reparação de danos materiais e morais, com pedido de antecipação de tutela para cessar descontos de mútuo no
benefício previdenciário da autora e a exclusão do seu nome do SERASA. Narra a inicial, em síntese, que, a requerente está com
o nome inserido no SERASA em virtude de um empréstimo no valor de R$ 1.000,62 (hum mil reais e sessenta e dois centavos),
contrato nº 182808713, com data de vencimento no dia 07/06/2009, com data de inclusão em 15/08/2011. E que, o valor do
empréstimo consignado supracitado não foi depositado na conta-salário da Requerente. Para provar o alegado juntou documentos
as fls. 25/32. As fls. 40, em decorrência do falecimento do patrono da autora, fls. 42, esta indicou novos advogados, conforme
procuração as fls.41. Despacho citatório, fls. 44, ocasião em que este juízo reservou-se ao direito de apreciar a liminar após a
resposta do réu. Devidamente citado, as fls. 46, o réu contestou, tempestivamente, conforme fls. 83, sustendo, em preliminar,
carência da ação e no mérito, aduz, que a operação alegada como fraudulenta é, em verdade, contrato lícito de empréstimo nº
182808713, celebrado em 07 de julho de 2008, a ser pago em 60 (sessenta) parcelas de R$ 19,62 (dezenove reais e sessenta e
dois centavos), com liberação do crédito decorrente da operação, no total de R$ 576,63 (quinhentos e setenta e seis reais e
setenta e três centavos), realizada diretamente na conta corrente nº 79641-5, agência 0768, na Caixa Econômica Federal, sendo
esta de titularidade da própria autora, conforme fls. 66/70. Para tanto, juntou documentos as fls. 66/81. Réplica a contestação, as
fls. 87/92, sem documentos, ratificando os termos da inicial. Intimadas as partes para produzirem provas, se manifestaram
dispensando a produção de provas e requerendo o julgamento antecipado do feito, conforme fls. 98/103 e 104/105. Os autos
vieram-me conclusos. É o relatório. Decido. Analisando os autos, verifico não haver necessidade de instrução processual, em
razão dos documentos acostados no processo, bem como diante da manifestação das partes dispensando a manifestação de
provas e requerendo o julgamento antecipado da lide. Assim, com base nos incisos I e II, do art. 355 do CPP, passo a análise do
processo. Não merece prosperar a alegação do réu de preliminar de carência da ação, tendo em vista que no caso em tela,
verifica-se que as pretensões deduzidas na petição inicial possuem amparo na legislação em vigor. Não há que se falar, portanto,
em carência de ação por impossibilidade jurídica do pedido. No mérito, é sabido que, a dinâmica processual impõe ao autor provar
a ocorrência dos fatos constitutivos de seus direitos. Ônus significa carga, fardo, peso, gravame. Não existe obrigação que
corresponda ao descumprimento do ônus. O não atendimento do ônus, todavia, tem a capacidade de colocar a parte em
desvantajosa posição para obtenção do ganho de causa. Isto porque, proposta a demanda, a atividade probatória deve se
desenvolver de acordo com o interesse em oferecer ao julgador as provas possíveis para a prolação de um provimento legítimo,
capaz de solucionar o conflito de interesses. Para formar a convicção do juiz, o demandante tem o encargo de comprovar as
alegações que amparam seu direito, sob o risco de, assim não agindo, sofrer um julgamento desfavorável. O demandado, por seu
turno, tem o ônus de oferecer prova que modifique, extinga ou impeça o reconhecimento da pretensão de seu adversário. Desta
forma, o ônus aparece como o agir de determinado modo para a satisfação de interesse próprio, evitando-se uma situação de
desvantagem. No caso do ônus da prova, à parte que não quiser ser atingida pelas consequências do estado de dúvida do julgador
deve provar suas afirmações, pois ônus probatório é, antes de tudo, interesse em oferecer as provas, os elementos de convicção
que auxiliem o magistrado na difícil e instigante tarefa de julgar. Assim, se finda a instrução probatória, ainda que utilizados os
poderes instrutórios do juiz e apreciada a prova segundo o sistema da persuasão racional, a certeza não puder se firmar e o
magistrado permanecer em dúvida, não poderá ele proclamar o non liquet, deixando de julgar com o argumento de que não formou
sua convicção. Deve, então, socorrer-se das regras do ônus da prova, para determinar qual parte sofrerá a desvantagem por seu
estado de dúvida, julgando procedente ou improcedente o pedido. Dentre estas regras destaca-se o art. 373, incisos I e II do CPC
que estabelece a distribuição do ônus da prova da seguinte maneira:
II - Ao autor, incumbe provar os fatos constitutivos do seu direito;
III - o réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Relevante, a esta altura, traçar
algumas considerações, breves, todavia, no tocante a noção e classificação dos fatos jurídicos. Por fato jurídico se denominam os
acontecimentos que produzem, modificam ou extinguem as relações de direito. Os fatos constitutivos são aqueles que fazem
nascer à relação jurídica. Os extintivos fazem cessar a relação jurídica. A seu turno, os impeditivos obstaculizam que um fato
produza o efeito que lhe é próprio. Os modificativos, de outro lado, sem impedir ou excluir a relação jurídica, à qual é anterior,

Página 1823 de 2382 Diário da Justiça Eletrônico Disponibilização: 30/06/2017
Edição nº 114/2017 Publicação: 03/07/2017

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO - Praça Dom Pedro II, s/n Centro - CEP 65010-905 - São Luis-MA - Fone: (98) 2106-9000 - www.tjma.jus.br
Diário da Justiça Eletrônico - Diretoria Judiciária - Coordenadoria de Jurisprudência e Publicações - Fone: (98) 2106 9805 / 9810 / 9896 / 9897 - publicacoes@tj.ma.gov.br



produzem um efeito de alterá-la. Como se percebe, no caso em análise, a autora alegou na petição inicial não ter realizado
nenhum negócio jurídico com o requerido que pudesse justificar os descontos em seu benefício previdenciário, mas não colacionou
nos autos nenhuma prova do alegado. Contudo, verifico que a relação mantida entre a requerente e o requerido é tipicamente de
consumo. O artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor prevê que haverá inversão do ônus da prova, a critério do
juiz, quando houver verossimilhança da alegação e hipossuficiência da parte consumidora. Analisando os presentes autos, verifico
que os dois requisitos estão presentes, pelo que determino a inversão do ônus da prova. O ponto controvertido no contexto fático
consiste em saber se a requerente efetivamente firmou contrato com o requerido e teve creditado em sua conta corrente o valor
acordado. Com a inversão do ônus da prova, desaparece o dever da autora em comprovar que não firmou contrato com o
requerido, tampouco teve creditado em sua conta corrente o valor correspondente ao aludido empréstimo e surge o dever do
requerido (fornecedor do produto) de provar o contrário. O demandado, devidamente intimado, apresentou às fls. 66/70 cópia de
um contrato de empréstimo mediante consignação em folha de pagamento, constando a assinatura da autora. Desta forma,
disponibilizou toda a documentação necessária nos autos que estava ao seu alcance para comprovar que foi realmente a
requerente quem celebrou o contrato. Entretanto, é cediço que incumbe à parte contra quem foi produzido o documento, suscitar,
no prazo de 10 dias o incidente de falsidade, conforme inteligência do art. 430 e seguintes do CPC. No caso em apreço, somente
com a realização de um exame grafotécnico se pode comprovar, com certeza, se a assinatura foi emitida pela mesma pessoa ou
por pessoas distintas, contudo, a demandante não requereu a realização do mesmo. Ademais, não há nos autos qualquer outra
prova que, pelo menos, contenha indícios de que houve fraude na realização do contrato, além da própria afirmação da autora na
petição inicial. Na realidade, o presente processo é pobre em elementos probatórios que possam robustecer a convicção deste
Juízo quanto aos argumentos levantados. A requerente, em nenhum momento, fornece ao julgador elementos que possam
fundamentar suas alegações, enquanto que a parte requerida juntou provas suficientes para sustentar suas argumentações. Pelo
exposto, com base no artigo 487, I do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido constante da exordial. Isento de custas o autor,
pois beneficiário de assistência judiciária. Após, o trânsito em julgado, arquive-se com as cautelas legais. Publique-se. Registre-se.
Intimem-se. Santa Inês/MA 14 de junho de 2017. Denise Cysneiro Milhomem. Juíza de Direito. Dado e passado o presente nesta
cidade no dia 29 de junho de 2017. Eu, Jaira Ramos de Matos, Auxilair Judiciária, digitei.

Santa Inês (MA), 29 de junho de 2017

Drª Denise Cysneiro Milhomem
Juíza de Direito da 1ª Vara da Comarca de Santa Inês

INTIMAÇÃO

Processo: 613-37.2016.8.10.0056 (6172016)
Ação: ORDINÁRIA
Requerente: ALEX LEONARDO BARROS DE SOUZA
Advogado: Arthur da Silva de Araújo OAB/MA 13983
Requerido: MUNICIPIO DE BELA VISTA DO MARANHÃO
Advogado: Irapoã Suzuki de Almeida Eloi OAB/MA 8853 ; Grace Kelly Lima de Farias OAB/MA 9674

Finalidade: Intimar o advogado do requerente por todo teor do despacho a seguir transcrito.
" Vistos e examinados, Intimem-se as partes para, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestarem a respeito da prescrição da
pretensão autoral. Por fim, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se. Santa Inês (MA),14 de junho de 2017. Denise Cysneiro
Milhomem. Juíza de Direito, Titular. Dado e passado o presente nesta cidade no dia 28 de junho de 2017. Eu, Jaira Ramos de
Matos, Auxiliar Judiciária, digitei.

Santa Inês (MA), 28 de junho de 2017

Drª Denise Cysneiro Milhomem
Juíza de Direito da 1ª Vara da Comarca de Santa Inês

INTIMAÇÃO

Processo: 777-65.2017.8.10.0056 (7832017)
Ação: Penal
Autor: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO MARANHAO
Réu: KHRYSTIAN SANTOS BORGES e OUTROS
Advogado: Alane Alves Lima de Melo OAB/MA 14704

Finalidade: Intimar o advogado do réu por todo teor do despacho a seguir transcrito.
" Vistos. Trata-se de reposta escrita oferecida pela defesa de Khrystian Santos Borges, na qual pede a concessão de liberdade
provisória mediante aplicação de cautelares. Analisando os autos, verifico não ter havido alteração fática, ainda estando presentes
os requisitos contidos na decisão de fls. 89/90. Assim, indefiro o pedido de liberdade com aplicação de cautelares ao réu Khrystian
Santos Borges, com base no art. 312, para garantia da ordem pública e instrução processual, pelas fundamentações expostas na
decisão de fls. 89/90. Intime-se. Certifique a Secretaria Judicial se o réu Francisco dos Santos Silva fora devidamente citado e se
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apresentou resposta. Caso citado e não tendo apresentado resposta escrita, remetam-se os autos de imediato a defensoria pública
para oferecê-la. Após, encaminhe-se o auto ao Ministério Público Estadual para manifestação no prazo legal diante preliminar
arguida em resposta. Em seguida, voltem os autos, para apreciação das respostas. Cumpra-se. Santa Inês, MA, 19 de junho de
2017. Denise Cysneiro Milhomem. Juíza de Direito. Dado e passado o presente nesta cidade no dia 28 de junho de 2017. Eu, Jaira
Ramos de Matos, Auxiliar Judiciária, digitei.

Santa Inês (MA), 28 de junho de 2017

Drª Denise Cysneiro Milhomem
Juíza de Direito da 1ª Vara da Comarca de Santa Inês

INTIMAÇÃO

Processo: 846-39.2013.8.10.0056 (8462013)
Ação: Penal
Autor: 7ª DELEGACIA DE POLÍCIA DE SANTA INÊS
Réu: MARCOS AURELIO PEREIRA MARANHÃO
Advogado: Morgana de Jesus Araújo Pinheiro OAB/MA 4132

Finalidade: Intimar o advogado do réu por todo teor da sentença a seguir transcrito.
" Vistos e examinados, MARCOS AURÉLIO PEREIRA MARANHÃO, devidamente qualificado nos presentes autos, foi denunciado
pelo delito previsto no artigo 309 do CTB. Recebida a denúncia em 07 de maio de 2013, as fls. 22/23. Às fls. 37/38, em 25 de
fevereiro de 2014, foi realizada audiência ficando acordada a suspensão condicional do processo pelo período de 02 (dois) anos
em conformidade com o artigo 89 da lei 9.099/95. Decorrido o prazo da suspensão do processo, conforme certidão, as fls. 41. É o
relatório. DECIDO. O artigo 89, caput, da lei 9.099/1995, permite a suspensão do processo nos crimes em que a pena mínima for
igual ou inferior a 01 (um) ano, abrangidos ou não pela lei dos Juizados, condicionada a certas condições. No caso em tela, em
audiência de suspensão condicional do processo, proposta pelo Ministério Público Estadual, realizada no dia 25 de fevereiro de
2014, foi aceita pelo acusado a suspensão do processo, pelo período de 02 (dois) anos, ou seja, até 25 de fevereiro de 2016,
mediante obediência das condições que lhe foram impostas audiência. Desta forma, o prazo para a suspensão condicional do
processo transcorreu sem óbices. Assim, temos que o período de prova, 02 (dois) anos, transcorreu sem que fosse suspenso ou
revogado, o que torna imperiosa a decretação da extinção da punibilidade. Isto posto, e tudo o mais que dos autos consta, JULGO
EXTINTA A PUNIBILIDADE em favor de MARCOS AURÉLIO PEREIRA MARANHÃO, com base no artigo 89, §5º da Lei 9.099/95,
arquivando-se os presentes autos, dando-se baixa na distribuição. Cientifique-se o Ministério Público. Façam-se as comunicações
necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Santa Inês,13 de junho de 2017. Denise Cysneiro Milhomem. Juíza de Direito.
Dado e passado o presente nesta cidade no dia 29 de junho de 2017. Eu, Jaira Ramos de Matos, Auxiliar Judiciária, digitei.

Santa Inês (MA), 29 de junho de 2017

Drª Denise Cysneiro Milhomem
Juíza de Direito da 1ª Vara da Comarca de Santa Inês

SENTENÇA

Processo: 192-47.2016.8.10.0056 (1932016)
Ação: Previdenciária
Requerente: ANTONIO FIGUEREDO
Advogado: Danilson Ferreira Veloso, OAB-MA 10872
Requerido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

A Exmª Srª Drª Denise Cysneiro Milhomem, MMª Juíza de Direito da 1ª Vara da Comarca de Santa Inês, Estado do
Maranhão, intima o advogado acima especificado, para tomar conhecimento da r. sentença proferida nos autos da ação
em epígrafe, cuja parte dispositiva segue abaixo transcrita:

DISPOSITIVO: Vistos e examinados. Os autos tratam de AÇÃO ORDINÁRIA, ajuizada por ANTÔNIO FIGUEREDO em desfavor
de INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO DO SOCIAL, objetivando o restabelecimento de benefício previdenciário c/c
aposentadoria por invalidez. Narra a inicial, em síntese, que, o requerente teve seu benefício (NB 541.652.152-6 - espécie 91 -
DER 06/07/2010) suspenso erroneamente em 30 de novembro de 2010, no entanto, permanece incapacitado para o trabalho.
Deste modo, requer que seja julgada procedente a ação para conceder o benefício de auxílio-doença convertido em aposentadoria
por invalidez, com data retroativa a suspensão do benefício. Para provar o alegado juntaram documentos, as fls. 04/33. Despacho
citatório, as fls. 34, ocasião em que foi deferido o pedido de justiça gratuita. Devidamente citado, a Autarquia Previdenciária
apresentou contestação as fls. 39/47. As fls. 55, foi deferido pedido para realização de perícia médica. As fls. 71/89, o INSS se
manifestou informando que após pesquisa ao sistema CNIS, observou que, a pretensão de restabelecimento do benefício resta
fulminada pela prescrição do fundo de direito em relação ao pretenso direito de rever o ato de cessação, nos termos do artigo 1º,
do Decreto nº 20.910/1932, e da súmula nº 85 do STJ, considerando que foi negado o direito à prorrogação do benefício há mais
de 05 (cinco) anos contados da data da cessação até a data de ajuizamento da presente da demanda. Requerendo, ao final, a
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extinção do processo com resolução do mérito. Os autos vieram conclusos para os devidos fins de direito. É ó relatório. Decido.
Por ser a prescrição matéria de ordem pública, deve ser reconhecida de ofício ou a requerimento das partes, a qualquer tempo ou
grau de jurisdição. No caso sub judice, a inércia da parte promovente perdurou por mais de 05 anos, desde que tomou
conhecimento da decisão que cessou o benefício registrado no INSS sob o número 541.652.152-6, vindo este a buscar a tutela
jurisdicional quando já não mais lhe assiste o direito de rediscutir, muito menos reformar tal decisão. Em caso similar, o STJ já
decidiu que o trabalhador não pode demorar mais que cinco anos para requerer judicialmente o restabelecimento do auxílio-
doença, sob pena de se reconhecer a prescrição desse direito, que nada mais é do que a demora em agir termina comprometendo
a discussão do direito. Neste sentido, vejamos: PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. RESTABELECIMENTO DO AUXÍLIO-
DOENÇA NB 106713074-5. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. POSSIBILIDADE DE REQUERIMENTO DE OUTRO AUXÍLIO-
DOENÇA. IMPRESCRITIBILIDADE DO FUNDO DE DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E
PROVIDO. 1. O autor, ora recorrido, foi beneficiário de auxílio-doença previdenciário, inscrito sob o registro NB 106713074-5, com
data inicial em 24/11/1997, cessado pela Autarquia previdenciária em 10/1/1998. Pretende o restabelecimento do benefício
cessado, tendo ajuizado a ação após cinco anos da data da cessação.2. O auxílio-doença é um benefício previdenciário de certa
duração e renovável a cada oportunidade em que o segurado dele necessite. É um benefício pago em decorrência de
incapacidade temporária. Se houver incapacidade total da pessoa, será concedido o benefício de aposentadoria por invalidez. 3.
No presente caso, ajuizada a ação de restabelecimento de auxílio-doença há mais de cinco anos da data do ato de cessação, deve
ser reconhecida a prescrição da pretensão. Inteligência do art. 1º do Decreto 20.910/1932. 4. Todavia, o segurado poderá requerer
outro benefício auxílio-doença, pois não há prescrição do fundo de direito relativo à obtenção de benefício previdenciário. 5.
Recurso especial conhecido e provido. (STJ. REsp 1397400/CE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA
TURMA, julgado em 22/05/2014, DJe 28/05/2014). Ressalto que a prescrição declarada na hipótese dos autos, não diz respeito ao
fundo de direito, mas tão somente direito de a parte promovente pretender revisar a decisão administrativa tomada no processo
administrativo referente ao benefício de número 541.652.152-6 e às vantagens econômicas que decorreriam dessa revisão,
restando incólume o seu direito à obtenção do auxílio-doença, ou qualquer outro benefício, desde que formule novo pedido
administrativo e comprove junto ao INSS que atende aos requisitos legais para a concessão do benefício requerido. No presente
caso, ajuizada a ação de restabelecimento de auxílio-doença há mais de cinco anos da data do ato de cessação, deve ser
reconhecida a prescrição da pretensão, nos termos do art. 1º do Decreto 20.910/1932. Porém, o segurado poderá requerer outro
benefício auxílio-doença, pois não há prescrição do fundo de direito relativo à obtenção de benefício previdenciário. Isto posto,
considerando tudo mais que nos autos consta, EXTINGO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487,
inciso II, do CPC. Entretanto, considerando que, no tocante às prestações previdenciárias que têm por requisito a existência de
alguma enfermidade, a situação dos beneficiários está sujeita a alterações com o tempo, nada impede que o autor postule
administrativamente novo benefício. Deixo de condenar às custas, vez que defiro o pedido de assistência judiciária. Publique-se.
Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Após as cautelas legais, dê-se baixa e arquive-se. Santa Inês, Ma, 31 de maio de 2017.
Denise Cysneiro Milhomem. Juíza de Direito.

Santa Inês (MA), 29 de junho de 2017

Drª Denise Cysneiro Milhomem
Juíza Titular da 1ª Vara da Comarca de Santa Inês

SENTENÇA

Processo: 1973-46.2012.8.10.0056
Ação de Cobrança nº. 19732012
Autor: MARY ROD BEZERRA VIEIRA DO NASCIMENTO
Advogado: Carlos Aluísio de Oliveira Viana - OAB/MA 9555
Réu: ESTADO DO MARANHÃO
Subprocurador-Geral: Carlos Santana Lopes

A Exmª Srª Drª Denise Cysneiro Milhomem, MMª Juíza de Direito da 1ª Vara da Comarca de Santa Inês, Estado do Maranhão,
intima o advogado acima especificado, para tomar conhecimento da r. sentença proferida nos autos da ação em epígrafe, cuja
parte dispositiva segue abaixo transcrita:

DISPOSITIVO: Vistos e examinados. Os autos tratam de AÇÃO DE COBRANÇA, ajuizada por MARY ROD BEZERRA VIEIRA DO
NASCIMENTO em desfavor de ESTADO DO MARANHÃO, ambos qualificados nos autos. Narra a inicial, em síntese, que, a
requerente é professora da rede estadual, devidamente concursada, matrícula nº 000819748, e, requereu administrativamente a
promoção da sua função nível 01 para o nível 19, objetivando adicional de 130% sob seus proventos, gerando o processo
administrativamente nº 2345/2002, com fundamento no artigo 40 e 41 da Lei Estadual nº 6.110/94. No entanto, informa que, o réu
só concedeu a promoção para o nível 19 em 02 de abril de 2009, sendo que, não foram pagos as diferenças salariais vencidas,
referentes ao interregno respectivo. Ao final, requer o pagamento da referida gratificação sobre os salários vencidos mais os
reflexos das parcelas sobre 13º salário e férias + 1/3, bem como o pagamento de custas e honorários advocatícios de 20% (vinte
por cento) ao encargo da requerida e demais cominações legais. Para provar o alegado, juntou documentos às fls.08/15. O
Estado, devidamente citado, contestou o feito às fls. 27/42, juntando documentos às fls. 43/47, arguindo a inconstitucionalidade
dos arts. 40 e 42 do Estatuto do Magistério (Lei Estadual nº 6.110/94) por ofensa ao art. 37, II, da CF/88 e violação ao Princípio da
Isonomia, com pedido para sua declaração incidente. No mérito, arguiu a prescrição parcial das parcelas pleiteadas (Enunciado nº
85 da Súmula da Jurisprudência do STJ) e, ainda, a impossibilidade de considerar a data do requerimento administrativo como
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termo a quo da promoção. Por fim, argumentou a repristinação dos arts. 40 e 42 da Lei Estadual nº 6.110/1994, com
impossibilidade de pagamento de valores retroativos. Embora intimada para apresentar réplica, a autora não se manifestou,
conforme certidão as fls. 53. Sem manifestação das partes para informar o interesse em produção de provas, as fls. Os autos
vieram conclusos para os devidos fins de direito. É ó relatório. Decido. Cuida-se, como relatado, de ação ordinária proposta por
MARY ROD BEZERRA VIEIRA DO NASCIMENTO em desfavor do ESTADO DO MARANHÃO, pleiteando o recebimento das
verbas salariais a que faz jus por sua promoção da função de nível 01 para o nível 19 da carreira de Professora da Rede Estadual
de Ensino, concedida nos termos da Lei Estadual nº 6.110/94, o que teria ocorrido na data de 02 de abril de 2009, mas sem o
pagamento pelo Estado das diferenças salariais vencidas no lapso temporal entre o requerimento administrativo e a data da
concessão do adicional de Gratificação Atividade MAG 130. Analisando os autos, verifico não haver necessidade de instrução
processual, em razão dos documentos acostados no processo, bem como diante da ausência de manifestação das partes
informando o interesse na produção de provas, embora devidamente intimadas, conforme certidão de fls. 56. Assim, com base nos
incisos I e II, do art. 355 do CPP, passo a análise do processo. Inicialmente, antes de adentrar no mérito, analisar-se-á a preliminar
suscitada pelo Estado do Maranhão no caso sub examine, isto é arguição incidental de inconstitucionalidade dos arts. 40 a 42 da
Lei Estadual nº 6.110/1994. Esta questão já foi objeto de debate na 2ª Turma do Supremo Tribunal Federal, em sede de controle
difuso, onde a tese de inconstitucionalidade veio a ser rechaçada. Vejamos: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. CARGOS PÚBLICOS. MESMA CARREIRA. PROMOÇÃO.
CONSTITUCIONALIDADE. 1. A investidura de servidor público efetivo em outro cargo depende de concurso público, nos termos
do disposto no artigo 37, II, da CF/88, ressalvada a hipótese de promoção na mesma carreira. Precedentes. Agravo regimental a
que se nega provimento (STF, 2ª T, RE-AgR 461792/MA, Rel. Min Eros Grau, julgado em 24/06/2008). Portanto, o STF
reconheceu que no caso em comento não há pretensão a investidura em outro cargo, mas de simples promoção, dentro da
mesma carreira, mantendo-se no mesmo cargo, apenas com elevação de função e de vencimento, o que não é vedado pela
Constituição Federal. A questão também está pacificada na jurisprudência do Tribunal de Justiça do Maranhão, por meio da
Súmula 2 da 2ª Câmara Cível, de modo que não há como prosperar a pretensão do Estado do Maranhão no sentido que seja
declarada a inconstitucionalidade da norma. Rejeito a preliminar. No mérito, importa observar que formulada a pretensão com
base na Lei nº 6.110/1994, exige-se do professor, interessado na obtenção da reclassificação do cargo, o preenchimento de dois
requisitos básicos, quais sejam: colação de grau em curso de nível superior que lhe permita o exercício do magistério e
formulação de requerimento administrativo. No caso presente, a própria Administração Pública reconheceu o direito da autora
MARY ROD BEZERRA VIEIRA DO NASCIMENTO à promoção, com decisão proferida em 02 de abril de 2009, mas sem o
pagamento das diferenças salariais vencidas, referente ao lapso temporal entre o requerimento administrativo e a data da
concessão do adicional de Gratificação Atividade MAG 130, razão do ajuizamento desta ação. Nestes termos, há que se
compreender que a questão de fundo gira sobre a fixação do termo inicial de produção dos efeitos da promoção alcançada pelo
servidor. Quer dizer, se o pagamento deve retroagir à data do protocolo do pedido de promoção, como quer a autora, ou se este
deve ser implementado apenas a partir da decisão administrativa, como sustentado na contestação. E para se chegar a uma
resposta, necessário observar algumas diretrizes, que passo a elencar. Primeiro, há que se observar que o Estatuto do Magistério
- Lei Estadual nº 6.110/1994, estabeleceu apenas dois critérios objetivos para a promoção, critérios estes de fácil constatação,
quais seja, a colação de grau em curso de nível superior que lhe permita o exercício do magistério e formulação de requerimento
administrativo. Segundo, não se pode perder de vista que a Lei Estadual nº 7.885/2003 tornou mais complexa a análise do pedido
de promoção pois além da comprovação da colação de grau, passou a condicionar o deferimento à necessidade de servidor nas
áreas de carência do sistema educacional do Estado, com critérios a serem fixados em Decreto. Terceiro, que mesmo após a
modificação legislativa implementada, foi ressalvada a situação daqueles servidores que adquiriram habilitação específica até 31
de dezembro de 2013 e tenham peticionado administrativamente até 31 de janeiro de 2004. Quarto, que no ano de 2009 passou a
viger a Lei Estadual nº 8.969/2009, publicada em 21/05/2009, que repristina expressamente os artigos 40, 41 e 42 da Lei nº
6.110/1994, mas sem efeitos retroativos. Quer dizer, passando a entrar em vigor, como de praxe, na data de sua publicação.
Estabelecidas estas balizas e voltando ao caso concreto percebo que a razão está com a autora que com sua inicial apresentou
cópia do Certificado de Conclusão do Curso de Licenciatura Plena em Geografia na data 20 de setembro de 2002, fls. 13, ainda
que desacompanhado do protocolo do pedido de promoção. Isto porque, a despeito da ausência daquele documento, a falta é
satisfatoriamente suprida pela apresentação da publicação do Decreto de Promoção no Diário Oficial (fls. 11/12), onde é possível
ver que o pedido da autora foi autuado sob o nº de processo administrativo 2345/2002, de modo que é lógico aceitar a premissa
de que o seu pedido foi recebido e formalizado ainda no ano de 2002. Deste modo, a pretensão da autora está albergada pelo
texto da Lei nº 7.885/2003, que tutelou a situação daqueles que vieram a adquirir habilitação antes do fim do ano de 2003 e
tenham protocolado o pedido antes do prazo fatal, que era em 31 de janeiro de 2004. Nestes termos, albergada pela regra do art.
2º, parágrafo único da Lei nº 7.885/2003, os efeitos da decisão administrativa que promoveu a servidora, inclusive no aspecto
financeiro, devem retroagir à data do requerimento administrativo (no ano de 2002), ressalvando-se as parcelas atingidas pela
prescrição quinquenal, quer dizer, aquelas vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, nos termos do Enunciado
nº 85 da Súmula do STJ. Outrossim, das diferenças devidas devem ser deduzidos os valores já percebidos pela requerente na
qualidade de professora de nível médio, evitando-se a percepção em duplicidade das aludidas verbas, conforme diretriz fixada
pelo e. Tribunal de Justiça do Maranhão. Por fim, devem ser fixados os consectários legais incidentes sobre as verbas devidas
pela Fazenda Pública na forma da Lei nº 9.494/97, alterado pela Lei nº 11.960/2009, quer dizer, com a incidência uma única vez,
até o efetivo pagamento, dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança. Nestes termos,
os juros moratórios devem ser fixados a partir da citação, e devem incidir uma única vez até o efetivo pagamento, dos índices
oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança. No que pertine à correção monetária, deverá recair
sobre cada uma das parcelas vencidas, desde o momento em que deveriam ter sido pagas, nos termos do Enunciado nº 43 do
STJ, aplicando-se o INPC até o advento da Lei nº 11.960/2009, quando caberá a aplicação dos índices oficiais de remuneração
básica e juros aplicados à caderneta de poupança. Destarte, JULGO PROCEDENTE o pedido da autora para condenar o Estado
do Maranhão a realizar o pagamento retroativo da gratificação de atividade de magistério sobre a diferença salarial retroativa, 13º
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salário e férias, incluindo terço adicional, sendo feitas as deduções dos valores já pagos com base no vencimento anterior,
devendo os valores serem apurados em liquidação, considerando como termo inicial a data de 24 de agosto de 2007 e termo final
a data da promoção, em 02 de abril de 2009, limite fixado em razão da prescrição quinquenal, por inteligência do art. 1º do
Decreto nº 20.910/325 e Súmula 85, STJ. Juros moratórios fixados a partir da citação, e devem incidir uma única vez até o efetivo
pagamento, pelo índices aplicados à caderneta de poupança. A atualização monetária fluirá desde o efetivo prejuízo, de modo que
recairá sobre o valor de cada uma das parcelas vencidas, desde o momento em que deveriam ter sido pagas, nos termos do
Enunciado nº 43 do STJ, aplicando-se o INPC até o advento da Lei nº 11.960/2009 e, posteriormente, caberá a aplicação dos
índices oficiais de remuneração básica, consoante redação atual do art. 1º-F, da Lei nº 9.494/1997. Custas dispensadas.
Honorários fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), conforme art. 85, §3º do CPC/2015. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Cumpra-se. Após o trânsito em julgado, com as cautelas legais, dê-se baixa e arquive-se. Santa Inês, Ma, 31 de maio de 2017.
Denise Cysneiro Milhomem. Juíza de Direito.

Santa Inês (MA), 28 de junho de 2017

Drª Denise Cysneiro Milhomem
Juíza Titular da 1ª Vara da Comarca de Santa Inês

SENTENÇA

Processo: 2022-82.2015.8.10.0056 (20232015)
Ação: Procedimento Ordinário
Autor: Antônio Alves da Cunha
Advogado: Errico Ezequiel Finizola Caetano (OAB/MA 9403A)
Réu: Embracon Administradora de Consórcio LTDA
Advogado(a)s: Maria Lucília Gomes (OAB/MA 5643A); Amandio Ferreira Tereso Júnior (OAB/MA 9976A)

A Exmª Srª Drª Denise Cysneiro Milhomem, MMª Juíza de Direito da 1ª Vara da Comarca de Santa Inês, Estado do Maranhão,
intima o(a)s advogado(a)s acima especificado(a)s, para tomar(em) conhecimento da r. sentença proferida nos autos da ação em
epígrafe, cuja parte dispositiva segue abaixo transcrita: [...] Não há nulidades a serem sanadas no processo, assim como não há
necessidade de instrução processual, em razão dos documentos acostados no processo. Corroborando, o julgamento antecipado
tem-se a manifestação do autor em petição requerendo-o e a falta de requerimento para produção de provas pelo réu. Assim, com
base nos incisos I e II, do art. 355 do CPP, passo a análise do processo. A relação de consumo é, basicamente, o vínculo jurídico,
ou o pressuposto lógico do negócio jurídico celebrado de acordo com as normas do Código de Defesa do Consumidor (Lei
8.078/90). A Lei nº. 8.078/90 é o mais importante instrumento para a defesa da parte geralmente mais fraca em qualquer relação
de consumo, qual seja o consumidor. Tal instrumento impõe que, o primeiro passo, para a efetiva defesa do consumidor é o
reconhecimento de sua vulnerabilidade (art. 4°, I), isto é, de que é a parte mais fraca técnica (não conhece os produtos ou serviços
que adquire como o fornecedor) e financeiramente (via de regra não possui as mesmas condições do fornecedor). Assim, em
decisão de tutela, já se inverteu o ônus da prova, pelo que foi dado ciência as partes, artigo 6º, VIII do CDC, em razão da
verossimilhança da alegação e hipossuficiência da parte consumidora, porém o réu não se manifestou nos autos após a referida
decisão. Anteriormente, em contestação, alegou a impossibilidade da entrega do bem contemplado diante do descumprimento de
uma cláusula contratual, apresentando para tanto o contrato padrão em 27 páginas (fls. 88/115), todavia sem assinatura do autor.
Depreende-se, assim, que não foi oportunizado ao consumidor conhecer da referida cláusula. Neste sentido, o artigo 46 do CDC
dispõe que: ARTIGO 46 DO CDC – Os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não
lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de
modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance Inclusive, ainda que o autor tenha tomado conhecimento do contrato,
nas palavras do mestre Nelson Nery Jr: Dar oportunidade de tomar conhecimento do conteúdo do contrato não significa dizer para
o consumidor ler as cláusulas do contrato de comum acordo ou as cláusulas contratuais gerais do futuro contrato de adesão.
Significa, isto sim, fazer com que tome conhecimento efetivo do conteúdo do contrato. Não satisfaz a regra do artigo sob análise a
mera cognoscibilidade das bases do contrato, pois o sentido teleológico e finalístico da norma indica dever o fornecedor dar efetivo
conhecimento ao consumidor de todos os direitos e deveres que decorrerão do contrato, especialmente sobre as cláusulas
restritivas de direitos do consumidor, que, aliás, deverão vir em destaque nos formulários de contrato de adesão (art. 54, §4.º,
CDC). (in: GRINOVER, Ada Pellegrini et al. Comentários ao código de defesa do consumidor: comentado pelos autores do
anteprojeto. 7.ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2001. p. 485). Ademais, o princípio da transparência amparado pelo art. 4º
do CDC surgi para amparar ao consumidor, garantido-lhe a clareza nas relações contratuais, especificação do produto e serviço,
meio pelo qual será utilizado, reais vantagens e ônus a ser suportado, em suma todos os encargos do produto ou serviço tem de
ser especificados claramente ao consumidor que assim pode optar por consumir ou não. Neste sentido, evidencia-se a ocorrência
de vício na manifestação de vontade do consumidor, assim, nulas são as cláusulas que se mostram excessivamente onerosas
para o consumidor, nos termos do art. 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor. Outrossim, o fornecedor deveria ter exigido a
comprovação da renda antes da contratação, de forma a garantir a segurança contratual, para ambas as partes. Vê-se,
claramente, que o fornecedor do serviço deu causa a situação, uma vez que não exigiu os documentos contratuais necessários
para execução entre as partes (comprovante de rendimentos), tendo questionado, porém, somente após a contemplação,
observando-se que o autor sempre cumpriu com suas obrigações em dia. Com relação ao dano moral, este revela-se evidente,
haja vista, que, o autor contratou um consórcio, pagou regularmente todas as parcelas e ao ser contemplado, não pode adquirir o
bem, em decorrência de uma exigência imposta pela requerida, que não era de seu conhecimento no ato da contratação, tendo
suas expectativas frustradas e, tendo que se valer do Judiciário para solucionar seu problema, sofrendo com isso um dissabor que
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ultrapassa o mero aborrecimento e, portanto é passível de indenização e devendo, o réu, arcar com os prejuízos sofridos. Esse
tipo de situação não configura mero aborrecimento e merece indenização, até com fundamento na teoria do desestímulo, que
utiliza a indenização pelo dano moral como forma de punição. A indenização pelo dano moral tem a função dupla de compensar o
ofendido pelo constrangimento que passou e de punir o ofensor, desestimulando práticas semelhantes, devendo ser proporcional
ao dano sofrido, tendo caráter educativo e sancionatório, sem ocasionar o enriquecimento ilícito. Deste modo, deve ser
considerado no quantum, além da responsabilidade grave da demandada em negligenciar a resolução do problema, o tempo que o
autor levou para solucioná-lo. Portanto, defino o valor do dano moral em R$ 2.000,00 (dois mil reais), que julgo ser razoável. Posto
isto, e considerando o que mais dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS, para CONDENAR a
requerida BRASIL VEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS, a conceder a carta de crédito em favor do autor, no prazo de 72
(setenta e duas) horas, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), limitada ao teto de 20 (vinte) salários-mínimos.
CONDENO, também, ao pagamento da importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais) A TÍTULO DE DANO MORAL em favor do
autor com correção monetária e juros legais a partir desta decisão. CONDENO, ainda, a requerida nas custas e honorários
advocatícios de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação. O não cumprimento voluntário da condenação, no prazo de 15
(quinze) dias, a contar do trânsito em julgado, independente de nova intimação, ao montante da condenação, será acrescido de
multa no percentual de 10% (dez por cento) e também de honorários advocatícios de 10% (dez por cento), conforme preconiza o
artigo 523, caput e § 1º do CPC. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Após as cautelas legais, dê-se baixa e arquive-
se. Santa Inês, Ma, 13 de junho de 2017. Denise Cysneiro Milhomem. Juíza de Direito. Eu, Klenilton Mendes, Auxiliar Judiciário,
digitei.

Santa Inês (MA), 29 de junho de 2017

Drª Denise Cysneiro Milhomem
Juíza Titular da 1ª Vara da Comarca de Santa Inês

SENTENÇA

Processo: 240-74.2014.8.10.0056
Ação Ordinária nº. 2402014
Requerente: PAULO HENRIQUE DOS SANTOS SOARES
Advogado: Francisco das Chagas de Oliveira Bispo - OAB/MA 6259
Requerido: ESTADO DO MARANHÃO
Procurador: Raimundo Henrique N. Soares

A Exmª Srª Drª Denise Cysneiro Milhomem, MMª Juíza de Direito da 1ª Vara da Comarca de Santa Inês, Estado do Maranhão,
intima o advogado acima especificado, para tomar conhecimento da r. sentença proferida nos autos da ação em epígrafe, cuja
parte dispositiva segue abaixo transcrita:

DISPOSITIVO: PAULO HENRIQUE DOS SANTOS SOARES, qualificado na inicial, por seu advogado, ajuizou AÇÃO ORDINÁRIA
DE PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO POR PRETERIÇÃO C/C DANOS MORAIS contra o ESTADO DO MARANHÃO, para
pedir a procedência da ação com sua promoção para 2º SARGENTO PM e danos morais no valor de 100 (cem) salários-mínimos.
Alega o requerente que ingressou na PM no dia 02 de janeiro de 1992, após aprovação em concurso público, no posto de soldado,
tendo sido promovido quase 10 (dez) anos depois para a patente de cabo. Afirma que nestes 22 (vinte e dois) anos, segundo
legislação pertinente da época, deveria ter sido promovido a cabo em 2002, 3º sargento em 2010 e 2º sargento em 2013. Assegura
que servidores mais novos na PM/MA já foram promovidos por bravura, desrespeitando o critério da antiguidade. Com a inicial,
vieram os documentos de fls.25/72. Regularmente citado, o Estado do Maranhão contestou, alegando ausência do direito
postulado pelo autor às fls. 87/106. Oportunizada a Réplica, o autor se manifesta as fls.110/120. Intimadas as partes, para informar
sobre a possibilidade de acordo, ou caso negativo, o interesse na produção de provas, apenas o autor (fls. 125) se manifestou
requerendo o julgamento antecipado da lide, as fls. 123 e posteriormente, juntando documento as fls. 128/140. Os autos vieram
conclusos. É o relatório. Decido. Trata-se de pedido de promoção do autor de cabo para 3º sargento da PMMA, com fundamento
em preterição. A questão posta em juízo não é controvertida, haja vista o Estado não ter apresentado contestação e é unicamente
de direito, portanto, não há necessidade de produção de provas, pelo que com base no art. 355 do NCPC, julgo antecipadamente o
mérito. Acerca da promoção almejada, deve-se destacar a Lei nº. 6.513/1995, bem como o Decreto nº. 19.833/2003. A promoção
por ressarcimento de preterição está prevista no art. 78, da Lei Estadual n.º 6.513/1995, que diz: Art. 78 - As promoções serão
efetuadas pelos critérios de antiguidade e merecimento ou, ainda, por bravura e "post-mortem", mediante ato do Governador do
Estado, para oficiais e do Gerente de Estado de Segurança Pública, para Praças. § 1º - Em casos extraordinários poderá haver
promoção em ressarcimento de preterição. § 2º - A promoção do militar em ressarcimento de preterição será feita segundo os
princípios de antiguidade e merecimento, recebendo ele o número que lhe competir na escala hierárquica, como se houvesse sido
promovido na época devida, pelo princípio em que ora é feita sua promoção. Acerca dos critérios de promoção, o artigo 4º do
Decreto nº. 19.833/2003 aponta que: Art. 4º - A ascensão funcional dos praças da Polícia Militar, denominado promoção neste
Decreto, será realizado por ato do Gerente de Estado de Segurança Pública pelos seguintes critérios: I - antiguidade; II -
merecimento; III - ato de bravura; IV - "post-mortem"; V - tempo de serviço. Parágrafo único. Em casos extraordinários poderá
haver promoção por ressarcimento de preterição. Sobre a promoção em ressarcimento de preterição, o Decreto nº. 19.883/03
assevera: Art. 45 - A promoção em ressarcimento de preterição é aquela feita após ser reconhecido ao praça preterido, o direito à
promoção que lhe caberia. § 1º - A promoção do praça em ressarcimento de preterição será feita segundo os critérios de
antiguidade, merecimento ou por tempo de serviço recebendo ele o número que lhe competir na escala hierárquica, como se
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houvesse sido promovido na época devida, pelo critério que ora é feita a sua promoção. § 2º - As promoções havidas em
ressarcimento de preterição não geram direitos para terceiros, nem alteram os critérios de proporcionalidade para as promoções
normais. (.) Art. 47 - O graduado será ressarcido da preterição desde que seja reconhecido o direito à promoção quando: I - tiver
solução favorável a recurso interposto; II - cessar sua situação de desaparecido ou extraviado; III - for impronunciado ou absolvido
em processo a que estiver respondendo, com sentença passada em julgado; IV - for declarado isento de culpa por Conselho de
Disciplina; e V - tiver sido prejudicado por comprovado erro administrativo (sem grifo no original). Parágrafo único. A promoção terá
vigência a partir da data de promoção em que o praça foi preterido. Observa-se, portanto, que o soldado terá direito à promoção
por preterição quando, além de cumprir determinados requisitos, "tiver sido prejudicado por comprovado erro administrativo". Na
situação em tela, verifica-se o erro administrativo, haja vista a promoção de patente maior, por bravura, de servidores mais novos
na lista de antiguidade, sem considerar os servidores com tempo de serviço superior que preenchiam os requisitos legais e o
período exigido para promoção, como o autor, pelo que se depreende dos documentos acostados a inicial de fls.29/71 e 128/140.
Assim, fica claro que o servidor tem direito à promoção por preterição por preencher os requisitos legais e tempo de serviço efetivo
há mais de vinte e dois anos, bem como ter sido prejudicado por comprovado erro administrativo. Ressalte-se que o Estado não se
incumbiu do ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, vez não comprovou ter estas promoções
por Bravura seguido o devido processo administrativo, com a intercalação, de outros de tipos de promoção. Nesta linha de
raciocínio decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão: APELAÇÃO. AÇÃO DE PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO
POR PRETERIÇÃO C/C DANOS MORAIS INTERPOSTA POR POLICIAL MILITAR. ERRO ADMINISTRATIVO. REQUISITOS
PREECHIDOS. DECRETO Nº. 19.833/2003. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. I -
controvérsia reside na possibilidade ou não de conceder, judicialmente, a promoção por antiguidade aos Apelantes de soldado
para 3º Sargento, levando-se em consideração o fato de que ingressaram na PMMA em 1994 e nunca sofreram sanção judicial ou
administrativa. II - In casu, compulsando os autos, verifiquei que assiste razão aos Apelantes, visto que juntaram aos às fls. 27/45
documentos que comprovam que cumprirem o tempo necessário para as promoções ora pretendidas, visto que na época da
propositura da ação já constavam com 18 (dezoito) anos de efetivo serviço e possuem boa ficha funcional, comprovaram ainda às
fls. 47/79 mais de 130 (cento e trinta) promoções de policiais com menor tempo de serviço do que os Apelantes, todas efetuadas
por ato de bravura. III - Neste contexto, entendo que realmente houve preterição, vez que a promoção por ato de bravura, apesar
de independer de vagas e possui previsão legal (art. 25 da Lei 19.833/2003) deve ocorrer em situações excepcionais precedida de
procedimento administrativo para demonstrar o suposto "ato de bravura", sendo que o uso indiscriminado dessa modalidade
promocional pela Administração, evidencia, sim, o erro administrativo exigido pelo art. 47, V, do Decreto nº 19.833/2003. IV -
Quanto ao pedido de danos morais, entendo que no caso em tela, não restou comprovado nos autos, nenhuma lesão aos direitos
da personalidade que mereça uma reparação a título de dano moral, visto que o dano sofrido é de ordem material e será
efetivamente reparado, com as promoções devidas. V - Apelo parcialmente provido. (Apelação Cível nº. 033620/2013,Rel. Des.
RAIMUNDO BARROS. julg. 28/04/2014). Frise-se, ainda, que a legislação aplicada é a prevista na época das promoções, como,
no caso, o decreto 19833/2003, alterada posteriormente pelo decreto 26186/2009, que somente regerá as promoções a partir
daquele momento, pois não tem efeito retroativo. Outrossim quanto à existência de vagas no quadro promocional da carreira, vale
ressaltar que os artigos 45, § 2º e 87 do Decreto nº 19.833/2003, esclarecem que a promoção em ressarcimento por preterição não
alteram os critérios de proporcionalidade para as promoções normais e independe de vagas, ou seja, a preterição na ordem de
nomeação dispensa a existência de vagas previstas para a promoção comum, razão pela qual a eventual falta desse requisito não
afeta a pretensão deduzida pelo autor. Dessa forma, a promoção por bravura de forma indiscriminada e sem transparência devida,
caracteriza erro administrativo. Quanto ao Dano moral não entendo existir, vez que a lesão em questão é de ordem material e será
reparada com a promoção, bem como a diferença dos soldos, não havendo, assim, qualquer agressão ao direito de personalidade.
Por todo exposto, com base nos artigos legais citados, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS PLEITEADOS,
para determinar ao réu que retifique a data da promoção do autor na graduação de Cabo com a data de 02 de janeiro de 2002, 3º
Sargento com data de 02 de janeiro de 2010; de 2º Sargento em 02 de janeiro de 2013, devendo publicar essa alteração no
Boletim Interno da Corporação, e disponibilize a ele uma vaga em curso de formação correspondente. Condeno o Estado do
Maranhão ao pagamento dos valores retroativos decorrentes da promoção, calculados desde a data em que o servidor teve sua
promoção preterida até a efetiva retificação de sua graduação e remuneração, acrescidas de juros de mora, nos termos do artigo
1º-F, da Lei 9.494/1997 e correção monetária (IPCA), observada a prescrição quinquenal (Súmula 85 do STJ). Custas
dispensadas. Condeno o Estado também ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o
montante da condenação, tendo em vista a complexidade da causa (art. 85,§ 2º, do CPC). Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Cumpra-se. Após as cautelas legais, dê-se baixa e arquive-se. Santa Inês, Ma, 31 de maio de 2017. Denise Cysneiro Milhomem.
Juíza de Direito.

Santa Inês (MA), 28 de junho de 2017

Drª Denise Cysneiro Milhomem
Juíza Titular da 1ª Vara da Comarca de Santa Inês

SENTENÇA

Processo: 3852-49.2016.8.10.0056 (38702016)
Ação: Repetição de Indébito
Requerente: LINDALVA ALVES DE OLIVEIRA
Advogada: Livia Azevedo Veras Dias, OAB-MA 16414
Requerido: ESTADO DO MARANHÃO
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A Exmª Srª Drª Denise Cysneiro Milhomem, MMª Juíza de Direito da 1ª Vara da Comarca de Santa Inês, Estado do
Maranhão, intima a advogada acima especificada, para tomar conhecimento da r. sentença proferida nos autos da ação
em epígrafe, cuja parte dispositiva segue abaixo transcrita:

DISPOSITIVO: Vistos e examinados. Tratam os autos de pedido de tutela antecipada em Ação Declaratória com Repetição de
Indébito proposta por LINDALVA ALVES DE OLIVEIRA em face do ESTADO DO MARANHÃO. Alega na inicial, a parte autora que
é possuidora de uma unidade consumidora final de energia elétrica distribuída pela concessionária - COMPANHIA ENERGÉTICA
DO ESTADO DO MARANHÃO - CEMAR. Nos documentos probatórios, as fls. 25/27, junta fatura em nome de terceiro. Eis o
resumo breve. Decido. Compulsando os autos verifico que a fatura de energia elétrica juntada aos autos, as fls. 25/27, não é de
titularidade da parte autora. Para ingressar em juízo é necessário ter legitimidade e interesse processual, conforme inteligência do
artigo 17 do CPC. Legitimidade consiste no atributo jurídico conferido a alguém para atuar no contraditório e discutir determinada
situação jurídica litigiosa. Neste sentido, o Código de Processo Civil é bem claro em seu artigo 18, caput, disciplinando que
"Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico". Isto posto,
colaciona-se jurisprudência pátria: APELAÇÃO CÍVEL Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com reparação civil.
Consumo de energia elétrica Ilegitimidade ativa. Ausência de uma das condições da ação Art. 3º, do CPC. Vedação legal de
pleitear, em nome próprio, direito alheio Art. 6º, do CPC. Faturas de consumo que comprovadamente apontam terceira pessoa,
estranha à lide. Ausência de prova da relação entre o apelante e a empresa de energia. Precedente jurisprudencial - Mantida a
sentença de extinção do processo, sem resolução do mérito Prejudicadas as preliminares e recurso desprovido. (TJ/SP - APL:
00117890720128260606 SP 0011789-07.2012.8.26.0606, Relator: Ana Catarina Strauch, Data de Julgamento: 29/07/2014, 27ª
Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/08/2014). Dessa forma, se não for estabelecida uma relação entre a parte
autora e o que será discutido, não haverá legitimidade para a discussão na causa. Portanto, não há alternativa, senão indeferir a
referida peça. Essa é a consequência imposta por lei à petição inicial que não preencha os requisitos necessários para o seu
acatamento. Por todo exposto, diante da perda superveniente de uma das condições da ação, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL,
extinguido, consequentemente, o feito sem resolução de mérito, com fundamento no art. artigo 330, incisos II e III e artigo 485,
inciso VI, ambos do CPC/2015. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Custas pela parte autora. Após o trânsito em julgado,
independente de nova conclusão, certifique-o, arquive-se e dê-se baixa na distribuição. Santa Inês, MA, 01 de junho de 2017.
Denise Cysneiro Milhomem. Juíza de Direito.

Santa Inês (MA), 29 de junho de 2017

Drª Denise Cysneiro Milhomem
Juíza Titular da 1ª Vara da Comarca de Santa Inês

SENTENÇA

Processo: 3853-34.2016.8.10.0056 (38712016)
Ação: Repetição de Indébito
Requerente: MARIA HILMA RODRIGUES LOPES DE SOUZA
Advogada: Livia Azevedo Veras Dias, OAB-MA 16414
Requerido: ESTADO DO MARANHÃO

A Exmª Srª Drª Denise Cysneiro Milhomem, MMª Juíza de Direito da 1ª Vara da Comarca de Santa Inês, Estado do
Maranhão, intima a advogada acima especificada, para tomar conhecimento da r. sentença proferida nos autos da ação
em epígrafe, cuja parte dispositiva segue abaixo transcrita:

DISPOSITIVO: Vistos e examinados. Tratam os autos de pedido de tutela antecipada em Ação Declaratória com Repetição de
Indébito proposta por MARIA HILMA RODRIGUES LOPES DE SOUZA em face do ESTADO DO MARANHÃO. Alega na inicial, a
parte autora que é possuidor de uma unidade consumidora final de energia elétrica distribuída pela concessionária - COMPANHIA
ENERGÉTICA DO ESTADO DO MARANHÃO - CEMAR. Nos documentos probatórios, as fls. 25/27, junta fatura em nome de
terceiro. É o relatório. Decido. Para ingressar em juízo é necessário ter legitimidade e interesse processual, conforme inteligência
do artigo 17 do CPC. Legitimidade consiste no atributo jurídico conferido a alguém para atuar no contraditório e discutir
determinada situação jurídica litigiosa. Neste sentido, o Código de Processo Civil é bem claro em seu artigo 18, caput,
disciplinando que "Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico".
Isto posto, colaciona-se jurisprudência pátria: APELAÇÃO CÍVEL Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com
reparação civil. Consumo de energia elétrica Ilegitimidade ativa. Ausência de uma das condições da ação Art. 3º, do CPC.
Vedação legal de pleitear, em nome próprio, direito alheio Art. 6º, do CPC. Faturas de consumo que comprovadamente apontam
terceira pessoa, estranha à lide. Ausência de prova da relação entre o apelante e a empresa de energia. Precedente
jurisprudencial - Mantida a sentença de extinção do processo, sem resolução do mérito Prejudicadas as preliminares e recurso
desprovido. (TJ/SP - APL: 00117890720128260606 SP 0011789-07.2012.8.26.0606, Relator: Ana Catarina Strauch, Data de
Julgamento: 29/07/2014, 27ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/08/2014). Dessa forma, se não for estabelecida
uma relação entre a parte autora e o que será discutido, não haverá legitimidade para a discussão na causa. Portanto, não há
alternativa, senão indeferir a referida peça. Essa é a consequência imposta por lei à petição inicial que não preencha os requisitos
necessários para o seu acatamento. Por todo exposto, diante da perda superveniente de uma das condições da ação, INDEFIRO
A PETIÇÃO INICIAL, extinguido, consequentemente, o feito sem resolução de mérito, com fundamento no art. artigo 330, incisos II
e III e artigo 485, inciso VI, ambos do CPC/2015. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Custas pela parte autora. Após o trânsito
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em julgado, independente de nova conclusão, certifique-o, arquive-se e dê-se baixa na distribuição. Santa Inês, MA, 01 de junho
de 2017. Denise Cysneiro Milhomem. Juíza de Direito.

Santa Inês (MA), 29 de junho de 2017

Drª Denise Cysneiro Milhomem
Juíza Titular da 1ª Vara da Comarca de Santa Inês

SENTENÇA

Processo: 447-05.2016.8.10.0056 (4512016)
Ação: Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório - DPVAT
Autor: James Diana da Silva
Advogada: Mara Rúbia Araújo da Silva Bringel (OAB/MA 5689)
Réu: Bradesco Seguros S/A

A Exmª Srª Drª Denise Cysneiro Milhomem, MMª Juíza de Direito da 1ª Vara da Comarca de Santa Inês, Estado do Maranhão,
intima a advogada acima especificada, para tomar conhecimento da r. sentença proferida nos autos da ação em epígrafe, cuja
parte dispositiva segue abaixo transcrita: [...]O art. 321 do CPC determina que, uma vez verificando o Juízo que a petição inicial
não preenche os requisitos exigidos nos arts. 319 e 320 do mesmo diploma, ou, então, que apresente defeitos ou irregularidades
que possam vir a dificultar o julgamento de mérito, deve pedir que a parte autora a emende a inicial. No caso dos autos,
observasse não constar documento essencial ao prosseguimento do feito, comprovante de residência, comprovante de
rendimentos e ausência de requerimento administrativo do pedido. Assim, não há alternativa, senão indeferir a referida peça, como
determina o art. 321 do Novo Código de Processo Civil. Neste sentido, jurisprudência pátria: CIVIL - PROCESSO CIVIL - AÇÃO
DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - CONVERSÃO EM AÇÃO DE PERDAS E DANOS - EMENDA À INICIAL -
DESCUMPRIMENTO - RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS INCIDENTAIS -AUSÊNCIA - EXTINÇÃO DO PROCESSO.
1. Correta a sentença que extingue o processo sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 267, incisos I e IV, do CPC, após o
magistrado oferecer duas oportunidades para a parte autora realizar emenda à inicia e recolher custas processuais incidentais. 2.
Apelação cível não provida. (Processo nº 2008.03.1.006441-4 (514946), 3ª Turma Cível do TJDFT, Rel. João Mariosi. unânime,
DJe 30.06.2011). Essa é a consequência imposta por lei à petição inicial que não preencha os requisitos necessários para o seu
acatamento; no caso destes autos, por deixar de ser instruída com o documento indispensável à propositura da ação, requerimento
administrativo, comprovante de rendimento para aferir a justiça gratuita e possível recolhimento de custas e comprovante de
domicilio (art. 320 do CPC). Por todo exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, extinguido, consequentemente, o feito sem
resolução de mérito, com fundamento no art. 321, parágrafo único c/c o art. 485, inc. I do CPC. Certificado o trânsito, dê-se baixa
na distribuição e arquivem-se os autos. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Santa Inês, Ma, 15 de junho de 2017. Denise Cysneiro
Milhomem. Juíza de Direito. Eu, Klenilton Mendes, Auxiliar Judiciário, digitei.

Santa Inês (MA), 29 de junho de 2017

Drª Denise Cysneiro Milhomem
Juíza Titular da 1ª Vara da Comarca de Santa Inês

SENTENÇA

Processo: 87-46.2011.8.10.0056 (872011)
Ação: Indenização por Danos Materiais e Morais
Requerente: ROSILENE FERREIRA DA SILVA
Advogado: Aluizio Bispo Cruz (OAB/MA 7974)
Requeridos: ITER ENGENHARIA DE CONSTRUÇÕES LTDA; FÊNIX CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA.
Advogado: Errico Ezequiel Finizola Caetano (OAB/MA 9403A)

A Exmª Srª Drª Denise Cysneiro Milhomem, MMª Juíza de Direito da 1ª Vara da Comarca de Santa Inês, Estado do Maranhão,
intima os advogados acima especificados, para tomarem conhecimento da r. sentença proferida nos autos da ação em epígrafe,
cuja parte dispositiva segue abaixo transcrita: [...] Recebo os embargos de declaração porque tempestivos. Inicialmente, destaca-
se, que os autos tratam de Ação de Indenização ajuizada por ROSILENE FERREIRA DA SILVA em face de ITER ENGENHARIA
DE CONSTRUÇÕES LTDA e FÊNIX CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS a fim de apurar a responsabilidade civil das
requeridas no acidente que ocasionou a morte do menor LUÍS CLAUDINO DOS SANTOS JÚNIOR, que se deu em razão do
atropelamento por um veículo pertencente a 1ª Requerida (adquirida pela 2ª Requerida) que prestava serviços de pavimentação e
terraplanagem para a prefeitura de Santa Inês. Acertada e fundamentadamente este juízo julgou parcialmente procedente a ação,
as fls. 182/185, uma vez que, os elementos probatórios constantes dos autos já se encontravam suficientes para o juiz formar sua
convicção sobre os fatos da lide e resolvê-la. Isto posto, o embargante, requer a desconstituição da sentença já devidamente
prolatada nos autos deste processo, alegando que a intimação abaixo descrita (fls. 70) não foi realizada em nome dos advogados
descritos na procuração de fls. 97. Cabe salientar o teor do despacho de fls. 70, in ver bis: Intimem-se as partes, via DJE, para no
prazo de 05 (cinco) dias informar se tem provas a produzir, especificando-as. No entanto, não cabe prosperar o pleito do
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embargante, pois, a matéria de fato já se encontrava devidamente elucidada pelas provas documentais acostadas aos autos,
mostrando-se mais que suficientes à formação do livre convencimento sobre a matéria, tornando-se desnecessária a produção de
outras provas, como entendeu o Juízo, após despacho citado, em análise dos autos. Na sentença, fls. 179/185, inclusive, este
juízo asseverou sobre a desnecessidade de produção de provas em audiência, haja vista o processo encontra-se pronto para
julgamento. Neste sentido, permite o Diploma Processualístico em seu o artigo 355, inciso I: Art. 355. O juiz julgará
antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando: I – não houver necessidade de produção de
outras provas; Prescindível, pois, a produção de outras provas, mostrando-se suficiente a prova documental já produzida. Outras
provas, inclusive a oral, se mostram inúteis no caso em tela. Neste sentido, vejamos precedente do Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento
antecipado da lide, devidamente fundamentado, sem a produção das provas tidas por desnecessárias pelo juízo, uma vez que
cabe ao magistrado dirigir a instrução e deferir a produção probatória que considerar necessária à formação do seu
convencimento. 2. Rever o acórdão que afastou o cerceamento de defesa implicaria o reexame do conjunto fático-probatório dos
autos, o que é vedado pela Súmula nº 7/STJ. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ – AgRg no AREsp: 636461 SP
2014/0328023-4, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 03/03/2015, T4 – QUARTA TURMA, Data de
Publicação: DJe 10/03/2015). Grifou-se. Logo, toda vez que, depois da fase postulatória e das eventuais providências preliminares,
o processo já estiver em condições de receber resolução de mérito, deverá proferir-se sentença nesse sentido, sem se ingressar
na fase de instrução probatória, que, então, será inútil. Assim, já decidiu o Superior Tribunal Federal: EMENTA Embargos de
declaração em agravo regimental na ação cível originária. Imunidade recíproca. IPVA. Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos
(ECT). Contradição. Reconhecimento. Ausência de vista dos autos. Não ocorrência de preclusão processual quanto à arguição de
nulidade. Julgamento antecipado da lide. Falta de intimação das partes da decisão que dispensou a produção de provas. Ausência
de prejuízo. Questão exclusivamente de direito. Prova irrelevante para o deslinde da questão. Embargos parcialmente acolhidos. 1.
Reconhecimento da contradição apontada, diante da constatação de ausência de vista dos autos pelo representante do Estado de
Sergipe e, em consequência, da ausência de preclusão na arguição de nulidade – alegada tempestividade no recurso de agravo.
2. Ainda assim, não há razão para que seja anulada a decisão de procedência da ação. A falta de intimação do despacho
saneador que dispensou a dilação probatória não contamina a validade do processo, uma vez que não houve qualquer prejuízo
(pas de nullité sans grief), já que o objetivo do Estado era a produção de prova irrelevante para o deslinde da questão. A
jurisprudência desta Corte converge no sentido da pretensão formulada pela ECT, reconhecendo-lhe amplamente o direito de
imunidade tributária quanto à cobrança de IPVA incidente sobre os veículos de sua propriedade, independentemente de produção
probatória para efeitos de distinção entre os veículos utilizados ou não nas atividades sob o regime de monopólio. Precedentes:
ACO nº 789/PI e ACO nº 765/RJ. 3. Embargos parcialmente acolhidos, sem alteração do dispositivo do acórdão embargado. (STF
– ACO: 819 SE, Relator: Min. DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 23/05/2013, Tribunal Pleno, Data de Publicação: ACÓRDÃO
ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013). Grifou-se. Isto posto, JULGO IMPROCEDENTES os presentes
embargos de declaração. Após o trânsito em julgado, observadas as devidas cautelas legais, dê-se baixa e arquivem-se. Publique-
se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Santa Inês, 13 de junho de 2017. Denise Cysneiro Milhomem. Juíza de Direito. Dado e
passado o presente nesta cidade no dia 28 de junho de 2017. Eu, Klenilton Mendes, Auxiliar Judiciário, digitei.

Santa Inês (MA), 28 de junho de 2017

Drª Denise Cysneiro Milhomem
Juíza de Direito da 1ª Vara da Comarca de Santa Inês

Segunda Vara de Santa Inês

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS

Processo n.º 3814-37.2016.8.10.0056, Processo Cível e do Trabalho | Processo de Execução | Execução de Título Extrajudicial ,
autor: Banco Gmac S/a, na pessoa de seu representante legal, executado: JOAIS CARVALHO DA SILVA. Foi formulado o
presente Edital para CITAR o executado: JOAIS CARVALHO DA SILVA, em lugar incerto e não sabido, conforme despacho a
seguir transcrito: "Vistos, indefiro o pedido de penhora on line, vez que o executado ainda não fora citado. De outra sorte, a fim de
dar prosseguimento ao feito, determino a citação editalícia do executado com prazo de 20 (vinte) dias, para pagamento.
Transcorrido o prazo da referida citação e considerando que a jurisprudência admite como medida excepcional a expedição de
ofício à Receita Federal na hipótese de o exequente ter esgotado os meios passíveis na busca por bens do devedor, como segue:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
LOCALIZAÇÃO DE BENS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À RECEITA FEDERAL. A expedição de ofício à Receita Federal, requisitando
a prestação de informações a fim de localização de bens do executado passíveis de penhora, somente é admissível na hipótese de
o exequente ter esgotado os meios passíveis nesta busca, (...) (Agravo de Instrumento Nº 70057126369, Décima Oitava Câmara
Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Nelson José Gonzaga, Julgado em 24/10/2013). Uma vez que foram realizadas diversas
diligências com vistas à localização de bens penhoráveis, tendo tais medidas se mostrado ineficazes e considerando, em
consonância com entendimento jurisprudencial colacionado; determino que seja oficiada à Receita Federal requisitando a
prestação de informações acerca da existência de bens dos devedores, no prazo de 30 (trinta) dias. Busque pelos sistemas
informatizados a existência de veículos em nome do executado. Com a resposta, voltem-se conclusos. Cumpra-se. Santa Inês, 20
de junho de 2017. Luciany Cristina de Sousa Ferreira Miranda, Juíza de Direito da 2ª Vara". E para que chegue ao conhecimento
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do(s) acusado(s), mandei expedir o presente Edital que será fixado no lugar de costume e publicado no Diário Eletrônico da capital.
Dado e passado o presente Edital, nesta cidade de Santa Inês, Estado do Maranhão, 29 de junho de 2017. Eu, , Caio Júlio
Rodrigues de Camargo, Secretário Judicial, digitei e subscrevi.

Luciany Cristina de Sousa Ferreira Miranda
Juíza de Direito da 2ª Vara

Processo n.º 1208-02.2017.8.10.0056
Classe CNJ: Processo Cível e do Trabalho | Processo de Conhecimento | Procedimento de Conhecimento | Procedimento
Ordinário
Requerente: GILMARA DE SOUSA DUARTE
Requerido(a): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A
Finalidade: Intimação do Advogado(a) da requerente, DRº THIAGO DE MELO CAVALCANTE, OAB/MA n.º 11.592, para tomar
ciência da sentença de fls. 51 a 53 a seguir transcrita:"Sentença: Cuidam os autos de ação revisional de juros com pedido de tutela
antecipada interposto por GILMARA DE SOUSA DUARTE, em face do BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A, na qual alega
que firmou com o réu um contrato de financiamento de veículo garantido por alienação fiduciária, individualizado na peça
vestibular, a ser quitado em 48 (quarenta e oito) prestações. Alega a parte autora que o índice de juros aplicado pelo requerido é
oneroso e abusivo, já que superior ao limite fixado pelo Banco Central. Por conta disso, requer a antecipação da tutela para manter
a posse e o uso do veículo até a decisão final do processo, a proibição de inclusão de seus dados nos cadastros de inadimplentes,
a intimação do demandado para apresentar extrato pormenorizado da evolução da dívida, com especificação de juros e
capitalização. No mérito, pugna para que sejam anuladas as eventuais cláusulas abusivas e extorsivas. É o relatório. DECIDO.
Trata-se de caso de improcedência liminar do pedido, previsto no art. 332, II do NCPC, segundo o qual nas causas que dispensem
a fase instrutória, o juiz, independentemente da citação do réu, julgará liminarmente improcedente o pedido que contrariar acórdão
proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Supremo Tribunal de Justiça, como é o caso dos autos, conforme passamos a
demonstrar. A revisão contratual interposta funda-se na alegação genérica de que no pacto existem cláusulas abusivas. Desta
feita, a obrigação de juntar o respectivo instrumento contratual e de especificar os itens abusivos de forma precisa é do postulante.
O próprio STJ, ao se manifestar sobre o tema deixou consolidado a partir do julgamento do Recurso Especial nº 1.061.530/RS (da
Relatoria da insigne Ministra NANCY ANDRIGHI, julgado pela metodologia do instituto denominado 'recurso repetitivo'), a posição
explicitada na Súmula 381, conforme se transcreve: "Súmula 381 - Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de
ofício, da abusividade das cláusulas". Dito entendimento não destoa da postura seguida pela segunda Câmara Cível do Tribunal de
Justiça do Estado do Maranhão, sedimentada no Acórdão nº 90.275/2010 (Rel. Des. Marcelo Carvalho Silva, sessão do dia 13 de
abril de 2010), consoante se percebe: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO BANCÁRIO. VEÍCULO
AUTOMOTOR. AÇÃO REVISIONAL. FUNDAMENTO NA EXISTÊNCIA DE CLÁUSULAS E ENCARGOS ILEGAIS E ABUSIVOS.
ALEGAÇÕES GENÉRICAS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE ESPECIFICAÇÃO PRECISA, COM BASE NO RESPECTIVO
INSTRUMENTO CONTRATUAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL. VALIDADE. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 284 DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. I - Conforme preceitua a Súmula 381 do Superior Tribunal de Justiça, nos contratos bancários é
vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas. II - Sendo assim, deve constar da inicial da ação revisional
de contrato bancário a indicação precisa das cláusulas tidas como ilegais ou abusivas, com substrato no respectivo instrumento
contratual, sob pena de ter ensejo a ordem de emenda da inicial e, em caso de descumprimento, o seu indeferimento pelo juiz. III -
O ajuizamento desprovido do contrato, por impossibilitar o descortino das cláusulas abusivas, transforma a demanda numa ação
muitas vezes débil e temerária, que nada acrescentará e somente implicará uso desnecessário da máquina judiciária. IV - Agravo
desprovido tendo as partes desistido da produção de provas em audiência de instrução e julgamento, sendo a questão
controvertida unicamente de direito, determinei, com base no art. 330, I, do CPC, que os autos voltassem-me conclusos para
julgamento antecipado da lide, na medida em que as circunstâncias fáticas relevantes à formação do convencimento encontravam-
se documentalmente demonstradas. Como se vê, o postulante não pode transferir ao requerido ônus que é seu, pois conforme o
demonstrado caberia ao autor da revisional apresentar o pacto escrito que pretende ver alterado, de modo que, na sua omissão,
arcará com os riscos inerentes a falta da produção da prova que o exame do contrato poderia fornecer. Assim, sem que estejam
enumerados outros elementos de convicção que demandem a realização de nova audiência, impõe-se o julgamento antecipado da
lide. No mérito, quanto à alegação de abusividade das taxas dos juros remuneratórios, esta não merece acolhida, posto que as
limitações previstas no Decreto 22.626/33 (Lei da Usura) não se aplicam as instituições financeiras por força da Lei 4.595/64 (Lei
do Sistema Financeiro Nacional), a qual conferiu ao Conselho Monetário Nacional, a atribuição de "limitar, sempre que necessário,
as taxas de juros, descontos, comissões e qualquer outra forma de remuneração de operações e serviços bancários ou
financeiros..." (art. 4º, inciso IX). Tal entendimento, inclusive, foi consolidado na Súmula 596, do Supremo Tribunal Federal, in
verbis: As disposições do Decreto 22.626 de 1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas
operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o sistema financeiro nacional. Importa ressaltar que
mesmo após a promulgação da Constituição Federal de 1988, tal entendimento continua válido, tendo em vista a edição da
Súmula 648, a qual transcrevemos: Limitação da Taxa de Juros Reais - Revogação - Aplicabilidade Anterior Condicionada à
Edição de Lei Complementar A norma do § 3º do art. 192 da Constituição, revogada pela EC 40/2003, que limitava a taxa de juros
reais a 12% ao ano, tinha sua aplicabilidade condicionada à edição de lei complementar. No mesmo sentido, colaciona-se alguns
recentes julgados do Superior Tribunal de Justiça: Civil. Processo Civil. Agravo no recurso especial. Ação revisional de contrato de
financiamento. Disposições de ofício. Comissão de Permanência. - Resta firmado no STJ o entendimento acerca da
impossibilidade de revisão de ofício de cláusulas consideradas abusivas em contratos que regulem uma relação de consumo.
Ressalva pessoal. - Nos termos da jurisprudência do STJ, não se aplica a limitação da taxa de juros remuneratórios em 12% ao
ano aos contratos bancários não abrangidos por legislação específica quanto ao ponto. Agravo não provido". (AgRg no Resp
992212/RS AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL 2007/0229186-3 Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI Órgão
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Julgador: Terceira Turma Data do Julgamento: 06/03/2008 Data da Publicação/Fonte: DJ 17/03/2008, p.1.) (grifamos). EMENTA
PROCESSO CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AGRAVO REGIMENTAL - CONTRATO BANCÁRIO - CARTÃO DE CRÉDITO
- JUROS REMUNERATÓRIOS - LIMITE DE 12% AO ANO - AFASTAMENTO - COBRANÇA ABUSIVA DE JUROS -
COMPROVAÇÃO - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS E COMISSÃO DE PERMANÊNCIA - SÚMULA 7/STJ - CLÁUSULA MANDATO -
VALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1 - Quanto aos juros remuneratórios, com a edição da Lei 4.595/64, não se
aplicam as limitações fixadas pelo Decreto 22.626/33, de 12% ao ano, aos contratos celebrados com as administradoras de cartão
de crédito, instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, a teor das Súmulas 596/STF e 283/STJ. 2. A cláusula mandato,
quando inserta nos contratos de cartão de crédito para buscar recursos no mercado, a Jurisprudência desta Corte Superior a
considera lícita. Nesse sentido: AgRg no Resp 706853/DF, Rel Min. Aldir Passarinho Júnior, DJ 13.06.2005 e Resp 699181/MG,
Rel. Min. Fernando Gonçalves, DJ 13.06.2005. 3. As instâncias ordinárias se manifestaram acerca da inexistência de capitalização
de juros e comissão de permanência, o que impossibilita, nesta esfera recursal extraordinária a verificação de tais requisitos, sob
pena de afrontar o disposto nos enunciados sumulares nºs 5 e 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 4. Agravo Regimental
improvido". (Ag Rg no Ag 947298/DF AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO 2007/0220018-7 Relator Ministro
HÉLIO QUAGLIA BARBOSA Órgão Julgador: Quarta Turma Data do Julgamento: 18/12/2007 Datada Publicação/Fonte: DJ
11/02/2008, p.1)(grifamos). Deste modo, resta-nos adentrar na questão referente à aplicação dos juros pelo requerido. Assim, de
acordo com o entendimento já sedimentado pelas Cortes Superiores, não há ilegalidade na cobrança dos juros remuneratórios
mensais incidentes no contrato em apreço, haja vista que o mesmo não está sujeito ao limite de 12% ao ano. Além disso, não
merecem prosperar as alegações por parte do autor de que desconhecia a taxa de juros incidente no contrato, até porque estas,
via de regra, constam de forma clara no rosto do negócio, que o demandante afirma ter assinado. Some-se a isso que as
prestações foram calculadas de forma pré-fixada, permitindo ao requerente ter prévio conhecimento acerca do valor e da
quantidade de parcelas a serem pagas, tendo a liberdade de contratar ou não de acordo com as suas possibilidades econômicas,
razão pela qual deve permanecer a taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato. Afora isso, o autor durante um longo tempo
cumpriu significativa parte do contrato lícito, o que demonstra que o mesmo anuiu com o pactuado e não esboçou nenhuma
reação, admitindo a legalidade de suas cláusulas. Em suma, não há como julgar procedente a ação revisional, pois na presente
questão, não foi possível inferir dos elementos trazidos para os autos o anatocismo ou juros capitalizados, suscetíveis de macular
a convenção. Dispositivo. ISTO POSTO, considerando tudo mais que nos autos consta, entendo que é o caso de improcedência
liminar do pedido. Assim, JULGO IMPROCEDENTE OS PEDIDOS da autora, nos termos do art. 487, I c/c art. 332, II, ambos do
NCPC. Deixo de condenar às custas, vez que defiro o pedido de assistência judiciária. P. R I. Santa Inês, 26 de abril de 2017.
Luciany Cristina de Sousa Ferreira Miranda. Juíza de Direito da 2ª Vara".

Santa Ines/MA, 28 de Junho de 2017.

Sonia Barros Pereira
Técnica Judiciária
Mat.134676

(assino de ordem do MM. Juiz de Direito, de acordo com o provimento 22/2009-CGJ)

Processo n.º 1235-19.2016.8.10.0056
Classe CNJ: Processo Cível e do Trabalho | Processo de Conhecimento | Procedimento de Conhecimento | Procedimentos
Especiais | Procedimentos Regidos Por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos | Busca e Apreensão em Alienação
Fiduciária
Requerente: BANCO GMAC
Requerida: POLLYANA DA SILVA DA COSTA
Finalidade: Intimação dos Advogados, do requerente, Dr. HIRAN LEÃO DUARTE OAB/CE n.º 10422 e Dra. ELIETE SANTANA
MATOS OAB/CE nº 10423, para tomar ciência da sentença de fls. 36 a seguir transcrita:"BANCO GMAC S.A moveu ação de
Busca e Apreensão contra POLLYANA DA SILVA COSTA, visando ao bem descrito na inicial que lhe fora alienado fiduciariamente
em garantia. A liminar de busca e apreensão foi deferida. Entretanto, antes do cumprimento da liminar o autor requereu a
desistência da ação em virtude de ter realizado composição extrajudicial com a requerida. É o relatório. DECIDO. Na desistência, o
autor abdica do direito subjetivo de invocar a jurisdição, impedindo que ela, através do processo em curso, ponha fim ao litígio. Não
significa, evidentemente, renúncia ao direto material controvertido, pelo contrário, abdica-se, tão somente da possibilidade de ver
composto o conflito naquele feito, que se extingue em razão da desistência. Assim, como a desistência só produz efeitos
processuais depois de ratificada pela autoridade judiciária, homologo a desistência da ação para os fins do art. 200, parágrafo
único do Novo Diploma Processual Civil. DISPOSITIVO. Julgo, em consequência, extinto o processo, com fundamento no art. 485,
VIII, do Novo Código de Ritos. Sem condenação em honorários. Custas a cargo da parte autora. Ademais, revogo a medida liminar
de busca e apreensão outrora concedida, bem como qualquer outra restrição ou bloqueio que tenha determinado nos presentes
autos sobre o veículo objeto da desta lide. P. R. I. Santa Inês, 22 de maio de 2017. Luciany Cristina de Sousa Ferreira Miranda.
Juíza de Direito da 2ª Vara".

Santa Ines/MA, 28 de Junho de 2017.

Sonia Barros Pereira
Técnica Judiciária
Mat.134676
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(assino de ordem do MM. Juiz de Direito, de acordo com o provimento 22/2009-CGJ)

Processo n.º 13-21.2013.8.10.0056
Classe CNJ: Processo Cível e do Trabalho | Processo de Conhecimento | Procedimento de Conhecimento | Procedimentos
Especiais | Procedimentos Regidos Por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos | Busca e Apreensão em Alienação
Fiduciária
Requerente:BANCO PANAMERICANO S/A
Requerido: MAGNO ARAÚJO DA SILVA
Finalidade: Intimação do Advogado do requerente, DRª CRISTIANE BELLINATI GARCIA LOPES, OAB/MA n.º 8.784-A, para
tomar ciência da sentença de fls. 131 a 132 a seguir transcrita:"Cuidam os autos de Ação de Busca e Apreensão com Pedido
Liminar ajuizada por PANAMERICANO S/A, em face de MAGNO ARAUJO DA SILVA. Aduz a requerente que concedeu ao
demandado um financiamento, para aquisição de um veículo, com garantia de alienação fiduciária. Em despacho inicial, foi
deferida a liminar de busca e apreensão, entretanto a mesma não foi cumprida em virtude em virtude de ter sido roubado conforme
informações do requerido. Após várias tentativas de localização do bem, o mesmo nunca fora localizado. Intimado a se manifestar
o autor deixou escoar o prazo sem qualquer manifestação nos autos. É o relatório. Decido. A jurisdição é inerte, mas uma vez
provocada pelo interessado deve o processo iniciado ser levado ao seu final pelo impulso oficial. Porém, se ele ficar paralisado, ou
por desídia das partes ou pela inércia exclusiva do autor em cumprir diligência essencial para o seguimento do feito, poderá, nos
termos da lei processual, sobrevir sua extinção. Desta forma o art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil, revela que a
interrupção da marcha processual por tempo superior a trinta dias, acarretada pela negligência do autor conduz o processo até o
final, mesmo que não se aprecie o cerne da questão. Assim, sempre que autor deixar de praticar atos e diligências essenciais para
o prosseguimento do processo a sua inércia determinará a extinção do feito. Nos autos em questão, o feito encontra-se parado por
falta de manifestação do requerente tornando impossível a continuação do mesmo. DISPOSITIVO. Desta feita, como não há forma
de se dar andamento ao feito sem a correção da falha, não demonstrando o demandante interesse em impulsionar a marcha
procedimental, julgo extinto o processo sem resolução do mérito com base no art. 485, inciso III, do Estatuto Processual Civil.
Condeno o demandante ao pagamento das custas porventura existentes. Isento da quitação de honorários, já que o réu não
chegou a integrar a lide. P.R.I. Santa Inês, 26 de abril de 2017. Luciany Cristina de Sousa Ferreira Miranda. Juíza de Direito da 2ª
Vara".

Santa Ines/MA, 28 de Junho de 2017.

Sonia Barros Pereira
Técnica Judiciária
Mat.134676

(assino de ordem do MM. Juiz de Direito, de acordo com o provimento 22/2009-CGJ)

Processo n.º 1335-71.2016.8.10.0056
Classe CNJ: Processo Cível e do Trabalho | Processo de Conhecimento | Procedimento de Conhecimento | Procedimentos
Especiais | Procedimentos Regidos Por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos | Busca e Apreensão em Alienação
Fiduciária
Requerente: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA
Requerido: PAULO MORAIS DOS SANTOS
Finalidade: Intimação do Advogado(a) do requerente,DRª MARIA LUCILIA GOMES, OAB/SP n.º 84.206, para tomar ciência da
sentença de fls. 45 a seguir transcrita:"ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA. moveu ação de Busca e
Apreensão contra PAULO MORAIS DOS SANTOS, visando ao bem descrito na inicial que lhe fora alienado fiduciariamente em
garantia. A liminar de busca e apreensão foi deferida à fl. 35; entretanto, o bem não fora localizado (fl.40). Em petição de fls. 43, o
autor requereu a desistência da ação. É o relatório. DECIDO. Na desistência, o autor abdica do direito subjetivo de invocar a
jurisdição, impedindo que ela, através do processo em curso, ponha fim ao litígio. Não significa, evidentemente, renúncia ao direto
material controvertido, pelo contrário, abdica-se, tão somente da possibilidade de ver composto o conflito naquele feito, que se
extingue em razão da desistência. Assim, como a desistência só produz efeitos processuais depois de ratificada pela autoridade
judiciária, homologo a desistência da ação para os fins do art. 200, parágrafo único do Novo Diploma Processual Civil.
DISPOSITIVO. Julgo, em consequência, extinto o processo, com fundamento no art. 485, VIII, do Novo Código de Ritos. Sem
condenação em honorários, e custas a cargo da parte autora. Ademais, revogo a medida liminar de busca e apreensão outrora
concedida, bem como qualquer outra restrição ou bloqueio que tenha determinado nos presentes autos sobre os bens do
executado. P. R. I. Santa Inês (MA), 13 de junho de 2017. LUCIANY CRISTINA DE SOUSA FERREIRA MIRANDA. Juíza Titular da
2ª Vara".

Santa Ines/MA, 28 de junho de 2017.

Sonia Barros Pereira
Técnica Judiciária
Mat.134676
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(assino de ordem do MM. Juiz de Direito, de acordo com o provimento 22/2009-CGJ)

Processo n.º 1340-59.2017.8.10.0056
Classe CNJ: Processo Cível e do Trabalho | Processo de Conhecimento | Procedimento de Conhecimento | Procedimento
Ordinário
Requerente: FRANCISCO DAS CHAGAS CARDOSO ALVES
Requerido(a): JOSÉ SOUZA DA SILVA
Finalidade: Intimação do Advogado(a) do requerente,Dr. ARTHUR DA SILVA DE ARAÚJO, OAB/MA n.º 13983, para tomar ciência
da decisao de fls. 19 a 22 a seguir transcrita: "Trata-se de Tutela de Urgência de Natureza Cautelar Incidental de Busca e
Apreensão interposta por FRANCISCO DAS CHAGAS CARDOSO ALVES em face de JOSÉ SOUZA DA SILVA. Alega a
demandante que efetuou a vendo do veículo descrito na inicial ao requerido conforme contrato de compra e venda juntado à fl. 12;
porém, o requerido deixou de efetuar o pagamento, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), que deveria ter sido efetuado
dia 31 de dezembro de 2016. Assevera-se ainda que, o veículo ainda não foi transferido, encontrando-se em nome do autor. Fato
que vem causando ainda mais prejuízos, pois o requerido não está pagando os débitos referentes ao licenciamento e IPVA do
veículo, elem de estar com várias multas, consoante comprovado por meio do documento de fl. 14. Com base nesses argumentos
requer a concessão de tutela de urgência de natureza cautelar incidental de busca e apreensão do veículo indicado na inicial; a
citação do demandado para contestar a ação; e, ao final, o julgamento procedente da ação. Juntou os documentos de fls. 12/16.
Vieram-me os autos conclusos. É o relatório, decido. A ação cautelar - modalidade de tutela de urgência de natureza puramente
instrumental, subsidiária e de caráter provisório - objetiva impedir ocorrência de eventual irreparabilidade de dano, ou mesmo de
lesão a direito. É utilizada diante da possibilidade de o provimento jurisdicional futuro não alcançar os resultados práticos
esperados, e com o intuito de manter-se o equilíbrio das partes até a definição do direito questionado, no julgamento final da lide
principal. Para tanto, condiciona-se ao preenchimento de dois requisitos: a plausibilidade do direito invocado pela parte, também
denominada fumus boni iuris, e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, o periculum in mora, ambos apurados em
cognição sumária, conforme se depreende do art. 798 do CPC. O que se decide na ação cautelar, além da plausibilidade do direito
e a existência de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, é apenas se há ou não risco de ineficácia ou inutilidade do
processo principal; e nunca se a parte requerente tem ou não o direito subjetivo material que pretende opor à outra parte. A
solução da lide fica inteiramente reservada para a função jurisdicional de cognição ou de execução - caso em que não há, na
verdade, acertamento de lide, mas sim realização de direito. Por isso, qualquer que seja a decisão do processo cautelar, não há
reflexos, nem vantajosos nem perniciosos, sobre a decisão do mérito. Para obtenção da tutela cautelar, além das condições gerais
e comuns a todas as ações (legitimidade das partes, possibilidade jurídica do pedido e interesse processual), a existência do
fumus boni iuris e do periculum in mora deve ser demonstrada pela requerente. No caso em questão, a verossimilhança da
alegação resulta da juntada do documento do veículo (CRV) em nome da demandante, documento este que comprova a
propriedade do veículo. O perigo da demora também se encontra presente na demanda, uma vez que o veículo está sendo
utilizado por terceiro, sem que tenha sido providenciado a transferência do domínio do veículo. Logo, qualquer infração ou multa
comprometerá a demandada. Ademais, a deterioração do veículo é inevitável, o que também compromete a eficácia da tutela
principal. Por fim, não vislumbro o perigo da irreversibilidade, uma vez que a postulante tem endereço fixo, e é quem responde pelo
débito do veículo. Nesse sentido, já decidiu o E. TJMA, senão vejamos: PROCESSO CIVIL. AÇÃO CAUTELAR DE BUSCA E
APREENSÃO. BEM EM PODER DE TERCEIRO. FINANCIAMENTO REALIZADO EM NOME DA AGRAVANTE. INADIMPLÊNCIA.
NOME INSCRITO EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL DEFERIDA PARA
DETERMINAR A APREENSÃO DO BEM E DEPÓSITO EM MÃOS DA AGRAVANTE. A manutenção do depósito do bem em mãos
da Agravante, pessoa diretamente atingida pela inadimplência do contrato, não trará prejuízo à parte adversa, razão por que deve
a liminar ser mantida. Ademais, consistindo o objeto da presente lide um bem de fácil deslocamento e depreciação, se a autora
esperar o final da mesma para receber o veículo de volta, poderá não ter mais a demanda um resultado útil, que é justamente a
entrega do bem. Agravo provido. (Número do processo: 0172572012 Número do acordão: 1204782012 Relator: JAMIL DE
MIRANDA GEDEON NETO Data de abertura: 31/05/2012 Data do ementário: 08/10/2012 Orgão: SÃO LUÍS)(grifo nosso). MEDIDA
CAUTELAR INCIDENTAL. INTERPOSTA APÓS A SENTENÇA DE MÉRITO QUE JULGOU PROCEDENTE OS PEDIDOS
FORMULADOS NA INICIAL DA AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C RESCISÃO DE
CONTRATO.CAUTELAR JULGADA PROCEDENTE PARA DETERMINAR A BUSCA E APREENSÃO DO VEÍCULO EM PODER
DO REQUERIDO. I - Destaco que mesmo que a contestação não estivesse irregular, os argumentos nela expendidos não
merecem guarida. Logo jamais afastaria os fundamentos da decisão que concedeu a busca e apreensão do veículo, uma vez que
não basta o pagamento das multas cometidas pelo requerido, para afastar a lesão imposta a autora que consta no CRLV como
proprietária do automóvel, pois é cediço que as infrações de trânsito, possuem dupla penalidade, ou seja, além da pena pecuniária,
o proprietário do veículo também recebe pontos negativos em sua carteira de habilitação, podendo inclusive, perder o direito de
dirigir, dependendo das quantidades de pontos atingidos. II - Assim sendo, e considerando que de acordo com o Certificado de
Registro e Licenciamento de Veículo, fl. 38 a autora Sra. MARIA ELIZABETE DO NASCIMENTO ALMEIDA, é legalmente a
proprietária do veículo e que o requerido se encontra na posse do veículo, mesmo após o deferimento da liminar de busca e
apreensão do bem, mostrando assim total menoscabo com a justiça, a procedência da demanda é medida que se impõe para
evitar danos irreparáveis e de difícil reparação a autora e garantir a efetividade do processo principal e o respeito pelas decisões
emanadas pelo Poder Judiciário. III - Medida cautelar julgada procedente.( Número do processo: 0378022015 Número do acordão:
1729052015 Data do registro do acordão: 27/10/2015 Relator: RAIMUNDO JOSÉ BARROS DE SOUSA Data do
ementário:29/10/2015 Orgão:SÃO LUÍS)(grifo nosso). DISPOSITIVO. Ante o exposto, defiro a tutela de urgência de busca e
apreensão do veículo descrito na inicial (art. 305, CPC/2015). Expeça-se o competente mandado de busca e apreensão a ser
cumprido por dois oficiais de justiça, que deverão observar o disposto nos arts. 536. §2º e 846, do CPC/2015. Executada a liminar,
cite-se o requerido para contestar no prazo de 05 (cinco) dias, indicando as provas que pretende produzir (art. 306, do CPC/2015).
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Cumpra-se. Santa Inês, 12 de junho de 2017. Luciany Cristina de Sousa Ferreira Miranda. Juíza de Direito da 2ª Vara".

Santa Ines/Ma, 22 de Junho de 2017.

Sonia Barros Pereira
Técnica Judiciária
Mat.134676

(assino de ordem da MM.ª Juíza de Direito, de acordo com o provimento 22/2009-CGJ)

Processo n.º 1350-11.2014.8.10.0056
Classe CNJ: Processo Cível e do Trabalho | Processo de Conhecimento | Procedimento de Conhecimento | Procedimento
Ordinário
Requerente: João Souza
Requerido: Investprev Seguros e Previdência S/A
Finalidade: Intimação do Advogado(a) do requerente, DRª FLÁVIA RIBEIRO BRITO, OAB/MA n.º 7418, para, tendo em vista a
juntada do Laudo pericial apresentar manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Santa Inês/MA, 28 de junho de 2017.

Sonia Barros Pereira
Técnica Judiciária
Mat.134676.

(assino de ordem da MM. Juíza de Direito, de acordo com o provimento 22/2009-CGJ)

Processo n.º 1366-28.2015.8.10.0056
Classe CNJ: Processo Cível e do Trabalho | Processo de Conhecimento | Procedimento de Conhecimento | Procedimentos
Especiais | Procedimentos Regidos Por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos | Busca e Apreensão em Alienação
Fiduciária
Requerente: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA
Requerida: LUCILEIDE DE OLIVEIRA MUNIS
Finalidade: Intimação do Advogado(a) do requerente,Dr. HIRAN LEÃO DUARTE OAB/CE n.º 10422 e Dra. ELIETE SANTANA
MATOS OAB/CE nº 10423, para tomar ciência da sentença de fls. 41 a seguir transcrita:"Administradora de Consórcio Nacional
Honda moveu ação de Busca e Apreensão contra Lucileide de Oliveira Munis, visando ao bem descrito na inicial que lhe fora
alienado fiduciariamente em garantia. A liminar de busca e apreensão foi deferida. Entretanto, antes do cumprimento da liminar o
autor requereu a desistência da ação. É o relatório. DECIDO. Na desistência, o autor abdica do direito subjetivo de invocar a
jurisdição, impedindo que ela, através do processo em curso, ponha fim ao litígio. Não significa, evidentemente, renúncia ao direto
material controvertido, pelo contrário, abdica-se, tão somente da possibilidade de ver composto o conflito naquele feito, que se
extingue em razão da desistência. Assim, como a desistência só produz efeitos processuais depois de ratificada pela autoridade
judiciária, homologo a desistência da ação para os fins do art. 200, parágrafo único do Novo Diploma Processual Civil.
DISPOSITIVO. Julgo, em consequência, extinto o processo, com fundamento no art. 485, VIII, do Novo Código de Ritos. Sem
condenação em honorários. Custas a cargo da parte autora. Ademais, revogo a medida liminar de busca e apreensão outrora
concedida, bem como qualquer outra restrição ou bloqueio que tenha determinado nos presentes autos sobre o veículo objeto da
desta lide. P. R. I. Santa Inês, 12 de junho de 2017. Luciany Cristina de Sousa Ferreira Miranda. Juíza de Direito da 2ª Vara ".

Santa Ines/MA, 28 de Junho de 2017.

Sonia Barros Pereira
Técnica Judiciária
Mat.134676

(assino de ordem do MM. Juiz de Direito, de acordo com o provimento 22/2009-CGJ)

Processo n.º 1451-77.2016.8.10.0056
Classe CNJ: Processo Cível e do Trabalho | Processo de Conhecimento | Procedimento de Conhecimento | Procedimentos
Especiais | Procedimentos Regidos Por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos | Busca e Apreensão em Alienação
Fiduciária
Requerente: OMNI S.A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
Requerido: JOSE DA CONCEIÇÃO
Finalidade: Intimação do Advogado(a) do requerente, DRº GIULIO ALVARENGA REALE, OAB/MA n.º 15.275-A, para tomar
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ciência da sentença de fls. 34 a seguir transcrita:"OMINI S.A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO moveu ação de
Busca e Apreensão contra JOSE DA CONCEIÇÃO, visando ao bem descrito na inicial que lhe fora alienado fiduciariamente em
garantia. A liminar de busca e apreensão foi deferida à fl. 23; entretanto, o bem não fora localizado (fl.40). Em petição de fls. 37, o
autor requereu a desistência da ação em virtude de ter realizado composição extrajudicial com a requerida. É o relatório. DECIDO.
Na desistência, o autor abdica do direito subjetivo de invocar a jurisdição, impedindo que ela, através do processo em curso, ponha
fim ao litígio. Não significa, evidentemente, renúncia ao direto material controvertido, pelo contrário, abdica-se, tão somente da
possibilidade de ver composto o conflito naquele feito, que se extingue em razão da desistência. Assim, como a desistência só
produz efeitos processuais depois de ratificada pela autoridade judiciária, homologo a desistência da ação para os fins do art. 200,
parágrafo único do Novo Diploma Processual Civil. DISPOSITIVO. Julgo, em consequência, extinto o processo, com fundamento
no art. 485, VIII, do Novo Código de Ritos.Sem condenação em honorários, e custas a cargo da parte autora. Ademais, revogo a
medida liminar de busca e apreensão outrora concedida, bem como qualquer outra restrição ou bloqueio que tenha determinado
nos presentes autos sobre os bens do executado. P. R. I. Santa Inês (MA), 13 de junho de 2017. LUCIANY CRISTINA DE SOUSA
FERREIRA MIRANDA. Juíza Titular da 2ª Vara".

Santa Ines/MA, 28 de junho de 2017.

Sonia Barros Pereira
Técnica Judiciária
Mat.134676

(assino de ordem do MM. Juiz de Direito, de acordo com o provimento 22/2009-CGJ)

Processo n.º 1467-94.2017.8.10.0056
Classe CNJ: Processo Cível e do Trabalho | Processo de Conhecimento | Procedimento de Conhecimento | Procedimentos
Especiais | Procedimentos Especiais de Jurisdição Contenciosa | Reintegração / Manutenção de Posse
Requerente: Márcia Bringel da Silva
Requeridos: Divani Nunes de Oliveira, Edielson de Tal, Francisco das Chagas Conceição Sales, Maria Elins da Conceição
da Silva, Mariana da Conceição Cardoso, Michelane Pereira Pinheiro
Finalidade: Intimação do Advogado(a) da requerente,DRº JOSÉ FRANKLIN SKEFF SEBA, OAB/MA n.º 5.152, para corrigir o valor
da causa, sob pena de indeferimento, no prazo de 15 (quinze) dias.

Santa Inês/MA, 29 de junho de 2017.

Sonia Barros Pereira
Técnica Judiciária
Mat.134676.

(assino de ordem da MM. Juíza de Direito, de acordo com o provimento 22/2009-CGJ)

Processo n.º 1468-79.2017.8.10.0056
Classe CNJ: Processo Cível e do Trabalho | Processo de Conhecimento | Procedimento de Conhecimento | Procedimentos
Especiais | Procedimentos Especiais de Jurisdição Contenciosa | Reintegração / Manutenção de Posse
Requerente: Márcia Bringel da Silva
Requerido: Desconhecido
Finalidade: Intimação do Advogado(a) do requerente, DRº JOSÉ FRANKLIN SKEFF SEBA, OAB/MA n.º 5.152, para corrigir o
valor ca causa, sob pena de indeferimento, no prazo de 15 (quinze) dias.

Santa Inês/MA, 29 de junho de 2017.

Sonia Barros Pereira
Técnica Judiciária
Mat.134676.

(assino de ordem da MM. Juíza de Direito, de acordo com o provimento 22/2009-CGJ)

Processo n.º 1481-78.2017.8.10.0056
Classe CNJ: Processo Cível e do Trabalho | Processo de Conhecimento | Procedimento de Conhecimento | Procedimentos
Especiais | Procedimentos Regidos Por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos | Busca e Apreensão em Alienação
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Fiduciária
Requerente: Bradesco Administradora de Consórcios Ltda
Requerido: J S do Vale Neto
Finalidade: Intimação do Advogado(a) do requerente, DRº ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO, nº 16.843- A, e JOSÉ LIDIO
ALVES DOS SANTOS, OAB/MA n.º 16.844-A, para emendar a inicial, promovendo juntada da petição original, no prazo de 10
(dez) dias.

Santa Inês/MA, 29 de junho de 2017.

Sonia Barros Pereira
Técnica Judiciária
Mat.134676.

(assino de ordem da MM. Juíza de Direito, de acordo com o provimento 22/2009-CGJ)

Processo n.º 1558-58.2015.8.10.0056
Classe CNJ: Processo Cível e do Trabalho | Processo de Conhecimento | Procedimento de Conhecimento | Procedimentos
Especiais | Procedimentos Especiais de Jurisdição Contenciosa | Reintegração / Manutenção de Posse
Requerente: MARCOS ANTONIO MAGALHÃES LOPES
Requerido: JOÃO NETO ALVES DE SOUSA
Finalidade: Intimação dos Advogados do requerido ALANE ALVES LIMA DE MELO OAB/MA 14.704 e Dr. MICHEL LACERDA
FERREIRA, OAB/MA n.º 10.442, para apresentar alegações finais no prazo de 15 (quinze) dias.

Santa Inês/MA, 28 de junho de 2017.

Caio Júlio Rodrigues de Camargo
Secretário Judicial
Mat. 180711

(assino de ordem da MM. Juíza de Direito, de acordo com o provimento 22/2009-CGJ)

Processo n.º 161-27.2016.8.10.0056
Classe CNJ: Processo Cível e do Trabalho | Processo de Conhecimento | Procedimento de Conhecimento | Procedimentos
Especiais | Procedimentos Regidos Por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos | Busca e Apreensão em Alienação
Fiduciária
Requerente: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA
Requerido: GLEDSON DA SILVA SANTOS
Finalidade: Intimação do Advogado(a) do requerente, DRª MARIA LUCILIA GOMES, OAB/SP n.º 84.206, para tomar ciência da
sentença de fls. 58 a seguir transcrita:"ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA. moveu ação de Busca e
Apreensão contra GLEDSON DA SILVA SANTOS, visando ao bem descrito na inicial que lhe fora alienado fiduciariamente em
garantia. A liminar de busca e apreensão foi deferida à fl. 34; entretanto, o bem não fora localizado (fl.38). Em petição de fls. 56, o
autor requereu a desistência da ação. É o relatório. DECIDO. Na desistência, o autor abdica do direito subjetivo de invocar a
jurisdição, impedindo que ela, através do processo em curso, ponha fim ao litígio. Não significa, evidentemente, renúncia ao direto
material controvertido, pelo contrário, abdica-se, tão somente da possibilidade de ver composto o conflito naquele feito, que se
extingue em razão da desistência. Assim, como a desistência só produz efeitos processuais depois de ratificada pela autoridade
judiciária, homologo a desistência da ação para os fins do art. 200, parágrafo único do Novo Diploma Processual Civil.
DISPOSITIVO. Julgo, em consequência, extinto o processo, com fundamento no art. 485, VIII, do Novo Código de Ritos. Sem
condenação em honorários, e custas a cargo da parte autora. Ademais, revogo a medida liminar de busca e apreensão outrora
concedida, bem como qualquer outra restrição ou bloqueio que tenha determinado nos presentes autos sobre os bens do
executado. P. R. I. Santa Inês (MA), 13 de junho de 2017. LUCIANY CRISTINA DE SOUSA FERREIRA MIRANDA. Juíza Titular da
2ª Vara".

Santa Ines/MA, 28 de junho de 2017.

Sonia Barros Pereira
Técnica Judiciária
Mat.134676

(assino de ordem da MM. Juíza de Direito, de acordo com o provimento 22/2009-CGJ)

Processo n.º 1678-82.2007.8.10.0056
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Classe CNJ: Processo Cível e do Trabalho | Processo de Conhecimento | Procedimento de Conhecimento | Procedimentos
Especiais | Procedimentos Especiais de Jurisdição Contenciosa | Depósito
Requerente: Multimarcas Administradora de Consórcios
Requerido(a): Vitória Regia dos Santos
Finalidade: Intimação do Advogado(a) do requerente, DRº WASHINGTON LUIZ DE MIRANDA DOMINGUES TRANM, OAB/MA
n.º 11.078- A , para, tendo em vista que não foram encontrados bens a serem penhorados, se manifestar, requerendo o que
entender cabível,no prazo de 10 (dez) dias.

Santa Inês/MA, 28 de junho de 2017.

Sonia Barros Pereira
Técnica Judiciária
Mat.134676.

(assino de ordem da MM. Juíza de Direito, de acordo com o provimento 22/2009-CGJ)

Processo n.º 17-19.2017.8.10.0056
Classe CNJ: Processo Cível e do Trabalho | Processo Cautelar | Busca e Apreensão
Requerente: Jeferson Charles Mororo Almeida
Requerido(a): Ronaldo Nascimento Rodrigues
Finalidade: Intimação do Advogado(a) do requerente, DRª REJILANE ABREU TAVARES BARBOSA, OAB/MA n.º 14.969, para se
manifestar, requerendo o que entender cabível, no prazo de 10 (dez) dias.

Santa Inês/MA, 29 de junho de 2017.

Sonia Barros Pereira
Técnica Judiciária
Mat.134676.

(assino de ordem da MM. Juíza de Direito, de acordo com o provimento 22/2009-CGJ)

Processo n.º 179-92.2009.8.10.0056
Classe CNJ: Processo Cível e do Trabalho | Processo de Conhecimento | Procedimento de Conhecimento | Procedimento
Ordinário
Requerente: M. Martins Moraes
Requerido: Volkswagen Leasing S/A
Finalidade: Intimação do Advogado(a) do requerido, DRº EDNAN SOARES COUTINHO, OAB/MA n.º 9668- A, para, tendo em vista
que não foram encontrados bens a serem penhorados, se manifestar, requerendo o que entender cabível, no prazo de 10 (dez)
dias.

Santa Inês/MA, 29 de junho de 2017.

Sonia Barros Pereira
Técnica Judiciária
Mat.134676.

(assino de ordem da MM. Juíza de Direito, de acordo com o provimento 22/2009-CGJ)

Processo n.º 1895-13.2016.8.10.0056
Classe CNJ: Processo Cível e do Trabalho | Processo de Conhecimento | Procedimento de Conhecimento | Procedimentos
Especiais | Procedimentos Regidos Por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos | Busca e Apreensão em Alienação
Fiduciária
Requerente: BANCO GMAC S/A
Requerida: MARIA DA CONCEIÇÃO MATOS LINHARES
Finalidade: Intimação do Advogado(a) do requerente, Dr. HIRAN LEÃO DUARTE OAB/CE nº 10422 e Dra. ELIETE SANTANA
MATOS OAB/CE nº 10423, da requerida, DRº JOELTON MARCAN ROCHA MORAES, OAB-MA nº 11.249, para tomar ciência
da sentença de fls. 55 a 56 a seguir transcrita:"Trata-se de ação de Busca e Apreensão promovida, com base no Decreto-Lei nº
911/69, por BANCO GMAC S/A contra MARIA DA CONCEIÇÃO MATOS LINHARES, tendo como objeto o automóvel descrito na
inicial. Aduz o requerente que concedeu à demandada um financiamento, para aquisição de um veículo, com garantia de alienação
fiduciária, a ser pago em parcelas fixas. Esclarece que a devedora não honrou o compromisso firmado, deixando de quitar algumas
prestações, o que gerou o vencimento antecipado de todas as demais. Afirma que a demandada foi constituída em mora através
de notificação extrajudicial, diante da frustração de todas as tentativas de cobrança, pelo que solicitou a busca e apreensão do
bem. Em decisão de fl. 23, esta autoridade judiciária concedeu a liminar pretendida e determinou a citação da requerida para
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apresentar contestação. Devidamente cumprido o mandado liminar e citada a requerida, conforme certidão juntada à fl. 51, a
demandada deixou de apresentar resposta. Todavia, o bem, ora em disputa, foi apreendido e encontra-se na posse do
representante legal da parte autora. É o relatório. Decido. Tendo a requerida deixado de apresentar resposta no lapso legal,
configurada está a revelia. A revelia é identificada com a ideia de contumácia ou rebeldia e está muito ligada a estrutura primitiva
do processo civil que era concebido como uma relação contratual sui generis a qual deveria aderir o demandado. Serve, pois, para
indicar a omissão de qualquer das partes quer na prática de ato processual, quer na de alguma faculdade processual. O nosso
Código de Processo Civil impõe sérias consequências ao revel, como, por exemplo, a falta de intimação dos atos processuais
subsequentes pressupondo, em alguns casos, a confissão e o julgamento antecipado da lide. O referido efeito presuntivo torna
inócua a audiência de instrução e julgamento, permitindo ao magistrado dispensá-la e proferir desde logo a sentença. Assim, sem
justa causa que possa demonstrar o porquê da falta de impugnação não se restitui o prazo para resposta e se decreta a revelia,
reconhecendo juridicamente o pedido do autor, extinguindo o processo com a apreciação do mérito, ainda mais quando não há nos
autos qualquer argumento apto a refutar as declarações constantes da exordial. No caso, trata-se de ação de busca e apreensão
manejada pelo autor contra a demandada objetivando reaver o bem, em virtude da falta de pagamento de parcelas do preço.
Destarte, a fundamentação fática e jurídica apresentada pelo requerente é farta e não foi contraditada pelo requerido, pelo que
deve ser aplicada a regra do art. 344 CPC/2015, decidindo-se pela procedência da ação. DISPOSITIVO. Ante o exposto, com
fundamento no art. 66, da Lei nº 4.728/65 e no Decreto-Lei nº 911/69, julgo procedente a ação, declarando rescindido o contrato
para que seja consolidado nas mãos do autor o domínio e a posse plenos e exclusivos do bem, cuja apreensão liminar, torno
definitiva. Levante-se o depósito judicial, facultada a venda pelo autor, na forma do art. 3º, § 1º, do Decreto-Lei nº 911/69. Cumpra-
se o disposto na Legislação, oficiando ao DETRAN/MA, comunicando estar o autor autorizado a proceder à transferência a
terceiros que indicar, e permaneçam nos autos os títulos a ele trazidos. Condeno o(a) demandado(a) ao pagamento das custas do
processo, e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa. P.R.I. Santa Inês, 24 de abril de 2017. Luciany Cristina de
Sousa Ferreira Miranda. Juíza de Direito da 2ª Vara".

Santa Ines/MA, 28 de Junho de 2017.

Sonia Barros Pereira
Técnica Judiciária
Mat.134676

(assino de ordem da MM. Juíza de Direito, de acordo com o provimento 22/2009-CGJ)

Processo n.º 197-55.2005.8.10.0056
Classe CNJ: Processo Cível e do Trabalho | Processo de Conhecimento | Procedimento de Conhecimento | Procedimento Sumário
Requerente: Ginaldo Cruz de Queiroz
Requerido(a): Banco da Amazonia S.A- Basa, na pessoa de seu representante legal.
Finalidade: Intimação do Advogado(a) do requeridoDR. ARNALDO HENRIQUE ANDRADE DA SILVA, OAB/PA n.º 10.176, para
efetuar o pagamento do crédito apurado no valor de R$ 20.931,59 e Honorários Advocatícios no valor de R$ 3.453,70, no prazo de
15 (quinze) dias.

Santa Inês/MA, 29 de junho de 2017.

Sonia Barros Pereira
Técnica Judiciária
Mat.134676.

(assino de ordem da MM. Juíza de Direito, de acordo com o provimento 22/2009-CGJ)

Processo n.º 2011-19.2016.8.10.0056
Classe CNJ: Processo Cível e do Trabalho | Processo de Conhecimento | Procedimento de Conhecimento | Procedimento
Ordinário
Requerente: Maria das Graças Silva Matos
Requerido(a): Banco Votorantim
Finalidade: Intimação dos Advogados: ANTONIA CRISTINA DOS SANTOS OLEGÁRIO, OAB/MA n.º 10415 e MARINA BASTOS
DA PORCIUNCULA BENGHI, OAB/MA 10.530-A, para tomar ciencia do despacho a seguir tranascrito: "DESPACHO: Intimem-se
as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias: a) especificarem as provas que pretendem produzir, mormente, periciais ou
testemunhais, se houverem, qualificando-as, se necessárias suas intimações; e.b) delimitar as questões de direito relevantes para
a decisão de mérito.Após, será dada decisão de saneamento do processo e designada audiência de instrução e julgamento ou
julgamento antecipado.Por fim, voltem-me os autos conclusos.Cumpra-se.Santa Inês, 20 de junho de 2017. Luciany Cristina de
Sousa Ferreira Miranda Juíza de Direito da 2ª Vara".

Santa Inês/MA, 29 de junho de 2017.

Hélio Regis Viana Lima
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Auxiliar Judiciário

(assino de ordem da MM. Juíza de Direito, de acordo com o provimento 22/2009-CGJ)

Processo n.º 2023-38.2013.8.10.0056
Classe CNJ: Processo Cível e do Trabalho | Processo de Conhecimento | Procedimento de Conhecimento | Procedimentos
Especiais | Procedimentos Regidos Por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos | Busca e Apreensão em Alienação
Fiduciária
Requerente: BANCO PANAMERICANO S/A
Requerido: ROSA MARIA DE OLIVEIRA COSTA
Finalidade: Intimação do Advogado(a) do requerente, DRª CRISTIANE BELLINATI GARCIA LOPES, OAB/MA n.º 8784-A, para
tomar ciência da sentença de fls. 140 a 141 a seguir transcrita:"Cuidam os autos de Ação de Busca e Apreensão com Pedido
Liminar ajuizada por PANAMERICANO S/A, em face de ROSA MARIA DE OLIVEIRA COSTA. Aduz a requerente que concedeu ao
demandado um financiamento, para aquisição de um veículo, com garantia de alienação fiduciária. Em despacho inicial, foi
deferida a liminar de busca e apreensão, entretanto a mesma não foi cumprida em virtude em virtude de ter sido roubado conforme
informações do requerido. Após várias tentativas de localização do bem, o mesmo nunca fora localizado. Intimado a se manifestar
o autor deixou escoar o prazo sem manifestação para impulsionar nos autos. É o relatório. Decido. A jurisdição é inerte, mas uma
vez provocada pelo interessado deve o processo iniciado ser levado ao seu final pelo impulso oficial. Porém, se ele ficar
paralisado, ou por desídia das partes ou pela inércia exclusiva do autor em cumprir diligência essencial para o seguimento do feito,
poderá, nos termos da lei processual, sobrevir sua extinção. Desta forma o art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil, revela
que a interrupção da marcha processual por tempo superior a trinta dias, acarretada pela negligência do autor conduz o processo
até o final, mesmo que não se aprecie o cerne da questão. Assim, sempre que autor deixar de praticar atos e diligências essenciais
para o prosseguimento do processo a sua inércia determinará a extinção do feito. Nos autos em questão, o feito encontra-se
parado em virtude da parte autora não promover os atos e diligências que lhe incumbiam, tornando impossível a continuação do
mesmo. DISPOSITIVO. Desta feita, como não há forma de se dar andamento ao feito sem a correção da falha, não demonstrando
o demandante interesse em impulsionar a marcha procedimental, julgo extinto o processo sem resolução do mérito com base no
art. 485, inciso III, do Estatuto Processual Civil. Condeno o demandante ao pagamento das custas porventura existentes. Isento da
quitação de honorários, já que o réu não chegou a integrar a lide. P.R.I. Santa Inês, 26 de abril de 2017. Luciany Cristina de Sousa
Ferreira Miranda. Juíza de Direito da 2ª Vara".

Santa Ines/MA, 28 de Junho de 2017.

Sonia Barros Pereira
Técnica Judiciária
Mat.134676

(assino de ordem do MM. Juiz de Direito, de acordo com o provimento 22/2009-CGJ)

Processo n.º 2035-81.2015.8.10.0056
Classe CNJ: Processo Cível e do Trabalho | Processo de Conhecimento | Procedimento de Conhecimento | Procedimentos
Especiais | Procedimentos Especiais de Jurisdição Contenciosa | Reintegração / Manutenção de Posse
Requerente:Creuza Ferreira da Silva, Edson Cavalcante Chagas, Marcelino Pires Gonçalves, Maria do Carmo Sousa
Barbosa e Maria Ribamar das Merces Campos
Requerido(a): Elton Luis da Silva Lima
Finalidade: Intimação do Advogado(a) dos requerentes, DRª GISLAINE DE ANDRADE RAPOSO BARROS, OAB/MA n.º 3857-A,
para dizer se tem interesse na produção de provas, ou se entende que as provas documentais já apresentadas são suficientes
para análise do feito, no prazo de 10 (dez) dias.

Santa Inês/MA, 29 de junho de 2017.

Sonia Barros Pereira
Técnica Judiciária
Mat.134676.

(assino de ordem da MM. Juíza de Direito, de acordo com o provimento 22/2009-CGJ)

Processo n.º 2256-30.2016.8.10.0056
Classe CNJ: Processo Cível e do Trabalho | Processo Cautelar | Busca e Apreensão
Requerente: BANCO GMAC S/A
Requerido(a): DEUSAMAR FARIAS DE SOUSA
Finalidade: Intimação do Advogado(a) do requerente, Dr. HIRAN LEÃO DUARTE OAB/CE n.º 10422 e Dra. ELIETE SANTANA
MATOS OAB/CE nº 10423, para tomar ciência da sentença de fls. 30 a seguir transcrita:"BANCO GMAC S.A moveu ação de
Busca e Apreensão em desfavor de DEUSAMAR FARIAS DE SOUSA visando ao bem descrito na inicial que lhe fora alienado
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fiduciariamente em garantia. A liminar foi deferida à fl. 21, entretanto, antes do cumprimento da decisão, o autor requereu a
desistência do feito (fl. 26). É o relatório. DECIDO. A desistência, o autor abdica do direito subjetivo de invocar a jurisdição,
impedindo que ela, através do processo em curso, ponha fim ao litígio. Não significa, evidentemente, renúncia ao direto material
controvertido, pelo contrário, abdica-se, tão somente da possibilidade de ver composto o conflito naquele feito, que se extingue em
razão da desistência. O pedido de desistência pode ocorrer no curso do processo até a prolação da sentença e independe do
consentimento do réu, se pleiteada antes de apresentada à contestação, conforme estabelece o § 4º do art. 485, do Novo Código
de Processo Civil, ou seja, se requerida antes que a outra parte tenha integrado um dos pólos da demanda de maneira efetiva. No
presente processo, como o(a) requerido(a) ainda não foi validamente citado(a), não é necessário que se conceda a ele(a)
oportunidade para se manifestar acerca do ato de disposição. Assim, como a desistência só produz efeitos processuais depois de
ratificada pela autoridade judiciária, homologo a desistência da ação para os fins do art. 200, parágrafo único do Novo Diploma
Processual Civil, julgo, em consequência, extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VIII, do Código
de Ritos. Custas a cargo do desistente, na forma da lei. P.R.I e Arquive-se oportunamente. Santa Inês, 12 de junho de 2017.
Luciany Cristina de Sousa Ferreira Miranda. Juíza de Direito da 2ª Vara".

Santa Ines/MA, 28 de Junho de 2017.

Sonia Barros Pereira
Técnica Judiciária
Mat.134676

(assino de ordem do MM. Juiz de Direito, de acordo com o provimento 22/2009-CGJ)

Processo n.º 239-21.2016.8.10.0056
Classe CNJ: Processo Cível e do Trabalho | Processo de Conhecimento | Procedimento de Conhecimento | Procedimentos
Especiais | Procedimentos Regidos Por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos | Busca e Apreensão em Alienação
Fiduciária
Requerente: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA
Requerido(a):ANTONIO RODRIGUES ARAUJO
Finalidade: Intimação do Advogado(a) do requerente, DRº MARIA LUCILIA GOMES, OAB/SP n.º 84.206, para tomar ciência da
sentença de fls. 59 a seguir transcrita:"ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA. moveu ação de Busca e
Apreensão contra GLEDSON DA SILVA SANTOS, visando ao bem descrito na inicial que lhe fora alienado fiduciariamente em
garantia. A liminar de busca e apreensão foi deferida à fl. 36; entretanto, o bem não fora localizado (fl.40). Em petição de fls. 57, o
autor requereu a desistência da ação. É o relatório. DECIDO. Na desistência, o autor abdica do direito subjetivo de invocar a
jurisdição, impedindo que ela, através do processo em curso, ponha fim ao litígio. Não significa, evidentemente, renúncia ao direto
material controvertido, pelo contrário, abdica-se, tão somente da possibilidade de ver composto o conflito naquele feito, que se
extingue em razão da desistência. Assim, como a desistência só produz efeitos processuais depois de ratificada pela autoridade
judiciária, homologo a desistência da ação para os fins do art. 200, parágrafo único do Novo Diploma Processual Civil.
DISPOSITIVO. Julgo, em consequência, extinto o processo, com fundamento no art. 485, VIII, do Novo Código de Ritos. Sem
condenação em honorários, e custas a cargo da parte autora. Ademais, revogo a medida liminar de busca e apreensão outrora
concedida, bem como qualquer outra restrição ou bloqueio que tenha determinado nos presentes autos sobre os bens do
executado. P. R. I. Santa Inês (MA), 13 de junho de 2017. LUCIANY CRISTINA DE SOUSA FERREIRA MIRANDA. Juíza Titular da
2ª Vara".

Santa Ines/MA, 28 de junho de 2017.

Sonia Barros Pereira
Técnica Judiciária
Mat.134676

(assino de ordem do MM. Juiz de Direito, de acordo com o provimento 22/2009-CGJ)

Processo n.º 241-88.2016.8.10.0056
Classe CNJ: Processo Cível e do Trabalho | Processo de Conhecimento | Procedimento de Conhecimento | Procedimentos
Especiais | Procedimentos Regidos Por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos | Busca e Apreensão em Alienação
Fiduciária
Requerente: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA
Requerida: VANESSA MENDES
Finalidade: Intimação do Advogado(a) do requerente, DRª MARIA LUCILIA GOMES, OAB/SP n.º 84.206, para tomar ciência da
sentença de fls. 48 a seguir transcrita:"ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA. moveu ação de Busca e
Apreensão contra VANESSA MENDES, visando ao bem descrito na inicial que lhe fora alienado fiduciariamente em garantia. A
liminar de busca e apreensão foi deferida à fl. 37; entretanto, o bem não fora localizado (fl.41). Em petição de fls. 46, o autor
requereu a desistência da ação. É o relatório. DECIDO. Na desistência, o autor abdica do direito subjetivo de invocar a jurisdição,
impedindo que ela, através do processo em curso, ponha fim ao litígio. Não significa, evidentemente, renúncia ao direto material
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controvertido, pelo contrário, abdica-se, tão somente da possibilidade de ver composto o conflito naquele feito, que se extingue em
razão da desistência. Assim, como a desistência só produz efeitos processuais depois de ratificada pela autoridade judiciária,
homologo a desistência da ação para os fins do art. 200, parágrafo único do Novo Diploma Processual Civil. DISPOSITIVO. Julgo,
em consequência, extinto o processo, com fundamento no art. 485, VIII, do Novo Código de Ritos. Sem condenação em
honorários, e custas a cargo da parte autora. Ademais, revogo a medida liminar de busca e apreensão outrora concedida, bem
como qualquer outra restrição ou bloqueio que tenha determinado nos presentes autos sobre os bens do executado. P. R. I. Santa
Inês (MA), 13 de junho de 2017. LUCIANY CRISTINA DE SOUSA FERREIRA MIRANDA. Juíza Titular da 2ª Vara".

Santa Ines/MA, 28 de junho de 2017.

Sonia Barros Pereira
Técnica Judiciária
Mat.134676

(assino de ordem do MM. Juiz de Direito, de acordo com o provimento 22/2009-CGJ)

Processo n.º 241-88.2016.8.10.0056
Classe CNJ: Processo Cível e do Trabalho | Processo de Conhecimento | Procedimento de Conhecimento | Procedimentos
Especiais | Procedimentos Regidos Por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos | Busca e Apreensão em Alienação
Fiduciária
Requerente: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA
Requerida: VANESSA MENDES
Finalidade: Intimação do Advogado(a) do requerente, DRª MARIA LUCILIA GOMES, OAB/SP n.º 84.206, para tomar ciência da
sentença de fls. 48 a seguir transcrita:"ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA. moveu ação de Busca e
Apreensão contra VANESSA MENDES, visando ao bem descrito na inicial que lhe fora alienado fiduciariamente em garantia. A
liminar de busca e apreensão foi deferida à fl. 37; entretanto, o bem não fora localizado (fl.41). Em petição de fls. 46, o autor
requereu a desistência da ação. É o relatório. DECIDO. Na desistência, o autor abdica do direito subjetivo de invocar a jurisdição,
impedindo que ela, através do processo em curso, ponha fim ao litígio. Não significa, evidentemente, renúncia ao direto material
controvertido, pelo contrário, abdica-se, tão somente da possibilidade de ver composto o conflito naquele feito, que se extingue em
razão da desistência. Assim, como a desistência só produz efeitos processuais depois de ratificada pela autoridade judiciária,
homologo a desistência da ação para os fins do art. 200, parágrafo único do Novo Diploma Processual Civil. DISPOSITIVO. Julgo,
em consequência, extinto o processo, com fundamento no art. 485, VIII, do Novo Código de Ritos. Sem condenação em
honorários, e custas a cargo da parte autora. Ademais, revogo a medida liminar de busca e apreensão outrora concedida, bem
como qualquer outra restrição ou bloqueio que tenha determinado nos presentes autos sobre os bens do executado. P. R. I. Santa
Inês (MA), 13 de junho de 2017. LUCIANY CRISTINA DE SOUSA FERREIRA MIRANDA. Juíza Titular da 2ª Vara".

Santa Ines/MA, 28 de junho de 2017.

Sonia Barros Pereira
Técnica Judiciária
Mat.134676

(assino de ordem do MM. Juiz de Direito, de acordo com o provimento 22/2009-CGJ)

Processo n.º 283-40.2016.8.10.0056
Classe CNJ: Processo Cível e do Trabalho | Processo de Conhecimento | Procedimento de Conhecimento | Procedimentos
Especiais | Procedimentos Especiais de Jurisdição Contenciosa | Reintegração / Manutenção de Posse
Requerente: Banco Rodobens S/A
Requerido: Rota do Mar Viagens Ltda
Finalidade: Intimação do Advogado(a) do requerente, DRº JEFERSON ALEX SALVIATO, OAB/SP n.º 236.655, para recolher as
custas da diligência carta precatória, sob pena de não cumprimento da mesma, no prazo de 15 (quinze) dias.

Santa Inês/MA, 28 de junho de 2017.

Sonia Barros Pereira
Técncica Judiciária
Mat.134676.

(assino de ordem da MM. Juíza de Direito, de acordo com o provimento 22/2009-CGJ)

Processo n.º 2910-17.2016.8.10.0056
Classe CNJ: Processo Cível e do Trabalho | Processo de Conhecimento | Procedimento de Conhecimento | Procedimento
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Ordinário
Requerente: MARIA SOCORRO DE SOUSA OLIVEIRA E FRANCISCO CLEITON DE CASTRO RODRIGUES
Requerido(a): BANCO BMG S/A
Finalidade: Intimação dos Advogados ADRYANA REGINA DE MATOS GUIMARÃES MOTTA, OAB/MA n.º 16.582 - A e MANUELA
SARMENTO, OAB/MA 12.883-A, para tomar ciencia do despacho a seguir transcrito: "DESPACHO:
Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias:a) especificarem as provas que pretendem produzir, mormente, periciais
ou testemunhais, se houverem, qualificando-as, se necessárias suas intimações; e.b) delimitar as questões de direito relevantes
para a decisão de mérito.Após, será dada decisão de saneamento do processo e designada audiência de instrução e julgamento
ou julgamento antecipado.Por fim, voltem-me os autos conclusos.Cumpra-se.Santa Inês, 19 de junho de 2017. Luciany Cristina de
Sousa Ferreira Miranda, Juíza de Direito da 2ª Vara".

Santa Ines/Ma, 28 de junho de 2017.

Hélio Regis Viana Lima
Auxiliar Judiciário
Mat.116293

(assino de ordem da MM.ª Juíza de Direito, de acordo com o provimento 22/2009-CGJ)

Processo n.º2985-95.2012.8.10.0056
Classe CNJ: Processo Cível e do Trabalho | Processo de Conhecimento | Procedimento de Conhecimento | Procedimentos
Especiais | Procedimentos Especiais de Jurisdição Contenciosa | Depósito
Requerente: Banco Volkswagen S/A
Requerida: Tanea Maria Lopes de Castro Lima
Finalidade: Intimação do Advogado(a) do requerente, DRº WILLIAM PEREIRA DA SILVA, OAB/MA n.º 10.113- A , para se
manifestar, requerendo o que entender cabível,no prazo de 10 (dez) dias.

Santa Inês/MA, 29 de junho de 2017.

Sonia Barros Pereira
Técnica Judiciária
Mat.134676.

(assino de ordem da MM. Juíza de Direito, de acordo com o provimento 22/2009-CGJ)

Processo n.º 2993-33.2016.8.10.0056
Classe CNJ: Processo Cível e do Trabalho | Processo de Conhecimento | Procedimento de Conhecimento | Procedimento
Ordinário
Requerente: FRANCISCA DA SILVA
Requerido(a): BANCO PAN S/A
Finalidade: Intimação dos Advogados: ERRICO EZEQUIEL FINIZOLA CAETANO, OAB/MA n.º 9403 A e GILVAN MNELO SOUSA,
OAB/CE 16383, para tomar ciencia do despacho a seguir transcrito: "DESPACHO:Intimem-se as partes para, no prazo de 15
(quinze) dias:a) especificarem as provas que pretendem produzir, mormente, periciais ou testemunhais, se houverem, qualificando-
as, se necessárias suas intimações; e.b) delimitar as questões de direito relevantes para a decisão de mérito.Após, será dada
decisão de saneamento do processo e designada audiência de instrução e julgamento ou julgamento antecipado.Por fim, voltem-
me os autos conclusos.Cumpra-se.Santa Inês, 20 de junho de 2017. Luciany Cristina de Sousa Ferreira Miranda Juíza de Direito
da 2ª Vara".

Santa Ines/Ma, 29 de junho de 2017.

Hélio Regis Viuana Lima
Auxiliar Judiciário
Mat.116293

(assino de ordem da MM.ª Juíza de Direito, de acordo com o provimento 22/2009-CGJ)

Processo n.º2998-55.2016.8.10.0056
Classe CNJ: Processo Cível e do Trabalho | Processo de Conhecimento | Procedimento de Conhecimento | Procedimentos
Especiais | Procedimentos Regidos Por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos | Despejo
Requerente: CATIA CILENE BARROS PINHO
Requerido: CLAUDIONOR FERREIRA ARRAIS
Finalidade: Intimação do Advogado(a) do requerente, DRº JOELTON MARCAN ROCHA MORAES, OAB/MA n.º 11.249 do
requerido, DRº JOSÉ RIBAMAR PEREIRA DA SILVA JÚNIOR, OAB-MA nº 7.925, para tomar ciência da sentença de fls. 41 a
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seguir transcrita:"CATIA CILENE BARROS PINHO ajuizou AÇÃO DE DESPEJO COM PEDIDO DE LIMINAR contra
CLAUDIONOR FERREIRA ARRAIS, requerendo a procedência de seu pedido com a consequente rescisão do contrato de
locação, bem como a imissão na posse de forma liminar. Instruiu a inicial com os documentos de fls. 07/18. Devidamente citado, o
demandado não apresentou resposta no prazo legal, consoante certidão de fl. 34. É o relatório. Decido. Considerando-se que ao
réu incumbe a prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 355, II, CPC/2015), ônus do
qual não se desincumbiu, reputo como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora na peça inicial. De outra sorte, deixo de
acolher o pedido de condenação do requerido ao pagamento de eventuais prestações locatícias atrasadas, visto que os referidos
alugueis em atraso não foram especificados. Desta forma, considerando o princípio da adstrição e todo o painel probatório
evidenciado nos autos, decido pela procedência parcial da ação. DISPOSITIVO. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE
PROCEDENTE o pedido para declarar rescindido o contrato de locação e determinar o despejo, concedendo o prazo de 30 dias
para desocupação voluntária (art. 63 da Lei nº 8.245/91), caso já não tenha sido realizada; condeno ainda o requerido nas custas
processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Expeça-se mandado de
despejo, intimando-se o requerido para que desocupe o imóvel no prazo improrrogável de 15 (quinze) dias, se o caso, o despejo
deverá ser cumprido com prudência e moderação por 02 (dois) oficiais de justiça, ficando autorizado, se for absolutamente
necessário, o arrombamento de portas externas e o reforço policial (art. 536 e §§, CPC/2015). Publique-se. Registre-se. Intimem-
se. Com as cautelas legais, arquivem-se. Santa Inês-MA, 22 de junho de 2017. Luciany Cristina de Sousa Ferreira Miranda. Juíza
de Direito da 2ª Vara ".

Santa Ines/MA, 28 de junho de 2017.

Sonia Barros Pereira
Técnica Judiciária
Mat.134676

(assino de ordem do MM. Juiz de Direito, de acordo com o provimento 22/2009-CGJ)

Processo n.º 3099-92.2016.8.10.0056
Classe CNJ: Processo Cível e do Trabalho | Processo de Conhecimento | Procedimento de Conhecimento | Procedimento
Ordinário
Requerente: BRADESCO CARTOES S/A
Requerido(a): J BARROS LOPES CONFECÇÕES - ME
Finalidade: Intimação dos Advogados: ANDRE NIETO MOYA, OAB/SP n.º 235738 e FRANCISCO DAS CHAGAS DE OLIVEIRA
BISPO, OAB/MA 6259, para tomar ciência do despacho a seguir transcrito: "DESPACHO:Intimem-se as partes para, no prazo de
15 (quinze) dias:a) especificarem as provas que pretendem produzir, mormente, periciais ou testemunhais, se houverem,
qualificando-as, se necessárias suas intimações; e.b) delimitar as questões de direito relevantes para a decisão de mérito.Após,
será dada decisão de saneamento do processo e designada audiência de instrução e julgamento ou julgamento antecipado.Por
fim, voltem-me os autos conclusos.Cumpra-se.Santa Inês, 19 de junho de 2017. Luciany Cristina de Sousa Ferreira Miranda, Juíza
de Direito da 2ª Vara".

Santa Ines/Ma, 28 de junho de 2017.

Hélio Regis Viana Lima
Auxiliar Judiciário
Mat.116293

(assino de ordem da MM.ª Juíza de Direito, de acordo com o provimento 22/2009-CGJ)

Processo n.º 3170-31.2015.8.10.0056
Classe CNJ: Processo Cível e do Trabalho | Processo de Conhecimento | Procedimento de Conhecimento | Procedimentos
Especiais | Procedimentos Regidos Por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos | Busca e Apreensão em Alienação
Fiduciária
Requerente: Administradora de Consórcio Honda Ltda
Requerido: Ronaldo Sousa Frazão Morais
Finalidade: Intimação do Advogado do requerente, DRº MARIA LUCILIA GOMES, OAB/SP n.º 84.206, para apresentar
Contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias.

Santa Inês/MA, 28 de junho de 2017.

Sonia Barros Pereira
Técnica Judiciária
Mat.134676.
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(assino de ordem da MM. Juíza de Direito, de acordo com o provimento 22/2009-CGJ)

Processo n.º 3184-78.2016.8.10.0056
Classe CNJ: Processo Cível e do Trabalho | Processo de Conhecimento | Procedimento de Conhecimento | Procedimentos
Especiais | Procedimentos Regidos Por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos | Busca e Apreensão em Alienação
Fiduciária
Requerente: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A
Requerida: GEANE CRISTINA D S DA ANUNCIAÇÃO
Finalidade: Intimação do Advogado(a) do requerente, DRª MARIA LUCILIA GOMES, OAB/SP n.º 84.206, para tomar ciência da
sentença de fls. 67 a seguir transcrita:"Administradora de Consórcio Nacional Honda moveu ação de Busca e Apreensão contra
GEANE CRISTINA D S DA ANUNCIAÇÃO, visando ao bem descrito na inicial que lhe fora alienado fiduciariamente em garantia. A
liminar de busca e apreensão foi deferida. Entretanto, antes do cumprimento da liminar o autor requereu a desistência da ação. É o
relatório. DECIDO. Na desistência, o autor abdica do direito subjetivo de invocar a jurisdição, impedindo que ela, através do
processo em curso, ponha fim ao litígio. Não significa, evidentemente, renúncia ao direto material controvertido, pelo contrário,
abdica-se, tão somente da possibilidade de ver composto o conflito naquele feito, que se extingue em razão da desistência. Assim,
como a desistência só produz efeitos processuais depois de ratificada pela autoridade judiciária, homologo a desistência da ação
para os fins do art. 200, parágrafo único do Novo Diploma Processual Civil. DISPOSITIVO. Julgo, em consequência, extinto o
processo, com fundamento no art. 485, VIII, do Novo Código de Ritos. Sem condenação em honorários. Custas a cargo da parte
autora. Ademais, revogo a medida liminar de busca e apreensão outrora concedida, bem como qualquer outra restrição ou
bloqueio que tenha determinado nos presentes autos sobre o veículo objeto da desta lide. P. R. I. Santa Inês, 12 de junho de 2017.
Luciany Cristina de Sousa Ferreira Miranda. Juíza de Direito da 2ª Vara".

Santa Ines/MA, 28 de Junho de 2017.

Sonia Barros Pereira
Técnica Judiciária
Mat.134676

(assino de ordem do MM. Juiz de Direito, de acordo com o provimento 22/2009-CGJ)

Processo n.º 3376-11.2016.8.10.0056
Classe CNJ: Processo Cível e do Trabalho | Processo de Conhecimento | Procedimento de Conhecimento | Procedimento
Ordinário
Requerente: JORGE FELLIPE VIEIRA SALES
Requerido(a): SEGURADORA LIDER
Finalidade: Intimação da Advogada MARA RÚBIA ARAÚJO DA SILVA BRINGEL, OAB/MA n.º 5.689 e FRANCISCO ALDAIRTON
RIBEIRO CARVALHO JUNIOR, OAB/MA 9515 A, para tomar ciencia do despacho a seguir transcrito: "Vistos,Tendo em vista a
ausência de acordo entre as partes, passo a sanear o processo (CPC/2015, artigo 357).Da análise dos autos constato que fora
levantada a preliminar de falta de interesse de agir do autor em virtude do não exaurimento das vias administrativas, entretanto
ressalto que, não é obrigatório o esgotamento da via administrativa, pois a Constituição Federal, em regra, garante o acesso ao
Judiciário de forma irrestrita, por força do princípio da inafastabilidade da prestação jurisdicional. Assim, restando assentado o
binômio necessidade/adequação, evidenciado está o interesse de agir da parte autora pelo que rejeito a referida preliminar.No
mais, constado que a lide percorreu seus cursos normais, estando presentes os pressupostos processuais e as condições das
ações, motivo pelo qual dou por saneados os processos.Desta feita intimem-se as partes desta decisão, e para dizer se têm
interesse na produção de provas; ou se entendem que as provas documentais já apresentadas são suficientes para análise dos
feitos.Intimem-se. Cumpra-se.Santa Inês, 20 de junho de 2017. Luciany Cristina de Sousa Ferreira Miranda Juíza de Direito da 2ª
Vara".

Santa Ines/Ma, 29 de junho de 2017.

Hélio Regis Viana Lima
Auxiliar Judiciário
Mat.116293

(assino de ordem da MM.ª Juíza de Direito, de acordo com o provimento 22/2009-CGJ)

Processo n.º 344-61.2017.8.10.0056
Classe CNJ: Processo Cível e do Trabalho | Processo de Conhecimento | Procedimento de Conhecimento | Procedimentos
Especiais | Procedimentos Regidos Por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos | Busca e Apreensão em Alienação
Fiduciária
Requerente: BANCO TOYOTA DO BRASIL S/A
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Requerido: ROBERTO SILVA ARAÚJO
Finalidade: Intimação do Advogado(a) do requerente, DRª MARIA LUCÍLIA GOMES, OAB/SP n.º 84.206, para tomar ciência da
sentença de fls. 57 a seguir transcrita:"Banco Toyota do Brasil S/A. moveu ação de Busca e Apreensão contra Roberto Silva
Araújo, visando ao bem descrito na inicial que lhe fora alienado fiduciariamente em garantia. Posteriormente, antes mesmo do
deferimento da liminar o autor requereu a desistência da ação. É o relatório. DECIDO. Na desistência, o autor abdica do direito
subjetivo de invocar a jurisdição, impedindo que ela, através do processo em curso, ponha fim ao litígio. Não significa,
evidentemente, renúncia ao direto material controvertido, pelo contrário, abdica-se, tão somente da possibilidade de ver composto
o conflito naquele feito, que se extingue em razão da desistência. Assim, como a desistência só produz efeitos processuais depois
de ratificada pela autoridade judiciária, homologo a desistência da ação para os fins do art. 200, parágrafo único do Novo Diploma
Processual Civil. DISPOSITIVO. Julgo, em consequência, extinto o processo, com fundamento no art. 485, VIII, do Novo Código de
Ritos. Sem condenação em honorários. Custas a cargo da parte autora. P. R. I. Santa Inês, 12 de junho de 2017. Luciany Cristina
de Sousa Ferreira Miranda. Juíza de Direito da 2ª Vara".

Santa Ines/MA, 28 de Junho de 2017.

Sonia Barros Pereira
Técnica Judiciária
Mat.134676

(assino de ordem do MM. Juiz de Direito, de acordo com o provimento 22/2009-CGJ)

Processo n.º 395-72.2017.8.10.0056
Classe CNJ: Processo Cível e do Trabalho | Processo de Conhecimento | Procedimento de Cumprimento de Sentença |
Cumprimento de Sentença
Requerente: Maria de Jesus Costa de Moura, representando Sulamita Costa de Moura e outro
Requerido(a): COMPANHIA VALE DO RIO DOCE (VALE S.A)
Finalidade: Intimação dos advogados GABRIEL SILVA PINTO, OAB/MA 11742-A E DEYVISON DOS SANTOS PEREIRA,
OAB/MA n.º 9146, para efetuarem o pagamento do crédito no valor de R$479.870,09 (com honorários), no prazo de 15(quinze)
dias, sob pena de acréscimo de multa no percentual de 10%, bem como de honorários advocatícios no percentual de 10%,
conforme decisão a seguir transcrita: "Trata-se de pedido de cumprimento de sentença provisório. Compulsando os autos,
observa-se que o pedido preenche os requisitos previstos no art. 522 do CPC/2015.Deixo de analisar o pedido de dispensa de
caução tendo em vista que a propositura do cumprimento provisório de sentença INDEPENDE de caução, ou seja, a parte pode
dar início da mesma forma que daria ao cumprimento definitivo. Isso porque a prestação da caução é DURANTE o cumprimento de
sentença, e pode ser melhor analisada no momento do levantamento do dinheiro.Destarte, intime-se a parte sucumbente, por meio
de seu patrono constituído nos autos (art. 513, §2º, inc. I, CPC/2015) para que efetue o pagamento do crédito apurado (cálculos
pag. 13), no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena do acréscimo de multa no percentual de 10% (dez por cento), bem como de
honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento), conforme estabelece o art. 523, do CPC/20125.Transcorrido o
prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado,
independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação.Caso a ré não efetue o
pagamento, proceda-se a penhora on-line do valor da condenação já acrescido da multa e honorários, ambos no percentual de
10% (dez por cento), nos termos do §3º do art. 523, do NCPC.Cumpra-se. Santa Inês, 12 de junho de 2017.Luciany Cristina de
Sousa Ferreira Miranda.Juíza de Direito da 2ª Vara

Santa Inês/MA, 29 de junho de 2017.

Fernanda de Abreu Carvalho Bezerra
Técnica Judiciária
Mat.151712.

(assino de ordem da MM. Juíza de Direito, de acordo com o provimento 22/2009-CGJ)

Processo n.º 436-39.2017.8.10.0056
Classe CNJ: Processo Cível e do Trabalho | Processo de Conhecimento | Procedimento de Conhecimento | Procedimentos
Especiais | Procedimentos Regidos Por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos | Busca e Apreensão em Alienação
Fiduciária
Requerente: BV FINANCEIRA S/A
Requerida: JOENIA PIRES DE ARAÚJO
Finalidade: Intimação do Advogado(a) do requerente,DRº GIULIO ALVARENGA REALE, OAB/MA n.º 15.275-A, para tomar
ciência da sentença de fls. 37 a seguir transcrita:"BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO moveu
ação de Busca e Apreensão em desfavor de JEANIA PIRES DE ARAÚJO visando ao bem descrito na inicial que lhe fora alienado
fiduciariamente em garantia. A liminar foi deferida à fl. 28, entretanto, antes do cumprimento da decisão, o autor requereu a
desistência do feito (fl. 35). É o relatório. DECIDO. A desistência, o autor abdica do direito subjetivo de invocar a jurisdição,
impedindo que ela, através do processo em curso, ponha fim ao litígio. Não significa, evidentemente, renúncia ao direto material
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controvertido, pelo contrário, abdica-se, tão somente da possibilidade de ver composto o conflito naquele feito, que se extingue em
razão da desistência. O pedido de desistência pode ocorrer no curso do processo até a prolação da sentença e independe do
consentimento do réu, se pleiteada antes de apresentada à contestação, conforme estabelece o § 4º do art. 485, do Novo Código
de Processo Civil, ou seja, se requerida antes que a outra parte tenha integrado um dos pólos da demanda de maneira efetiva. No
presente processo, como o(a) requerido(a) ainda não foi validamente citado(a), não é necessário que se conceda a ele(a)
oportunidade para se manifestar acerca do ato de disposição. Assim, como a desistência só produz efeitos processuais depois de
ratificada pela autoridade judiciária, homologo a desistência da ação para os fins do art. 200, parágrafo único do Novo Diploma
Processual Civil, julgo, em consequência, extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VIII, do Código
de Ritos. Custas a cargo do desistente, na forma da lei. P.R.I e Arquive-se oportunamente. Santa Inês, 12 de junho de 2017.
Luciany Cristina de Sousa Ferreira Miranda. Juíza de Direito da 2ª Vara".

Santa Ines/MA, 28 de junho de 2017.

Sonia Barros Pereira
Técnica Judiciária
Mat.134676

(assino de ordem do MM. Juiz de Direito, de acordo com o provimento 22/2009-CGJ)

Processo n.º 438-77.2015.8.10.0056
Classe CNJ: Processo Cível e do Trabalho | Processo de Conhecimento | Procedimento de Conhecimento | Procedimentos
Especiais | Procedimentos Regidos Por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos | Busca e Apreensão em Alienação
Fiduciária
Requerente: BV Financeira S/A
Requerido:Alzumir Nussrala bispo
Finalidade: Intimação do Advogado(a) do requerente, DRº GIULIO ALVARENGA REALE, OAB/MA n.º 15.275-A, para indicar a
localização do bem, a fim de que se possa proceder a uma nova tentativa de busca e apreensão do veículo, ou requerer o que
entender cabível, no prazo de 10 (dez) dias.

Santa Inês/MA, 29 de junho de 2017.

Sonia Barros Pereira
Técnica Judiciária
Mat.134676.

(assino de ordem da MM. Juíza de Direito, de acordo com o provimento 22/2009-CGJ)

Processo n.º 478-30.2013.8.10.0056
Classe CNJ: Processo Cível e do Trabalho | Processo de Conhecimento | Procedimento de Conhecimento | Procedimento
Ordinário
Requerente: R P Pessoa
Requerido: Banco Volkswagen S/A
Finalidade: Intimação dos Advogados do requerente, DRº JOSÉ WILSON CARDOSO DINIZ, OAB/MA n.º 6.055, do requerido,
DRª STÊNIA RAQUEL ALVES DE MELO, OAB/MA nº 12.697-A, para dizerem de tem interesse na produção de provas; ou se
entendem que as provas documentais já apresentadas são suficientes para análise dos feitos,no prazo de 10 (dez) dias.

Santa Inês/MA, 29 de junho de 2017.

Sonia Barros Pereira
Técnica Judiciária
Mat.134676.

(assino de ordem da MM. Juíza de Direito, de acordo com o provimento 22/2009-CGJ)

Processo n.º 489-88.2015.8.10.0056
Classe CNJ: Processo Cível e do Trabalho | Processo de Conhecimento | Procedimento de Conhecimento | Procedimentos
Especiais | Procedimentos Regidos Por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos | Busca e Apreensão em Alienação
Fiduciária
Requerente: B V FINANCEIRA S/A
Requerida: DICILENE DE SOUZA
Finalidade: Intimação do Advogado, do requerente, DRª CRISTIANE BELLINATI GARCIA LOPES, OAB/MA n.º 8784-A, para
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tomar ciência da sentença de fls. 105 a seguir transcrita:"BV FINANCEIRA S/A moveu ação de Busca e Apreensão contra
DICILENE DE SOUZA, visando ao bem descrito na inicial que lhe fora alienado fiduciariamente em garantia. A liminar de busca e
apreensão foi deferida. Entretanto, antes do cumprimento da liminar o autor requereu a desistência da ação em virtude de ter
realizado composição extrajudicial com a requerida. É o relatório. DECIDO. Na desistência, o autor abdica do direito subjetivo de
invocar a jurisdição, impedindo que ela, através do processo em curso, ponha fim ao litígio. Não significa, evidentemente, renúncia
ao direto material controvertido, pelo contrário, abdica-se, tão somente da possibilidade de ver composto o conflito naquele feito,
que se extingue em razão da desistência. Assim, como a desistência só produz efeitos processuais depois de ratificada pela
autoridade judiciária, homologo a desistência da ação para os fins do art. 200, parágrafo único do Novo Diploma Processual Civil.
DISPOSITIVO. Julgo, em consequência, extinto o processo, com fundamento no art. 485, VIII, do Novo Código de Ritos. Sem
condenação em honorários. Custas a cargo da parte autora. Ademais, revogo a medida liminar de busca e apreensão outrora
concedida, bem como qualquer outra restrição ou bloqueio que tenha determinado nos presentes autos sobre o veículo objeto da
desta lide. P. R. I. Santa Inês, 19 de abril de 2017. Luciany Cristina de Sousa Ferreira Miranda. Juíza de Direito da 2ª Vara".

Santa Ines/MA, 28 de junho de 2017.

Sonia Barros Pereira
Técnica Judiciária
Mat.134676

(assino de ordem do MM. Juiz de Direito, de acordo com o provimento 22/2009-CGJ)

Processo n.º 584-84.2016.8.10.0056
Classe CNJ: Processo Cível e do Trabalho | Processo de Conhecimento | Procedimento de Conhecimento | Procedimentos
Especiais | Procedimentos Regidos Por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos | Busca e Apreensão em Alienação
Fiduciária
Requerente: Administradora de Consórcio Nacional Honda
Requerido(a): Marcelo Costa Feitosa
Finalidade: Intimação do Advogado(a) do requerente, DRº NELSON PASCHOALOTTO, OAB/SP n.º 108.911 , para se manifestar
sobre a certidão de fl. 39, no prazo de 10 (dez) dias.

Santa Inês/MA, 29 de junho de 2017.

Sonia Barros Pereira
Técnica Judiciária
Mat.134676.

(assino de ordem da MM. Juíza de Direito, de acordo com o provimento 22/2009-CGJ)

Processo n.º 659-26.2016.8.10.0056
Classe CNJ: Processo Cível e do Trabalho | Processo de Conhecimento | Procedimento de Conhecimento | Procedimento Sumário
Requerente: AUNIRENE MENDES BARBOSA
Requerido(a): MÁRCIO FRANCISCO ALVES SILVA
Finalidade: Intimação do Advogado MARCOS PAULO MADEIRA, OAB/MA n.º 14669 A, para tomar ciencia da sentença a seguir
transcrita: "SENTENÇA: Aunirene Mendes Barbosa moveu ação de rescisão contratual com pedido de tutela antecipada contra
Marcio Francisco Alves Silva, visando ao bem descrito na inicial. A tutela antecipada fora deferida e o bem foi apreendido e
devolvido para sua proprietária. Entretanto, o requerido não fora localizado. Em pedição de fl. 72/73, a autora requereu a
desistência da ação. É o relatório. DECIDO. Na desistência, o autor abdica do direito subjetivo de invocar a jurisdição, impedindo
que ela, através do processo em curso, ponha fim ao litígio. Não significa, evidentemente, renúncia ao direto material controvertido,
pelo contrário, abdica-se, tão somente da possibilidade de ver composto o conflito naquele feito, que se extingue em razão da
desistência. Assim, como a desistência só produz efeitos processuais depois de ratificada pela autoridade judiciária, homologo a
desistência da ação para os fins do art. 200, parágrafo único do Novo Diploma Processual Civil. DISPOSITIVO. Julgo, em
consequência, extinto o processo, com fundamento no art. 485, VIII, do Novo Código de Ritos. Sem condenação em honorários e
custas, visto ser a parte autora beneficiária da justiça gratuita. Ademais, revogo todas as restrições ou bloqueio que tenha
determinado nos presentes autos sobre o veículo objeto da desta lide. P. R. I. Cumpra-se. Santa Inês, 19 de junho de 2017.
Luciany Cristina de Sousa Ferreira Miranda, Juíza de Direito da 2ª Vara".

Santa Ines/Ma, 28 de junho de 2017.

Hélio Regis Viana Lima
Auxiliar Judiciário
Mat.116293

(assino de ordem da MM.ª Juíza de Direito, de acordo com o provimento 22/2009-CGJ)

Página 1851 de 2382 Diário da Justiça Eletrônico Disponibilização: 30/06/2017
Edição nº 114/2017 Publicação: 03/07/2017

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO - Praça Dom Pedro II, s/n Centro - CEP 65010-905 - São Luis-MA - Fone: (98) 2106-9000 - www.tjma.jus.br
Diário da Justiça Eletrônico - Diretoria Judiciária - Coordenadoria de Jurisprudência e Publicações - Fone: (98) 2106 9805 / 9810 / 9896 / 9897 - publicacoes@tj.ma.gov.br



Processo n.º 691-94.2017.8.10.0056
Classe CNJ: Processo Cível e do Trabalho | Processo de Conhecimento | Procedimento de Conhecimento | Procedimentos
Especiais | Procedimentos Regidos Por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos | Busca e Apreensão em Alienação
Fiduciária
Requerente: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
Requerido: SEBASTIAO SOARES MELO
Finalidade: Intimação do Advogado(a) do requerente,DRª CRISTIANE BELLINATI GARCIA LOPES, OAB/MA n.º 8784-A, para
tomar ciência da sentença de fls. 32 a seguir transcrita:"BV Financeira S/A Credito, Financiamento e Investimento moveu ação de
Busca e Apreensão contra Sebastião Soares Melo, visando ao bem descrito na inicial que lhe fora alienado fiduciariamente em
garantia. Posteriormente, antes mesmo do deferimento da liminar o autor requereu a desistência da ação. É o relatório. DECIDO.
Na desistência, o autor abdica do direito subjetivo de invocar a jurisdição, impedindo que ela, através do processo em curso, ponha
fim ao litígio. Não significa, evidentemente, renúncia ao direto material controvertido, pelo contrário, abdica-se, tão somente da
possibilidade de ver composto o conflito naquele feito, que se extingue em razão da desistência. Assim, como a desistência só
produz efeitos processuais depois de ratificada pela autoridade judiciária, homologo a desistência da ação para os fins do art. 200,
parágrafo único do Novo Diploma Processual Civil. DISPOSITIVO. Julgo, em consequência, extinto o processo, com fundamento
no art. 485, VIII, do Novo Código de Ritos. Sem condenação em honorários. Custas a cargo da parte autora. P. R. I. Santa Inês, 12
de junho de 2017. Luciany Cristina de Sousa Ferreira Miranda. Juíza de Direito da 2ª Vara".

Santa Ines/MA, 28 de junho de 2017.

Sonia Barros Pereira
Técnica Judiciária
Mat.134676

(assino de ordem do MM. Juiz de Direito, de acordo com o provimento 22/2009-CGJ)

Processo n.º 751-67.2017.8.10.0056
Classe CNJ: Processo Cível e do Trabalho | Processo de Conhecimento | Procedimento de Conhecimento | Procedimento
Ordinário
Requerente: ROCHEDO
Requerido(a): CARTORIO DO 1º OFICIO
Finalidade: Intimação dos Advogados MARIANE BEZERRA COELHO, OAB/MA n.º 13771 e JURUCEY SOUZA DOS SANTOS
NETO, OAB/MA 7200, para tomar ciencia da sentença a seguir transcrita: "SENTENÇA: Rochedo Assessoria Imobiliária moveu
Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido Liminar contra Cartório do 1º Ofício Extrajudicial de Santa Inês. Fora designada audiência
de conciliação, oportunidade na qual o autor requereu a desistência da ação. Os autos vieram-me conclusos. É o relatório.
DECIDO. Na desistência, o autor abdica do direito subjetivo de invocar a jurisdição, impedindo que ela, através do processo em
curso, ponha fim ao litígio. Não significa, evidentemente, renúncia ao direto material controvertido, pelo contrário, abdica-se, tão
somente da possibilidade de ver composto o conflito naquele feito, que se extingue em razão da desistência. Assim, como a
desistência só produz efeitos processuais depois de ratificada pela autoridade judiciária, homologo a desistência da ação para os
fins do art. 200, parágrafo único do Novo Diploma Processual Civil. DISPOSITIVO. Julgo, em consequência, extinto o processo,
com fundamento no art. 485, VIII, do Novo Código de Ritos. Sem condenação em honorários e custas, visto ser a parte autora
beneficiária da justiça gratuita. P. R. I. Cumpra-se. Santa Inês, 19 de junho de 2017. Luciany Cristina de Sousa Ferreira Miranda,
Juíza de Direito da 2ª Vara".

Santa Ines/Ma, 28 de junho de 2017.

Hélio Regis Viana Lima
Auxiliar Judiciário
Mat.116293

(assino de ordem da MM.ª Juíza de Direito, de acordo com o provimento 22/2009-CGJ)

Processo n.º 758-30.2015.8.10.0056
Classe CNJ: Processo Cível e do Trabalho | Processo de Conhecimento | Procedimento de Conhecimento | Procedimentos
Especiais | Procedimentos Regidos Por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos | Busca e Apreensão em Alienação
Fiduciária
Requerente: Maranhão Motos Ltda
Requerido: Hildemar Ferreira dos Santos
Finalidade: Intimação do Advogado(a) do requerente, DRº IRANDY GARCIA DA SILVA, OAB/MA n.º 5.208-A, para se manifestar e
requerer o que entender cabível a fim de que seja dado proseguimento ao feito,no prazo de 10 (dez) dias.

Santa Inês/MA, 29 de junho de 2017.
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Sonia Barros Pereira
Técnica Judiciária
Mat.134676.

(assino de ordem da MM. Juíza de Direito, de acordo com o provimento 22/2009-CGJ)

Processo n.º 780-54.2016.8.10.0056
Classe CNJ: Processo Cível e do Trabalho | Processo Cautelar | Busca e Apreensão
Requerente: OMNI S/A
Requerido(a):Cicero Lima de Sousa
Finalidade: Intimação do Advogado(a) do requerente, DRº GIULIO ALVARENGA REALE, OAB/MA n.º 15.275- A, para, tendo em
vista que a busca e apreensão não fora cumprida em virtude da não localização do bem objeto desta lide, se manifestar,
requerendo o que entender cabível, no prazo de 10 (dez) dias.

Santa Inês/MA, 29 de junho de 2017.

Sonia Barros Pereira
Técnica Judiciária
Mat.134676.

(assino de ordem da MM. Juíza de Direito, de acordo com o provimento 22/2009-CGJ)

Processo n.º 825-89.2015.8.10.0057
Classe CNJ: Processo Criminal | Processo Comum | Ação Penal de Competência do Júri
Requerente: MPE
Requerido: OSMAR PEREIRA ALVES
Finalidade: Intimação dos Advogados do Requerido Dr. BENTO VIEIRA, OAB/MA n.º 4692, Dr. FRANCISCO FRANÇA DE
MEDEIROS OAB/MA 9426 e Dr. BENTO VIEIRA SOBRINHO OAB/MA 14.065, para comparecerem em sessão do Tribunal do Júri
designado para o dia 16 de agosto de 2017 às 09:00 horas, no salão do Tribunal do Júri, da Comarca de Santa Inês, com sessão
pública de sorteio dos 25 (vinte e cinco) jurados para o dia 17 de julho de 2017 às 14h30min, na sala de audiências deste Juízo,
nos termos do despacho a seguir transcrito: 1. Considerando que o Egrégio Tribunal de Justiça do Maranhão deferiu o pedido de
desaforamento dos presentes autos, tendo sido distribuído para este Juízo, e tendo em vista que os autos já estão prontos para
julgamento pelo Tribunal do Júri, não havendo diligências a realizar, declaro saneado o processo, seguindo, em anexo, relatório
dos autos (fls. 436/438), nos moldes do art. 423, inciso II, do CPP1. 2. Desta forma, determino que o pronunciado OSMAR
PEREIRA ALVES, seja submetido a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri Popular, cuja sessão designo para o DIA 16 DE
AGOSTO DE 2017, às 09:00 horas, no Salão do Tribunal do Júri, nesta Comarca. 3. Intimem-se as testemunhas arroladas pelo
Ministério Público e pela Defesa, bem assim o(s) réu(s) e seu advogado constituído, nos termos do art. 431 do CPP. 4. Dê-se
ciência ao Ministério Público Estadual. 5. Para sessão pública de sorteio dos 25(vinte e cinco) jurados (art. 433 do CPP), designo o
dia 17 DE JULHO DE 2017, às 14h30min, na sala de audiências deste Juízo, para a qual deverão ser intimados o representante
local do Ministério Público Estadual, a Defensoria Pública Estadual e da Ordem dos Advogados do Brasil, para acompanharem o
sorteio dos jurados que atuarão na sessão, nos moldes do art. 432 do CPP. 6. Feito o sorteio, notifiquem-se os Jurados sorteados,
na forma do disposto no art. 434 do CPP, para comparecerem no dia e hora acima designado, sob as penas da lei, transcrevendo-
se no expediente de convocação os artigos 436 a 446 do CPP. 7. Expeça-se, ainda, Edital de Convocação, na forma do art. 435 do
CPP, constando dia e horário da Sessão de Julgamento e a relação dos jurados convocados, os nomes do acusado e de seu
advogado, divulgando-se no átrio do Fórum e no DJe. 8. Requisite-se reforço policial ao Comando da Polícia Militar de Pindaré-
Mirim/MA. 9. Comunique-se ao Tribunal de Justiça e à Corregedoria Geral da Justiça VIA DIGIDOC. 11. Façam-se as
comunicações necessárias. 12. Cumpra-se. Santa Inês (MA), 27 de junho de 2017. LUCIANY CRISTINA DE SOUSA FERREIRA
MIRANDA Juíza Titular da 2ª Vara.

Santa Inês/MA, 28 de junho de 2017.

Caio Júlio Rodrigues de Camargo
Secretário Judicial
Mat. 180711.

(assino de ordem da MM. Juíza de Direito, de acordo com o provimento 22/2009-CGJ)

Processo n.º 899-78.2017.8.10.0056
Classe CNJ: Processo Cível e do Trabalho | Processo de Conhecimento | Procedimento de Conhecimento | Procedimentos
Especiais | Procedimentos Regidos Por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos | Busca e Apreensão em Alienação
Fiduciária
Requerente: BANCO ITAUCARD S/A
Requerido(a): YARLLA BARBERINO DE LACERDA
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Finalidade: Intimação do Advogado(a) do requerente, ANTONIO BRAZ DA SILVA, OAB/MA n.º 14.660-A, para tomar ciência da
sentença de fls. 48 a seguir transcrita:"Banco Itaucard S/A moveu ação de Busca e Apreensão contra Banco Itaucard S/A, visando
ao bem descrito na inicial que lhe fora alienado fiduciariamente em garantia. A liminar de busca e apreensão foi deferida.
Entretanto, antes do cumprimento da liminar o autor requereu a desistência da ação. É o relatório. DECIDO. Na desistência, o
autor abdica do direito subjetivo de invocar a jurisdição, impedindo que ela, através do processo em curso, ponha fim ao litígio. Não
significa, evidentemente, renúncia ao direto material controvertido, pelo contrário, abdica-se, tão somente da possibilidade de ver
composto o conflito naquele feito, que se extingue em razão da desistência. Assim, como a desistência só produz efeitos
processuais depois de ratificada pela autoridade judiciária, homologo a desistência da ação para os fins do art. 200, parágrafo
único do Novo Diploma Processual Civil. DISPOSITIVO.Julgo, em consequência, extinto o processo, com fundamento no art. 485,
VIII, do Novo Código de Ritos. Sem condenação em honorários. Custas a cargo da parte autora. Ademais, revogo a medida liminar
de busca e apreensão outrora concedida, bem como qualquer outra restrição ou bloqueio que tenha determinado nos presentes
autos sobre o veículo objeto da desta lide. P. R. I. Santa Inês, 12 de junho de 2017. Luciany Cristina de Sousa Ferreira Miranda.
Juíza de Direito da 2ª Vara".

Santa Ines/MA, 28 de junho de 2017.

Sonia Barros Pereira
Técnica Judiciária
Mat.134676

(assino de ordem do MM. Juiz de Direito, de acordo com o provimento 22/2009-CGJ)

Processo n.º 931-54.2015.8.10.0056
Classe CNJ: Processo Cível e do Trabalho | Processo de Conhecimento | Procedimento de Conhecimento | Procedimento Sumário
Requerente: MARIA DO PERPETUO SOCORRO NEVES DE OLIVEIRA
Requerido(a): AZ SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA
Finalidade: Intimação do Advogado: MARCOS PAULO MADEIRA OAB/PI 6077, para tomar ciência do despacho a seguir
transcrito: "Tendo em vista que os valores bloqueados por meio da penhora on line são insuficientes para quitar a execução,
intime-se o exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, manifeste-se, requerendo o que entender cabível. Cumpra-se. Santa
Inês/MA, 19 de junho de 2017. Luciany Cristina de Sousa Ferreira Miranda, Juíza de Direito da 2ª Vara".

Santa Ines/Ma, 29 de junho de 2017.

Hélio Regis Viana Lima
Auxiliar Judiciário
Mat.116293

(assino de ordem da MM.ª Juíza de Direito, de acordo com o provimento 22/2009-CGJ)

Terceira Vara de Santa Inês

EDITAL DE INTIMAÇÃO
REG. DISTRIBUIÇÃO : 14262016
DENOMINAÇÃO: TUTELA E CURATELA- NOMEAÇÃO
PARTE REQUERENTE: ARLINDO PACHECO
REQUERIDA: FRANCISCA ALVES DE MORAES
A Excelentíssima Senhora, KARINY REIS BOGÉA SANTOS, Juíza de Direito da Terceira Vara da Comarca de Santa Inês,
Estado do Maranhão. M A N D A o (a) Senhor(a) Oficial(a) de Justiça a quem este for distribuído, que proceda a
INTIMAÇÃO do Dr. JOSE RORIZ JUNIOR, OAB/MA: 15274, advogado militante nesta Comarca. FINALIDADE: Para
comparecer perante este Juízo de Direito da 3ª Vara, Comarca de Santa Inês/MA, na sala das audiências, Fórum Des. João
Miranda Sobrinho, situado na Rua do Bambu, s/n, Centro, nesta cidade, no dia 13/09/2017 às 15:00 horas, ocasião em que
será realizada a audiência de Interrogatório. O que se CUMPRA nos termos e na forma da Lei. Dado e passado o presente
nesta Secretaria Judicial a meu cargo, nesta cidade de Santa Inês, Estado do Maranhão, aos 29 de Junho de 2017. Eu,
Antonio Sergio Gonzaga Pereira, Auxiliar Judiciário, que o fiz digitar, conferi e subscrevo por ordem da MM. Juíza de
Direito da Terceira Vara, art. 225, VII do CPC.

KARINY REIS BOGÉA SANTOS
Juíza de Direito da 3ª Vara

EDITAL DE INTIMAÇAO

REG. DISTRIBUIÇÃO: 3244-85.2015.8.10.0056 (32452015)
DENOMINAÇÃO: ADOÇÃO
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DATA DO AJUIZAMENTO: 15/15/2015 09:27:35
PARTE REQUERENTE: DIEGO CARDOSO PEREIRA e NIVIA RAYANE DOS SANTOS PEREIRA
PARTE REQUERIDA: ROSÂNGELA DA SILVA MOTA

A Excelentíssima Senhora KARINY REIS BOGÉA SANTOS, Juíza de Direito Titular da Terceira Vara da Comarca de Santa Inês,
Estado do Maranhão. M A N D A o(a) Senhor(a) Oficial(a) de Justiça a quem este for distribuído, que proceda a INTIMAÇÃO do
Dr.ª KÁTIA JANSEN- OAB/MA 5.392, militante nesta comarca, brasileira, solteira, Advogada, com Escritório Prossional na
Travessa Bandeira Tribuzzi, n.º 101, bairro Santo Antônio, Santa Inês/MA. FINALIDADE: Para cumprirem a determinação de fls. 33
nos autos, ou justificarem a sua impossibilidade: " O MPE requereu a oitiva da ma~e biológica e do avô materno, a serem
apresentandos pelos requerentes, não sendo possível apresentarão os endereços 15 dias antes da audiência)". Dado e passado o
presente nesta Secretaria Judicial a meu cargo, nesta cidade de Santa Inês, Estado do Maranhão, aos 28 de junho de 2017. Eu,
Glênia Stéfany Firmino Matos, Auxiliar Judiciário, que o fiz digitar, conferi e subscrevo por ordem da MMª Juíza de Direito Titular da
Terceira Vara, art. 225, VII do CPC.

KARINY REIS BOGÉA SANTOS
Juíza de Direito Titular da 3ª Vara

EDITAL DE INTIMAÇÃO
REG. DISTRIBUIÇÃO : 7432015
DENOMINAÇÃO: TUTELA E CURATELA-NOMEAÇÃO
REQUERENTE: MARIA ALVES DOS SANTOS
REQUERIDA: RAIMUNDO ALVES DOS SANTOS
A Excelentíssima Senhora, KARINY REIS BOGÉA SANTOS, Juíza de Direito Titular da Terceira Vara da Comarca de Santa
Inês, Estado do Maranhão. M A N D A o (a) Senhor(a) Oficial(a) de Justiça a quem este for distribuído, que proceda a
INTIMAÇÃO do Dr. JOSE RORIZ JUNIOR, OAB/MA: 4346-A, advogado militante nesta Comarca. FINALIDADE: Para
comparecer perante este Juízo de Direito da 3ª Vara, Comarca de Santa Inês/MA, na sala das audiências, Fórum Des. João
Miranda Sobrinho, situado na Rua do Bambu, s/n, Centro, nesta cidade, no dia 13/09/2017 às 14:00 horas, ocasião em que
será realizada a audiência de Interrogatório. O que se CUMPRA nos termos e na forma da Lei. Dado e passado o presente
nesta Secretaria Judicial a meu cargo, nesta cidade de Santa Inês, Estado do Maranhão, aos 29 de junho de 2017. Eu,
Antonio Sergio Gonzaga Pereira, Auxiliar Judiciário, que o fiz digitar, conferi e subscrevo por ordem da MM Juíza de
Direito da Terceira Vara, art. 225, VII do CPC.

KARINY REIS BOGÉA SANTOS
Juíza de Direito da 3ª Vara

EDITAL DE INTIMAÇÃO
PROCESSO: 753-91.2004.8.10.0056
CLASSE (CNJ): AÇÃO PENAL
AUTOR(A): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
RÉU: JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA E SILVA
A Excelentíssima Senhora KARINY REIS BOGÉA SANTOS, Juíza de Direito Titular da 3ª Vara da Comarca de Santa Inês/MA,
MANDA que proceda a INTIMAÇÃO do denunciado JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA E SILVA– ATUALMENTE EM LUGAR INCERTO E
NÃO SABIDO, para tomar conhecimento da audiência: DESPACHO:[…] Designo audiência para o dia 18/07/2017, às 14:30 horas.”

Kariny Reis Bogéa Santos
Juíza de Direito

PROCESSO: 1267-63.2012.8.10.0056
CLASSE (CNJ): AÇÃO PENAL
AUTOR(A): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
ACUSADO(A): FRANCISCO NILBERTO DE SOUSA
ADVOGADO(A): DR. FRANKLIN RORIZ NETO- OAB/MA: 3177
SENTENÇA: “Trata-se de Ação Penal em face Francisco Nilberto de Sousa, sendo a ele atribuída a prática do delito previsto no
art. 12 da Lei nº. 10.826/2003. No dia 02/07/2013 o processo foi suspenso pelo prazo de dois anos e imposta algumas condições
ao réu. O acusado compareceu para justificar suas atividades durante 21 meses. Com vista dos autos, o MPE pugnou pela
extinção da punibilidade do acusado. Os autos vieram-me conclusos para sentença. É o relatório. Passo à decisão. Trata-se de
processo criminal em que o réu foi agraciado com a suspensão condicional do processo. Conforme consta nos autos o réu não
compareceu nos últimos três meses, no entanto, já decorreram mais de dois anos do período de provas. Preceitua o parágrafo 5º,
do art. 89, da Lei nº. 9.099-95 que: § 5º Expirado o prazo sem revogação, o Juiz declarará extinta a punibilidade. Vejo que o artigo
não fala de cumprimento do período de provas, mas sim da sua expiração. Julio Fabrini Mirabete faz as seguintes ponderações:
No mesmo sentido é a lição de Cezar Bitencourt, para quem a causa extintiva da punibilidade não é o despacho judicial que a
decreta, mas o decurso do prazo do período de prova sem revogação. Assim, decorrido o biênio extintivo, sem revogação, a
extinção da pretensão punitiva é medida impositiva, trazendo como conseqüência que o processo suspenso não mais poderá ser
instaurado, visto que se operou a extinção da punibilidade, embora não catalogada no art. 107 do CP, mas prevista no art. 89, §5º,
da Lei n. 9.099/95. Nesse diapasão já de manifestou o TJRS: Pelo exposto, com base nos art. 89, §5º, da Lei nº. 9.099/95, declaro
prescrita a pretensão punitiva do Estado em face de Francisco Nilberto de Sousa, e consequentemente julgo extinta a punibilidade,
conforme art. 107 do CP. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Intimações necessárias. Após o trânsito em julgado, arquivem-se
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os autos com baixa na distribuição. Santa Inês, 25/02/2016.”
Kariny Reis Bogéa Santos

Juíza de Direito Titular

Santa Luzia

Primeira Vara de Santa Luzia

EDITAL DE CITAÇÃO
Prazo de 15 (quinze) dias
Processo n.º 1181-84.2015.8.10.0057
Classe CNJ: Processo Comum | Ação Penal – Procedimento Sumário
Denunciantes: MINISTÉRIO PÚBLICO DE ESTADO DO MARANHÃO
Denunciada: ANTONIO CARLOS SILVA AZEVEDO
A MMª Juíza de Direito titular da 1ª Vara desta comarca de Santa Luzia, nos autos de Ação Penal movida pelo Ministério Público,
no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o contido no Processo nº. 1181-84.2015.8.10.0057, determinou a expedição de
EDITAL DE CITAÇÃO com prazo de 15 (quinze) dias  de ANTONIO CARLOS SILVA AZEVEDO, brasileiro, nascido em
02/05/2017,  filho de José Fernandes de Azevedo e Claudemar Silva Azevedo, com último endereço conhecido à Rua São Miguel,
nº 10 Alto São Francisco, SAnta Luzia/MA, hoje com paradeiro ignorado, para responder aos termos da ação penal contra si
interposta pelo Ministério Público Estadual, dando-lhe por incurso nas sanções do art. 309, do Código de Trânsito, no prazo de 10
(dez) dias, apresentar resposta escrita à acusação, por meio de advogado constituído, cujo endereço para intimação deverá ser
informado a este juízo, sendo que, deixando de fazê-lo, sem prejuízo da nomeação de defensor dativo para patrocinar sua defesa,
será determinada a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional, podendo vir a ser decretada sua prisão preventiva
como forma de assegurar a eventual aplicação da lei penal ou na presença de algum outro requisito do art. 312 do Código de
Processo Penal. Não possuindo condições financeiras de constituir profissional de sua confiança, será nomeado defensor dativo
ao acusado. Em caso da procedência da acusação, a sentença fixará valor mínimo à reparação dos danos causados pela infração
cometida, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido (artigo 387, IV, CPP), cabendo a ele se manifestar a respeito. Dado e
passado o presente nesta cidade e Comarca de Santa Luzia, em 28 de junho de 2017, ao qual dou ampla publicação, tanto pela
afixação de uma via no átrio do Fórum, quanto pelo envio para publicação no Diário da Justiça eletrônico. Eu Darlinge Marinheiro
Leal,  Técnico(a) Judiciário(a), digitei e, após visto da Secretária Judicial , vai assinado pela MMª Juíza titular desta 1ª Vara visto da
Secretária Judicial, Luana Cristine Maciel da Silva,vai assinado pela MMª Juíza titular desta 1ª Vara.  Juíza MARCELLE
ADRIANE FARIAS SILVA,Titular da 1ª Vara.

Santa Luzia/MA, 29 de junho de 2017
Darlinge Marinheiro Leal

Técnica Judiciária
Mat. 156281

(Assinando de ordem da MMª. Juíza Marcelle Adriane Farias Silva, Titular da 1ª Vara da Comarca de Santa Luzia/MA)

Processo nº 327-22.2017.8.10.0057
Classe CNJ: Processo Cível e do Trabalho | Processo de Conhecimento | Procedimento de Conhecimento | Procedimento
Ordinário
Requerente: MARINETE VIEIRA DA SILVA
Advogado: Dr. Errico Ezequiel Finizola Caetano, OAB/MA 9.403-A
Requerente: RAIMUNDO NONATO ALVES COSTA
Advogado: Dr. Errico Ezequiel Finizola Caetano, OAB/MA 9.403-A
Requerido: COMPANHIA VALE DO RIO DOCE S/A – CVRD
Finalidade: Intimação da parte requerente para comparecer no dia 18 de julho de 2017, às 11h00min, na Sala de Audiências
desta 1ª Vara, a fim de participar de AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada nos autos do processo em epígrafe.
Advertências:
I - Não obtida a conciliação, da data da audiência terá início a contagem do prazo de 15 (quinze) dias para apresentar
contestação.(CPC, art. 335).
II - O não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade
da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida
em favor da União ou do Estado.(CPC, art. 334,§8º).
III - As partes devem estar acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos.(CPC, art. 334,§9º).

Santa Luzia/Ma, 28 de junho de 2017.
Bruno Wanderson de Moraes Pereira

Técnico Judiciário
Mat. 152710

(Assinando de ordem da MMª. Juíza Marcelle Adriane Farias Silva, Titular da 1ª Vara da Comarca de Santa Luzia/MA)
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Processo nº9000274-29.2010.8.10.0057
Procedimento do Juizado Especial Cível
Autor: JOSÉ SABINO SILVA
Advogado: Dr.Pedro Soares Nobre
Réus: NBT-NORTE BRASIL TELECOM S/A
Finalidade: Intimação do autor para tomar conhecimento do Ato Ordinatório, a seguir transcrito:
“(...)Em cumprimento ao art. 3º do Provimento nº 001/2007 da Corregedoria-Geral de Justiça, certifico que promovo o andamento
do feito, mediante a prática do ato ordinatório de intimação da parte autora para, querendo, se manifestar nos autos, a respeito da
Exceção de Pré-executividade interposta pela parte requerida, no prazo de 10(dez) dias.
Santa Luzia, 28 de junho de 2017
 Darlinge Marinheiro Leal, Técnica Judiciária da 1ª Vara.”

Santa Luzia, 28 de junho de 2017
Darlinge Marinheiro Leal

Técnica Judiciária
Mat. 156281

(Assinando de ordem da MMª. Juíza Marcelle Adriane Farias Silva, Titular da 1ª Vara da Comarca de Santa Luzia/MA)

Processo n° 1447-03.2017.8.10.0057 (14502017)
Classe CNJ: Processo Cível e do Trabalho | Processo de Conhecimento | Procedimento de Conhecimento | Procedimento do
Juizado Especial Cível
REQUERENTE: MARIA EVA CONCEIÇÃO FREIRE
Advogado: Dr. Caio Cesár Meneses Costa Lima, OAB/MA 14.078
REQUERIDO: COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO – CEMAR

SENTENÇA

“(...) Dispensado o relatório, conforme permissivo legal.
MARIA EVA DA CONCEIÇÃO FREIRE, suficientemente qualificada nos autos, ingressou com a presente ação em desfavor da
COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO  CEMAR por força de suposta cobrança abusiva relacionada à UC 4667310, de
titularidade da Srª ANTÔNIA MARIA DA CONCEIÇÃO DE SOUZA que, segundo documento de fls. 11 é sua genitora.
Pois bem. Vejo com ´foros´ de legitimidade a reclamação da autora quanto ao desvio aberrante da média de consumo verificada
com relação ao mês de abril/2017.
Porém, tal reclamação deve ser perseguida pela titular pela Unidade Consumidora, no caso, a Srª ANTÔNIA MARIA DA
CONCEIÇÃO DE SOUZA e não por terceiro que, ainda que parente próxima ou mesmo que residente na mesma casa, carece de
legitimidade ad causam para figurar, em seu próprio nome, no pólo ativo desta reclamação especial cível. A autora informou, ainda,
que a titular da UC faleceu, sendo assim a medida adequada é a modificação da titularidade da unidade junto à empresa
requerida.
Como é cediço, a tutela jurisdicional, provocada pela manifestação da parte, só há de concretizar-se em sentença definitiva quando
atendidos certos requisitos dogmáticos e normativos. Dentre estes requisitos estão os pressupostos processuais - que dizem
respeito à validade jurídica da relação processual a ser estabelecida - e as condições da ação - pertinentes à lide considerada em
si mesma.
Ensina Humberto Theodoro Júnior¹:#
"Como se vê, tanto os pressupostos processuais, como as condições da ação são exigências ou requisitos preliminares, cuja
inobservância impede o juiz de ter acesso ao julgamento do mérito. São verdadeiras questões prejudiciais de ordem processual e
que, por isso mesmo, não se podem confundir com o mérito da causa, já que nada têm a ver com a justiça ou injustiça do pedido
ou com a existência ou inexistência do direito material controvertido entre os litigantes".
Para a mais moderna doutrina processual, são 03 (três) as condições da ação: possibilidade jurídica do pedido, interesse de agir e
legitimidade de parte.
A legitimidade de parte, ou "qualidade para agir"²,#em se tratando do pólo ativo, consiste exatamente na titularidade para submeter
sua pretensão ao juiz da causa. Assim, só está legitimado a atuar quem for o possível titular do direito ou interesse deduzido na
inicial ou, como afirmou LIEBMAN, quando há a pertinência subjetiva da ação. Nesta senda, é expressamente vedado pleitear, em
nome próprio, direito alheio, salvo nas expressas hipóteses autorizadas pela lei. É o que se infere da regra do art. 18º do Código de
Processo Civil.
In casu, tal como manejada a inicial, a filha da titular da Unidade Consumidora é quem figura na qualidade de autora, como se
titular fosse do direito que pretende ver reconhecido. Porém o questionamento sobre a validade do débito e regularidade da sua
cobrança, a ninguém é dado questionar, é direito que assiste ao titular da UC e, dessa forma, somente este ostenta legitimidade
para deflagrar a ação competente.
Ex positis, com esteio nos arts. 485, incisos I e VI, do Código de Processo Civil, atento ao que mais consta dos autos e aos
princípios de Direito aplicáveis à espécie, indefiro a petição inicial e julgo extinto o processo, sem julgamento do mérito, pela
manifesta ilegitimidade da autora, o que não impede a renovação do pedido, desde que sanado o vício apontado.
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Oportunamente, arquive-se com baixa na distribuição e registro.
Oportunamente, quando findo o processo e satisfeita a obrigação, serão os autos encaminhados para eliminação, após cumprido
prazo de temporalidade disposto em Ato do TJMA.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Santa Luzia(MA), 21 de junho de 2017.
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Juíza Marcelle Adriane Farias Silva
Titular da 1ª Vara.”

Santa Luzia/Ma, 29 de junho de 2017.
Bruno Wanderson de Moraes Pereira

Técnico Judiciário
Mat. 152710

(Assinando de ordem da MMª. Juíza Marcelle Adriane Farias Silva, Titular da 1ª Vara da Comarca de Santa Luzia/MA)

Processo n° 153-13.2017.8.10.0057 (1532017)
Classe CNJ: Processo Cível e do Trabalho | Processo de Conhecimento | Procedimento de Conhecimento | Procedimento do
Juizado Especial Cível
REQUERENTE: IRANETE DE CASTRO SILVA
Advogado: Dr. Nilton Sousa de Holanda, OAB/MA 15.674
REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S/A
Advogado: Dr. Rafael Sganzerla Durand, OAB/MA 10.348-A

SENTENÇA

“(...) Dispensado o relatório, conforme permissivo do art. 38, caput, da Lei n. 9.099/95.
Ab initio, defiro à parte requerente os benefícios da gratuidade de justiça em razão da declaração de hipossufiência inserta na
inicial, de modo que faz jus à benesse legal  Art. 99, § 3º, CPC, único requisito da lei de regência.
Cuida-se de reclamação especial cível ajuizada por IRANETE DE CASTRO SILVA em face de BANCO DO BRASIL S.A, pelo qual,
em síntese, insurge-se contra a inscrição de seu nome em órgãos de maus pagadores, sob o argumento de que possui um
contrato assinado junto ao requerido referente a um imóvel minha casa minha vida e, que somente deveria realizar o pagamento
das parcelas após o recebimento do imóvel, o que nunca ocorreu.
Frustrada a tentativa de composição entre as partes, a ré, por sua vez, contestou o pedido, alegando preliminarmente a sua
ilegitimidade passiva, sob o fundamento de que o débito referente a operação programa minha casa minha vida foi ocasionado
pela empresa responsável pela obra. Contudo, analisando o documento de fls. 11, observo que o requerido é responsável pela
inscrição do nome do autor em órgão de restrição ao crédito, restando comprovada a sua responsabilidade no negócio jurídico
questionado. Deste modo, indefiro a preliminar.
Na sequência, requereu a rejeição da tutela antecipada, porém, em nenhum momento houve concessão da tutela de urgência
requerida, de modo, que indefiro a preliminar.
No mérito, informa que a origem da restrição ocorreu devido ao atraso na obra pela empresa responsável e que a situação estava
sendo resolvida de forma administrativa. Na sequência, requereu a improcedência do pedido de indenização por danos morais,
argumentou sobre a legalidade da cobrança efetuada, ante a presença de cláusula contratual autorizativa, princípio do pacta sunt
servanda, impossibilidade de inversão do ônus da prova e impugnação à gratuidade da justiça, requerendo, ao final, a
improcedência da demanda.
Pois bem. Quando da análise da regularidade do pedido inicial, observado por este juízo que não assiste direito o autor, senão
vejamos.
Analisando cópia do contrato juntado pelo requerido às fls. 80/87, observo que as cláusulas citadas pelo próprio reclamante são
claras ao dispor sobre a necessidade de realização de pagamento, bem como não condiciona o pagamento das parcelas ao
suposto recebimento do imóvel.
A cláusula quarta, alínea "a" é nítida ao dispor que "a primeira parcela vence no ano subsequente, no mesmo dia e mês de
assinatura do contrato". E a alínea "b" dispõe que "as demais parcelas, de acordo com o prazo estabelecido no F.6.1 (Prazo de
Pagamento), vencem nos anos subsequentes à data do primeiro vencimento, na data de aniversário do contrato".
Ademais, a cláusula primeira, parágrafo quinto, prevê que "o(s) beneficiários declara(m)-se ciente(s) de que deve(m) pagar ao BB
a importância indicada no item "F.6" (Valor da Contrapartida do(s) Beneficiário (s)) deste instrumento, correspondente à
contrapartida  disciplinada na Cláusula Quarta.
Nota-se que o reclamante estava ciente que deveria realizar o pagamento no prazo fixado em contrato, no entanto, optou por não
fazê-lo, descumprindo o contrato firmado.
Ora, se a inscrição tem por base um contrato lícito, o pedido do autor não tem amparo legal, de modo, que a solução que se impõe
é o seu indeferimento.
Inocorrente o dano ou ato ilícito imputável à ré, restam descaracterizados os elementos da responsabilidade civil perseguida.
Isto posto, com fundamento nos art. 487, I do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE em todos os seus termos.
O prazo para recurso é de 10 (dez) dias, devendo ser necessariamente interposto por advogado, estando sujeito o apelante ao
pagamento de custas e honorários na instância superior, caso sucumbente. Sem condenação em custas ou honorários, incabíveis
nesta instância.
Sem custas e sem honorários, incabíveis nesta instância.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se, via DJE.
Oportunamente, quando findo o processo e satisfeita a obrigação, serão os autos encaminhados para eliminação, após cumprido
prazo de temporalidade disposto em Ato do TJMA.
Santa Luzia, 27 de junho de 2017.
Juíza Marcelle Adriane Farias Silva
Titular da 1ª Vara.”

Santa Luzia/Ma, 29 de junho de 2017.
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Bruno Wanderson de Moraes Pereira
Técnico Judiciário

Mat. 152710
(Assinando de ordem da MMª. Juíza Marcelle Adriane Farias Silva, Titular da 1ª Vara da Comarca de Santa Luzia/MA)

Processo n° 153-18.2014.8.10.0057 (1542014)
Classe CNJ: Processo Cível e do Trabalho | Processo de Conhecimento | Procedimento de Conhecimento | Procedimento do
Juizado Especial Cível
REQUERENTE: RAIMUNDA BARBOSA DA SILVA
Advogado: Dr. Odino Farias de Azevedo Júnior, OAB/MA 7.131
REQUERIDO: CLAUDINO S/A – LOJAS DE DEPARTAMENTOS
Advogado: Dr. Mário Augusto Soeiro Machado Filho, OAB/PI 5.047 e Dr. Afonso Melo Machado de Oliveira, OAB/PI 10.237
REQUERIDO: NOKIA DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA

SENTENÇA

“(...) Inicialmente concedo os benefícios da gratuidade de justiça.
Dispensado o relatório, conforme permissivo legal.
Designada audiência entre as partes, frustrada a tentativa de composição amigável, restando controvertido nos autos se a autora
entregou o não o produto defeituoso para reparo na assistência técnica. Esse, portanto, o ponto controvertido, de cuja resolução
depende o julgamento da causa.
E na ausência de uma prova conclusiva, definitiva a respeito da efetiva entrega do aparelho de telefonia móvel para conserto há
que se ponderar de quem é o ônus de fazer prova dessa entrega.
Ora, cuidando-se de fato constitutivo do direito do autor, as regras ordinárias do Código de Processo Civil determinam que
compete ao autor fazer prova a respeito - CPC, art. 331, inciso I.
Resta saber se aplicável a regra benéfica da inversão do ônus da prova estampada no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do
Consumidor, regra de facilitação da defesa dos direitos do consumidor, aplicável quando for verossímil a alegação ou na hipótese
de hipossuficiência, segundo as regras regras ordinárias de experiência.
Na realidade a técnica tem aplicação precípua nas hipóteses de prova de difícil produção por parte do consumidor que por sua
peculiar situação de vulnerabilidade "não detém o mesmo grau de informação, inclusive técnica, e outros dados a respeito dos
produtos e serviços com que se defronta no mercado, que o respectivo fornecedor detém, por certo", segundo ensinamento de
José Geraldo Filomeno .
E, voltando os olhos à situação concreta, percebo que a situação não justifica a aplicação desta regra especial, pois fácil seria à
autora apresentar a Ordem de Serviço ou outro documento equivalente que fizesse prova segura da entrega do aparelho celular
para conserto, situação que afasta a verossimilhança de suas alegações.
Enfatizo que o instituto em tela não pode nunca ser utilizado de forma a trazer prejuízos incomensuráveis a uma das partes e
propiciar vantagens indevidas à outra, de modo que não representa - e não poderia representar - uma norma de dispensa
probatória por parte do consumidor. Ora, de outra sorte, muito cômoda seria a posição deste. Apenas teria de vir aos autos, fazer
suas alegações e permanecer absolutamente inerte, aguardando o fornecedor esquivar-se de suas alegações, com toda a
responsabilidade probatória em suas costas.
Anoto neste ponto que a revelia de uma das rés em nada aproveita a autora eis que a contestação apresentada por uma das
promovidas impede a incidência dos efeitos do art. 20 da Lei nº 9.099/95.
Em suma: o autor não conseguiu provar nos autor ter entregue o celular defeituoso para conserto, razão pela qual não se pode
inferir dos autos a prática de qualquer ato ilegal ou abusivo por parte das reclamadas. Nesta linha de ponderações, em que pesem
os argumentos expendidos na inicial, deixando de existir o dano, não há que se falar em responsabilidade civil das requeridas.
Isto posto, com fundamento no art. 269, inciso I do Código de Processo Civil, julgo IMPROCEDENTE O PEDIDO DE
INDENIZAÇÃO formulado nestes autos por RAIMUNDA BARBOSA DA SILVA.
Sem condenação em custas ou honorários, incabíveis nesta instância.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se, mediante publicação no DJe.
Santa Luzia(MA), 31 de maio de 2017.
Juíza Marcelle Adriane Farias Silva
Titular da 1ª Vara.”

Santa Luzia/Ma, 29 de junho de 2017.
Bruno Wanderson de Moraes Pereira

Técnico Judiciário
Mat. 152710

(Assinando de ordem da MMª. Juíza Marcelle Adriane Farias Silva, Titular da 1ª Vara da Comarca de Santa Luzia/MA)

Processo n° 1533-42.2015.8.10.0057 (15582015)
Classe CNJ: Processo Cível e do Trabalho | Processo de Conhecimento | Procedimento de Conhecimento | Procedimento
Ordinário
REQUERENTE: ANTÔNIA LUCEMIR FEITOSA LIMA E OUTROS
Advogado: Drª. Andreya Lira Marques, OAB/MA 10.354 e outros
REQUERIDO: MUNICÍPIO DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ – MA
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SENTENÇA

“(...)ANTÔNIA LUCEMIR FEITOSA LIMA, FRANCISCA ALDENIR MARINHO ALVES, MARIA ENECILENE LOIOLA DA SILVA,
FRANCISCA ALVES SOUSA SILVA e MARLENE RODRIGUES DE OLIVEIRA, todas com suficiente qualificação nos autos do
processo em epígrafe, por intermédio de advogada com habilitação nos autos e sob os auspícios da gratuidade de justiça,
ingressaram em juízo com o presente processo de conhecimento em desfavor do MUNICÍPIO DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ,
de quem pleiteiam o pagamento de adicional de insalubridade pelo desempenho de suas atividades ordinárias.
Argumentaram as autoras serem Agentes Comunitárias de Saúde e que no desempenho de suas funções são expostas a agentes
contaminantes e infecto-contagiantes, razão pela qual possuem direito à percepção de adicional de insalubridade.
Informaram que o benefício é previsto no Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Alto Alegre do Pindaré/MA, legislação
aplicável às autoras por trabalharem sob as regras do Regime Estatutário.
Pediram fosse o pagamento determinado de forma retroativa aos últimos cinco anos, calculado sobre a remuneração ou,
subsidiariamente, que o pagamento seja efetuado com atenção ao valor do vencimento efetivo de cada uma das requerentes.
Com a inicial, juntaram os documentos de fls. 13/70.
Concedido aos autores o benefício da assistência jurídica gratuita (fls. 73).
O MUNICÍPIO DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ, em apertada síntese, pugnou em sede de contestação pelo indeferimento do
pedido, sob a alegação de que não há previsão legal de adicional de insalubridade nos moldes em que pleiteado na inicial (fls.
77/83).
Vieram os autos em conclusão.
Relatado pelo que ocorreu de essencial, decido.
Cuida-se de Ação Ordinária deflagrada por ANTÔNIA LUCEMIR FEITOSA LIMA e outros, todas Agentes Comunitárias de Saúde
que trabalham sob as regras do regime estatutário do Município de Alto Alegre do Pindaré, pleiteando o reconhecimento do direito
ao recebimento de adicional de insalubridade pelas condições especiais em que o serviço é prestado pelas autoras.
O Código de Processo Civil, art. 355, inciso I, informa que ante a desnecessidade de produção de novas provas poderá o juiz
julgar a demanda de imediato, sem a necessidade de audiência de instrução. Desta forma, por se tratar de matéria unicamente de
direito, bem como por estar o processo suficientemente instruído, passo ao julgamento antecipado da lide.
O adicional de insalubridade, é importante salientar logo no início desta análise meritória, foi excluído do rol dos direitos
constitucionais a que fazem jus os servidores públicos, supressão promovida pela EC 19/98, que implementou em nosso
Ordenamento uma ampla e festejada reforma administrativa.
A jurisprudência pátria, contudo, tem prestigiado o entendimento de que a exclusão do termo não tem o efetivo condão de retirar
dos servidores públicos o direito à percepção do adicional de insalubridade, quando presentes seus pressupostos. Argumenta-se,
nesse sentido, que a obra do legislador constituinte derivado não pode diminuir conquistas e direitos estabelecidos pelo
constituinte originário, mormente aqueles consagrados em cláusulas pétreas.
Nesse sentido:
"Constitucional e administrativo - Adicional de insalubridade - Direito do servidor estatutário - Irrelevância da EC 19/98 - Pedido
procedente. Desde que pericialmente constatada a insalubridade do trabalho, não pode ser recusado ao servidor em geral -
trabalhista ou estatuário - o respectivo adicional. A EC 19/98 não pode atingir direitos individuais assegurados em cláusulas
pétreas da CF/88, notadamente quando em jogo direitos sociais." (TJMG, 5ª Câm. Cív., ap. cív. n. 228346-3, rel. Des. CLÁUDIO
COSTA, julg. 14.02.02).
Cumpre invocar aqui o Princípio da Proibição do Retrocesso que impede que direitos sociais já disciplinados e garantidos pela
legislação e implementados através de ações e programas de políticas sociais sejam, ao alvedrio dos Poderes Públicos, extintos,
configurando o vácuo do direito, consoante lição da estimada Professora Cláudia Gonçalves.
Feita esta ponderação, há que se concluir que após a reforma administrativa implementada pela EC 19/98, a Constituição da
República não passou a vedar o pagamento de adicional de insalubridade aos servidores públicos estatutários, mas, tão somente,
deixou de incluí-lo no rol de direitos do artigo 39 de seu texto.
Superada esta questão preliminar, também releva anotar que a integridade física e a preservação adequada da vida dos
funcionários que atuam no serviço público, igualmente ao que ocorre no setor privado, são mediações inseparáveis da dignidade
humana e merecem ampla tutela jurisdicional para fazer cessar agressão ou coibir a inação estatal na prestação deste direito,
fazendo com que se obedeça ao caráter dirigente e vinculativo da Constituição Federal.
Neste contexto, há que se compreender a importância do pagamento do adicional de insalubridade como forma de compensar
aqueles que, por força de sua profissão, são obrigados a manterem contato direto e constante com patógenos, e agentes
contaminantes e infecto-contagiantes.
É o que ocorre com os Agentes Comunitários de Saúde que, em Alto Alegre do Pindaré, possuem esse direito reconhecido por lei
local, plenamente em vigor. De fato, o benefício em comento é previsto no Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Alto
Alegre do Pindaré/MA (arts. 75 a 82), legislação aplicável às autoras por trabalharem sob as regras do Regime Estatutário.
Segundo o referido Estatuto (art. 75), fazem jus ao adicional de insalubridade, a ser pago em percentual calculado sobre o
vencimento básico, "os servidores que habitualmente trabalhem em locais insalubres, ou em contato permanente com substâncias
tóxicas, radioativas, inflamáveis ou com eletricidade ou que causem danos à saúde".
A primeira parte do dispositivo em comento não é muito feliz pela falta de precisão terminológica. Afinal, dizer que faz jus ao
adicional de insalubridade o servidor que habitualmente trabalhe em local insalubre não é muito esclarecedor.
Porém, a Norma Regulamentadora nº 15 do Ministério do Trabalho e Emprego, e seus anexos, aplicável à hipótese, serve de
parâmetro valioso para afastar qualquer dúvida a respeito das hipóteses em que o adicional deva ser pago.
Com efeito, voltando o foco para o Anexo nº 14 da NR 15, que cataloga as atividades que envolvem agentes biológicos, considera-
se caracterizada insalubridade em grau médio o desempenho de "trabalho e operações em contato permanente com pacientes,
animais ou com material infecto-contagiante, em hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, postos de
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vacinação e outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana".
O referido anexo é claro e taxativo ao estabelecer que a caracterização desse grau de insalubridade alcança o "pessoal que tenha
contato com os pacientes, bem como aos que manuseiam objetos de uso desses pacientes, não previamente esterilizado".
Nestes termos, e sendo induvidoso que os Agentes Comunitários de Saúde no desempenho de suas atividades regulares, que
inclui o importante serviço de visita e acompanhamento domiciliar de pessoas em precárias condições de saúde, lidam diretamente
com portadores de moléstias infecto-contagiosas, não há espaço para dúvidas quanto ao direito destes trabalhadores à percepção
do adicional, em grau médio, o que equivale dizer que fazem jus ao recebimento de adicional 30% (trinta por cento), calculado
sobre o vencimento básico do servidor.
Esse percentual está previsto no art. 77 do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Alto Alegre do Pindaré/MA - Lei
Municipal nº 9/1997 - que tem a seguinte redação:
Art. 77. "O adicional de insalubridade classifica-se segundo os graus máximo, médio e mínimo, com percentuais de 40% (quarenta
por cento), 30% (trinta por cento) e 20% (vinte por cento) do vencimento básico do servidor".
A conjugação das normas, portanto, conduz à conclusão de que o trabalho desenvolvido, ainda que fora do ambiente hospitalar,
expõe os agentes comunitários de saúde a um grau médio de insalubridade, que deve ser "compensado" monetariamente,
mediante pagamento de adicional no percentual intermediário, qual seja, 30% (trinta por cento).
A subsunção é cristalina e não demanda maior esforço exegético.
A lei municipal também é clara ao dispor que esse percentual deve ser calculado sobre o vencimento básico do servidor, o que
afasta a pretensão das autoras ao uso da remuneração global como base de cálculo para essa vantagem pecuniária.
Ante todo o exposto, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil e art. 75 e seguintes do Estatuto dos Servidores
Públicos do Município de Alto Alegre do Pindaré/MA e demais dispositivos legais citados, acolho o pedido das autoras ANTÔNIA
LUCEMIR FEITOSA LIMA, FRANCISCA ALDENIR MARINHO ALVES, MARIA ENECILENE LOIOLA DA SILVA, FRANCISCA
ALVES SOUSA SILVA e MARLENE RODRIGUES DE OLIVEIRA para reconhecer o direito à percepção de adicional por
trabalho em condições insalubres (grau médio), a ser pago pelo Município de Alto Alegre do Pindaré, calculado à razão de
30% (trinta por cento) sobre o vencimento básico do servidor, retroativo à data em que o Estatuto dos Servidores Públicos
de Alto Alegre do Pindaré entrou em vigor, com decote daquelas prestações alcançadas pelo prazo prescricional de cinco
anos, contados da data do ajuizamento desta ação. O valor alcançado deve ser acrescido de juros de 6% ao ano, a contar
da citação da ré e correção monetária, pelo IPCA, a partir do vencimento de cada prestação.
Custas ex legem. Honorários sucumbenciais que arbitro em 15% (quinze por cento) - CPC, art. 85, §§  2º e 3º.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Santa Luzia, 7 de março de 2017.
CLÉCIA PEREIRA MONTEIRO
Titular da 2ª Vara, respondendo.”

Santa Luzia/Ma, 29 de junho de 2017.
Bruno Wanderson de Moraes Pereira

Técnico Judiciário
Mat. 152710

(Assinando de ordem da MMª. Juíza Marcelle Adriane Farias Silva, Titular da 1ª Vara da Comarca de Santa Luzia/MA)

Processo n° 1537-79.2015.8.10.0057 (1562015)
Classe CNJ: Processo Cível e do Trabalho | Processo de Conhecimento | Procedimento de Conhecimento | Procedimento
Ordinário
REQUERENTE: IRISLENE BRANDÃO GALVÃO E OUTROS
Advogado: Drª. Andreya Lira Marques, OAB/MA 10.354 e outros
REQUERIDO: MUNICÍPIO DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ – MA

SENTENÇA

“(...) IRISLENE BRANDÃO GALVÃO, RAIMUNDA RODRIGUES GOMES, JOCILENE FERREIRA, RILZA GOMES RODRIGUES e
MARINELDE ARAÚJO COSTA, todas com suficiente qualificação nos autos do processo em epígrafe, por intermédio de advogada
com habilitação nos autos e sob os auspícios da gratuidade de justiça, ingressaram em juízo com o presente processo de
conhecimento em desfavor do MUNICÍPIO DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ, de quem pleiteiam o pagamento de adicional de
insalubridade pelo desempenho de suas atividades ordinárias.
Argumentaram as autoras serem Agentes Comunitárias de Saúde e que no desempenho de suas funções são expostas a agentes
contaminantes e infecto-contagiantes, razão pela qual possuem direito à percepção de adicional de insalubridade.
Informaram que o benefício é previsto no Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Alto Alegre do Pindaré/MA, legislação
aplicável às autoras por trabalharem sob as regras do Regime Estatutário.
Pediram fosse o pagamento determinado de forma retroativa aos últimos cinco anos, calculado sobre a remuneração ou,
subsidiariamente, que o pagamento seja efetuado com atenção ao valor do vencimento efetivo de cada uma das requerentes.
Com a inicial, juntaram os documentos de fls. 13/65.
Concedido aos autores o benefício da assistência jurídica gratuita (fls. 68).
O MUNICÍPIO DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ, em apertada síntese, pugnou em sede de contestação pelo indeferimento do
pedido, sob a alegação de que não há previsão legal de adicional de insalubridade nos moldes em que pleiteado na inicial (fls.
72/78).
Vieram os autos em conclusão.
Relatado pelo que ocorreu de essencial, decido.
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Cuida-se de Ação Ordinária deflagrada por IRISLENE BRANDÃO GALVÃO e outras, todas Agentes Comunitárias de Saúde que
trabalham sob as regras do regime estatutário do Município de Alto Alegre do Pindaré, pleiteando o reconhecimento do direito ao
recebimento de adicional de insalubridade pelas condições especiais em que o serviço é prestado pelas autoras.
O Código de Processo Civil, art. 355, inciso I, informa que ante a desnecessidade de produção de novas provas poderá o juiz
julgar a demanda de imediato, sem a necessidade de audiência de instrução. Desta forma, por se tratar de matéria unicamente de
direito, bem como por estar o processo suficientemente instruído, passo ao julgamento antecipado da lide.
O adicional de insalubridade, é importante salientar logo no início desta análise meritória, foi excluído do rol dos direitos
constitucionais a que fazem jus os servidores públicos, supressão promovida pela EC 19/98, que implementou em nosso
Ordenamento uma ampla e festejada reforma administrativa.
A jurisprudência pátria, contudo, tem prestigiado o entendimento de que a exclusão do termo não tem o efetivo condão de retirar
dos servidores públicos o direito à percepção do adicional de insalubridade, quando presentes seus pressupostos. Argumenta-se,
nesse sentido, que a obra do legislador constituinte derivado não pode diminuir conquistas e direitos estabelecidos pelo
constituinte originário, mormente aqueles consagrados em cláusulas pétreas.
Nesse sentido:
"Constitucional e administrativo - Adicional de insalubridade - Direito do servidor estatutário - Irrelevância da EC 19/98 - Pedido
procedente. Desde que pericialmente constatada a insalubridade do trabalho, não pode ser recusado ao servidor em geral -
trabalhista ou estatuário - o respectivo adicional. A EC 19/98 não pode atingir direitos individuais assegurados em cláusulas
pétreas da CF/88, notadamente quando em jogo direitos sociais." (TJMG, 5ª Câm. Cív., ap. cív. n. 228346-3, rel. Des. CLÁUDIO
COSTA, julg. 14.02.02).
Cumpre invocar aqui o Princípio da Proibição do Retrocesso que impede que direitos sociais já disciplinados e garantidos pela
legislação e implementados através de ações e programas de políticas sociais sejam, ao alvedrio dos Poderes Públicos, extintos,
configurando o vácuo do direito, consoante lição da estimada Professora Cláudia Gonçalves.
Feita esta ponderação, há que se concluir que após a reforma administrativa implementada pela EC 19/98, a Constituição da
República não passou a vedar o pagamento de adicional de insalubridade aos servidores públicos estatutários, mas, tão somente,
deixou de incluí-lo no rol de direitos do artigo 39 de seu texto.
Superada esta questão preliminar, também releva anotar que a integridade física e a preservação adequada da vida dos
funcionários que atuam no serviço público, igualmente ao que ocorre no setor privado, são mediações inseparáveis da dignidade
humana e merecem ampla tutela jurisdicional para fazer cessar agressão ou coibir a inação estatal na prestação deste direito,
fazendo com que se obedeça ao caráter dirigente e vinculativo da Constituição Federal.
Neste contexto, há que se compreender a importância do pagamento do adicional de insalubridade como forma de compensar
aqueles que, por força de sua profissão, são obrigados a manterem contato direto e constante com patógenos, e agentes
contaminantes e infecto-contagiantes.
É o que ocorre com os Agentes Comunitários de Saúde que, em Alto Alegre do Pindaré, possuem esse direito reconhecido por lei
local, plenamente em vigor. De fato, o benefício em comento é previsto no Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Alto
Alegre do Pindaré/MA (arts. 75 a 82), legislação aplicável às autoras por trabalharem sob as regras do Regime Estatutário.
Segundo o referido Estatuto (art. 75), fazem jus ao adicional de insalubridade, a ser pago em percentual calculado sobre o
vencimento básico, "os servidores que habitualmente trabalhem em locais insalubres, ou em contato permanente com substâncias
tóxicas, radioativas, inflamáveis ou com eletricidade ou que causem danos à saúde".
A primeira parte do dispositivo em comento não é muito feliz pela falta de precisão terminológica. Afinal, dizer que faz jus ao
adicional de insalubridade o servidor que habitualmente trabalhe em local insalubre não é muito esclarecedor.
Porém, a Norma Regulamentadora nº 15 do Ministério do Trabalho e Emprego, e seus anexos, aplicável à hipótese, serve de
parâmetro valioso para afastar qualquer dúvida a respeito das hipóteses em que o adicional deva ser pago.
Com efeito, voltando o foco para o Anexo nº 14 da NR 15, que cataloga as atividades que envolvem agentes biológicos, considera-
se caracterizada insalubridade em grau médio o desempenho de "trabalho e operações em contato permanente com pacientes,
animais ou com material infecto-contagiante, em hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, postos de
vacinação e outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana".
O referido anexo é claro e taxativo ao estabelecer que a caracterização desse grau de insalubridade alcança o "pessoal que tenha
contato com os pacientes, bem como aos que manuseiam objetos de uso desses pacientes, não previamente esterilizado".
Nestes termos, e sendo induvidoso que os Agentes Comunitários de Saúde no desempenho de suas atividades regulares, que
inclui o importante serviço de visita e acompanhamento domiciliar de pessoas em precárias condições de saúde, lidam diretamente
com portadores de moléstias infecto-contagiosas, não há espaço para dúvidas quanto ao direito destes trabalhadores à percepção
do adicional, em grau médio, o que equivale dizer que fazem jus ao recebimento de adicional 30% (trinta por cento), calculado
sobre o vencimento básico do servidor.
Esse percentual está previsto no art. 77 do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Alto Alegre do Pindaré/MA - Lei
Municipal nº 9/1997 - que tem a seguinte redação:
Art. 77. "O adicional de insalubridade classifica-se segundo os graus máximo, médio e mínimo, com percentuais de 40% (quarenta
por cento), 30% (trinta por cento) e 20% (vinte por cento) do vencimento básico do servidor".
A conjugação das normas, portanto, conduz à conclusão de que o trabalho desenvolvido, ainda que fora do ambiente hospitalar,
expõe os agentes comunitários de saúde a um grau médio de insalubridade, que deve ser "compensado" monetariamente,
mediante pagamento de adicional no percentual intermediário, qual seja, 30% (trinta por cento).
A subsunção é cristalina e não demanda maior esforço exegético.
A lei municipal também é clara ao dispor que esse percentual deve ser calculado sobre o vencimento básico do servidor, o que
afasta a pretensão das autoras ao uso da remuneração global como base de cálculo para essa vantagem pecuniária.
Ante todo o exposto, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil e art. 75 e seguintes do Estatuto dos Servidores
Públicos do Município de Alto Alegre do Pindaré/MA e demais dispositivos legais citados, acolho o pedido das autoras IRISLENE
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BRANDÃO GALVÃO, RAIMUNDA RODRIGUES GOMES, JOCILENE FERREIRA, RILZA GOMES RODRIGUES e MARINELDE
ARAÚJO COSTA para reconhecer o direito à percepção de adicional por trabalho em condições insalubres (grau médio), a
ser pago pelo Município de Alto Alegre do Pindaré, calculado à razão de 30% (trinta por cento) sobre o vencimento básico
do servidor, retroativo à data em que o Estatuto dos Servidores Públicos de Alto Alegre do Pindaré entrou em vigor, com
decote daquelas prestações alcançadas pelo prazo prescricional de cinco anos, contados da data do ajuizamento desta
ação. O valor alcançado deve ser acrescido de juros de 6% ao ano, a contar da citação da ré e correção monetária, pelo
IPCA, a partir do vencimento de cada prestação.
Custas ex legem. Honorários sucumbenciais que arbitro em 15% (quinze por cento) - CPC, art. 85, §§  2º e 3º.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Santa Luzia, 7 de março de 2017.
CLÉCIA PEREIRA MONTEIRO
Titular da 2ª Vara, respondendo.”

Santa Luzia/Ma, 29 de junho de 2017.
Bruno Wanderson de Moraes Pereira

Técnico Judiciário
Mat. 152710

(Assinando de ordem da MMª. Juíza Marcelle Adriane Farias Silva, Titular da 1ª Vara da Comarca de Santa Luzia/MA)

Processo n° 1837-75.2014.8.10.0057 (18602014)
Classe CNJ: Processo Cível e do Trabalho | Processo de Conhecimento | Procedimento de Conhecimento | Procedimento do
Juizado Especial Cível
REQUERENTE: ANTONIA BORGES SOUSA
Advogado: Drª. Ilana Sousa Praseres, OAB/MA 12.725
REQUERIDO: BANCO BRADESCO S/A
Advogado: Dr. Wilson Sales Belchior, OAB/MA 11.099-A

SENTENÇA

“(...) Dispensado o relatório, conforme permissivo do art. 38, caput, da Lei n. 9.099/95.
A parte autora informou não ter mais interesse no seguimento do feito, conforme pedido de fls. 143/144, requerendo a extinção do
processo.
De todo modo, entendo que o pedido da parte autora há de ser homologado.
De fato, cabível a desistência ainda que não se ouça o réu. É que no rito da Lei 9.099/95, a extinção do feito sem julgamento do
mérito dar-se-ia com a simples ausência do demandante à audiência já designada, de modo que inútil seria a aplicação por
analogia do disposto no art. 485, § 4º, CPC já que os efeitos almejados pela parte equivalem àqueles previstos no art. 51, I, da Lei
dos Juizados.
Isto posto, com fulcro no art. 485, VIII, do CPC, aplicável à espécie, homologo o pedido de desistência e julgo o feito
extinto, sem resolução do mérito, autorizado o desentranhamento de documentos, mediante recibo e certidão nos autos, caso
seja do interesse do reclamante.
Sem custas e sem honorários, incabíveis nesta instância.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se, via DJe.
Santa Luzia(MA), 18 de maio de 2017.
Juíza Marcelle Adriane Farias Silva
Titular da 1ª Vara.”

Santa Luzia/Ma, 29 de junho de 2017.
Bruno Wanderson de Moraes Pereira

Técnico Judiciário
Mat. 152710

(Assinando de ordem da MMª. Juíza Marcelle Adriane Farias Silva, Titular da 1ª Vara da Comarca de Santa Luzia/MA)

Processo n° 1913-31.2016.8.10.0057 (19272016)
Classe CNJ: Processo Cível e do Trabalho | Processo de Conhecimento | Procedimento de Conhecimento | Procedimento do
Juizado Especial Cível
REQUERENTE: CICERO PEREIRA DA SILVA
Advogado: Dr. Nilton Sousa de Holanda, OAB/MA 15.674
REQUERIDO: BANCO BMC S/A (BP PROMOTORIA DE VENDAS LTDA – BRADESCO PROMOTORIA)
Advogado: Dr. Nelson Wilians Fratoni Rodrigues, OAB/MA 9.348-A

SENTENÇA

“(...) Dispensado o relatório, conforme permissivo do art. 38, caput, da Lei n. 9.099/95.
Ab initio, defiro à parte requerente os benefícios da gratuidade de justiça em razão da declaração de hipossufiência inserta na
inicial, de modo que faz jus à benesse legal  Art. 99, § 3º, CPC.
Cuida-se de reclamação especial cível ajuizada por CÍCERO PEREIREA DA SILVA em face do BANCO BMC S.A, insurgindo-se
contra a contratação de empréstimo feito em seu nome, mas sem sua autorização, causando-lhe sensível redução patrimonial
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(contrato nº. 806942473).
Frustrada a tentativa de acordo, o réu, por sua vez, apresentou contestação alegando preliminarmente a incompetência do Juizado
Especial Cível, ante a necessidade de realização de perícia dactiloscópica.
E, compulsando os autos, observo que o reclamado acostou por cópia o contrato que legitimaria os descontos (fls. 57/71).
Ora, se apresentado pelo banco o instrumento de contrato, observo que o deslinde da causa demanda a realização de outros atos
instrutórios, inclusive perícia técnica, incompatível com a ritualística do Juizado Especial Cível, rito eleito pela parte autora.
Isto por que a ocorrência de fraude só pode ser esclarecida com a realização de uma perícia dactiloscópica, cuja realização se
mostra indispensável, eis que inexiste qualquer indicativo de fraude grosseira nos documentos que instruem aquele instrumento de
contrato de empréstimo. Assim, se houve a fraude ventilada pelo autor em sua inicial, tal fato deve ser apurado por expert.
Em suma: Pelo que se observa dos autos, o deslinde da causa depende da análise a respeito da validade do contrato de
empréstimo firmado em nome do aposentado. E, para tanto, observo complexidade capaz de subtrair o processamento do feito ao
rito estampado na Lei nº 9.099/95, eis que o ponto controverso não pôde ser esclarecido em audiência.
Isto posto, com fundamento no art. 51, II, da Lei nº 9.099/95, ACOLHO A PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO
ESPECIAL CÍVEL e JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, EM RAZÃO DA INADMISSIBILIDADE
DO PROSSEGUIMENTO DO FEITO PELO RITO SUMARÍSSIMO TRAÇADO NA LJE, eis que o julgamento demanda a realização
de perícia complexa.
O prazo para recurso é de 10 (dez) dias corridos (Enunciado 165, FONAJE), devendo ser necessariamente interposto por
advogado, estando sujeito o apelante ao pagamento de custas e honorários na instância superior, caso sucumbente.
Sem custas e sem honorários, incabíveis nesta instância.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se, via DJe.
Oportunamente, quando findo o processo e satisfeita a obrigação, serão os autos encaminhados para eliminação, após cumprido
prazo de temporalidade disposto em Ato do TJMA.
Santa Luzia, 27 de junho de 2017.
Juíza Marcelle Adriane Farias Silva
Titular da 1ª Vara.”

Santa Luzia/Ma, 29 de junho de 2017.
Bruno Wanderson de Moraes Pereira

Técnico Judiciário
Mat. 152710

(Assinando de ordem da MMª. Juíza Marcelle Adriane Farias Silva, Titular da 1ª Vara da Comarca de Santa Luzia/MA)

Processo n° 193-92.2017.8.10.0057 (1932017)
Classe CNJ: Processo Cível e do Trabalho | Processo de Conhecimento | Procedimento de Conhecimento | Procedimento do
Juizado Especial Cível
REQUERENTE: ERISVALDO SOUSA LIMA
REQUERIDO: EDUARDO SEBRAZ DE OLIVEIRA
Advogado: Dr. Odino Farias de Azevedo Júnior, OAB/MA 7.131
REQUERIDO: JOSÉ AUGUSTO AVELINO DOS SANTOS
Advogado: Dr. Odino Farias de Azevedo Júnior, OAB/MA 7.131

SENTENÇA

“(...) Dispensado o relatório, conforme permissivo do art. 38, caput, da Lei nº 9.099/95.
Em sede de audiência de conciliação, as partes, por meio de renúncias recíprocas, celebraram acordo sobre o mérito da demanda,
submetendo-o a pedido de homologação e, subsequente, extinção do feito (fls. 10).
E constatando que as cláusulas da avença, tal como pactuadas, não revelam a presença de qualquer vício de consentimento,
versando unicamente sobre direitos patrimoniais, essencialmente disponíveis e que, ademais, até hoje não foram objeto de
denúncia ou reclamação neste Juizado, entendo inexistir óbice ao acolhimento do pedido formulado pelas partes.
Nestas condições, por tudo mais que dos autos consta, com apoio no art. 487, inciso III, alínea "b", do Código de Processo
Civil, HOMOLOGO POR SENTENÇA O ACORDO CELEBRADO PELAS PARTES para que surta seus jurídicos e legais
efeitos, julgando extinto o processo, com resolução do mérito. Sem condenação e custas e honorários, incabíveis nesta
instância.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se, via DJe.
E, já havendo pagamento integral do acordo em sede de audiência de conciliação, determino o arquivamento do feito.
Santa Luzia(MA), 19 de maio de 2017.
Juíza Marcelle Adriane Farias Silva
Titular da 1ª Vara.”

Santa Luzia/Ma, 29 de junho de 2017.
Bruno Wanderson de Moraes Pereira

Técnico Judiciário
Mat. 152710

(Assinando de ordem da MMª. Juíza Marcelle Adriane Farias Silva, Titular da 1ª Vara da Comarca de Santa Luzia/MA)

Processo n° 2137-66.2016.8.10.0057 (21512016)
Classe CNJ: Processo Cível e do Trabalho | Processo de Conhecimento | Procedimento de Conhecimento | Procedimento do
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Juizado Especial Cível
REQUERENTE: AURICELIA SANTOS SOUSA
Advogado: Drª. Ana Paula de Souza Galvão Filha, OAB/MA 9.741
REQUERIDO: TIM CELULAR S/A
Advogado: Drª. Christianne Gomes da Rocha, OAB/PE 20.335

SENTENÇA

“(...) Dispensado o relatório, conforme permissivo do art. 38, caput, da Lei nº. 9.099/95.
Insurge-se a autora contra a inscrição de seu nome em cadastro de maus pagadores, conquanto nunca tenha firmado contrato
junto a reclamada. Junta para tanto, cópia de notificação extrajudicial (fls. 12).
Requer assim, pagamento de indenização por danos morais, bem como a retirada de seu nome dos órgãos de restrição ao crédito.
E a ré defende-se, afirmando a legalidade da cobrança, sob argumento de estar agindo no exercício regular de um direito, além de
culpa exclusiva do consumidor, inexistência de dano moral e impossibilidade de inversão do ônus da prova. Ao final, requereu a
improcedência do pedido.
 Compulsando os autos, observo que a reclamante deixou de acostar aos autos prova de que seu nome tenha sido incluído em
cadastro de restrição ao crédito (SPC, SERASA ou outros). Inobstante, cuidando-se de fato constitutivo do seu direito, entendo que
competia a esta o ônus de fazer prova da inscrição efetuada.
Isto porque ainda que estejamos na seara do direito consumerista, onde prevalece a regra de facilitação da defesa do consumidor
hipossuficiente, a negativação constitui fato de fácil comprovação, acessível ao consumidor e, por via consequência, não se insere
na regra da inversão do ônus da prova.
Quer dizer, para que incida na espécie a regra do art. 6º, VIII, do CDC, necessário se faz que a alegação do consumidor seja
verossímil ou que seja este hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência. A verossimilhança das alegações diz
respeito ao convencimento do julgador em conformidade com os fatos invocados na petição inicial, revelando, portanto, a
necessidade de que o autor da demanda apresente, ainda que minimamente, indícios que possam sugerir a aproximação dos fatos
à confirmação, apontando uma probabilidade de que sejam verdadeiros seus argumentos.
A hipossuficiência, por seu turno, refere-se à impossibilidade, a extrema dificuldade ou desconhecimento técnico do consumidor
acerca de aspectos relevantes do produto e do serviço que lhe restringem sobremaneira a produção de prova do fato constitutivo
de seu direito, o que não é a hipótese dos autos.
Nesse sentido:
INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES  INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA  IMPOSSIBILIDADE  AUSÊNCIA DE
HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA E DE INDÍCIOS DE VERACIDADE  DÍVIDA DISCUTIDA EM JUÍZO  NÃO COMPROVAÇÃO 
PAGAMENTO  AUSÊNCIA  COBRANÇA LEGÍTIMA  IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS  A inversão do ônus da prova prevista no
Código de Defesa do Consumidor apenas terá lugar se houver indícios de veracidade dos fatos alegados pelo autor ou se o
consumidor for tecnicamente hipossuficiente. Para que o autor tenha direito à reparação por danos morais em razão da inclusão de
seu nome no cadastro de inadimplentes, deverá comprovar que a dívida está sendo discutida em juízo ou que o débito está
quitado. (TJRO  Ap 0008560-53.2011.8.22.0002  2ª C.Cív.  Rel. Des. Kiyochi Mori  DJe 26.06.2012  p. 68).
E mais:
AGRAVO INTERNO  APELAÇÃO CÍVEL  DECISÃO MONOCRÁTICA  AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 
INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES APÓS PAGAMENTO  IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO  Falta de documento
que comprove a data da efetiva quitação da dívida. Irresignação. Alegação de relação de consumo. Inversão do ônus da prova.
Faculdade do juiz. Ausência dos requisitos autorizadores. Inexistência de prova constitutiva do direito do autor. Art.333 I do cpc.
Dano extrapatrimonial não demonstrado. Jurisprudência consolidada no ambito do stj. Alegações do recurso insuficientes a
transmudar o entendimento esposado no decisum solitário. Manutenção. Desprovimento - A alteração do ônus da prova é uma
faculdade conferida ao magistrado, não um dever, e fica a critério da autoridade judicial conceder tal inversão quando for
verossímil a alegação do consumidor ou do hipossuficiente, nos termos do inciso VIII, do art. 6º, do código de defesa do
consumidor (PRECEDENTE DO STJ) - Nos expressos termos do art. 333, I, do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao
fato constitutivo do seu direito. V I s t o s, relatados e discutidos os autos acima referenciados. (TJPB  AGInt
073.2008.003621-0/001  Rel. Des. José Ricardo Porto  DJe 17.09.2011  p. 7).
Ademais, a par da falta de prova quanto à efetiva inclusão do nome da autora em qualquer cadastro de restrição ao crédito, eis que
o documento de fls. 12 é apenas uma notificação extrajudicial, não há como acolher o pedido.
Isto posto, e por mais que dos autos constam, fundado no art. 487, I, do Código de Processo Civil,  JULGO IMPROCEDENTE O
PEDIDO FORMULADO PELA AUTORA AURICELIA SANTOS SOUSA em desfavor da TIM CELULAR S.A, por entender
inocorrente qualquer situação configuradora do abalo moral reclamado, eis que não restou demonstrado que a ré tenha
incluído o nome da autora em qualquer cadastro de restrição ao crédito.
O prazo para recurso é de 10 (dez) dias corridos (Enunciado 165, FONAJE), devendo ser necessariamente interposto por
advogado, estando sujeito o apelante ao pagamento de custas e honorários na instância superior, caso sucumbente.
Sem custas e sem honorários, incabíveis nesta instância.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se, via DJe.
Oportunamente, quando findo o processo e satisfeita a obrigação, serão os autos encaminhados para eliminação, após cumprido
prazo de temporalidade disposto em Ato do TJMA.
Santa Luzia(MA), 06 de junho de 2017.
Juíza Marcelle Adriane Farias Silva
Titular da 1ª Vara.”

Santa Luzia/Ma, 29 de junho de 2017.
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Bruno Wanderson de Moraes Pereira
Técnico Judiciário

Mat. 152710
(Assinando de ordem da MMª. Juíza Marcelle Adriane Farias Silva, Titular da 1ª Vara da Comarca de Santa Luzia/MA)

Processo n° 2297-91.2016.8.10.0057 (23112016)
Classe CNJ: Processo Cível e do Trabalho | Processo de Conhecimento | Procedimento de Conhecimento | Procedimento do
Juizado Especial Cível
REQUERENTE: IVAN BONIFACIO DA SILVA
Advogado: Dr. Wender Lima de Lima, OAB/MA 12.606
REQUERIDO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADOS S/A
Advogado: Dr. José Almir da Rocha Mendes Júnior, OAB/RN 392-A
 

SENTENÇA

“(...) Dispensado o relatório, conforme permissivo do art. 38, caput, da Lei n. 9.099/95.
Cuida-se de ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada por IVAN BONIFÁCIO DA SILVA em face BANCO ITAU
BMG CONSIGNADO S.A, insurgindo-se contra descontos mensais em seu benefício alusivos a um suposto empréstimo cuja
contratação nega (contrato nº. 557569488).
Frustrada a tentativa de conciliação, a reclamada, por sua vez, apresentou contestação requerendo preliminarmente a
incompetência do Juizado Especial Cível, sob o argumento de necessidade de realização de perícia técnica. Contudo, pelos
documentos juntados aos autos, incluindo o contrato, reconhecimento de testemunha, TED, e depósito identificado em sua conta
corrente, não há necessidade de realização da referida perícia. De modo, que indefiro a preliminar.
No mérito, discorre sobre a validade do contrato, informando que o valor foi liberado em favor do requerente, litigância de má-fé,
inexistência de danos morais e materiais e não cabimento da inversão do ônus da prova.
Em sede de audiência, a reclamada, afirmou que o contrato questionado é referente a um refinanciamento celebrado em
14.12.2015 no valor de R$ 4.007,68 (quatro mil e sete reais e sessenta e oito centavos) e, que desta quantia foi deduzido o saldo
devedor de R$ 3.256,72 (três mil duzentos e cinquenta e seis reais e setenta e dois centavos), restando o valor líquido a ser
liberado de R$ 750,96 (setecentos e cinquenta reais e noventa e seis centavos).
Pois bem. Quando da análise da regularidade do pedido inicial, observado por este juízo que não assiste direito o autor, senão
vejamos.
Analisando os documentos de fls. 40/41, foi identificado depósito na conta bancária do reclamante à época do contrato no valor de
R$ 750,96 (setecentos e cinquenta reais e noventa e seis centavos), sendo o reclamado o depositante e em valor idêntico ao
descrito no contrato de fls. 50 (Quadro IV  Forma de liberação do crédito. 1. Valor líquidos a liberar : R$ 750,96).
Ademais, a conta informada tanto no contrato como no TED (fls. 72) correspondem à conta do requerente, inclusive com a
identificação do depósito e reconhecimento de uma das testemunhas do contrato, identificada como seu neto.
É certo que o requerente afirma não ter realizado, mas observo que em nenhum momento na presente demanda se propôs ao
cancelamento com devolução do valor recebido em sua conta, caracterizando verdadeiro enriquecimento ilícito.
Assim, pelo contrato de fls. 50/57 e extrato de fls. 40/41, resta comprovado o recebimento do valor constante no contrato, o que
indica que o contrato de empréstimo fora firmado licitamente.
Ora, se os descontos têm por base um contrato lícito, formalmente perfeito, o pedido do autor não tem amparo legal, de modo que
a solução que se impõe é o seu indeferimento.
Isto posto, com fundamento nos art. 487, I do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE em todos os seus termos.
O prazo para recurso é de 10 (dez) dias corridos, devendo ser necessariamente interposto por advogado, estando sujeito o
apelante ao pagamento de custas e honorários na instância superior, caso sucumbente. Sem condenação em custas ou
honorários, incabíveis nesta instância.
Sem custas e sem honorários, incabíveis nesta instância.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se, via DJE.
Oportunamente, quando findo o processo e satisfeita a obrigação, serão os autos encaminhados para eliminação, depois de
cumprido prazo de temporalidade disposto em Ato do TJMA.
Santa Luzia, 28 de junho de 2017.
Juíza Marcelle Adriane Farias Silva
Titular da 1ª Vara.”

Santa Luzia/Ma, 29 de junho de 2017.
Bruno Wanderson de Moraes Pereira

Técnico Judiciário
Mat. 152710

(Assinando de ordem da MMª. Juíza Marcelle Adriane Farias Silva, Titular da 1ª Vara da Comarca de Santa Luzia/MA)

Processo n° 2303-98.2016.8.10.0057 (23172016)
Classe CNJ: Processo Cível e do Trabalho | Processo de Conhecimento | Procedimento de Conhecimento | Procedimento do
Juizado Especial Cível
REQUERENTE: EDUVIGES PEREIRA LAGO
Advogado: Dr. Thairo Silva Souza, OAB/MA 14.005
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REQUERIDO: BANCO BRADESCO S/A
Advogado: Dr. Wilson Sales Belchior, OAB/MA 11.099-A
 

SENTENÇA

“(...) Dispensado o relatório, conforme permissivo do art. 38, caput, da Lei n. 9.099/95.
Cuida-se de reclamação especial cível ajuizada por EDUVIGES PEREIRA LAGO em desfavor do BANCO BRADESCO S/A,
insurgindo-se contra a incidência de descontos a título de tarifas bancárias em conta aberta na instituição financeira com o único
fim de receber o seu benefício previdenciário, mas que foi "transformada" pela instituição ré em conta-corrente, o que não
corresponde a intenção do autor e, portanto, no seu entender se caracterizou como prática abusiva.
Citada, a ré compareceu em audiência e apresentou contestação em que alega, em síntese, a validade do contrato firmado,
argumentando sobre a autonomia da vontade e boa-fé. Afirma também ter agido no exercício regular de um direito, e que não
existe cobrança indevida, dano material e dano moral.
Na sequência, teceu comentários sobre a impossibilidade de inversão do ônus da prova e condenação em honorários advocatícios
de custas processuais.
Pois bem. A autora reclama a cobrança pelo Banco Bradesco de parcelas de serviços não contratados, mais precisamente tarifas
bancárias e tarifa de cartão de crédito, cobrado em diversos valores.
Cuida-se de vergonhosa e inaceitável prática abusiva por parte do Banco Bradesco, praticada a revelia de seus clientes, na
surdina, sem maiores esclarecimentos  prestados nem mesmo quando demandado em juízo  e que, ao agir assim, viola princípios
basilares que devem reger as relações de consumo, afrontando a expectativa de boa-fé que deve se fazer presentes em todas as
contratações.
Anoto que ao transformar a conta-benefício em conta-corrente sem anuência do autor, coloca o reclamante em extrema
desvantagem, pois esta implica na incidência de descontos a título de tarifas bancárias, o que só poderia ser considerado válido
com a expressa anuência do autor que, nestes autos, nega ter dado seu consentimento.
Contudo, entendo que a falha não é suficiente para caracterizar qualquer ofensa à honra e à imagem do aposentado, o que
desautoriza a condenação do banco ao pagamento por danos morais. De fato, a situação mais se apresenta como uma falha
bancária insuficiente para representar qualquer perturbação psicológica ao aposentado.
Por outro lado, devida a restituição, de modo simples, de todas as parcelas descontadas a título de tarifas bancárias. A restituição
simples e não pelo dobro se assenta no fato de restar caracterizado o engano justificável por parte da instituição financeira, eis que
o autor mantém a conta na instituição sem nunca ter formalizado qualquer reclamação a respeito da incidência destas tarifas que
ora são objeto deste processo, além da própria desistência do pedido de repetição do indébito em sede de audiência (fls. 21).
Por fim, anoto que a autora trouxe como comprovação dos descontos os extratos de fls. 15/18, em que se verifica descontos nos
valores de R$ 10,40 (dez reais e quarenta centavos); R$ 8,50 (oito reais e cinquenta centavos); R$ 10,40 (dez reais e quarenta
centavos); R$ 8,50 (oito reais e cinquenta centavos);R$ 11,10 (onze reais e dez centavos); R$ 3,20 (três reais e vinte centavos);
R$  11,10 (onze reais e dez centavos; R$ 8,50 (oito reais e cinquenta centavos); R$ 11,10 (onze reais e dez centavos); R$ 8,50
(oito reais e cinquenta centavos), valores estes que deverão ser devolvidos de forma simples ao autor.
Isto posto, julgo parcialmente procedente o pedido do autor EDUVIGES PEREIRA LAGO para determinar ao BANCO
BRADESCO S/A que, no prazo de 20 (vinte) dias, converta a conta mantida na agência 1072, conta  nº. 3537-8, de conta-
corrente para conta-benefício, eximindo-se de efetuar qualquer desconto a título de tarifa bancária, bem como restitua à
autora os descontos indevidamente realizados, cujo valor totaliza R$ 91,30 (noventa e um reais e trinta e um centavos).
O prazo para recurso é de 10 (dez) dias corridos (Enunciado 165, FONAJE), devendo ser necessariamente interposto por
advogado, estando sujeito o apelante ao pagamento de custas e honorários na instância superior, caso sucumbente.
Sem custas e sem honorários, incabíveis nesta instância.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se, via DJe.
Oportunamente, quando findo o processo e satisfeita a obrigação, serão os autos encaminhados para eliminação, após cumprido
prazo de temporalidade disposto em Ato do TJMA.
Santa Luzia(MA), 07 de junho de 2017.
Juíza Marcelle Adriane Farias Silva
Titular da 1ª Vara.”

Santa Luzia/Ma, 29 de junho de 2017.
Bruno Wanderson de Moraes Pereira

Técnico Judiciário
Mat. 152710

(Assinando de ordem da MMª. Juíza Marcelle Adriane Farias Silva, Titular da 1ª Vara da Comarca de Santa Luzia/MA)

Processo n° 2313-45.2016.8.10.0057 (23272016)
Classe CNJ: Processo Cível e do Trabalho | Processo de Conhecimento | Procedimento de Conhecimento | Procedimento
Ordinário
REQUERENTE: JOSÉ RIBAMAR PEREIRA SANTOS
Advogado: Dr. Nilton Sousa de Holanda, OAB/MA 15.674
REQUERIDO: BANCO BRADESCO S/A

SENTENÇA
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“(...) JOSÉ RIBAMAR PEREIRA DOS SANTOS ingressou em juízo com ação de indenização em desfavor de BANCO
BRADESCO S.A. Instruiu o pedido com os documentos de fls. 08/12.
Às fls. 14, requereu a desistência do feito.
Sendo o que cumpria relatar, passo a decidir.
De início, defiro os benefícios da justiça gratuita, eis que inserta na inicial declaração de hipossuficiência, de modo, que faz jus a
benesse legal, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC.
A parte autora requereu a desistência do feito (fl. 14).
Inexiste, por óbvio, qualquer óbice ao acolhimento do pedido, mormente por que a causa versa sobre direitos disponíveis, sendo
facultado ao autor, a qualquer tempo e sem necessidade de apresentar justificativa, dispor do direito de ação.
Dispensável, inclusive, a anuência da parte ré que sequer chegou a se manifestar nos autos.
Ex positis, atenta ao que mais dos autos consta e aos princípios de Direito aplicáveis à espécie, HOMOLOGO O PEDIDO DE
DESISTÊNCIA e, com fulcro no 485, VIII,  do Código de Processo Civil, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito.
Custas suspensas, em razão da concessão de gratuidade de justiça, sem condenação em honorários, não constituído pelo réu.
Publique-se. Registre-se. Intime-se, mediante DJe. Oportunamente, arquive-se.
Santa Luzia(MA), 18 de maio de 2017.
Juíza Marcelle Adriane Farias Silva
Titular da 1ª Vara.”

Santa Luzia/Ma, 29 de junho de 2017.
Bruno Wanderson de Moraes Pereira

Técnico Judiciário
Mat. 152710

(Assinando de ordem da MMª. Juíza Marcelle Adriane Farias Silva, Titular da 1ª Vara da Comarca de Santa Luzia/MA)

 

Processo n° 23-23.2017.8.10.0057 (232017)
Classe CNJ: Processo Cível e do Trabalho | Processo de Conhecimento | Procedimento de Conhecimento | Procedimento do
Juizado Especial Cível
REQUERENTE: ADALGISA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES
Advogado: Dr. Dheick Sousa Silva, OAB/MA 11.521
REQUERIDO: BANCO PANAMERICANO S/A
Advogado: Dr. Gilvan Melo Sousa, OAB/CE 16.383

SENTENÇA

“(...) Dispensado o relatório, conforme permissivo do art. 38, caput, da Lei n. 9.099/95.
Ab initio, defiro à parte requerente os benefícios da gratuidade de justiça em razão da declaração de hipossufiência inserta na
inicial, de modo que faz jus à benesse legal  Art. 99, § 3º, CPC.
Cuida-se de reclamação especial cível ajuizada por ADALGISA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES em face do BANCO
PANAMERICANO S/A, insurgindo-se contra a contratação de cartão de crédito feito em seu nome, mas sem sua autorização,
causando-lhe sensível redução patrimonial.
Frustrada a tentativa de acordo, o réu, por sua vez, apresentou contestação pugnando, preliminarmente, pelo reconhecimento da
coisa julgada e a consequente extinção da demanda. Contudo, observo que as ações informadas não são idênticas, eis que os
contratos questionados são diferentes.
Ainda preliminarmente, a parte ré pugnou pelo reconhecimento da inadmissibilidade do procedimento do Juizado Especial Cível,
sob o argumento de que há necessidade de realização de perícia técnica, acostando cópia do contrato que legitimaria os
descontos (fls. 39/41).
Ora, se apresentado pelo banco o instrumento de contrato, observo que o deslinde da causa demanda a realização de outros atos
instrutórios, inclusive perícia técnica, incompatível com a ritualística do Juizado Especial Cível, rito eleito pela parte autora.
Isto por que a ocorrência de fraude só pode ser esclarecida com a realização de uma perícia dactiloscópica, cuja realização se
mostra indispensável, eis que inexiste qualquer indicativo de fraude grosseira nos documentos que instruem aquele instrumento de
contrato de empréstimo.
Assim, se houve a fraude ventilada pelo autor em sua inicial, tal fato deve ser apurado por expert.
Em suma: Pelo que se observa dos autos, o deslinde da causa depende da análise a respeito da validade do contrato de
empréstimo firmado em nome do aposentado. E, para tanto, observo complexidade capaz de subtrair o processamento do feito ao
rito estampado na Lei nº 9.099/95, eis que o ponto controverso não pôde ser esclarecido em audiência.
Isto posto, com fundamento no art. 51, II, da Lei nº 9.099/95, ACOLHO A PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO
ESPECIAL CÍVEL e JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, EM RAZÃO DA INADMISSIBILIDADE
DO PROSSEGUIMENTO DO FEITO PELO RITO SUMARÍSSIMO TRAÇADO NA LJE, eis que o julgamento demanda a realização
de perícia complexa.
O prazo para recurso é de 10 (dez) dias corridos (Enunciado 165, FONAJE), devendo ser necessariamente interposto por
advogado, estando sujeito o apelante ao pagamento de custas e honorários na instância superior, caso sucumbente.
Sem custas e sem honorários, incabíveis nesta instância.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se, via DJe.
Oportunamente, quando findo o processo e satisfeita a obrigação, serão os autos encaminhados para eliminação, após cumprido
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prazo de temporalidade disposto em Ato do TJMA.
Santa Luzia, 27 de junho de 2017.
Juíza Marcelle Adriane Farias Silva
Titular da 1ª Vara.”

Santa Luzia/Ma, 29 de junho de 2017.
Bruno Wanderson de Moraes Pereira

Técnico Judiciário
Mat. 152710

(Assinando de ordem da MMª. Juíza Marcelle Adriane Farias Silva, Titular da 1ª Vara da Comarca de Santa Luzia/MA)

Processo n° 2333-36.2016.8.10.0057 (23472016)
Classe CNJ: Processo Cível e do Trabalho | Processo de Conhecimento | Procedimento de Conhecimento | Procedimento do
Juizado Especial Cível
REQUERENTE: ANTONIA DO NASCIMENTO LIMA
Advogado: Dr. Wender Lima de Lima, OAB/MA 12.606
REQUERIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
Advogado: Dr. Antônio de Moraes Dourado Neto, OAB/MA 11.812-A
 

SENTENÇA

“(...) Dispensado o relatório, conforme permissivo do art. 38, caput, da Lei n. 9.099/95.
Ab initio, defiro à parte requerente os benefícios da gratuidade de justiça em razão da declaração de hipossufiência inserta na
inicial, de modo que faz jus à benesse legal  Art. 99, § 3º, CPC.
Cuida-se de reclamação especial cível ajuizada por ANTÔNIA DO NASCIMENTO LIMA em face do BANCO BRADESCO
FINANCIAMENTO S/A, insurgindo-se contra a contratação de empréstimo feito em seu nome, mas sem sua autorização,
causando-lhe sensível redução patrimonial.
Frustrada a tentativa de acordo, o réu, por sua vez, apresentou contestação alegando, preliminarmente, litigância de má-fé pela
autora. Contudo não trouxe qualquer justificativa plausível para tanto, eis que não esclareceu em que termos a conduta da parte
autora se encaixa nas hipóteses previstas no art. 80, do CPC.
Ainda preliminarmente, a parte ré pugnou pelo reconhecimento da inadmissibilidade do procedimento do Juizado Especial Cível,
sob o argumento de que há necessidade de realização de perícia técnica, acostando cópia do contrato que legitimaria os
descontos (fls. 64/67).
Ora, se apresentado pelo banco o instrumento de contrato, observo que o deslinde da causa demanda a realização de outros atos
instrutórios, inclusive perícia técnica, incompatível com a ritualística do Juizado Especial Cível, rito eleito pela parte autora.
Isto por que a ocorrência de fraude só pode ser esclarecida com a realização de uma perícia dactiloscópica, cuja realização se
mostra indispensável, eis que inexiste qualquer indicativo de fraude grosseira nos documentos que instruem aquele instrumento de
contrato de empréstimo.
Assim, se houve a fraude ventilada pelo autor em sua inicial, tal fato deve ser apurado por expert.
Em suma: Pelo que se observa dos autos, o deslinde da causa depende da análise a respeito da validade do contrato de
empréstimo firmado em nome do aposentado. E, para tanto, observo complexidade capaz de subtrair o processamento do feito ao
rito estampado na Lei nº 9.099/95, eis que o ponto controverso não pôde ser esclarecido em audiência.
Isto posto, com fundamento no art. 51, II, da Lei nº 9.099/95, ACOLHO A PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO
ESPECIAL CÍVEL e JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, EM RAZÃO DA INADMISSIBILIDADE
DO PROSSEGUIMENTO DO FEITO PELO RITO SUMARÍSSIMO TRAÇADO NA LJE, eis que o julgamento demanda a realização
de perícia complexa.
O prazo para recurso é de 10 (dez) dias corridos (Enunciado 165, FONAJE), devendo ser necessariamente interposto por
advogado, estando sujeito o apelante ao pagamento de custas e honorários na instância superior, caso sucumbente.
Sem custas e sem honorários, incabíveis nesta instância.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se, via DJe.
Oportunamente, quando findo o processo e satisfeita a obrigação, serão os autos encaminhados para eliminação, após cumprido
prazo de temporalidade disposto em Ato do TJMA.
Santa Luzia, 19 de junho de 2017.
Juíza Marcelle Adriane Farias Silva
Titular da 1ª Vara.”

Santa Luzia/Ma, 29 de junho de 2017.
Bruno Wanderson de Moraes Pereira

Técnico Judiciário
Mat. 152710

(Assinando de ordem da MMª. Juíza Marcelle Adriane Farias Silva, Titular da 1ª Vara da Comarca de Santa Luzia/MA)

Processo n° 2427-81.2016.8.10.0057 (24412016)
Classe CNJ: Processo Cível e do Trabalho | Processo de Conhecimento | Procedimento de Conhecimento | Procedimento do
Juizado Especial Cível
REQUERENTE: FRANCISCA ALVES ARAÚJO
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Advogado: Dr. Onildo Almeida Sousa, OAB/MA 3.593
REQUERIDO: BV FINANCEIRA S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTOS E INVESTIMENTO
Advogado: Dr. Wilson Sales Belchior, OAB/MA 11.099-A
 

SENTENÇA

“(...) Dispensado o relatório, conforme permissivo do art. 38, caput, da Lei n. 9.099/95.
Cuida-se de reclamação especial cível ajuizada por FRANCISCA ALVES ARAÚJO em face de BV FINANCEIRA S.A  CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (BANCO VOTORANTIM), insurgindo-se contra a contratação de empréstimo em seu nome,
cuja autoria nega (contrato nº.236680718).
Designada audiência de conciliação não houve acordo, com a apresentação de contestação, dispensando-se a produção de prova
testemunhal, por se julgar suficiente a análise dos documentos encartados nos autos.
O réu, por sua vez, contestou o pedido argumentando sobre a culpa exclusiva de terceiro, demora no ajuizamento da ação, não
cabimento da restituição pleiteada, impossibilidade de repetição do indébito, inexistência de dano moral, requerendo, ao final, a
improcedência do pedido.
Passo ao exame do mérito, e, desde já, percebo que a razão está com a parte autora.
Ocorre que, como vem sendo corriqueiro, a instituição financeira não conseguiu fazer prova da regularidade do empréstimo, pois
sequer acostou  cópia do suposto contrato, alegando a culpa exclusiva de terceiro.
Assim, ao que nos parece, realmente ocorreu a fraude ventilada pela parte autora em sua inicial. Ocorre que em casos como este
retratado nos autos, o banco não se exime da responsabilidade de reparar os danos suportados pelo aposentado.
Pelo contrário. A responsabilidade do banco pela deficiência na prestação do serviço prometido (empréstimo) independe de culpa.
Isto porque o CDC adota, como regra, a responsabilidade objetiva dos prestadores de serviço, inclusive bancários, o que privilegia
a teoria do risco do empreendimento.
Ora, não havendo prova idônea, conclusiva de que contratação do empréstimo se deu por instrumento que legitimasse o
consentimento do autor, passa a instituição financeira a ter responsabilidade na fraude na medida em que facilitou a um terceiro
sabedor dos dados pessoais do aposentado a contratação em questão, negligenciando em seu próprio benefício dever de cuidado
na identificação do cliente.
Devida, portanto, a condenação do banco a reparar o abalo moral suportado pelo autor, dispensando-se quaisquer indagações a
respeito da extensão dos incômodos sofridos pelo aposentado, uma vez que o simples fato da violação do seu patrimônio, capaz
de causar desequilíbrio ao seu orçamento doméstico, serve para respaldar a condenação do réu, em valor razoável eis que não se
pode olvidar que aqueles que se socorrem dos juizados especiais não esperam uma menor reparação para as injustiças de que se
acham vítimas, mas sim uma justiça mais célere.
Reconhecido o dano moral, o próximo passo é a fixação do valor de sua reparação, para o que deve ser levado em conta sua
motivação, consequências e extensão, sem descuidar, contudo, do caráter didático pedagógico.
No caso concreto, atenta às balizas acima delineadas, especialmente em atenção à circunstância de que o fato narrado nos autos
retrata completo desrespeito a direitos básicos do consumidor, entendo que a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) situa-se
dentro dos patamares exigidos para uma justa indenização, sem constituir causa de enriquecimento ilícito do autor, sempre
lembrando que para apuração do valor leva-se em conta tanto a qualidade do atingido assim como a capacidade financeira do
ofensor, de molde a inibi-lo a futuras reincidências, impingindo-lhe expressivo, mas suportável, gravame patrimonial, bem como a
quantidade de prestações descontadas, e quantidade de ações que o autor possui em desfavor do requerido e, ao contrário do que
alega o réu, o autor ajuizou a demanda alguns meses após de iniciado o desconto. Ademais, é inegável que aquele que procura
uma justiça mais célere, batendo às portas dos Juizados, não busca justiça menor.
Devido, igualmente, a restituição, em dobro, dos valores descontados, a saber, no que se refere ao contrato de nº. 236680718, 14
(quatorze) parcelas de R$ 49,95 (quarenta e nove reais e noventa e cinco centavos), o que resulta em um indébito no valor de R$
699,30 (seiscentos e noventa e nove reais e trinta centavos), pelo dobro, corresponde a R$ 1.398,60 (mil trezentos e noventa e oito
reais e sessenta centavos).
Isto posto, JULGO PROCEDENTE o pedido para desconstituir o contrato de empréstimo de número 236680718, firmado em
nome da autora FRANCISCA ALVES ARAÚJO com o demandado BANCO BV FINANCEIRA S.A  CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (BANCO VOTORANTIM), a quem compete pagar: (a) indenização por danos morais a
autora no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), valor não tão baixo para que mantenha sua função pedagógica mas não tão
elevado para que não represente fonte de enriquecimento sem causa. Correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês, a
contar desta decisão e (b) indenização por danos materiais, estimada em R$ 1.398,60 (mil trezentos e noventa e oito reais e
sessenta centavos), referente ao dobro de todo o valor descontado de forma indevida, com acréscimo de juros de 1% ao mês, a
contar da citação, e correção monetária a contar do ajuizamento da ação.
O prazo para recurso é de 10 (dez) dias corridos (Enunciado 165, FONAJE), devendo ser necessariamente interposto por
advogado, estando sujeito o apelante ao pagamento de custas e honorários na instância superior, caso sucumbente.
Não sendo cumprida voluntariamente a obrigação no prazo de 15 (quinze) dias a contar do trânsito em julgado desta, o valor será
acrescido de multa de 10% (dez por cento), conforme preconiza o art. 523, § 1º, do Código de Processo Civil.
Oficie-se ao Instituto Nacional da Previdência Social para que suspenda em definitivo os descontos na conta do reclamante.
Sem custas e sem honorários, incabíveis nesta instância.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se, mediante publicação no DJe.
Oportunamente, quando findo o processo e satisfeita a obrigação, serão os autos encaminhados para eliminação, após cumprido
prazo de temporalidade disposto em Ato do TJMA.
Santa Luzia, 14 de junho de 2017.
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Juíza Marcelle Adriane Farias Silva
Titular da 1ª Vara.”

Santa Luzia/Ma, 29 de junho de 2017.
Bruno Wanderson de Moraes Pereira

Técnico Judiciário
Mat. 152710

(Assinando de ordem da MMª. Juíza Marcelle Adriane Farias Silva, Titular da 1ª Vara da Comarca de Santa Luzia/MA)

Processo n° 2433-88.2016.8.10.0057 (24472016)
Classe CNJ: Processo Cível e do Trabalho | Processo de Conhecimento | Procedimento de Conhecimento | Procedimento do
Juizado Especial Cível
REQUERENTE: MARIA LINDALVA SOUSA CRUZ
Advogado: Dr. Edilson Moreno Soares Júnior, OAB/MA 12.965
REQUERIDO: BANCO BRADESCO S/A
Advogado: Dr. Wilson Sales Belchior, OAB/MA 11.099-A

SENTENÇA

“(...) Dispensado o relatório, conforme permissivo do art. 38, caput, da Lei n. 9.099/95.
De início, concedo à requerente os benefícios da justiça gratuita, eis que inserta na inicial declaração de hipossuficiência, único
requisito da lei de regência.
Constato que a questão está madura para julgamento, no estado em que se encontra, sem necessidade de produção de prova oral
em juízo, imprestável para o esclarecimento da lide, senão vejamos.
Trata-se de ação de reparação de danos, ajuizada por MARIA LINDALVA SOUSA CRUZ, alegando que não é devedora da
requerida e, ainda assim teve seu nome inscrito em órgão de maus pagadores (fls. 13).
Frustrada a tentativa de conciliação, a ré, por sua vez, apresentou contestação alegando a regularidade da contratação,
possibilidade de inclusão do nome de clientes inadimplentes em cadastros restritivos ao crédito, culpa exclusiva do autor, não
comprovação do dano moral, além de tecer considerações sobre a responsabilidade do banco perante terceiro, honorários
advocatícios e custas processuais.
Pois bem. A questão posta nos autos, pela qualidade que ostentam as partes, deve ser analisada à luz do que dispõe o Código de
Defesa do Consumidor, que preconiza, dentre outras normas de natureza cogente, a possibilidade de inversão do ônus da prova
em favor do consumidor, regra de julgamento perfeitamente aplicável à hipótese dos autos, uma vez que atendidos seus
pressupostos, a saber, verossimilhança do alegado e hipossuficiência do consumidor, ora requerente, que não dispõe de acesso
às informações controladas unicamente pelo prestador de serviço, como um dos fatores de produção.
E ao que vejo, a reclamada não carreou aos autos documentos comprobatórios da regularidade da cobrança, eis que sequer
acostou cópia do suposto contrato.
O fato é que a autora foi inscrita em órgão de restrição ao crédito por valor que efetivamente não devia. Em casos como este
retratado nos autos, a ré não se exime da responsabilidade de reparar os danos suportados pelo lesado.  Pelo contrário, eis que a
responsabilidade do requerido pela deficiência na prestação do serviço independe de culpa. Isto porque o CDC adota, como regra,
a responsabilidade objetiva dos prestadores de serviço, o que privilegia a teoria do risco do empreendimento.
De fato, o só lançamento indevido do nome de uma pessoa num cadastro restritivo de crédito já se constitui, por si mesmo, numa
agressão moral, na medida em que afeta psicologicamente a pessoa ofendida, deprimindo-a e causando-lhe um mal estar
psíquico, uma dor moral frequentemente acompanhada de profunda repercussão na estrutura somática do indivíduo, ocorrências
caracterizadoras de ofensa moral, que por isso deve ser indenizada.
Destaco que todos os apontamentos foram questionados, o que afasta o óbice do Enunciado nº 385 da Súmula do e. Superior
Tribunal de Justiça.
Reconhecido o dano moral, o próximo passo é a fixação do valor de sua reparação, para o que deve ser levado em conta sua
motivação, consequências e extensão, sem descuidar, contudo, do caráter didático pedagógico.
No caso concreto, atenta às balizas acima delineadas, especialmente em atenção à circunstância de que o fato narrado nos autos
retrata completo desrespeito a direitos básicos do consumidor, entendo que a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) situa-se
dentro dos patamares exigidos para uma justa indenização,
Isto posto, e por mais que dos autos constam, com fundamento no art. 487, I, do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido para
condenar BANCO BRADESCO S.A a pagar a autora MARIA LINDALVA SOUSA CRUZ uma indenização por danos morais
de R$ 3.000,00 (três mil reais), por considerar suficiente à compensação dos danos morais noticiados acrescido de juros de 1%
(um por cento) ao mês e correção monetária pelo INP-C, ambos a contar deste julgado, (b) declarar inexigível os débitos
apontados na inicial (contrato nº. 734644653000049AD, valor de R$ 251,28, vencimento 04/11/2015; contrato nº.
734644653000049fi, valor R$ 742,57, vencimento 30/10/2015; contrato nº. 20137709899770000000, valor R$ 655,13,
vencimento 07/02/2015; contrato nº. 2013770989898530000000, vencimento 07/02/2015).
Expeça-se notificação a todos os órgãos de restrição ao crédito, para retirada do nome da autora pelos débitos
apontados.
O prazo para recurso é de 10 (dez) dias corridos, devendo ser necessariamente interposto por advogado, estando sujeito o
apelante ao pagamento de custas e honorários na instância superior, caso sucumbente.
Não sendo cumprida voluntariamente a obrigação no prazo de 15 (quinze) dias a contar do trânsito em julgado desta, o valor será
acrescido de multa de 10% (dez por cento), conforme preconiza o art. 523, § 1º, do Código de Processo Civil.
Sem custas por incidir exceção legal  Lei nº 9.099/95, 55.
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Oportunamente, quando findo o processo e satisfeita a obrigação, serão os autos encaminhados para eliminação, depois de
cumprido prazo de temporalidade disposto em Ato do TJMA.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se, via DJe.
Santa Luzia(MA), 19 de junho de 2017.
Juíza Marcelle Adriane Farias Silva
Titular da 1ª Vara.”

Santa Luzia/Ma, 29 de junho de 2017.
Bruno Wanderson de Moraes Pereira

Técnico Judiciário
Mat. 152710

(Assinando de ordem da MMª. Juíza Marcelle Adriane Farias Silva, Titular da 1ª Vara da Comarca de Santa Luzia/MA)

Processo n° 287-40.2017.8.10.0057 (2872017)
Classe CNJ: Processo Cível e do Trabalho | Processo de Conhecimento | Procedimento de Conhecimento | Procedimento
Ordinário
REQUERENTE: MARIA UNILA DOS SANTOS ARAUJO
Advogado: Dr. Nilton Sousa de Holanda, OAB/MA 15.674
REQUERIDO: BANCO BRADESCO S/A

SENTENÇA

“(...) MARIA UNILA DOS SANTOS ARAUJO ingressou em juízo com ação de indenização em desfavor de BANCO BRADESCO
S.A. Instruiu o pedido com os documentos de fls. 07/10.
Às fls. 12, requereu a desistência do feito.
Sendo o que cumpria relatar, passo a decidir.
De início, defiro os benefícios da justiça gratuita, eis que inserta na inicial declaração de hipossuficiência, de modo, que faz jus a
benesse legal, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC.
A parte autora requereu a desistência do feito (fl. 12).
Inexiste, por óbvio, qualquer óbice ao acolhimento do pedido, mormente por que a causa versa sobre direitos disponíveis, sendo
facultado ao autor, a qualquer tempo e sem necessidade de apresentar justificativa, dispor do direito de ação.
Dispensável, inclusive, a anuência da parte ré que sequer chegou a se manifestar nos autos.
Ex positis, atenta ao que mais dos autos consta e aos princípios de Direito aplicáveis à espécie, HOMOLOGO O PEDIDO DE
DESISTÊNCIA e, com fulcro no 485, VIII,  do Código de Processo Civil, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito.
Custas suspensas, em razão da gratuidade concedida, sem condenação em honorários, não constituído pelo réu.
Publique-se. Registre-se. Intime-se, mediante DJe. Oportunamente, arquive-se.
Santa Luzia(MA), 18 de maio de 2017.
Juíza Marcelle Adriane Farias Silva
Titular da 1ª Vara.”

Santa Luzia/Ma, 29 de junho de 2017.
Bruno Wanderson de Moraes Pereira

Técnico Judiciário
Mat. 152710

(Assinando de ordem da MMª. Juíza Marcelle Adriane Farias Silva, Titular da 1ª Vara da Comarca de Santa Luzia/MA)

Processo n° 33-38.2015.8.10.0057 (332015)
Classe CNJ: Processo Cível e do Trabalho | Processo de Conhecimento | Procedimento de Conhecimento | Procedimento do
Juizado Especial Cível
EMBARGANTE: BANCO BMG S/A
Advogado: Dr. Carlos Eduardo Pereira Teixeira, OAB/MA 327.026
EMBRAGADO: RAIMUNDO MIGUEL DA SILVA
Advogados: Dr. Cláudio Estevão Lira Mendes Filho, OAB/MA 14.099 e Drª. Cacilda Pereira Martins, OAB/MA 6.655
 

SENTENÇA

“(...) Dispensado o relatório, conforme permissivo do art. 38, caput, da Lei n. 9.099/95.
Firmado acordo judicial em sede de audiência de conciliação, o embargante, deixou de cumprir a obrigação no prazo determinado.
Requerido o cumprimento de sentença, realizou-se o bloqueio de valores via BACEN-Jud.
Intimado, o executado impugnou tempestivamente, requerendo, em suma, a necessidade de concessão de efeito suspensivo à
execução, bem como excesso na execução em razão da existência de bloqueio e depósito via DJo.
De fato, compulsando os autos, observo que o embargado já recebeu a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) decorrente de
depósito judicial realizado pelo embargante e, após não reclamou qualquer valor, inclusive deixou de se manifestar sobre os
embargos apresentados (fls. 69).
Deste modo, havendo excesso na execução, o acolhimento dos embargos é medida que se impõe.
Isto posto, acolho a impugnação oposta por BANCO BMG S.A, para determinar o imediato desbloqueio da conta da

Página 1872 de 2382 Diário da Justiça Eletrônico Disponibilização: 30/06/2017
Edição nº 114/2017 Publicação: 03/07/2017

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO - Praça Dom Pedro II, s/n Centro - CEP 65010-905 - São Luis-MA - Fone: (98) 2106-9000 - www.tjma.jus.br
Diário da Justiça Eletrônico - Diretoria Judiciária - Coordenadoria de Jurisprudência e Publicações - Fone: (98) 2106 9805 / 9810 / 9896 / 9897 - publicacoes@tj.ma.gov.br



embargante, eis que já realizado o pagamento da obrigação via depósito judicial.
Publique-se, Registre-se, Intime-se, mediante DJE.
Santa Luzia, 30 de maio de 2017.
Juíza Marcelle Adriane Farias Silva
Titular da 1ª Vara.”

Santa Luzia/Ma, 29 de junho de 2017.
Bruno Wanderson de Moraes Pereira

Técnico Judiciário
Mat. 152710

(Assinando de ordem da MMª. Juíza Marcelle Adriane Farias Silva, Titular da 1ª Vara da Comarca de Santa Luzia/MA)

Processo n° 417-35.2014.8.10.0057 (4222014)
Classe CNJ: Processo Cível e do Trabalho | Processo de Conhecimento | Procedimento de Conhecimento | Procedimento
Ordinário
REQUERENTE: ANTONIO ARAUJO DOS REIS
Advogado: Drª. Fernanda Lage Machado, OAB/MG 122.974 e Ulisses César de Castro, OAB/MG 149.679
REQUERIDO: BANCO BV FINANCEIRA S/A

SENTENÇA

“(...)Trata-se de ação revisional ajuizada por ANTONIO ARAUJO DOS REIS, em desfavor de BV FINANCEIRA S.A, CRÉDITO,
FIANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
Intimada para emendar a inicial, manteve-se inerte (fls. 30).
No essencial, o relatório. Decido.
De início, defiro a assistência judiciária gratuita, eis que inserta na inicial declaração de hipossuficiência.
Oportunizada a emenda da inicial para que fossem sanadas omissões destacadas na decisão de fls. 27, apesar de intimada, a
parte autora manteve-se inerte (fls. 30).
Nada requereu, caindo em silêncio e, dando causa ao sobrestamento do feito, paralisado desde 27.09.2016.
Ante o exposto, com supedâneo no art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil, indefiro a inicial e julgo extinto o processo
sem resolução do mérito, eis que a parte autora deixou de emendar-lhe no prazo que lhe faculta a lei.
Custas pela autora, suspensas em razão da gratuidade concedida.
Publique-se. Registre-se. Intime-se, via DJe.
Oportunamente, arquive-se com baixa na distribuição e registro.
Santa Luzia/MA, 21 de fevereiro de 2017.
Juíza Clécia Pereira Monteiro
Titular da 2ª Vara, respondendo.”

Santa Luzia/Ma, 29 de junho de 2017.
Bruno Wanderson de Moraes Pereira

Técnico Judiciário
Mat. 152710

(Assinando de ordem da MMª. Juíza Marcelle Adriane Farias Silva, Titular da 1ª Vara da Comarca de Santa Luzia/MA)

Processo n° 443-28.2017.8.10.0057 (4432017)
Classe CNJ: Processo Cível e do Trabalho | Processo de Conhecimento | Procedimento de Conhecimento | Procedimento do
Juizado Especial Cível
REQUERENTE: JOSÉ RIBAMAR PEREIRA DOS SANTOS
Advogado: Dr. Nilton Sousa de Holanda, OAB/MA 15.674
REQUERIDO: BANCO BRADESCO S/A
Advogado: Dr. Nelson Wilians Fratoni Rodrigues, OAB/SP 128.341

SENTENÇA

“(...) Dispensado o relatório, conforme permissivo do art. 38, caput, da Lei n. 9.099/95.
A parte autora informou não ter mais interesse no seguimento do feito, conforme pedido de fls. 60, requerendo a extinção do
processo.
De todo modo, entendo que o pedido da parte autora há de ser homologado.
De fato, cabível a desistência ainda que não se ouça o réu. É que no rito da Lei 9.099/95, a extinção do feito sem julgamento do
mérito dar-se-ia com a simples ausência do demandante à audiência já designada, de modo que inútil seria a aplicação por
analogia do disposto no art. 485, § 4º, CPC já que os efeitos almejados pela parte equivalem àqueles previstos no art. 51, I, da Lei
dos Juizados.
Isto posto, com fulcro no art. 485, VIII, do CPC, aplicável à espécie, homologo o pedido de desistência e julgo o feito
extinto, sem resolução do mérito, autorizado o desentranhamento de documentos, mediante recibo e certidão nos autos, caso
seja do interesse do reclamante.
Sem custas e sem honorários, incabíveis nesta instância.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se, via DJe.
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Santa Luzia(MA), 18 de maio de 2017.
 Juíza Marcelle Adriane Farias Silva
Titular da 1ª Vara.”

Santa Luzia/Ma, 29 de junho de 2017.
Bruno Wanderson de Moraes Pereira

Técnico Judiciário
Mat. 152710

(Assinando de ordem da MMª. Juíza Marcelle Adriane Farias Silva, Titular da 1ª Vara da Comarca de Santa Luzia/MA)

Processo n° 477-37.2016.8.10.0057 (4782016)
Classe CNJ: Processo Cível e do Trabalho | Processo de Conhecimento | Procedimento de Conhecimento | Procedimentos
Especiais | Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos | Busca e Apreensão em Alienação
Fiduciária
REQUERENTE: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
Advogado: Dr. Allan Rodrigues Ferreira, OAB/MA 7.248
REQUERIDO: ANTONIO LOPES DE ARAUJO

SENTENÇA

“(...) AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A ingressou em juízo com ação de busca e apreensão em
desfavor de ANTONIO LOPES DE ARAUJO. Instruiu o pedido com os documentos de fls. 05/22, inclusive recolhimento de custas.
Às fls. 31, requereu a desistência do feito.
Sendo o que cumpria relatar, passo a decidir.
Após o deferimento de liminar, a parte autora requereu a desistência do feito (fl. 31).
Inexiste, por óbvio, qualquer óbice ao acolhimento do pedido, mormente por que a causa versa sobre direitos disponíveis, sendo
facultado ao autor, a qualquer tempo e sem necessidade de apresentar justificativa, dispor do direito de ação.
Dispensável, inclusive, a anuência da parte ré que sequer chegou a se manifestar nos autos.
Ex positis, atenta ao que mais dos autos consta e aos princípios de Direito aplicáveis à espécie, HOMOLOGO O PEDIDO DE
DESISTÊNCIA e, com fulcro no 485, VIII,  do Código de Processo Civil, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito.
Custas como já recolhidas, sem condenação em honorários, não constituído pelo réu.
Publique-se. Registre-se. Intime-se, mediante DJe. Oportunamente, arquive-se.
Santa Luzia(MA), 18 de maio de 2017.
Juíza Marcelle Adriane Farias Silva
Titular da 1ª Vara.”

Santa Luzia/Ma, 29 de junho de 2017.
Bruno Wanderson de Moraes Pereira

Técnico Judiciário
Mat. 152710

(Assinando de ordem da MMª. Juíza Marcelle Adriane Farias Silva, Titular da 1ª Vara da Comarca de Santa Luzia/MA)

Processo n° 643-69.2016.8.10.0057 (6492016)
Classe CNJ: Processo Cível e do Trabalho | Processo de Conhecimento | Procedimento de Conhecimento | Procedimento
Ordinário
REQUERENTE: AURILENE RIOS DA SILVA HOLANDA
Advogado: Dr. Nilton Sousa de Holanda, OAB/MA 15.674
REQUERIDO: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO

SENTENÇA

“(...) AURILENE RIOS DA SILVA HOLANDA, por intermédio de advogado com habilitação nos autos e requerendo os benefícios
da assistência jurídica gratuita, ingressou com a presente ação em desfavor da JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO
MARANHÃO insurgindo-se contra a abertura de empresa em seu nome, mas sem sua autorização, segundo alegou.
Informou a autora que só veio a saber da abertura e registro da firma ao consultar sua situação pessoal perante o Cadastro de
Pessoas Físicas.
Disse a autora que ignorava a situação, sendo que nega ter concedido poderes para que alguém em seu nome lhe representasse
na Junta Comercial, sendo que apenas exerce atividade de doméstica.
Requereu a anulação do ato jurídico que originou a abertura da empresa em seu nome, com o pagamento de todas as despesas e
impostos decorrentes e indenização por danos morais e materiais pela Junta Comercial do Estado.
Com a inicial, os documentos de fls. 10/14.
Inicialmente distribuído à 2ª vara desta comarca, que declinou da competência em favor deste juízo (fls. 17/18).
Autos recebidos na Secretaria Judicial em 26/06/2017.
Sucintamente relatado, passo a decidir.
De início, defiro à autora o benefício da assistência jurídica gratuita, ante a afirmativa de que não possui condições de arcar com o
pagamento das custas do processo sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família.
Quanto ao pedido formulado, observo que a autora demanda contra a Junta Comercial, sendo que esta última não possui natureza
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autárquica, eis que desprovida de personalidade jurídica, o que revela sua ilegitimidade para figurar no pólo passivo desta
demanda.
De fato, as Juntas Comerciais constituem meros órgãos que, por delegação da União, são investidos na função de executar e
administrar serviços de registro, visando garantir a publicidade, a autenticidade, a segurança e a eficácia dos atos praticados pelas
empresas mercantis e afins - Lei nº 8.934/94, art. 3º, mas isso não lhes confere personalidade para atuar em juízo.
Em outras palavras, na qualidade de mero órgão do Estado, é impossível que lhe seja atribuída isoladamente a condição de parte
processual em demanda, mormente se esta possui natureza indenizatória, como no presente caso.
Nesse sentido, é o entendimento do excelso Supremo Tribunal Federal, conforme ementa de julgamento a seguir transcrito:
"JUNTA COMERCIAL. PERSONALIDADE JURÍDICA. ÓRGÃO. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. ILEGITIMIDADE PASSIVA
"AD CAUSAM". A RESPONSABILIDADE CIVIL PELOS ATOS DE ÓRGÃO E DA PESSOA JURÍDICA A QUAL AQUELE SE
VINCULA. CORRETO E O ENTENDIMENTO DE QUE AS JUNTAS COMERCIAIS, POR NÃO DOTADAS DE NATUREZA
AUTARQUICA, NÃO TEM PERSONALIDADE JURÍDICA, E, CONSEQUENTEMENTE, APTIDAO PARA SEREM DEMANDADAS
EM JUÍZO, POR SEUS ATOS, PELOS QUAIS RESPONDE O ESTADO. - RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO".
(RE 97542, Relator(a):  Min. RAFAEL MAYER, Primeira Turma, julgado em 14/10/1983, DJ 25-11-1983 PP-18475 EMENT
VOL-01318-03 PP-00505 RTJ VOL-00108-01 PP-00296)
Anoto, neste ponto, que os julgados colacionados na inicial não infirmam a tese sustentada no Acórdão do Supremo Tribunal
Federal eis que, em conjunto, atestam a natureza de simples órgão da Junta Comercial, atribuindo à Fazenda Pública a
legitimidade para serem demandadas em processo com pretensão indenizatória.
Desta feita, não há que se falar em citação de quem, por força de lei, não tem poderes para figurar em juízo em ação de natureza
indenizatória.
Assim, identificada a ilegitimidade passiva da Junta Comercial do Estado do Maranhão, matéria de ordem pública que pode e deve
ser reconhecida de ofício, entendo que o feito deve ser indeferido de plano, sem resolução do mérito.
Isto posto, com supedâneo no art. 485, inciso I e VI, do Código de Processo Civil, INDEFIRO A INICIAL E JULGO EXTINTO O
FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, eis que a Junta Comercial não possui personalidade jurídica e capacidade para ser parte
em demanda que envolva pretensão de natureza indenizatória.
Custas pela autora, suspensa a exigibilidade por até 05 (cinco) anos por ser beneficiário da assistência jurídica gratuita.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Oportunamente, arquive-se.
Santa Luzia/MA, 28 de junho de 2017.
Juíza Marcelle Adriane Farias Silva
Titular da 1ª Vara.”

Santa Luzia/Ma, 29 de junho de 2017.
Bruno Wanderson de Moraes Pereira

Técnico Judiciário
Mat. 152710

(Assinando de ordem da MMª. Juíza Marcelle Adriane Farias Silva, Titular da 1ª Vara da Comarca de Santa Luzia/MA)

Processo n° 667-63.2017.8.10.0057 (6672017)
Classe CNJ: Processo Cível e do Trabalho | Processo de Conhecimento | Procedimento de Conhecimento | Procedimento do
Juizado Especial Cível
REQUERENTE: MARIA LUZINETE PEREIRA SOUSA
Advogado: Dr. Odino Farias de Azevedo Júnior, OAB/MA 7.131
REQUERIDO: COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO – CEMAR
Advogado: Dr. Tiago José Feitosa de Sá, OAB/MA 8.654-A

SENTENÇA

“(...) Dispensado o relatório, conforme permissivo do art. 38, caput, da Lei n. 9.099/95.
Cuida-se de reclamação especial cível ajuizada por MARIA LUZINETE PEREIRA SOUSA em face da COMPANHIA ENERGÉTICA
DO MARANHÃO - CEMAR, pelo qual, em apertada síntese, questiona o fato de a reclamada ter suspendido o seu fornecimento de
energia elétrica, mesmo ser ter nenhuma pendência financeira.
Acrescenta que, passou mais de um mês com sua energia cortada, requerendo o pagamento de indenização por danos morais.
Frustrada a tentativa de composição entre as partes, a ré, por sua vez, contestou o pedido de forma genérica, argumentando sobre
a impossibilidade do dano moral e dano material, requerendo ao final a improcedência do pedido.
Analisando os autos em especial as provas a ele coligidas, constato que apesar de a reclamada contestar o pedido de forma
genérica, melhor sorte não assiste a parte autora, eis que não é possível identificar o período que supostamente teria ficado sem
energia elétrica, sequer descrito na inicial.
Ademais, não há verossimilhança nas alegações da inicial, eis que a autora informa ter passado mais de um mês sem energia
elétrica e, pela análise dos documentos teria feito apenas duas reclamações (fls.10) marcando o tipo de serviço como "outros",
apesar de conter no cartão para acompanhamento de atendimento a possibilidade de serviço de "religação".
Não resta demonstrado o período de corte, o pedido de religação, ou mesmo a comprovação da religação por meio de fatura
posterior e/ou protocolos de possíveis atendimentos, ônus que competia à autora.
Cumpre asseverar, não há como inverter o ônus probatório, eis que a hipossuficiência refere-se à impossibilidade, a extrema
dificuldade ou desconhecimento técnico do consumidor acerca de aspectos relevantes do produto e do serviço que lhe restringem
sobremaneira a produção de prova do fato constitutivo de seu direito, o que não é a hipótese dos autos.
Anoto que a inversão do ônus da prova em favor do consumidor é determinada em relação àqueles pontos onde se faz presente a
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hipossuficiência (técnica, jurídica ou econômica) do consumidor, o que não ocorre no caso em apreço, pois poderia a autora
facilmente ter apresentado documentos e prova testemunhal de seu pedido.
Certo que não foi trazido aos autos provas que demonstrassem as alegações da reclamante. Inobstante, cuidando-se de fato
constitutivo do seu direito, entendo que competia a esta o ônus de fazer prova da situação suportada, a fim de possibilitar possível
condenação em indenização por danos morais.
Isto posto, com fundamento no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil, julgo IMPROCEDENTE a demanda em todos os
seus termos.
Sem condenação em custas ou honorários, incabíveis nesta instância.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se, mediante publicação no DJe.
Santa Luzia, 31 de maio de 2017.
Juíza Marcelle Adriane Farias Silva
Titular da 1ª Vara.”

Santa Luzia/Ma, 29 de junho de 2017.
Bruno Wanderson de Moraes Pereira

Técnico Judiciário
Mat. 152710

(Assinando de ordem da MMª. Juíza Marcelle Adriane Farias Silva, Titular da 1ª Vara da Comarca de Santa Luzia/MA)

Processo n° 727-36.2017.8.10.0057 (7272017)
Classe CNJ: Processo Cível e do Trabalho | Processo de Conhecimento | Procedimento de Conhecimento | Procedimento do
Juizado Especial Cível
REQUERENTE: MARIA DOS SANTOS SALES
Advogado: Dr. Dheick Sousa Silva, OAB/MA 11.521
REQUERIDO: BANCO BRADESCO S/A
Advogado: Dr. José Almir da R. Mendes Júnior, OAB/RN 392-A

SENTENÇA

“(...) Dispensado o relatório, conforme permissivo do art. 38, caput, da Lei n. 9.099/95.
Constato que a questão está madura para julgamento, no estado em que se encontra, sem necessidade de produção de prova oral
em juízo, imprestável para o esclarecimento da lide, senão vejamos.
Trata-se de ação de reparação de danos, ajuizada por MARIA DOS SANTOS SALES, alegando que teve seu nome inscrito em
cadastro de proteção ao crédito em razão de suposto contrato de aval firmado junto ao BANCO BRADESCO, mas que alega
inexistente (fls. 11).
Frustrada a tentativa de conciliação, a ré, por sua vez, apresentou contestação alegando preliminarmente e de forma genérica a
ausência de documentos indispensáveis à propositura da demanda. Contudo, observo que a petição inicial preenche os requisitos
do art. 319, do Código de Processo Civil, razão que indefiro a preliminar.
No mérito, alegou a legalidade dos atos do banco, inexistência de conduta ilícita, ausência de comprovação de dano moral,
obrigação dos órgãos de restrição ao crédito em notificar o devedor, e ao final, a improcedência do pedido.
Pois bem. A questão posta nos autos, pela qualidade que ostentam as partes, deve ser analisada à luz do que dispõe o Código de
Defesa do Consumidor, que preconiza, dentre outras normas de natureza cogente, a possibilidade de inversão do ônus da prova
em favor do consumidor, regra de julgamento perfeitamente aplicável à hipótese dos autos, uma vez que atendidos seus
pressupostos, a saber, verossimilhança do alegado e hipossuficiência do consumidor, ora requerente, que não dispõe de acesso
às informações controladas unicamente pelo prestador de serviço, como um dos fatores de produção.
E ao que vejo, a reclamada não carreou aos autos documentos comprobatórios da regularidade da inscrição.
O fato é que a autora foi inscrita em órgão de restrição ao crédito por valor que efetivamente não devia. Em casos como este
retratado nos autos, a ré não se exime da responsabilidade de reparar os danos suportados pelo lesado.  Pelo contrário, eis que a
responsabilidade do requerido pela deficiência na prestação do serviço independe de culpa. Isto porque o CDC adota, como regra,
a responsabilidade objetiva dos prestadores de serviço, o que privilegia a teoria do risco do empreendimento.
De fato, o só lançamento indevido do nome de uma pessoa num cadastro restritivo de crédito já se constitui, por si mesmo, numa
agressão moral, na medida em que afeta psicologicamente a pessoa ofendida, deprimindo-a e causando-lhe um mal estar
psíquico, uma dor moral frequentemente acompanhada de profunda repercussão na estrutura somática do indivíduo, ocorrências
caracterizadoras de ofensa moral, que por isso deve ser indenizada.
Destaco que inexistem outros apontamentos, o que afasta o óbice do Enunciado nº 385 da Súmula do e. Superior Tribunal de
Justiça.
Reconhecido o dano moral, o próximo passo é a fixação do valor de sua reparação, para o que deve ser levado em conta sua
motivação, consequências e extensão, sem descuidar, contudo, do caráter didático pedagógico.
No caso concreto, atenta às balizas acima delineadas, especialmente em atenção à circunstância de que o fato narrado nos autos
retrata completo desrespeito a direitos básicos do consumidor, entendo que a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) situa-se
dentro dos patamares exigidos para uma justa indenização,
Isto posto, e por mais que dos autos constam, com fundamento no art. 487, I, do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido para
condenar BANCO BRADESCO S.A a pagar à autora MARIA DOS SANTOS SALES uma indenização por danos morais de
R$ 3.000,00 (três mil reais), por considerar suficiente à compensação dos danos morais noticiados acrescido de juros de 1% (um
por cento) ao mês e correção monetária pelo INP-C, ambos a contar deste julgado, (b) declarar inexigível a parcela do contrato
nº. 408667773000034EC, com vencimento em 29/01/2016.
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Expeça-se notificação a todos os órgãos de restrição ao crédito, para retirada do nome do autor pelo débito apontado.
O prazo para recurso é de 10 (dez) dias corridos, devendo ser necessariamente interposto por advogado, estando sujeito o
apelante ao pagamento de custas e honorários na instância superior, caso sucumbente.
Não sendo cumprida voluntariamente a obrigação no prazo de 15 (quinze) dias a contar do trânsito em julgado desta, o valor será
acrescido de multa de 10% (dez por cento), conforme preconiza o art. 523, § 1º, do Código de Processo Civil.
Sem custas por incidir exceção legal  Lei nº 9.099/95, 55.
Oportunamente, quando findo o processo e satisfeita a obrigação, serão os autos encaminhados para eliminação, depois de
cumprido prazo de temporalidade disposto em Ato do TJMA.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se, via DJe.
Santa Luzia(MA), 26 de junho de 2017.
Juíza Marcelle Adriane Farias Silva
Titular da 1ª Vara.”

Santa Luzia/Ma, 29 de junho de 2017.
Bruno Wanderson de Moraes Pereira

Técnico Judiciário
Mat. 152710

(Assinando de ordem da MMª. Juíza Marcelle Adriane Farias Silva, Titular da 1ª Vara da Comarca de Santa Luzia/MA)

Processo n° 83-93.2017.8.10.0057 (832017)
Classe CNJ: Processo Cível e do Trabalho | Processo de Conhecimento | Procedimento de Conhecimento | Procedimento do
Juizado Especial Cível
REQUERENTE: ANTONIA SILVA NASCIMENTO
Advogado: Dr. Higor Leonardo Gonçalves Rodrigues, OAB/MA 15.297
REQUERIDO: BANCO BRADESCO S/A
Advogado: Dr. Antônio de Moraes Durado Neto, OAB/MA 11.812-A

SENTENÇA

“(...) Dispensado o relatório, conforme permissivo do art. 38, caput, da Lei n. 9.099/95.
Cuida-se de reclamação especial cível ajuizada por ANTONIA SILVA NASCIMENTO em desfavor do BANCO BRADESCO S/A,
insurgindo-se contra a incidência de descontos a título de tarifas bancárias em conta aberta na instituição financeira com o único
fim de receber o seu benefício previdenciário, mas que foi "transformada" pela instituição ré em conta-corrente, o que não
corresponde a intenção da autora e, portanto, no seu entender se caracterizou como prática abusiva.
Citada, a ré compareceu em audiência e apresentou contestação em que alega, preliminarmente, a incompetência do Juizado
Especial Cível, sob o argumento de necessidade de realização de perícia técnica, contudo, sequer junta cópia do contrato que
requer a perícia. Deste modo, indefiro a preliminar.
 No mérito, alegou, em síntese, a validade do contrato firmado, argumentando sobre a validade do contrato firmado entre as partes,
inexistência de dano moral e impossibilidade de inversão do ônus da prova, requerendo, ao final, a improcedência do pedido.
Pois bem. A parte autora reclama a cobrança pelo banco requerido de parcelas de serviços não contratados, mais precisamente
tarifas bancária, cobrado em diversos valores.
Cuida-se de vergonhosa e inaceitável prática abusiva por parte do Banco Bradesco, praticada a revelia de seus clientes, na
surdina, sem maiores esclarecimentos  prestados nem mesmo quando demandado em juízo  e que, ao agir assim, viola princípios
basilares que devem reger as relações de consumo, afrontando a expectativa de boa-fé que deve se fazer presentes em todas as
contratações.
Anoto que ao transformar a conta-benefício em conta-corrente sem anuência do autor, coloca o reclamante em extrema
desvantagem, pois esta implica na incidência de descontos a título de tarifas bancárias, o que só poderia ser considerado válido
com a expressa anuência do autor que, nestes autos, nega ter dado seu consentimento.
Contudo, entendo que a falha não é suficiente para caracterizar qualquer ofensa à honra e à imagem do aposentado, o que
desautoriza a condenação do banco ao pagamento por danos morais. De fato, a situação mais se apresenta como uma falha
bancária insuficiente para representar qualquer perturbação psicológica ao aposentado.
Por outro lado, devida a restituição, de modo simples, de todas as parcelas descontadas a título de tarifas bancárias. A restituição
simples e não pelo dobro se assenta no fato de restar caracterizado o engano justificável por parte da instituição financeira, eis que
o autor mantém a conta na instituição sem nunca ter formalizado qualquer reclamação a respeito da incidência destas tarifas que
ora são objeto deste processo.
Indefiro, contudo, o pedido autoral de obtenção de todos os extratos referentes à conta em discussão, objetivando a aferição de
todos os eventuais descontos desde a abertura da conta. Digo isto, pois tal pleito se afigura totalmente passível de ser
concretizado pelo próprio requerente, bastando para tanto o requerimento administrativo junto à instituição financeira e o
pagamento das custas cabíveis.
Com efeito, não há nos autos qualquer alegação ou prova de que os documentos requeridos tenham sido negados à parte autora
pelo Banco Bradesco S/A.
Por fim, anoto que a parte autora trouxe como comprovação dos descontos os extratos de fls. 14/18, eis que os extratos de fls.
19/28, já começam da página 13 e não possuem as informações da requerente, de modo, que não comprova qualquer desconto
em desfavor da reclamante.
Assim, verifica-se os seguintes descontos: janeiro/2015 o valor de R$ 9,50 (nove reais e cinquenta centavos), fevereiro/2015 o
valor de R$ 10,50 (dez reais e cinquenta centavos), março/2015 o valor de R$ 10,50 (dez reais e cinquenta centavos), abril/2015 o
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valor de R$ 10,50 (dez reais e cinquenta centavos), maio/2015 o valor de R$ 10,50 (dez reais e cinquenta centavos), junho/2015 o
valor de R$ 10,50 (dez reais e cinquenta centavos),, julho/2015 o valor de R$ 10,50 (dez reais e cinquenta centavos), agosto/2015
o valor de R$ 11,50 (onze reais e cinquenta centavos), setembro/2015 o valor de R$ 11,50 (onze reais e cinquenta centavos),
outubro/2015 o valor de R$ 11,50 (onze reais e cinquenta centavos), novembro/2015 o valor de R$ 11,50 (onze reais e cinquenta
centavos), dezembro/2015 o valor de R$ 11,50 (onze reais e cinquenta centavos), novembro/2016 o valor de R$ 13,50 (treze reais
e cinquenta centavos).
Isto posto, julgo parcialmente procedente o pedido da autora ANTONIA SILVA NASCIMENTO para determinar ao BANCO
BRADESCO S/A que, no prazo de 20 (vinte) dias, converta a conta mantida na agência 1072, conta  nº. 0501967-2, de conta-
corrente para conta-benefício, eximindo-se de efetuar qualquer desconto a título de tarifa bancária, bem como restitua ao
autor os descontos indevidamente realizados, cujo valor totaliza R$ 143,50 (cento e quarenta e três reais e  cinquenta
centavos). referente a devolução simples dos descontos devidamente comprovados nestes autos, com correção monetária pelo
IGP-M, a contar de cada  desconto, e juros de 1% (um por cento) ao mês, estes a contar da citação. Indevida, a indenização por
danos morais.
O prazo para recurso é de 10 (dez) dias corridos (Enunciado 165, FONAJE), devendo ser necessariamente interposto por
advogado, estando sujeito o apelante ao pagamento de custas e honorários na instância superior, caso sucumbente.
Sem custas e sem honorários, incabíveis nesta instância.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se, via DJe.
Oportunamente, quando findo o processo e satisfeita a obrigação, serão os autos encaminhados para eliminação, após cumprido
prazo de temporalidade disposto em Ato do TJMA.
Santa Luzia(MA), 21 de junho de 2017.
Juíza Marcelle Adriane Farias Silva
Titular da 1ª Vara.”

Santa Luzia/Ma, 29 de junho de 2017.
Bruno Wanderson de Moraes Pereira

Técnico Judiciário
Mat. 152710

(Assinando de ordem da MMª. Juíza Marcelle Adriane Farias Silva, Titular da 1ª Vara da Comarca de Santa Luzia/MA)

Processo n° 887-61.2017.8.10.0057 (8872017)
Classe CNJ: Processo Cível e do Trabalho | Processo de Conhecimento | Procedimento de Conhecimento | Procedimento do
Juizado Especial Cível
REQUERENTE: ANTONIO PEREIRA SILVA
Advogado: Dr. Hallison Lopes Silva, OAB/MA 12.012
REQUERIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
Advogado: Dr. Rubens Gaspar Serra, OAB/SP 119.859

SENTENÇA

“(...) Dispensado o relatório, conforme permissivo do art. 38, caput, da Lei n. 9.099/95.
Cuida-se de reclamação especial cível ajuizada por ANTONIO PEREIRA SILVA em face de BANCO BRADESCO
FINANCIAMENTOS S.A, insurgindo-se contra a contratação de empréstimos em seu nome, cuja autoria nega (contratos nº.
803231527 e 803231740).
Designada audiência de conciliação não houve acordo, com a apresentação de contestação, dispensando-se a produção de prova
testemunhal, por se julgar suficiente a análise dos documentos encartados nos autos.
O réu, por sua vez, contestou o pedido requerendo preliminarmente o indeferimento da petição inicial, sob o argumento de
ausência de documento indispensável para a propositura da demanda (extratos bancários). Contudo, observo que a petição inicial
além de preencher os requisitos do art. 319 do CPC, traz consigo os documentos comprobatórios de sua alegação, inclusive
extratos bancários. Deste modo, indefiro a preliminar suscitada.
Na sequência, alegou a falta de interesse processual, sob o fundamento de não existir pretensão resistida. Neste ponto, anoto, que
não há necessidade de esgotamento da via administrativa para que se ajuíze uma demanda no judiciário, em observância ao
princípio da inafastabilidade da jurisdição. Assim, indefiro a preliminar.
Passo ao exame do mérito, e, desde já, percebo que a razão está com a parte autora.
Ocorre que, como vem sendo corriqueiro, a instituição financeira não conseguiu fazer prova da regularidade do empréstimo, pois
sequer acostou cópia dos contratos questionados na inicial.
A parte autora, por sua vez, acostou aos autos cópia de extratos bancários que comprovam o não recebimento do numerário
questionado na inicial (fls. 14/22).
Assim, ao que nos parece, realmente ocorreu a fraude ventilada pela parte autora em sua inicial. Ocorre que em casos como este
retratado nos autos, o banco não se exime da responsabilidade de reparar os danos suportados pelo aposentado.
Pelo contrário. A responsabilidade do banco pela deficiência na prestação do serviço prometido (empréstimo) independe de culpa.
Isto porque o CDC adota, como regra, a responsabilidade objetiva dos prestadores de serviço, inclusive bancários, o que privilegia
a teoria do risco do empreendimento.
Ora, não havendo prova idônea, conclusiva de que contratação do empréstimo se deu por instrumento que legitimasse o
consentimento do autor, passa a instituição financeira a ter responsabilidade na fraude na medida em que facilitou a um terceiro
sabedor dos dados pessoais do aposentado a contratação em questão, negligenciando em seu próprio benefício dever de cuidado
na identificação do cliente.
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Devida, portanto, a condenação do banco a reparar o abalo moral suportado pelo autor, dispensando-se quaisquer indagações a
respeito da extensão dos incômodos sofridos pelo aposentado, uma vez que o simples fato da violação do seu patrimônio, capaz
de causar desequilíbrio ao seu orçamento doméstico, serve para respaldar a condenação do réu, em valor razoável eis que não se
pode olvidar que aqueles que se socorrem dos juizados especiais não esperam uma menor reparação para as injustiças de que se
acham vítimas, mas sim uma justiça mais célere.
Reconhecido o dano moral, o próximo passo é a fixação do valor de sua reparação, para o que deve ser levado em conta sua
motivação, consequências e extensão, sem descuidar, contudo, do caráter didático pedagógico.
No caso concreto, atenta às balizas acima delineadas, especialmente em atenção à circunstância de que o fato narrado nos autos
retrata completo desrespeito a direitos básicos do consumidor, entendo que a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) majorado em
R$ 1.000,00 (mil reais) em decorrência de considerar dois contratos ilegítimos, valor que situa-se dentro dos patamares exigidos
para uma justa indenização, sem constituir causa de enriquecimento ilícito do autor, sempre lembrando que para apuração do valor
leva-se em conta tanto a qualidade do atingido assim como a capacidade financeira do ofensor, de molde a inibi-lo a futuras
reincidências, impingindo-lhe expressivo, mas suportável, gravame patrimonial. Ademais, é inegável que aquele que procura uma
justiça mais célere, batendo às portas dos Juizados, não busca justiça menor.
Devido, igualmente, a restituição, em dobro, dos valores descontados, a saber, no tocante ao contrato nº. 803231527, 26 (vinte e
seis) parcelas de R$ 24,46 (vinte e quatro reais e quarenta e seis centavos), o que corresponde a um indébito no valor de R$
635,96 (seiscentos e trinta e cinco reais e noventa e seis centavos), pelo dobro, o que resulta no valor de R$ 1.271,92 (mil
duzentos e setenta e um reais e noventa e dois centavos).
Quanto ao contrato nº. 803231740, 26 (vinte e seis) parcelas de R$ 18,99 (dezoito reais e noventa e nove centavos), o que resulta
em um indébito no valor de R$ 493,74 (quatrocentos e noventa e três reais e setenta e quatro centavos), pelo dobro, o que
corresponde a R$ 987,48 (novecentos e oitenta e sete reais e quarenta e oito centavos).
Isto posto, JULGO PROCEDENTE o pedido para desconstituir os contratos de empréstimos de números 803231527 e
803231740, firmados em nome do autor ANTONIO PEREIRA SILVA com o demandado BANCO BRADESCO
FINANCIAMENTOS S.A, a quem compete pagar: (a) indenização por danos morais a autora no importe de R$ 4.000,00 (quatro
mil reais), valor não tão baixo para que mantenha sua função pedagógica mas não tão elevado para que não represente fonte de
enriquecimento sem causa. Correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês, a contar desta decisão e (b) indenização por
danos materiais, estimada em R$ 2.259,40 (dois mil duzentos e cinquenta e nove reais e quarenta centavos), referente ao
dobro de todo o valor descontado de forma indevida, com acréscimo de juros de 1% ao mês, a contar da citação, e correção
monetária a contar do ajuizamento da ação.
O prazo para recurso é de 10 (dez) dias corridos (Enunciado 165, FONAJE), devendo ser necessariamente interposto por
advogado, estando sujeito o apelante ao pagamento de custas e honorários na instância superior, caso sucumbente.
Não sendo cumprida voluntariamente a obrigação no prazo de 15 (quinze) dias a contar do trânsito em julgado desta, o valor será
acrescido de multa de 10% (dez por cento), conforme preconiza o art. 523, § 1º, do Código de Processo Civil.
Oficie-se ao Instituto Nacional da Previdência Social para que suspenda em definitivo os descontos na conta do reclamante.
Sem custas e sem honorários, incabíveis nesta instância.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se, mediante publicação no DJe.
Oportunamente, quando findo o processo e satisfeita a obrigação, serão os autos encaminhados para eliminação, após cumprido
prazo de temporalidade disposto em Ato do TJMA.
Santa Luzia, 13 de junho de 2017.
Juíza Marcelle Adriane Farias Silva
Titular da 1ª Vara.”

Santa Luzia/Ma, 29 de junho de 2017.
Bruno Wanderson de Moraes Pereira

Técnico Judiciário
Mat. 152710

(Assinando de ordem da MMª. Juíza Marcelle Adriane Farias Silva, Titular da 1ª Vara da Comarca de Santa Luzia/MA)

Processo n° 927-43.2017.8.10.0057 (9272017)
Classe CNJ: Processo Cível e do Trabalho | Processo de Conhecimento | Procedimento de Conhecimento | Procedimento do
Juizado Especial Cível
REQUERENTE: MARIA DALVA DA CONCEIÇÃO SOARES
Advogado: Dr. Nilton Sousa de Holanda, OAB/MA 15.674
REQUERIDO: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A
Advogado: DAL BOSCO ADVOGADOS, OAB/RS 1.405

SENTENÇA

“(...) Dispensado o relatório, conforme permissivo do art. 38, caput, da Lei n. 9.099/95.
Deflagrada ação visando a responsabilização civil do Banco Banrisul S/A, após finda audiência de conciliação designada nestes
autos, a reclamante atravessou petição nos autos com o fim de requerer a desistência do feito, por não ter mais interesse no seu
prosseguimento (fl. 56).
E considerando a natureza disponível dos direitos em discussão nestes autos, entendo que inexiste qualquer óbice à homologação
do pedido de desistência.
Insta ressaltar que no rito da Lei 9.099/95 a extinção do feito sem julgamento do mérito dar-se-ia com a simples ausência do
demandante à audiência, de modo que dispensável à anuência da parte ao pedido de desistência.
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Isto posto, com fulcro no art. 485, VIII, do CPC, aplicável à espécie, homologo o pedido de desistência e julgo o feito
extinto sem resolução do mérito, autorizado o desentranhamento de documentos, mediante recibo e certidão nos autos, caso
seja do interesse do reclamante. Sem custas e sem honorários, incabíveis nesta instância.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Santa Luzia(MA), 30 de maio de 2017.
Juíza Marcelle Adriane Farias Silva
Titular da 1ª Vara.”

Santa Luzia/Ma, 29 de junho de 2017.
Bruno Wanderson de Moraes Pereira

Técnico Judiciário
Mat. 152710

(Assinando de ordem da MMª. Juíza Marcelle Adriane Farias Silva, Titular da 1ª Vara da Comarca de Santa Luzia/MA)

Segunda Vara de Santa Luzia

PROCESSO Nº 0000966-40.2017.8.10.0057 (9662017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

AUTOR: PATRICIA COSTA DOS REIS
ADVOGADO: THAIRO SILVA SOUZA ( OAB 14005-MA )

REU: BANCO DO BRASIL S.A

Processo n.º 966-40.2017.8.10.0057 (9662017)D E C I S Ã O Compulsando os autos, verifico que o valor da causa informado na
inicial respeita o teto estipulado para a ação ser promovida perante o Juizado Especial, porém o advogado da parte requerente
preferiu protocolar a ação perante a Justiça Comum - Procedimento Comum.Os Juizados Especiais Cíveis foram criados pela Lei
9.099/95 com a finalidade de minimizar o problema da demora na prestação jurisdicional, gerado principalmente pelo número
elevado de demandas e pela aplicação de regras processuais que prolongam a duração de um processo, buscando sempre a
celeridade.Ademais, nos termos do art. 54 da Lei 9099/95, o acesso ao Juizado Especial independerá de pagamento de custas,
taxas ou despesas, em primeiro grau.Entende este Juízo que o benefício da gratuidade de Justiça deve ser deferido às pessoas
que realmente necessitam, assim, uma vez que a parte autora preferiu ajuizar a demanda seguindo o procedimento comum,
deverá arcar com o ônus das custas processuais. Além do mais, não comprovou a sua hipossuficiência financeira.Desta feita,
INDEFIRO O PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA, devendo o requerente ser intimado, por seu advogado constituído, para no prazo
de 15 (quinze) dias, recolher as custas devidas e juntar seu comprovante aos autos, sob pena de cancelamento da distribuição,
nos termos do art. 290 do CPC/2015.Intime-se.Santa Luzia/MA, 25 de abril de 2017.CLÉCIA PEREIRA MONTEIROJuíza de Direito
- 2ª Vara Resp: 164665

PROCESSO Nº 0001092-37.2010.8.10.0057 (10722010)
AÇÃO: PROCESSO COMUM | AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
DENUNCIADO: ANTONIO ALDEAN GOMES DE OLIVEIRA e MAIKEL DE CASTRO DE SOUSA
ADVOGADO: ONILDO ALMEIDA SOUSA ( OAB 3593-MA ) e ONILDO ALMEIDA SOUSA ( OAB 3593-MA )

Processo n.º 1092-37.2010.8.10.0057 (10722010) DECISÃO Recebo o presente Recurso de Apelação de fls. 299/300 em seu
duplo efeito.Intime-se a parte recorrente, por meio de seu advogado, para no prazo de 08 (oito) dias, apresentar suas razões.Após,
vista dos autos ao Ministério Público para, no mesmo prazo, apresentar suas contrarrazões.Apresentadas ou não as contrarrazões,
remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão.Santa Luzia/MA, 28 de junho de 2017. MARCELLE
ADRIANE FARIAS SILVA. Juíza de Direito Titular da 1ª Vara, respondendo.

PROCESSO Nº 0001225-35.2017.8.10.0057 (12282017)
AÇÃO: PROCEDIMENTOS REGIDOS POR OUTROS CÓDIGOS, LEIS ESPARSAS E REGIMENTOS | ALIMENTOS - LEI
ESPECIAL Nº 5.478/68
AUTOR: GIOVANA DA CONCEIÇÃO CARVALHO 
ADVOGADO: ONILDO ALMEIDA SOUSA ( OAB 3593-MA )
REU: FABIO ALVES REIS 

Processo n.º 1225-35.2017.8.10.0057 (12282017)D E C I S Ã O: Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita, nas formas e sob
as penas da lei.Arbitro os alimentos provisórios em 10% (dez por cento) no valor do salário mínimo vigente, que corresponde
atualmente ao valor de R$ 93,70 (noventa e três reais e setenta centavos), quantia esta a ser entregue à representante legal do
menor, mediante recibo.Designo AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO para o dia 02 de agosto de 2017, às 11:00
horas, na sala de audiências da 2ª vara, no Fórum local.Cite-se o requerido e intimem-se as partes, para que compareçam à
audiência acima designada, acompanhados de advogado, devendo o requerido ser advertido de que sua ausência acarretará
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revelia e confissão dos fatos articulados na inicial, importando a ausência da requerente em extinção e arquivamento do processo.
As partes deverão trazer à audiência suas testemunhas, no máximo 03 (três), independentemente de intimação. Cientifique-se o
requerido, ainda, de que até a audiência poderá apresentar contestação, desde que o faça através de advogado.Intime-se o
requerido, para dar início ao pagamento dos alimentos provisórios acima fixados, a partir da citação, até o dia 10 (dez) de cada
mês.Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se mediante Carta Precatória.SERVE ESTA DECISÃO COMO MANDADO DE CITAÇÃO E
INTIMAÇÃO.Notifique-se o Ministério Público.Santa Luzia/MA, 28 de junho de 2017.MARCELLE ADRIANE FARIAS SILVAJuíza de
Direito, Titular da 1ª Vara, resp. p/2ª Vara.

PROCESSO Nº 0001591-21.2010.8.10.0057 (15672010)
AÇÃO: PROCESSO COMUM | AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
DENUNCIANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
ACUSADO: JOSÉ REIS LOPES DA SILVA
ADVOGADO: ORILDO ALMEIDA SOUSA ( OAB 3593-MA )

Processo n.º 1591-21.2010.8.10.0057 DECISÃO Recebo o presente Recurso de Apelação de fl. 115 em seu duplo efeito.Intime-se
a parte recorrente, por meio de seu advogado, para no prazo de 08 (oito) dias, apresentar suas razões.Após, vista dos autos ao
Ministério Público para, no mesmo prazo, apresentar suas contrarrazões.Apresentadas ou não as contrarrazões, remetam-se os
autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão.Santa Luzia/MA, 29 de junho de 2017.MARCELLE ADRIANE
FARIAS SILVAJuíza de Direito Titular da 1ª Vara, respondendo.

PROCESSO Nº 0001470-27.2009.8.10.0057 (14702009)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA/DECISÃO | CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

AUTOR: JOSE SILVA SANTOS "ZE GONCALVES" e MARIA DA PENHA DA SILVA SANTOS
ADVOGADO: FRANCISCO DAS CHAGAS DE OLIVEIRA BISPO ( OAB 6259-MA ) e FRANCISCO DAS CHAGAS DE OLIVEIRA
BISPO ( OAB 6259-MA ) e HELCONNIO BRITO MORAIS ( OAB 228663-SP ) e WALTER CASTRO E SILVA FILHO ( OAB 5396-
MA ) e WALTER CASTRO E SILVA FILHO ( OAB 5396-MA )

REU: LIPENETO COMBUSTIVEIS PECAS E SERVICOS LTDA e SULAMÉRICA SEGUROS
ADVOGADO: FABIO ELIAS DE MEDEIROS MOUCHREK ( OAB 5973-MA ) e REGIS GONDIM PEIXOTO ( OAB 9357A-MA ) e
REGIS GONDIM PEIXOTO ( OAB 17731-CE ); HELCÔNIO BRITO MORAES, OAB/SP 228.663

Processo n.º 1470-27.2009.8.10.0057 (14702009) D E S P A C H OIntimem-se as partes para, no prazo de 10 (dez) dias, se
manifestarem quanto aos cálculos apresentados às fls. 457/458.Após, com ou sem manifestação, retornem conclusos.Intime-
se.Santa Luzia/MA, 14 de junho de 2017.CLÉCIA PEREIRA MONTEIROJuíza de Direito - 2ª VaraA Resp: 183970

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA
REQUERIDO:JACKELINE SANTOS REIS PASSOS
A EXCELENTÍSSIMA SENHORA JUÍZA DE DIREITO DR.ª MARCELLE ADRIANE FARIAS SILVA, TITULAR DA 1ª VARA,
RESPONDENDO PELA 2ª VARA DA COMARCA DE SANTA LUZIA-MA, NA FORMA DA LEI ETC...
FAÇO SABER a requerida JACKELINE SANTOS PASSOS REIS, brasileira, casada, residente e domiciliada a Rua 15 de
novembro, s/n, centro, Santa Luzia/MA. Pelo presente EDITAL DE INTIMAÇÃO, com prazo de 20 (vinte) dias, virem ou deles
conhecimentos tiverem e interessar possa, que por este Juízo e Secretaria judicial da 2ª Vara, se processa os termos da Ação de
DIVÓRCIO LITIGIOSO (Proc. 2386-85.2014.8.10.0057), para tomar conhecimento da sentença de fl. 38/39, proferida pela MMª
Juíza: SENTENÇA: Trata-se de AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO promovida por JOSÉ FRANCISCO ERICEIRA PASSOS em face
de JACKELINE SANTOS REIS PASSOS, todosdevidamente qualificados nos autos à fl. 02. Aduz o requerente que contraiu
núpcias com a requerida em 07 de maio de 2002, sob regime de comunhão parcial de bens. Da união adveio um filho, que está
sob a guarda da requerida. As partes não possuem bens a partilhar. Citada por edital, a requerida não contestou o feito, razão pela
qual lhe foi nomeada curador especial (fl. 28). À fl. 30, o requerente juntou declaração assinada pela requerida, com firma
reconhecida em cartório, concordando com os termos do pedido inicial. Aberta vista dos autos ao Ministério Público, se manifestou
pela procedência da ação, decretando-se o divórcio entre as partes (fl. 36). Vieram os autos conclusos. É relatório. Decido.
Inicialmente, se faz necessário esclarecer que o divórcio pode ser decretado sem o preenchimento de qualquer requisito, seja de
ordem temporal ou causal, posto que as partes interessadas não são obrigadas a conviverem regime de união. Sendo assim, não
há mais qualquer prazo mínimo para a decretação do divórcio, desaparecendo as classificações em divórcio direto e indireto,
consensual e litigioso. No caso ora posto à apreciação, a parte requerente manifestou não ter mais interesse em conviver
maritalmente com a requerida, sendo assim, não há como manter um casamento se uma das partes não tem mais interesse na
união, posto que não há necessidade de preenchimento de qualquer requisito para a decretação do divórcio, como se infere do art.
226, §6º, Constituição Federal. Nesse sentido, devo considerar que no caso em exame o lapso temporal da separação de fato já é
bem extenso, sendo que tal situação não deve perdurar para sempre. No que concerne à requerida voltar o usar o seu nome de
solteira, este é um direito subjetivo que lhe compete, não havendo nos autos qualquer informação neste sentido. Quanto ao filho do
casal, o mesmo está sob a guarda da genitora, ora requerida, não sendo objeto do pedido do requerente a guarda da criança,
tampouco foi informado pela requerida a necessidade de prestação de alimentos pelo requerente. Ademais, a parte requerida
manifestou-se favoravelmente a decretação do divórcio, conforme declaração juntada à fl. 30. Dessa maneira, o deferimento do
pedido inicial é medida que se impõe. Ex positis, com fulcro no art. 226, §6º da Constituição Federal e art. 487, I do Código de
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Processo Civil, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, e DECRETO O DIVÓRCIO de JOSÉ FRANCISCO ERICEIRA PASSOS e
JACKELINE SANTOS REAIS PASSOS,pondo fim, portanto, ao casamento dos mesmos.Sem custas e honorários advocatícios.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado, expedindo-se o mandado
de averbação, ao Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais da Comarca de Santa Luzia/MA, a fim de que esta sentença seja
averbada no registro de casamento. Após, arquivem-se os autos com baixa na distribuição. Santa Luzia, 14 de junho de 2017.

Juíza Marcelle Adriane Farias Silva
Titular da 1ª Vara, respondendo p/ 2ª Vara

PROCESSO Nº 0000116-20.2016.8.10.0057 (1162016)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO SUMÁRIO

AUTOR: FRANCISMAR MONTEIRO
ADVOGADO: KARLA JANINE DE SOUZA PENHA ( OAB 9351-MA ) e KASSIO JORGE DE CARVALHO GUILHON ROSA (
OAB 12087-MA )

REU: OI TELEMAR NORTE LESTE S.A

Processo n.º 116-20.2016.8.10.0057 (1162016) S E N T E N ÇATrata-se de ação de indenização por danos morais e materiais,
proposta por FRANCISMAR MONTEIRO em face de TELEMAR NORTE LESTE S/A, onde a parte autora busca uma
compensação financeira pela má prestação dos serviços oferecidos pela empresa requerida, vez que contratou um plano de
internet e a velocidade disponibilizada está muito aquém estabelecida no plano.Inicial e documento às fls. 02/18.Audiência de
conciliação às fls. 23, ato em que não foi possível a transação entre as partes, que informaram não desejar produzir provas em
audiência.Contestação às fls. 24/36.É o relatório. Decido.Versam os autos da demanda sobre a suposta má prestação de serviços
de internet por parte da requerida, que estaria oferecendo ao requerente velocidade de conexão abaixo da contratada e da mínima
exigida pela regulamentação do órgão competente, qual seja, a ANATEL.Requer assim que a empresa demandada seja compelida
a regularizar a velocidade da conexão de sua internet, bem como uma reparação pelos danos morais supostamente
sofridos.Inicialmente cumpre observar que a parte requerida, em sede de preliminar, arguiu perda superveniente do interesse de
agir pelo demandante, vez que solicitou o cancelamento do serviço de internet contratado. Contudo, tal fato não faz desaparecer
eventual dano moral experimentado pelo demandante, consubstanciado nos fatos trazidos a inicial que já se consumaram. Desse
modo, rejeito a preliminar.Prosseguindo, o fornecimento do serviço de telefonia insere-se no universo das relações de consumo,
submetendo-se, consequentemente, à abrangência do Código de Defesa do Consumidor - CDC, do qual se destaca a
possibilidade de inversão do ônus da prova, em razão do que dispõe o art. 6º.Todavia, apesar de se tratar de relação notadamente
consumeirista a inversão do ônus da prova não isenta o consumidor de fazer prova mínima do direito alegado.Assim, relevante se
faz inferir que o Código de Processo Civil dispõe expressamente, no inciso I do art. 373, que o ônus da prova incumbe ao autor,
quanto ao fato constitutivo do seu direito.A despeito do alegado pelo autor, verificando os documentos juntados a inicial, verifico
que este não comprovou que a conexão de internet disponibilizada pela requerida está abaixo do mínimo de 40% (quarenta por
cento) estabelecido pela Agência Nacional de Telecomunicações ANATEL, de acordo com a Resolução nº 574/2011, senão
vejamos.As velocidades para contratação de internet banda larga nacional são dada em bits, unidade de medida 8 (oito) vezes
menor que o byte, a qual o cliente está habituado e vem representados pela mesma sigla (MB)##. Dessa forma, quando uma
empresa de telefonia vende, por exemplo, uma internet com velocidade de 10mb (dez megabits), se está entregando ao
consumidor uma conexão de aproximadamente 1,25MB (um megabyte e duzentos e cinquenta kilobytes), ou seja, 10/8. Tal fato
explica porque usuários com esta velocidade de conexão contratada realizam downloads a taxa média de 1,25MB.No caso dos
autos, Pela fatura juntada a inicial (fl. 09), verifico que o autor contratou um plano com velocidade de conexão de 10MB (dez
megabits), ou seja, está utilizando uma conexão de aproximadamente 1,25MB (um megabyte e duzentos e cinquenta kilobytes).
Conforme as telas de sites de medição de velocidade de internet juntadas pelo autor, as medições de velocidade de conexão
ficaram um pouco acima de 1MB (um megabyte).Dessa forma, vislumbra-se que a velocidade disponibilizada ao autor não está
aquém dos 40% (quarenta por cento) mínimos regulamentados pela ANATEL, concluindo-se que o serviço fornecido está dentro
dos parâmetros de qualidade previstos pela legislação aplicável.Desta feita não há o dever de indenizar por parte da requerida,
uma vez que não houve suporte probatório mínimo quanto a existência de má prestação de serviço por parte da requerida.Para a
configuração do dano moral, deve restar comprovado nos autos, que a conduta da requerida foi ilícita e trouxe abalo à honra,
imagem ou reputação da autora, o que não foi feito.Ora, a teor do que dispõe o art. 186 do Código Civil, para que haja o dever de
indenizar é necessário que ocorra uma ação ou omissão voluntária capaz de violar direitos e causar danos a outrem. Por outro
lado, o art. 188, I, do Código Civil dispõe que não constitui ato ilícito o praticado em exercício regular de um direito reconhecido, in
verbis:Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem,
ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.Art. 188. Não constituem atos ilícitos:I - os praticados em legítima defesa ou no
exercício regular de um direito reconhecido;Desse modo, não restando evidenciada a conduta ilícita da requerida, o pleito autoral
de reparação pelos danos materiais e morais supostamente experimentos deve ser julgado improcedente, ante a inexistência de
ato ilícito e dano a ser reparado. Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos
constantes na inicial.Por fim, condeno o requerente a pagar custas e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por
cento) sobre valor da condenação, com os acréscimos legais, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.Publique-se. Registre-se.
Intimem-se.Após o trânsito em julgado e pagas as custas, arquivem-se os autos, com as cautelas legais.Santa Luzia/MA, 07 de
junho de 2017.CLÉCIA PEREIRA MONTEIROJuíza de Direito - 2ª VaraA Resp: 183970
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PROCESSO Nº 0000603-53.2017.8.10.0057 (6032017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

AUTOR: JOZILDA DE LIMA OLIVEIRA
ADVOGADO: THAIRO SILVA SOUZA ( OAB 14005-MA )

REU: BANCO DO BRASIL S/A

Processo n. 603-53.2017.8.10.0057 (6032017)S E N T E N Ç ATrata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C
OBRIGAÇÃO DE FAZER E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por JOZILDA DE LIMA OLIVEIRA, em face de
BANCO DO BRASIL S/A, devidamente qualificados à fl. 02.Inicial e documentos às fls. 02/14.Decisão de fl. 18, indeferindo o
pedido de justiça gratuita e determinando a parte requerente que recolha as custas judiciais, sob pena de indeferimento da
inicial.Certidão de fl. 22, atestando que apesar de intimada, a parte requerente não se manifestou. É o relatório. Decido.Como é
cediço, em função do que preceitua o Código de Processo Civil, a petição inicial, para que possa o processo seguir em suas fases
ulteriores, deve ser revestida de formalidades, dela constando os requisitos necessários ao seu aperfeiçoamento.Pois bem. No
caso presente, a parte autora olvidou-se da observância dos requisitos formais de validade da petição inicial, deixando de proceder
com a emenda necessária.Apesar de intimada para emendar a inicial a parte requerente não o fez e, decorrido o prazo assinalado
(fl. 22), nada trouxe aos autos, restando caracterizada a sua inércia.Do exposto, com fulcro no art. 321, parágrafo único do Código
de Processo Civil, indefiro a petição inicial e JULGO EXTINTO O PROCESSO sem resolução do mérito.Sem custas e honorários
advocatícios.Publique-se. Registre-se. Intime-se.Após o trânsito em julgado, arquivem-se com baixa na distribuição.Santa
Luzia/MA, 05 de junho de 2017.CLÉCIA PEREIRA MONTEIROJuíza de Direito - 2ª Vara Resp: 183970

PROCESSO Nº 0000606-08.2017.8.10.0057 (6062017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

AUTOR: NILSON DOS SANTOS ABREU
ADVOGADO: THAIRO SILVA SOUZA ( OAB 14005-MA )

REU: BANCO DO BRASIL S.A

Processo n. 606-08.2017.8.10.0057 (6062017)S E N T E N Ç ATrata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C
OBRIGAÇÃO DE FAZER E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por NILSON DOS SANTOS ABREU, em face de
BANCO DO BRASIL S/A, devidamente qualificados à fl. 02.Inicial e documentos às fls. 02/16.Decisão de fl. 19, indeferindo o
pedido de justiça gratuita e determinando a parte requerente que recolha as custas judiciais, sob pena de indeferimento da
inicial.Certidão de fl. 23, atestando que apesar de intimada, a parte requerente não se manifestou. É o relatório. Decido.Como é
cediço, em função do que preceitua o Código de Processo Civil, a petição inicial, para que possa o processo seguir em suas fases
ulteriores, deve ser revestida de formalidades, dela constando os requisitos necessários ao seu aperfeiçoamento.Pois bem. No
caso presente, a parte autora olvidou-se da observância dos requisitos formais de validade da petição inicial, deixando de proceder
com a emenda necessária.Apesar de intimada para emendar a inicial a parte requerente não o fez e, decorrido o prazo assinalado
(fl. 23), nada trouxe aos autos, restando caracterizada a sua inércia.Do exposto, com fulcro no art. 321, parágrafo único do Código
de Processo Civil, indefiro a petição inicial e JULGO EXTINTO O PROCESSO sem resolução do mérito.Sem custas e honorários
advocatícios.Publique-se. Registre-se. Intime-se.Após o trânsito em julgado, arquivem-se com baixa na distribuição.Santa
Luzia/MA, 05 de junho de 2017.CLÉCIA PEREIRA MONTEIROJuíza de Direito - 2ª Vara Resp: 183970

PROCESSO Nº 0000613-97.2017.8.10.0057 (6132017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

AUTOR: ANTONIA DE LIMA OLIVEIRA
ADVOGADO: THAIRO SILVA SOUZA ( OAB 14005-MA )

REU: BANCO DO BRASIL S.A

Processo n. 613-97.2017.8.10.0057 (6132017)S E N T E N Ç ATrata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C
OBRIGAÇÃO DE FAZER E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por ANTÔNIA DE LIMA OLIVEIRA, em face de
BANCO DO BRASIL, devidamente qualificados à fl. 02.Inicial e documentos às fls. 02/16.Decisão de fl. 19, indeferindo o pedido de
justiça gratuita e determinando a parte requerente que recolha as custas judiciais, sob pena de indeferimento da inicial.Certidão de
fl. 23, atestando que apesar de intimada, a parte requerente não se manifestou. É o relatório. Decido.Como é cediço, em função do
que preceitua o Código de Processo Civil, a petição inicial, para que possa o processo seguir em suas fases ulteriores, deve ser
revestida de formalidades, dela constando os requisitos necessários ao seu aperfeiçoamento.Pois bem. No caso presente, a parte
autora olvidou-se da observância dos requisitos formais de validade da petição inicial, deixando de proceder com a emenda
necessária.Apesar de intimada para emendar a inicial a parte requerente não o fez e, decorrido o prazo assinalado (fl. 23), nada
trouxe aos autos, restando caracterizada a sua inércia.Do exposto, com fulcro no art. 321, parágrafo único do Código de Processo
Civil, indefiro a petição inicial e JULGO EXTINTO O PROCESSO sem resolução do mérito.Sem custas e honorários
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advocatícios.Publique-se. Registre-se. Intime-se.Após o trânsito em julgado, arquivem-se com baixa na distribuição.Santa
Luzia/MA, 05 de junho de 2017.CLÉCIA PEREIRA MONTEIROJuíza de Direito - 2ª Vara Resp: 183970

PROCESSO Nº 0000614-82.2017.8.10.0057 (6142017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

AUTOR: JOZILDA DE LIMA OLIVEIRA
ADVOGADO: THAIRO SILVA SOUZA ( OAB 14005-MA )

REU: BANCO DO BRASIL S/A

Processo n. 614-82.2017.8.10.0057 (6142017)S E N T E N Ç ATrata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C
OBRIGAÇÃO DE FAZER E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por JOZILDA DE LIMA OLIVEIRA, em face de
BANCO DO BRASIL S/A, devidamente qualificados à fl. 02.Inicial e documentos às fls. 02/16.Decisão de fl. 19, indeferindo o
pedido de justiça gratuita e determinando a parte requerente que recolha as custas judiciais, sob pena de indeferimento da
inicial.Certidão de fl. 23, atestando que apesar de intimada, a parte requerente não se manifestou. É o relatório. Decido.Como é
cediço, em função do que preceitua o Código de Processo Civil, a petição inicial, para que possa o processo seguir em suas fases
ulteriores, deve ser revestida de formalidades, dela constando os requisitos necessários ao seu aperfeiçoamento.Pois bem. No
caso presente, a parte autora olvidou-se da observância dos requisitos formais de validade da petição inicial, deixando de proceder
com a emenda necessária.Apesar de intimada para emendar a inicial a parte requerente não o fez e, decorrido o prazo assinalado
(fl. 23), nada trouxe aos autos, restando caracterizada a sua inércia.Do exposto, com fulcro no art. 321, parágrafo único do Código
de Processo Civil, indefiro a petição inicial e JULGO EXTINTO O PROCESSO sem resolução do mérito.Sem custas e honorários
advocatícios.Publique-se. Registre-se. Intime-se.Após o trânsito em julgado, arquivem-se com baixa na distribuição.Santa
Luzia/MA, 05 de junho de 2017.CLÉCIA PEREIRA MONTEIROJuíza de Direito - 2ª Vara Resp: 183970

PROCESSO Nº 0000636-43.2017.8.10.0057 (6362017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

AUTOR: ANTONIA DE LIMA OLIVEIRA
ADVOGADO: THAIRO SILVA SOUZA ( OAB 14005-MA )

REU: BANCO DO BRASIL S/A

Processo n. 636-43.2017.8.10.0057 (6362017)S E N T E N Ç ATrata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C
OBRIGAÇÃO DE FAZER E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por ANTONIA DE LIMA OLIVEIRA, em face de
BANCO DO BRASIL S/A, devidamente qualificados à fl. 02.Inicial e documentos às fls. 02/17.Decisão de fl. 20, indeferindo o
pedido de justiça gratuita e determinando a parte requerente que recolha as custas judiciais, sob pena de indeferimento da
inicial.Certidão de fl. 24, atestando que apesar de intimada, a parte requerente não se manifestou. É o relatório. Decido.Como é
cediço, em função do que preceitua o Código de Processo Civil, a petição inicial, para que possa o processo seguir em suas fases
ulteriores, deve ser revestida de formalidades, dela constando os requisitos necessários ao seu aperfeiçoamento.Pois bem. No
caso presente, a parte autora olvidou-se da observância dos requisitos formais de validade da petição inicial, deixando de proceder
com a emenda necessária.Apesar de intimada para emendar a inicial a parte requerente não o fez e, decorrido o prazo assinalado
(fl. 24), nada trouxe aos autos, restando caracterizada a sua inércia.Do exposto, com fulcro no art. 321, parágrafo único do Código
de Processo Civil, indefiro a petição inicial e JULGO EXTINTO O PROCESSO sem resolução do mérito.Sem custas e honorários
advocatícios.Publique-se. Registre-se. Intime-se.Após o trânsito em julgado, arquivem-se com baixa na distribuição.Santa
Luzia/MA, 05 de junho de 2017.CLÉCIA PEREIRA MONTEIROJuíza de Direito - 2ª Vara Resp: 183970

PROCESSO Nº 0000676-25.2017.8.10.0057 (6762017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

AUTOR: JOSEANE FARIAS MENESES
ADVOGADO: THAIRO SILVA SOUZA ( OAB 14005-MA )

REU: BANCO DO BRASIL S/A

Processo n. 676-25.2017.8.10.0057 (6762017)S E N T E N Ç ATrata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C
OBRIGAÇÃO DE FAZER E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por JOSEANE FARIAS MENESES, em face de
BANCO DO BRASIL, devidamente qualificados à fl. 02.Inicial e documentos às fls. 02/16.Decisão de fl. 19, indeferindo o pedido de
justiça gratuita e determinando a parte requerente que recolha as custas judiciais, sob pena de indeferimento da inicial.Certidão de
fl. 23, atestando que apesar de intimada, a parte requerente não se manifestou. É o relatório. Decido.Como é cediço, em função do
que preceitua o Código de Processo Civil, a petição inicial, para que possa o processo seguir em suas fases ulteriores, deve ser
revestida de formalidades, dela constando os requisitos necessários ao seu aperfeiçoamento.Pois bem. No caso presente, a parte
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autora olvidou-se da observância dos requisitos formais de validade da petição inicial, deixando de proceder com a emenda
necessária.Apesar de intimada para emendar a inicial a parte requerente não o fez e, decorrido o prazo assinalado (fl. 23), nada
trouxe aos autos, restando caracterizada a sua inércia.Do exposto, com fulcro no art. 321, parágrafo único do Código de Processo
Civil, indefiro a petição inicial e JULGO EXTINTO O PROCESSO sem resolução do mérito.Sem custas e honorários
advocatícios.Publique-se. Registre-se. Intime-se.Após o trânsito em julgado, arquivem-se com baixa na distribuição.Santa
Luzia/MA, 05 de junho de 2017.CLÉCIA PEREIRA MONTEIROJuíza de Direito - 2ª Vara Resp: 183970

PROCESSO Nº 0000824-36.2017.8.10.0057 (8242017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

AUTOR: PAULO VIEIRA SOUZA
ADVOGADO: THAIRO SILVA SOUZA ( OAB 14005-MA )

REU: BANCO DO BRASIL S/A

Processo n. 824-36.2017.8.10.0057 (8242017)S E N T E N Ç ATrata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C
OBRIGAÇÃO DE FAZER E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por PAULO VIEIRA SOUZA, em face de BANCO
DO BRASIL S/A, devidamente qualificados à fl. 02.Inicial e documentos às fls. 02/14.Decisão de fl. 16, indeferindo o pedido de
justiça gratuita e determinando a parte requerente que recolha as custas judiciais, sob pena de indeferimento da inicial.Certidão de
fl. 20, atestando que apesar de intimada, a parte requerente não se manifestou. É o relatório. Decido.Como é cediço, em função do
que preceitua o Código de Processo Civil, a petição inicial, para que possa o processo seguir em suas fases ulteriores, deve ser
revestida de formalidades, dela constando os requisitos necessários ao seu aperfeiçoamento.Pois bem. No caso presente, a parte
autora olvidou-se da observância dos requisitos formais de validade da petição inicial, deixando de proceder com a emenda
necessária.Apesar de intimada para emendar a inicial a parte requerente não o fez e, decorrido o prazo assinalado (fl. 20), nada
trouxe aos autos, restando caracterizada a sua inércia.Do exposto, com fulcro no art. 321, parágrafo único do Código de Processo
Civil, indefiro a petição inicial e JULGO EXTINTO O PROCESSO sem resolução do mérito.Sem custas e honorários
advocatícios.Publique-se. Registre-se. Intime-se.Após o trânsito em julgado, arquivem-se com baixa na distribuição.Santa
Luzia/MA, 05 de junho de 2017.CLÉCIA PEREIRA MONTEIROJuíza de Direito - 2ª Vara Resp: 183970

PROCESSO Nº 0000825-21.2017.8.10.0057 (8252017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

AUTOR: DOMINGOS VIEIRA SOBRAL
ADVOGADO: THAIRO SILVA SOUZA ( OAB 14005-MA )

REU: BANCO PANAMERICANO S/A

Processo n. 825-21.2017.8.10.0057 (8252017)S E N T E N Ç ATrata-se de AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO
DE INDÉBITO E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por DOMINGOS VIEIRA SOBRAL, em face de BANCO
PANAMERICANO S/A, devidamente qualificados à fl. 02.Inicial e documentos às fls. 02/11.Decisão de fl. 13, indeferindo o pedido
de justiça gratuita e determinando a parte requerente que recolha as custas judiciais, sob pena de indeferimento da inicial.Certidão
de fl. 17, atestando que apesar de intimada, a parte requerente não se manifestou. É o relatório. Decido.Como é cediço, em função
do que preceitua o Código de Processo Civil, a petição inicial, para que possa o processo seguir em suas fases ulteriores, deve ser
revestida de formalidades, dela constando os requisitos necessários ao seu aperfeiçoamento.Pois bem. No caso presente, a parte
autora olvidou-se da observância dos requisitos formais de validade da petição inicial, deixando de proceder com a emenda
necessária.Apesar de intimada para emendar a inicial a parte requerente não o fez e, decorrido o prazo assinalado (fl. 17), nada
trouxe aos autos, restando caracterizada a sua inércia.Do exposto, com fulcro no art. 321, parágrafo único do Código de Processo
Civil, indefiro a petição inicial e JULGO EXTINTO O PROCESSO sem resolução do mérito.Sem custas e honorários
advocatícios.Publique-se. Registre-se. Intime-se.Após o trânsito em julgado, arquivem-se com baixa na distribuição.Santa
Luzia/MA, 05 de junho de 2017.CLÉCIA PEREIRA MONTEIROJuíza de Direito - 2ª Vara Resp: 183970

PROCESSO Nº 0000829-58.2017.8.10.0057 (8292017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

AUTOR: IRACY DE SOUZA MOREIRA
ADVOGADO: THAIRO SILVA SOUZA ( OAB 14005-MA )

REU: BANCO BRADESCOFIN S/A

Processo n. 929-58.2017.8.10.0057 (8292017)S E N T E N Ç ATrata-se de AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO
DE INDÉBITO E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por IRACY DE SOUZA MOREIRA, em face de BANCO
BRADESCONFIN S/A, devidamente qualificados à fl. 02.Inicial e documentos às fls. 02/11.Decisão de fl. 13, indeferindo o pedido
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de justiça gratuita e determinando a parte requerente que recolha as custas judiciais, sob pena de indeferimento da inicial.Certidão
de fl. 17, atestando que apesar de intimada, a parte requerente não se manifestou. É o relatório. Decido.Como é cediço, em função
do que preceitua o Código de Processo Civil, a petição inicial, para que possa o processo seguir em suas fases ulteriores, deve ser
revestida de formalidades, dela constando os requisitos necessários ao seu aperfeiçoamento.Pois bem. No caso presente, a parte
autora olvidou-se da observância dos requisitos formais de validade da petição inicial, deixando de proceder com a emenda
necessária.Apesar de intimada para emendar a inicial a parte requerente não o fez e, decorrido o prazo assinalado (fl. 17), nada
trouxe aos autos, restando caracterizada a sua inércia.Do exposto, com fulcro no art. 321, parágrafo único do Código de Processo
Civil, indefiro a petição inicial e JULGO EXTINTO O PROCESSO sem resolução do mérito.Sem custas e honorários
advocatícios.Publique-se. Registre-se. Intime-se.Após o trânsito em julgado, arquivem-se com baixa na distribuição.Santa
Luzia/MA, 05 de junho de 2017.CLÉCIA PEREIRA MONTEIROJuíza de Direito - 2ª Vara Resp: 183970

PROCESSO Nº 0000853-86.2017.8.10.0057 (8532017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

AUTOR: ARNALDO SILVA DOS SANTOS
ADVOGADO: THAIRO SILVA SOUZA ( OAB 14005-MA )

REU: BANCO DO BRASIL S/A

Processo n. 853-86.2017.8.10.0057 (8532017)S E N T E N Ç ATrata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C
OBRIGAÇÃO DE FAZER E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por ARNALDO SILVA DOS SANTOS, em face de
BANCO DO BRASIL, devidamente qualificados à fl. 02.Inicial e documentos às fls. 02/15.Decisão de fl. 17, indeferindo o pedido de
justiça gratuita e determinando a parte requerente que recolha as custas judiciais, sob pena de indeferimento da inicial.Certidão de
fl. 20, atestando que apesar de intimada, a parte requerente não se manifestou. É o relatório. Decido.Como é cediço, em função do
que preceitua o Código de Processo Civil, a petição inicial, para que possa o processo seguir em suas fases ulteriores, deve ser
revestida de formalidades, dela constando os requisitos necessários ao seu aperfeiçoamento.Pois bem. No caso presente, a parte
autora olvidou-se da observância dos requisitos formais de validade da petição inicial, deixando de proceder com a emenda
necessária.Apesar de intimada para emendar a inicial a parte requerente não o fez e, decorrido o prazo assinalado (fl. 20), nada
trouxe aos autos, restando caracterizada a sua inércia.Do exposto, com fulcro no art. 321, parágrafo único do Código de Processo
Civil, indefiro a petição inicial e JULGO EXTINTO O PROCESSO sem resolução do mérito.Sem custas e honorários
advocatícios.Publique-se. Registre-se. Intime-se.Após o trânsito em julgado, arquivem-se com baixa na distribuição.Santa
Luzia/MA, 05 de junho de 2017.CLÉCIA PEREIRA MONTEIROJuíza de Direito - 2ª Vara Resp: 183970

PROCESSO Nº 0000857-26.2017.8.10.0057 (8572017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

AUTOR: ANTONIA DE MELO GOVEIS
ADVOGADO: THAIRO SILVA SOUZA ( OAB 14005-MA )

REU: BANCO DO BRASIL S.A

Processo n. 857-26.2017.8.10.0057 (8572017)S E N T E N Ç ATrata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C
OBRIGAÇÃO DE FAZER E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por ANTÔNIA DE MELO GOVEIS, em face de
BANCO DO BRASIL S/A, devidamente qualificados à fl. 02.Inicial e documentos às fls. 02/15.Decisão de fl. 17, indeferindo o
pedido de justiça gratuita e determinando a parte requerente que recolha as custas judiciais, sob pena de indeferimento da
inicial.Certidão de fl. 20, atestando que apesar de intimada, a parte requerente não se manifestou. É o relatório. Decido.Como é
cediço, em função do que preceitua o Código de Processo Civil, a petição inicial, para que possa o processo seguir em suas fases
ulteriores, deve ser revestida de formalidades, dela constando os requisitos necessários ao seu aperfeiçoamento.Pois bem. No
caso presente, a parte autora olvidou-se da observância dos requisitos formais de validade da petição inicial, deixando de proceder
com a emenda necessária.Apesar de intimada para emendar a inicial a parte requerente não o fez e, decorrido o prazo assinalado
(fl. 20), nada trouxe aos autos, restando caracterizada a sua inércia.Do exposto, com fulcro no art. 321, parágrafo único do Código
de Processo Civil, indefiro a petição inicial e JULGO EXTINTO O PROCESSO sem resolução do mérito.Sem custas e honorários
advocatícios.Publique-se. Registre-se. Intime-se.Após o trânsito em julgado, arquivem-se com baixa na distribuição.Santa
Luzia/MA, 05 de junho de 2017.CLÉCIA PEREIRA MONTEIROJuíza de Direito - 2ª Vara Resp: 183970

PROCESSO Nº 0000858-11.2017.8.10.0057 (8582017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

AUTOR: ARNALDO SILVA DOS SANTOS
ADVOGADO: THAIRO SILVA SOUZA ( OAB 14005-MA )

REU: BANCO DO BRASIL S/A
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Processo n. 858-11.2017.8.10.0057 (8582017)S E N T E N Ç ATrata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C
OBRIGAÇÃO DE FAZER E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por ARNALDO SILVA DOS SANTOS, em face de
BANCO DO BRASIL S/A, devidamente qualificados à fl. 02.Inicial e documentos às fls. 02/14.Decisão de fl. 16, indeferindo o
pedido de justiça gratuita e determinando a parte requerente que recolha as custas judiciais, sob pena de indeferimento da
inicial.Certidão de fl. 19, atestando que apesar de intimada, a parte requerente não se manifestou. É o relatório. Decido.Como é
cediço, em função do que preceitua o Código de Processo Civil, a petição inicial, para que possa o processo seguir em suas fases
ulteriores, deve ser revestida de formalidades, dela constando os requisitos necessários ao seu aperfeiçoamento.Pois bem. No
caso presente, a parte autora olvidou-se da observância dos requisitos formais de validade da petição inicial, deixando de proceder
com a emenda necessária.Apesar de intimada para emendar a inicial a parte requerente não o fez e, decorrido o prazo assinalado
(fl. 19), nada trouxe aos autos, restando caracterizada a sua inércia.Do exposto, com fulcro no art. 321, parágrafo único do Código
de Processo Civil, indefiro a petição inicial e JULGO EXTINTO O PROCESSO sem resolução do mérito.Sem custas e honorários
advocatícios.Publique-se. Registre-se. Intime-se.Após o trânsito em julgado, arquivem-se com baixa na distribuição.Santa
Luzia/MA, 05 de junho de 2017.CLÉCIA PEREIRA MONTEIROJuíza de Direito - 2ª Vara Resp: 183970

PROCESSO Nº 0000904-97.2017.8.10.0057 (9042017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

AUTOR: MIRIAN PEREIRA SILVA
ADVOGADO: THAIRO SILVA SOUZA ( OAB 14005-MA )

REU: BANCO DO BRASIL S/A

Processo n. 904-97.2017.8.10.0057 (9042017)S E N T E N Ç ATrata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C
OBRIGAÇÃO DE FAZER E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por MIRIAN PEREIRA SILVA, em face de BANCO
DO BRASIL S/A, devidamente qualificados à fl. 02.Inicial e documentos às fls. 02/15.Decisão de fl. 18, indeferindo o pedido de
justiça gratuita e determinando a parte requerente que recolha as custas judiciais, sob pena de indeferimento da inicial.Certidão de
fl. 21, atestando que apesar de intimada, a parte requerente não se manifestou. É o relatório. Decido.Como é cediço, em função do
que preceitua o Código de Processo Civil, a petição inicial, para que possa o processo seguir em suas fases ulteriores, deve ser
revestida de formalidades, dela constando os requisitos necessários ao seu aperfeiçoamento.Pois bem. No caso presente, a parte
autora olvidou-se da observância dos requisitos formais de validade da petição inicial, deixando de proceder com a emenda
necessária.Apesar de intimada para emendar a inicial a parte requerente não o fez e, decorrido o prazo assinalado (fl. 21), nada
trouxe aos autos, restando caracterizada a sua inércia.Do exposto, com fulcro no art. 321, parágrafo único do Código de Processo
Civil, indefiro a petição inicial e JULGO EXTINTO O PROCESSO sem resolução do mérito.Sem custas e honorários
advocatícios.Publique-se. Registre-se. Intime-se.Após o trânsito em julgado, arquivem-se com baixa na distribuição.Santa
Luzia/MA, 05 de junho de 2017.CLÉCIA PEREIRA MONTEIROJuíza de Direito - 2ª Vara Resp: 183970

PROCESSO Nº 0000906-67.2017.8.10.0057 (9062017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

AUTOR: ELIANE REIS DE SOUSA
ADVOGADO: THAIRO SILVA SOUZA ( OAB 14005-MA )

REU: BANCO DO BRASIL S/A

Processo n. 906-67.2017.8.10.0057 (9062017)S E N T E N Ç ATrata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C
OBRIGAÇÃO DE FAZER E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por ELIANE REIS DE SOUSA, em face de BANCO
DO BRASIL S/A, devidamente qualificados à fl. 02.Inicial e documentos às fls. 02/16.Decisão de fl. 19, indeferindo o pedido de
justiça gratuita e determinando a parte requerente que recolha as custas judiciais, sob pena de indeferimento da inicial.Certidão de
fl. 22, atestando que apesar de intimada, a parte requerente não se manifestou. É o relatório. Decido.Como é cediço, em função do
que preceitua o Código de Processo Civil, a petição inicial, para que possa o processo seguir em suas fases ulteriores, deve ser
revestida de formalidades, dela constando os requisitos necessários ao seu aperfeiçoamento.Pois bem. No caso presente, a parte
autora olvidou-se da observância dos requisitos formais de validade da petição inicial, deixando de proceder com a emenda
necessária.Apesar de intimada para emendar a inicial a parte requerente não o fez e, decorrido o prazo assinalado (fl. 22), nada
trouxe aos autos, restando caracterizada a sua inércia.Do exposto, com fulcro no art. 321, parágrafo único do Código de Processo
Civil, indefiro a petição inicial e JULGO EXTINTO O PROCESSO sem resolução do mérito.Sem custas e honorários
advocatícios.Publique-se. Registre-se. Intime-se.Após o trânsito em julgado, arquivem-se com baixa na distribuição.Santa
Luzia/MA, 05 de junho de 2017.CLÉCIA PEREIRA MONTEIROJuíza de Direito - 2ª Vara Resp: 183970

PROCESSO Nº 0000915-29.2017.8.10.0057 (9152017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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AUTOR: MARIA MADALENA SILVA DE SOUZA
ADVOGADO: THAIRO SILVA SOUZA ( OAB 14005-MA )

REU: BANCO VOTORANTIM S.A

Processo n. 915-29.2017.8.10.0057 (9152017)S E N T E N Ç ATrata-se de AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO
DE INDÉBITO E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por MARIA MADALENA SILVA DE SOUZA, em face de
BANCO VOTORANTIM S/A, devidamente qualificados à fl. 02.Inicial e documentos às fls. 02/13.Decisão de fl. 16, indeferindo o
pedido de justiça gratuita e determinando a parte requerente que recolha as custas judiciais, sob pena de indeferimento da
inicial.Certidão de fl. 19, atestando que apesar de intimada, a parte requerente não se manifestou. É o relatório. Decido.Como é
cediço, em função do que preceitua o Código de Processo Civil, a petição inicial, para que possa o processo seguir em suas fases
ulteriores, deve ser revestida de formalidades, dela constando os requisitos necessários ao seu aperfeiçoamento.Pois bem. No
caso presente, a parte autora olvidou-se da observância dos requisitos formais de validade da petição inicial, deixando de proceder
com a emenda necessária.Apesar de intimada para emendar a inicial a parte requerente não o fez e, decorrido o prazo assinalado
(fl. 19), nada trouxe aos autos, restando caracterizada a sua inércia.Do exposto, com fulcro no art. 321, parágrafo único do Código
de Processo Civil, indefiro a petição inicial e JULGO EXTINTO O PROCESSO sem resolução do mérito.Sem custas e honorários
advocatícios.Publique-se. Registre-se. Intime-se.Após o trânsito em julgado, arquivem-se com baixa na distribuição.Santa
Luzia/MA, 05 de junho de 2017.CLÉCIA PEREIRA MONTEIROJuíza de Direito - 2ª Vara Resp: 183970

PROCESSO Nº 0000964-70.2017.8.10.0057 (9642017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

AUTOR: MARINDA DE OLIVEIRA GAMA
ADVOGADO: THAIRO SILVA SOUZA ( OAB 14005-MA )

REU: BANCO DO BRASIL S.A

Processo n. 964-70.2017.8.10.0057 (9642017)S E N T E N Ç ATrata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C
OBRIGAÇÃO DE FAZER E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por MARINDA DE OLIVEIRA, em face de BANCO
DO BRASIL S/A, devidamente qualificados à fl. 02.Inicial e documentos às fls. 02/17.Decisão de fl. 20, indeferindo o pedido de
justiça gratuita e determinando a parte requerente que recolha as custas judiciais, sob pena de indeferimento da inicial.Certidão de
fl. 23, atestando que apesar de intimada, a parte requerente não se manifestou. É o relatório. Decido.Como é cediço, em função do
que preceitua o Código de Processo Civil, a petição inicial, para que possa o processo seguir em suas fases ulteriores, deve ser
revestida de formalidades, dela constando os requisitos necessários ao seu aperfeiçoamento.Pois bem. No caso presente, a parte
autora olvidou-se da observância dos requisitos formais de validade da petição inicial, deixando de proceder com a emenda
necessária.Apesar de intimada para emendar a inicial a parte requerente não o fez e, decorrido o prazo assinalado (fl. 23), nada
trouxe aos autos, restando caracterizada a sua inércia.Do exposto, com fulcro no art. 321, parágrafo único do Código de Processo
Civil, indefiro a petição inicial e JULGO EXTINTO O PROCESSO sem resolução do mérito.Sem custas e honorários
advocatícios.Publique-se. Registre-se. Intime-se.Após o trânsito em julgado, arquivem-se com baixa na distribuição.Santa
Luzia/MA, 05 de junho de 2017.CLÉCIA PEREIRA MONTEIROJuíza de Direito - 2ª Vara Resp: 183970

PROCESSO Nº 0000967-25.2017.8.10.0057 (9672017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

AUTOR: FRANCISCA ALVES DE SOUSA
ADVOGADO: THAIRO SILVA SOUZA ( OAB 14005-MA )

REU: BANCO DO BRASIL S/A

Processo n. 967-25.2017.8.10.0057 (9672017)S E N T E N Ç ATrata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C
OBRIGAÇÃO DE FAZER E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por FRANCISCA ALVES DE SOUSA, em face de
BANCO DO BRASIL S/A, devidamente qualificados à fl. 02.Inicial e documentos às fls. 02/15.Decisão de fl. 18, indeferindo o
pedido de justiça gratuita e determinando a parte requerente que recolha as custas judiciais, sob pena de indeferimento da
inicial.Certidão de fl. 21, atestando que apesar de intimada, a parte requerente não se manifestou. É o relatório. Decido.Como é
cediço, em função do que preceitua o Código de Processo Civil, a petição inicial, para que possa o processo seguir em suas fases
ulteriores, deve ser revestida de formalidades, dela constando os requisitos necessários ao seu aperfeiçoamento.Pois bem. No
caso presente, a parte autora olvidou-se da observância dos requisitos formais de validade da petição inicial, deixando de proceder
com a emenda necessária.Apesar de intimada para emendar a inicial a parte requerente não o fez e, decorrido o prazo assinalado
(fl. 21), nada trouxe aos autos, restando caracterizada a sua inércia.Do exposto, com fulcro no art. 321, parágrafo único do Código
de Processo Civil, indefiro a petição inicial e JULGO EXTINTO O PROCESSO sem resolução do mérito.Sem custas e honorários
advocatícios.Publique-se. Registre-se. Intime-se.Após o trânsito em julgado, arquivem-se com baixa na distribuição.Santa
Luzia/MA, 05 de junho de 2017.CLÉCIA PEREIRA MONTEIROJuíza de Direito - 2ª Vara Resp: 183970
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PROCESSO Nº 0000969-92.2017.8.10.0057 (9692017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

AUTOR: RAIMUNDA DE SOUSA FERREIRA
ADVOGADO: THAIRO SILVA SOUZA ( OAB 14005-MA )

REU: BANCO DO BRASIL S/A

Processo n. 969-92.2017.8.10.0057 (9692017)S E N T E N Ç ATrata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C
OBRIGAÇÃO DE FAZER E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por RAIMUNDA DE SOUSA FERREIRA, em face
de BANCO DO BRASIL S/A, devidamente qualificados à fl. 02.Inicial e documentos às fls. 02/18.Decisão de fl. 21, indeferindo o
pedido de justiça gratuita e determinando a parte requerente que recolha as custas judiciais, sob pena de indeferimento da
inicial.Certidão de fl. 24, atestando que apesar de intimada, a parte requerente não se manifestou. É o relatório. Decido.Como é
cediço, em função do que preceitua o Código de Processo Civil, a petição inicial, para que possa o processo seguir em suas fases
ulteriores, deve ser revestida de formalidades, dela constando os requisitos necessários ao seu aperfeiçoamento.Pois bem. No
caso presente, a parte autora olvidou-se da observância dos requisitos formais de validade da petição inicial, deixando de proceder
com a emenda necessária.Apesar de intimada para emendar a inicial a parte requerente não o fez e, decorrido o prazo assinalado
(fl. 24), nada trouxe aos autos, restando caracterizada a sua inércia.Do exposto, com fulcro no art. 321, parágrafo único do Código
de Processo Civil, indefiro a petição inicial e JULGO EXTINTO O PROCESSO sem resolução do mérito.Sem custas e honorários
advocatícios.Publique-se. Registre-se. Intime-se.Após o trânsito em julgado, arquivem-se com baixa na distribuição.Santa
Luzia/MA, 05 de junho de 2017.CLÉCIA PEREIRA MONTEIROJuíza de Direito - 2ª Vara Resp: 183970

PROCESSO Nº 0000974-17.2017.8.10.0057 (9742017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

AUTOR: SULAMITA DAMASCENA DE PAULA
ADVOGADO: THAIRO SILVA SOUZA ( OAB 14005-MA )

REU: BANCO DO BRASIL S.A

Processo n. 974-17.2017.8.10.0057 (9742017)S E N T E N Ç ATrata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C
OBRIGAÇÃO DE FAZER E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por SULAMITA DAMASCENA DE PAULA, em face
de BANCO DO BRASIL S/A, devidamente qualificados à fl. 02.Inicial e documentos às fls. 02/15.Decisão de fl. 19, indeferindo o
pedido de justiça gratuita e determinando a parte requerente que recolha as custas judiciais, sob pena de indeferimento da
inicial.Certidão de fl. 22, atestando que apesar de intimada, a parte requerente não se manifestou. É o relatório. Decido.Como é
cediço, em função do que preceitua o Código de Processo Civil, a petição inicial, para que possa o processo seguir em suas fases
ulteriores, deve ser revestida de formalidades, dela constando os requisitos necessários ao seu aperfeiçoamento.Pois bem. No
caso presente, a parte autora olvidou-se da observância dos requisitos formais de validade da petição inicial, deixando de proceder
com a emenda necessária.Apesar de intimada para emendar a inicial a parte requerente não o fez e, decorrido o prazo assinalado
(fl. 22), nada trouxe aos autos, restando caracterizada a sua inércia.Do exposto, com fulcro no art. 321, parágrafo único do Código
de Processo Civil, indefiro a petição inicial e JULGO EXTINTO O PROCESSO sem resolução do mérito.Sem custas e honorários
advocatícios.Publique-se. Registre-se. Intime-se.Após o trânsito em julgado, arquivem-se com baixa na distribuição.Santa
Luzia/MA, 05 de junho de 2017.CLÉCIA PEREIRA MONTEIROJuíza de Direito - 2ª Vara Resp: 183970

PROCESSO Nº 0001012-29.2017.8.10.0057 (10122017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

AUTOR: ARNILDO DE SOUSA LIMA
ADVOGADO: THAIRO SILVA SOUZA ( OAB 14005-MA )

REU: BANCO DO BRASIL S/A

Processo n. 1012-29.2017.8.10.0057 (10122017)S E N T E N Ç ATrata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C
OBRIGAÇÃO DE FAZER E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por ARNILDO DE SOUSA LIMA, em face de
BANCO DO BRASIL S/A, devidamente qualificados à fl. 02.Inicial e documentos às fls. 02/15.Decisão de fl. 18, indeferindo o
pedido de justiça gratuita e determinando a parte requerente que recolha as custas judiciais, sob pena de indeferimento da
inicial.Certidão de fl. 21, atestando que apesar de intimada, a parte requerente não se manifestou. É o relatório. Decido.Como é
cediço, em função do que preceitua o Código de Processo Civil, a petição inicial, para que possa o processo seguir em suas fases
ulteriores, deve ser revestida de formalidades, dela constando os requisitos necessários ao seu aperfeiçoamento.Pois bem. No
caso presente, a parte autora olvidou-se da observância dos requisitos formais de validade da petição inicial, deixando de proceder
com a emenda necessária.Apesar de intimada para emendar a inicial a parte requerente não o fez e, decorrido o prazo assinalado
(fl. 21), nada trouxe aos autos, restando caracterizada a sua inércia.Do exposto, com fulcro no art. 321, parágrafo único do Código
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de Processo Civil, indefiro a petição inicial e JULGO EXTINTO O PROCESSO sem resolução do mérito.Sem custas e honorários
advocatícios.Publique-se. Registre-se. Intime-se.Após o trânsito em julgado, arquivem-se com baixa na distribuição.Santa
Luzia/MA, 05 de junho de 2017.CLÉCIA PEREIRA MONTEIROJuíza de Direito - 2ª Vara Resp: 183970

PROCESSO Nº 0001013-14.2017.8.10.0057 (10132017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

AUTOR: JONAMAR CAMARA REGO
ADVOGADO: THAIRO SILVA SOUZA ( OAB 14005-MA )

REU: BANCO DO BRASIL S/A

Processo n. 1013-14.2017.8.10.0057 (10132017)S E N T E N Ç ATrata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C
OBRIGAÇÃO DE FAZER E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por JONAMAR CAMARA REGO, em face de
BANCO DO BRASIL S/A, devidamente qualificados à fl. 02.Inicial e documentos às fls. 02/15.Decisão de fl. 18, indeferindo o
pedido de justiça gratuita e determinando a parte requerente que recolha as custas judiciais, sob pena de indeferimento da
inicial.Certidão de fl. 22, atestando que apesar de intimada, a parte requerente não se manifestou. É o relatório. Decido.Como é
cediço, em função do que preceitua o Código de Processo Civil, a petição inicial, para que possa o processo seguir em suas fases
ulteriores, deve ser revestida de formalidades, dela constando os requisitos necessários ao seu aperfeiçoamento.Pois bem. No
caso presente, a parte autora olvidou-se da observância dos requisitos formais de validade da petição inicial, deixando de proceder
com a emenda necessária.Apesar de intimada para emendar a inicial a parte requerente não o fez e, decorrido o prazo assinalado
(fl. 22), nada trouxe aos autos, restando caracterizada a sua inércia.Do exposto, com fulcro no art. 321, parágrafo único do Código
de Processo Civil, indefiro a petição inicial e JULGO EXTINTO O PROCESSO sem resolução do mérito.Sem custas e honorários
advocatícios.Publique-se. Registre-se. Intime-se.Após o trânsito em julgado, arquivem-se com baixa na distribuição.Santa
Luzia/MA, 05 de junho de 2017.CLÉCIA PEREIRA MONTEIROJuíza de Direito - 2ª Vara Resp: 183970

PROCESSO Nº 0001015-81.2017.8.10.0057 (10152017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

AUTOR: JOSE DOS REIS CONCEIÇÃO
ADVOGADO: THAIRO SILVA SOUZA ( OAB 14005-MA )

REU: BANCO DO BRASIL S/A

Processo n. 1015-81.2017.8.10.0057 (10152017)S E N T E N Ç ATrata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C
OBRIGAÇÃO DE FAZER E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por JOSE DOS REIS CONCEIÇÃO, em face de
BANCO DO BRASIL S/A, devidamente qualificados à fl. 02.Inicial e documentos às fls. 02/15.Decisão de fl. 18, indeferindo o
pedido de justiça gratuita e determinando a parte requerente que recolha as custas judiciais, sob pena de indeferimento da
inicial.Certidão de fl. 21, atestando que apesar de intimada, a parte requerente não se manifestou. É o relatório. Decido.Como é
cediço, em função do que preceitua o Código de Processo Civil, a petição inicial, para que possa o processo seguir em suas fases
ulteriores, deve ser revestida de formalidades, dela constando os requisitos necessários ao seu aperfeiçoamento.Pois bem. No
caso presente, a parte autora olvidou-se da observância dos requisitos formais de validade da petição inicial, deixando de proceder
com a emenda necessária.Apesar de intimada para emendar a inicial a parte requerente não o fez e, decorrido o prazo assinalado
(fl. 21), nada trouxe aos autos, restando caracterizada a sua inércia.Do exposto, com fulcro no art. 321, parágrafo único do Código
de Processo Civil, indefiro a petição inicial e JULGO EXTINTO O PROCESSO sem resolução do mérito.Sem custas e honorários
advocatícios.Publique-se. Registre-se. Intime-se.Após o trânsito em julgado, arquivem-se com baixa na distribuição.Santa
Luzia/MA, 05 de junho de 2017.CLÉCIA PEREIRA MONTEIROJuíza de Direito - 2ª Vara Resp: 183970

PROCESSO Nº 0001016-66.2017.8.10.0057 (10162017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

AUTOR: JOSINALVA DA SILVA ALVES
ADVOGADO: THAIRO SILVA SOUZA ( OAB 14005-MA )

REU: BANCO DO BRASIL S/A

Processo n. 1016-66.2017.8.10.0057 (10162017)S E N T E N Ç ATrata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C
OBRIGAÇÃO DE FAZER E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por JOSINALVA DA SILVA ALVES, em face de
BANCO DO BRASIL, devidamente qualificados à fl. 02.Inicial e documentos às fls. 02/15.Decisão de fl. 18, indeferindo o pedido de
justiça gratuita e determinando a parte requerente que recolha as custas judiciais, sob pena de indeferimento da inicial.Certidão de
fl. 21, atestando que apesar de intimada, a parte requerente não se manifestou. É o relatório. Decido.Como é cediço, em função do
que preceitua o Código de Processo Civil, a petição inicial, para que possa o processo seguir em suas fases ulteriores, deve ser
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revestida de formalidades, dela constando os requisitos necessários ao seu aperfeiçoamento.Pois bem. No caso presente, a parte
autora olvidou-se da observância dos requisitos formais de validade da petição inicial, deixando de proceder com a emenda
necessária.Apesar de intimada para emendar a inicial a parte requerente não o fez e, decorrido o prazo assinalado (fl. 21), nada
trouxe aos autos, restando caracterizada a sua inércia.Do exposto, com fulcro no art. 321, parágrafo único do Código de Processo
Civil, indefiro a petição inicial e JULGO EXTINTO O PROCESSO sem resolução do mérito.Sem custas e honorários
advocatícios.Publique-se. Registre-se. Intime-se.Após o trânsito em julgado, arquivem-se com baixa na distribuição.Santa
Luzia/MA, 05 de junho de 2017.CLÉCIA PEREIRA MONTEIROJuíza de Direito - 2ª Vara Resp: 183970

PROCESSO Nº 0002386-85.2014.8.10.0057 (24132014)
AÇÃO: PROCEDIMENTOS REGIDOS POR OUTROS CÓDIGOS, LEIS ESPARSAS E REGIMENTOS | DIVÓRCIO LITIGIOSO
REQUERENTE: JOSE FRANCISCO ERICEIRA PASSOS 
ADVOGADO: ODINO FARIAS DE AZEVEDO JÚNIOR ( OAB 7131-MA )
REQUERIDO: JACKELINE SANTOS REIS PASSOS

Processo n.º 2386-85.2014.8.10.0057 (24132014)S E N T E N Ç ATrata-se de AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO promovida por
JOSÉ FRANCISCO ERICEIRA PASSOS em face de JACKELINE SANTOS REIS PASSOS, todos devidamente qualificados nos
autos à fl. 02.Aduz o requerente que contraiu núpcias com a requerida em 07 de maio de 2002, sob regime de comunhão parcial
de bens.Da união adveio um filho, que está sob a guarda da requerida.As partes não possuem bens a partilhar.Citada por edital, a
requerida não contestou o feito, razão pela qual lhe foi nomeada curador especial (fl. 28).À fl. 30, o requerente juntou declaração
assinada pela requerida, com firma reconhecida em cartório, concordando com os termos do pedido inicial.Aberta vista dos autos
ao Ministério Público, se manifestou pela procedência da ação, decretando-se o divórcio entre as partes (fl. 36).Vieram os autos
conclusos.É relatório. Decido.Inicialmente, se faz necessário esclarecer que o divórcio pode ser decretado sem o preenchimento
de qualquer requisito, seja de ordem temporal ou causal, posto que as partes interessadas não são obrigadas a conviverem regime
de união. Sendo assim, não há mais qualquer prazo mínimo para a decretação do divórcio, desaparecendo as classificações em
divórcio direto e indireto, consensual e litigioso. No caso ora posto à apreciação, a parte requerente manifestou não ter mais
interesse em conviver maritalmente com a requerida, sendo assim, não há como manter um casamento se uma das partes não
tem mais interesse na união, posto que não há necessidade de preenchimento de qualquer requisito para a decretação do divórcio,
como se infere do art. 226, §6º, Constituição Federal.Nesse sentido, devo considerar que no caso em exame o lapso temporal da
separação de fato já é bem extenso, sendo que tal situação não deve perdurar para sempre.No que concerne à requerida voltar o
usar o seu nome de solteira, este é um direito subjetivo que lhe compete, não havendo nos autos qualquer informação neste
sentido.Quanto ao filho do casal, o mesmo está sob a guarda da genitora, ora requerida, não sendo objeto do pedido do
requerente a guarda da criança, tampouco foi informado pela requerida a necessidade de prestação de alimentos pelo requerente.
Ademais, a parte requerida manifestou-se favoravelmente a decretação do divórcio, conforme declaração juntada à fl. 30. Dessa
maneira, o deferimento do pedido inicial é medida que se impõe. Ex positis, com fulcro no art. 226, §6º da Constituição Federal e
art. 487, I do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, e DECRETO O DIVÓRCIO de JOSÉ FRANCISCO
ERICEIRA PASSOS e JACKELINE SANTOS REAIS PASSOS, pondo fim, portanto, ao casamento dos mesmos. Sem custas e
honorários advocatícios.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Transcorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado,
expedindo-se o mandado de averbação, ao Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais da Comarca de Santa Luzia/MA, a fim
de que esta sentença seja averbada no registro de casamento.Após, arquivem-se os autos com baixa na distribuição.Santa Luzia,
14 de junho de 2017.CLÉCIA PEREIRA MONTEIROJuíza de Direito - 2ª Vara.

Santa Luzia do Paruá

PROCESSO: 676-81.2013.8.10.0116
ESPECIE: Processo Criminal | Processo Comum | Ação Penal - Procedimento Ordinário
AUTOR: Ministério Público do Estado do Maranhão
RÉU: Raildo Sousa Carneiro
Edital de Convocação do Júri
O EXCELENTÍSSIMO SENHOR RODRIGO COSTA NINA, JUIZ DE DIREITO TITULAR DESTA COMARCA, ESTADO DO
MARANHÃO, NA FORMA DA LEI ETC...
FAZ SABER a todos quantos virem o presente EDITAL ou dele conhecimento tiverem ou interessar possa que de conformidade
com a lei em vigor, foram sorteadas as seguintes pessoas para funcionarem na Reunião do Júri Popular, no Plenário da Câmara
Municipal de Presidente Médici/MA, onde será realizado 01 (uma) sessão, no dia 12/07/2017 às 09h, tendo como Réu Raildo
Sousa Carneiro, nos autos da Ação Penal-Processo nº 676-81.2013.8.10.0116, sendo eles: 01- Edilene Araújo de Oliveira,
residente na Rua Estrela, 793, Centro; 02 – Joab Ramos Barros, residente na Rua da Igreja, s/n, Centro; 03 – Maria Antonia
Teresa Alves, Rua do Congresso, Centro; 04 – Elenilde Pereira Fernandes, Rua da Igreja, 79, Centro; 05 – Iris Daiane França, Rua
da Estrela, 211, Centro; 06 – Keyliane Bezerra Matos, Rua da Igreja, 162, Centro; 07 – Marcone de Jesus Cardoso, Trav. do
Mercado, s/n, Centro; 08 – Maria Julia da Silva, Rua 03 Raízes, 190, Centro; 09 – Wilton Trajando dos Santos, Rua José Sarney,
s/n, Centro; 10 – Eletice Chaves Araújo, Rua do Comércio, 102, Centro; 11 – Jader Cruz Ferreira, Rua da Igreja, Centro; 12 –
Idelvan de Melo Sousa, Rua do Congresso, Centro; 13 – Rogério dos Anjos Oliveira, Rua jacinto Maia, s/n, Centro; 14 – Elane
Sousa Silva, Rua São Pedro, Centro; 15 – Adriana Fernandes Sousa, Rua do Comercio, 417, Centro; 16 – Jasiane Lima de Melo,
Rua do Sol, s/n, Centro; 17 – Everaldo Pereira Costa, Rua do Mutirão, s/n, Centro; 18 – José Wilson Silva Amorim, Rua São José,
s/n, Centro; 19 – Erinaldo Ferreira Costa, Rua do Mutirão, 1277, Centro; 20 – Josilene Oliveira Pereira, Rua do Mutirão, Centro; 21
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– Francisca Lima Vieira, Rua Getúlio Vargas, s/n, Centro; 22 – Elivaldo Pereira da Silva, Rua Padre Diniz, 220, Centro; 23 – Mauro
Xavier dos Santos, Rua do Mutirão, 1310, Centro-; 24 – Rosiane da Silva Sales, Rua da Igreja, 40, Centro; 25 – Luzia Nascimento
Marinho, Rua São Francisco, 18, Centro. SUPLENTES: 01 – Luis Carlos Cardoso Viana, Rua do Comércio, 1383, Centro; 02 –
Arlete Sousa Pereira, Rua da Igreja, 250, Centro; 03 – Jocssan Gonçalves da Mata, Rua Presidente Vargasm, s/n, Centro; 04 –
Edmilson Cruz Ferreira, Rua São Francisco, 187, Centro; 05 – Jane Pereira Pinto, Rua São José, s/n, Centro. E, para que chegue
ao conhecimento dos interessados e não possam alegar ignorância, expediu-se o presente edital, que será afixado no local de
costume, na sede deste Juízo. SEDE DESTE JUÍZO: Rua Maranhão, s/n, Centro, Santa Luzia do Paruá/MA, Tel. (98) 3374-1204.
Dado e passado o presente edital nesta cidade de Santa Luzia do Paruá, Estado do Maranhão, aos 28 de junho de 2017. Eu, Ana
Célia Braga Freire, Técnica Judiciária, o digitei e assino.

RODRIGO COSTA NINA
Presidente do Tribunal do Júri

PROCESSO: 1218-60.2017.8.10.0116
AÇÃO: Processo Cível e do Trabalho | Processo de Conhecimento | Procedimento de Conhecimento | Procedimentos Especiais |
Procedimentos Regidos Por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos | Mandado de Segurança
REQUERENTE: MARIA CLAUDIA PEREIRA AROUCHA CAMPOS
ADVOGADO: Dr. Israel da Silva Pereira Filho, OAB/MA:3088
REQUERIDO: ILVANE FREIRE PINHO e ADAILTON JOSÉ FERREIRA PEREIRA

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte requerente para tomar conhecimento da r. Decisão proferida nos autos da ação em epígrafe, a
seguir transcrita: "
D E C I S Ã O - Vistos etc. Tratam os autos de MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR, impetrado por MARIA
CLÁUDIA PEREIRA AROUCHA CAMPOS contra ato supostamente ilegal e abusivo atribuído a ILVANE FREIRE PINTO e
ADAILTON JOSÉ FERREIRA PEREIRA, Prefeita e Secretário de Educação do Município de Presidente Médici/MA,
respectivamente. Sustenta a impetrante que é servidora pública municipal, aprovada por meio de concurso público ao cargo de
Auxiliar Operacional de Serviços Diversos - AOSD, nomeada em 15/03/2014 (Portaria nº 162/2014) e lotada em 06/03/2014 (fls.
53) na Escola Municipal José Sarney Filho, localizada no bairro Buritirana. Aduz que. Alega, ainda, que sua lotação ficou vinculada
à Secretaria Municipal de Educação e, por ocasião da nova gestão municipal, houve o recadastramento de todos os servidores
municipais, conforme Decreto nº 006/2017. Para sua surpresa, após proceder a entrega do formulário de seu recadastramento (fls.
36/38), foi expedida a Portaria nº 039/2017-GP (fls. 39), datada de 24/ABRIL/2017, com sua relotação para a Unidade Integrada
Municipal Santa Tereza. Argumenta a impetrante que o administrativo é arbitrário, ilegal e imotivado, pois em desconformidade
com os princípios basilares da Administração Pública. E, em verdade, sua relotação ocorreu por causa perseguição política, uma
vez que, no último pleito eleitoral, não participou da campanha da atual gestora municipal, ao contrário, rebateu veementemente
suas propostas. Informa, por fim, que suas funções, na Escola Municipal José Sarney Filho, está atualmente sendo exercida por
uma servidora contratada temporariamente. Por tais razões, requer a concessão de medida liminar para declarar a nulidade do ato
administrativo de relotação da impetrante e retorno para exercício de suas funções no local de sua lotação originária, qual seja,
Escola Municipal José Sarney Filho. Instruiu a inicial com os documentos de fls. 12/48. Às fls. 53 este juízo determinou a
notificação das partes impetrantes, para posterior análise do pedido liminar. Devidamente notificados, os impetrados apresentaram
informações às fls. 62/68, arguindo preliminar de inépcia da inicial e informando que o ato indigitado de ilegal foi motivado, bem
como atendeu o princípio da discricionariedade inerente à Administração Pública. Destacam que a impetrante foi aprovada para
exercer suas funções de Auxiliar Operacional de Serviços Diversos - AOSD na ZONA URBANA do Município de Presidente
Médici/MA e, segundo a Lei Municipal nº 152/2015, o Povoado de Buritirana (local onde está situada a Escola ao qual a impetrante
fora lotada originalmente - Portaria nº 162/2014 - fls. 32) está situada na ZONA RURAL do município, motivando sua relotação para
uma unidade educacional dentro do perímetro urbano da SEDE daquela cidade, a Unidade Integrada Santa Tereza, por
necessidade de serviço. Pleiteiam, assim, a denegação da ordem.] Com as informações não foi anexado documento. Após, vieram
os autos conclusos. É o necessário relatar. DECIDO. A concessão do provimento de urgência, em sede de mandado de
segurança, reclama a coexistência de dois requisitos legais, cujas diretrizes se encontram insculpidas no dispositivo do art. 7º, III,
da Lei nº. 12.016/2009, a saber, a relevância dos motivos que ensejaram a impetração (fumus boni iuri) e a iminência de lesão
irreversível acaso mantido o ato coator até o deslinde final da causa (periculum in mora). E, no caso vertente, em sede de cognição
sumaríssima em que consiste o exame do pedido de liminar na ação mandamental, os elementos trazidos ab initio não são
suficientes para a concessão da medida pleiteada, pois o ato administrativo refutado (portaria de relotação) não revela indícios de
ilegalidade, praticado dentro do poder discricionário do gestor público. Com efeito, é sabido que a administração pública pode rever
seus atos em exercício do poder discricionário constitucionalmente outorgado, podendo ex officio atribuir nova lotação aos
servidores públicos, face à ausência de previsão legal que assegure a inamovibilidade e atendendo à necessidade de serviço, bem
como os critérios de conveniência, motivação, oportunidade e razoabilidade. Nessa esteira, preleciona o ilustre Hely Lopes
Meireles, in Direito Administrativo Brasileiro, 33ª Ed., São Paulo, Malheiros, p. 393: A lotação e a relotação constituem
prerrogativas do Executivo, contra as quais não se podem opor os servidores, desde que feitas na forma estatutária. Na omissão
da lei, entende-se amplo e discricionário o poder de movimentação dos servidores, por ato Executivo, no interesse do serviço,
dentro do quadro a que pertence. Sendo uma manifestação volitiva da Administração Pública, para doutrina e jurisprudência
majoritária, deve haver estrita observância, para sua validade, dos elementos ou requisitos (competência, finalidade, forma, motivo
e objeto), cuja ausência, de quaisquer destes, resulta na invalidação do ato administrativo ou mesmo o reconhecimento de sua
inexistência. Neste diapasão, entendo que, ao menos em cognição sumária, não restou demonstrado qualquer indício de
ilegalidade no ato de relotação da impetrante através da Portaria nº. 039/2017/GP (fls. 39), subscrita pela atual Prefeita de
Presidente Médici/MA. Da análise dos autos vê-se que o ato de relotação da impetrante foi precedido de um Decreto de
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Recadastramento dos Servidores Municipais (fls. 35), bem como Portaria de Relotação da Impetrante (fls. 39), que segundo os
informantes foi editada como meio de adequação da lotação da servidora pública em órgão municipal dentro da Zona Urbana do
Município de Presidente Médici/MA, conforme sua aprovação no Concurso Público, pois sua lotação originária foi em Escola da
Zona Rural. Com efeito, é sabido que o Povoado de Buritirana pertence à Zona Rural do Município de Presidente Médici/MA,
portanto, a lotação originária da impetrante, na Escola José Sarney Filho (no referido Povoado), foi realizada em desconformidade
com sua aprovação no Concurso Público, conforme se depreende do Edital nº 003/2014 (fls. 17/31), constando que a impetrante
fora aprovada e classificada na 4a (quarta) colocação dentre o número de 12 (doze) vagas na Zona Urbana, item 1.30 (fls. 25).
Portanto, o ato de sua lotação - Portaria nº 162/2014 - foi realizada sem obediência ao local e vagas ao qual a impetrante fora
aprovada, sendo admissível e legal à atual gestão rever os atos administrativos e determinar a relotação dos servidores lotados
equivocadamente em funções ou órgãos que evidenciam desacordo aos cargos e locais dos quais obtiveram aprovação por meio
de certame público. E mais, tal ato discricionário que independe do consenso ou vontade da servidora pública, diante do princípio
da Supremacia do Interesse Público em detrimento do interesse individual da impetrante. Ao servidor público não é dado a garantia
da inamovibilidade próprios apenas da magistratura e carreiras afins, ao que é permitido à administração pública transferir ex
officio, dês que atendidos os pressupostos da conveniência, oportunidade e interesse públicos. Normas em sentido contrário são
inconstitucionais e passíveis de controle de constitucionalidade difuso pelo juízo singular. Nesse sentido: "MANDADO DE
SEGURANÇA. POLICIAL CIVIL. REMOÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 72, VI, DA LEI N. 6.843/86, NA REDAÇÃO DADA PELA
LEI COMPLEMENTAR N. 45/92. INAMOVIBILIDADE ESPECIAL. CONDIÇÃO LEGAL, ADEMAIS, NÃO IMPLEMENTADA.
DIREITO ADQUIRIDO INEXISTENTE. ATO ADMINISTRATIVO VINCULADO. MOTIVAÇÃO PRESENTE. CONVENIÊNCIA E
INTERESSE DO SERVIÇO PÚBLICO JUSTIFICADO PELA INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR.
ARGÜIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO DISPOSITIVO LEGAL AUTORIZATIVO DA REMOÇÃO NA HIPOTECA
VERSADA. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DO DEVIDO
PROCESSO LEGAL. DIREITO, ENTRETANTO, A TRÂNSITO DE (30) TRINTA DIAS. CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM. O
servidor público strictu sensu não goza de prerrogativa da inamovibilidade funcional, predicado próprio da magistratura e carreiras
afins, podendo ser transferido ex officio pela Administração, atendidos os pressupostos da conveniência, oportunidade e interesse
públicos". (TJ-SC - MS: 146167 SC 2002.014616-7, Relator: Cesar Abreu, Data de Julgamento: 12/03/2003, Grupo de Câmaras de
Direito Público, Data de Publicação: Mandado de segurança n. , da Capital.) Assim, com base nos elementos juntados aos autos
pela impetrante e informações trazidas pelos impetrados, não vislumbro o fumus boni iuris aventado, razão pela qual, INDEFIRO O
PEDIDO EM CARÁTER LIMINAR. Intimem-se as partes desta decisão. Remetam-se os autos processuais ao órgão do Ministério
Público, para fins do disposto no art. 12, caput, da Lei nº 12.016/2009. Após, retornem conclusos para julgamento. Santa Luzia do
Paruá/MA, 27 de junho de 2017. RODRIGO COSTA NINA Juiz de Direito". SEDE DO JUÍZO: Rua Maranhão, s/n, Centro, Santa
Luzia do Paruá/MA CEP: 65.272-000 - Fone (98) 3374-1204 - vara1_slup@tjma.jus.br. Santa Luzia do Paruá/MA, 28 de junho de
2017. Eu,........ Jocelmo Costa Aires, Auxiliar/Técnico Judiciário, Matrícula nº. 113134 o digitei por ordem do Dr. RODRIGO COSTA
NINA, MM. Juiz de Direito Titular da Comarca.
WEDENE CARLOS DE OLIVEIRA
Secretário Judicial

PROCESSO: 2868-79.2016.8.10.0116
AÇÃO: Processo Criminal | Processo Comum | Ação Penal - Procedimento Ordinário
AUTOR: Ministério Público Estadual
ADVOGADO: Dr. Bento Vieira Sobrinho OAB/MA 14065
ACUSADO: Jose Francisco Procópio de Almeida, Jose Ribamar da Silva Filho

FINALIDADE: INTIMAÇÃO advogado, Dr. Bento Vieira Sobrinho OAB/MA 14065, para apresentar a defesa preliminar em favor de
seus constituintes, bem como da r. Decisão proferida nos autos da ação em epígrafe, a seguir transcrita: Vistos etc, Da análise
percuciente dos autos verifica-se que não foi observado o rito da Lei nº 11.343/06, razão pela qual TORNO SEM EFEITO todos os
atos das fls. 47 às fls. 57, para evitar nulidades futuras. O laudo de constatação de substância química (fls. 58/64) e a habilitação
de procurador dos acusados permanecem válidos e partes integrantes da instrução criminal. Assim, otifique(m)-se o(s) acusado(s)
para oferecer(em) defesa prévia por escrito, no prazo de 10(dez) dias (art. 55, caput da lei 11.343/2006). Após apresentação da
defesa prévia, autos conclusos para decisão, quanto ao recebimento ou não da denúncia (55 § 4º da lei 11343/2006). Caso não
seja apresentada a defesa prévia, voltem os autos conclusos. Quanto ao ergástulo cautelar do acusado JOSÉ FRANCISCO
PROCÓPIO DE ALMEIDA, vulgo “NEGÃO”, observa-se que atualmente conta com 239 (duzentos e trinta e nove) dias,
encontrando-se o feito ainda na fase de notificação. Sabe-se que o prazo para conclusão da instrução criminal é de 126 (cento e
vinte e seis) dias, contudo, a Lei dos Crimes Hediondos determina que a contagem dos prazos deva ser feita em dobro, sendo
assim, o prazo, que inicialmente seria de 126 dias, na verdade, é de 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias. No presente caso,
transcorreram 239 (duzentos e trinta e nove) dias e a instrução criminal ainda encontra-se em sua fase inicial, atraso que não
podemos responsabilizar o acusado e à máquina judiciária. Não obstante a repercussão social do crime e nocividade da prática do
tráfico em nosso País, fato que demonstraria a necessidade de manutenção da prisão preventiva dos acusados, também é certo
que ninguém pode permanecer preso por mais tempo que o previsto em lei, nesse caso, o tempo necessário e razoável para a
conclusão da formação da culpa. Assim, tem-se que a prisão do acusado se tornou ilegal posto que o excesso na formação da
culpa não está devidamente justificado nos autos e, principalmente, não poder ser imputada a ele a demora, que está ergastulado
e aguardando a conclusão da instrução criminal. Registre-se que a resposta mais concreta que o Judiciário pode dar para a
sociedade não é por meio de uma solução provisória ou paliativa de prisão processual cautelar, mas sim através do provimento
jurisdicional prolatado dentro de um interstício de duração razoável da instrução criminal, bem como obedecendo ao devido
processo legal, e, se reconhecida sua culpa do(s) acusado(s), mediante a adequada condenação dele(s), resguardados todos os
direitos constitucionais, inclusive o de não poder ser considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória
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(art. 5º, LVII, da CF). Nesse contexto, com fulcro no artigo 5º, inciso LXV, da Constituição Federal, resta ao juízo decidir pelo
relaxamento da prisão preventiva do acusado, por entender caracterizado ou na iminência de excesso de prazo. RELAXO a prisão
do acusado JOSÉ FRANCISCO PROCÓPIO DE ALMEIDA, vulgo “NEGÃO”, para CONCEDER LIBERDADE PROVISÓRIA, com
aplicação de medidas cautelares, com a advertência de que o descumprimento de qualquer das medidas abaixo acarretará a
revogação do benefício: A) deverá comparecer a todos os atos do processo; B) não poderá ausentar-se da Comarca sem a
autorização deste Juízo, por mais de 05 (cinco) dias; C) deverá comparecer mensalmente a este juízo para justificar as suas
atividades; D) monitoramento eletrônico por meio de tornozeleira, com recolhimento domiciliar noturno a partir das 20h00min até as
06h00min. EXPEÇA-SE ALVARÁ DE SOLTURA, devendo seu cumprimento ficar condicionado à instalação da tornozeleira
eletrônica; Expeça-se o termo de compromisso das medidas cautelares, bem como mandado de notificação, que deverão seguir
em anexos com esta decisão e ser assinado pelo acusado no momento de sua soltura. Intime-se o advogado dos acusados,
habilitado às fls. 66/68) para apresentar defesa preliminar em favor de seus constituintes. Oficie-se à Secretaria de Administração
Penitenciária – SEJAP para implantação do dispositivo eletrônico, no prazo de 10 dias. Expeça-se, também, ofício ao Núcleo de
Monitoramento Carcerário do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, coordenado pelo Des. Froz Sobrinho, para intervenção
junto àquela Secretaria para implantação do monitoramento eletrônico. Antes do cumprimento do alvará de soltura, a autoridade
responsável deverá consultar todos os cadastros a que tenha acesso, a fim de verificar se há outras ordens de prisão contra o
acusado. Intimem-se as partes desta decisão e notifique-se o Ministério Público Estadual. Cumpra-se. Santa Luzia do Paruá/MA,
28 de junho de 2017. RODRIGO COSTA NINA Juiz de Direito. SEDE DO JUÍZO: Casa da Justiça, Rua Maranhão, s/n, Centro,
Santa Luzia do Paruá/MA CEP: 65.272-000 - Fone (98) 3374-1204 - vara1_slup@tjma.jus.br. Santa Luzia do Paruá/MA, 29 de
junho de 2017. Eu, Elezir Sampaio da Silva, o fiz digitar, conferi, e subscrevo por ordem do Dr. RODRIGO COSTA NINA, MM. Juiz
de Direito Titular da Comarca.

WEDENE CARLOS DE OLIVEIRA
Secretário Judicial

PROCESSO: 173-21.2017.8.10.0116
AÇÃO: Processo Cível e do Trabalho | Processo de Conhecimento | Procedimento de Conhecimento | Procedimentos Especiais |
Procedimentos Regidos Por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos | Homologação de Transação Extrajudicial
REQUERENTE: CREUZA DA SILVA FERREIRA GUAJAJARA, ANTONIO COSTA DA SILVA
ADVOGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
REQUERIDO:
PUBLICAÇÃO da r. Sentença/Decisão proferida nos autos da ação em epígrafe, a seguir transcrita: "S E N T E N Ç A nº. 514/2017
.Vistos, etc.Tratam os autos de PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL proposto pelo MINISTÉRIO
PÚBLICO ESTADUAL em assistência a ANTONIO COSTA DA SILVA e CREUZA DA SILVA FERREIRA GUAJAJARA, para que
este juízo homologue a transação firmada entre estes, nos termos do petitório de fls. 02/04, referente à regulamentação da guarda,
direito de visita e pensão alimentícia da menor ALESSANDRA GUAJAJARA DA SILVA. Após, vieram os autos conclusos. É o
necessário relatar. DECIDO.Assim, sem mais delongas, HOMOLOGO POR SENTENÇA, a transação firmada pelas partes, para
que produza seus jurídicos e legais efeitos e, via de consequência, EXTINGO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na
forma do art. 487, III, “b”, do NCPC.Sem custas ante a promoção ministerial.P. R. I., inclusive o Ministério Público Estadual.Com o
trânsito em julgado da sentença, expeça-se termo de guarda em favor da guardiã. Tudo satisfeito, arquivem-se os autos com baixa
na distribuição.Santa Luzia do Paruá/MA, 24 de abril de 2017.RODRIGO COSTA NINA,Juiz de Direito ". SEDE DO JUÍZO: Casa
da Justiça, Rua Maranhão, s/n, Centro, CEP: 65.272-000, Fone (98) 3374-1204, vara1_slup@tjma.jus.br. Santa Luzia do
Paruá/MA, 29 de junho de 2017. Eu, Wedene Carlos de Oliveira, matrícula nº 112409, o fiz digitar, conferi, e subscrevo por ordem
do Dr. RODRIGO COSTA NINA, MM. Juiz de Direito Titular da Comarca.

PROCESSO: 1846-83.2016.8.10.0116
AÇÃO: Processo Cível e do Trabalho | Processo de Conhecimento | Procedimento de Conhecimento | Procedimentos Especiais |
Procedimentos Regidos Por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos | Retificação Ou Suprimento Ou Restauração de
Registro Civil
REQUERENTE: LUANE SANTOS PEREIRA, MAICON SANTOS PEREIRA, VALDENIR PEREIRA
ADVOGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
REQUERIDO:

PUBLICAÇÃO da r. Sentença/Decisão proferida nos autos da ação em epígrafe, a seguir transcrita: "S E N T E N Ç A nº.
458/2017.Vistos etc.,Tratam os autos AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO, promovida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL em assistência de MAICON SANTOS PEREIRA e LUANE SANTOS PEREIRA, com o objetivo
de incluir informação ausente nos registros civis de nascimento quanto ao município de nascimento, qual seja, Nova Olinda do
Maranhão.Com a inicial juntou documentos de fls. 05/08.Os autos encontra-se conclusos.É o necessário relatar.
DECIDO.Preliminarmente entendo que trata-se de matéria de fato e de direito que prescinde de outras provas, cabendo o
julgamento antecipado da lide.Assim, da análise percuciente dos autos, verifico que assiste razão à parte requerente, senão
vejamos.O erro apontado pela parte requerente nos registros de seus assistidos, refere-se a ausência do município de nascimento
dos nascituros, informação obrigatória em todo registro, conforme determina a Lei nº 6.015/73, em seu art. 54, onde consta que
todo assento do nascimento deverá conter o dia, mês, ano e lugar do nascimento (…).Assim,sendo fato público e notório que na
cidade de Nova Olinda do Maranhão, termo judiciário desta Comarca, existiu um nosocômio particular de propriedade do ex-
prefeito Willame Amorim Pereira, que ficava situado na Rua do Comércio, Bairro Trator e devendo as informações registrais serem
as contemporâneas da época do registro público, resta ao juízo julgar procedente o pedido.Ante o exposto, na forma dos artigos
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487, I, do NCPC, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO formulado na exordial, extinguindo o feito com resolução do mérito, para
determinar à Serventia Extrajudicial de Santa Luzia do Paruá/MA para proceder a retificação/inclusão nos registros civis de
nascimento nº 22.938, do livro A-24, fls. 08, do registrado Maicon Santos Pereira e nº 22.939, do livro A-24, fls. 09, da registrada
Luane Santos Pereira, para incluir o local de nascimento dos registrados como sendo NOVA OLINDA DO MARANHÃO/MA. Em
anexo seguirão os documentos de fls. 06/07.Sem custas diante da promoção ministerial.Com o trânsito em julgado, expeça-se o
competente mandado de averbação, para que seja efetuada a retificação e, uma vez comprovada, arquivem-se estes autos, com
baixa na distribuição.Notifique-se o Ministério Público Estadual.P. R. I. Cumpra-se.Santa Luzia do Paruá/MA, 19 de abril de
2017.RODRIGO COSTA NINA.Juiz de Direito ". SEDE DO JUÍZO: Casa da Justiça, Rua Maranhão, s/n, Centro, CEP: 65.272-000,
Fone (98) 3374-1204, vara1_slup@tjma.jus.br. Santa Luzia do Paruá/MA, 29 de junho de 2017. Eu, Wedene Carlos de Oliveira,
matrícula nº 112409, o fiz digitar, conferi, e subscrevo por ordem do Dr. RODRIGO COSTA NINA, MM. Juiz de Direito Titular da
Comarca.

PROCESSO: 1897-94.2016.8.10.0116
AÇÃO: Processo Cível e do Trabalho | Processo de Conhecimento | Procedimento de Conhecimento | Procedimentos Especiais |
Procedimentos Regidos Por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos | Retificação Ou Suprimento Ou Restauração de
Registro Civil
REQUERENTE: ROSILENE FERREIRA SOUSA
ADVOGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
REQUERIDO:

PUBLICAÇÃO da r. Sentença/Decisão proferida nos autos da ação em epígrafe, a seguir transcrita: "S E N T E N Ç A nº
459/2017.Vistos etc.Tratam os autos de AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO, promovida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL em assistência de ROSILENE FERREIRA SOUSA, com o objetivo de retificar seu registro civil
de nascimento para constar o ano de nascimento informado quando da expedição da 1ª via da certidão, pois grafado mil
novecentos e setenta e dois (1972), no entanto, quando da expedição da 2ª via, verificou-se que a requerente nasceu no ano de
1974, contudo, toda sua vida e todos seus documentos são baseados na primeira informação.Com a inicial juntou documentos de
fls. 04/08.Após, vieram os autos conclusos.É o relatório. DECIDO.O feito encontra-se maduro para julgamento, posto que dispensa
a produção de provas em audiência, por se tratar de matéria de direito.A Lei de Registros Públicos admite a retificação dos
assentamentos civis acaso sejam comprovados erros grosseiros de grafia ou de dados.In casu, é evidente a verossimilhança das
alegações da requerente, a ensejar o acolhimento de sua pretensão. Com efeito, a data de seu nascimento grafada no documento
de fls. 05 (1ª via de sua certidão de nascimento) foi utilizada por grande parte de sua vida civil para comprovar sua existência, seu
nome, sua nacionalidade, sua filiação e sua IDADE.Estes dados são imprescindíveis para individualização do ser humano na
sociedade, não sendo razoável que após mais de 30 (trinta) anos de vida o indivíduo tenha alterada sua idade por equívoco do
Cartório de Registro Público quando da expedição de sua 1ª (primeira) via da certidão de nascimento, que foi emitida em
desacordo com as informações firmadas no livro de registro civil competente.Dessa maneira, é evidente o erro constante na
expedição da 2ª via da certidão de nascimento da parte requerente, restando patente a ocorrência da hipótese fática prevista no
art. 109 da Lei 6.015/75 a ensejar a retificação do registro civil pleiteado.Vale ressaltar que a retificação há de ser no livro de
registro de nascimento e não da certidão, pois o erro do cartório quando da expedição da 1ª (primeira) via, por ser documento de fé
pública e emitida por órgão público competente, fez a sociedade lhe conhecer como nascida no ano de 1972 e gerando reflexos
por toda sua vida civil, seja no âmbito escolar, profissional etc., sendo certo que a retificação pretendida em nada prejudicará
eventual direito de terceiros, sendo razoável e justo o deferimento do pedido. Assim sendo, com arrimo no art. 109 da Lei 6.015/73
e com o art. 487, I, do NCPC, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para determinar ao Tabelião do Cartório do Ofício Único da
Comarca de Turiaçu/MA, para retificar o registro civil de nascimento com matrícula nº 0313930255 1977 1 00003 179 0002325 83,
passando a constar a data de nascimento da registrada Rosilene Ferreira Sousa como sendo 24/MAR/1972.Sem custas judiciais
ante a promoção ministerial.Após o trânsito em julgado desta decisão, expeça-se mandado de averbação. Tudo satisfeito
arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição e procedendo as anotações de praxe.P.R.I. Santa Luzia do Paruá/MA, 19 de
abril de 2017.RODRIGO COSTA NINA,Juiz de Direito ". SEDE DO JUÍZO: Casa da Justiça, Rua Maranhão, s/n, Centro, CEP:
65.272-000, Fone (98) 3374-1204, vara1_slup@tjma.jus.br. Santa Luzia do Paruá/MA, 29 de junho de 2017. Eu, Wedene Carlos de
Oliveira, matrícula nº 112409, o fiz digitar, conferi, e subscrevo por ordem do Dr. RODRIGO COSTA NINA, MM. Juiz de Direito
Titular da Comarca.

PROCESSO: 202-13.2013.8.10.0116
AÇÃO: Processo Cível e do Trabalho | Processo de Execução | Execução de Título Judicial | Execução de Alimentos
REQUERENTE: EDUARDA CASTRO DA SILVA, JOSIMEIRE CASTRO SOUSA
ADVOGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
REQUERIDO: LUIZ EDUARDO DA SILVA

PUBLICAÇÃO da r. Sentença/Decisão proferida nos autos da ação em epígrafe, a seguir transcrita: "S E N T E N Ç A nº 558/2017,
Vistos etc.,Tratam os autos de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS formulada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL em
substituto processual do(a) menor EDUARDA CASTRO DA SILVA, representado(a) por sua genitora JOSIMEIRE CASTRO
SOUSA em desfavor do genitor, o Sr. LUIZ EDUARDO DA SILVA, com o objetivo de cobrar o pagamento da prestação
alimentícia.O Ministério Público Estadual pleiteou a extinção do feito tendo em vista o cumprimento da obrigação (fls. 39).Após,
vieram os autos conclusos. É o relatório. DECIDO.Da análise dos autos, constata-se o adimplemento do débito alimentar pela
parte executada. O art. 924, II, do NCPC é claro quando dispõe que extingue-se a execução quando a obrigação é satisfeita.Desta
forma, EXTINGO O PROCESSO de execução DE ALIMENTOS, pela satisfação do crédito, com base no art. 924, II c/c art. 925,
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ambos do CPC.Sem custas e honorários advocatícios, ante a promoção ministerial.Após o trânsito em julgado, arquivem-se os
autos com baixa na distribuição e as anotações de estilo. P. R. I.Santa Luzia do Paruá/MA, 28 de abril de 2017.RODRIGO COSTA
NINA,Juiz de Direito ". SEDE DO JUÍZO: Casa da Justiça, Rua Maranhão, s/n, Centro, CEP: 65.272-000, Fone (98) 3374-1204,
vara1_slup@tjma.jus.br. Santa Luzia do Paruá/MA, 29 de junho de 2017. Eu, Wedene Carlos de Oliveira, matrícula nº 112409, o fiz
digitar, conferi, e subscrevo por ordem do Dr. RODRIGO COSTA NINA, MM. Juiz de Direito Titular da Comarca.

PROCESSO: 223-18.2015.8.10.0116
AÇÃO: Processo Cível e do Trabalho | Processo de Conhecimento | Procedimento de Conhecimento | Procedimentos Especiais |
Procedimentos Regidos Por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos | Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68
REQUERENTE: ROBERTO CEZAR SOUZA DE ALMEIDA
ADVOGADO: Herlinda de Olinda Vieira
REQUERIDO: VANESSA CASTRO PESSOA DE ALMEIDA

PUBLICAÇÃO da r. Sentença/Decisão proferida nos autos da ação em epígrafe, a seguir transcrita: "S E N T E N Ç A nº.
555/2017,Vistos etc.Tratam os autos de AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS proposta por ROBERTO CEZAR SOUSA DE
ALMEIDA em desfavor de sua filha, VANESSA CASTRO PESSOA DE ALMEIDA, onde pretende ver-se desobrigado do
pagamento de pensão alimentícia em favor da requerida por ter atingido a maioridade civil, bem como constituiu uma família.Com
a inicial juntou documentos de fls. 10/15.Devidamente citada, a parte requerida permaneceu inerte, conforme certidão de fls.
21.Instado a se manifestar, o Ministério Público Estadual pleiteou a decretação da revelia e julgamento antecipado da lide com o
deferimento do pleito inicial.Após, vieram os autos conclusos.É o necessário relatar. DECIDO.Nos termos do art. 355, do Código
de Processo Civil, o feito encontra-se apto a julgamento em razão da ocorrência da revelia da parte requerida, que ora decreto,
bem como porque a resolução do mérito dispensa a produção de prova em audiência.Assim, os fatos elencados na inicial
presumem-se verdadeiros, cabendo à parte requerida demonstrar a permanência da necessidade de receber os alimentos
prestados por seu genitor.A prestação jurisdicional pleiteada pelo requerente cinge-se na exoneração da obrigação de pagar
alimentos à parte requerida, sua filha, que atingira a maioridade civil e contraíra casamento.Em que pese nos autos não constar a
juntada de documentos a comprovar a idade da parte requerida, em pesquisa no arquivo e ao processo ao qual homologou os
alimentos que se pretende exonerar (Proc. 1076-37.2009.8.10.0116), denota-se que a Srª. Vanessa Castro Pessoa de Almeida
nasceu em 10/06/1995, contando atualmente com 21 (vinte e anos) de idade, portanto, alcançou a maioridade civil.Há que se
divisar a existência de duas ordens de obrigação alimentar, uma que decorre do pátrio poder e se extingue com a maioridade, e
outra originada na relação de parentesco em linha reta.No caso vertente, o compromisso alimentício entre o requerente e a
requerida reflete a primeira espécie, pois proveniente do exercício da paternidade, e com base nisso fincou-se a obrigação
permanecendo até a presente data, embora a alimentanda tenha atingido a maioridade civil.No revogado estatuto civil de 1816 a
maioridade civil ocorria aos 21 (vinte e um) anos de idade, extinguindo, por via de consequência, o compromisso alimentar
alicerçado no poder familiar, salvo na hipótese em que o alimentando encontrava-se frequentando curso superior e não tivesse
atingido a idade de 24 (vinte e quatro) anos, conforme construção jurisprudencial e doutrinária que, por analogia, utilizava os
princípios da legislação fiscal.Hodiernamente, com o advento do código civil/2002, a interpretação sistemática e teleológica dos
dispositivos atinentes à natureza da obrigação alimentícia manteve-se inalterada, entretanto, a maioridade civil sofreu considerável
alteração, sendo atingida aos 18 (dezoito) anos completos.Dispõe o novel ordenamento civilístico:Art. 5º A menoridade cessa aos
dezoito anos completos, quando a pessoa fica habilitada à prática de todos os atos da vida civil.Art. 1696. O direito à prestação de
alimentos é recíproco entre pais e filhos, e extensivo a todos os ascendentes, recaindo a obrigação nos mais próximos em grau,
uns em falta de outros.Art. 1635. Extingue-se o poder familiar:III - pela maioridade;Este limite temporal restou confirmado pela
certidão de nascimento da requerida, extraída do processo nº 1076-37.2009.8.10.0116 e anexa a este decisum, sendo certo que a
parte requerida ultrapassou o marco da maioridade, estando apta a praticar todos os atos da vida civil e, não havendo
comprovação documental de que continua necessitando da prestação de alimentos, como no caso de estar matriculada em curso
de nível superior, por exemplo, resta ao juízo resolver o mérito da forma pleiteada na exordial.A jurisprudência é nesse
sentido:EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS - MAIORIDADE - REVELIA - RELATIVIZAÇÃO DOS EFEITOS - DESCABIMENTO -
ÔNUS DA PROVA - PARTE RÉ - ART. 333, II, DO CPC - PEDIDO PROCEDENTE - RECURSO PROVIDO. - Na ação de
exoneração de alimentos fundada na maioridade do alimentando, compete a este, requerido, o ônus da prova de que permanece a
sua necessidade de receber alimentos (art. 333, II, do CPC), eis que, cessado o dever de sustento decorrente do poder familiar,
torna-se necessária a prova de alguma circunstância excepcional a justificar a manutenção do encargo. - Sendo assim, ainda que
a maioridade não implique a extinção automática da pensão alimentícia, uma vez constatada a revelia do alimentando, e, por
conseguinte, não evidenciado nos autos qualquer fator a denotar a necessidade da manutenção da obrigação, impõe-se o
acolhimento do pedido inicial, desonerando-se o genitor do encargo. (TJ-MG - AC: 10317120037435001 MG , Relator: Eduardo
Andrade, Data de Julgamento: 02/07/2013, Câmaras Cíveis / 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/07/2013),APELAÇÃO
CÍVEL. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. PRELIMINAR DE REVELIA. NÃO ACOLHIDA. FILHA MAIOR DE IDADE.
EXONERAÇÃO. CABIMENTO. 1. Versando a demanda sobre alimentos, direitos indisponíveis, os efeitos da revelia devem ser
flexibilizados. Assim, em que pese a alimentanda não tenha contestado, mas apenas manifestado-se nos autos posteriormente,
não merece ser acolhida a preliminar. 2. A maioridade civil, por si só, não é motivo determinante à exoneração dos alimentos,
sendo imperiosa a cabal demonstração por parte do alimentado no sentido de que ainda necessita da verba alimentar, já que as
suas necessidades não mais são presumidas. 3. No caso, é cabível a exoneração do alimentante em relação à obrigação alimentar
destinada para a sua filha, que conta 29 anos de idade, exerce atividade laboral e não se desincumbiu do ônus de demonstrar
ainda necessitar da verba alimentar. PRELIMINAR DESACOLHIDA. APELO PROVIDO. (Apelação Cível Nº 70058890344, Oitava
Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ricardo Moreira Lins Pastl, Julgado em 22/05/2014);DIANTE DO EXPOSTO,
com fundamento no art. 15 da Lei nº 5.478/84 c/c art. 1.635 do CC e art. 487, I, do NCPC, JULGO PROCEDENTE o pedido
formulado na peça vestibular para EXONERAR o requerente do pagamento de alimentos a sua filha Vanessa Castro Pessoa de
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Almeida.Após o trânsito em julgado desta decisão, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição e no registro.Notifique-se
o Ministério Público Estadual.P. R. I.Santa Luzia do Paruá/MA, 28 de abril de 2017.RODRIGO COSTA NINA,Juiz de Direito ".
SEDE DO JUÍZO: Casa da Justiça, Rua Maranhão, s/n, Centro, CEP: 65.272-000, Fone (98) 3374-1204, vara1_slup@tjma.jus.br.
Santa Luzia do Paruá/MA, 29 de junho de 2017. Eu, Wedene Carlos de Oliveira, matrícula nº 112409, o fiz digitar, conferi, e
subscrevo por ordem do Dr. RODRIGO COSTA NINA, MM. Juiz de Direito Titular da Comarca.

PROCESSO: 2963-12.2016.8.10.0116
AÇÃO: Processo Cível e do Trabalho | Processo de Conhecimento | Procedimento de Conhecimento | Procedimentos Especiais |
Procedimentos Regidos Por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos | Homologação de Transação Extrajudicial
REQUERENTE: JOÃO LUIZ LOPES SOARES, ENELMA OLIVEIRA DA CONCEIÇÃO
ADVOGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
REQUERIDO:

PUBLICAÇÃO da r. Sentença/Decisão proferida nos autos da ação em epígrafe, a seguir transcrita: "S E N T E N Ç A nº.
512/2017.Vistos, etc.Tratam os autos de PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL proposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL em assistência a ENELMA OLIVEIRA DA CONCEIÇÃO e JOÃO LUIZ LOPES SOARES, para
que este juízo homologue a transação firmada entre estes, nos termos do petitório de fls. 02/04, referente à regulamentação da
guarda compartilhada dos menores LUIZ GABRIEL DA CUNHA SOARES e LOYSE GUILHERMINE DA CUNHA SOARES, bem
como a partilha de bens. Após, vieram os autos conclusos. É o necessário relatar. DECIDO.Assim, sem mais delongas,
HOMOLOGO POR SENTENÇA, a transação firmada pelas partes, para que produza seus jurídicos e legais efeitos e, via de
consequência, EXTINGO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do art. 487, III, “b”, do NCPC.Sem custas
ante a promoção ministerial.P. R. I., inclusive o Ministério Público Estadual.Com o trânsito em julgado da sentença, expeça-se
termo de guarda compartilhada.Tudo satisfeito, arquivem-se os autos com baixa na distribuição.Santa Luzia do Paruá/MA, 24 de
abril de 2017.RODRIGO COSTA NINA,Juiz de Direito ". SEDE DO JUÍZO: Casa da Justiça, Rua Maranhão, s/n, Centro, CEP:
65.272-000, Fone (98) 3374-1204, vara1_slup@tjma.jus.br. Santa Luzia do Paruá/MA, 29 de junho de 2017. Eu, Wedene Carlos de
Oliveira, matrícula nº 112409, o fiz digitar, conferi, e subscrevo por ordem do Dr. RODRIGO COSTA NINA, MM. Juiz de Direito
Titular da Comarca.

PROCESSO: 32-36.2016.8.10.0116
AÇÃO: Processo Cível e do Trabalho | Processo de Execução | Execução de Título Judicial | Execução de Alimentos
REQUERENTE: ANA PAULA DA SILVA BARBOSA
ADVOGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
REQUERIDO: WEYSLLA KENNEDE PEREIRA DA SILVA

PUBLICAÇÃO da r. Sentença/Decisão proferida nos autos da ação em epígrafe, a seguir transcrita: "S E N T E N Ç A nº
559/2017.Vistos etc.,Tratam os autos de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS formulada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO
ESTADUAL em substituto processual do(a) menor AGHATA SOFHIA BARBOSA DA SILVA, representado(a) por sua genitora ANA
PAULA DA SILVA BARBOSA em desfavor do genitor, o Sr. WEYSLLA KENNEDE PEREIRA DA SILVA, com o objetivo de cobrar o
pagamento da prestação alimentícia.O Ministério Público Estadual pleiteou a extinção do feito tendo em vista o cumprimento da
obrigação (fls. 21).Após, vieram os autos conclusos. É o relatório. DECIDO.Da análise dos autos, constata-se o adimplemento do
débito alimentar pela parte executada. O art. 924, II, do NCPC é claro quando dispõe que extingue-se a execução quando a
obrigação é satisfeita.Desta forma, EXTINGO O PROCESSO de execução DE ALIMENTOS, pela satisfação do crédito, com base
no art. 924, II c/c art. 925, ambos do CPC.Sem custas e honorários advocatícios, ante a promoção ministerial.Após o trânsito em
julgado, arquivem-se os autos com baixa na distribuição e as anotações de estilo. P. R. I.Santa Luzia do Paruá/MA, 28 de abril de
2017.RODRIGO COSTA NINA,Juiz de Direito". SEDE DO JUÍZO: Casa da Justiça, Rua Maranhão, s/n, Centro, CEP: 65.272-000,
Fone (98) 3374-1204, vara1_slup@tjma.jus.br. Santa Luzia do Paruá/MA, 29 de junho de 2017. Eu, Wedene Carlos de Oliveira,
matrícula nº 112409, o fiz digitar, conferi, e subscrevo por ordem do Dr. RODRIGO COSTA NINA, MM. Juiz de Direito Titular da
Comarca.

PROCESSO: 3400-53.2016.8.10.0116
AÇÃO: Processo Cível e do Trabalho | Processo de Conhecimento | Procedimento de Conhecimento | Procedimentos Especiais |
Procedimentos Regidos Por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos | Homologação de Transação Extrajudicial
REQUERENTE: LUÍS MAURO ARAÚJO REIS, TANIA TEIXEIRA SANTOS
ADVOGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
REQUERIDO:

PUBLICAÇÃO da r. Sentença/Decisão proferida nos autos da ação em epígrafe, a seguir transcrita: "S E N T E N Ç A nº. 513/2017
.Vistos, etc.Tratam os autos de PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL proposto pelo MINISTÉRIO
PÚBLICO ESTADUAL em assistência a LUIS MAURO ARAUJO REIS e TANIA TEIXEIRA SANTOS, para que este juízo
homologue a transação firmada entre estes, nos termos do petitório de fls. 02/03, referente à regulamentação de guarda, direito de
visita e pensão alimentícia dos menores WELINGTON MAURO SANTOS REIS e FERNANDO PABLO SANTOS REIS, bem como
o divórcio consensual do casal e partilha de bens. À fl. 10, foi concedido o prazo de 15 (quinze) dias para juntada de documento
comprobatório da propriedade do bem imóvel indicado como partilhável.À fl. 13, costa termo de declaração de propriedade
subscrito por uma das partes assistidas pelo Ministério Público Estadual, TANIA TEIXEIRA SANTOS, com firma reconhecida por
autenticidade em cartório extrajudicial local.Após, vieram os autos conclusos. É o necessário a relatar. DECIDO.O deslinde da
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questão não depende de grandes elucubrações.É consabido que o Superior Tribunal de Justiça - STJ, em precedente
relativamente recente, posicionou-se no sentido de que a ausência de audiência de conciliação ou ratificação não constitui
requisito indispensável à homologação de divórcio consensual (REsp: 1483841RS 2014/0058351-0, Rel. Ministro MOURA
RIBEIRO, Data de Julgamento: 17/03/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/03/2015), razão pela qual deixo
de designar referida audiência. As partes acordantes (cônjuges) assinaram a inicial na forma exigida no art. 731, caput, do NCPC,
denotando a pretensão de se divorciarem e o caráter consensual à regulamentação do direito de guarda, convivência e pensão
alimentícia dos filhos em comum, restando ao juízo a devida homologação.No que pertine à partilha, o documento de fl. 13 não se
presta à comprovação da aquisição e/ou posse exercida sobre o bem imóvel indicado, por se tratar de declaração unilateral, sem
força probante, devendo, pois, a partilha ser objeto de rediscussão em ação autônoma. Nesse sentido, a jurisprudência
pátria:APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DIVÓRCIO - BEM IMÓVEL -REGISTRO NO CARTÓRIO IMOBILIÁRIO - AUSÊNCIA -
QUITAÇÃO INTEGRAL DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA - NÃO COMPROVAÇÃO - POSSE NÃO
DEMONSTRADA - PARTILHA - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO. 1) Em ação de divórcio, a ausência de prova do
registro do imóvel, da quitação integral do contrato de promessa de compra e venda e até mesmo do próprio exercício da posse
impede a partilha rogada pelo casal. 2) Recurso desprovido. (TJ-MG - AC: 10027100131377001 MG, Relator: Teresa Cristina da
Cunha Peixoto, Data de Julgamento: 27/03/2014, Câmaras Cíveis/8ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/04/2014). Assim,
sem mais delongas, ressalvada a partilha de bens, cuja posse e propriedade exercida pelas partes não restou comprovada,
HOMOLOGO, POR SENTENÇA, a transação firmada, para que produza seus jurídicos e legais efeitos e, via de consequência,
EXTINGO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do art. 487, III, “b”, do NCPC.Sem custas ante a promoção
ministerial.P. R. I., inclusive o Ministério Público Estadual.Com o trânsito em julgado da sentença, expeça-se termo de guarda em
favor da guardiã. Tudo satisfeito, arquivem-se os autos com baixa na distribuição.Santa Luzia do Paruá/MA, 24 de abril de
2017.RODRIGO COSTA NINA,Juiz de Direito ". SEDE DO JUÍZO: Casa da Justiça, Rua Maranhão, s/n, Centro, CEP: 65.272-000,
Fone (98) 3374-1204, vara1_slup@tjma.jus.br. Santa Luzia do Paruá/MA, 29 de junho de 2017. Eu, Wedene Carlos de Oliveira,
matrícula nº 112409, o fiz digitar, conferi, e subscrevo por ordem do Dr. RODRIGO COSTA NINA, MM. Juiz de Direito Titular da
Comarca.

PROCESSO: 636-60.2017.8.10.0116
AÇÃO: Processo Cível e do Trabalho | Processo de Conhecimento | Procedimento de Conhecimento | Procedimentos Especiais |
Procedimentos Regidos Por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos | Homologação de Transação Extrajudicial
REQUERENTE: RUBENS CAITANO DA COSTA, ALEXSANDRA BEZERRA RAMOS
ADVOGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
REQUERIDO:

PUBLICAÇÃO da r. Sentença/Decisão proferida nos autos da ação em epígrafe, a seguir transcrita: "S E N T E N Ç A nº.
532/2017.Vistos, etc.Tratam os autos de PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL proposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL em assistência a ALEXSANDRA BEZERRA RAMOS e RUBENS CAITANO DA COSTA, para
que este juízo homologue a transação firmada entre estes, nos termos do petitório de fls. 02/02-v, referente à regulamentação da
guarda compartilhada e pensão alimentícia da menor VALENTINA BEZERRA DA SILVA. Após, vieram os autos conclusos. É o
necessário relatar. DECIDO.Assim, sem mais delongas, HOMOLOGO POR SENTENÇA, a transação firmada pelas partes, para
que produza seus jurídicos e legais efeitos e, via de consequência, EXTINGO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na
forma do art. 487, III, “b”, do NCPC.Sem custas ante a promoção ministerial.P. R. I., inclusive o Ministério Público Estadual.Com o
trânsito em julgado da sentença, expeça-se termo de guarda compartilhada e intime-se as acordantes para recebimento.Tudo
satisfeito, arquivem-se os autos com baixa na distribuição.Santa Luzia do Paruá/MA, 25 de abril de 2017.RODRIGO COSTA NINA,
Juiz de Direito ". SEDE DO JUÍZO: Casa da Justiça, Rua Maranhão, s/n, Centro, CEP: 65.272-000, Fone (98) 3374-1204,
vara1_slup@tjma.jus.br. Santa Luzia do Paruá/MA, 29 de junho de 2017. Eu, Wedene Carlos de Oliveira, matrícula nº 112409, o fiz
digitar, conferi, e subscrevo por ordem do Dr. RODRIGO COSTA NINA, MM. Juiz de Direito Titular da Comarca.

PROCESSO: 681-64.2017.8.10.0116
AÇÃO: Processo Cível e do Trabalho | Processo de Conhecimento | Procedimento de Conhecimento | Procedimentos Especiais |
Procedimentos Regidos Por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos | Averiguação de Paternidade
REQUERENTE: ANTONIA DA SILVA SOUSA
ADVOGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
REQUERIDO: MESSIAS SEVERINO LIMA

PUBLICAÇÃO da r. Sentença/Decisão proferida nos autos da ação em epígrafe, a seguir transcrita: "S E N T E N Ç A nº 680/2017,
Vistos, etc.Tratam os autos de PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL proposto pelo MINISTÉRIO
PÚBLICO ESTADUAL em assistência a ANTÔNIA DA SILVA SOUSA e MESSIAS SEVERINO LIMA, para que este juízo
homologue a transação firmada entre estes, nos termos do petitório de fls. 02/03, referente a prestação alimentícia e direito de
visitas do(a) menor IGOR DA SILVA SOUSA LIMA.Após, vieram os autos conclusos.É o necessário relatar. DECIDO.A questão
dispensa maiores elucubrações ante a disponibilidade do direito e por terem as partes transigido, restando ao juízo a homologação
do mesmo.Assim, sem mais delongas, HOMOLOGO POR SENTENÇA, a transação firmada pelas partes, para que produza seus
jurídicos e legais efeitos e, via de consequência, EXTINGO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do art. 487,
III, “b”, do NCPC.Sem custas ante a promoção ministerial.Transitada em julgado, arquivem-se os autos com baixa e anotações de
praxe. P. R. I., inclusive o Ministério Público Estadual.Santa Luzia do Paruá/MA, 12 de maio de 2017.RODRIGO COSTA NINA,Juiz
de Direito ". SEDE DO JUÍZO: Casa da Justiça, Rua Maranhão, s/n, Centro, CEP: 65.272-000, Fone (98) 3374-1204,
vara1_slup@tjma.jus.br. Santa Luzia do Paruá/MA, 28 de junho de 2017. Eu, Wedene Carlos de Oliveira, matrícula nº 112409, o fiz

Página 1898 de 2382 Diário da Justiça Eletrônico Disponibilização: 30/06/2017
Edição nº 114/2017 Publicação: 03/07/2017

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO - Praça Dom Pedro II, s/n Centro - CEP 65010-905 - São Luis-MA - Fone: (98) 2106-9000 - www.tjma.jus.br
Diário da Justiça Eletrônico - Diretoria Judiciária - Coordenadoria de Jurisprudência e Publicações - Fone: (98) 2106 9805 / 9810 / 9896 / 9897 - publicacoes@tj.ma.gov.br



digitar, conferi, e subscrevo por ordem do Dr. RODRIGO COSTA NINA, MM. Juiz de Direito Titular da Comarca.

PROCESSO: 682-54.2014.8.10.0116
AÇÃO: Juizados da Infância e da Juventude | Seção Cível | Processo de Conhecimento | Guarda
REQUERENTE: GERCY GONÇALVES CARNEIRO
ADVOGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
REQUERIDO: EDILSON GONÇALVES CANEIRO e MARIA FRANCISCA DO NASCIMENTO
PUBLICAÇÃO da r. Sentença/Decisão proferida nos autos da ação em epígrafe, a seguir transcrita: "S E N T E N Ç A nº.
614/2017Vistos, etc.Tratam os autos de AÇÃO DE GUARDA promovida por MARIA ADELIA MENESES GONZAGA DOS SANTOS
em face de CONSTANTINO PEREIRA MELO FILHO, requerendo a concessão da guarda unilateral do menor PAULO JOSÉ
GONZAGA DOS SANTOS NETO, sendo assegurado ao requerido o direito de visitas.À fl. 11, foi proferida decisão liminar de
guarda provisória e determinada a citação do requerido e de realização de estudo social do caso.Citado, por edital, o requerido não
apresentou resposta à ação judicial, conforme certificado à fl. 21.Laudo de Estudo Social favorável ao pedido autoral às fls.
26/28.Defesa genérica apresentada por defensor nomeado à fl. 39/40.À fl. 41, foi determinada a intimação da requerente para, no
prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se sobre matéria de ordem pública cognoscível de ofício pelo juízo, qual seja, coisa julgada,
dada a constatação de que a guarda do menor em referência foi concedida à requerente quando da decretação do divórcio litigioso
das partes, consolidada pelo manto da coisa julgada material.Intimada, a parte permaneceu silente, consoante certidão retro.Após,
vieram os autos conclusos.É o necessário relatar. Decido. A questão sob exame dispensa grande elucubração e encontra-se
madura para julgamento, face à coisa julgada.Verifica-se a coisa julgada quando se repete ação anteriormente ajuizada e decidida
por sentença transitada em julgado, tendo as mesmas partes, a mesma causa de pedir e os mesmos pedidos, o que conduz à
extinção do processo sem resolução do mérito na forma do art. 485, V, do NCPC, in verbis:“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito
quando:(omissis)V - reconhecer a existência de perempção, litispendência ou de coisa julgada”.Isto posto, JULGO EXTINTO O
PROCESSO sem julgamento do mérito, ante a caracterização da coisa julgada, nos moldes do art. 485, V, do NCPC.Revogo a
liminar deferida à fl. 11.Condeno a requerente ao pagamento das custas judiciais, suspensa a cobrança por litigar sob o pálio da
justiça gratuita, benefício que ora defiro, nos termos dos arts. 98 e ss. do NCPC. Sem honorários advocatícios. Publique-se.
Registre-se. Intime-se.Com o trânsito em julgado da sentença, arquivem-se os autos com baixa na distribuição e anotações de
praxe.Santa Luzia do Paruá/MA, 04 de maio de 2017.RODRIGO COSTA NINAJuiz de Direito ". SEDE DO JUÍZO: Casa da Justiça,
Rua Maranhão, s/n, Centro, CEP: 65.272-000, Fone (98) 3374-1204, vara1_slup@tjma.jus.br. Santa Luzia do Paruá/MA, 28 de
junho de 2017. Eu, Wedene Carlos de Oliveira, matrícula nº 112409, o fiz digitar, conferi, e subscrevo por ordem do Dr. RODRIGO
COSTA NINA, MM. Juiz de Direito Titular da Comarca.

PROCESSO: 687-71.2017.8.10.0116
AÇÃO: Processo Cível e do Trabalho | Processo de Conhecimento | Procedimento de Conhecimento | Procedimentos Especiais |
Procedimentos Regidos Por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos | Homologação de Transação Extrajudicial
REQUERENTE: MAGNA DA CONCEIÇÃO SOUSA DA SILVA e EDSON SOUSA DA SILVA
ADVOGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
REQUERIDO:

PUBLICAÇÃO da r. Sentença/Decisão proferida nos autos da ação em epígrafe, a seguir transcrita: "S E N T E N Ç A nº 630/2017,
Vistos, etc.Tratam os autos de PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL proposto pelo MINISTÉRIO
PÚBLICO ESTADUAL em assistência a MAGNA DA CONCEIÇÃO SOUSA DA SILVA e EDSON SOUSA DA SILVA, para que este
juízo homologue a transação firmada entre estes, nos termos do petitório de fls. 02/03, referente a aditivo em acordo de alimentos
pactuado anteriormente com relação a seus filhos.Após, vieram os autos conclusos. É o necessário relatar. DECIDO.A questão
dispensa maiores elucubrações ante a disponibilidade do direito e por terem as partes transigido, restando ao juízo a homologação
do mesmo.Assim, sem mais delongas, HOMOLOGO POR SENTENÇA, a transação firmada pelas partes, para que produza seus
jurídicos e legais efeitos e, via de consequência, EXTINGO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do art. 487,
III, “b”, do NCPC.Sem custas ante a promoção ministerial.Transitada em julgado, arquivem-se os autos com baixa e anotações de
praxe. P. R. I., inclusive o Ministério Público Estadual.Santa Luzia do Paruá/MA, 09 de maio de 2017.RODRIGO COSTA NINA,Juiz
de Direito ". SEDE DO JUÍZO: Casa da Justiça, Rua Maranhão, s/n, Centro, CEP: 65.272-000, Fone (98) 3374-1204,
vara1_slup@tjma.jus.br. Santa Luzia do Paruá/MA, 29 de junho de 2017. Eu, wedene carloa de oliveira, matrícula nº 112409, o fiz
digitar, conferi, e subscrevo por ordem do Dr. RODRIGO COSTA NINA, MM. Juiz de Direito Titular da Comarca.

PROCESSO: 740-28.2012.8.10.0116
AÇÃO: Processo Cível e do Trabalho | Processo de Conhecimento | Procedimento de Conhecimento | Procedimentos Especiais |
Procedimentos Regidos Por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos | Averiguação de Paternidade
REQUERENTE: RENAN HIAN PEREIRA RODRIGUES
ADVOGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
REQUERIDO: GILBERTO PINHEIRO BRITO
PUBLICAÇÃO da r. Sentença/Decisão proferida nos autos da ação em epígrafe, a seguir transcrita: "S E N T E N Ç A nº 548/2017,
Vistos etc.Tratam os autos de AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL,
em assistência do menor RENAN HIAN PEREIRA RODRIGUES, representado por sua genitora, MARIA IVANELDE PEREIRA
RODRIGUES.Determinada a citação da parte requerida, não houve o cumprimento da diligência diante da não localização da
parte, conforme certidão de fls. 20.Foi concedido prazo para a parte interessada informar o endereço atualizado do requerido,
contudo, sua intimação por oficial de justiça também restou frustrada, pois mudou-se (certidão de fls. 44).O Ministério Público
Estadual na condição de substituto processual pleiteou a desistência da ação (fls. 37).Após, vieram os autos conclusos. É o breve
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relatório. DECIDO.Sendo o direito de ação disponível e podendo ser exercido a qualquer tempo, o requerente, na condição de
substituto processual, pleiteou a desistência da ação, haja vista figurar como substituto processual.Sem mais delongas, ante a
disponibilidade do direito pleiteado pelo requerente, HOMOLOGO, por sentença o pedido de DESISTÊNCIA, para os fins do
dispositivo do art. 200, parágrafo único, do NPCP, e, em consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO sem resolução do
mérito (art. 485, VIII, do referido diploma legal).Sem custas e honorários advocatícios ante a promoção ministerial.Após o trânsito
em julgado, arquivem-se os autos com baixa na distribuição e anotações de estilo.P. R. I.Santa Luzia do Paruá/MA, 27 de abril de
2017.RODRIGO COSTA NINAJuiz de Direito ". SEDE DO JUÍZO: Casa da Justiça, Rua Maranhão, s/n, Centro, CEP: 65.272-000,
Fone (98) 3374-1204, vara1_slup@tjma.jus.br. Santa Luzia do Paruá/MA, 28 de junho de 2017. Eu, Wedene Carlos de Oliveira,
matrícula nº 112409, o fiz digitar, conferi, e subscrevo por ordem do Dr. RODRIGO COSTA NINA, MM. Juiz de Direito Titular da
Comarca.

PROCESSO: 769-05.2017.8.10.0116
AÇÃO: Processo Cível e do Trabalho | Processo de Conhecimento | Procedimento de Conhecimento | Procedimentos Especiais |
Procedimentos Regidos Por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos | Homologação de Transação Extrajudicial
REQUERENTE: ANTONIO CÍCERO PEREIRA DA SILVA e MARIA CATARINA COSTA DA SILVA
ADVOGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
REQUERIDO:

PUBLICAÇÃO da r. Sentença/Decisão proferida nos autos da ação em epígrafe, a seguir transcrita: "S E N T E N Ç A nº 651/2017,
Vistos etc.,Tratam os autos de PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL promovido pelo MINISTÉRIO
PÚBLICO ESTADUAL em assistência de ANTÔNIO CÍCERO PEREIRA DA SILVA e MARIA CATARINA COSTA DA SILVA, para
que este juízo homologue a transação firmada entre estes, nos termos do petitório de fls. 02/03, referente ao divórcio consensual
com partilha de bens cumulada com a guarda, responsabilidade, alimentos e direito de visitas dos filhos menores dos
divorciandos.Com a inicial juntou documentos de fls. 04/07.Após, vieram os autos conclusos. É o necessário a relatar. DECIDO.A
questão dispensa maiores elucubrações, ante a disponibilidade do direito e por ter as partes litigantes transigido extrajudicialmente
perante o representante ministerial, restando ao juízo a homologação do mesmo, ressalvada a partilha do bem imóvel indicado, por
não restar comprovada a aquisição e a posse exercida sobre este, cabendo às partes acordantes a rediscussão em ação
autônoma. Nesse sentido, a jurisprudência pátria:APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DIVÓRCIO - BEM IMÓVEL -REGISTRO NO
CARTÓRIO IMOBILIÁRIO - AUSÊNCIA - QUITAÇÃO INTEGRAL DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA - NÃO
COMPROVAÇÃO - POSSE NÃO DEMONSTRADA - PARTILHA - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO. 1) Em ação de
divórcio, a ausência de prova do registro do imóvel, da quitação integral do contrato de promessa de compra e venda e até mesmo
do próprio exercício da posse impede a partilha rogada pelo casal. 2) Recurso desprovido. (TJ-MG - AC: 10027100131377001 MG,
Relator: Teresa Cristina da Cunha Peixoto, Data de Julgamento: 27/03/2014, Câmaras Cíveis/8ª CÂMARA CÍVEL, Data de
Publicação: 07/04/2014). Assim, sem mais delongas, ressalvada a partilha do bem imóvel, cuja aquisição e posse exercida pelas
partes não restou comprovada, HOMOLOGO POR SENTENÇA a transação firmada pelas partes nos termos da petição de fls.
02/03, para que produza seus jurídicos e legais efeitos e, via de consequência, EXTINGO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO
MÉRITO, na forma do art. 487, III, “b” do NCPC, DECRETANDO, pois, o DIVÓRCIO CONSENSUAL DE ANTÔNIO CÍCERO
PEREIRA DA SILVA e MARIA CATARINA COSTA DA SILVA, com extinção da sociedade conjugal e o vínculo matrimonial até
então existente apenas nas reminiscências cartorárias. A divorcianda continuará a usar o nome de casada.Expeça-se o
competente mandado de averbação, bem como termo de guarda dos dois filhos menores, ANDERSON COSTA DA SILVA e
AURENILTON COSTA DA SILVA, que ficarão sob a responsabilidade do divorciando.Sem custas ante a promoção
ministerial.Transitada em julgado e tudo satisfeito, arquivem-se os autos com baixa e anotações de praxe. P. R. I.Santa Luzia do
Paruá/MA, 09 de maio de 2017.RODRIGO COSTA NINA,Juiz de Direito ". SEDE DO JUÍZO: Casa da Justiça, Rua Maranhão, s/n,
Centro, CEP: 65.272-000, Fone (98) 3374-1204, vara1_slup@tjma.jus.br. Santa Luzia do Paruá/MA, 28 de junho de 2017. Eu,
Wedene Carlos de Oliveira, matrícula nº 112409, o fiz digitar, conferi, e subscrevo por ordem do Dr. RODRIGO COSTA NINA, MM.
Juiz de Direito Titular da Comarca.

PROCESSO: 770-87.2017.8.10.0116
AÇÃO: Processo Cível e do Trabalho | Processo de Conhecimento | Procedimento de Conhecimento | Procedimentos Especiais |
Procedimentos Regidos Por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos | Homologação de Transação Extrajudicial
REQUERENTE: MARIA JOSE MARQUES e FRANCISCO REIS MIRANDA
ADVOGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
REQUERIDO:

PUBLICAÇÃO da r. Sentença/Decisão proferida nos autos da ação em epígrafe, a seguir transcrita: "S E N T E N Ç A nº 652/2017,
Vistos etc.,Tratam os autos de PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL promovido pelo MINISTÉRIO
PÚBLICO ESTADUAL em assistência de MARIA JOSÉ MARQUES e FRANCISCO REIS MIRANDA, para que este juízo
homologue a transação firmada entre estes, nos termos do petitório de fls. 02/03, referente ao divórcio consensual com partilha de
bens cumulada com a guarda, responsabilidade, alimentos e direito de visitas dos filhos menores dos divorciandos.Com a inicial
juntou documentos de fls. 04/10.Após, vieram os autos conclusos. É o necessário a relatar. DECIDO.A questão dispensa maiores
elucubrações, ante a disponibilidade do direito e por ter as partes litigantes transigido extrajudicialmente perante o representante
ministerial, restando ao juízo a homologação do mesmo, ressalvada a partilha do bem imóvel indicado, por não restar comprovada
a aquisição e a posse exercida sobre este, cabendo às partes acordantes a rediscussão em ação autônoma. Nesse sentido, a
jurisprudência pátria:APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DIVÓRCIO - BEM IMÓVEL -REGISTRO NO CARTÓRIO IMOBILIÁRIO -
AUSÊNCIA - QUITAÇÃO INTEGRAL DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA - NÃO COMPROVAÇÃO - POSSE
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NÃO DEMONSTRADA - PARTILHA - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO. 1) Em ação de divórcio, a ausência de
prova do registro do imóvel, da quitação integral do contrato de promessa de compra e venda e até mesmo do próprio exercício da
posse impede a partilha rogada pelo casal. 2) Recurso desprovido. (TJ-MG - AC: 10027100131377001 MG, Relator: Teresa
Cristina da Cunha Peixoto, Data de Julgamento: 27/03/2014, Câmaras Cíveis/8ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação:
07/04/2014). Assim, sem mais delongas, ressalvada a partilha do bem imóvel, cuja aquisição e posse exercida pelas partes não
restou comprovada, HOMOLOGO POR SENTENÇA a transação firmada pelas partes nos termos da petição de fls. 02/03, para
que produza seus jurídicos e legais efeitos e, via de consequência, EXTINGO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na
forma do art. 487, III, “b” do NCPC, DECRETANDO, pois, o DIVÓRCIO CONSENSUAL DE MARIA JOSÉ MARQUES MIRANDA e
FRANCISCO REIS MIRANDA, com extinção da sociedade conjugal e o vínculo matrimonial até então existente apenas nas
reminiscências cartorárias. A divorcianda voltará a usar o nome de solteira, MARIA JOSÉ MARQUES.Expeça-se o competente
mandado de averbação, bem como termo de guarda dos dois filhos menores, FRANCEILDO MARQUES MIRANDA e
FRANCENILDO MARQUES MIRANDA, que ficarão sob a responsabilidade da divorcianda.Sem custas ante a promoção
ministerial.Transitada em julgado e tudo satisfeito, arquivem-se os autos com baixa e anotações de praxe. P. R. I.Santa Luzia do
Paruá/MA, 09 de maio de 2017.RODRIGO COSTA NINA,Juiz de Direito ". SEDE DO JUÍZO: Casa da Justiça, Rua Maranhão, s/n,
Centro, CEP: 65.272-000, Fone (98) 3374-1204, vara1_slup@tjma.jus.br. Santa Luzia do Paruá/MA, 28 de junho de 2017. Eu,
Wedene Carlos de Oliveira, matrícula nº 112409, o fiz digitar, conferi, e subscrevo por ordem do Dr. RODRIGO COSTA NINA, MM.
Juiz de Direito Titular da Comarca.

PROCESSO: 771-72.2017.8.10.0116
AÇÃO: Processo Cível e do Trabalho | Processo de Conhecimento | Procedimento de Conhecimento | Procedimentos Especiais |
Procedimentos Regidos Por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos | Retificação Ou Suprimento Ou Restauração de
Registro Civil
REQUERENTE: MARIA LINOMAR LEITE DE SOUSA
ADVOGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
REQUERIDO:

PUBLICAÇÃO da r. Sentença/Decisão proferida nos autos da ação em epígrafe, a seguir transcrita: "S E N T E N Ç A nº.
666/2017,Vistos etc.,Tratam os autos AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO, promovida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL em assistência de MARIA LINOMAR LEITE DE SOUSA, com o objetivo de retificar a
informação contida no seu registro civil de nascimento quanto ao município de sua concepção.Aduz a parte requerente que consta
em seu registro de nascimento a informação de que nascera no município de CAMPEARA, no Estado do Ceará, contudo, o correto
é ACOPIARA, no mesmo estado.Com a inicial juntou documento de fls. 06/10.É o necessário relatar. DECIDO.Preliminarmente
entendo que trata-se de matéria de fato e de direito que prescinde de outras provas, cabendo o julgamento antecipado da lide, na
forma do art. 355, I, do NCPC, in verbis:“Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de
mérito, quando:I - não houver necessidade de produção de outras provas; II - o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e
não houver requerimento de prova, na forma do art. 349”.Assim, da análise percuciente dos autos, verifico que assiste razão à
parte requerente, senão vejamos.O erro apontado pela parte requerente em seu registro de nascimento, refere-se à localidade de
seu nascimento, sendo certo que em pesquisa à rede mundial de computadores (internet) é possível perceber que não há
resultados quanto ao povoado ou município de CAMPEARA, evidenciando erro grosseiro que deve ser retificado por este juízo.Em
igual pesquisa na internet obtemos resposta favorável quanto ao município de ACOPIARA, no Estado do Ceará, que segundo
informações do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas – IBGE é uma cidade com população estimada (2016) de 53.358
habitantes, instalado/emancipado desde 01/01/1939.Ante o exposto, na forma dos artigos 487, I, do NCPC, JULGO
PROCEDENTE O PEDIDO formulado na exordial, extinguindo o feito com resolução do mérito, para determinar à Serventia
Extrajudicial de Santa Helena/MA para proceder a retificação no registro civil de nascimento nº 21.176, do Livro A 43, fls. 111, da
registrada MARIA LINOMAR LEITE DE SOUSA, alterando o local de nascimento, que passará a constar, natural do município de
ACOPIARA, no Estado do Ceará. Em anexo seguirá o documento de fls. 06.Sem custas diante da promoção ministerial.Com o
trânsito em julgado, expeça-se o competente mandado de averbação, para que seja efetuada a retificação e, uma vez
comprovada, arquivem-se estes autos, com baixa na distribuição.Notifique-se o Ministério Público Estadual.P. R. I. Cumpra-
se.Santa Luzia do Paruá/MA, 10 de maio de 2017.RODRIGO COSTA NINA,Juiz de Direito ". SEDE DO JUÍZO: Casa da Justiça,
Rua Maranhão, s/n, Centro, CEP: 65.272-000, Fone (98) 3374-1204, vara1_slup@tjma.jus.br. Santa Luzia do Paruá/MA, 28 de
junho de 2017. Eu, Wedene Carlos de Oliveira, matrícula nº 112409, o fiz digitar, conferi, e subscrevo por ordem do Dr. RODRIGO
COSTA NINA, MM. Juiz de Direito Titular da Comarca.

PROCESSO: 772-57.2017.8.10.0116
AÇÃO: Processo Cível e do Trabalho | Processo de Conhecimento | Procedimento de Conhecimento | Procedimentos Especiais |
Procedimentos Regidos Por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos | Retificação Ou Suprimento Ou Restauração de
Registro Civil
REQUERENTE: JUCÉLIO PEREIRA BARROS e ANA ROSA PEREIRA
ADVOGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
REQUERIDO:

PUBLICAÇÃO da r. Sentença/Decisão proferida nos autos da ação em epígrafe, a seguir transcrita: "S E N T E N Ç A nº.
669/2017,Vistos etc.,Tratam os autos AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO, promovida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL em substituto processual de JUCÉLIO PEREIRA BARROS, representado por sua genitora,
Ana Rosa Pereira, com o objetivo de retificar o patronímico paterno constante de seu registro de nascimento, pois seu genitor

Página 1901 de 2382 Diário da Justiça Eletrônico Disponibilização: 30/06/2017
Edição nº 114/2017 Publicação: 03/07/2017

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO - Praça Dom Pedro II, s/n Centro - CEP 65010-905 - São Luis-MA - Fone: (98) 2106-9000 - www.tjma.jus.br
Diário da Justiça Eletrônico - Diretoria Judiciária - Coordenadoria de Jurisprudência e Publicações - Fone: (98) 2106 9805 / 9810 / 9896 / 9897 - publicacoes@tj.ma.gov.br



chama-se Enos Barroso.Com a inicial juntaram documentos de fls. 04/05.Após, vieram os autos conclusos.É o necessário relatar.
DECIDO.Preliminarmente entendo que trata-se de matéria de fato e de direito que prescinde de outras provas, cabendo o
julgamento antecipado da lide, na forma do art. 355, I, do NCPC, in verbis:“Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido,
proferindo sentença com resolução de mérito, quando: I - não houver necessidade de produção de outras provas; II - o réu for
revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver requerimento de prova, na forma do art. 349”.Assim, da análise
percuciente dos autos, verifico que assiste razão à parte requerente, senão vejamos.A documentação acostada com a inicial
demonstra que o nome de seu genitor é ENOS BARROSO, bem como sua avó paterna é ALEXANDRINA BARROSO, logo, seu
patronímico paterno é BARROSO e não Barros, como consta de sua certidão de nascimento, evidenciando o erro (omissão)
crasso, passível de retificação judicial.Importante salientar que todo cidadão tem direito ao nome e que este compõe-se tanto do
nome patronímico (apelido de família) quanto do prenome. O nome é atributo e designação da personalidade, aspecto distintivo da
procedência familiar no meio social, pertencendo a todo grupo familiar, indistintamente. Esta partícula somada ao prenome são
elementos indispensáveis e obrigatórios do assentamento civil de nascimento de todo ser humano, erigindo ao patamar de cidadão
após o registro, na forma do art. 54, §4º da Lei nº 6.015/73.Em suma, o nome corresponde à designação de uma pessoa no meio
social, possibilitando sua identificação como sujeito de um complexo de direitos e deveres. Especificamente quanto ao patronímico,
esta partícula tem a função precípua de identificar a ascendência e descendência de cada indivíduo. Essa designação é
transmissível hereditariamente, escapando ao próprio arbítrio individual, pois, via de regra, toda alteração posterior do nome é
admitida desde que não prejudique os apelidos de família (art. 56 da Lei nº 6.015/73).Na realidade, independentemente do nome
atribuído ao nascituro, este tem desde sua concepção o direito ao patronímico familiar, e no caso em tela, verifica-se que a parte
requerentes têm direito em retificar seu registro de nascimento para constar a partícula BARROSO, em vez de Barros como
registrado. Ante o exposto, na forma dos artigos 487, I, do NCPC, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO formulado na exordial,
extinguindo o feito com resolução do mérito, para determinar à Serventia Extrajudicial do 2º Ofício de Santa Luzia do Paruá/MA
para proceder a retificação no registro civil de nascimento nº 15.841, do Livro A 15, fls. 186, do registrado JUCÉLIO PEREIRA
BARROS, alterando seu patronímico paterno, que passando a constar no assentamento o nome: JUCÉLIO PEREIRA BARROSO.
Em anexo seguirá o documento de fls. 04.Sem custas diante da promoção ministerial.Com o trânsito em julgado, expeça-se o
competente mandado de averbação, para que seja efetuada a retificação e, uma vez comprovada, arquivem-se estes autos, com
baixa na distribuição.Notifique-se o Ministério Público Estadual.P. R. I. Cumpra-se.Santa Luzia do Paruá/MA, 10 de maio de
2017.RODRIGO COSTA NINA,Juiz de Direito ". SEDE DO JUÍZO: Casa da Justiça, Rua Maranhão, s/n, Centro, CEP: 65.272-000,
Fone (98) 3374-1204, vara1_slup@tjma.jus.br. Santa Luzia do Paruá/MA, 28 de junho de 2017. Eu, Wedene Carlos de Oliveira,
matrícula nº 112409, o fiz digitar, conferi, e subscrevo por ordem do Dr. RODRIGO COSTA NINA, MM. Juiz de Direito Titular da
Comarca.

PROCESSO: 774-27.2017.8.10.0116
AÇÃO: Processo Cível e do Trabalho | Processo de Conhecimento | Procedimento de Conhecimento | Procedimentos Especiais |
Procedimentos Regidos Por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos | Retificação Ou Suprimento Ou Restauração de
Registro Civil
REQUERENTE: TEREZINHA PINHEIRO NUNES
ADVOGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
REQUERIDO:

PUBLICAÇÃO da r. Sentença/Decisão proferida nos autos da ação em epígrafe, a seguir transcrita: "S E N T E N Ç A nº 661/2017,
Vistos etc.,Tratam os autos de AÇÃO DE RESTAURAÇÃO DE REGISTRO DE CASAMENTO promovida pelo MINISTÉRIO
PÚBLICO ESTADUAL em assistência de TEREZINHA PINHEIRO NUNES, com o objetivo de restaurar o registro civil de
casamento no cartório competente, tendo em vista a inexistência do referido registro em que pese a emissão de certidão pelo
serviço notarial, fato que impossibilita a averbação de seu divórcio e expedição da 2ª via de sua certidão devidamente
averbada.Com a inicial juntou documentos de fls. 04/12, em especial a certidão de casamento e a certidão negativa do
assentamento do referido ato solene.Após, vieram os autos conclusos.É o necessário relatar. DECIDO.A matéria retratada nos
autos dispensa produção de outras provas e segundo o art. 355, I do NCPC, o pedido pode ser conhecido diretamente pelo juiz.Da
análise pormenorizada do arcabouço probatório coligido aos autos vê-se que a pretensão da requerente deve ser acolhida in
totum, sendo dispensável a produção de prova oral por tratar de matéria de direito e haver nos autos documentos suficientes para
formar a convicção deste magistrado.A pretensão da parte requerente encontra guarida nos arts. 109 e ss. da Lei 6.015/73, que
prevê a possibilidade de restauração de registro civil, evidenciando, ab initio, a plausiblidade jurídica da pretensão vindicada pelo
autor, senão vejamos:Art. 109. Quem pretender que se restaure, supra ou retifique assentamento no Registro Civil, requererá, em
petição fundamentada e instruída com documentos ou com indicação de testemunhas, que o Juiz o ordene, ouvido o órgão do
Ministério Público e os interessados, no prazo de cinco dias, que correrá em cartório.Em análise ao material probatório contido nos
autos, em especial os documentos de fls. 04 e 05, observo que a parte requerente logrou êxito em demonstrar os fatos
constitutivos de seu direito (art. 373, I, do NCPC), comprovando que teve seu registro de casamento expedido pelo Cartório
Extrajudicial do 2º Ofício da Comarca de Breves/PA (Cartório de Jacaré), lavrado o assento no livro 01 (um), fls. 02 (dois), sob o
número 02 (dois), conforme certidão de fls. 04.Igualmente, verifica-se que o respectivo cartório de registro de pessoa natural emitiu
certidão negativa do assentamento de casamento (fls. 05).Certo é que os documentos expedidos conferem início de certeza à
pretensão almejada diante da fé pública do registro, podendo ser restaurado o registro a qualquer tempo, conforme jurisprudência
pátria:APELAÇÃO CÍVEL. PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. AÇÃO DE RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL.
ASSENTO DE NASCIMENTO NÃO ENCONTRADO PELO CARTÓRIO. PRIMEIRA VIA DA CERTIDÃO DE NASCIMENTO E
DOCUMENTO QUE ATESTA A EXISTÊNCIA DE REGISTRO ANTERIOR. POSSIBILIDADE. MÉRITO CONFORME ART. 515, §
3º DO CPC. 1. Com a introdução do parágrafo terceiro ao art. 515, do CPC, concedeu-se aos tribunais, na hipótese de interposição
de recurso de apelação visando a reforma de sentença terminativa, a análise do mérito da causa, desde que se trate de questão
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exclusivamente de direito e o processo esteja em condições de imediato julgamento. 2. Tendo em vista que na exordial o autor
colaciona o seu documento e a cópia da 1ª via da certidão de nascimento, pressupõe-se o preenchimento de todos os documentos
essenciais à realização do ato, dentre eles, o registro de nascimento que demonstra a veracidade dos fatos narrados. 3. Sentença
reformada para determinar a restauração do registro civil de AIRES TADEU FERREIRA DE OLIVEIRA, lavrado sob nº 20015,
folhas 168, do Livro A-16, expedido no Cartório de Ilha das Onças, sob responsabilidade do Cartório do 1º Ofício Extrajudicial da
Comarca de Barcarena. APELO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (Apelação nº 00014839220148140201
(154320), 1ª Câmara Cível Isolada do TJPA, Rel. Marneide Trindade Pereira Merabet. j. 23.11.2015, DJe
09.12.2015).PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTAURAÇÃO DE REGISTRO
CIVIL. ASSENTO DE NASCIMENTO NÃO ENCONTRADO PELO CARTÓRIO. CERTIDÃO DE NASCIMENTO QUE ATESTA A
EXISTÊNCIA DE REGISTRO ANTERIOR. FÉ PÚBLICA. LEGALIDADE ESTRITA ATENUADA. SENTENÇA REFORMADA.
(Apelação nº 0203169-15.2013.8.06.0001, 2ª Câmara Cível do TJCE, Rel. Francisco de Assis Filgueira Mendes. unânime, DJe
11.12.2014).O Conselho Nacional de Justiça editou o provimento CNJ nº 23, de 24.10.2012 – D.J.: 26.10.2012 sobre o tema, que
aduz:“(...) Art. 6º A autorização para restauração de livro do serviço extrajudicial de notas e de registro, extraviado ou danificado,
deverá ser solicitada, ao Juiz Corregedor a que se refere o artigo 1º deste Provimento, pelo Oficial de Registro ou Tabelião
competente para a restauração, e poderá ser requerida pelos demais interessados.Parágrafo único. A restauração poderá ter por
objeto o todo ou parte do livro que se encontrar extraviado ou deteriorado, ou registro ou ato notarial específico.(...)Art. 9º A
restauração do assentamento no Registro Civil a que se refere o artigo 109, e seus parágrafos, da Lei nº 6.015/73 poderá ser
requerida perante o Juízo do foro do domicílio da pessoa legitimada para pleiteá–la e será processada na forma prevista na
referida lei e nas normas editadas pela Corregedoria Geral da Justiça do Estado em que formulado e processado o requerimento.
Quando proveniente de jurisdição diversa, o mandado autorizando a restauração deverá receber o "cumpra–se" do Juiz
Corregedor a que estiver subordinado o Registro Civil das Pessoas Naturais em que lavrado o assento a ser restaurado”.Portanto,
diante das provas colacionadas com a inicial restou demonstrado a existência de uma certidão de casamento da requerente com o
Sr. João Natan Mendes, contudo, o cartório que expediu o referido documento atestou a inexistência do assentamento do
respectivo livro, restando ao juízo determinar a restauração do assento civil, com lastro nas diretivas do art. 109 e seus parágrafos
da Lei 6.015/73.ISTO POSTO, na forma do art. 109 e ss. da Lei nº. 6.015/73 c/c art. 487, I do NCPC e Provimento CNJ nº.
23/2012, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, para determinar ao Oficial de Registro Civil do Cartório de Registro
Civil do 2º Ofício da Comarca de Breves/PA (Cartório de Jacaré), proceda-se a RESTAURAÇÃO DO ASSENTAMENTO DE
REGISTRO CIVIL DE CASAMENTO DE Nº 02, LIVRO 01, FLS. 02, CONSTANDO OS SEGUINTES DADOS:NOME DOS
NUBENTES: JOÃO NATÃN MENDES e TEREZINHA BARBOSA PINHEIRO; ELE, NASCIDO EM: MUNICÍPIO DE BREVES,
ESTADO DO PARÁ, AOS 27 DE NOVEMBRO DE 1951; PROFISSÂO: LAVRADOR; FILHO DE DORINDO PINHEIRO NUES e
ALZIRA MENDES NUNES;ELA, NASCIDO EM: MUNICÍPIO DE BREVES, ESTADO DO PARÁ, AOS 08 DE NOVEMBRO DE
1955; PROFISSÃO: DOMÉSTICA; FILHA DE: HUMBERTO DO CARMO PINHEIRO e ZULMA BARBOSA PINHEIRO;A
CONTRAENTE PASSARÁ A ASSINAR-SE TEREZINHA PINHEIRO NUNES;CARTÓRIO DE JACARÉ, 09 DE DEZEMBRO DE
1975.DEMAIS DADOS DA CERTIDÃO QUE SEGUIRÁ EM CÓPIA.Após o trânsito em julgado, expeça-se mandado de
averbação/restauração e encaminhe-se via Carta Precatória à Comarca de Breves/PA, para o devido CUMPRA-SE do juízo
competente, na forma do art. 9º do Provimento nº. 23/2012 do CNJ.Com o mandado seguirá cópia desta sentença e dos
documentos de fls. 04, 05, 10 e 11.Sem custas e honorários ante a promoção ministerial.Tudo cumprido e certificado, arquivem-se
os autos, dando-se baixa na distribuição e no registro, atendendo as cautelas legais.P.R.I. Notifique-se o Ministério Público
Estadual.Cumpra-se.Santa Luzia do Paruá/MA, 09 de maio de 2017.RODRIGO COSTA NINA,Juiz de Direito ". SEDE DO JUÍZO:
Casa da Justiça, Rua Maranhão, s/n, Centro, CEP: 65.272-000, Fone (98) 3374-1204, vara1_slup@tjma.jus.br. Santa Luzia do
Paruá/MA, 28 de junho de 2017. Eu, Wedene Carlos de Oliveira, matrícula nº 112409, o fiz digitar, conferi, e subscrevo por ordem
do Dr. RODRIGO COSTA NINA, MM. Juiz de Direito Titular da Comarca.

PROCESSO: 840-41.2016.8.10.0116
AÇÃO: Processo Cível e do Trabalho | Processo de Conhecimento | Procedimento de Conhecimento | Procedimentos Especiais |
Procedimentos Regidos Por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos | Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68
REQUERENTE: I.E.R.B
ADVOGADO: MAURICIO SOUSA FERRAZ
REQUERIDO: ROBERTO BORRALHO JUNIOR
PUBLICAÇÃO da r. Sentença/Decisão proferida nos autos da ação em epígrafe, a seguir transcrita: "S E N T E N Ç A nº
554/2017Vistos etc.Tratam os autos de AÇÃO DE ALIMENTOS proposta por I.E.R.B, representado(a) por sua genitora MÔNICA
REIS COSTA em desfavor do seu genitor, o Sr. ROBERTO BORRALHO JUNIOR.Às fls. 15 foi deferido o pedido de alimentos
provisórios e determinada a citação do requerido, contudo, às fls. 20 a parte requerente, por seu advogado constituído, pleiteou a
desistência da ação informando não ter mais interesse no prosseguimento do feito.Após, vieram os autos conclusos. É o breve
relatório. DECIDO.Dos autos verifica-se que apesar de alimentos pleiteados pelos filhos em desfavor dos pais serem classificados
como direito indisponível e irrenunciável, também é certo que o direito de ação é disponível, pois o(a) menor pode exercê-lo a
qualquer tempo, motivo pelo qual resta ao juízo a homologação do pedido de desistência.Assim, sem mais delongas, ante a
disponibilidade do direito pleiteado, HOMOLOGO, por sentença o pedido de DESISTÊNCIA, para os fins do dispositivo do art. 200,
parágrafo único, do NPCP, e, em consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO sem resolução do mérito (art. 485, VIII, do
referido diploma legal).Sem custas e honorários advocatícios, diante da gratuidade judiciária anteriormente deferida. Após o
trânsito em julgado, arquivem-se os autos com baixa na distribuição e anotações de estilo.P. R. I. Notifique-se o Ministério Público
Estadual. Santa Luzia do Paruá/MA, 28 de abril de 2017.RODRIGO COSTA NINA.Juiz de Direito ". SEDE DO JUÍZO: Casa da
Justiça, Rua Maranhão, s/n, Centro, CEP: 65.272-000, Fone (98) 3374-1204, vara1_slup@tjma.jus.br. Santa Luzia do Paruá/MA,
28 de junho de 2017. Eu, Wedene Carlos de Oliveira, matrícula nº 112409, o fiz digitar, conferi, e subscrevo por ordem do Dr.
RODRIGO COSTA NINA, MM. Juiz de Direito Titular da Comarca.
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Santa Quitéria

PROCESSO Nº 0000138-34.2012.8.10.0117 (1382012)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

AUTOR: CARLAN MENDES CASTRO
ADVOGADO: POLIANA DA SILVA SOUSA ( OAB 16448-MA )

REU: MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA DO MARANHÃO
INTIMAR ADVOGADA POLIANA DA SILVA SOUSA ( OAB 16448-MA ) para manifestar-se sobre a penhora on line frutífera, no
prazo de 5 (cinco) dias. Conforme despacho a seguir:

Autos nº: 138-34.2012.8.10.0117DECISÃO Constata-se que não foi realizado o pagamento da RPV de fls.132/135 no prazo de 60
(sessenta) dias, conforme artigo 537, §5º do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão e artigo 13, I da lei
nº 12.153/09.Considerando o silêncio do Município executado em cumprir a decisão judicial (certidão de fls.141), DETERMINO,
com base no art. 100, § 6º, da Constituição Federal, bem como no art. 538-A, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do
Estado do Maranhão, o sequestro do numerário suficiente para o cumprimento da decisão, a ser feito pelo sistema BACENJUD.Em
caso de penhora on line frutífera, intimem-se as partes, na pessoa de seu advogado, para, se manifestar, no prazo de 48h
(quarenta e oito horas).Sendo ela negativa, intime-se somente a parte autora.Permanecendo inerte a parte requerida, expeça-se
ALVARÁ JUDICIAL, um em nome da parte, o outro em nome do causídico, para saque dos respectivos valores.Cumpra-se.Santa
Quitéria/MA, 20 de junho de 2017.Juiz DANILO MENDES DE SANTANATitular de Santa Quitéria/MA Resp: 185348

PROCESSO Nº 0000178-16.2012.8.10.0117 (1782012)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

AUTOR: MARIA DOS AFLITOS PEREIRA
ADVOGADO: POLIANA DA SILVA SOUSA ( OAB 16448-MA )

REU: MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA DO MARANHAO
INTIMAR ADVOGADA POLIANA DA SILVA SOUSA ( OAB 16448-MA ) para manifestar-se sobre a penhora on line frutífera,
no prazo de 5 (cinco) dias. Conforme despacho a seguir:

Autos nº: 178-16.2012.8.10.0117DECISÃO Constata-se que não foi realizado o pagamento da RPV de fls.124/126 no prazo de 60
(sessenta) dias, conforme artigo 537, §5º do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão e artigo 13, I da lei
nº 12.153/09.Considerando o silêncio do Município executado em cumprir a decisão judicial (certidão de fls.141), DETERMINO,
com base no art. 100, § 6º, da Constituição Federal, bem como no art. 538-A, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do
Estado do Maranhão, o sequestro do numerário suficiente para o cumprimento da decisão, a ser feito pelo sistema BACENJUD.Em
caso de penhora on line frutífera, intimem-se as partes, na pessoa de seu advogado, para se manifestarem no prazo de 5 (cinco)
dias.Sendo ela negativa, intime-se somente a parte autora.Havendo manifestação da parte requerida, retornem os autos
conclusos. Permanecendo inerte, expeça-se ALVARÁ JUDICIAL, um em nome da parte, o outro em nome do causídico, para
saque dos respectivos valores.Cumpra-se.Santa Quitéria/MA, 20 de junho de 2017.Juiz DANILO MENDES DE SANTANATitular de
Santa Quitéria/MA Resp: 185348

PROCESSO Nº 0000186-85.2015.8.10.0117 (1862015)
AÇÃO: PROCEDIMENTOS REGIDOS POR OUTROS CÓDIGOS, LEIS ESPARSAS E REGIMENTOS | ALIMENTOS - LEI
ESPECIAL Nº 5.478/68

AUTOR: Processo em Segredo de Justiça

REU: Processo em Segredo de Justiça
INTIMAR DE TODO TEOR DA SENTENÇA QUE SEGUE NA ÍNTEGRA:
SENTENÇA
I RELATÓRIO
O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, em substituição processual ao menor P.H.R.S., ingressou com AÇÃO DE
ALIMENTOS contra (Processo em Segredo de Justiça), pai da menor, qualificado nos autos, relatando, em suma, que após
o término da relação entre o requerido e a mãe do substituído, ele não vem cumprindo com sua obrigação alimentar.
Juntou documentos nas fls. 04/07. Alimentos provisórios fixados em 20% (vinte por cento do salário-mínimo) à fl. 09 dos
autos.
Audiência conciliatória infrutífera à fl. 13. Citado o requerido para contestar, deixou transcorrer o prazo sem qualquer
espécie de defesa, conforme certidão de fls. 21.
II FUNDAMENTAÇÃO
Não há preliminares a serem apreciadas.
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Legitimidade do Ministério Público configurada, notadamente ante a ausência de Defensoria Pública nesta comarca.
O Ministério Público é parte legítima ativa ad causam em ações de alimentos postulada em favor de menor, visto que lhe
incumbe intentar quaisquer medidas judiciais e extrajudiciais para garantir o respeito aos direitos assegurados a crianças
e adolescentes, promovendo todas as espécies de ações pertinentes.
Evidenciado se encontra nos autos o interesse público em tutelar os interesses das crianças e dos adolescentes,
porquanto consagrada sua prioridade absoluta, nos termos do art. 227, caput, da Constituição Federal, e do art. 4º do
Estatuto da Criança e do Adolescente.
Aplica-se o rito especial da Lei de Alimentos nos casos em que a relação de parentesco emerge de prova pré-constituída.
O réu teve o prazo para contestar, sendo que não o fez, assim declaro a REVELIA. De acordo com o artigo 344 do NCPC,
ao réu incumbe alegar toda a matéria de defesa no prazo de 15 dias, sob a pena de se presumir verdadeiras as alegações
de fato formuladas pelo autor.
Cito:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. REVELIA DO ALIMENTANTE. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. A
necessidade alimentar do filho menor é presumida, incumbindo, aos genitores, o dever de sustento. Alimentos fixados de
acordo com as possibilidades do alimentante e necessidades do alimentado. Apelação cível desprovida, de plano.
(Apelação Cível Nº 70065402240, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luís Dall'Agnol, Julgado
em 03/09/2015). (TJ-RS - AC: 70065402240 RS, Relator: Jorge Luís Dall'Agnol, Data de Julgamento: 03/09/2015, Sétima
Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 08/09/2015)
Tal fato enseja o julgamento antecipado nos termos do artigo 355 do NCPC. Passo, pois, á análise do mérito.
Com efeito, a obrigação de prestar alimentos aos filhos menores decorre do poder familiar, sendo que cabe a ambos os
genitores a obrigação de prover o sustento dos filhos menores, devendo cada qual concorrer na medida da própria
disponibilidade, e, enquanto a mãe, que é guardiã presta o sustento in natura, cabe ao pai, não guardião, prestar
alimentos in pecunia.
Como ensina YUSSEF S. CAHALI (Dos Alimentos), com apoio em MAZEAUD, o dever de alimentos tem como fundamento
uma obrigação de caridade e solidariedade familiar. Está em sua base um dever ético de assistência e socorro, resultante
do vínculo familiar.
Nessa trilha, são pressupostos para a concessão de alimentos: 1) a existência de um vínculo de parentesco entre
alimentando e alimentante; 2) a necessidade do alimentando; 3) a possibilidade econômica do alimentante e a
proporcionalidade, na sua fixação, entre as necessidades do alimentando e os recursos econômicos financeiros do
alimentante.
No caso dos autos, pelas certidões de nascimento de fls. 05 restou provado o parentesco do alimentante com o
alimentando. Por outro lado, em razão da própria idade deles, é evidente que não têm condições, ainda, de prover sua
própria subsistência.
Assim é que na situação ora em apreço estão preenchidos todos os requisitos legais autorizadores da concessão de
pensão alimentícia em favor do figurante do polo ativo desta demanda.
Decorre daí que cumpriria ao promovido fazer a demonstração de que sua condição financeira não é condizente com a
que alegada na inicial. Mas isto ele não fez. Não se desvencilhou deste ônus. Preferiu manter-se inerte, admitindo, então,
tacitamente, tudo o quanto foi alegado na peça preambular. Resta apenas balizar a quantia que deverá ser oferecida a
título de pensão alimentícia, tomando-se por base as necessidades de quem recebe, mas, também, na possibilidade de
quem fornece, conforme imposição legal.
Nesse contexto, considerando a situação econômica desta região, admitindo-se que o requerido não perceba
remuneração inferior ao salário mínimo - por ser o quantum mínimo capaz de atender as necessidades vitais básicas do
profissional e de sua família com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e
previdência social, nos termos da Carta Magna (art. 7º, IV) - atribuo ao réu a remuneração de 1 (um) salário mínimo
mensal.
Não se pode deixar à míngua o dever de assistência que se deve aos filhos, e com mais rigor aos que estão passando por
necessidades, mormente quando o pai permanece silente e alheio, quando poderia e tem condições de ajudar em seu
sustento.
Atendo ás considerações ministeriais de que a realidade, não só deste município, mas de toda essa região, nos mostra
que a fixação dos alimentos a um salário mínimo se mostra desproporcional, daí o motivo de se fixar o valor acima como
o ganho provável do requerido que, segundo afirmado pela autora, trabalha como pedreiro.
III DISPOSTIVO
Ante o exposto, levando em consideração o constante do art. 1.694, §1º e 1.695 do C. Civil, JULGO PARCIALMENTE
procedente o pedido (art. 27 da Lei 5.478/68 c/c 487, I, NCPC), para condenar o alimentante a pagar a pensão mensal
correspondente ao valor de 30% (trinta por cento) do valor de um salário mínimo, a sua filha, devendo efetuar o
pagamento em espécie até o dia 30 (trinta) de cada mês em conta bancária que deverá ser informada pela mãe dos
menores.
Caso a mãe dos requerentes não possua conta bancária, oficie-se o Banco do Brasil para abertura de conta-poupança.
Defiro o pedido de gratuidade. Custas processuais à conta do Requerido.
P.R.I.A.
Santa Quitéria/MA, 20 de abril de 2016.
Juiz ISAAC DIEGO VIEIRA DE SOUSA E SILVA
Titular de São Bernardo, Respondendo

Procedente Resp: 183038
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PROCESSO Nº 0000541-95.2015.8.10.0117 (5412015)
AÇÃO: PROCEDIMENTOS REGIDOS POR OUTROS CÓDIGOS, LEIS ESPARSAS E REGIMENTOS | MANDADO DE
SEGURANÇA
IMPETRANTE: GUILHERME RODRIGUES ARAÚJO 
ADVOGADO: ANTONIO RODRIGUES MONTEIRO NETO ( OAB 8679-MA )
IMPETRADO: PREFEITO DE SANTA QUITERIA SEBASTIÃO ARAUJO MOREIRA e SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SANTA
QUITERIA DO MARANHÃO DALILA GOMES 
Intimação do advogado ANTONIO RODRIGUES MONTEIRO NETO ( OAB 8679-MA ) para tomar ciência do retorno dos autos da
Primeira Câmara Cível.
Marcus Vinícius Leão da Silva
Secretário Judicial Substituto
Matrícula 156273

PROCESSO Nº 0000561-28.2011.8.10.0117 (5612011)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
AUTOR: CLAUDIVAN MOREIRA CALDAS 
ADVOGADO: JOSE RIBAMAR ODORICO DE OLIVEIRA ( OAB 4933-MA )
REU: BANCO FINASA S.A 
ADVOGADO: WILSON SALES BELCHIOR ( OAB 17314-CE )
INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS DAS PARTES PARA TOMAREM CIÊNCIA DA SENTENÇA QUE SEGUE:

RELATÓRIO: Trata-se de AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS promovida por CLAUDIVAN MORERIA CALDAS
em desfavor de BANCO FINASA S.A.O autor requer exibição de documento referente a um contrato de financiamento realizado
junto à instituição financeira, posto tratar-se de compra de veículo automotor celebrado entre ele e a empresa requerida. No
entanto, afirma que não obteve êxito na via administrativa, buscando então a via judicial para resolução de tal impasse. Em tese de
contestação, a empresa requerida cumpriu com a determinação e trouxe aos autos cópias do referido contrato celebrado (fls.
39/44).Intimado para manifestar-se sobre a exibição dos documentos o autor deixou transcorrer o prazo sem
manifestação.FUNDAMENTOS:Verifica-se no caso em comento que, após apresentada a contestação na qual a empresa
requerida cumpriu com a determinação e apresentou os documentos solicitados pelo autor, este nada se manifestou, mesmo tendo
sido devidamente intimado conforme fls. 94.A moderna concepção processual (no sentido de que o processo é um meio de
interesse público na busca da justa aplicação do ordenamento jurídico no caso concreto) exige um juiz ativo no centro da
controvérsia e a participação ativa das partes, por meio da efetivação do caráter isonômico entre os sujeitos do processo. Trata-se,
como já dito, de uma evolução do princípio do contraditório. De outra sorte, tendo o processo atingido a sua finalidade, impõe-se a
sua extinção, solução essa, aliás, preconizada pela própria doutrina: "Com a exibição a medida terá surtido o efeito desejado e o
juiz dará por findo o procedimento" (HUMBERTO THEODORO JÚNIOR, ob. cit., idem, pg. 296).A jurisprudência também acentua
que, "tendo o Réu acatado a determinação judicial e exibido os documentos reclamados, o feito há de ser julgado extinto com
fulcro no artigo 269, II, do CPC, em face do reconhecimento da procedência do pedido" (TJDF - Ap. Cív. nº 47.399/98-DF - 1ª
Turma - Rel.Eduardo Alberto de Moraes Oliveira - J. 09.03.1998).Destarte, considero aplicável ao caso concreto o posicionamento
que reputo mais convincente e escorreito, segundo o qual "quando não ocorrer pretensão resistida prevalece o entendimento de
que não cabe a condenação do demandado nas custas e honorários de advogado, devendo cada parte arcar com o que
despendeu" (TJRS - Ap. Cív. nº 70.003.761.442 - 16ª Câmara Cível - Rel. Paulo Augusto Monte Lopes - J. 27.02.2002).Também
vigora, no particular, o entendimento de que "a verba honorária de advogado não incide em ação cautelar de exibição de
documento, quando a requerida atende, de imediato, ao pedido do autor" (2º TA Civ SP- Ap. c/ Rev. nº 529.663 - 8ª Câmara - Rel.
Renzo Leonardi - J. 15.10.1998), situação essa verificada no caso dos autos.Nesse aspecto, ´atendendo exclusivamente aos
interesses do autor em constituir prova, não há lugar para imposição de sucumbência, impondo-se apenas o pagamento das
custas, a cargo do próprio autor, pois aqui prevalece o princípio do interesse.´ (cf. ´Honorários Advocatícios´, Yussef Said Cahali,3ª
edição, RT - pág. 353/354).Com efeito, mediante a ausência de interesse do autor, e o cumprimento das determinações feitas por
este Juízo ao requerido no sentido de apresentar os documentos pleiteados pelo demandante, outra medida não se mostra
razoável se julgá-lo com fulcro no entendimento de que todas as diligencias e pedidos foram regularmente cumpridos pelo réu sem
qualquer impedimento.DISPOSITIVO: Ante o exposto, tendo cumprido com o seu o objetivo qual seja a exibição dos documentos
requeridos pelo autor, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO na forma do art.487, iii, "a" do
NCPC.Sem custas ou honorários advocatícios, devendo cada uma das partes arcar com as eventuais custas/despesas que
adiantaram, bem assim com os honorários advocatícios de seu respectivo patrono.P.R.I. Transitada em julgado e feitas as
anotações de praxe, arquivem-se. Santa Quitéria-Ma, 20 de junho de 2017.Juiz DANILO MENDES DE SANTANATitular da
comarca de Santa Quitéria/MA. Resp: 186445

PROCESSO Nº 0000627-95.2017.8.10.0117 (6272017)
AÇÃO: PROCEDIMENTOS REGIDOS POR OUTROS CÓDIGOS, LEIS ESPARSAS E REGIMENTOS | MANDADO DE
SEGURANÇA

IMPETRANTE: OLINDINA RODRIGUES DE SOUSA
ADVOGADO: GERSON LEÃO NUNES ( OAB 8587-MA )
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IMPETRADO: NORBERTO MOREIRA ROCHA
ADVOGADO: ANTONIO RODRIGUES MONTEIRO NETO ( OAB 8679-MA )

INTIMAR AS PARTES E SEUS PROCURADORES ACIMA PARA TOMAREM CIÊNCIA DE TODO TEOR DA SENTENÇA QUE
SEGUE NA ÍNTEGRA: Mandado de Segurança nº 627-95.2017.8.10.0117 (6272017)Impetrante: OLINDINA RODRIGUES DE
SOUSAImpetrado: NORBERTO MOREIRA ROCHA SENTENÇA RELATÓRIO Trata-se de mandado de segurança impetrado por
OLINDINA RODRIGUES DE SOUSA em face de ato praticado pelo então Prefeito do Município de Santa Quitéria NORBERTO
MOREIRA ROCHA.Relata o impetrante que teve sua situação regularizada como servidor(a) público(a) estável neste município por
meio das regras do art. 19 do ADCT.Contudo, alega que o atual Gestor Municipal NORBERTO MOREIRA ROCHA teria decretado
a suspensão das atividades do servidor(a) e, conjuntamente, a suspensão do pagamento do seu salário, causando danos de
grande soma a impetrante. Tal medida fora adotada de forma ilegal e desarrazoada, ante a ausência de procedimento
administrativo que garantisse o contraditório e ampla defesa do servidor(a), configurando assim flagrante ofensa a estes princípios
tão defendidos pela carta Constitucional vigente.Deferida liminar determinando o retorno do servidor estável as suas atividades e
manutenção dos pagamentos de seus proventos durante o período em que fosse instalado procedimento administrativo. Ao prestar
informações a autoridade coautora, por meio do atual procurador do município alegou preliminar de extinção por ausência de
provas pré-constituídas, e no mérito, defende a inexistência de ato administrativo abusivo ou ilegal. Manifestou-se o Representante
Ministerial pela ilegalidade do ato administrativo requerendo a manutenção da segurança pleiteada e imposição de multa diária em
caso de descumprimento. Passo a decidir.FUNDAMENTOS:O mandado de segurança é um remédio constitucional (artigo 5º, LXIX
da CF) que busca combater ato ilegal ou abusivo de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições
legais.Para sua utilização é preciso que o direito seja líquido e certo; a cognição empreendida no mandado de segurança é plena e
exauriente secundum eventum probationis, ou seja, depende dos elementos que acompanham a petição inicial.Quanto à
legitimidade passiva, tendo sido emanado o decreto do Atual Gestor Municipal, decreto este que determinou o afastamento do
servidor(a) e suspensão de suas atividades, outro não poderia ser designado como autoridade coautora. Considera-se autoridade
coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática. Em lição clássica, Hely Lopes
Meirelles verbera que o impetrado é a pessoa física - autoridade superior - que pratica ou ordena a prática do ato e tem poderes
para corrigir a ilegalidade. Quanto à preliminar argüida pela impetrado no que se refere à ausência de prova pré-constituída, vejo
que não merece prosperar. O impetrante juntou em sua inicial documentos suficientes a fim de demonstrar o flagrante desrespeito
as determinações vigentes na Magna Carta no que se refere aos princípios da ampla defesa e contraditório. A portaria que validou
a estabilidade do servidor com base no art. 19, do ADCT foi emanada por autoridade competente que, na época serviu como
documento hábil para a constatação dos requisitos e conseqüente garantia à estabilidade do servidor ocupante do cargo público. A
validação de um ato administrativo ou mesmo a averiguação a determinados requisitos que o tornam válido é de inteira
responsabilidade da administração público. Dessa forma, não poderá o impetrante produzir provas contra si mesmo, sendo ele
responsável tão somente, por apresentar documentos que comprovem suas alegações. Caberá à administração pública trazer aos
autos provas contrárias àquelas aduzidas pelo impetrante e, sendo incapaz de atuar dessa forma, não pode o Poder público impor
medidas que configurem empecilho ao exercício pelo servidor de um direito garantido constitucionalmente.No mérito, verifica-se
que o decreto exarado pelo atual gestor municipal que afastou os servidores sem o devido contraditório e ampla defesa configura
flagrante ilegalidade e desrespeito aos princípios norteadores da administração publica explanados na Carta Constitucional
vigente.O alvo do presente mandamus não é o ato que "efetivou" a impetrante nos quadros da Administração Pública; portanto, a
obediência aos requisitos constitucionais deve ser aferida pela Prefeitura Municipal em Processo Administrativo, assegurado o
contraditório e ampla defesa, sem prejuízo da remuneração do servidor. Ressalte-se ainda que eventual análise do ato praticado
com base no artigo 19 do ADCT tornaria essa sentença extra petita nos termos dos artigos 492 do NCPC.Os princípios
discriminados no art. 37, caput da CF/88 tem por finalidade orientar toda a atuação administrativa. Vejamos: Art. 37. A
administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios
obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte [...]Portanto,
há que se realizar o controle de legalidade do ato por este Juízo, ante a existência de flagrante conflito com a lei e a Magna Carta
vigente em nosso ordenamento. Primeiramente porque os princípios contraditados pelo ato normativo são valores enaltecidos pela
Constituição de 1988 e que asseguram a qualquer pessoa (acusado), seja em processo judicial ou administrativo, o contraditório e
ampla defesa. Vejamos:Art. 5º[...]LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são
assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes; Coaduna-se com o entendimento deste
artigo a jurisprudência que ratifica a necessidade de procedimento administrativo-disciplinar antes de ser determinada qualquer
espécie de suspensão da remuneração ou mesmo afastamento do servidor. Vejamos:SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL -
PUNIÇÃO DISCIPLINAR - SUSPENSÃO SEM REMUNERAÇÃO - AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO-
DISCIPLINAR - OFENSA A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS - SEGURANÇA CONCEDIDA - SENTENÇA CONFIRMADA NO
REEXAME NECESSÁRIO. O mandado de segurança consubstancia remédio de natureza constitucional destinado a proteger
direito líquido e certo contra ato ilegal ou abusivo de poder emanado de autoridade pública. Patente a ilegalidade na punição
disciplinar do servidor impetrante, uma vez não instaurado processo administrativo-disciplinar contra o mesmo, afrontando-se,
assim, os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. TJ-MG - Reexame Necessário-Cv: REEX
10327130015610001 MG, Publicado em 19.02.2014.APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE
SEGURANÇA. INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. AFASTAMENTO DO SERVIDOR PÚBLICO.
SUSPENSÃO DA REMUNERAÇÃO ENQUANTO PERDURAR TRAMITAÇÃO PROCESSUAL. ILEGALIDADE. DIREITO LIQUIDO
E CERTO DELINEADO. A suspensão da remuneração de servidor público que responde a processo administrativo disciplinar é
ilegal, vez que afronta os dispositivos constantes no art. 147, da Lei nº 8.112/90, e art. 208, da Lei nº 6.677/94. Outrossim, contraria
os princípios constitucionais da legalidade, da ampla defesa, do contraditório e da presunção da inocência, vez que constitui
aplicação de sanção de forma antecipada, antes do deslinde do aludido processo administrativo. Apelação improvida. Sentença
confirmada em reexame necessário." (TJBA - Apelação 0000802-65.2014.8.05.0010, Relatora: Desa. Rosita Falcão de Almeida
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Maia, Terceira Câmara Cível, Publicado em: 30/04/2016).O exame da legalidade de um ato administrativo pelo Poder Judiciário
não se limita aos seus aspectos extrínsecos, mas também intrínsecos, de modo que, não se há que falar em vulneração ao
princípio constitucional da independência dos Poderes quando o Poder Judiciário aprecia uma decisão administrativa que não
oportuniza a ampla defesa do processado(a) e suspende o pagamento de salário de servidor(a) antes mesmo de concluído o PAD,
faltando-lhe, portanto, legalidade.Importante destacar que a ausência de PAD, cumulado à determinação do afastamento e
suspensão dos proventos salariais do servidor(a) encontra-se em total dissonância com os dispositivos da própria lei dos
servidores municipais, Lei Municipal nº45/1993 que dispõem sobre o regime jurídico único dos servidores públicos do município de
Santa Quitéria. Vejamos: Art. 143. Na aplicação das penalidades serão consideradas a natureza da gravidade da infração
cometida, os danos que dela provierem para o serviço público, as circunstâncias agravantes ou atenuantes e os antecedentes
funcionais. [...]Art. 145. A suspensão será aplicada em caso de reincidência das faltas punidas a advertência e de violação das
demais proibições que não tipificam infração sujeita a penalidade de demissão, não podendo exceder 90(noventa) dias.Diante do
exposto neste artigo, já se vislumbra flagrante ilegalidade revestido no ato administrativo que resultou no afastamento do servidor.
De acordo com o dispositivo mandamental, o ato administrativo que resulta em suspensão do servidor público deve ter por causa
motivo determinante. No caso objeto do presente Mandamus o ato emanado no Gestor Municipal não ratifica a existência de faltas
cometidas pelo servidor. Em contínua análise do dispositivo legal supracitado, observa-se que caso entenda a autoridade coautora
como suspensão oriunda de uma falta cometida pelo servidor, há que se expor a exigência do próprio dispositivo legal de um
procedimento administrativo a ser instaurado, como determina o dispositivo abaixo: Art. 158. A autoridade que tiver ciência de
irregularidade no serviço público é obrigada a promover a sua apuração imediata mediante sindicância ou processo disciplinar,
assegurado ao acusado ampla defesa. Dessa forma, reputa-se ilegal o ato de afastamento de servidor(a) titular de cargo público
de provimento efetivo, sem que no procedimento administrativo prévio lhe seja assegurado o contraditório e a ampla
defesa.DISPOSITIVO:Ante o exposto, acolho o Parecer Ministerial, JULGO PROCEDENTE (art. 487, I, NCPC) o presente
mandado de segurança impetrado por OLINDINA RODRIGUES DE SOUSA contra ato do PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA
QUITÉRIA/MA e, por consequência, confirmo a liminar anteriormente concedida e CONCEDO A SEGURANÇA PLEITEADA para
tornar nulo o decreto nº04/2017, nos termos da CF/88 e Lei Municipal 45/1993, sem prejuízo de que seja instaurado processo
administrativo para averiguação da situação do servidor/impetrante, assegurado o contraditório, ampla defesa e a sua devida
remuneração até o fim do respectivo processo.Sem condenação em honorários advocatícios, consoante o disposto na Súmula 105
do Superior Tribunal de Justiça e artigo 25 da lei nº 12.016/09.Sem custas.Ciência ao Ministério Público.Publique-se. Registre-se.
Intimem-se.Santa Quitéria (MA), 06 de junho de 2017.Juiz Danilo Mendes de SantanaTitular de Santa Quitéria-MA Resp: 186445

PROCESSO Nº 0000673-84.2017.8.10.0117 (6732017)
AÇÃO: PROCEDIMENTOS REGIDOS POR OUTROS CÓDIGOS, LEIS ESPARSAS E REGIMENTOS | MANDADO DE
SEGURANÇA

IMPETRANTE: MÁRIA RUBIA DE LIMA SOUSA
ADVOGADO: IGOR DA SILVA OLIVEIRA ( OAB 8822-MA )

IMPETRADO: NORBERTO MOREIRA ROCHA
ADVOGADO: ANTONIO RODRIGUES MONTEIRO NETO ( OAB 8679-MA )

INTIMAR AS PARTES E SEUS PROCURADORES ACIMA PARA TOMAREM CIÊNCIA DE TODO TEOR DA SENTENÇA QUE
SEGUE NA ÍNTEGRA: Mandado de Segurança nº 673-84.2017.8.10.0117 (6732017)Impetrante: MARIA RUBIA DE LIMA
SOUSAImpetrado: NORBERTO MOREIRA ROCHASENTENÇARELATÓRIO Trata-se de mandado de segurança impetrado por
MARIA RUBIA DE LIMA SOUSA em face de ato praticado pelo então Prefeito do Município de Santa Quitéria NORBERTO
MOREIRA ROCHA.Relata o impetrante que teve sua situação regularizada como servidor(a) público(a) estável neste município por
meio das regras do art. 19 do ADCT.Contudo, alega que o atual Gestor Municipal NORBERTO MOREIRA ROCHA teria decretado
a suspensão das atividades do servidor(a) e, conjuntamente, a suspensão do pagamento do seu salário, causando danos de
grande soma a impetrante. Tal medida fora adotada de forma ilegal e desarrazoada, ante a ausência de procedimento
administrativo que garantisse o contraditório e ampla defesa do servidor(a), configurando assim flagrante ofensa a estes princípios
tão defendidos pela carta Constitucional vigente.Deferida liminar determinando o retorno do servidor estável as suas atividades e
manutenção dos pagamentos de seus proventos durante o período em que fosse instalado procedimento administrativo. Ao prestar
informações a autoridade coautora, por meio do atual procurador do município alegou preliminar de extinção por ausência de
provas pré-constituídas, e no mérito, defende a inexistência de ato administrativo abusivo ou ilegal. Manifestou-se o Representante
Ministerial pela ilegalidade do ato administrativo requerendo a manutenção da segurança pleiteada e imposição de multa diária em
caso de descumprimento. Passo a decidir.FUNDAMENTOS:O mandado de segurança é um remédio constitucional (artigo 5º, LXIX
da CF) que busca combater ato ilegal ou abusivo de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições
legais.Para sua utilização é preciso que o direito seja líquido e certo; a cognição empreendida no mandado de segurança é plena e
exauriente secundum eventum probationis, ou seja, depende dos elementos que acompanham a petição inicial.Quanto à
legitimidade passiva, tendo sido emanado o decreto do Atual Gestor Municipal, decreto este que determinou o afastamento do
servidor(a) e suspensão de suas atividades, outro não poderia ser designado como autoridade coautora. Considera-se autoridade
coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática. Em lição clássica, Hely Lopes
Meirelles verbera que o impetrado é a pessoa física - autoridade superior - que pratica ou ordena a prática do ato e tem poderes
para corrigir a ilegalidade. Quanto à preliminar argüida pela impetrado no que se refere à ausência de prova pré-constituída, vejo
que não merece prosperar. O impetrante juntou em sua inicial documentos suficientes a fim de demonstrar o flagrante desrespeito
as determinações vigentes na Magna Carta no que se refere aos princípios da ampla defesa e contraditório. A portaria que validou
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a estabilidade do servidor com base no art. 19, do ADCT foi emanada por autoridade competente que, na época serviu como
documento hábil para a constatação dos requisitos e conseqüente garantia à estabilidade do servidor ocupante do cargo público. A
validação de um ato administrativo ou mesmo a averiguação a determinados requisitos que o tornam válido é de inteira
responsabilidade da administração público. Dessa forma, não poderá o impetrante produzir provas contra si mesmo, sendo ele
responsável tão somente, por apresentar documentos que comprovem suas alegações. Caberá à administração pública trazer aos
autos provas contrárias àquelas aduzidas pelo impetrante e, sendo incapaz de atuar dessa forma, não pode o Poder público impor
medidas que configurem empecilho ao exercício pelo servidor de um direito garantido constitucionalmente.No mérito, verifica-se
que o decreto exarado pelo atual gestor municipal que afastou os servidores sem o devido contraditório e ampla defesa configura
flagrante ilegalidade e desrespeito aos princípios norteadores da administração publica explanados na Carta Constitucional
vigente.O alvo do presente mandamus não é o ato que "efetivou" a impetrante nos quadros da Administração Pública; portanto, a
obediência aos requisitos constitucionais deve ser aferida pela Prefeitura Municipal em Processo Administrativo, assegurado o
contraditório e ampla defesa, sem prejuízo da remuneração do servidor. Ressalte-se ainda que eventual análise do ato praticado
com base no artigo 19 do ADCT tornaria essa sentença extra petita nos termos dos artigos 492 do NCPC.Os princípios
discriminados no art. 37, caput da CF/88 tem por finalidade orientar toda a atuação administrativa. Vejamos: Art. 37. A
administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios
obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte [...]Portanto,
há que se realizar o controle de legalidade do ato por este Juízo, ante a existência de flagrante conflito com a lei e a Magna Carta
vigente em nosso ordenamento. Primeiramente porque os princípios contraditados pelo ato normativo são valores enaltecidos pela
Constituição de 1988 e que asseguram a qualquer pessoa (acusado), seja em processo judicial ou administrativo, o contraditório e
ampla defesa. Vejamos:Art. 5º[...]LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são
assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes; Coaduna-se com o entendimento deste
artigo a jurisprudência que ratifica a necessidade de procedimento administrativo-disciplinar antes de ser determinada qualquer
espécie de suspensão da remuneração ou mesmo afastamento do servidor. Vejamos:SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL -
PUNIÇÃO DISCIPLINAR - SUSPENSÃO SEM REMUNERAÇÃO - AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO-
DISCIPLINAR - OFENSA A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS - SEGURANÇA CONCEDIDA - SENTENÇA CONFIRMADA NO
REEXAME NECESSÁRIO. O mandado de segurança consubstancia remédio de natureza constitucional destinado a proteger
direito líquido e certo contra ato ilegal ou abusivo de poder emanado de autoridade pública. Patente a ilegalidade na punição
disciplinar do servidor impetrante, uma vez não instaurado processo administrativo-disciplinar contra o mesmo, afrontando-se,
assim, os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. TJ-MG - Reexame Necessário-Cv: REEX
10327130015610001 MG, Publicado em 19.02.2014.APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE
SEGURANÇA. INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. AFASTAMENTO DO SERVIDOR PÚBLICO.
SUSPENSÃO DA REMUNERAÇÃO ENQUANTO PERDURAR TRAMITAÇÃO PROCESSUAL. ILEGALIDADE. DIREITO LIQUIDO
E CERTO DELINEADO. A suspensão da remuneração de servidor público que responde a processo administrativo disciplinar é
ilegal, vez que afronta os dispositivos constantes no art. 147, da Lei nº 8.112/90, e art. 208, da Lei nº 6.677/94. Outrossim, contraria
os princípios constitucionais da legalidade, da ampla defesa, do contraditório e da presunção da inocência, vez que constitui
aplicação de sanção de forma antecipada, antes do deslinde do aludido processo administrativo. Apelação improvida. Sentença
confirmada em reexame necessário." (TJBA - Apelação 0000802-65.2014.8.05.0010, Relatora: Desa. Rosita Falcão de Almeida
Maia, Terceira Câmara Cível, Publicado em: 30/04/2016).O exame da legalidade de um ato administrativo pelo Poder Judiciário
não se limita aos seus aspectos extrínsecos, mas também intrínsecos, de modo que, não se há que falar em vulneração ao
princípio constitucional da independência dos Poderes quando o Poder Judiciário aprecia uma decisão administrativa que não
oportuniza a ampla defesa do processado(a) e suspende o pagamento de salário de servidor(a) antes mesmo de concluído o PAD,
faltando-lhe, portanto, legalidade.Importante destacar que a ausência de PAD, cumulado à determinação do afastamento e
suspensão dos proventos salariais do servidor(a) encontra-se em total dissonância com os dispositivos da própria lei dos
servidores municipais, Lei Municipal nº45/1993 que dispõem sobre o regime jurídico único dos servidores públicos do município de
Santa Quitéria. Vejamos: Art. 143. Na aplicação das penalidades serão consideradas a natureza da gravidade da infração
cometida, os danos que dela provierem para o serviço público, as circunstâncias agravantes ou atenuantes e os antecedentes
funcionais. [...]Art. 145. A suspensão será aplicada em caso de reincidência das faltas punidas a advertência e de violação das
demais proibições que não tipificam infração sujeita a penalidade de demissão, não podendo exceder 90(noventa) dias.Diante do
exposto neste artigo, já se vislumbra flagrante ilegalidade revestido no ato administrativo que resultou no afastamento do servidor.
De acordo com o dispositivo mandamental, o ato administrativo que resulta em suspensão do servidor público deve ter por causa
motivo determinante. No caso objeto do presente Mandamus o ato emanado no Gestor Municipal não ratifica a existência de faltas
cometidas pelo servidor. Em contínua análise do dispositivo legal supracitado, observa-se que caso entenda a autoridade coautora
como suspensão oriunda de uma falta cometida pelo servidor, há que se expor a exigência do próprio dispositivo legal de um
procedimento administrativo a ser instaurado, como determina o dispositivo abaixo: Art. 158. A autoridade que tiver ciência de
irregularidade no serviço público é obrigada a promover a sua apuração imediata mediante sindicância ou processo disciplinar,
assegurado ao acusado ampla defesa. Dessa forma, reputa-se ilegal o ato de afastamento de servidor(a) titular de cargo público
de provimento efetivo, sem que no procedimento administrativo prévio lhe seja assegurado o contraditório e a ampla
defesa.DISPOSITIVO:Ante o exposto, acolho o Parecer Ministerial, JULGO PROCEDENTE (art. 487, I, NCPC) o presente
mandado de segurança impetrado por MARIA RUBIA DE LIMA SOUSA contra ato do PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA
QUITÉRIA/MA e, por consequência, confirmo a liminar anteriormente concedida e CONCEDO A SEGURANÇA PLEITEADA para
tornar nulo o decreto nº04/2017, nos termos da CF/88 e Lei Municipal 45/1993, sem prejuízo de que seja instaurado processo
administrativo para averiguação da situação do servidor/impetrante, assegurado o contraditório, ampla defesa e a sua devida
remuneração até o fim do respectivo processo.Sem condenação em honorários advocatícios, consoante o disposto na Súmula 105
do Superior Tribunal de Justiça e artigo 25 da lei nº 12.016/09.Sem custas.Ciência ao Ministério Público.Publique-se. Registre-se.
Intimem-se.Santa Quitéria (MA), 06 de junho de 2017.Juiz Danilo Mendes de SantanaTitular de Santa Quitéria-MA Resp: 186445
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PROCESSO Nº 0000677-24.2017.8.10.0117 (6772017)
AÇÃO: PROCEDIMENTOS REGIDOS POR OUTROS CÓDIGOS, LEIS ESPARSAS E REGIMENTOS | MANDADO DE
SEGURANÇA

IMPETRANTE: MARIA DO SOCORRO PEREIIRA DE ARAUJO
ADVOGADO: IGOR DA SILVA OLIVEIRA ( OAB 8822-MA )

IMPETRADO: NORBERTO MOREIRA ROCHA
ADVOGADO: ANTONIO RODRIGUES MONTEIRO NETO ( OAB 8679-MA )

INTIMAR AS PARTES E SEUS PROCURADORES ACIMA PARA TOMAREM CIÊNCIA DE TODO TEOR DA SENTENÇA QUE
SEGUE NA ÍNTEGRA: Mandado de Segurança nº 677-24.2017.8.10.0117 (6772017)Impetrante: MARIA DO SOCORRO PEREIRA
DE ARAUJOImpetrado: NORBERTO MOREIRA ROCHA SENTENÇARELATÓRIO Trata-se de mandado de segurança impetrado
por MARIA DO SOCORRO PEREIRA DE ARAUJO em face de ato praticado pelo então Prefeito do Município de Santa Quitéria
NORBERTO MOREIRA ROCHA.Relata o impetrante que teve sua situação regularizada como servidor(a) público(a) estável neste
município por meio das regras do art. 19 do ADCT.Contudo, alega que o atual Gestor Municipal NORBERTO MOREIRA ROCHA
teria decretado a suspensão das atividades do servidor(a) e, conjuntamente, a suspensão do pagamento do seu salário, causando
danos de grande soma a impetrante. Tal medida fora adotada de forma ilegal e desarrazoada, ante a ausência de procedimento
administrativo que garantisse o contraditório e ampla defesa do servidor(a), configurando assim flagrante ofensa a estes princípios
tão defendidos pela carta Constitucional vigente.Deferida liminar determinando o retorno do servidor estável as suas atividades e
manutenção dos pagamentos de seus proventos durante o período em que fosse instalado procedimento administrativo. Ao prestar
informações a autoridade coautora, por meio do atual procurador do município alegou preliminar de extinção por ausência de
provas pré-constituídas, e no mérito, defende a inexistência de ato administrativo abusivo ou ilegal. Manifestou-se o Representante
Ministerial pela ilegalidade do ato administrativo requerendo a manutenção da segurança pleiteada e imposição de multa diária em
caso de descumprimento. Passo a decidir.FUNDAMENTOS:O mandado de segurança é um remédio constitucional (artigo 5º, LXIX
da CF) que busca combater ato ilegal ou abusivo de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições
legais.Para sua utilização é preciso que o direito seja líquido e certo; a cognição empreendida no mandado de segurança é plena e
exauriente secundum eventum probationis, ou seja, depende dos elementos que acompanham a petição inicial.Quanto à
legitimidade passiva, tendo sido emanado o decreto do Atual Gestor Municipal, decreto este que determinou o afastamento do
servidor(a) e suspensão de suas atividades, outro não poderia ser designado como autoridade coautora. Considera-se autoridade
coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática. Em lição clássica, Hely Lopes
Meirelles verbera que o impetrado é a pessoa física - autoridade superior - que pratica ou ordena a prática do ato e tem poderes
para corrigir a ilegalidade. Quanto à preliminar argüida pela impetrado no que se refere à ausência de prova pré-constituída, vejo
que não merece prosperar. O impetrante juntou em sua inicial documentos suficientes a fim de demonstrar o flagrante desrespeito
as determinações vigentes na Magna Carta no que se refere aos princípios da ampla defesa e contraditório. A portaria que validou
a estabilidade do servidor com base no art. 19, do ADCT foi emanada por autoridade competente que, na época serviu como
documento hábil para a constatação dos requisitos e conseqüente garantia à estabilidade do servidor ocupante do cargo público. A
validação de um ato administrativo ou mesmo a averiguação a determinados requisitos que o tornam válido é de inteira
responsabilidade da administração público. Dessa forma, não poderá o impetrante produzir provas contra si mesmo, sendo ele
responsável tão somente, por apresentar documentos que comprovem suas alegações. Caberá à administração pública trazer aos
autos provas contrárias àquelas aduzidas pelo impetrante e, sendo incapaz de atuar dessa forma, não pode o Poder público impor
medidas que configurem empecilho ao exercício pelo servidor de um direito garantido constitucionalmente.No mérito, verifica-se
que o decreto exarado pelo atual gestor municipal que afastou os servidores sem o devido contraditório e ampla defesa configura
flagrante ilegalidade e desrespeito aos princípios norteadores da administração publica explanados na Carta Constitucional
vigente.O alvo do presente mandamus não é o ato que "efetivou" a impetrante nos quadros da Administração Pública; portanto, a
obediência aos requisitos constitucionais deve ser aferida pela Prefeitura Municipal em Processo Administrativo, assegurado o
contraditório e ampla defesa, sem prejuízo da remuneração do servidor. Ressalte-se ainda que eventual análise do ato praticado
com base no artigo 19 do ADCT tornaria essa sentença extra petita nos termos dos artigos 492 do NCPC.Os princípios
discriminados no art. 37, caput da CF/88 tem por finalidade orientar toda a atuação administrativa. Vejamos: Art. 37. A
administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios
obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte [...]Portanto,
há que se realizar o controle de legalidade do ato por este Juízo, ante a existência de flagrante conflito com a lei e a Magna Carta
vigente em nosso ordenamento. Primeiramente porque os princípios contraditados pelo ato normativo são valores enaltecidos pela
Constituição de 1988 e que asseguram a qualquer pessoa (acusado), seja em processo judicial ou administrativo, o contraditório e
ampla defesa. Vejamos:Art. 5º[...]LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são
assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes; Coaduna-se com o entendimento deste
artigo a jurisprudência que ratifica a necessidade de procedimento administrativo-disciplinar antes de ser determinada qualquer
espécie de suspensão da remuneração ou mesmo afastamento do servidor. Vejamos:SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL -
PUNIÇÃO DISCIPLINAR - SUSPENSÃO SEM REMUNERAÇÃO - AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO-
DISCIPLINAR - OFENSA A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS - SEGURANÇA CONCEDIDA - SENTENÇA CONFIRMADA NO
REEXAME NECESSÁRIO. O mandado de segurança consubstancia remédio de natureza constitucional destinado a proteger
direito líquido e certo contra ato ilegal ou abusivo de poder emanado de autoridade pública. Patente a ilegalidade na punição
disciplinar do servidor impetrante, uma vez não instaurado processo administrativo-disciplinar contra o mesmo, afrontando-se,
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assim, os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. TJ-MG - Reexame Necessário-Cv: REEX
10327130015610001 MG, Publicado em 19.02.2014.APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE
SEGURANÇA. INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. AFASTAMENTO DO SERVIDOR PÚBLICO.
SUSPENSÃO DA REMUNERAÇÃO ENQUANTO PERDURAR TRAMITAÇÃO PROCESSUAL. ILEGALIDADE. DIREITO LIQUIDO
E CERTO DELINEADO. A suspensão da remuneração de servidor público que responde a processo administrativo disciplinar é
ilegal, vez que afronta os dispositivos constantes no art. 147, da Lei nº 8.112/90, e art. 208, da Lei nº 6.677/94. Outrossim, contraria
os princípios constitucionais da legalidade, da ampla defesa, do contraditório e da presunção da inocência, vez que constitui
aplicação de sanção de forma antecipada, antes do deslinde do aludido processo administrativo. Apelação improvida. Sentença
confirmada em reexame necessário." (TJBA - Apelação 0000802-65.2014.8.05.0010, Relatora: Desa. Rosita Falcão de Almeida
Maia, Terceira Câmara Cível, Publicado em: 30/04/2016).O exame da legalidade de um ato administrativo pelo Poder Judiciário
não se limita aos seus aspectos extrínsecos, mas também intrínsecos, de modo que, não se há que falar em vulneração ao
princípio constitucional da independência dos Poderes quando o Poder Judiciário aprecia uma decisão administrativa que não
oportuniza a ampla defesa do processado(a) e suspende o pagamento de salário de servidor(a) antes mesmo de concluído o PAD,
faltando-lhe, portanto, legalidade.Importante destacar que a ausência de PAD, cumulado à determinação do afastamento e
suspensão dos proventos salariais do servidor(a) encontra-se em total dissonância com os dispositivos da própria lei dos
servidores municipais, Lei Municipal nº45/1993 que dispõem sobre o regime jurídico único dos servidores públicos do município de
Santa Quitéria. Vejamos: Art. 143. Na aplicação das penalidades serão consideradas a natureza da gravidade da infração
cometida, os danos que dela provierem para o serviço público, as circunstâncias agravantes ou atenuantes e os antecedentes
funcionais. [...]Art. 145. A suspensão será aplicada em caso de reincidência das faltas punidas a advertência e de violação das
demais proibições que não tipificam infração sujeita a penalidade de demissão, não podendo exceder 90(noventa) dias.Diante do
exposto neste artigo, já se vislumbra flagrante ilegalidade revestido no ato administrativo que resultou no afastamento do servidor.
De acordo com o dispositivo mandamental, o ato administrativo que resulta em suspensão do servidor público deve ter por causa
motivo determinante. No caso objeto do presente Mandamus o ato emanado no Gestor Municipal não ratifica a existência de faltas
cometidas pelo servidor. Em contínua análise do dispositivo legal supracitado, observa-se que caso entenda a autoridade coautora
como suspensão oriunda de uma falta cometida pelo servidor, há que se expor a exigência do próprio dispositivo legal de um
procedimento administrativo a ser instaurado, como determina o dispositivo abaixo: Art. 158. A autoridade que tiver ciência de
irregularidade no serviço público é obrigada a promover a sua apuração imediata mediante sindicância ou processo disciplinar,
assegurado ao acusado ampla defesa. Dessa forma, reputa-se ilegal o ato de afastamento de servidor(a) titular de cargo público
de provimento efetivo, sem que no procedimento administrativo prévio lhe seja assegurado o contraditório e a ampla
defesa.DISPOSITIVO:Ante o exposto, acolho o Parecer Ministerial, JULGO PROCEDENTE (art. 487, I, NCPC) o presente
mandado de segurança impetrado por MARIA DO SOCORRO PEREIRA DE ARAUJO contra ato do PREFEITO MUNICIPAL DE
SANTA QUITÉRIA/MA e, por consequência, confirmo a liminar anteriormente concedida e CONCEDO A SEGURANÇA
PLEITEADA para tornar nulo o decreto nº04/2017, nos termos da CF/88 e Lei Municipal 45/1993, sem prejuízo de que seja
instaurado processo administrativo para averiguação da situação do servidor/impetrante, assegurado o contraditório, ampla defesa
e a sua devida remuneração até o fim do respectivo processo.Sem condenação em honorários advocatícios, consoante o disposto
na Súmula 105 do Superior Tribunal de Justiça e artigo 25 da lei nº 12.016/09.Sem custas.Ciência ao Ministério Público.Publique-
se. Registre-se. Intimem-se.Santa Quitéria (MA), 06 de junho de 2017.Juiz Danilo Mendes de SantanaTitular de Santa Quitéria-MA
Resp: 186445

PROCESSO Nº 0000740-54.2014.8.10.0117 (7652014)
AÇÃO: PROCESSO CAUTELAR | OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS
REQUERENTE: Processo em Segredo de Justiça 
ADVOGADO: CLEANDRO DIAS SOUSA ( OAB 11014-MA )
RÉU: Processo em Segredo de Justiça
INTIMAÇÃO DO ADVOGADO CLEANDRO DIAS SOUSA ( OAB 11014-MA ) PARA TOMAR CIÊNCIA DA SENTENÇA QUE
SEGUE:

Trata-se de ação de Interdição promovida por [SEGREDO DE JUSTIÇA] em face de [SEGREDO DE JUSTIÇA].Os autos foram
autuados e feitos conclusos, designada audiência para entrevista do interditandoAberta audiência, verificou-se a ausência das
partes e que o interditando falecera, conforme certidão de fls.37 do oficial deste juízo.Passo a decidir.A falta de interesse no
prosseguimento do feito é causa de extinção do processo sem resolução do mérito.No caso dos autos, a supracitada causa restou
configurada com a ausência da requerente na audiência designada mesmo devidamente intimada, além do falecimento do
interditando. Cito ainda a jurisprudência:AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERDIÇÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
FALECIMENTO DO INTERDITANDO. PERDA DO OBJETO.Diante do óbito do interditando, extinta a interdição ante a perda do
objeto, revela-se irretocável a decisão agravada que indeferiu o pedido ministerial de prestação de contas, pois tal providência
desborda os limites do feito, devendo ser formulado em autos próprios, sob pena de malferimento dos princípios da demanda, da
congruência e adstrição. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. Agravo de Instrumento Nº 70056749799, Oitava Câmara
Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ricardo Moreira Lins Pastl, Julgado em 05/12/2013, Publicação Diário da Justiça do dia
10/12/2013 (grifei)Com efeito, mediante a ausência de interesse na continuidade da demanda, torna-se impossibilitado o
prosseguimento do feito.Ante o exposto, julgo extinto o presente processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VIII do
NCPC, ante a evidente falta de interesse da parte interditante.Dispensadas as custas processuais. Publique-se. Registre-se.
Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Santa Quitéria/MA, 12 de junho de 2017Juiz DANILO MENDES DE
SANTANATitular da comarca de Santa Quitéria/MA. Resp: 185348

PROCESSO Nº 0000761-93.2015.8.10.0117 (7612015)
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AÇÃO: PROCESSO COMUM | AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
AUTOR: MPE
ACUSADO: AGNA MARIA ROCHA DINIZ e FRANCISCO DE ASSIS AMORIM TEIXEIRA
ADVOGADO: ANTONIO RODRIGUES MONTEIRO NETO ( OAB 8679-MA )
INTIMAÇÃO DO ADVOGADO ANTONIO RODRIGUES MONTEIRO NETO ( OAB 8679-MA ) PARA TOMAR CIÊNCIA DA
DECISÃO QUE SEGUE:

Trata-se de pedido formulado por AGNA MARIA ROCHA DINIZ, já devidamente qualificada nos autos, requerendo a retirada de
tornozeleira eletrônica sob o fundamento que o mesmo se encontra com defeito, não cumprindo com sua real finalidade, tendo
apenas lhe causado lesões. Decido. A medida foi determinada no bojo da instrução criminal, em decisão devidamente
fundamentada na data de 19/02/2016 (decisão fls. 150/150-v). O monitoramento eletrônico poderá ser revogado quando a medida
se tornar desnecessária ou inadequada, ou se o acusado ou condenado violar os deveres a que estiver sujeito durante a sua
vigência. Dessa forma, verifica-se no caso em concreto que a monitoração não vem atendendo a sua real finalidade, tendo em
vista o seu mau funcionamento. Além disso não há informações quanto ao descumprimento da área delimitada para circulação da
ré e o monitoramento ocorre há mais de um ano; tais informações reforçam que são suficientes outras medidas cautelares
diversas. Assim, outra medida não se mostra razoável se não determinar a retirada do disposito como forma de preservação dos
direitos e garantias inerentes àquela que se encontra custodiada provisoriamente. De outra sorte, deverá a ré ser informada acerca
das demais medidas já anteriormente impostas e que serão mantidas, quais sejam: ESTARÁ ELA PROIBIDA DE AUSENTAR-SE
DA COMARCA SEM PRÉVIO AVISO DESTE JUÍZO, DEVERÁ RECOLHER-SE EM SUA RESIDÊNCIA DURANTE O PERÍODO
NOTURNO, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, ESTARÁ PROIBIDA DE FREQÜENTAR BARES E FESTAS; ALÉM DO
COMPARECIMENTO QUINZENAL NESTE JUÍZO PARA JUSTIFICAR SUAS ATIVIDADES. Em caso de descumprimento de uma
dessas medidas, poderá ter a sua prisão preventiva decretada novamente nos moldes do art. 282, §4º, CPP. Ante o exposto,
ACOLHO o pedido apresentado pela defesa, e DETERMINO a imediata retirada do aparelho de monitoração eletrônica,
permanecendo as demais medidas cautelares supracitadas. Despacho com força de mandado.Intimem-se o réu e o Ministério
Público.Oficie-se ao CEMEP. Cumpra-se com urgência. Santa Quitéria (MA), 28 de junho de 2017.Juiz Danilo Mendes de
SantanaTitular de Santa Quitéria-MA Resp: 185348

PROCESSO Nº 0000807-14.2017.8.10.0117 (8072017)
AÇÃO: PROCEDIMENTOS REGIDOS POR OUTROS CÓDIGOS, LEIS ESPARSAS E REGIMENTOS | MANDADO DE
SEGURANÇA

IMPETRANTE: MARIA DOS AFLITOS SILVA MIRANDA
ADVOGADO: GERSON LEÃO NUNES ( OAB 8587-MA )

IMPETRADO: NORBERTO MOREIRA ROCHA
ADVOGADO: ANTONIO RODRIGUES MONTEIRO NETO ( OAB 8679-MA )

INTIMAR AS PARTES E SEUS PROCURADORES ACIMA PARA TOMAREM CIÊNCIA DE TODO TEOR DA SENTENÇA QUE
SEGUE NA ÍNTEGRA: Mandado de Segurança nº 807-14.2017.8.10.0117 (8072017)Impetrante: MARIA DOS AFLITOS SILVA
MIRANDAImpetrado: NORBERTO MOREIRA ROCHA SENTENÇARELATÓRIO Trata-se de mandado de segurança impetrado por
MARIA DOS AFLITOS SILVA MIRANDA em face de ato praticado pelo então Prefeito do Município de Santa Quitéria NORBERTO
MOREIRA ROCHA.Relata o impetrante que teve sua situação regularizada como servidor(a) público(a) estável neste município por
meio das regras do art. 19 do ADCT.Contudo, alega que o atual Gestor Municipal NORBERTO MOREIRA ROCHA teria decretado
a suspensão das atividades do servidor(a) e, conjuntamente, a suspensão do pagamento do seu salário, causando danos de
grande soma a impetrante. Tal medida fora adotada de forma ilegal e desarrazoada, ante a ausência de procedimento
administrativo que garantisse o contraditório e ampla defesa do servidor(a), configurando assim flagrante ofensa a estes princípios
tão defendidos pela carta Constitucional vigente.Deferida liminar determinando o retorno do servidor estável as suas atividades e
manutenção dos pagamentos de seus proventos durante o período em que fosse instalado procedimento administrativo. Ao prestar
informações a autoridade coautora, por meio do atual procurador do município alegou preliminar de extinção por ausência de
provas pré-constituídas, e no mérito, defende a inexistência de ato administrativo abusivo ou ilegal. Manifestou-se o Representante
Ministerial pela ilegalidade do ato administrativo requerendo a manutenção da segurança pleiteada e imposição de multa diária em
caso de descumprimento. Passo a decidir.FUNDAMENTOS:O mandado de segurança é um remédio constitucional (artigo 5º, LXIX
da CF) que busca combater ato ilegal ou abusivo de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições
legais.Para sua utilização é preciso que o direito seja líquido e certo; a cognição empreendida no mandado de segurança é plena e
exauriente secundum eventum probationis, ou seja, depende dos elementos que acompanham a petição inicial.Quanto à
legitimidade passiva, tendo sido emanado o decreto do Atual Gestor Municipal, decreto este que determinou o afastamento do
servidor(a) e suspensão de suas atividades, outro não poderia ser designado como autoridade coautora. Considera-se autoridade
coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática. Em lição clássica, Hely Lopes
Meirelles verbera que o impetrado é a pessoa física - autoridade superior - que pratica ou ordena a prática do ato e tem poderes
para corrigir a ilegalidade. Quanto à preliminar argüida pela impetrado no que se refere à ausência de prova pré-constituída, vejo
que não merece prosperar. O impetrante juntou em sua inicial documentos suficientes a fim de demonstrar o flagrante desrespeito
as determinações vigentes na Magna Carta no que se refere aos princípios da ampla defesa e contraditório. A portaria que validou
a estabilidade do servidor com base no art. 19, do ADCT foi emanada por autoridade competente que, na época serviu como
documento hábil para a constatação dos requisitos e conseqüente garantia à estabilidade do servidor ocupante do cargo público. A
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validação de um ato administrativo ou mesmo a averiguação a determinados requisitos que o tornam válido é de inteira
responsabilidade da administração público. Dessa forma, não poderá o impetrante produzir provas contra si mesmo, sendo ele
responsável tão somente, por apresentar documentos que comprovem suas alegações. Caberá à administração pública trazer aos
autos provas contrárias àquelas aduzidas pelo impetrante e, sendo incapaz de atuar dessa forma, não pode o Poder público impor
medidas que configurem empecilho ao exercício pelo servidor de um direito garantido constitucionalmente.No mérito, verifica-se
que o decreto exarado pelo atual gestor municipal que afastou os servidores sem o devido contraditório e ampla defesa configura
flagrante ilegalidade e desrespeito aos princípios norteadores da administração publica explanados na Carta Constitucional
vigente.O alvo do presente mandamus não é o ato que "efetivou" a impetrante nos quadros da Administração Pública; portanto, a
obediência aos requisitos constitucionais deve ser aferida pela Prefeitura Municipal em Processo Administrativo, assegurado o
contraditório e ampla defesa, sem prejuízo da remuneração do servidor. Ressalte-se ainda que eventual análise do ato praticado
com base no artigo 19 do ADCT tornaria essa sentença extra petita nos termos dos artigos 492 do NCPC.Os princípios
discriminados no art. 37, caput da CF/88 tem por finalidade orientar toda a atuação administrativa. Vejamos: Art. 37. A
administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios
obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte [...]Portanto,
há que se realizar o controle de legalidade do ato por este Juízo, ante a existência de flagrante conflito com a lei e a Magna Carta
vigente em nosso ordenamento. Primeiramente porque os princípios contraditados pelo ato normativo são valores enaltecidos pela
Constituição de 1988 e que asseguram a qualquer pessoa (acusado), seja em processo judicial ou administrativo, o contraditório e
ampla defesa. Vejamos:Art. 5º[...]LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são
assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes; Coaduna-se com o entendimento deste
artigo a jurisprudência que ratifica a necessidade de procedimento administrativo-disciplinar antes de ser determinada qualquer
espécie de suspensão da remuneração ou mesmo afastamento do servidor. Vejamos:SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL -
PUNIÇÃO DISCIPLINAR - SUSPENSÃO SEM REMUNERAÇÃO - AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO-
DISCIPLINAR - OFENSA A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS - SEGURANÇA CONCEDIDA - SENTENÇA CONFIRMADA NO
REEXAME NECESSÁRIO. O mandado de segurança consubstancia remédio de natureza constitucional destinado a proteger
direito líquido e certo contra ato ilegal ou abusivo de poder emanado de autoridade pública. Patente a ilegalidade na punição
disciplinar do servidor impetrante, uma vez não instaurado processo administrativo-disciplinar contra o mesmo, afrontando-se,
assim, os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. TJ-MG - Reexame Necessário-Cv: REEX
10327130015610001 MG, Publicado em 19.02.2014.APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE
SEGURANÇA. INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. AFASTAMENTO DO SERVIDOR PÚBLICO.
SUSPENSÃO DA REMUNERAÇÃO ENQUANTO PERDURAR TRAMITAÇÃO PROCESSUAL. ILEGALIDADE. DIREITO LIQUIDO
E CERTO DELINEADO. A suspensão da remuneração de servidor público que responde a processo administrativo disciplinar é
ilegal, vez que afronta os dispositivos constantes no art. 147, da Lei nº 8.112/90, e art. 208, da Lei nº 6.677/94. Outrossim, contraria
os princípios constitucionais da legalidade, da ampla defesa, do contraditório e da presunção da inocência, vez que constitui
aplicação de sanção de forma antecipada, antes do deslinde do aludido processo administrativo. Apelação improvida. Sentença
confirmada em reexame necessário." (TJBA - Apelação 0000802-65.2014.8.05.0010, Relatora: Desa. Rosita Falcão de Almeida
Maia, Terceira Câmara Cível, Publicado em: 30/04/2016).O exame da legalidade de um ato administrativo pelo Poder Judiciário
não se limita aos seus aspectos extrínsecos, mas também intrínsecos, de modo que, não se há que falar em vulneração ao
princípio constitucional da independência dos Poderes quando o Poder Judiciário aprecia uma decisão administrativa que não
oportuniza a ampla defesa do processado(a) e suspende o pagamento de salário de servidor(a) antes mesmo de concluído o PAD,
faltando-lhe, portanto, legalidade.Importante destacar que a ausência de PAD, cumulado à determinação do afastamento e
suspensão dos proventos salariais do servidor(a) encontra-se em total dissonância com os dispositivos da própria lei dos
servidores municipais, Lei Municipal nº45/1993 que dispõem sobre o regime jurídico único dos servidores públicos do município de
Santa Quitéria. Vejamos: Art. 143. Na aplicação das penalidades serão consideradas a natureza da gravidade da infração
cometida, os danos que dela provierem para o serviço público, as circunstâncias agravantes ou atenuantes e os antecedentes
funcionais. [...]Art. 145. A suspensão será aplicada em caso de reincidência das faltas punidas a advertência e de violação das
demais proibições que não tipificam infração sujeita a penalidade de demissão, não podendo exceder 90(noventa) dias.Diante do
exposto neste artigo, já se vislumbra flagrante ilegalidade revestido no ato administrativo que resultou no afastamento do servidor.
De acordo com o dispositivo mandamental, o ato administrativo que resulta em suspensão do servidor público deve ter por causa
motivo determinante. No caso objeto do presente Mandamus o ato emanado no Gestor Municipal não ratifica a existência de faltas
cometidas pelo servidor. Em contínua análise do dispositivo legal supracitado, observa-se que caso entenda a autoridade coautora
como suspensão oriunda de uma falta cometida pelo servidor, há que se expor a exigência do próprio dispositivo legal de um
procedimento administrativo a ser instaurado, como determina o dispositivo abaixo: Art. 158. A autoridade que tiver ciência de
irregularidade no serviço público é obrigada a promover a sua apuração imediata mediante sindicância ou processo disciplinar,
assegurado ao acusado ampla defesa. Dessa forma, reputa-se ilegal o ato de afastamento de servidor(a) titular de cargo público
de provimento efetivo, sem que no procedimento administrativo prévio lhe seja assegurado o contraditório e a ampla
defesa.DISPOSITIVO:Ante o exposto, acolho o Parecer Ministerial, JULGO PROCEDENTE (art. 487, I, NCPC) o presente
mandado de segurança impetrado por MARIA DOS AFLITOS SILVA MIRANDA contra ato do PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA
QUITÉRIA/MA e, por consequência, confirmo a liminar anteriormente concedida e CONCEDO A SEGURANÇA PLEITEADA para
tornar nulo o decreto nº04/2017, nos termos da CF/88 e Lei Municipal 45/1993, sem prejuízo de que seja instaurado processo
administrativo para averiguação da situação do servidor/impetrante, assegurado o contraditório, ampla defesa e a sua devida
remuneração até o fim do respectivo processo.Sem condenação em honorários advocatícios, consoante o disposto na Súmula 105
do Superior Tribunal de Justiça e artigo 25 da lei nº 12.016/09.Sem custas.Ciência ao Ministério Público.Publique-se. Registre-se.
Intimem-se.Santa Quitéria (MA), 06 de junho de 2017.Juiz Danilo Mendes de SantanaTitular de Santa Quitéria-MA Resp: 186445

Poder Judiciário - Estado do Maranhão
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Secretaria Judicial de Santa Quitéria MA
Av. Pedro II, s/nº - Centro Sta. Quitéria-MA, Tel/fax: (98) 3476-1136 e 3476-1246
e-mail: vara1_sqm@tjma.jus.br
179242

Processo Civel nº. 549-72.2015.8.10.0117 - Mandado de Segurança
Requerente: MOACIR CARLOS RODRIGUES NUNES
Advogado(a): Antonio Rodrigues Monteiro Neto
Requerido:PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA QUITERIA SEBASTIÃO ARAUJO MOREIRA , SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE
SANTA QUITERIA DO MARANHÃO DALILA GOMES

MANDADO de INTIMAÇÃO

Nº DO EXPEDIENTE: 6692049.

FINALIDADE: INTIMAR o(s) advogodo(s) Antonio Rodrigues Monteiro Neto e OAB/MA n° 8679 para requerer(em) o que
entender(em) de direito no prazo de 15 dias, tendo em vista o retorno dos autos do Egrégio Tribunal de Justiça, conforme o
provimento 01/2007 -CGJ/MA.

SEDE DO JUÍZO: Secretaria Judicial - Av. Pedro II, s/n, - centro - Santa Quiteria - MA, Tel/Fax: (98)3476 -1246 e 3476 -1246 - e-
mail: vara1_sqm@tjma.jus.br

Mandado expedido por ordem do(a) MM. Juiz(a) Titular desta Comarca, Dr(a). Danilo Mendes de Santana. Eu, ________
(servidor/a desta SEJUD) o digitei em 29 de junho de 2017.

Igor Pereira Campos
Técnico Judiciário
Mat. 179242

Poder Judiciário - Estado do Maranhão
Secretaria Judicial de Santa Quitéria MA
Av. Pedro II, s/nº - Centro Sta. Quitéria-MA, Tel/fax: (98) 3476-1136 e 3476-1246
e-mail: vara1_sqm@tjma.jus.br
179242

Processo Civel nº. 568-78.2015.8.10.0117 - Mandado de Segurança
Requerente: RODRIGO ALMEIDA RODRIGUES
Advogado(a): Antonio Rodrigues Monteiro Neto
Requerido:PREFEITO DA CIDADE DE SANTA QUITERIA DO MARANHÃO SEBASTIÃO ARAUJO MOREIRA, SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO DE SANTA QUITERIA DO MARANHÃO DALILA GOMES

MANDADO de INTIMAÇÃO

Nº DO EXPEDIENTE: 6692013.

FINALIDADE: INTIMAR o(s) advogodo(s) Antonio Rodrigues Monteiro Neto OAB/MA n° 8679 para requerer(em) o que
entender(em) de direito no prazo de 15 dias, tendo em vista o retorno dos autos do Egrégio Tribunal de Justiça, conforme o
provimento 01/2007 -CGJ/MA.

SEDE DO JUÍZO: Secretaria Judicial - Av. Pedro II, s/n, - centro - Santa Quiteria - MA, Tel/Fax: (98)3476 -1246 e 3476 -1246 - e-
mail: vara1_sqm@tjma.jus.br

Mandado expedido por ordem do(a) MM. Juiz(a) Titular desta Comarca, Dr(a). Danilo Mendes de Santana. Eu, ________
(servidor/a desta SEJUD) o digitei em 29 de junho de 2017.
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Igor Pereira Campos
Técnico Judiciário
Mat. 179242

PROCESSO Nº 9000051-85.2013.8.10.0117 (900512013)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQUERENTE: RÉVIA PATRICIA CALDAS SANTOS FONTELES 
ADVOGADO: JOSENILDO CAMPOS BRUSSIO ( OAB 11969-MA )
REQUERIDO: COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO-CEMAR 
ADVOGADO: TIAGO JOSÉ FEITOSA DE SÁ ( OAB 8654A-MA )
INTIMAÇÃO DO ADVOGADO JOSENILDO CAMPOS BRUSSIO ( OAB 11969-MA ) PARA COMPARECER, JUNTAMENTE
COM A PARTE AUTORA, PARA RECEBERAM OS ALVARÁS CONFORME DESPACHO QUE SEGUE:

Verifica-se que o requerido depositou valores (fls. 125/126), indicando expressamente se tratar de pagamento da obrigação, não
fazendo reservas para garantia de juízo de futura impugnação ao cumprimento de sentença. Assim, EXPEÇA-SE UM ALVARÁ em
nome da parte requerente, Sra. RÉVIA PATRICIA CALDAS SANTOS FONTELES no valor de R$3.000,00 (três mil reais) referente
à condenação em danos morais (sentença fls. 83/83-v) e outro em nome de seu Adv. Dr. JOSENILDO CAMPOS BRUSSIO
(OAB/MA 11.969) no valor de R$600,00 (seiscentos reais) referente aos honorários de sucumbência. Intime-se a parte autora para
em 5(cinco) dias manifestar-se sobre a regularidade no recebimento dos valores correspondentes sob pena de arquivamento do
feito. Cumpra-se. Santa Quitéria/MA, 19 de junho de 2017.Juiz DANILO MENDES DE SANTANATitular da comarca de Santa
Quitéria/MA. Resp: 186445

Poder Judiciário do Maranhão
Secretaria Judicial de Santa Quitéria/MA
Av. Dom Pedro II S/N Centro Santa Quitéria/MA Fone/Fax: (98) 3476-1136 / 3476-1246
E-mail: vara1_sqm@tjma.jus.br

PROCESSO: 924-39.2016.8.10.0117
AÇÃO: Direito Civil | Legislação Extravagante | Ação Civil Pública | Outro Interesse Difuso e Coletivo
REQUERENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO MARANHAO
REQUERIDO(A): MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA DO MARANHAO

Intimação do(a) advogado(a) Alexandre Carneiro Moreira OAB/MA n° 8.135, para manifestar-se no prazo de 72 h (setenta e duas
horas) sobre a resposta do ofício Hospital Sarah Kubitischek sobre os aspectos relacionados à doença e tratamento do paciente
Ayrton Ronner Viana Lima.

Santa Quitéria/MA, 28 de junho de 2017.

Igor Pereira Campos
Téc. Judiciário
Mat: 179242

(Assinado de ordem da MM Juiz de Direito Titular da Comarca de Santa Quitéria/MA, nos termos do Art. 3º, XXV, III, do Provimento
Nº. 001/2007 - CGJ/MA).

Poder Judiciário - Estado do Maranhão
Secretaria Judicial de Santa Quitéria MA
Av. Pedro II, s/nº - Centro Sta. Quitéria-MA, Tel/fax: (98) 3476-1136 e 3476-1246
e-mail: vara1_sqm@tjma.jus.br

PROCESSO: 949-52.2016.8.10.0117
AÇÃO: Direito Civil | Família | Tutela e Curatela
REQUERENTE: FRANCISCO BERNARDO DOS SANTOS
ADVOGADO(A): Cid Oliveira Santos Filho
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REQUERIDO(A): FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA
ADVOGADO(A): POLIANA DA SILVA SOUSA OAB/MA n° 16.448

Intimação do(a) advogado(a) POLIANA DA SILVA SOUSA OAB/MA n° 16.448, como curadora especial para, querendo, impugnar
o presente pedido no prazo de 15 (dias). Conforme despacho a seguir:

DELIBERAÇÃO:Dispenso a oitiva das testemunhas. Defiro o pedido de curatela provisória e DETERMINO que seja realizada
perícia médica por especialista a ser designado no ato de intimação, devendo ser informado que deverá concluir o laudo no prazo
de 10 (dez) dias, devendo especificar, se for o caso, os atos para os quais haverá necessidade de curatela, com fulcro no art. 753,
§2º do NCPC. Nomeio a advogada Dra. Poliana da Silva Sousa OAB/MA16.448 como curadora especial para, querendo, impugnar
o presente pedido no pazo de 15 dias.

Santa Quitéria/MA, 28 de junho de 2017.

Igor Pereira Campos
Técnico Judiciário
Mat: 179242

(Assinado de ordem da MM Juiz de Direito Titular da Comarca de Santa Quitéria/MA, nos termos do Art. 3º, XXV, III, do Provimento
Nº. 001/2007 - CGJ/MA).

PROCESSO Nº 0000019-34.2016.8.10.0117 (192016)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

REQUERENTE: BERNARDO BATISTA LIMA
ADVOGADO: IGOR DA SILVA OLIVEIRA ( OAB 8822-MA )

REQUERIDO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGUROS DPVAT S/A
ADVOGADO: ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES ( OAB 11735A-MA )

AUTOS Nº 19-34.2016.8.10.0117 (19342016) AUTOR: BERNARDO BATISTA LIMARÉU: SEGURADORA LÍDER DOS
CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A.SENTENÇARELATÓRIO: Nos Juizados Especiais Cíveis, o processo orientar-se-á
pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade (art. 2º, da Lei nº 9.099, de 26.09.1995),
razão pela qual foi o relatório dispensado (parte final do art. 38, da mesma Lei).FUNDAMENTOS: Verifica-se que o caso comporta
o julgamento antecipado da lide, não havendo necessidade de produção de outras provas para o deslinde do feito (art. 330, I, do
Código de Processo Civil).Inicialmente defiro o pedido de justiça gratuita.Ema análise da petição inicial, o autor alega foi vítima de
acidente de trânsito em 25/11/2015 e que foi encaminhado para o Hospital Antonio de Aguiar situado no município de Chapadinha-
MA. Importante destacara que não restou demonstrado nos autos provas do requerimento administrativo junto a seguradora a fim
de que esta pagasse o valor que entenderia o autor devido diante dos danos sofridos. A jurisprudência dominante com
entendimento já consolidado e pactuado por este juízo é no sentido de que se faz necessário comprovação de prévio requerimento
administrativo junto a seguradora, para, após indeferimento, ter o autor a possibilidade de requerer em juízo o que entende ser
devido. Vejamos: "RECURSOS INOMINADOS. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. AUSÊNCIA DE PEDIDO
ADMINISTRATIVO. CARÊNCIA DE AÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO PROCESSUAL SEM
RESOLUÇÃO DO MÉRITO. POR UNANIMIDADE. 1. O requerimento administrativo constitui requisito essencial para o ingresso da
demanda judicial. 2. Inexiste necessidade do esgotamento das vias administrativas, mas apenas a necessidade do prévio
requerimento administrativo, o indício de que existiu a tentativa de fazê-lo, a ponto de gerar a pretensão resistida e configurar a
necessidade de intervenção do Poder Judiciário. 3. As garantias constitucionais do direito de petição e da inafastabilidade da
apreciação do Poder Judiciário, quando se trata de lesão ou ameaça a direito, reclamam, para o seu exercício, a observância do
que preceitua o direito processual. 4. Os conceitos entre direito de petição e direito de ação não são idênticos. O direito
constitucional de pedir não garante o direito de ter o pedido analisado ou procedente. 5. A existência do direito processual de ação
está condicionada á existência das condições da ação, sem os quais não se justifica o integral desenvolvimento da atividade
jurisdicional. 6. Reconhecimento da falta de interesse de agir. 7. Prejudicado o recurso do autor. 8. Votação por unanimidade. 9.
Sem condenação em custas e honorários advocatícios" (RE 826890, Min. Carmem Lúcia, Publicado DJE 03/10/2014).Segundo o
STF, as garantias constitucionais devem se submeter às normas infraconstitucionais do direito processual, neste caso, falta de
interesse processual. Não existe a necessidade de esgotamento das vias administrativas, isto é, não se pode apenas recorrer da
decisão denegatória do benefício ou da indenização, mas existe apenas a necessidade do prévio requerimento administrativo, o
indício de que existiu a tentativa de fazê-lo, a ponto de gerar a pretensão resistida e configurar a necessidade, leia-se, 'interesse-
necessidade' de intervenção do Poder Judiciário.No caso em concreto o autor não demonstrou que teria realizado o requerimento
administrativo antes de demandar na via judicial os valores devidos. Dessa forma, outra medidas não se mostra suficiente se não
extinguir o feito tendo em vista ausência de uma das condições da cão, qual seja o interesse de agir. DISPOSITIVO:Ante o
exposto, não tendo sido comprovado o prévio requerimento pela via administrativa do Seguro Obrigatório formulado pelo autor,
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JULGO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO na forma do art. 485, IV, do NCPC.P.R.I. Transitada em julgado e feitas as
anotações de praxe, arquivem-se. Santa Quitéria-Ma, 20 de junho de 2017.Juiz DANILO MENDES DE SANTANATitular da
comarca de Santa Quitéria/MA. Resp: 186445

PROCESSO Nº 0000278-29.2016.8.10.0117 (2782016)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

REQUERENTE: MARIA DOS SANTOS SOUSA DE MENEZES
ADVOGADO: RAYRISON LOPES DA SILVA ( OAB 14964-MA )

REQUERIDO: BANCO BRADESCO
ADVOGADO: FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES ( OAB 76696-MG ) e RUBENS GASPAR SERRA ( OAB 119859-SP )

Proc. Nº 278-29.2016.8.10.0117 (2782016) Requerente: MARIA DOS SANTOS SOUSA DE MENZESRequerido: BANCO
BRADESCO S/ASENTENÇAI RELATÓRIO Nos Juizados Especiais Cíveis, o processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade,
simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade (art. 2º, da Lei nº 9.099, de 26.09.1995), razão pela qual foi o
relatório dispensado (parte final do art. 38, da mesma Lei).II FUNDAMENTAÇÃOConheço diretamente da demanda, nos termos do
artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. No mérito, importante destacar que a referida instituição demandada juntou
provas da realização regular do contrato devidamente assinado pela requerente, juntamente com cópias dos seus documentos
pessoais e cartão utilizado nas movimentações financeiras o que por si só comprova-se que a autora teria repassado a financeira
seus dados e demais documentos no momento da assinatura do contrato, tendo conjuntamente assinado o referido termo. A
invalidade de suposto negocio jurídico somente será decreta quando verificada a ausência de alguns dos seus requisitos
intrínsecos, conforme disposto no art. 104, CC: "I - agente capaz; II - objeto lícito, possível, determinado ou determinável; III - forma
prescrita ou não defesa em lei". De outra sorte, restando comprovados os requisitos e sendo validade a declaração de vontade dos
contratantes, não há que se falar em invalidade da avença celebrada. De outra sorte, inexistindo exigência expressa em lei quanto
a manifestação de vontade, será ela válida de qualquer forma quando expressamente retratar o interesse do contratante na
celebração do contrato, conforme disposto no art. 107, do CC. Dessa forma, havendo prova nos autos de que os valores do seguro
descontados são oriundos de contrato celebrado entre a requerente e a instituição, e estando a declaração de vontade livre de
qualquer vicio, conforme demonstrado por meio do contrato assinado pela autora, não merece prosperar a suposta afirmação de
contratação irregular conforme anuído. Vejamos:SEGUNDA TURMA RECURSAL Recurso Inominado nº
0003619-61.2015.8.16.0075 Origem: Juizado Especial Cível de Cornélio Procópio Recorrente: Sandra Cristina Afonso Recorrido:
Pernambucanas Financiadora S/A Relator Designado: Juiz Marcelo de Resende Castanho RECURSO INOMINADO.
CONTRATAÇÃO REGULAR DE SEGURO INSERIDO NAS FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ
AFASTADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. Recurso parcialmente provido. I ? Relatório Relatório em sessão. II ?
Fundamentação Satisfeitos os pressupostos processuais viabilizadores da admissibilidade do recurso, tanto os objetivos quanto os
subjetivos, deve ser ele conhecido. Acertada a sentença quando reconheceu como contratação regular do seguro, uma vez que o
recorrido demonstrou a contratação com a assinatura da recorrente, nos termos do art. 373, II do NCPC, não fazendo jus a
indenização pleiteada. Contudo, não se vislumbra má fé por parte da recorrente, sendo plenamente justificável a dúvida de que
não havia contratado os serviços ao assinar vários documentos de uma só vez, o que não implica estar alterando a verdade dos
fatos. O fato de não ter direito a indenização não implica em má fé da parte autora. Assim, voto no sentido de estar regular a
contratação do serviço, inexistindo qualquer devolução ou indenização a ser realizada, afastando a litigância de má fé, reformando
parcialmente a sentença de primeiro grau. Este é o voto que proponho. III - Dispositivo Diante do exposto, resolve esta Turma
Recursal conhecer do recurso interposto e, no mérito, dar parcial provimento, nos exatos termos da fundamentação acima.
Condena-se o recorrente ao pagamento de 10% de honorários advocatícios sobre o valor da condenação. Custas devidas
conforme art. 4º da Lei 18.413/2014 e art. 18 da IN 01/2015 do CSJE, ficando a exigibilidade suspensa, conforme art. 98, § 3º do
NCPC. O julgamento foi presidido pela Juíza Dra. Manuela Tallão Benke, que participou e concordou com o voto deste revisor,
restando vencido o voto do relator Dr. James Hamilton de Oliveira Macedo. Intimações e diligências necessárias. Curitiba, data
constante no sistema. Marcelo de Resende Castanho Juiz Relator Designado.Assim sendo, o ônus do Réu foi devidamente
cumprido no que se refere à comprovação do serviço contratado a título de seguro de vida pela autora, devendo ser a ação julgada
improcedente.III DISPOSITIVODiante do exposto, julgo IMPROCEDENTES os pedidos contidos na inicial ajuizada por MARIA
DOS SANTOS SOUSA DE MENEZES em face de BANCO BRADESCO VIDA PREVIDÊNCIA S/A, com fundamento no art. 487,
inciso I do NCPC. Portanto, tenho por válido o contrato. Intimem-se, observando o pedido de exclusividade do réu. Defiro a
gratuidade de justiça ao autor. Com o trânsito em julgado desta sentença, arquive-se com a respectiva baixa. P.R.I.C. Santa
Quitéria (MA), 21 de junho de 2017.Juiz DANILO MENDES DE SANTANATitular de Santa Quitéria/MA Resp: 186445

PROCESSO Nº 0000572-52.2014.8.10.0117 (5972014)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

REQUERENTE: MARIA JOSE D EOLIVEIRA LIMA
ADVOGADO: AUDESON OLIVEIRA COSTA ( OAB 11417-MA ) e LUÍS CARLOS COSTA CARVALHO ( OAB 10066-MA )

REQUERIDO: BANCO MATONE S.A. (BANCO ORIGINAL S.A.)
ADVOGADO: FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA ( OAB 109730-MG ) e MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA ( OAB
63440-MG )
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Proc. Nº 572-52.2014.8.10.0117 (5972014) Requerente: MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA LIMARequerido: BANCO MATONE S/A
(BANCO ORIGINAL S/A)SENTENÇAI RELATÓRIO Nos Juizados Especiais Cíveis, o processo orientar-se-á pelos critérios da
oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade (art. 2º, da Lei nº 9.099, de 26.09.1995), razão pela qual
foi o relatório dispensado (parte final do art. 38, da mesma Lei).II FUNDAMENTAÇÃOConheço diretamente da demanda, nos
termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. Como ensina CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO, "a razão pela qual se
permite a antecipação do julgamento do mérito é invariavelmente a desnecessidade de produzir provas. Os dois incisos do art. 330
desmembram essa causa única em várias hipóteses, mediante uma redação cuja leitura deve ser feita com a consciência de que
só será lícito privar as partes de provar quando as provas não forem necessárias ao julgamento" (Instituições de Direito Processual
Civil, v. III, 2ª ed., Malheiros, p.555).É o caso dos autos, vez que desnecessária dilação probatória, porquanto as alegações
controvertidas encontram-se elucidadas pela prova documental, não tendo o condão a prova oral ou pericial de trazer quaisquer
esclarecimentos relevantes para seu deslinde. No mais, versa a demanda matéria de direito, tratando-se da interpretação dos
ditames constitucionais e legais, tendo em vista a matéria objeto do processo.Destarte, perfeitamente cabível que se julgue
antecipadamente o mérito, sem olvidar que, nos termos do artigo 139, inciso II, do Código de Processo Civil, compete ao
magistrado velar pela rápida solução do litígio, privilegiando a efetividade do processo, quando prescindível a instrução processual
(cf. José Roberto dos Santos Bedaque, Efetividade do Processo e Técnica Processual, 2a ed., Malheiros, p. 32/34), e atendendo a
garantia constitucional de razoável duração do processo insculpida no artigo 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal.Assim, o
feito admite julgamento no estado em que se encontra, com o conhecimento direto do pedido, uma vez que a matéria posta em
debate versa questão única e exclusivamente de direito, nos termos do disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo
Civil, existentes nos autos todos os elementos necessários ao deslinde da pendência.Inicialmente, importante destacar que a
autora não faz prova de suas alegações, quando deveria, ao ingressar em juízo, juntar extrato da referida conta bancaria de sua
propriedade, porém não o faz o que configura inépcia por tratar-se de documento essencial à propositura da demanda conforme
disciplina o art. 434, CPC/2015: Art. 434. Incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados
a provar suas alegações.Tal entendimento está em consonância com o ENUNCIADO n.1 do I Fórum de Debates da Magistratura
Maranhense: O extrato bancário não é documento essencial para a propositura da ação nos casos de empréstimos consignados,
mas é ônus da parte autora a sua juntada na petição inicial, pois é este o momento processual adequado para a produção dessa
prova, cabendo à parte autora, se for o caso, comprovar eventual impedimento (Arts.434 e 435 do CPC). Nas ações sob o rito da
Lei 9.099/95, o extrato pode ser juntado até o momento da audiência conciliação, instrução e julgamento (APROVADO POR
MAIORIA)Ademais, a autora cabe comprovar por meio do extrato bancário de conta de sua titularidade que não teria ela recebido
os valores contratados a título de empréstimo que alega ter por origem ato fraudulento. No caso em análise, a autora em momento
algum fez prova de suas alegações como requerido no enunciado, quando é seu o dever demonstrar por meio de extrato bancário
de conta de sua titularidade que não recebeu os pagamentos relativos ao empréstimo. Ainda, importante destacar que a empresa
demandada juntou provas da realização regular do contrato devidamente assinado pela requerente, juntamente com cópias dos
seus documentos pessoais e cartão utilizado nas movimentações financeiras o que por si só comprova-se que a autora teria
repassado a financeira seus dados e demais documentos no momento da assinatura do contrato, tendo conjuntamente assinado o
referido termo. Ainda, consta nos autos oficio remetido ao banco que afirma categoricamente a existência do crédito depositado na
conta de titularidade da autora (resposta fls. 93). Dessa forma, havendo prova nos autos de que os valores do empréstimo foram
disponibilizados, não merece prosperar a suposta afirmação de fraude na contratação do empréstimo. Vejamos:DECISÃO:
ACORDAM OS MAGISTRADOS INTEGRANTES DA DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA CÍVEL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DO PARANÁ, POR UNANIMIDADE DE VOTOS, EM CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE
APELAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO
DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.AGRAVO
RETIDO. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO DE CONHECIMENTO. ART. 523, § 1º, DO CPC.DESCUMPRIMENTO.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. VALOR DO EMPRÉSTIMO QUE FOI REVERTIDO
EM BENEFÍCIO DA PARTE AUTORA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE COMPROVOU A CONTRATAÇÃO, BEM COMO O
REPASSE DOS VALORES REFERENTES AO EMPRÉSTIMO NA CONTA DA CLIENTE E NA LIQUIDAÇÃO DE OUTRO
CONTRATO. 1.Não se conhecerá do agravo retido, se a parte não requer expressamente sua apreciação pelo Tribunal, nas
razões, ou na resposta da apelação. 2. Há prova nos autos de que o valor do empréstimo foi repassado para a recorrida, ônus este
que cabia ao recorrente uma vez que aquela nega a contratação. RECURSO CONHECIDO E Apelação Cível nº 1.400.478-7 fls.
2ESTADO DO PARANÁ PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇAPROVIDO. (TJPR - 13ª C.Cível - AC - 1400478-7 - Ponta
Grossa - Rel.: Coimbra de Moura - Unânime - - J. 02.03.2016)Assim sendo, o ônus do Réu foi devidamente cumprido no que se
refere à comprovação dos valores contratados a titulo de empréstimos pelo autor, devendo ser a ação julgada improcedente.DO
MÉRITO: VALIDADE DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AUTOR E RÉUImportante destacar que o contrato é o acordo de
vontades de duas partes, cujo objeto é uma relação jurídica patrimonial com o fim de constituir, regular ou extinguir essa
relação.Para formalização do contrato é necessário o encontro da vontade das partes, o chamado consenso. Assim, a autonomia
da vontade é elemento vital na formação dos negócios jurídicos. O direito de contratar está alicerçado na liberdade de contratar,
que se subdivide em liberdade de contratar propriamente dita, de celebrar ou não o contrato, liberdade de estipular o contrato, de
contratar com quem se quiser, e liberdade de determinar o conteúdo do contrato, de estipular cláusulas ou o conteúdos destas.A
liberdade contratual a bem da verdade, denota que nenhuma das partes pode impor a outra contra a sua vontade, o conteúdo de
alguma das cláusulas ou do próprio contrato. Isso porque, uma vez viciada a vontade, surge um defeito do negocio jurídico
realizado, tornando-o passível de anulação.Nesta toada, insta consignar que os defeitos do negócio jurídico encontram-se
previstos no artigo 171, II do Código Civil, e tem como conseqüência a anulação dos contatos, são eles, o erro, o dolo, a coação, o
estado de perigo, lesão e a fraude contra credores. São eles vícios de consentimento que geram uma manifestação de vontade
que não corresponde à vontade interna, ao sentimento intimo daquele que a exterioriza.Neste contexto, urge trazer a baila o
conceito de dolo, o qual constitui o artifício ou expediente utilizado para induzir alguém a pratica de um ato, prejudicando-o.Sobre o
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tema, com maestria, o Professor Carlos Roberto Gonçalves esclarece a diferença entre dolo e erro: "O erro consiste em uma falsa
representação da realidade. Nessa modalidade de vicio de consentimento o agente engana-se sozinho. Quando é induzido em
erro pelo outro contratante oi por terceiro, caracteriza-se o dolo." No caso em análise não se vislumbra qualquer tipo de dolo ou
coação. A parte autora contratou o empréstimo por livre e espontânea vontade, tendo assinado os documentos de acordo com as
formalidades exigidas pelo contratante, tendo inclusive apresentado documentos pessoais no ato da contratação.Pois bem. E
nesse ponto não há como acolher a alegação de vicio de vontade da parte autora, que se dirigiu até o banco réu e após colocar
sua assinatura, teve o crédito contratado disponibilizado em sua conta corrente e, apenas agora, após a concretização do acordo e
cumprimento do pagamento das referidas prestações, tendo também usufruído do valor do empréstimo, alegar ter sido
prejudicada.Diante dos documentos juntados pela instituição, torna-se fato inconteste que a autora apresentou-se à agência,
firmou o contrato pessoalmente, fornecendo as informações referente ao número de seu benefício para quitação do empréstimo,
colocando sua assinatura nos documentos, o que deixa clarividente o conhecimento quanto as implicações do contrato
celebrado.A meu ver, ao contrário do que assevera a parte autora, não foi a conduta do banco que violou o principio da boa-fé
objetiva que deve nortear toda contratação, mas sim a da parte autora em manifesto "venire contra factum proprium", não sendo
permitido que o consumidor surpreenda a outra parte com seu comportamento contraditório.Ademais, a máxima que vigora em
nosso ordenamento jurídico é de que "a ninguém é dado se valer da própria torpeza".Destaque-se ainda que tendo a parte autora
firmado e, de fato, ter se beneficiado com os recursos liberados em sua conta corrente, não pode agora alegar nulidade do
contrato.Destarte, não se vislumbra qualquer mácula no contrato elaborado.Com efeito, tendo a autora firmado contrato de
empréstimo e se beneficiado do mesmo, e, não havendo nos autos qualquer indício de irregularidade que, em tese macularia a
obrigação, não há que se falar em nulidade do pacto e nem em danos morais ou materiais, na medida em que não foram
constatadas quaisquer ilicitudes a ensejarem o cabimento de indenização por dano moral ou restituição em dobro.III
DISPOSITIVODiante do exposto, julgo IMPROCEDENTES os pedidos contidos na inicial ajuizada por MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA
LIMA em face de BANCO MATONE S/A, com fundamento no art. 487, inciso I do NCPC. Portanto, tenho por válido o contrato.
Intimem-se, observando o pedido de exclusividade do réu. Defiro a gratuidade de justiça ao autor. Com o trânsito em julgado desta
sentença, arquive-se com a respectiva baixa. P.R.I.C. Santa Quitéria (MA), 20 de junho de 2017.Juiz DANILO MENDES DE
SANTANATitular de Santa Quitéria/MA Resp: 186445

PROCESSO Nº 0000708-78.2016.8.10.0117 (7082016)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

REQUERENTE: MARIA CRISTINA DA CONCEIÇÃO DE SOUSA
ADVOGADO: ANTONIO RODRIGUES MONTEIRO NETO ( OAB 8679A-MA )

REQUERIDO: CLARO TELECOM PARTICIPAÇÕES S.A
ADVOGADO: FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES ( OAB 11442A-MA )

Proc. nº 708-78.2016.8.10.0117 (7082016)Requerente: MARIA CRISTINA DA CONCEIÇÃO DE SOUSA Requerido: CLARO
TELECOM PARTICIPAÇÕES S/A SENTENÇAI RELATÓRIO Nos Juizados Especiais Cíveis, o processo orientar-se-á pelos
critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade (art. 2º, da Lei nº 9.099, de 26.09.1995),
razão pela qual foi o relatório dispensado (parte final do art. 38, da mesma Lei).II FUNDAMENTAÇÃODestaca-se, inicialmente, que
o tema posto para debate trata de uma relação entre concessionária de serviço público e pessoa física, notável a incidência das
disposições do CDC ao caso.Ressalta-se, ainda, que, in casu, mostrava-se possível à incidência do inciso VIII, do artigo 6º, do
CDC, ou seja, a inversão do ônus da prova em face da verossimilhança das alegações da autora e de sua hipossuficiência em
relação à concessionária de energia.Alega a demandante que teve seu nome inscrito em cadastro de inadimplentes de forma
indevida tendo sido cobrado débito referente a supostos contratos celebrados entre ela e a empresa de telefonia ora requerida. No
entanto, tais contratos jamais foram celebrados tendo sido a requerente vítima de suposta fraude no qual seu nome foi utilizado
com tal objetivo. Em tese de contestação a empresa alega que o cadastro foi feito de forma regular sendo válida, portanto, a
cobrança gerada por ante a possibilidade de fraude por parte de terceiros. Porém, visível o vício no cadastro de inadimplentes
realizado no nome da autora que não tinha ciência do débito, sequer tinha informação do contrato firmado pela empresa de
telefonia em seu nome.Assim, evidente que a empresa agiu de forma negligente, gerando dano a ser auferido em favor da autora.
Tal conclusão torna-se evidente por dois motivos: primeiramente face à ausência de aceite da autora permitindo que a empresa
celebrasse contrato em seu nome, posteriormente, pela inscrição indevida em cadastro de inadimplentes posto que estava a
autora impossibilitada de ter ciência do débito.Dita o Código de Defesa do Consumidor:Artigo 14 - O fornecedor de serviços
responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos
à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.O artigo 186 do
Código Civil, por sua vez, assevera:Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar
dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.Portanto, vê-se que a conduta da requerida violou os artigos
supracitados. E no caso, é desnecessária a comprovação do dano moral, que ocorre in re ipsa, vale dizer, do próprio registro
indevido ativado pela ré no cadastro dos inadimplentes. Este é o entendimento jurisprudencial do STJ, corrente adotada por este
Juízo:Considera-se comprovado o dano moral decorrente de inscrição indevida no SPC se demonstrada, nos autos, a existência
desta" (STJ 3ª T. AgReg 299.655 Rel.Nancy Andrigui j. 17.05.2001 RSTJ 147/209).A indenização moral deve levar em
consideração duas vertentes diversas, sendo uma delas a atenuação da desonra sofrida pelo lesado no que consiste a função
compensatória e por outro lado a prevenção de novas condutas da mesma natureza, o que consiste a função inibitória.Para a
fixação do valor da reparação correspondente, considera-se, por um lado, que a indenização por dano moral deve ser fixada de
modo a estimular o causador do dano a rever a sua conduta e a desestimular a prática ou a permissão da prática de atos
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assemelhados, bem como a permitir ao lesado uma compensação pelos danos vivenciados, mas não pode, por outro lado, ensejar
a este um enriquecimento sem causa.Contudo, o valor pleiteado mostra-se excessivo diante dos elementos de prova carreados
aos autos, de modo que fixo em R$4.000,00 (quatro mil reais) a indenização a esse título, valor que entendo suficiente para
amenizar os transtornos causados à autora pela conduta da ré, sem configurar causa de enriquecimento indevido e, por outro lado,
para incentivar a ré a adotar práticas comerciais mais eficientes, de modo a não causar transtornos e prejuízos indevidos a seus
clientes, bem como a solucionar no âmbito administrativo de forma rápida e eficaz, eventuais problemas surgidos na rotina de suas
práticas negociais.III DISPOSITIVOAnte o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido deduzido por MARIA
CRISTINA DA CONCEIÇÃO DE SOUSA em face de CLARO TELECOM PARTICIPAÇÕES S/A nos termos do artigo 487, I, do
Código de Processo Civil para CONDENAR a ré a pagar a autora, a título de indenização por danos morais, a quantia de
R$3.500,00 (três mil e quinhentos reais), corrigida na forma da Súmula 362, do STJ (data da presente sentença), acrescida de
juros legais de 1% ao mês a partir da data do evento danoso, ; e ainda, para determinar a ré a RETIRAR o nome da autora do
cadastro de inadimplentes (SPPC) no prazo de 24 horas sob pena de multa de R$200,00 (duzentos reais) por dia de
descumprimento, limitada a R$5.000,00 (cinco mil reais). Torno nulo e sem efeito o contrato 021/1107229-0 por tratar-se de
contrato fraudulento celebrado em nome da autora, estando a empresa impossibilitada de realizar cobrança de valores referentes a
estes dispositivos. Sem custas ou honorários, nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95.Intime-se as partes da presente decisão via
DJE por seu advogado constituído nos autos devendo ser observado o requerido em fls.30 referente ao patrono da empresa
requerida. P.R.I.C.A. Santa Quitéria/MA, 27 de junho de 2017.Juiz DANILO MENDES DE SANTANATitular de Santa Quitéria/MA
Resp: 186445

PROCESSO Nº 0000832-61.2016.8.10.0117 (8322016)
AÇÃO: PROCEDIMENTOS ESPECIAIS DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA | ALVARÁ JUDICIAL

REQUERENTE: MARIA DOS AFLITOS MARTINS CASTELO BRANCO
ADVOGADO: CLEANDRO DIAS SOUSA ( OAB 11014-MA )

RÉU:

Autos nº: 832-61.2016.8.10.0117 | Alvará JudicialRequerente: MARIA DOS AFLITOS MARTINS CASTELO BRANCOSENTENÇAI -
RELATÓRIO Trata-se de pedido de alvará judicial, da interessada acima mencionada, objetivando receber o bem oriundo de um
consórcio (proposta nº 18996376-0) e realizar o levantamento do valor depositado referente ao abono salarial junto à Caixa
Econômica Federal (PIS nº 1072600311-2)Foram juntados aos autos: a) certidão de óbito do de cujus; b) certidão de casamento; c)
recibo de adesão ao grupo de consórcio; d) comunicação do Ministério do Trabalho; e) relação de dependentes emitida pelo INSS;
f) declaração do filho do casal. Os autos não foram encaminhados ao Ministério Público em virtude da manifesta desnecessidade
de sua atuação no presente feito.II - FUNDAMENTAÇÃODa documentação anexa aos autos, afere-se que a requerente logrou
demonstrar o falecimento de seu esposo pela bastante certidão de óbito, a sua condição de meeira e herdeira, na qualidade de
esposa, por seus documentos de identificação e vinculo de dependente junto à previdência social.Alie-se ao suporte que a Lei nº
6.858/1980 lhes dá, ao prever que valores não recebidos em vida por seus titulares, quando a óbito, poderão seus dependentes ou
sucessores receber prescindindo de inventário ou arrolamento. Vejamos a jurisprudência:APELAÇÃO CÍVEL. ALVARÁ JUDICIAL.
JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. LEVANTAMENTO DE SALDO EM CONTA CORRENTE. ILEGITIMIDADE ATIVA. OBSERVÂNCIA
DA LEI Nº 6858/80. 1.Cuida-se de apelação interposta contra sentença de extinção do processo, sem julgamento de mérito,
proferida em pedido de alvará judicial em que se pretende obter levantamento de valores deixados pelo falecido em conta corrente.
2. Conforme interpretação sistemática da lei n/º 6858/80, permite-se o levantamento de valores depositados em conta corrente e
conta poupança, na inexistência de outros bens deixados pelo falecido a inventariar, até o limite de 500 (quinhentas) OTNs, a
serem pagos, em quotas iguais, aos dependentes habilitados perante a Previdência Social, e na sua falta, aos sucessores
previstos na lei civil, independentemente de inventário ou arrolamento. 3. Somente na ausência de dependente habilitado junto à
Previdência Social é que se aplicariam as regras de sucessão previstas na lei civil. 4. No caso vertente, há dependente habilitado
junto à Previdência, que não integra o polo ativo do presente feito. 5. A lei privilegia os dependentes habilitados na Previdência
Social, preferindo-os, para fins de recebimento dos valores nela elencados, aos sucessores previstos no Código Civil. 6.
Inexistência de violação ao direito de herança dos autores. As regras citadas não guardam vinculação com os eventuais direitos
sucessórios dos requerentes, que podem, pelas vias próprias, buscar seus pretensos direitos. O que os requerentes não têm, no
caso em tela, é legitimidade para postular o recebimento desses valores depositados em conta corrente por esta via, prevista na
Lei nº 6.858/80. 7. Sentença mantida. 8. Desprovimento do recurso.Processo APL 00634920420138190002 RIO DE JANEIRO
NITEROI 7 VARA CIVEL Orgão Julgador OITAVA CÂMARA CÍVEL Partes APELANTE: ANTONIO CESAR SA PINTO PIRES e
outros Publicação14/12/2016 Julgamento9 de Dezembro de 2016 Relator MÔNICA MARIA COSTA DI PIERO (grifei) Ademais, o
art. 1.829, I, do Código Civil, inclui a requerente no rol dos titulares de direito sucessório. No caso, a despeito de se tratar de
simples saque de valores e o recebimento de um bem, o instrumento e a finalidade não diferem, vez que o numerário reverterá em
favor da esposa do requerido e do filho que anuiu por sua genitora quanto ao recebimento da quantia. Quanto ao consórcio de
titularidade do de cujus, os herdeiros tem direito à liberação imediata da carta de crédito, em razão da quitação do saldo devedor
pelo seguro prestamista (fls.14), independentemente da efetiva contemplação ou do encerramento do grupo consorcial. Vejamos a
jurisprudência:RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO EM GRUPO DE CONSÓRCIO.CONSORCIADO
FALECIDO ANTES DO ENCERRAMENTO DO GRUPO. EXISTÊNCIA DE SEGURO PRESTAMISTA CONTRATADO PELA
ADMINISTRADORA (ESTIPULANTE). PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DOS HERDEIROS E DE
IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. REJEIÇÃO. DEVER DE QUITAÇÃO DAS PRESTAÇÕES FALTANTES QUANDO DO
ÓBITO. LIBERAÇÃO IMEDIATA DA CARTA DE CRÉDITO AOS HERDEIROS. CABIMENTO.1. Os herdeiros de consorciado
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falecido antes do encerramento do grupo consorcial detêm legitimidade para pleitear a liberação, pela administradora, do montante
constante da carta de crédito, quando ocorrido o sinistro coberto por seguro prestamista. Isso porque, mediante a contratação da
referida espécie de seguro de vida em grupo (adjeto ao consórcio imobiliário), a estipulante/administradora assegura a quitação do
saldo devedor relativo à cota do consorciado falecido, o que representa proveito econômico não só ao grupo (cuja continuidade
será preservada), mas também aos herdeiros do de cujus, que, em razão da cobertura do sinistro, passam a ter direito à liberação
da carta de crédito. Em tal hipótese, o direito de crédito constitui direito próprio dos herdeiros e não direito hereditário, motivo pelo
qual não há falar em legitimidade ativa ad causam do espólio.(...)REsp 1406200 / ALRECURSO ESPECIAL 2012/0257539-6
Relator(a) Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO (1140) Órgão Julgador T4 - QUARTA TURMA Data do Julgamento 17/11/2016 Data
da Publicação/Fonte DJe 02/02/2017III - DISPOSITIVOAnte o exposto, provado o direito invocado e a necessidade da tutela
pretendida, julgo PROCEDENTE o pedido, nos termos do artigo 487, I do NCPC, para determinar a EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ
JUDICIAL autorizando a autora MARIA DOS AFLITOS MARTINS CASTELO BRANCO (CPF nº. 00161725317) a realizar o saque
do valor total depositado referente ao abono salarial, PIS nº 10726003112 vinculado ao falecido marido ANTONIO JOSE
RODRIGUES CASTELO BRANCO e EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL autorizando a requerente a receber a carta de crédito
oriunda do consórcio de uma motocicleta Honda pop 100 (Recibo nº 11627016141000, Proposta nº189963760) de titularidade do
de cujus.Concedo a justiça gratuita. P.R.I. Santa Quitéria(MA), 13 de junho de 2017Juiz DANILO MENDES DE SANTANATitular de
Santa Quitéria/MA Resp: 185348

PROCESSO Nº 0001008-40.2016.8.10.0117 (10082016)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

REQUERENTE: ALCIONOR ARAUJO
ADVOGADO: CID OLIVEIRA SANTOS FILHO ( OAB 5121-MA )

REQUERIDO: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS
ADVOGADO: ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES ( OAB 11735A-MA )

AUTOS Nº 1008-40.2016.8.10.0117 (10082016) AUTOR: ALCIONOR ARAÚJORÉU: SEGURADORA LÍDER DOS CONSORCIOS
DO SEGURO DPVAT S/A.SENTENÇARELATÓRIO: Nos Juizados Especiais Cíveis, o processo orientar-se-á pelos critérios da
oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade (art. 2º, da Lei nº 9.099, de 26.09.1995), razão pela qual
foi o relatório dispensado (parte final do art. 38, da mesma Lei).FUNDAMENTOS: Verifica-se que o caso comporta o julgamento
antecipado da lide, não havendo necessidade de produção de outras provas para o deslinde do feito (art. 330, I, do Código de
Processo Civil).Inicialmente defiro o pedido de justiça gratuita.O autor alega que seu filho foi vítima de acidente de trânsito em
24/11/2013 vindo a óbito na mesma data (certidão juntada em fls. 12). Requereu administrativamente o benefício referente ao
seguro DPVAT, no então mesmo tendo juntado os documentos exigidos pela seguradora, até o presente momento não teve o valor
referente ao beneficio disponibilizado, posto que esta sempre tem protelado alegando a necessidade de novos documentos.No que
se refere à preliminar de inexistência de requerimento administrativo prévio realizado pelo autor à seguradora, este não merece
prosperar, posto que o demandante juntou documentos outros que comprovam o requerimento administrativo realizado na data
04/11/2016, momento anterior a data da propositura desta demanda. Em análise do mérito, suposta alegação de ausência de
documentos, imperioso a análise à determinação da Lei 6.194/74, no qual em seu art. 5º disciplina os documentos a serem
exigidos para pagamento do valor pleiteado na via administrativa, quais sejam: § 1o A indenização referida neste artigo será paga
com base no valor vigente na época da ocorrência do sinistro, em cheque nominal aos beneficiários, descontável no dia e na praça
da sucursal que fizer a liquidação, no prazo de 30 (trinta) dias da entrega dos seguintes documentos: a) certidão de óbito, registro
da ocorrência no órgão policial competente e a prova de qualidade de beneficiários no caso de morte; b) Prova das despesas
efetuadas pela vítima com o seu atendimento por hospital, ambulatório ou médico assistente e registro da ocorrência no órgão
policial competente - no caso de danos pessoais. § 2º Os documentos referidos no § 1º serão entregues à Sociedade Seguradora,
mediante recibo, que os especificará. § 3o Não se concluindo na certidão de óbito o nexo de causa e efeito entre a morte e o
acidente, será acrescentada a certidão de auto de necrópsia, fornecida diretamente pelo instituto médico legal, independentemente
de requisição ou autorização da autoridade policial ou da jurisdição do acidente.Considerando que as exigências do artigo 5º da Lei
nº 6.197/74, qual seja, a prova do acidente, o dano dele decorrente (óbito) e a condição de único herdeiro do falecido (Declaração
de fls.16 e certidão de óbito informando a ausência de descendentes) encontram-se devidamente demonstradas no caderno
processual, inexiste motivo plausível a justificar a recusa da seguradora em pagar o benefício ao demandante, se da certidão de
óbito sobressai que o autor é o único herdeiro do de cujus, não há se falar em ausência de documentos indispensáveis à
propositura da demanda. Entendimento este já pacificado pela jurisprudência dominante: AÇÃO DE COBRANCA. SEGURO
OBRIGATORIO - DPVAT. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM MORTE. COMPROVADO O FATO GERADOR, O DANO E O NEXO
CAUSAL. INDENIZAÇÃO DEVIDA. DEMANDA INSTRUÍDA COM OS DOCUMENTOS EXIGIDOS PELO ART. 5º, § 1º, ALÍNEA A
DA LEI Nº 6.194/74, MODIFICADO PELA LEI Nº 8.441/92. SENTENÇA CONFIRMADA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS,
NOS TERMOS DO ARTIGO 46 DA LEI DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO IMPROVIDO. (Recurso Cível Nº
71004438016, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Carlos Eduardo Richinitti, Julgado em
12/09/2013).Dessa forma, verifica-se por meio da documentação juntada pelo autor que não haveria necessidade de documentos
outros, tão somente aqueles disciplinados pela lei citada acima. DISPOSITIVO:Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE
PROCEDENTE O PEDIDO nos termos do art. 487, I, NCPC, para condenar a SEGURADORA LÍDER DOS CONSORCIOS DO
SEGURO DPVAT S/A a pagar a indenização correspondente ao evento morte disciplinado no art. 3º, I, da Lei 6194/74, qual seja o
valor de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) referente ao seguro DPVAT devido ao autor ALCIONOR ARAÚJO , soma esta
corrigida monetariamente desde a data do evento danoso e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da data da
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citação.Sem custas e honorários conforme artigo 55 da lei nº 9099/95.P.R.I. Transitada em julgado e feitas as anotações de praxe,
arquivem-se. Santa Quitéria-Ma, 27 de junho de 2017.Juiz DANILO MENDES DE SANTANATitular da comarca de Santa
Quitéria/MA. Resp: 186445

PROCESSO Nº 9000229-05.2011.8.10.0117 (902292011)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

REQUERENTE: ANTONIO FRANCISCO AGOSINHO DOS SANTOS
ADVOGADO: ANTONIO RODRIGUES MONTEIRO NETO ( OAB 8679-MA )

REQUERIDO: SOCIEDADE COMERCIAL E IMPORTADOS HERMES S/A COMPRA FÁCIL
ADVOGADO: ERIVALDO LIMA DA SILVA ( OAB 11527-MA )

Proc. nº 229-05.2011.8.10.0076 | Indenizatória Requerente: Antônio Francisco Agostinho dos Santos Requerido: Sociedade
Comercial e Importadora HERMES S/A SENTENÇAI - RELATÓRIO Nos Juizados Especiais Cíveis, o processo orientar-se-á pelos
critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade (art. 2º, da Lei nº 9.099, de 26.09.1995),
razão pela qual foi o relatório dispensado (parte final do art. 38, da mesma Lei).II - FUNDAMENTAÇÃOA demora ou a não entrega
de produto adquirido pela internet acarreta, em regra, danos morais a serem indenizados.Resta, deste modo, inquestionável a
ocorrência de transtornos à parte autora, que vão além de meros dissabores e aborrecimentos pela conduta da ré, ensejando,
assim, danos morais.Nesse sentido vem se posicionando a jurisprudência pátria:ATRASO NA ENTREGA DE PRODUTO.
RECLAMANTE ALEGA, EM SÍNTESE, QUE EM 23.10.2014 ADQUIRIU UM TELEVISOR NO SITE DA RECLAMADA, SENDO
QUE A ENTREGA DO PRODUTO RESTOU FIXADA PARA 10.11.2014. ADUZ QUE O PRODUTO FOI ENTREGUE APENAS EM
05.01.2015, APÓS DIVERSAS RECLAMAÇÕES REALIZADAS PELO CALL CENTER. PLEITEIA INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. CONDENOU A RECLAMADA AO PAGAMENTO DE R$ 3.000,00 A TÍTULO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TESE RECURSAL DA RECLAMADA. SUSTENTA QUE ENVIOU O PRODUTO PARA A
TRANSPORTADORA, CONTUDO, O MESMO FOI EXTRAVIADO. PUGNA PELO AFASTAMENTO DO ARBITRAMENTO
INDENIZATÓRIO OU, SUBSIDIARIAMENTE, MINORAÇÃO DO VALOR. TESE RECURSAL DO RECLAMANTE. PUGNA PELA
MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. CUMPRE MENCIONAR QUE AS PARTES ENQUADRAM-SE NO CONCEITO
DE CONSUMIDOR E FORNECEDOR ESTABELECIDOS NOS ARTIGOS 2º E 3º DO CDC. ASSIM, PRESENTE A INVERSÃO DO
ÔNUS DA PROVA (ARTIGO 6º, INCISO VIII DO CDC). COMPULSANDO O CONJUNTO PROBATÓRIO COLACIONADO DOS
AUTOS, O RECLAMANTE ANEXOU A NOTA FISCAL DE COMPRA DO PRODUTO (MOV. 1.4) E A INFORMAÇÃO DA
RECLAMADA DE QUE O PRAZO PARA ENTREGA ERA 10.11.2014 (MOV. 1.5). DESSA FORMA, INCUMBIA A RECLAMADA
COMPROVAR QUE ENTREGOU O PRODUTO DENTRO DA DATA ESTIPULADA CONTRATUALMENTE, ÔNUS QUE NÃO SE
DESINCUMBIU. COM RELAÇÃO A ALEGAÇÃO DE RESPONSABILIDADE DA TRANSPORTADORA, TEM-SE QUE O
RECLAMANTE ADQUIRIU O PRODUTO DIRETAMENTE DA RECLAMADA E ESTA DECIDIU QUAL TRANSPORTADORA
CONTRATAR PARA REALIZAR A ENTREGA. ASSIM, SE A TRANSPORTADORA FALHOU NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO,
EVENTUAL RESPONSABILIDADE DEVE SER APURADA ENTRE ELA E A CONTRATANTE (TJ-PR - RI:
001001762201581600300 PR 0010017-62.2015.8.16.0030/0 (Acórdão), Relator: Fernando Swain Ganem, Data de Julgamento:
06/11/2015, 1ª Turma Recursal, Data de Publicação: 20/11/2015)III - DISPOSTIVOPor todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE
PROCEDENTE, art. 487, I, NCPC, para: a) Determino o ressarcimento ao autor das parcelas pagas comprovadamente nos autos,
que totaliza R$ 138,12 (cento e trinta e oito reais e doze centavos), valor corrigido monetariamente a partir do ajuizamento do
pedido e juros de 1% a partir da citação (artigo 42, parágrafo único do CDC);c) condenar o HERMES S/A no pagamento de
indenização por dano moral no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com correção monetária a partir da data desta sentença (STJ
- SÚMULA Nº 362) e juros de mora a partir da data do fato (STJ - SÚMULA Nº 54);Determino que a SEJUD proceda à retificação
do nome da parte requerida devendo constar Sociedade Comercial e Importadora HERMES S/ASem custas e honorários.
Intimação do réu conforme endereço indicado na contestação e/ou ata de audiência.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Santa
Quitéria(MA), 31 de março de 2016.Isaac Diego Vieira de Sousa e SilvaJuiz de Direito Titular da Comarca de São Bernardo/MA -
resp Resp: 177014

Santa Rita

PROCESSO Nº 0001055-11.2016.8.10.0118 (10592016)
AÇÃO: BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
AUTOR: BANCO BRADESCO S.A 
ADVOGADO: ANA LÚCIA ANTINOLFI ( OAB 25812-RS ) e CLAYTON MÖLLER ( OAB 21483-RS ) e OSIRIS ANTINOLFI
FILHO ( OAB 22189-RS )
REU: NYSAN CONSTRUÇÕES LTDA
DECISÃO. Compulsando os autos, verifica-se às fls. 47, que o requerido informou haver vendido o bem objeto da presente
demanda. Às fls. 51/52 o requerente pugnou pela intimação do requerido para que indicasse o exato endereço em que se encontra
o bem ou nome de quem esteja em sua posse, sob pena de caracterizar ato atentatório à dignidade da justiça, com fulcro no art.
774, IV, do CPC.Observe-se, contudo, que em se tratando de ação de busca e apreensão, procedimento regulamentado pelo
Decreto-Lei 911/67, não há previsão legal que imponha ao réu o dever de apresentar o veículo sob pena de configurar ato
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atentatório à dignidade da justiça, razão pela qual não há como acolher o pedido formulado pelo requerente na petição
supra.Nesse sentido, a jurisprudência pátria: Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO -
LIMINAR DEFERIDA - INTIMAÇÃO DO RÉU PARA APRESENTAR O VEÍCULO SOB PENA DE CONFIGURAÇÃO DE CRIME DE
DESOBEDIÊNCIA E ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
De acordo com o Decreto-Lei 911 /69, não há previsão legal que imponha ao devedor fiduciário a obrigação de indicar ao autor da
ação a localização do bem objeto da liminar de busca e apreensão que restou infrutífera, sob pena de configurar crime de
desobediência ou ato atentatório à dignidade da justiça, vez que "ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa
senão em virtude de lei", conforme determina o art. 5º , inciso II , da Constituição Federal , além de que tal medida caracteriza
violação ao devido processo legal. Neste caso, incumbe ao próprio autor promover as diligências necessárias para a localização do
bem, ou exercer a faculdade de conversão da ação de busca e apreensão em ação de depósito, nos termos do art. 4º do Decreto-
Lei 911 /69.Isto posto, pelos fundamentos acima expostos, INDEFIRO o pedido formulado pelo requerente. Intime-se a parte
autora para, no prazo de 10 (dez) dias, requerer o que entender de direito.Santa Rita/MA, 21 de junho de 2017.Samir Araújo
Mohana PinheiroJuiz de DireitoTitular da Comarca de Santa Rita Resp: 0474631

Processo: 157-03.2013.8.10.0118
Açã Penal
Autor: Ministério Público Estadual
Acusado: Valter Dirney dos Santos Silva
Advogado: Joelson Pinheiro GuimarãesOAB/MA 8338
Resenha: Vistas dos autos `defesa para apresentação das Alegações Finais dentro do prazo legal. Santa Rita, 28 de junho de
2017.
Carlos Alberto Matos Brito
Juiz de Direito

Processo: 218-63.2010.8.10.0118
Açã Penal
Autor: Ministério Público Estadual
Acusado: Carlos Jorge Ferreira e José de Ribamar Araújo
Advogado: Frederico Carneiro da Cruz Barbosa OAB/MA 8393
Resenha: Compulsando os autos, verifica-se que, às fls. 211/213, o Ministério Público apresentou alegações finais, contudo, no
que toca ao réu José Ribamar de Araújo, fez remissão às alegações finais apresentadas em audiência à fl. 65. Ocorre que tais
alegações apresentadas em audiência referem-se a processo distinto, a saber, Processo Criminal nº 183/2010, razão pela qual
restaram as alegações finais incompletas, sem pedido expresso no que se refere a José de Ribamar Araújo. Assim, dê vista ao
MP, bem como intimem-se as defesas dos acusados, para apresentação de alegações finais sucessivas, no prazo legal. Cumpra-
se COM URGÊNCIA. Santa Rita /MA, 09 de maio de 2017.
Karine Lopes de Castro
Juíza de Direito
Respondendo pela Comarca de Santa Rita

Processo:266-46.2015.8.10.0118
Açã Penal
Autor: Ministério Público Estadual
Acusado(s): Wellington Correa Gomes
Advogado: Joelson Pinheiro Guimarães OAB/MA 8338
Resenha: DESPACHO: "Dê-se vista dos autos para apresentação de alegações finais no prazo legal, iniciando-se pela acusação e
em seguida pela defesa. Após, conclusos para Sentença". Nada mais havendo a tratar, foi encerrado o presente, lido e achado
conforme, vai devidamente assinado. Eu, Antonio Márcio F. Lucena, Auxiliar Judiciário, o digitei.
Samir Araújo Mohana Pinheiro
Juiz de Direito Titular da Comarca de Santa Rita / MA

Processo: 371-86.2016.8.10.0118
Açã Penal
Autor: Ministério Público Estadual
Acusado(s): Leomar dos Santos Moreira
Advogado: Kerlington de Jesus Santos de Sousa OAB/MA 13.738
Resenha: DESPACHO: "Dê-se vista dos autos para apresentação de alegações finais no prazo legal, iniciando-se pela acusação e
em seguida pela defesa. Após, conclusos para Sentença". Nada mais havendo a tratar, foi encerrado o presente, lido e achado
conforme, vai devidamente assinado. Eu, Antonio Márcio F. Lucena, Auxiliar Judiciário, o digitei.
Samir Araújo Mohana Pinheiro
Juiz de Direito Titular da Comarca de Santa Rita / MA

Processo: 450-07.2012.8.10.0118
Açã Penal
Autor: Ministério Público Estadual
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Acusado: Alexandre Mariano de Jesus Neto
Advogado: Jonilton Santos Lemos JuniorOAB/MA 6070 e Jorge Ferreira de Almeida OAB/MA 8436
Resenha: Defiro o pedido da genitora da vítima e nomeio o Dr. Jonilton Santos Lemos Júnior como assistente da acusação,
devendo ser intimado de todos os atos deste processo. Vistas ao MP para se manifeste acerca da certidão de fl. 82. Intime-se.
Cumpra-se. Santa Rita (MA), 22 de março de 2017.
Samir Araújo Mohana Pinheiro
Juiz de Direito
Titular da Comarca de Santa Rita

Processo: 485-30.2013.8.10.0118
Açã Penal
Autor: Ministério Público Estadual
Acusado(s): Rodrigo Guimarães Pereira e Rosivaldo Muniz Gonçalves
Advogado: Paulo Giovani dos Santos BorgesOAB/MA 15.461 e Leonel José Rodrigues Ferreira OAB/MA 5020
Resenha: DESPACHO: "Dê-se vista dos autos para apresentação de alegações finais no prazo legal, iniciando-se pela acusação e
em seguida pela defesa. Após, conclusos para Sentença". Nada mais havendo a tratar, foi encerrado o presente, lido e achado
conforme, vai devidamente assinado. Eu, Antonio Márcio F. Lucena, Auxiliar Judiciário, o digitei.
Carlos Alberto Matos Brito
Juiz de Direito Titular da Comarca de Penalva/MA

Processo: 607-09.2014.8.10.0118
Açã Penal
Autor: Ministério Público Estadual
Acusado(s): Edney Araújo Ribeiro
Advogado: Joelson Pinheiro Guimarães OAB/MA 8338
Resenha: DESPACHO: "Dê-se vista dos autos para apresentação de alegações finais no prazo legal, iniciando-se pela acusação e
em seguida pela defesa. Após, conclusos para Sentença". Nada mais havendo a tratar, foi encerrado o presente, lido e achado
conforme, vai devidamente assinado. Eu, Antonio Márcio F. Lucena, Auxiliar Judiciário, o digitei.
Samir Araújo Mohana Pinheiro
Juiz de Direito Titular da Comarca de Santa Rita / MA

Processo:832-92.2015.8.10.0118
Açã Penal
Autor: Ministério Público Estadual
Acusado(s): Domingos Mendes Gonçalves
Advogado: Joelson Pinheiro Guimarães OAB/MA 8338
Resenha: DESPACHO: "Dê-se vista dos autos para apresentação de alegações finais no prazo legal, iniciando-se pela acusação e
em seguida pela defesa. Após, conclusos para Sentença". Nada mais havendo a tratar, foi encerrado o presente, lido e achado
conforme, vai devidamente assinado. Eu, Antonio Márcio F. Lucena, Auxiliar Judiciário, o digitei.
Carlos Alberto Matos Brito
Juiz de Direito Titular da Comarca de Penalva / MA

Processo:949-20.2014.8.10.0118
Açã Penal
Autor: Ministério Público Estadual
Acusado(s): Alessio Bezerra Enes
Advogado: Naylson Torres Braga OAB/MA 3479
Resenha: DESPACHO: "Dê-se vista dos autos para apresentação de alegações finais no prazo legal, iniciando-se pela acusação e
em seguida pela defesa. Após, conclusos para Sentença". Nada mais havendo a tratar, foi encerrado o presente, lido e achado
conforme, vai devidamente assinado. Eu, Antonio Márcio F. Lucena, Auxiliar Judiciário, o digitei.
Carlos Alberto Matos Brito
Juiz de Direito Titular da Comarca de Penalva / MA

PROCESSO Nº 0000213-94.2017.8.10.0118 (2142017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

REQUERENTE: MARIA JOSE RIBEIRO PEREIRA SILVA

REQUERIDO: ELETRO MATEUS S/A e WHIRLPOOL S/A (CONSUL)
ADVOGADO: DIEGO ECEIZA NUNES ( OAB 8092-MA ) e LUCIANA MARTINS DE AMORIM AMARAL ( OAB 26571-PE ) e
MICHAEL ECEIZA NUNES ( OAB 7619-MA )

INTIMAÇÃO: Intimação das partes acima, através de seu advogados relacionados, para tomarem ciência da audiência de
instrução designada para o dia 24 de agosto de 2017 às 13h40min em cumprimento ao despacho cujo o conteúdo integral
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vem a seguir: "À Secretaria Judicial para inclusão em pauta para realização de audiência de instrução, cumprindo com as
diligências de praxe.Cumpra-se.Santa Rita, 25 de maio de 2017.Samir Araújo Mohana PinheiroJuiz Titular Comarca de Santa Rita"
Resp: 0474631

INTIMAÇÃO Processo n° 1101-68.2014.8.10.0118
Ação: Procedimento Ordinário
Autor: MARIA DOS SANTOS LIMA GOMES
Advogado do autor: Walter Castro e Silva Filho, OAB/MA 5396.
Réu: BCV- BANCO DE CRÉDITO E VAREJO S/A
Advogado do réu: Manuela Sarmento, OAB/MA 12883-A.
Finalidade: conhecimento do despacho: DESPACHO: Defiro o pedido do Banco requerido, concedendo novo prazo de 15 (quinze)
dias para juntada do contrato original aos autos. Cumpra-se. Santa Rita (MA), 21 de junho de 2017. Samir Araújo Mohana Pinheiro,
Juiz de Direito, Titular da Comarca de Santa Rita

INTIMAÇÃO Processo n° 1266-18.2014.8.10.0118
Ação: Procedimento Ordinário
Autor: JOSE RAIMUNDO DA SILVA
Advogado do autor: Carlos Bronson Coelho da Silva, 5652.
Réu: BANCO BMG S/A
Advogado do réu: Pablo Tomaz Cassas de Araújo, OAB/MA 7741.
Finalidade: intimar o requerido do despacho que segue: DESPACHO. Defiro o pedido do Banco requerido, concedendo dilação do
prazo por 60 (sessenta) dias para juntada do contrato original aos autos. Cumpra-se. Santa Rita (MA), 21 de junho de 2017. Samir
Araújo Mohana Pinheiro, Juiz de Direito, Titular da Comarca de Santa Rita

INTIMAÇÃO Processo n° 457-96.2012.8.10.0118
Ação: Inventário
Autor: MARINO LEONCIO BARBOSA
Advogado do autor: Emanoel Silva de Souza, OAB/MA 7376.
Réu: DORACI ZEBINA BARBOSA DA SILVA
Finalidade: intimação do autor para informar, no prazo de 10 (dez) dias, se ainda possui interesse no pedido de fl. 13. Santa Rita,
28 de junho de 2017. Samir Araújo Mohana Pinheiro-Juiz de Direito.

INTIMAÇÃO Processo n° 595-58.2015.8.10.0118
Ação: Procedimento Ordinário
Autor: MARIA DA LUZ DOS SANTOS
Advogado do autor: Sara Ferreira Costa, OAB/MA 9780.
Réu: BANCO FICSA
Finalidade: intimar o autor para, no prazo de 10 (dez) dias, indicar endereço atualizado do réu, sob pena de extinção. Santa Rita
(MA), 21 de junho de 2017. Samir Araújo Mohana Pinheiro, Juiz de Direito, Titular da Comarca de Santa Rita. Santa Rita, 28 de
junho de 2017. Samir Araújo Mohana Pinheiro-Juiz de Direito.

INTIMAÇÃO Processo n° 63-55.2013.8.10.0118
Ação: Busca e Apreensão
Autor: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL 1- RECOVERY D BRASIL
Advogado do autor: Hosana Cristina Fernandes, OAB/MA 6588.
Réu: DALINAJARA DA TRINDADE PEREIRA
Finalidade: conhecimento do despacho: DESPACHO: Defiro o pedido de substituição do pólo ativo da demanda, entabulado pelo
autor às fl. 44/45. Ante o teor da certidão de fl. 40, intime-se o novo exequente para informar se ainda possui interesse no
feito, requerendo o que entender pertinente, no prazo de 10 (dez) dias. Escoado o prazo, com ou sem manifestação, voltem-me
os autos conclusos. Santa Rita (MA), 21 de junho de 2017. Samir Araújo Mohana Pinheiro, Juiz de Direito, Titular da Comarca de
Santa Rita

INTIMAÇÃO Processo n° 63-55.2013.8.10.0118
Ação: Busca e Apreensão
Autor: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL 1- RECOVERY D BRASIL
Advogado do autor: Hosana Cristina Fernandes, OAB/MA 6588.
Réu: DALINAJARA DA TRINDADE PEREIRA
Finalidade: conhecimento do despacho: DESPACHO: Defiro o pedido de substituição do pólo ativo da demanda, entabulado pelo
autor às fl. 44/45. Ante o teor da certidão de fl. 40, intime-se o novo exequente para informar se ainda possui interesse no feito,
requerendo o que entender pertinente, no prazo de 10 (dez) dias. Escoado o prazo, com ou sem manifestação, voltem-me os autos
conclusos. Santa Rita (MA), 21 de junho de 2017. Samir Araújo Mohana Pinheiro, Juiz de Direito, Titular da Comarca de Santa Rita

INTIMAÇÃO Processo n° 64-26.2002.8.10.0118
Ação: Embargos à Execução
Embargante: D SEIXAS ABREU-ME
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Advogado do autor: Souza & Farias Advogados, OAB/MA 168.
Embargado: BANCO DO BRASIL S/A
Advogado do Embargado: Rafael Sganzerla Durand, OAB/MA 10348-A
Finalidade: intimar os demandantes para indicarem, no prazo de 10 (dez) dias, as provas que pretendam produzir, justificando a
adequação e a pertinência de cada uma delas. No caso de silêncio, os autos serão conclusos para eventual julgamento antecipado
da lide.. Santa Rita, 28 de junho de 2017. Samir Araújo Mohana Pinheiro-Juiz de Direito.

Processo n° 746-87.2016.8.10.0118
Ação: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Autor: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
Réu: GLAUBER FARIAS DIAS
Advogado: NAGIP QUEIROZ MOREIRA LIMA NETO, OAB/MA Nº 8058
Finalidade: intimar a parte para apresentar o rol de testemunhas que irão depor em plenário, até o máximo de 05 (cinco),
oportunidade em que também poderão juntar documentos e requerer diligências, nos termos do art. 422 do Código de Processo
Penal, conforme decisão de fls. 167/172. Santa Rita, 28 de junho de 2017.

Lidiane Carneiro Pinheiro
Secretária Judicial da Comarca de Santa Rita

PROCESSO Nº 9000389-95.2009.8.10.0118 (903892009)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

REQUERENTE: FRANCISCA JOAQUINA NUNES BEZERRA
ADVOGADO: CARLOS BRONSON COELHO DA SILVA ( OAB 5652-MA ) e WALTER CASTRO E SILVA FILHO ( OAB 5396-
MA )

REQUERIDO: BANCO GE CAPITAL S.A
ADVOGADO: EDUARDO LUIZ BROCK ( OAB 91311-SP )
INTIMAÇÃO: Intimação das partes acima, através de seu advogados relacionados, para tomarem ciência da audiência
designada para o dia 24 de agosto de 2017 às 09h00min em cumprimento a decisão cujo o conteúdo integral vem a seguir:
"Tendo em vista que a demanda pleiteia não somente indenização por danos morais, defiro a habilitação de fls. 67, devendo a
secretaria atualizar as informações o sistema e na capa dos autos.Em seguida, designo audiência de conciliação, instrução e
julgamento, na sala de audiências deste Fórum, a ser realizada na primeira pauta livre a ser indicada pela Secretaria Judicial desta
Comarca.Cite-se a parte demandada. Outrossim, intime-se a parte requerida para comparecer à audiência supra referida,
oportunidade em que deverá, caso seja infrutífera a tentativa de conciliação, apresentar contestação, sob pena de revelia e
confissão ficta, e produzir as provas que entender cabíveis.Intime-se a parte demandante.O não comparecimento da (s) parte (s)
reclamada (s) à audiência acima designada importará em revelia e confissão quanto à matéria de fato e a da parte autora em
extinção do processo em julgamento do mérito (art. 51, I da Lei nº. 9.099/95). Caso a parte requerida seja pessoa jurídica, é
imprescindível o comparecimento do respectivo preposto, obrigatoriamente, munido com a carta de preposição, bem como com
documentos que comprovem que a pessoa que assinou a referida carta possui os poderes previstos no respectivo contrato social
ou estatuto, sob pena de revelia e confissão ficta (Enunciado nº. 42 do Fórum Permanente de Juízes Coordenadores dos Juizados
Especiais Cíveis e Criminais do Brasil).As comunicações processuais dirigidas às partes que possuam domicílio noutra comarca
deverão ser feitas mediante a expedição de ofício pela via postal (Enunciado nº. 33 do Fórum Permanente de Juízes
Coordenadores dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Brasil).Cumpridas as diligências supra mencionadas, aguarde-se a
realização da audiência designada.Santa Rita/MA, 19 de junho de 2017.Samir Araújo Mohana PinheiroJuiz de DireitoTitular da
Comarca de Santa Rita" Resp: 0474631

Santo Antonio dos Lopes

PROCESSO Nº 0000632-14.2017.8.10.0119 (6332017)
AÇÃO: PROCESSO DE CONHECIMENTO | GUARDA

REQUERENTE: Processo em Segredo de Justiça
ADVOGADO: RONSHINNY BRIGIDA SOUSA SANTOS ( OAB 16230A-MA )

REQUERIDO: Processo em Segredo de Justiça e Processo em Segredo de Justiça

DECISÃO Trata-se de Ação Guarda com pedido de tutela de urgência ajuizada por C. M. A., em 08 de março de 2017, favor de
sua filha, L. V. C. A., em face de L. C. S..Consta dos autos que o requerente é genitor da menor, que conta com 03 (três) anos de
idade, fruto de um relacionamento casual ocorrido entre as partes.Sustenta o requerente, em suma, que recebe ligações e
mensagens de pessoas estranhas fazendo denúncias de que sua filha não está sendo "bem criada", que a mãe não se preocupa
com sua alimentação, que a mesma vive anêmica e desnutrida, que passa o dia com a fralda suja, vindo a ficar "assada". Aduz,
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ainda, que desconfia que a filha esteja sofrendo abuso, pois, ao passar alguns dias sob os cuidados do requerente e de sua
esposa, ambos perceberam comportamentos estranhos na menor, que pedia que tocassem em suas partes íntimas principalmente
na hora do banho.Alega, também, que efetua o pagamento da pensão alimentícia para a filha, e que, inclusive, já enviou dinheiro
para a requerida prover o sustento de seu outro filho, a pedido desta, fazendo juntada de comprovantes.Com a inicial, foram
carreados documentos às fls. 23/45.À fl. 52, manifestação Ministerial pugnando pela elaboração de estudo social pelo CRAS e
para que fosse designada audiência de justificação.Despacho exarado à fl. 54 determinando a realização de estudo social pelo
CRAS de Santo Antônio dos Lopes/MA.Às fls. 58/59 petição atravessada pelo requerente alegando novas denúncias de maus-
tratos e abuso sexual em relação à menor, requerendo a concessão de tutela de urgência, a fim de que seja deferida a guarda
provisória da menor ao requerente durante a averiguação dos fatos, bem como para que a requerida e a menor sejam impedidas
de sair desta comarca.Para tanto, afirma que no dia 23 de junho de 2017 teria recebido denúncias através de "áudios" enviados
pelo "WhatsApp" por seu amigo Claudiano, pedindo que o requerente viesse buscar sua filha pois a menor encontrava-se em
"situação crítica", que a mãe estaria abandonando a menor L. V. C. A. e sua irmã recém-nascida sozinhas, sem a devida
alimentação e cuidados de higiene.Nos referidos "áudios", também foi informado que um vizinho chamado "Raimundo" estaria
mostrando vídeos pornográficos para a menor e para outras crianças residentes na mesma casa, que faz "encenações
pornográficas" para os menores e que estes chegam em casa imitando os gestos. Por fim, informou que há rumores de que
"Raimundo" seja portador do vírus HIV.Parecer do Ministério Público (fls. 70/71) pugnado em síntese :01. Seja deferida a proibição
de qualquer dos genitores de se ausentarem desta Comarca levando consigo a menor, salvo mediante autorização judicial, sob
pena da incidência de multa diária no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com fulcro no art. 536 do CPC, bem como de busca e
apreensão da menor, e de responderem pela prática dos crimes definidos em lei.02. Que a menor seja entregue ao genitor por
período não inferior a 02 (duas) horas diárias, no período diurno, a serem definidas de forma a não prejudicar o cotidiano e a rotina
escolar da infante;03. Que seja assegurado ao requerente o direito de passar os finais de semana com a filha, inclusive este,
iniciando-se na sexta-feira após as aulas da menor e encerrando-se nos domingo às 18:00h;04. Que o Conselho Tutelar de Santo
Antônio dos Lopes fique responsável por receber e entregar a criança no horário a ser definido;É o breve relato. Passo a
decidir.Incialmente, entendo assistir razão ao pleito Ministerial de que é necessária uma maior cautela quanto ao pleito de
mudança de guarda, haja vista ser mais prudente o pronunciamento judicial após a oitiva da Equipe Multidisciplinar, em
homenagem aos princípios da proteção integral e do superior interesse da criança.Contudo, entendo que o genitor possui o direito
de conviver com sua filha menor, nos termos da legislação vigente, bem como fica mais perto da criança para tomar conhecimento
melhor dos fatos que teriam ocorrido com a menor, de modo a conviver mais com a criança e assegurar que não esteja expostas
as situações de vulnerabilidade relatadas em sua petiçãoAnte o exposto, em consonância com o Ministério Público, acolho
parcialmente os pedidos e determino:Proibição de qualquer dos genitores de se ausentarem desta Comarca levando consigo a
menor, salvo mediante autorização judicial, sob pena da incidência de multa diária no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com
fulcro no art. 536 do CPC, bem como de busca e apreensão da menor, e de responderem pela prática dos crimes definidos em lei;
Determino que a requerida permita que o autor fique com a menor sob sua responsabilidade por duas horas diárias a ser acordado
entre as partes, de modo a não prejudicar a frequência escolar da criança;Concedo ao pai o direito de passar finais de semana
alternados com sua filha devendo a menor ser entregue ao pai na sextafeira às 18:00 horas e o pai deverá entregá-la a mãe até às
18:00 horas do Domingo, iniciando-se o primeiro final de semana com o pai.Sem prejuízo, reitere-se o ofício ao CREAS e o
Conselho Tutelar de Santo Antonio dos Lopes para que realizem relatório social do caso, com prazo de 10(dez) dias para
cumprimento, advertindo-se que o cumprimento injustificado da presente decisão judicial poderá configurar o crime previsto no art.
334 do Código Penal.Determino ainda que o Conselho Tutela acompanhe o caso da menor, devendo relatar a este juízo quaisquer
condutas inadequadas em face da criança.CITE-SE A REQUERIDA.SERVE A PRESENTE DECISÃO COMO MANDADO DE
CITAÇÃO/INTIMAÇÃO/OFÍCIO.Ciência ao Ministério Público.Intimem-se. Cumpra-se.Santo Antônio dos Lopes/MA,
28/06/2017.HADERSON REZENDE RIBEIROJuiz de Direito TitularComarca de Santo Antônio dos Lopes Resp: 183616

PROCESSO Nº 0000126-48.2011.8.10.0119 (1262011)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

AUTOR: VALDIRENE FELIX BATISTA
ADVOGADO: ANTONIO CARLOS MUNIZ CANTANHEDE ( OAB 4812-MA )

REU: CECILIO JOSÉ BARBOSA DE ARAÚJO e TROPICAL PISO LTDA

DESPACHOIntime-se a parte autora, por seu advogado, via Dje, para que apresente endereço completo e atualizado da requerida
Tropical Pisos LTDA, no prazo de 05(cinco) dias, sob pena de exclusão da pessoa jurídica mencionada do polo passivo, haja vista
que as tentativas de citação da mesma, tanto por carta precatória como por AR, restaram infrutíferas. Intime-se. Cumpra-se. Santo
Antonio dos Lopes/MA, 30/05/2017HADERSON REZENDE RIBEIROJuiz de Direito Titular Comarca de Santo Antonio dos Lopes
Resp: 156257

PROCESSO Nº 0000172-95.2015.8.10.0119 (1722015)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

REQUERENTE: ANA DALVA DE SOUSA ARAUJO

REQUERIDO: ROGERIO LIMA NERO
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DESPACHO Em decisão de fls. 61, foi determinado que os terceiros devedores Mearim Motos e Consórcio Nacional Honda fossem
intimados para pagar o valor devido pelo executado deste processo (Rogerio Lima Nero) na quantia de R$ 961,70 (novecentos e
sessenta e um reais e setenta centavos).No processo 1122/2016, a Mearim Motos já comprovou o pagamento do valor R$ 961,70
(novecentos e sessenta e um reais e setenta centavos) em favor de Ana Dalva Sousa de Araújo, bem como da quantia 288,30
(duzentos e oitenta e oito reais e trinta centavos) em favor de Rogerio Lima Nero, perfazendo o pagamento de metade da
dívida.Desta forma, determino a intimação do Consórcio Nacional Honda para o pagamento da outra metade da dívida atualizada
em favor de Rogerio Lima Nero, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa de 10% (dez por cento).Cumpre destacar que não
há mais necessidade de se depositar nenhum valor em favor de Ana Dalva Sousa de Araújo, pois a quantia referente a esta já foi
depositada pela Mearim Motos.Determino a expedição de alvará em favor de Ana Dalva Sousa de Araújo da quantia depositado,
mas só poderá ser levantado após a publicação deste despacho no diário e apresentação de extrato de sua conta referida às fls.
61, demonstrando que não houve depósito nesta pelos terceiros interessados.Cumpra-se. Santo Antonio dos Lopes/MA,
28/06/2017.HADERSON REZENDE RIBEIROJuiz de Direito Titular Comarca de Santo Antonio dos Lopes Resp: 183616

PROCESSO Nº 0000512-10.2013.8.10.0119 (5162013)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

AUTOR: FRANCISCO DOS SANTOS MONTEIRO
ADVOGADO: SANDRO HARLEN OLIVEIRA SANTOS ( OAB 6099-MA )

REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

DESPACHOAnte o longo lapso temporal sem manifestação da parte autora, bem como a certidão retrointime-se a parte autora, na
pessoa de seu procurador e pessoalmente, para que promova o andamento da presente ação no prazo de 05(cinco) dias,
especificando as provas que pretende produzir, sob pena de extinção.Intime-se. Cumpra-se. Santo Antonio dos Lopes/MA,
09/05/2017.HADERSON REZENDE RIBEIROJuiz de Direito TitularComarca de Santo Antonio dos Lopes Resp: 156257

PROCESSO Nº 0000516-47.2013.8.10.0119 (5202013)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

AUTOR: MARIA FRANCISCA DA SILVA COSTA NUNES
ADVOGADO: SANDRO HARLEN OLIVEIRA SANTOS ( OAB 6099-MA )

REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

DESPACHOAnte o longo lapso temporal sem manifestação da parte autora, bem como a certidão retrointime-se a parte autora, na
pessoa de seu procurador e pessoalmente, para que promova o andamento da presente ação no prazo de 05(cinco) dias,
especificando as provas que pretende produzir, sob pena de extinção.Intime-se. Cumpra-se. Santo Antonio dos Lopes/MA,
30/05/2017.HADERSON REZENDE RIBEIROJuiz de Direito TitularComarca de Santo Antonio dos Lopes Resp: 156257

PROCESSO Nº 0000585-79.2013.8.10.0119 (5892013)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

AUTOR: LUIS SILVA RODRIGUES
ADVOGADO: RAIMUNDO RAMOS CAVALCANTE BACELAR ( OAB 7172-MA )

REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

DECISÃOCuida-se de ação de concessão de auxílio doençaproposta por LUÍS SILVA RODRIGUES em face do INSS.Certidão de
fl. 46 informa que o autor reside na cidade de Presidente Dutra, bem como a petição inicial fora endereçada para o juízo de
Presidente Dutra/MA Vieram os autos conclusos.Breve relato. Passo a Decidir.Da minuciosa análise dos autos, verifico que ambos
o autor possui domicílio em Presidente Dutra/MA.O art. 109 §3º da Constituição Federal preconiza:§ 3º Serão processadas e
julgadas na justiça estadual, no foro do domicílio dos segurados ou beneficiários, as causas em que forem parte instituição de
previdência social e segurado, sempre que a comarca não seja sede de vara do juízo federal, e, se verificada essa condição, a lei
poderá permitir que outras causas sejam também processadas e julgadas pela justiça estadual.(grifo nosso)A jurisprudência
entende que trata-se de competência absoluta, tendo em vista que trata-se de competência delegada da Justiça Federal, podendo
ser reconhecida de ofício, conforme aresto do TRF 1 que ora colaciono:PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. JURISDIÇÃO
FEDERAL DELEGADA (ART. 109, §3º, CF). COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESTADUAL DO DOMICÍLIO DO SEGURADO.
COMPETÊNCIA ABSOLUTA.1. A escolha do local do ajuizamento da ação por simples conveniência da parte autora, em local
distante de sua residência, não se compatibiliza com o princípio do acesso à ordem jurídica justa, previsto no art. 5º, inciso XXXV,
da Constituição Federal, que visa garantir a todos, mormente aos hipossuficientes, um acesso rápido, econômico e eficaz à
Justiça.2. A jurisprudência da Primeira Seção deste Regional é farta e pacífica no sentido de que, tratando-se de ação proposta por
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beneficiário da previdência social contra o INSS perante a Justiça Estadual, no exercício da competência federal delegada, afigura-
se absoluta a competência do Juízo de Direito da comarca de domicílio do segurado, e, por isso, improrrogável. 3. Apelação
desprovida. (TRF-1 - APELAÇÃO CIVEL: AC 00502028320084019199 0050202-83.2008.4.01.9199)Por fim, cumpre destacar, por
oportuno, que o próprio autor ao peticionar sua exordial, endereçou a mesma ao juízo da Comarca de Presidente Dutra, o que nos
permite inferir que a mesma fora ajuizada nesta comarca por equívoco do causídico do autor.Nesse passo, declino da competência
e determino o envio dos presentes autos à Comarca de Presidente Dutra/MA.DANDO-SE BAIXA NA DISTRIBUIÇÃO. P.R.I.Santo
Antonio dos Lopes/MA, 31/05/2017.HADERSON REZENDE RIBEIROJuiz de Direito TitularComarca de Santo Antônio dos Lopes
Resp: 156257

PROCESSO Nº 0000898-45.2013.8.10.0085 (903602013)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

AUTOR: MARIA NAZARE SOARES DA SILVA
ADVOGADO: RAIMUNDO RAMOS CAVALCANTE BACELAR ( OAB 7172-MA )

REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

DESPACHOIntime-se a parte autora, por seu advogado, via Dje, para que apresente réplica à contestação apresentada, dentro do
prazo legal.Cumpra-se. Santo Antonio dos Lopes/MA, 22/05/2017.HADERSON REZENDE RIBEIROJuiz de Direito Titular Comarca
de Santo Antonio dos Lopes Resp: 156257

PROCESSO Nº 0000912-29.2013.8.10.0085 (903612013)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

AUTOR: FRANCISCO ELIEZIO DOS SANTOS OLIVEIRA
ADVOGADO: RAIMUNDO RAMOS CAVALCANTE BACELAR ( OAB 7172-MA )

REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

DESPACHOIntime-se a parte autora, por seu advogado, via Dje, para que apresente réplica à contestação apresentada, dentro do
prazo legal.Cumpra-se. Santo Antonio dos Lopes/MA, 03/05/2017.HADERSON REZENDE RIBEIROJuiz de Direito Titular Comarca
de Santo Antonio dos Lopes Resp: 156257

PROCESSO Nº 0000977-19.2013.8.10.0119 (903062013)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

AUTOR: FRANCISCO FEITOSA NETO
ADVOGADO: YARA S. BATISTA DE MACÊDO ( OAB 8064-MA )

REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

DESPACHOIntime-se a parte autora, por seu advogado, via Dje, para que apresente réplica à contestação apresentada, dentro do
prazo legal.Cumpra-se. Santo Antonio dos Lopes/MA, 22/05/2017.HADERSON REZENDE RIBEIROJuiz de Direito Titular Comarca
de Santo Antonio dos Lopes Resp: 156257

PROCESSO Nº 0001118-33.2016.8.10.0119 (11222016)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

REQUERENTE: ROGERIO LIMA NERO

REQUERIDO: CONSÓRCIO NACIONAL HONDA S.A e MEARIM MOTOS
ADVOGADO: SILVIA VALÉRIA PINTO SCAPIN (OAB/MS 7069) e CLAUDECY NUNES SILVA (OAB/MA 7623)

DESPACHO Em decisão no processo 172-5.2015.8.10.0199 (172/2015), constante cópia nestes autos às fls. 124, foi determinado
que os terceiros devedores Mearim Motos Ltda e Consórcio Nacional Honda S/A fossem intimados para pagar o valor devido pelo
executado deste processo (Rogerio Lima Nero) na quantia de R$ 961,70 (novecentos e sessenta e um reais e setenta centavos).A
Mearim Motos já comprovou o pagamento do valor R$ 961,70 (novecentos e sessenta e um reais e setenta centavos) em favor de
Ana Dalva Sousa de Araújo, bem como da quantia 288,30 (duzentos e oitenta e oito reais e trinta centavos) em favor de Rogerio
Lima Nero, perfazendo o pagamento de metade da dívida.Desta forma, determino a intimação do Consórcio Nacional Honda para
o pagamento da outra metade da dívida atualizada, conforme sentença, em favor de Rogerio Lima Nero, no prazo de 10 (dez) dias,
sob pena de multa de 10% (dez por cento).Cumpre destacar que não há mais necessidade de se depositar nenhum valor em favor
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de Ana Dalva Sousa de Araújo, pois a quantia referente a esta já foi depositada pela Mearim Motos.Determino a expedição de
alvará em favor de Rogerio Lima Nero da quantia 288,30 (duzentos e oitenta e oito reais e trinta centavos).Cumpra-se. Santo
Antonio dos Lopes/MA, 28/06/2017.HADERSON REZENDE RIBEIROJuiz de Direito Titular Comarca de Santo Antonio dos Lopes
Resp: 183616

PROCESSO Nº 0000058-79.2003.8.10.0119 (582003)
AÇÃO: PROCESSO COMUM | AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

DENUNCIANTE: Parte em Segredo de Justiça e MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO

DENUNCIADO: ADEILSON FERRAZ DE SOUSA
ADVOGADO: JOSÉ FELINTRO DE ALBUQUERQUE NETO (OAB/MA 16067)

Processo n.º 58/2003 Apenando: Adeilson Ferraz de Sousa 1. Designo audiência ADMONITÓRIA para o dia 09/08/2017, às 08:30
horas, na Sala de Audiências deste Juízo, no Fórum local.2. Intime-se a parte ré para que compareça à audiência acima aprazada
para tomar ciência das condições impostas pelo Juízo deprecado.3. Conste no mandado que: a) poderá se fazer acompanhar de
advogado, caso contrário, ser-lhe-á nomeado defensor público no momento da audiência.4. Comunique-se ao Oficial de Justiça
que deverá advertir verbalmente o réu das disposições acima.5.Caso compareça ao ato desacompanhada de advogado,fica
desde já nomeado o Dr. José Felintro de Albuquerque Neto, como defensor dativo, que deverá ser intimado para prestar
compromisso e comparecer à audiência designada.6. Cientifique-se o Ministério Público.Santo Antonio dos Lopes,
02/05/2017.HADERSON REZENDE RIBEIROJuiz de Direito TitularComarca de Santo Antônio dos Lopes Resp: 156257

PROCESSO Nº 0000767-26.2017.8.10.0119 (7682017)
AÇÃO: CARTAS | CARTA PRECATÓRIA

REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

REQUERIDO: RUI CARLOS DIAS ALVES DA SILVA; VALMIR SILVA DE OLIVEIRA
ADVOGADO: CLÉLIO GUERRA ÁLVARES JÚNIOR (OAB/MA 11104-A)

DESPACHO Designo Audiência de oitiva das testemunhas de defesa para o dia 22/08/2017, às 16h30min na sala de audiências
do Fórum Local; Intimem-se as testemunhas ;Notifique-se o Ministério Público; Intime-se o advogado do réu; Expeçam-se os
expedientes necessários; Cumpra-se com a URGÊNCIA que o caso requer. SERVE O PRESENTE DESPACHO COMO
MANDADO DE INTIMAÇÃO. Santo Antônio dos Lopes/MA, 09/05/2017.HADERSON REZENDE RIBEIROJuiz de Direito
TitularComarca de Santo Antônio dos Lopes Resp: 156257

PROCESSO Nº 0000768-11.2017.8.10.0119 (7692017)
AÇÃO: CARTAS | CARTA PRECATÓRIA

REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

REQUERIDO: LIDENOR DE FREITAS FAÇANHA JUNIOR; BENEDITO ANTÔNIO DE SOUSA
ADVOGADO: CARLOS AUGUSTO MACÊDO COUTO (OAB/MA 6710); JESSICA ALEXANDRE DA SILVA (OAB/MA 15423);
JOSÉ DE ARIMATÉIA TORRES SILVA (OAB/MA 13729)

DESPACHO Designo Audiência de Instrução e Julgamento para o dia 22/08/2017, às 15h00min na sala de audiências do Fórum
Local;Intime-se o réu;Intimem-se as testemunhas;Notifique-se o Ministério Público;Intime-se o advogado do réu;Expeçam-se os
expedientes necessários;Cumpra-se com a URGÊNCIA que o caso requer. SERVE O PRESENTE DESPACHO COMO
MANDADO DE INTIMAÇÃO. Santo Antônio dos Lopes/MA, 09/05/2017.HADERSON REZENDE RIBEIROJuiz de Direito
TitularComarca de Santo Antônio dos Lopes Resp: 156257

AUTOS Nº : 950-02.2014.8.10.0119 (9542014)
Autor: Ministério Público Estadual
Denunciado: Jean Xavier Alencar
Advogado: Fernando Francisco Sousa da Silva OAB/MA 10.582
INTIMAÇÃO do advogado mencionado acerca do DESPACHOa seguir transcrito:

DESPACHO
1) Designo Audiência de Interrogatório do Réu para o dia 31/08/2017, às 08h30min na sala de audiências do Fórum Local;
2) Intime-se o réu;
3) Notifique-se o Ministério Público;
4) Intime-se o advogado constituído pelo réu;
5) Expeçam-se os expedientes necessários;
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6) Cumpra-se com a URGÊNCIA que o caso requer.
7) SERVE O PRESENTE DESPACHO COMO MANDADO DE INTIMAÇÃO.
Santo Antonio dos Lopes/MA, 23/05/2017.

HADERSON REZENDE RIBEIRO
Juiz de Direito Titular

Comarca de Santo Antônio dos Lopes

PROCESSO Nº 0000537-67.2006.8.10.0119 (5372006)
AÇÃO: PROCEDIMENTOS ESPECIAIS DE JURISDIÇÃO CONTENCIOSA | ARROLAMENTO SUMÁRIO

INVENTARIANTE: MARCIANO OLIVEIRA ANDRADE
ADVOGADO: ALAN JEFERSON LIMA DE MORAES ( OAB 11536-MA ); ROSA AMELIA SOARES FEITOSA (OAB/MA 3242)

INVENTARIADO: ESPÓLIO DE RAIMUNDO ANDRADE

Ação de Arrolamento de Bens e Homologação de PartilhaProcesso n.º 537-67.2006.8.10.0119 (5372006)Inventariante: Marciano
Oliveira AndradeEspólio de Raimundo AndradeSENTENÇATrata-se de Ação de Arrolamento de Bens ajuizada pelo Arrolante
MARCIANO OLIVEIRA ANDRADE, em razão do óbito de Raimundo Andrade.Após a indicação dos bens e juntada de documentos,
houve pedido de habilitação de herdeiras não apontadas na inicial, assim como impugnação quanto a um dos imóveis arrolados
como pertencentes ao espólio.Instado a se pronunciar, o Arrolante constituiu novo advogado, se manifestou favoravelmente à
habilitação pleiteada, requereu a correção do valor da causa, a exclusão do bem impugnado, bem como a divisão igualitária do
valor do outro imóvel entre todos os 08 (oito) herdeiros e, ao final, juntou documentos.Após, em decisão de fls. 102/103, este juízo
deferiu a habilitação dos demais herdeiros, visto que comprovaram a condição de herdeiras do de cujus por meio de documentos
(fls. 63/35). Ainda, determinou-se a intimação do advogado habilitado, para, no prazo de 10 (dez) dias, juntasse documento que
comprovasse a qualidade de herdeiro de Antônio Oliveira Andrade e certidão atualizada das Fazendas Públicas relativas à
propriedade rural objeto da partilha, irregularidades sanadas às fls. 107/112.Ainda, determinou-se a intimação das herdeiras, por
último habilitadas, para dizerem se concordam com a partilha anunciada pelo arrolante. Petição de fl. 104, a advogada constituída
aduz que nada tem a opor em relação à partilha apresentada pelo inventariante, requerendo o prosseguimento normal do
feito.Deu-se vista ao Representante do Ministério Público, se manifestando pelo não interesse no feito. Por fim, foi proferido
despacho à folha 118, determinando que fossem sanadas algumas pendências.Pendências sanadas às folhas 122/127.É o
relatório. Decido.Analisando-se os autos, se verifica que trata-se de inventário sob o rito de arrolamento sumário, sendo os
herdeiros maiores e capazes, onde manifestaram concordância quanto ao bem objeto da partilha (fl. 78), um imóvel rural medindo
50 (cinquenta) hectares, devidamente matriculado sob o nº 140, às fls. 140 do Livro 2-A, Serventia Extrajudicial de Santo Antônio
dos Lopes/MA (fl. 09).Ante o exposto, HOMOLOGO, para que surta seus jurídicos e legais efeitos a partilha amigável do imóvel
acima descrito entre os 08 (oito) herdeiros (GILMAR OLIVEIRA ANDRADE, SEBASTIÃO OLIVEIRA ANDRADE, FRANCISCO
OLIVEIRA ANDRADE, JOSÉ OLIVEIRA ANDRADE, ANTONIO OLIVEIRA ANDRADE, AURORA GONÇALVES ANDRADE E
RAIMUNDA GONÇALVES ANDRADE), sendo que para cada um será devido 6.25 (hectares) do imóvel, avaliado em 9.375,00
(nove mil trezentos e setenta e cinco reais) cada parte.Transitado em julgado e apresentadas as quitações fiscais e despesas
processuais, abra-se vista ao representante da Fazenda Pública, conforme § 2º, do art. 1031, do CPC.Não havendo impugnação,
defiro a expedição do formal de partilha.Publique-se. Registre-se e intimem-se.Santo Antonio dos Lopes, 21 de junho de
2016.Haderson Rezende RibeiroJuiz de Direito TitularComarca de Santo Antônio dos Lopes Resp: 156257

Processo n° 9000171-59.2012.8.10.0119(901712012)
Ação de Indenização por Danos Morais
Requerente: Benildo Alves Lima
Advogado: Diego Gama de Carvalho - OAB/MA n° 8926
Requerido: Banco BMG S/A
Advogado: Luis Carlos Laurenço – OAB/BA n° 16780
SENTENÇA: 1. RELATÓRIO:
Dispensado em face do art. 38 da Lei nº 9.099/95.
2. PRELIMINARMENTE:
Não constam pedidos preliminares.
3. FUNDAMENTAÇÃO:
Trata-se de demanda promovida por BENILDO ALVES LIMA em face de BANCO BMG S/A em que aquele pleiteia a declaração
de inexistência de negócio jurídico c/c indenização por danos materiais e morais com pedido liminar, em razão dos fatos e
fundamentos exarados na exordial.
Aduz o Autor na inicial, que foi surpreendido com um empréstimo realizado em seu benefício no valor de R$ 618,94 (seiscentos e
dezoitos reais e noventa e quatro centavos) com o banco requerido, em 60 (sessenta) parcelas, no valor de R$ 19,80 (dezenove
reais e oitenta centavos) cada. Informa, ainda, que jamais realizou tal empréstimo, motivo pelo qual requer a devolução das
parcelas já descontadas e a declaração do fim do negócio jurídico pactuado.
O requerido, devidamente intimado para audiência de instrução e julgamento, não contestou os fatos estampados na inicial, nem
mesmo compareceu ao ato.
O comparecimento à audiência de conciliação ou instrução e julgamento é um ato pessoal, devendo em caso de pessoa jurídica a
parte ser representada por preposto legalmente credenciado.
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O demandado foi regularmente intimado para audiência de instrução e julgamento, conforme folha 52. Entretanto o preposto do
requerido não compareceu, nem mesmo o advogado, e nem se justificou em tempo hábil.
Então na hipótese, aplica-se o disposto no artigo 20 da Lei 9.099/95 que não comparecendo o demandado à seção de Conciliação
ou audiência de Instrução e Julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos articulados na inicial, salvo se o contrário resultar da
convicção do Juiz.
Igualmente, tem aplicação na espécie o disposto no artigo 344 do Código de Processo Civil, que, se o réu não contestar a ação
reputar-se-ão verdadeiros os fatos afirmados pelo autor.
Por fim, tem aplicação também, o art. 355, inciso II, do CPC em que o Juiz conhecerá diretamente do pedido proferindo sentença,
quando ocorrer a revelia.
Mas, mesmo se tratando de revelia, ela deve ser examinada no contexto dos autos, não é inexorável a sua consequência. É o que
dispõe o mesmo art. 20 da Lei supracitada, como também deflui do Estatuto Processual Civil.
É cediço que a cobrança indevida de valores não contratados em nome do consumidor, gera presunção de dano moral, não se
fazendo necessário prova de prejuízo, eis que a presunção de prejuízo decorre do próprio fato. Nesse sentido: STJ. REsp
1105974/BA; STJ. REsp 786238/DF e STJ. REsp 588429/RS.
Configurado está o dano em decorrência da cobrança de quantia indevida por parte do banco réu, passo, portanto, à análise da
modalidade de responsabilidade civil por danos morais.
Quanto ao dano moral, a Carta Política de 1988, em seu art. 5º, incisos V e X, respectivamente, asseguram como direito e garantia
fundamental do indivíduo o direito de resposta proporcional ao agravo, além de indenização por dano material, moral e à imagem;
e, a reparação do dano civil pela inviolabilidade a intimidade, a vida privada, a integridade corporal, a honra e a imagem,
assegurando o direito de indenização pelo dano moral decorrente de sua violação.
Nessas premissas, será dano moral aquele prejuízo que provem de um distúrbio anormal na vida do indivíduo; uma inconveniência
de comportamento, ou seja, um desconforto comportamental, em face de condutas lesivas, comissivas ou omissivas, sofrida pelo
ofendido.
Estes efeitos, em verdade, dispensam a demonstração de sua ocorrência, tendo em vista que são presumíveis – in re ipsa – que
deriva do próprio fato ofensivo, de modo que existente o fato, está demonstrado o dano moral que decorrem de regras de
experiência comum.
Ementa: AGRAVO INTERNO (ART. 557 , § 1º , DO CPC ). APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO.
DANO MORAL. DÍVIDA INEXISTENTE. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM BANCO DE DADOS. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM
INDENIZATÓRIO. Hipótese dos autos em que a autora foi inscrita indevidamente em órgão de restrição de crédito por dívida
inexistente, situação que causa dano moral in re ipsa, ou seja, decorrente do próprio fato.
Não obstante, do ponto de vista estrito, o dano imaterial ou moral é irreparável, insusceptível de avaliação pecuniária, eis que é
incomensurável. A condenação em dinheiro é mero lenitivo para a dor, sendo mais uma satisfação do que uma reparação
(Cavalieri Filho, 2000:75). Por isso, a razão da indenização do dono moral reside no próprio ato ilícito (Sílvio de Salvo Venosa,
2004:41). Assim, a reparação de dano moral pode ser requerida, em vista dos vexames, abalo emocional, frustração, prejuízo
moral, danos aos aspectos mais íntimos da personalidade.
Contudo, os danos morais devem ser fixados não apenas com caráter didático, mais também com caráter compensatório e
retributivo, com finalidade de coibir reincidência do causador dano, com fundamento no princípio da razoabilidade e
proporcionalidade.
Quanto à natureza da responsabilidade, descrita no art. 14 da Lei Consumerista, no que tange a responsabilidade objetiva, o
centro do exame é a conduta e não na culpa em sentido amplo. O dever de indenizar repousa na transgressão do dever de
conduta comissiva ou omissiva, o qual constitui a prestação de serviço inadequada e que tem como elemento, a imputabilidade de
forma objetiva, sem apreciação do dolo ou das modalidades de culpa stricto sensu, ou seja, negligência, imprudência ou imperícia,
eis que a culpa é presumida.
Todas as teorias e adjetivações da responsabilidade civil de natureza objetiva decorrem da idéia de qualificação do risco, ou seja,
o que importa é a essência da atividade praticada: em todas as situações socialmente relevantes, quando a prova da culpa é um
fardo pesado para a vítima, nos ensina o mestre Sílvio de Salvo Venosa que, a lei opta por dispensá-la (Venosa. Direito Civil. 4ª
ed. Responsabilidade civil. Atlas: 2004. pág. 21).
Reza o art. 6º, VI do Código de Defesa do Consumidor, que à reparação dos danos morais deve ser efetiva, integral e plena,
baseado no princípio constitucional da proteção do consumidor, previsto no art. 5º, XXXII e art. 170, V, da Constituição Federal de
1988, de forma a tutelar adequadamente a expectativa dos consumidores lesados. Nesse sentido, é o entendimento do professor
Jorge Alberto Quadros de Carvalho:
A indenização por dano moral pode ser requerida nos casos de repasse de informação depreciativa, (...). Pode ser requerida,
igualmente, na hipótese em que, por força de inadimplemento contratual, absoluto ou relativo, ou de ato ilícito, o fornecedor de
produto e serviços, por ato seu, comissivo ou omissivo, venha a causar ao consumidor constrangimentos, vexames, abalo
emocional, prejuízo moral, danos aos aspectos mais íntimos de sua personalidade. (grifo nosso).
Evidente que a realização de descontos indevidos nos rendimentos de uma pessoa gera transtornos de toda ordem, pois estar-se
diante de renda salarial. Nessa esteira, o dano moral, no caso é in re ipsa, dispensando a comprovação da sua extensão, sendo
estes evidenciados pelas circunstâncias de fato.
Por fim, compete-me tecer algumas considerações sobre o quantum indenizatório. Indenização por dano moral não é veículo de
enriquecimento sem causa, tampouco valor que não representa qualquer expressão para o causador do dano. A fixação de um
valor adequado passa pela observância do princípio da proporcionalidade, que leva em conta a extensão do dano, grau de culpa e
capacidade econômica das partes. No presente caso, entendo como adequado ao valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos
reais) para ressarcimento dos danos morais.
Em face do exposto, julgo procedentes os pedidos para:
a) DECLARAR o fim do negócio jurídico pactuado referente ao contrato objeto dos autos;
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b) CONFIRMAR a tutela antecipada pleiteada na inicial, como autoriza o art. 273, §4º, do CPC, haja vista que estou convencido do
direito da autora pelas razões invocadas neste decisum, bem como em face do perigo de dano irreparável estar evidenciado pelo
caráter alimentar dos proventos, para determinar ao Banco réu que, após intimado desta decisão, proceda à imediata suspensão
dos descontos dos proventos do reclamante no que se refere ao contrato objeto desta ação. Em caso de descumprimento, fixo
multa no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) por cada novo desconto efetuado, valor este que se reverterá para o autor;
c) CONDENAR a empresa ré a realizar a devolução dos valores descontados, em dobro, com base no aludido contrato, sobre o
qual incidirão correção monetária pelo INPC e juros de mora, no patamar de 1% ao mês, ambos incidindo desde os descontos;
ficando claro que a repetição abrange também eventuais descontos futuros;
d) CONDENAR o réu a pagar ao autor, a título de danos morais, o valor de R$ 2.500,00 (DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS), com
vistas a atender às ponderações feitas acima. Sobre este valor incidirão correção monetária pelo INPC e juros moratórios, aquela
incidente desde o arbitramento (STJ, súmula 362), e estes desde o evento danoso, no patamar de 1% (um por cento) ao mês.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Sem custas ex vi art. 55 da Lei 9.099/95.
Após o trânsito em julgado, arquive-se com baixa na distribuição.

Santo Antônio dos Lopes, 28 de junho de 2017
Haderson Rezende Ribeiro

Juiz de Direito titular da Comarca

São Bento

VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO BENTO fone: 0 XX (98) 3383-1575
Internet: www.tjma.jus.br / e-mail: vara1_sben@tjma.jus.br
Processo nº 10552015
Ação: Processo Cível e do Trabalho|processo de Conhecimento|procedimento de Conhecimento|procedimento do Juizado Especial
Cível
Autor: CARLOS MALAQUIAS SOARES
Requerido: BANCO BRADESCO S/A
Advogado(a): RUBENS GASPAR SERRA, OAB/MA 12261-A

Tipo de Matéria: INTIMAÇÃO DE SENTENÇA
FINALIDADE: Intimar acerca da SENTENÇA proferida por este juizo, conforme segue transcrita: "

S E N T E N Ç A

Dispensado o relatório nos termos da norma inserta no art. 38 da Lei nº. 9.099/95.

Decido.

Concedo a AJG.

Trata-se a ação onde se discute a existência de fraude na realização de compra com o seu cartão, por terceiro, pretendendo a
parte autora a restituição do valor descontado indevidamente da sua conta além da condenação por danos morais.

No mérito, destaco que a presente demanda deve ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, na medida em que a
relação travada entre o requerente e o requerido é de consumo, posto que o primeiro é destinatário da prestação de serviço que
incumbe ao requerido.

Em que pese tratar-se de relação consumerista, invertendo-se o ônus da prova em desfavor do réu, consoante art. 373, II, NCPC,
a parte autora, em momento algum conseguiu demonstrar a responsabilidade da instituição ré pela compra efetuada em seu
cartão. Insta ressaltar que, para o uso do cartão de crédito, faz-se necessário o conhecimento da senha pessoal e intransferível do
titular.

As compras foram feitas de forma presencial, não em comércio eletrônico, o que dificulta a prática da fraude e exige a utilização da
senha pessoal do titular.

Ademais, a parte autora não conseguiu demonstrar o nexo causal entre o ato ilícito e a ação da instituição ré. O dito vinculo entre o
prejuízo e a ação - nexo de causalidade - deve se fazer presente de tal forma que o fato lesivo deve ter origem na ação,
diretamente ou como sua consequência previsível. Sem a presença destes três elementos essenciais não há obrigação de
indenizar.

Nesse contexto, não há que se falar na exigência de produção de prova negativa, uma vez que não se impõe à autora a
demonstração de que não fora a mesma que realizou a compra, sendo necessário somente trazer aos autos elementos que

Página 1933 de 2382 Diário da Justiça Eletrônico Disponibilização: 30/06/2017
Edição nº 114/2017 Publicação: 03/07/2017

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO - Praça Dom Pedro II, s/n Centro - CEP 65010-905 - São Luis-MA - Fone: (98) 2106-9000 - www.tjma.jus.br
Diário da Justiça Eletrônico - Diretoria Judiciária - Coordenadoria de Jurisprudência e Publicações - Fone: (98) 2106 9805 / 9810 / 9896 / 9897 - publicacoes@tj.ma.gov.br



comprovem minimamente a ocorrência da fraude.

Nesse sentido:

TJ-RS - Recurso Cível 71004628673 RS (TJ-RS)
Data de publicação: 21/10/2013
Ementa: RECURSO INOMINADO. BANCO. SAQUES NÃO RECONHECIDOS PELAS AUTORAS. UTILIZAÇÃO DE CARTÃO
COM A NECESSIDADE DE SENHA PESSOAL E INTRANSFERÍVEL. SAQUES REALIZADOS EM CAIXAELETRÔNICO.
AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE PERMITAM CONCLUIR PELA OCORRÊNCIA DE ALGUMA FALHA NA PRESTAÇÃO DO
SERVIÇO OU DO SISTEMA DE SEGURANÇA DO RÉU. IMPOSSIBILIDADE DE SE IMPOR AO RÉU O ÔNUS DE ARCAR COM
OS PREJUÍZOS ADVINDOS DOS SAQUES COM CARTÃO NA CONTA CORRENTE DA AUTORA. SENTENÇA REFORMADA
PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO. O controle do cartão magnético e de suas senhas, bem como a responsabilidade pelo
seu uso cabe ao correntista. Operação de saque foi realizada com uso de cartão pessoal e senhas, em terminais de auto-
atendimento, presumindo-se, pois, tenha sido a autora a realizá-lo. No pedido inicial, a autora disse desconhecer as operações.
Contudo, o saque foi realizado em caixaeletrônico, nada fazendo crer que terceiro tenha utilizado indevidamente o cartão. Assim,
ausentes elementos que permitam concluir a falha na prestação de serviço, a improcedência da ação é o que se impõe.
RECURSO PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71004628673, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Alexandre de
Souza Costa Pacheco, Julgado em 16/10/2013)

Em continuidade sobre o que foi acima mencionado, não veio aos autos, trazido pelo autor, qualquer elemento capaz de
comprovar minimamente a alegada existência de fraude. Em que pese suas alegações de que teve seu cartão roubado, não
preocupou-se em juntar, sequer, um boletim de ocorrência sobre o fato do crime.

O que caracteriza-se nos autos, como ação praticada pela parte requerida, é tão somente o exercício regular de um direito.

Insta ressaltar que, apesar de se tratar de relação notadamente consumerista, a inversão do ônus da prova não isenta o
consumidor de fazer prova mínima do direito alegado.

Foi oportunizada às partes toda dilação probatória, entretanto, a parte autora não conseguiu demonstrar o nexo causal entre a
conduta do réu e o fato descrito na exordial.

A teor do que dispõe o art. 186 do Código Civil, para que haja o dever de indenizar é necessário que ocorra uma ação ou omissão
voluntária capaz de violar direitos e causar danos a outrem. Por outro lado, o art. 188, I, do Código Civil dispõe que não constitui
ato ilícito o praticado em exercício regular de um direito reconhecido, in verbis:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que
exclusivamente moral, comete ato ilícito. Art. 188. Não constituem atos ilícitos: I - os praticados em legítima defesa ou no exercício
regular de um direito reconhecido.

Desse modo, não restando evidenciada a conduta ilícita do requerido, o pleito autoral deve ser julgado improcedente.

Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do NCPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido constante na inicial.

Deixo de condenar a parte requerente ao pagamento de custas e honorários de advogado, nos termos do que dispõe o art. 55 da
Lei nº. 9.099/95.

Em caso de recurso, o preparo compreenderá todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de
jurisdição, na forma do § 1º do art. 42 da Lei 9.099/95.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se com as cautelas legais

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se com as cautelas legais.

São Bento-MA, 29/06/2017.
Juiz MARCELO MORAES REGO DE SOUZA
Titular da Comarca de São Bento
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VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO BENTO fone: 0 XX (98) 3383-1575
Internet: www.tjma.jus.br / e-mail: vara1_sben@tjma.jus.br
Processo nº 11932014
Ação: Processo Cível e do Trabalho|processo de Conhecimento|procedimento de Conhecimento|procedimento do Juizado Especial
Cível
Autor: DOMINGOS MARTINS GARCIA
Advogado(a): José Deladier Pereira Costa Junior , OAB/MA 9.366 e JORGETANS DAMASCENO OAB/MA 5.880
Requerido: BANCO DO BRASIL
Advogado(a): KERLES NICOMÉDIO AROUCHA SERRA, OAB/MA 13.965, SERVIO TÚLIO DE BARCELOS , OAB/MA 14.009-A ,
JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA, OAB/MA 14.501-A

Tipo de Matéria: INTIMAÇÃO DE SENTENÇA
FINALIDADE: Intimar acerca da SENTENÇA proferida por este juizo, conforme segue transcrita: "

Dispensado o relatório nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Inicialmente, no que concerne a suposta inépcia da inicial, não entendo ser esse o caso, eis que existe o pedido, este é
juridicamente possível e da narração dos fatos decorre logicamente a conclusão. Assim, a inicial ofertada pelo (a) requerente não
se enquadra no disposto pelo artigo 330, §1º, I ao IV, do Novo Código de Processo Civil, logo não subsiste a alegação, motivo pelo
qual não acolho a preliminar suscitada.

No mérito, impende destacar que a presente demanda deve ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, na medida
em que a relação travada entre o (a) requerente e o requerido é de consumo, posto que o (a) primeiro (a) é destinatária da
prestação de serviço que incumbe ao requerido.

Compulsando os autos, verifico que se trata de empréstimo contrato através de meio eletrônico, o qual depende do uso do cartão
magnético para movimentação da conta corrente e de senha eletrônica pessoal, que correspondem à assinatura e aprovação da
transação pelo cliente.

Sustenta o banco requerido que o dano reclamado ocorreu por culpa exclusiva da parte autora, como narrado na inicial, uma vez
que este perdeu seu cartão magnético acompanhado da senha bancária pessoal, agindo com negligência, o que lhe exclui a
responsabilidade.

É que, ainda que o empréstimo e os saques sejam indevidos, tendo o autor admitido que perdeu seu cartão acompanhado de sua
senha e tendo sido comprovado que os saques indevidos foram realizados com uso desse cartão, infere-se daí que houve uso
indevido do cartão por terceiro, porém sem relação com o requerido, tendo o dano ocorrido por culpa exclusiva da vítima, que não
zelou pela guarda do cartão bancário e senha respectiva, o que lhe competia contratualmente.

A senha é de uso exclusivo do cliente, sendo de sua responsabilidade não informá-la a terceiros, sendo seu dever a guarda do
cartão.

Dispõe o inciso II do art. 14 do CDC que a responsabilidade do fornecedor é excluída no caso de culpa exclusiva do consumidor ou
de terceiro.

Durante a instrução processual foram ouvidas três testemunhas, as quais somente confirmaram os fatos descritos na inicial: que o
autor perdeu seu cartão magnético acompanhada da senha e que as operações bancárias foram realizadas por terceiro não
autorizado com o uso desses instrumentos.

O consumidor, que adere ao uso do cartão magnético, deve ter cautela no que diz respeito a sua conservação e guarda da senha,
não podendo atribuir à Instituição Financeira, indiscriminadamente, a culpa pela contratação, sem a prova de que tenha ocorrido
negligência da última.

Corroborando, segue a jurisprudência nacional:

"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM DANOS MORAIS.
EMPRÉSTIMO EM TERMINAL ELETRÔNICO. NÃO-CONFIGURAÇÃO DA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. Contratação
de empréstimo em terminal eletrônico, com débito das parcelas em conta-corrente, cuja celebração foi negada pelo autor.
Operação que depende do uso do cartão magnético e senha eletrônica pessoal, o que correspondem à assinatura e aprovação da
transação pelo cliente. Correntista que tem o dever de preservação do cartão e guarda da senha, sendo incabível atribuir ao
Banco,...".(TJ-RS - AC: 70041011669 RS , Relator: Nelson José Gonzaga, Data de Julgamento: 09/06/2011, Décima Oitava
Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 15/06/2011) (Grifei)

Ora, a teor do que dispõe o art. 186 do Código Civil, para que haja o dever de indenizar é necessário que ocorra uma ação ou
omissão voluntária capaz de violar direitos e causar danos a outrem. Por outro lado, o art. 188, I, do Código Civil dispõe que não
constitui ato ilícito o praticado em exercício regular de um direito reconhecido, in verbis:
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Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que
exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 188. Não constituem atos ilícitos:
I - os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido;

Desse modo, não restando evidenciada a conduta ilícita do requerido, o pleito autoral de cancelamento do empréstimo e restituição
em dobro dos valores descontados, devem ser julgados improcedentes, o mesmo ocorrendo com o pedido de indenização por
danos morais, ante a inexistência de ato ilícito e dano a ser reparado.

Nesse sentido, as seguintes decisões:

"APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. INEXISTÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA OPONÍVEL AOS RÉUS.
AUSÊNCIA DE PROVAS DA OCORRÊNCIA DO DANO MORAL RECLAMADO. PREJUÍZO PATRIMONIAL NÃO
DEMONSTRADO. NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS QUE IMPÕEM O DEVER DE INDENIZAR.
IMPOSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO DA RESPONSABILIDADE RESSARCITÓRIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. APELO
CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não restando comprovada a conduta ilícita do suposto causador do dano, bem como a real
ocorrência do gravame, seja de cunho patrimonial ou extrapatrimonial, inexiste a obrigação de indenizar. 2. Recurso conhecido e
desprovido". (TJRN - Primeira Câmara Cível. Apelação Cível: AC 23047 RN 2010.002304-7. Relator: Juiz Jarbas Bezerra
(convocado). Julgado em: 11/01/2008) (Grifei)

DANO MORAL. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. Não comprovada a prática de qualquer ato
ilícito por parte do réu, não há obrigação de indenizar eventual dano moral causado ao autor com o exercício regular do direito do
réu.Recurso não provido, com a observação de que a execução das verbas da sucumbência deve ser suspensa enquanto for o
autor beneficiário da justiça gratuita. (TJ-SP - APL: 24428720098260659 SP 0002442-87.2009.8.26.0659, Relator: Carlos Alberto
Garbi, Data de Julgamento: 27/11/2012, 10ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/11/2012)

Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos constantes na inicial.

Deixo de condenar a parte requerida ao pagamento de custas e honorários de advogado, nos termos do que dispõe o art. 55 da
Lei nº. 9.099/95.

Em caso de recurso, o preparo compreenderá todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de
jurisdição, na forma do § 1º do art. 42 da Lei nº. 9.099/95.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se com as cautelas legais.

São Bento-MA, 28/06/2017
Juiz MARCELO MORAES REGO DE SOUZA
Titular da Comarca de São Bento

VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO BENTO fone: 0 XX (98) 3383-1575
Internet: www.tjma.jus.br / e-mail: vara1_sben@tjma.jus.br
Processo nº 1212002
Ação: Processo Cível e do Trabalho|processo de Conhecimento|procedimento de Conhecimento|procedimento do Juizado Especial
Cível
Autor: LUCIVALDO POSSIDONIO DOURADO OLIVEIRA
Advogado(a): GENIVAL ABRÃO FERREIRA, OAB/MA 3755
Requerido: TELEMAR

Tipo de Matéria: INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO AUTOR.
FINALIDADE: Intimar acerca da DECISÃO proferida por este juizo, conforme segue transcrito: "

Compulsando detidamente os autos, verifico que o feito está em fase de execução do julgado.

Assim, intime-se o autor, por seu advogado, para no prazo de 10 (dez) dias, juntar nova planilha de cálculos, a fim de dar
prosseguimento à execução da sentença/acórdão, sob pena de arquivamento do feito.

São Bento-MA, 28/06/2017
Juiz MARCELO MORAES RÊGO DE SOUZA
Titular da Comarca de São Bento
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VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO BENTO fone: 0 XX (98) 3383-1575
Internet: www.tjma.jus.br / e-mail: vara1_sben@tjma.jus.br
Processo nº 12582014
Ação: Processo Cível e do Trabalho|processo de Conhecimento|procedimento de Conhecimento|procedimento do Juizado Especial
Cível
Autor: MARIA COSTA
Advogado(a): Jorgetans Damasceno , OAB/MA 5880
Requerido: BANCO BMG
Advogado(a): CARLOS EDUARDO PEREIRA TEIXEIRA , OAB/SP 327.026,

Tipo de Matéria: INTIMAÇÃO DE SENTENÇA
FINALIDADE: Intimar acerca da SENTENÇA proferida por este juizo, conforme segue transcrita: "

Dispensado o relatório (art. 38 da Lei 9.099/95).

Trata-se de ação em que se discute a existência de contrato bancário para a realização de empréstimo consignado, pretendendo a
parte autora a desconstituição da dívida, a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, além da condenação por
danos morais.

Inicialmente, observo que, devidamente citada/intimada, a parte ré não compareceu à audiência, conforme se extrai do termo de
audiência de fl. 14 e da certidão de fl. 32. Não obstante, a parte ré apresentou contestação e documentos posteriormente (fls.
16/30), desse modo, considerando a sua intempestividade, decreto os efeitos da revelia.

No mérito, a presente demanda deve ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, na medida em que a relação
travada entre o requerente e o requerido é de consumo, posto que a primeira é destinatária da prestação de serviço que incumbe
ao requerido.

Nesse sentido, o ônus da prova incumbe ao réu, entretanto o mesmo restou revel. Desta feita, havendo a parte autora comprovado
os descontos (fl. 07), apesar de não juntar aos autos cópia do seu extrato bancário, como meio de comprovar o não recebimento
do dinheiro, tal medida não se mostra necessária, tendo em vista que a ausência de juntada do contrato pelo requerido é suficiente
para comprovar a fraude praticada.

Ademais, o próprio INSS já editou Instrução Normativa visando regulamentar as consignações feitas nos benefícios
previdenciários, de modo que a Instrução Normativa nº. 121/2005 dispõe sobre a necessidade de efetiva contratação pelo titular do
benefício. Assim, como admitir que o banco réu atuou de boa-fé ao descontar valores referentes a contratos que não foram
firmados pela parte requerente. São incontroversos os descontos e não demonstrou o réu ter a autora autorizado os mesmos.

Das provas que emanam dos autos, conclui-se que houve fraude na realização dos contratos. A instituição ré sequer acostou aos
autos os instrumentos de contrato aptos a comprovarem a celebração de negócio jurídico com a autora, tampouco comprovou o
recebimento, por esta, da quantia ora discutida. Houve fraude, e o réu não pode dela se eximir, haja vista que deveria seguir
critérios mais cautelosos para a concessão de empréstimos.

É comezinho no país afora o modo como parte das financeiras age na contratação dos empréstimos, não controlando de forma
eficaz a concessão de empréstimos, com prepostos despreparados, que não se atém às devidas cautelas quando da celebração
do negócio jurídico. Desse modo, as empresas detêm culpa quando elegem seus funcionários.

Tem o réu, portanto, dever de indenizar. O nexo causal se demonstra através do histórico de consignações de fl. 07, que
demonstra de forma inequívoca os descontos efetuados, promovidos pela instituição ré.

Entendo que são devidos a autora os valores já deduzidos de seus vencimentos, restituídos em dobro, conforme preleciona o art.
42, par. único, do CDC.

Compreendo, igualmente, que o dano moral resta evidenciado, posto que a demandante, pessoa humilde, que sobrevive de um
parco benefício previdenciário, vê-se tolhida de determinada parcela deste sem que tenha contratado, sofrendo privações,
humilhações, sentimentos de impotência, injustiça, sendo atingido em sua dignidade. Deve ser considerado, para a fixação do
quantum do dano moral, o valor do empréstimo não contratado e os parâmetros da proporcionalidade e da vedação do
enriquecimento ilícito. Esse é o entendimento predominante nas Turmas Recursais do Estado Maranhão, vejamos:

SUMULA DO JULGAMENTO :1. RECURSO INOMINADO.2. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS E RESTITUIÇÃO DE VALORES.3. RECORRIDA QUE TEVE VALORES DEBITADOS EM SEU BENEFÍCIO
INDEVIDAMENTE, RELATIVOS A EMPRÉSTIMO NÃO CONTRAÍDO JUNTO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, ORA
RECORRENTE.4. RECORRENTE QUE, EMBORA TENHA AFIRMADO A EFETIVA REALIZAÇÃO DO NEGÓCIO, NÃO
APRESENTOU QUALQUER DOCUMENTO QUE COMPROVE QUE O EMPRÉSTIMO TENHA SIDO CONTRAÍDO PELA
RECORRIDA.5. A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CAUSOU DANOS AO RECORRIDO, AO AUTORIZAR EMPRÉSTIMO,
DISPENSANDO A APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO DA PARTE CONTRATANTE OU POR NÃO
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ANALISÁ-LOS COM A DEVIDA CAUTELA. 6. NÃO RESTANDO DEMONSTRADA A PARTICIPAÇÃO DA RECORRIDA NO
EVENTO FRAUDULENTO, NÃO DEVE A MESMA ARCAR COM OS PREJUÍZOS, UMA VEZ QUE NÃO TEM CULPA POR
ERROS EM PROCEDIMENTOS INTERNOS DA EMPRESA . 7. O EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATATO CONSTITUI PRÁTICA DE
ILÍCITO PASSÍVEL DE REPARAÇÃO PECUNIÁRIA, NOS EXATOS TERMOS DO ART. 186 DO CÓDIGO CIVIL, FACE AOS
TRANSTORNOS CAUSADOS AO APOSENTADO, QUE INOBSTANTE AS DIFICULDADES INERENTES À PESSOA IDOSA,
TEVE DE SE AFASTAR DE SUAS OCUPAÇÕES HABITUAIS E DO CONFORTO DE SEU LAR PARA TRATAR DE RESOLVER
SITUAÇÃO LESIVA CAUSADA EXCLUSIVAMENTE PELA NEGLIGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ASSIM, OS DANOS
MORAIS RESTARAM CARACTERIZADOS. 8. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO E PROPORCIONAL AOS DANOS
CAUSADOS, NÃO CONSTITUINDO CAUSA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO POR PARTE DO REQUERENTE. 9. RECURSO
CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MONOCRÁTICA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 10. JUROS
LEGAIS E CORREÇÃO MONETÁRIA COMO DISPOSTOS NA SENTENÇA MONOCRÁTICA. 11. CUSTAS PROCESSUAIS NA
FORMA DA LEI. 12. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 20%(VINTE POR CENTO) DO VALOR DA CONDENAÇÃO.
13. SÚMULA DO JULGAMENTO QUE SERVE DE ACÓRDÃO.INTELIGÊNCIA DO ART. 46, SEGUNDA PARTE, DA LEI 9099/95.
(3ª TURMA RECURSAL CÍVEL E CRIMINAL DO ESTADO DO MARANHÃO. RECURSO Nº 322/2010-3. REL. JUIZ NELSON
FERREIRA MARTINS FILHO. JULGADO EM 13/09/2010)

ANTE O EXPOSTO, e o que mais consta nos autos, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO PARA:

i) DECLARAR NULO o contrato de empréstimo vigente (nº. 214612375) entre a autora MARIA COSTA e o demandado BANCO
BMG S/A;

ii) CONDENAR o réu a restituir à autora o valor de R$ 1.915,20 (mil novecentos e quinze reais e vinte centavos) correspondente ao
dobro das 18 parcelas comprovadamente descontadas, atualizado monetariamente pelo INPC e juros de mora de 1% em ambos
os casos contados desde a citação e;

iii) CONDENAR o réu a pagar, a título de indenização por danos morais à autora a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), valor
que entendo justo, em plena consonância com os princípios da proporcionalidade e da vedação do enriquecimento ilícito,
atualizado na forma do En. 10 da TRCC.

Deixo de condenar a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei
9.099/95.

Em caso de recurso, o preparo compreenderá todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de
jurisdição, na forma do § 1º do art. 42 da Lei 9.099/95.

Após o trânsito em julgado, havendo requerimento da parte autora, intime-se a parte ré para pagar o débito no prazo de 15 dias,
não cumprida voluntariamente a obrigação pelo demandado incide a multa de 10% (dez por cento) prevista no art. 523, §1º, NCPC.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Certificando o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com baixa na distribuição.

São Bento-MA, 28/06/2017
Juiz MARCELO MORAES REGO DE SOUZA
Titular da Comarca de São Bento

VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO BENTO fone: 0 XX (98) 3383-1575
Internet: www.tjma.jus.br / e-mail: vara1_sben@tjma.jus.br
Processo nº 13032014
Ação: Processo Cível e do Trabalho|processo de Conhecimento|procedimento de Conhecimento|procedimento do Juizado Especial
Cível
Autor: PORFÍRIA BORGES
Advogado(a): Fabio Luiz Viégas Cutrim, OAB/MA 8693
Requerido: BANCO ITAU UNIBANCO
Advogado(a): WILSON SALES BELCHIOR, OAB/MA 11.099-A

Tipo de Matéria: INTIMAÇÃO DE SENTENÇA
FINALIDADE: Intimar acerca da SENTENÇA proferida por este juizo, conforme segue transcrita: "

S E N T E N Ç A

Dispensado o relatório (art. 38 da Lei 9.099/95).
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Decido.

Trata-se a ação de repetição de indébito c/c indenização por danos morais ajuizada por PORFÍRIA BORGES em face do BANCO
ITAÚ UNIBANCO S/A, onde se discute a existência de contrato bancário para a realização de empréstimo consignado,
pretendendo a parte autora a restituição dos valores descontados indevidamente sobre o seu benefício previdenciário, além da
condenação por danos morais.

A presente demanda deve ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, na medida em que a relação travada entre o
requerente e o requerido é de consumo, posto que a primeira é destinatária da prestação de serviço que incumbe ao requerido.

Nesse sentido, o ônus da prova incumbe ao réu, destacando que este não trouxe aos autos qualquer documento ou contrato
firmado com a autora, bem como não contesta a existência dos descontos, arguindo apenas que estes são devidos ante a
formalização de contratos de empréstimos consignados firmados pela parte autora.

Desta feita, havendo a parte autora comprovado os descontos (fl. 18), bem como juntado aos autos cópia do seu extrato bancário
referente ao mês referente a suposta realização do empréstimo (fl. 17), comprovando o não recebimento do dinheiro, resta
evidenciada a fraude praticada.

Ademais, o próprio INSS já editou Instrução Normativa visando regulamentar as consignações feitas nos benefícios
previdenciários, de modo que a Instrução Normativa nº. 121/2005 dispõe sobre a necessidade de efetiva contratação pelo titular do
benefício. Assim, como admitir que o banco réu atuou de boa-fé ao descontar valores referentes a contratos que não foram
firmados pela parte requerente. São incontroversos os descontos e não demonstrou o réu ter a autora autorizado os mesmos.

Das provas que emanam dos autos, conclui-se que houve fraude na realização dos contratos. A instituição ré sequer acostou aos
autos os instrumentos de contrato aptos a comprovarem a celebração de negócio jurídico com a autora, tampouco comprovou o
recebimento, por esta, da quantia ora discutida. Houve fraude, e o réu não pode dela se eximir, haja vista que deveria seguir
critérios mais cautelosos para a concessão de empréstimos.

É comezinho no país afora o modo como parte das financeiras age na contratação dos empréstimos, não controlando de forma
eficaz a concessão de empréstimos, com prepostos despreparados, que não se atém às devidas cautelas quando da celebração
do negócio jurídico. Desse modo, as empresas detêm culpa quando elegem seus funcionários.

Tem o réu, portanto, dever de indenizar. O nexo causal se demonstra através do histórico de consignações de fls. 18, que
demonstra de forma inequívoca os descontos foram promovidos pela instituição ré.
Entendo que são devidos a autora os valores já deduzidos de seus vencimentos, restituídos em dobro, conforme preleciona o art.
42, par. único, do CDC.

Compreendo, igualmente, que o dano moral resta evidenciado, posto que a demandante, pessoa humilde, que sobrevive de um
parco benefício previdenciário, vê-se tolhida de determinada parcela deste sem que tenha contratado, sofrendo privações,
humilhações, sentimentos de impotência, injustiça, sendo atingido em sua dignidade. Deve ser considerado, para a fixação do
quantum do dano moral, o valor do empréstimo não contratado e os parâmetros da proporcionalidade e da vedação do
enriquecimento ilícito. Esse é o entendimento predominante nas Turmas Recursais do Estado Maranhão, vejamos:

SUMULA DO JULGAMENTO :1. RECURSO INOMINADO.2. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS E RESTITUIÇÃO DE VALORES.3. RECORRIDA QUE TEVE VALORES DEBITADOS EM SEU BENEFÍCIO
INDEVIDAMENTE, RELATIVOS A EMPRÉSTIMO NÃO CONTRAÍDO JUNTO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, ORA
RECORRENTE.4. RECORRENTE QUE, EMBORA TENHA AFIRMADO A EFETIVA REALIZAÇÃO DO NEGÓCIO, NÃO
APRESENTOU QUALQUER DOCUMENTO QUE COMPROVE QUE O EMPRÉSTIMO TENHA SIDO CONTRAÍDO PELA
RECORRIDA.5. A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CAUSOU DANOS AO RECORRIDO, AO AUTORIZAR EMPRÉSTIMO,
DISPENSANDO A APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO DA PARTE CONTRATANTE OU POR NÃO
ANALISÁ-LOS COM A DEVIDA CAUTELA. 6. NÃO RESTANDO DEMONSTRADA A PARTICIPAÇÃO DA RECORRIDA NO
EVENTO FRAUDULENTO, NÃO DEVE A MESMA ARCAR COM OS PREJUÍZOS, UMA VEZ QUE NÃO TEM CULPA POR
ERROS EM PROCEDIMENTOS INTERNOS DA EMPRESA . 7. O EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATATO CONSTITUI PRÁTICA DE
ILÍCITO PASSÍVEL DE REPARAÇÃO PECUNIÁRIA, NOS EXATOS TERMOS DO ART. 186 DO CÓDIGO CIVIL, FACE AOS
TRANSTORNOS CAUSADOS AO APOSENTADO, QUE INOBSTANTE AS DIFICULDADES INERENTES À PESSOA IDOSA,
TEVE DE SE AFASTAR DE SUAS OCUPAÇÕES HABITUAIS E DO CONFORTO DE SEU LAR PARA TRATAR DE RESOLVER
SITUAÇÃO LESIVA CAUSADA EXCLUSIVAMENTE PELA NEGLIGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ASSIM, OS DANOS
MORAIS RESTARAM CARACTERIZADOS. 8. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO E PROPORCIONAL AOS DANOS
CAUSADOS, NÃO CONSTITUINDO CAUSA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO POR PARTE DO REQUERENTE. 9. RECURSO
CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MONOCRÁTICA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 10. JUROS
LEGAIS E CORREÇÃO MONETÁRIA COMO DISPOSTOS NA SENTENÇA MONOCRÁTICA. 11. CUSTAS PROCESSUAIS NA
FORMA DA LEI. 12. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 20%(VINTE POR CENTO) DO VALOR DA CONDENAÇÃO.
13. SÚMULA DO JULGAMENTO QUE SERVE DE ACÓRDÃO.INTELIGÊNCIA DO ART. 46, SEGUNDA PARTE, DA LEI 9099/95.
(3ª TURMA RECURSAL CÍVEL E CRIMINAL DO ESTADO DO MARANHÃO. RECURSO Nº 322/2010-3. REL. JUIZ NELSON
FERREIRA MARTINS FILHO. JULGADO EM 13/09/2010)
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Ante o exposto e o que mais consta nos autos, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO PARA:

i) DECLARAR NULO o contrato de empréstimo vigente (nº. 545724800) entre a parte autora PORFÍRIA BORGES e o demandado
BANCO ITAÚ UNIBANCO S/A;

ii) CONDENAR o réu a restituir à parte autora o valor de R$ 10.742,90 (dez mil, quatrocentos e quarenta e dois reais e noventa
centavos) correspondente ao dobro das trinta e cinco parcelas comprovadamente descontadas até a presente data (fl.18),
atualizado monetariamente pelo INPC e juros de mora de 1% em ambos os casos contados desde a citação, podendo tal valor ser
recalculado, caso, após a prolação desta sentença, novas deduções venham a ser efetuadas no benefício da parte reclamante;

iii) CONDENAR o réu a pagar, a título de indenização por danos morais à autora a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor
que entendo justo, em plena consonância com os princípios da proporcionalidade e da vedação do enriquecimento ilícito,
atualizado na forma do En. 10 da TRCC.

iv) CONCEDO, ainda, a tutela antecipada concedida, oportunidade em que determino a imediata suspensão dos descontos feitos
no benefício da parte autora referente ao contrato 545724800.

OFICIE-SE ao INSS para cessar os descontos.

Deixo de condenar a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei
9.099/95.

Em caso de recurso, o preparo compreenderá todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de
jurisdição, na forma do § 1º do art. 42 da Lei 9.099/95.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Certificando o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com baixa na distribuição.

São Bento-MA, 29 de junho de 2017.
Juiz MARCELO MORAES REGO DE SOUZA
Titular da Comarca de São Bento

VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO BENTO fone: 0 XX (98) 3383-1575
Internet: www.tjma.jus.br / e-mail: vara1_sben@tjma.jus.br
Processo nº 13322014
Ação: Processo Cível e do Trabalho|processo de Conhecimento|procedimento de Conhecimento|procedimento do Juizado Especial
Cível
Autor: IRACI BARROS
Advogado(a): FABIO LUIZ VIEGAS CUTRIM ,OAB/MA 9683,
Raimundo Nonato Assunção Lemos Filho , OAB/MA 11142
Requerido: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A
Advogado(a): ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO,OAB/PE 23255 OAB/MA 11812-A

Tipo de Matéria: INTIMAÇÃO DE SENTENÇA
FINALIDADE: Intimar acerca da SENTENÇA proferida por este juizo, conforme segue transcrita: "

S E N T E N Ç A

Dispensado o relatório (art. 38 da Lei 9.099/95).

Decido.

Trata-se de ação em que se discute a existência de contrato bancário para a realização de empréstimo consignado, pretendendo a
parte autora a desconstituição da dívida, a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, além da condenação por
danos morais.

Inicialmente, observo que a parte requerida suscitou preliminarmente de complexidade da causa, no entanto, entendo que esta
preliminar não merece prosperar, haja vista ser possível a análise desta questão em sede de Juizados, não demandando nenhum
tipo de prova pericial. Outrossim, o contrato que seria objeto de perícia não foi juntado aos autos.

No mérito, a presente demanda deve ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, na medida em que a relação
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travada entre o requerente e o requerido é de consumo, posto que a primeira é destinatária da prestação de serviço que incumbe
ao requerido.

Nesse sentido, o ônus da prova incumbe ao réu, destacando que este não trouxe aos autos qualquer documento ou contrato
firmado com a autora, bem como não contesta a existência dos descontos, arguindo apenas que estes são devidos ante a
formalização de contratos de empréstimos consignados firmados pela parte autora.

Não obstante, consta nos autos extrato bancário demonstrando o recebimento do valor do empréstimo à época da contratação (fls.
32), indicando a existência de relação jurídica entre as partes.

Cumpre ressaltar, ainda, que a Instrução Normativa nº 121/2005 do INSS, que visa regulamentar as consignações feitas nos
benefícios previdenciários, dispõe que é necessária a contratação expressa pelo titular do benefício para que os descontos
consignados possam ser feitos. Vejamos:

"Art. 1º Podem ser consignados e/ou retidos descontos na renda mensal dos benefícios de aposentadoria ou de pensão por morte,
para pagamento de empréstimos, financiamentos e operações de arrendamento mercantil, somente após efetiva contratação pelo
titular do benefício em favor da instituição financeira pagadora ou não do benefício, desde que:
I - o desconto, seu valor e o respectivo número de prestações a consignar sejam expressamente autorizados pelo próprio titular do
benefício;"

Pois bem, consta nos autos que demonstram a existência de relação jurídica entre as partes, o que contradiz a tese de que esta
não contraiu a dívida em questão, conforme alegado na inicial.

Vale ressaltar que, apesar de se tratar de relação notadamente consumerista, a inversão do ônus da prova não isenta o
consumidor de fazer prova mínima do direito alegado. Foi oportunizada às partes toda dilação probatória, entretanto, a parte autora
não se dispôs a juntar sequer os extratos bancários referentes à época da formalização do contrato com o fim de demonstrar o não
recebimento do valor do empréstimo, havendo alegado em sua inicial que o serviço não foi prestado.

A teor do que dispõe o art. 186 do Código Civil, para que haja o dever de indenizar é necessário que ocorra uma ação ou omissão
voluntária capaz de violar direitos e causar danos a outrem. Por outro lado, o art. 188, I, do Código Civil dispõe que não constitui
ato ilícito o praticado em exercício regular de um direito reconhecido, in verbis:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que
exclusivamente moral, comete ato ilícito.
Art. 188. Não constituem atos ilícitos:
I - os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido;

Desse modo, não restando evidenciada a conduta ilícita do requerido, o pleito autoral deve ser julgado improcedente.

Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do NCPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido constante na inicial.

Deixo de condenar a parte requerente ao pagamento de custas e honorários de advogado, nos termos do que dispõe o art. 55 da
Lei nº. 9.099/95.

Em caso de recurso, o preparo compreenderá todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de
jurisdição, na forma do § 1º do art. 42 da Lei nº. 9.099/95.

P.R.I.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se com as cautelas legais.

São Bento-MA, 29/06/2017.
Juiz MARCELO MORAES REGO DE SOUZA
Titular da Comarca de São Bento

VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO BENTO fone: 0 XX (98) 3383-1575
Internet: www.tjma.jus.br / e-mail: vara1_sben@tjma.jus.br
Processo nº 13542016
Ação: Processo Cível e do Trabalho|processo de Conhecimento|procedimento de Conhecimento|procedimento do Juizado Especial
Cível
Autor: PEDRO DE JESUS MENDES PACHECO
Advogado(a):
Requerido: HONDA MOTOCICLETAS, ALVORADA MOTOCICLETA LTDA
Advogado(a): BRUNO MOURA DE OLIVEIRA OAB/MA 9463,
Advogado(a): SERGIO HENRIQUE FREITAS MENDONÇA OAB/MA 8936
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Tipo de Matéria: INTIMAÇÃO DE SENTENÇA
FINALIDADE: Intimar acerca da SENTENÇA proferida por este juizo, conforme segue transcrita: "

Dispensado o relatório, por força do art. 38 da Lei nº. 9.099/95.

Compulsando detidamente os autos, verifico que a lide versa sobre suposto defeito no motor do veículo adquirido pelo requerente,
tendo este afirmado que, quando em uso, o motor da motocicleta faz um barulho estranho, bem como a partida elétrica falha.

O autor, quando da propositura da ação, nada juntou aos autos no que diz respeito aos defeitos apontados, tampouco apresentou
testemunhas, sendo necessária a realização de perícia técnica, instrumento não comportado pela Lei n.º 9.099/95.

Imprescindível, assim, a prova pericial, realizada sob o crivo do contraditório, a fim de se apurar o real defeito do veículo, e se este
foi gerado por mau uso ou se o defeito de fabricação.

Como é sabido, o processo nos Juizados Especiais é regido pelos princípios da simplicidade, da informalidade, da economia
processual e da celeridade, de modo que os processos que ali tramitam, nos termos do art. 3º da Lei nº. 9.099/95, devem ser
simples, sem a complexidade exigida no procedimento comum, motivo pelo qual é inadmissível, em regra, a prova pericial nesse
tipo de procedimento.

No caso em apreço, verifica-se que a solução da demanda depende da produção de prova não admitida no procedimento de
Juizados Especiais, já que necessária a realização de perícia técnica a fim de verificar o real defeito do veículo e sua origem, o que
não é permitido no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis.

O art. 51 da Lei nº. 9.099/95 elenca como uma das causas de extinção do processo sem julgamento de mérito quando for
inadmissível o procedimento instituído por esta lei, in verbis:

Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei:
(...)
II - quando inadmissível o procedimento instituído por esta Lei ou seu prosseguimento, após a conciliação;

Diante do exposto, com fundamento no art. 51, II, da Lei nº. 9.099/95, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito.

Intimem-se.

Deixo de condenar a parte requerente ao pagamento das custas processuais e honorários de advogado, nos termos do art. 55 da
Lei 9.099/95.

Em caso de recurso, o preparo compreenderá todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de
jurisdição, na forma do § 1º do art. 42 da Lei 9.099/95.

São Bento-MA,28/06/2017
Juiz MARCELO MORAES REGO DE SOUZA
Titular da Comarca de São Bento

VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO BENTO fone: 0 XX (98) 3383-1575
Internet: www.tjma.jus.br / e-mail: vara1_sben@tjma.jus.br
Processo nº 13642016
Ação: Processo Cível e do Trabalho|processo de Conhecimento|procedimento de Conhecimento|procedimento do Juizado Especial
Cível
Autor: PEDRO JULIÃO SOUZA
Advogado(a): Maritônia Ferreira Sá, OAB/MA 8267
Requerido: BANCO BRADESCO
Advogado(a): WILSON SALES BELCHIOR, OAB/MA 11099-A

Tipo de Matéria: INTIMAÇÃO
FINALIDADE: INTIMAR os advogados das partes do processos acerca da sentença proferidap or este juizo, que segue transcrita: "
S E N T E N Ç A

Dispensado o relatório nos termos da norma inserta no art. 38 da Lei nº. 9.099/95.

Decido.
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Concedo a AJG.

Na espécie, a ação foi ajuizada contra o Banco requerido, objetivando, a declaração de inexistência da contratação de empréstimo
em reserva de margem consignada, com a consequente devolução em dobro das parcelas indevidamente descontadas, além de
indenização por danos morais.

A presente demanda deve ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, na medida em que a relação travada entre o
requerente e o requerido é de consumo, posto que a primeira é destinatária da prestação de serviço que incumbe ao requerido.

Nesse sentido, o ônus da prova incumbe ao réu, destacando que este não trouxe aos autos qualquer documento ou contrato
firmado com a autora, bem como não contesta a existência dos descontos, arguindo, preliminarmente, o indeferimento da inicial
pela a ausência de documento indispensável à propositura da ação e, no mérito, apenas que estes descontos são devidos ante a
formalização de contratos de empréstimos consignados firmados pela parte autora, no entanto, não promoveu a juntada do referido
contrato, o que é suficiente para comprovar a fraude praticada.

Ademais, o próprio INSS já editou Instrução Normativa visando regulamentar as consignações feitas nos benefícios
previdenciários, de modo que a Instrução Normativa nº. 121/2005 dispõe sobre a necessidade de efetiva contratação pelo titular do
benefício. Assim, como admitir que o banco réu atuou de boa-fé ao descontar valores referentes a contratos que não foram
firmados pela parte requerente. São incontroversos os descontos e não demonstrou o réu ter a autora autorizado os mesmos.

Das provas que emanam dos autos, observa-se o desconto no valor de R$ 37,62 (trinta e sete reais e sessenta e dois centavos),
informando, apenas, que foi feito em uma parcela, a partir do mês de junho de 2010, para um valor retirado de R$ 1,207,47 (mil
duzentos e sete reais e quarenta e dois centavos), não deixando claro a quantidade de parcelas que fora ou está sendo
descontada do benefício do autor.

Por outro lado, em que pese o autor não ter juntado o extrato bancário da época do empréstimo, para demonstrar o efetivo
depósito dos valores ou não, em sua conta, a instituição ré, da mesma forma, sequer acostou aos autos os instrumentos de
contrato aptos a comprovarem a celebração de negócio jurídico com a parte autora, ou mesmo a TED do depósito. Portanto, não
se desincumbiu do seu ônus de provar a veracidade da contratação do empréstimo, tendo em vista se tratar de relação
consumerista, não prosperando, destarte, a sua arguição preliminar.

Assim sendo, pode-se entender que houve fraude e a ré não pode dela se eximir, haja vista que deveria seguir critérios mais
cautelosos para a concessão de empréstimos.

É comezinho no país afora o modo como parte das financeiras age na contratação dos empréstimos, não controlando de forma
eficaz a concessão de empréstimos, com prepostos despreparados, que não se atém às devidas cautelas quando da celebração
do negócio jurídico. Desse modo, as empresas detêm culpa quando elegem seus funcionários.

Tem o réu, portanto, dever de indenizar. O nexo causal se demonstra através da ficha financeira de fls. 13 e 23, que demonstra de
forma inequívoca os descontos efetuados, promovidos pela instituição ré.

Entendo que é devido à parte autora o valor do empréstimo, restituído em dobro, conforme preleciona o art. 42, par. único, do
CDC.

Compreendo, igualmente, que o dano moral resta evidenciado, posto que a demandante, pessoa humilde, que sobrevive de um
parco benefício previdenciário, vê-se tolhida de determinada parcela deste sem que tenha contratado, sofrendo privações,
humilhações, sentimentos de impotência, injustiça, sendo atingido em sua dignidade. Deve ser considerado, para a fixação do
quantum do dano moral, o valor do empréstimo não contratado e os parâmetros da proporcionalidade e da vedação do
enriquecimento ilícito. Esse é o entendimento predominante nas Turmas Recursais do Estado Maranhão, vejamos:

SUMULA DO JULGAMENTO :1. RECURSO INOMINADO.2. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS E RESTITUIÇÃO DE VALORES.3. RECORRIDA QUE TEVE VALORES DEBITADOS EM SEU BENEFÍCIO
INDEVIDAMENTE, RELATIVOS A EMPRÉSTIMO NÃO CONTRAÍDO JUNTO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, ORA
RECORRENTE.4. RECORRENTE QUE, EMBORA TENHA AFIRMADO A EFETIVA REALIZAÇÃO DO NEGÓCIO, NÃO
APRESENTOU QUALQUER DOCUMENTO QUE COMPROVE QUE O EMPRÉSTIMO TENHA SIDO CONTRAÍDO PELA
RECORRIDA.5. A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CAUSOU DANOS AO RECORRIDO, AO AUTORIZAR EMPRÉSTIMO,
DISPENSANDO A APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO DA PARTE CONTRATANTE OU POR NÃO
ANALISÁ-LOS COM A DEVIDA CAUTELA. 6. NÃO RESTANDO DEMONSTRADA A PARTICIPAÇÃO DA RECORRIDA NO
EVENTO FRAUDULENTO, NÃO DEVE A MESMA ARCAR COM OS PREJUÍZOS, UMA VEZ QUE NÃO TEM CULPA POR
ERROS EM PROCEDIMENTOS INTERNOS DA EMPRESA . 7. O EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATATO CONSTITUI PRÁTICA DE
ILÍCITO PASSÍVEL DE REPARAÇÃO PECUNIÁRIA, NOS EXATOS TERMOS DO ART. 186 DO CÓDIGO CIVIL, FACE AOS
TRANSTORNOS CAUSADOS AO APOSENTADO, QUE INOBSTANTE AS DIFICULDADES INERENTES À PESSOA IDOSA,
TEVE DE SE AFASTAR DE SUAS OCUPAÇÕES HABITUAIS E DO CONFORTO DE SEU LAR PARA TRATAR DE RESOLVER
SITUAÇÃO LESIVA CAUSADA EXCLUSIVAMENTE PELA NEGLIGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ASSIM, OS DANOS
MORAIS RESTARAM CARACTERIZADOS. 8. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO E PROPORCIONAL AOS DANOS
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CAUSADOS, NÃO CONSTITUINDO CAUSA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO POR PARTE DO REQUERENTE. 9. RECURSO
CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MONOCRÁTICA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 10. JUROS
LEGAIS E CORREÇÃO MONETÁRIA COMO DISPOSTOS NA SENTENÇA MONOCRÁTICA. 11. CUSTAS PROCESSUAIS NA
FORMA DA LEI. 12. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 20%(VINTE POR CENTO) DO VALOR DA CONDENAÇÃO.
13. SÚMULA DO JULGAMENTO QUE SERVE DE ACÓRDÃO.INTELIGÊNCIA DO ART. 46, SEGUNDA PARTE, DA LEI 9099/95.
(3ª TURMA RECURSAL CÍVEL E CRIMINAL DO ESTADO DO MARANHÃO. RECURSO Nº 322/2010-3. REL. JUIZ NELSON
FERREIRA MARTINS FILHO. JULGADO EM 13/09/2010)

Ante o exposto e o que mais consta nos autos, confirmando os efeitos da tutela antecipada, JULGO PARCIALMENTE
PROCEDENTE O PEDIDO PARA:

I) DECLARAR A EXCLUSÃO da RMC- Reserva de Margem Consignada- junto ao benefício do autor, referente ao contrato de
empréstimo vigente (nº. 40251005310006201981) entre a parte autora PEDRO JULIÃO SOUZA e o demandado BANCO
BRADESCO S/A;

II) CONDENAR o réu a restituir à autora o valor de R$ 2.414,94 ( dois mil quatrocentos e quatorze reais e noventa e quatro
centavos) correspondente ao dobro do valor total do empréstimo, por não restar claro o número de parcelas descontadas, devendo
incidir os juros moratórios e a correção monetária a partir do evento danoso que coincide com a data do efetivo prejuízo (art. 398
do CC e Súmulas 43 e 54 do STJ), aplicando-se a taxa SELIC;

III) CONDENAR o réu a pagar, a título de indenização por danos morais à autora a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), valor
que entendo justo, em plena consonância com os princípios da proporcionalidade e da vedação do enriquecimento ilícito, devendo
incidir os juros moratórios a partir do evento danoso (art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ) e a correção monetária a contar da
presente data (Súmula 362 do STJ), aplicando-se a taxa SELIC.

IV) CONCEDO O PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA para determinar ao Banco réu a imediata suspensão dos descontos feitos
no benefício da parte autora referente ao contrato nº. 40251005310006201981, devendo o reclamado promover a exclusão dos
descontos, sob pena de multa no valor de R$ 100,00 (cem reais) por desconto feito após a presente data. OFICIE-SE, também, ao
INSS para cessar os descontos.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se com as cautelas legais.

São Bento/MA, 29/06/2016

MARCELO MORAES RÊGO DE SOUZA
Juiz de Direito Titular da Comarca de São Bento/MA.

VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO BENTO fone: 0 XX (98) 3383-1575
Internet: www.tjma.jus.br / e-mail: vara1_sben@tjma.jus.br
Processo nº 13642016
Ação: Processo Cível e do Trabalho|processo de Conhecimento|procedimento de Conhecimento|procedimento do Juizado Especial
Cível
Autor: PEDRO JULIÃO SOUZA
Advogado(a): Maritônia Ferreira Sá, OAB/MA 8267
Requerido: BANCO BRADESCO
Advogado(a): WILSON SALES BELCHIOR, OAB/MA 11099-A

Tipo de Matéria: INTIMAÇÃO
FINALIDADE: INTIMAR os advogados das partes do processos acerca da sentença proferidap or este juizo, que segue transcrita: "
S E N T E N Ç A

Dispensado o relatório nos termos da norma inserta no art. 38 da Lei nº. 9.099/95.

Decido.

Concedo a AJG.

Na espécie, a ação foi ajuizada contra o Banco requerido, objetivando, a declaração de inexistência da contratação de empréstimo
em reserva de margem consignada, com a consequente devolução em dobro das parcelas indevidamente descontadas, além de
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indenização por danos morais.

A presente demanda deve ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, na medida em que a relação travada entre o
requerente e o requerido é de consumo, posto que a primeira é destinatária da prestação de serviço que incumbe ao requerido.

Nesse sentido, o ônus da prova incumbe ao réu, destacando que este não trouxe aos autos qualquer documento ou contrato
firmado com a autora, bem como não contesta a existência dos descontos, arguindo, preliminarmente, o indeferimento da inicial
pela a ausência de documento indispensável à propositura da ação e, no mérito, apenas que estes descontos são devidos ante a
formalização de contratos de empréstimos consignados firmados pela parte autora, no entanto, não promoveu a juntada do referido
contrato, o que é suficiente para comprovar a fraude praticada.

Ademais, o próprio INSS já editou Instrução Normativa visando regulamentar as consignações feitas nos benefícios
previdenciários, de modo que a Instrução Normativa nº. 121/2005 dispõe sobre a necessidade de efetiva contratação pelo titular do
benefício. Assim, como admitir que o banco réu atuou de boa-fé ao descontar valores referentes a contratos que não foram
firmados pela parte requerente. São incontroversos os descontos e não demonstrou o réu ter a autora autorizado os mesmos.

Das provas que emanam dos autos, observa-se o desconto no valor de R$ 37,62 (trinta e sete reais e sessenta e dois centavos),
informando, apenas, que foi feito em uma parcela, a partir do mês de junho de 2010, para um valor retirado de R$ 1,207,47 (mil
duzentos e sete reais e quarenta e dois centavos), não deixando claro a quantidade de parcelas que fora ou está sendo
descontada do benefício do autor.

Por outro lado, em que pese o autor não ter juntado o extrato bancário da época do empréstimo, para demonstrar o efetivo
depósito dos valores ou não, em sua conta, a instituição ré, da mesma forma, sequer acostou aos autos os instrumentos de
contrato aptos a comprovarem a celebração de negócio jurídico com a parte autora, ou mesmo a TED do depósito. Portanto, não
se desincumbiu do seu ônus de provar a veracidade da contratação do empréstimo, tendo em vista se tratar de relação
consumerista, não prosperando, destarte, a sua arguição preliminar.

Assim sendo, pode-se entender que houve fraude e a ré não pode dela se eximir, haja vista que deveria seguir critérios mais
cautelosos para a concessão de empréstimos.

É comezinho no país afora o modo como parte das financeiras age na contratação dos empréstimos, não controlando de forma
eficaz a concessão de empréstimos, com prepostos despreparados, que não se atém às devidas cautelas quando da celebração
do negócio jurídico. Desse modo, as empresas detêm culpa quando elegem seus funcionários.

Tem o réu, portanto, dever de indenizar. O nexo causal se demonstra através da ficha financeira de fls. 13 e 23, que demonstra de
forma inequívoca os descontos efetuados, promovidos pela instituição ré.

Entendo que é devido à parte autora o valor do empréstimo, restituído em dobro, conforme preleciona o art. 42, par. único, do
CDC.

Compreendo, igualmente, que o dano moral resta evidenciado, posto que a demandante, pessoa humilde, que sobrevive de um
parco benefício previdenciário, vê-se tolhida de determinada parcela deste sem que tenha contratado, sofrendo privações,
humilhações, sentimentos de impotência, injustiça, sendo atingido em sua dignidade. Deve ser considerado, para a fixação do
quantum do dano moral, o valor do empréstimo não contratado e os parâmetros da proporcionalidade e da vedação do
enriquecimento ilícito. Esse é o entendimento predominante nas Turmas Recursais do Estado Maranhão, vejamos:

SUMULA DO JULGAMENTO :1. RECURSO INOMINADO.2. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS E RESTITUIÇÃO DE VALORES.3. RECORRIDA QUE TEVE VALORES DEBITADOS EM SEU BENEFÍCIO
INDEVIDAMENTE, RELATIVOS A EMPRÉSTIMO NÃO CONTRAÍDO JUNTO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, ORA
RECORRENTE.4. RECORRENTE QUE, EMBORA TENHA AFIRMADO A EFETIVA REALIZAÇÃO DO NEGÓCIO, NÃO
APRESENTOU QUALQUER DOCUMENTO QUE COMPROVE QUE O EMPRÉSTIMO TENHA SIDO CONTRAÍDO PELA
RECORRIDA.5. A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CAUSOU DANOS AO RECORRIDO, AO AUTORIZAR EMPRÉSTIMO,
DISPENSANDO A APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO DA PARTE CONTRATANTE OU POR NÃO
ANALISÁ-LOS COM A DEVIDA CAUTELA. 6. NÃO RESTANDO DEMONSTRADA A PARTICIPAÇÃO DA RECORRIDA NO
EVENTO FRAUDULENTO, NÃO DEVE A MESMA ARCAR COM OS PREJUÍZOS, UMA VEZ QUE NÃO TEM CULPA POR
ERROS EM PROCEDIMENTOS INTERNOS DA EMPRESA . 7. O EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATATO CONSTITUI PRÁTICA DE
ILÍCITO PASSÍVEL DE REPARAÇÃO PECUNIÁRIA, NOS EXATOS TERMOS DO ART. 186 DO CÓDIGO CIVIL, FACE AOS
TRANSTORNOS CAUSADOS AO APOSENTADO, QUE INOBSTANTE AS DIFICULDADES INERENTES À PESSOA IDOSA,
TEVE DE SE AFASTAR DE SUAS OCUPAÇÕES HABITUAIS E DO CONFORTO DE SEU LAR PARA TRATAR DE RESOLVER
SITUAÇÃO LESIVA CAUSADA EXCLUSIVAMENTE PELA NEGLIGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ASSIM, OS DANOS
MORAIS RESTARAM CARACTERIZADOS. 8. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO E PROPORCIONAL AOS DANOS
CAUSADOS, NÃO CONSTITUINDO CAUSA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO POR PARTE DO REQUERENTE. 9. RECURSO
CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MONOCRÁTICA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 10. JUROS
LEGAIS E CORREÇÃO MONETÁRIA COMO DISPOSTOS NA SENTENÇA MONOCRÁTICA. 11. CUSTAS PROCESSUAIS NA
FORMA DA LEI. 12. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 20%(VINTE POR CENTO) DO VALOR DA CONDENAÇÃO.
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13. SÚMULA DO JULGAMENTO QUE SERVE DE ACÓRDÃO.INTELIGÊNCIA DO ART. 46, SEGUNDA PARTE, DA LEI 9099/95.
(3ª TURMA RECURSAL CÍVEL E CRIMINAL DO ESTADO DO MARANHÃO. RECURSO Nº 322/2010-3. REL. JUIZ NELSON
FERREIRA MARTINS FILHO. JULGADO EM 13/09/2010)

Ante o exposto e o que mais consta nos autos, confirmando os efeitos da tutela antecipada, JULGO PARCIALMENTE
PROCEDENTE O PEDIDO PARA:

I) DECLARAR A EXCLUSÃO da RMC- Reserva de Margem Consignada- junto ao benefício do autor, referente ao contrato de
empréstimo vigente (nº. 40251005310006201981) entre a parte autora PEDRO JULIÃO SOUZA e o demandado BANCO
BRADESCO S/A;

II) CONDENAR o réu a restituir à autora o valor de R$ 2.414,94 ( dois mil quatrocentos e quatorze reais e noventa e quatro
centavos) correspondente ao dobro do valor total do empréstimo, por não restar claro o número de parcelas descontadas, devendo
incidir os juros moratórios e a correção monetária a partir do evento danoso que coincide com a data do efetivo prejuízo (art. 398
do CC e Súmulas 43 e 54 do STJ), aplicando-se a taxa SELIC;

III) CONDENAR o réu a pagar, a título de indenização por danos morais à autora a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), valor
que entendo justo, em plena consonância com os princípios da proporcionalidade e da vedação do enriquecimento ilícito, devendo
incidir os juros moratórios a partir do evento danoso (art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ) e a correção monetária a contar da
presente data (Súmula 362 do STJ), aplicando-se a taxa SELIC.

IV) CONCEDO O PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA para determinar ao Banco réu a imediata suspensão dos descontos feitos
no benefício da parte autora referente ao contrato nº. 40251005310006201981, devendo o reclamado promover a exclusão dos
descontos, sob pena de multa no valor de R$ 100,00 (cem reais) por desconto feito após a presente data. OFICIE-SE, também, ao
INSS para cessar os descontos.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se com as cautelas legais.

São Bento/MA, 29/06/2016

MARCELO MORAES RÊGO DE SOUZA
Juiz de Direito Titular da Comarca de São Bento/MA.

VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO BENTO fone: 0 XX (98) 3383-1575
Internet: www.tjma.jus.br / e-mail: vara1_sben@tjma.jus.br
Processo nº  1431-88.2016.8.10.0120      (14312016) 
Ação: Processo Cível e do Trabalho | Processo de Conhecimento | Procedimento de Conhecimento | Procedimento Ordinário
Autor: RAIMUNDA SOARES MARTINS
Advogado: Nielson de Jesus Costa Silva OAB/MA 9914
Requerido: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO
Tipo de Matéria: INTIMAÇÃO
FINALIDADE: Comparecer em audiência de Conciliação designada para o dia 07/08/2017 às 14:30 horas, na forma do art.
334, do NCPC, unicamente para possibilitar a composição amigável do litígio. Caso não haja interresse pelo réu na audiência
prévia, deverá assim se manifestar com 10 dias de antecedência, contados da data de audiência(Art. 335, §5º, NCPC).
Advertência 1: o não comparecimento injustificado do autor ou dos réus à audiência prévia será considerado como ato atentatório à
dignidade da justiça, e apenado com multa de até 2% da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor
do Estado (Art. 344, §8º, NCPC).
Devendo o(a) mesmo(a) comparecer com seu(a) constituinte, conforme Portaria desta comarca do Dr. Karlos Alberto Ribeiro Mota,
nº 01/2015 no "Art. 1º - Determinar que a intimação das partes seja efetuada unicamente na pessoa de seu advogado devidamente
constituído nos autos, inclusive no que tange ao comparecimento da parte em audiência, com a publicação da intimação no Diário
da Justiça Eletrônico (DJE);"
Sede do Juízo: Fórum Desembargador Arnaldo Miguel Campos, Rua Antonio Manoel Padilha, s/n, bairro Mutirão, São Bento-MA,
CEP: 65.235-000.
São Bento-MA, 29 de junho de 2017
 Juiz MARCELO MORAES REGO DE SOUZA
Titular da Comarca de São Bento

VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO BENTO fone: 0 XX (98) 3383-1575
Internet: www.tjma.jus.br / e-mail: vara1_sben@tjma.jus.br
Processo nº 14402014
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Ação: Processo Cível e do Trabalho|processo de Conhecimento|procedimento de Conhecimento|procedimento do Juizado Especial
Cível
Autor: RAIMUNDA EUGENIA PEREIRA
Advogado(a): Jorgetans Damasceno, OAB/ MA 5880
Requerido: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

Tipo de Matéria: INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO AUTOR.
FINALIDADE: Intimar para no prazo de 10 (dez) dias apresentar contrarrazões ao recurso inominado .

São Bento-MA, 28/06/2017
Juiz MARCELO MORAES REGO DE SOUZA
Titular da Comarca de São Bento

VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO BENTO fone: 0 XX (98) 3383-1575
Internet: www.tjma.jus.br / e-mail: vara1_sben@tjma.jus.br
Processo nº 14502016 JECC
Ação: Processo Cível e do Trabalho|processo de Conhecimento|procedimento de Conhecimento|procedimento do Juizado Especial
Cível
Autor: JOSE GOMES DE CASTRO
Advogado(a): Marcelo Sérgio de Oliveira Barros , OAB/MA 5840
Requerido: BANCO SANTANDER

Tipo de Matéria: INTIMAÇÃO DE DESPACHO/DECISÃO.
FINALIDADE: INTIMAR a PARTE AUTORA ACERCA DA SENTENÇA proferida por este juizo, conforme segue transcrito: "
SENTENÇA

Dispensado o relatório nos termos da norma inserta no Art. 38 da Lei nº 9.099/95.

Decido.

Compulsando os autos, verifico que a parte autora deixou de cumprir a diligência que lhe fora incumbida. Com efeito, a parte
autora permaneceu inerte quanto à decisão que determinou a emenda da inicial, conforme certidão de fl. 14.

O Novo Código de Processo Civil, em seu art. 321, expressa que se o juiz verificar que a petição inicial não preenche os requisitos
exigidos nos arts. 319 e 320 do NCPC, ou que ainda perceba que há defeito ou irregularidades capazes de dificultar o julgamento
do mérito, determinará que o autor da ação emende a inicial ou a complete, no prazo de 15 (quinze) dias.
No parágrafo único do mesmo artigo, expressa ainda que se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.
Determinada à parte autora que emende a inicial e não sendo atendida a diligência, resta ao juízo julgar pela extinção do processo,
sem apreciação do mérito, com apoio nos art. 321, parágrafo único c/c art. 330 IV, todos do NCPC.
Isto posto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e consequentemente JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO
MÉRITO, com base nos arts. 321, parágrafo único e 330, IV, todos do NCPC.

Após o trânsito em julgado, determino o arquivamento com baixa na distribuição.

P.R.I."

São Bento-MA, 29 de junho de 2017.

Juiz MARCELO MORAES REGO DE SOUZA
Titular da Comarca de São Bento

VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO BENTO fone: 0 XX (98) 3383-1575
Internet: www.tjma.jus.br / e-mail: vara1_sben@tjma.jus.br
Processo nº 14642015
Ação: Processo Cível e do Trabalho|processo de Conhecimento|procedimento de Conhecimento|procedimento do Juizado Especial
Cível
Autor: RAIMUNDO NONATO SOUSA DE OLIVEIRA
Advogado(a): NIELSON DE JESUS COSTA SILVA, OAB/MA 9914
Requerido: BANCO BONSUCESSO, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A/ BMC
Advogado(a): WILSON SALES BELCHIOR, OAB/MA 11.099-A
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Tipo de Matéria: INTIMAÇÃO DE SENTENÇA
FINALIDADE: Intimar acerca da SENTENÇA proferida por este juizo, conforme segue transcrita: "

S E N T E N Ç A

Dispensado o relatório nos termos da norma inserta no art. 38 da Lei nº. 9.099/95.

Decido.

Concedo a AJG.

Na espécie, a ação foi ajuizada contra o Banco requerido, objetivando, o recebimento das parcelas descontadas em excesso, no
presente caso, até julho de 2016, com a consequente devolução em dobro das parcelas indevidamente descontadas, além de
indenização por danos morais.

A presente demanda deve ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, na medida em que a relação travada entre o
requerente e o requerido é de consumo, posto que a primeira é destinatária da prestação de serviço que incumbe ao requerido.

Nesse sentido, o ônus da prova incumbe ao réu, destacando que este não trouxe aos autos qualquer documento ou contrato
firmado com a autora, bem como atesta e demonstra a existência dos descontos do benefício do autor, arguindo, preliminarmente,
a exclusão do primeiro requerido do polo passivo da ação, pelo fato deste ter feito a cessão do crédito ao Banco Bradesco
financiamentos e, no mérito, apenas que estes descontos são devidos ante a formalização de contrato de empréstimo consignado
firmado pela parte autora, no entanto, não promoveu a juntada do referido contrato, o que é suficiente para comprovar a fraude
praticada.

Assim, acolho a preliminar e excluo o Banco Bonsucesso S/A do polo passivo da presente ação, permanecendo, apenas, o Banco
Bradesco Financiamentos nos autos.

Ademais, o próprio INSS já editou Instrução Normativa visando regulamentar as consignações feitas nos benefícios
previdenciários, de modo que a Instrução Normativa nº. 121/2005 dispõe sobre a necessidade de efetiva contratação pelo titular do
benefício. Assim, como admitir que o banco réu atuou de boa-fé ao descontar valores referentes a contratos que não foram
firmados pela parte requerente. São incontroversos os descontos e não demonstrou o réu ter a autora autorizado os mesmos.

Das provas que emanam dos autos, observa-se que o desconto no valor de R$ 121,41 (cento e vinte e um reais e quarenta e um
centavos), têm-se que o presente empréstimo foi feito em em 62 parcelas, a partir do mês de janeiro de 2009, restando clara a
realização de descontos em quantidade de parcelas que excederam desde o dia final do referido contrato, março de 2014, em que
o requerente formalizou. Como continuou pagando até o mês de julho de 2016, diante da cobrança feita pela empresa ré, e por ela
carreada aos autos, o empréstimo teria sido realizado em 89 parcelas, pois ficou evidente o início da cobrança.

Nesse viés, o autor juntou o extrato bancário desde o início dos descontos das parcelas do empréstimo, para demonstrar a data
efetiva efetivo início do contrato. A instituição ré sequer acostou aos autos os instrumentos de contrato aptos a comprovarem a
celebração de negócio jurídico com a parte autora, conforme alega em sua peça contestatória, colacionando, tão somente, o
espelho dos descontos no mesmo valor que o autor informou, porém em data de início errados e em números maiores de
prestações. Ato contínuo, o negócio foi confirmado pela parte autora, trazendo à baila a discussão sobre o número de parcelas
descontadas em excesso, bem como da celebração de contrato que estendesse os descontos. Como já demonstrado nos autos, o
contrato celebrado teve início em janeiro de 2009 e fim em março de 2014.

Portanto, a parte requerida não se desincumbiu do seu ônus de provar a veracidade do número prestações descontadas,
tampouco da data de início e final dos descontos, em conformidade com o demonstrativo que trouxe aos autos.

Assim sendo, pode-se entender que houve fraude e a ré não pode dela se eximir, haja vista que deveria seguir critérios mais
cautelosos para a concessão de empréstimos.

É comezinho no país afora o modo como parte das financeiras age na contratação dos empréstimos, não controlando de forma
eficaz a concessão dos mesmos, com prepostos despreparados que não se atém às devidas cautelas quando da celebração do
negócio jurídico. Desse modo, as empresas detêm culpa quando elegem seus funcionários.

Tem o réu, portanto, dever de indenizar. O nexo causal se demonstra através das fichas financeiras de fls. 15/1823, que
demonstram de forma inequívoca os descontos efetuados, promovidos pela instituição ré, e corroborado pela própria parte
requerida.

Entendo que é devido à parte autora o valor do empréstimo, restituído em dobro, conforme preleciona o art. 42, par. único, do
CDC.
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Compreendo, igualmente, que o dano moral resta evidenciado, posto que a demandante, pessoa humilde, que sobrevive de um
parco benefício previdenciário, vê-se tolhida de determinada parcela deste sem que tenha contratado, sofrendo privações,
humilhações, sentimentos de impotência, injustiça, sendo atingido em sua dignidade. Deve ser considerado, para a fixação do
quantum do dano moral, o valor do empréstimo não contratado e os parâmetros da proporcionalidade e da vedação do
enriquecimento ilícito. Esse é o entendimento predominante nas Turmas Recursais do Estado Maranhão, vejamos:

SUMULA DO JULGAMENTO :1. RECURSO INOMINADO.2. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS E RESTITUIÇÃO DE VALORES.3. RECORRIDA QUE TEVE VALORES DEBITADOS EM SEU BENEFÍCIO
INDEVIDAMENTE, RELATIVOS A EMPRÉSTIMO NÃO CONTRAÍDO JUNTO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, ORA
RECORRENTE.4. RECORRENTE QUE, EMBORA TENHA AFIRMADO A EFETIVA REALIZAÇÃO DO NEGÓCIO, NÃO
APRESENTOU QUALQUER DOCUMENTO QUE COMPROVE QUE O EMPRÉSTIMO TENHA SIDO CONTRAÍDO PELA
RECORRIDA.5. A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CAUSOU DANOS AO RECORRIDO, AO AUTORIZAR EMPRÉSTIMO,
DISPENSANDO A APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO DA PARTE CONTRATANTE OU POR NÃO
ANALISÁ-LOS COM A DEVIDA CAUTELA. 6. NÃO RESTANDO DEMONSTRADA A PARTICIPAÇÃO DA RECORRIDA NO
EVENTO FRAUDULENTO, NÃO DEVE A MESMA ARCAR COM OS PREJUÍZOS, UMA VEZ QUE NÃO TEM CULPA POR
ERROS EM PROCEDIMENTOS INTERNOS DA EMPRESA . 7. O EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATATO CONSTITUI PRÁTICA DE
ILÍCITO PASSÍVEL DE REPARAÇÃO PECUNIÁRIA, NOS EXATOS TERMOS DO ART. 186 DO CÓDIGO CIVIL, FACE AOS
TRANSTORNOS CAUSADOS AO APOSENTADO, QUE INOBSTANTE AS DIFICULDADES INERENTES À PESSOA IDOSA,
TEVE DE SE AFASTAR DE SUAS OCUPAÇÕES HABITUAIS E DO CONFORTO DE SEU LAR PARA TRATAR DE RESOLVER
SITUAÇÃO LESIVA CAUSADA EXCLUSIVAMENTE PELA NEGLIGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ASSIM, OS DANOS
MORAIS RESTARAM CARACTERIZADOS. 8. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO E PROPORCIONAL AOS DANOS
CAUSADOS, NÃO CONSTITUINDO CAUSA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO POR PARTE DO REQUERENTE. 9. RECURSO
CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MONOCRÁTICA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 10. JUROS
LEGAIS E CORREÇÃO MONETÁRIA COMO DISPOSTOS NA SENTENÇA MONOCRÁTICA. 11. CUSTAS PROCESSUAIS NA
FORMA DA LEI. 12. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 20%(VINTE POR CENTO) DO VALOR DA CONDENAÇÃO.
13. SÚMULA DO JULGAMENTO QUE SERVE DE ACÓRDÃO.INTELIGÊNCIA DO ART. 46, SEGUNDA PARTE, DA LEI 9099/95.
(3ª TURMA RECURSAL CÍVEL E CRIMINAL DO ESTADO DO MARANHÃO. RECURSO Nº 322/2010-3. REL. JUIZ NELSON
FERREIRA MARTINS FILHO. JULGADO EM 13/09/2010)

Ante o exposto e o que mais consta nos autos, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO PARA:

I) CONDENAR a parte ré a restituir à autora o valor de R$ 7.907,76 ( sete mil novecentos e sete reais e setenta e seis centavos)
correspondente ao dobro do valor total das 28 prestações descontadas em excesso, devendo incidir os juros moratórios e a
correção monetária a partir do evento danoso que coincide com a data do efetivo prejuízo (art. 398 do CC e Súmulas 43 e 54 do
STJ), aplicando-se a taxa SELIC;

II) CONDENAR a parte ré a pagar, a título de indenização por danos morais à parte autora, a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil
reais), valor que entendo justo, em plena consonância com os princípios da proporcionalidade e da vedação do enriquecimento
ilícito, devendo incidir os juros moratórios a partir do evento danoso (art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ) e a correção monetária a
contar da presente data (Súmula 362 do STJ), aplicando-se a taxa SELIC.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se com as cautelas legais.

São Bento-MA, 28 de junho de 2017.
Juiz MARCELO MORAES REGO DE SOUZA
Titular da Comarca de São Bento

VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO BENTO fone: 0 XX (98) 3383-1575
Internet: www.tjma.jus.br / e-mail: vara1_sben@tjma.jus.br
Processo nº 15652014
Ação: Processo Cível e do Trabalho|processo de Conhecimento|procedimento de Conhecimento|procedimento do Juizado Especial
Cível
Autor: MARIA BENEDITA CAMARA DIAS

Requerido: BANCO ITAU UNIBANCO S/A
Advogado(a): GIOVANNY MICHAEL VIEIRA NAVARRO , OAB/MA 9320

Tipo de Matéria: INTIMAÇÃO
FINALIDADE: INTIMAR AS PARTES ACERCA DO DESPACHO PROFERIDO POR ESTE JUIZO, QUE SEGUE TRANSCRITO:
"Considerando o deposito efetuado pelo requerido, conforme manifestação e documentos de fls. dos autos, expeça-se alvará em
favor do autor e de seu advogado quanto ao valor depositado judicialmente.
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Recebido o alvará, não havendo Impugnação, arquivem-se os autos com baixa.
Intime-se as partes.
Cumpra-se.
São Bento/MA, 28/06/2017

MARCELO MORAES RÊGO DE SOUZA
Juiz Titular da Comarca de São Bento

VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO BENTO fone: 0 XX (98) 3383-1575
Internet: www.tjma.jus.br / e-mail: vara1_sben@tjma.jus.br
Processo nº 15682014
Ação: Processo Cível e do Trabalho|processo de Conhecimento|procedimento de Conhecimento|procedimento do Juizado Especial
Cível
Autor: MARIA DA GRAÇA GOMES FARIAS
Advogado(a): Fabio Luiz Viégas Cutrim . OAB/MA 8693
Requerido: BANCO ITAU UNIBANCO S/A
ADVOGADO: GIOVANNY MICHAEL VIEIRA NAVARRO, OAB/MA 9320

Tipo de Matéria: INTIMAÇÃO SENTENÇA .
FINALIDADE: Intimar acerca da SENTENÇA proferida por este juizo, conforme segue transcrito: "SENTENÇA

Dispensado o relatório nos termos da norma inserta no Art. 38 da Lei nº. 9.099/95.

Decido.

Compulsando os autos, verifico as partes transigiram, conforme instrumento de acordo acostado às fls. 30/33.

A parte ré comprovou o cumprimento do acordo às fls. 38/41.

Ante o exposto, homologo, por sentença, o acordo celebrado às fls. 30/33 em todos os seus termos, para que surtam os seus
jurídicos e legais efeitos, extinguindo-se o presente feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, "b", do NCPC.,
revogando, por conseguinte a liminar anteriormente concedida.

P.R.I.

Após o trânsito em julgado desta decisão, dê-se baixa na distribuição arquivando-se os autos.

São Bento-MA, 29 /06/2017
Juiz MARCELO MORAES RÊGO DE SOUZA
Titular da Comarca de São Bento

VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO BENTO fone: 0 XX (98) 3383-1575
Internet: www.tjma.jus.br / e-mail: vara1_sben@tjma.jus.br
Processo nº 1572-10.2016.8.10.0120
Ação: Processo Criminal | Processo Comum | Ação Penal de Competência do Júri
Autor(a): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
Acusado: EDNEI DE JESUS OLIVEIRA
Advogado(a): JOSÉ DE RIBAMAR RAMOS SILVA OAB/MA4.248

Tipo de Matéria: INTIMAÇÃO
Dr.(a) JOSÉ DE RIBAMAR RAMOS SILVA, OAB/MA 4.248, advogado(a) do(a) acusado(a) acima mencionado.
FINALIDADE: Para tomar ciência da decisão proferida pelo MM. Juiz desta comarca, nos autos acima epigrafado, cujo dispositivo
segue transcrito:
DISPOSITIVO DA DECISÃO: " (...) DECISÃO. Às fls. 102/108 consta pedido de REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA,
postulado pelo indiciado EDNEI DE JESUS OLIVEIRA, denunciado por haver praticado, em tese, os crimes tipificados nos art. 121,
§2º, I e IV, do CP, alegando em síntese, cabimento de medidas cautelares diversas do ergástulo preventivo. O Órgão Ministerial
manifestou-se pelo indeferimento do pedido (fl. 110). Decido. Compulsando os autos, verifico que assiste razão ao Órgão
Ministerial, posto que o suplicante não apresentou nenhuma inovação capaz de demonstrar a desnecessidade da prisão
preventiva, permanecendo os motivos autorizadores da prisão cautelar, conforme já amplamente fundamentado na decisão de fl.
67, posto que persistem as condições fáticas que ensejaram a sua decretação, evidenciando-se a necessidade da manutenção da
prisão cautelar imposta ao mesmo, donde se infere a necessidade de garantir a ordem pública, considerando especialmente a
gravidade do delito imputado ao réu, somado a recente condenação do mesmo por crime de porte de arma de fogo de uso restrito
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(Proc. n.º 14462016), bem como pronunciado em outro feito por haver praticado, em tese, os crimes tipificados nos art. 121, caput,
do CP e art. 14 da Lei n.º 10.826/2006 (Proc. n.º 1592013), revelando a necessidade de manutenção da cautelar extrema,
acrescendo-se que há prova da existência de crime e indícios suficientes de autoria imputada ao requerente, já havendo o mesmo
sido pronunciado, conforme decisão de fls. 92/94. Convém alvitrar que condições pessoais do acusado, ainda que comprovadas,
não obstam a custódia provisória. Ante o exposto, indefiro o pedido em apreço, mantendo a decisão que decretou a prisão
preventiva pelos seus próprios fundamentos. Intime-se o acusado através de seu defensor. Notifique-se o Órgão Ministerial.
Aguarde-se em secretaria a resolução do Incidente de Desaforamento de Julgamento n.º 0002004-64.2017.8.10.0000
(013711-2017) - São Bento/MA. Cumpra-se. São Bento/MA, 27 de junho de 2017. Juiz MARCELO MORAES RÊGO DE SOUZA
Titular da Comarca de São Bento/MA"
São Bento (MA), 28 de junho de 2017. José Benvindo do Vale Ferreira, Secretário Judicial, conferi e assino.
Juiz MARCELO MORAES RÊGO DE MORAES
Titular da Comarca de São Bento

VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO BENTO fone: 0 XX (98) 3383-1575
Internet: www.tjma.jus.br / e-mail: vara1_sben@tjma.jus.br
Processo nº 159-64.2013.8.10.0120
Ação: Processo Criminal | Processo Comum | Ação Penal - Procedimento Ordinário
Autor(a): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
Acusado: EDNEI DE JESUS OLIVEIRA
Advogado(a): JOSÉ DE RIBAMAR RAMOS SILVA OAB/MA 4.248

Tipo de Matéria: INTIMAÇÃO
Dr.(a) JOSÉ DE RIBAMAR RAMOS SILVA OAB/MA 4.248, advogado(a) do(a) acusado(a) acima mencionado.
FINALIDADE: Para tomar ciência da decisão proferida pelo MM. Juiz desta comarca, nos autos acima epigrafado, cujo dispositivo
segue transcrito:
DISPOSITIVO DA DECISÃO: " (...) DECISÃO Às fls. 174/180 consta pedido de REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA,
postulado pelo indiciado EDNEI DE JESUS OLIVEIRA, denunciado por haver praticado, em tese, os crimes tipificados nos art. 121,
caput, do CP e art. 14 da Lei n.º 10.826/2006, alegando em síntese, cabimento de medidas cautelares diversas do ergástulo
preventivo. O Órgão Ministerial manifestou-se pelo indeferimento do pedido (fl. 182). Decido. Compulsando os autos, verifico que
assiste razão ao Órgão Ministerial, posto que a defesa não juntou elementos novos que descaracterizassem a manutenção da
prisão ora debatida, permanecendo os motivos autorizadores da prisão cautelar, conforme já amplamente fundamentado na
decisão de fl. 162/163, sendo medida conveniente e imprescindível. Convém alvitrar que condições pessoais do acusado, ainda
que comprovadas, não obstam a custódia provisória. Ante o exposto, indefiro o pedido em apreço, mantendo a decisão que
decretou a prisão preventiva pelos seus próprios fundamentos. Intime-se o acusado através de seu defensor. Notifique-se o Órgão
Ministerial. Aguarde-se em secretaria a resolução do Incidente de Desaforamento de Julgamento n.º 0002004-64.2017.8.10.0000
(013711-2017) - São Bento/MA. Cumpra-se. São Bento/MA, 27 de junho de 2017. Juiz MARCELO MORAES RÊGO DE SOUZA.
Titular da Comarca de São Bento/MA."
São Bento (MA), 28 de junho de 2017. José Benvindo do Vale Ferreira, Secretário Judicial, conferi e assino.
Juiz MARCELO MORAES RÊGO DE MORAES
Titular da Comarca de São Bento

VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO BENTO fone: 0 XX (98) 3383-1575
Internet: www.tjma.jus.br / e-mail: vara1_sben@tjma.jus.br
Processo nº 16022014
Ação: Processo Cível e do Trabalho|processo de Conhecimento|procedimento de Conhecimento|procedimento do Juizado Especial
Cível
Autor: MARIA HORTENCIA ALMEIDA LEITE
Advogado(a): JORGETANS DAMASCENO, OAB/MA 5880
Requerido: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
Advogado(a): WILSON SALES BELCHIOR, OAB/MA 11.099-A

Tipo de Matéria: INTIMAÇÃO DE SENTENÇA
FINALIDADE: Intimar acerca da SENTENÇA proferida por este juizo, conforme segue transcrita: "

S E N T E N Ç A

Dispensado o relatório (art. 38 da Lei 9.099/95).

Decido.

Trata-se a ação de repetição de indébito c/c indenização por danos morais ajuizada por MARIA HORTENCIA ALMEIDA LEITE em
face do BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, onde se discute a existência de contrato bancário para a realização de
empréstimo consignado, pretendendo a parte autora a restituição dos valores descontados indevidamente sobre o seu benefício
previdenciário, além da condenação por danos morais.
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Inicialmente, observo que a parte requerida suscitou preliminar consistente da necessária reunião dos feitos sob a alegação de
incidência dos institutos de conexão, não vejo razão para a mesma prosperar. De fato, reputa-se conexa duas ou mais ações
quando lhes for comum o objeto ou a causa de pedir. Não é o caso dos autos. De fato, conforme se afere dos documentos
juntados nos presentes autos e dos demais processos com identidade das partes, a causa de pedir não é de nenhuma forma a
mesma, eis que os contratos que ensejam o questionamento trazido a Juízo são diversos, portanto, não há conexão ou
litispendência entre as causa, apenas a identidade das partes e do objeto, mas tal não configura qualquer dos institutos. Por todas
as razões antes expostas, rejeito a preliminar arguida pela requerida.

No que tange a preliminar de ausência de documento indispensável para a propositura da ação como causa de indeferimento da
petição inicial. No entanto, rejeito a referida preliminar, posto que o documento indicado com ausente refere-se a análise do mérito
da demanda, podendo ser suprido no decorrer da dilação probatória pelos variados meios de prova. Somado a isso, o histórico de
consignações acostado à fl. 07 supri a alegada ausência de documento que comprove os débitos no benefício da autora.

Com relação à preliminar de complexidade da causa, no entanto, entendo que esta preliminar não merece prosperar, haja vista ser
possível a análise desta questão em sede de Juizados, não demandando nenhum tipo de prova pericial.

No mérito, destaco que a presente demanda deve ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, na medida em que a
relação travada entre o requerente e o requerido é de consumo, posto que o primeiro é destinatário da prestação de serviço que
incumbe ao requerido.

Nesse sentido, o ônus da prova incumbe ao réu (art. 373, II, NCPC), destacando que este juntou aos autos cópia do contrato
devidamente assinado pela parte autora (fls. 43/46), corroborados pelos demais documentos acostado na contestação.

Cumpre ressaltar, ainda, que a Instrução Normativa nº 121/2005 do INSS, que visa regulamentar as consignações feitas nos
benefícios previdenciários, dispõe que é necessária a contratação expressa pelo titular do benefício para que os descontos
consignados possam ser feitos. Vejamos:

"Art. 1º Podem ser consignados e/ou retidos descontos na renda mensal dos benefícios de aposentadoria ou de pensão por morte,
para pagamento de empréstimos, financiamentos e operações de arrendamento mercantil, somente após efetiva contratação pelo
titular do benefício em favor da instituição financeira pagadora ou não do benefício, desde que:
I - o desconto, seu valor e o respectivo número de prestações a consignar sejam expressamente autorizados pelo próprio titular do
benefício;"

Pois bem, o requerido juntou documentos que demonstram a efetiva contratação do empréstimo pela parte requerente, o que
contradiz a tese de que esta não contraiu a dívida em questão, conforme alegado na inicial.

Vale ressaltar que, apesar de se tratar de relação notadamente consumerista, a inversão do ônus da prova não isenta o
consumidor de fazer prova mínima do direito alegado. Foi oportunizada às partes toda dilação probatória, entretanto, a parte autora
não se dispôs a juntar sequer os extratos bancários referentes à época da formalização do contrato com o fim de demonstrar o não
recebimento do valor do empréstimo.

A teor do que dispõe o art. 186 do Código Civil, para que haja o dever de indenizar é necessário que ocorra uma ação ou omissão
voluntária capaz de violar direitos e causar danos a outrem. Por outro lado, o art. 188, I, do Código Civil dispõe que não constitui
ato ilícito o praticado em exercício regular de um direito reconhecido, in verbis:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que
exclusivamente moral, comete ato ilícito.
Art. 188. Não constituem atos ilícitos:
I - os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido;

Desse modo, não restando evidenciada a conduta ilícita do requerido, o pleito autoral deve ser julgado improcedente. Nesse
sentido, as seguintes decisões:

AGRAVO REGIMENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. DESERÇÃO. REJEIÇÃO. PREPARO ORIGINAL. COMANDO INEXISTENTE NO
CPC. PRECEDENTES DO STJ. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. NULIDADE. REVELIA. DESENTRANHAMENTO DA
CONTESTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MÉRITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DE
INDÉBITO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA.
AUSÊNCIA DE VÍCIOS CONSUMERISTAS. FORÇA OBRIGACIONAL DOS CONTRATOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO
PROVIDO. 1. Não há que se falar em deserção, pois o artigo 511, do CPC não exige que a comprovação do pagamento do
preparo recursal seja feita através da apresentação do documento original. Preliminar rejeitada. 2. O desentranhamento da
contestação do réu revel não constitui efeitos da revelia, inexistindo no CPC qualquer dispositivo determinando a realização dessa
providência. Ademais, não há óbice para que os documentos juntados com a contestação sirvam para auxiliar na formação do
convencimento do Julgador, especialmente porque o artigo 322 do CPC faculta ao réu revel intervir no processo em qualquer fase,
recebendo-o no estado em que se encontrar, entendimento que privilegia a concretização do conceito de Justiça. Preliminar de
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nulidade rejeitada. 3. Tratando-se de relação consumerista (Súmula nº 297 do STJ), a lide comporta análise à luz da teoria da
responsabilidade objetiva, consagrada no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. 4. O demandado se desincumbiu do ônus
de comprovar que a autora, de fato, firmou contrato de empréstimo em questão e que possuía plena ciência das obrigações
pactuadas, eis que acostou cópia do pacto devidamente assinado por ela. Assim, comprovada a regularidade da contratação,
ausente é o defeito na prestação do serviço, o que constitui causa excludente da responsabilidade civil, nos termos do art. 14, § 3º,
I, do CDC. Apelação provida, para julgar improcedente a pretensão. 5. Agravo regimental não provido. (Processo nº 061389/2015
(176970/2016), 1ª Câmara Cível do TJMA, Rel. Ângela Maria Moraes Salazar. DJe 12.02.2016). (grifos acrescidos)

Outrossim, compulsando os autos, verifico restou demonstrado através do contrato de acostado às fls. 43/46 que a parte autora
alterou a verdade dos fatos, alegando em sua inicial que não contratou o empréstimo impugnado, restando configurada a prática
de litigância de má-fé, nos termos do art. 80, inc. II, do NCPC, in verbis:

"Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:
II - altera a verdade dos fatos;"

Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do NCPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido constante na inicial, revogo, por
conseguinte, a liminar anteriormente concedida, bem como, CONDENO a parte autora por litigância de má-fé em multa de 2%
(dois por cento) do valor da causa, nos termos do art. 81 do NCPC, revertida em favor da parte contrária (art. 96 do NCPC).

Oficie-se ao INSS informando a respeito da revogação da liminar que determinou a suspensão dos descontos referente ao contrato
n.º 65899034.

Deixo de condenar a parte requerente ao pagamento de custas e honorários de advogado, nos termos do que dispõe o art. 55 da
Lei nº. 9.099/95.

Em caso de recurso, o preparo compreenderá todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de
jurisdição, na forma do § 1º do art. 42 da Lei nº. 9.099/95.

P.R.I.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se com as cautelas legais.

São Bento-MA, 29 de junho de 2017.
Juiz MARCELO MORAES REGO DE SOUZA
Titular da Comarca de São Bento

VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO BENTO fone: 0 XX (98) 3383-1575
Internet: www.tjma.jus.br / e-mail: vara1_sben@tjma.jus.br
Processo nº 16042014
Ação: Processo Cível e do Trabalho|processo de Conhecimento|procedimento de Conhecimento|procedimento do Juizado Especial
Cível
Autor: MARIA HORTENCIA ALMEIDA LEITE
Advogado(a): JORGETANS DAMASCENO , OAB/MA 5880
Requerido: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

Tipo de Matéria: INTIMAÇÃO
FINALIDADE: INTIMAR o advogado do autor para no prazo de dez dias apresentar Contrarrazões ao recurso inominado interposto.

São Bento-MA,28/06/2017
Juiz MARCELO MORAES REGO DE SOUZA
Titular da Comarca de São Bento

VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO BENTO fone: 0 XX (98) 3383-1575
Internet: www.tjma.jus.br / e-mail: vara1_sben@tjma.jus.br
Processo nº 16052014
Ação: Processo Cível e do Trabalho|processo de Conhecimento|procedimento de Conhecimento|procedimento do Juizado Especial
Cível
Autor: MARIA HORTENCIA ALMEIDA LEITE
Advogado(a): JORGETANS DAMASCENO, OAB/MA 5880
Requerido: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
Advogado(a): RUBENS GASPAR SERRA,OAB/SP 19.859
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Tipo de Matéria: INTIMAÇÃO DE SENTENÇA
FINALIDADE: Intimar acerca da SENTENÇA proferida por este juizo, conforme segue transcrita: "

S E N T E N Ç A

Dispensado o relatório (art. 38 da Lei 9.099/95).

Decido.

Trata-se a ação de repetição de indébito c/c indenização por danos morais ajuizada por MARIA HORTENCIA ALMEIDA LEITE em
face do BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, onde se discute a existência de contrato bancário para a realização de
empréstimo consignado, pretendendo a parte autora a restituição dos valores descontados indevidamente sobre o seu benefício
previdenciário, além da condenação por danos morais.

Inicialmente, observo que a parte requerida suscitou preliminarmente consistente da necessária reunião dos feitos sob a alegação
de incidência dos institutos de conexão, não vejo razão para a mesma prosperar. De fato, reputa-se conexa duas ou mais ações
quando lhes for comum o objeto ou a causa de pedir. Não é o caso dos autos. De fato, conforme se afere dos documentos
juntados nos presentes autos e dos demais processos com identidade das partes, a causa de pedir não é de nenhuma forma a
mesma, eis que os contratos que ensejam o questionamento trazido a Juízo são diversos, portanto, não há conexão ou
litispendência entre as causa, apenas a identidade das partes e do objeto, mas tal não configura qualquer dos institutos. Por todas
as razões antes expostas, rejeito a preliminar arguida pela requerida.

No que tange a preliminarmente de ausência de documento indispensável para a propositura da ação como causa de
indeferimento da petição inicial. No entanto, rejeito a referida preliminar, posto que o documento indicado com ausente refere-se a
análise do mérito da demanda, podendo ser suprido no decorrer da dilação probatória pelos variados meios de prova. Somado a
isso, o histórico de consignações acostado à fl. 09 supri a alegada ausência de documento que comprove os débitos no benefício
da autora.

No mérito, a presente demanda deve ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, na medida em que a relação
travada entre o requerente e o requerido é de consumo, posto que a primeira é destinatária da prestação de serviço que incumbe
ao requerido.

Nesse sentido, o ônus da prova incumbe ao réu, destacando que este não trouxe aos autos qualquer documento ou contrato
firmado com a autora, bem como não contesta a existência dos descontos, arguindo apenas que estes são devidos ante a
formalização de contratos de empréstimos consignados firmados pela parte autora.

Desta feita, havendo a parte autora comprovado os descontos (fl. 06), apesar de não juntar aos autos cópia do seu extrato
bancário, como meio de comprovar o não recebimento do dinheiro, tal medida não se mostra necessária, tendo em vista que a
ausência de juntada do contrato pelo requerido é suficiente para comprovar a fraude praticada.

Ademais, o próprio INSS já editou Instrução Normativa visando regulamentar as consignações feitas nos benefícios
previdenciários, de modo que a Instrução Normativa nº. 121/2005 dispõe sobre a necessidade de efetiva contratação pelo titular do
benefício. Assim, como admitir que o banco réu atuou de boa-fé ao descontar valores referentes a contratos que não foram
firmados pela parte requerente. São incontroversos os descontos e não demonstrou o réu ter a autora autorizado os mesmos.

Das provas que emanam dos autos, conclui-se que houve fraude na realização dos contratos. A instituição ré sequer acostou aos
autos os instrumentos de contrato aptos a comprovarem a celebração de negócio jurídico com a autora, tampouco comprovou o
recebimento, por esta, da quantia ora discutida. Houve fraude, e o réu não pode dela se eximir, haja vista que deveria seguir
critérios mais cautelosos para a concessão de empréstimos.

É comezinho no país afora o modo como parte das financeiras age na contratação dos empréstimos, não controlando de forma
eficaz a concessão de empréstimos, com prepostos despreparados, que não se atém às devidas cautelas quando da celebração
do negócio jurídico. Desse modo, as empresas detêm culpa quando elegem seus funcionários.

Tem o réu, portanto, dever de indenizar. O nexo causal se demonstra através do histórico de consignações de fls. 09 e 17, que
demonstra de forma inequívoca os descontos foram promovidos pela instituição ré.

Entendo que são devidos a autora os valores já deduzidos de seus vencimentos, restituídos em dobro, conforme preleciona o art.
42, par. único, do CDC.

Compreendo, igualmente, que o dano moral resta evidenciado, posto que a demandante, pessoa humilde, que sobrevive de um
parco benefício previdenciário, vê-se tolhida de determinada parcela deste sem que tenha contratado, sofrendo privações,
humilhações, sentimentos de impotência, injustiça, sendo atingido em sua dignidade. Deve ser considerado, para a fixação do
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quantum do dano moral, o valor do empréstimo não contratado e os parâmetros da proporcionalidade e da vedação do
enriquecimento ilícito. Esse é o entendimento predominante nas Turmas Recursais do Estado Maranhão, vejamos:

SUMULA DO JULGAMENTO :1. RECURSO INOMINADO.2. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS E RESTITUIÇÃO DE VALORES.3. RECORRIDA QUE TEVE VALORES DEBITADOS EM SEU BENEFÍCIO
INDEVIDAMENTE, RELATIVOS A EMPRÉSTIMO NÃO CONTRAÍDO JUNTO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, ORA
RECORRENTE.4. RECORRENTE QUE, EMBORA TENHA AFIRMADO A EFETIVA REALIZAÇÃO DO NEGÓCIO, NÃO
APRESENTOU QUALQUER DOCUMENTO QUE COMPROVE QUE O EMPRÉSTIMO TENHA SIDO CONTRAÍDO PELA
RECORRIDA.5. A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CAUSOU DANOS AO RECORRIDO, AO AUTORIZAR EMPRÉSTIMO,
DISPENSANDO A APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO DA PARTE CONTRATANTE OU POR NÃO
ANALISÁ-LOS COM A DEVIDA CAUTELA. 6. NÃO RESTANDO DEMONSTRADA A PARTICIPAÇÃO DA RECORRIDA NO
EVENTO FRAUDULENTO, NÃO DEVE A MESMA ARCAR COM OS PREJUÍZOS, UMA VEZ QUE NÃO TEM CULPA POR
ERROS EM PROCEDIMENTOS INTERNOS DA EMPRESA . 7. O EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATATO CONSTITUI PRÁTICA DE
ILÍCITO PASSÍVEL DE REPARAÇÃO PECUNIÁRIA, NOS EXATOS TERMOS DO ART. 186 DO CÓDIGO CIVIL, FACE AOS
TRANSTORNOS CAUSADOS AO APOSENTADO, QUE INOBSTANTE AS DIFICULDADES INERENTES À PESSOA IDOSA,
TEVE DE SE AFASTAR DE SUAS OCUPAÇÕES HABITUAIS E DO CONFORTO DE SEU LAR PARA TRATAR DE RESOLVER
SITUAÇÃO LESIVA CAUSADA EXCLUSIVAMENTE PELA NEGLIGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ASSIM, OS DANOS
MORAIS RESTARAM CARACTERIZADOS. 8. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO E PROPORCIONAL AOS DANOS
CAUSADOS, NÃO CONSTITUINDO CAUSA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO POR PARTE DO REQUERENTE. 9. RECURSO
CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MONOCRÁTICA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 10. JUROS
LEGAIS E CORREÇÃO MONETÁRIA COMO DISPOSTOS NA SENTENÇA MONOCRÁTICA. 11. CUSTAS PROCESSUAIS NA
FORMA DA LEI. 12. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 20%(VINTE POR CENTO) DO VALOR DA CONDENAÇÃO.
13. SÚMULA DO JULGAMENTO QUE SERVE DE ACÓRDÃO.INTELIGÊNCIA DO ART. 46, SEGUNDA PARTE, DA LEI 9099/95.
(3ª TURMA RECURSAL CÍVEL E CRIMINAL DO ESTADO DO MARANHÃO. RECURSO Nº 322/2010-3. REL. JUIZ NELSON
FERREIRA MARTINS FILHO. JULGADO EM 13/09/2010)

Ante o exposto e o que mais consta nos autos, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO PARA:

i) DECLARAR NULO o contrato de empréstimo vigente (nº. 597822204) entre a parte autora MARIA HORTENCIA ALMEIDA LEITE
e o demandado BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A;

ii) CONDENAR o réu a restituir à parte autora o valor de R$ 2.520,18 (dois mil, quinhentos e vinte reais e dezoito centavos)
correspondente ao dobro das trinta e nove parcelas comprovadamente descontadas (fl. 17), atualizado monetariamente pelo INPC
e juros de mora de 1% em ambos os casos contados desde a citação e;

iii) CONDENAR o réu a pagar, a título de indenização por danos morais à autora a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), valor
que entendo justo, em plena consonância com os princípios da proporcionalidade e da vedação do enriquecimento ilícito,
atualizado na forma do En. 10 da TRCC.

iv) RATIFICO a tutela antecipada concedida à fl. 09.

Deixo de condenar a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei
9.099/95.

Em caso de recurso, o preparo compreenderá todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de
jurisdição, na forma do § 1º do art. 42 da Lei 9.099/95.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Certificando o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com baixa na distribuição.

São Bento-MA, 29 de junho de 2017.
Juiz MARCELO MORAES REGO DE SOUZA
Titular da Comarca de São Bento

VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO BENTO fone: 0 XX (98) 3383-1575
Internet: www.tjma.jus.br / e-mail: vara1_sben@tjma.jus.br
Processo nº 16062014
Ação: Processo Cível e do Trabalho|processo de Conhecimento|procedimento de Conhecimento|procedimento do Juizado Especial
Cível
Autor: MARIA HORTENCIA ALMEIDA LEITE
Advogado(a): Jorgetans Damasceno, OAB/MA 5880
Requerido: BANCO ITAÚ BMG S/A
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Tipo de Matéria: INTIMAÇÃO DE SENTENÇA
FINALIDADE: Intimar acerca da SENTENÇA proferida por este juizo, conforme segue transcrita: "

S E N T E N Ç A

Dispensado o relatório (art. 38 da Lei 9.099/95).

Decido.

Trata-se a ação de repetição de indébito c/c indenização por danos morais ajuizada por MARIA HORTENCIA ALMEIDA LEITE em
face do BANCO ITAÚ BMG S/A, onde se discute a existência de contrato bancário para a realização de empréstimo consignado,
pretendendo a parte autora a restituição dos valores descontados indevidamente sobre o seu benefício previdenciário, além da
condenação por danos morais.

Inicialmente, observo que, devidamente citada/intimada, a parte ré não compareceu à audiência, conforme se extrai do termo de
audiência de fl. 25, desse modo, decreto os efeitos da revelia.

No mérito, a presente demanda deve ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, na medida em que a relação
travada entre o requerente e o requerido é de consumo, posto que a primeira é destinatária da prestação de serviço que incumbe
ao requerido.

Nesse sentido, o ônus da prova incumbe ao réu, entretanto o mesmo restou revel. Desta feita, havendo a parte autora comprovado
os descontos (fl. 07), apesar de não juntar aos autos cópia do seu extrato bancário, como meio de comprovar o não recebimento
do dinheiro, tal medida não se mostra necessária, tendo em vista que a ausência de juntada do contrato pelo requerido é suficiente
para comprovar a fraude praticada.

Ademais, o próprio INSS já editou Instrução Normativa visando regulamentar as consignações feitas nos benefícios
previdenciários, de modo que a Instrução Normativa nº. 121/2005 dispõe sobre a necessidade de efetiva contratação pelo titular do
benefício. Assim, como admitir que o banco réu atuou de boa-fé ao descontar valores referentes a contratos que não foram
firmados pela parte requerente. São incontroversos os descontos e não demonstrou o réu ter a autora autorizado os mesmos.

Das provas que emanam dos autos, conclui-se que houve fraude na realização dos contratos. A instituição ré sequer acostou aos
autos os instrumentos de contrato aptos a comprovarem a celebração de negócio jurídico com a autora, tampouco comprovou o
recebimento, por esta, da quantia ora discutida. Houve fraude, e o réu não pode dela se eximir, haja vista que deveria seguir
critérios mais cautelosos para a concessão de empréstimos.

É comezinho no país afora o modo como parte das financeiras age na contratação dos empréstimos, não controlando de forma
eficaz a concessão de empréstimos, com prepostos despreparados, que não se atém às devidas cautelas quando da celebração
do negócio jurídico. Desse modo, as empresas detêm culpa quando elegem seus funcionários.

Tem o réu, portanto, dever de indenizar. O nexo causal se demonstra através do histórico de consignações de fl. 07, que
demonstra de forma inequívoca os descontos efetuados, promovidos pela instituição ré.

Entendo que são devidos a autora os valores já deduzidos de seus vencimentos, restituídos em dobro, conforme preleciona o art.
42, par. único, do CDC.

Compreendo, igualmente, que o dano moral resta evidenciado, posto que a demandante, pessoa humilde, que sobrevive de um
parco benefício previdenciário, vê-se tolhida de determinada parcela deste sem que tenha contratado, sofrendo privações,
humilhações, sentimentos de impotência, injustiça, sendo atingido em sua dignidade. Deve ser considerado, para a fixação do
quantum do dano moral, o valor do empréstimo não contratado e os parâmetros da proporcionalidade e da vedação do
enriquecimento ilícito. Esse é o entendimento predominante nas Turmas Recursais do Estado Maranhão, vejamos:

SUMULA DO JULGAMENTO :1. RECURSO INOMINADO.2. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS E RESTITUIÇÃO DE VALORES.3. RECORRIDA QUE TEVE VALORES DEBITADOS EM SEU BENEFÍCIO
INDEVIDAMENTE, RELATIVOS A EMPRÉSTIMO NÃO CONTRAÍDO JUNTO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, ORA
RECORRENTE.4. RECORRENTE QUE, EMBORA TENHA AFIRMADO A EFETIVA REALIZAÇÃO DO NEGÓCIO, NÃO
APRESENTOU QUALQUER DOCUMENTO QUE COMPROVE QUE O EMPRÉSTIMO TENHA SIDO CONTRAÍDO PELA
RECORRIDA.5. A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CAUSOU DANOS AO RECORRIDO, AO AUTORIZAR EMPRÉSTIMO,
DISPENSANDO A APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO DA PARTE CONTRATANTE OU POR NÃO
ANALISÁ-LOS COM A DEVIDA CAUTELA. 6. NÃO RESTANDO DEMONSTRADA A PARTICIPAÇÃO DA RECORRIDA NO
EVENTO FRAUDULENTO, NÃO DEVE A MESMA ARCAR COM OS PREJUÍZOS, UMA VEZ QUE NÃO TEM CULPA POR
ERROS EM PROCEDIMENTOS INTERNOS DA EMPRESA . 7. O EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATATO CONSTITUI PRÁTICA DE
ILÍCITO PASSÍVEL DE REPARAÇÃO PECUNIÁRIA, NOS EXATOS TERMOS DO ART. 186 DO CÓDIGO CIVIL, FACE AOS
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TRANSTORNOS CAUSADOS AO APOSENTADO, QUE INOBSTANTE AS DIFICULDADES INERENTES À PESSOA IDOSA,
TEVE DE SE AFASTAR DE SUAS OCUPAÇÕES HABITUAIS E DO CONFORTO DE SEU LAR PARA TRATAR DE RESOLVER
SITUAÇÃO LESIVA CAUSADA EXCLUSIVAMENTE PELA NEGLIGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ASSIM, OS DANOS
MORAIS RESTARAM CARACTERIZADOS. 8. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO E PROPORCIONAL AOS DANOS
CAUSADOS, NÃO CONSTITUINDO CAUSA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO POR PARTE DO REQUERENTE. 9. RECURSO
CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MONOCRÁTICA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 10. JUROS
LEGAIS E CORREÇÃO MONETÁRIA COMO DISPOSTOS NA SENTENÇA MONOCRÁTICA. 11. CUSTAS PROCESSUAIS NA
FORMA DA LEI. 12. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 20%(VINTE POR CENTO) DO VALOR DA CONDENAÇÃO.
13. SÚMULA DO JULGAMENTO QUE SERVE DE ACÓRDÃO.INTELIGÊNCIA DO ART. 46, SEGUNDA PARTE, DA LEI 9099/95.
(3ª TURMA RECURSAL CÍVEL E CRIMINAL DO ESTADO DO MARANHÃO. RECURSO Nº 322/2010-3. REL. JUIZ NELSON
FERREIRA MARTINS FILHO. JULGADO EM 13/09/2010)

ANTE O EXPOSTO, e o que mais consta nos autos, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO PARA:

i) DECLARAR NULO o contrato de empréstimo vigente (nº. 243720852) entre a autora MARIA HORTENCIA ALMEIDA LEITE e o
demandado BANCO ITAÚ BMG S/A;

ii) CONDENAR o réu a restituir à autora o valor de R$ 442,00 (quatrocentos e quarenta e dois reais) correspondente ao dobro das
13 parcelas comprovadamente descontadas (fl. 21), atualizado monetariamente pelo INPC e juros de mora de 1% em ambos os
casos contados desde a citação e;

iii) CONDENAR o réu a pagar, a título de indenização por danos morais à autora a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), valor
que entendo justo, em plena consonância com os princípios da proporcionalidade e da vedação do enriquecimento ilícito,
atualizado na forma do En. 10 da TRCC;

iv) RATIFICO a tutela antecipada concedida à fl. 10.

Deixo de condenar a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei
9.099/95.

Em caso de recurso, o preparo compreenderá todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de
jurisdição, na forma do § 1º do art. 42 da Lei 9.099/95.

Após o trânsito em julgado, havendo requerimento da parte autora, intime-se a parte ré para pagar o débito no prazo de 15 dias,
não cumprida voluntariamente a obrigação pelo demandado incide a multa de 10% (dez por cento) prevista no art. 523, §1º, NCPC.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Certificando o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com baixa na distribuição.

São Bento-MA, 29 de junho de 2017.
Juiz MARCELO MORAES REGO DE SOUZA
Titular da Comarca de São Bento

VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO BENTO fone: 0 XX (98) 3383-1575
Internet: www.tjma.jus.br / e-mail: vara1_sben@tjma.jus.br
Processo nº 16082014
Ação: Processo Cível e do Trabalho|processo de Conhecimento|procedimento de Conhecimento|procedimento do Juizado Especial
Cível
Autor: ANTONIO REGINO CAMPOS
Advogado(a): JORGETANS DAMASCENO, OAB/MA 5880
Requerido: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S/A
Advogado(a): JOSE ALMIR DA R. MENDES JUNIOR, OAB/RN 392-A

Tipo de Matéria: INTIMAÇÃO DE SENTENÇA
FINALIDADE: Intimar acerca da SENTENÇA proferida por este juizo, conforme segue transcrita: "

S E N T E N Ç A

Dispensado o relatório (art. 38 da Lei 9.099/95).

Decido.
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Trata-se a ação de repetição de indébito c/c indenização por danos morais ajuizada por ANTONIO REGINO CAMPOS em face do
BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S/A, onde se discute a existência de contrato bancário para a realização de empréstimo
consignado, pretendendo a parte autora a restituição dos valores descontados indevidamente sobre o seu benefício previdenciário,
além da condenação por danos morais.

Inicialmente, observo que a parte requerida suscitou preliminar de complexidade da causa, no entanto, entendo que esta preliminar
não merece prosperar, haja vista ser possível a análise desta questão em sede de Juizados, não demandando nenhum tipo de
prova pericial.

No mérito, destaco que a presente demanda deve ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, na medida em que a
relação travada entre o requerente e o requerido é de consumo, posto que o primeiro é destinatário da prestação de serviço que
incumbe ao requerido.

Nesse sentido, o ônus da prova incumbe ao réu (art. 373, II, NCPC), destacando que este juntou aos autos cópia do contrato
devidamente assinado a rogo pela parte autora (fls. 31/32), corroborados pelos demais documentos acostado na contestação.

Cumpre ressaltar, ainda, que a Instrução Normativa nº 121/2005 do INSS, que visa regulamentar as consignações feitas nos
benefícios previdenciários, dispõe que é necessária a contratação expressa pelo titular do benefício para que os descontos
consignados possam ser feitos. Vejamos:

"Art. 1º Podem ser consignados e/ou retidos descontos na renda mensal dos benefícios de aposentadoria ou de pensão por morte,
para pagamento de empréstimos, financiamentos e operações de arrendamento mercantil, somente após efetiva contratação pelo
titular do benefício em favor da instituição financeira pagadora ou não do benefício, desde que:
I - o desconto, seu valor e o respectivo número de prestações a consignar sejam expressamente autorizados pelo próprio titular do
benefício;"

Pois bem, o requerido juntou documentos que demonstram a efetiva contratação do empréstimo pela parte requerente, o que
contradiz a tese de que esta não contraiu a dívida em questão, conforme alegado na inicial.

Vale ressaltar que, apesar de se tratar de relação notadamente consumerista, a inversão do ônus da prova não isenta o
consumidor de fazer prova mínima do direito alegado. Foi oportunizada às partes toda dilação probatória, entretanto, a parte autora
não se dispôs a juntar sequer os extratos bancários referentes à época da formalização do contrato com o fim de demonstrar o não
recebimento do valor do empréstimo.

A teor do que dispõe o art. 186 do Código Civil, para que haja o dever de indenizar é necessário que ocorra uma ação ou omissão
voluntária capaz de violar direitos e causar danos a outrem. Por outro lado, o art. 188, I, do Código Civil dispõe que não constitui
ato ilícito o praticado em exercício regular de um direito reconhecido, in verbis:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que
exclusivamente moral, comete ato ilícito.
Art. 188. Não constituem atos ilícitos:
I - os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido;

Desse modo, não restando evidenciada a conduta ilícita do requerido, o pleito autoral deve ser julgado improcedente. Nesse
sentido, as seguintes decisões:

AGRAVO REGIMENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. DESERÇÃO. REJEIÇÃO. PREPARO ORIGINAL. COMANDO INEXISTENTE NO
CPC. PRECEDENTES DO STJ. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. NULIDADE. REVELIA. DESENTRANHAMENTO DA
CONTESTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MÉRITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DE
INDÉBITO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA.
AUSÊNCIA DE VÍCIOS CONSUMERISTAS. FORÇA OBRIGACIONAL DOS CONTRATOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO
PROVIDO. 1. Não há que se falar em deserção, pois o artigo 511, do CPC não exige que a comprovação do pagamento do
preparo recursal seja feita através da apresentação do documento original. Preliminar rejeitada. 2. O desentranhamento da
contestação do réu revel não constitui efeitos da revelia, inexistindo no CPC qualquer dispositivo determinando a realização dessa
providência. Ademais, não há óbice para que os documentos juntados com a contestação sirvam para auxiliar na formação do
convencimento do Julgador, especialmente porque o artigo 322 do CPC faculta ao réu revel intervir no processo em qualquer fase,
recebendo-o no estado em que se encontrar, entendimento que privilegia a concretização do conceito de Justiça. Preliminar de
nulidade rejeitada. 3. Tratando-se de relação consumerista (Súmula nº 297 do STJ), a lide comporta análise à luz da teoria da
responsabilidade objetiva, consagrada no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. 4. O demandado se desincumbiu do ônus
de comprovar que a autora, de fato, firmou contrato de empréstimo em questão e que possuía plena ciência das obrigações
pactuadas, eis que acostou cópia do pacto devidamente assinado por ela. Assim, comprovada a regularidade da contratação,
ausente é o defeito na prestação do serviço, o que constitui causa excludente da responsabilidade civil, nos termos do art. 14, § 3º,
I, do CDC. Apelação provida, para julgar improcedente a pretensão. 5. Agravo regimental não provido. (Processo nº 061389/2015
(176970/2016), 1ª Câmara Cível do TJMA, Rel. Ângela Maria Moraes Salazar. DJe 12.02.2016). (grifos acrescidos)
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Outrossim, compulsando os autos, verifico restou demonstrado através do contrato de acostado que a parte autora alterou a
verdade dos fatos, alegando em sua inicial que não contratou o empréstimo impugnado, restando configurada a prática de
litigância de má-fé, nos termos do art. 80, inc. II, do NCPC, in verbis:

"Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:
II - altera a verdade dos fatos;"

Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do NCPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido constante na inicial, revogo, por
conseguinte, a liminar anteriormente concedida, bem como, CONDENO a parte autora por litigância de má-fé em multa de 2%
(dois por cento) do valor da causa, nos termos do art. 81 do NCPC, revertida em favor da parte contrária (art. 96 do NCPC).

Oficie-se ao INSS informando a respeito da revogação da liminar que determinou a suspensão dos descontos referente ao contrato
n.º 210051684.

Deixo de condenar a parte requerente ao pagamento de custas e honorários de advogado, nos termos do que dispõe o art. 55 da
Lei nº. 9.099/95.

Em caso de recurso, o preparo compreenderá todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de
jurisdição, na forma do § 1º do art. 42 da Lei nº. 9.099/95.

P.R.I.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se com as cautelas legais.

São Bento-MA, 29 de junho de 2017.
Juiz MARCELO MORAES REGO DE SOUZA
Titular da Comarca de São Bento

VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO BENTO fone: 0 XX (98) 3383-1575
Internet: www.tjma.jus.br / e-mail: vara1_sben@tjma.jus.br
Processo nº 16092014
Ação: Processo Cível e do Trabalho|processo de Conhecimento|procedimento de Conhecimento|procedimento do Juizado Especial
Cível
Autor: ANTONIO REGINO CAMPOS
Advogado(a): Jorgetans Damasceno ,OAB/MA 5.880
Requerido: BANCO BMG S/A.
Advogado(a): MARINA BASTOS DA PORCIUNCULA BENGHI, OAB/MA 10.530-A,

Tipo de Matéria: INTIMAÇÃO DE SENTENÇA
FINALIDADE: Intimar acerca da SENTENÇA proferida por este juizo, conforme segue transcrita: "

Dispensado o relatório nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Designada audiência, o (a) requerente, mesmo devidamente intimado (a), não compareceu à audiência aprazada, sendo a
ausência pessoal da parte, a qualquer das audiências do processo, causa de extinção do feito.

Assim, é de se extinguir a presente demanda.

Ante o exposto e com base no art. 51, I, da Lei 9.099/95, JULGO EXTINTO ESTE PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

Deixo de condenar a parte requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da
Lei 9.099/95.

Em caso de recurso, o preparo compreenderá todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de
jurisdição, na forma do § 1º do art. 42 da Lei 9.099/95.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Após, certificando o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com baixa na distribuição.

São Bento-MA, 28/06/2017
Juiz MARCELO MORAES REGO DE SOUZA
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Titular da Comarca de São Bento

VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO BENTO fone: 0 XX (98) 3383-1575
Internet: www.tjma.jus.br / e-mail: vara1_sben@tjma.jus.br
Processo nº 16102014
Ação: Processo Cível e do Trabalho|processo de Conhecimento|procedimento de Conhecimento|procedimento do Juizado Especial
Cível
Autor: ANTONIO REGINO CAMPOS
Advogado(a): Jorgetans Damasceno , OAB/MA 5880
Requerido: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
Advogado(a): WILSON SALES BELCHIOR, OAB/MA 11099-A,

Tipo de Matéria: INTIMAÇÃO DE SENTENÇA
FINALIDADE: Intimar acerca da SENTENÇA proferida por este juizo, conforme segue transcrita: "S E N T E N Ç A

Dispensado o relatório nos termos da norma inserta no art. 38 da Lei nº. 9.099/95.

Decido.

Concedo a AJG.

Na espécie, a ação foi ajuizada contra o Banco requerido, objetivando, a declaração de nulidade da contratação de seguro com
desconto indevido em benefício do INSS, referente a empréstimo consignado, com a consequente devolução em dobro das
parcelas indevidamente descontadas, além de indenização por danos morais.

A presente demanda deve ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, na medida em que a relação travada entre o
requerente e o requerido é de consumo, posto que a primeira é destinatária da prestação de serviço que incumbe ao requerido.

Nesse sentido, o ônus da prova incumbe ao réu, destacando que este não trouxe aos autos qualquer documento ou contrato
firmado com a autora, bem como não contesta a existência dos descontos, arguindo, preliminarmente, a ilegitimidade passiva e no
mérito, apenas que estes descontos são devidos ante a formalização de contratos de empréstimos consignados firmados pela
parte autora, no entanto, a instituição ré sequer acostou aos autos os instrumentos de contrato aptos a comprovarem a celebração
de negócio jurídico com a parte autora, o que é suficiente para comprovar a fraude praticada.

Não merece acolhida a arguição preliminar, tendo em vista o Banco Réu fazer parte do mesmo grupo que pertence a BRADESCO
FINANCIAMENTO S/A. Nesse sentido:

TJ-SP - Apelação APL 00102166020128260564 SP 0010216-60.2012.8.26.0564 (TJ-SP) <http://tj-
sp.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/116465705/apelacao-apl-102166020128260564-sp-0010216-6020128260564>
Data de publicação: 17/06/2013
Ementa: RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. Financiamento de veículo. Ilegitimidade passiva. Banco Bradesco S.A. e
Banco Bradesco de Financiamentos S.A. Ação ajuizada contra o primeiro. Instituições pertencentes a um único conglomerado
econômico. Preliminar rejeitada. Apontamento em cadastro de inadimplentes. Manutenção indevida da inscrição após a quitação
do débito, decorrente de transação, com abatimento da dívida. Caracterização de ilícito. Obrigação de promover o credor o
cancelamento da negativação. Dano moral configurado. Dano in re ipsa. Indenização devida. Redução ou majoração da
indenização arbitrada. Inadmissibilidade. Valor compatível com a ofensa. Sentença mantida. Recurso não provido.

Em referência a contestação do mérito da ação, a reclamada não se desincumbiu do seu ônus de provar a veracidade da
contratação do seguro, tendo em vista se tratar de relação consumerista, não prosperando, destarte, a sua contestação.

Das provas que emanam dos autos, observa-se descontos no valor de R$ 30,00 (trinta reais), informando que foram feitos 11
(onze) descontos, a partir do mês de setembro de 2013, tendo sido descontado um total de 18 parcelas até a data da concessão
da liminar.

Desta feita, como admitir que o banco requerido atuou de boa-fé ao efetuar os descontos na conta corrente de titularidade da
requerente, sem que fosse solicitado o referido empréstimo. O defeito do serviço é incontroverso e não demonstrou o réu ter o
autor autorizado o mesmo.

Ademais, destaque-se o princípio da concentração que norteia o rito sumaríssimo, cabendo às partes produzirem toda a prova de
que disponham por ocasião da audiência de instrução e julgamento.

Relevante mencionar que em tais situações como a retratada no caso em questão denota falha das instituições bancárias na
prestação de um serviço de qualidade e a falta de respeito com o cliente, causando danos aos consumidores.
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Feitas essas considerações, depreende-se dos documentos que guarnecem a inicial que foi formalizada a contratação do
empréstimo com descontos em benefício de titularidade do requerente sem autorização do mesma, situação esta que demonstra
nítida falha na prestação do serviço ensejadora da aplicação da legislação consumerista.

Assim, entendo inequívoca a evidência de lesão ao patrimônio jurídico do autor, decorrente da indisponibilidade parcial de seu
rendimento, indispensável à subsistência de sua família, restando plenamente caracterizada a falha na prestação de serviço, na
forma estipulada no art. 14, § 1º, incisos I e II do Código de Defesa do Consumidor.

Ademais, o próprio INSS já editou Instrução Normativa visando regulamentar as consignações feitas nos benefícios
previdenciários, de modo que a Instrução Normativa nº. 121/2005 dispõe sobre a necessidade de efetiva contratação pelo titular do
benefício. Assim, como admitir que o banco réu atuou de boa-fé ao descontar valores referentes a contratos que não foram
firmados pela parte requerente. São incontroversos os descontos e não demonstrou o réu ter a autora autorizado os mesmos.

Com efeito, incumbe à instituição bancária, enquanto prestadora de serviço, tomar todas as cautelas necessárias ao exercício de
sua atividade, no intento de evitar possíveis erros, transtornos e aborrecimentos futuros, de sorte que, assim não agindo, deverá
responder objetivamente pelos danos causados, ou seja, independentemente da demonstração de culpa. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SAQUE INDEVIDO EM CONTA BANCÁRIA. DEFEITO NA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. FALHA NA SEGURANÇA. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. DANO MORAL. RECURSO PROVIDO. 1.
As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como,
por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -,
porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. (STJ, REsp
1199782/PR, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 24.08.2011, DJe 12.09.2011). 2. Apelação provida.
(Processo nº 044936/2015 (172493/2015), 1ª Câmara Cível do TJMA, Rel. Kleber Costa Carvalho. DJe 20.10.2015).

Assim, demonstrado o ato ilícito, a existência de dano e o nexo de causalidade entre eles, o pleito indenizatório é procedente,
sendo necessária a condenação do requerido em dano moral pela imprudência em abrir conta corrente sem autorização da autora,
causando-lhe angústia, dor e sofrimento ao verificar a retirada mensal de valores, sem que tivesse dado causa, do seu benefício.

Diante disso, vislumbra-se a repetição de indébito, com supedâneo no art. 42, parágrafo único, do CDC, posto que existe a
cobrança indevida, havendo vinculação a uma possível contraprestação.

Esse é o entendimento predominante nos Tribunais pátrios, vejamos:

TJ-DF - APELAÇÃO CÍVEL NO JUIZADO ESPECIAL ACJ 109199 DF (TJ-DF) <http://tj-
df.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/3169056/apelacao-civel-no-juizado-especial-acj-109199-df>
Data de publicação: 22/02/2001
Ementa: DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA DEBITADA NA CONTA-CORRENTE DO CONSUMIDOR. FATO QUE, POR SI
SÓ, GERA O DANO MORAL INDENIZÁVEL. DESNECESSIDADE DE PROVA DE EXTERIORIZAÇÃO DO DANO. INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA. REPRESENTANTE DA PRESTADORA DE SERVIÇOS. ART. 34 DO CDC . VALOR DA INDENIZAÇÃO. ART. 42 ,
PARÁGRAFO ÚNICO , DA LEI 8.078 /90. 1. O DANO MORAL OCORRE COM O SÓ FATO DE TER HAVIDO COBRANÇA
INDEVIDA DEBITADA NA CONTA-CORRENTE DO CONSUMIDOR, SENDO MESMO DESNECESSÁRIA A PRODUÇÃO DE
PROVA DE EXTERIORIZAÇÃO DO DANO, DIANTE DAS EVIDÊNCIAS FÁTICAS, JÁ QUE SE CUIDA DE DAMNUM IN RE IPSA.
2. A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, AO REALIZAR O DÉBITO NA CONTA DO CONSUMIDOR, AGE COMO REPRESENTANTE DA
PRESTADORA DE SERVIÇOS, APLICANDO-SE, POR ANALOGIA, O DISPOSTO NO ART. 34 , DO CÓDIGO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR . 3. O CONSUMIDOR COBRADO EM QUANTIA INDEVIDA TEM DIREITO À REPETIÇÃO DO INDÉBITO, A
TEOR DO QUE DISPÕE O ART. 42 , PARÁGRAFO ÚNICO , DO CDC . 4. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA

TJ-PE - Apelação Cível AC 168902 PE 00062180720068170480 (TJ-PE) <http://tj-
pe.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/15324622/apelacao-civel-ac-168902-pe-00062180720068170480>
Data de publicação: 06/05/2009
Ementa: APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONDUTA ILÍCITA. FORNECIMENTO DE SERVIÇO SEM PRÉVIA
SOLICITAÇÃO. VENDA CASADA. RESTRIÇÃO INDEVIDA DE CRÉDITO. INCLUSÃO DO NOME NO SPC. DANO. AUSÊNCIA
DE PROVA. DANO MORAL EVIDENCIADO. DANO PURO. EX FACTO. QUANTUM FIXADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. A
conduta abusiva do Apelante consubstanciada na abertura de conta corrente vinculada a conta poupança, sem que o Apelado
tenha requerido e até contra a sua vontade, configura a existência de ato ilícito; Demonstrada a inexistência de culpa do Recorrido
pela movimentação e ativação da conta. Lado outro, também, inexiste de prova de que tenha dado causa ao débito existente na
referida conta; Patente a prática de ato ilícito pelo Recorrente, evidenciado o dano moral (ex facto), o qual prescinde de provas;
Quantum indenizatório fixado com razoabilidade e proporcionalidade com o dano e particularidades do caso; Honorários
advocatícios fixados com atenção ao art. 20 do CPC.

Ante o exposto e o que mais consta nos autos, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO PARA:
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I) DETERMINAR A NULIDADE DO CONTRATO, referente ao empréstimo descontado do benefício em nome da parte autora
ANTÔNIO REGINO CAMPOS e o demandado BANCO BRADESCO S/A;

II) CONDENAR o réu BANCO BRADESCO S/A a restituir à parte autora ANTÔNIO REGINO CAMPOS, em dobro, o valor de R$
1.080,00 (mil e oitenta reais), correspondente ao valor descontado indevidamente, referente às 18 parcelas descontadas, do
benefício da parte autora, atualizado monetariamente pelo INPC e juros de mora de 1% em ambos os casos contados desde a
citação;

III) CONDENAR o réu a pagar, a título de indenização por danos morais à autora a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), valor
que entendo justo, em plena consonância com os princípios da proporcionalidade e da vedação do enriquecimento ilícito,
atualizado na forma do En. 10 da TRCC..

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se com as cautelas legais.

São Bento-MA, 28 de junho de 2017.
Juiz MARCELO MORAES REGO DE SOUZA
Titular da Comarca de São Bento

VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO BENTO fone: 0 XX (98) 3383-1575
Internet: www.tjma.jus.br / e-mail: vara1_sben@tjma.jus.br
Processo nº 16182014
Ação: Processo Cível e do Trabalho|processo de Conhecimento|procedimento de Conhecimento|procedimento do Juizado Especial
Cível
Autor: RAIMUNDA EUGENIA PEREIRA
Advogado(a): Jorgetans Damasceno ,
Requerido: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
Advogado(a): RUBENS GASPAR SERRA, OAB/SP 119.859,

Tipo de Matéria: INTIMAÇÃO DE SENTENÇA
FINALIDADE: Intimar acerca da SENTENÇA proferida por este juizo, conforme segue transcrita: "S E N T E N Ç A

Dispensado o relatório (art. 38 da Lei 9.099/95).

Trata-se de ação em que se discute a existência de contrato bancário para a realização de empréstimo consignado, pretendendo a
parte autora a desconstituição da dívida, a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, além da condenação por
danos morais.

Inicialmente, observo que a parte requerida suscitou preliminarmente a existência de conexão e a ausência de documento
indispensável para a propositura da ação.

No que se refere a preliminar consistente da necessária reunião dos feitos sob a alegação de incidência do instituto da conexão,
não vejo razão para a mesma prosperar. De fato, a teor do que dispõe o art. 103 do CPC, reputa-se conexa duas ou mais ações
quando lhes forem comuns os objetos ou a causa de pedir. Não é o caso dos autos. No entanto, conforme aferiu-se dos
documentos juntados nos presentes autos e dos demais processos com identidade das partes, a causa de pedir não é de
nenhuma forma a mesma, eis que os contratos que ensejam o questionamento trazido a Juízo são diversos, portanto, não há
conexão entre as causa, apenas a identidade das partes e do objeto, mas tal não configura o instituto da conexão. Por todas as
razões antes expostas, rejeito a preliminar ora arguida pela requerida.

Outrossim, não merece acolhida a preliminar que alega a ausência de documento indispensável para a propositura da ação, posto
que o documento indicado com ausente refere-se a análise do mérito da demanda, podendo ser suprido no decorrer da dilação
probatória pelos variados meios de prova. Somado a isso, o histórico de consignações acostado à fl.06/07 supre a alegada
ausência de documento que comprove os débitos no benefício da autora.

Com efeito, a presente demanda deve ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, na medida em que a relação
travada entre o requerente e o requerido é de consumo, posto que a primeira é destinatária da prestação de serviço que incumbe
ao requerido.

Nesse sentido, o ônus da prova incumbe ao réu, destacando que este não trouxe aos autos qualquer documento ou contrato
firmado com a autora, bem como não contesta a existência dos descontos, arguindo apenas que estes são devidos ante a
formalização de contratos de empréstimos consignados firmados pela parte autora.
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Da peça exordial e das provas que emanam dos autos, observa-se que foi feito, em nome da parte autora, um empréstimo no valor
de R$ 6.035,93 (seis mil e trinta e cinco reais e noventa e três centavos), a ser pago em 60 parcelas de R$ 182,77 (cento e oitenta
e dois reais e setenta e sete centavos), com início no mês de setembro de 2012 e suspenso em outubro de 2013. Portanto, a parte
requerente pagou 13 parcelas referentes aquele empréstimo.

Desta feita, apesar da parte autora não juntar aos autos cópia do seu extrato bancário, como meio de comprovar o não
recebimento do dinheiro, tal medida não se mostra necessária, tendo em vista que a ausência de juntada do contrato pelo
requerido é suficiente para comprovar a fraude praticada.

Ademais, o próprio INSS já editou Instrução Normativa visando regulamentar as consignações feitas nos benefícios
previdenciários, de modo que a Instrução Normativa n.º 121/2005 dispõe sobre a necessidade de efetiva contratação pelo titular do
benefício.

Destarte, como admitir que o banco réu atuou de boa-fé ao descontar valores referentes a contratos que não foram firmados pela
parte requerente. São incontroversos os descontos e não demonstrou o réu ter a autora autorizado os mesmos.

Perlustrando os autos, conclui-se que houve fraude na realização dos contratos. A instituição ré sequer acostou aos autos os
instrumentos de contrato aptos a comprovarem a celebração de negócio jurídico com a autora, tampouco comprovou o
recebimento, por esta, da quantia ora discutida. Houve fraude, e o réu não pode dela se eximir, haja vista que deveria seguir
critérios mais cautelosos para a concessão de empréstimos.

É comezinho no país afora o modo como parte das financeiras age na contratação dos empréstimos, não controlando de forma
eficaz a concessão de empréstimos, com prepostos despreparados, que não se atém às devidas cautelas quando da celebração
do negócio jurídico. Desse modo, as empresas detêm culpa quando elegem seus funcionários.

Tem o réu, portanto, dever de indenizar. O nexo causal se demonstra através da ficha financeira de fl. 07, que demonstra de forma
inequívoca os descontos efetuados, promovidos pela instituição ré.

Entendo que são devidos a autora os valores já deduzidos de seus vencimentos, restituídos em dobro, conforme preleciona o art.
42, par. único, do CDC.

Compreendo, igualmente, que o dano moral resta evidenciado, posto que a demandante, pessoa humilde, que sobrevive de um
parco benefício previdenciário, vê-se tolhida de determinada parcela deste sem que tenha contratado, sofrendo privações,
humilhações, sentimentos de impotência, injustiça, sendo atingido em sua dignidade. Deve ser considerado, para a fixação do
quantum do dano moral, o valor do empréstimo não contratado e os parâmetros da proporcionalidade e da vedação do
enriquecimento ilícito.

Esse é o entendimento predominante nas Turmas Recursais do Estado Maranhão, vejamos:

SUMULA DO JULGAMENTO :1. RECURSO INOMINADO.2. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS E RESTITUIÇÃO DE VALORES.3. RECORRIDA QUE TEVE VALORES DEBITADOS EM SEU BENEFÍCIO
INDEVIDAMENTE, RELATIVOS A EMPRÉSTIMO NÃO CONTRAÍDO JUNTO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, ORA
RECORRENTE.4. RECORRENTE QUE, EMBORA TENHA AFIRMADO A EFETIVA REALIZAÇÃO DO NEGÓCIO, NÃO
APRESENTOU QUALQUER DOCUMENTO QUE COMPROVE QUE O EMPRÉSTIMO TENHA SIDO CONTRAÍDO PELA
RECORRIDA.5. A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CAUSOU DANOS AO RECORRIDO, AO AUTORIZAR EMPRÉSTIMO,
DISPENSANDO A APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO DA PARTE CONTRATANTE OU POR NÃO
ANALISÁ-LOS COM A DEVIDA CAUTELA. 6. NÃO RESTANDO DEMONSTRADA A PARTICIPAÇÃO DA RECORRIDA NO
EVENTO FRAUDULENTO, NÃO DEVE A MESMA ARCAR COM OS PREJUÍZOS, UMA VEZ QUE NÃO TEM CULPA POR
ERROS EM PROCEDIMENTOS INTERNOS DA EMPRESA . 7. O EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATATO CONSTITUI PRÁTICA DE
ILÍCITO PASSÍVEL DE REPARAÇÃO PECUNIÁRIA, NOS EXATOS TERMOS DO ART. 186 DO CÓDIGO CIVIL, FACE AOS
TRANSTORNOS CAUSADOS AO APOSENTADO, QUE INOBSTANTE AS DIFICULDADES INERENTES À PESSOA IDOSA,
TEVE DE SE AFASTAR DE SUAS OCUPAÇÕES HABITUAIS E DO CONFORTO DE SEU LAR PARA TRATAR DE RESOLVER
SITUAÇÃO LESIVA CAUSADA EXCLUSIVAMENTE PELA NEGLIGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ASSIM, OS DANOS
MORAIS RESTARAM CARACTERIZADOS. 8. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO E PROPORCIONAL AOS DANOS
CAUSADOS, NÃO CONSTITUINDO CAUSA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO POR PARTE DO REQUERENTE. 9. RECURSO
CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MONOCRÁTICA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 10. JUROS
LEGAIS E CORREÇÃO MONETÁRIA COMO DISPOSTOS NA SENTENÇA MONOCRÁTICA. 11. CUSTAS PROCESSUAIS NA
FORMA DA LEI. 12. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 20%(VINTE POR CENTO) DO VALOR DA CONDENAÇÃO.
13. SÚMULA DO JULGAMENTO QUE SERVE DE ACÓRDÃO.INTELIGÊNCIA DO ART. 46, SEGUNDA PARTE, DA LEI 9099/95.
(3ª TURMA RECURSAL CÍVEL E CRIMINAL DO ESTADO DO MARANHÃO. RECURSO Nº 322/2010-3. REL. JUIZ NELSON
FERREIRA MARTINS FILHO. JULGADO EM 13/09/2010)

Ante o exposto e o que mais consta nos autos, confirmando os efeitos da tutela antecipada, JULGO PARCIALMENTE
PROCEDENTE O PEDIDO PARA:
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I) Condenar o réu a restituir à autora o valor de R$ 4.752,02 (quatro mil setecentos e cinquenta e dois reais) correspondente ao
dobro das quantias comprovadamente descontadas (setembro de 2012 a outubro de 2013), atualizado monetariamente pelo INPC
e juros de mora de 1% em ambos os casos contados desde a citação;

III) condenar o réu a pagar, a título de indenização por danos morais à autora a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), valor que
entendo justo, em plena consonância com os princípios da proporcionalidade e da vedação do enriquecimento ilícito, atualizado na
forma do En. 10 da TRCC.

Deixo de condenar a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei
9.099/95.

Em caso de recurso, o preparo compreenderá todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de
jurisdição, na forma do § 1º do art. 42 da Lei 9.099/95.

Após o trânsito em julgado, havendo requerimento da parte autora, intime-se a parte ré para pagar o débito no prazo de 15 dias,
não cumprida voluntariamente a obrigação pelo demandado incide a multa de 10% (dez por cento) prevista no art. 523, §1º, NCPC.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Certificando o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com baixa na distribuição.

São Bento-MA, 28 de junho de 2017.
Juiz MARCELO MORAES REGO DE SOUZA
Titular da Comarca de São Bento

VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO BENTO fone: 0 XX (98) 3383-1575
Internet: www.tjma.jus.br / e-mail: vara1_sben@tjma.jus.br
Processo nº 16562015
Ação: Processo Cível e do Trabalho|processo de Conhecimento|procedimento de Conhecimento|procedimento do Juizado Especial
Cível
Autor: DINAELZE ABRAO LOPES
Advogado(a): José de Alencar Macedo Alves, OAB/MA 2621
Requerido: PAULO VIEIRA DE MAGALHAES
Advogado(a): nao possui ,

Tipo de Matéria: INTIMAÇÃO
FINALIDADE: INTIMAR a parte autora acerca da sentença proferida por este juizo, que segue transcrita: "SENTENÇA

Dispensado o relatório nos termos da norma inserta no Art. 38 da Lei nº 9.099/95.

Decido.

Compulsando os autos, verifico que a parte autora, devidamente intimada para informar o endereço correto da parte ré, não
apresentou qualquer manifestação até a presente data, conforme certidão de fl..

Assim, diante do abandono da causa pelo requerente por mais de 30 dias, evidenciado está o seu desinteresse na continuação do
feito, não restando outra solução, senão a extinção do processo.

Com efeito, verifico que a parte autora deixou de promover atos que lhe competia, estando o processo parado por mais de trinta
dias.

Diante do exposto, com o fundamento no Art. 485, inciso III, do Novo Código de Processo Civil, declaro extinto o processo sem
julgamento do mérito.

Após o trânsito em julgado, determino o arquivamento com baixa na distribuição.

P.R.I.

São Bento/MA, 29/06/2017

Juiz MARCELO MORAES RÊGO DE SOUZA
Titular da Comarca de São Bento/MA
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VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO BENTO fone: 0 XX (98) 3383-1575
Internet: www.tjma.jus.br / e-mail: vara1_sben@tjma.jus.br
Processo nº 1672011
Ação: Processo Cível e do Trabalho | Processo de Conhecimento | Procedimento de Conhecimento | Procedimentos Especiais |
Procedimentos Regidos Por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos | Divórcio Litigioso
Autor: DAVID DA GRAÇA DE DEUS CHAGAS
Advogado(a): MARIA DAS GRAÇAS BACELAR CARVALHO VIANA, OAB/MA 2481
Requerido: LAUDICEIA BARBOSA MOREIRA CHAGAS
Advogado(a): FABIO CESAR CARVALHO, OAB/MA 7192

Tipo de Matéria: INTIMAÇÃO DE SENTENÇA
FINALIDADE: Intimar acerca da SENTENÇA proferida por este juizo, conforme segue transcrita: "

Trata-se de ação de divórcio direto litigioso promovido(a) por DAVID DA GRAÇA DE DEUS CHAGAS, por advogado constituído,
em face de LAUDICEIA BARBOSA MOREIRA CHAGAS.
Aduz que contraiu matrimônio com a requerida em 11 de outubro de 1988, sob o regime de comunhão parcial de bens, do qual não
adveio nenhum filho, estando separados de fato há vários anos, estando a requerida em local incerto e não sabido atualmente.
Afirma, ainda, que não possui bens a partilhar.
Deseja que a requerida volte a usar o nome de solteira: LAUDICEIA BARBOSA MOREIRA
Citada por edital para contestar a presente ação, foi nomeado curador especial para a parte ré, manifestando-se nos autos por
negativa geral.
É o relatório. DECIDO
O processo está em ordem e regularmente instruído. A parte requerida, citada por edital, contestou por negativa geral através de
curador especial.
Com a promulgação da Emenda Constitucional n. 66/ 2010, que dispensou a comprovação do lapso de separação de fato do
casal, passou o divórcio a ser ato jurídico potestativo não-condicionado, privilegiando a autonomia da vontade das pessoas
naturais.
Dessa forma, dispensada a comprovação da separação de fato do casal e, portanto, desnecessária se mostra a produção de
provas nesse sentido.
Por outro lado, o requerente informa que não há bens a partilhar, tendo-se observado, outrossim, que não há pedido de alimentos,
resumindo-se a pretensão às averbações de praxe.
DIANTE DO EXPOSTO, em consonância com os artigos 226, § 6º da Constituição Federal, 40 da Lei 6.515/77 e 1.580, § 2º do
Código Civil, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, para DECRETAR O DIVÓRCIO de DAVID DA GRAÇA DE DEUS CHAGAS e
LAUDICEIA BARBOSA MOREIRA CHAGAS, consoante razões acima mencionadas.
A divorcianda voltará a usar o nome de casada: LAUDICEIA BARBOSA MOREIRA.
Após o trânsito em julgado do presente decisum, expeça-se o competente mandado de averbação à serventia extrajudicial
correspondente, devendo proceder a averbação sem cobrança de emolumentos, tendo em vista a gratuidade judiciária, que ora
defiro.
Oportunamente, arquivem-se o processo.

Publique-se, Registre-se e Intimem-se.

Uma vez que não há menores ou incapazes, desnecessária a intimação do MP.
São Bento-MA, 29 de junho de 2017.
Juiz MARCELO MORAES REGO DE SOUZA
Titular da Comarca de São Bento

VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO BENTO fone: 0 XX (98) 3383-1575
Internet: www.tjma.jus.br / e-mail: vara1_sben@tjma.jus.br
Processo nº 167-70.2015.8.10.0120
Ação: Processo Cível e do Trabalho | Processo Cautelar | Busca e Apreensão
Autor(a): BANCO RODOBENS S/A
Advogado(a): Celso Marcon OAB/MA 8104-A
Requerido(a): REGINALDO DE JESUS PACHECO MELO
Tipo de Matéria: INTIMAÇÃO
FINALIDADE: Para tomar ciência da decisão proferida pelo MM. Juiz desta comarca, nos autos acima epigrafado, cujo dispositivo
segue transcrito:
DISPOSITIVO DO DESPACHO: No caso vertente, considerando os argumentos expostos e os documentos que instruíram a inicial,
máxime os de fls. 13/31 e 43/44, que comprovam o crédito do autor ainda não solvido e a propriedade do mesmo em relação ao
objeto da demanda, bem como a constituição em mora, dessumo o registro dos requisitos de concessão de liminar, quais sejam, o
dano potencial e a plausibilidade do direito, razão pela qual defiro, liminarmente, o pedido de apreensão do veículo objeto da
demanda.
Expeça-se o competente mandado de busca e apreensão, depositando-se o bem em mãos de um dos prepostos do autor,
conforme estabelecido às fls.13.
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Proceda-se o registro do gravame.
Executada a Liminar, INTIME-SE a parte ré, para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o pagamento do débito e seus acessórios,
inclusive honorários advocatícios, aqui arbitrados em 10% sobre o montante da dívida, e CITE-SE para, no prazo de 15 (quinze)
dias, apresentar resposta ao pedido, ciente de que transcorrido o prazo de 05 (cinco) dias sem pagamento, consolidar-se-ão a
propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário.
Intime-se a parte autora para, querendo, acompanhar a diligência, bem como, na hipótese do bem ser apreendido, promover a sua
remoção do pátio no fórum local no prazo de cinco dias, sob pena de revogação da liminar.
 
Cumpra-se.
São Bento (MA), 29 de junho de 2017. Jose Benvindo do Vale Ferreira, Secretário Judicial, conferi.
Juiz MARCELO MORAES REGO DE SOUZA
 Titular da Comarca de São Bento

VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO BENTO fone: 0 XX (98) 3383-1575
Internet: www.tjma.jus.br / e-mail: vara1_sben@tjma.jus.br
Processo nº 16882014
Ação: Processo Cível e do Trabalho|processo de Conhecimento|procedimento de Conhecimento|procedimento do Juizado Especial
Cível
Autor: MARIA DE LOURDES MORAES GARCIA
Advogado(a): Daladier Junior , JORGETANS DAMASCENO , OAB/MA 5880
Requerido: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S A (CIFRA)
Advogado(a): JOSE ALMIR DA R. MENDES JUNIOR, OAB/PI 2338,

Tipo de Matéria: INTIMAÇÃO DE SENTENÇA
FINALIDADE: Intimar acerca da SENTENÇA proferida por este juizo, conforme segue transcrita: "S E N T E N Ç A

Dispensado o relatório nos termos da norma inserta no art. 38 da Lei nº. 9.099/95.

Decido.

Concedo a AJG.

Na espécie, a ação foi ajuizada contra o Banco requerido, objetivando a devolução em dobro das parcelas indevidamente
descontadas, além de indenização por danos morais.

A presente demanda deve ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, na medida em que a relação travada entre o
requerente e o requerido é de consumo, posto que a primeira é destinatária da prestação de serviço que incumbe ao requerido.

Nesse sentido, o ônus da prova incumbe ao réu, destacando que este não trouxe aos autos qualquer documento ou contrato
firmado com a autora, bem como não contesta a existência dos descontos, arguindo, preliminarmente, a regularização do polo
passivo do presente feito e, no mérito, alega apenas que estes descontos são devidos ante a formalização de contratos de
empréstimos consignados firmados pela parte autora, no entanto, não promoveu a juntada do referido contrato, o que é suficiente
para comprovar a fraude praticada.

Preliminarmente, cumpre ressaltar que já foi feita a correção do polo passivo da ação.

Ademais, o próprio INSS já editou Instrução Normativa visando regulamentar as consignações feitas nos benefícios
previdenciários, de modo que a Instrução Normativa nº. 121/2005 dispõe sobre a necessidade de efetiva contratação pelo titular do
benefício. Assim, como admitir que o banco réu atuou de boa-fé ao descontar valores referentes a contratos que não foram
firmados pela parte requerente. São incontroversos os descontos e não demonstrou o réu ter a autora autorizado os mesmos.

Das provas que emanam dos autos, observa-se o desconto no valor de R$ 10,00 (dez reais), informando que teve início em
fevereiro de 2012 e foi cancelado em maio de 2014, tendo sido descontadas 27 parcelas do benefício da parte autora.

Por outro lado, em que pese o autor não ter juntado o extrato bancário da época do empréstimo, para demonstrar o efetivo
depósito dos valores ou não, em sua conta, a instituição ré, da mesma forma, sequer acostou aos autos os instrumentos de
contrato aptos a comprovarem a celebração de negócio jurídico com a parte autora, ou mesmo a TED do depósito. Portanto, não
se desincumbiu do seu ônus de provar a veracidade da contratação do empréstimo, tendo em vista se tratar de relação
consumerista.

Assim sendo, pode-se entender que houve fraude e a ré não pode dela se eximir, haja vista que deveria seguir critérios mais
cautelosos para a concessão de empréstimos.

É comezinho no país afora o modo como parte das financeiras age na contratação dos empréstimos, não controlando de forma
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eficaz a concessão de empréstimos, com prepostos despreparados, que não se atém às devidas cautelas quando da celebração
do negócio jurídico. Desse modo, as empresas detêm culpa quando elegem seus funcionários.

Tem o réu, portanto, dever de indenizar. O nexo causal se demonstra através da ficha financeira colacionada aos autos, que
demonstra de forma inequívoca os descontos efetuados, promovidos pela instituição ré.

Entendo que é devido à parte autora o valor do empréstimo, restituído em dobro, conforme preleciona o art. 42, par. único, do
CDC.

Compreendo, igualmente, que o dano moral resta evidenciado, posto que a demandante, pessoa humilde, que sobrevive de um
parco benefício previdenciário, vê-se tolhida de determinada parcela deste sem que tenha contratado, sofrendo privações,
humilhações, sentimentos de impotência, injustiça, sendo atingido em sua dignidade. Deve ser considerado, para a fixação do
quantum do dano moral, o valor do empréstimo não contratado e os parâmetros da proporcionalidade e da vedação do
enriquecimento ilícito. Esse é o entendimento predominante nas Turmas Recursais do Estado Maranhão, vejamos:

SUMULA DO JULGAMENTO :1. RECURSO INOMINADO.2. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS E RESTITUIÇÃO DE VALORES.3. RECORRIDA QUE TEVE VALORES DEBITADOS EM SEU BENEFÍCIO
INDEVIDAMENTE, RELATIVOS A EMPRÉSTIMO NÃO CONTRAÍDO JUNTO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, ORA
RECORRENTE.4. RECORRENTE QUE, EMBORA TENHA AFIRMADO A EFETIVA REALIZAÇÃO DO NEGÓCIO, NÃO
APRESENTOU QUALQUER DOCUMENTO QUE COMPROVE QUE O EMPRÉSTIMO TENHA SIDO CONTRAÍDO PELA
RECORRIDA.5. A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CAUSOU DANOS AO RECORRIDO, AO AUTORIZAR EMPRÉSTIMO,
DISPENSANDO A APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO DA PARTE CONTRATANTE OU POR NÃO
ANALISÁ-LOS COM A DEVIDA CAUTELA. 6. NÃO RESTANDO DEMONSTRADA A PARTICIPAÇÃO DA RECORRIDA NO
EVENTO FRAUDULENTO, NÃO DEVE A MESMA ARCAR COM OS PREJUÍZOS, UMA VEZ QUE NÃO TEM CULPA POR
ERROS EM PROCEDIMENTOS INTERNOS DA EMPRESA . 7. O EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATATO CONSTITUI PRÁTICA DE
ILÍCITO PASSÍVEL DE REPARAÇÃO PECUNIÁRIA, NOS EXATOS TERMOS DO ART. 186 DO CÓDIGO CIVIL, FACE AOS
TRANSTORNOS CAUSADOS AO APOSENTADO, QUE INOBSTANTE AS DIFICULDADES INERENTES À PESSOA IDOSA,
TEVE DE SE AFASTAR DE SUAS OCUPAÇÕES HABITUAIS E DO CONFORTO DE SEU LAR PARA TRATAR DE RESOLVER
SITUAÇÃO LESIVA CAUSADA EXCLUSIVAMENTE PELA NEGLIGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ASSIM, OS DANOS
MORAIS RESTARAM CARACTERIZADOS. 8. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO E PROPORCIONAL AOS DANOS
CAUSADOS, NÃO CONSTITUINDO CAUSA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO POR PARTE DO REQUERENTE. 9. RECURSO
CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MONOCRÁTICA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 10. JUROS
LEGAIS E CORREÇÃO MONETÁRIA COMO DISPOSTOS NA SENTENÇA MONOCRÁTICA. 11. CUSTAS PROCESSUAIS NA
FORMA DA LEI. 12. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 20%(VINTE POR CENTO) DO VALOR DA CONDENAÇÃO.
13. SÚMULA DO JULGAMENTO QUE SERVE DE ACÓRDÃO.INTELIGÊNCIA DO ART. 46, SEGUNDA PARTE, DA LEI 9099/95.
(3ª TURMA RECURSAL CÍVEL E CRIMINAL DO ESTADO DO MARANHÃO. RECURSO Nº 322/2010-3. REL. JUIZ NELSON
FERREIRA MARTINS FILHO. JULGADO EM 13/09/2010)

Ante o exposto e o que mais consta nos autos, confirmando os efeitos da tutela antecipada, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO
PARA:

I) CONDENAR o réu a restituir à autora o valor de R$ 540,00 ( quinhentos e quarenta reais) correspondente ao dobro do valor total
do empréstimo, devendo incidir os juros moratórios e a correção monetária a partir do evento danoso que coincide com a data do
efetivo prejuízo (art. 398 do CC e Súmulas 43 e 54 do STJ), aplicando-se a taxa SELIC;

II) CONDENAR o réu a pagar, a título de indenização por danos morais à autora a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), valor
que entendo justo, em plena consonância com os princípios da proporcionalidade e da vedação do enriquecimento ilícito, devendo
incidir os juros moratórios a partir do evento danoso (art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ) e a correção monetária a contar da
presente data (Súmula 362 do STJ), aplicando-se a taxa SELIC.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se com as cautelas legais."

São Bento-MA, 28 de junho de 2017.
Juiz MARCELO MORAES REGO DE SOUZA
Titular da Comarca de São Bento

VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO BENTO fone: 0 XX (98) 3383-1575
Internet: www.tjma.jus.br / e-mail: vara1_sben@tjma.jus.br
Processo nº 17072015
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Ação: Processo Cível e do Trabalho|processo de Conhecimento|procedimento de Conhecimento|procedimento do Juizado Especial
Cível
Autor: JULIO CESAR LOBATO
Advogado(a): John Lincoln Pinheiro Soares , OAB/MA 10585
Requerido: BANCO BRADESCO S/A
Advogado(a): NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB/MA 128.341

Tipo de Matéria: INTIMAÇÃO DE SENTENÇA
FINALIDADE: Intimar acerca da SENTENÇA proferida por este juizo, conforme segue transcrita: "

E N T E N Ç A

Dispensado o relatório (art. 38 da Lei 9.099/95).

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais e Pedido de Tutela Antecipada C/C PEDIDO DE REPETIÇÃO DE
INDÉBITO em que se discute descontos indevidos efetuados em conta corrente.

A presente demanda deverá ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, na medida em que a relação travada entre o
requerente e o requerido é de consumo, posto que o primeiro é destinatário da prestação de serviço que incumbe ao requerido.

Nesse sentido, o ônus da prova incumbe ao banco requerido, destacando que este não trouxe aos autos qualquer documento que
comprove o ânimus da parte em abrir conta-corrente, visto que tal situação só lhe acarreta ônus, no instante em que usa a conta
somente para receber seu benefício, não usufruindo dos serviços ali oferecidos.

Não obstante todas as alegações feitas em contestação, a parte requerida não se desincumbiu de comprovar os fatos. Não fez a
juntada de documentos que demonstrasse a contratação dos serviços descontados.

No entanto, conforme se extrai dos documentos colacionados juntos à inicial, a requerente comprovou que recebe seus benefícios
em conta corrente e por isso vê descontadas as tarifas inerentes a esse serviço, no entanto, tais serviços foram impostos à parte,
unilateralmente , merecendo o relato da inicial total credibilidade, pois cumpre à reclamada comprovar os termos do contrato
supostamente firmado.

Destarte, se a parte autora alega que não contratou os serviços aqui em debate, é ônus da Instituição financeira a prova da
avença, mesmo porque tal modalidade de serviço deve ser contratado pelo cliente, não aplicado arbitrariamente pelo banco,
gerando despesas descontadas do benefício da autora.

Nesse caso, só o banco está usufruindo de benefícios, posto que a autora apenas usa sua conta para sacar dinheiro, não havendo
a necessidade de uma modalidade mais incrementada de conta, configurando, assim conduta abusiva da ré. Neste sentido:

TJ-PE - Apelação Cível AC 168902 PE 00062180720068170480 (TJ-PE)
Data de publicação: 06/05/2009
Ementa: APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONDUTA ILÍCITA. FORNECIMENTO DE SERVIÇO SEM PRÉVIA
SOLICITAÇÃO. VENDA CASADA. RESTRIÇÃO INDEVIDA DE CRÉDITO. INCLUSÃO DO NOME NO SPC. DANO. AUSÊNCIA
DE PROVA. DANO MORAL EVIDENCIADO. DANO PURO. EX FACTO. QUANTUM FIXADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. A
conduta abusiva do Apelante consubstanciada na abertura de conta corrente vinculada a conta poupança, sem que o Apelado
tenha requerido e até contra a sua vontade, configura a existência de ato ilícito; Demonstrada a inexistência de culpa do Recorrido
pela movimentação e ativação da conta. Lado outro, também, inexiste de prova de que tenha dado causa ao débito existente na
referida conta; Patente a prática de ato ilícito pelo Recorrente, evidenciado o dano moral (ex facto), oqual prescinde de provas;
Quantum indenizatório fixado com razoabilidade e proporcionalidade com o dano e particularidades do caso; Honorários
advocatícios fixados com atenção ao art. 20 do CPC.

Desta feita, como admitir que o banco requerido atuou de boa-fé ao efetuar a abertura da conta corrente de titularidade da
requerente, sem que fosse solicitada, ainda mais por trazer benefício somente ao banco reclamado. O defeito do serviço é
incontroverso e não demonstrou o réu ter o autor autorizado o mesmo.

Ademais, destaque-se o princípio da concentração que norteia o rito sumaríssimo, cabendo às partes produzirem toda a prova de
que disponham por ocasião da audiência de instrução e julgamento.

Relevante mencionar que em tais situações ,como a retratada no caso em questão, denota falha das instituições bancárias na
prestação de um serviço de qualidade e a falta de respeito com o cliente, causando danos aos consumidores.

Feitas essas considerações, depreende-se dos documentos que guarnecem a inicial que foi realizada a abertura da conta corrente
de titularidade da requerente sem autorização da mesma, situação esta que demonstra nítida falha na prestação do serviço
ensejadora da aplicação da legislação consumerista.
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Assim, entendo inequívoca a evidência de lesão ao patrimônio jurídico do autor, decorrente da indisponibilidade parcial de seu
rendimento, indispensável à subsistência de sua família, restando plenamente caracterizada a falha na prestação de serviço, na
forma estipulada no art. 14, § 1º, incisos I e II do Código de Defesa do Consumidor.

Com efeito, incumbe à instituição bancária, enquanto prestadora de serviço, tomar todas as cautelas necessárias ao exercício de
sua atividade, no intento de evitar possíveis erros, transtornos e aborrecimentos futuros, de sorte que, assim não agindo, deverá
responder objetivamente pelos danos causados, ou seja, independentemente da demonstração de culpa. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SAQUE INDEVIDO EM CONTA BANCÁRIA. DEFEITO NA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. FALHA NA SEGURANÇA. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. DANO MORAL. RECURSO PROVIDO. 1.
As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como,
por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -,
porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. (STJ, REsp
1199782/PR, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 24.08.2011, DJe 12.09.2011). 2. Apelação provida.
(Processo nº 044936/2015 (172493/2015), 1ª Câmara Cível do TJMA, Rel. Kleber Costa Carvalho. DJe 20.10.2015).

Assim, demonstrado o ato ilícito, a existência de dano e o nexo de causalidade entre eles, o pleito indenizatório é procedente,
sendo necessária a condenação do requerido em dano moral pela imprudência em abrir conta corrente sem autorização da autora,
causando-lhe angústia, dor e sofrimento ao verificar a retirada mensal de valores, sem que tivesse dado causa, do seu benefício.

Diante disso, vislumbra-se a repetição de indébito, com supedâneo no art. 42, parágrafo único, do CDC, posto que existe a
cobrança indevida, havendo vinculação a uma possível contraprestação.

Compreendo, igualmente, que o dano moral resta evidenciado, posto que a demandante, pessoa humilde, que sobrevive de um
parco benefício previdenciário, vê-se tolhida da integralidade do benefício, sofrendo privações, humilhações, sentimentos de
impotência, injustiça, sendo atingido em sua dignidade. Deve ser considerado, para a fixação do quantum do dano moral, o valor
do benefício e os parâmetros da proporcionalidade e da vedação do enriquecimento ilícito.

Ante o exposto e o que mais consta nos autos JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO PARA:

I) CONDENAR o réu BANCO BRADESCO S/A a restituir à parte autora JÚLIO CÉSAR LOBATO, em dobro, o valor de R$ 702,88
(setecentos e dois reais e oitenta e oito centavos), tendo em vista a parte autora não ter atualizado os descontos até a presente
data, ônus que lhe cabe, correspondente ao valor descontado indevidamente da conta bancária da autora, atualizado
monetariamente pelo INPC e juros de mora de 1% em ambos os casos contados desde a citação;

II) CONDENAR o réu a pagar, a título de indenização por danos morais à autora, a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), valor
que entendo justo, em plena consonância com os princípios da proporcionalidade e da vedação do enriquecimento ilícito,
atualizado na forma do En. 10 da TRCC.

III) DETERMINAR que o réu efetue o cancelamento do contrato de abertura de conta corrente, se houver, e a transforme em conta
benefício.

Deixo de condenar a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei
9.099/95.

Após o trânsito em julgado, havendo requerimento da parte autora, intime-se a parte ré para pagar o débito no prazo de 15 dias,
não cumprida voluntariamente a obrigação pelo demandado incide a multa de 10% (dez por cento) prevista no art. 523, §1º, NCPC.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Certificando o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com baixa na distribuição.

São Bento-MA, 29/06/2017
Juiz MARCELO MORAES REGO DE SOUZA
Titular da Comarca de São Bento

VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO BENTO fone: 0 XX (98) 3383-1575
Internet: www.tjma.jus.br / e-mail: vara1_sben@tjma.jus.br
Processo nº 17482014
Ação: Processo Cível e do Trabalho|processo de Conhecimento|procedimento de Conhecimento|procedimento do Juizado Especial
Cível
Autor: LUCIÊDA ROMANA PEREIRA
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Advogado(a): Mariluce Costa Moraes, OAB/MA 7573
Requerido: BANCO BRADESCO S/A
Advogado(a): WILSON SALES BELCHIOR, OAB/MA 11099-A

Tipo de Matéria: INTIMAÇÃO
FINALIDADE: INTIMAR os advogados das partes do processos acerca da SENTENÇA proferida por este juizo, que segue
transcrita: "S E N T E N Ç A

Dispensado o relatório nos termos da norma inserta no art. 38 da Lei nº. 9.099/95.

Decido.

Concedo a AJG.

Na espécie, a ação foi ajuizada contra o Banco requerido, objetivando, a declaração de inexistência da contratação de empréstimo
em reserva de margem consignada, com a consequente devolução em dobro das parcelas indevidamente descontadas, além de
indenização por danos morais.

A presente demanda deve ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, na medida em que a relação travada entre o
requerente e o requerido é de consumo, posto que a primeira é destinatária da prestação de serviço que incumbe ao requerido.

Nesse sentido, o ônus da prova incumbe ao réu, destacando que este não trouxe aos autos qualquer documento ou contrato
firmado com a autora, bem como não contesta a existência dos descontos, pleiteando, preliminarmente, a falta de interesse
processual e, no mérito, o indeferimento da inicial pela a ausência de nexo causal e, por consequência, a ausência do dano
extrapatrimonial, no entanto, não promoveu a juntada do referido contrato, ônus que incumbia ao réu .

Da peça exordial e das provas que emanam dos autos, observa-se que a parte autora requereu o empréstimo no valor de R$
1.800,00 (mil e oitocentos reais), para ser pago em 08 parcelas de R$ 225,00 (duzentos e vinte e cinco reais), no entanto foi
creditado em sua conta o valor de R$ R$ 2.850,00 para ser descontados em 18 parcelas, porém não informou o valor das mesmas.
Percebe-se, ainda, dos autos, que a requerente sacou R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais) e que R$ 800,00 (oitocentos reais)
saíram da sua conta, na mesma data do seu último saque, do mesmo valor, ambos com o mesmo número de movimentação.

Por outro lado, em que pese a parte ré informar que ao verificar o sistema percebeu que o empréstimo foi feito através do banco
dia e noite, caixa eletrônico, com o uso de biometria e senha pessoal, sequer acostou aos autos os instrumentos que
comprovassem a celebração de negócio jurídico com a parte autora, nem mesmo a tela em que indica a forma em que o
empréstimo foi efetivado. Portanto, não se desincumbiu do seu ônus de provar a veracidade da contratação da parte controversa
do empréstimo, não prosperando, destarte, a sua arguição preliminar em que alega a falta de interesse processual e a ausência de
nexo causal.

Assim sendo, pode-se entender que houve fraude e a ré não pode dela se eximir, haja vista que deveria seguir critérios mais
cautelosos para a concessão de empréstimos.

É comezinho no país afora o modo como parte das financeiras age na contratação dos empréstimos, não controlando de forma
eficaz a concessão de empréstimos pessoais, que não se atém às devidas cautelas quando da celebração do negócio jurídico.
Desse modo, as empresas são responsáveis por todas as operações feitas mediantes seu sistema, bem como pelos seus
funcionários em suas agências.

Tem o réu, portanto, dever de indenizar. O nexo causal se demonstra através do extrato de fls. 10, que demonstra de forma
inequívoca o empréstimo concedido pela instituição ré.

Entendo que é devido à parte autora o valor controverso do empréstimo, restituído em dobro, conforme preleciona o art. 42, par.
único, do CDC.

Compreendo, igualmente, que o dano moral resta evidenciado, posto que a demandante, pessoa humilde, que sobrevive de um
parco benefício previdenciário, vê-se tolhida de determinada parcela deste sem que tenha contratado, sofrendo privações,
humilhações, sentimentos de impotência, injustiça, sendo atingido em sua dignidade. Deve ser considerado, para a fixação do
quantum do dano moral, o valor do empréstimo não contratado e os parâmetros da proporcionalidade e da vedação do
enriquecimento ilícito. Esse é o entendimento predominante nas Turmas Recursais do Estado Maranhão, vejamos:

SUMULA DO JULGAMENTO :1. RECURSO INOMINADO.2. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS E RESTITUIÇÃO DE VALORES.3. RECORRIDA QUE TEVE VALORES DEBITADOS EM SEU BENEFÍCIO
INDEVIDAMENTE, RELATIVOS A EMPRÉSTIMO NÃO CONTRAÍDO JUNTO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, ORA
RECORRENTE.4. RECORRENTE QUE, EMBORA TENHA AFIRMADO A EFETIVA REALIZAÇÃO DO NEGÓCIO, NÃO
APRESENTOU QUALQUER DOCUMENTO QUE COMPROVE QUE O EMPRÉSTIMO TENHA SIDO CONTRAÍDO PELA
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RECORRIDA.5. A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CAUSOU DANOS AO RECORRIDO, AO AUTORIZAR EMPRÉSTIMO,
DISPENSANDO A APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO DA PARTE CONTRATANTE OU POR NÃO
ANALISÁ-LOS COM A DEVIDA CAUTELA. 6. NÃO RESTANDO DEMONSTRADA A PARTICIPAÇÃO DA RECORRIDA NO
EVENTO FRAUDULENTO, NÃO DEVE A MESMA ARCAR COM OS PREJUÍZOS, UMA VEZ QUE NÃO TEM CULPA POR
ERROS EM PROCEDIMENTOS INTERNOS DA EMPRESA . 7. O EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATATO CONSTITUI PRÁTICA DE
ILÍCITO PASSÍVEL DE REPARAÇÃO PECUNIÁRIA, NOS EXATOS TERMOS DO ART. 186 DO CÓDIGO CIVIL, FACE AOS
TRANSTORNOS CAUSADOS AO APOSENTADO, QUE INOBSTANTE AS DIFICULDADES INERENTES À PESSOA IDOSA,
TEVE DE SE AFASTAR DE SUAS OCUPAÇÕES HABITUAIS E DO CONFORTO DE SEU LAR PARA TRATAR DE RESOLVER
SITUAÇÃO LESIVA CAUSADA EXCLUSIVAMENTE PELA NEGLIGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ASSIM, OS DANOS
MORAIS RESTARAM CARACTERIZADOS. 8. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO E PROPORCIONAL AOS DANOS
CAUSADOS, NÃO CONSTITUINDO CAUSA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO POR PARTE DO REQUERENTE. 9. RECURSO
CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MONOCRÁTICA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 10. JUROS
LEGAIS E CORREÇÃO MONETÁRIA COMO DISPOSTOS NA SENTENÇA MONOCRÁTICA. 11. CUSTAS PROCESSUAIS NA
FORMA DA LEI. 12. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 20%(VINTE POR CENTO) DO VALOR DA CONDENAÇÃO.
13. SÚMULA DO JULGAMENTO QUE SERVE DE ACÓRDÃO.INTELIGÊNCIA DO ART. 46, SEGUNDA PARTE, DA LEI 9099/95.
(3ª TURMA RECURSAL CÍVEL E CRIMINAL DO ESTADO DO MARANHÃO. RECURSO Nº 322/2010-3. REL. JUIZ NELSON
FERREIRA MARTINS FILHO. JULGADO EM 13/09/2010)

Ante o exposto e o que mais consta nos autos, confirmando os efeitos da tutela antecipada, JULGO PARCIALMENTE
PROCEDENTE O PEDIDO PARA:

I) CONCEDER O PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA, para que a parte ré se abstenha de fazer qualquer desconto, que se refira
ao empréstimo objeto da demanda, na conta da parte autora, sob pena de multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais);

II) CONDENAR o réu a restituir à autora o valor de R$ 1.600,00 ( mil e seiscentos reais) correspondente ao dobro do valor
controverso do empréstimo, por não restar claro o valor das parcelas descontadas, devendo incidir os juros moratórios e a
correção monetária a partir do evento danoso que coincide com a data do efetivo prejuízo (art. 398 do CC e Súmulas 43 e 54 do
STJ), aplicando-se a taxa SELIC;

III) CONDENAR o réu a pagar, a título de indenização por danos morais à autora a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), valor
que entendo justo, em plena consonância com os princípios da proporcionalidade e da vedação do enriquecimento ilícito, devendo
incidir os juros moratórios a partir do evento danoso (art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ) e a correção monetária a contar da
presente data (Súmula 362 do STJ), aplicando-se a taxa SELIC.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se com as cautelas legais.

São Bento/MA, 29/06/2017

MARCELO MORAES RÊGO DE SOUZA
Juiz de Direito Titular da Comarca de São Bento/MA.

VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO BENTO fone: 0 XX (98) 3383-1575
Internet: www.tjma.jus.br / e-mail: vara1_sben@tjma.jus.br
Processo nº 17592014
Ação: Processo Cível e do Trabalho|processo de Conhecimento|procedimento de Conhecimento|procedimento do Juizado Especial
Cível
Autor: MARIA DO SOCORRO SOARES OLIVEIRA
Advogado(a): Luciana Macedo Guterres, OAB/MA 7626
Requerido: BANCO DO BRADESCO
Advogado(a):

Tipo de Matéria: INTIMAÇÃO
FINALIDADE: INTIMAR a autora acerca da sentença proferida por este juizo , que segue transcrita: "S E N T E N Ç A

Dispensado o relatório nos termos da norma inserta no art. 38 da Lei nº. 9.099/95.

Decido.
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Concedo a AJG.

Trata-se a ação onde se discute a existência de fraude na realização de saque em caixa eletrônico, pretendendo a parte autora a
restituição do valor descontado indevidamente da sua conta além da condenação por danos morais.

No mérito, destaco que a presente demanda deve ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, na medida em que a
relação travada entre o requerente e o requerido é de consumo, posto que o primeiro é destinatário da prestação de serviço que
incumbe ao requerido.

Em que pese tratar-se de relação consumerista, invertendo-se o ônus da prova em desfavor do réu, consoante art. 373, II, NCPC,
a parte autora, em momento algum conseguiu demonstrar a responsabilidade da instituição ré pelo saque efetuado em sua conta,
saque que só pode ser feito mediante o uso de sua senha pessoal e intransferível.

Nesse contexto, não há que se falar na exigência de produção de prova negativa, uma vez que não se impõe à autora a
demonstração de que não fora a mesma que realizou a contratação, sendo necessário somente trazer aos autos elementos que
comprovem minimamente a ocorrência da fraude

A autora não requereu as imagens para a agência da requerida, para certificar-se que outra pessoa fez uso da sua senha para
efetuar o saque na sua conta, todavia, como já mencionado anteriormente, o saque foi efetuado com o uso de sua senha pessoal e
intransferível, situação que prepondera entre apenas o falar que não fez o saque.

Nesse sentido:

TJ-RS - Recurso Cível 71004628673 RS (TJ-RS) <http://tj-rs.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/113488427/recurso-
civel-71004628673-rs>
Data de publicação: 21/10/2013
Ementa: RECURSO INOMINADO. BANCO. SAQUES NÃO RECONHECIDOS PELAS AUTORAS. UTILIZAÇÃO DE CARTÃO
COM A NECESSIDADE DE SENHA PESSOAL E INTRANSFERÍVEL. SAQUES REALIZADOS EM CAIXAELETRÔNICO.
AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE PERMITAM CONCLUIR PELA OCORRÊNCIA DE ALGUMA FALHA NA PRESTAÇÃO DO
SERVIÇO OU DO SISTEMA DE SEGURANÇA DO RÉU. IMPOSSIBILIDADE DE SE IMPOR AO RÉU O ÔNUS DE ARCAR COM
OS PREJUÍZOS ADVINDOS DOS SAQUES COM CARTÃO NA CONTA CORRENTE DA AUTORA. SENTENÇA REFORMADA
PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO. O controle do cartão magnético e de suas senhas, bem como a responsabilidade pelo
seu uso cabe ao correntista. Operação de saque foi realizada com uso de cartão pessoal e senhas, em terminais de auto-
atendimento, presumindo-se, pois, tenha sido a autora a realizá-lo. No pedido inicial, a autora disse desconhecer as operações.
Contudo, o saque foi realizado em caixaeletrônico, nada fazendo crer que terceiro tenha utilizado indevidamente o cartão. Assim,
ausentes elementos que permitam concluir a falha na prestação de serviço, a improcedência da ação é o que se impõe.
RECURSO PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71004628673, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Alexandre de
Souza Costa Pacheco, Julgado em 16/10/2013)

Em continuidade sobre o que foi acima mencionado, não veio aos autos, trazido pelo autor, qualquer elemento capaz de
comprovar minimamente a alegada existência de fraude, tais como o furto ou a perda do cartão, ou auxílio de terceiros, dentre
outros.

Insta ressaltar que, apesar de se tratar de relação notadamente consumerista, a inversão do ônus da prova não isenta o
consumidor de fazer prova mínima do direito alegado.

Foi oportunizada às partes toda dilação probatória, entretanto, a parte autora não conseguiu demonstrar o nexo causal entre a
conduta do réu e o fato descrito na exordial.

A teor do que dispõe o art. 186 do Código Civil, para que haja o dever de indenizar é necessário que ocorra uma ação ou omissão
voluntária capaz de violar direitos e causar danos a outrem. Por outro lado, o art. 188, I, do Código Civil dispõe que não constitui
ato ilícito o praticado em exercício regular de um direito reconhecido, in verbis:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que
exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 188. Não constituem atos ilícitos: I - os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido.

Desse modo, não restando evidenciada a conduta ilícita do requerido, o pleito autoral deve ser julgado improcedente.

Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do NCPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido constante na inicial.

Deixo de condenar a parte requerente ao pagamento de custas e honorários de advogado, nos termos do que dispõe o art. 55 da
Lei nº. 9.099/95.
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Em caso de recurso, o preparo compreenderá todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de
jurisdição, na forma do § 1º do art. 42 da Lei 9.099/95.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se com as cautelas legais

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se com as cautelas legais.

São Bento/MA, 29/06/2017

MARCELO MORAES RÊGO DE SOUZA
Juiz de Direito Titular da Comarca de São Bento/MA.

VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO BENTO fone: 0 XX (98) 3383-1575
Internet: www.tjma.jus.br / e-mail: vara1_sben@tjma.jus.br
Processo nº 17922015
Ação: Processo Cível e do Trabalho|processo de Conhecimento|procedimento de Conhecimento|procedimento do Juizado Especial
Cível
Autor: MARIA DO ROSARIO TEIXEIRA CARVALHO
Advogado(a): Fabianne Rianny Gonzaga Serrao , OAB/MA 13.698
Requerido: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
Advogado(a): WILSON SALES BELCHIOR, OAB/MA 11.099-A,

Tipo de Matéria: INTIMAÇÃO DE SENTENÇA
FINALIDADE: Intimar acerca da SENTENÇA proferida por este juizo, conforme segue transcrita: "

S E N T E N Ç A

Dispensado o relatório (art. 38 da Lei 9.099/95).

Decido.

Trata-se a ação repetição de indébito c/c indenização por danos morais ajuizada por MARIA DO ROSÁRIO TEIXEIRA CARVALHO
em face do BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, onde se discute a existência de contrato bancário para a realização de
empréstimo consignado, pretendendo a parte autora a restituição dos valores descontados indevidamente sobre o seu benefício
previdenciário, além da condenação por danos morais.

Inicialmente, observo que a parte requerida suscitou preliminarmente consistente da necessária reunião dos feitos sob a alegação
de incidência dos institutos de conexão, não vejo razão para a mesma prosperar. De fato, reputa-se conexa duas ou mais ações
quando lhes for comum o objeto ou a causa de pedir. Não é o caso dos autos. De fato, conforme se afere dos documentos
juntados nos presentes autos e dos demais processos com identidade das partes, a causa de pedir não é de nenhuma forma a
mesma, eis que os contratos que ensejam o questionamento trazido a Juízo são diversos, portanto, não há conexão ou
litispendência entre as causa, apenas a identidade das partes e do objeto, mas tal não configura qualquer dos institutos. Por todas
as razões antes expostas, rejeito a preliminar arguida pela requerida.

No que tange a preliminarmente de ausência de documento indispensável para a propositura da ação como causa de
indeferimento da petição inicial. No entanto, rejeito a referida preliminar, posto que o documento indicado com ausente refere-se a
análise do mérito da demanda, podendo ser suprido no decorrer da dilação probatória pelos variados meios de prova. Somado a
isso, o histórico de consignações acostado à fl. 13 supri a alegada ausência de documento que comprove os débitos no benefício
da autora.

No mérito, a presente demanda deve ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, na medida em que a relação
travada entre o requerente e o requerido é de consumo, posto que a primeira é destinatária da prestação de serviço que incumbe
ao requerido.

Nesse sentido, o ônus da prova incumbe ao réu, destacando que este não trouxe aos autos qualquer documento ou contrato
firmado com a autora, bem como não contesta a existência dos descontos, arguindo apenas que estes são devidos ante a
formalização de contratos de empréstimos consignados firmados pela parte autora.
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Desta feita, havendo a parte autora comprovado os descontos (fl. 13), bem como informado que o valor depositado em sua conta
sem seu consentimento permanece a disposição para estorno ou compensação em caso de condenação.

Ademais, o próprio INSS já editou Instrução Normativa visando regulamentar as consignações feitas nos benefícios
previdenciários, de modo que a Instrução Normativa nº. 121/2005 dispõe sobre a necessidade de efetiva contratação pelo titular do
benefício. Assim, como admitir que o banco réu atuou de boa-fé ao descontar valores referentes a contratos que não foram
firmados pela parte requerente. São incontroversos os descontos e não demonstrou o réu ter a autora autorizado os mesmos.

Das provas que emanam dos autos, conclui-se que houve fraude na realização dos contratos. A instituição ré sequer acostou aos
autos os instrumentos de contrato aptos a comprovarem a celebração de negócio jurídico com a autora. Houve fraude, e o réu não
pode dela se eximir, haja vista que deveria seguir critérios mais cautelosos para a concessão de empréstimos.

É comezinho no país afora o modo como parte das financeiras age na contratação dos empréstimos, não controlando de forma
eficaz a concessão de empréstimos, com prepostos despreparados, que não se atém às devidas cautelas quando da celebração
do negócio jurídico. Desse modo, as empresas detêm culpa quando elegem seus funcionários.

Tem o réu, portanto, dever de indenizar. O nexo causal se demonstra através do histórico de consignações de fls. 13, que
demonstra de forma inequívoca os descontos foram promovidos pela instituição ré.

Entendo que são devidos a autora os valores já deduzidos de seus vencimentos, restituídos em dobro, conforme preleciona o art.
42, par. único, do CDC.

Compreendo, igualmente, que o dano moral resta evidenciado, posto que a demandante, pessoa humilde, que sobrevive de um
parco benefício previdenciário, vê-se tolhida de determinada parcela deste sem que tenha contratado, sofrendo privações,
humilhações, sentimentos de impotência, injustiça, sendo atingido em sua dignidade. Deve ser considerado, para a fixação do
quantum do dano moral, o valor do empréstimo não contratado e os parâmetros da proporcionalidade e da vedação do
enriquecimento ilícito. Esse é o entendimento predominante nas Turmas Recursais do Estado Maranhão, vejamos:

SUMULA DO JULGAMENTO :1. RECURSO INOMINADO.2. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS E RESTITUIÇÃO DE VALORES.3. RECORRIDA QUE TEVE VALORES DEBITADOS EM SEU BENEFÍCIO
INDEVIDAMENTE, RELATIVOS A EMPRÉSTIMO NÃO CONTRAÍDO JUNTO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, ORA
RECORRENTE.4. RECORRENTE QUE, EMBORA TENHA AFIRMADO A EFETIVA REALIZAÇÃO DO NEGÓCIO, NÃO
APRESENTOU QUALQUER DOCUMENTO QUE COMPROVE QUE O EMPRÉSTIMO TENHA SIDO CONTRAÍDO PELA
RECORRIDA.5. A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CAUSOU DANOS AO RECORRIDO, AO AUTORIZAR EMPRÉSTIMO,
DISPENSANDO A APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO DA PARTE CONTRATANTE OU POR NÃO
ANALISÁ-LOS COM A DEVIDA CAUTELA. 6. NÃO RESTANDO DEMONSTRADA A PARTICIPAÇÃO DA RECORRIDA NO
EVENTO FRAUDULENTO, NÃO DEVE A MESMA ARCAR COM OS PREJUÍZOS, UMA VEZ QUE NÃO TEM CULPA POR
ERROS EM PROCEDIMENTOS INTERNOS DA EMPRESA . 7. O EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATATO CONSTITUI PRÁTICA DE
ILÍCITO PASSÍVEL DE REPARAÇÃO PECUNIÁRIA, NOS EXATOS TERMOS DO ART. 186 DO CÓDIGO CIVIL, FACE AOS
TRANSTORNOS CAUSADOS AO APOSENTADO, QUE INOBSTANTE AS DIFICULDADES INERENTES À PESSOA IDOSA,
TEVE DE SE AFASTAR DE SUAS OCUPAÇÕES HABITUAIS E DO CONFORTO DE SEU LAR PARA TRATAR DE RESOLVER
SITUAÇÃO LESIVA CAUSADA EXCLUSIVAMENTE PELA NEGLIGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ASSIM, OS DANOS
MORAIS RESTARAM CARACTERIZADOS. 8. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO E PROPORCIONAL AOS DANOS
CAUSADOS, NÃO CONSTITUINDO CAUSA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO POR PARTE DO REQUERENTE. 9. RECURSO
CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MONOCRÁTICA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 10. JUROS
LEGAIS E CORREÇÃO MONETÁRIA COMO DISPOSTOS NA SENTENÇA MONOCRÁTICA. 11. CUSTAS PROCESSUAIS NA
FORMA DA LEI. 12. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 20%(VINTE POR CENTO) DO VALOR DA CONDENAÇÃO.
13. SÚMULA DO JULGAMENTO QUE SERVE DE ACÓRDÃO.INTELIGÊNCIA DO ART. 46, SEGUNDA PARTE, DA LEI 9099/95.
(3ª TURMA RECURSAL CÍVEL E CRIMINAL DO ESTADO DO MARANHÃO. RECURSO Nº 322/2010-3. REL. JUIZ NELSON
FERREIRA MARTINS FILHO. JULGADO EM 13/09/2010)

Ante o exposto e o que mais consta nos autos, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO PARA:

i) DECLARAR NULO o contrato de empréstimo vigente (nº. 783230869) entre a parte autora MARIA DO ROSÁRIO TEIXEIRA
CARVALHO e o demandado BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A;

ii) CONDENAR o réu a restituir à parte autora o valor de R$ 701,40 (setecentos e um reias e quarenta centavos) correspondente
ao dobro das onze parcelas comprovadamente descontadas (fl. 17), atualizado monetariamente pelo INPC e juros de mora de 1%
em ambos os casos contados desde a citação;

iii) CONDENAR o réu a pagar, a título de indenização por danos morais à autora a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), valor
que entendo justo, em plena consonância com os princípios da proporcionalidade e da vedação do enriquecimento ilícito,
atualizado na forma do En. 10 da TRCC e;

iii) Considerando que o valor de R$ 553,00 foi depositado na conta da parte autora a título de empréstimo não contratado,
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COMPENSO o referido valor da condenação total.

Deixo de condenar a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei
9.099/95.

Em caso de recurso, o preparo compreenderá todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de
jurisdição, na forma do § 1º do art. 42 da Lei 9.099/95.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Certificando o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com baixa na distribuição.

São Bento-MA, 29 de junho de 2017.
Juiz MARCELO MORAES REGO DE SOUZA
Titular da Comarca de São Bento

VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO BENTO fone: 0 XX (98) 3383-1575
Internet: www.tjma.jus.br / e-mail: vara1_sben@tjma.jus.br
Processo nº 18182016
Ação: Processo Cível e do Trabalho|processo de Conhecimento|procedimento de Conhecimento|procedimento do Juizado Especial
Cível
Autor: LUZIANE AZEVEDO VIANA
Advogado(a): NAO POSSUI ,
Requerido: BANCO BRADESCO S/A
Advogado(a): WILSON SALES BELCHIOR, OAB/MA 11.099-A,

Tipo de Matéria: INTIMAÇÃO DE SENTENÇA
FINALIDADE: Intimar acerca da SENTENÇA proferida por este juizo, conforme segue transcrita: "S E N T E N Ç A

Dispensado o relatório (art. 38 da Lei 9.099/95).

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais em que se discute descontos indevidos efetuados em conta
corrente.

A presente demanda deverá ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, na medida em que a relação travada entre o
requerente e o requerido é de consumo, posto que o primeiro é destinatário da prestação de serviço que incumbe ao requerido.

Nesse sentido, o ônus da prova incumbe ao banco requerido, destacando que este não trouxe aos autos qualquer documento que
comprove o motivo da retirada do valor da conta-corrente da parte reclamante, juntando, apenas, contestação genérica que destina
a rebater tarifa bancária, o que não se afigura no caso em tela.

Não obstante todas as alegações feitas em contestação, como já exposto acima, a parte requerida não se desincumbiu de
comprovar os fatos. Não fez a juntada de documentos que demonstrasse a legitimidade do referido desconto.

No entanto, conforme se extrai dos documentos colacionados juntos à inicial, a requerente comprovou o depósito integral do valor
alegado, bem como o desconto sem motivação ficou claro, nessa situação.

Destarte, se a parte autora alega que não contratou qualquer serviço do banco e o mesmo não deixou claro a razão do desconto
em debate, é ônus da Instituição financeira a prova da avença, mesmo porque o banco tem obrigação de informar o que está
sendo retirado da conta do cliente.

na presente situação, o banco está se valendo de valores pertencentes à requerida sem motivação para tanto, configurando, assim
conduta abusiva da ré. Neste sentido:

TJ-SP - Apelação APL 00015025420108260347 SP 0001502-54.2010.8.26.0347 (TJ-SP)
Data de publicação: 31/03/2015
Ementa: OPERAÇÕES INDEVIDAS EM CONTA-CORRENTE - Reconhecida a existência de falha na prestação do serviço pelo
banco, consistente no descumprimento do dever de resguardar a segurança da conta corrente da autora contra a ação de
fraudadores, falha de serviço esta que permitiu o acesso destes à conta da correntista e, posteriormente, a realização de
operações indevidas, com consequente esvaziamento da conta corrente. RESPONSABILIDADE CIVIL Comprovado o defeito de
serviço, consistente em retirada indevida de valores da conta corrente da autora, e não caracterizada nenhuma excludente de
responsabilidade, de rigor, o reconhecimento da responsabilidade e a condenação do réu na obrigação de indenizar a autora pelos
danos decorrentes do ilícito em questão. DANO MORAL - A retirada de valores da conta corrente de correntista através de
operações e saques indevidos, por defeito de serviço, constitui, por si só, fato ensejador de dano moral - Indenização por dano
moral mantida na quantia de R$ 5.000,00. DANO MATERIAL - Retiradas indevidas de valores de conta corrente constituem fato
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gerador de dano material, porquanto implicaram a diminuição do patrimônio da parte autora - Mantida a r. sentença quanto à
condenação do réu ao pagamento de indenização por dano material. Recurso desprovido.

Desta feita, como admitir que o banco requerido atuou de boa-fé ao efetuar a retirada do valor aqui discutido da conta corrente de
titularidade da requerente sem que fosse solicitada ou informada a razão para tanto. O defeito do serviço é incontroverso e não
demonstrou o réu ter o autor contratado qualquer serviço que ensejasse tal desconto.

Ademais, destaque-se o princípio da concentração que norteia o rito sumaríssimo, cabendo às partes produzirem toda a prova de
que disponham por ocasião da audiência de instrução e julgamento.

Relevante mencionar que em tais situações ,como a retratada no caso em questão, denota falha das instituições bancárias na
prestação de um serviço de qualidade e a falta de respeito com o cliente, causando danos aos consumidores.

Feitas essas considerações, depreende-se dos documentos que guarnecem a inicial que foi realizado desconto de valores na
conta corrente de titularidade da requerente sem autorização da mesma, situação esta que demonstra nítida falha na prestação do
serviço ensejadora da aplicação da legislação consumerista.

Assim, entendo inequívoca a evidência de lesão ao patrimônio jurídico do autor, decorrente da indisponibilidade parcial de valores,
indispensável à parte autora, restando plenamente caracterizada a falha na prestação de serviço, na forma estipulada no art. 14, §
1º, incisos I e II do Código de Defesa do Consumidor.

Com efeito, incumbe à instituição bancária, enquanto prestadora de serviço, tomar todas as cautelas necessárias ao exercício de
sua atividade, no intento de evitar possíveis erros, transtornos e aborrecimentos futuros, de sorte que, assim não agindo, deverá
responder objetivamente pelos danos causados, ou seja, independentemente da demonstração de culpa. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SAQUE INDEVIDO EM CONTA BANCÁRIA. DEFEITO NA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. FALHA NA SEGURANÇA. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. DANO MORAL. RECURSO PROVIDO. 1.
As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como,
por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -,
porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. (STJ, REsp
1199782/PR, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 24.08.2011, DJe 12.09.2011). 2. Apelação provida.
(Processo nº 044936/2015 (172493/2015), 1ª Câmara Cível do TJMA, Rel. Kleber Costa Carvalho. DJe 20.10.2015).

Assim, demonstrado o ato ilícito, a existência de dano e o nexo de causalidade entre eles, o pleito indenizatório é procedente,
sendo necessária a condenação do requerido em dano moral pela imprudência em realizar desconto sem comprovação da
legitimidade em conta corrente sem autorização da autora, causando-lhe angústia, dor e sofrimento ao verificar a retirada de
valores que adquiriu mediante empréstimo, sem que tivesse dado causa.

Diante disso, vislumbra-se a repetição de indébito, com supedâneo no art. 42, parágrafo único, do CDC, posto que existe a
cobrança indevida, havendo vinculação a uma possível contraprestação.

Compreendo, igualmente, que o dano moral resta evidenciado, posto que a demandante, adquiriu os valores através de
empréstimo o que denota a necessidade e urgência de usufruir o montante, vê-se tolhida da integralidade do mesmo, sofrendo
privações, humilhações, sentimentos de impotência, injustiça, sendo atingido em sua dignidade. Deve ser considerado, para a
fixação do quantum do dano moral, o valor da retirada ilegítima e os parâmetros da proporcionalidade e da vedação do
enriquecimento ilícito.

Ante o exposto e o que mais consta nos autos JULGO PROCEDENTE O PEDIDO PARA:

I) CONDENAR o réu BANCO BRADESCO S/A a restituir à parte autora LUZIANE AZEVEDO VIANA, o valor de R$ 900,00
(novecentos reais), correspondente ao dobro do valor descontado indevidamente da conta bancária da autora, atualizado
monetariamente pelo INPC e juros de mora de 1% em ambos os casos contados desde a citação;

II) CONDENAR o réu a pagar, a título de indenização por danos morais à autora, a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), valor
que entendo justo, em plena consonância com os princípios da proporcionalidade e da vedação do enriquecimento ilícito,
atualizado na forma do En. 10 da TRCC.

Deixo de condenar a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei
9.099/95.

Após o trânsito em julgado, havendo requerimento da parte autora, intime-se a parte ré para pagar o débito no prazo de 15 dias,
não cumprida voluntariamente a obrigação pelo demandado incide a multa de 10% (dez por cento) prevista no art. 523, §1º, NCPC.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
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Certificando o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com baixa na distribuição.

São Bento/MA, 28 de junho de 2017."

MARCELO MORAES RÊGO DE SOUZA
Juiz de Direito Titular da Comarca de São Bento/MA.

VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO BENTO fone: 0 XX (98) 3383-1575
Internet: www.tjma.jus.br / e-mail: vara1_sben@tjma.jus.br
Processo nº 1822014
Ação: Processo Cível e do Trabalho|processo de Conhecimento|procedimento de Conhecimento|procedimento do Juizado Especial
Cível
Autor: MARIA DA CONCEICAO SOUSA
Advogado(a): Fabio Luiz Viégas Cutrim , OAB/MA 8693
Requerido: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
Advogado(a): WILSON SALES BELCHIOR , OAB/MA 11.099-A,

Tipo de Matéria: INTIMAÇÃO DE SENTENÇA
FINALIDADE: Intimar acerca da SENTENÇA proferida por este juizo, conforme segue transcrita: "

Dispensado o relatório nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Inicialmente, no que diz respeito à conexão suscitada, o banco demandado não juntou nada aos autos, deixando de comprovar o
alegado. Não acolho a preliminar.

No que diz respeito à ausência de apresentação de atos constitutivos pelo banco requerido no momento da audiência UNA, a lei
não exige que as pessoas jurídicas façam prova de seus atos constitutivos para representação em juízo, especialmente se inexiste
fundada dúvida a respeito desta circunstância, não fazendo sentido exigir-se que eles venham aos autos, notadamente quando a
respectiva procuração foi outorgada ao advogado por instrumento público, como no caso.

No mérito, impende destacar que a presente demanda deve ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, na medida
em que a relação travada entre o (a) requerente e o requerido é de consumo, posto que o (a) primeiro (a) é destinatária da
prestação de serviço que incumbe ao requerido.

Salienta o banco demandado que os descontos são devidos em face do contrato celebrados entre as partes, não havendo, desta
feita, dano a ser reparado.

Desta feita, compulsando os autos, verifico que se trata de empréstimo contrato através de meio eletrônico, o qual depende do uso
do cartão magnético para movimentação da conta corrente e de senha eletrônica pessoal, que correspondem à assinatura e
aprovação da transação pelo cliente.

Assim, se o empréstimo não foi contraído pelo (a) autor (a), por certo o foi por pessoa que detinha seus dados pessoais, tais como
senha, além de ter fácil acesso ao seu cartão. Ressalta-se que a senha é de uso exclusivo do cliente, sendo de sua
responsabilidade não informá-la a terceiros, sendo seu dever a guarda do cartão.

O consumidor, que adere ao uso do cartão magnético, deve ter cautela no que diz respeito a sua conservação e guarda da senha,
não podendo atribuir à Instituição Financeira, indiscriminadamente, a culpa pela contratação, sem a prova de que tenha ocorrido
negligência da última.

Corroborando, segue a jurisprudência nacional:

"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM DANOS MORAIS.
EMPRÉSTIMO EM TERMINAL ELETRÔNICO. NÃO-CONFIGURAÇÃO DA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. Contratação
de empréstimo em terminal eletrônico, com débito das parcelas em conta-corrente, cuja celebração foi negada pelo autor.
Operação que depende do uso do cartão magnético e senha eletrônica pessoal, o que correspondem à assinatura e aprovação da
transação pelo cliente. Correntista que tem o dever de preservação do cartão e guarda da senha, sendo incabível atribuir ao
Banco,...".(TJ-RS - AC: 70041011669 RS , Relator: Nelson José Gonzaga, Data de Julgamento: 09/06/2011, Décima Oitava
Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 15/06/2011) (Grifei)

Ora, a teor do que dispõe o art. 186 do Código Civil, para que haja o dever de indenizar é necessário que ocorra uma ação ou
omissão voluntária capaz de violar direitos e causar danos a outrem. Por outro lado, o art. 188, I, do Código Civil dispõe que não
constitui ato ilícito o praticado em exercício regular de um direito reconhecido, in verbis:
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Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que
exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 188. Não constituem atos ilícitos:
I - os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido;

Desse modo, não restando evidenciada a conduta ilícita do requerido, o pleito autoral de cancelamento do empréstimo e restituição
em dobro dos valores descontados, devem ser julgados improcedentes, o mesmo ocorrendo com o pedido de indenização por
danos morais, ante a inexistência de ato ilícito e dano a ser reparado.

Nesse sentido, as seguintes decisões:

"APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. INEXISTÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA OPONÍVEL AOS RÉUS.
AUSÊNCIA DE PROVAS DA OCORRÊNCIA DO DANO MORAL RECLAMADO. PREJUÍZO PATRIMONIAL NÃO
DEMONSTRADO. NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS QUE IMPÕEM O DEVER DE INDENIZAR.
IMPOSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO DA RESPONSABILIDADE RESSARCITÓRIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. APELO
CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não restando comprovada a conduta ilícita do suposto causador do dano, bem como a real
ocorrência do gravame, seja de cunho patrimonial ou extrapatrimonial, inexiste a obrigação de indenizar. 2. Recurso conhecido e
desprovido". (TJRN - Primeira Câmara Cível. Apelação Cível: AC 23047 RN 2010.002304-7. Relator: Juiz Jarbas Bezerra
(convocado). Julgado em: 11/01/2008) (Grifei)

DANO MORAL. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. Não comprovada a prática de qualquer ato
ilícito por parte do réu, não há obrigação de indenizar eventual dano moral causado ao autor com o exercício regular do direito do
réu.Recurso não provido, com a observação de que a execução das verbas da sucumbência deve ser suspensa enquanto for o
autor beneficiário da justiça gratuita. (TJ-SP - APL: 24428720098260659 SP 0002442-87.2009.8.26.0659, Relator: Carlos Alberto
Garbi, Data de Julgamento: 27/11/2012, 10ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/11/2012)

Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos constantes na inicial.

Deixo de condenar a parte requerida ao pagamento de custas e honorários de advogado, nos termos do que dispõe o art. 55 da
Lei nº. 9.099/95.

Em caso de recurso, o preparo compreenderá todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de
jurisdição, na forma do § 1º do art. 42 da Lei nº. 9.099/95.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se com as cautelas legais.

São Bento-MA, 28/06/2017
Juiz MARCELO MORAES REGO DE SOUZA
Titular da Comarca de São Bento

VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO BENTO fone: 0 XX (98) 3383-1575
Internet: www.tjma.jus.br / e-mail: vara1_sben@tjma.jus.br
Processo nº 19372016
Ação: Processo Cível e do Trabalho|processo de Conhecimento|procedimento de Conhecimento|procedimento do
Juizado Especial Cível
Autor: E DE J B FARIAS
Advogado(a): RANIERI GUIMARAES RODRIGUES, OAB/MA 13.118
Requerido: TELEMAR NORTE LESTE S/A

Tipo de Matéria: INTIMAÇÃO DE DECISÃO
FINALIDADE: Intimar acerca da DECISÃO proferida por este juizo, conforme segue transcrita: "

DECISÃO

Narra a parte autora, em síntese, que os serviços oferecidos pela reclamada estão inativos, que continua recebendo as
contas e pagando-as, que já ligou inúmeras vezes para reclamada que sempre lhe pede, mas nunca foi resolvido o
problema.

Em caráter incidental, requer-se a antecipação dos efeitos da tutela para que a reclamada proceda, de imediato, a
suspensão das cobranças pelos serviços não prestados pois está sendo muito prejudicada.
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Decido.

Compreendo que o pleito antecipatório merece deferimento, pois restam configurados os requisitos exigidos pelo art. 300
do NCPC.

Ademais, pelo relato contido na inicial, e os documentos acostados aos autos constata-se, em um juízo de cognição
sumária, a verossimilhança do direito alegado, caracterizando, pois, o fumus boni iuris.

Por outro lado, há risco de dano irreparável ou de difícil reparação para a postulante, uma vez que vem pagando por
serviços que não lhe são oferecidos, tendo que dispor, mensalmente, daquele valor para que não tenha o nome da
empresa negativado. Presente, portanto, o periculum in mora.

Neste diapasão, inverto o ônus da prova e considero presente a aparência do bom direito pela simples alegação da parte
autora, pois em se tratando de uma cognição sumária, e tendo em vista o princípio da boa fé processual, deve este juízo
aceitar as alegações da parte autora, até mesmo diante do fato de que tal decisão não fará coisa julgada, podendo ser
alterada, após uma cognição exauriente.

Pelo exposto, CONCEDO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA pleiteada, compelindo a empresa reclamada efetuar, de imediato,
a suspensão das cobranças das faturas mensais pelos serviços referidos, caso ainda não estejam sendo oferecidos, sob
pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), a ser revertida em favor da parte autora, em caso de descumprimento.

Intimem-se as partes acerca da presente decisão.

Intimem-se.

Proceda a Secretaria Judicial, de ordem, com a inclusão em pauta de audiência.

Cite-se o réu para comparecimento, advertindo-lhe de que, caso se ausente do ato, considerar-se-ão verdadeiras as
alegações iniciais da parte demandante, sendo proferido julgamento de plano (art. 18, § 1º, Lei 9099/95).

Intime-se a parte requerente, advertindo-lhe de que, em caso de não comparecimento à audiência aprazada, o feito será
extinto, sem resolução de mérito, sendo condenada, ainda, nas custas processuais (art. 51, inciso I, Lei 9099/95 c/c
Enunciado nº 28 do FONAJE).

Cumpra-se.

São Bento-MA, 29 de junho de 2017.
Juiz MARCELO MORAES REGO DE SOUZA
Titular da Comarca de São Bento

VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO BENTO fone: 0 XX (98) 3383-1575
Internet: www.tjma.jus.br / e-mail: vara1_sben@tjma.jus.br
Processo nº 19562016
Ação: Processo Cível e do Trabalho|processo de Conhecimento|procedimento de Conhecimento|procedimento do Juizado Especial
Cível
Autor: RANIERI GUIMARAES RODRIGUES
Advogado(a): Ranieri Guimaraes Rodrigues, OAB/MA 13.118
Requerido: TELEMAR NORTE LESTE S/A
Advogado(a): ULISSES CÉSAR MARTINS DE SOUSA, OAB/MA 4462 , LETICIA MARIA ANDRADE TROVÃO , OAB/MA 7583 ,

Tipo de Matéria: INTIMAÇÃO
FINALIDADE: INTIMAR os advogados das partes do processos acerca da sentença proferidap or este juizo, que segue transcrita:
"SENTENÇA

Dispensado o relatório nos termos da norma inserta no Art. 38 da Lei nº. 9.099/95.

Decido.

Compulsando os autos, verifico que as partes transigiram, conforme termo de audiência de conciliação (fl. 20).

Ante o exposto, homologo, por sentença, o acordo celebrado em todos os seus termos, para que surtam os seus jurídicos e legais
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efeitos, extinguindo-se o presente feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, "b", do NCPC.

P.R.I.

Após o trânsito em julgado desta decisão, dê-se baixa na distribuição arquivando-se os autos.

São Bento/MA, 29 de junho de 2017.

Juiz MARCELO MORAES RÊGO DE SOUZA
Titular da Comarca de São Bento/MA

VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO BENTO fone: 0 XX (98) 3383-1575
Internet: www.tjma.jus.br / e-mail: vara1_sben@tjma.jus.br
Processo nº 22122014
Ação: Processo Cível e do Trabalho|processo de Conhecimento|procedimento de Conhecimento|procedimento do Juizado Especial
Cível
Autor: MARIA DAS DORES MELO DOS SANTOS
Advogado(a): ROMULO EMANUEL DA SILVA FEITOSA, OAB/MA 13.497
Requerido: BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A
Advogado(a): FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES, OAB/MA 14.990

Tipo de Matéria: INTIMAÇÃO DE SENTENÇA
FINALIDADE: Intimar acerca da SENTENÇA proferida por este juizo, conforme segue transcrita: "

S E N T E N Ç A

Dispensado o relatório (art. 38 da Lei 9.099/95).

Decido.

Trata-se a ação de repetição de indébito c/c indenização por danos morais ajuizada por MARIA DAS DORES MELO DOS
SANTOS em face do BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A, onde se discute a existência de contrato bancário para a realização
de empréstimo consignado, pretendendo a parte autora a restituição dos valores descontados indevidamente sobre o seu benefício
previdenciário, além da condenação por danos morais.

Inicialmente, observo que a parte requerida suscitou preliminar de complexidade da causa, no entanto, entendo que esta preliminar
não merece prosperar, haja vista ser possível a análise desta questão em sede de Juizados, não demandando nenhum tipo de
prova pericial.

No mérito, destaco que a presente demanda deve ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, na medida em que a
relação travada entre o requerente e o requerido é de consumo, posto que o primeiro é destinatário da prestação de serviço que
incumbe ao requerido.

Nesse sentido, o ônus da prova incumbe ao réu (art. 373, II, NCPC), destacando que este juntou aos autos cópia do contrato
devidamente assinado a rogo pela parte autora (fls. 49/53), corroborados pelos demais documentos acostado na contestação.

Cumpre ressaltar, ainda, que a Instrução Normativa nº 121/2005 do INSS, que visa regulamentar as consignações feitas nos
benefícios previdenciários, dispõe que é necessária a contratação expressa pelo titular do benefício para que os descontos
consignados possam ser feitos. Vejamos:

"Art. 1º Podem ser consignados e/ou retidos descontos na renda mensal dos benefícios de aposentadoria ou de pensão por morte,
para pagamento de empréstimos, financiamentos e operações de arrendamento mercantil, somente após efetiva contratação pelo
titular do benefício em favor da instituição financeira pagadora ou não do benefício, desde que:
I - o desconto, seu valor e o respectivo número de prestações a consignar sejam expressamente autorizados pelo próprio titular do
benefício;"

Pois bem, o requerido juntou documentos que demonstram a efetiva contratação do empréstimo pela parte requerente, o que
contradiz a tese de que esta não contraiu a dívida em questão, conforme alegado na inicial.

Vale ressaltar que, apesar de se tratar de relação notadamente consumerista, a inversão do ônus da prova não isenta o
consumidor de fazer prova mínima do direito alegado. Foi oportunizada às partes toda dilação probatória, entretanto, a parte autora
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não se dispôs a juntar sequer os extratos bancários referentes à época da formalização do contrato com o fim de demonstrar o não
recebimento do valor do empréstimo.

A teor do que dispõe o art. 186 do Código Civil, para que haja o dever de indenizar é necessário que ocorra uma ação ou omissão
voluntária capaz de violar direitos e causar danos a outrem. Por outro lado, o art. 188, I, do Código Civil dispõe que não constitui
ato ilícito o praticado em exercício regular de um direito reconhecido, in verbis:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que
exclusivamente moral, comete ato ilícito.
Art. 188. Não constituem atos ilícitos:
I - os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido;

Desse modo, não restando evidenciada a conduta ilícita do requerido, o pleito autoral deve ser julgado improcedente. Nesse
sentido, as seguintes decisões:

AGRAVO REGIMENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. DESERÇÃO. REJEIÇÃO. PREPARO ORIGINAL. COMANDO INEXISTENTE NO
CPC. PRECEDENTES DO STJ. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. NULIDADE. REVELIA. DESENTRANHAMENTO DA
CONTESTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MÉRITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DE
INDÉBITO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA.
AUSÊNCIA DE VÍCIOS CONSUMERISTAS. FORÇA OBRIGACIONAL DOS CONTRATOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO
PROVIDO. 1. Não há que se falar em deserção, pois o artigo 511, do CPC não exige que a comprovação do pagamento do
preparo recursal seja feita através da apresentação do documento original. Preliminar rejeitada. 2. O desentranhamento da
contestação do réu revel não constitui efeitos da revelia, inexistindo no CPC qualquer dispositivo determinando a realização dessa
providência. Ademais, não há óbice para que os documentos juntados com a contestação sirvam para auxiliar na formação do
convencimento do Julgador, especialmente porque o artigo 322 do CPC faculta ao réu revel intervir no processo em qualquer fase,
recebendo-o no estado em que se encontrar, entendimento que privilegia a concretização do conceito de Justiça. Preliminar de
nulidade rejeitada. 3. Tratando-se de relação consumerista (Súmula nº 297 do STJ), a lide comporta análise à luz da teoria da
responsabilidade objetiva, consagrada no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. 4. O demandado se desincumbiu do ônus
de comprovar que a autora, de fato, firmou contrato de empréstimo em questão e que possuía plena ciência das obrigações
pactuadas, eis que acostou cópia do pacto devidamente assinado por ela. Assim, comprovada a regularidade da contratação,
ausente é o defeito na prestação do serviço, o que constitui causa excludente da responsabilidade civil, nos termos do art. 14, § 3º,
I, do CDC. Apelação provida, para julgar improcedente a pretensão. 5. Agravo regimental não provido. (Processo nº 061389/2015
(176970/2016), 1ª Câmara Cível do TJMA, Rel. Ângela Maria Moraes Salazar. DJe 12.02.2016). (grifos acrescidos)

Outrossim, compulsando os autos, verifico restou demonstrado através do contrato de acostado que a parte autora alterou a
verdade dos fatos, alegando em sua inicial que não contratou o empréstimo impugnado, restando configurada a prática de
litigância de má-fé, nos termos do art. 80, inc. II, do NCPC, in verbis:

"Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:
II altera a verdade dos fatos;"

Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do NCPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido constante na inicial, revogo, por
conseguinte, a liminar anteriormente concedida, bem como, CONDENO a parte autora por litigância de má-fé em multa de 2%
(dois por cento) do valor da causa, nos termos do art. 81 do NCPC, revertida em favor da parte contrária (art. 96 do NCPC).

Oficie-se ao INSS informando a respeito da revogação da liminar que determinou a suspensão dos descontos referente ao contrato
n.º 011298592.

Deixo de condenar a parte requerente ao pagamento de custas e honorários de advogado, nos termos do que dispõe o art. 55 da
Lei nº. 9.099/95.

Em caso de recurso, o preparo compreenderá todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de
jurisdição, na forma do § 1º do art. 42 da Lei nº. 9.099/95.

P.R.I.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se com as cautelas legais.

São Bento-MA, 29 de junho de 2017.
Juiz MARCELO MORAES REGO DE SOUZA
Titular da Comarca de São Bento

VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO BENTO fone: 0 XX (98) 3383-1575
Internet: www.tjma.jus.br / e-mail: vara1_sben@tjma.jus.br
Processo nº 22382014
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Ação: Processo Cível e do Trabalho|processo de Conhecimento|procedimento de Conhecimento|procedimento do Juizado Especial
Cível
Autor: FELICIANA SILVA MOREIRA
Advogado(a): Arcy Fonseca Gomes , OAB/MA 2183
Requerido: BANCO BRADESCOFIN
Advogado(a): RUBENS GASPAR SERRA, OAB/SP 19.859

Tipo de Matéria: INTIMAÇÃO DE SENTENÇA
FINALIDADE: Intimar acerca da SENTENÇA proferida por este juizo, conforme segue transcrita: "

E N T E N Ç A

Dispensado o relatório (art. 38 da Lei 9.099/95).

Decido.

Trata-se a ação de repetição de indébito c/c indenização por danos morais ajuizada por FELICIANA SILVA MOREIRA em face do
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, onde se discute a existência de contrato bancário para a realização de empréstimo
consignado, pretendendo a parte autora a restituição dos valores descontados indevidamente sobre o seu benefício previdenciário,
além da condenação por danos morais.

Inicialmente, observo que a parte requerida suscitou preliminar consistente da necessária reunião dos feitos sob a alegação de
incidência dos institutos de conexão, não vejo razão para a mesma prosperar. De fato, reputa-se conexa duas ou mais ações
quando lhes for comum o objeto ou a causa de pedir. Não é o caso dos autos. De fato, conforme se afere dos documentos
juntados nos presentes autos e dos demais processos com identidade das partes, a causa de pedir não é de nenhuma forma a
mesma, eis que os contratos que ensejam o questionamento trazido a Juízo são diversos, portanto, não há conexão ou
litispendência entre as causa, apenas a identidade das partes e do objeto, mas tal não configura qualquer dos institutos. Por todas
as razões antes expostas, rejeito a preliminar arguida pela requerida.

No que tange a preliminar de ausência de documento indispensável para a propositura da ação como causa de indeferimento da
petição inicial. No entanto, rejeito a referida preliminar, posto que o documento indicado com ausente refere-se a análise do mérito
da demanda, podendo ser suprido no decorrer da dilação probatória pelos variados meios de prova. Somado a isso, o histórico de
consignações acostado à fl. 12 supri a alegada ausência de documento que comprove os débitos no benefício da autora.

No mérito, a presente demanda deve ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, na medida em que a relação
travada entre o requerente e o requerido é de consumo, posto que a primeira é destinatária da prestação de serviço que incumbe
ao requerido.

Nesse sentido, o ônus da prova incumbe ao réu, destacando que este não trouxe aos autos qualquer documento ou contrato
firmado com a autora, bem como não contesta a existência dos descontos, arguindo apenas que estes são devidos ante a
formalização de contratos de empréstimos consignados firmados pela parte autora.

Desta feita, havendo a parte autora comprovado os descontos (fl. 12), apesar de não juntar aos autos cópia do seu extrato
bancário, como meio de comprovar o não recebimento do dinheiro, tal medida não se mostra necessária, tendo em vista que a
ausência de juntada do contrato pelo requerido é suficiente para comprovar a fraude praticada.

Ademais, o próprio INSS já editou Instrução Normativa visando regulamentar as consignações feitas nos benefícios
previdenciários, de modo que a Instrução Normativa nº. 121/2005 dispõe sobre a necessidade de efetiva contratação pelo titular do
benefício. Assim, como admitir que o banco réu atuou de boa-fé ao descontar valores referentes a contratos que não foram
firmados pela parte requerente. São incontroversos os descontos e não demonstrou o réu ter a autora autorizado os mesmos.

Das provas que emanam dos autos, conclui-se que houve fraude na realização dos contratos. A instituição ré sequer acostou aos
autos os instrumentos de contrato aptos a comprovarem a celebração de negócio jurídico com a autora, tampouco comprovou o
recebimento, por esta, da quantia ora discutida. Houve fraude, e o réu não pode dela se eximir, haja vista que deveria seguir
critérios mais cautelosos para a concessão de empréstimos.

É comezinho no país afora o modo como parte das financeiras age na contratação dos empréstimos, não controlando de forma
eficaz a concessão de empréstimos, com prepostos despreparados, que não se atém às devidas cautelas quando da celebração
do negócio jurídico. Desse modo, as empresas detêm culpa quando elegem seus funcionários.

Tem o réu, portanto, dever de indenizar. O nexo causal se demonstra através do histórico de consignações de fls. 12 e 51, que
demonstra de forma inequívoca os descontos foram promovidos pela instituição ré.

Entendo que são devidos a autora os valores já deduzidos de seus vencimentos, restituídos em dobro, conforme preleciona o art.
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42, par. único, do CDC.

Compreendo, igualmente, que o dano moral resta evidenciado, posto que a demandante, pessoa humilde, que sobrevive de um
parco benefício previdenciário, vê-se tolhida de determinada parcela deste sem que tenha contratado, sofrendo privações,
humilhações, sentimentos de impotência, injustiça, sendo atingido em sua dignidade. Deve ser considerado, para a fixação do
quantum do dano moral, o valor do empréstimo não contratado e os parâmetros da proporcionalidade e da vedação do
enriquecimento ilícito. Esse é o entendimento predominante nas Turmas Recursais do Estado Maranhão, vejamos:

SUMULA DO JULGAMENTO :1. RECURSO INOMINADO.2. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS E RESTITUIÇÃO DE VALORES.3. RECORRIDA QUE TEVE VALORES DEBITADOS EM SEU BENEFÍCIO
INDEVIDAMENTE, RELATIVOS A EMPRÉSTIMO NÃO CONTRAÍDO JUNTO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, ORA
RECORRENTE.4. RECORRENTE QUE, EMBORA TENHA AFIRMADO A EFETIVA REALIZAÇÃO DO NEGÓCIO, NÃO
APRESENTOU QUALQUER DOCUMENTO QUE COMPROVE QUE O EMPRÉSTIMO TENHA SIDO CONTRAÍDO PELA
RECORRIDA.5. A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CAUSOU DANOS AO RECORRIDO, AO AUTORIZAR EMPRÉSTIMO,
DISPENSANDO A APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO DA PARTE CONTRATANTE OU POR NÃO
ANALISÁ-LOS COM A DEVIDA CAUTELA. 6. NÃO RESTANDO DEMONSTRADA A PARTICIPAÇÃO DA RECORRIDA NO
EVENTO FRAUDULENTO, NÃO DEVE A MESMA ARCAR COM OS PREJUÍZOS, UMA VEZ QUE NÃO TEM CULPA POR
ERROS EM PROCEDIMENTOS INTERNOS DA EMPRESA . 7. O EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATATO CONSTITUI PRÁTICA DE
ILÍCITO PASSÍVEL DE REPARAÇÃO PECUNIÁRIA, NOS EXATOS TERMOS DO ART. 186 DO CÓDIGO CIVIL, FACE AOS
TRANSTORNOS CAUSADOS AO APOSENTADO, QUE INOBSTANTE AS DIFICULDADES INERENTES À PESSOA IDOSA,
TEVE DE SE AFASTAR DE SUAS OCUPAÇÕES HABITUAIS E DO CONFORTO DE SEU LAR PARA TRATAR DE RESOLVER
SITUAÇÃO LESIVA CAUSADA EXCLUSIVAMENTE PELA NEGLIGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ASSIM, OS DANOS
MORAIS RESTARAM CARACTERIZADOS. 8. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO E PROPORCIONAL AOS DANOS
CAUSADOS, NÃO CONSTITUINDO CAUSA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO POR PARTE DO REQUERENTE. 9. RECURSO
CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MONOCRÁTICA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 10. JUROS
LEGAIS E CORREÇÃO MONETÁRIA COMO DISPOSTOS NA SENTENÇA MONOCRÁTICA. 11. CUSTAS PROCESSUAIS NA
FORMA DA LEI. 12. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 20%(VINTE POR CENTO) DO VALOR DA CONDENAÇÃO.
13. SÚMULA DO JULGAMENTO QUE SERVE DE ACÓRDÃO.INTELIGÊNCIA DO ART. 46, SEGUNDA PARTE, DA LEI 9099/95.
(3ª TURMA RECURSAL CÍVEL E CRIMINAL DO ESTADO DO MARANHÃO. RECURSO Nº 322/2010-3. REL. JUIZ NELSON
FERREIRA MARTINS FILHO. JULGADO EM 13/09/2010)

Ante o exposto e o que mais consta nos autos, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO PARA:

i) DECLARAR NULO o contrato de empréstimo vigente (nº. 738560103) entre a parte autora FELICIANA SILVA MOREIRA e o
demandado BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A;

ii) CONDENAR o réu a restituir à parte autora o valor de R$ 939,12 (novecentos e trinta e nove reais e doze centavos)
correspondente ao dobro das vinte e oito parcelas comprovadamente descontadas (fl. 51), atualizado monetariamente pelo INPC e
juros de mora de 1% em ambos os casos contados desde a citação ;

iii) CONDENAR o réu a pagar, a título de indenização por danos morais à autora a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), valor
que entendo justo, em plena consonância com os princípios da proporcionalidade e da vedação do enriquecimento ilícito,
atualizado na forma do En. 10 da TRCC;

iv) RATIFICO a tutela antecipada concedida à fl. 14.

Deixo de condenar a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei
9.099/95.

Em caso de recurso, o preparo compreenderá todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de
jurisdição, na forma do § 1º do art. 42 da Lei 9.099/95.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Certificando o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com baixa na distribuição.

São Bento-MA, 29 de junho de 2017.
Juiz MARCELO MORAES REGO DE SOUZA
Titular da Comarca de São Bento

VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO BENTO fone: 0 XX (98) 3383-1575
Internet: www.tjma.jus.br / e-mail: vara1_sben@tjma.jus.br
Processo nº 22392014
Ação: Processo Cível e do Trabalho|processo de Conhecimento|procedimento de Conhecimento|procedimento do Juizado Especial
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Cível
Autor: FELICIANA SILVA MOREIRA
Advogado(a): ARCY FONSECA GOMES, OAB/MA2183
Requerido: BRADESCO FINANCIAMENTOS - BRADESCOFIN
Advogado(a): RUBENS GASPAR SERRA, OAB/SP 19.859

Tipo de Matéria: INTIMAÇÃO DE SENTENÇA
FINALIDADE: Intimar acerca da SENTENÇA proferida por este juizo, conforme segue transcrita: "

S E N T E N Ç A

Dispensado o relatório (art. 38 da Lei 9.099/95).

Decido.

Trata-se a ação de repetição de indébito c/c indenização por danos morais ajuizada por FELICIANA SILVA MOREIRA em face do
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, onde se discute a existência de contrato bancário para a realização de empréstimo
consignado, pretendendo a parte autora a restituição dos valores descontados indevidamente sobre o seu benefício previdenciário,
além da condenação por danos morais.

Inicialmente, observo que a parte requerida suscitou preliminar consistente da necessária reunião dos feitos sob a alegação de
incidência dos institutos de conexão, não vejo razão para a mesma prosperar. De fato, reputa-se conexa duas ou mais ações
quando lhes for comum o objeto ou a causa de pedir. Não é o caso dos autos. De fato, conforme se afere dos documentos
juntados nos presentes autos e dos demais processos com identidade das partes, a causa de pedir não é de nenhuma forma a
mesma, eis que os contratos que ensejam o questionamento trazido a Juízo são diversos, portanto, não há conexão ou
litispendência entre as causa, apenas a identidade das partes e do objeto, mas tal não configura qualquer dos institutos. Por todas
as razões antes expostas, rejeito a preliminar arguida pela requerida.

No que tange a preliminar de ausência de documento indispensável para a propositura da ação como causa de indeferimento da
petição inicial. No entanto, rejeito a referida preliminar, posto que o documento indicado com ausente refere-se a análise do mérito
da demanda, podendo ser suprido no decorrer da dilação probatória pelos variados meios de prova. Somado a isso, o histórico de
consignações acostado à fl. 12 supri a alegada ausência de documento que comprove os débitos no benefício da autora.

No mérito, a presente demanda deve ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, na medida em que a relação
travada entre o requerente e o requerido é de consumo, posto que a primeira é destinatária da prestação de serviço que incumbe
ao requerido.

Nesse sentido, o ônus da prova incumbe ao réu, destacando que este não trouxe aos autos qualquer documento ou contrato
firmado com a autora, bem como não contesta a existência dos descontos, arguindo apenas que estes são devidos ante a
formalização de contratos de empréstimos consignados firmados pela parte autora.

Desta feita, havendo a parte autora comprovado os descontos (fl. 12), apesar de não juntar aos autos cópia do seu extrato
bancário, como meio de comprovar o não recebimento do dinheiro, tal medida não se mostra necessária, tendo em vista que a
ausência de juntada do contrato pelo requerido é suficiente para comprovar a fraude praticada.

Ademais, o próprio INSS já editou Instrução Normativa visando regulamentar as consignações feitas nos benefícios
previdenciários, de modo que a Instrução Normativa nº. 121/2005 dispõe sobre a necessidade de efetiva contratação pelo titular do
benefício. Assim, como admitir que o banco réu atuou de boa-fé ao descontar valores referentes a contratos que não foram
firmados pela parte requerente. São incontroversos os descontos e não demonstrou o réu ter a autora autorizado os mesmos.

Das provas que emanam dos autos, conclui-se que houve fraude na realização dos contratos. A instituição ré sequer acostou aos
autos os instrumentos de contrato aptos a comprovarem a celebração de negócio jurídico com a autora, tampouco comprovou o
recebimento, por esta, da quantia ora discutida. Houve fraude, e o réu não pode dela se eximir, haja vista que deveria seguir
critérios mais cautelosos para a concessão de empréstimos.

É comezinho no país afora o modo como parte das financeiras age na contratação dos empréstimos, não controlando de forma
eficaz a concessão de empréstimos, com prepostos despreparados, que não se atém às devidas cautelas quando da celebração
do negócio jurídico. Desse modo, as empresas detêm culpa quando elegem seus funcionários.

Tem o réu, portanto, dever de indenizar. O nexo causal se demonstra através do histórico de consignações de fls. 12 e 24, que
demonstra de forma inequívoca os descontos foram promovidos pela instituição ré.

Entendo que são devidos a autora os valores já deduzidos de seus vencimentos, restituídos em dobro, conforme preleciona o art.
42, par. único, do CDC.
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Compreendo, igualmente, que o dano moral resta evidenciado, posto que a demandante, pessoa humilde, que sobrevive de um
parco benefício previdenciário, vê-se tolhida de determinada parcela deste sem que tenha contratado, sofrendo privações,
humilhações, sentimentos de impotência, injustiça, sendo atingido em sua dignidade. Deve ser considerado, para a fixação do
quantum do dano moral, o valor do empréstimo não contratado e os parâmetros da proporcionalidade e da vedação do
enriquecimento ilícito. Esse é o entendimento predominante nas Turmas Recursais do Estado Maranhão, vejamos:

SUMULA DO JULGAMENTO :1. RECURSO INOMINADO.2. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS E RESTITUIÇÃO DE VALORES.3. RECORRIDA QUE TEVE VALORES DEBITADOS EM SEU BENEFÍCIO
INDEVIDAMENTE, RELATIVOS A EMPRÉSTIMO NÃO CONTRAÍDO JUNTO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, ORA
RECORRENTE.4. RECORRENTE QUE, EMBORA TENHA AFIRMADO A EFETIVA REALIZAÇÃO DO NEGÓCIO, NÃO
APRESENTOU QUALQUER DOCUMENTO QUE COMPROVE QUE O EMPRÉSTIMO TENHA SIDO CONTRAÍDO PELA
RECORRIDA.5. A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CAUSOU DANOS AO RECORRIDO, AO AUTORIZAR EMPRÉSTIMO,
DISPENSANDO A APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO DA PARTE CONTRATANTE OU POR NÃO
ANALISÁ-LOS COM A DEVIDA CAUTELA. 6. NÃO RESTANDO DEMONSTRADA A PARTICIPAÇÃO DA RECORRIDA NO
EVENTO FRAUDULENTO, NÃO DEVE A MESMA ARCAR COM OS PREJUÍZOS, UMA VEZ QUE NÃO TEM CULPA POR
ERROS EM PROCEDIMENTOS INTERNOS DA EMPRESA . 7. O EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATATO CONSTITUI PRÁTICA DE
ILÍCITO PASSÍVEL DE REPARAÇÃO PECUNIÁRIA, NOS EXATOS TERMOS DO ART. 186 DO CÓDIGO CIVIL, FACE AOS
TRANSTORNOS CAUSADOS AO APOSENTADO, QUE INOBSTANTE AS DIFICULDADES INERENTES À PESSOA IDOSA,
TEVE DE SE AFASTAR DE SUAS OCUPAÇÕES HABITUAIS E DO CONFORTO DE SEU LAR PARA TRATAR DE RESOLVER
SITUAÇÃO LESIVA CAUSADA EXCLUSIVAMENTE PELA NEGLIGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ASSIM, OS DANOS
MORAIS RESTARAM CARACTERIZADOS. 8. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO E PROPORCIONAL AOS DANOS
CAUSADOS, NÃO CONSTITUINDO CAUSA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO POR PARTE DO REQUERENTE. 9. RECURSO
CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MONOCRÁTICA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 10. JUROS
LEGAIS E CORREÇÃO MONETÁRIA COMO DISPOSTOS NA SENTENÇA MONOCRÁTICA. 11. CUSTAS PROCESSUAIS NA
FORMA DA LEI. 12. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 20%(VINTE POR CENTO) DO VALOR DA CONDENAÇÃO.
13. SÚMULA DO JULGAMENTO QUE SERVE DE ACÓRDÃO.INTELIGÊNCIA DO ART. 46, SEGUNDA PARTE, DA LEI 9099/95.
(3ª TURMA RECURSAL CÍVEL E CRIMINAL DO ESTADO DO MARANHÃO. RECURSO Nº 322/2010-3. REL. JUIZ NELSON
FERREIRA MARTINS FILHO. JULGADO EM 13/09/2010)

Ante o exposto e o que mais consta nos autos, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO PARA:

i) DECLARAR NULO o contrato de empréstimo vigente (nº. 777465124) entre a parte autora FELICIANA SILVA MOREIRA e o
demandado BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A;

ii) CONDENAR o réu a restituir à parte autora o valor de R$ 440,64 (quatrocentos e quarenta reais e sessenta e quatro centavos)
correspondente ao dobro das dezesseis parcelas comprovadamente descontadas (fl. 24 ), atualizado monetariamente pelo INPC e
juros de mora de 1% em ambos os casos contados desde a citação;

iii) CONDENAR o réu a pagar, a título de indenização por danos morais à autora a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), valor
que entendo justo, em plena consonância com os princípios da proporcionalidade e da vedação do enriquecimento ilícito,
atualizado na forma do En. 10 da TRCC.

iv) RATIFICO a tutela antecipada concedida à fl. 14.

Deixo de condenar a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei
9.099/95.

Em caso de recurso, o preparo compreenderá todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de
jurisdição, na forma do § 1º do art. 42 da Lei 9.099/95.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Certificando o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com baixa na distribuição.

São Bento-MA, 29 de junho de 2017.
Juiz MARCELO MORAES REGO DE SOUZA
Titular da Comarca de São Bento

VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO BENTO fone: 0 XX (98) 3383-1575
Internet: www.tjma.jus.br / e-mail: vara1_sben@tjma.jus.br
Processo nº 22482014
Ação: Processo Cível e do Trabalho|processo de Conhecimento|procedimento de Conhecimento|procedimento do Juizado Especial
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Cível
Autor: FRANCINETE DE RIBAMAR ALVES SANTOS
Advogado(a): Arcy Fonseca Gomes, OAB/MA 2183
Requerido: BANCO DAYCOVAL
Advogado(a):

Tipo de Matéria: INTIMAÇÃO
FINALIDADE: INTIMAR as partes acerca da SENTENÇA proferida por este juizo, que segue transcrito o dispositivo: " Ante o
exposto, com fundamento no art. 487, I, do NCPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido constante na inicial.

Deixo de condenar a parte requerente ao pagamento de custas e honorários de advogado, nos termos do que dispõe o art. 55 da
Lei nº. 9.099/95.

Em caso de recurso, o preparo compreenderá todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de
jurisdição, na forma do § 1º do art. 42 da Lei 9.099/95.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se com as cautelas legais

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se com as cautelas legais.

São Bento-MA, 29/06/2017
Juiz MARCELO MORAES REGO DE SOUZA
Titular da Comarca de São Bento

VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO BENTO fone: 0 XX (98) 3383-1575
Internet: www.tjma.jus.br / e-mail: vara1_sben@tjma.jus.br
Processo nº 2252014
Ação: Processo Cível e do Trabalho|processo de Conhecimento|procedimento de Conhecimento|procedimento do Juizado Especial
Cível
Autor: JOSEFINA RODRIGUES BARROS
Advogado(a): Nielson de Jesus Costa Silva , OAB/MA 9914
Requerido: TNL PCS S.A - OI
Advogado(a): ULISSES CÉSAR MARTINS SOUSA, OAB/MA 4.462,

Tipo de Matéria: INTIMAÇÃO DE SENTENÇA
FINALIDADE: Intimar acerca da SENTENÇA proferida por este juizo, conforme segue transcrita:

Dispensado o relatório nos termos da norma inserta no Art. 38 da Lei nº 9.099/95.

Decido.

Na espécie, a ação foi ajuizada por JOSEFINA RODRIGUES BARROS contra a TNL PC S.A (OI), objetivando, tão somente, a
declaração de inexistência do débito oriundo dos contratos das linhas telefônicas (98) 8712.5665 e (98) 9962.6393, além de
indenização por danos morais.

A presente demanda deve ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, na medida em que a relação travada entre o
requerente e o requerido é de consumo, posto que a primeira é destinatária da prestação de serviço que incumbe ao requerido.

Nesse sentido, o ônus da prova incumbe ao réu, destacando que este não trouxe aos autos qualquer documento ou contrato
firmado com a autora, arguindo apenas que os contratos foram firmados regularmente com a parte autora. Desta feita, a ausência
de juntada do contrato pelo requerido é suficiente para comprovar a inexistência da contratação das linhas telefônicas.

No que tange aos danos morais, a parte autora não se desincumbiu do ônus de demonstrar a efetiva lesão à sua moral capaz de
ensejar a compensação pleiteada, resumindo-se a comprovar apenas a inexistência de negócio jurídico e, consequente, cobrança
indevida efetuada pela parte ré.

Assevera-se por oportuno que a mera cobrança indevida de dívida por se só não enseja danos morais, pois o equívoco cometido
pelo réu não gerou qualquer ofensa ao direito de personalidade do autor, capaz de gerar o dever de indenizar. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1.385.078 - RO (2010/0216179-7) RELATOR : MINISTRO MASSAMI UYEDA AGRAVANTE :
MARIA DORILENE PONTE ADVOGADO : RAIMUNDO GONÇALVES DE ARAÚJO E OUTRO (S) AGRAVADO : BRASIL
TELECOM S/A ADVOGADO : MARCELO LESSA PEREIRA E OUTRO (S) AGRAVO DE INSTRUMENTO - INDENIZAÇÃO -
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ANÁLISE DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL PELO STJ - IMPOSSIBILIDADE - COBRANÇA INDEVIDA - MERO DISSABOR -
SÚMULA77/STJ - DANO MORAL - DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO - RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO
Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARIA DORILENE PONTE contra decisão que negou seguimento a recurso
especial fundamentado no art.1055, inciso III, alíneas a e c, daConstituição Federall, em que se alega ofensa aos arts.5ºº, V, X
e377,§ 2ºº daCF/888;1866,9277 e9322 doCCC;6ºº,144,222,399,511 e833 doCDCC; além de divergência jurisprudencial. O v.
acórdão recorrido está assim ementado:"Danos morais. Inexistência. Cobrança indevida. Repetição de indébito. A mera cobrança
indevida não gera, por si só, danos morais, visto que não houve fato suficiente para causar ofensa à honra objetiva do consumidor,
que obteve, em juízo, a repetição do indébito em dobro." Sustenta a recorrente, em síntese, que a cobrança indevida de serviço
não solicitado gera dano moral indenizável.É o relatório. O recurso não merece provimento. Com efeito. Inicialmente, assinala-se
que é inviável a assertiva de ofensa a artigos da Constituição Federal no âmbito do recurso especial, cabível, para tanto, o
extraordinário. Em relação aos danos morais, a Corte estadual, após sopesar todo acervo probatório reunido nos autos, concluiu
que os fatos narrados pela autora constituem meros dissabores, comuns na sociedade em que vivemos. Nesse sentido o seguinte
excerto do aresto a quo:"O só fato de ter a apelante sido vítima de indevida cobrança não enseja direito à indenização, na medida
em que verdadeiramente tal fato constitui o que se tem chamado de transtornos, dissabores ou aborrecimentos próprios da vida
moderna, da sociedade de consumo em massa em que vivemos na atualidade. Nesse caso, em se tratando de ilícito meramente
contratual (cobrança excessiva), a lide resolve-se tão somente com a declaração de inexistência da obrigação. De se destacar que
não houve negativação, nem abalo à reputação da apelante. Esta sequer chegou a realizar o pagamento do valor indevido...." A
conclusão de que o ato lesivo não é suficiente para consubstanciar dano moral indenizável depende do reexame do conteúdo
fático da causa, vedado pela Súmula n. 7/STJ. Nesse sentido os seguintes precedentes: AgRg no AgRg no Ag 775.948/RJ, Rel.
Min. Humberto Gomes de Barros, DJe 03/03/2008 e REsp 919.681/DF, Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, DJ de 06/08/2007) Por
fim, em relação à admissibilidade do recurso especial pela alínea c do permissivo constitucional, constata-se que o alegado
dissídio jurisprudencial, em relação aos danos morais, não foi demonstrado nos moldes exigidos pelos artigos 541, parágrafo
único, do CPC; e 255, § 2º, do Regimento Interno deste Superior Tribunal de Justiça. Anota-se, na espécie, que o conhecimento do
recurso especial pela divergência exige a transcrição dos trechos dos acórdãos impugnado e paradigma, evidenciando-se, de
forma clara e objetiva, o suposto dissídio jurisprudencial, não sendo suficiente a simples transcrição de ementas ou votos, sem a
exposição das circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados. Nesse sentido, assim já se
decidiu:"RECURSO ESPECIAL. CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E
MATERIAIS PROPOSTA POR EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA SEM AUTORIZAÇÃO PARA ATUAR
NAÁREA. LEGITIMIDADE E INTERESSE. EXISTÊNCIA. VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. RAZOABILIDADE
E DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. II - O dissenso pretoriano deve ser demonstrado por meio do cotejo
analítico, com transcrição de trechos dos acórdãos recorrido e paradigma que exponham a similitude fática e a diferente
interpretação da lei federal. (...) Recurso não conhecido." (Resp 866521/SC, Rel. Min. Sidnei Beneti, DJU de 25.03.2008). Nega-se,
portanto, provimento ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília (DF), 16 de março de 2011. MINISTRO MASSAMI UYEDA
Relator (STJ - Ag: 1385078, Relator: Ministro MASSAMI UYEDA, Data de Publicação: DJ 05/04/2011) (grifos acrescidos)

Desse modo, inexistindo prova da ocorrência de danos morais, o pleito autoral deve ser julgado improcedente nesse quesito.

Ante o exposto e o que mais consta nos autos, confirmando os efeitos da tutela antecipada, JULGO PARCIALMENTE
PROCEDENTE O PEDIDO PARA DECLARAR NULOS os contratos referentes às linhas telefônicas (98) 8712.5665 e (98)
9962.6393 realizados em nome da parte autora.

Deixo de condenar a parte ré ao pagamento de custas e honorários de advogado, nos termos do que dispõe o art. 55 da Lei nº.
9.099/95.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se com as cautelas legais.

São Bento-MA, 28/06/2017
Juiz MARCELO MORAES REGO DE SOUZA
Titular da Comarca de São Bento

VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO BENTO fone: 0 XX (98) 3383-1575
Internet: www.tjma.jus.br / e-mail: vara1_sben@tjma.jus.br
Processo nº 23062014
Ação: Processo Cível e do Trabalho|processo de Conhecimento|procedimento de Conhecimento|procedimento do Juizado Especial
Cível
Autor: JOANA LUIZA FRAZAO ARAUJO
Advogado(a): JORGETANS DAMASCENO, OAB/MA 5880 e DALADIER JUNIOR, OAB/MA 9366
Requerido: BANCO ITAU BMG
Advogado(a): GIOVANNY MICHAEL VIEIRA NAVARRO, OAB/MA 9320-A, e SÉRGIO ANTONIO FERREIRA GALVÃO, OAB/PA
3672

Tipo de Matéria: INTIMAÇÃO DE SENTENÇA
FINALIDADE: Intimar acerca da SENTENÇA proferida por este juizo, conforme segue transcrita: "
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S E N T E N Ç A

Dispensado o relatório (art. 38 da Lei 9.099/95).

Decido.

Trata-se a ação repetição de indébito c/c indenização por danos morais ajuizada por JOANA LUIZA FRAZÃO ARAUJO em face do
BANCO ITAÚ BMG S/A, onde se discute a existência de contrato bancário para a realização de empréstimo consignado,
pretendendo a parte autora a restituição dos valores descontados indevidamente sobre o seu benefício previdenciário, além da
condenação por danos morais.

A presente demanda deve ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, na medida em que a relação travada entre o
requerente e o requerido é de consumo, posto que o primeiro é destinatário da prestação de serviço que incumbe ao requerido.

Nesse sentido, o ônus da prova incumbe ao réu (art. 373, II, NCPC), destacando que este juntou aos autos cópia do contrato
devidamente assinado pela parte autora (fls. 23/29), corroborados pelos demais documentos acostado na contestação.

Cumpre ressaltar, ainda, que a Instrução Normativa nº 121/2005 do INSS, que visa regulamentar as consignações feitas nos
benefícios previdenciários, dispõe que é necessária a contratação expressa pelo titular do benefício para que os descontos
consignados possam ser feitos. Vejamos:

"Art. 1º Podem ser consignados e/ou retidos descontos na renda mensal dos benefícios de aposentadoria ou de pensão por morte,
para pagamento de empréstimos, financiamentos e operações de arrendamento mercantil, somente após efetiva contratação pelo
titular do benefício em favor da instituição financeira pagadora ou não do benefício, desde que:
I - o desconto, seu valor e o respectivo número de prestações a consignar sejam expressamente autorizados pelo próprio titular do
benefício;"

Pois bem, o requerido juntou documentos que demonstram a efetiva contratação do empréstimo pela parte requerente, o que
contradiz a tese de que esta não contraiu a dívida em questão, conforme alegado na inicial.

Vale ressaltar que, apesar de se tratar de relação notadamente consumerista, a inversão do ônus da prova não isenta o
consumidor de fazer prova mínima do direito alegado. Foi oportunizada às partes toda dilação probatória, entretanto, a parte autora
não se dispôs a juntar sequer os extratos bancários referentes à época da formalização do contrato com o fim de demonstrar o não
recebimento do valor do empréstimo.

A teor do que dispõe o art. 186 do Código Civil, para que haja o dever de indenizar é necessário que ocorra uma ação ou omissão
voluntária capaz de violar direitos e causar danos a outrem. Por outro lado, o art. 188, I, do Código Civil dispõe que não constitui
ato ilícito o praticado em exercício regular de um direito reconhecido, in verbis:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que
exclusivamente moral, comete ato ilícito.
Art. 188. Não constituem atos ilícitos:
I - os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido;

Desse modo, não restando evidenciada a conduta ilícita do requerido, o pleito autoral deve ser julgado improcedente. Nesse
sentido, as seguintes decisões:

AGRAVO REGIMENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. DESERÇÃO. REJEIÇÃO. PREPARO ORIGINAL. COMANDO INEXISTENTE NO
CPC. PRECEDENTES DO STJ. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. NULIDADE. REVELIA. DESENTRANHAMENTO DA
CONTESTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MÉRITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DE
INDÉBITO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA.
AUSÊNCIA DE VÍCIOS CONSUMERISTAS. FORÇA OBRIGACIONAL DOS CONTRATOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO
PROVIDO. 1. Não há que se falar em deserção, pois o artigo 511, do CPC não exige que a comprovação do pagamento do
preparo recursal seja feita através da apresentação do documento original. Preliminar rejeitada. 2. O desentranhamento da
contestação do réu revel não constitui efeitos da revelia, inexistindo no CPC qualquer dispositivo determinando a realização dessa
providência. Ademais, não há óbice para que os documentos juntados com a contestação sirvam para auxiliar na formação do
convencimento do Julgador, especialmente porque o artigo 322 do CPC faculta ao réu revel intervir no processo em qualquer fase,
recebendo-o no estado em que se encontrar, entendimento que privilegia a concretização do conceito de Justiça. Preliminar de
nulidade rejeitada. 3. Tratando-se de relação consumerista (Súmula nº 297 do STJ), a lide comporta análise à luz da teoria da
responsabilidade objetiva, consagrada no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. 4. O demandado se desincumbiu do ônus
de comprovar que a autora, de fato, firmou contrato de empréstimo em questão e que possuía plena ciência das obrigações
pactuadas, eis que acostou cópia do pacto devidamente assinado por ela. Assim, comprovada a regularidade da contratação,
ausente é o defeito na prestação do serviço, o que constitui causa excludente da responsabilidade civil, nos termos do art. 14, § 3º,
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I, do CDC. Apelação provida, para julgar improcedente a pretensão. 5. Agravo regimental não provido. (Processo nº 061389/2015
(176970/2016), 1ª Câmara Cível do TJMA, Rel. Ângela Maria Moraes Salazar. DJe 12.02.2016). (grifos acrescidos)

Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do NCPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido constante na inicial.

Deixo de condenar a parte requerente ao pagamento de custas e honorários de advogado, nos termos do que dispõe o art. 55 da
Lei nº. 9.099/95.

Em caso de recurso, o preparo compreenderá todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de
jurisdição, na forma do § 1º do art. 42 da Lei nº. 9.099/95.

P.R.I.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se com as cautelas legais.

São Bento-MA, 29/06/2017
Juiz MARCELO MORAES REGO DE SOUZA
Titular da Comarca de São Bento

VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO BENTO fone: 0 XX (98) 3383-1575
Internet: www.tjma.jus.br / e-mail: vara1_sben@tjma.jus.br
Processo nº 23132014
Ação: Processo Cível e do Trabalho|processo de Conhecimento|procedimento de Conhecimento|procedimento do Juizado Especial
Cível
Autor: JOANA LUIZA FRAZAO ARAUJO
Advogado(a): Jose Daladier Pereira da Costa Junior, OAB/MA 9366, Jorgetans Damasceno, OAB/MA 5880
Requerido: BANCO ITAU BMG
Advogado(a): GIOVANNY MICHAEL VIEIRA NAVARRO, OAB/MA 9320-A

Tipo de Matéria: INTIMAÇÃO DE SENTENÇA
FINALIDADE: Intimar acerca da SENTENÇA proferida por este juizo, conforme segue transcrita: "

S E N T E N Ç A

Dispensado o relatório (art. 38 da Lei 9.099/95).

Decido.

Trata-se a ação de repetição de indébito c/c indenização por danos morais ajuizada por JOANA LUIZA ARAUJO em face do
BANCO ITAÚ BMG S/A, onde se discute a existência de contrato bancário para a realização de empréstimo consignado,
pretendendo a parte autora a restituição dos valores descontados indevidamente sobre o seu benefício previdenciário, além da
condenação por danos morais.

A presente demanda deve ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, na medida em que a relação travada entre o
requerente e o requerido é de consumo, posto que a primeira é destinatária da prestação de serviço que incumbe ao requerido.

Nesse sentido, o ônus da prova incumbe ao réu, destacando que este não trouxe aos autos qualquer documento ou contrato
firmado com a autora, bem como não contesta a existência dos descontos, arguindo apenas que estes são devidos ante a
formalização de contratos de empréstimos consignados firmados pela parte autora.

Desta feita, havendo a parte autora comprovado os descontos (fl. 06), apesar de não juntar aos autos cópia do seu extrato
bancário, como meio de comprovar o não recebimento do dinheiro, tal medida não se mostra necessária, tendo em vista que a
ausência de juntada do contrato pelo requerido é suficiente para comprovar a fraude praticada.

Ademais, o próprio INSS já editou Instrução Normativa visando regulamentar as consignações feitas nos benefícios
previdenciários, de modo que a Instrução Normativa nº. 121/2005 dispõe sobre a necessidade de efetiva contratação pelo titular do
benefício. Assim, como admitir que o banco réu atuou de boa-fé ao descontar valores referentes a contratos que não foram
firmados pela parte requerente. São incontroversos os descontos e não demonstrou o réu ter a autora autorizado os mesmos.

Das provas que emanam dos autos, conclui-se que houve fraude na realização dos contratos. A instituição ré sequer acostou aos
autos os instrumentos de contrato aptos a comprovarem a celebração de negócio jurídico com a autora, tampouco comprovou o
recebimento, por esta, da quantia ora discutida. Houve fraude, e o réu não pode dela se eximir, haja vista que deveria seguir
critérios mais cautelosos para a concessão de empréstimos.
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É comezinho no país afora o modo como parte das financeiras age na contratação dos empréstimos, não controlando de forma
eficaz a concessão de empréstimos, com prepostos despreparados, que não se atém às devidas cautelas quando da celebração
do negócio jurídico. Desse modo, as empresas detêm culpa quando elegem seus funcionários.

Tem o réu, portanto, dever de indenizar. O nexo causal se demonstra através do histórico de consignações de fls. 06 e 18, que
demonstra de forma inequívoca os descontos foram promovidos pela instituição ré.

Entendo que são devidos a autora os valores já deduzidos de seus vencimentos, restituídos em dobro, conforme preleciona o art.
42, par. único, do CDC.

Compreendo, igualmente, que o dano moral resta evidenciado, posto que a demandante, pessoa humilde, que sobrevive de um
parco benefício previdenciário, vê-se tolhida de determinada parcela deste sem que tenha contratado, sofrendo privações,
humilhações, sentimentos de impotência, injustiça, sendo atingido em sua dignidade. Deve ser considerado, para a fixação do
quantum do dano moral, o valor do empréstimo não contratado e os parâmetros da proporcionalidade e da vedação do
enriquecimento ilícito. Esse é o entendimento predominante nas Turmas Recursais do Estado Maranhão, vejamos:

SUMULA DO JULGAMENTO :1. RECURSO INOMINADO.2. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS E RESTITUIÇÃO DE VALORES.3. RECORRIDA QUE TEVE VALORES DEBITADOS EM SEU BENEFÍCIO
INDEVIDAMENTE, RELATIVOS A EMPRÉSTIMO NÃO CONTRAÍDO JUNTO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, ORA
RECORRENTE.4. RECORRENTE QUE, EMBORA TENHA AFIRMADO A EFETIVA REALIZAÇÃO DO NEGÓCIO, NÃO
APRESENTOU QUALQUER DOCUMENTO QUE COMPROVE QUE O EMPRÉSTIMO TENHA SIDO CONTRAÍDO PELA
RECORRIDA.5. A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CAUSOU DANOS AO RECORRIDO, AO AUTORIZAR EMPRÉSTIMO,
DISPENSANDO A APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO DA PARTE CONTRATANTE OU POR NÃO
ANALISÁ-LOS COM A DEVIDA CAUTELA. 6. NÃO RESTANDO DEMONSTRADA A PARTICIPAÇÃO DA RECORRIDA NO
EVENTO FRAUDULENTO, NÃO DEVE A MESMA ARCAR COM OS PREJUÍZOS, UMA VEZ QUE NÃO TEM CULPA POR
ERROS EM PROCEDIMENTOS INTERNOS DA EMPRESA . 7. O EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATATO CONSTITUI PRÁTICA DE
ILÍCITO PASSÍVEL DE REPARAÇÃO PECUNIÁRIA, NOS EXATOS TERMOS DO ART. 186 DO CÓDIGO CIVIL, FACE AOS
TRANSTORNOS CAUSADOS AO APOSENTADO, QUE INOBSTANTE AS DIFICULDADES INERENTES À PESSOA IDOSA,
TEVE DE SE AFASTAR DE SUAS OCUPAÇÕES HABITUAIS E DO CONFORTO DE SEU LAR PARA TRATAR DE RESOLVER
SITUAÇÃO LESIVA CAUSADA EXCLUSIVAMENTE PELA NEGLIGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ASSIM, OS DANOS
MORAIS RESTARAM CARACTERIZADOS. 8. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO E PROPORCIONAL AOS DANOS
CAUSADOS, NÃO CONSTITUINDO CAUSA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO POR PARTE DO REQUERENTE. 9. RECURSO
CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MONOCRÁTICA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 10. JUROS
LEGAIS E CORREÇÃO MONETÁRIA COMO DISPOSTOS NA SENTENÇA MONOCRÁTICA. 11. CUSTAS PROCESSUAIS NA
FORMA DA LEI. 12. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 20%(VINTE POR CENTO) DO VALOR DA CONDENAÇÃO.
13. SÚMULA DO JULGAMENTO QUE SERVE DE ACÓRDÃO.INTELIGÊNCIA DO ART. 46, SEGUNDA PARTE, DA LEI 9099/95.
(3ª TURMA RECURSAL CÍVEL E CRIMINAL DO ESTADO DO MARANHÃO. RECURSO Nº 322/2010-3. REL. JUIZ NELSON
FERREIRA MARTINS FILHO. JULGADO EM 13/09/2010)

Ante o exposto e o que mais consta nos autos, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO PARA:

i) DECLARAR NULO o contrato de empréstimo vigente (nº. 231848066) entre a parte autora JOANA LUIZA ARAUJO e o
demandado BANCO ITAÚ BMG S/A;

ii) CONDENAR o réu a restituir à parte autora o valor de R$ 1.503,28 (mil quinhentos e três reais e vinte e oito centavos)
correspondente ao dobro das vinte e três parcelas comprovadamente descontadas (fl. 18 ), atualizado monetariamente pelo INPC
e juros de mora de 1% em ambos os casos contados desde a citação;

iii) CONDENAR o réu a pagar, a título de indenização por danos morais à autora a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), valor
que entendo justo, em plena consonância com os princípios da proporcionalidade e da vedação do enriquecimento ilícito,
atualizado na forma do En. 10 da TRCC.

iv) RATIFICO a tutela antecipada concedida à fl. 09.

Deixo de condenar a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei
9.099/95.

Em caso de recurso, o preparo compreenderá todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de
jurisdição, na forma do § 1º do art. 42 da Lei 9.099/95.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Certificando o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com baixa na distribuição.
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São Bento-MA, 29 de junho de 2017.
Juiz MARCELO MORAES REGO DE SOUZA
Titular da Comarca de São Bento

VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO BENTO fone: 0 XX (98) 3383-1575
Internet: www.tjma.jus.br / e-mail: vara1_sben@tjma.jus.br
Processo nº 23152014
Ação: Processo Cível e do Trabalho|processo de Conhecimento|procedimento de Conhecimento|procedimento do Juizado Especial
Cível
Autor(a): JOANA LUIZA FRAZAO ARAUJO
Advogado(a):
Réu (s): BANCO ITAU BMG
ADVOGADO: GIOVANNY MICHAEL VIEIRA NAVARRO, OAB/MA 9320-A

Tipo de Matéria: INTIMAÇÃO

FINALIDADE: Para tomar ciência da decisão proferida pelo MM. Juiz desta comarca, nos autos acima epigrafado, cujo dispositivo
segue transcrito:
Considerando o deposito efetuado pelo requerido, conforme manifestação e documentos de fls. dos autos, expeça-se alvará em
favor do autor e de seu advogado quanto ao valor depositado judicialmente.
Recebido o alvará, não havendo Impugnação, arquivem-se os autos com baixa.
Intime-se as partes.
Cumpra-se.
São Bento/MA, 28/06/2017

MARCELO MORAES RÊGO DE SOUZA
Juiz Titular da Comarca de São Bento

VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO BENTO fone: 0 XX (98) 3383-1575
Internet: www.tjma.jus.br / e-mail: vara1_sben@tjma.jus.br
Processo nº 23162014
Ação: Processo Cível e do Trabalho|processo de Conhecimento|procedimento de Conhecimento|procedimento do Juizado Especial
Cível
Autor: JOANA LUIZA FRAZAO ARAUJO
Advogado(a): JORGETANS DAMASCENO, OAB/MA 5880, JOSÉ DALADIER PEREIRA DA COSTA JUNIOR, OAB/MA 9366
Requerido: BANCO ITAU BMG
Advogado(a): GIOVANNY MICHAEL VIEIRA NAVARRO, OAB/MA 9320-A, OAB/PA 12.479, OAB/AP 1638-A

Tipo de Matéria: INTIMAÇÃO DE SENTENÇA
FINALIDADE: Intimar acerca da SENTENÇA proferida por este juizo, conforme segue transcrita: "

S E N T E N Ç A

Dispensado o relatório (art. 38 da Lei 9.099/95).

Decido.

Trata-se a ação de repetição de indébito c/c indenização por danos morais ajuizada por JOANA LUIZA ARAUJO em face do
BANCO ITAÚ BMG S/A, onde se discute a existência de contrato bancário para a realização de empréstimo consignado,
pretendendo a parte autora a restituição dos valores descontados indevidamente sobre o seu benefício previdenciário, além da
condenação por danos morais.

A presente demanda deve ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, na medida em que a relação travada entre o
requerente e o requerido é de consumo, posto que a primeira é destinatária da prestação de serviço que incumbe ao requerido.

Nesse sentido, o ônus da prova incumbe ao réu, destacando que este não trouxe aos autos qualquer documento ou contrato
firmado com a autora, bem como não contesta a existência dos descontos, arguindo apenas que estes são devidos ante a
formalização de contratos de empréstimos consignados firmados pela parte autora.

Desta feita, havendo a parte autora comprovado os descontos (fl. 06), bem como informado que o valor depositado em sua conta
foi depositado em quantia inferior à alegada contratação.

Ademais, o próprio INSS já editou Instrução Normativa visando regulamentar as consignações feitas nos benefícios
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previdenciários, de modo que a Instrução Normativa nº. 121/2005 dispõe sobre a necessidade de efetiva contratação pelo titular do
benefício. Assim, como admitir que o banco réu atuou de boa-fé ao descontar valores referentes a contratos que não foram
firmados pela parte requerente. São incontroversos os descontos e não demonstrou o réu ter a autora autorizado os mesmos.

Das provas que emanam dos autos, conclui-se que houve fraude na realização dos contratos. A instituição ré sequer acostou aos
autos os instrumentos de contrato aptos a comprovarem a celebração de negócio jurídico com a autora. Houve fraude, e o réu não
pode dela se eximir, haja vista que deveria seguir critérios mais cautelosos para a concessão de empréstimos.

É comezinho no país afora o modo como parte das financeiras age na contratação dos empréstimos, não controlando de forma
eficaz a concessão de empréstimos, com prepostos despreparados, que não se atém às devidas cautelas quando da celebração
do negócio jurídico. Desse modo, as empresas detêm culpa quando elegem seus funcionários.

Tem o réu, portanto, dever de indenizar. O nexo causal se demonstra através do histórico de consignações de fls. 06, que
demonstra de forma inequívoca os descontos foram promovidos pela instituição ré.

Entendo que são devidos a autora os valores já deduzidos de seus vencimentos, restituídos em dobro, conforme preleciona o art.
42, par. único, do CDC.

Compreendo, igualmente, que o dano moral resta evidenciado, posto que a demandante, pessoa humilde, que sobrevive de um
parco benefício previdenciário, vê-se tolhida de determinada parcela deste sem que tenha contratado, sofrendo privações,
humilhações, sentimentos de impotência, injustiça, sendo atingido em sua dignidade. Deve ser considerado, para a fixação do
quantum do dano moral, o valor do empréstimo não contratado e os parâmetros da proporcionalidade e da vedação do
enriquecimento ilícito. Esse é o entendimento predominante nas Turmas Recursais do Estado Maranhão, vejamos:

SUMULA DO JULGAMENTO :1. RECURSO INOMINADO.2. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS E RESTITUIÇÃO DE VALORES.3. RECORRIDA QUE TEVE VALORES DEBITADOS EM SEU BENEFÍCIO
INDEVIDAMENTE, RELATIVOS A EMPRÉSTIMO NÃO CONTRAÍDO JUNTO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, ORA
RECORRENTE.4. RECORRENTE QUE, EMBORA TENHA AFIRMADO A EFETIVA REALIZAÇÃO DO NEGÓCIO, NÃO
APRESENTOU QUALQUER DOCUMENTO QUE COMPROVE QUE O EMPRÉSTIMO TENHA SIDO CONTRAÍDO PELA
RECORRIDA.5. A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CAUSOU DANOS AO RECORRIDO, AO AUTORIZAR EMPRÉSTIMO,
DISPENSANDO A APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO DA PARTE CONTRATANTE OU POR NÃO
ANALISÁ-LOS COM A DEVIDA CAUTELA. 6. NÃO RESTANDO DEMONSTRADA A PARTICIPAÇÃO DA RECORRIDA NO
EVENTO FRAUDULENTO, NÃO DEVE A MESMA ARCAR COM OS PREJUÍZOS, UMA VEZ QUE NÃO TEM CULPA POR
ERROS EM PROCEDIMENTOS INTERNOS DA EMPRESA . 7. O EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATATO CONSTITUI PRÁTICA DE
ILÍCITO PASSÍVEL DE REPARAÇÃO PECUNIÁRIA, NOS EXATOS TERMOS DO ART. 186 DO CÓDIGO CIVIL, FACE AOS
TRANSTORNOS CAUSADOS AO APOSENTADO, QUE INOBSTANTE AS DIFICULDADES INERENTES À PESSOA IDOSA,
TEVE DE SE AFASTAR DE SUAS OCUPAÇÕES HABITUAIS E DO CONFORTO DE SEU LAR PARA TRATAR DE RESOLVER
SITUAÇÃO LESIVA CAUSADA EXCLUSIVAMENTE PELA NEGLIGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ASSIM, OS DANOS
MORAIS RESTARAM CARACTERIZADOS. 8. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO E PROPORCIONAL AOS DANOS
CAUSADOS, NÃO CONSTITUINDO CAUSA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO POR PARTE DO REQUERENTE. 9. RECURSO
CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MONOCRÁTICA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 10. JUROS
LEGAIS E CORREÇÃO MONETÁRIA COMO DISPOSTOS NA SENTENÇA MONOCRÁTICA. 11. CUSTAS PROCESSUAIS NA
FORMA DA LEI. 12. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 20%(VINTE POR CENTO) DO VALOR DA CONDENAÇÃO.
13. SÚMULA DO JULGAMENTO QUE SERVE DE ACÓRDÃO.INTELIGÊNCIA DO ART. 46, SEGUNDA PARTE, DA LEI 9099/95.
(3ª TURMA RECURSAL CÍVEL E CRIMINAL DO ESTADO DO MARANHÃO. RECURSO Nº 322/2010-3. REL. JUIZ NELSON
FERREIRA MARTINS FILHO. JULGADO EM 13/09/2010)

Ante o exposto e o que mais consta nos autos, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO PARA:

i) DECLARAR NULO o contrato de empréstimo vigente (nº. 246605978) entre a parte autora JOANA LUIZA ARAUJO e o
demandado BANCO ITAÚ BMG S/A;

ii) CONDENAR o réu a restituir à parte autora o valor de R$ 4.305,20 (quatro mil, trezentos e cinco reais e vinte centavos)
correspondente ao dobro das quarenta e sete parcelas comprovadamente descontadas (fl. 06), atualizado monetariamente pelo
INPC e juros de mora de 1% em ambos os casos contados desde a citação, podendo tal valor ser recalculado, caso, após a
prolação desta sentença, novas deduções venham a ser efetuadas no benefício da parte reclamante;

iii) CONDENAR o réu a pagar, a título de indenização por danos morais à autora a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), valor
que entendo justo, em plena consonância com os princípios da proporcionalidade e da vedação do enriquecimento ilícito,
atualizado na forma do En. 10 da TRCC.

iv) RATIFICAR, ainda, a tutela antecipada concedida, oportunidade em que determino a imediata suspensão dos descontos feitos
no benefício da parte autora referente ao contrato 246605978. OFICIE-SE ao INSS para cessar os descontos.

v) Considerando que o valor de R$ 320,29 (trezentos e vinte reais e vinte e nove centavos) foi depositado na conta da parte autora
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a título de empréstimo não contratado, COMPENSO o referido valor da condenação total.

Deixo de condenar a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei
9.099/95.

Em caso de recurso, o preparo compreenderá todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de
jurisdição, na forma do § 1º do art. 42 da Lei 9.099/95.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Certificando o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com baixa na distribuição.

São Bento-MA, 29 de junho de 2017.
Juiz MARCELO MORAES REGO DE SOUZA
Titular da Comarca de São Bento

VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO BENTO fone: 0 XX (98) 3383-1575
Internet: www.tjma.jus.br / e-mail: vara1_sben@tjma.jus.br
Processo nº 23192014
Ação: Processo Cível e do Trabalho|processo de Conhecimento|procedimento de Conhecimento|procedimento do Juizado Especial
Cível
Autor: JOANA LUIZA FRAZAO ARAUJO
Advogado(a): Jorgetans Damasceno, OAB/MA 5880
Requerido: BANCO BMG SA
Advogado(a): MARIA BASTOS DA PORCIUNCULA BENGHI, OAB/MA 10.530-A,

Tipo de Matéria: INTIMAÇÃO DE SENTENÇA
FINALIDADE: Intimar acerca da SENTENÇA proferida por este juizo, conforme segue transcrita:
"Dispensado o relatório nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Designada audiência, o (a) requerente, mesmo devidamente intimado (a), não compareceu à audiência aprazada, sendo a
ausência pessoal da parte, a qualquer das audiências do processo, causa de extinção do feito.

Assim, é de se extinguir a presente demanda.

Ante o exposto e com base no art. 51, I, da Lei 9.099/95, JULGO EXTINTO ESTE PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

Deixo de condenar a parte requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da
Lei 9.099/95.

Em caso de recurso, o preparo compreenderá todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de
jurisdição, na forma do § 1º do art. 42 da Lei 9.099/95.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Após, certificando o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com baixa na distribuição.

São Bento-MA, 28/06/2017
Juiz MARCELO MORAES REGO DE SOUZA
Titular da Comarca de São Bento

VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO BENTO fone: 0 XX (98) 3383-1575
Internet: www.tjma.jus.br / e-mail: vara1_sben@tjma.jus.br
Processo nº 2322016
Ação: Processo Cível e do Trabalho|processo de Conhecimento|procedimento de Conhecimento|procedimento do Juizado Especial
Cível
Autor: RICARDO FELIPE COSTA NUNES
Advogado(a): nao possui ,
Requerido: VIVO - TELEFÔNICA BRASIL S/A
Advogado(a): DANIEL FRANÇA SILVA, OAB/DF 24.214 , GUSTAVO FONTELES CARVALHO PEREIRA, OAB/MA 8501,

Tipo de Matéria: INTIMAÇÃO DE SENTENÇA
FINALIDADE: Intimar da sentença proferida, conforme DISPOSITIVO DA SENTENÇA segue transcrita: "S E N T E N Ç A
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Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO PARA: I) CONDENAR o réu VIVO - TELEFONICA BRASIL
S/A a restituir à parte RICARDO FELIPE COSTA NUNES o valor de R$ 29,70 (vinte e nove reais e setenta centavos) acrescidos
de juros de mora a contar da citação, mais correção monetária desde a data do desembolso (súmula 43 do STJ).
Sao Bento/MA 29/06/2017

Juiz BRUNO BARBOSA PINHEIRO
Titular da Comarca de São Vicente Ferrer, respondendo pela Comarca de São Bento/MA (Portaria-CGJ n.º 3179/2016).

VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO BENTO fone: 0 XX (98) 3383-1575
Internet: www.tjma.jus.br / e-mail: vara1_sben@tjma.jus.br
Processo nº 23222014
Ação: Processo Cível e do Trabalho|processo de Conhecimento|procedimento de Conhecimento|procedimento do Juizado Especial
Cível
Autor: JOANA LUIZA FRAZAO ARAUJO
Advogado(a): Jorgetans Damasceno, OAB/MA 5880 e Jose Daladier Pereira da Costa Junior , OAB/MA 9366
Requerido: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS
Advogado(a): RUBENS GASPAR SERRA,OAB/SP 19.859,

Tipo de Matéria: INTIMAÇÃO DE SENTENÇA
FINALIDADE: Intimar acerca da SENTENÇA proferida por este juizo, conforme DISPOSITIVO segue transcrito: "

Ante o exposto e o que mais consta nos autos, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO PARA:

i) DECLARAR NULO o contrato de empréstimo vigente (nº. 777559110) entre a parte autora JOANA LUIZA FRAZÃO ARAUJO e o
demandado BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A;

ii) CONDENAR o réu a restituir à parte autora o valor de R$ 414,00 (quatrocentos e quatorze reais) correspondente ao dobro das
quinze parcelas comprovadamente descontadas (fl. 45), atualizado monetariamente pelo INPC e juros de mora de 1% em ambos
os casos contados desde a citação ;

iii) CONDENAR o réu a pagar, a título de indenização por danos morais à autora a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), valor
que entendo justo, em plena consonância com os princípios da proporcionalidade e da vedação do enriquecimento ilícito,
atualizado na forma do En. 10 da TRCC;

iv) RATIFICO a tutela antecipada concedida à fl. 09.

Deixo de condenar a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei
9.099/95.

Em caso de recurso, o preparo compreenderá todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de
jurisdição, na forma do § 1º do art. 42 da Lei 9.099/95.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Certificando o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com baixa na distribuição.

São Bento-MA, 29 de junho de 2017.
Juiz MARCELO MORAES REGO DE SOUZA
Titular da Comarca de São Bento

VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO BENTO fone: 0 XX (98) 3383-1575
Internet: www.tjma.jus.br / e-mail: vara1_sben@tjma.jus.br
Processo nº 23652014
Ação: Processo Cível e do Trabalho|processo de Conhecimento|procedimento de Conhecimento|procedimento do Juizado Especial
Cível
Autor: MARIA DA CONCEIÇÃO REIS
Advogado(a): Gilson Freitas Marques , Gilson Freitas Marques Junior
Requerido: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS
Advogado(a): JOSE ALMIR DA ROCHA MENDES JUNIOR, OAB/MA 392-AKERLES NICOMÉDIO AROUCHA SERRA OAB/MA
13.965

Tipo de Matéria: INTIMAÇÃO

FINALIDADE: INTIMAR o advogado do autor para no prazo de dez dias apresentar Contrarrazões ao recurso inominado interposto.
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São Bento-MA,28/06/2017
Juiz MARCELO MORAES REGO DE SOUZA
Titular da Comarca de São Bento

VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO BENTO fone: 0 XX (98) 3383-1575
Internet: www.tjma.jus.br / e-mail: vara1_sben@tjma.jus.br
Processo nº 23702014
Ação: Processo Cível e do Trabalho|processo de Conhecimento|procedimento de Conhecimento|procedimento do Juizado Especial
Cível
Autor: MARION LOBATO PINTO
Advogado(a): Dr. Jorgetans Damasceno, OAB/MA 5880 e DALADIER JUNIOR,OAB/MA 9366
Requerido: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS
Advogado(a): RUBENS GASPAR SERRA, OAB/SP 119.859,

Tipo de Matéria: INTIMAÇÃO DE SENTENÇA
FINALIDADE: Intimar acerca da SENTENÇA proferida por este juizo, conforme segue transcrita: "

S E N T E N Ç A

Dispensado o relatório (art. 38 da Lei 9.099/95).

Decido.

Trata-se a ação repetição de indébito c/c indenização por danos morais ajuizada por MARION LABATO PINTO em face do BANCO
BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, onde se discute a existência de contrato bancário para a realização de empréstimo
consignado, pretendendo a parte autora a restituição dos valores descontados indevidamente sobre o seu benefício previdenciário,
além da condenação por danos morais.

Inicialmente, observo que a parte requerida suscitou preliminarmente consistente da necessária reunião dos feitos sob a alegação
de incidência dos institutos de conexão, não vejo razão para a mesma prosperar. De fato, reputa-se conexa duas ou mais ações
quando lhes for comum o objeto ou a causa de pedir. Não é o caso dos autos. De fato, conforme se afere dos documentos
juntados nos presentes autos e dos demais processos com identidade das partes, a causa de pedir não é de nenhuma forma a
mesma, eis que os contratos que ensejam o questionamento trazido a Juízo são diversos, portanto, não há conexão ou
litispendência entre as causa, apenas a identidade das partes e do objeto, mas tal não configura qualquer dos institutos. Por todas
as razões antes expostas, rejeito a preliminar arguida pela requerida.

No que tange a preliminarmente de ausência de documento indispensável para a propositura da ação como causa de
indeferimento da petição inicial. No entanto, rejeito a referida preliminar, posto que o documento indicado com ausente refere-se a
análise do mérito da demanda, podendo ser suprido no decorrer da dilação probatória pelos variados meios de prova. Somado a
isso, o histórico de consignações acostado à fl. 06 supri a alegada ausência de documento que comprove os débitos no benefício
da autora.

No mérito, a presente demanda deve ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, na medida em que a relação
travada entre o requerente e o requerido é de consumo, posto que a primeira é destinatária da prestação de serviço que incumbe
ao requerido.

Nesse sentido, o ônus da prova incumbe ao réu, destacando que este não trouxe aos autos qualquer documento ou contrato
firmado com a autora, bem como não contesta a existência dos descontos, arguindo apenas que estes são devidos ante a
formalização de contratos de empréstimos consignados firmados pela parte autora.

Desta feita, havendo a parte autora comprovado os descontos (fl. 06), apesar de não juntar aos autos cópia do seu extrato
bancário, como meio de comprovar o não recebimento do dinheiro, tal medida não se mostra necessária, tendo em vista que a
ausência de juntada do contrato pelo requerido é suficiente para comprovar a fraude praticada.

Ademais, o próprio INSS já editou Instrução Normativa visando regulamentar as consignações feitas nos benefícios
previdenciários, de modo que a Instrução Normativa nº. 121/2005 dispõe sobre a necessidade de efetiva contratação pelo titular do
benefício. Assim, como admitir que o banco réu atuou de boa-fé ao descontar valores referentes a contratos que não foram
firmados pela parte requerente. São incontroversos os descontos e não demonstrou o réu ter a autora autorizado os mesmos.

Das provas que emanam dos autos, conclui-se que houve fraude na realização dos contratos. A instituição ré sequer acostou aos
autos os instrumentos de contrato aptos a comprovarem a celebração de negócio jurídico com a autora, tampouco comprovou o
recebimento, por esta, da quantia ora discutida. Houve fraude, e o réu não pode dela se eximir, haja vista que deveria seguir
critérios mais cautelosos para a concessão de empréstimos.
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É comezinho no país afora o modo como parte das financeiras age na contratação dos empréstimos, não controlando de forma
eficaz a concessão de empréstimos, com prepostos despreparados, que não se atém às devidas cautelas quando da celebração
do negócio jurídico. Desse modo, as empresas detêm culpa quando elegem seus funcionários.

Tem o réu, portanto, dever de indenizar. O nexo causal se demonstra através do histórico de consignações de fls. 06, que
demonstra de forma inequívoca os descontos foram promovidos pela instituição ré.

Entendo que são devidos a autora os valores já deduzidos de seus vencimentos, restituídos em dobro, conforme preleciona o art.
42, par. único, do CDC.

Compreendo, igualmente, que o dano moral resta evidenciado, posto que a demandante, pessoa humilde, que sobrevive de um
parco benefício previdenciário, vê-se tolhida de determinada parcela deste sem que tenha contratado, sofrendo privações,
humilhações, sentimentos de impotência, injustiça, sendo atingido em sua dignidade. Deve ser considerado, para a fixação do
quantum do dano moral, o valor do empréstimo não contratado e os parâmetros da proporcionalidade e da vedação do
enriquecimento ilícito. Esse é o entendimento predominante nas Turmas Recursais do Estado Maranhão, vejamos:

SUMULA DO JULGAMENTO :1. RECURSO INOMINADO.2. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS E RESTITUIÇÃO DE VALORES.3. RECORRIDA QUE TEVE VALORES DEBITADOS EM SEU BENEFÍCIO
INDEVIDAMENTE, RELATIVOS A EMPRÉSTIMO NÃO CONTRAÍDO JUNTO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, ORA
RECORRENTE.4. RECORRENTE QUE, EMBORA TENHA AFIRMADO A EFETIVA REALIZAÇÃO DO NEGÓCIO, NÃO
APRESENTOU QUALQUER DOCUMENTO QUE COMPROVE QUE O EMPRÉSTIMO TENHA SIDO CONTRAÍDO PELA
RECORRIDA.5. A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CAUSOU DANOS AO RECORRIDO, AO AUTORIZAR EMPRÉSTIMO,
DISPENSANDO A APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO DA PARTE CONTRATANTE OU POR NÃO
ANALISÁ-LOS COM A DEVIDA CAUTELA. 6. NÃO RESTANDO DEMONSTRADA A PARTICIPAÇÃO DA RECORRIDA NO
EVENTO FRAUDULENTO, NÃO DEVE A MESMA ARCAR COM OS PREJUÍZOS, UMA VEZ QUE NÃO TEM CULPA POR
ERROS EM PROCEDIMENTOS INTERNOS DA EMPRESA . 7. O EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATATO CONSTITUI PRÁTICA DE
ILÍCITO PASSÍVEL DE REPARAÇÃO PECUNIÁRIA, NOS EXATOS TERMOS DO ART. 186 DO CÓDIGO CIVIL, FACE AOS
TRANSTORNOS CAUSADOS AO APOSENTADO, QUE INOBSTANTE AS DIFICULDADES INERENTES À PESSOA IDOSA,
TEVE DE SE AFASTAR DE SUAS OCUPAÇÕES HABITUAIS E DO CONFORTO DE SEU LAR PARA TRATAR DE RESOLVER
SITUAÇÃO LESIVA CAUSADA EXCLUSIVAMENTE PELA NEGLIGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ASSIM, OS DANOS
MORAIS RESTARAM CARACTERIZADOS. 8. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO E PROPORCIONAL AOS DANOS
CAUSADOS, NÃO CONSTITUINDO CAUSA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO POR PARTE DO REQUERENTE. 9. RECURSO
CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MONOCRÁTICA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 10. JUROS
LEGAIS E CORREÇÃO MONETÁRIA COMO DISPOSTOS NA SENTENÇA MONOCRÁTICA. 11. CUSTAS PROCESSUAIS NA
FORMA DA LEI. 12. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 20%(VINTE POR CENTO) DO VALOR DA CONDENAÇÃO.
13. SÚMULA DO JULGAMENTO QUE SERVE DE ACÓRDÃO.INTELIGÊNCIA DO ART. 46, SEGUNDA PARTE, DA LEI 9099/95.
(3ª TURMA RECURSAL CÍVEL E CRIMINAL DO ESTADO DO MARANHÃO. RECURSO Nº 322/2010-3. REL. JUIZ NELSON
FERREIRA MARTINS FILHO. JULGADO EM 13/09/2010)

Ante o exposto e o que mais consta nos autos, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO PARA:

i) DECLARAR NULO o contrato de empréstimo vigente (nº. 43912348) entre a parte autora MARION LABATO PINTO e o
demandado BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A;

ii) CONDENAR o réu a restituir à parte autora o valor de R$ 12.432,00 (doze mil, quatrocentos e trinta e dois reais) correspondente
ao dobro das sessenta parcelas comprovadamente descontadas (fl. 06), atualizado monetariamente pelo INPC e juros de mora de
1% em ambos os casos contados desde a citação e;

iii) CONDENAR o réu a pagar, a título de indenização por danos morais à autora a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor
que entendo justo, em plena consonância com os princípios da proporcionalidade e da vedação do enriquecimento ilícito,
atualizado na forma do En. 10 da TRCC.

iv) RATIFICO a tutela antecipada concedida à fl. 10.

Deixo de condenar a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei
9.099/95.

Em caso de recurso, o preparo compreenderá todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de
jurisdição, na forma do § 1º do art. 42 da Lei 9.099/95.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Certificando o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com baixa na distribuição.
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São Bento-MA, 29/06/2017
Juiz MARCELO MORAES REGO DE SOUZA
Titular da Comarca de São Bento

VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO BENTO fone: 0 XX (98) 3383-1575
Internet: www.tjma.jus.br / e-mail: vara1_sben@tjma.jus.br
Processo nº 23712014
Ação: Processo Cível e do Trabalho|processo de Conhecimento|procedimento de Conhecimento|procedimento do Juizado Especial
Cível
Autor: MARION LOBATO PINTO
Advogado(a): Jorgetans Damasceno, OAB/MA 5880 e DELADIER JUNIOR, OAB/MA 9366
Requerido: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS
Advogado(a): RUBENS GASPAR SERRA, OAB/MA 119.859

Tipo de Matéria: INTIMAÇÃO DE SENTENÇA
FINALIDADE: Intimar acerca da SENTENÇA proferida por este juizo, conforme segue transcrita: "

S E N T E N Ç A

Dispensado o relatório (art. 38 da Lei 9.099/95).

Decido.

Trata-se a ação repetição de indébito c/c indenização por danos morais, onde se discute a existência de contratos bancários ( nºs
233279831 e 232084208) para a realização de empréstimos consignados, pretendendo a parte autora a restituição dos valores
descontados indevidamente sobre o seu benefício previdenciário, além da condenação por danos morais.

Inicialmente, observo que a parte requerida suscitou preliminarmente de complexidade da causa, no entanto, entendo que esta
preliminar não merece prosperar, haja vista ser possível a análise desta questão em sede de Juizados, não demandando nenhum
tipo de prova pericial face às outra provas acostadas.

No mérito, destaco que a presente demanda deve ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, na medida em que a
relação travada entre o requerente e o requerido é de consumo, posto que o primeiro é destinatário da prestação de serviço que
incumbe ao requerido.

Nesse sentido, o ônus da prova incumbe ao réu (art. 373, II, NCPC), destacando que este juntou aos autos cópia do contrato
devidamente assinado pela parte autora (fls. 40/41), corroborados pelos demais documentos não impugnados pela mesma.

Cumpre ressaltar, ainda, que a Instrução Normativa nº 121/2005 do INSS, que visa regulamentar as consignações feitas nos
benefícios previdenciários, dispõe que é necessária a contratação expressa pelo titular do benefício para que os descontos
consignados possam ser feitos. Vejamos:

"Art. 1º Podem ser consignados e/ou retidos descontos na renda mensal dos benefícios de aposentadoria ou de pensão por morte,
para pagamento de empréstimos, financiamentos e operações de arrendamento mercantil, somente após efetiva contratação pelo
titular do benefício em favor da instituição financeira pagadora ou não do benefício, desde que:
I - o desconto, seu valor e o respectivo número de prestações a consignar sejam expressamente autorizados pelo próprio titular do
benefício;"

Pois bem, o requerido juntou documentos que demonstram a efetiva contratação do empréstimo pela parte requerente, inclusive a
TED dos valores para a conta da reclamante, o que contradiz a tese de que esta não contraiu a dívida em questão, conforme
alegado na inicial.

Vale ressaltar que, apesar de se tratar de relação notadamente consumerista, a inversão do ônus da prova não isenta o
consumidor de fazer prova mínima do direito alegado. Foi oportunizada às partes toda dilação probatória, entretanto, a parte autora
não se dispôs a juntar sequer os extratos bancários referentes à época da formalização do contrato com o fim de demonstrar o não
recebimento do valor do empréstimo.

A teor do que dispõe o art. 186 do Código Civil, para que haja o dever de indenizar é necessário que ocorra uma ação ou omissão
voluntária capaz de violar direitos e causar danos a outrem. Por outro lado, o art. 188, I, do Código Civil dispõe que não constitui
ato ilícito o praticado em exercício regular de um direito reconhecido, in verbis:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que
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exclusivamente moral, comete ato ilícito.
Art. 188. Não constituem atos ilícitos:
I - os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido;

Desse modo, não restando evidenciada a conduta ilícita do requerido, o pleito autoral deve ser julgado improcedente. Nesse
sentido, as seguintes decisões:

AGRAVO REGIMENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. DESERÇÃO. REJEIÇÃO. PREPARO ORIGINAL. COMANDO INEXISTENTE NO
CPC. PRECEDENTES DO STJ. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. NULIDADE. REVELIA. DESENTRANHAMENTO DA
CONTESTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MÉRITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DE
INDÉBITO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA.
AUSÊNCIA DE VÍCIOS CONSUMERISTAS. FORÇA OBRIGACIONAL DOS CONTRATOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO
PROVIDO. 1. Não há que se falar em deserção, pois o artigo 511, do CPC não exige que a comprovação do pagamento do
preparo recursal seja feita através da apresentação do documento original. Preliminar rejeitada. 2. O desentranhamento da
contestação do réu revel não constitui efeitos da revelia, inexistindo no CPC qualquer dispositivo determinando a realização dessa
providência. Ademais, não há óbice para que os documentos juntados com a contestação sirvam para auxiliar na formação do
convencimento do Julgador, especialmente porque o artigo 322 do CPC faculta ao réu revel intervir no processo em qualquer fase,
recebendo-o no estado em que se encontrar, entendimento que privilegia a concretização do conceito de Justiça. Preliminar de
nulidade rejeitada. 3. Tratando-se de relação consumerista (Súmula nº 297 do STJ), a lide comporta análise à luz da teoria da
responsabilidade objetiva, consagrada no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. 4. O demandado se desincumbiu do ônus
de comprovar que a autora, de fato, firmou contrato de empréstimo em questão e que possuía plena ciência das obrigações
pactuadas, eis que acostou cópia do pacto devidamente assinado por ela. Assim, comprovada a regularidade da contratação,
ausente é o defeito na prestação do serviço, o que constitui causa excludente da responsabilidade civil, nos termos do art. 14, § 3º,
I, do CDC. Apelação provida, para julgar improcedente a pretensão. 5. Agravo regimental não provido. (Processo nº 061389/2015
(176970/2016), 1ª Câmara Cível do TJMA, Rel. Ângela Maria Moraes Salazar. DJe 12.02.2016). (grifos acrescidos)

Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do NCPC, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos constantes na inicial.

Deixo de condenar a parte requerente ao pagamento de custas e honorários de advogado, nos termos do que dispõe o art. 55 da
Lei nº. 9.099/95.

Em caso de recurso, o preparo compreenderá todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de
jurisdição, na forma do § 1º do art. 42 da Lei nº. 9.099/95.

P.R.I.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se com as cautelas legais.

São Bento-MA, 29/06/2017.
Juiz MARCELO MORAES REGO DE SOUZA
Titular da Comarca de São Bento

VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO BENTO fone: 0 XX (98) 3383-1575
Internet: www.tjma.jus.br / e-mail: vara1_sben@tjma.jus.br
Processo nº 23722014
Ação: Processo Cível e do Trabalho|processo de Conhecimento|procedimento de Conhecimento|procedimento do Juizado Especial
Cível
Autor: MARION LOBATO PINTO
Advogado(a): Jorgetans Damasceno ,
Requerido: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS
Advogado(a): WILSON SALES BELCHIOR, OAB/MA 11099-A,

Tipo de Matéria: INTIMAÇÃO DE SENTENÇA
FINALIDADE: Intimar acerca da SENTENÇA proferida por este juizo, conforme segue transcrita: "S E N T E N Ç A

Dispensado o relatório (art. 38 da Lei 9.099/95).

Decido.

Trata-se a ação de repetição de indébito c/c indenização por danos morais ajuizada por MARION LOBATO PINTO em face do
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, onde se discute a existência de contrato bancário para a realização de empréstimo
consignado, pretendendo a parte autora a restituição dos valores descontados indevidamente sobre o seu benefício previdenciário,
além da condenação por danos morais.
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Da análise dos autos, verifica-se o presente feito possui identidade de partes, causa de pedir e pedido com o processo nº.
2374-76.2014.8.10.0120, conforme consulta realizada ao Sistema Themis, posto tratar-se de impugnação do mesmo contrato (n.º
55544454), já havendo, inclusive, sentença julgada com resolução de mérito transitada em julgado no dia 05/05/2016.

Estando, desta forma, caracterizada a litispendência, sendo de força acolher a preliminar suscitada em sede de contestação,
extinguindo o presente processo sem a resolução do mérito, nos termos do art. 485, V, do NCPC, tendo em vista que fora ajuizado
em data posterior ao processo supracitado.

Ante o exposto, com fundamento no art. 485, V, do NCPC, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

Deixo de condenar a parte requerente ao pagamento de custas e honorários de advogado, nos termos do que dispõe o art. 55 da
Lei nº. 9.099/95.

Em caso de recurso, o preparo compreenderá todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de
jurisdição, na forma do § 1º do art. 42 da Lei nº. 9.099/95.

P.R.I.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se com as cautelas legais.

São Bento-MA, 29 de junho de 2017.
Juiz MARCELO MORAES REGO DE SOUZA
Titular da Comarca de São Bento

VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO BENTO fone: 0 XX (98) 3383-1575
Internet: www.tjma.jus.br / e-mail: vara1_sben@tjma.jus.br
Processo nº 23772014
Ação: Processo Cível e do Trabalho|processo de Conhecimento|procedimento de Conhecimento|procedimento do Juizado Especial
Cível
Autor: MARION LOBATO PINTO
Advogado(a): Jorgetans Damasceno, OAB/MA 5880
Requerido: BANCO CIFRA

Tipo de Matéria: INTIMAÇÃO DE SENTENÇA
FINALIDADE: Intimar acerca da SENTENÇA proferida por este juizo, conforme segue transcrita: "

S E N T E N Ç A

Dispensado o relatório (art. 38 da Lei 9.099/95).

Decido.

Trata-se a ação de repetição de indébito c/c indenização por danos morais ajuizada por MARION LOBATO PINTO em face do
BANCO CIFRA S/A, onde se discute a existência de contrato bancário para a realização de empréstimo consignado, pretendendo
a parte autora a restituição dos valores descontados indevidamente sobre o seu benefício previdenciário, além da condenação por
danos morais.

Inicialmente, observo que, devidamente citada/intimada, a parte ré não compareceu à audiência, conforme se extrai do termo de
audiência de fl. 14, desse modo, decreto os efeitos da revelia.

No mérito, a presente demanda deve ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, na medida em que a relação
travada entre o requerente e o requerido é de consumo, posto que a primeira é destinatária da prestação de serviço que incumbe
ao requerido.

Nesse sentido, o ônus da prova incumbe ao réu, entretanto o mesmo restou revel. Desta feita, havendo a parte autora comprovado
os descontos (fl. 06), apesar de não juntar aos autos cópia do seu extrato bancário, como meio de comprovar o não recebimento
do dinheiro, tal medida não se mostra necessária, tendo em vista que a ausência de juntada do contrato pelo requerido é suficiente
para comprovar a fraude praticada.

Ademais, o próprio INSS já editou Instrução Normativa visando regulamentar as consignações feitas nos benefícios
previdenciários, de modo que a Instrução Normativa nº. 121/2005 dispõe sobre a necessidade de efetiva contratação pelo titular do
benefício. Assim, como admitir que o banco réu atuou de boa-fé ao descontar valores referentes a contratos que não foram
firmados pela parte requerente. São incontroversos os descontos e não demonstrou o réu ter a autora autorizado os mesmos.
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Das provas que emanam dos autos, conclui-se que houve fraude na realização dos contratos. A instituição ré sequer acostou aos
autos os instrumentos de contrato aptos a comprovarem a celebração de negócio jurídico com a autora, tampouco comprovou o
recebimento, por esta, da quantia ora discutida. Houve fraude, e o réu não pode dela se eximir, haja vista que deveria seguir
critérios mais cautelosos para a concessão de empréstimos.

É comezinho no país afora o modo como parte das financeiras age na contratação dos empréstimos, não controlando de forma
eficaz a concessão de empréstimos, com prepostos despreparados, que não se atém às devidas cautelas quando da celebração
do negócio jurídico. Desse modo, as empresas detêm culpa quando elegem seus funcionários.

Tem o réu, portanto, dever de indenizar. O nexo causal se demonstra através do histórico de consignações de fl. 06, que
demonstra de forma inequívoca os descontos efetuados, promovidos pela instituição ré.

Entendo que são devidos a autora os valores já deduzidos de seus vencimentos, restituídos em dobro, conforme preleciona o art.
42, par. único, do CDC.

Compreendo, igualmente, que o dano moral resta evidenciado, posto que a demandante, pessoa humilde, que sobrevive de um
parco benefício previdenciário, vê-se tolhida de determinada parcela deste sem que tenha contratado, sofrendo privações,
humilhações, sentimentos de impotência, injustiça, sendo atingido em sua dignidade. Deve ser considerado, para a fixação do
quantum do dano moral, o valor do empréstimo não contratado e os parâmetros da proporcionalidade e da vedação do
enriquecimento ilícito. Esse é o entendimento predominante nas Turmas Recursais do Estado Maranhão, vejamos:

SUMULA DO JULGAMENTO :1. RECURSO INOMINADO.2. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS E RESTITUIÇÃO DE VALORES.3. RECORRIDA QUE TEVE VALORES DEBITADOS EM SEU BENEFÍCIO
INDEVIDAMENTE, RELATIVOS A EMPRÉSTIMO NÃO CONTRAÍDO JUNTO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, ORA
RECORRENTE.4. RECORRENTE QUE, EMBORA TENHA AFIRMADO A EFETIVA REALIZAÇÃO DO NEGÓCIO, NÃO
APRESENTOU QUALQUER DOCUMENTO QUE COMPROVE QUE O EMPRÉSTIMO TENHA SIDO CONTRAÍDO PELA
RECORRIDA.5. A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CAUSOU DANOS AO RECORRIDO, AO AUTORIZAR EMPRÉSTIMO,
DISPENSANDO A APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO DA PARTE CONTRATANTE OU POR NÃO
ANALISÁ-LOS COM A DEVIDA CAUTELA. 6. NÃO RESTANDO DEMONSTRADA A PARTICIPAÇÃO DA RECORRIDA NO
EVENTO FRAUDULENTO, NÃO DEVE A MESMA ARCAR COM OS PREJUÍZOS, UMA VEZ QUE NÃO TEM CULPA POR
ERROS EM PROCEDIMENTOS INTERNOS DA EMPRESA . 7. O EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATATO CONSTITUI PRÁTICA DE
ILÍCITO PASSÍVEL DE REPARAÇÃO PECUNIÁRIA, NOS EXATOS TERMOS DO ART. 186 DO CÓDIGO CIVIL, FACE AOS
TRANSTORNOS CAUSADOS AO APOSENTADO, QUE INOBSTANTE AS DIFICULDADES INERENTES À PESSOA IDOSA,
TEVE DE SE AFASTAR DE SUAS OCUPAÇÕES HABITUAIS E DO CONFORTO DE SEU LAR PARA TRATAR DE RESOLVER
SITUAÇÃO LESIVA CAUSADA EXCLUSIVAMENTE PELA NEGLIGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ASSIM, OS DANOS
MORAIS RESTARAM CARACTERIZADOS. 8. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO E PROPORCIONAL AOS DANOS
CAUSADOS, NÃO CONSTITUINDO CAUSA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO POR PARTE DO REQUERENTE. 9. RECURSO
CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MONOCRÁTICA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 10. JUROS
LEGAIS E CORREÇÃO MONETÁRIA COMO DISPOSTOS NA SENTENÇA MONOCRÁTICA. 11. CUSTAS PROCESSUAIS NA
FORMA DA LEI. 12. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 20%(VINTE POR CENTO) DO VALOR DA CONDENAÇÃO.
13. SÚMULA DO JULGAMENTO QUE SERVE DE ACÓRDÃO.INTELIGÊNCIA DO ART. 46, SEGUNDA PARTE, DA LEI 9099/95.
(3ª TURMA RECURSAL CÍVEL E CRIMINAL DO ESTADO DO MARANHÃO. RECURSO Nº 322/2010-3. REL. JUIZ NELSON
FERREIRA MARTINS FILHO. JULGADO EM 13/09/2010)

ANTE O EXPOSTO, e o que mais consta nos autos, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO PARA:

i) DECLARAR NULO o contrato de empréstimo vigente (nº. 914548792) entre a autora MARION LOBATO PINTO e o demandado
BANCO CIFRA S/A;

ii) CONDENAR o réu a restituir à autora o valor de R$ 1.230,12 (mil duzentos e trinta reais e doze centavos) correspondente ao
dobro das vinte e sete parcelas comprovadamente descontadas (fl. 06), atualizado monetariamente pelo INPC e juros de mora de
1% em ambos os casos contados desde a citação e;

iii) CONDENAR o réu a pagar, a título de indenização por danos morais à autora a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), valor
que entendo justo, em plena consonância com os princípios da proporcionalidade e da vedação do enriquecimento ilícito,
atualizado na forma do En. 10 da TRCC;

Deixo de condenar a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei
9.099/95.

Em caso de recurso, o preparo compreenderá todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de
jurisdição, na forma do § 1º do art. 42 da Lei 9.099/95.

Após o trânsito em julgado, havendo requerimento da parte autora, intime-se a parte ré para pagar o débito no prazo de 15 dias,
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não cumprida voluntariamente a obrigação pelo demandado incide a multa de 10% (dez por cento) prevista no art. 523, §1º, NCPC.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Certificando o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com baixa na distribuição.

São Bento-MA, 29 de junho de 2017.
Juiz MARCELO MORAES REGO DE SOUZA
Titular da Comarca de São Bento

VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO BENTO fone: 0 XX (98) 3383-1575
Internet: www.tjma.jus.br / e-mail: vara1_sben@tjma.jus.br
Processo nº 24092014
Ação: Processo Cível e do Trabalho|processo de Conhecimento|procedimento de Conhecimento|procedimento do Juizado Especial
Cível
Autor: ITANAEL DE JESUS PINHEIRO CAMARA
Advogado(a): Luciana Macedo Guterres , OAB/MA 7626
Requerido: GRUPO CONCORDIA
Advogado(a):

Tipo de Matéria: INTIMAÇÃO DE sentença
FINALIDADE: Intimar acerca da sentença proferida por este juizo, conforme segue transcrito: SENTENÇA

Dispensado o relatório nos termos da norma inserta no Art. 38 da Lei nº 9.099/95.

Decido.

Compulsando os autos, verifico que a parte autora, devidamente intimada para informar o endereço correto da parte ré, não
apresentou qualquer manifestação até a presente data (fl. 23).

Assim, diante do abandono da causa pelo requerente por mais de 30 dias, evidenciado está o seu desinteresse na continuação do
feito, não restando outra solução, senão a extinção do processo.

Com efeito, verifico que a parte autora deixou de promover atos que lhe competia, estando o processo parado por mais de trinta
dias.

Diante do exposto, com o fundamento no Art. 485, inciso III, do Novo Código de Processo Civil, declaro extinto o processo sem
julgamento do mérito, revogando, por conseguinte, a liminar anteriormente concedida.

Após o trânsito em julgado, determino o arquivamento com baixa na distribuição.

P.R.I.

São Bento/MA, 28/06/2017.

Juiz MARCELO MORAES RÊGO DE SOUZA
Titular da Comarca de São Bento/MA

VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO BENTO fone: 0 XX (98) 3383-1575
Internet: www.tjma.jus.br / e-mail: vara1_sben@tjma.jus.br
Processo nº 2412015 JE
Ação: Processo Cível e do Trabalho|processo de Conhecimento|procedimento de Conhecimento|procedimento do Juizado Especial
Cível
Autor: FRANCISCA SILVA
Advogado(a): Luciana Macedo Guterres, OAB/MA 7626
Réu: BANCO CIFRA S/A

Tipo de Matéria: INTIMAÇÃO
INTIMAÇÃO DE: DR. (a) Luciana Macedo Guterres advogado da parte autora.
FINALIDADE: Para tomar ciência DA SENTENÇA PROFERIDA pelo MM. Juiz desta comarca, nos autos acima epigrafado, cujo
dispositivo segue transcrito:SENTENÇA

Dispensado o relatório nos termos da norma inserta no Art. 38 da Lei nº 9.099/95.
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Decido.

Compulsando os autos, verifico que a parte autora deixou de cumprir a diligência que lhe fora incumbida. Com efeito, a parte
autora permaneceu inerte quanto à decisão que determinou a emenda da inicial, conforme certidão de fl. 23.

O Novo Código de Processo Civil, em seu art. 321, expressa que se o juiz verificar que a petição inicial não preenche os requisitos
exigidos nos arts. 319 e 320 do NCPC, ou que ainda perceba que há defeito ou irregularidades capazes de dificultar o julgamento
do mérito, determinará que o autor da ação emende a inicial ou a complete, no prazo de 15 (quinze) dias.
No parágrafo único do mesmo artigo, expressa ainda que se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.
Determinada à parte autora que emende a inicial e não sendo atendida a diligência, resta ao juízo julgar pela extinção do processo,
sem apreciação do mérito, com apoio nos art. 321, parágrafo único c/c art. 330 IV, todos do NCPC.
Isto posto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e consequentemente JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO
MÉRITO, com base nos arts. 321, parágrafo único e 330, IV, todos do NCPC.

Após o trânsito em julgado, determino o arquivamento com baixa na distribuição.

P.R.I.

São Bento/MA, 28/06/2017

Juiz MARCELO MORAES RÊGO DE SOUZA
Titular da Comarca de São Bento/MA

VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO BENTO fone: 0 XX (98) 3383-1575
Internet: www.tjma.jus.br / e-mail: vara1_sben@tjma.jus.br
Processo nº 24232014
Ação: Processo Cível e do Trabalho|processo de Conhecimento|procedimento de Conhecimento|procedimento do Juizado Especial
Cível
Autor: MARIA DA CONCEIÇAO SOUSA
Advogado(a): Luciana Macedo Guterres, OAB/MA 7626
Requerido: BANCO BRADESCO S/A
Advogado(a): WILSON SALES BELCHIOR, OAB/CE 17.314

Tipo de Matéria: INTIMAÇÃO
FINALIDADE: INTIMAR os advogados das partes do processos acerca da sentença proferida por este juizo, que segue transcrita: "
S E N T E N Ç A

Dispensado o relatório nos termos da norma inserta no art. 38 da Lei nº. 9.099/95.

Decido.

Concedo a AJG.

Na espécie, a ação foi ajuizada contra o Banco requerido, objetivando, a declaração de nulidade da contratação de seguro com
cobrança indevida em conta corrente, com a consequente devolução em dobro das parcelas indevidamente descontadas, além de
indenização por danos morais.

A presente demanda deve ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, na medida em que a relação travada entre o
requerente e o requerido é de consumo, posto que a primeira é destinatária da prestação de serviço que incumbe ao requerido.

Nesse sentido, o ônus da prova incumbe ao réu, destacando que este não trouxe aos autos qualquer documento ou contrato
firmado com a autora, bem como não contesta a existência dos descontos, arguindo o indeferimento da inicial, no mérito, com
fulcro no art. 485, I e IV do NCPC, pois informa que enquanto foi descontado da conta, o valor referente ao seguro, ela estava
coberta pelo benefício oriundo do mesmo, no entanto, a instituição ré sequer acostou aos autos os instrumentos de contrato aptos
a comprovarem a celebração de negócio jurídico com a parte autora, o que é suficiente para comprovar a fraude praticada.

Portanto, não se desincumbiu do seu ônus de provar a veracidade da contratação do seguro, tendo em vista se tratar de relação
consumerista, não prosperando, destarte, a sua contestação.

Das provas que emanam dos autos, observa-se dois descontos no valor de R$ 89,25 (oitenta e nove reais e vinte e cinco
centavos), informando que foram feitos dois descontos, a partir do mês de setembro de 2013.
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Desta feita, como admitir que o banco requerido atuou de boa-fé ao efetuar os descontos na conta corrente de titularidade da
requerente, sem que fosse solicitado o seguro, ainda mais por trazer benefício somente ao banco reclamado. O defeito do serviço
é incontroverso e não demonstrou o réu ter o autor autorizado o mesmo.

Ademais, destaque-se o princípio da concentração que norteia o rito sumaríssimo, cabendo às partes produzirem toda a prova de
que disponham por ocasião da audiência de instrução e julgamento.

Relevante mencionar que em tais situações como a retratada no caso em questão denota falha das instituições bancárias na
prestação de um serviço de qualidade e a falta de respeito com o cliente, causando danos aos consumidores.

Feitas essas considerações, depreende-se dos documentos que guarnecem a inicial que foi formalizada a contratação do seguro
com descontos na conta corrente de titularidade da requerente sem autorização da mesma, situação esta que demonstra nítida
falha na prestação do serviço ensejadora da aplicação da legislação consumerista.

Assim, entendo inequívoca a evidência de lesão ao patrimônio jurídico do autor, decorrente da indisponibilidade parcial de seu
rendimento, indispensável à subsistência de sua família, restando plenamente caracterizada a falha na prestação de serviço, na
forma estipulada no art. 14, § 1º, incisos I e II do Código de Defesa do Consumidor.

Com efeito, incumbe à instituição bancária, enquanto prestadora de serviço, tomar todas as cautelas necessárias ao exercício de
sua atividade, no intento de evitar possíveis erros, transtornos e aborrecimentos futuros, de sorte que, assim não agindo, deverá
responder objetivamente pelos danos causados, ou seja, independentemente da demonstração de culpa. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SAQUE INDEVIDO EM CONTA BANCÁRIA. DEFEITO NA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. FALHA NA SEGURANÇA. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. DANO MORAL. RECURSO PROVIDO. 1.
As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como,
por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -,
porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. (STJ, REsp
1199782/PR, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 24.08.2011, DJe 12.09.2011). 2. Apelação provida.
(Processo nº 044936/2015 (172493/2015), 1ª Câmara Cível do TJMA, Rel. Kleber Costa Carvalho. DJe 20.10.2015).

Assim, demonstrado o ato ilícito, a existência de dano e o nexo de causalidade entre eles, o pleito indenizatório é procedente,
sendo necessária a condenação do requerido em dano moral pela imprudência em abrir conta corrente sem autorização da autora,
causando-lhe angústia, dor e sofrimento ao verificar a retirada mensal de valores, sem que tivesse dado causa, do seu benefício.

Diante disso, vislumbra-se a repetição de indébito, com supedâneo no art. 42, parágrafo único, do CDC, posto que existe a
cobrança indevida, havendo vinculação a uma possível contraprestação.

Esse é o entendimento predominante nos Tribunais pátrios, vejamos:

TJ-DF - APELAÇÃO CÍVEL NO JUIZADO ESPECIAL ACJ 109199 DF (TJ-DF) <http://tj-
df.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/3169056/apelacao-civel-no-juizado-especial-acj-109199-df>
Data de publicação: 22/02/2001
Ementa: DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA DEBITADA NA CONTA-CORRENTE DO CONSUMIDOR. FATO QUE, POR SI
SÓ, GERA O DANO MORAL INDENIZÁVEL. DESNECESSIDADE DE PROVA DE EXTERIORIZAÇÃO DO DANO. INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA. REPRESENTANTE DA PRESTADORA DE SERVIÇOS. ART. 34 DO CDC . VALOR DA INDENIZAÇÃO. ART. 42 ,
PARÁGRAFO ÚNICO , DA LEI 8.078 /90. 1. O DANO MORAL OCORRE COM O SÓ FATO DE TER HAVIDO COBRANÇA
INDEVIDA DEBITADA NA CONTA-CORRENTE DO CONSUMIDOR, SENDO MESMO DESNECESSÁRIA A PRODUÇÃO DE
PROVA DE EXTERIORIZAÇÃO DO DANO, DIANTE DAS EVIDÊNCIAS FÁTICAS, JÁ QUE SE CUIDA DE DAMNUM IN RE IPSA.
2. A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, AO REALIZAR O DÉBITO NA CONTA DO CONSUMIDOR, AGE COMO REPRESENTANTE DA
PRESTADORA DE SERVIÇOS, APLICANDO-SE, POR ANALOGIA, O DISPOSTO NO ART. 34 , DO CÓDIGO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR . 3. O CONSUMIDOR COBRADO EM QUANTIA INDEVIDA TEM DIREITO À REPETIÇÃO DO INDÉBITO, A
TEOR DO QUE DISPÕE O ART. 42 , PARÁGRAFO ÚNICO , DO CDC . 4. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA

TJ-PE - Apelação Cível AC 168902 PE 00062180720068170480 (TJ-PE) <http://tj-
pe.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/15324622/apelacao-civel-ac-168902-pe-00062180720068170480>
Data de publicação: 06/05/2009
Ementa: APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONDUTA ILÍCITA. FORNECIMENTO DE SERVIÇO SEM PRÉVIA
SOLICITAÇÃO. VENDA CASADA. RESTRIÇÃO INDEVIDA DE CRÉDITO. INCLUSÃO DO NOME NO SPC. DANO. AUSÊNCIA
DE PROVA. DANO MORAL EVIDENCIADO. DANO PURO. EX FACTO. QUANTUM FIXADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. A
conduta abusiva do Apelante consubstanciada na abertura de conta corrente vinculada a conta poupança, sem que o Apelado
tenha requerido e até contra a sua vontade, configura a existência de ato ilícito; Demonstrada a inexistência de culpa do Recorrido
pela movimentação e ativação da conta. Lado outro, também, inexiste de prova de que tenha dado causa ao débito existente na
referida conta; Patente a prática de ato ilícito pelo Recorrente, evidenciado o dano moral (ex facto), o qual prescinde de provas;
Quantum indenizatório fixado com razoabilidade e proporcionalidade com o dano e particularidades do caso; Honorários
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advocatícios fixados com atenção ao art. 20 do CPC.

Ante o exposto e o que mais consta nos autos, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO PARA:

I) DETERMINAR A NULIDADE DO CONTRATO, referente ao referente ao seguro descontado na conta corrente em nome da parte
autora MARIA DA CONCEIÇÃO SOUSA e o demandado BANCO BRADESCO S/A;

II) CONDENAR o réu BANCO BRADESCO S/A a restituir à parte autora MARIA DA CONCEIÇÃO SOUSA, em dobro o valor de R$
357,00 ( trezentos e cinquenta e sete reais), correspondente ao valor descontado indevidamente da conta bancária da autora,
atualizado monetariamente pelo INPC e juros de mora de 1% em ambos os casos contados desde a citação;

III) CONDENAR o réu a pagar, a título de indenização por danos morais à autora a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), valor
que entendo justo, em plena consonância com os princípios da proporcionalidade e da vedação do enriquecimento ilícito,
atualizado na forma do En. 10 da TRCC..

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se com as cautelas legais.

São Bento/MA, 29/06/2017

MARCELO MORAES RÊGO DE SOUZA
Juiz de Direito Titular da Comarca de São Bento/MA.

VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO BENTO fone: 0 XX (98) 3383-1575
Internet: www.tjma.jus.br / e-mail: vara1_sben@tjma.jus.br
Processo nº 24502014
Ação: Processo Cível e do Trabalho|processo de Conhecimento|procedimento de Conhecimento|procedimento do Juizado Especial
Cível
Autor: MARIA ANTONIA PENHA
Advogado(a): José Daladier Pereira da Costa Junior, OAB/MA 9.366
Requerido: BANCO BMG SA
Advogado(a): FABIO FRASATO CAIRES, OAB/MA 15.185-A,

Tipo de Matéria: INTIMAÇÃO DE SENTENÇA
FINALIDADE: Intimar acerca da SENTENÇA proferida por este juizo, conforme segue transcrita: "
Dispensado o relatório nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Designada audiência, o (a) requerente, mesmo devidamente intimado (a), não compareceu à audiência aprazada, sendo a
ausência pessoal da parte, a qualquer das audiências do processo, causa de extinção do feito.

Assim, é de se extinguir a presente demanda.

Ante o exposto e com base no art. 51, I, da Lei 9.099/95, JULGO EXTINTO ESTE PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

Deixo de condenar a parte requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da
Lei 9.099/95.

Em caso de recurso, o preparo compreenderá todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de
jurisdição, na forma do § 1º do art. 42 da Lei 9.099/95.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Após, certificando o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com baixa na distribuição.

São Bento-MA, 28/06/2017
Juiz MARCELO MORAES REGO DE SOUZA
Titular da Comarca de São Bento

VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO BENTO fone: 0 XX (98) 3383-1575
Internet: www.tjma.jus.br / e-mail: vara1_sben@tjma.jus.br
Processo nº 24512014
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Ação: Processo Cível e do Trabalho|processo de Conhecimento|procedimento de Conhecimento|procedimento do Juizado Especial
Cível
Autor: MARIA ANTONIA PENHA
Advogado(a): JOSÉ DALADIER PEREIRA DA COSTA JUNIOR, OAB/MA 9.366
Requerido: BANCO BMG S/A
Advogado(a): FÁBIO FRASATO CAIRES, OAB/MA 15.185-A,

Tipo de Matéria: INTIMAÇÃO DE SENTENÇA
FINALIDADE: Intimar acerca da SENTENÇA proferida por este juizo, conforme segue transcrita: "Dispensado o relatório nos
termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Designada audiência, o (a) requerente, mesmo devidamente intimado (a), não compareceu à audiência aprazada, sendo a
ausência pessoal da parte, a qualquer das audiências do processo, causa de extinção do feito.

Assim, é de se extinguir a presente demanda.

Ante o exposto e com base no art. 51, I, da Lei 9.099/95, JULGO EXTINTO ESTE PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

Deixo de condenar a parte requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da
Lei 9.099/95.

Em caso de recurso, o preparo compreenderá todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de
jurisdição, na forma do § 1º do art. 42 da Lei 9.099/95.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Após, certificando o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com baixa na distribuição.

São Bento-MA, 28/06/2017
Juiz MARCELO MORAES REGO DE SOUZA
Titular da Comarca de São Bento

VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO BENTO fone: 0 XX (98) 3383-1575
Internet: www.tjma.jus.br / e-mail: vara1_sben@tjma.jus.br
Processo nº 24522014
Ação: Processo Cível e do Trabalho|processo de Conhecimento|procedimento de Conhecimento|procedimento do Juizado Especial
Cível
Autor: MARIA ANTONIA PENHA
Advogado(a): JORGETANS DAMASCENO , OAB/MA 5880
Requerido: BANCO ITAÚ BMG S/A
Advogado(a): JOSE ALMIR DA R. MENDES JUNIOR, OAB/MA 392-A

Tipo de Matéria: INTIMAÇÃO DE SENTENÇA
FINALIDADE: Intimar acerca da SENTENÇA proferida por este juizo, conforme segue transcrita: "

S E N T E N Ç A

Dispensado o relatório (art. 38 da Lei 9.099/95).

Decido.

Trata-se a ação de repetição de indébito c/c indenização por danos morais ajuizada por MARIA ANTONIA PENHA em face do
BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S/A, onde se discute a existência de contrato bancário para a realização de empréstimo
consignado, pretendendo a parte autora a restituição dos valores descontados indevidamente sobre o seu benefício previdenciário,
além da condenação por danos morais.

Inicialmente, observo que a parte requerida suscitou preliminar de complexidade da causa, no entanto, entendo que esta preliminar
não merece prosperar, haja vista ser possível a análise desta questão em sede de Juizados, não demandando nenhum tipo de
prova pericial.

No mérito, destaco que a presente demanda deve ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, na medida em que a
relação travada entre o requerente e o requerido é de consumo, posto que o primeiro é destinatário da prestação de serviço que
incumbe ao requerido.
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Nesse sentido, o ônus da prova incumbe ao réu (art. 373, II, NCPC), destacando que este juntou aos autos cópia do contrato
devidamente assinado a rogo pela parte autora (fls. 36/38), corroborados pelos demais documentos acostado na contestação.

Cumpre ressaltar, ainda, que a Instrução Normativa nº 121/2005 do INSS, que visa regulamentar as consignações feitas nos
benefícios previdenciários, dispõe que é necessária a contratação expressa pelo titular do benefício para que os descontos
consignados possam ser feitos. Vejamos:

"Art. 1º Podem ser consignados e/ou retidos descontos na renda mensal dos benefícios de aposentadoria ou de pensão por morte,
para pagamento de empréstimos, financiamentos e operações de arrendamento mercantil, somente após efetiva contratação pelo
titular do benefício em favor da instituição financeira pagadora ou não do benefício, desde que:
I - o desconto, seu valor e o respectivo número de prestações a consignar sejam expressamente autorizados pelo próprio titular do
benefício;"

Pois bem, o requerido juntou documentos que demonstram a efetiva contratação do empréstimo pela parte requerente, o que
contradiz a tese de que esta não contraiu a dívida em questão, conforme alegado na inicial.

Vale ressaltar que, apesar de se tratar de relação notadamente consumerista, a inversão do ônus da prova não isenta o
consumidor de fazer prova mínima do direito alegado. Foi oportunizada às partes toda dilação probatória, entretanto, a parte autora
não se dispôs a juntar sequer os extratos bancários referentes à época da formalização do contrato com o fim de demonstrar o não
recebimento do valor do empréstimo.

A teor do que dispõe o art. 186 do Código Civil, para que haja o dever de indenizar é necessário que ocorra uma ação ou omissão
voluntária capaz de violar direitos e causar danos a outrem. Por outro lado, o art. 188, I, do Código Civil dispõe que não constitui
ato ilícito o praticado em exercício regular de um direito reconhecido, in verbis:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que
exclusivamente moral, comete ato ilícito.
Art. 188. Não constituem atos ilícitos:
I - os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido;

Desse modo, não restando evidenciada a conduta ilícita do requerido, o pleito autoral deve ser julgado improcedente. Nesse
sentido, as seguintes decisões:

AGRAVO REGIMENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. DESERÇÃO. REJEIÇÃO. PREPARO ORIGINAL. COMANDO INEXISTENTE NO
CPC. PRECEDENTES DO STJ. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. NULIDADE. REVELIA. DESENTRANHAMENTO DA
CONTESTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MÉRITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DE
INDÉBITO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA.
AUSÊNCIA DE VÍCIOS CONSUMERISTAS. FORÇA OBRIGACIONAL DOS CONTRATOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO
PROVIDO. 1. Não há que se falar em deserção, pois o artigo 511, do CPC não exige que a comprovação do pagamento do
preparo recursal seja feita através da apresentação do documento original. Preliminar rejeitada. 2. O desentranhamento da
contestação do réu revel não constitui efeitos da revelia, inexistindo no CPC qualquer dispositivo determinando a realização dessa
providência. Ademais, não há óbice para que os documentos juntados com a contestação sirvam para auxiliar na formação do
convencimento do Julgador, especialmente porque o artigo 322 do CPC faculta ao réu revel intervir no processo em qualquer fase,
recebendo-o no estado em que se encontrar, entendimento que privilegia a concretização do conceito de Justiça. Preliminar de
nulidade rejeitada. 3. Tratando-se de relação consumerista (Súmula nº 297 do STJ), a lide comporta análise à luz da teoria da
responsabilidade objetiva, consagrada no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. 4. O demandado se desincumbiu do ônus
de comprovar que a autora, de fato, firmou contrato de empréstimo em questão e que possuía plena ciência das obrigações
pactuadas, eis que acostou cópia do pacto devidamente assinado por ela. Assim, comprovada a regularidade da contratação,
ausente é o defeito na prestação do serviço, o que constitui causa excludente da responsabilidade civil, nos termos do art. 14, § 3º,
I, do CDC. Apelação provida, para julgar improcedente a pretensão. 5. Agravo regimental não provido. (Processo nº 061389/2015
(176970/2016), 1ª Câmara Cível do TJMA, Rel. Ângela Maria Moraes Salazar. DJe 12.02.2016). (grifos acrescidos)

Outrossim, compulsando os autos, verifico restou demonstrado através do contrato de acostado que a parte autora alterou a
verdade dos fatos, alegando em sua inicial que não contratou o empréstimo impugnado, restando configurada a prática de
litigância de má-fé, nos termos do art. 80, inc. II, do NCPC, in verbis:

"Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:
II - altera a verdade dos fatos;"

Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do NCPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido constante na inicial, revogo, por
conseguinte, a liminar anteriormente concedida, bem como, CONDENO a parte autora por litigância de má-fé em multa de 2%
(dois por cento) do valor da causa, nos termos do art. 81 do NCPC, revertida em favor da parte contrária (art. 96 do NCPC).

Oficie-se ao INSS informando a respeito da revogação da liminar que determinou a suspensão dos descontos referente ao contrato
n.º 543606716.
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Deixo de condenar a parte requerente ao pagamento de custas e honorários de advogado, nos termos do que dispõe o art. 55 da
Lei nº. 9.099/95.

Em caso de recurso, o preparo compreenderá todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de
jurisdição, na forma do § 1º do art. 42 da Lei nº. 9.099/95.

P.R.I.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se com as cautelas legais.

São Bento-MA, 29 de junho de 2017.
Juiz MARCELO MORAES REGO DE SOUZA
Titular da Comarca de São Bento

VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO BENTO fone: 0 XX (98) 3383-1575
Internet: www.tjma.jus.br / e-mail: vara1_sben@tjma.jus.br
Processo nº 24532014 JECC
Ação: Processo Cível e do Trabalho|processo de Conhecimento|procedimento de Conhecimento|procedimento do Juizado Especial
Cível
Autor: MARIA ANTONIA PENHA
Advogado(a): Daladier Junior, OAB/MA 9366, JORGETANS DAMASCENO , OAB/MA 5880
Requerido: BANCO BONSUCESSO S/A
Advogado(a): CELSO HENRIQUE DOS SANTOS, OAB/MA 12.643-A

Tipo de Matéria: INTIMAÇÃO
FINALIDADE: INTIMAR os advogados das partes do processos acerca do despacho, proferido por este juizo: " DESPACHO

Compulsando os autos, verifico que o presente feito foi extinto sem resolução do mérito, conforme sentença de fl. 73, tendo por
consequência a revogação automática da medida liminar deferida à fl. 09, motivo pelo qual DEFIRO o pedido de fls. 75/77.

Oficie-se ao INSS informando a respeito da extinção do presente feito e, consequente, revogação da medida liminar que
determinou a suspensão dos descontos referentes ao contrato 61400353.

Após, certifique-se o trânsito em julgado, arquivando-se os autos com as cautelas legais.

São Bento/MA, 28/06/2017

Juiz MARCELO MORAES RÊGO DE SOUZA
Titular da Comarca de São Bento/MA

VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO BENTO fone: 0 XX (98) 3383-1575
Internet: www.tjma.jus.br / e-mail: vara1_sben@tjma.jus.br
Processo nº 25122014
Ação: Processo Cível e do Trabalho|processo de Conhecimento|procedimento de Conhecimento|procedimento do Juizado Especial
Cível
Autor: FRANCINETE DE RIBAMAR ALVES SANTOS
Advogado(a): ARCY FONSECA GOMES, OAB/MA 2183
Requerido: BANCO DAYCOVAL
Advogado(a): MARIA FERNANDA BARREIRA FARIA FORNOS, OAB/SP 198088 E DENIS AUDI ESPINELA, OAB/SP 198.153

Tipo de Matéria: INTIMAÇÃO DE SENTENÇA
FINALIDADE: Intimar acerca da SENTENÇA proferida por este juizo, conforme segue transcrita: "

S E N T E N Ç A

Dispensado o relatório (art. 38 da Lei 9.099/95).

Decido.

Trata-se a ação repetição de indébito c/c indenização por danos morais, onde se discute a existência de contrato bancário para a
realização de empréstimo consignado, pretendendo a parte autora a restituição dos valores descontados indevidamente sobre o
seu benefício previdenciário, além da condenação por danos morais.
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No mérito, destaco que a presente demanda deve ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, na medida em que a
relação travada entre o requerente e o requerido é de consumo, posto que o primeiro é destinatário da prestação de serviço que
incumbe ao requerido.

Nesse sentido, o ônus da prova incumbe ao réu (art. 373, II, NCPC), destacando que este juntou aos autos cópia do contrato
devidamente assinado pela parte autora (fls. 40/41), corroborados pelos demais documentos não impugnados pela mesma.

Cumpre ressaltar, ainda, que a Instrução Normativa nº 121/2005 do INSS, que visa regulamentar as consignações feitas nos
benefícios previdenciários, dispõe que é necessária a contratação expressa pelo titular do benefício para que os descontos
consignados possam ser feitos. Vejamos:

"Art. 1º Podem ser consignados e/ou retidos descontos na renda mensal dos benefícios de aposentadoria ou de pensão por morte,
para pagamento de empréstimos, financiamentos e operações de arrendamento mercantil, somente após efetiva contratação pelo
titular do benefício em favor da instituição financeira pagadora ou não do benefício, desde que:
I - o desconto, seu valor e o respectivo número de prestações a consignar sejam expressamente autorizados pelo próprio titular do
benefício;"

Pois bem, o requerido juntou documentos que demonstram a efetiva contratação do empréstimo pela parte requerente, o que
contradiz a tese de que esta não contraiu a dívida em questão, conforme alegado na inicial.

Vale ressaltar que, apesar de se tratar de relação notadamente consumerista, a inversão do ônus da prova não isenta o
consumidor de fazer prova mínima do direito alegado. Foi oportunizada às partes toda dilação probatória, entretanto, a parte autora
não se dispôs a juntar sequer os extratos bancários referentes à época da formalização do contrato com o fim de demonstrar o não
recebimento do valor do empréstimo.

Em outro diapasão, em audiência realizada, a autora informou que seu genro usava seu cartão para sacar seu benefício e,
algumas vezes, dizia que o mesmo não tinha sido depositado. Demonstrou dúvida, também, na possibilidade da realização e
saques de valores referentes a empréstimos. A responsabilidade pelo uso do cartão é do titular, que deve ter o devido cuidado na
sua utilização. Nesse sentido:

TJ-RS - Recurso Cível 71004628673 RS (TJ-RS)
Data de publicação: 21/10/2013
Ementa: RECURSO INOMINADO. BANCO. SAQUES NÃO RECONHECIDOS PELAS AUTORAS. UTILIZAÇÃO DE CARTÃO
COM A NECESSIDADE DE SENHA PESSOAL E INTRANSFERÍVEL. SAQUES REALIZADOS EM CAIXAELETRÔNICO.
AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE PERMITAM CONCLUIR PELA OCORRÊNCIA DE ALGUMA FALHA NA PRESTAÇÃO DO
SERVIÇO OU DO SISTEMA DE SEGURANÇA DO RÉU. IMPOSSIBILIDADE DE SE IMPOR AO RÉU O ÔNUS DE ARCAR COM
OS PREJUÍZOS ADVINDOS DOS SAQUES COM CARTÃO NA CONTA CORRENTE DA AUTORA. SENTENÇA REFORMADA
PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO. O controle do cartão magnético e de suas senhas, bem como a responsabilidade pelo
seu uso cabe ao correntista. Operação de saque foi realizada com uso de cartão pessoal e senhas, em terminais de auto-
atendimento, presumindo-se, pois, tenha sido a autora a realizá-lo. No pedido inicial, a autora disse desconhecer as operações.
Contudo, o saque foi realizado em caixaeletrônico, nada fazendo crer que terceiro tenha utilizado indevidamente o cartão. Assim,
ausentes elementos que permitam concluir a falha na prestação de serviço, a improcedência da ação é o que se impõe.
RECURSO PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71004628673, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Alexandre de
Souza Costa Pacheco, Julgado em 16/10/2013)

A teor do que dispõe o art. 186 do Código Civil, para que haja o dever de indenizar é necessário que ocorra uma ação ou omissão
voluntária capaz de violar direitos e causar danos a outrem. Por outro lado, o art. 188, I, do Código Civil dispõe que não constitui
ato ilícito o praticado em exercício regular de um direito reconhecido, in verbis:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que
exclusivamente moral, comete ato ilícito.
Art. 188. Não constituem atos ilícitos:
I - os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido;

Desse modo, não restando evidenciada a conduta ilícita do requerido, o pleito autoral deve ser julgado improcedente. Nesse
sentido, as seguintes decisões:

AGRAVO REGIMENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. DESERÇÃO. REJEIÇÃO. PREPARO ORIGINAL. COMANDO INEXISTENTE NO
CPC. PRECEDENTES DO STJ. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. NULIDADE. REVELIA. DESENTRANHAMENTO DA
CONTESTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MÉRITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DE
INDÉBITO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA.
AUSÊNCIA DE VÍCIOS CONSUMERISTAS. FORÇA OBRIGACIONAL DOS CONTRATOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO
PROVIDO. 1. Não há que se falar em deserção, pois o artigo 511, do CPC não exige que a comprovação do pagamento do

Página 2008 de 2382 Diário da Justiça Eletrônico Disponibilização: 30/06/2017
Edição nº 114/2017 Publicação: 03/07/2017

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO - Praça Dom Pedro II, s/n Centro - CEP 65010-905 - São Luis-MA - Fone: (98) 2106-9000 - www.tjma.jus.br
Diário da Justiça Eletrônico - Diretoria Judiciária - Coordenadoria de Jurisprudência e Publicações - Fone: (98) 2106 9805 / 9810 / 9896 / 9897 - publicacoes@tj.ma.gov.br



preparo recursal seja feita através da apresentação do documento original. Preliminar rejeitada. 2. O desentranhamento da
contestação do réu revel não constitui efeitos da revelia, inexistindo no CPC qualquer dispositivo determinando a realização dessa
providência. Ademais, não há óbice para que os documentos juntados com a contestação sirvam para auxiliar na formação do
convencimento do Julgador, especialmente porque o artigo 322 do CPC faculta ao réu revel intervir no processo em qualquer fase,
recebendo-o no estado em que se encontrar, entendimento que privilegia a concretização do conceito de Justiça. Preliminar de
nulidade rejeitada. 3. Tratando-se de relação consumerista (Súmula nº 297 do STJ), a lide comporta análise à luz da teoria da
responsabilidade objetiva, consagrada no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. 4. O demandado se desincumbiu do ônus
de comprovar que a autora, de fato, firmou contrato de empréstimo em questão e que possuía plena ciência das obrigações
pactuadas, eis que acostou cópia do pacto devidamente assinado por ela. Assim, comprovada a regularidade da contratação,
ausente é o defeito na prestação do serviço, o que constitui causa excludente da responsabilidade civil, nos termos do art. 14, § 3º,
I, do CDC. Apelação provida, para julgar improcedente a pretensão. 5. Agravo regimental não provido. (Processo nº 061389/2015
(176970/2016), 1ª Câmara Cível do TJMA, Rel. Ângela Maria Moraes Salazar. DJe 12.02.2016). (grifos acrescidos)

Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do NCPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido constante na inicial, revogo, por
conseguinte, a liminar anteriormente concedida.

Oficie-se ao INSS informando a respeito da revogação da liminar que determinou a suspensão dos descontos referente ao contrato
n.º 55-2267142/14.

Deixo de condenar a parte requerente ao pagamento de custas e honorários de advogado, nos termos do que dispõe o art. 55 da
Lei nº. 9.099/95.

Em caso de recurso, o preparo compreenderá todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de
jurisdição, na forma do § 1º do art. 42 da Lei nº. 9.099/95.

P.R.I.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se com as cautelas legais.

São Bento-MA, 29/06/2017
Juiz MARCELO MORAES REGO DE SOUZA
Titular da Comarca de São Bento

VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO BENTO fone: 0 XX (98) 3383-1575
Internet: www.tjma.jus.br / e-mail: vara1_sben@tjma.jus.br
Processo nº 25762014
Ação: Processo Cível e do Trabalho|processo de Conhecimento|procedimento de Conhecimento|procedimento do Juizado Especial
Cível
Autor: MARIA DE NASARE EVANGELISTA
Advogado(a): Fabio Luiz Viégas Cutrim, OAB/MA 8693
Requerido: BANCO ITAU UNIBANCO S/A
Advogado(a): GIOVANNY MICHAEL VIEIRA NAVARRO, OAB/MA 9320

Tipo de Matéria: INTIMAÇÃO DE SENTENÇA
FINALIDADE: INTIMAR os advogados das partes do processos acerca da sentença proferidap or este juizo, que segue transcrita:
"S E N T E N Ç A

Dispensado o relatório nos termos da norma inserta no art. 38 da Lei nº. 9.099/95.

Decido.

Concedo a AJG.

Na espécie, a ação foi ajuizada contra o Banco requerido, objetivando, a declaração de inexistência da contratação de empréstimo
em reserva de margem consignada, com a consequente devolução em dobro das parcelas indevidamente descontadas, além de
indenização por danos morais.

A presente demanda deve ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, na medida em que a relação travada entre o
requerente e o requerido é de consumo, posto que a primeira é destinatária da prestação de serviço que incumbe ao requerido.

Nesse sentido, o ônus da prova incumbe ao réu, destacando que este não trouxe aos autos qualquer documento ou contrato
firmado com a autora, bem como não contesta a existência dos descontos, no mérito, pede a improcedência da ação por não
restar qualquer vício no contrato formulado entre as partes, alegando, assim, a ausência do dano extrapatrimonial, no entanto, não
promoveu a juntada do referido contrato, ônus que incumbia ao réu .
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Da peça exordial e das provas que emanam dos autos, observa-se que foi contratado, em nome da parte autora, o empréstimo no
valor de R$ 1.674,17 (mil e seiscentos e setenta e quatro reais e dezessete centavos), para ser pago em 60 parcelas de R$ 53,50
(cinquenta e três reais e cinquenta centavos), no entanto a parte requerida não comprovou, sequer, o crédito na conta da parte
autora.

Por outro lado, em que pese a parte ré informar que o empréstimo foi feito seguindo o curso da legalidade, a mesma acostou aos
autos os instrumentos que comprovassem a celebração de negócio jurídico com a parte autora, nem mesmo a tela em que indica a
forma em que o empréstimo foi efetivado. Portanto, não se desincumbiu do seu ônus de provar a veracidade da contratação do
empréstimo ora discutido.

Destarte, pode-se entender que houve fraude e a ré não pode dela se eximir, haja vista que deveria seguir critérios mais
cautelosos para a concessão de empréstimos.

É comezinho no país afora o modo como parte das financeiras age na contratação dos empréstimos, não controlando de forma
eficaz a concessão de empréstimos pessoais, que não se atém às devidas cautelas quando da celebração do negócio jurídico.
Desse modo, as empresas são responsáveis por todas as operações feitas mediantes seu sistema, bem como pelos seus
funcionários em suas agências.

Tem o réu, portanto, dever de indenizar. O nexo causal se demonstra através do extrato de fls., que demonstra de forma
inequívoca o empréstimo concedido pela instituição ré.

Entendo que é devido à parte autora o valor controverso do empréstimo, restituído em dobro, conforme preleciona o art. 42, par.
único, do CDC.

Compreendo, igualmente, que o dano moral resta evidenciado, posto que a demandante, pessoa humilde, que sobrevive de um
parco benefício previdenciário, vê-se tolhida de determinada parcela deste sem que tenha contratado, sofrendo privações,
humilhações, sentimentos de impotência, injustiça, sendo atingido em sua dignidade. Deve ser considerado, para a fixação do
quantum do dano moral, o valor do empréstimo não contratado e os parâmetros da proporcionalidade e da vedação do
enriquecimento ilícito. Esse é o entendimento predominante nas Turmas Recursais do Estado Maranhão, vejamos:

SUMULA DO JULGAMENTO :1. RECURSO INOMINADO.2. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS E RESTITUIÇÃO DE VALORES.3. RECORRIDA QUE TEVE VALORES DEBITADOS EM SEU BENEFÍCIO
INDEVIDAMENTE, RELATIVOS A EMPRÉSTIMO NÃO CONTRAÍDO JUNTO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, ORA
RECORRENTE.4. RECORRENTE QUE, EMBORA TENHA AFIRMADO A EFETIVA REALIZAÇÃO DO NEGÓCIO, NÃO
APRESENTOU QUALQUER DOCUMENTO QUE COMPROVE QUE O EMPRÉSTIMO TENHA SIDO CONTRAÍDO PELA
RECORRIDA.5. A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CAUSOU DANOS AO RECORRIDO, AO AUTORIZAR EMPRÉSTIMO,
DISPENSANDO A APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO DA PARTE CONTRATANTE OU POR NÃO
ANALISÁ-LOS COM A DEVIDA CAUTELA. 6. NÃO RESTANDO DEMONSTRADA A PARTICIPAÇÃO DA RECORRIDA NO
EVENTO FRAUDULENTO, NÃO DEVE A MESMA ARCAR COM OS PREJUÍZOS, UMA VEZ QUE NÃO TEM CULPA POR
ERROS EM PROCEDIMENTOS INTERNOS DA EMPRESA . 7. O EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATATO CONSTITUI PRÁTICA DE
ILÍCITO PASSÍVEL DE REPARAÇÃO PECUNIÁRIA, NOS EXATOS TERMOS DO ART. 186 DO CÓDIGO CIVIL, FACE AOS
TRANSTORNOS CAUSADOS AO APOSENTADO, QUE INOBSTANTE AS DIFICULDADES INERENTES À PESSOA IDOSA,
TEVE DE SE AFASTAR DE SUAS OCUPAÇÕES HABITUAIS E DO CONFORTO DE SEU LAR PARA TRATAR DE RESOLVER
SITUAÇÃO LESIVA CAUSADA EXCLUSIVAMENTE PELA NEGLIGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ASSIM, OS DANOS
MORAIS RESTARAM CARACTERIZADOS. 8. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO E PROPORCIONAL AOS DANOS
CAUSADOS, NÃO CONSTITUINDO CAUSA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO POR PARTE DO REQUERENTE. 9. RECURSO
CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MONOCRÁTICA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 10. JUROS
LEGAIS E CORREÇÃO MONETÁRIA COMO DISPOSTOS NA SENTENÇA MONOCRÁTICA. 11. CUSTAS PROCESSUAIS NA
FORMA DA LEI. 12. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 20%(VINTE POR CENTO) DO VALOR DA CONDENAÇÃO.
13. SÚMULA DO JULGAMENTO QUE SERVE DE ACÓRDÃO.INTELIGÊNCIA DO ART. 46, SEGUNDA PARTE, DA LEI 9099/95.
(3ª TURMA RECURSAL CÍVEL E CRIMINAL DO ESTADO DO MARANHÃO. RECURSO Nº 322/2010-3. REL. JUIZ NELSON
FERREIRA MARTINS FILHO. JULGADO EM 13/09/2010)

Ante o exposto e o que mais consta nos autos, confirmando os efeitos da tutela antecipada, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO
PARA:

I) CONFIRMAR A TUTELA ANTECIPADA anteriormente concedida, determinando a suspensão dos descontos;

II) CONDENAR o réu a restituir à autora o valor de R$ 5.243,00 (dois mil duzentos e quarenta e três reais) correspondente ao
dobro do valor das 49 parcelas descontadas em razão do empréstimo devendo incidir os juros moratórios e a correção monetária a
partir do evento danoso que coincide com a data do efetivo prejuízo (art. 398 do CC e Súmulas 43 e 54 do STJ), aplicando-se a
taxa SELIC;

III) CONDENAR o réu a pagar, a título de indenização por danos morais à autora a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), valor
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que entendo justo, em plena consonância com os princípios da proporcionalidade e da vedação do enriquecimento ilícito, devendo
incidir os juros moratórios a partir do evento danoso (art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ) e a correção monetária a contar da
presente data (Súmula 362 do STJ), aplicando-se a taxa SELIC.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se com as cautelas legais."

São Bento/MA, 28 de junho de 2017.

MARCELO MORAES RÊGO DE SOUZA
Juiz de Direito Titular da Comarca de São Bento/MA.

VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO BENTO fone: 0 XX (98) 3383-1575
Internet: www.tjma.jus.br / e-mail: vara1_sben@tjma.jus.br
Processo nº 28342014
Ação: Processo Cível e do Trabalho|processo de Conhecimento|procedimento de Conhecimento|procedimento do Juizado Especial
Cível
Autor: IVAN SOARES
Advogado(a): Daladier Junior , OAB/MA 9366 e JORGETANS DAMASCENO, OAB/MA 5880
Requerido: BANCO ITAÚ BMG S/A
Advogado(a): GIOVANNY MICHAEL VIEIRA NAVARRO OAB/MA 9320-A

Tipo de Matéria: INTIMAÇÃO DE SENTENÇA
FINALIDADE: Intimar acerca da SENTENÇA proferida por este juizo, conforme segue transcrita: "

S E N T E N Ç A

Dispensado o relatório (art. 38 da Lei 9.099/95).

Decido.

Trata-se a ação repetição de indébito c/c indenização por danos morais ajuizada por IVAN SAORES em face do BANCO ITAÚ
BMG S/A, onde se discute a existência de contrato bancário para a realização de empréstimo consignado, pretendendo a parte
autora a restituição dos valores descontados indevidamente sobre o seu benefício previdenciário, além da condenação por danos
morais.

Inicialmente, observo que a parte requerida suscitou preliminarmente de complexidade da causa, no entanto, entendo que esta
preliminar não merece prosperar, haja vista ser possível a análise desta questão em sede de Juizados, não demandando nenhum
tipo de prova pericial.

No mérito, destaco que a presente demanda deve ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, na medida em que a
relação travada entre o requerente e o requerido é de consumo, posto que o primeiro é destinatário da prestação de serviço que
incumbe ao requerido.

Nesse sentido, o ônus da prova incumbe ao réu (art. 373, II, NCPC), destacando que este juntou aos autos cópia do contrato e
TED (fls. 25/28).

Cumpre ressaltar, ainda, que a Instrução Normativa nº 121/2005 do INSS, que visa regulamentar as consignações feitas nos
benefícios previdenciários, dispõe que é necessária a contratação expressa pelo titular do benefício para que os descontos
consignados possam ser feitos. Vejamos:

"Art. 1º Podem ser consignados e/ou retidos descontos na renda mensal dos benefícios de aposentadoria ou de pensão por morte,
para pagamento de empréstimos, financiamentos e operações de arrendamento mercantil, somente após efetiva contratação pelo
titular do benefício em favor da instituição financeira pagadora ou não do benefício, desde que:
I - o desconto, seu valor e o respectivo número de prestações a consignar sejam expressamente autorizados pelo próprio titular do
benefício;"

Pois bem, o requerido juntou documentos que demonstram a efetiva contratação do empréstimo pela parte requerente, o que
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contradiz a tese de que esta não contraiu a dívida em questão, conforme alegado na inicial.

Vale ressaltar que, apesar de se tratar de relação notadamente consumerista, a inversão do ônus da prova não isenta o
consumidor de fazer prova mínima do direito alegado. Foi oportunizada às partes toda dilação probatória, entretanto, a parte autora
não se dispôs a juntar sequer os extratos bancários referentes à época da formalização do contrato com o fim de demonstrar o não
recebimento do valor do empréstimo.

A teor do que dispõe o art. 186 do Código Civil, para que haja o dever de indenizar é necessário que ocorra uma ação ou omissão
voluntária capaz de violar direitos e causar danos a outrem. Por outro lado, o art. 188, I, do Código Civil dispõe que não constitui
ato ilícito o praticado em exercício regular de um direito reconhecido, in verbis:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que
exclusivamente moral, comete ato ilícito.
Art. 188. Não constituem atos ilícitos:
I - os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido;

Desse modo, não restando evidenciada a conduta ilícita do requerido, o pleito autoral deve ser julgado improcedente. Nesse
sentido, as seguintes decisões:

AGRAVO REGIMENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. DESERÇÃO. REJEIÇÃO. PREPARO ORIGINAL. COMANDO INEXISTENTE NO
CPC. PRECEDENTES DO STJ. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. NULIDADE. REVELIA. DESENTRANHAMENTO DA
CONTESTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MÉRITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DE
INDÉBITO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA.
AUSÊNCIA DE VÍCIOS CONSUMERISTAS. FORÇA OBRIGACIONAL DOS CONTRATOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO
PROVIDO. 1. Não há que se falar em deserção, pois o artigo 511, do CPC não exige que a comprovação do pagamento do
preparo recursal seja feita através da apresentação do documento original. Preliminar rejeitada. 2. O desentranhamento da
contestação do réu revel não constitui efeitos da revelia, inexistindo no CPC qualquer dispositivo determinando a realização dessa
providência. Ademais, não há óbice para que os documentos juntados com a contestação sirvam para auxiliar na formação do
convencimento do Julgador, especialmente porque o artigo 322 do CPC faculta ao réu revel intervir no processo em qualquer fase,
recebendo-o no estado em que se encontrar, entendimento que privilegia a concretização do conceito de Justiça. Preliminar de
nulidade rejeitada. 3. Tratando-se de relação consumerista (Súmula nº 297 do STJ), a lide comporta análise à luz da teoria da
responsabilidade objetiva, consagrada no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. 4. O demandado se desincumbiu do ônus
de comprovar que a autora, de fato, firmou contrato de empréstimo em questão e que possuía plena ciência das obrigações
pactuadas, eis que acostou cópia do pacto devidamente assinado por ela. Assim, comprovada a regularidade da contratação,
ausente é o defeito na prestação do serviço, o que constitui causa excludente da responsabilidade civil, nos termos do art. 14, § 3º,
I, do CDC. Apelação provida, para julgar improcedente a pretensão. 5. Agravo regimental não provido. (Processo nº 061389/2015
(176970/2016), 1ª Câmara Cível do TJMA, Rel. Ângela Maria Moraes Salazar. DJe 12.02.2016). (grifos acrescidos)

Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do NCPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido constante na inicial, revogo, por
conseguinte, a liminar anteriormente concedida.

Deixo de condenar a parte requerente ao pagamento de custas e honorários de advogado, nos termos do que dispõe o art. 55 da
Lei nº. 9.099/95.

Em caso de recurso, o preparo compreenderá todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de
jurisdição, na forma do § 1º do art. 42 da Lei nº. 9.099/95.

P.R.I.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se com as cautelas legais.

São Bento-MA, 29/06/2017.
Juiz MARCELO MORAES REGO DE SOUZA
Titular da Comarca de São Bento

VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO BENTO fone: 0 XX (98) 3383-1575
Internet: www.tjma.jus.br / e-mail: vara1_sben@tjma.jus.br
Processo nº 28352014
Ação: Processo Cível e do Trabalho|processo de Conhecimento|procedimento de Conhecimento|procedimento do Juizado Especial
Cível
Autor: IVAN SOARES
Advogado(a): Daladier Junior , OAB/MA 9366 , JORGETANS DAMASCENO , OAB/MA 5880
Requerido: BANCO BMG S/A
Advogado(a): ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO, OAB/PE 23.255,
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Tipo de Matéria: INTIMAÇÃO DE SENTENÇA
FINALIDADE: Intimar acerca da SENTENÇA proferida por este juizo, conforme segue transcrita: "
Dispensado o relatório nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Designada audiência, o (a) requerente, mesmo devidamente intimado (a), não compareceu à audiência aprazada, sendo a
ausência pessoal da parte, a qualquer das audiências do processo, causa de extinção do feito.

Assim, é de se extinguir a presente demanda.

Ante o exposto e com base no art. 51, I, da Lei 9.099/95, JULGO EXTINTO ESTE PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

Deixo de condenar a parte requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da
Lei 9.099/95.

Em caso de recurso, o preparo compreenderá todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de
jurisdição, na forma do § 1º do art. 42 da Lei 9.099/95.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Após, certificando o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com baixa na distribuição.

São Bento-MA,28/06/2017
Juiz MARCELO MORAES REGO DE SOUZA
Titular da Comarca de São Bento

VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO BENTO fone: 0 XX (98) 3383-1575
Internet: www.tjma.jus.br / e-mail: vara1_sben@tjma.jus.br
Processo nº 28362014
Ação: Processo Cível e do Trabalho|processo de Conhecimento|procedimento de Conhecimento|procedimento do Juizado Especial
Cível
Autor: IVAN SOARES
Advogado(a):
Requerido: BANCO BMG S/A
Advogado(a): CARLOS EDUARDO PEREIRA TEIXEIRA, OAB/SP 327.026

Tipo de Matéria: INTIMAÇÃO
FINALIDADE: INTIMAR os advogados das partes do processos acerca do despacho que segue transcrito: Considerando o
deposito efetuado pelo requerido, conforme manifestação e documentos de fls dos autos expeça-se alvará em favor do autor e de
seu advogado quanto ao valor depositado judicialmente.
Recebido o alvará, não havendo IMPUGNAÇÃO, arquivem-se os autos com baixa.
Intimem-se as partes.
Cumpra-se.

São Bento/MA, 29/06/2017

MARCELO MORAES RÊGO DE SOUZA
Juiz Titular da Comarca de São Bento

VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO BENTO fone: 0 XX (98) 3383-1575
Internet: www.tjma.jus.br / e-mail: vara1_sben@tjma.jus.br
Processo nº 28412014
Ação: Processo Cível e do Trabalho|processo de Conhecimento|procedimento de Conhecimento|procedimento do Juizado Especial
Cível
Autor: JOSÉ MAURÍZIO BARBOSA
Advogado(a): JOSÉ DALADIER PEREIRA DA COSTA JUNIOR, OAB/MA 9366
JORGETANS DAMASCENO
Requerido: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
Advogado(a): RUBENS GASPAR SERRA,OAB/SP 119.859

Tipo de Matéria: INTIMAÇÃO DE SENTENÇA
FINALIDADE: Intimar acerca da SENTENÇA proferida por este juizo, conforme segue transcrita: "

E N T E N Ç A
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Dispensado o relatório (art. 38 da Lei 9.099/95).

Decido.

Trata-se a ação de repetição de indébito c/c indenização por danos morais ajuizada por JOSÉ MAURÍZIO BARBOSA em face do
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, onde se discute a existência de contrato bancário para a realização de empréstimo
consignado, pretendendo a parte autora a restituição dos valores descontados indevidamente sobre o seu benefício previdenciário,
além da condenação por danos morais.

Inicialmente, observo que a parte requerida suscitou preliminar consistente da necessária reunião dos feitos sob a alegação de
incidência dos institutos de conexão, não vejo razão para a mesma prosperar. De fato, reputa-se conexa duas ou mais ações
quando lhes for comum o objeto ou a causa de pedir. Não é o caso dos autos. De fato, conforme se afere dos documentos
juntados nos presentes autos e dos demais processos com identidade das partes, a causa de pedir não é de nenhuma forma a
mesma, eis que os contratos que ensejam o questionamento trazido a Juízo são diversos, portanto, não há conexão ou
litispendência entre as causa, apenas a identidade das partes e do objeto, mas tal não configura qualquer dos institutos. Por todas
as razões antes expostas, rejeito a preliminar arguida pela requerida.

No que tange a preliminar de ausência de documento indispensável para a propositura da ação como causa de indeferimento da
petição inicial. No entanto, rejeito a referida preliminar, posto que o documento indicado com ausente refere-se a análise do mérito
da demanda, podendo ser suprido no decorrer da dilação probatória pelos variados meios de prova. Somado a isso, o histórico de
consignações acostado à fl. 06 supri a alegada ausência de documento que comprove os débitos no benefício da autora.

No mérito, destaco que a presente demanda deve ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, na medida em que a
relação travada entre o requerente e o requerido é de consumo, posto que o primeiro é destinatário da prestação de serviço que
incumbe ao requerido.

Nesse sentido, o ônus da prova incumbe ao réu (art. 373, II, NCPC), destacando que este juntou aos autos cópia do contrato
devidamente assinado pela parte autora (fls. 38/41), corroborados pelos demais documentos acostado na contestação.

Cumpre ressaltar, ainda, que a Instrução Normativa nº 121/2005 do INSS, que visa regulamentar as consignações feitas nos
benefícios previdenciários, dispõe que é necessária a contratação expressa pelo titular do benefício para que os descontos
consignados possam ser feitos. Vejamos:

"Art. 1º Podem ser consignados e/ou retidos descontos na renda mensal dos benefícios de aposentadoria ou de pensão por morte,
para pagamento de empréstimos, financiamentos e operações de arrendamento mercantil, somente após efetiva contratação pelo
titular do benefício em favor da instituição financeira pagadora ou não do benefício, desde que:
I - o desconto, seu valor e o respectivo número de prestações a consignar sejam expressamente autorizados pelo próprio titular do
benefício;"

Pois bem, o requerido juntou documentos que demonstram a efetiva contratação do empréstimo pela parte requerente, o que
contradiz a tese de que esta não contraiu a dívida em questão, conforme alegado na inicial.

Vale ressaltar que, apesar de se tratar de relação notadamente consumerista, a inversão do ônus da prova não isenta o
consumidor de fazer prova mínima do direito alegado. Foi oportunizada às partes toda dilação probatória, entretanto, a parte autora
não se dispôs a juntar sequer os extratos bancários referentes à época da formalização do contrato com o fim de demonstrar o não
recebimento do valor do empréstimo.

A teor do que dispõe o art. 186 do Código Civil, para que haja o dever de indenizar é necessário que ocorra uma ação ou omissão
voluntária capaz de violar direitos e causar danos a outrem. Por outro lado, o art. 188, I, do Código Civil dispõe que não constitui
ato ilícito o praticado em exercício regular de um direito reconhecido, in verbis:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que
exclusivamente moral, comete ato ilícito.
Art. 188. Não constituem atos ilícitos:
I - os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido;

Desse modo, não restando evidenciada a conduta ilícita do requerido, o pleito autoral deve ser julgado improcedente. Nesse
sentido, as seguintes decisões:

AGRAVO REGIMENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. DESERÇÃO. REJEIÇÃO. PREPARO ORIGINAL. COMANDO INEXISTENTE NO
CPC. PRECEDENTES DO STJ. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. NULIDADE. REVELIA. DESENTRANHAMENTO DA
CONTESTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MÉRITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DE
INDÉBITO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA.
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AUSÊNCIA DE VÍCIOS CONSUMERISTAS. FORÇA OBRIGACIONAL DOS CONTRATOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO
PROVIDO. 1. Não há que se falar em deserção, pois o artigo 511, do CPC não exige que a comprovação do pagamento do
preparo recursal seja feita através da apresentação do documento original. Preliminar rejeitada. 2. O desentranhamento da
contestação do réu revel não constitui efeitos da revelia, inexistindo no CPC qualquer dispositivo determinando a realização dessa
providência. Ademais, não há óbice para que os documentos juntados com a contestação sirvam para auxiliar na formação do
convencimento do Julgador, especialmente porque o artigo 322 do CPC faculta ao réu revel intervir no processo em qualquer fase,
recebendo-o no estado em que se encontrar, entendimento que privilegia a concretização do conceito de Justiça. Preliminar de
nulidade rejeitada. 3. Tratando-se de relação consumerista (Súmula nº 297 do STJ), a lide comporta análise à luz da teoria da
responsabilidade objetiva, consagrada no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. 4. O demandado se desincumbiu do ônus
de comprovar que a autora, de fato, firmou contrato de empréstimo em questão e que possuía plena ciência das obrigações
pactuadas, eis que acostou cópia do pacto devidamente assinado por ela. Assim, comprovada a regularidade da contratação,
ausente é o defeito na prestação do serviço, o que constitui causa excludente da responsabilidade civil, nos termos do art. 14, § 3º,
I, do CDC. Apelação provida, para julgar improcedente a pretensão. 5. Agravo regimental não provido. (Processo nº 061389/2015
(176970/2016), 1ª Câmara Cível do TJMA, Rel. Ângela Maria Moraes Salazar. DJe 12.02.2016). (grifos acrescidos)

Outrossim, compulsando os autos, verifico restou demonstrado através do contrato de acostado que a parte autora alterou a
verdade dos fatos, alegando em sua inicial que não contratou o empréstimo impugnado, restando configurada a prática de
litigância de má-fé, nos termos do art. 80, inc. II, do NCPC, in verbis:

"Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:
II - altera a verdade dos fatos;"

Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do NCPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido constante na inicial, revogo, por
conseguinte, a liminar anteriormente concedida, bem como, CONDENO a parte autora por litigância de má-fé em multa de 2%
(dois por cento) do valor da causa, nos termos do art. 81 do NCPC, revertida em favor da parte contrária (art. 96 do NCPC).

Oficie-se ao INSS informando a respeito da revogação da liminar que determinou a suspensão dos descontos referente ao contrato
n.º 740066196.

Deixo de condenar a parte requerente ao pagamento de custas e honorários de advogado, nos termos do que dispõe o art. 55 da
Lei nº. 9.099/95.

Em caso de recurso, o preparo compreenderá todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de
jurisdição, na forma do § 1º do art. 42 da Lei nº. 9.099/95.

P.R.I.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se com as cautelas legais.

São Bento-MA, 29 de junho de 2017.
Juiz MARCELO MORAES REGO DE SOUZA
Titular da Comarca de São Bento

VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO BENTO fone: 0 XX (98) 3383-1575
Internet: www.tjma.jus.br / e-mail: vara1_sben@tjma.jus.br
Processo nº 28422014
Ação: Processo Cível e do Trabalho|processo de Conhecimento|procedimento de Conhecimento|procedimento do Juizado Especial
Cível
Autor: JOSÉ MAURÍZIO BARBOSA
Advogado(a): Daladier Junior, OAB/MA 9366 e JORGETANS DAMASCENO, OAB/MA 5880
Requerido: BANCO ITAÚ BMG S/A
Advogado(a): JOSE ALMIR DA R. MENDES JUNIOR , OAB/RN 392-A

Tipo de Matéria: INTIMAÇÃO DE SENTENÇA
FINALIDADE: Intimar acerca da SENTENÇA proferida por este juizo, conforme segue transcrita: "

E N T E N Ç A

Dispensado o relatório (art. 38 da Lei 9.099/95).

Decido.

Trata-se a ação repetição de indébito c/c indenização por danos morais ajuizada por JOSÉ MAURÍZIO BARBOSA em face do
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BANCO ITAÚ BMG S/A, onde se discute a existência de contrato bancário para a realização de empréstimo consignado,
pretendendo a parte autora a restituição dos valores descontados indevidamente sobre o seu benefício previdenciário, além da
condenação por danos morais.

A presente demanda deve ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, na medida em que a relação travada entre o
requerente e o requerido é de consumo, posto que a primeira é destinatária da prestação de serviço que incumbe ao requerido.

Nesse sentido, o ônus da prova incumbe ao réu, destacando que este não trouxe aos autos qualquer documento ou contrato
firmado com a autora, bem como não contesta a existência dos descontos, arguindo apenas que estes são devidos ante a
formalização de contratos de empréstimos consignados firmados pela parte autora.

Desta feita, havendo a parte autora comprovado os descontos (fl. 06), apesar de não juntar aos autos cópia do seu extrato
bancário, como meio de comprovar o não recebimento do dinheiro, tal medida não se mostra necessária, tendo em vista que a
ausência de juntada do contrato pelo requerido é suficiente para comprovar a fraude praticada.

Ademais, o próprio INSS já editou Instrução Normativa visando regulamentar as consignações feitas nos benefícios
previdenciários, de modo que a Instrução Normativa nº. 121/2005 dispõe sobre a necessidade de efetiva contratação pelo titular do
benefício. Assim, como admitir que o banco réu atuou de boa-fé ao descontar valores referentes a contratos que não foram
firmados pela parte requerente. São incontroversos os descontos e não demonstrou o réu ter a autora autorizado os mesmos.

Das provas que emanam dos autos, conclui-se que houve fraude na realização dos contratos. A instituição ré sequer acostou aos
autos os instrumentos de contrato aptos a comprovarem a celebração de negócio jurídico com a autora, tampouco comprovou o
recebimento, por esta, da quantia ora discutida. Houve fraude, e o réu não pode dela se eximir, haja vista que deveria seguir
critérios mais cautelosos para a concessão de empréstimos.

É comezinho no país afora o modo como parte das financeiras age na contratação dos empréstimos, não controlando de forma
eficaz a concessão de empréstimos, com prepostos despreparados, que não se atém às devidas cautelas quando da celebração
do negócio jurídico. Desse modo, as empresas detêm culpa quando elegem seus funcionários.

Tem o réu, portanto, dever de indenizar. O nexo causal se demonstra através do histórico de consignações de fls. 06 e 18, que
demonstra de forma inequívoca os descontos foram promovidos pela instituição ré.

Entendo que são devidos a autora os valores já deduzidos de seus vencimentos, restituídos em dobro, conforme preleciona o art.
42, par. único, do CDC.

Compreendo, igualmente, que o dano moral resta evidenciado, posto que a demandante, pessoa humilde, que sobrevive de um
parco benefício previdenciário, vê-se tolhida de determinada parcela deste sem que tenha contratado, sofrendo privações,
humilhações, sentimentos de impotência, injustiça, sendo atingido em sua dignidade. Deve ser considerado, para a fixação do
quantum do dano moral, o valor do empréstimo não contratado e os parâmetros da proporcionalidade e da vedação do
enriquecimento ilícito. Esse é o entendimento predominante nas Turmas Recursais do Estado Maranhão, vejamos:

SUMULA DO JULGAMENTO :1. RECURSO INOMINADO.2. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS E RESTITUIÇÃO DE VALORES.3. RECORRIDA QUE TEVE VALORES DEBITADOS EM SEU BENEFÍCIO
INDEVIDAMENTE, RELATIVOS A EMPRÉSTIMO NÃO CONTRAÍDO JUNTO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, ORA
RECORRENTE.4. RECORRENTE QUE, EMBORA TENHA AFIRMADO A EFETIVA REALIZAÇÃO DO NEGÓCIO, NÃO
APRESENTOU QUALQUER DOCUMENTO QUE COMPROVE QUE O EMPRÉSTIMO TENHA SIDO CONTRAÍDO PELA
RECORRIDA.5. A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CAUSOU DANOS AO RECORRIDO, AO AUTORIZAR EMPRÉSTIMO,
DISPENSANDO A APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO DA PARTE CONTRATANTE OU POR NÃO
ANALISÁ-LOS COM A DEVIDA CAUTELA. 6. NÃO RESTANDO DEMONSTRADA A PARTICIPAÇÃO DA RECORRIDA NO
EVENTO FRAUDULENTO, NÃO DEVE A MESMA ARCAR COM OS PREJUÍZOS, UMA VEZ QUE NÃO TEM CULPA POR
ERROS EM PROCEDIMENTOS INTERNOS DA EMPRESA . 7. O EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATATO CONSTITUI PRÁTICA DE
ILÍCITO PASSÍVEL DE REPARAÇÃO PECUNIÁRIA, NOS EXATOS TERMOS DO ART. 186 DO CÓDIGO CIVIL, FACE AOS
TRANSTORNOS CAUSADOS AO APOSENTADO, QUE INOBSTANTE AS DIFICULDADES INERENTES À PESSOA IDOSA,
TEVE DE SE AFASTAR DE SUAS OCUPAÇÕES HABITUAIS E DO CONFORTO DE SEU LAR PARA TRATAR DE RESOLVER
SITUAÇÃO LESIVA CAUSADA EXCLUSIVAMENTE PELA NEGLIGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ASSIM, OS DANOS
MORAIS RESTARAM CARACTERIZADOS. 8. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO E PROPORCIONAL AOS DANOS
CAUSADOS, NÃO CONSTITUINDO CAUSA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO POR PARTE DO REQUERENTE. 9. RECURSO
CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MONOCRÁTICA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 10. JUROS
LEGAIS E CORREÇÃO MONETÁRIA COMO DISPOSTOS NA SENTENÇA MONOCRÁTICA. 11. CUSTAS PROCESSUAIS NA
FORMA DA LEI. 12. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 20%(VINTE POR CENTO) DO VALOR DA CONDENAÇÃO.
13. SÚMULA DO JULGAMENTO QUE SERVE DE ACÓRDÃO.INTELIGÊNCIA DO ART. 46, SEGUNDA PARTE, DA LEI 9099/95.
(3ª TURMA RECURSAL CÍVEL E CRIMINAL DO ESTADO DO MARANHÃO. RECURSO Nº 322/2010-3. REL. JUIZ NELSON
FERREIRA MARTINS FILHO. JULGADO EM 13/09/2010)

Ante o exposto e o que mais consta nos autos, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO PARA:
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i) DECLARAR NULO o contrato de empréstimo vigente (nº. 234305318) entre a parte autora JOSÉ MAURÍZIO BARBOSA e o
demandado BANCO ITAÚ BMG S/A;

ii) CONDENAR o réu a restituir à parte autora o valor de R$ 7.181,20 (sete mil, cento e oitenta e um reais e vinte centavos)
correspondente ao dobro das treze parcelas comprovadamente descontadas (fl. 18), atualizado monetariamente pelo INPC e juros
de mora de 1% em ambos os casos contados desde a citação e;

iii) CONDENAR o réu a pagar, a título de indenização por danos morais à autora a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor
que entendo justo, em plena consonância com os princípios da proporcionalidade e da vedação do enriquecimento ilícito,
atualizado na forma do En. 10 da TRCC.

iv) RATIFICO a tutela antecipada concedida à fl. 09.

Deixo de condenar a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei
9.099/95.

Em caso de recurso, o preparo compreenderá todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de
jurisdição, na forma do § 1º do art. 42 da Lei 9.099/95.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Certificando o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com baixa na distribuição.

São Bento-MA, 29/06/2017
Juiz MARCELO MORAES REGO DE SOUZA
Titular da Comarca de São Bento

VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO BENTO fone: 0 XX (98) 3383-1575
Internet: www.tjma.jus.br / e-mail: vara1_sben@tjma.jus.br
Processo nº 28612014
Ação: Processo Cível e do Trabalho | Processo de Conhecimento | Procedimento de Conhecimento | Procedimentos Trabalhistas
Autor: EDSON PEREIRA
Advogado(a): LUCIANA MECEDO GUTERRES OAB/MA 7626
Requerido: MUNICÍPIO DE SÃO BENTO-MA.

Tipo de Matéria: INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO AUTOR.
FINALIDADE: Intimar acerca da DECISÃO proferida por este juizo, conforme segue transcrito: " Intime-se a parte recorrida para, no
prazo de 15 (quinze) dias, oferecer contrarrazões ao recurso interposto, nos termos do art. 1.010, § 1º, do NCPC.

Após, na hipótese de interposição de recurso adesivo, intime-se o apelante para apresentar contrarrazões em igual prazo (art.
1.010, §2º, do NCPC).

Não havendo interposição de recurso adesivo, ou, transcorrido o prazo do §2º do art. 1.010 do NCPC, remetam-se os autos ao E.
TJMA para apreciação e julgamento da apelação interposta (art. 1.010, §3º, do CPC).

São Bento-MA, 28 de junho de 2017.
Juiz MARCELO MORAES RÊGO DE SOUZA
Titular da Comarca de São Bento

VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO BENTO fone: 0 XX (98) 3383-1575
Internet: www.tjma.jus.br / e-mail: vara1_sben@tjma.jus.br
Processo nº 3592015
Ação: Processo Cível e do Trabalho|processo de Conhecimento|procedimento de Conhecimento|procedimento do Juizado Especial
Cível
Autor: RUBEMAR DE JESUS RODRIGUES SOUSA
Advogado(a): João José da Silva, OAB/MA 5416
Requerido: BANCO DO BRASIL
Advogado(a): RAFAEL SGANZERLA DURAND, OAB/MA 10.348-A

Tipo de Matéria: INTIMAÇÃO DE DESPACHO/DECISÃO.
FINALIDADE: INTIMAR as partes do processo acerca do DESPACHO/DECISÃO proferido por este juizo, conforme segue
transcrito: " Considerando o deposito efetuado pelo requerido, conforme manifestação e documentos de fls. dos autos expeça-se
alvará em favor do autor e de seu advogado quanto ao valor depositado judicialmente.
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Recebido o alvará, não havendo impugnação, arquivem-se os autos com baixa.
Intime-se.
Cumpra-se."

São Bento-MA, 29/06/2017

Juiz MARCELO MORAES REGO DE SOUZA
Titular da Comarca de São Bento

VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO BENTO fone: 0 XX (98) 3383-1575
Internet: www.tjma.jus.br / e-mail: vara1_sben@tjma.jus.br
Processo nº 3822015
Ação: Processo Cível e do Trabalho|processo de Conhecimento|procedimento de Conhecimento|procedimento do Juizado Especial
Cível
Autor: PORFIRIO SOUZA

Requerido: BANCO ITAU UNIBANCO S/A
advogado: JOSE ALMIR DA R. MENDES JUNIOR, OAB/MA 392-A

Tipo de Matéria: INTIMAÇÃO
FINALIDADE: Intimar acerca da SENTENÇA proferida por este juizo, conforme segue transcrito:" Vistos, etc.

Cuida-se de AÇÃO DE REPETIÇAO DE INDEBITO C/ INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por PORFIRIO SOUZA em
desfavor de BANCO ITAU UNIBANCO

Conforme se depreende da petição de fl. 30/39 a Requerente e a Requerida chegaram a um acordo, em virtude disto, as partes
requerem a homologação do supramencionado acordo, bem como a extinção do processo.

Ante o exposto, homologo, por sentença, o acordo firmado entre as partes, nos termos do Art. 269, inciso III, do Código Processo
Civil, extinguindo o processo com apreciação do mérito.

Libere-se o valor depositado DJO através de alvará judicial.

Intimem-se as partes ..

Após o trânsito em julgado, dê-se baixa na distribuição arquivando-se os autos.

P.R.I.

Sao Bento-MA, 28/06/2017
Juiz MARCELO MORAES REGO DE SOUZA
Titular da Comarca de São Bento

VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO BENTO fone: 0 XX (98) 3383-1575
Internet: www.tjma.jus.br / e-mail: vara1_sben@tjma.jus.br
Processo nº 3912014
Ação: Processo Cível e do Trabalho|processo de Conhecimento|procedimento de Conhecimento|procedimento do Juizado Especial
Cível
Autor: ROSA MARGARIDA DINIZ DA COSTA
Advogado(a): BENEDITO RODRIGUES NASCIMENTO, OAB/MA 13990
Requerido: BANCO DE CREDITO E VAREJO-BCV S/A

Tipo de Matéria: INTIMAÇÃO
FINALIDADE: Intimar a PARTE AUTORA para tomar ciencia da sentença proferida por este juizo, que segue transcrita:
"SENTENÇA

Dispensado o relatório nos termos da norma inserta no Art. 38 da Lei nº 9.099/95.

Decido.

Compulsando os autos, verifico que a parte autora, devidamente intimada para informar o endereço correto da parte ré, não
apresentou qualquer manifestação até a presente data (fl. 88).
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Assim, diante do abandono da causa pelo requerente por mais de 30 dias, evidenciado está o seu desinteresse na continuação do
feito, não restando outra solução, senão a extinção do processo.

Com efeito, verifico que a parte autora deixou de promover atos que lhe competia, estando o processo parado por mais de trinta
dias.

Diante do exposto, com o fundamento no Art. 485, inciso III, do Novo Código de Processo Civil, declaro extinto o processo sem
julgamento do mérito.

Após o trânsito em julgado, determino o arquivamento com baixa na distribuição.

P.R.I.

São Bento/MA, 29/06/2017

Juiz MARCELO MORAES RÊGO DE SOUZA
Titular da Comarca de São Bento/MA

VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO BENTO fone: 0 XX (98) 3383-1575
Internet: www.tjma.jus.br / e-mail: vara1_sben@tjma.jus.br
Processo nº 4092017 JECC
Ação: Processo Cível e do Trabalho|processo de Conhecimento|procedimento de Conhecimento|procedimento do Juizado Especial
Cível
Autor: ROSILDA DE JESUS PEREIRA
Advogado(a): Elton Diniz Pacheco , OAB/MA 8662
Requerido: BANCO BMG S/A

Tipo de Matéria: INTIMAÇÃO DE DESPACHO/DECISÃO.
FINALIDADE: INTIMAR a parte autora do processo para que a emende da inicial, no prazo de 15 dias, para que seja feita a
juntada do referido documento, sob pena de indeferimento da exordial e consequente extinção do feito. bem comi intimar acerca do
DESPACHO/DECISÃO proferido por este juizo, conforme segue transcrito: " DECISÃO

Analisando os documentos da inicial, verifico que os extratos bancários carreados aos autos não demonstram o período a que se
referem.

Com efeito, não há como defrontar o período de início do empréstimo com o ano a que o extrato faz referência.

Portanto, faz-se essencial a juntada do extrato informando o ano de referência para que se confronte com período em que foi
efetivado o empréstimo, motivo pelo qual determino a emenda da inicial, no prazo de 15 dias, para que seja feita a juntada do
referido documento, sob pena de indeferimento da exordial e consequente extinção do feito.

Intime-se a parte autora."

São Bento-MA, 28 de junho de 2017.

Juiz MARCELO MORAES REGO DE SOUZA
Titular da Comarca de São Bento

VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO BENTO fone: 0 XX (98) 3383-1575
Internet: www.tjma.jus.br / e-mail: vara1_sben@tjma.jus.br
Processo nº 46-08.2016.8.10.0120
Ação: Processo Cível e do Trabalho | Processo de Conhecimento | Procedimento de Conhecimento | Procedimento Sumário
Autor(a): UNIÃO ESPÍRITA UMBANDISTA DO MUNICÍPIO DE SAO BENTO, RAIMUNDO NONATO COSTA CAMPOS
Advogado(a): Fabio Luiz Viégas Cutrim OAB/MA 8693
Requerido(a): CEMAR - COMPANHIA ENERGÉICA DO MARANHÃO
Tipo de Matéria: INTIMAÇÃO
FINALIDADE: Para tomar ciência da decisão proferido pelo MM. Juiz desta comarca, nos autos acima epigrafado, cujo dispositivo
segue transcrito:
DISPOSITIVO DA DECISÃO: Alegam os autores, em suma, que tiveram seus CNPJ e CPF negativados indevidamente, nos
bancos negativos de crédito SPC/SERASA, por suposto débito da primeira requerente, que não reconhecem, junto à empresa
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CEMAR.
Em caráter incidental, requer-se a antecipação dos efeitos da tutela para que a reclamada proceda à retirada dos nomes dos
autores dos mencionados bancos negativos de crédito.
É o breve relato. Decido.
Concedo os benefícios da justiça gratuita.
Compreendo que o pleito antecipatório merece deferimento, pois restam configurados os requisitos exigidos pelo art. 300 do
NCPC.
Os documentos de fls. 10/11 confirmam a inserção do nome da primeira requerente, nos bancos de dados do SPC e da SERASA.
 
Embora a ré possa, posteriormente, demonstrar a validade do contrato que originou a dívida impugnada, no momento atual,
fazendo-se um juízo de cognição sumária, exclusivamente com base na documentação apresentada pela parte autora, o pedido
mostra-se verossímil, evidenciando-se, assim, a probabilidade do direito.
Por outro lado, há risco de dano irreparável ou de difícil reparação para a postulante, uma vez que a referida negativação pode lhe
dificultar a realização de compras a prazo, bem como celebração de contratos e financiamentos, prejudicando sobremaneira a sua
subsistência. Presente, portanto, o periculum in mora.
Neste diapasão, inverto o ônus da prova e considero presente a aparência do bom direito pela simples alegação da parte autora,
pois em se tratando de uma cognição sumária, e tendo em vista o princípio da boa fé processual, deve este juízo aceitar as
alegações dos autores, até mesmo diante do fato de que tal decisão não fará coisa julgada, podendo ser alterada, após uma
cognição exauriente.
Pelo exposto, CONCEDO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA pleiteada, compelindo empresa ré a excluir o nome da primeira
requerente dos cadastros restritivos do SPC, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), a ser revertida em favor
da parte autora, em caso de descumprimento.
CONCEDO, AINDA, A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA pleiteada, compelindo a empresa ré a excluir o nome do
segundo requerente dos cadastros negativos dos SPC/SERASA, caso seu nome esteja negativado em razão da dívida ora
discutida, imputada à primeira requerente, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), a ser revertida ao autor, em
caso de descumprimento.
Intimem-se as partes acerca da presente decisão.
Designe-se audiência de conciliação conforme disponibilidade de pauta deste juízo, na forma do artigo 334, do NCPC, devendo o
réu ser citado, com as advertências legais, com pelo menos 20 dias de antecedência, independentemente da data da juntada do
mandado/carta citatória, já que a resposta não se dará naquela oportunidade. Caso não haja interesse pelo réu na audiência
prévia, deverá assim se manifestar com 10 dias de antecedência, contados da data da audiência (art. 334, §5º, NCPC).
O não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência prévia será considerado como ato atentatório à dignidade da
Justiça e apenado com multa de até 2% da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor do Estado
(art. 334, §8º, NCPC).
Terá o demandado o prazo de 15 dias para ofertar contestação, por petição, sob pena de revelia e de presunção de veracidade
dos fatos narrados pelo autor (art. 335, NCPC). O prazo inicia-se: da data da audiência de conciliação, ou da última sessão de
conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição (art. 335, I, NCPC); do
protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação apresentado pelo réu, ou por desinteresse das partes (art. 335,
II, NCPC).
Intimem-se. Cite-se."
A PRESENTE DECISÃO SERVE COMO MANDADO DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO, DEVIDAMENTE ACOMPANHADO DA INICIAL,
ESTA PARA O REQUERIDO.
São Bento (MA), 29 de junho de 2017. Jose Benvindo do Vale Ferreira, Secretário Judicial, conferi.
Juiz MARCELO MORAES REGO DE SOUZA
 Titular da Comarca de São Bento

VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO BENTO fone: 0 XX (98) 3383-1575
Internet: www.tjma.jus.br / e-mail: vara1_sben@tjma.jus.br
Processo nº 4942014
Ação: Processo Cível e do Trabalho|processo de Conhecimento|procedimento de Conhecimento|procedimento do Juizado Especial
Cível
Autor: MARIA DA GRAÇA VIEGAS OLIVEIRA
Advogado(a): Fabio Luiz Viégas Cutrim , OAB/MA 8693
Requerido: BANCO BMG S/A.
Advogado(a): MARINA BASTOS DA PORCIUNCULA BENGHI, OAB/MA 10530-A,

Tipo de Matéria: INTIMAÇÃO DE SENTENÇA
FINALIDADE: Intimar acerca da SENTENÇA proferida por este juizo, conforme segue transcrita: "

Dispensado o relatório, por força do art. 38 da Lei nº. 9.099/95.

Compulsando os autos, verifico que as partes firmaram acordo, comprometendo-se o banco requerido a pagar o valor de R$
4.600,00 (quatro mil e seiscentos reais), com o fito de promover a composição voluntária das partes litigantes.

Ficou estabelecido que o valor será pago mediante depósito em conta corrente de titularidade do patrono Fábio Luiz Viegas
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Cutrim, no prazo de 20 (vinte) dias uteis, após o protocolo do acordo.

Ante a expressa vontade das partes, consubstanciada no acordo celebrado, HOMOLOGO POR SENTENÇA, nos termos do art.
487, III, "b", do CPC, o referido acordo, para que produza efeitos jurídicos e legais.

Sem custas e honorários advocatícios.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Após, certificando o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com baixa na distribuição.

São Bento-MA, 28/06/2017
Juiz MARCELO MORAES REGO DE SOUZA
Titular da Comarca de São Bento

VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO BENTO fone: 0 XX (98) 3383-1575
Internet: www.tjma.jus.br / e-mail: vara1_sben@tjma.jus.br
Processo nº 5052016
Ação: Processo Cível e do Trabalho|processo de Conhecimento|procedimento de Conhecimento|procedimento do Juizado Especial
Cível
Autor: WANDERSON PEREIRA
Advogado(a): Luciana Macedo Guterres, OAB/MA 7626
Requerido: BANCO SANTANDER
advogado: PAULO ROBERTO TEIXEIRA TRINO JUNIOR, OAB/MG 171.198

Tipo de Matéria: INTIMAÇÃO
FINALIDADE: Intimar acerca da SENTENÇA proferida por este juizo, conforme segue transcrito: "SENTENÇA

Dispensado o relatório nos termos da norma inserta no Art. 38 da Lei nº. 9.099/95.

Decido.

Compulsando os autos, verifico as partes transigiram, conforme instrumento de acordo acostado às fls. 21/22.

Ante o exposto, homologo, por sentença, o acordo celebrado às fls. 21/22 em todos os seus termos, para que surtam os seus
jurídicos e legais efeitos, extinguindo-se o presente feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, "b", do NCPC.

P.R.I.

Após o trânsito em julgado desta decisão, dê-se baixa na distribuição arquivando-se os autos.

São Bento/MA, 29/06/2017

Juiz MARCELO MORAES RÊGO DE SOUZA
Titular da Comarca de São Bento/MA

VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO BENTO fone: 0 XX (98) 3383-1575
Internet: www.tjma.jus.br / e-mail: vara1_sben@tjma.jus.br
Processo nº 5092015
Ação: Processo Cível e do Trabalho|processo de Conhecimento|procedimento de Conhecimento|procedimento do Juizado Especial
Cível
Autor: JOSE RIBAMAR SILVA
Advogado(a): NAO POSSUI ,
Requerido: BANCO BRADESCO SA
Advogado(a): RUBENS GASPAR SERRA, OAB/SP 119.859,

Tipo de Matéria: INTIMAÇÃO DE SENTENÇA
FINALIDADE: Intimar acerca da SENTENÇA proferida por este juizo, conforme segue transcrita: "S E N T E N Ç A

Dispensado o relatório nos termos da norma inserta no art. 38 da Lei nº. 9.099/95.
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Decido.

Concedo a AJG.

Trata-se a ação onde se discute a existência de fraude na realização de saque em conta pessoal por terceiro não autorizado,
pretendendo a parte autora a restituição do valor descontado indevidamente da sua conta além da condenação por danos morais.

No mérito, destaco que a presente demanda deve ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, na medida em que a
relação travada entre o requerente e o requerido é de consumo, posto que o primeiro é destinatário da prestação de serviço que
incumbe ao requerido.

Em que pese tratar-se de relação consumerista, invertendo-se o ônus da prova em desfavor do réu, consoante art. 373, II, NCPC,
a parte autora, em momento algum conseguiu demonstrar a responsabilidade da instituição ré pelo saque efetuado em sua conta,
saque que só pode ser feito mediante o uso de sua senha pessoal e intransferível.

Nesse contexto, não há que se falar na exigência de produção de prova negativa, uma vez que não se impõe à autora a
demonstração de que não fora a mesma que realizou a contratação, sendo necessário somente trazer aos autos elementos que
comprovem minimamente a ocorrência da fraude

O autor não pediu ao banco que fossem mostradas as imagens do dia em que foi efetuado o saque na sua conta, todavia, como já
mencionado anteriormente, insta ressaltar que o saque foi efetuado com o uso de sua senha pessoal e intransferível, situação que
prepondera entre apenas o falar e o, comprovadamente, não fazer.

Nesse sentido:

TJ-RS - Recurso Cível 71004628673 RS (TJ-RS) <http://tj-rs.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/113488427/recurso-
civel-71004628673-rs>
Data de publicação: 21/10/2013
Ementa: RECURSO INOMINADO. BANCO. SAQUES NÃO RECONHECIDOS PELAS AUTORAS. UTILIZAÇÃO DE CARTÃO
COM A NECESSIDADE DE SENHA PESSOAL E INTRANSFERÍVEL. SAQUES REALIZADOS EM CAIXAELETRÔNICO.
AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE PERMITAM CONCLUIR PELA OCORRÊNCIA DE ALGUMA FALHA NA PRESTAÇÃO DO
SERVIÇO OU DO SISTEMA DE SEGURANÇA DO RÉU. IMPOSSIBILIDADE DE SE IMPOR AO RÉU O ÔNUS DE ARCAR COM
OS PREJUÍZOS ADVINDOS DOS SAQUES COM CARTÃO NA CONTA CORRENTE DA AUTORA. SENTENÇA REFORMADA
PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO. O controle do cartão magnético e de suas senhas, bem como a responsabilidade pelo
seu uso cabe ao correntista. Operação de saque foi realizada com uso de cartão pessoal e senhas, em terminais de auto-
atendimento, presumindo-se, pois, tenha sido a autora a realizá-lo. No pedido inicial, a autora disse desconhecer as operações.
Contudo, o saque foi realizado em caixaeletrônico, nada fazendo crer que terceiro tenha utilizado indevidamente o cartão. Assim,
ausentes elementos que permitam concluir a falha na prestação de serviço, a improcedência da ação é o que se impõe.
RECURSO PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71004628673, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Alexandre de
Souza Costa Pacheco, Julgado em 16/10/2013)

Em continuidade sobre o que foi acima mencionado, não veio aos autos, trazido pelo autor, qualquer elemento capaz de
comprovar minimamente a alegada existência de fraude, tais como o furto ou a perda do cartão, ou auxílio de terceiros, dentre
outros.

Vale ponderar que, apesar de se tratar de relação notadamente consumerista, a inversão do ônus da prova não isenta o
consumidor de fazer prova mínima do direito alegado.

Foi oportunizada às partes toda dilação probatória, entretanto, a parte autora não conseguiu demonstrar o nexo causal entre a
conduta do réu e o fato descrito na exordial.

A teor do que dispõe o art. 186 do Código Civil, para que haja o dever de indenizar é necessário que ocorra uma ação ou omissão
voluntária capaz de violar direitos e causar danos a outrem. Por outro lado, o art. 188, I, do Código Civil dispõe que não constitui
ato ilícito o praticado em exercício regular de um direito reconhecido, in verbis:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que
exclusivamente moral, comete ato ilícito. Art. 188. Não constituem atos ilícitos: I - os praticados em legítima defesa ou no exercício
regular de um direito reconhecido.

Desse modo, não restando evidenciada a conduta ilícita do requerido, o pleito autoral deve ser julgado improcedente. Nesse
sentido, as seguintes decisões:

AGRAVO REGIMENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. DESERÇÃO. REJEIÇÃO. PREPARO ORIGINAL. COMANDO INEXISTENTE NO
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CPC. PRECEDENTES DO STJ. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. NULIDADE. REVELIA. DESENTRANHAMENTO DA
CONTESTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MÉRITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DE
INDÉBITO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA.
AUSÊNCIA DE VÍCIOS CONSUMERISTAS. FORÇA OBRIGACIONAL DOS CONTRATOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO
PROVIDO. 1. Não há que se falar em deserção, pois o artigo 511, do CPC não exige que a comprovação do pagamento do
preparo recursal seja feita através da apresentação do documento original. Preliminar rejeitada. 2. O desentranhamento da
contestação do réu revel não constitui efeitos da revelia, inexistindo no CPC qualquer dispositivo determinando a realização dessa
providência. Ademais, não há óbice para que os documentos juntados com a contestação sirvam para auxiliar na formação do
convencimento do Julgador, especialmente porque o artigo 322 do CPC faculta ao réu revel intervir no processo em qualquer fase,
recebendo-o no estado em que se encontrar, entendimento que privilegia a concretização do conceito de Justiça. Preliminar de
nulidade rejeitada. 3. Tratando-se de relação consumerista (Súmula nº 297 do STJ), a lide comporta análise à luz da teoria da
responsabilidade objetiva, consagrada no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. 4. O demandado se desincumbiu do ônus
de comprovar que a autora, de fato, firmou contrato de empréstimo em questão e que possuía plena ciência das obrigações
pactuadas, eis que acostou cópia do pacto devidamente assinado por ela. Assim, comprovada a regularidade da contratação,
ausente é o defeito na prestação do serviço, o que constitui causa excludente da responsabilidade civil, nos termos do art. 14, § 3º,
I, do CDC. Apelação provida, para julgar improcedente a pretensão. 5. Agravo regimental não provido. (Processo nº 061389/2015
(176970/2016), 1ª Câmara Cível do TJMA, Rel. Ângela Maria Moraes Salazar. DJe 12.02.2016). (grifos acrescidos).

Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do NCPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido constante na inicial.

Deixo de condenar a parte requerente ao pagamento de custas e honorários de advogado, nos termos do que dispõe o art. 55 da
Lei nº. 9.099/95.

Em caso de recurso, o preparo compreenderá todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de
jurisdição, na forma do § 1º do art. 42 da Lei 9.099/95.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se com as cautelas legais

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se com as cautelas legais.

São Bento-MA, 28 de junho de 2017.
Juiz MARCELO MORAES REGO DE SOUZA
Titular da Comarca de São Bento

VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO BENTO fone: 0 XX (98) 3383-1575
Internet: www.tjma.jus.br / e-mail: vara1_sben@tjma.jus.br
Processo nº 5472015
Ação: Processo Cível e do Trabalho|processo de Conhecimento|procedimento de Conhecimento|procedimento do Juizado Especial
Cível
Autor: JOANA JOSEFA SILVA PRADO
Advogado(a): Gilson Freitas Marques, OAB/ MA 2769
Requerido: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO SA

Tipo de Matéria: INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO AUTOR.
FINALIDADE: Intimar acerca DA SENTENÇA proferido por este juizo, conforme segue transcrito:SENTENÇA

Dispensado o relatório nos termos da norma inserta no Art. 38 da Lei nº 9.099/95.

Decido.

Compulsando os autos, verifico que a parte autora, devidamente intimada para informar o endereço correto da parte ré, não
apresentou qualquer manifestação até a presente data (fl. 20).

Assim, diante do abandono da causa pelo requerente por mais de 30 dias, evidenciado está o seu desinteresse na continuação do
feito, não restando outra solução, senão a extinção do processo.

Com efeito, verifico que a parte autora deixou de promover atos que lhe competia, estando o processo parado por mais de trinta
dias.

Diante do exposto, com o fundamento no Art. 485, inciso III, do Novo Código de Processo Civil, declaro extinto o processo sem
julgamento do mérito, revogando, por conseguinte, a liminar anteriormente concedida.
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Após o trânsito em julgado, determino o arquivamento com baixa na distribuição.

P.R.I.

São Bento/MA, 29/06/2017.

Juiz MARCELO MORAES RÊGO DE SOUZA
Titular da Comarca de São Bento/MA

VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO BENTO fone: 0 XX (98) 3383-1575
Internet: www.tjma.jus.br / e-mail: vara1_sben@tjma.jus.br
Processo nº 5662017 JECC
Ação: Processo Cível e do Trabalho|processo de Conhecimento|procedimento de Conhecimento|procedimento do Juizado Especial
Cível
Autor: CARLIANE BOTELHO SERRA
Advogado(a): Kerles Nicomédio Aroucha Serra , OAB/MA 13.965
Requerido: BANCO DO BRASIL
Advogado:

Tipo de Matéria: INTIMAÇÃO DE DESPACHO/DECISÃO.
FINALIDADE: INTIMAR O ADVOGADO DO PROCESSO Kerles Nicomédio Aroucha Serra , OAB/MA 13.965 , para regularizar a
petição inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, apondo sua assinatura, sob pena de indeferimento da inicial e cancelamento da
distribuição.
BEM COMO acerca do DESPACHO/DECISÃO proferido por este juizo, conforme segue transcrito: "
DESPACHO: Intime-se o Dr. Kerles Nicomédio Aroucha Serra (procuração de fls. 09) para regularizar a petição inicial, no prazo de
15 (quinze) dias, apondo sua assinatura, sob pena de indeferimento da inicial e cancelamento da distribuição.

São Bento-MA, 29 de junho de 2017.

Juiz MARCELO MORAES REGO DE SOUZA
Titular da Comarca de São Bento

VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO BENTO fone: 0 XX (98) 3383-1575
Internet: www.tjma.jus.br / e-mail: vara1_sben@tjma.jus.br
Processo nº 5852016
Ação: Processo Cível e do Trabalho|processo de Conhecimento|procedimento de Conhecimento|procedimento do Juizado Especial
Cível
Autor: JOAO FRANCISCO FERREIRA
Advogado(a): Nielson de Jesus Costa Silva , OAB/MA 9914
Requerido: BANCO PANAMERICANO S/A
Advogado(a): GILVAN MELO SOUSA, OAB/CE 16383

Tipo de Matéria: INTIMAÇÃO DE DESPACHO/DECISÃO.
FINALIDADE: Intimar acerca DA HOMOLOGACAO DO ACORDO proferido por este juizo, conforme segue transcrito:SENTENÇA

Dispensado o relatório nos termos da norma inserta no Art. 38 da Lei nº. 9.099/95.

Decido.

Compulsando os autos, verifico as partes transigiram, conforme instrumento de acordo acostado às fls. 58/60.

Ante o exposto, homologo, por sentença, o acordo celebrado às fls. 58/60 em todos os seus termos, para que surtam os seus
jurídicos e legais efeitos, extinguindo-se o presente feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, "b", do NCPC.,
revogando, por conseguinte a liminar anteriormente concedida.

P.R.I.

Após o trânsito em julgado desta decisão, dê-se baixa na distribuição arquivando-se os autos.
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São Bento/MA, 07 de março de 2017.

Juiz MARCELO MORAES RÊGO DE SOUZA
Titular da Comarca de São Bento/MA

VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO BENTO fone: 0 XX (98) 3383-1575
Internet: www.tjma.jus.br / e-mail: vara1_sben@tjma.jus.br
Processo nº 5942014
Ação: Processo Cível e do Trabalho|processo de Conhecimento|procedimento de Conhecimento|procedimento do Juizado Especial
Cível
Autor: MARIA DE FATIMA PINHEIRO
Advogado(a): Fabio Luiz Viégas Cutrim , OAB/MA 8693
Requerido: BANCO PANAMERICANO S/A

Tipo de Matéria: INTIMAÇÃO DE SENTENÇA
FINALIDADE: Intimar acerca da SENTENÇA proferida por este juizo, conforme segue transcrita: "

Dispensado o relatório, por força do art. 38 da Lei nº. 9.099/95.

Primeiramente, cumpre ressaltar alguns aspectos temporais da tramitação do presente feito. Depreende-se da simples leitura dos
autos que o processo encontra-se paralisado por negligência da parte autora, por prazo superior ao previsto no caderno processual
civil.

O magistrado preside o feito, devendo as partes acudirem aos seus comandos sob pena de arcarem com as consequências de sua
inércia.

Demais disso, o processo é regido por normas de Direito Público e tem por finalidade trazer a paz social, não estando à disposição
das partes para gerir de acordo com seus interesses particulares, e contra os interesses da Administração da Justiça. Admitir-se a
tese da perpetuação da tramitação processual seria uma forma de fomentar a instauração de insegurança jurídica, visto que a
parte interessada deve promover o impulsionamento do feito no momento oportuno.

De fato, constatou-se total desinteresse da requerente no regular andamento do feito, havendo, assim, ausência de pressupostos
de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

Evidencia-se, portanto, a negligência da parte autora que não promoveu os atos que lhe competiam, em claro abandono da causa,
tornando-se imprescindível o arquivamento dos autos.

Ex positis, JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução do mérito, com espeque no artigo 485, III do NCPC.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Após, certificado o trânsito em julgado, arquivem-se, com baixa na distribuição.

São Bento-MA, 28/06/2017
Juiz MARCELO MORAES REGO DE SOUZA
Titular da Comarca de São Bento

VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO BENTO fone: 0 XX (98) 3383-1575
Internet: www.tjma.jus.br / e-mail: vara1_sben@tjma.jus.br
Processo nº 6402015
Ação: Processo Cível e do Trabalho|processo de Conhecimento|procedimento de Conhecimento|procedimento do Juizado Especial
Cível
Autor: BERTA SERRÃO SARAIVA
Advogado(a): BENEDITO RODRIGUES NASCIMENTO, OAB/MA 13.990
Requerido: BANCO BRADESCO FINANCIMENTOS S/A
Advogado(a): WILSON SALES BELCHIOR, OAB/MA 11.099-A

Tipo de Matéria: INTIMAÇÃO DE SENTENÇA
FINALIDADE: Intimar acerca da SENTENÇA proferida por este juizo, conforme segue transcrita: "

S E N T E N Ç A
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Dispensado o relatório (art. 38 da Lei 9.099/95).

Decido.

Trata-se a ação de repetição de indébito c/c indenização por danos morais ajuizada por BERTA SERRÃO SARAIVA em face do
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, onde se discute a existência de contrato bancário para a realização de empréstimo
consignado, pretendendo a parte autora a restituição dos valores descontados indevidamente sobre o seu benefício previdenciário,
além da condenação por danos morais.

Inicialmente, observo que a parte requerida suscitou preliminar consistente da necessária reunião dos feitos sob a alegação de
incidência dos institutos de conexão, não vejo razão para a mesma prosperar. De fato, reputa-se conexa duas ou mais ações
quando lhes for comum o objeto ou a causa de pedir. Não é o caso dos autos. De fato, conforme se afere dos documentos
juntados nos presentes autos e dos demais processos com identidade das partes, a causa de pedir não é de nenhuma forma a
mesma, eis que os contratos que ensejam o questionamento trazido a Juízo são diversos, portanto, não há conexão ou
litispendência entre as causa, apenas a identidade das partes e do objeto, mas tal não configura qualquer dos institutos. Por todas
as razões antes expostas, rejeito a preliminar arguida pela requerida.

No que tange a preliminar de ausência de documento indispensável para a propositura da ação como causa de indeferimento da
petição inicial. No entanto, rejeito a referida preliminar, posto que o documento indicado com ausente refere-se a análise do mérito
da demanda, podendo ser suprido no decorrer da dilação probatória pelos variados meios de prova. Somado a isso, o histórico de
consignações acostado à fl. 06 supri a alegada ausência de documento que comprove os débitos no benefício da autora.

Com relação à preliminar de complexidade da causa, no entanto, entendo que esta preliminar não merece prosperar, haja vista ser
possível a análise desta questão em sede de Juizados, não demandando nenhum tipo de prova pericial.

No mérito, destaco que a presente demanda deve ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, na medida em que a
relação travada entre o requerente e o requerido é de consumo, posto que o primeiro é destinatário da prestação de serviço que
incumbe ao requerido.

Nesse sentido, o ônus da prova incumbe ao réu (art. 373, II, NCPC), destacando que este juntou aos autos cópia do contrato
devidamente assinado a rogo pela parte autora (fls. 60/61), corroborados pelos demais documentos acostado na contestação.

Cumpre ressaltar, ainda, que a Instrução Normativa nº 121/2005 do INSS, que visa regulamentar as consignações feitas nos
benefícios previdenciários, dispõe que é necessária a contratação expressa pelo titular do benefício para que os descontos
consignados possam ser feitos. Vejamos:

"Art. 1º Podem ser consignados e/ou retidos descontos na renda mensal dos benefícios de aposentadoria ou de pensão por morte,
para pagamento de empréstimos, financiamentos e operações de arrendamento mercantil, somente após efetiva contratação pelo
titular do benefício em favor da instituição financeira pagadora ou não do benefício, desde que:
I - o desconto, seu valor e o respectivo número de prestações a consignar sejam expressamente autorizados pelo próprio titular do
benefício;"

Pois bem, o requerido juntou documentos que demonstram a efetiva contratação do empréstimo pela parte requerente, o que
contradiz a tese de que esta não contraiu a dívida em questão, conforme alegado na inicial.

Vale ressaltar que, apesar de se tratar de relação notadamente consumerista, a inversão do ônus da prova não isenta o
consumidor de fazer prova mínima do direito alegado. Foi oportunizada às partes toda dilação probatória, entretanto, a parte autora
não se dispôs a juntar sequer os extratos bancários referentes à época da formalização do contrato com o fim de demonstrar o não
recebimento do valor do empréstimo.

A teor do que dispõe o art. 186 do Código Civil, para que haja o dever de indenizar é necessário que ocorra uma ação ou omissão
voluntária capaz de violar direitos e causar danos a outrem. Por outro lado, o art. 188, I, do Código Civil dispõe que não constitui
ato ilícito o praticado em exercício regular de um direito reconhecido, in verbis:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que
exclusivamente moral, comete ato ilícito.
Art. 188. Não constituem atos ilícitos:
I - os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido;

Desse modo, não restando evidenciada a conduta ilícita do requerido, o pleito autoral deve ser julgado improcedente. Nesse
sentido, as seguintes decisões:

AGRAVO REGIMENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. DESERÇÃO. REJEIÇÃO. PREPARO ORIGINAL. COMANDO INEXISTENTE NO
CPC. PRECEDENTES DO STJ. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. NULIDADE. REVELIA. DESENTRANHAMENTO DA
CONTESTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MÉRITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DE
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INDÉBITO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA.
AUSÊNCIA DE VÍCIOS CONSUMERISTAS. FORÇA OBRIGACIONAL DOS CONTRATOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO
PROVIDO. 1. Não há que se falar em deserção, pois o artigo 511, do CPC não exige que a comprovação do pagamento do
preparo recursal seja feita através da apresentação do documento original. Preliminar rejeitada. 2. O desentranhamento da
contestação do réu revel não constitui efeitos da revelia, inexistindo no CPC qualquer dispositivo determinando a realização dessa
providência. Ademais, não há óbice para que os documentos juntados com a contestação sirvam para auxiliar na formação do
convencimento do Julgador, especialmente porque o artigo 322 do CPC faculta ao réu revel intervir no processo em qualquer fase,
recebendo-o no estado em que se encontrar, entendimento que privilegia a concretização do conceito de Justiça. Preliminar de
nulidade rejeitada. 3. Tratando-se de relação consumerista (Súmula nº 297 do STJ), a lide comporta análise à luz da teoria da
responsabilidade objetiva, consagrada no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. 4. O demandado se desincumbiu do ônus
de comprovar que a autora, de fato, firmou contrato de empréstimo em questão e que possuía plena ciência das obrigações
pactuadas, eis que acostou cópia do pacto devidamente assinado por ela. Assim, comprovada a regularidade da contratação,
ausente é o defeito na prestação do serviço, o que constitui causa excludente da responsabilidade civil, nos termos do art. 14, § 3º,
I, do CDC. Apelação provida, para julgar improcedente a pretensão. 5. Agravo regimental não provido. (Processo nº 061389/2015
(176970/2016), 1ª Câmara Cível do TJMA, Rel. Ângela Maria Moraes Salazar. DJe 12.02.2016). (grifos acrescidos)

Outrossim, compulsando os autos, verifico restou demonstrado através do contrato de acostado que a parte autora alterou a
verdade dos fatos, alegando em sua inicial que não contratou o empréstimo impugnado, restando configurada a prática de
litigância de má-fé, nos termos do art. 80, inc. II, do NCPC, in verbis:

"Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:
II - altera a verdade dos fatos;"

Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do NCPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido constante na inicial, revogo, por
conseguinte, a liminar anteriormente concedida, bem como, CONDENO a parte autora por litigância de má-fé em multa de 2%
(dois por cento) do valor da causa, nos termos do art. 81 do NCPC, revertida em favor da parte contrária (art. 96 do NCPC).

Oficie-se ao INSS informando a respeito da revogação da liminar que determinou a suspensão dos descontos referente ao contrato
n.º 597734364.

Deixo de condenar a parte requerente ao pagamento de custas e honorários de advogado, nos termos do que dispõe o art. 55 da
Lei nº. 9.099/95.

Em caso de recurso, o preparo compreenderá todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de
jurisdição, na forma do § 1º do art. 42 da Lei nº. 9.099/95.

P.R.I.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se com as cautelas legais.

São Bento-MA, 29 de junho de 2017.
Juiz MARCELO MORAES REGO DE SOUZA
Titular da Comarca de São Bento

VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO BENTO fone: 0 XX (98) 3383-1575
Internet: www.tjma.jus.br / e-mail: vara1_sben@tjma.jus.br
Processo nº 6562016 JECC
Ação: Processo Cível e do Trabalho|processo de Conhecimento|procedimento de Conhecimento|procedimento do Juizado Especial
Cível
Autor: SEBASTIANA PEREIRA FRANÇA
Advogado(a): MARCELO SERGIO DE OLIVEIRA BARROS, OAB/MA 5840
Requerido: BANCO CIFRA S/A

Tipo de Matéria: INTIMAÇÃO DE DESPACHO/DECISÃO.
FINALIDADE: INTIMAR a parte autora do processo para promover a emenda da inicial, no prazo de 15 dias, para que seja feita a
juntada do referido documento, sob pena de indeferimento da exordial e consequente extinção do feito.

bem como intimar acerca do DESPACHO/DECISÃO proferido por este juizo, conforme segue transcrito: "

DECISÃO
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Analisando os documentos da inicial, verifico que a parte autora não fez a juntada do extrato bancário do período em que foi
efetivado o empréstimo, motivo pelo qual determino a emenda da inicial, no prazo de 15 dias, para que seja feita a juntada do
referido documento, sob pena de indeferimento da exordial e consequente extinção do feito.

Intime-se a parte autora.

São Bento-MA, 29 de junho de 2017.

Juiz MARCELO MORAES REGO DE SOUZA
Titular da Comarca de São Bento

VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO BENTO fone: 0 XX (98) 3383-1575
Internet: www.tjma.jus.br / e-mail: vara1_sben@tjma.jus.br
Processo nº 6982009
Ação: Processo Cível e do Trabalho|processo de Conhecimento|procedimento de Conhecimento|procedimento do Juizado Especial
Cível
Autor: MARIA DAS MERCES CAMPOS MOREIRA
Advogado(a): José de Alencar Macedo Alves , OAB/MA 2621
Requerido: MUSICAL SUELY AUDIO E LUZ
Advogado(a):

Tipo de Matéria: INTIMAÇÃO DE SENTENÇA
FINALIDADE: Intimar acerca da SENTENÇA proferida por este juizo, conforme segue transcrita: "

Dispensado o relatório nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Frustrada a tentativa de penhora para assegurar a execução.

Assim, inexistindo bens passiveis de penhora, o processo deverá ser extinto nos termos do no §4º do art. 53 da Lei 9.099/95,
reproduzido a seguir:

Art. 53. A execução de título executivo extrajudicial, no valor de até quarenta salários mínimos, obedecerá ao disposto no Código
de Processo Civil, com as modificações introduzidas por esta Lei.

§ 4º Não encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, devolvendo-se os
documentos ao autor.

Pelo exposto, com fundamento no §4º do art. 53 da Lei 9.099/95, julgo extinto o presente feito, sem resolução de mérito. Isento de
custas e honorários advocatícios, por imposição do art. 55 da Lei 9.099/95.

Autorizo a retirada dos documentos que instruem a inicial pelo autor.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se, com prévia baixa na distribuição.

São Bento-MA, 28/06/2017
Juiz MARCELO MORAES REGO DE SOUZA
Titular da Comarca de São Bento

VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO BENTO fone: 0 XX (98) 3383-1575
Internet: www.tjma.jus.br / e-mail: vara1_sben@tjma.jus.br
Processo nº 7242016
Ação: Processo Cível e do Trabalho|processo de Conhecimento|procedimento de Conhecimento|procedimento do Juizado Especial
Cível
Autor: ANGELA MARA CARVALHO FRANÇA
Advogado(a): Hayahalla Deylly França , OAB/MA 10331
Requerido: UDI HOSPITAL EMPREENDIMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES DO MARANHÃO, UNIMED SEGUROS SAÚDE
S/A
Advogado(a): xxxxxxxx,

Tipo de Matéria: INTIMAÇÃO DE SENTENÇA
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FINALIDADE: Intimar acerca da SENTENÇA proferida por este juizo, conforme segue transcrita: "SENTENÇA

Dispensado o relatório nos termos da norma inserta no art. 38 da Lei nº. 9.099/95.

Decido.

Compulsando os autos, verifico que a parte autora manifestou desistência do feito (fl. 14).

Ante o exposto, observados os requisitos legais, homologo, por sentença, a desistência manifestada pela parte autora, extinguindo
o feito sem resolução meritória, nos termos do Art. 485, inciso VIII, do Novo Código Processo Civil.

Arquivem-se os autos após o trânsito em julgado.

P.R.I."

São Bento-MA, 28 de junho de 2017.
Juiz MARCELO MORAES REGO DE SOUZA
Titular da Comarca de São Bento

VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO BENTO fone: 0 XX (98) 3383-1575
Internet: www.tjma.jus.br / e-mail: vara1_sben@tjma.jus.br
Processo nº 737-03.2008.8.10.0120
Ação: Processo Cível e do Trabalho | Processo de Conhecimento | Procedimento de Conhecimento | Procedimentos Especiais |
Procedimentos Regidos Por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos | Avaria a Cargo do Segurador
Requerente: HAMILTON OLIVEIRA ARAUJO
Advogado(a): Júlia Maria Amin Castro 676
Requerido: BANCO NOSSA CAIXA

Tipo de Matéria: INTIMAÇÃO
INTIMAÇÃO DE: MARCELO SANTOS SILVA, inscrito na OAB/MA sob o nº 5771, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS, inscrita
na OAB/PR 8123, e MELISSA ABRAMOVICI PILOTTO, inscrita na OAB/PR 35.270, todos advogados do Requerido acima
mencionado.
FINALIDADE: Intimá-lo para, tomar ciência da penhora on line procedida por este Juízo, no valor de R$ 1.690,29 (mil seiscentos e
noventa reais e vinte e nove centavos), em conta bancária do requerido, para no prazo de 15 (quinze) dias, querendo oferecer
embargos.
Bem como, tomar ciência do inteiro teor do despacho que se vê adiante: DESPACHO: Proceda a Secretaria com a atualização de
débito, relativo à multa de 10% (dez por cento), após proceda a penhora online, intimando o executado para, querendo, opôr
embargos à penhora no prazo de 15 (quinze) dias. Não havendo embargos, libere-se o valor através de alvará judicial em nome do
autor. Com relação aos honorários advocatícios, estes já foram devidamente pagos conforme planilha de fl. 237.
São Bento (MA), 29 de junho de 2017. Jose Benvindo do Vale Ferreira, Secretário Judicial, conferi.
Juiz Marcelo Moraes Rego de Souza
Titular da Comarca de São Bento/MA

VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO BENTO fone: 0 XX (98) 3383-1575
Internet: www.tjma.jus.br / e-mail: vara1_sben@tjma.jus.br
Processo nº 7572016
Ação: Processo Cível e do Trabalho|processo de Conhecimento|procedimento de Conhecimento|procedimento do Juizado Especial
Cível
Autor: JOÃO DAMASCENO MACHADO MARTINS
Requerido: MONACO MOTOCENTER MARANHÃO LTDA
Requerido: HONDA MOTOCICLETAS
Advogado(a): RENATO RIBEIRO RIOS OAB/MA 12.215 , IURI BRAGA MONTEIRO, OAB/MA 4978
Advogado(a): BRUNO MOURA DE OLIVEIRA OAB/MA 9.463

Tipo de Matéria: INTIMAÇÃO DE SENTENÇA
FINALIDADE: Intimar acerca da SENTENÇA proferida por este juizo, conforme segue transcrita: "

Dispensado o relatório, por força do art. 38 da Lei nº. 9.099/95.

Compulsando detidamente os autos, verifico que a lide versa sobre suposto defeito no motor do veículo adquirido pelo requerente,
tendo este afirmado que, quando em uso, o motor e painel da motocicleta fazem um barulho estranho.

O autor, quando da propositura da ação, nada juntou aos autos no que diz respeito aos defeitos apontados, tampouco apresentou
testemunhas, sendo necessária a realização de perícia técnica, instrumento não comportado pela Lei n.º 9.099/95.
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Imprescindível, assim, a prova pericial, realizada sob o crivo do contraditório, a fim de se apurar o real defeito do veículo, e se este
foi gerado por mau uso ou se o defeito de fabricação.

Como é sabido, o processo nos Juizados Especiais é regido pelos princípios da simplicidade, da informalidade, da economia
processual e da celeridade, de modo que os processos que ali tramitam, nos termos do art. 3º da Lei nº. 9.099/95, devem ser
simples, sem a complexidade exigida no procedimento comum, motivo pelo qual é inadmissível, em regra, a prova pericial nesse
tipo de procedimento.

No caso em apreço, verifica-se que a solução da demanda depende da produção de prova não admitida no procedimento de
Juizados Especiais, já que necessária a realização de perícia técnica a fim de verificar o real defeito do veículo e sua origem, o que
não é permitido no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis.

O art. 51 da Lei nº. 9.099/95 elenca como uma das causas de extinção do processo sem julgamento de mérito quando for
inadmissível o procedimento instituído por esta lei, in verbis:

Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei:
(...)
II - quando inadmissível o procedimento instituído por esta Lei ou seu prosseguimento, após a conciliação;

Diante do exposto, com fundamento no art. 51, II, da Lei nº. 9.099/95, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito.

Intimem-se.

Deixo de condenar a parte requerente ao pagamento das custas processuais e honorários de advogado, nos termos do art. 55 da
Lei 9.099/95.

Em caso de recurso, o preparo compreenderá todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de
jurisdição, na forma do § 1º do art. 42 da Lei 9.099/95.

São Bento-MA, 28/06/2017
Juiz MARCELO MORAES REGO DE SOUZA
Titular da Comarca de São Bento

VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO BENTO fone: 0 XX (98) 3383-1575
Internet: www.tjma.jus.br / e-mail: vara1_sben@tjma.jus.br
Processo nº 7852015
Ação: Processo Cível e do Trabalho|processo de Conhecimento|procedimento de Conhecimento|procedimento do Juizado Especial
Cível
Autor: ANISIA COSTA FONSECA
Requerido: VIVO - TELEFÔNICA BRASIL S/A
Advogado(a): CÉSAR HENRIQUE SANTOS PIRES FILHO, OAB/MA 8470 e DIEGO MENEZES SOARES, OAB/MA10021,
DANIEL FRANÇA SILVA , OAB/DF 24.214

Tipo de Matéria: INTIMAÇÃO DE SENTENÇA
FINALIDADE: Intimar acerca da SENTENÇA proferida por este juizo, conforme segue transcrita: "

S E N T E N Ç A

Dispensado o relatório nos termos da norma inserta no art. 38 da Lei nº. 9.099/95.

Decido.

A presente demanda deve ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, na medida em que a relação travada entre o
requerente e o requerido é de consumo, posto que o primeiro é destinatário da prestação de serviço que incumbe ao requerido.

Portanto, o ônus se inverte no caso, por força do mencionado art. 6º do CDC, cabia à parte ré provar a existência de relação
jurídica, legitimidade da dívida cobrada e negativação do nome da parte autora nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, o
que não foi feito, posto que a parte ré não acostou aos autos o contrato de prestação de serviço..

Desse modo, reputam-se por verdadeiras as alegações da parte autora referentes à inexistência da relação jurídica geradora da
dívida impugnada, não existindo razão para a negativação do seu nome juntou aos órgãos de proteção ao crédito. Nesta senda,
cabia ao requerido comprovar a regularidade da medida adotada, o que não foi feito.

A reclamada juntou a tela informando o cumprimento da liminar, onde ficou comprovada a inclusão do seu nome por dívidas

Página 2030 de 2382 Diário da Justiça Eletrônico Disponibilização: 30/06/2017
Edição nº 114/2017 Publicação: 03/07/2017

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO - Praça Dom Pedro II, s/n Centro - CEP 65010-905 - São Luis-MA - Fone: (98) 2106-9000 - www.tjma.jus.br
Diário da Justiça Eletrônico - Diretoria Judiciária - Coordenadoria de Jurisprudência e Publicações - Fone: (98) 2106 9805 / 9810 / 9896 / 9897 - publicacoes@tj.ma.gov.br



referentes à contratação de 6 (seis) linhas telefônicas, conforme documentos de fls. 03 e 07, relativos aos contratos n.ºs
0224490196, 0224490615, 0224492202,0224493377, 0224638208 e 0225337532.

Dessa forma, considerando que o requerido não se desincumbiu do ônus da prova, não demonstrando que agiu em consonância
com as determinações legais, a ação de incluir o nome da parte autora no cadastro de devedores dos órgãos de proteção ao
crédito, não foi legítima.

Em que pese a empresa reclamada alegar que, como a autora, foi vítima de fraude e por isso não tem responsabilidade sobre o
fato, não merece prosperar tais alegações. Pois, não isenta da obrigação de indenizar o fato da requerida ter sido vítima de fraude
praticada por terceiros, tendo instalado linhas telefônicas sem autorização regular, e após encaminhado o nome da autora para os
órgãos de proteção ao crédito, em virtude de faturas inadimplidas, pelas quais não se verifica responsabilidade pelo seu
pagamento. A fiscalização e conferência de dados do real contratante pela empresa é precaução que se exige pela boa-fé
contratual. Portanto, não há que se falar em culpa exclusiva de terceiro, observando-se a teoria do risco de terceiro. Nesse sentido.

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a
atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.

Art. 186, CDC. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem,
ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 187, CDC. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo
seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.

TJ-DF - APELAÇÃO CÍVEL NO JUIZADO ESPECIAL ACJ 468478120068070001 DF 0046847-81.2006.807.0001 (TJ-DF)
Data de publicação: 21/05/2007
Ementa: CIVIL E CDC . COBRANÇA RELATIVA A FATURAS DE LINHATELEFÔNICA CELULAR NÃO CONTRATADA PELO
CONSUMIDOR. INSERÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. DÉBITO INEXISTENTE.
DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO. SE OS FRÁGEIS CONTROLES DA EMPRESA TELEFÔNICA
PERMITEM QUE UM CONTRATO DE TELEFONIA OU SIMPLESMENTE UMA COBRANÇA SEJA REALIZADA MEDIANTE A
UTILIZAÇÃO DO NOME DAQUELE QUE NÃO CONTRATOU NEM UTILIZOU OS SERVIÇOS, RESTA CONFIGURADA FRAUDE,
CAUSADORA DE DANOS, ATRAINDO O DEVER DE A EMPRESA TELEFÔNICA INDENIZAR, EIS QUE ESTA RESPONDE
CIVILMENTE PELOS ATOS QUE PRATICA EM RAZÃO DA TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE. AUSENTE QUALQUER PROVA
NOS AUTOS DE INCIDÊNCIA DO ART. 14 , § 3º DO CDC , A FRAUDE NA INSERÇÃO DO NOME DO AUTOR COMO
CONTRATANTE DA RÉ E, ADEMAIS, A INDEVIDA POSITIVAÇÃO DO NOME DO AUTOR NO CADASTRO DE INADIMPLENTES
DEVEM RECEBER REPRIMENDA SUFICIENTE PARA COMPENSAR, PREVENIR E IMPEDIR SUA REPETIÇÃO. ASSIM
FIXADA A INDENIZAÇÃO, O RECURSO DEVE SER IMPROVIDO.

Ademais, sendo certo que na inscrição indevida nos registros dos órgãos de restrição de crédito, os danos morais são presumidos
e independem de prova do prejuízo sofrido, devendo ser indenizados, porque inequívoco o transtorno ocasionado à pessoa, vez
que consiste em verdadeiro atestado de má conduta financeira e descumprimento das obrigações assumidas, comprometendo sua
reputação, tolhendo-lhe o crédito e restringindo ou mesmo impedindo suas relações negociais.

Com efeito, a inclusão indevida do requerente nos órgãos de proteção ao crédito é fato gerador de dano moral, eis que causadores
de angústia, aflição e constrangimento. O dano moral está evidenciado pela lesão a bem imaterial, pois é evidente que a inclusão
errônea dos dados da parte autora nos cadastro do SPC são suficientes para se configurar o dano moral, pois evidente a ofensa
aos direitos da personalidade, em especial ao direito à vida privada (Código Civil, art. 12).

Outrossim, no que diz respeito ao pedido de indenização por danos morais, devem ser consideradas as condições
socioeconômicas do ofendido, a capacidade financeira do ofensor em arcar com a indenização, além do caráter punitivo e
profilático da medida, considerando que a sanção civil não se deve transformar em fonte de enriquecimento sem causa, o que
reputo como justo e suficiente o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do NCPC, ratificando os efeitos da liminar concedida, JULGO PROCEDENTE o
pedido para o fim de DECLARAR inexistente o débito referente aos contratos n.ºs 0224490196, 0224490615,
0224492202,0224493377, 0224638208 e 0225337532, bem como CONDENAR a VIVO-TELEFÔNICA BRASIL S/A a pagar a parte
autora, ANÍSIA COSTA FONSECA, a título de danos morais, indenização no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Consigno que os valores relativos à condenação pelos danos morais sofridos deverão ser corrigidos de acordo com o enunciado
10 das TRCC/MA, até o efetivo pagamento.

Deixo de condenar a parte requerida ao pagamento de custas e honorários de advogado, nos termos do que dispõe o art. 55 da
Lei nº. 9.099/95.
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Em caso de recurso, o preparo compreenderá todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de
jurisdição, na forma do § 1º do art. 42 da Lei nº. 9.099/95.

Após o trânsito em julgado, havendo requerimento da parte autora, intime-se a parte ré para pagar o débito no prazo de 15 dias,
não cumprida voluntariamente a obrigação pelo demandado incide a multa de 10% (dez por cento) prevista no art. 523, §1º, NCPC.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Certificando o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com baixa na distribuição.

São Bento-MA, 29/06/2017
Juiz MARCELO MORAES REGO DE SOUZA
Titular da Comarca de São Bento

VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO BENTO fone: 0 XX (98) 3383-1575
Internet: www.tjma.jus.br / e-mail: vara1_sben@tjma.jus.br
Processo nº 7912017 JECC
Ação: Processo Cível e do Trabalho|processo de Conhecimento|procedimento de Conhecimento|procedimento do Juizado Especial
Cível
Autor: M DAS M M MATOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, MARIA DAS MERCES MACEDO MATOS
Advogado(a): Marcio Americo Lopes Correia , OAB/MA 9367
Requerido: PVC BRAZIL INDUSTRIA DE TUBOS E CONEXOES LTDA
Advogado:

Tipo de Matéria: INTIMAÇÃO DE DESPACHO/DECISÃO.
FINALIDADE: INTIMAR as partes do processo acerca do DESPACHO/DECISÃO proferido por este juizo, conforme segue
transcrito: " D E C I S Ã O

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS E
PEDIDO LIMINAR em que a parte autora, alega, em síntese, que comprou materiais da empresa requerida, no valor de R$
5.600,00, a serem pagos em três parcelas de R$ 1.866,66. Que pagou a primeira parcela, porém o material não foi entregue na
data prevista. Ajustando-se entre si, as partes, na entrega de outros materiais, que não os pedidos, no valor do primeiro boleto
pago. Ou seja, ficaria com crédito no valor do boleto adimplido. Alega, no entanto, que a empresa não cumpriu o acordado e
protestou os títulos, negativando CNPJ da empresa autora.

Em caráter incidental, requer medida liminar concernente aos efeitos de antecipação de tutela para que a demandada proceda a
retirada do nome da empresa autora dos serviços de proteção ao crédito, bem como os protestos referentes aos dois boletos não
pagos.

É o breve relato. Decido.

Cuida-se de tutela de urgência satisfativa incidental, na qual a parte autora requer, em caráter provisório, entre os pedidos
formulados, a providência final postulada.

Como é cediço, o Novo Código de Processo Civil, no seu art. 300, aduz que, para concessão antecipada da tutela, é necessário,
além da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, que haja perigo de dano ou risco ao resultado útil do
processo.

Assim, compreendo que tal pedido não merece deferimento, pois, diante dos fatos noticiados e das provas trazidas aos autos, não
demonstra, a parte autora, a verossimilhança das alegações e legitimidade do direito pleiteado (fumus boni iuris).

Explico! Verifico, às fls., que foram juntados aos autos apenas os comprovantes do pagamento do primeiro boleto e a inscrição do
nome no cadastro de inadimplentes da SERASA, sem que fosse demonstrada qualquer comprovação do acordo alegado.

Dessa forma, não evidenciado o fumus boni iuris, despiciendo averiguar-se o periculum in mora.

Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela pleiteado.

Proceda a Secretaria Judicial, de ordem, com a inclusão do processo em pauta de audiência.

Cite-se a parte reclamada para comparecimento, advertindo-lhe de que, caso se ausente do ato, considerar-se-ão verdadeiras as
alegações iniciais da parte demandante, sendo proferido julgamento de plano (art. 18, § 1º, Lei 9099/95).
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Intime-se a parte requerente, advertindo-lhe de que, em caso de não comparecimento à audiência aprazada, o feito será extinto,
sem resolução de mérito, sendo condenada, ainda, nas custas processuais (art. 51, inciso I, Lei 9099/95 c/c Enunciado nº 28 do
FONAJE).

Cumpra-se."

São Bento-MA, 29 de junho de 2017.

Juiz MARCELO MORAES REGO DE SOUZA
Titular da Comarca de São Bento

VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO BENTO fone: 0 XX (98) 3383-1575
Internet: www.tjma.jus.br / e-mail: vara1_sben@tjma.jus.br
Processo nº 826-11.2017.8.10.0120
Ação: Processo Criminal | Processo Comum | Ação Penal - Procedimento Ordinário
Autor(a): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
Acusado: ITALO VIANA PACHECO
Advogado(a): JOSÉ DE RIBAMAR RAMOS SILVA OAB/MA 4248

Tipo de Matéria: INTIMAÇÃO
Dr.(a) JOSÉ DE RIBAMAR RAMOS SILVA, OAB/MA 4248, advogado(a) do(a) acusado(a) acima mencionado.
FINALIDADE: Para tomar ciência da decisão proferida pelo MM. Juiz desta comarca, nos autos acima epigrafado, cujo dispositivo
segue transcrito:
DISPOSITIVO DA DECISÃO: " (...) DECISÃO Às fls. 38/44 consta PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA
postulado por ÍTALO VIANA PACHECO, acusado de haver praticado, em tese, o crime tipificado no art. 297 do CPB, alegando, em
síntese, inexistirem motivos autorizadores do ergástulo preventivo, bem como que o mesmo é réu primário, possui residência fixa e
bons antecedentes. Em suas manifestações (fls. 46), o Órgão Ministerial manifestou-se pelo indeferimento dos pedidos. Decido.
Compulsando os autos, verifico que a materialidade e os indícios de autoria da prática delitiva imputada ao denunciado restaram
suficientemente demonstrados, conforme fundamentado na decisão que decretou a sua prisão preventiva (fls. 27/28), a qual tomo
como parte integrante dessa decisão. Com efeito, o suplicante não apresentou nenhuma inovação capaz de demonstrar a
desnecessidade da prisão preventiva, devendo a decisão que decretou a prisão ser mantida pelos seus próprios fundamentos,
posto que persistem as condições fáticas que ensejaram as suas decretações, evidenciando-se a necessidade da manutenção da
prisão cautelar imposta ao mesmo, donde se infere a necessidade de acautelar-se a ordem pública, tendo em vista que responde a
outra Ação Penal (n.º 5842017) pela suposta prática de estelionato, acrescendo-se que há prova da existência de crime e indícios
suficientes de autoria imputada ao requerente, nos termos do Art. 311 e 312 do CPP. Convém alvitrar que condições pessoais do
denunciado, ainda que comprovadas, não obstam a custódia provisória. Ante o exposto, indefiro o pedido em apreço. Por
oportuno, certifique-se sobre o transcurso do prazo para oferecimento de resposta à acusação, promovendo-se as determinações
constantes na decisão de fl. 47. Intimações necessárias. Notifique-se o Órgão Ministerial. São Bento/MA, 29 de junho de 2017.
MARCELO MORAES RÊGO DE SOUZA Juiz de Direito Titular da Comarca de São Bento/MA. "
São Bento (MA), 29 de junho de 2017. José Benvindo do Vale Ferreira, Secretário Judicial, conferi e assino.
Juiz MARCELO MORAES RÊGO DE MORAES
Titular da Comarca de São Bento

VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO BENTO fone: 0 XX (98) 3383-1575
Internet: www.tjma.jus.br / e-mail: vara1_sben@tjma.jus.br
Processo nº 8362016
Ação: Processo Cível e do Trabalho|processo de Conhecimento|procedimento de Conhecimento|procedimento do Juizado Especial
Cível
Autor: MOISES DE JESUS CARVALHO, FLÁVIO FERNANDO FRAZÃO AROUCHE
Advogado(a): Benedito Rodrigues Nascimento, OAB/MA 13.990
Requerido: PAULO ANDRE DE AFONSO

Tipo de Matéria: INTIMAÇÃO
FINALIDADE: INTIMAR os advogados das partes do processos para TOMAR CIENCIA DA SENTENÇA PROFERIDA POR ESTE
JUIZO, QUE SEGUE TRANSCRITA: "SENTENÇA

Dispensado o relatório nos termos da norma inserta no Art. 38 da Lei nº 9.099/95.

Decido.

Compulsando os autos, verifico que a parte autora, devidamente intimada para informar o endereço correto da parte ré, não
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apresentou qualquer manifestação até a presente data, conforme certidão de fl..

Assim, diante do abandono da causa pelo requerente por mais de 30 dias, evidenciado está o seu desinteresse na continuação do
feito, não restando outra solução, senão a extinção do processo.

Com efeito, verifico que a parte autora deixou de promover atos que lhe competia, estando o processo parado por mais de trinta
dias.

Diante do exposto, com o fundamento no Art. 485, inciso III, do Novo Código de Processo Civil, declaro extinto o processo sem
julgamento do mérito.

Após o trânsito em julgado, determino o arquivamento com baixa na distribuição.

P.R.I.

São Bento/MA, 29/06/2017.

Juiz MARCELO MORAES RÊGO DE SOUZA
Titular da Comarca de São Bento/MA

VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO BENTO fone: 0 XX (98) 3383-1575
Internet: www.tjma.jus.br / e-mail: vara1_sben@tjma.jus.br
Processo nº 8372014
Ação: Processo Cível e do Trabalho|processo de Conhecimento|procedimento de Conhecimento|procedimento do Juizado Especial
Cível
Autor: ANA MARIA GALVÃO
Advogado(a): Nielson de Jesus Costa Silva, OAB/MA 9914
Requerido: BANCO VOTORANTIM
Advogado(a): MANUELA SARMENTO, OAB/MA 12883-A

Tipo de Matéria: INTIMAÇÃO DE SENTENÇA
FINALIDADE: Intimar acerca da SENTENÇA proferida por este juizo, conforme segue transcrita: "

S E N T E N Ç A

Dispensado o relatório (art. 38 da Lei 9.099/95).

Decido.

Trata-se a ação repetição de indébito c/c indenização por danos morais, onde se discute a existência de contratos bancários ( nºs
233279831 e 232084208) para a realização de empréstimos consignados, pretendendo a parte autora a restituição dos valores
descontados indevidamente sobre o seu benefício previdenciário, além da condenação por danos morais.

Inicialmente, observo que a parte requerida suscitou preliminarmente de complexidade da causa, no entanto, entendo que esta
preliminar não merece prosperar, haja vista ser possível a análise desta questão em sede de Juizados, não demandando nenhum
tipo de prova pericial face às outra provas acostadas.

No mérito, destaco que a presente demanda deve ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, na medida em que a
relação travada entre o requerente e o requerido é de consumo, posto que o primeiro é destinatário da prestação de serviço que
incumbe ao requerido.

Nesse sentido, o ônus da prova incumbe ao réu (art. 373, II, NCPC), destacando que este juntou aos autos cópia do contrato
devidamente assinado pela parte autora (fls. 40/41), corroborados pelos demais documentos não impugnados pela mesma.

Cumpre ressaltar, ainda, que a Instrução Normativa nº 121/2005 do INSS, que visa regulamentar as consignações feitas nos
benefícios previdenciários, dispõe que é necessária a contratação expressa pelo titular do benefício para que os descontos
consignados possam ser feitos. Vejamos:

"Art. 1º Podem ser consignados e/ou retidos descontos na renda mensal dos benefícios de aposentadoria ou de pensão por morte,
para pagamento de empréstimos, financiamentos e operações de arrendamento mercantil, somente após efetiva contratação pelo
titular do benefício em favor da instituição financeira pagadora ou não do benefício, desde que:
I - o desconto, seu valor e o respectivo número de prestações a consignar sejam expressamente autorizados pelo próprio titular do
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benefício;"

Pois bem, o requerido juntou documentos que demonstram a efetiva contratação do empréstimo pela parte requerente, inclusive a
TED dos valores para a conta da reclamante, o que contradiz a tese de que esta não contraiu a dívida em questão, conforme
alegado na inicial.

Vale ressaltar que, apesar de se tratar de relação notadamente consumerista, a inversão do ônus da prova não isenta o
consumidor de fazer prova mínima do direito alegado. Foi oportunizada às partes toda dilação probatória, entretanto, a parte autora
não se dispôs a juntar sequer os extratos bancários referentes à época da formalização do contrato com o fim de demonstrar o não
recebimento do valor do empréstimo.

A teor do que dispõe o art. 186 do Código Civil, para que haja o dever de indenizar é necessário que ocorra uma ação ou omissão
voluntária capaz de violar direitos e causar danos a outrem. Por outro lado, o art. 188, I, do Código Civil dispõe que não constitui
ato ilícito o praticado em exercício regular de um direito reconhecido, in verbis:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que
exclusivamente moral, comete ato ilícito.
Art. 188. Não constituem atos ilícitos:
I - os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido;

Desse modo, não restando evidenciada a conduta ilícita do requerido, o pleito autoral deve ser julgado improcedente. Nesse
sentido, as seguintes decisões:

AGRAVO REGIMENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. DESERÇÃO. REJEIÇÃO. PREPARO ORIGINAL. COMANDO INEXISTENTE NO
CPC. PRECEDENTES DO STJ. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. NULIDADE. REVELIA. DESENTRANHAMENTO DA
CONTESTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MÉRITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DE
INDÉBITO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA.
AUSÊNCIA DE VÍCIOS CONSUMERISTAS. FORÇA OBRIGACIONAL DOS CONTRATOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO
PROVIDO. 1. Não há que se falar em deserção, pois o artigo 511, do CPC não exige que a comprovação do pagamento do
preparo recursal seja feita através da apresentação do documento original. Preliminar rejeitada. 2. O desentranhamento da
contestação do réu revel não constitui efeitos da revelia, inexistindo no CPC qualquer dispositivo determinando a realização dessa
providência. Ademais, não há óbice para que os documentos juntados com a contestação sirvam para auxiliar na formação do
convencimento do Julgador, especialmente porque o artigo 322 do CPC faculta ao réu revel intervir no processo em qualquer fase,
recebendo-o no estado em que se encontrar, entendimento que privilegia a concretização do conceito de Justiça. Preliminar de
nulidade rejeitada. 3. Tratando-se de relação consumerista (Súmula nº 297 do STJ), a lide comporta análise à luz da teoria da
responsabilidade objetiva, consagrada no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. 4. O demandado se desincumbiu do ônus
de comprovar que a autora, de fato, firmou contrato de empréstimo em questão e que possuía plena ciência das obrigações
pactuadas, eis que acostou cópia do pacto devidamente assinado por ela. Assim, comprovada a regularidade da contratação,
ausente é o defeito na prestação do serviço, o que constitui causa excludente da responsabilidade civil, nos termos do art. 14, § 3º,
I, do CDC. Apelação provida, para julgar improcedente a pretensão. 5. Agravo regimental não provido. (Processo nº 061389/2015
(176970/2016), 1ª Câmara Cível do TJMA, Rel. Ângela Maria Moraes Salazar. DJe 12.02.2016). (grifos acrescidos)

Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do NCPC, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos constantes na inicial.

Deixo de condenar a parte requerente ao pagamento de custas e honorários de advogado, nos termos do que dispõe o art. 55 da
Lei nº. 9.099/95.

Em caso de recurso, o preparo compreenderá todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de
jurisdição, na forma do § 1º do art. 42 da Lei nº. 9.099/95.

P.R.I.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se com as cautelas legais.

São Bento-MA, 29 / 06/ 2017.
Juiz MARCELO MORAES REGO DE SOUZA
Titular da Comarca de São Bento

VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO BENTO fone: 0 XX (98) 3383-1575
Internet: www.tjma.jus.br / e-mail: vara1_sben@tjma.jus.br
Processo nº 8542007
Ação: Processo Cível e do Trabalho|processo de Conhecimento|procedimento de Conhecimento|procedimento do Juizado Especial
Cível
Autor: REGINALDO FRANÇA
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Advogado(a): Jorgetans Damasceno, OAB/MA 5880
Requerido: LOJAS NOVO LAR
Advogado(a):

Tipo de Matéria: INTIMAÇÃO DE SENTENÇA
FINALIDADE: Intimar acerca da SENTENÇA proferida por este juizo, conforme segue transcrita: "

Dispensado o relatório nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Frustrada a tentativa de penhora para assegurar a execução.

Assim, inexistindo bens passiveis de penhora, o processo deverá ser extinto nos termos do no §4º do art. 53 da Lei 9.099/95,
reproduzido a seguir:

Art. 53. A execução de título executivo extrajudicial, no valor de até quarenta salários mínimos, obedecerá ao disposto no Código
de Processo Civil, com as modificações introduzidas por esta Lei.

§ 4º Não encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, devolvendo-se os
documentos ao autor.

Pelo exposto, com fundamento no §4º do art. 53 da Lei 9.099/95, julgo extinto o presente feito, sem resolução de mérito. Isento de
custas e honorários advocatícios, por imposição do art. 55 da Lei 9.099/95.

Autorizo a retirada dos documentos que instruem a inicial pelo autor.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se, com prévia baixa na distribuição.

São Bento-MA, 28/06/2017
Juiz MARCELO MORAES REGO DE SOUZA
Titular da Comarca de São Bento

VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO BENTO fone: 0 XX (98) 3383-1575
Internet: www.tjma.jus.br / e-mail: vara1_sben@tjma.jus.br
Processo nº 8982017 JECC
Ação: Processo Cível e do Trabalho|processo de Conhecimento|procedimento de Conhecimento|procedimento do Juizado Especial
Cível
Autor: PAULA SOARES BATISTA
Advogado(a): Gilson Freitas Marques , OAB/MA 2769
Requerido: CEMAR - COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO
Advogado:

Tipo de Matéria: INTIMAÇÃO DE DESPACHO/DECISÃO.
FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA PARA EMENDAR A INICIAL com a juntada dos registros atualizados do nome da
parte autora nos órgãos acima mencionados, motivo pelo qual determino a emenda da inicial, no prazo de 15 dias, para que seja
feita a juntada do referido documento, sob pena de indeferimento da exordial e consequente extinção do feito.
bem como acerca do DESPACHO/DECISÃO proferido por este juizo, conforme segue transcrito: "
DECISÃO
Analisando os documentos da inicial, verifico que os extratos do SPC e da SERASA, os quais demonstram a inclusão do nome da
parte autora nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, carreados aos autos, foram expedido no ano de 2016.

Portanto, faz-se essencial a juntada dos registros atualizados do nome da parte autora nos órgãos acima mencionados, motivo
pelo qual determino a emenda da inicial, no prazo de 15 dias, para que seja feita a juntada do referido documento, sob pena de
indeferimento da exordial e consequente extinção do feito.

Intime-se a parte autora. "

São Bento-MA, 29 de junho de 2017.

Juiz MARCELO MORAES REGO DE SOUZA
Titular da Comarca de São Bento
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VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO BENTO fone: 0 XX (98) 3383-1575
Internet: www.tjma.jus.br / e-mail: vara1_sben@tjma.jus.br
Processo nº 900872013
Ação: Processo Cível e do Trabalho|processo de Conhecimento|procedimento de Conhecimento|procedimento do Juizado Especial
Cível
Autor(a): ANA CLEIDE CORREA BARROS

Requerido(a): CEMAR - COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO
Advogado(a): LUCIMARY GALVÃO LEONARDO GARÇES, OAB/MA 6.100

Tipo de Matéria: INTIMAÇÃO
INITMAR AS PARTES ACERCA DO DESPACHO PROFERIDO POR ESTE JUIZO , SEGUE TRANSCRITO: .Considerando o
deposito efetuado pelo requerido, conforme manifestação e documentos de fls. 190/194 dos autos, expeça-se alvará em favor do
autor e de seu advogado quanto ao valor depositado judicialmente.
Recebido o alvará, não havendo Impugnação, arquivem-se os autos com baixa.
Intime-se as partes.
Cumpra-se.
São Bento/MA, 28/06/2017

Juiz MARCELO MORAES REGO DE SOUZA
Titular da Comarca de São Bento

VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO BENTO fone: 0 XX (98) 3383-1575
Internet: www.tjma.jus.br / e-mail: vara1_sben@tjma.jus.br
Processo nº 900982012 JECC
Ação: Processo Cível e do Trabalho|processo de Conhecimento|procedimento de Conhecimento|procedimento do Juizado Especial
Cível
Autor: JOSE DA PAZ GOMES MARTINS

Requerido: FINANCEIRA ITAU CBD S/A
Advogado: GIOVANNY MICHAEL VIEIRA NAVARRO, OAB/MA 9320-A

Tipo de Matéria: INTIMAÇÃO DE DESPACHO/DECISÃO.
FINALIDADE: INTIMAR a parte REQUERIDA do processo acerca do DESPACHO/DECISÃO proferido por este juizo, conforme
segue transcrito: " Considerando o deposito efetuado pelo requerido, conforme manifestação e documentos de fls. dos autos
expeça-se alvará em favor do autor e de seu advogado quanto ao valor depositado judicialmente.
Recebido o alvará, não havendo impugnação, arquivem-se os autos com baixa.
Intime-se.
Cumpra-se."

São Bento-MA, 28 de junho de 2017.

Juiz MARCELO MORAES REGO DE SOUZA
Titular da Comarca de São Bento

VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO BENTO fone: 0 XX (98) 3383-1575
Internet: www.tjma.jus.br / e-mail: vara1_sben@tjma.jus.br
Processo nº 901142012
Ação: Processo Cível e do Trabalho|processo de Conhecimento|procedimento de Conhecimento|procedimento do Juizado Especial
Cível
Autor: JOSÉ HUMBERTO SODRE
Advogado(a): FABIO LUIZ VIÉGAS CUTRIM, OAB/MA 8693
Requerido: BANCO BONSUCESSO
Advogado(a): CELSO HENRIQUE DOS SANTOS, OAB/MA 12.643-A

Tipo de Matéria: INTIMAÇÃO DE SENTENÇA
FINALIDADE: Intimar acerca da SENTENÇA proferida por este juizo, conforme segue transcrita: "

Dispensado o relatório, por força do art. 38 da Lei nº. 9.099/95.

Compulsando os autos, verifico que as partes firmaram acordo (fl.68-69), comprometendo-se o banco requerido a pagar o valor de
R$ 10.107,00 (dez mil cento e sete reais), no prazo de 15 (quinze) dias uteis, bem como, no prazo de 30 (trinta) dias, proceder
baixa do nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito. Ficou estabelecido, ainda, que o valor será pago mediante
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depósito em conta corrente de titularidade do patrono Fábio Luiz Viegas Cutrim.

Em seguida, foi protocolado Recuso Inominado (fls. 72-84) pelo requerido, apesar do acordo firmado. À fl. 109 consta comprovante
de cumprimento do acordo, desistindo o requerido, tacitamente, do recurso interposto e confirmando os termos do acordo.

Assim, ante a expressa vontade das partes, consubstanciada no acordo celebrado, HOMOLOGO POR SENTENÇA, nos termos do
art. 487, III, "b", do CPC, o referido acordo, para que produza efeitos jurídicos e legais.

Sem custas e honorários advocatícios.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Após, certificando o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com baixa na distribuição.

São Bento-MA, 28/06/2017
Juiz MARCELO MORAES REGO DE SOUZA
Titular da Comarca de São Bento

VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO BENTO fone: 0 XX (98) 3383-1575
Internet: www.tjma.jus.br / e-mail: vara1_sben@tjma.jus.br
Processo nº 901152012
Ação: Processo Cível e do Trabalho|processo de Conhecimento|procedimento de Conhecimento|procedimento do Juizado Especial
Cível
Autor: JOSÉ HUMBERTO SODRE
Advogado(a): FABIO LUIZ VIEGAS CUTRIM, OAB/MA 8.693 ,
Requerido: BANCO BONSUCESSO
Advogado(a): MANUELA SARMENTO, OAB/PI 9.499,

Tipo de Matéria: INTIMAÇÃO DE SENTENÇA
FINALIDADE: Intimar acerca da SENTENÇA proferida por este juizo, conforme segue transcrita:

Dispensado o relatório, por força do art. 38 da Lei nº. 9.099/95.

Compulsando os autos, verifico que as partes firmaram acordo (fls.32-33), comprometendo-se o banco requerido a pagar o valor
de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), no prazo de 15 (quinze) dias uteis, bem como cancelar o contrato n.º 42794929. Ficou
estabelecido, ainda, que o valor será pago mediante depósito em conta corrente de titularidade do patrono Fábio Luiz Viegas
Cutrim.

Acordo cumprido à fl. 50.

Assim, ante a expressa vontade das partes, consubstanciada no acordo celebrado, HOMOLOGO POR SENTENÇA, nos termos do
art. 487, III, "b", do CPC, o referido acordo, para que produza efeitos jurídicos e legais.

Sem custas e honorários advocatícios.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Após, certificando o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com baixa na distribuição.

São Bento-MA, 28/06/2017
Juiz MARCELO MORAES REGO DE SOUZA
Titular da Comarca de São Bento

VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO BENTO fone: 0 XX (98) 3383-1575
Internet: www.tjma.jus.br / e-mail: vara1_sben@tjma.jus.br
Processo nº 901282008
Ação: Processo Cível e do Trabalho|processo de Conhecimento|procedimento de Conhecimento|procedimento do Juizado Especial
Cível
Autor: MANOEL DA VERA CRUZ BITENCOURT
Advogado(a): RANUFO GOMES, OAB/MA 2994 ,
Requerido: ANTONIO NILSON DOS SANTOS BRAGA
Advogado(a):

Tipo de Matéria: INTIMAÇÃO DE SENTENÇA
FINALIDADE: Intimar acerca da SENTENÇA proferida por este juizo, conforme segue transcrita: "
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Dispensado o relatório, por força do art. 38 da Lei nº. 9.099/95.

Primeiramente, cumpre ressaltar que o processo está em fase de execução do julgado. Intimado para indicar bens do executado
passiveis de penhora, a parte autora permaneceu inerte.

Depreende-se da simples leitura dos autos que o processo encontra-se paralisado por negligência da parte autora, por prazo
superior ao previsto no caderno processual civil.

O magistrado preside o feito, devendo as partes acudirem aos seus comandos sob pena de arcarem com as consequências de sua
inércia.

Demais disso, o processo é regido por normas de Direito Público e tem por finalidade trazer a paz social, não estando à disposição
das partes para gerir de acordo com seus interesses particulares, e contra os interesses da Administração da Justiça. Admitir-se a
tese da perpetuação da tramitação processual seria uma forma de fomentar a instauração de insegurança jurídica, visto que a
parte interessada deve promover o impulsionamento do feito no momento oportuno.

De fato, constatou-se total desinteresse da requerente no regular andamento do feito, havendo, assim, ausência de pressupostos
de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

Evidencia-se, portanto, a negligência da parte autora que não promoveu os atos que lhe competiam, em claro abandono da causa,
tornando-se imprescindível o arquivamento dos autos.

Ex positis, JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução do mérito, com espeque no artigo 485, III do NCPC.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Após, certificado o trânsito em julgado, arquivem-se, com baixa na distribuição.

São Bento-MA,28/06/2017
Juiz MARCELO MORAES REGO DE SOUZA
Titular da Comarca de São Bento

VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO BENTO fone: 0 XX (98) 3383-1575
Internet: www.tjma.jus.br / e-mail: vara1_sben@tjma.jus.br
Processo nº 901622013
Ação: Processo Cível e do Trabalho|processo de Conhecimento|procedimento de Conhecimento|procedimento do Juizado Especial
Cível
Autor: ZEFERINA RIBEIRO CUNHA
Advogado(a): Fabio Luiz Viégas Cutrim , OAB/MA 8693
Requerido: COMPRA PREMIADA KITA FACIL
Advogado(a):

Tipo de Matéria: INTIMAÇÃO
FINALIDADE: Intimar acerca DA SENTENÇA proferida por este juizo, conforme segue transcrito:SENTENÇA

Dispensado o relatório nos termos da norma inserta no Art. 38 da Lei nº 9.099/95.

Decido.

Compulsando os autos, verifico que a parte autora, devidamente intimada para informar o endereço correto da parte ré, não
apresentou qualquer manifestação até a presente data (fl. 47).

Assim, diante do abandono da causa pelo requerente por mais de 30 dias, evidenciado está o seu desinteresse na continuação do
feito, não restando outra solução, senão a extinção do processo.

Com efeito, verifico que a parte autora deixou de promover atos que lhe competia, estando o processo parado por mais de trinta
dias.

Diante do exposto, com o fundamento no Art. 485, inciso III, do Novo Código de Processo Civil, declaro extinto o processo sem
julgamento do mérito, revogando, por conseguinte, a liminar anteriormente concedida.

Após o trânsito em julgado, determino o arquivamento com baixa na distribuição.

P.R.I.
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São Bento/MA, 28/06/2017

Juiz MARCELO MORAES RÊGO DE SOUZA
Titular da Comarca de São Bento/MA

VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO BENTO fone: 0 XX (98) 3383-1575
Internet: www.tjma.jus.br / e-mail: vara1_sben@tjma.jus.br
Processo nº 901802008
Ação: Processo Cível e do Trabalho|processo de Conhecimento|procedimento de Conhecimento|procedimento do Juizado Especial
Cível
Autor: MANOEL DA VERA CRUZ BITENCOURT
Advogado(a): RANUFO GOMES, OAB/MA 2.994 ,
Requerido: PAULO GANÇALO CASTRO
Advogado(a):

Tipo de Matéria: INTIMAÇÃO DE SENTENÇA
FINALIDADE: Intimar acerca da SENTENÇA proferida por este juizo, conforme segue transcrita: "
Dispensado o relatório, por força do art. 38 da Lei nº. 9.099/95.

Primeiramente, cumpre ressaltar que o processo está em fase de execução do julgado. Frustrada tentativa de penhora, o
exequente solicitou prazo de 90 (noventa) dias para indicações de bens, contudo, até o presente momento não fez, quedando-se
inerte..

Depreende-se da simples leitura dos autos que o processo encontra-se paralisado por negligência da parte autora, por prazo
superior ao previsto no caderno processual civil.

O magistrado preside o feito, devendo as partes acudirem aos seus comandos sob pena de arcarem com as consequências de sua
inércia.

Demais disso, o processo é regido por normas de Direito Público e tem por finalidade trazer a paz social, não estando à disposição
das partes para gerir de acordo com seus interesses particulares, e contra os interesses da Administração da Justiça. Admitir-se a
tese da perpetuação da tramitação processual seria uma forma de fomentar a instauração de insegurança jurídica, visto que a
parte interessada deve promover o impulsionamento do feito no momento oportuno.

De fato, constatou-se total desinteresse da requerente no regular andamento do feito, havendo, assim, ausência de pressupostos
de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

Evidencia-se, portanto, a negligência da parte autora que não promoveu os atos que lhe competiam, em claro abandono da causa,
tornando-se imprescindível o arquivamento dos autos.

Ex positis, JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução do mérito, com espeque no artigo 485, III do NCPC.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Após, certificado o trânsito em julgado, arquivem-se, com baixa na distribuição.

São Bento-MA,28/06/2017
Juiz MARCELO MORAES REGO DE SOUZA
Titular da Comarca de São Bento

VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO BENTO fone: 0 XX (98) 3383-1575
Internet: www.tjma.jus.br / e-mail: vara1_sben@tjma.jus.br
Processo nº 901962013
Ação: Processo Cível e do Trabalho|processo de Conhecimento|procedimento de Conhecimento|procedimento do Juizado Especial
Cível
Autor: NIELSON DE JESUS PEREIRA
Advogado(a): Fábio Cesar Carvalho , OAB/MA 7192
Requerido: BANCO DO BRASIL
Advogado(a): LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS, OAB/PR 8.123,

Tipo de Matéria: INTIMAÇÃO DE SENTENÇA
FINALIDADE: Intimar acerca da SENTENÇA proferida por este juizo, conforme segue transcrita: "SENTENÇA
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Dispensado o relatório nos termos da norma inserta no art. 38 da Lei nº. 9.099/95.

Decido.

Compulsando os autos, verifico que a parte autora manifestou desistência do feito.

Ante o exposto, observados os requisitos legais, homologo, por sentença, a desistência manifestada pela parte autora, extinguindo
o feito sem resolução meritória, nos termos do Art. 485, inciso VIII, do Novo Código Processo Civil, revogando, por conseguinte, a
tutela antecipada anteriormente concedida.

Arquivem-se os autos após o trânsito em julgado.

P.R.I.

São Bento/MA, 29/06/2017

Juiz MARCELO MORAES RÊGO DE SOUZA
Titular da Comarca de São Bento/MA

VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO BENTO fone: 0 XX (98) 3383-1575
Internet: www.tjma.jus.br / e-mail: vara1_sben@tjma.jus.br
Processo nº 902092011
Ação: Processo Cível e do Trabalho|processo de Conhecimento|procedimento de Conhecimento|procedimento do Juizado Especial
Cível
Autor: JOSUEL PLACIDO MORAES
Advogado(a): FABIO LUIZ VIEGAS CUTRIM
Requerido: COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO - CEMAR
Advogado(a): ADALIA ALENCAR DE OLIVEIRA OAB/MA 6087

Tipo de Matéria: INTIMAÇÃO DO ADVOGADO .
FINALIDADE: Intimar O REQUERIDO CEMAR para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar o cumprimento integral do acordo
homologado.
BEM COMO INTIMAR acerca da DECISÃO proferida por este juizo, conforme segue transcrito: "
Intime-se o requerido para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar o cumprimento integral do acordo homologado.

Decorrido o prazo, retornem os autos conclusos.

São Bento-MA, 28/06/2017
Juiz MARCELO MORAES RÊGO DE SOUZA
Titular da Comarca de São Bento

VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO BENTO fone: 0 XX (98) 3383-1575
JUIZADO CIVEL
Internet: www.tjma.jus.br / e-mail: vara1_sben@tjma.jus.br
Processo nº 902222013
Ação: Processo Cível e do Trabalho|processo de Conhecimento|procedimento de Conhecimento|procedimento do Juizado Especial
Cível
Autor(a): MARIA JOAQUINA PEREIRA

Réu: BANCO BMB
Advogado(a): FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES, OAB/MA 11.442-A.

Tipo de Matéria: INTIMAÇÃO
INITMAR ACERCA DO DESPACHO PROFERIDO POR ESTE JUIZO, QUE SEGUE TRANSCRITO:
FINALIDADE: Considerando o deposito efetuado pelo requerido, conforme manifestação e documentos de fls. dos autos, expeça-
se alvará em favor do autor e de seu advogado quanto ao valor depositado judicialmente.
Recebido o alvará, não havendo Impugnação, arquivem-se os autos com baixa.
Intime-se as partes.
Cumpra-se.
São Bento (MA), .
Juiz Marcelo Moraes Rego de Souza
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Titular da Comarca de São Bento/MA

VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO BENTO fone: 0 XX (98) 3383-1575
Internet: www.tjma.jus.br / e-mail: vara1_sben@tjma.jus.br
Processo nº 902822011
Ação: Processo Cível e do Trabalho|processo de Conhecimento|procedimento de Conhecimento|procedimento do Juizado Especial
Cível
Autor: RAIMUNDA BIRINO BOTELHO
Advogado(a): Maritônia Ferreira Sá , OAB/MA 8267
Requerido: BANCO CRUZEIRO DO SUL
Advogado(a): NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/SP 128.341 e na OAB/MA 9.348-A.

Tipo de Matéria: INTIMAÇÃO DE SENTENÇA
FINALIDADE: Intimar acerca da SENTENÇA proferida por este juizo, conforme segue transcrita: "

Dispensado o relatório nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

De acordo com a alínea "a", do artigo 18, da Lei nº 6.024/74, "a decretação da liquidação extrajudicial produz a imediata suspensão
das ações e execuções iniciadas sobre direitos e interesses relativos ao acervo da entidade liquidanda, não podendo ser
intentadas quaisquer outras enquanto durar a liquidação" (Grifo Nosso).

Conforme petição de fls. 88-91, a empresa ré está em liquidação extrajudicial desde o dia 14/09/2012.

Dessa forma, não se justifica o prosseguimento do feito, sob pena de violação à norma legal supramencionada, impondo-se a sua
extinção sem resolução de mérito.

Isto posto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem apreciação de mérito, por impossibilidade jurídica do pedido, com fulcro no
artigo 485, inciso VI, do NCPC.

P.R.I.

Após, arquivem-se os autos, com prévia baixa na distribuição.

São Bento-MA, 28/06/2017
Juiz MARCELO MORAES REGO DE SOUZA
Titular da Comarca de São Bento

VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO BENTO fone: 0 XX (98) 3383-1575
Internet: www.tjma.jus.br / e-mail: vara1_sben@tjma.jus.br
Processo nº 902912012
Ação: Processo Cível e do Trabalho|processo de Conhecimento|procedimento de Conhecimento|procedimento do Juizado Especial
Cível
Autor: CLOTILDE DOMINGAS AROUCHA MATOS
Advogado(a):
Requerido: BANCO BONSUCESSO
Advogado(a): FLAIDA BEATRIZ NUNES DE CARVALHO, OAB/MG 96.864,

Tipo de Matéria: INTIMAÇÃO DE SENTENÇA
FINALIDADE: Intimar acerca da SENTENÇA proferida por este juizo, conforme segue transcrita: "

Dispensado o relatório, por força do art. 38 da Lei nº. 9.099/95.

Compulsando os autos, verifico que as partes firmaram acordo, comprometendo-se o banco requerido a pagar o valor de R$
28.000,00 (vinte e oito mil reais), com o fito de promover a composição voluntária das partes litigantes.

Ficou estabelecido que o valor será pago mediante depósito em conta corrente de titularidade do patrono Gilson Freitas Marques.

Ante a expressa vontade das partes, consubstanciada no acordo celebrado, HOMOLOGO POR SENTENÇA, nos termos do art.
487, III, "b", do CPC, o referido acordo, para que produza efeitos jurídicos e legais.

Sem custas e honorários advocatícios.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Após, certificando o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com baixa na distribuição.
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São Bento-MA, 28/06/2017
Juiz MARCELO MORAES REGO DE SOUZA
Titular da Comarca de São Bento

VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO BENTO fone: 0 XX (98) 3383-1575
Internet: www.tjma.jus.br / e-mail: vara1_sben@tjma.jus.br
Processo nº 902952012
Ação: Processo Cível e do Trabalho|processo de Conhecimento|procedimento de Conhecimento|procedimento do Juizado Especial
Cível
Autor: MARIA MARLY PEREIRA BASTOS
Advogado(a): NAO POSSUI ,
Requerido: JOSE LUIS PEREIRA
Advogado(a): JORGETANS DAMASCENO, OAB/MA 5880,

Tipo de Matéria: INTIMAÇÃO DE SENTENÇA
FINALIDADE: Intimar o requerido acerca da SENTENÇA proferida por este juizo, conforme segue transcrita: "S E N T E N Ç A

Dispensado o relatório, por força do art. 38 da Lei nº. 9.099/95.

Trata-se de ação onde a autora busca uma compensação financeira pelos danos morais sofridos diante da calunia que lhe foi
dirigida, perpetrada pelo requerido.

Designada audiência UNA, as partes se fizeram presentes, não desejaram celebrar acordo e produziram provas em audiência (fls.
22-23), onde foram ouvidas 04 (quatro) testemunhas.

O requerido não apresentou contestação, mesmo estando acompanhada de advogado no momento da audiência.

Analisando o conteúdo dos depoimentos prestados pelas testemunhas apresentadas, verifico que de fato o reclamado caluniou a
reclamante, atribuindo a esta o fornecimento de irregular de merenda aos alunos da Escola Gonçalves Dias, afirmando que esta
distribuía, como lanche, no recreio, manga verde com sal e pequi verde.

A reclamante foi vítima de infundada acusação de distribuição irregular de merendar aos alunos, conforme se conclui dos
depoimentos prestados em audiência (fls. 22-23). É que, mesmo sem acusa-la nominalmente, o reclamado atribuiu o fato de
distribuição irregular de merenda à Diretora da Escola Gonçalves Dias, cargo ocupado pela reclamante.

A acusação foi feita via rádio, por meio do programa Tribuna Popular, o que foi ouvido por diversas pessoas, aumentando o
constrangimento sofrido pela requerente.

Com base em tais elementos, constato que o reclamado agiu de modo leviano e irresponsável ao apontar, sem qualquer prova, a
reclamante como autora da distribuição irregular de merenda. Assim, existindo o animi caluniandi, procede a indenizatória por
danos morais.

Nesse diapasão, entendo que merece prosperar o pedido autoral de indenização por danos morais.

Em sede de fixação do quantum a ser indenizado, cabe ao julgador analisar, então, o aspecto pedagógico do dano moral, sem
perder de vista a impossibilidade de gerar enriquecimento sem causa, e para tanto, devem ser considerados como relevantes
alguns aspectos, como extensão do dano, situação patrimonial, imagem do lesado, situação patrimonial do ofensor e intenção do
autor do dano.

Destarte, analisando os autos, impende ressaltar que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), é suficiente para compensar os
transtornos sofridos, além de possuir efeito pedagógico para que a reclamada não incorra novamente nessa prática reprovável.

Ante o exposto, na forma do artigo 487, I do CPC, e com base nos artigos 5.º e 6.º da lei 9.099/95, JULGO PROCEDENTE o
pedido formulado na inicial, para CONDENAR o demandado JOSÉ LUÍS PEREIRA a pagar R$ 3.000,00 (três mil reais) à
demandante MARIA MARLY PEREIRA BASTOS, à título de indenização por danos morais.

Consigno que os valores relativos à condenação pelos danos morais sofridos deverão ser corrigidos de acordo com o enunciado
10 das TRCC/MA, até o efetivo pagamento.

Deixo de condenar a parte demandada ao pagamento de custas e honorários de advogado, nos termos do que dispõe o art. 55 da
Lei nº. 9.099/95.

Em caso de recurso, o preparo compreenderá todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de
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jurisdição, na forma do § 1º do art. 42 da Lei nº. 9.099/95.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Após o trânsito em julgado, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos.

São Bento-MA, 28/06/2017
Juiz MARCELO MORAES REGO DE SOUZA
Titular da Comarca de São Bento

VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO BENTO fone: 0 XX (98) 3383-1575
Internet: www.tjma.jus.br / e-mail: vara1_sben@tjma.jus.br
Processo nº 904092012
Ação: Processo Cível e do Trabalho|processo de Conhecimento|procedimento de Conhecimento|procedimento do Juizado Especial
Cível
Autor: AGOSTINA PEREIRA
Advogado(a): Genival Abrão Ferreira, OAB/MA 3755
Requerido: BANCO BONSUCESSO
Advogado(a): FLAIDA BEATRIZ NUNES DE CARVALHO, OAB/MG 96864

Tipo de Matéria: INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO AUTOR.
FINALIDADE: Intimar acerca da DECISÃO proferida por este juizo, conforme segue transcrito: " INTIME-SE as partes para no
prazo de 10 dias, manifestarem o que entender de direito, bem como acerca do retorno dos autos da Egrégia Turma Recursal a
esta comarca.
Intimações necessárias.

São Bento-MA, 28/06/2017
Juiz MARCELO MORAES RÊGO DE SOUZA
Titular da Comarca de São Bento

VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO BENTO fone: 0 XX (98) 3383-1575
Internet: www.tjma.jus.br / e-mail: vara1_sben@tjma.jus.br
Processo nº 904262013
Ação: Processo Cível e do Trabalho|processo de Conhecimento|procedimento de Conhecimento|procedimento do Juizado Especial
Cível
Autor: CLAUDETE AUGUSTA COSTA LEITE
Advogado(a): Fabio Luiz Viégas Cutrim ,OAB/MA 8693 .
Requerido: COMPRA PREMIADA ELETROFORTE

Tipo de Matéria: INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO AUTOR.
FINALIDADE: Intimar acerca da DECISÃO proferida por este juizo, conforme segue transcrito: " Para, no prazo de 10 (dez) dias,
fornecer o novo endereço do requerente, sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito, nos autos da ação acima
epigrafada.

São Bento-MA, 28/06/2017
Juiz MARCELO MORAES RÊGO DE SOUZA
Titular da Comarca de São Bento

VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO BENTO fone: 0 XX (98) 3383-1575
JUIZADO CIVEL
Internet: www.tjma.jus.br / e-mail: vara1_sben@tjma.jus.br
Processo nº 9000450-42.2012.8.10.0120 - 904502012
Ação: Processo Cível e do Trabalho|processo de Conhecimento|procedimento de Conhecimento|procedimento do Juizado Especial
Cível
Recorrente(a): MIGUEL SOARES DE ARAUJO
Advogado(a): Luciana Macedo Guterres , OAB/MA 7626
Recorrido: BANCO PANAMERICANO
Advogado(a): GILVAN MELO SOUSA, OAB/CE 16383

Tipo de Matéria: INTIMAÇÃO
TOMAR CIENCIA DA SENTENÇA PROFERIDAP OR ESTE JUIZO, QUE SEGUE TRANSCRITA: " SENTENÇA
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Dispensado o relatório nos termos da norma inserta no Art. 38 da Lei nº. 9.099/95.

Decido.

Compulsando os autos, verifico as partes transigiram, conforme instrumento de acordo acostado às fls. 72/74.

A parte ré comprovou o cumprimento do acordo às fls. 77/84.

Ante o exposto, homologo, por sentença, o acordo celebrado às fls. 72/74 em todos os seus termos, para que surtam os seus
jurídicos e legais efeitos, extinguindo-se o presente feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, "b", do NCPC.,
revogando, por conseguinte a liminar anteriormente concedida.

P.R.I.

Após o trânsito em julgado desta decisão, dê-se baixa na distribuição arquivando-se os autos.

São Bento (MA),28/06/2017
Juiz Marcelo Moraes Rego de Souza
Titular da Comarca de São Bento/MA

VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO BENTO fone: 0 XX (98) 3383-1575
Internet: www.tjma.jus.br / e-mail: vara1_sben@tjma.jus.br
Processo nº 905112012
Ação: Processo Cível e do Trabalho|processo de Conhecimento|procedimento de Conhecimento|procedimento do Juizado Especial
Cível
Autor: JANUARIA FILOMENA RODRIGUES TEIXEIRA
Advogado(a): FABIO LUIZ VIEGAS CUTRIM, OAB/MA 8.693 .
Requerido: M. L. DE ALMEIDA SAMPAIO (ELETROFORTE)

Tipo de Matéria: INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO AUTOR.
FINALIDADE: Intimar acerca da DECISÃO proferida por este juizo, conforme segue transcrito: " Para, no prazo de 10 (dez) dias,
fornecer o novo endereço do requerente, sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito, nos autos da ação acima
epigrafada.

São Bento-MA, 28/06/2017.
Juiz MARCELO MORAES RÊGO DE SOUZA
Titular da Comarca de São Bento

VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO BENTO fone: 0 XX (98) 3383-1575
Internet: www.tjma.jus.br / e-mail: vara1_sben@tjma.jus.br
Processo nº 906142012
Ação: Processo Cível e do Trabalho|processo de Conhecimento|procedimento de Conhecimento|procedimento do Juizado Especial
Cível
Autor: MARIA EUNICE CAMPOS BRUSSIO, JOSE DOS SANTOS BRUSSIO
Advogado(a): Josenildo Campos Brussio , OAB/MA 11.969
Requerido: JOÃO SERRADOR
Advogado(a):

Tipo de Matéria: INTIMAÇÃO DE SENTENÇA
FINALIDADE: Intimar acerca da SENTENÇA proferida por este juizo, conforme segue transcrita: "

Dispensado o relatório nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Frustrada a tentativa de citação do requerido, a parte autora solicitou sua citação por edital, mecanismo incompatível com a Lei n.º
9.099/95.

Prescreve o art. 18, §2º, da Lei n.º 9.099/95: "não se fará citação por edital".

Assim, o processo deverá ser extinto nos termos do inciso II do art. 51, da Lei 9.099/95, reproduzido a seguir:

Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei:
(...)
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II - quando inadmissível o procedimento instituído por esta Lei ou seu prosseguimento, após a conciliação;

Pelo exposto, com fundamento no inciso II do art. 51 da Lei 9.099/95, julgo extinto o presente feito, sem resolução de mérito. Isento
de custas e honorários advocatícios, por imposição do art. 55 da Lei 9.099/95.

Autorizo a retirada dos documentos que instruem a inicial pelo autor.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se, com prévia baixa na distribuição.

São Bento-MA, 28/06/2017
Juiz MARCELO MORAES REGO DE SOUZA
Titular da Comarca de São Bento

VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO BENTO fone: 0 XX (98) 3383-1575
Internet: www.tjma.jus.br / e-mail: vara1_sben@tjma.jus.br
Processo nº 906162013
Ação: Processo Cível e do Trabalho|processo de Conhecimento|procedimento de Conhecimento|procedimento do Juizado Especial
Cível
Autor: JAILSON BOTELHO PAVÃO
Advogado(a): William Vagner Rodrigues Ribeiro, OAB/MA 9.053
Requerido: EXTRA FARMA
Advogado(a): MARCELO AUGUSTUS VAZ LOBATO, OAB/MA 11.736-A
advogado: RAIMUNDA RIBEIRO SILVEIRA OKORO, OAB/MA 8.033
Tipo de Matéria: INTIMAÇÃO DE SENTENÇA
FINALIDADE: Intimar acerca da SENTENÇA proferida por este juizo, conforme segue transcrita: "

Dispensado o relatório nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Designada audiência, o (a) requerente, mesmo devidamente intimado (a), não se fez presente, argumentando que seu advogado
não poderia comparecer ao ato por haver sido anteriormente intimado para participar de outra audiência na Comarca de
Pinheiro/MA, sem fazer, entretanto, prova deste fato.

Assim, em face da ausência injustificada da parte aurora, a extinção do feito é medida que se impõe.

Ante o exposto e com base no art. 51, I, da Lei 9.099/95, JULGO EXTINTO ESTE PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

Deixo de condenar a parte requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da
Lei 9.099/95.

Em caso de recurso, o preparo compreenderá todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de
jurisdição, na forma do § 1º do art. 42 da Lei 9.099/95.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Após, certificando o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com baixa na distribuição.

São Bento-MA, 28/06/2017
Juiz MARCELO MORAES REGO DE SOUZA
Titular da Comarca de São Bento

VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO BENTO fone: 0 XX (98) 3383-1575
Internet: www.tjma.jus.br / e-mail: vara1_sben@tjma.jus.br
Processo nº 9552016
Ação: Processo Cível e do Trabalho|processo de Conhecimento|procedimento de Conhecimento|procedimento do Juizado Especial
Cível
Autor: ALZIRA SANTOS
Advogado(a): Antonio Marcos Alves Matos . OAB/MA 8753
Requerido: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S A, BANCO PANAMERICANO S/A
advogado: GILVAN MELO SOUSA, OAB/CE 8753

Tipo de Matéria: INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO AUTOR.
FINALIDADE: Intimar acerca da SENTENÇA proferida por este juizo, conforme segue transcrito: "SENTENÇA
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Dispensado o relatório nos termos da norma inserta no Art. 38 da Lei nº. 9.099/95.

Decido.

Compulsando os autos, verifico as partes transigiram, conforme instrumento de acordo acostado às fls. 49/51.

Ante o exposto, homologo, por sentença, o acordo celebrado às fls. 49/51 em todos os seus termos, para que surtam os seus
jurídicos e legais efeitos, extinguindo-se o presente feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, "b", do NCPC.,
revogando, por conseguinte a liminar anteriormente concedida.

P.R.I.

Após o trânsito em julgado desta decisão, dê-se baixa na distribuição arquivando-se os autos."

São Bento/MA, 28/06/2017.

Juiz MARCELO MORAES RÊGO DE SOUZA
Titular da Comarca de São Bento/MA

VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO BENTO fone: 0 XX (98) 3383-1575
Internet: www.tjma.jus.br / e-mail: vara1_sben@tjma.jus.br
Processo nº 9752015
Ação: Processo Cível e do Trabalho|processo de Conhecimento|procedimento de Conhecimento|procedimento do Juizado Especial
Cível
Autor: FRANCIANE FERREIRA BARROS

Requerido: CLARO S/A
Advogado(a): FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES, OAB/MA 11.442-A.

Tipo de Matéria: INTIMAÇÃO DE DESPACHO/DECISÃO.
FINALIDADE: INTIMAR a parte REQUERIDA do processo acerca do DESPACHO/DECISÃO proferido por este juizo, conforme
segue transcrito: " Considerando o deposito efetuado pelo requerido, conforme manifestação e documentos de fls. dos autos
expeça-se alvará em favor do autor e de seu advogado quanto ao valor depositado judicialmente.
Recebido o alvará, não havendo impugnação, arquivem-se os autos com baixa.
Intime-se.
Cumpra-se."

São Bento-MA, 28 de junho de 2017.

Juiz MARCELO MORAES REGO DE SOUZA
Titular da Comarca de São Bento

VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO BENTO fone: 0 XX (98) 3383-1575
Internet: www.tjma.jus.br / e-mail: vara1_sben@tjma.jus.br
Processo nº 9902015
Ação: Processo Cível e do Trabalho|processo de Conhecimento|procedimento de Conhecimento|procedimento do Juizado Especial
Cível
Autor: RAIMUNDA CHAGAS
Advogado(a): Benedito Rodrigues Nascimento, OAB/MA 13.990
Requerido: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
Advogado(a): JOSE ALMIR DA R. MENDES JUNIOR, OAB/RN 392-A

Tipo de Matéria: INTIMAÇÃO DE SENTENÇA
FINALIDADE: Intimar acerca da SENTENÇA proferida por este juizo, conforme segue transcrita: "

S E N T E N Ç A

Dispensado o relatório (art. 38 da Lei 9.099/95).
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Decido.

Trata-se a ação de repetição de indébito c/c indenização por danos morais ajuizada por RAIMUNDA CHAGAS em face do BANCO
BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, onde se discute a existência de contrato bancário para a realização de empréstimo
consignado, pretendendo a parte autora a restituição dos valores descontados indevidamente sobre o seu benefício previdenciário,
além da condenação por danos morais.

A presente demanda deve ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, na medida em que a relação travada entre o
requerente e o requerido é de consumo, posto que a primeira é destinatária da prestação de serviço que incumbe ao requerido.

Nesse sentido, o ônus da prova incumbe ao réu, destacando que este não trouxe aos autos qualquer documento ou contrato
firmado com a autora, bem como não contesta a existência dos descontos, arguindo apenas que estes são devidos ante a
formalização de contratos de empréstimos consignados firmados pela parte autora.

Desta feita, havendo a parte autora comprovado os descontos (fl. 07), apesar de não juntar aos autos cópia do seu extrato
bancário, como meio de comprovar o não recebimento do dinheiro, tal medida não se mostra necessária, tendo em vista que a
ausência de juntada do contrato pelo requerido é suficiente para comprovar a fraude praticada.

Ademais, o próprio INSS já editou Instrução Normativa visando regulamentar as consignações feitas nos benefícios
previdenciários, de modo que a Instrução Normativa nº. 121/2005 dispõe sobre a necessidade de efetiva contratação pelo titular do
benefício. Assim, como admitir que o banco réu atuou de boa-fé ao descontar valores referentes a contratos que não foram
firmados pela parte requerente. São incontroversos os descontos e não demonstrou o réu ter a autora autorizado os mesmos.

Das provas que emanam dos autos, conclui-se que houve fraude na realização dos contratos. A instituição ré sequer acostou aos
autos os instrumentos de contrato aptos a comprovarem a celebração de negócio jurídico com a autora, tampouco comprovou o
recebimento, por esta, da quantia ora discutida. Houve fraude, e o réu não pode dela se eximir, haja vista que deveria seguir
critérios mais cautelosos para a concessão de empréstimos.

É comezinho no país afora o modo como parte das financeiras age na contratação dos empréstimos, não controlando de forma
eficaz a concessão de empréstimos, com prepostos despreparados, que não se atém às devidas cautelas quando da celebração
do negócio jurídico. Desse modo, as empresas detêm culpa quando elegem seus funcionários.

Tem o réu, portanto, dever de indenizar. O nexo causal se demonstra através do histórico de consignações de fl. 07, que
demonstra de forma inequívoca os descontos foram promovidos pela instituição ré.

Entendo que são devidos a autora os valores já deduzidos de seus vencimentos, restituídos em dobro, conforme preleciona o art.
42, par. único, do CDC.

Compreendo, igualmente, que o dano moral resta evidenciado, posto que a demandante, pessoa humilde, que sobrevive de um
parco benefício previdenciário, vê-se tolhida de determinada parcela deste sem que tenha contratado, sofrendo privações,
humilhações, sentimentos de impotência, injustiça, sendo atingido em sua dignidade. Deve ser considerado, para a fixação do
quantum do dano moral, o valor do empréstimo não contratado e os parâmetros da proporcionalidade e da vedação do
enriquecimento ilícito. Esse é o entendimento predominante nas Turmas Recursais do Estado Maranhão, vejamos:

SUMULA DO JULGAMENTO :1. RECURSO INOMINADO.2. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS E RESTITUIÇÃO DE VALORES.3. RECORRIDA QUE TEVE VALORES DEBITADOS EM SEU BENEFÍCIO
INDEVIDAMENTE, RELATIVOS A EMPRÉSTIMO NÃO CONTRAÍDO JUNTO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, ORA
RECORRENTE.4. RECORRENTE QUE, EMBORA TENHA AFIRMADO A EFETIVA REALIZAÇÃO DO NEGÓCIO, NÃO
APRESENTOU QUALQUER DOCUMENTO QUE COMPROVE QUE O EMPRÉSTIMO TENHA SIDO CONTRAÍDO PELA
RECORRIDA.5. A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CAUSOU DANOS AO RECORRIDO, AO AUTORIZAR EMPRÉSTIMO,
DISPENSANDO A APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO DA PARTE CONTRATANTE OU POR NÃO
ANALISÁ-LOS COM A DEVIDA CAUTELA. 6. NÃO RESTANDO DEMONSTRADA A PARTICIPAÇÃO DA RECORRIDA NO
EVENTO FRAUDULENTO, NÃO DEVE A MESMA ARCAR COM OS PREJUÍZOS, UMA VEZ QUE NÃO TEM CULPA POR
ERROS EM PROCEDIMENTOS INTERNOS DA EMPRESA . 7. O EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATATO CONSTITUI PRÁTICA DE
ILÍCITO PASSÍVEL DE REPARAÇÃO PECUNIÁRIA, NOS EXATOS TERMOS DO ART. 186 DO CÓDIGO CIVIL, FACE AOS
TRANSTORNOS CAUSADOS AO APOSENTADO, QUE INOBSTANTE AS DIFICULDADES INERENTES À PESSOA IDOSA,
TEVE DE SE AFASTAR DE SUAS OCUPAÇÕES HABITUAIS E DO CONFORTO DE SEU LAR PARA TRATAR DE RESOLVER
SITUAÇÃO LESIVA CAUSADA EXCLUSIVAMENTE PELA NEGLIGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ASSIM, OS DANOS
MORAIS RESTARAM CARACTERIZADOS. 8. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO E PROPORCIONAL AOS DANOS
CAUSADOS, NÃO CONSTITUINDO CAUSA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO POR PARTE DO REQUERENTE. 9. RECURSO
CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MONOCRÁTICA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 10. JUROS
LEGAIS E CORREÇÃO MONETÁRIA COMO DISPOSTOS NA SENTENÇA MONOCRÁTICA. 11. CUSTAS PROCESSUAIS NA
FORMA DA LEI. 12. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 20%(VINTE POR CENTO) DO VALOR DA CONDENAÇÃO.
13. SÚMULA DO JULGAMENTO QUE SERVE DE ACÓRDÃO.INTELIGÊNCIA DO ART. 46, SEGUNDA PARTE, DA LEI 9099/95.
(3ª TURMA RECURSAL CÍVEL E CRIMINAL DO ESTADO DO MARANHÃO. RECURSO Nº 322/2010-3. REL. JUIZ NELSON
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FERREIRA MARTINS FILHO. JULGADO EM 13/09/2010)

Ante o exposto e o que mais consta nos autos, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO PARA:

i) DECLARAR NULO o contrato de empréstimo vigente (nº. 64188231) entre a parte autora RAIMUNDA CHAGAS e o demandado
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A;

ii) CONDENAR o réu a restituir à parte autora o valor de R$ 15.096,00 (quinze mil e noventa e seis reais) correspondente ao dobro
das cinquenta e uma parcelas comprovadamente descontadas até a presente data(fl. 07), atualizado monetariamente pelo INPC e
juros de mora de 1% em ambos os casos contados desde a citação, podendo tal valor ser recalculado, caso, após a prolação desta
sentença, novas deduções venham a ser efetuadas no benefício da parte reclamante;

iii) CONDENAR o réu a pagar, a título de indenização por danos morais à autora a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor
que entendo justo, em plena consonância com os princípios da proporcionalidade e da vedação do enriquecimento ilícito,
atualizado na forma do En. 10 da TRCC.

iv) CONCEDO, ainda, a tutela antecipada concedida, oportunidade em que determino a imediata suspensão dos descontos feitos
no benefício da parte autora referente ao contrato 64188231.

OFICIE-SE ao INSS para cessar os descontos.

Deixo de condenar a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei
9.099/95.

Em caso de recurso, o preparo compreenderá todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de
jurisdição, na forma do § 1º do art. 42 da Lei 9.099/95.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Certificando o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com baixa na distribuição.

São Bento-MA, 29 de junho de 2017.
Juiz MARCELO MORAES REGO DE SOUZA
Titular da Comarca de São Bento

São Bernardo

Processo nº. 390-64.2008.8.10.0121. (3902008)
Ação: Ação Penal de Competência do Júri.
Autor (a) : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO.
Réu: FRANCISCO FERREIRA DA SILVA JÚNIOR.

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE DESPACHO nº6687968

O DOUTOR Isaac Diego Vieira de Sousa e Silva, JUIZ DE DIREITO, TITULAR DA COMARCA DE SÃO BERNARDO, ESTADO
DO MARANHÃO, NA FORMA DA LEI, ETC. DETERMINA:

A INTIMAÇÃO DE: Francisco Ferreira da Silva Júnior, Brasileiro(a), com endereço no Povoado Porto Formoso, S/nº, Zona Rural ,
filho de Francisco Ferreira da Silva e Bernarda Nascimento Almeida Silva, nascido em 18/02/1988.

FINALIDADE: Para ser intimado do despacho de fl. (s) 97 exarada nos autos da Ação supra, cujo dispositivo segue transcrito.

DISPOSITIVO DO DESPACHO: "[...] O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL ofereceu DENÚNCIA em desfavor de FRANCISCO
FERREIRA DA SILVA JÚNIOR, já qualificados nos autos em epígrafe, incurso nas penas do art. 121, § 2º, inciso II e IV c/c art. 14,
II, do Código Penal. Narra a inicial que no dia 23 de outubro de 2008, por volta das 22 horas, o denunciado teria tentado ceifar a
vida da vítima VILMAR SOUSA, na localidade Porto Formoso, São Bernardo/MA, aplicando-lhe um golpe contra a vítima,
atingindo-a na região das costelas, causando as lesões descritas no Laudo de Exame de Corpo de Delito. A peça acusatória,
acompanhada de rol de testemunhas, e inquérito de fls. 5/30 foi recebida em 29 de janeiro de 2009, mediante decisão de fl. 33,
com determinação de citação do acusado. Defesa prévia de fl. 40 sem rol de testemunhas. Audiência de instrução em duas
assentadas com oitivas de testemunhas sem interrogatório pela revelia do acusado. Alegações finais das partes às fls. 72/73 e
76/79. Às fls. 82/83 o réu foi pronunciado por homicídio qualificado tentado, na forma do art. 121, § 2º, II e IV, c/c art. 14, II, todos
do Código Penal, tendo em vista que restou provada a materialidade e indícios de autoria dos fatos pelo acusado, para julgamento
pelo Tribunal Popular. Devidamente intimadas as partes, foi certificado o trânsito em julgado da pronúncia em 23/11/2015. Rol de
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testemunhas da acusação para plenário às fls. 91. Rol de testemunhas da defesa às fls. 96. Por fim, não havendo diligências
pendentes na forma do art. 423, I, CPP, estando o processo pronto para julgamento, dou por encerrado o presente relatório, no
que designo o dia 29 de agosto de 2017, às 09:00 horas para submissão do feito a julgamento pelo Júri Popular. Intime-se o
Ministério Público. Intime-se o defensor do acusado, pessoalmente. Intime-se o acusado, pessoalmente (mandado ou carta
precatória), bem como por edital. Intimem-se as testemunhas arroladas pelas partes, expedindo-se mandado ou carta precatória
para oitivas no juízo deprecado, com urgência, caso necessário. Demais atos e diligências necessários. São Bernardo (MA), 25 de
junho de 2017. Isaac Diego Vieira de Sousa e Silva Juiz de Direito Titular da Comarca de São Bernardo [...]".

SEDE DO JUÍZO: Secretaria Judicial - Fórum Des. "Bernardo Pio Correia Lima", Rua Dom Pedro II, Planalto - São Bernardo - MA.

Eu, , Hanna Andressa Souza da Silva, secretário (a) judicial, mandei digitar e subscrevo presente edital.

Sao Bernardo - MA, 28 de junho de 2017.

Isaac Diego Vieira de Sousa e Silva
Juiz de Direito
Titular da Comarca de São Bernardo MA.

183251

PROCESSO Nº 0000143-68.2017.8.10.0121 (1432017)
AÇÃO: PROCEDIMENTOS REGIDOS POR OUTROS CÓDIGOS, LEIS ESPARSAS E REGIMENTOS | RETIFICAÇÃO OU
SUPRIMENTO OU RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

REQUERENTE: CLARIANA PEREIRA DA SILVA
ADVOGADO: RAFAEL PINTO ALENCAR ( OAB 12925A-MA )

RÉU:

R.H.,Designo audiência de justificação para o dia 22/08/2017, às 11h10min, no fórum local.Deverá o(a) autor(a) comparecer à
audiência, acompanhado(a) de sua mãe e de suas testemunhas (caso possua) até o máximo de 03 (três). Intime-se, via Advogado.
Dê ciência ao Ministério Público. Cumpra-se. São Bernardo, 26 de junho de 2017.Isaac Diego Vieira de Sousa e SilvaJuiz de
Direito Titular da Comarca de São Bernardo Resp: 187179

PROCESSO Nº 0000156-43.2012.8.10.0121 (1562012)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

AUTOR: MARIA DAS GRAÇAS ALVES MOTA DA SILVA
ADVOGADO: IRINEU VERAS GALVAO FILHO ( OAB 6707-MA )

REU: MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO

R.H., Expeça-se o competente Alvará, para levantamento dos valores ora depositados as fls. 150. Não havendo qualquer
manifestação no prazo de 05 (cinco) dias, arquive-se. Cumpra-se.
São Bernardo, 20 de junho de 2017.
Isaac Diego Vieira de Sousa e Silva
Juiz de Direito Titular da Comarca de São Bernardo
Resp: 187179

PROCESSO Nº 0000166-19.2014.8.10.0121 (1662014)
AÇÃO: PROCEDIMENTOS ESPECIAIS DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA | INTERDIÇÃO

INTERDITANTE: MARCELO LIMA FERREIRA
ADVOGADO: CLEANDRO DIAS SOUSA ( OAB 11014-MA )

INTERDITANDO: MARIA ELIZABETH DE ALMEIDA LIMA

Em que pese o o autor ter juntado documento de fls. 51, a perícia judicial é elemento indispensável à presente demanda. Assim,
determino a intimação do autor para que proceda com a realização da perícia determinada às fls. 40/41, devendo ser respondidas
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todas as perguntas consignadas no termo.

Tendo em vista o julgamento das ações 62014 e 1782014, determino o desapensamento destes autos.
São Bernardo (MA), 15 de maio de 2017.

Isaac Diego Vieira de Sousa e Silva
Juiz de Direito Titular da Comarca de São Bernardo

PROCESSO Nº 0000290-94.2017.8.10.0121 (2902017)
AÇÃO: PROCESSO CAUTELAR | CAUTELAR INOMINADA

REQUERENTE: SIGILBERTO DOS SANTOS COSTA
ADVOGADO: IZAIRTON MARITNS DO CARMO JÚNIOR ( OAB 4399MA-MA )

REQUERIDO: JOAO IGOR VIEIRA CARVALHO PREFEITO DE SAO BERNARDO MA e MUNICIPIO DE SAO BERNARDO

DESPACHO: "Considerando os documentos apresentados pelo autor em audiência, fica o requerido intimado para manifestação
em 10 (dez) dias úteis, nos termos do art. 435, e parágrafo único do CPC. Com o decurso do prazo acima, com ou sem
manifestação,intime-se o autor para apresentar réplica em 15 (quinze) dias, nos termos dos art. 350 e seguintes do CPC.
Satisfeitos os expedientes acima, faça-se conclusão dos autos para saneamento do feito (art. 357, CPC)." Nada mais havendo,
encerrou-se o presente termo que vai assinado.
São Bernardo (MA), 18 de abril de 2017.

Isaac Diego Vieira de Sousa e Silva
Juiz de Direito Titular da Comarca de São Bernardo

Resp: 187179

PROCESSO Nº 0001152-02.2016.8.10.0121 (11532016)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

REQUERENTE: DULCIVANE DA SILVA
ADVOGADO: MARCELA LANNER MELO MOUSINHO ( OAB 16355-MA )

REQUERIDO: COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO - CEMAR
ADVOGADO: TIAGO JOSÉ FEITOSA DE SÁ ( OAB 8654A-MA )

SENTENÇA: Dispensado o relatório conforme disposição contida no art. 38 da Lei nº 9.099/95.Em petição de fls. 66/67, informam
as partes que celebraram um acordo (fls. 69/71) e requerem a sua devida homologação.Dessa forma, HOMOLOGO o acordo ora
firmado, nos termos em que constam, para que produza seus efeitos jurídicos e legais e, por conseguinte, DECLARO
ENCERRADO o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, alínea "b" do CPC.Sem custas e
honorários, pois incabíveis nesta fase (arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95). Certificado o transitado em Julgado, bem como o
cumprimento do acordo, arquivem-se os autos, observadas que sejam as formalidades legais. Em conformidade com a Resolução
GP 11/2013 do TJMA, ficam as partes notificadas que após 120 (cento e vinte) dias do arquivamento definitivo, os autos
processuais serão destruídos. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. São Bernardo, 21 de junho de 2017.

Isaac Diego Vieira de Sousa e Silva
Juiz de Direito Titular da Comarca de São Bernardo

Resp: 187179

PROCESSO Nº 0000190-42.2017.8.10.0121 (1902017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

REQUERENTE: BENEDITA RODRIGUES DA SILVA

REQUERIDO: COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHAO CEMAR
ADVOGADO: TIAGO JOSÉ FEITOSA DE SÁ ( OAB 8654A-MA )

DESPACHO: R.H., Intime-se a parte requerida, via Advogado, para que no prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste acerca da
Certidão de fls. 54, em que a requerente informa suposto descumprimento de acordo anteriormente homologado. Cumpra-se. São
Bernardo, 21 de junho de 2017.

Isaac Diego Vieira de Sousa e Silva
Juiz de Direito Titular da Comarca de São Bernardo
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Resp: 187179

Processo N.º 217-25.2017.8.10.0121 - (Número Antigo: 2172017)
Ação: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Autor (es): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
Réu (s): MARCELO PEREIRA, FRANCISCO JOSE SOUSA DA COSTA , MARCELO LIMA FREITAS

MANDADO DE INTIMAÇÃO N.º 6693683

INTIMAÇÃO DE: Advogado(a) da Parte Acusado, Dr(a). Carlos Zelvane Carneiro Freitas, OAB 15284/MA, inscrito(a) na OAB/MA
n.º 15.284, advogado das partes MARCELO PEREIRA FRANCISCO JOSE SOUSA DA COSTA e MARCELO LIMA FREITAS.

FINALIDADE: Para ter (em) ciência, bem como ser (em) intimado (s) do(a) despacho/decisão de fls. 187/188, nos autos da ação de
Ação Penal - Procedimento Ordinário N.º 2172017, cujo dispositivo segue transcrito.

DISPOSITIVO DA DESPACHO/DECISÃO: "[...] - Tratando-se de causa complexa, com várias réus e excessivo número de
testemunhas, determino vista dos autos às partes para oferta de alegações finais em forma de memoriais, pelo prazo sucessivo de
5 (cinco) dias, iniciando-se pela acusação, seguindo-se às defesa (estes com prazo comum), nos termos do art. 403, § 3º, do CPP.
Após, conclusos para sentença [...]"

SEDE DO JUÍZO: Fórum Des. Bernardo Pio Correia Lima, Rua Dom Pedro II, s/n.º, Bairro Planalto, São Bernardo-MA.
Eu, Hanna Andressa Souza da Silva, Secretário(a) Judicial, mandei digitar, expedi e assino de ordem do MM. Juiz de Direito Titular
desta Comarca de São Bernardo, Dr. Isaac Diego Vieira de Sousa e Silva, o presente mandado, que será publicado no DEJ.
Sao Bernardo - MA, 29 de junho de 2017.

Hanna Andressa Souza da Silva
Secretária Judicial da Comarca de São Bernardo-MA

PROCESSO Nº 0000297-86.2017.8.10.0121 (2972017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

REQUERENTE: MARIA DO AMPARO CAVALCANTE
ADVOGADO: FELIPE BRITO FORTES ( OAB 13301A-MA )

REQUERIDO: COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHAO - CEMAR
ADVOGADO: TIAGO JOSÉ FEITOSA DE SÁ ( OAB 8654A-MA )

DESPACHO: R.H.,Defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos do art. 98 do CPC e da Lei nº 1.060/50. Intime-se a parte
recorrida para apresentar contrarrazões no prazo legal. Após, com ou sem manifestação, remetam-se os autos à TRCC
independentemente de novo despacho. Cumpra-se. São Bernardo-MA, 26 de junho de 2017.

Isaac Diego Vieira de Sousa e Silva
Juiz de Direito Titular da Comarca de São Bernardo

Resp: 187179

PROCESSO Nº 0000312-55.2017.8.10.0121 (3122017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

REQUERENTE: ANTONIO JOSÉ PORTELA COSTA
ADVOGADO: FRANCISCO CÉLIO BEZERRA ( OAB 5050A-MA )

REQUERIDO: JUVENAL TEIXEIRA DA SILVA

SENTENÇA: Processo Nº. 312-55.2017.8.10.0121 - (Número Antigo: 3122017) Ação: Procedimento do Juizado Especial Cível
Autor (es): ANTONIO JOSÉ PORTELA COSTA Réu (s): JUVENAL TEIXEIRA DA SILVA  - TERMO DE AUDIÊNCIA - Aos 26 de
junho de 2017, às 15:51 horas, na sala de audiências, nesta cidade e Comarca de São Bernardo, no Estado do Maranhão, na sala
de audiências, onde se achava o MM. Juiz de Direito Titular da Comarca, Dr. ISAAC DIEGO VIEIRA DE SOUSA E SILVA, foram
apresentados os autos da Ação Cível sob o rito da Lei 9.099/95 em epígrafe para realização de AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO
INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. Ausentes as partes, inclusive a autora, apesar de intimada às fls. 17. aberta a audiência o MM.
Juiz prolatou a seguinte SENTENÇA: Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95. Considerando que a parte
autora não se fez presente, apesar de intimado às fls. 17, DECRETO A EXTINÇÃO DO FEITO sem resolução e mérito, nos
termos do art. 51, I, da Lei 9.099/95. Condeno o autor nas custas e despesas processuais nos termos do art. 51, § 2º, da Lei

Página 2052 de 2382 Diário da Justiça Eletrônico Disponibilização: 30/06/2017
Edição nº 114/2017 Publicação: 03/07/2017

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO - Praça Dom Pedro II, s/n Centro - CEP 65010-905 - São Luis-MA - Fone: (98) 2106-9000 - www.tjma.jus.br
Diário da Justiça Eletrônico - Diretoria Judiciária - Coordenadoria de Jurisprudência e Publicações - Fone: (98) 2106 9805 / 9810 / 9896 / 9897 - publicacoes@tj.ma.gov.br



9.099/95 e Enunciado 28 FONAJE, ficando vedado a repropositura da demanda sem comprovação de pagamento. Após o trânsito
em julgado, arquive-se. Cumpra-se. Nada mais havendo, encerrou-se o presente termo. São Bernardo (MA), 26 de junho de 2017.

Isaac Diego Vieira de Sousa e Silva
Juiz de Direito Titular da Comarca de São Bernardo

Resp: 183038

PROCESSO Nº 0000316-92.2017.8.10.0121 (3162017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

REQUERENTE: JOSIANE DE A PORTELA ME ALMEIDA PORTELA e JOSIANE DE ALMEIDA PORTELA
ADVOGADO: RAFAEL PINTO ALENCAR ( OAB 12925A-MA ) e RAFAEL PINTO ALENCAR ( OAB 12925A-MA )

REQUERIDO: MARIA DORISMAR GUIMARAES SOUSA

SENTENÇA: TERMO DE AUDIÊNCIA - Aos 26/06/2017 às 16:15 horas, na sala de audiências, nesta cidade e Comarca de São
Bernardo, no Estado do Maranhão, na sala de audiências, onde se achava o MM. Juiz de Direito Titular da Comarca, Dr. ISAAC
DIEGO VIEIRA DE SOUSA E SILVA, foram apresentados os autos da Ação Cível sob o rito da Lei 9.099/95 em epígrafe para
realização de AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. Ausentes as partes, contudo, aviada petição de fls.
13/14 indicando a solução amigável da lide. Aberta a audiência, o MM. Juiz prolatou a seguinte SENTENÇA: Relatório dispensado
nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95. Considerando que o acordo de fls. 13/14 satisfaz os requisitos do negócio jurídico, previstos
no art. 104, do Código Civil (capacidade das partes, objeto lícito e possível e determinado), HOMOLOGO POR SENTENÇA os
termos da avença celebrada entre as partes, decretando a EXTINÇÃO DO FEITO com resolução e mérito, nos termos do
art. 22, parágrafo único do Lei 9.099/95 e art. 487, III, "b", do CPC. Sem custas ou honorários advocatícios, conforme art. 55, da
Lei 9.099/95. Fica autorizado o desentranhamento dos documentos acostados à inicial, mediante certidão nos autos. Arquive-se.
Cumpra-se. Nada mais havendo, encerrou-se o presente termo. São Bernardo (MA), 26 de junho de 2017.

Isaac Diego Vieira de Sousa e Silva
Juiz de Direito Titular da Comarca de São Bernardo

Resp: 183038

Processo N.º 352-71.2016.8.10.0121 - (Número Antigo: 3522016)
Ação: Representação Criminal
Autor (es): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
Réu (s): RAMON VALE DA COSTA

MANDADO DE INTIMAÇÃO N.º 6692178

INTIMAÇÃO DE: IGOR DA SILVA OLIVEIRA, inscrito(a) na OAB/MA n.º 8822, advogado da parte adversa RAMON VALE DA
COSTA.

FINALIDADE: Para ter (em) ciência e comparecer (em) à audiência tipo de Apresentação (instrução e julgamento), designada para
o dia 05/09/2017 às 16:30 horas, na sede deste Juízo.

SEDE DO JUÍZO: Fórum Des. Bernardo Pio Correia Lima, Rua Dom Pedro II, s/n.º, Bairro Planalto, São Bernardo-MA.
Eu, Hanna Andressa Souza da Silva, Secretário(a) Judicial, mandei digitar, expedi e assino de ordem do MM. Juiz de Direito Titular
desta Comarca de São Bernardo, Dr. Isaac Diego Vieira de Sousa e Silva, o presente mandado, que será publicado no DEJ.
Sao Bernardo - MA, 29 de junho de 2017.

Hanna Andressa Souza da Silva
Secretária Judicial da Comarca de São Bernardo-MA

Processo N.º 407-27.2013.8.10.0121 - (Número Antigo: 4032013)
Ação: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Autor (es): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
Réu (s): MARCIO RIDDLAN NASCIMENTO CUNHA, ANTONIO MARCOS SOUZA , MARIA ELIZABETH SOUSA SILVA

MANDADO DE INTIMAÇÃO N.º 6690743

INTIMAÇÃO DE: EDGERSON DE ARAÚJO CUNHA, inscrito(a) na OAB/MA n.º 13.268 A, advogado(a) da parte MARIA
ELIZABETH SOUSA SILVA.
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FINALIDADE: Para ter (em) ciência e comparecer (em) à audiência tipo de Instrucao e Julgamento - Criminal, designada para o dia
16/08/2017 às 09:15 horas, na sede deste Juízo.

SEDE DO JUÍZO: Fórum Des. Bernardo Pio Correia Lima, Rua Dom Pedro II, s/n.º, Bairro Planalto, São Bernardo-MA.
Eu, Hanna Andressa Souza da Silva, Secretário(a) Judicial, mandei digitar, expedi e assino de ordem do MM. Juiz de Direito Titular
desta Comarca de São Bernardo, Dr. Isaac Diego Vieira de Sousa e Silva, o presente mandado, que será publicado no DEJ.
Sao Bernardo - MA, 28 de junho de 2017.

Hanna Andressa Souza da Silva
Secretária Judicial da Comarca de São Bernardo-MA

Processo N.º 407-27.2013.8.10.0121 - (Número Antigo: 4032013)
Ação: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Autor (es): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
Réu (s): MARCIO RIDDLAN NASCIMENTO CUNHA, ANTONIO MARCOS SOUZA , MARIA ELIZABETH SOUSA SILVA

MANDADO DE INTIMAÇÃO N.º 6690812

INTIMAÇÃO DE: JOELSI FRANK COSTA, inscrito(a) na OAB/MA n.º 13.415, advogado(a) da parte MARCIO RIDDLAN
NASCIMENTO CUNHA.

FINALIDADE: Para ter (em) ciência e comparecer (em) à audiência tipo de Instrucao e Julgamento - Criminal, designada para o dia
16/08/2017 às 09:15 horas, na sede deste Juízo.

SEDE DO JUÍZO: Fórum Des. Bernardo Pio Correia Lima, Rua Dom Pedro II, s/n.º, Bairro Planalto, São Bernardo-MA.
Eu, Hanna Andressa Souza da Silva, Secretário(a) Judicial, mandei digitar, expedi e assino de ordem do MM. Juiz de Direito Titular
desta Comarca de São Bernardo, Dr. Isaac Diego Vieira de Sousa e Silva, o presente mandado, que será publicado no DEJ.
Sao Bernardo - MA, 28 de junho de 2017.

Hanna Andressa Souza da Silva
Secretária Judicial da Comarca de São Bernardo-MA

Processo N.º 407-27.2013.8.10.0121 - (Número Antigo: 4032013)
Ação: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Autor (es): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
Réu (s): MARCIO RIDDLAN NASCIMENTO CUNHA

MANDADO DE INTIMAÇÃO N.º 6690703

INTIMAÇÃO DE: ANTONIO RODRIGUES MONTEIRO NETO, inscrito(a) na OAB/MA n.º 8679, advogado(a) da parte ANTONIO
MARCOS SOUZA.

FINALIDADE: Para ter (em) ciência e comparecer (em) à audiência tipo de Instrucao e Julgamento - Criminal, designada para o dia
16/08/2017 às 09:15 horas, na sede deste Juízo.

SEDE DO JUÍZO: Fórum Des. Bernardo Pio Correia Lima, Rua Dom Pedro II, s/n.º, Bairro Planalto, São Bernardo-MA.
Eu, Hanna Andressa Souza da Silva, Secretário(a) Judicial, mandei digitar, expedi e assino de ordem do MM. Juiz de Direito Titular
desta Comarca de São Bernardo, Dr. Isaac Diego Vieira de Sousa e Silva, o presente mandado, que será publicado no DEJ.
Sao Bernardo - MA, 28 de junho de 2017.

Hanna Andressa Souza da Silva
Secretária Judicial da Comarca de São Bernardo-MA

PROCESSO Nº 0000449-71.2016.8.10.0121 (4492016)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

REQUERENTE: SUELI ALMEIDA ROCHA
ADVOGADO: AYRTON FERNANDES RODRIGUES JUNIOR ( OAB 10139A-MA )
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REQUERIDO: JOSÉ GUIMARÃES TEIXEIRA DA CRUZ
ADVOGADO: RAFAEL PINTO ALENCAR ( OAB 12925A-MA )

DESPACHO: R.H., Intimem-se as partes acerca do retorno dos autos da instância superior, para que no prazo de 05 (cinco) dias,
requeiram o que entender pertinente. Cumpra-se. São Bernardo (MA), 20 de junho de 2017.

Isaac Diego Vieira de Sousa e Silva
Juiz de Direito Titular da Comarca de São Bernardo

Resp: 187179

Processo N.º 763-56.2012.8.10.0121 - (Número Antigo: 7662012)
Ação: Ação Penal de Competência do Júri
Autor (es): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
Réu (s): MAURO DE JESUS DA SILVA AGUIAR

MANDADO DE INTIMAÇÃO N.º 6688381

INTIMAÇÃO DE: JOSÉ VINÍCIUS FARIAS DOS SANTOS, inscrito(a) na OAB/PI n.º 5573, advogado(a) da parte passiva MAURO
DE JESUS DA SILVA AGUIAR.

FINALIDADE: Para ter (em) ciência, bem como ser (em) intimado (s) do(a) despacho/decisão de fls. 92, nos autos da ação de
Ação Penal de Competência do Júri N.º 7662012, cujo dispositivo segue transcrito.

DISPOSITIVO DA DESPACHO: "[...] DESPACHO - Tendo em vista o requerimento de fls. 91, defiro o pedido de renúncia
formulado e NOMEIO NOVO DEFENSOR DATIVO ao réu, DR. JOSÉ VINÍCIUS FARIAS DOS SANTOS, Advogado OAB/PI
5573/PI, para apresentar cumprir o despacho de fls. 86, nos termos do art. 422, CPP, no prazo de 05 (cinco) dias: CPP: Art. 422.
Ao receber os autos, o presidente do Tribunal do Júri determinará a intimação do órgão do Ministério Público ou do querelante, no
caso de queixa, e do defensor, para, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentarem rol de testemunhas que irão depor em plenário, até
o máximo de 5 (cinco), oportunidade em que poderão juntar documentos e requerer diligência. Faço registrar que ao fim da
demanda, com o fiel desempenho das funções e encargos da presente nomeação por parte do defensor dativo, serão arbitrados
honorários advocatícios, custeados pelo Estado do Maranhão, proporcionais à complexidade dos trabalhos, nos termos do art. 5º,
LXXIV, e art. 133, ambos da Constituição Federal, e convênio firmado entre o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão
e Ordem dos Advogados do Brasil - Seccional do Estado do Maranhão. Notifique-se a Procuradoria Geral do Estado do Maranhão
e Defensoria Pública do Estado do Maranhão, para ciência e manifestação no prazo de 10 (dez) dias. Após, conclusos.[...]"

SEDE DO JUÍZO: Fórum Des. Bernardo Pio Correia Lima, Rua Dom Pedro II, s/n.º, Bairro Planalto, São Bernardo-MA.
Eu, Hanna Andressa Souza da Silva, Secretário(a) Judicial, mandei digitar, expedi e assino de ordem do MM. Juiz de Direito Titular
desta Comarca de São Bernardo, Dr. Isaac Diego Vieira de Sousa e Silva, o presente mandado, que será publicado no DEJ.
Sao Bernardo - MA, 28 de junho de 2017.

Hanna Andressa Souza da Silva
Secretária Judicial da Comarca de São Bernardo-MA

PROCESSO Nº 0000853-25.2016.8.10.0121 (8532016)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

REQUERENTE: FRANCISCO MENDES SOUZA
ADVOGADO: MARCELA LANNER MELO MOUSINHO ( OAB 16355-MA )

REQUERIDO: COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO - CEMAR
ADVOGADO: TIAGO JOSÉ FEITOSA DE SÁ ( OAB 8654A-MA )

SENTENÇA: Dispensado o relatório conforme disposição contida no art. 38 da Lei nº 9.099/95.Em petição de fls. 75/76, informam
as partes que celebraram um acordo (fls. 77/79) e requerem a sua devida homologação.Dessa forma, HOMOLOGO o acordo ora
firmado, nos termos em que constam, para que produza seus efeitos jurídicos e legais e, por conseguinte, DECLARO
ENCERRADO o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, alínea "b" do CPC. Sem custas e honorários,
pois incabíveis nesta fase (arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95).Certificado o transitado em Julgado, bem como o cumprimento do
acordo, arquivem-se os autos, observadas que sejam as formalidades legais. Em conformidade com a Resolução GP 11/2013 do
TJMA, ficam as partes notificadas que após 120 (cento e vinte) dias do arquivamento definitivo, os autos processuais serão
destruídos.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. São Bernardo, 21 de junho de 2017.

Isaac Diego Vieira de Sousa e Silva
Juiz de Direito Titular da Comarca de São Bernardo
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Resp: 187179

PROCESSO Nº 9000067-32.2010.8.10.0121 (900672010)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

REQUERENTE: ERCILIO ALVES CARDOSO e MARIA DOS AFLITOS R. CARDOSO
ADVOGADO: ANTONIO RODRIGUES MONTEIRO NETO ( OAB 8679-MA ) e ANTONIO RODRIGUES MONTEIRO NETO ( OAB
8679-MA )

REQUERIDO: BANCO BONSUCESSO S/A
ADVOGADO: FLAIDA BEATRIZ NUNES DE CARVALHO ( OAB 96864-MG ) e JOÃO GENTIL DE GALIZA ( OAB 9814-MA )
• VALOR DO SALDO REMANESCENTE: R$ 4.746,73  (quatro mil setecentos e quarenta e seis reais e setenta e três centavos)

DESPACHO: • Intime-se o requerido, via Advogado, para que efetue o pagamento do valor apurado as fls. 158, no valor de R$
4.746,73 (quatro mil setecentos e quarenta e seis reais e setenta e três centavos), no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de
incidência da multa de 10% (dez por cento) sobre a quantia, nos termos do artigo 523, § 1º do CPC. • Transcorrido o prazo sem o
pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova
intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Apresentada impugnação ou decorrido o prazo total, venham os autos
conclusos. Cumpra-se. São Bernardo, 20 de junho de 2017.

Isaac Diego Vieira de Sousa e Silva
Juiz de Direito Titular da Comarca de São Bernardo

Resp: 187179

PROCESSO Nº 0001025-64.2016.8.10.0121 (10262016)
AÇÃO: PROCEDIMENTOS REGIDOS POR OUTROS CÓDIGOS, LEIS ESPARSAS E REGIMENTOS | MANDADO DE
SEGURANÇA

IMPETRANTE: JOAO IGOR VIEIRA CARVALHO PREFEITO DE SAO BERNARDO MA
ADVOGADO: AJALMAR REGO DA ROCHA FILHO ( OAB 7075-MA ) e AJALMAR REGO DA ROCHA FILHO ( OAB 3813-PI )

IMPETRADO: CORIOLANO SILVA DE ALMEIDA
ADVOGADO: FRANCISCO CÉLIO BEZERRA ( OAB 5050A-MA )

Processo Nº. 1025-64.2016.8.10.0121 - (Número Antigo: 10262016)Ação: Mandado de SegurançaAutor (es): JOAO IGOR VIEIRA
CARVALHORéu (s): CORIOLANO SILVA DE ALMEIDA SENTENÇA Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por
JOÃO IGOR VIEIRA CARVALHO contra ato reputado ilegal de CORIOLANO SILVA DE ALMEIDA (até então prefeito do município
de São Bernardo/MA), todos já qualificados na petição vestibular.Aduzia o impetrante, em apertada síntese, que foi eleito no dia
02/10/2016 como novo prefeito do município de São Bernardo/MA e que, logo após o resultado, ingressou com requerimento
administrativo (13/10/2016) com o fito de formar a equipe de transição. Decorrido o prazo legal do requerimento sem que houvesse
qualquer resposta do então prefeito do município, este, por meio da Procuradoria do Município, em 31/10/2016 (oito dias após o
término do prazo legal), apresentou resposta por meio do ofício de nº 01.3110/2016, onde, negou-se a efetuar a transição sob o
fundamento de que esta deveria se realizar nos termos determinados pela "legislação" municipal, "legislação" esta que, pelo
narrado, ainda se encontrava em fase inicial do processo legislativo. O impetrante fundamentou os requerimentos, inclusive a
antecipação da tutela, na possibilidade do iminente perecimento dos bens e valores municipais, em decorrência da falta de
transparência dos atos, bem como em relatos da ocorrência de dilapidação do erário. Assim, requereu, em sede de liminar, que
seja cumprido o art. 156, parágrafo único da Constituição do Estado do Maranhão, bem como, na esteira da Lei de
responsabilidade fiscal, na Lei Estadual nº 10.185/2015, na Lei nº 12.527/2011 (Lei da Transparência) e em consonância com a lei
10.609/2002, por analogia, seja determinada a criação de uma equipe de transição, a fim de que as contas, documentos e créditos
do município sejam compartilhados com o futuro administrador, de sorte a afastar a possibilidade de vilipêndio da coisa
pública.Acostou documentos, às fls. 16/57.Decisão de fls. 64/62 foi concedida a tutela de urgência.Intimada a autoridade coatora
apresentou manifestação às fls. 71/87.Em parecer, o Ministério Público Eleitoral, manifestou-se pela extinção do feito ante a perda
de objeto, uma vez que já ocorreu a mudança de gestores, não havendo mais em que se falar em equipe de transição.2.
FUNDAMENTAÇÃO E DISPOSITIVOConsiderando a que já houve mudança na gestão municipal, constata-se que não há motivo
para continuar o andamento do presente processo, eis que evidente a perda do objeto do presente mandamus e em conseqüência,
ausente o interesse processual da parte autora, devendo o mesmo ser extinto conforme prescreve o art. 485, VI, do
NCPC.PROCESSUAL CIVIL - PERDA DE OBJETO DE MANDADO DE SEGURANÇA - CAUSA SUPERVENIENTE DE PERDA
DE INTERESSE PROCESSUAL - INEXISTÊNCIA DE POTENCIAL UTILIDADE DO RECURSO ORDINÁRIO - IMPOSSIBILIDADE
DE RESOLUÇÃO DE MÉRITO. 1. A perda da objeto do mandado de segurança é causa superveniente de falta de interesse
processual, impedindo a resolução do mérito do recurso ordinário. 2. Recurso ordinário não provido. (STJ - RMS: 24305 SP
2007/0130540-7, Relator: Ministra ELIANA CALMON, Data de Julgamento: 17/02/2009, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de
Publicação: 24/03/2009). (DESTAQUEI).Ex positis, e com base na fundamentação supra, julgo extinto, sem resolver o mérito, nos
termos do art. 485, VI, NCPC, o presente processo, diante da perda superveniente do objeto/ interesse processual. Sem
custas.Transitada em julgado esta decisão, promova-se a baixa e o arquivamento dos autos.Publique-se. Registre-se. Intimem-se

Página 2056 de 2382 Diário da Justiça Eletrônico Disponibilização: 30/06/2017
Edição nº 114/2017 Publicação: 03/07/2017

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO - Praça Dom Pedro II, s/n Centro - CEP 65010-905 - São Luis-MA - Fone: (98) 2106-9000 - www.tjma.jus.br
Diário da Justiça Eletrônico - Diretoria Judiciária - Coordenadoria de Jurisprudência e Publicações - Fone: (98) 2106 9805 / 9810 / 9896 / 9897 - publicacoes@tj.ma.gov.br



São Bernardo (MA), 9 de fevereiro de 2017. Isaac Diego Vieira de Sousa e SilvaJuiz de Direito Titular da Comarca de São
Bernardo Resp: 183707

São Domingos do Azeitão

PROCESSO nº 246-72.2017.8.10.0122
Ação: Reintegração de Cargo c/c Indenização pelas perdas salariais
Autor: Valdete Carvalho da Silva
Advogado: José Alves de Andrade Filho - OAB/MA 15.190-A
Réu: Município de São Domingos do Azeitão - MA
Advogado: Bernardino Rego Neto - OAB/MA 13.551
DECISÃO

Relatório.1.

Trata-se de Ação de Reintegração em Cargo Público com pedido de tutela de evidência, formulado por Valdete Carvalho da Silva,
em face do Município de São Domingos do Azeitão – MA, pleiteando, em suma, a concessão de liminar para que o requerido
seja compelido a reintegrar a requerente para o cargo de auxiliar de serviços gerais.
Aduz que ficou classificada na 63ª colocação do concurso, regido pelo edital nº 01/2008 da Prefeitura Municipal de São Domingos
do Azeitão – MA, com 25 (vinte e cinco) vagas para o cargo de auxiliar de serviços gerais, sendo nomeada em dezembro 2011 e
tendo tomado posse no mesmo mês, mas que teve sua nomeação anulada por meio a Portaria 014/2013 sem que fosse garantido
o contraditório e ampla defesa.
Em manifestação de fls. 133-141, o Município, sem juntar documentos, alegou que a autora fora classificada fora dos números das
vagas, não fazendo jus à nomeação, bem como ter havido preterição da nomeação da autora frente aos demais candidatos
classificados.
É o breve relatório. Passo a decidir sobre o pedido de tutela de evidência.

Fundamentação.1.
2.1 – Dos requisitos da tutela de evidência.

Atutela de evidência está prevista no art. 311 do CPC.
Art. 311. A tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado
útil do processo, quando:
I - ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte;
II - as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos
repetitivos ou em súmula vinculante;
III - se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será
decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa;
IV - a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu
não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável.
Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e III, o juiz poderá decidir liminarmente.
O pleito da autora está fundamentado no inciso IV citado acima, juntando os documentos de fls. 22-87 e 93-122 como prova
documental.
Os documentos juntados pela autora serão analisados em tópico adiante, logo após a análise das alegações do Município, a fim de
se constatar se os requisitos da tutela de evidência foram satisfeitos.
2.2– Da prova documental coligida para concessão da tutela e das alegações do Município.
Inicialmente, o Município juntou manifestação subscrita por causídico sem procuração, uma vez que o ente não conta com
Procuradoria, sendo a sua defesa feita por advogados indicados pelo gestor. Assim, dependem de procuração nos autos para
postular em nome do réu.
Como qualquer decisão contra o réu repercutirá em toda sociedade, uma vez que se tratam de verbas públicas, entendo por bem
analisar a manifestação apresentada, devendo a representação judicial ser regularizada imediatamente, sob pena de
reconhecimento da revelia, nos termos do art. 76, §1º, II do CPC.
Feitas tais considerações, passo à análise dos argumentos expendidos na manifestação de fls. 133-141.
O Município afirma que a autora não fora aprovada dentro do número das vagas, não tendo, portanto, direito à nomeação. De
acordo com o edital do concurso 01/2008 (fls. 22-45 e 93-105), para o cargo de serviços gerais, foram oferecidas 25 (vinte e cinco)
vagas, nos termos do item 1.1 do edital.
A autora logrou a classificação na 63ª posição, conforme resultado final de fls. 46-48 e 106-113. Bem distante, portanto, do número
de vagas oferecidas no certame.
Ocorre que, o fato da autora não se classificar dentro do número de vagas não implica dizer que não possa ser nomeada. O que
não há é direito subjetivo à nomeação do candidato classificado em tais condições.
Assim,a Administração tem o poder discricionário para decidir o momento adequado para a nomeação, observando os critérios da
conveniência e oportunidade.Mas, uma vez nomeando a autorapara assumir o cargo em que ficou classificada, conforme Portaria
nº 146/2011, de fl. 80, o ato de nomeação só poderia ter sido desfeito mediante procedimento próprio, devendo obrigatoriamente
garantir o contraditório e a ampla defesa.
Quanto à preterição da nomeação, inicialmente destaco que o Município não juntou nenhum documento apto a comprovar tal
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alegação.
Já a parte autora colacionou aos autos a Portaria nº 0123/2011 (fl. 119), que nomeou Sandra Lúcia Alves da Costa, aprovada para
o mesmo cargo da autora na 60ª posição, bem como a Portaria nº 0140/2011 (fl. 121), nomeando Valdirene Madalena de Jesus
Ferreira, também aprovada para o mesmo cargo na autora na 62ª posição. Com isso, percebe-se que pessoas aprovadas em
posições imediatamente anteriores à autora também foram nomeadas.
Não é necessário que todos os candidatos tenham tomado posse e estejam trabalhando para que a autora tenha direito à
nomeação. Isso porque, após três anos da realização do concurso, uma vez que realizado em 2008 e a nomeação em 2011, é
possível que muitos candidatos classificados tenham desistido ao lango desse lapso temporal.
Em casos assim, o STJ entende que a desistência de candidatos aprovados dentro do número de vagas previsto no edital do
certame resulta em direito do próximo classificado à convocação para a posse, conforme o julgado a seguir.
ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO.
DESISTÊNCIA DE CANDIDATO CONVOCADO PARA PREENCHIMENTO DE VAGA PREVISTA NO EDITAL. DIREITO
SUBJETIVO DO CANDIDATO CLASSIFICADO IMEDIATAMENTE APÓS. EXISTÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE E
DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO.
1. A desistência de candidatos aprovados dentro do número de vagas previsto no edital do certame resulta em direito do
próximo classificado à convocação para a posse ou para a próxima fase do concurso, conforme o caso.
2. É que a necessidade e o interesse da administração no preenchimento dos cargos ofertados está estabelecida no edital
de abertura do concurso e a convocação do candidato que, logo após desiste, comprova a necessidade de convocação
do próximo candidato na ordem de classificação. A repeito: RE 643674 AgR, Relator Min. Ricardo Lewandowski, Segunda
Turma, DJe-168; ARE 675202 AgR, Relator Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe-164.
3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no RMS 48.266/TO, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/08/2015, DJe 27/08/2015).
Feitas tais ponderações, passo à análise dos requisitos insculpidos no art. 311, IV do CPC. Segundo o magistério de Leonardo
Carneiro da Cunha1,
“a concessão da tutela provisória de evidência depende da prova das alegações de fato e da demonstração de probabilidade do
acolhimento do pedido formulado pela parte. As afirmações de fato e de direito põem-se em estado de evidência, justificando-se a
antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional postulada, com concretização do princípio da duração razoável”.
Mais adiante, ao comentar o inciso IV do art. 311 do CPC, assim se manifesta o citado autor.
“A evidência, que decorre da prova documental apresentada pelo autor, não deve ser desfeita por prova igualmente documental
do réu. Se a prova documental apresentada pelo autor for suficiente para comprovar suas alegações, sem que o réu apresente
qualquer dúvida razoável, haverá evidência que justifique a concessão da tutela provisória”.
Pois bem. A autora juntou a seguinte prova documental para fundamentar seu pedido: edital do concurso 01/2008 (fls. 22-45 e
93-105); resultado final do concurso (fls. 106-113), em que aparece classificada na 63ª posição; Portaria nº 146/2011, de fl. 80,
nomeando a autora; contracheques de fls. 78-79 em nome da autora; Portaria nº 0123/2011 (fl. 119), nomeando Sandra Lúcia
Alves da Costa, 60ª colocada para o mesmo cargo da autora; Portaria nº 0140/2011 (fl. 121), nomeando Valdirene Madalena de
Jesus Ferreira, 62ª colocada para o mesmo cargo da autora.
Já o Município, em sua manifestação, limitou-se a afirmar que não haveria o direito à nomeação por não estar dentro das vagas,
bem como ter havido preterição da nomeação. No entanto, não juntou documento algum apto a comprovar suas alegações.
Com isso, o réu não foi capaz de apresentar dúvida razoável às alegações da autora, que, por sua vez, juntou prova documental
suficiente para demonstrar a evidência do seu direito, o que justifica a concessão da tutela provisória.
Nesse sentido, veja-se o julgado que segue.
Agravo de instrumento - ação ordinária - seguro de vida em grupo - empregados aposentados - modificação das condições da
apólice - tutela de evidência - prova dos fatos constitutivos do direito do autor - presença - dúvida razoável - inexistência - recurso
não provido.
1. O deferimento da tutela provisória de evidência prevista no art. 311, IV, do Código de Processo Civil de 2015, exige a presença
de prova suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, bem como a inexistência de dúvida razoável oposta pelo réu.
2. Havendo nos autos elementos que demonstrem que os empregados aposentados tiveram alteradas as condições do seguro de
vida em grupo sem que fossem previamente ouvidos e não tendo as rés apresentado prova que gere dúvida razoável quanto ao
direito alegado, cabível a concessão da tutela de evidência.
(TJ MG - AGRAVO DE INSTRUMENTO 1.0000.16.096146-2/001 - COMARCA DE BELO HORIZONTE - 4ª VARA DA FAZENDA
PÚBLICA E AUTARQUIAS. Rel. Marcelo Rodrigues. Julgado em 26 de Março de 17. Publicação em 28/03/2017).
Por tais motivos, é imperioso o deferimento parcial da tutela de evidência requerida. Isso porque, a autora pleiteia a reintegração
ao cargo que ocupava, bem como o pagamento de todas as verbas salariais devidas no período de afastamento.
O pagamento das verbas salariais é matéria atinente ao mérito, não sendo cabível tal análise nesse momento, cuja apreciação
será feita na sentença.

Conclusão.1.

Diante do exposto, preenchidos os requisitos previstos no art. 311, IVdo Código de Processo Civil, CONCEDO PARCIALMENTE
A TUTELA DE EVIDÊNCIArequerida para determinar ao MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO AZEITÃO-MA que reintegre
VALDETE CARVALHO DA SILVA no cargo de auxiliar de serviços gerais aos quadros de servidores do Município.
Fixo prazo de 15(quinze) dias para que o Município cumpra a determinação judicial, sob pena de multa de R$ 100,00 (cemreais)
por dia de descumprimento, limitada a R$2.000,00(dois mil reais).
Cite-se o MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO AZEITÃO - MA, na pessoa de seu Prefeito e do advogado de fl.141, para,
querendo, contestar a ação no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do artigo 183 do Código de Processo Civil, devendo juntar
procuração para tanto, sob pena de revelia.
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Apresentada a contestação ou transcorrido in albis o prazo, voltem os autos conclusos para julgamento antecipado do mérito, nos
termos do art. 355 do CPC, uma vez que não há necessidade de produção de outras provas.
Esta decisão servirá como MANDADO DE NOTIFICAÇÃO E CITAÇÃO DO PREFEITO e DO PROCURADOR, devendo ser
cumprida por Oficial de Justiça.
Publique-se e intime-se a autora, por meio de seu advogado.
São Domingos do Azeitão/MA, 23 de junho de 2017.
Caio Davi Medeiros Veras
Juiz de Direito
Titular da Comarca de São Domingos do Azeitão/MA
1Cunha, Leonardo Carneiro da. A Fazenda Pública em Juízo. 13ª ed..Rio de Janeiro: Forense, 2016.

PROCESSO nº 242-35.2017.8.10.0122
Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível
Requerente: Juvenal Jascinto da Silva
Advogada: Fabiana Furtado Schwindt - OAB/MA 6.349
Requerido: Banco BGN - Banco CETELEM
FINALIDADE: Intimar a parte requerente, por intermédio de sua advogada, para tomar conhecimento do despacho proferido nos
autos, como segue:
DESPACHO

Considerando que o autor afirma a inexistência de débito com o banco requerido, o que demanda prova em sentido contrário,
tenho por bem postergar a análise da tutela de urgência para após a audiência una, ocasião na qual será apresentada a
contestação.

1.

Designo o dia 14/08/2017, às 14h:30min para realização de audiência de conciliação, instrução e julgamento;2.
Cite-se o requerido de todos os termos da presente ação (por carta), bem como para comparecimento à audiência. Anote-se
que o seu não comparecimento implica a presunção de serem verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, passando-se
ao julgamento imediato da causa;

3.

Intime-se o requerente (por meio de seu advogado), registre-se na intimação que sua ausência injustificada implicará na
extinção do processo(art. 51, I, da Lei 9.099/95);

4.

Na ocasião da audiência deverá o autor juntar cópia do cartão no qual recebe seu benefício, assim como declaração
de que somente possui aquela conta bancária, além de extrato do mês anterior e posterior ao suposto recebimento
do empréstimo, vez que este ônus é do requerente consoante enunciado 01 do I Forum de Debates da Magistratura
Maranhense: “O extrato bancário não é documento essencial para a propositura da ação nos casos de empréstimos
consignados, mas é ônus da parte autora a sua juntada na petição inicial, pois é este o momento processual
adequado para a produção dessa prova, cabendo à parte autora, se for o caso, comprovar eventual impedimento
(Arts.434 e 435 do CPC). Nas ações sob o rito da Lei 9.099/95, o extrato pode ser juntado até o momento da
audiência conciliação, instrução e julgamento” .

5.

Na audiência, não sendo obtida a conciliação, o requerido apresentará resposta escrita ou oral que será reduzida a termo,
acompanhada de documentos e rol de testemunhas.
São Domingos do Azeitão/MA, 13 de junho de 2017.
Caio Davi Medeiros Veras
Juiz de Direito
Titular da Comarca de São Domingos do Azeitão/MA

PROCESSO nº 246-72.2017.8.10.0122
Ação: Reintegração de Cargo c/c Indenização pelas perdas salariais
Autor: Valdete Carvalho da Silva
Advogado: José Alves de Andrade Filho - OAB/MA 15.190-A
Réu: Município de São Domingos do Azeitão - MA
Advogado: Bernardino Rego Neto - OAB/MA 13.551
FINALIDADE: Intimar a parte autora, por intermédio de seu advogado José Alves de Andrade Filho - OAB/MA 15.190-A, para
tomar conhecimento da decisão proferida nos autos, como segue:
DECISÃO

Relatório.1.

Trata-se de Ação de Reintegração em Cargo Público com pedido de tutela de evidência, formulado por Valdete Carvalho da Silva,
em face do Município de São Domingos do Azeitão – MA, pleiteando, em suma, a concessão de liminar para que o requerido
seja compelido a reintegrar a requerente para o cargo de auxiliar de serviços gerais.
Aduz que ficou classificada na 63ª colocação do concurso, regido pelo edital nº 01/2008 da Prefeitura Municipal de São Domingos
do Azeitão – MA, com 25 (vinte e cinco) vagas para o cargo de auxiliar de serviços gerais, sendo nomeada em dezembro 2011 e
tendo tomado posse no mesmo mês, mas que teve sua nomeação anulada por meio a Portaria 014/2013 sem que fosse garantido
o contraditório e ampla defesa.
Em manifestação de fls. 133-141, o Município, sem juntar documentos, alegou que a autora fora classificada fora dos números das
vagas, não fazendo jus à nomeação, bem como ter havido preterição da nomeação da autora frente aos demais candidatos
classificados.
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É o breve relatório. Passo a decidir sobre o pedido de tutela de evidência.
Fundamentação.1.
2.1 – Dos requisitos da tutela de evidência.

Atutela de evidência está prevista no art. 311 do CPC.
Art. 311. A tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado
útil do processo, quando:
I - ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte;
II - as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos
repetitivos ou em súmula vinculante;
III - se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será
decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa;
IV - a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu
não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável.
Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e III, o juiz poderá decidir liminarmente.
O pleito da autora está fundamentado no inciso IV citado acima, juntando os documentos de fls. 22-87 e 93-122 como prova
documental.
Os documentos juntados pela autora serão analisados em tópico adiante, logo após a análise das alegações do Município, a fim de
se constatar se os requisitos da tutela de evidência foram satisfeitos.
2.2– Da prova documental coligida para concessão da tutela e das alegações do Município.
Inicialmente, o Município juntou manifestação subscrita por causídico sem procuração, uma vez que o ente não conta com
Procuradoria, sendo a sua defesa feita por advogados indicados pelo gestor. Assim, dependem de procuração nos autos para
postular em nome do réu.
Como qualquer decisão contra o réu repercutirá em toda sociedade, uma vez que se tratam de verbas públicas, entendo por bem
analisar a manifestação apresentada, devendo a representação judicial ser regularizada imediatamente, sob pena de
reconhecimento da revelia, nos termos do art. 76, §1º, II do CPC.
Feitas tais considerações, passo à análise dos argumentos expendidos na manifestação de fls. 133-141.
O Município afirma que a autora não fora aprovada dentro do número das vagas, não tendo, portanto, direito à nomeação. De
acordo com o edital do concurso 01/2008 (fls. 22-45 e 93-105), para o cargo de serviços gerais, foram oferecidas 25 (vinte e cinco)
vagas, nos termos do item 1.1 do edital.
A autora logrou a classificação na 63ª posição, conforme resultado final de fls. 46-48 e 106-113. Bem distante, portanto, do número
de vagas oferecidas no certame.
Ocorre que, o fato da autora não se classificar dentro do número de vagas não implica dizer que não possa ser nomeada. O que
não há é direito subjetivo à nomeação do candidato classificado em tais condições.
Assim,a Administração tem o poder discricionário para decidir o momento adequado para a nomeação, observando os critérios da
conveniência e oportunidade.Mas, uma vez nomeando a autorapara assumir o cargo em que ficou classificada, conforme Portaria
nº 146/2011, de fl. 80, o ato de nomeação só poderia ter sido desfeito mediante procedimento próprio, devendo obrigatoriamente
garantir o contraditório e a ampla defesa.
Quanto à preterição da nomeação, inicialmente destaco que o Município não juntou nenhum documento apto a comprovar tal
alegação.
Já a parte autora colacionou aos autos a Portaria nº 0123/2011 (fl. 119), que nomeou Sandra Lúcia Alves da Costa, aprovada para
o mesmo cargo da autora na 60ª posição, bem como a Portaria nº 0140/2011 (fl. 121), nomeando Valdirene Madalena de Jesus
Ferreira, também aprovada para o mesmo cargo na autora na 62ª posição. Com isso, percebe-se que pessoas aprovadas em
posições imediatamente anteriores à autora também foram nomeadas.
Não é necessário que todos os candidatos tenham tomado posse e estejam trabalhando para que a autora tenha direito à
nomeação. Isso porque, após três anos da realização do concurso, uma vez que realizado em 2008 e a nomeação em 2011, é
possível que muitos candidatos classificados tenham desistido ao lango desse lapso temporal.
Em casos assim, o STJ entende que a desistência de candidatos aprovados dentro do número de vagas previsto no edital do
certame resulta em direito do próximo classificado à convocação para a posse, conforme o julgado a seguir.
ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO.
DESISTÊNCIA DE CANDIDATO CONVOCADO PARA PREENCHIMENTO DE VAGA PREVISTA NO EDITAL. DIREITO
SUBJETIVO DO CANDIDATO CLASSIFICADO IMEDIATAMENTE APÓS. EXISTÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE E
DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO.
1. A desistência de candidatos aprovados dentro do número de vagas previsto no edital do certame resulta em direito do
próximo classificado à convocação para a posse ou para a próxima fase do concurso, conforme o caso.
2. É que a necessidade e o interesse da administração no preenchimento dos cargos ofertados está estabelecida no edital
de abertura do concurso e a convocação do candidato que, logo após desiste, comprova a necessidade de convocação
do próximo candidato na ordem de classificação. A repeito: RE 643674 AgR, Relator Min. Ricardo Lewandowski, Segunda
Turma, DJe-168; ARE 675202 AgR, Relator Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe-164.
3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no RMS 48.266/TO, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/08/2015, DJe 27/08/2015).
Feitas tais ponderações, passo à análise dos requisitos insculpidos no art. 311, IV do CPC. Segundo o magistério de Leonardo
Carneiro da Cunha1,
“a concessão da tutela provisória de evidência depende da prova das alegações de fato e da demonstração de probabilidade do
acolhimento do pedido formulado pela parte. As afirmações de fato e de direito põem-se em estado de evidência, justificando-se a
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antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional postulada, com concretização do princípio da duração razoável”.
Mais adiante, ao comentar o inciso IV do art. 311 do CPC, assim se manifesta o citado autor.
“A evidência, que decorre da prova documental apresentada pelo autor, não deve ser desfeita por prova igualmente documental
do réu. Se a prova documental apresentada pelo autor for suficiente para comprovar suas alegações, sem que o réu apresente
qualquer dúvida razoável, haverá evidência que justifique a concessão da tutela provisória”.
Pois bem. A autora juntou a seguinte prova documental para fundamentar seu pedido: edital do concurso 01/2008 (fls. 22-45 e
93-105); resultado final do concurso (fls. 106-113), em que aparece classificada na 63ª posição; Portaria nº 146/2011, de fl. 80,
nomeando a autora; contracheques de fls. 78-79 em nome da autora; Portaria nº 0123/2011 (fl. 119), nomeando Sandra Lúcia
Alves da Costa, 60ª colocada para o mesmo cargo da autora; Portaria nº 0140/2011 (fl. 121), nomeando Valdirene Madalena de
Jesus Ferreira, 62ª colocada para o mesmo cargo da autora.
Já o Município, em sua manifestação, limitou-se a afirmar que não haveria o direito à nomeação por não estar dentro das vagas,
bem como ter havido preterição da nomeação. No entanto, não juntou documento algum apto a comprovar suas alegações.
Com isso, o réu não foi capaz de apresentar dúvida razoável às alegações da autora, que, por sua vez, juntou prova documental
suficiente para demonstrar a evidência do seu direito, o que justifica a concessão da tutela provisória.
Nesse sentido, veja-se o julgado que segue.
Agravo de instrumento - ação ordinária - seguro de vida em grupo - empregados aposentados - modificação das condições da
apólice - tutela de evidência - prova dos fatos constitutivos do direito do autor - presença - dúvida razoável - inexistência - recurso
não provido.
1. O deferimento da tutela provisória de evidência prevista no art. 311, IV, do Código de Processo Civil de 2015, exige a presença
de prova suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, bem como a inexistência de dúvida razoável oposta pelo réu.
2. Havendo nos autos elementos que demonstrem que os empregados aposentados tiveram alteradas as condições do seguro de
vida em grupo sem que fossem previamente ouvidos e não tendo as rés apresentado prova que gere dúvida razoável quanto ao
direito alegado, cabível a concessão da tutela de evidência.
(TJ MG - AGRAVO DE INSTRUMENTO 1.0000.16.096146-2/001 - COMARCA DE BELO HORIZONTE - 4ª VARA DA FAZENDA
PÚBLICA E AUTARQUIAS. Rel. Marcelo Rodrigues. Julgado em 26 de Março de 17. Publicação em 28/03/2017).
Por tais motivos, é imperioso o deferimento parcial da tutela de evidência requerida. Isso porque, a autora pleiteia a reintegração
ao cargo que ocupava, bem como o pagamento de todas as verbas salariais devidas no período de afastamento.
O pagamento das verbas salariais é matéria atinente ao mérito, não sendo cabível tal análise nesse momento, cuja apreciação
será feita na sentença.

Conclusão.1.

Diante do exposto, preenchidos os requisitos previstos no art. 311, IVdo Código de Processo Civil, CONCEDO PARCIALMENTE
A TUTELA DE EVIDÊNCIArequerida para determinar ao MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO AZEITÃO-MA que reintegre
VALDETE CARVALHO DA SILVA no cargo de auxiliar de serviços gerais aos quadros de servidores do Município.
Fixo prazo de 15(quinze) dias para que o Município cumpra a determinação judicial, sob pena de multa de R$ 100,00 (cemreais)
por dia de descumprimento, limitada a R$2.000,00(dois mil reais).
Cite-se o MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO AZEITÃO - MA, na pessoa de seu Prefeito e do advogado de fl.141, para,
querendo, contestar a ação no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do artigo 183 do Código de Processo Civil, devendo juntar
procuração para tanto, sob pena de revelia.
Apresentada a contestação ou transcorrido in albis o prazo, voltem os autos conclusos para julgamento antecipado do mérito, nos
termos do art. 355 do CPC, uma vez que não há necessidade de produção de outras provas.
Esta decisão servirá como MANDADO DE NOTIFICAÇÃO E CITAÇÃO DO PREFEITO e DO PROCURADOR, devendo ser
cumprida por Oficial de Justiça.
Publique-se e intime-se a autora, por meio de seu advogado.
São Domingos do Azeitão/MA, 23 de junho de 2017.
Caio Davi Medeiros Veras
Juiz de Direito
Titular da Comarca de São Domingos do Azeitão/MA
1Cunha, Leonardo Carneiro da. A Fazenda Pública em Juízo. 13ª ed..Rio de Janeiro: Forense, 2016.

PROCESSO nº 304-75.2017.8.10.0122
Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível
Requerente: Maria Joaquina da Silva
Advogada: Fabiana Furtado Schwindt - OAB/MA 6.349
Requerido: Banco Bradesco Financiamentos S.A
FINALIDADE: Intimar a parte requerente, por intermédio de sua advogada, para tomar conhecimento do despacho proferido nos
autos, como segue:
DESPACHO

Considerando que o autor afirma a inexistência de débito com o banco requerido, o que demanda prova em sentido contrário,
tenho por bem postergar a análise da tutela de urgência para após a audiência una, ocasião na qual será apresentada a
contestação.

1.

Designo o dia 18 /08 /2017, às 09h: 00 min para realização de audiência de conciliação, instrução e julgamento;2.
Cite-se o requerido de todos os termos da presente ação (por carta), bem como para comparecimento à audiência. Anote-se
que o seu não comparecimento implica a presunção de serem verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, passando-se
ao julgamento imediato da causa;

3.
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Intime-se o requerente (por meio de seu advogado), registre-se na intimação que sua ausência injustificada implicará na
extinção do processo(art. 51, I, da Lei 9.099/95);

4.

Na ocasião da audiência deverá o autor juntar cópia do cartão no qual recebe seu benefício, assim como declaração
de que somente possui aquela conta bancária, além de extrato do mês anterior e posterior ao suposto recebimento
do empréstimo, vez que este ônus é do requerente consoante enunciado 01 do I Forum de Debates da Magistratura
Maranhense: “O extrato bancário não é documento essencial para a propositura da ação nos casos de empréstimos
consignados, mas é ônus da parte autora a sua juntada na petição inicial, pois é este o momento processual
adequado para a produção dessa prova, cabendo à parte autora, se for o caso, comprovar eventual impedimento
(Arts.434 e 435 do CPC). Nas ações sob o rito da Lei 9.099/95, o extrato pode ser juntado até o momento da
audiência conciliação, instrução e julgamento” .

5.

Na audiência, não sendo obtida a conciliação, o requerido apresentará resposta escrita ou oral que será reduzida a termo,
acompanhada de documentos e rol de testemunhas.
São Domingos do Azeitão/MA, 13 de junho de 2017.
Caio Davi Medeiros Veras
Juiz de Direito
Titular da Comarca de São Domingos do Azeitão/MA

PROCESSO nº 306-45.2017.8.10.0122
Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível
Requerente: Maria Analia Joaquina da Silva
Advogada: Fabiana Furtado Schwindt - OAB/MA 6.349
Requerido: Banco Bradesco Financiamentos S.A
FINALIDADE: Intimar a parte requerente, por intermédio de sua advogada, para tomar conhecimento do despacho proferido nos
autos, como segue:
DESPACHO

Designo o dia 18/08/2017, às 08h:00min para realização de audiência de conciliação, instrução e julgamento;1.
Cite-se o requerido (carta com AR) de todos os termos da presente ação, bem como para comparecimento à audiência.
Anote-se que o seu não comparecimento implica a presunção de serem verdadeiros os fatos alegados no pedido
inicial, passando-se ao julgamento imediato da causa;

2.

Intime-se a autora por seu advogado, registrando que que sua ausência injustificada implicará na extinção do
processo(art. 51, I, da Lei 9.099/95);

3.

Na audiência, não sendo obtida a conciliação, deverá apresentar resposta escrita ou oral que será reduzida a termo,
acompanhada de documentos e rol de testemunhas.

4.

São Domingos do Azeitão/MA, 14 de junho de 2017.
Caio Davi Medeiros Veras
Juiz de Direito
Titular da Comarca de São Domingos do Azeitão/MA

PROCESSO nº 307-30.2017.8.10.0122
Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível
Requerente: Antonio José Pereira da Cunha
Advogada: Fabiana Furtado Schwindt - OAB/MA 6.349
Requerido: Banco Bradesco Financiamentos S.A
FINALIDADE: Intimar a parte requerente, por intermédio de sua advogada, para tomar conhecimento do despacho proferido nos
autos, como segue:
DESPACHO

Considerando que o autor afirma a inexistência de débito com o banco requerido, o que demanda prova em sentido contrário,
tenho por bem postergar a análise da tutela de urgência para após a audiência una, ocasião na qual será apresentada a
contestação.

1.

Designo o dia 02/08/2017, às 09h:30min para realização de audiência de conciliação, instrução e julgamento;2.
Cite-se o requerido de todos os termos da presente ação (por carta), bem como para comparecimento à audiência. Anote-se
que o seu não comparecimento implica a presunção de serem verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, passando-se
ao julgamento imediato da causa;

3.

Intime-se o requerente (por meio de seu advogado), registre-se na intimação que sua ausência injustificada implicará na
extinção do processo(art. 51, I, da Lei 9.099/95);

4.

Na ocasião da audiência deverá o autor juntar cópia do cartão no qual recebe seu benefício, assim como declaração
de que somente possui aquela conta bancária, além de extrato do mês anterior e posterior ao suposto recebimento
do empréstimo, vez que este ônus é do requerente consoante enunciado 01 do I Forum de Debates da Magistratura
Maranhense: “O extrato bancário não é documento essencial para a propositura da ação nos casos de empréstimos
consignados, mas é ônus da parte autora a sua juntada na petição inicial, pois é este o momento processual
adequado para a produção dessa prova, cabendo à parte autora, se for o caso, comprovar eventual impedimento
(Arts.434 e 435 do CPC). Nas ações sob o rito da Lei 9.099/95, o extrato pode ser juntado até o momento da
audiência conciliação, instrução e julgamento” .

5.
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Na audiência, não sendo obtida a conciliação, o requerido apresentará resposta escrita ou oral que será reduzida a termo,
acompanhada de documentos e rol de testemunhas.
São Domingos do Azeitão/MA, 13 de junho de 2017.
Caio Davi Medeiros Veras
Juiz de Direito
Titular da Comarca de São Domingos do Azeitão/MA

PROCESSO nº 308-15.2017.8.10.0122
Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível
Requerente: Luiza Maria de Jesus Nascimento
Advogada: Fabiana Furtado Schwindt - OAB/MA 6.349
Requerido: Banco Matone
FINALIDADE: Intimar a parte requerente, por intermédio de sua advogada, para tomar conhecimento do despacho proferido nos
autos, como segue:
DESPACHO

Considerando que o autor afirma a inexistência de débito com o banco requerido, o que demanda prova em sentido contrário,
tenho por bem postergar a análise da tutela de urgência para após a audiência una, ocasião na qual será apresentada a
contestação.

1.

Designo o dia 18/08/2017, às 08h:20min para realização de audiência de conciliação, instrução e julgamento;2.
Cite-se o requerido de todos os termos da presente ação (por carta), bem como para comparecimento à audiência. Anote-se
que o seu não comparecimento implica a presunção de serem verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, passando-se
ao julgamento imediato da causa;

3.

Intime-se o requerente (por meio de seu advogado), registre-se na intimação que sua ausência injustificada implicará na
extinção do processo(art. 51, I, da Lei 9.099/95);

4.

Na ocasião da audiência deverá o autor juntar cópia do cartão no qual recebe seu benefício, assim como declaração
de que somente possui aquela conta bancária, além de extrato do mês anterior e posterior ao suposto recebimento
do empréstimo, vez que este ônus é do requerente consoante enunciado 01 do I Forum de Debates da Magistratura
Maranhense: “O extrato bancário não é documento essencial para a propositura da ação nos casos de empréstimos
consignados, mas é ônus da parte autora a sua juntada na petição inicial, pois é este o momento processual
adequado para a produção dessa prova, cabendo à parte autora, se for o caso, comprovar eventual impedimento
(Arts.434 e 435 do CPC). Nas ações sob o rito da Lei 9.099/95, o extrato pode ser juntado até o momento da
audiência conciliação, instrução e julgamento” .

5.

Na audiência, não sendo obtida a conciliação, o requerido apresentará resposta escrita ou oral que será reduzida a termo,
acompanhada de documentos e rol de testemunhas.
São Domingos do Azeitão/MA, 13 de junho de 2017.
Caio Davi Medeiros Veras
Juiz de Direito
Titular da Comarca de São Domingos do Azeitão/MA

PROCESSO nº 312-52.2017.8.10.0122
Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível
Requerente: Antonio José Pereira da Cunha
Advogada: Fabiana Furtado Schwindt - OAB/MA 6.349
Requerido: Banco Bradesco Financiamentos S.A
FINALIDADE: Intimar a parte requerente, por intermédio de sua advogada, para tomar conhecimento do despacho proferido nos
autos, como segue:
DESPACHO

Considerando que o autor afirma a inexistência de débito com o banco requerido, o que demanda prova em sentido contrário,
tenho por bem postergar a análise da tutela de urgência para após a audiência una, ocasião na qual será apresentada a
contestação.

1.

Designo o dia 02/ 08 /2017, às 11 h: 10 min min para realização de audiência de conciliação, instrução e julgamento;2.
Cite-se o requerido de todos os termos da presente ação (por carta), bem como para comparecimento à audiência. Anote-se
que o seu não comparecimento implica a presunção de serem verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, passando-se
ao julgamento imediato da causa;

3.

Intime-se o requerente (por meio de seu advogado), registre-se na intimação que sua ausência injustificada implicará na
extinção do processo(art. 51, I, da Lei 9.099/95);

4.

Na ocasião da audiência deverá o autor juntar cópia do cartão no qual recebe seu benefício, assim como declaração
de que somente possui aquela conta bancária, além de extrato do mês anterior e posterior ao suposto recebimento
do empréstimo, vez que este ônus é do requerente consoante enunciado 01 do I Forum de Debates da Magistratura
Maranhense: “O extrato bancário não é documento essencial para a propositura da ação nos casos de empréstimos
consignados, mas é ônus da parte autora a sua juntada na petição inicial, pois é este o momento processual
adequado para a produção dessa prova, cabendo à parte autora, se for o caso, comprovar eventual impedimento
(Arts.434 e 435 do CPC). Nas ações sob o rito da Lei 9.099/95, o extrato pode ser juntado até o momento da

5.
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audiência conciliação, instrução e julgamento” .

Na audiência, não sendo obtida a conciliação, o requerido apresentará resposta escrita ou oral que será reduzida a termo,
acompanhada de documentos e rol de testemunhas.
São Domingos do Azeitão/MA, 13 de junho de 2017.
Caio Davi Medeiros Veras
Juiz de Direito
Titular da Comarca de São Domingos do Azeitão/MA

PROCESSO nº 314-22.2017.8.10.0122
Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível
Requerente: Antonio José Pereira da Cunha
Advogada: Fabiana Furtado Schwindt - OAB/MA 6.349
Requerido: Banco ITAÚ BMG
FINALIDADE: Intimar a parte requerente, por intermédio de sua advogada, para tomar conhecimento do despacho proferido nos
autos, como segue:
DESPACHO

Considerando que o autor afirma a inexistência de débito com o banco requerido, o que demanda prova em sentido contrário,
tenho por bem postergar a análise da tutela de urgência para após a audiência una, ocasião na qual será apresentada a
contestação.

1.

Designo o dia 02/ 08 /2017, às 10 h: 50 min min para realização de audiência de conciliação, instrução e julgamento;2.
Cite-se o requerido de todos os termos da presente ação (por carta), bem como para comparecimento à audiência. Anote-se
que o seu não comparecimento implica a presunção de serem verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, passando-se
ao julgamento imediato da causa;

3.

Intime-se o requerente (por meio de seu advogado), registre-se na intimação que sua ausência injustificada implicará na
extinção do processo(art. 51, I, da Lei 9.099/95);

4.

Na ocasião da audiência deverá o autor juntar cópia do cartão no qual recebe seu benefício, assim como declaração
de que somente possui aquela conta bancária, além de extrato do mês anterior e posterior ao suposto recebimento
do empréstimo, vez que este ônus é do requerente consoante enunciado 01 do I Forum de Debates da Magistratura
Maranhense: “O extrato bancário não é documento essencial para a propositura da ação nos casos de empréstimos
consignados, mas é ônus da parte autora a sua juntada na petição inicial, pois é este o momento processual
adequado para a produção dessa prova, cabendo à parte autora, se for o caso, comprovar eventual impedimento
(Arts.434 e 435 do CPC). Nas ações sob o rito da Lei 9.099/95, o extrato pode ser juntado até o momento da
audiência conciliação, instrução e julgamento” .

5.

Na audiência, não sendo obtida a conciliação, o requerido apresentará resposta escrita ou oral que será reduzida a termo,
acompanhada de documentos e rol de testemunhas.
São Domingos do Azeitão/MA, 13 de junho de 2017.
Caio Davi Medeiros Veras
Juiz de Direito
Titular da Comarca de São Domingos do Azeitão/MA

PROCESSO nº 316-89.2017.8.10.0122
Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível
Requerente: Maria Ferreira da Silva
Advogada: Fabiana Furtado Schwindt - OAB/MA 6.349
Requerido: Banco Panamericano
FINALIDADE: Intimar a parte requerente, por intermédio de sua advogada, para tomar conhecimento do despacho proferido nos
autos, como segue:
DESPACHO

Considerando que o autor afirma a inexistência de débito com o banco requerido, o que demanda prova em sentido contrário,
tenho por bem postergar a análise da tutela de urgência para após a audiência una, ocasião na qual será apresentada a
contestação.

1.

Designo o dia 14 /08 /2017, às 15 h: 30 min para realização de audiência de conciliação, instrução e julgamento;2.
Cite-se o requerido de todos os termos da presente ação (por carta), bem como para comparecimento à audiência. Anote-se
que o seu não comparecimento implica a presunção de serem verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, passando-se
ao julgamento imediato da causa;

3.

Intime-se o requerente (por meio de seu advogado), registre-se na intimação que sua ausência injustificada implicará na
extinção do processo(art. 51, I, da Lei 9.099/95);

4.

Na ocasião da audiência deverá o autor juntar cópia do cartão no qual recebe seu benefício, assim como declaração
de que somente possui aquela conta bancária, além de extrato do mês anterior e posterior ao suposto recebimento
do empréstimo, vez que este ônus é do requerente consoante enunciado 01 do I Forum de Debates da Magistratura
Maranhense: “O extrato bancário não é documento essencial para a propositura da ação nos casos de empréstimos
consignados, mas é ônus da parte autora a sua juntada na petição inicial, pois é este o momento processual
adequado para a produção dessa prova, cabendo à parte autora, se for o caso, comprovar eventual impedimento

5.
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(Arts.434 e 435 do CPC). Nas ações sob o rito da Lei 9.099/95, o extrato pode ser juntado até o momento da
audiência conciliação, instrução e julgamento” .

Na audiência, não sendo obtida a conciliação, o requerido apresentará resposta escrita ou oral que será reduzida a termo,
acompanhada de documentos e rol de testemunhas.
São Domingos do Azeitão/MA, 13 de junho de 2017.
Caio Davi Medeiros Veras
Juiz de Direito
Titular da Comarca de São Domingos do Azeitão/MA

São Domingos do Maranhão

PROCESSO Nº 0000990-06.2013.8.10.0123 (9902013)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO SUMÁRIO

AUTOR: ANA RITA DA CONCEICAO
ADVOGADO: FLAMARION MISTERDAN SOUSA FERREIRA ( OAB 8205-MA ) e FRANCIVALDO PEREIRA DA SILVA
PITANGA ( OAB 7158-MA )

REU: BANCO DO BRADESCO S/A
ADVOGADO: WILSON SALES BELCHIOR ( OAB 11099A-MA )

PROCESSO Nº ______/______DESPACHO 1. Defiro o pedido do exequente.2. Dessa forma, determino a intimação do executado
para que junte aos autos, extrato da conta corrente do(a) autor(a) desde a abertura da conta, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena
de desobediência (art. 524, § 3º do NCPC).3. Cumpra-se.São Domingos do Maranhão (MA), 23 de maio de 2017.CLÊNIO LIMA
CORRÊAJuiz Titular da Comarca Resp: 154435

PROCESSO Nº 0001031-70.2013.8.10.0123 (10312013)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO SUMÁRIO

AUTOR: SEBASTIÃO ALVES DOS SANTOS
ADVOGADO: FLAMARION MISTERDAN SOUSA FERREIRA ( OAB 8205-MA ) e FRANCIVALDO PEREIRA DA SILVA
PITANGA ( OAB 7158-MA )

REU: BANCO DO BRADESCO S/A
ADVOGADO: WILSON SALES BELCHIOR ( OAB 11099A-MA )

PROCESSO Nº ______/______DESPACHO 1. Defiro o pedido do exequente.2. Dessa forma, determino a intimação do executado
para que junte aos autos, extrato da conta corrente do(a) autor(a) desde a abertura da conta, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena
de desobediência (art. 524, § 3º do NCPC).3. Cumpra-se.São Domingos do Maranhão (MA), 23 de maio de 2017.CLÊNIO LIMA
CORRÊAJuiz Titular da Comarca Resp: 154435

PROCESSO Nº 0001676-32.2012.8.10.0123 (16762012)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO SUMÁRIO

AUTOR: MARIA ANCHIETA DA SILVA
ADVOGADO: FLAMARION MISTERDAN SOUSA FERREIRA ( OAB 8205-MA ) e FRANCIVALDO PEREIRA DA SILVA
PITANGA ( OAB 7158-MA )

REU: BANCO SANTANDER S/A
ADVOGADO: FRANCISCO DE ASSIS LELIS DE MOURA JUNIOR ( OAB 23289-PE ) e JOAO EDUARDO SOARES DONATO (
OAB 29291-PE )

PROCESSO Nº ______/______DESPACHO 1. Defiro o pedido do exequente.2. Dessa forma, determino a intimação do executado
para que junte aos autos, extrato da conta corrente do(a) autor(a) desde a abertura da conta, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena
de desobediência (art. 524, § 3º do NCPC).3. Cumpra-se.São Domingos do Maranhão (MA), 23 de maio de 2017.CLÊNIO LIMA
CORRÊAJuiz Titular da Comarca Resp: 154435

São Francisco do Maranhão
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PROCESSO Nº 0000029-57.2016.8.10.0124 (292016)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
AUTOR: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO DO MARANHAO 
ADVOGADO: ANA CINTIA RIBEIRO DO NASCIMENTO ( OAB 13166-PI )
REU: MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO MARANHAO 

Proc. nº 29-57.2016.8.10.0124D E C I S Ã OTrata-se de ação de cobrança do adicional de tempo de serviço, na modalidade de
anuênios ajuizado pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais do Município de São Francisco do Maranhão/MA em desfavor
do Município de São Francisco do Maranhão, todos qualificados nos autos. Ao final, a parte autora requer o pagamento de
adicional por tempo de serviço.Na contestação apresentada pelo requerido às fls. 30/43, observo terem sido alegadas preliminares
de nulidade da citação, inépcia da inicial, prescrição, falta de planilha de cálculo e litigância de má-fé.Aparte ré se manifestou às
fls. 49/55 pela rejeição de todas as preliminares alegadas pelo réu e pela procedência dos pedidos da inicial. Dessa forma, passo a
analisar as preliminares alegadas pelo requerido.NULIDADE DA CITAÇÃOPara que o ato seja considerado invalido, este deve
concomitantemente ser defeituoso processualmente e ocasionar em prejuízo. Entende-se por prejuízo a capacidade do defeito de
impedir que a finalidade do ato seja atingida, tradicionalmente denominado na doutrina como o princípio da "pas de nullité sans
grief", isto é, princípio de que "não há nulidade processual sem prejuízo."No novo Código de Processo Civil de 2015, tal princípio
está previsto nos artigos 281 e ss:"Art. 281. Anulado o ato, consideram-se de nenhum efeito todos os subsequentes que dele
dependam, todavia, a nulidade de uma parte do ato não prejudicará as outras que dela sejam independentes.Art. 282. Ao
pronunciar a nulidade, o juiz declarará que atos são atingidos e ordenará as providências necessárias a fim de que sejam repetidos
ou retificados.§ 1o O ato não será repetido nem sua falta será suprida quando não prejudicar a parte.§ 2o Quando puder decidir o
mérito a favor da parte a quem aproveite a decretação da nulidade, o juiz não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-
lhe a falta."Art. 283. O erro de forma do processo acarreta unicamente a anulação dos atos que não possam ser aproveitados,
devendo ser praticados os que forem necessários a fim de se observarem as prescrições legais.Parágrafo único. Dar-se-á o
aproveitamento dos atos praticados desde que não resulte prejuízo à defesa de qualquer parte." Já o artigo 277, que corresponde
ao artigo 244 do Código de Processo Civil de 1973, foi redigido sendo retirada a expressão, sem cominação de nulidade, isto quer
dizer que, a norma se aplica ainda que se trate de nulidade cominada:"Art. 277. Quando a lei prescrever determinada forma, o juiz
considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade"Neste caso, haverá a sanabilidade do vício, princípio
decorrente do da instrumentalidade das formas.Porém, isto não é uma inovação apresentada pelo novo código, pois a sanabilidade
já ocorre no Código de Processo Civil vigente, basta tomar o exemplo do réu que compareceu e contestou apesar da citação ser
nula, o vício foi sanado com a ação do réu.Dessa forma, no caso dos autos, ainda que houvesse a nulidade da citação em relação
às novas regras do CPC/2015, o requerido apresentou sua resposta tempestivamente. Portanto, tendo a citação atingido sua
finalidade, que é a de convocação do demandado para integrar a relação processual, conforme art. 238 do NCPC/2015, sanada
está a nulidade processual. Assim, considero com alcançada a finalidade da citação da parte ré e rejeito a preliminar apontada. DA
INÉPCIA DA INICIALConforme dispõe o art. 330, §1º, do CPC, considera-se inepta a petição inicial quando lhe faltar pedido ou
causa de pedir, quando os pedidos forem incompatíveis entre si, ou quando o pedido é indeterminado, ressalvadas as hipóteses
legais em que permite o pedido genérico. Igualmente, é inepta a petição que narra os fatos sem clareza, e não expressa com
exatidão a pretensão, impossibilitando que se chegue à conclusão consistente do pedido. Conclui-se, portanto, que a inépcia da
petição inicial está relacionada à impossibilidade de compreensão do pedido e, em face dele, à impossibilidade de defesa da
parte.Todavia, não há registro da ocorrência de nenhuma uma das referidas hipóteses, pois verifico que a causa de pedir é
perfeitamente identificável, e não há, pois, inépcia da inicial.Assinale-se também que o instituto da inépcia se liga ao pedido e à
causa de pedir e se fundamenta na necessidade de se assegurar ao contestante o livre exercício do direito de defesa, o que, sem
margem de dúvida, ocorreu no caso.Portanto, não se constata na petição inicial nenhuma das hipóteses dos incisos do §1º do art.
300 do CPC, razão pela qual rejeito a preliminar alegada.DA PRESCRIÇÃODo que se depreende dos autos, verifico que o referido
argumento da prescrição quinquenal, merece prosperar, tendo em vista, que a prescrição ora questionada, é disciplina pelo art. 1º
do Decreto nº 20.910/1932, in verbis:Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e
qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos
contados da data do ato do qual se originaram.Nesse contexto, não tem aplicação a prescrição trienal, com fundamento no artigo
206, 3º, inciso II, do Código Civil, face a aplicação especifica estabelecer o prazo prescricional para pretensões deduzidas em face
da Fazenda Pública.Além do mais, imperioso destacar o teor do enunciado da Súmula n.º 85 do STJ, in litteris:Súmula n.º 85, STJ:
Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio
direito reclamado , a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.Assim, o
prazo prescricional das dívidas passivas da União, Estados e Municípios é de cinco anos, nos termos do Decreto Lei nº 20.910/32,
devendo prevalecer em relação as disposições do Código Civil, em razão do princípio da especialidade.Em casos idêntico ao dos
autos, confiram-se os seguintes julgados do TJMA, ipisis litteris:EM E N TA ADMINISTARTIVO. SERVIDOR PÚBLICO.
APELAÇÃO.PRESCRIÇÃO TRIENAL. INAPLICABILIDADE. PRETENSÃO DE SERVIDOR PÚBLICO EM FACE DO ENTE
ESTATAL. INCIDÊNCIA DA REGRA ESPECÍFICA PRECEITUADA NO DECRETO N. 20.910/32. LAPSO QUINQUENAL . I -
reconhecimentoda prescrição trienal, conforme descrito na sentença questionada, com fundamento no artigo 206, 3º, inciso II, do
Código Civil não se aplicaao caso em tela, face a aplicação especifica estabelecer o prazo prescricional para pretensões deduzidas
em face da Fazenda Pública, em cinco anos, conforme preleciona o art. 1º do Decreto nº 20.910/1932 e Súmula 85 do STJ . II-
Apelação conhecida e parcialmente provida. (TJ-MA , Relator: RAIMUNDO JOSÉ BARROS DE SOUSA, Data de Julgamento:
06/05/2013, QUINTA CÂMARA CÍVEL).PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APELAÇÃO. VERBAS
SALARIAIS. PRESCRIÇÃO TRIENAL. INAPLICABILIDADE. PRETENSÃO DE SERVIDOR PÚBLICO EM FACE DO ENTE
ESTATAL. INCIDÊNCIA DA REGRA ESPECÍFICA PRECEITUADA NO DECRETO N. 20.910/32. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A apelação interposta na pendência do julgamento de embargos de declaração
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que lhe foram anteriores é extemporânea se não reiterada sua interposição após tal julgamento. 2. Em se tratando da pretensão de
cobrança de verba de servidor público em face do ente federativo a que pertence, aplica-se a prescrição qüinqüenal, em
observância à regra específica preceituada no Decreto n. 20.910/32. 3. Primeiro apelo não conhecido. Segundo apelo parcialmente
provido. (TJ-MA, Relator: JAMIL DE MIRANDA GEDEON NETO, Data de Julgamento: 07/03/2013, TERCEIRA CÂMARA
CÍVEL)PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR. PRESCRIÇÃO TRIENAL. REJEIÇÃO.
LICENÇA PRÊMIO. ALEGAÇÃO DE ERRO EM INTERPRETAÇÃO DE DIREITO MUNICIPAL. NECESSIDADE DE PROVA.
SUCUMBÊNCIA. AUTOR QUE DECAIU EM PARTE MÍNIMA. APELOS IMPROVIDOS. I - O prazo prescricional das dívidas
passivas da União, Estados e Municípios é de cinco anos, nos termos do Decreto Lei nº 20.910/32, devendo prevalecer em relação
as disposições do Código Civil, em razão do princípio da especialidade. II - De acordo com o art. 337 do CPC, ônus da parteque
alegar direito municipal prová-la, não sendo possível analisar se houve erro na análise de lei municipal pelo juízo de primeiro grau.
III - Tendo em vista autora ter decaído em parte mínima do pedido, a sucumbência deve ser arcada pelo requerido. IV - Apelos
improvidos. (TJ-MA , Relator: MARIA DAS GRAÇAS DE CASTRO DUARTE MENDES, Data de Julgamento: 09/04/2014, QUINTA
CÂMARA CÍVEL).Portanto, merece prosperar a pretensão da preliminar alegada, acerca da aplicabilidade da prescrição
quinquenal do Decreto nº 20.910/1932. Não obstante, cumpre registrar que a prejudicial suscitada atinge apenas as parcelas
anteriores aos cinco anos da propositura da ação (17/02/2016), não atingindo o fundo de direito, segundo verbete nº 443, da
Súmula do Supremo Tribunal de Federal, in verbis:A prescrição das prestações anteriores ao período previsto em lei não ocorre,
quando não tiver sido negado, antes daquele prazo, o próprio direito reclamado, ou a situação jurídica de que ele resulta.DA
FALTA DE PLANILHA DE CÁLCULOA ausência de liquidez, nesse caso, não acarreta o acolhimento da preliminar de falta de
planilha de cálculo suscitada. No rito sumaríssimo é que se exige a discriminação dos valores das verbas reclamadas, e não
poderia ser diferente, considerando o limite legal de quarenta salários mínimos (40) para o enquadramento da ação nesse
procedimento. No rito ordinário ou sumário, como é a hipótese em análise, não há qualquer prescrição no sentido de que o pleito
seja líquido. O procedimento comum cível não condiciona o desenvolvimento do processo à quantificação do valor do pedido ou
valor da causa, consignando, apenas, que seja ele certo ou determinado (Processo Civil), devendo a sentença ser líquida se o
pedido assim for formulado. Destarte, não existe nenhuma exigência que ordene a quantificação do pedido, enfrentando-se aí a
única exceção quando a ação - (reclamação) - for proposta sob o rito sumaríssimo. Por outro lado, o valor da condenação é fixado
quando da prolação da sentença e deve apenas ser compatível com as parcelas deferidas ao autor. Dessa forma rejeito esta
preliminar.DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉAtento à ética processual estabelece o art. 77 do CPC, em rol meramente exemplificativo,
alguns deveres que devem ser observados por todos aqueles que de qualquer forma participem do processo - inclusive,
obviamente, o advogado. As hipóteses de litigância de má-fé encontram-se configuradas no art. 80 do CPC, o qual dispõe que: Art.
80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; II
- alterar a verdade dos fatos; III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal; IV - opuser resistência injustificada ao andamento
do processo; V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo; VI - provocar incidente manifestamente
infundado; VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.No caso em tela, não foram verificadas quaisquer
dessas hipóteses, razão pela qual se torna incabível a condenação da parte requerente por litigante de má-fé. Destarte, rejeito a
preliminar suscitada.Fixo como pontos controvertidos: a verificação da existência, ou não, do direito de o autor receber o adicional
por tempo de serviço. Ocorreu a citação válida e a contestação foi tempestiva, conforme certidão de fl. 45. As partes são legítimas,
pois titulares dos direitos postulados e defendidos na ação. O pedido da Autora é juridicamente possível. Há interesse processual
para a ação. Presentes, pois, os pressupostos processuais e as condições ação. Não há nulidade a ser sanada. Julgo saneado o
processo. Além do acervo documental já acostado aos autos, observa-se que foi juntada prova nova (fls. 56/60) apresentada pela
parte autora, entendo que, em respeito ao princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa, a parte contrária possui o
direito de se pronunciar sobre a mesma. Dessa forma, intime(m)-se o(s) requerido, pessoalmente, com carga ou remessa dos
autos ao Procurador do Município ou ao Prefeito (art. 183, § 1º, CPC), para se manifestar(em) e requerer(em) o que entender(em)
devido, sobre a prova (fls. 59/60), no prazo de 10 (dez) dias.Intime-se e cumpra-se.São Francisco do Maranhão/MA, 22 de junho
de 2017.FLÁVIA PEREIRA DA SILVA BARÇANTEJuíza de Direito

PROCESSO Nº 0000233-04.2016.8.10.0124 (2332016)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
AUTOR: IZAIAS VERA DA SILVA 
ADVOGADO: ANA CINTIA RIBEIRO DO NASCIMENTO ( OAB 13166-PI )
REU: DUCOL ENGENHARIA LTDA 
ADVOGADO: JOANA D'ARC SANTIAGO RABELO - OAB/MA 3793 ( OAB 3793-MA )

Proc. nº 233-04.2016.8.10.0124D E C I S Ã OTrata-se de Ação de Cobrança ajuizada por Izaias Vera da Silva em desfavor de
Ducol Engenharia LTDA, todos qualificados nos autos. Fixo como pontos controvertidos a verificação da existência, ou não, do
direito de o autor em receber os alugueis atrasados, bem como os reparos dos seus imóveis.Ocorreu a citação válida. Por outro
lado à contestação foi tempestiva, conforme certidão à fl. 111. As partes são legítimas, pois titulares dos direitos postulados e
defendidos na ação. O pedido da Autora é juridicamente possível. Há interesse processual para a ação. Presentes, pois, os
pressupostos processuais e as condições ação. Não há nulidade a ser sanada. Julgo saneado o processo. Além do acervo
documental já acostado aos autos, entendo necessária produção de prova em audiência, em especial a oral, com a oitiva da
Autora e de testemunhas. Designo audiência de instrução e julgamento a ser agendada pela secretaria, neste Fórum.Intime(m)-se
a(s) parte(s), bem como seus respectivos advogados, para comparecerem na data e hora aprazadas. Determino o prazo comum
de 10 (dez) dias para que as partes apresentem o rol de testemunhas, bem como o número de testemunhas não poderá ser
superior a 10 (dez), sendo 03 (três), no máximo, para a prova de cada fato, nos termos do artigo 357, §§ 4º e 6º, do CPC. Intimem-
se. São Francisco do Maranhão/MA, 22 de junho de 2017.FLÁVIA PEREIRA DA SILVA BARÇANTEJuíza de Direito
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EDITAL DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO
(Expediente 6648672)

A EXMA. JUÍZA DE DIREITO, FLÁVIA PEREIRA DA SILVA BARÇANTE, TITULAR DA COMARCA DE SÃO FRANCISCO DO
MARANHÃO, ESTADO DO MARANHÃO, NA FORMA DA LEI,
TORNA PÚBLICOa todos quantos o presente Edital virem, ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo e Secretaria
respectivo tramitam os autos da AÇÃO DE INTERDIÇÃO - Processo nº. 81-19. 2017.8.10.0124 (81/2017), em que consta como
requerente: O Ministério Público Estadual em assistência a Sra. FRANCISCA DAS CHAGAS SOUSA,brasileira, solteira,
servidora pública municipal, RG nº. 24687692003-4 SSP/MA, CPF: 024.292.463-84, residente e domiciliada na Av.
Governador Luis Rocha, s/n, Centro, São Francisco do Maranhão/MA, o qual foi nomeada curadora da interditada:MARIA NAZARÉ
DE SOUSA, brasileira, divorciada, aposentada, RG nº. 1.511.520 SSP/MA, CPF: 770.986.093-15, nascida em 16/06/1951,
residente e domiciliada na Av. Governador Luis Rocha, s/n, Centro, São Francisco do Maranhão/MA. Conforme dispositivo
se transcreve:“Vistos etc. FRANCISCA DAS CHAGAS SOUSA, já qualificado (a) nos autos deste processo, intentou AÇÃO DE
INTERDIÇÃO em favor de MARIA NAZARÉ DE SOUSA, qualificado(a), por meio do Ministério Público Estadual, alegando, em
síntese, que o(a) interditando(a) sofreu Acidente Vascular Cerebral, não tendo condições de gerir sua própria vida. Instruíram a
petição inicial os documentos de fls. 07/21. O(A) interditando(a) compareceu à audiência de interrogatório, apesar de grande
dificuldade de locomoção, ficando prejudicado o seu depoimento, considerando a impossibilidade de se comunicar. Neste ato, foi
tomado o depoimento da interditante, ora curadora provisória, bem como de uma testemunha, conforme Termos anexos. Foram
apresentadas as alegações finais pela interditanda, remissivas à inicial, pelo Ministério Público e pela curadora à lidde nomeada
neste ato, conforme os termos acima. É o breve relatório. Decido. Consoante se apura, a presente ação foi proposta após a
vigência da Lei 13.146, denominada ESTATUTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA, que trouxe mudanças significativas no nosso
ordenamento jurídico, em especial no Código Civil e Processo Civil. A interdição é instituto jurídico que visa resguardar os direitos
daqueles que tendo atingido a maioridade civil não possuam capacidade para exercitar seus direitos ou contrair obrigações. Tal
proteção legal se efetiva com a nomeação de curador, que irá suprir a incapacidade do interditado, assistindo-o nos atos da vida
civil. Para Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery a interdição:"É medida de proteção ao incapaz, que se insere
dentro do direito de família, onde pode ser assegurada, com mais eficácia, a proteção do deficiente físico ou mental, criando
mecanismos que coíbam o risco de violência a sua pessoa ou de perda de bens. A proteção legal se impõe ao maior incapaz
para que não seja prejudicada a execução de suas obrigações sociais, comerciais e familiares e para que haja proteção efetiva
de seus bens e de sua pessoa. A interdição decorre de decisão soberana do juiz." (NERY JÚNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria
de Andrade. Código Civil Comentado. 7 ed. São Paulo: RT, 2009, p.1242). De acordo com o artigo 1.767,1 do CC estão sujeitos a
curatela: "Art. 1.767. Estão sujeitos a curatela: 1 - aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua
vontade; (Redação dada pela Lei nº 13.146. de 2015) (Vigência). Por outro lado, segundo o art. 4º do Código Civil, são
relativamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil: "Art. 4º São incapazes, relativamente a certos atos ou à
maneira de os exercer: III - aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade; (Redação dada
pela Lei nº 13.146 de 2015) (Vigência)". Observa-se que o Estatuto da Pessoa com deficiência (Lei nº 13.146/2015) imprimiu
grande mudança no Código Civil, sendo que uma destas inovações se refere à impossibilidade de alocar-se a pessoa com
deficiência na categoria dos ABSOLUTAMENTE incapazes (art. 3º do CC), como era anteriormente. De fato, aqueles que, por
causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade só podem ser enquadrados atualmente como
RELATIVAMENTE incapazes (art. 4º CC). Sendo caso de interdição, é necessário avaliar ainda a que atos ou de que maneira de
os exercer será necessária a assistência obrigatória do curador. Efetivamente, o art. 85 do mencionado estatuto apregoa que:
"Art. 85. A curatela afetará tão somente os atos relacionados aos direitos de natureza patrimonial e negocial. § 1o A definição da
curatela não alcança o direito ao próprio corpo, à sexualidade, ao matrimônio, à privacidade, à educação, à saúde, ao trabalho e
ao voto. § 2o A curatela constitui medida extraordinária, devendo constar da sentença as razões e motivações de sua definição,
preservados os interesses do curatelado. Este artigo deve ser interpretado em consonancia com o art. 755 § 3º, CPC, lei posterior
ao estatuto em apreço, que diz: "Art. 755. Na sentença que decretar a interdição, o juiz:... § 3o A sentença de interdição será
inscrita no registro de pessoas naturais e imediatamente publicada na rede mundial de computadores, no sítio do tribunal a que
estiver vinculado o juízo e na plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, onde permanecerá por 6 (seis) meses, na
imprensa local, 1 (uma) vez, e no órgão oficial, por 3 (três) vezes, com intervalo de 10 (dez) dias, constando do edital os nomes
do interdito e do curador, a causa da interdição, os limites da curatela e, NÃO SENDO TOTAL A INTERDIÇÃO, OS ATOS QUE O
INTERDITO PODERÁ PRATICAR AUTONOMAMENTE. Deste modo, a exegese destes dois artigos acima nos revela a
possibilidade da interdição ser total, isto é, de abranger todos os atos relacionados aos direitos de natureza patrimonial e
negocial. Sendo parcial, a sentença deve especificar que atos de natureza patrimonial e negocial o interditando poderá exercer
sem a assistência do curador. É certo que estamos num momento de transição que requer a melhoria da insuficiente estrutura
dos órgãos públicos para se adequar a esta nova realidade normativa, especialmente, no que se refere aos laudos que devem
ser emitidos por equipe multidisciplinar (art. 756, § 2º, CPC). Por outro lado, infere-se que o pedido da requerente encontra
amparo legal nos dispositivos citados, preenchendo-se os demais requisitos de legitimidade, viabilizando-se a prolação da
sentença, apesar das dificuldades existentes em relação à definição dos atos que devem ser assistidos pelo curador. Com efeito,
diante dos laudos médicos de fls.13/20, bem como diante do depoimento pessoal da requerente e da testemunha neste ato e,
diante da visível dificuldade da interditanda de locomoção e comunicação, verifica-se que a interditanda é portador de doença que
lhe impede de ter, fruir e gozar de plena capacidade para se autorreger, necessitando, assim, de pessoa habilitada para cuidá-la
e assisti-la. Os referidos laudos enfatizam que a interditanda não reúne condições para gerir-se e para administrar os seus bens,
sendo o caso de INTERDIÇÃO PARCIAL, isto é, a curadora deverá assisti-la obrigatoriamente, sob pena de anular-se o ato,
apenas nos atos de administração do seu patrimônio e aqueles atos negociais que direta ou indiretamente possam vir a afetar o
referido patrimônio. O recebimento, pois, do benefício do INSS a que faz jus o(a) interditando(a), bem como, o pagamento das
dívidas cotidianas necessárias a sua sobrevivência de forma digna, são atos que estão dentro da competência da curadora,
sendo que os demais atos, portanto, a interditanda poderá praticar autonomamente. Diante do exposto, considerando o parecer
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ministerial favorável, DECRETO A INTERDIÇÃO de MARIA NAZARÉ DE SOUSA, declarando-a incapaz de exercer,
pessoalmente, os atos da vida civil, na forma do art. 755 do NCPC e do art. 85 da Lei 13.14 /2015, nomeio-lhe curadora a sua
filha, a Sra. FRANCISCA DAS CHAGAS SOUSA, nos termos do art. 1.775-A do CC. De acordo com o art. 85 da Lei 13.146/2015
acima transcrito, a curatela afetará tão somente os atos relacionados aos direitos de natureza patrimonial e negocial, não
alcançado o direito ao próprio corpo, à sexualidade, ao matrimônio, à privacidade, à educação, à saúde, ao trabalho e ao voto.
Serve o presente também como termo de compromisso da curadora que se compromete a cumprir fielmente o encargo, sem dolo
ou malícia, tendo ela, neste momento, aceitado o encargo. Esta sentença de interdição será inscrita no registro de pessoas
naturais e imediatamente publicada na rede mundial de computadores, no sítio do tribunal a que estiver vinculado o juízo e na
plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, onde permanecerá por 6 (seis) meses, na imprensa local, 1 (uma) vez, e
no órgão oficial, por 3 (três) vezes, com intervalo de 10 (dez) dias, constando do edital os nomes da interdita e da curadora, a
causa da interdição, os limites da curatela e, não sendo total a interdição, os atos que a interdita poderá praticar autonomamente
(art. 755, § 3º do NCPC). Sem custas [...] Sentença Publicada em audiência. Ficam os presentes desde já intimados. Cumpra-se.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas legais." Nada mais havendo, mandou a MM. Juíza, declarando
finda a audiência, encerrar o presente termo. Do que para constar, lavrei-o, e lido e achado conforme, vai devidamente assinado.
Eu ______________, (Alfredo Lucas Rezende Sousa) Técnico Judiciário, o digitei e subscrevo. Dado e passado o presente nesta
Secretaria Judicial, nesta cidade de São Francisco do Maranhão, Estado do Maranhão, aos 07 (sete) dias do mês de junho de
2017 (07/06/2017). Eu, __________________ Rochely Rodrigues de Sousa, Secretária Judicial Substituta Permanente, fiz digitar,
conferie subscrevo.

FLÁVIA PEREIRA DA SILVA BARÇANTE
- Juíza de Direito Titular da Comarca de São Francisco do Maranhão -

Mat: 163691

São João Batista

Processo nº33-33.2012.8.10.0125
AÇÃO ORDINÁRIA DE RESSARCIMENTO
Autor: MUNICIPIO DE SÃO JOÃO BATISTA
Réu: EDUARDO HENRIQUE TAVARES DOMINICI
Advogado: HUGO EMANUEL DE S. SALES OAB/MA7421
Finalidade: Intimação do Advogado HUGO EMANUEL DE S. SALES OAB/MA7421 para tomar conhecimento do despacho;
dispositivo transcrito a seguir:
DESPACHO
Intimem-se as partes, através de seus procuradores, sobre o retorno dos autos da instância superior e para que requeiram o que
entendam de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de arquivamento.
Após, certifique-se e voltem os autos conclusos.
Decorrido o prazo, nada sendo requerido, arquive-se com as devidas cautelaSão João Batista, 28 de junho de 2017 .Eu, Joseni de
Jesus Pereira Nogueira Penha, Auxiliar Judiciária, assino de ordem do MM. Juiz de Direito da Comarca de São João Batista/Ma.

Processo nº397-29.2017.8.10.0125
Ação: LIBERDADE PROVISÓRIA COM OU SEM FIANÇA
Requerente: LEANDRO CARLOS PEREIRA DE SOUZA SANTOS
Advogado: JANIO NUNES QUEIROZ OAB/MA 12.719.
Finalidade: Intimação do Advogado JANIO NUNES QUEIROZ OAB/MA 12.719,para tomar conhecimento do inteiro teor da decisão
nos autos do processo mencionado acima, dispositivo transcrito a seguir: “...DECISÃO
Ante o exposto, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA de LEANDRO CARLOS PEREIRA SOUSA SANTOS, VULGO "CHORÃO",
com fulcro na garantia da ordem pública, com fulcro nos Arts. 312, 313, I, e 316 do Código de Processo Penal.
Ademais, requisite-se novamente à autoridade policial informações acerca do laudo de constatação definitiva da substância
apreendida, conforme já determinado anteriormente por este juízo. São João Batista, 29 de junho de 2017 Eu, Joseni de Jesus
Pereira Nogueira Penha, Auxiliar Judiciário, assino de ordem do MM. Juiz de Direito desta Comarca.

Processo 493-78.2016.8.10.0125
AÇÃO PROCEDIMENTO ORDINÁRIO.
Autor: ENEDINA NUNES SANTOS
Advogado: KERLIANE DOS SANTOS SILVA OAB/MA16. 588
Réu: BANCO BMG S/A
Advogado:MARINA BASTOS DA PORCIUNCULA BENGHI OAB/MA10.530-A
Finalidade: Intimação das AdvogadasKERLIANE DOS SANTOS SILVA OAB/MA16. 588 e MARINA BASTOS DA PORCIUNCULA
BENGHI OAB/MA10.530-A, para tomarem conhecimento do inteiro teor da sentença prolatada nos autos do processo mencionado
acima, dispositivo transcrito a seguir:
Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do CPC, c/c art. 6º, incisos VI e VIII, do Código de Defesa do Consumidor, JULGO
PROCEDENTES os pedidos para:
DECLARAR nula a relação contratual de nº 266508291.
CONDENAR o Banco requerido a pagar à parte requerente ENEDINA NUNES SANTOS a quantia de R$ 905,10 (novecentos e
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cinco reais e dez centavos), a título de repetição de indébito, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do
Consumidor, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação e correção monetária pelo INPC, contada do
evento danoso, conforme as Súmulas 43 e 54 do STJ.
CONDENAR o demandado em indenizar a parte autora no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais,com
incidência de juros legais no percentual de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso, e correção monetária pelo INPC,
a partir da data desta sentença (Súmula 362 STJ).
Condeno o requerido ao pagamento de custas e honorários, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, na forma do
artigo 85, § 2º, do CPC.
Esta sentença servirá de mandado de intimação, cumprimento, e ou ofício na comunicação dos atos processuais, dentro do
princípio da celeridade aqui implantado e sugestão do CNJ.São João Batista,28 de junho de 2017. Eu, Joseni de Jesus Pereira
Nogueira Penha, Auxiliar Judiciária, assino de ordem da MM. Juiz de Direito desta Comarca.

Processo nº52-97.2016.8.10.0125
AÇÃO DE PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
Autor: MARIA DA CONCEIÇÃO PENHA
Advogado: KERLIANE DOS SANTOS SILVA OAB/MA16. 588
Réu: BANCO BONSUCESSO S/A
Finalidade: Intimação do Advogado KERLIANE DOS SANTOS SILVA OAB/MA16. 588,para tomar conhecimento do despacho;
dispositivo transcrito a seguir:
DESPACHO
NTIME-SE A PARTE AUTORA, ATRAVÉS DA ADVOGADA DE FLS. 27, PARA QUE SE MANIFESTE SOBRE A CONTESTAÇÃO,
NO PRAZO DE 15 DIAS.
APÓS, COM OU SEM JUNTADA, CERTIFIQUE-SE E REMETAM OS AUTOS PARA CONCLUSÃO.
CUMPRA-SE.Eu, Joseni de Jesus Pereira Nogueira Penha, Auxiliar Judiciária, assino de ordem do MM. Juiz de Direito da
Comarca de São João Batista/Ma.

Processo nº 543-70.2017.8.10.0125
PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA.
REQUERENTES: LEANDRO CARLOS PEREIRA DE SOUZA SANTOS.
ADVOGADO: DR. JÂNIO NUNES QUEIROZ – OAB/MA 12.719.
Finalidade: Intimação do Advogado DR. JÂNIO NUNES QUEIROZ – OAB/MA 12.719, para tomar ciência de todo conteúdo da
decisão proferida por este Juízo, dispositivo transcrito a seguir “D E C I S Ã O... Ante o exposto, MANTENHO A PRISÃO
PREVENTIVA de LEANDRO CARLOS PEREIRA SOUSA SANTOS, VULGO "CHORÃO", com fulcro na garantia da ordem pública,
com fulcro nos Arts. 312, 313, I, e 316 do Código de Processo Penal.Notifique-se o Ministério Público.Intimem-se. Cumpra-
se.Após, arquive-se o presente feito com as devidas cautelas.SIRVA DA PRESENTE DECISÃO COMO MANDADO, para os
devidos fins.São João Batista/MA, 29 de Junho de 2017.
IVIS MONTEIRO COSTAJuiz Titular da Comarca de São João Batista”. Eu, Raimundo Araújo Pinheiro Neto, Secretário Judicial,
assino de ordem do MM. Juiz de Direito desta Comarca.

Processo nº782-11.2016.8.10.0125
AÇÃO DE PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
Autor: ELIEZER DINIZ
Réu: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
Advogado: LUCIANO MOTA DOS SANTOS OAB/MA 10979
Finalidade: Intimação do Advogado LUCIANO MOTA DOS SANTOS OAB/MA 10979,para tomar conhecimento do despacho;
dispositivo transcrito a seguir:
DESPACHO
Ab initio, defiro o pleito autoral de assistência judiciária gratuita, considerando-se a situação de hipossuficiência declarada nos
autos pela parte requerente, com fulcro no artigos 98 a 102 do NCPC.
Desta feita, por razões de cautela e obediência aos princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade, deixo para
apreciar o pleito liminar após o oferecimento de resposta pela parte requerida (art. 300, § 2º, NCPC)
Cite-se a parte ré para, querendo, responder à ação no prazo legal.
Determino a remessa dos autos à Procuradoria Federal Especializada do INSS, conforme dispõe o art. 183 do diploma legal supra,
devendo ser acompanhados da cópia da inicial e dos documentos necessários.
Intime-se a parte requerente, através de seu advogado.São João Batista, 28 de junho de 2017 .Eu, Joseni de Jesus Pereira
Nogueira Penha, Auxiliar Judiciária, assino de ordem do MM. Juiz de Direito da Comarca de São João Batista/Ma.

Processo 811-32.2014.8.10.0125
AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE EXECUÇÃO.
Autor: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
Requerido: EDUARDO HENRIQUE TAVARES DOMINICI.
Advogado: HUGO EMANUEL DE S. SALES OAB/MA7421
Finalidade: Intimação do AdvogadoHUGO EMANUEL DE S. SALES OAB/MA7421
, para tomar conhecimento do inteiro teor da sentença prolatada nos autos do processo mencionado acima, dispositivo transcrito a
seguir:
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Ante o exposto, com fulcro art. 485, VI, do NCPC, JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO,
em razão da ilegitimidade ativa do Ministério Público em ação executiva fundada em acórdão do Tribunal de Contas que impute
multas ao gestor público.
Sem custas e honorários advocatícios.
Oficie-se o Estado do Maranhão, através da Procuradoria do Estado, e o Município de São João Batista, na pessoa de seu
Procurador Geral do Município, com a expedição de cópias deste processo, para que tomem ciência desta sentença e, caso
queiram, ajuízem demanda no Poder Judiciário.São João Batista,28 de junho de 2017. Eu, Joseni de Jesus Pereira Nogueira
Penha, Auxiliar Judiciária, assino de ordem da MM. Juiz de Direito desta Comarca.

São João dos Patos

PROCESSO Nº 0000835-52.2017.8.10.0126 (8352017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

AUTOR: GULLIT VINICIUS SILVA BARROS
ADVOGADO: GULLIT VINICIUS SILVA BARROS ( OAB 14814-MA )

REU: BRADESCO SAÚDE S/A

PROCESSO Nº. 835-52.2017.8.10.0126.DECISÃO.Vistos etc.,Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de
indenização por danos morais e de tutela de urgência proposta por GULLIT VINICIUS SILVA BARROS, em face de BRADESCO
SAUDE S/A., todos devidamente qualificados na petição inicial.Em suas razões, o(a) requerente afiança, naquilo que é essencial,
in litteris:"O Autor possui 28 anos de idade, e é usuário do plano de saúde da Demandada (Nº. da carteira/matrícula:
8408965000270389), e que as obrigações financeiras sempre foram cumpridas de forma tempestiva, que atualmente é pago o
valor mensal de R$ 255,87 (duzentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e sete centavos). [.] Pois bem, o Requerente deu entrada
na Clínica OCULAR no início de fevereiro de 2017, via e-mail, sendo diagnosticada com ´BAIXA DE ACUIDADE VISUAL EM
OLHO DIREITO (Avcc: 20/60) SECUNDARIA À MEMBRANA NEOVASCULAR SUB-RETINIANA ATIVA E DESCOLAMENTO DE
RETINA NEUROSENSORIAL MACULAR DIAGNOSTICADO NO DIA 19/06/2017. PACIENTE ESTAVA EM ACOMPANHAMENTO
POR QUADRO DE COROIDOPATIA PUNTATA INTERNA EM OLHO DIREITO E DESENVOLVEU MEMBRANA NEOVASCULAR
SUB-RETINIANA SECUNDARIA. NECESSITA DE TRATAMENTO COM APLICAÇÃO INTRAVÍTREA DE
ANTINEOVASSOGENICO, COM URGENCIA, SOB RISCO DE PERDA DE VISÃO IRREVERSÍVEL´. [.] Por estar com um quadro
ainda inicial da doença, o paciente se tiver a oportunidade de realizar a aplicação de ´Eylia´ (medicação injetada diretamente no
olho por uma agulha, agindo no foco do neovaso e estancando o vazamento), poderá contar ainda com o que resta de sua visão,
porém, a terapia não está sendo liberada pela demandada, retira-se do Autor a chance de lutar por sua visão, deixando assim, a
cargo da sorte um importante sentido de seu cliente. [.] Assim, a urgência na apreciação do caso foi motivado pelo alto risco do
Autor contrair cegueira total de um dos olhos, o que levaria o autor a precisar de procedimentos ainda mais invasivos, ou até
mesmo se conformar com uma deficiência física para o resto de sua vida. [.] Ocorre, Excelência, que o plano de saúde em que
pese ainda avaliar o processo interno de liberação da terapia, NEGOU A SOLICITAÇÃO DO AUTOR, E O MESMO SE VÊ EM
SITUAÇÃO DESCONFORTAVEL PARA SE DESLOCAR ATÉ O LOCAL DA TERAPIA SEM TER AO MENOS A CERTEZA DE
QUE IRÁ REALIZAR O PROCEDIMENTO CIRURGICO. Frisa-se que, da data da solicitação para a data da resposta se passaram
cerca de 10 dias! [...]. Fato é Magistrado que se faz urgente e necessária a concessão da tutela de urgência, posto que a cirurgia já
tem data marcada e, ainda que seja inviável sua realização dia 26 de junho, já que com a negativa o Autor não pôde fazer dieta pré
operatória, nem consulta com o anestesista, muito menos se deslocar junto com seus familiares para a cidade onde aconteceria o
procedimento, esta precisa ser marcada para a data mais próxima possível, visando o bem estar DO PACIENTE que já se
encontra psicologicamente abalada por toda esta via crucis a qual é submetida em decorrência do descaso emito pelo seguro de
saúde, para com seu estado." #Requer, inicialmente, a concessão de tutela de urgência in limine litis, para que o(a) requerido(a)
autorize a realização de 03 (três) aplicações intravítreas em olho direito, na clínica Ocular, com cominação de astreinte, e, ao final,
a procedência do pedido.Vieram-me conclusos os autos, em 26.6.2017.É o essencial a Relatar.DECIDO.Inicialmente, no tocante
ao pedido de assistência judiciária gratuita, ante a ausência de elementos que permitam aferir a capacidade econômica do(s)
requerente(s), defiro-o parcialmente, ficando diferido o recolhimento das custas ao final do processo, mediante reavaliação da
pertinência do pleito.Esquadrinhando-se os autos, tem-se que o pedido de liminar deve ser deferido, haja vista a enfermidade do(a)
requerente, que se encontra com quadro clínico de degeneração da mácula e do polo posterior [membrana neovascular sub-
retiniana] (CID10: H35.3), conforme prescrições e laudos de fls. 29/37, cujo tratamento, orientado, revela-se urgente, face o risco
de perda de visão definitiva.Conforme doutrina e jurisprudência, para concessão da tutela de urgência deverão estar presentes
dois elementos obrigatórios: prova inequívoca da verossimilhança e perigo na demora. Além destes, deve não se fazer presente a
irreversibilidade da medida.No caso dos autos, há prova inequívoca de que o(a) requerente possui a enfermidade suscitada e
necessita do tratamento vindicado, conforme prescrições e laudos encartados às fls. 29/37. Assim, resta configurado o requisito da
verossimilhança das alegações.Outrossim, da própria natureza da causa deflui a urgência (periculum in mora), pois, a enfermidade
anotada, se não tratada adequadamente pode levar a sérias complicações à parte requerente, afetando sua acuidade visual,
proporcionando um impacto na capacidade do indivíduo de realizar suas atividades diárias e mais básicas do dia a dia, levando a
uma perda progressiva de independência ligada a perda progressiva da visão, podendo chegar à perda completa. Neste contexto,
verifica-se que o tratamento vindicado é essencial, logo, a não autorização do mesmo, pelo(a) requerido(a), enseja grave prejuízo
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à qualidade de vida do(a) requerente.No tocante ao requisito da reversibilidade da medida, não poderá ser considerado se o
indeferimento da tutela de urgência tenha risco de causar no(a) requerente dano irreversível, o que tem sido denominado pela
doutrina de reversibilidade inversa. Neste sentido, vem se manifestando a jurisprudência:AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO
PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. Enfermidade: Lesões Refratárias (lesão de difícil
cicatrização em pé diabético e feridas (CID I 79.2 e E11.5) Medicamento: Oxigenoterapia Hiperbárica (mínimo de 30 sessões).
Custo mensal: não informado. LEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO. Município é parte legítima para figurar no polo passivo
de demanda que visa ao fornecimento de medicamento, independentemente de qual seja este, tendo em vista que o art. 23 da CF
prevê como competência comum da União, Estado, Distrito Federal e Município, cuidar da saúde. RESERVA DO POSSÍVEL. Não
há nos autos prova de que o Município não tenha condições de custear a medicação postulada pela parte demandante ou que
existam outras prioridades a serem atendidas, que com o seu custeio acabariam por ficar desatendidas, prejudicando a
comunidade. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. A concessão da tutela antecipada exige a existência de prova
inequívoca hábil a evidenciar a verossimilhança das alegações, devendo, ainda, haver receio de dano irreparável ou de difícil
reparação, bem como a possibilidade de reversibilidade dos efeitos do provimento, exigência esta que, por vezes, deve ser
abrandada, já que há situações nas quais o deferimento da medida antecipatória mostra-se essencial, mesmo em face da sua
inevitável irreversibilidade. Depreende-se dos autos que o tratamento postulado é imprescindível para a saúde da parte autora,
pois sofre de doença grave, necessitando com urgência dos medicamentos postulados. SUBSTITUIÇÃO DAS ASTREINTES POR
BLOQUEIO DE VALORES. A fixação de multa deve ser substituída pela determinação de bloqueio de valores em caso de
descumprimento da ordem de fornecimento de medicamentos, devendo ser bloqueado o valor suficiente para a aquisição da
medicação de que necessita a demandante pelo período de 06 meses. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO EM PARTE.
(Agravo de Instrumento Nº 70046521118, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Maraschin dos Santos,
Julgado em 21/03/2012) Frise-se, ainda, que a exclusão da responsabilidade do(a) requerido(a) pela realização desse tipo de
procedimento não tem amparo legal. O art. 10 da Lei 9.656/98 determina quais as hipóteses que podem ser excluídas da cobertura
dos planos de saúde, dentre as quais não se encontra o procedimento de "injeção intravítrea no olho". Ainda, a Resolução
Normativa n.º 387/2015, da ANS, já previa a cobertura de "implante intravítreo de polímero farmacológico de liberação controlada",
o que não se modificou com a edição da Resolução Normativa n.º 407/2016. Ademais, não cabe ao plano de saúde intervir na
escolha do procedimento e/ou medicamento adequado para a restauração da saúde do(a) paciente, sendo este ato reservado
única e exclusivamente à equipe médica.Por fim, deve-se atentar que eventuais cláusulas limitativas das obrigações assumidas
pelas operadoras de planos de saúde, mormente aquelas às quais os consumidores aderem por força da própria natureza adesiva
do contrato, ou seja, sem a possibilidade de a elas se opor, devem ser interpretadas à luz dos princípios da boa-fé e da equidade,
e na forma do que dispõe o artigo 51 do Código de Defesa do Consumidor, in verbis:Art. 51. São nulas de pleno direito, entre
outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:(.)IV - estabeleçam obrigações consideradas
iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a
equidade".Assim, a negativa consubstanciada em uma escolha do plano em não ofertar este ou aquele procedimento é de extrema
abusividade, considerando, como já dito alhures, que é o médico quem define o melhor tipo de tratamento para a doença de
determinado paciente, cabendo ao plano a tarefa básica de apenas disponibilizá-lo.Portanto, verificada a possibilidade jurídica do
pleito liminar, a presença dos requisitos à sua concessão, e não aplicação da irreversibilidade da medida, hei de conceder o pleito
antecipatório formulado.Com base nas razões acima, na forma do art. 300 do Código de Processo Civil, CONCEDO A TUTELA DE
URGÊNCIA requerida, para determinar à BRADESCO SAUDE S/A. que preste a assistência médica vindicada, autorizando a
realização das aplicações intravítreas indicadas, conforme a posologia que o especialista médico, responsável pelo tratamento
prescrito, entender cabível.Fica desde já estipulada multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), por dia de descumprimento,
limitada ao teto de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), sob pena de bloqueio nas contas do requerido, que será liberado em prol do
tratamento, sem prejuízo de revisão e alteração dos valores em caso de reiterado descumprimento (art. 497, CPC).Intimem-
se.Cite-se o(a) requerido(a) para a audiência de conciliação, a qual designo para o dia 05/09/2017, às 8h30min, no Fórum desta
Comarca, advertindo-se que, não havendo composição, o prazo para contestação será contado na forma do art. 335 do
CPC.Cumpra-se.Autorizo o(a) Secretário(a) Judicial a assinar "de ordem" as comunicações.Serve o(a) presente como ofício /
expediente / mandado.São João dos Patos (MA), 27 de junho de 2017RANIEL BARBOSA NUNESJuiz de Direito da Comarca de
São João dos Patos Resp: 183830

PROCESSO Nº 0000185-39.2016.8.10.0126 (1852016)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO SUMÁRIO

AUTOR: ROGÉRIO LUIZ DA COSTA SANTOS
ADVOGADO: THALLES AUGUSTO OLIVEIRA BARBOSA ( OAB 5945-PI )

REU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE SEGURO DPVAT

PROCESSO Nº. 185-39.2016.8.10.0126.SENTENÇA.I - RELATÓRIO.Vistos etc.,Trata-se de pedido de cobrança proposta por
ROGERIO LUIZ DA COSTA SANTOS em face da SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A., ambos
devidamente qualificados.Em resumo, o (a) requerente pede a complementação de indenização relativa ao seguro obrigatório
DPVAT, decorrente de invalidez permanente.Decisão às fls. 23/23-v concedendo parcialmente os benefícios da gratuidade de
justiça e determinando a produção antecipada da prova pericial.Contestação às fls. 54/60-v.Laudo pericial às fls. 78/79.Tentativa
de conciliação frustrada, conforme ata de fls. 80.Vieram-me conclusos os autos.É o Relatório.DECIDO.II - FUNDAMENTAÇÃO.2.1
- Do julgamento antecipado da lide.Tendo em vista que a prova pericial foi produzida de forma antecipada, averigua-se que não há
necessidade de produção de outras provas, de modo que resolvo julgar antecipadamente o pedido, proferindo sentença com
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resolução de mérito, nos termos do art. 355, I, do CPC.2.2 - Das preliminares.2.2.1 - Da preliminar de ausência de documentos
essenciais.Para o pagamento da indenização securitária DPVAT é necessária a prova do acidente de trânsito e do dano
consequente, a teor do art. 5º, da Lei nº. 6.194/74, elementos que estão evidenciados nos autos, pois o(a) requerente juntou o
boletim de ocorrência (fls. 13) e o prontuário médico de urgência (fls. 14/16), afastando, assim, as hipóteses de impossibilidade
jurídica do pedido e de ausência de documentos essenciais à propositura da demanda.Ante o exposto, indefiro a questão
preliminar suscitada.2.2.2 - Da falta de interesse de agir.A preliminar de falta de interesse processual, fundada em alegado
pagamento do quantum debeatur pela via administrativa, confunde-se com a matéria de mérito e deve ser examinada
conjuntamente.2.3 - Do mérito em específico.A complementação de indenização relativa ao seguro obrigatório - DPVAT - oriunda
de invalidez permanente deverá ser fixada em conformidade com o grau da lesão e a extensão da invalidez do(a) segurado(a), nos
termos da Súmula nº. 474/STJ, calhando anotar a legitimidade da utilização de tabela incluída pela Lei nº. 11.945/2009 para se
estabelecer a proporcionalidade da indenização ao grau de invalidez.Ressalte-se que, para o recebimento do benefício, é
suficiente que se prove o acidente com o respectivo registro da ocorrência, ou seja, o pagamento da indenização será efetuado
mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa (art. 5º, da Lei nº. 6.194/74
com alterações da Lei nº. 8.441/92).2.3.1 - Da prova do acidente.Esvurmando-se os autos, averigua-se que o acidente provocado
por veículo automotor de via terrestre está suficientemente comprovado por boletim de ocorrência policial e relatório médico
lavrado por médico ortopedista e traumatologista. Além disso, a perícia realizada em juízo confirma a compatibilidade dos danos
experimentados pelo(a) requerente com situações normalmente decorrentes de acidentes de veículos de via terrestre.2.3.2 - Da
prova do dano decorrente.Além dos documentos acostados à petição inicial, o laudo da prova pericial de fls. 78/79, produzida em
juízo por perito, submetido a contraditório, concluiu que o(s) dano(s) resultou(aram) em: achatamento e retração no membro
superior esquerdo, ombro; diminuição dos movimentos de amplitude, com perda de força do membro superior esquerdo; dano
parcial no membro superior esquerdo com grau de incapacidade em 50% (cinquenta por cento).Ademais, incumbe ao Magistrado
livremente apreciar as provas dos autos, de modo que são permitidos todos os meios de prova admitidos em direito.Nessa vereda,
alinhando-me ao posicionamento adotado no sentido de que a perícia realizada pelo IML-Instituto Médico Legal, prevista no art. 5º,
§ 5º, da Lei nº. 6.194/74, é fornecida para os beneficiários do seguro obrigatório e não para os beneficiários da seguradora; para
estes, é obrigatório o laudo pericial do IML, apenas, nos casos em que o recebimento da indenização se der por via
administrativa.Nesse sentido:"AGRAVO DE INSTRUMENTO. DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. NOMEAÇÃO DE EXPERT
PELO JUÍZO PARA REALIZAÇÃO DA PROVA PERICIAL. SEGURADORA QUE PLEITEIA PELA EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO
IML PARA REALIZAÇÃO DO LAUDO. IMPOSSIBILIDADE. APLICABILIDADE DO ART. 333 DO CPC. REQUERIMENTO DA
PERÍCIA POR AMBAS AS PARTES. ANTECIPAÇÃO DE HONORÁRIOS QUE CABE AO AUTOR. INTELIGÊNCIA DO ART. 33
DO CPC. O laudo realizado pelo Instituto Médico Legal é colocado à disposição da vítima para que esta possa pleitear a
indenização pela via administrativa, de modo que a realização da perícia judicial não afronta o contido no artigo 5º, § 5º da Lei
6194/74, até porque tal prova será produzida sobre o crivo da ampla defesa e do contraditório. RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO" (TJPR - 10ª C. Cível - AI 794.350-2 - Foro Central da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba - Rel.: Des.
Arquelau Araujo Ribas - Unânime - J. 24.11.2011). "Com efeito, no que se refere a necessidade de realização de perícia médica
pelo IML, esta E. Câmara possui o entendimento de que é possível a realização de perícia judicial, nos casos de recebimento do
seguro obrigatório. E isso se faz em face da interpretação do artigo 5º, § 5º da Lei nº 6.194/74 (...). Ou seja, observa-se que a
perícia do IML é colocada à disposição dos beneficiários do seguro obrigatório (e não da seguradora), a fim de que seja
quantificada as lesões suportadas pelo mesmo, em razão do acidente causado por veículos automotores. (...). Assim, se o próprio
beneficiário pretende comprovar a sua invalidez permanente, por meio de perícia judicial, não há qualquer impedimento legal,
mormente porque tal prova é mais completa que a realizada pelo IML e ainda é submetida ao contraditório" (TJPR - 10ª C. Cível. AI
nº 615.691-6/01 Rel.: Des. Luiz Lopes - julgado em 01/10/2009).É fato notório que a Comarca de São João dos Patos (MA),
distante quase 600 km da Capital, não dispõe de Instituto Médico Legal (IML) e que a Delegacia de Polícia Local não viabiliza as
guias de encaminhamento para a realização de perícia no IML para fins de seguro a título de DPVAT.Com efeito, não se
demonstra razoável imputar à parte autora que espere indeterminadamente até que exista tempo hábil ou interesse por parte do
IML para a realização da perícia, considerando ser direito constitucionalmente assegurado a todo cidadão a razoável duração do
processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação (art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal).Por oportuno,
cumpre destacar que a Lei nº. 11.482/07, que alterou a Lei nº. 6194/74, prescreve:Artigo 3º Os danos pessoais cobertos pelo
seguro estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e despesas de assistência
médica e suplementares, nos valores que se seguem, por pessoa vitimada: (...) I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no
caso de morte; II - até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e III - até R$ 2.700,00 (dois
mil e setecentos reais) - como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente
comprovadas.1o  No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a
esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer
medida terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez permanente parcial
em completa e incompleta, conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo: (Incluído pela
Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos).I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a perda anatômica ou
funcional será diretamente enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, correspondendo
a indenização ao valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela Lei nº
11.945, de 2009). (Produção de efeitos).II - quando se tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o
enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à
redução proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa,
50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se
ainda o percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de
efeitos).Deve ser aplicada ao caso a legislação vigente à época do sinistro, ou seja, a Lei nº. 6.194/74, com as alterações das pela
Medida Provisória nº. 340, de 29/12/2006, posteriormente convertida na Lei nº. 11.482/07, e pela Lei nº. 11.945/2009, em razão da
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aplicação do princípio "tempus regis actum". Portanto, ratifica-se que não prospera qualquer alegação no sentido de que o art. 3º,
da Lei nº. 6.194/1974 restou revogado pelas Leis nº. 6.205/75 e 6.423/77.2.3.3 - Do exame pericial e do valor devido.Por
conseguinte o laudo da prova pericial de fls. 78/79, produzida em juízo por perito, submetido a contraditório, concluiu que o(s)
dano(s) resultou(aram) em: achatamento e retração no membro superior esquerdo, ombro; diminuição dos movimentos de
amplitude, com perda de força do membro superior esquerdo; dano parcial no membro superior esquerdo com grau de
incapacidade em 50% (cinquenta por cento), devendo ser enquadrado em 70% (setenta por cento). Assim, a indenização deve(ria)
ser no valor de R$ 9.450,00 (nove mil e quatrocentos e cinquenta reais).Por outro turno, necessário, ainda, aplicar a disposição
legal que prevê que "a redução proporcional da indenização que corresponderá a setenta e cinco por cento para as perdas de
repercussão intensa, cinquenta por cento para as de média repercussão, vinte e cinco por cento para as de leve repercussão,
adotando-se ainda o percentual de dez por cento, nos casos de sequelas residuais". Na hipótese sub examen, o perito rotulou as
perdas como média [restrições indicadas na ordem de 50% (cinquenta por cento)], de modo que a indenização passaria a ser no
valor de R$ 4.725,00 (quatro mil e setecentos e vinte e cinco reais), aplicando-se o percentual de 50% (cinquenta por
cento).Contudo, a parte requerente confirmou que recebeu a quantia de R$ 1.687,50 (hum mil e seiscentos e oitenta e sete reais e
cinquenta centavos), de forma administrativa, conforme documentos de fls. 17/19. Destarte, o(a) requerente deve receber a
diferença da cobrança do seguro DPVAT no valor final de R$ 3.037,50 (três mil e trinta e sete reais e cinquenta centavos).Quanto
aos juros moratórios e a correção monetária, a jurisprudência do STJ é no sentido de que a incidência de atualização monetária
nas indenizações por morte ou por invalidez do seguro DPVAT, opera-se desde a data do evento danoso, enquanto que os juros
moratórios incidem a partir da data da citação da seguradora.RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. CIVIL. SEGURO DPVAT.
INDENIZAÇÃO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. TERMO ´A QUO´. DATA DO EVENTO DANOSO. ART. 543-C DO CPC.1. Polêmica
em torno da forma de atualização monetária das indenizações previstas no art. 3º da Lei 6.194/74, com redação dada pela Medida
Provisória n. 340/2006, convertida na Lei 11.482/07, em face da omissão legislativa acerca da incidência de correção monetária. 2.
(...).3. Manifestação expressa do STF, ao analisar a ausência de menção ao direito de correção monetária no art. 3º da Lei nº
6.194/74, com a redação da Lei nº 11.482/2007, no sentido da inexistência de inconstitucionalidade por omissão (ADI 4.350/DF).4.
Para os fins do art. 543-C do CPC: A incidência de atualização monetária nas indenizações por morte ou invalidez do seguro
DPVAT, prevista no § 7º do art. 5º da Lei n. 6194/74, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, opera-se desde a data do evento
danoso.5. Aplicação da tese ao caso concreto para estabelecer como termo inicial da correção monetária a data do evento
danoso.6. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.(REsp 1483620/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA
SEÇÃO, julgado em 27/05/2015, DJe 02/06/2015).III - DISPOSITIVO.Diante do exposto, julgo parcialmente procedente o pedido,
extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para, rejeitando as preliminares suscitadas,
condenar o(a) requerido(a) a pagar à parte requerente, a título da diferença da indenização de seguro DPVAT, a quantia referente
de R$ 3.037,50 (três mil e trinta e sete reais e cinquenta centavos), nos termos do art. 3º, inciso II e art. 5º, § 1º, ambos da Lei nº.
6.194/1974, acrescidos de correção monetária, desde o evento danoso (Súmula nº. 43/STJ) e de juros moratórios, devidos a partir
da citação (Súmula n. 426/STJ), no percentual de 1% (um por cento) ao mês, ex vi o disposto no art. 406 do novo Código Civil c/c
art. 161, § 1º do Código Tributário Nacional.Condeno o(a) requerido(a) no pagamento das custas processuais, assim como dos
honorários advocatícios, que arbitro no percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, considerando o zelo do
profissional, o local da prestação do serviço e a natureza da causa, na forma do art. 85 do CPC.Havendo recurso de apelação (art.
1.009 do CPC), intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias (art. 1.010 do
CPC). Se a parte apelada interpuser apelação adesiva, intime-se o apelante para apresentar contrarrazões, nos termos do § 2º do
art. 1.010 do CPC. Após, remetam-se os autos ao Egrégio TJMA, com as cautelas de estilo, independentemente de juízo de
admissibilidade (art. 1.010, § 3º do CPC).Autorizo que se expeça alvará para levantamento dos honorários periciais.Publique-se.
Registre-se. Intimem-se. Transitada em julgado, arquivem-se.Autorizo o(a) Secretário(a) Judicial a assinar de ordem as
comunicações.Serve o(a) presente como ofício / expediente / mandado.São João dos Patos (MA), 20 de junho de 2017RANIEL
BARBOSA NUNESJuiz de Direito da Comarca de São João dos Patos Resp: 183830

São José de Ribamar

Primeira Vara Criminal de São José de Ribamar

PROCESSO: 31374-90.2014.8.10.0001(3382017)
AÇÃO PENAL DE COMPETÊNCIA DO JÚRI
ACUSADO: CHARLES MILLER NASCIMENTO SOUZA
CURADORA DO ACUSADO: MARIA CAROLINA DE OLIVEIRA MARTINS OAB/MA 15921
Finalidade: Intimação da curadora do acusado CHARLES MILLER NASCIMENTO SOUZA, MARIA CAROLINA DE OLIVEIRA
MARTINS OAB/MA 15921, para comparecer à audiência de instrução criminal, designada para o dia 12 (doze) de setembro de
2017, às 08:30h, na Sala de Audiências da 1ª Vara Criminal do termo judiciário de São José de Ribamar (MA), Comarca da Ilha de
São Luís, Fórum Casa da Justiça, Av. Gonçalves Dias, s/n, Centro, São José de Ribamar (MA). Dado e passado o presente neste
termo judiciário de São José de Ribamar, em 28/06/2017.

Ana Flávia Ayres Costa
Técnica Judiciário / 1ª Vara Criminal
(Assinando de ordem, nos termos do

Art. 3º, XXVIII do Provimento nº. 001/2007)
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PROCESSO: 476-15.2017.8.10.0058(5462017)
CARTA PRECATÓRIA
ACUSADO: MARIA LEIDA DA SILVA E OUTROS
ADVOGADO: STANLEY DE SOUSA PATRÍCIO FRANCO OAB/PI 3899
Finalidade: Intimação do advogado da acusada MARIA LEIDA DA SILVA, STANLEY DE SOUSA PATRÍCIO FRANCO OAB/PI
3899, para comparecer à audiência de INQUIRIÇÃO da testemunha Mirian de Castro Macedo, designada para o dia 28 (vinte e
oito) de agosto de 2017, às 10:00h, na Sala de Audiências da 1ª Vara Criminal do termo judiciário de São José de Ribamar (MA),
Comarca da Ilha de São Luís, Fórum Casa da Justiça, Av. Gonçalves Dias, s/n, Centro, São José de Ribamar (MA). Dado e
passado o presente neste termo judiciário de São José de Ribamar, em 28/06/2017.

Ana Flávia Ayres Costa
Técnica Judiciário / 1ª Vara Criminal
(Assinando de ordem, nos termos do

Art. 3º, XXVIII do Provimento nº. 001/2007)

Segunda Vara Criminal de São José de Ribamar

PROCESSO Nº 3746-57.2011.8.10.0058/13242011
AÇÃO PENAL
AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
RÉUS: AMANCIO CUNHA SILVA e RAIMUNDO FERREIRA SERRA JUNIOR
ADVOGADO DOS RÉUS: CARLOS MAGNO SAMPAIO LIMA - OAB/MA nº 12699
FINALIDADE: Intimação do advogado dos réus para tomarem ciência da decisão do despacho de fls. 251, a seguir transcrito: "À
vista do que consta dos autos, em especial o teor da decisão do Tribunal de Justiça (fls. 246/250), que determinou a suspensão da
presente Ação Penal até o julgamento do mérito do Habeas Corpus a que se refere, considero prejudicada a realização da
audiência designada para esta data, ficando os autos acautelados na Secretaria até ulterior deliberação. Intimem-se Publique-se.
Cumpra-se, imediatamente." E xpedido no Termo Judiciário de São José de Ribamar/MA, em 28/06/2017.
Armando Lisboa Sodré
Técnico Judiciário/2ª Vara Criminal de Ribamar

PROCESSO Nº 1507-17.2010.8.10.0058/19322010
AÇÃO PENAL
AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
RÉS: CLAUDIA ARLETE RIBEIRO DA SILVA e TATIANA SOUSA COELHO
DEFENSOR PÚBLICO DAS RÉS: ERICK RAILSON AZEVEDO REIS
FINALIDADE: Publicação da sentença a seguir transcrita: "O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL ofereceu denúncia em desfavor
de TATIANA SOUSA COELHO e CLÁUDIA ARLETE RIBEIRO DA SILVA, já devidamente qualificadas, dando-as como incurso
nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006 e do artigo 244-B do Estatuto da Criança de Adolescente, conforme se extrai das
informações dispostas na denúncia, vejamos: "Conforme consta do Inquérito Policial nº 073/2010 - Delegacia Especial do Maiobão,
em anexo, que no dia 27.07.2010, por volta das 14h30min, na rua 02, Casa 107, Vila Sarney filho, neste Município, as
denunciadas, na companhia do adolescente RAIMUNDO NONATO BEZERRA FONTENELE, foram surpreendidas por uma equipe
de policiais militares de posse de considerável quantidade de substâncias entorpecentes, comumente conhecida como crak, mela
e maconha, conforme auto de apreensão de fls. Segundo consta, no dia do fato, a equipe de policiais acima mencionada
diligenciava no local supra, a fim de averiguar a veracidade de uma denúncia de que as denunciadas estariam comercializando
drogas. Pelo realizaram uma abordagem, tendo encontrado dentro da residência de ambas 37 (trinta e sete) cabeças de crak, dois
papelotes de merla, uma pequena porção de maconha, um cachimbo e R$ 70 (setenta reais) em espécie. Na sequência, os
policiais prenderam em flagrante as indigitadas, conduzindo-os até a Delegacia de Polícia do Maiobão. (...) As denunciadas
praticaram a conduta tipificada nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006, tendo sido presas em flagrante na posse de drogas
ilícitas (crak, merla e maconha) sem autorização e em desacordo com determinação legal, adquiridas para fins de comércio. Infere-
se, ainda, a prática, pela denunciadas, do crime previsto no artigo 244-B do ECA, tendo em vista que corromperam menor de
dezoito anos de idade, com ele praticando infração penal. (...) Insta salientar que acompanham a denúncia o Inquérito Policial nº
73/201, no qual consta o Auto de Prisão em Flagrante (fls.02/06), o Auto de Apresentação e Apreensão (fl.17), o Laudo de Exame
de Constatação em Substância Vegetal Amarela Sólida e Branca Pulverizada (fl. 19), o Boletim de Ocorrência (fl.20), os Boletins
de Vida Pregressa das denunciadas (fls.34/39) e o Relatório do Inquérito Policial (fls.45/49). Em decisão de fl.59 foi determinada a
notificação das denunciadas para oferecer defesa prévia, documentos e justificações e especificar as provas que pretende
produzir. Cumpre assinalar que foi indeferido o pleito de Liberdade Provisória proposto pela acusada Tatiana Sousa Coelho, com a
base na decisão de fls.67/71. Nesse ínterim, juntou-se aos autos às fls.84/90 o Laudo de Exame Químico em substância Vegetal,
Amarela Sólida e Branca Pulverizada. Assim, após a citação, as denunciadas apresentaram defesa prévia às fls.94/120 e, em
despacho de fl.122, foi recebida a denúncia e designada a audiência de instrução e julgamento. Por sua vez, em decisão de
fls.127/129, foi concedida a Liberdade Provisória às acusadas. Desta feita, realizada audiência de instrução e julgamento
(fls.205/208), na qual se procedeu ao interrogatório das acusadas, através do sistema audiovisual. Em sede de alegações finais, o
Ministério Público, alegou que a negativa de autoria por parte das rés não se harmoniza com as provas dos autos, que evidenciam
a autoria do tráfico e da corrupção do menor. Assim sendo, requer a procedência da denúncia e a condenação das acusadas pelos
crimes capitulados na inicial. Por seu turno, a defesa apresentou alegações, através do sistema audiovisual, na qual aduz a
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insuficiência de provas para a condenação das acusados nos delitos expostos na denúncia. Destarte, alega ainda, que caso não
seja este o entendimento deste juízo que seja aplicado às acusadas as diretrizes do tráfico privilegiado, pois as mesmas são
primárias e não participam de organização criminosa. Além disso, pleiteia a fixação da pena em meio aberto e a substituição desta
por uma pena restritiva de direito. Após, vieram-me os autos conclusos. É o relatório. D E C I D O. De início cumpre registrar que
se trata da denúncia ofertada pelo ilustre membro do Ministério Público Estadual em face de TATIANA SOUSA COELHO e
CLÁUDIA ARLETE RIBEIRO DA SILVA em razão da suposta prática das condutas previstas pelos arts. 33 e 35 da Lei nº
11.343/2006 e 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente. Neste passo, constato que a materialidade e autoria delitiva
restaram devidamente comprovadas com relação ao crime previsto no artigo 33 da Lei de droga e 244-B do ECA. Assim, insta
salientar que para a configuração do crime capitulado no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006 se exige que o infrator importe, prepare,
venda, exponha à venda, ofereça, traga consigo, guarde, tenha em depósito, etc., a substância entorpecente que cause
dependência física ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com a determinação legal ou regulamentar. Assim, com efeito,
tutela o tipo legal diretamente a saúde pública, e por via reflexa, a vida a incolumidade física e a saúde individual dos cidadãos.
Desta feita, compulsando os autos (fl.17) verifica-se que foram encontradas e apreendidas 37 (trinta e sete) pacotes pequenos de
substância semelhante a crak com massa bruta de 10,048g; 01 (um) pacote de uma substância aparentando ser maconha, com
massa bruta de 0,722g; 02 (dois) pacotes de uma substância aparentado ser merla, com massa bruta de 2,425g. Nessa linha, a
materialidade foi sobejamente provada, inclusive com o Laudo de Exame Químico em Substâncias Vegetal (fls. 85/90), no qual
atestou que as substâncias vegetais apreendidas em poder dos acusados são Cannabis Sativa Lineu (MACONHA), Alcalóide
Cocaína na forma base e Erytroxylon coca Lam; todas substâncias relacionada na Lista de substâncias psicoativas de uso
proscrito no Brasil (lista F-2), consideradas capazes de causar dependência física e/ou psíquica. Ademais, a análise contundente
dos autos demonstra que, no tocante à autoria, esta também restou comprovada, com fulcro nos depoimentos colhidos, tendo em
vista que são uníssonos com relação à droga encontrada com as acusadas, bem como com a confirmação de que no endereço
declinado na denúncia havia tráfico de entorpecentes, senão vejamos: "Que na época através de denúncia se deslocaram para o
local na rua mencionada; que ficaram de campana; que se depararam com a movimentação de pessoas entrando e saindo; que
deram o bote; que na residência estavam as acusadas e um menor; que na casa encontraram crak, merla e maconha; que foi dada
voz de prisão; Que não sabe dizer de quem era a casa; Que eles não estavam consumindo; que as acusadas estavam dentro da
residência e não perceberam de logo que era a polícia; (..) Que nas denúncias diziam o nome de uma pessoa; que era uma
mulher; que não conseguiu abordar as pessoas que estavam entrando e saindo; que não sabe quem era o dono da casa; que uma
das duas acusadas arremessou a droga e caiu no pé do policial, pois no quarto a parede não vai até o teto; que eram quatro
policias; que não se lembra se encontraram material para a produção do entorpecente; (José Benedito Ferreira - testemunha -
Policial Militar) "Que estavam de serviço e estavam averiguando as denúncias do Disk-denúncia de que naquele momento havia
pessoa no endereço praticando tráfico de entorpecente; que umas pessoas fugiram do local; que não se lembra de quantas
pessoas abordaram no dia; que fizeram uma revista na residência; que no quarto foi encontrado merla, crak e maconha; que
tentaram fugir; que foram encontradas na residência; que foram encontradas algumas cabeças espalhadas; (...) que a denúncia
descrevia uma pessoa de estatura bem baixa, morena, com nome de baratinha (...); que neste local havia venda e consumo de
entorpecente; (...) que não se recorda quem era Raimundo Nonato; que inicialmente o movimento não era muito grande; que
entrava três e saia um; que era por volta de 14:30h; que por volta das 17:00hs já encontraram uma movimentação maior; que
neste momento estavam dentro da casa umas 10 (dez) pessoas; (Raimundo Cristiano Soares de Sousa - testemunha - Policial
Militar) Diante dessas circunstâncias, verifica-se que os depoimentos dos policiais são coerentes desde a fase do Inquérito,
apresentando, sem sobras de dúvidas, o reconhecimento das acusadas, os detalhes da localidade, as ações praticadas por elas e
as substâncias entorpecentes encontradas. Nesse ínterim, consoante jurisprudência pátria abaixo colacionada, os depoimentos
juntamente com o conjunto fático/probatórios estão aptos a formar um juízo de valor, senão vejamos: PENAL. PROCESSO
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO. ALEGAÇÃO DE IMPRESTABILIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS
CONDUTORES. INVIABILIDADE. INDEFERIDA. MATERIALIDADE DELITIVA E AUTORIA COMPROVADA. 1 - Inexiste qualquer
ilegalidade na prisão em flagrante porque já analisada durante todo o transcorrer do procedimento, ademais, o réu foi preso
quando tentava se evadir e a droga fora encontrada em sua residência. 2 - O Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento
de que os depoimentos de policiais condutores são aptos a firmar condenação, principalmente quando coerentes desde a fase pré-
processual e harmônico com todo conjunto fático/probatório como no caso dos autos. 3 - Dosimetria fixada nos termos do artigo 42
da Lei nº. 11343/2006 e artigo 59 da Lei Substantiva Penal, mormente quando se tem réu portador de maus antecedentes.
Recurso conhecido e parcialmente provido apenas para redimensionar a pena de multa. (Processo 1120182012. Apelação
Criminal, Terceira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do MA, Relator: José Joaquim Figueiredo dos Anjos). Repise-se ainda que
crimes desta natureza, geralmente, se desdobram na clandestinidade, razão pela qual a palavra dos policiais reveste-se de suma
importância na elucidação dos fatos. A bem da verdade, apesar das acusadas, em sede de interrogatório judicial, negarem a
autoria do fato, seus depoimentos na fase de Inquérito juntamente com as outras provas acostadas aos autos não permitem que se
sustente essa tese. Assim, eis que importante à transcrição de parte dos seus depoimentos: "Que a quase dois meses a
interrogada esta morando na Vila Sarney Filho com a sua amiga Arlete e o seu namorado Raimundo Nonato, conhecido como
Junior, que tem 16 anos; que aproximadamente 05 dias atrás passou a comercializar substância entorpecente do tipo 'merla', 'crak'
e 'maconha'; que Junior e Arlete também participavam da venda da droga; que por questão de segurança a interrogada não pode
falar quem era seu fornecedor (...)" (Tatiana Sousa Coelho, vulgo Baratinha) "Que aproximadamente 15 dias atrás está na casa de
TATIANA na Vila Sarney Filho, que estava lá passando uns dias; que mora mesmo é com sua mãe, porém não sabe dizer o seu
endereço nem o número de telefone para contato; Que não vende e nem usa droga; Que não sabe se TATIANA vende droga; Que
se foi achada droga na Casa de Tatiana só poderia ser de Junior, namorado de Tatiana que é viciado (...)" (Cláudia Arlete Ribeiro
da Silva) Assim, a contradição detectada no interrogatório de Cláudia enfraquece sua defesa baseada na absolvição. Esta
informou em juízo que naquele dia foi almoçar na casa de uma pessoa que não sabia o nome, entretanto na Delegacia declarou
situação diversa, haja vista que a própria acusada Tatiana aduz ser o local do crime sua casa. Destarte, com relação ao delito
previsto no art. 35, da referida Lei, associação para o tráfico, este não restou comprovado, haja vista que as provas carreadas aos

Página 2076 de 2382 Diário da Justiça Eletrônico Disponibilização: 30/06/2017
Edição nº 114/2017 Publicação: 03/07/2017

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO - Praça Dom Pedro II, s/n Centro - CEP 65010-905 - São Luis-MA - Fone: (98) 2106-9000 - www.tjma.jus.br
Diário da Justiça Eletrônico - Diretoria Judiciária - Coordenadoria de Jurisprudência e Publicações - Fone: (98) 2106 9805 / 9810 / 9896 / 9897 - publicacoes@tj.ma.gov.br



autos não demonstram a existência de um liame subjetivo entre os acusados para praticar o crime previsto no caput do art. 33, da
Lei nº 11.343/2006. Ademais, cumpre ressaltar que o dispositivo em comento de figura delitiva autônoma em que não se exige
resultado naturalístico, pois a consumação ocorre no momento em que duas ou mais pessoas se ligam com ânimo de permanência
e estabilidade para o fim de cometer os crimes descritos, o que não foi verificado no presente caso. Assim, entendo como não
caracterizada a associação para o tráfico, pois a prova carreada para os autos não é segura nesse aspecto, eis o entendimento da
jurisprudência, in verbis: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGO
33 <http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/95503/lei-de-tóxicos-lei-11343-06>, CAPUT, E ARTIGO 35
<http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/95503/lei-de-tóxicos-lei-11343-06>, AMBOS DA LEI Nº 11.343
<http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/95503/lei-de-tóxicos-lei-11343-06>/2006. APELANTES PRESOS EM FLAGRANTE, EM
RAZÃO DE O PRIMEIRO TRAZER CONSIGO 18 COMPRIMIDOS DE ECSTASY E O SEGUNDO 14 COMPRIMIDOS, PARA FINS
DE DIFUSÃO ILÍCITA. TERCEIRO APELANTE MANTINHA EM DEPÓSITO 02 (DUAS) PORÇÕES DE COMPRIMIDOS DE
ECSTASY, DIVIDIDAS EM SACOS, COM APROXIMADAMENTE 950 COMPRIMIDOS EM CADA UM, PARA FINS DE DIFUSÃO
ILÍCITA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DOS RÉUS. PEDIDO COMUM DE ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. TIPO PENAL QUE EXIGE PARA SUA CONFIGURAÇÃO O VÍNCULO
ASSOCIATIVO DE ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA. PROVAS INSUFICIENTES. PROVIMENTO. PEDIDOS DE
DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PARA O DE PORTE PARA CONSUMO PRÓPRIO E DE
ABSOLVIÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO IDÔNEO A MANTER A CONDENAÇÃO. NÃO PROVIMENTO. REDUÇÃO DA PENA
PELA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 33 <http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/95503/lei-de-
tóxicos-lei-11343-06>, § 4º <http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/95503/lei-de-tóxicos-lei-11343-06>, DA LEI Nº 11.343
<http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/95503/lei-de-tóxicos-lei-11343-06>/2006 NA FRAÇÃO MÁXIMA. CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS FAVORÁVEIS. PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA COM UM DOS RÉUS. PROVIMENTO.
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ARTIGO 33
<http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/95503/lei-de-tóxicos-lei-11343-06>, § 4º <http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/95503/lei-
de-tóxicos-lei-11343-06>, DA LEI Nº 11.343 <http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/95503/lei-de-tóxicos-lei-11343-06>/2006, AO
APELANTE REINCIDENTE. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. (APR 1042226920088070001 DF
0104222-69.2008.807.0001 Relator(a): ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Julgamento: 12/11/2009 Órgão Julgador: 2ª Turma
Criminal Publicação: 25/11/2009) Nesta seara, no que tange ao delito capitulado no artigo 244-B do ECA, verifico que trata-se de
tipo penal de forma vinculada, pois a corrupção ou a possibilidade de corrupção se dá no momento em que o infrator pratica
infração penal com a vítima ou induz a pratica-la. Diante disso, constato que as circunstâncias colhidas no decorrer da instrução
processual confirmam a prática do delito acima tipificado pela acusadas, como se pode extrair das informações prestadas pelo a
época menor Raimundo Nonato Bezerra, in verbis: "Que é verdadeira a imputação que lhe é feita; Que na casa de Tatiana a
Policia Militar apreendeu umas cabeças de "merla" e "crak"; Que a droga estava em seu poder; que pegava a droga de vários
fornecedores e que a droga era dividida pelo infrator, Tatiana e Arlete; Que a droga foi adquirida no Centro, por uma pessoa
desconhecida e que ao chegar na Vila São José passou a vender; Que comprou a droga por R$ 100,00 e que com venda da droga
iria apurar R$ 1.000,00, e que o lucro seria dividido pela três pessoas, o infrator, Tatiana e Arlete; (...) Que conhece Tatiana e
Arlete a cinco meses e por várias vezes já esteve na Rua da Caema que é ponto intenso de tráfico de drogas (...)" A vista disso, e
de tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal, para CONDENAR as acusadas TATIANA
SOUSA COELHO e CLÁUDIA ARLETE RIBEIRO DA SILVA pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 e do
artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente. Nesta etapa, passo à dosimetria e individualização da pena, conforme
prescrição legal inserta no artigo 5º, XLVI da Constituição Federal, artigos 59 e 68 do Código Penal e artigo 42 da Lei nº
11.343/2006. Com base nessas diretrizes, passo a quantificação das sanções aplicáveis a condenada TATIANA SOUSA COELHO:
I - Quanto ao delito previsto no art. 33 da Lei de Drogas: A Culpabilidade, no caso em análise, verifico que a ré não agiu com dolo
que ultrapasse os limites da norma penal, o que torna sua conduta inserida no próprio tipo, nada tendo a valorar. Os Antecedentes,
a ré é tecnicamente primária, segundo o STF, razão pela qual deixo de valorar; A conduta social diz respeito ao comportamento
que o agente desempenha no meio social. In casu, poucos elementos foram coletados a este respeito, razão pelo qual deixo de
valorar. A personalidade condiz ao caráter ou à índole do condenado. Neste passo, entendo que não há nos autos provas de que
nela há inclinações para o crime, eis que não a considero. No caso em apreço, verifico que o motivo do delito é condizente com a
tipificação legal, razão pela qual não o considero. As circunstâncias são as normais à espécie, razão pela qual deixo de valorá-la.
As consequências do crime são inerentes ao tipo penal, não se constatando situação capaz de imprimir reprimenda maior. O
comportamento da vítima em nada contribuiu para o delito. Em face dos argumentos alhures, bem como verificando que as
circunstâncias são favoráveis fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-
multa. Não há circunstância atenuante e nem agravante e nem causa de aumento. Contudo, presente a causa de diminuição
prevista no art. 33, §4º da Lei n.º11.343/2006, pois constato, da análise detidas dos autos, que a ré é primária, com bons
antecedentes, não se dedica à atividade criminosa e nem integra organização criminosas, razão pela qual reduzo a pena aplicada
em 1/6 (um sexto), tornando-a definitiva em 04 (quatro) anos de reclusão e 417 (quatrocentos e dezessete) dias -multa,
observando-se a proporção de 1/30 sobre o salário mínimo vigente à época do fato delituoso. II - Quanto ao delito previsto no art.
244-B do ECA: A Culpabilidade, no caso em análise, verifico que a ré não agiu com dolo que ultrapasse os limites da norma penal,
o que torna sua conduta inserida no próprio tipo, nada tendo a valorar. Os Antecedentes, a ré é tecnicamente primária, segundo o
STF, razão pela qual deixo de valorar; A conduta social diz respeito ao comportamento que o agente desempenha no meio social.
In casu, poucos elementos foram coletados a este respeito, razão pelo qual deixo de valorar. A personalidade condiz ao caráter ou
à índole do condenado. Neste passo, entendo que não há nos autos provas de que nela há inclinações para o crime, eis que não a
considero. No caso em apreço, verifico que o motivo do delito é condizente com a tipificação legal, razão pela qual não o
considero. As circunstâncias são as normais à espécie, razão pela qual deixo de valorá-la. As consequências do crime são
inerentes ao tipo penal, não se constatando situação capaz de imprimir reprimenda maior. O comportamento da vítima em nada
contribuiu para o delito. Em face dos argumentos alhures, bem como verificando que as circunstâncias são favoráveis a condenada
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fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, 01 (um) ano de reclusão. Não existem circunstâncias atenuantes e agravantes.
Também não há motivo para aumento ou diminuição da pena. Dessa forma, torno definitiva a pena em 01 (um) ano de reclusão.
Insta salientar que os crimes foram cometidos em concurso material (CP, art. 69, caput), o que impõe a aplicação cumulativa das
penas privativas de liberdade impostas. Assim, somando-se as penas, fica a acusada TATIANA SOUSA COELHO condenada a
pena de 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 417 (quatrocentos e dezessete) dias - multa, observando-se a proporção
de 1/30 sobre o salário mínimo vigente à época do fato delituoso. Por seu turno, com a entrada em vigor da Lei nº 12.736/2012 o
exame do instituto da detração deve ser realizado pelo juiz ainda no processo de conhecimento. Desta feita, constato que a
acusada TATIANA SOUSA COELHO foi presa em flagrante delito (fl.02) no dia 27 (vinte e sete) de julho de 2010, sendo concedida
sua liberdade provisória em 10 (dez) de dezembro de 2010, conforme alvará de acostado à fl.147. Assim, a acusada passou 04
(quatro) meses e 14 (quatorze) dias privada de sua liberdade, em face de ter sido decretada a sua prisão preventiva. Nesse
compasso, computando o tempo de prisão provisória fixo, em definitivo, a pena de 04 (quatro) anos, 05 (cinco) meses e 16
(dezesseis) dias de reclusão que deverá ser cumprida no Complexo Penitenciário de Pedrinhas deste Estado. Deverá a condenada
iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade definitiva em Regime Semiaberto, nos termos do art.33, § 2º, "b" do Código
Penal, devendo a pena de multa ser paga no prazo de 10 (dez) dias após o trânsito em julgado da sentença (art. 50, CP). Passo a
quantificação das sanções aplicáveis a condenada CLÁUDIA ARLETE RIBEIRO DA SILVA: I - Quanto ao delito previsto no art. 33
da Lei de Drogas: A Culpabilidade, no caso em análise, verifico que a ré não agiu com dolo que ultrapasse os limites da norma
penal, o que torna sua conduta inserida no próprio tipo, nada tendo a valorar. Os Antecedentes, a ré possui antecedentes criminai,
pois se encontra comprovado em consulta ao sistema Themis PG 3, referente ao propcesso nº 12353-51.2002.8.10.001 (fl.57), que
possuiu contra si sentença penal condenatória anterior transitada, razão pela qual a considero; A conduta social diz respeito ao
comportamento que o agente desempenha no meio social. In casu, poucos elementos foram coletados a este respeito, razão pelo
qual deixo de valorar. A personalidade condiz ao caráter ou à índole do condenado. Neste passo, entendo que não há nos autos
provas de que nela há inclinações para o crime, eis que não a considero. No caso em apreço, verifico que o motivo do delito é
condizente com a tipificação legal, razão pela qual não o considero. As circunstâncias são as normais à espécie, razão pela qual
deixo de valorá-la. As consequências do crime são inerentes ao tipo penal, não se constatando situação capaz de imprimir
reprimenda maior. O comportamento da vítima em nada contribuiu para o delito. Em face dos argumentos alhures, bem como
verificando as circunstâncias fixo a pena-base um pouco acima do mínimo legal, ou seja, 06 (seis) anos e 02 (dois) meses de
reclusão e 610 (seiscentos e dez) dias-multa. Não há circunstância atenuante e nem agravante e nem causa de aumento ou
diminuição. Ademais, não há como aplicar a causa de diminuição do §4º do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006, haja vista a ré não ser
primária e não possuir bons antecedentes.II - Quanto ao delito previsto no art. 244-B do ECA: A Culpabilidade, no caso em análise,
verifico que a ré não agiu com dolo que ultrapasse os limites da norma penal, o que torna sua conduta inserida no próprio tipo,
nada tendo a valorar. Os Antecedentes, a ré possui antecedentes criminai, pois se encontra comprovado em consulta ao sistema
Themis PG 3, referente ao propcesso nº 12353-51.2002.8.10.001 (fl.57), que possuiu contra si sentença penal condenatória
anterior transitada, razão pela qual a considero; A conduta social diz respeito ao comportamento que o agente desempenha no
meio social. In casu, poucos elementos foram coletados a este respeito, razão pelo qual deixo de valorar. A personalidade condiz
ao caráter ou à índole do condenado. Neste passo, entendo que não há nos autos provas de que nela há inclinações para o crime,
eis que não a considero. No caso em apreço, verifico que o motivo do delito é condizente com a tipificação legal, razão pela qual
não o considero.As circunstâncias são as normais à espécie, razão pela qual deixo de valorá-la. As consequências do crime são
inerentes ao tipo penal, não se constatando situação capaz de imprimir reprimenda maior. O comportamento da vítima em nada
contribuiu para o delito. Em face dos argumentos alhures, bem como verificando as circunstâncias fixo a pena-base um pouco
acima do mínimo legal, ou seja, 01 (um) ano e 05 (cinco) meses de reclusão. Não existem circunstâncias atenuantes e agravantes.
Também não há motivo para aumento ou diminuição da pena. Dessa forma, torno definitiva a pena em 01 (um) ano e 05 (cinco)
meses de reclusão. Insta salientar que os crimes foram cometidos em concurso material (CP, art. 69, caput), o que impõe sejam
aplicadas cumulativamente as penas privativas de liberdade impostas. Assim, somando-se as penas, fica a acusada CLÁUDIA
ARLETE RIBEIRO DA SILVA condenada a pena de 07 (sete) anos e 07 (sete) meses de reclusão e 610 (seiscentos e dez) dias-
multa, observando-se a proporção de 1/30 sobre o salário mínimo vigente à época do fato delituoso. Por seu turno, com a entrada
em vigor da Lei nº 12.736/2012 o exame do instituto da detração deve ser realizado pelo juiz ainda no processo de conhecimento.
Desta feita, constato que a acusada CLÁUDIA ARLETE RIBEIRO DA SILVA foi presa em flagrante delito (fl.02) no dia 27 (vinte e
sete) de julho de 2010, sendo concedida sua liberdade provisória em 10 (dez) de dezembro de 2010, conforme alvará de acostado
à fl.146. Assim, a acusada passou 04 (quatro) meses e 14 (quatorze) dias privada de sua liberdade, em face de ter sido decretada
a sua prisão preventiva. Nesse compasso, computando o tempo de prisão provisória fixo, em definitivo, a pena em 07 (sete) anos,
02 (dois) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão que deverá ser cumprida no Complexo Penitenciário de Pedrinhas deste
Estado. Deverá a condenada iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade definitiva em Regime Semiaberto, nos termos do
art.33, § 2º, "b" do Código Penal, devendo a pena de multa ser paga no prazo de 10 (dez) dias após o trânsito em julgado da
sentença (art. 50, CP). Na hipótese de sobrevir Recurso de Apelação desta decisão, CONCEDO as rés o direito de apelar em
liberdade, haja vista não se fizerem presentes os requisitos autorizadores da prisão cautelar. Determino o perdimento dos bens
apreendidos (fls.13) em favor da União, nos termos do art. 63, §1º da Lei 11.343/2006. Autorizo, por oportuno, a incineração da
droga pela autoridade de polícia judiciária, cuja autoridade deverá enviar a este juízo cópia do auto de incineração (art. 58, §1º c/c
art. 32, §1º, da Lei de Drogas). Expeça-se a guia de execução das rés, encaminhando à Vara de Execução Penal, nos termos do
art. 8º, da Resolução nº 113 de 20 de abril de 2010, do CNJ, considerando que os réus encontram-se custodiados na Penitenciária
de Pedrinhas. Isento-as do pagamento das custas e demais despesas, tendo em vista sua notória pobreza. Oportunamente, após
o Trânsito em julgado desta decisão, tomem-se as seguintes providências: a) lance-se o nome das acusadas no rol dos culpados;
b) suspendo, ainda, os direitos políticos das rés, com fulcro no artigo 15, III, da Constituição Federal, enquanto durarem os efeitos
desta condenação, devendo ser procedidas às comunicações de praxe à Corregedoria do Tribunal Regional Eleitoral; c) proceda a
Secretaria Judicial a expedição das guias para a execução das penas aplicadas, acompanhada da denúncia, sentença, decisões
de recursos da sentença, certidão de trânsito em julgado e demais documentos imprescindíveis, abrindo-se, assim, a execução
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penal. d) Proceda-se o recolhimento do valor atribuído a titulo de pena pecuniária, em conformidade com o disposto pelos artigos
50, do CP e 686, do CPP; Publique-se. Registre-se. Intimem-se. São José de Ribamar/MA, 22 de março de 2013. Ticiany Gedeon
Maciel Palácio Juíza de Direito E xpedido no Termo Judiciário de São José de Ribamar/MA, em 22/06/2017.
Armando Lisboa Sodré
Técnico Judiciário/2ª Vara Criminal de Ribamar

Primeira Vara Cível de São José de Ribamar

PROCESSO Nº 0000252-53.2012.8.10.0058 (2522012)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

AUTOR: JOAO AURELIO ROSA DOS SANTOS
ADVOGADO: DIOGO DUAILIBE FURTADO ( OAB 9147-MA )

REU: BANCO ITAUCARD S/A
ADVOGADO: CLAUDIO KAZUYOSHI KAWASAKI ( OAB 11413A-MA )

DESPACHOR.H.Vistos, etc.Intimem-se as partes para dizerem se pretendem a produção de outras provas, devendo especificá-
las.Fica o requerido intimado para, em 15 dias, juntar cópia do contrato, e extrato ou planilha do débito oriundo do contrato
questionado.Após, voltem-me.São José de Ribamar, 25 de maio de 2017.GILMAR DE JESUS EVERTON VALEJuiz Auxiliar,
respondendo pela 1ª Vara Cível de São José de Ribamar, nos termos da Portaria - CGJ 17272017 Resp: 151589

PROCESSO Nº 0001138-18.2013.8.10.0058 (11872013)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

AUTOR: EUNUCE DE JESUS GOMES DUARTE
ADVOGADO: DIOGO DUAILIBE FURTADO ( OAB 9147-MA )

REU: BANCO PANAMERICANO S/A
ADVOGADO: ANA ROSA DE LIMA LOPES BERNARDES ( OAB 9755-SC ) e SERGIO SCHULZE ( OAB 7629-SC )

DESPACHOVistos, etc.Intimem-se as partes para, em cinco dias, dizerem se pretendem produzir outras provas, devendo
especificá-las, ou se desejam o julgamento antecipado da lide.Devem as partes, querendo, delimitarem as questões fáticas
controversas sobre as quais recairá a atividade probatória, e aquelas de direito relevantes para o julgamento de mérito.Após,
voltem-me.São José de Ribamar, 30/05/ 2017.GILMAR DE JESUS EVERTON VALEJuiz Auxiliar, respondendo pela 1ª Vara Cível
de São José de Ribamar, nos termos da Portaria - CGJ 17272017 Resp: 151589

PROCESSO Nº 0001569-28.2008.8.10.0058 (15692008)
AÇÃO: PROCEDIMENTOS REGIDOS POR OUTROS CÓDIGOS, LEIS ESPARSAS E REGIMENTOS | BUSCA E APREENSÃO
EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA

AUTOR:

REQUERIDO: ALDECIR MONTEIRO DE SOUSA e AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
ADVOGADO: DOTTA DONEGATTI LACERDA E TORRES SOCIEDADE DE ADVOGADOS ( OAB 12086-SP )

Processo nº 1569-28.2008.8.10.0058 - Ação de Busca e Apreensão c/c pedido de liminar.DESPACHOConsiderando-se o lapso
temporal do ajuizamento da ação, bem como a decisão de fl. 21 que deferiu o pedido de liminar para determinar a busca e
apreensão do bem objeto da lide;Considerando-se ainda que às fls. 35/36 vê-se petição alterando a parte requerente, determino a
intimação desta, por meio do seu advogado, para se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias sobre o interesse no prosseguimento
do feito, sob pena de extinção. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.Com atraso por acúmulo de serviço a meu
cargo.O PRESENTE SERVIRÁ COMO MANDADO DE INTIMAÇÃO.São José de Ribamar, 23 de junho de 2017.GILMAR DE
JESUS EVERTON VALEJuiz Auxiliar, respondendo pela 1ª Vara Cível de São José de Ribamar, nos termos da Portaria - CGJ
17272017. Resp: 186262

PROCESSO: 1678-66.2013.8.10.0058
AÇÃO: Procedimento Ordinário
REQUERENTE: R M VILENA FILHO
ADVOGADOS: Luis Fernando Dominice Castelo Branco (OAB/MA nº 2191); Fabio Fernando Rosa Castelo Branco (OAB/MA nº
7000); Janaina de Sousa Martins (OAB/MA nº10.451)
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REQUERIDO: MERCOFRICON S/A
ADVOGADOS: Bruno Buarque de Gusmão (OAB/PE nº 24456); Bruno Pires (OAB/PE nº 21844)
Despacho de fls. 147 (Termo de Audiência): "Declarada aberta a audiência e realizado o pregão, constatou-se a ausência do autor,
apesar de devidamente intimado, conforme publicação no DJE às fls. 145. Presente a empresa requerida, representada por
preposto, acompanhado de advogado, este requereu a juntada de substabelecimento e carta de preposição, além da multa de 2%,
face a ausência injustificada do autor. INVIABILIZADA A CONCILIAÇÃO. O Magistrado deliberou o seguinte: Em virtude da
ausência injustificada do autor neste ato, aplico-lhe a multa prevista no art. 334 do CPC, de 2% sobre a vantagem econômica
pretendida. SANEAMENTO: Observo que os fatos que deram causa a propositura da ação diz com o atraso na entrega de bens
adquiridos pela autora junto a ora requerida, o que teria lhe causado prejuízos a título de lucros cessantes na ordem de R$
263.000,00 (duzentos e sessenta e três mil reais). O requerido, por outro lado, argumenta que, quem deu causa ao atraso foi a
própria autora por ter pedido o faturamento e entrega em dois domicílios diferentes e, tendo efetuado o pagamento somente em
seu nome não enviou autorização para faturamento integral das mercadorias. Questiona também, que sendo a autora
microempresa, não poderia ter faturamento aproximado do pedido a título de lucros cessantes. Deste modo faz-se necessário se
esclarecer os seguintes pontos controvertidos: 1) Qual a data em que as partes ajustaram a compra? 2) Qual a data do pagamento
e qual a data da entrega? 3) Houve algum fato de ordem legal que impediu a requerida de cumprir com o prazo de entrega dos
bens? 4) Quem deu causa a não entrega dos bens no prazo avençado? 5) Existia prazo para entrega dos bens móveis objeto do
contrato de compra e venda? O ônus da prova deverá ser distribuído equitativamente na forma do art. 373, I e II do CPC, na
medida do interesse de cada uma das partes, logo, ambas são responsáveis pelas provas dos fatos controversos. Intime-se o
autor para tomar ciência desta decisão e, no prazo de 5 (cinco) dias, querendo, pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes, na forma
do parágrafo 1º do art. 357 do CPC. Requisite-se a Receita Federal as cópias das declarações de imposto de renda da autora
referente aos exercícios de 2009 a 2011. Fica intimado a autora a juntar documentos fiscais/tributários comprobatórios dos
rendimentos auferidos pela mesma no período de 2009 a 2011. Intime-se a autora para dizer se pretende produzir prova em
audiência apresentando desde logo eventual rol de testemunhas. Após voltem-me conclusos". Juiz Gilmar de Jesus Everton Vale,
Auxiliar de Entrância Final, respondendo pela 1ª Vara Cível de São José de Ribamar/MA. 23 de junho de 2017.

DESPACHO
Vistos etc.
Em face da existência da Lei municipal nº 343/1997 que declara em seu art. 1º, II, como sendo feriado no município de São José de Ribamar o dia 29 de junho
(consagrado a São Pedro), redesigno a audiência de conciliação anteriormente marcada para o dia 11 de julho de 2017, às 10:00 horas.
Intimem-se.
São José de Ribamar, 17 de maio de 2017.

GILMAR DE JESUS EVERTON VALE
Juiz Auxiliar, respondendo pela 1ª Vara Cível de São José de Ribamar,

nos termos da Portaria – CGJ 17272017

Processo nº 0800787-77.2017.8.10.0058
AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE LIMINARES
AUTOR: Ministério Público do Estado do Maranhão
RÉU: GILLIANO FRED NASCIMENTO CUTRIM E OUTROS
ADVOGADO: RAYSSA FURTADO SANTANA
ADVOGADO: MARYLIRCIA MEDEIROS SANTOS

DESPACHO
Considerando-se a decisão proferida por meio da Quarta Câmara Cível quanto ao Agravo de Instrumento (ID 5882509 e ID
5848878), atribuindo “efeito suspensivo ao Recurso para sustar a ordem de indisponibilidade de bens do Recorrente” , faz-se
mister que honrada decisão se torne extensiva a todos os integrantes do polo passivo.
Destarte, determino o desbloqueio dos ativos financeiros existentes em nome dos requeridos no montante de R$
2.495.495,49, reconsiderando a decisão proferida (ID 5735912). Expeça-se alvará, se necessário.
Cumpra-se.
Intimem-se.
São José de Ribamar, 27 de abril de 2017.
GILMAR DE JESUS EVERTON VALE
Juiz Auxiliar, respondendo pela 1ª Vara Cível de São José de Ribamar,
nos termos da Portaria – CGJ 10322017

Processo nº 0800787-77.2017.8.10.0058
AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE LIMINARES
AUTOR: Ministério Público do Estado do Maranhão
RÉU: GILLIANO FRED NASCIMENTO CUTRIM E OUTROS
ADVOGADO: RAYSSA FURTADO SANTANA
ADVOGADO: MARYLIRCIA MEDEIROS SANTOS

DESPACHO
Considerando-se a decisão proferida por meio da Quarta Câmara Cível quanto ao Agravo de Instrumento (ID 5882509 e ID
5848878), atribuindo “efeito suspensivo ao Recurso para sustar a ordem de indisponibilidade de bens do Recorrente” , faz-se
mister que honrada decisão se torne extensiva a todos os integrantes do polo passivo.
Destarte, determino o desbloqueio dos ativos financeiros existentes em nome dos requeridos no montante de R$
2.495.495,49, reconsiderando a decisão proferida (ID 5735912). Expeça-se alvará, se necessário.
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Cumpra-se.
Intimem-se.
São José de Ribamar, 27 de abril de 2017.
GILMAR DE JESUS EVERTON VALE
Juiz Auxiliar, respondendo pela 1ª Vara Cível de São José de Ribamar,
nos termos da Portaria – CGJ 10322017

PROCESSO Nº 0000959-84.2013.8.10.0058 (10062013)
AÇÃO: PROCEDIMENTOS REGIDOS POR OUTROS CÓDIGOS, LEIS ESPARSAS E REGIMENTOS | BUSCA E APREENSÃO
EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA

AUTOR: BANCO GMAC S/A
ADVOGADO: JOSÉ FERREIRA GUERRA ( OAB 8931-MA )

REU: GILVAN SOUSA MIRANDA

Processo n.º 959-84.2013.8.10.0058 S E N T E N Ç ACuida-se de Ação de Busca e Apreensão com Pedido Liminar, proposta por
Banco GMAC S/A, em desfavor de Gilvan Sousa Miranda, sustentando em síntese, que as partes celebraram acordo por meio de
Cédula de Crédito Bancária (nº 64109), para aquisição de bem móvel - veículo Marca: Chevrolet, Modelo: MONTANA, Ano: 2011, a
ser pago em 60 (sessenta) parcelas equivalentes a R$ 963,96 (novecentos e sessenta e três reais e noventa e seis centavos).Aduz
que o réu encontra-se inadimplente, motivo pelo qual requer o deferimento da liminar de busca e apreensão do bem objeto da
lide.À inicial de fls. 02/07, foram juntados documentos de fls. 08/19.Custas recolhidas à fl. 20.Despacho proferido por esse juízo à
fl. 23, determinando a intimação da parte autora para emendar a inicial no prazo de 10 (dez) dias, adequando o valor da causa,
recolhendo as custas processuais complementares e juntando o Estatuto Social, sob pena de indeferimento da inicial. Evidências
da intimação às fls. 24/25, sendo que, posteriormente às fls. 27/29 o autor juntou provas da adequação do valor da causa, bem
como as custas processuais complementares, entretanto, sem juntar o Estatuto Social, oportunidade em que lhe foi cobrado em
despacho de fl. 31, manifestando-se nos autos intempestivamente, deixando transcorrer o prazo in albis.Mais tarde vieram-me
conclusos.É o relatório. Fundamento e decido.Observo que houve determinação judicial expressa para que a parte autora
emendasse a inicial no prazo de 10 (dez) dias, e não o fez. Os arts. 319, 320 e 321, parágrafo único e 485, I, todos do CPC/15,
dispõem que, in verbis:Art. 319. A petição inicial indicará:(.)V- valor da causa;Art. 320. A petição inicial será instruída com os
documentos indispensáveis à propositura da ação.Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos
arts. 319 e 320, ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor,
no prazo de 15 (quinze) dias, a emende, ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.Parágrafo
único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:I -
indeferir a petição inicial.Corrobora, inclusive, com tal entendimento, o julgado que transcrevo a seguir:TJ-PR - Apelação Cível AC
2346078 PR Apelação Cível 0234607-8 (TJ-PR)Data de publicação: 06/02/2004Ementa: NÃO CUMPRIMENTO DE PRAZO PARA
EMENDA DA INICIAL - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL COM BASE NOS ARTS. 284 E 267, INC. I CPC - SENTENÇA
MANTIDA - APELO IMPROVIDO. Determinada a emenda da inicial e não cumprida no prazo estipulado, deve o juiz indeferir a
inicial com base nos art. 284 § único do CPC.Diante do descumprimento de tal deliberação, o processo não pode seguir adiante,
devendo a inicial ser indeferida, e consequentemente o feito extinto sem resolução do mérito.Isso posto, fundado nos arts. 319,
320 e 321, parágrafo único combinado com 485, I, do mesmo diploma legal, determino a extinção do feito, sem julgamento do
mérito.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.Após o trânsito desta em julgado, arquive-se o processo com observância
das cautelas de praxe.São José de Ribamar, 23 de junho de 2017.GILMAR DE JESUS EVERTON VALEJuiz Auxiliar, respondendo
pela 1ª Vara Cível de São José de Ribamar, nos termos da Portaria - CGJ 17272017. Resp: 186262

Segunda Vara Cível de São José de Ribamar

PROCESSO Nº 0000344-94.2013.8.10.0058 (3562013)
AÇÃO: PROCEDIMENTOS ESPECIAIS DE JURISDIÇÃO CONTENCIOSA | REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE
AUTOR: TECTRANS COMÉRCIO E SERVIÇOS ELETRÔNICOS LTDA 
ADVOGADO: FLAVIO VERA CRUZ BORGES MARQUES ( OAB 10344-MA ) e THIAGO PEREIRA DAMASCENO ( OAB 10010-
MA)
REU: ANTONIO DE TAL e FRANCISCO DE TAL e FREDISON DE TAL e JUNIOR DE TAL e LISBOA DE TAL e MARCOS DE
TAL e NETINHO DE TAL e RITA DE TAL
ADVOGADO: JOSÉ ROSARIO JUNIOR (OAB 5595-MA)
FINALIDADE: INTIMAÇÃO DAS PARTES, ATRAVÉS DOS ADVOGADOS
Processo nº. 344-94.2013.8.10.0058 (3562013). Ação de Manutenção de Posse c/c Pedido Liminar. DESPACHO. Tendo em vista
ser a parte ré a requerente da prova pericial, e por ser beneficiária da justiça gratuita defiro o pedido de realização de perícia pela
requerida de fls.216-217. Contudo, para viabilizar tal exame técnico, aguarda-se a efetiva implantação de formação de cadastro de
profissionais pelo CPTEC.É sabido que a Corregedoria-Geral da Justiça do Cadastro Eletrônico de Peritos e Órgãos Técnicos ou
Científicos (CPTEC) destina-se ao gerenciamento e à escolha de interessados em prestar serviços de perícia ou de exame técnico
nos processos judiciais, conforme disposto nas Resoluções ns. 08 e 09/2017 do Egrégio Tribunal de Justiça do Maranhão.Desta
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feita, mesmo consciente implantação de cadastro de peritos permanece em andamento, determino que se proceda à secretaria
judicial o envio de ofício para Corregedoria Geral de Justiça para dizer se tem recurso para arcar com a perícia custeada pela
justiça gratuita em favor da requerida.Após, retornem os autos conclusos para deliberação ulterior.Intime-se. Cumpra-se.São José
de Ribamar, 23 de maio de 2017Ticiany Gedeon Maciel PalácioJuíza de Direito.

PROCESSO Nº 0001463-90.2013.8.10.0058 (15132013)
AÇÃO: PROCEDIMENTOS ESPECIAIS DE JURISDIÇÃO CONTENCIOSA | CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO
CONSIGNANTE: RAIMUNDA NONATA AMARAL DE LIMA 
ADVOGADO: DIOGO DUAILIBE FURTADO ( OAB 9147-MA )
CONSIGNADO: AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
ADVOGADO: RAFAEL PORDEUS COSTA LIMA FILHO (OAB 3432-CE)
FINALIDADE: INTIMAÇÃO ÀS PARTES, ATRAVÉS DOS ADVOGADOS
Processo n. 1463-90.2013.10.0058. DESPACHO. Foi determinada, nos autos do Recurso Especial n. 1.578.526-SP
(2016/0011287-7), a suspensão, em todo o território nacional, dos processos pendentes que versem sobre a validade da cobrança,
em contratos bancários, de despesas com serviços prestados por terceiros.Assim, suspenda-se o presente feito, até deliberação
definitiva do Eg. STJ acerca da matéria (art. 1.037, inc. II, NCPC).São José de Ribamar/MA, 13 de junho de 2017.Ticiany Gedeon
Maciel Palácio, Juíza de Direito.

PROCESSO Nº 0001474-22.2013.8.10.0058 (15242013)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
AUTOR: ITAU UNIBANCO S/A 
ADVOGADO: ANTONIO BRAZ DA SILVA ( OAB 14660A-MA )
REU: ESTADO DO MARANHAO
FINALIDADE: INTIMAÇÃO DE DESPACHO À PARTE AUTORA, ATRAVÉS DOS ADVOGADOS
Processo n. 1474.22.2013.8.10.0058. DESPACHO. Trata-se de demanda na qual foi formulado pedido final no sentido de que seja
efetuada a anulação da averbação de n. 07 e a retificação da matrícula de imóvel registrado em nome de João Paulo Ferreira dos
Santos, em decorrência de inadimplemento de contrato de financiamento firmado entre este e o autor da ação.Assim, tendo em
vista o princípio da não surpresa, segundo qual é vedado ao Juiz proferir decisão com base em fundamento a respeito do qual não
foi oportunizado à parte dele se manifestar, converto o julgamento em diligência e determino a intimação da parte autora, para, no
prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se acerca da eventual inépcia da inicial e/ou ilegitimidade passiva do Estado do Maranhão,
haja vista que o pedido final formulado na presente demanda não se coaduna com a causa de pedir e nem com o polo passivo da
ação, uma vez que a parte autora pleiteia nulidade de registro de imóvel que pertence a pessoa diversa do réu, não postulando,
em verdade, nada contra o Estado do Maranhão.Após o transcurso do prazo, com ou sem manifestação, voltem conclusos.São
José de Ribamar/MA, 08 de junho de 2017.Gilmar de Jesus Everton ValeJuiz de Direito - respondendo.

PROCESSO Nº 0004897-24.2012.8.10.0058 (49102012)
AÇÃO: PROCEDIMENTOS ESPECIAIS DE JURISDIÇÃO CONTENCIOSA | REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE
AUTOR: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A 
ADVOGADO: MAURO SERGIO FRANCO PEREIRA ( OAB 7932-MA ), HIRAN LEÃO DUARTE (OAB 10422-CE) e ELIETE
SANTANA MATOS ( OAB 10423-CE)
REU: ARINILDE MOREIRA SANTANA
FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, ATRAVÉS DE ADVOGADO
Processo nº. 4897.24.2012.8.10.0058. Ação de Reintegração de Posse c/c Pedido Liminar. DESPACHO. Por mais uma vez,
determino nova intimação da parte autora, por intermédio de seu procurador constituído, para, no prazo de 15 (quinze) dias, e sob
pena de incidência das consequências processuais previstas na lei de regência, manifestar-se acerca dos termos da certidão de fl
73, dos autos. e apresentar endereço atualizado da parte ré; ou, caso entenda pertinente, para requerer medidas judiciais outras
previstas no diploma de regência para os casos de não localização do bem móvel postulado, bem como do polo passivo da
demanda.Na hipótese de o advogado constituído manter-se inerte, não atendendo ao determinado neste despacho, pessoalmente
por Carta/AR, intime-se o autor para, no prazo de 05 (cinco) dias, e sob pena de extinção do feito sem resolução de mérito (CPC,
art. 485, III, e 1º), cumprir o determinado neste despacho.Observadas as diligências acima determinadas e decorridos os
assinados prazos, retornem conclusos. Intima-se. Cumpra-se, com a urgência que o caso requer, visto tratar-se de processo
incluso em Meta/CNJ.São José de Ribamar/MA, 13 de junho de 2017. Ticiany Gedeon Maciel Palácio, Juíza de Direito.

INTIMAÇÃO
Processo nº 3811-47.2014.8.10.0058
Ação: Procedimento Sumário
Autor: TDG - TRANSMISSORA DELMIRO GOUVEIA
Réu: ALTAMIRO SOUZA DE LIMA FERRAZ JUNIOR, ADAUTO DE SOUZA LIMA NETO, ENEDINA MARIA PIORSKI
CARVALHEDO LIMA, PATRICIA BETANIA PIORSKI CARVALHEDO FERRAZ
Advogado(a)(s) do(a)(s) Autor: Murilo de Oliveira Filho - OAB/SP nº 284.261
Advogado(a)(s) do(a)(s) parte ré: Emannuel Almeida Cruz (OAB/MA 3806), Tadeu de Jesus e Silva Carvalho (OAB/MA 2905).
Intimação da parte ré, através de seus advogados, para no prazo de 10(dez) dias efetuar o depósito do valor dos honorários
periciais no importe de R$ 5.120,00 (cinco mil, cento e vinte reais), sob pena de peclusão quanto à produção da prova pretendida.
Expedi o presente nesta cidade e Comarca de São José de Ribamar, em 28 de junho de 2017.
Lucas Tadeu Santos Ribeiro
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Técnico Judiciário/2ª Vara
(Assinando de ordem da MM. Juíza Ticiany Gedeon Maciel Palácio, Titular da 2ª Vara,
nos termos do art. 3º, XXV, III, do Provimento nº 001/2007/CGJ/MA)

Terceira Vara Cível de São José de Ribamar

Processo nº 1839-42.2014.8.10.0058
Natureza: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68
Requerentes: M.A.J. representado por Angelina da Silva Almeida
Advogado dos requerentes: Antonio Roberto Pires da Costa, OAB - MA nº 3.943
Requerido(a)(s): AILTON MIRANDA DE JESUS
Advogada do requerido: Adriana Araujo da Silva, OAB - MA nº 15.821
Finalidade: Intimação do advogado da parte autora para manifestar-se acerca da justificativa protocolada nos presentes autos às
fls. 166-197 no prazo de 10 (dez) dias consoante despacho proferido transcrito a seguir: "DESPACHO - Intime-se a parte autora,
por intermédio de seu advogado, para que se manifeste a respeito do conteúdo da justificativa apresentada pelo executado (fls.
167/197). Cumpra-se. Dado e passado o presente, nesta secretaria judicial na cidade e Termo Judiciário de São José de Ribamar,
Comarca da Ilha de São Luís, Estado do Maranhão, aos 28 de junho de 2017. José Maria Cintra Nascimento, Servidor Judiciário -
3ª Vara Cível. De ordem, nos Termos do art. 250, VI do NCPC
e art. 3º, XXVIII, do Provimento nº 01/07-CGJ/MA.

Processo nº: 908-34.2017.8.10.0058
Natureza: Embargos à Execução
Requerente: CLEMILSON BASTOS
Advogado do Requerente: Francisco Pereira de Brito Filho , OAB - MA nº 4.110
Requerida: ELEM CIRLANE ROSA DA SILVA
Advogada da Requerida: Edimarilys Silva da Conceição, OAB - MA nº 8.562
Finalidade: Publicação e intimação dos advogados das partes autora e requerida da Decisão prolatada nos autos em epígrafe
transcrita a seguir: "DECISÃO - Nos termos do artigo 917, § 1°, do novo Código de Processo Civil, é lícito ao requerido, ainda que
posteriormente ao momento oportuno de embargos (prazo de 15 dias após a juntada do respectivo comprovante de citação - art.
915 do CPC/15), impugnar a penhora realizada, através de petição simples, nos próprios autos da ação de execução, apontando
sua incorreção. A impenhorabilidade de bem constrito indevidamente e o excesso de penhora são exemplos de formas de
incorreção, portanto, matérias de impugnação passíveis de serem alegadas pelo executado. Vê-se, no entanto, que autor da
petição por ora analisada limitou-se a propor a divisão da quantia entre si e a requerente no processo de execução (fl. 05, "b"), bem
como, fundamentou os embargos e pedidos em legislação ultrapassada (CPC/73). Dessa forma, não cingiu sua defesa ao disposto
no código de processo civil como matéria hábil a impugnar a penhora. Para além, como supramencionado, o prazo para
interposição de embargos a execução decorre nos 15 (quinze) dias após a juntada da citação aos autos do processo. Dessa forma,
resta intempestivo e inviável o intento do autor que, através de embargos à execução, busca impugnar o bloqueio realizado do
FGTS. Ainda que fossem recebidos os embargos de execução, tem-se que impenhorabilidade dos saldos do FGTS deve ser
afastada em face de execução de alimentos, pois estes envolvem a própria subsistência dos dependentes do trabalhador
(conforme entendimento do STF), possuindo a mesma qualidade dos valores do FGTS. Para além, não seria verificado o excesso
da penhora por seu saldo ser inferior a dívida do executado nos autos do processo 4067-58.2012.8.10.0058 (conforme dados
apresentados pela contadoria judicial - fl.91). Pelo exposto, indefiro o embargos à execução nos termos do artigo 916, § 4° do
Código de Processo Civil. Intime-se. Cumpra-se. Publique-se. São José de Ribamar, 20 de Junho de 2017. Juiz MÁRCIO JOSÉ
DO CARMO MATOS COSTA, Titular da 3ª Vara Cível". Dado e passado o presente expediente nesta secretaria da 3ª Vara Cível
do Termo Judiciário de São José de Ribamar, Comarca da Ilha de São Luís, Estado do Maranhão, aos 28 de junho de 2017.

EDITAL DE CITAÇÃO
(PRAZO DE 20 DIAS)

Processo nº: 3640-90.2014.8.10.0058
Natureza: Perda Ou Suspensão Ou Restabelecimento do Poder Familiar
Requerente: Ministério Público do Estado do Maranhão
Requerido: Karliane Ferreira Paz

O Meritíssimo Juiz de Direito, Dr. Márcio José do Carmo Matos Costa, Titular da 3ª Vara Cível do Termo Judiciário de São José de
Ribamar, Comarca da Ilha de São Luís, Estado do Maranhão no uso e forma de suas atribuições legais...

PELO PRESENTE EDITAL FAZ SABER a todos quantos virem ou dele conhecimento tiverem que dos autos do processo referido
acima, extraído da ação de Perda Ou Suspensão Ou Restabelecimento do Poder Familiar, expedido nesta Secretaria Judicial da 3ª
Vara Cível, que fica devidamente CITADA a requerente: KARLIANE FERREIRA PAZ, ATUALMENTE EM LUGAR INCERTO E
NÃO SABIDO dos termos da presente demanda, podendo oferecer resposta no prazo de 15 (quinze) dias, contados da publicação
deste, sob pena de não havendo contestação, serem tidos como verdadeiros os fatos articulados na inicial (art. 285 c/c art. 319,
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ambos do CPC). Ficando desde já CITADA. E, para que chegue ao conhecimento de todos, o presente edital será afixado na sede
deste juízo, no lugar de costume e publicado na forma da lei. CUMPRA-SE. DADO E PASSADO o presente nesta Secretaria
Judicial da 3ª Vara Cível do Termo Judiciário de São José de Ribamar, Comarca da Ilha de São Luís, Estado do Maranhão, aos 28
de junho de 2017. Eu, Renata Veiga Gomes Gedeon, Técnica Judiciária o digitei, conferi e o MM. Juíz assina adiante.

Dr. Márcio José do Carmo Matos Costa
Juíz Titular da 3ª Vara Cível

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA
(PRAZO DE 10 DIAS)

Processo nº: 604-89.2004.8.10.0058
Natureza: Procedimento Ordinário
Requerente: Luciano Carlos dos Santos
Requerido: Jose Raimundo Almeida, Monica Augusta do Nascimento Santos

O Meritíssimo Juiz de Direito, Dr. Márcio José do Carmo Matos Costa, Titular da 3ª Vara Cível do Termo Judiciário de São José de
Ribamar, Comarca da Ilha de São Luís, Estado do Maranhão, no uso de suas atribuições legais...

PELO PRESENTE EDITAL FAZ SABER a todos quantos virem ou dele conhecimento tiverem, que dos autos do processo acima
mencionado, extraído da ação de Procedimento Ordinário, expedido na Secretaria Judicial da 3ª Vara Cível deste Termo Judiciário,
fica INTIMADO O REQUERIDO: Jose Raimundo Almeida, , ATUALMENTE EM LUGAR INCERTO E NÃO SABIDO, DA
SENTENÇA a seguir transcrita: "Trata-se de Ação Declaratória de Paternidade promovida por LUCIANO CARLOS DOS SANTOS
em face de JOSÉ RAMUNDO ALMEIDA, MÔNICA AUGUSTA DO NASCIMENTO SANTOS e JADILMA NASCIMENTO DOS
SANTOS, todos devidamente qualificados, com o fim de ser reconhecido como o pai do menor Jefferson Diego Santos Almeida.
Alegou o requerente que conviveu em união estável com Jadilma Nascimento dos Santos, tendo dessa união nascido dois filhos,
Jefferson Diego Santos Almeida e Diogo Carlos Almeida dos Santos. Acontece que o requerente, junto com sua companheira,
morava na casa dos requeridos José Raimundo e Mônica Augusta, pais de Jadilma e avós maternos do menor Jefferson, e diante
da difícil condição financeira dos pais do menor e da ausência de certidão de nascimento dos genitores, a criança foi registrada
como filha dos avós. Juntou os documentos de fls. 08-16. Citados, os requeridos não apresentaram contestação ao feito.
Designada audiência de instrução e julgamento as partes foram ouvidas, sendo unânimes em afirmar ser o requerente o pai
biológico do menor, assim como a requerida Jadilma Nascimento dos Santos a genitora (fls. 81-84). Instado a se manifestar, o
representante do Ministério Público opinou pelo deferimento do pedido (fl. 89). É o Relatório. Decido. A controvérsia reside na
paternidade ou não de Luciano Carlos dos Santos com relação ao menor Jefferson Diego Santos Almeida. Os depoimentos
prestados dão conta de que o requerente é mesmo pai do menor, que teve seu registro efetivado como filho dos seus avós
maternos, bem como a existência de laços de afetividade reconhecendo-se como pai e filho.
Os documentos juntados também comprovam a paternidade do menor, diante da presunção prevista pelo art. 1597, I, do Código
Civil, uma vez demonstrada que o requerente e sua companheira viviam em união estável quando do nascimento do menor.
Dispõe o art. 1.604 do Código Civil que ninguém pode vindicar estado contrário ao que resulta do registro de nascimento, salvo
provando-se erro ou falsidade do registro. Assim, provado o vínculo biológico, impera o reconhecimento da filiação e a alteração do
registro do menor Jefferson Diego. Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido para declarar que LUCIANO CARLOS DOS
SANTOS é pai de JEFFERSON DIEGO SANTOS ALMEIDA, determinando o cancelamento do nome dos requeridos José
Raimundo Almeida e Mônica Augusta do Nascimento Santos, como pais, junto ao registro civil em que consta o nascimento do
menor. Extingue-se o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 269, inciso I do Código de Processo Civil. Sem
custas. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Notifique-se. Após o trânsito em julgado, expeça-se o competente mandado
averbatório ao Cartório de Registro Civil desta Comarca de São José de Ribamar, para que conste no assentamento de
nascimento do menor como genitores Luciano Carlos dos Santos e Jadilma dos Santos Almeida, como avós maternos José
Raimundo Almeida e Mônica Agostinha dos Santos Nascimento e avó paterna Maria Rita Gomes dos Santos, passando o menor a
se chamar Jefferson Diego Almeida dos Santos. Arquivem-se com baixa na distribuição. São José de Ribamar, 23 de maio de
2011. Gisa Fernanda Nery Mendonça de Sousa Juíza de Direito Substituta, Respondendo pela 3ª Vara". E para que chegue ao
conhecimento de todos, o presente edital será afixado na sede deste juízo, no lugar de costume e publicado na forma da lei.
CUMPRA-SE. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de São José de Ribamar, Estado do Maranhão, 28 de junho de 2017.
Eu, José Carlos Lobato Oliveira, Servidor Judiciário o digitei e conferi para assinatura do MM. Juiz.

Dr. Márcio José do Carmo Matos Costa
Juiz de Direito Titular da 3ª Vara Cível
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Processo nº.: 1353-86.2016.8.10.0058
Interdição
Requerente: Marile Santos Gomes Ribeiro
Interditando: Paulo Sérgio Santos Gomes
Advogado Domingos José Wolff Santoa OAB/MA 4184

EDITAL DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO

Trata-se de Ação de Curatela proposta por MARILEA SANTOS GOMES RIBEIRO em face de PAULO SERGIO SANTOS GOMES,
alegando, em suma, o que se segue. Aduziu que é irmã do curatelando e que este é portador de problemas psiquiátricos o vem
impedindo de exercer autonomamente os atos da vida civil. Ao final, postulou a procedência da demanda com a interdição do
requerido. Com a inicial vieram os documentos de fls. 04-15. Audiência de interrogatório à fl. 28. Contestação às fls. 31-35. O
órgão ministerial se manifestou pela realização da perícia médica, indicando quesitos (fls. 43-47). Laudo médico atestando a
incapacidade do paciente para a prática de todos os atos da vida civil (fls. 57-59). O Ministério Público, em parecer conclusivo, se
manifestou pela decretação da incapacidade relativa do requerido, nomeando-se o requerente como curador para auxiliá-lo na
prática dos atos relacionados aos direitos de natureza patrimonial e negocial (fls. 63-67). É o relatório. Passo a decidir.
Inicialmente, defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita às partes. A curatela é o instituto jurídico através do qual se
determina os limites da incapacidade do sujeito para a prática de certos atos, bem como se constitui um curador que venha a
representá-lo ou assisti-lo nos atos jurídicos de natureza patrimonial e negocial que venha a praticar. Com o advento do novel
Estatuto da Pessoa com Deficiência, a curatela passou a ter o caráter de medida excepcional, extraordinária, a ser adotada
somente quando e na medida em que for necessária. O legislador optou por localizar a incapacidade no conjunto de circunstâncias
que evidenciem a impossibilidade real e duradoura da pessoa querer e entender - e que, portanto, justifiquem a curatela-, sem que
o ser humano, em toda a sua complexidade, seja reduzido ao âmbito clínico de um impedimento psíquico ou intelectual. Ou seja, o
divisor de águas da capacidade para a incapacidade não mais reside nas características da pessoa, mas no fato de se encontrar
em uma situação que as impeça, por qualquer motivo, de confirmar ou expressar a sua vontade. Prevalece o critério da
impossibilidade de o cidadão maior tomar decisões de forma esclarecida e autônoma sobre a sua pessoa ou bens ou de
adequadamente as exprimir ou lhes dar execução. Como se depreende da prova coligida, representada, em especial, pelo laudo
pericial, o requerido é portador de sequelas de alcoolismo e sintomas demenciais, apresentando grande comprometimento das
funções mentais e de comunicação, prejuízo cognitivo, inquietações motoras, concluindo pela necessidade de curador para a
prática de todos os atos da vida civil. Em que pese o requerido ser dependente de outras pessoas para a prática dos atos da vida
civil, a alteração legislativa trazida pela Lei nº 13.146/2015 excluiu os portadores de transtorno mental do rol dos absolutamente
incapazes. Ou seja, mesmo que o curatelando seja incapaz de exprimir sua vontade, sua incapacidade será apenas relativa.
Assim, demonstrado induvidosamente que o requerido é pessoa relativamente incapaz de se autodeterminar, não há condições
deste administrar seus bens e reger sua pessoa de forma plena. Dessa forma, julgo parcialmente procedente o pedido, para
decretar, com fundamento nos arts. 4º, III, e 1.767, I, ambos do Código Civil, a incapacidade relativa de PAULO SERGIO SANTOS
GOMES, nomeando curadora MARILEA SANTOS GOMES RIBEIRO, sob compromisso, com poderes para representá-lo na
prática dos atos relacionados aos direitos de natureza patrimonial e negocial. Procedam-se às publicações previstas no art. 755, §
3º, do Código de Processo Civil e às devidas comunicações à Justiça Eleitoral. Com o trânsito em julgado, expeça-se termo de
curatela definitiva, bem como mandado ao Cartório do Registro Civil deste Termo Judiciário para as anotações devidas no Livro E,
nos termos do art. 92 da Lei nº 6.015/1973, fazendo constar, ainda, determinação para que a curatela seja anotada no registro de
nascimento do curatelado. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Dê-se ciência ao Ministério Público. São José de Ribamar, 13 de
junho de 2017. Juiz MÁRCIO JOSÉ DO CARMO MATOS COSTA Titular da 3ª Vara Cível

Processo nº: 1091-39.2016.8.10.0058
Natureza: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68
Requerente: Maria Dalva Correia
Requerido: Warlissow Castro Ramos
Advogadas do Requerido: Mirela de Oliveira Soares, OAB - MA 8571; Thaís Durans Abreu, OAB - DF 34.207
Finalidade: Publicação e Intimação dos advogados do requerido da Sentença proferida transcrita a seguir: "SENTENÇA Trata-se
de Ação de Execução de Alimentos promovida por YARA DA SILVA RAMOS e CAUÃ MILLER DA SILVA RAMOS, representados
por sua genitora Maria Dalva Correia da Silva, em face de WALLISSON CASTRO RAMOS, todos devidamente qualificados. Juntou
os documentos de fls. 10-16. Devidamente citado (fl. 23), o executado apresentou justificativa intempestivamente, conforme
certificado às fls. 24 e 49. Os exequentes se manifestaram pela decretação da prisão civil e designação de audiência (fls. 52-55).
Realizada audiência, as partes celebraram acordo acerca do débito alimentar, pelo qual o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
será pago em 40 (quarenta) parcelas de R$ 100,00 (cem reais), com primeiro vencimento em 10/06/2017, sendo facultado ao
executado adiantar os pagamentos, abrindo mão os exequentes dos valores que ultrapassaram a referida quantia. Acertaram que
o valor da pensão será descontado em folha de pagamento (fl. 68). O Ministério Público manifestou-se favoravelmente aos termos
do acordo, pugnando pela sua homologação (fls. 71/72). Dessa forma, HOMOLOGO por sentença o acordo formulado entre as
partes (fl. 68) e julgo extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, III, b, do Código de Processo Civil,
deferindo às partes os benefícios da assistência judiciária gratuita. Custas suspensas diante da gratuidade deferida. Honorários
advocatícios a cargo de cada uma das partes. Oficie-se ao empregador do executado para que, nos termos do documento de fl.
13, efetue o desconto da pensão alimentícia em folha de pagamento. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Dê-se ciência ao
Ministério Público. Após o trânsito em julgado, arquivem-se com baixa na Distribuição. São José de Ribamar, 31 de maio de 2017.
Juiz MÁRCIO JOSÉ DO CARMO MATOS COSTA Titular da 3ª Vara Cível " Dado e passado o presente nesta secretaria judicial da
3ª Vara Cível do Termo Judiciário de São José de Ribamar, Comarca da Ilha de São Luís, Estado do Maranhão, aos 28 de junho
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de 2017.

Processo nº 784-51.2017.8.10.0058
Natureza: Processo de Apuração de Ato Infracional
Autor: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
Representado: F.M. dos S.
Advogado do adolescente representado: Defensoria Pública do Estado do Maranhão
Advogado(a): José Maria Campos Couto, OAB/MA 8312, OAB/MA-8312
Finalidade: Intimação do Advogado José Maria Campos Couto, OAB/MA 8312, do indeferimento do pedido de cópia do
depoimento da Sra. Francirene Pereira Santos, nos autos deste processo a fim de instruir ação penal que tramita na 2ª Vara
Criminal deste Termo Judiciário, tendo em vista que as provas solicitadas ainda não foram produzidas por este Juízo, conforme
despacho de fls. 43-45, cujo inteiro teor segue transcrito "Indefiro o pedido de fl. 43/45, uma vez que, estas, ainda nem foram
produzidas por este Juízo. Destarte, não impedido que o peticionante requeira ao Juiz da sua causa. Intimem-se. Cumpra-se. São
José de Ribamar, 22 de junho de 2017. Juiz MÁRCIO JOSÉ DO CARMO MATOS COSTA, Titular da 3ª Vara Cível". Dado e
passado o presente expediente nesta cidade e Termo Judiciário de São José de Ribamar, em 22 de junho de 2017.
Fábia Ohana de Oliveira Silva
Secretária JudicialAssino de ordem, nos termos do art. 250, VI, do NCPC e art. 3º, XXVIII do Provimento n.º 001/007-CGJ/MA

Processo Nº:0800205-70.2017.8.10.0058
Natureza: Alimentos
Requerente(s): Alessandra Holanda Nascimento
Requerido: Jaderson Dias Ramos
Finalidade:Publicação e intimação do advogado da requerente, Dr Edson Silva de Sá Júnior OAB/MA 8373dasentença:, proferida,
transcrita assim: Trata-se de Ação de Alimentos
promovida por JHONATHAN PEDRO NASCIMENT RAMOS, ANNA JULIA NASCIMENTO RAMOS e JHEFFERSON
GUILHERMEY NASCIMENTO RAMOS, representados por sua genitora
Alessandra Holanda Nascimento,em face de JADERSON DIAS RAMOS, todos devidamente qualificados. Juntou procuração e
documentos. Em decisão que fixou alimentos provisórios (40% do
salário-mínimo), foi designada audiência de conciliação (doc. nº 5015135). Na data marcada as partes compareceram e
celebraram acordo pelo qual o requerido contribuirá, a título de pensão alimentícia
para os seus filhos menores, com a quantia equivalente a 62% (sessenta e dois por cento) do salário-mínimo, a ser paga mediante
depósito na conta bancária de titularidade da genitora dos requerentes, até
o dia 30 (trinta) de cada mês, a começar de março de 2017. Quanto ao direito de convivência, o pai o exercerá em finais de
semana alternados, buscando os seus filhos às 18:00 horas das sextas-feiras e
os devolvendo no domingo, também às 18:00 horas, ficando sob a sua responsabilidade o transporte dos autores. Compactuaram
que, nas datas comemorativas, a visita será alternada, sendo que o dia
dos pais os menores passarão com o requerido e o dia das mães, permanecerão com a sua genitora. O Natal, as crianças
passarão com a mãe e o Ano Novo, com o pai, sendo invertida a ordem no ano
seguinte, devendo ser entregues na véspera do referido feriado às 12:00 horas e devolvidos n mesmo horário do dia seguinte. Nas
férias escolares, eles ficarão metade com cada um dos pais(docs. nº 5478378 e 5478358). O Ministério Público se manifestou pela
homologação do acordo. É o breve relatório. Decido. Inicialmente, defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita.Conforme
se verifica nos autos, as partes realizaram um acordo, pondo fim à demanda. Dessa forma, HOMOLOGOpor sentença o acordo
formulado entre as partes e julgo extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea b,do
Código de Processo Civil, tornando sem efeito a decisão de nº 5015135. Custas suspensas diante da gratuidade deferida.
Honorários advocatícios a cargo de cada uma das partes. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Dê-se ciência ao Ministério
Público. São José de Ribamar, 07 de junho de 2017.JuizMÁRCIO JOSÉ DO CARMO MATOS COSTA Titular da 3ª Vara Cível

Processo nº: 0800614-46.2017.8.10.0058
Natureza: Divórcio
Requerentes: João Batista Neves Costa Júnior e Cristiane Viana Lisboa
Advogado dos Requerentes: Shuellen Freire Pereira, OAB/MA nº 8.305
Finalidade: Publicação e Intimação da advogada dos requerentes da Sentença proferida transcrita a seguir: "SENTENÇA - Trata-se de Ação de Divórcio
Consensual promovida por JOÃO BATISTA NEVES COSTA JUNIOR e CRISTIANE VIANA LISBOA, ambos devidamente qualificados na inicial. Alegam os requerentes que
estão separados de fato há cinco meses; que da união nasceram quatro filhos, João Marcelo Lisboa Costa, João Otávio Lisboa Costa, Eduardo Lisboa Costa e Flávio Lisboa Costa,
ainda menores de idade. Aduziram que a guarda será compartilhada, fixando a base territorial com a genitora; as férias escolares serão divididas igualitariamente entre os genitores;
nas datas especiais (aniversários), na impossibilidade de reunião dos divorciandos, os menores alternarão as datas entre os pais; os feriados e festas de final de ano também serão
alternadas, iniciando com o pai. O requerente prestará alimentos aos filhos no valor equivalente a 40% (quarenta por cento) dos seus rendimentos, mediante desconto em folha de
pagamento. A requerente voltará a usar o nome de solteira. Postularam a homologação do acordo e a decretação do divórcio. Juntaram procuração e documentos. O Ministério
Público se manifestou pela homologação do acordo e decretação do divórcio. É o breve relatório. Passo a decidir. Inicialmente defiro os benefícios da assistência judiciária
gratuita. Os autores requerem a decretação do divórcio, com base na separação de fato do casal. Nos termos da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda
Constitucional n.º 66/2010, para a decretação do divórcio, basta que a parte se manifeste nesse sentido, in verbis: Constituição Federal: “ Art. 226. ... § 6º. O casamento civil
pode ser dissolvido pelo divórcio.”Dessa forma, ante a manifestação favorável de ambos os cônjuges, impera a decretação do divórcio requerido. Ante o exposto, julgo
PROCEDENTE o pedido para decretar o divórcio de JOÃO BATISTA NEVES COSTA JÚNIOR e de CRISTIANE LISBOA COSTA que voltará a usar o nome de solteira,
Cristiane Viana Lisboa, extinguindo-se o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea b, do Código de Processo Civil, homologando o acordo
realizado entre as partes. Oficie-se ao órgão pagador do alimentante para que efetue os descontos em folha de pagamento. Custas suspensas diante da gratuidade deferida.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Dê-se ciência ao Ministério Público. Após o trânsito em julgado, expeça-se mandado averbatório ao Cartório do Registro Civil de Pindaré-
Mirim. Arquivem-se com baixa na distribuição. São José de Ribamar, 06 de junho de 2017. Juiz MÁRCIO JOSÉ DO CARMO MATOS COSTA, Titular da 3ª Vara Cível.
Assinado eletronicamente por: MARCIO JOSE DO CARMO MATOS COSTA
https://pje.tjma.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam
ID do documento: 6410228 
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" Dado e passado o presente nesta secretaria judicial da 3ª Vara Cível do Termo Judiciário de São José de Ribamar, Comarca da Ilha de São Luís, Estado do
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Maranhão, aos 28 de junho de 2017.

Processo Nº:0800807-95.2016.8.10.0058
Natureza: Divórcio consensual
Requerente(s):ELITANIA DINIZ LOPES FONSECA e MAX SOELL RIBEIRO FONSECA
Finalidade:Publicação dasentença proferida,transcrita assim: Trata-se de Ação de Divórcio Consensual promovida por ELITANIA
DINIZ LOPES FONSECA e MAX SOELL
RIBEIRO FONSECA, ambos devidamente qualificados na inicial. Alegam os requerentes que são casados desde 18/12/2015, de
cuja relação nasceu um filho, ainda menor de idade.
Aduziram que na constância do casamento não adquiriram bens a partilhar. Informaram que a guarda do filho menor do casal
permanecerá com a requerente varoa e que o
requerente varão contribuirá, a título de pensão alimentícia para o filho, com o valor equivalente a 30 % (trinta por cento) dos seus
vencimentos, equivalente a R$ 308,70 (trezentos e
oito reais e setenta centavos), que deverá ser depositado na conta poupança nº 00614109-8, Agência 0027 Operação nº 013, do
Banco Caixa Econômica Federal, de titularidade da
genitora da menor. Juntaram os documentos de fls. 05-11. O Ministério Público manifestou-se pela homologação do acordo (ID
583449). É o breve relatório. Passo a decidir. Os
autores requerem a decretação do divórcio, com base na separação de fato do casal. Nos termos da Constituição Federal, com a
redação dada pela Emenda Constitucional n.º
66/2010, para a decretação do divórcio, basta que a parte se manifeste nesse sentido, in verbis: Constituição Federal: “Art. 226. …§
6º. O casamento civil pode ser dissolvido pelo
divórcio.” Dessa forma, ante a manifestação favorável de ambos os cônjuges, impera a decretação do divórcio requerido. Ante o
exposto, julgo PROCEDENTEo pedido para
decretar o divórciodeELITANIA DINIZ LOPES FONSECA e MAX SOELL RIBEIRO FONSECA, voltando a requerente a usar o
nome de solteira, ELITANIA DINIZ LOPES,
extinguindo-se o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea b, do Código de Processo Civil,
homologando o acordo realizado entre as partes na
forma da inicial (ID 4476255) pelo qual a guarda do filho menor do casal permanecerá com a requerente varoa, contribuindo o
requerente varão, a título de pensão alimentícia para o
menor, com o valor equivalente a 30 % (trinta por cento) dos seus vencimentos, equivalente a R$ 308,70 (trezentos e oito reais e
setenta centavos), que deverá ser depositado na
conta poupança nº 00614109-8, Agência 0027 Operação nº 013, do Banco Caixa Econômica Federal, de titularidade da genitora
da menor. Custas suspensas diante da gratuidade
deferida. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Notifique-se. Após o trânsito em julgado, expeça-se o mandado averbatório.
Arquivem-se com baixa na distribuição. São José de
Ribamar, 28 de junho de 2017. JuizMÁRCIO JOSÉ DO CARMO MATOS COSTA Titular da 3ª Vara Cível

Processo nº 1063-76.2015.8.10.0003
Natureza: Execução de Medidas Sócio-educativas
Autor: Ministério Público do Estado do Maranhão
Socioeducanda: A.S. dos S.
Advogado(a): Defensoria Pública do Estado do Maranhão
Sentença: Trata-se de Execução de Medida Socioeducativa de liberdade assistida imposta à então adolescente A.S. dos S.,
qualificado nos autos. O relatório de acompanhamento demonstra o cumprimento da medida (fls. 63/64). O Ministério Público se
manifestou pela extinção da medida (fl. 67). É o breve relatório. Decido. Tendo em vista que a jovem cumpriu a medida
socioeducativa que lhe foi imposta, esgotada está a pretensão executória do Estado. Dessa forma, declaro extinta a medida
imposta a A.S. dos S. pelo fato objeto dos presentes autos, diante do cumprimento da reprimenda retributiva-pedagógica imposta.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Dê-se ciência ao Ministério Público. Após o trânsito em julgado, arquive-se com baixa na
Distribuição. São José de Ribamar, 14 de junho de 2017. Juiz MÁRCIO JOSÉ DO CARMO MATOS COSTA, Titular da 3ª Vara
Cível. Dado e passado o presente expediente nesta cidade e Termo Judiciário de São José de Ribamar, em 28 de junho de 2017.

Processo nº: 3475-72.2016.8.10.0058
Natureza: Divórcio Consensual
Requerentes: Adriana Nogueira Viana Macedo, Amarildo dos Santos Sousa Macedo

Finalidade: Publicação da Sentença proferida transcrita a seguir: "Trata-se de Ação de Divórcio Consensual promovida por
AMARILDO DOS SANTOS SOUSA MACEDO e ADRIANA NOGUEIRA VIANA MACEDO, ambos devidamente qualificados na
inicial. Alegam os requerentes que são casados desde 14/01/2013, de cuja relação nasceram quatro filhos, Allan Gabriel Viana
Macedo, Alexandre Viana Macedo, Alexsandro Viana Macedo e Amanda Viana Macedo, ainda menores de idade. Aduziram que
na constância do casamento não adquiriram bens a partilhar. Informaram que a guarda do filho Alexsandro Viana Macedo ficará
com o requerente varão e a dos demais com a requerente mulher, estabelecendo que cada genitor terá assegurado o direito de
visitas aos filhos aos finais de semana e que as férias escolares são divididas igualmente entre os requerentes. O requerente varão
contribuirá, a título de pensão alimentícia para os menores Allan Gabriel Viana Macedo, Alexandre Viana Macedo e Amanda Viana
Macedo, com a quantia mensal de R$ 120,00 (cento e vinte reais), a ser pago até o último dia útil do mês, mediante recibo ou
depósito bancário na conta informada. A requerente varoa voltará a usar o nome de solteira. Postularam a decretação do divórcio.
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Juntaram os documentos de fls. 05-19. O órgão ministerial requereu a intimação da Defensoria Pública para esclarecer acerca do
direito de convivência entre os irmãos (fl. 24), o que foi feito à fl. 26 verso. Em parecer conclusivo, o Ministério Público manifestou-
se pela decretação do divórcio e homologação do acordo, de forma que seja regulamentada a convivência entre os menores e a
fixação dos alimentos em porcentagem sobre o salário mínimo (fls. 30-33). É o breve relatório. Passo a decidir. Inicialmente, defiro
os benefícios da assistência judiciária gratuita aos requerentes. Os autores requerem a decretação do divórcio, com base na
separação de fato do casal. Nos termos da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional n.º 66/2010,
para a decretação do divórcio, basta que a parte se manifeste nesse sentido, in verbis: Constituição Federal: "Art. 226. ... § 6º. O
casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio." Dessa forma, ante a manifestação favorável de ambos os cônjuges, impera a
decretação do divórcio requerido. No que tange ao convívio entre os irmãos, deverá ser exercido de forma livre. Como requer o
MPE, os alimentos serão fixados em porcentagem do salário mínimo. Assim, o valor ofertado de R$ 120,00 (cento e vinte reais)
será convertido para 13% (treze por cento) do salário mínimo. Dessa forma, julgo PROCEDENTE o pedido para decretar o divórcio
de AMARILDO DOS SANTOS SOUZA MACEDO e de ADRIANA NOGUEIRA VIANA MACEDO, que voltará a usar o nome de
solteira, Adriana Nogueira Viana, extinguindo-se o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, b, do
Código de Processo Civil, homologando o acordo realizado entre as partes pelo qual: 0) a guarda do filho Alexsandro Viana
Macedo ficará com o pai e Allan Gabriel Viana Macedo, Alexandre Viana Macedo e Amanda Viana Macedo com a mãe,
estabelecendo que cada genitor terá assegurado o direito de visitas aos filhos aos finais de semana e que as férias escolares são
divididas igualmente entre os requerentes, sendo livre a convivência entre os irmãos; 0) o pai contribuirá, a título de pensão
alimentícia para os menores Allan Gabriel Viana Macedo, Alexandre Viana Macedo e Amanda Viana Macedo, com a quantia
mensal equivalente a 13% (treze por cento) do salário mínimo, a ser pago até o último dia útil do mês, mediante recibo ou depósito
bancário na conta informada. Custas suspensas diante da gratuidade deferida. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Dê-se ciência
ao Ministério Público. Após o trânsito em julgado, expeça-se o competente mandado averbatório ao Cartório do Registro Civil da 1ª
Zona, em São Luís. Arquivem-se com baixa na distribuição. São José de Ribamar, 28 de março de 2017. Juiz MÁRCIO JOSÉ DO
CARMO MATOS COSTA Titular da 3ª Vara Cível " Dado e passado o presente nesta secretaria judicial da 3ª Vara Cível do Termo
Judiciário de São José de Ribamar, Comarca da Ilha de São Luís, Estado do Maranhão, aos 28 de junho de 2017.

Processo nº: 4654-75.2015.8.10.0058
Natureza: Procedimento Ordinário
Requerente: José Domingos Bruzaca de Sousa
Requerido: Zulenir Nascimento Vilar

Finalidade: Publicação da Sentença proferida transcrita a seguir: "rata-se se ação de Reconhecimento e Dissolução de União
Estável proposta por José Domingos Bruzaca de Sousa em desfavor de Zulenir Nascimento Vilar. Ouvidas as partes, estas
resolveram transacionar deduzindo o acordo nos seguintes termos: o terreno possui três medidas, a Frente medindo um total de
15m, o Fundo medindo 13,70m e a Lateral 30m. Dessa forma, ficou a seguinte divisão, um terreno de 8,5m x 6,85m e 30m de
lateral possuindo um imóvel de dois pavimentos em posse da requerida Zulenir Nascimento Vilar e outro de 6,5m x 6,85m e 30m
de lateral possuindo um imóvel em construção, ficando o segundo terreno informado para sua neta KETHLEEN LOHANNY REIS
DE SOUSA. O que foi aceito pela requerida em todos os termos. É o sucinto relato. Decido: Sendo que o acordo celebrado diz
respeito somente ao terreno localizado na Rua 05, n. 04, Vila Cafeteira, nesta cidade, por fim, que a sentença na ação de
Reconhecimento e Dissolução de União Estável, é de se homologar a transação. Ante ao exposto, considerando o parecer
ministerial, e com fulcro no §. 1º, do artigo 9°, da Lei 5.478/68, homologo por sentença, para que produza seus jurídicos e legais
efeitos, HOMOLOGO O ACORDO ora apresentado pelos interessados, solucionando o conflito existente acerca do
reconhecimento/dissolução de união estável com partilha de bens, bem como alimentar no âmbito dos artigos 9º, §1º e 27 da Lei
5.478/68. Nesses termos, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, III, do CPC.
Certificado o trânsito em julgado desta sentença, proceda-se os procedimentos necessários, tais como ofícios ao cartório
competente, após arquive-se e dê baixa no sistema. Publicada em audiência e intimadas às partes. Registre-se. Cumpra-se.
Custas na forma da lei, observada a suspensão de que trata o art.12 da L 1060/50, ante a gratuidade processual deferida, até
cessação da hipossuficiência ou implementação do prazo prescricional. Comarca da Ilha, Termo Judiciário de São José de
Ribamar, 26 de maio de 2017. Ass. Márcio José do Carmo Matos Costa. Juíza Titular da 3ª Vara Civil deste Termo Judiciário. "
Dado e passado o presente nesta secretaria judicial da 3ª Vara Cível do Termo Judiciário de São José de Ribamar, Comarca da
Ilha de São Luís, Estado do Maranhão, aos 28 de junho de 2017

São Luís Gonzaga do Maranhão

PROCESSO Nº 0000069-93.2017.8.10.0127 (692017)
AÇÃO: ATOS E EXPEDIENTES | PETIÇÃO
REQUERENTE: ANTONIO MOISINHO SALAZAR 
ADVOGADO: BISMARCK MORAIS SALAZAR ( OAB 11011-MA ) e RODOLPHO MAGNO POLICARPO CAVALCANTI ( OAB
12703-MA )
REQUERIDO: BANCO BMG 
ADVOGADO: CARLOS EDUARDO PEREIRA TEIXEIRA ( OAB 327026-SP ) e JOSÉ EDGARD DA CUNHA BUENO FILHO (
OAB 9588A-MA )
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DECISÃO - Defiro o pedido de expedição de alvará para levantamento do valor incontroverso.Após, intime-se o executado para
efetuar o pagamento do saldo remanescente da condenação que lhe foi imposta, no prazo de 15 dais úteis, sob pena de 10% e
penhora on-line.São Luís Gonzaga do Maranhão/MA, 27 de junho de 2017.TONNY CARVALHO ARAUJO LUZ - Juiz de Direito da
Comaraca de São Luis Gonzaga do Maranhão.

PROCESSO Nº 0000180-77.2017.8.10.0127 (1802017)
AÇÃO: ATOS E EXPEDIENTES | PETIÇÃO
REQUERENTE: MUNICIPIO DE SÃO LUIS GONZAGA DO MARANHÃO 
ADVOGADO: EDUARDO SILVA FERNANDES ( OAB 7273-MA )
REQUERIDO: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT 

DECISÃO O MUNICIPIO DE SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO/MA, por seu representante legal, ingressou com a presente
demanda, com pedido de tutela antecipada, em face do DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE
TRANSPORTES, com pedido de que sejam declarados inexistentes débitos relacionados a multas impostas pela autarquia
requerida a ambulâncias de propriedade do requerente, que transitam levando pacientes entre os hospitais da região.Ocorre que
por ser o DNIT uma autarquia federal, dotada, portanto, de autonomia administrativa e financeira, competência para apreciar o feito
é da Justiça Federal, nos termos do art. 109, inciso I, da Constituição Federal.Nesse sentido:AGRAVO DE INSTRUMENTO. DNIT.
AUTARQUIA FEDERAL. COMPETÊNCIA JUSTIÇA FEDERAL - Nos termos do art. 109, I da CF/88, a competência para processar
e julgar feitos em que a autarquia federal figura como ré é da Justiça Federal. (TJ-MG 103420811468270011 MG
1.0342.08.114682-7/001(1), Relator: FERNANDO CALDEIRA BRANT, Data de Julgamento: 17/03/2010, Data de Publicação:
29/03/2010)PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO APLICADA PELO DNIT.
AUTARQUIA FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. I. Questionando-se no Mandado de Segurança a legalidade de
multas aplicadas pelo DNIT, por ausência do devido processo legal, a competência para processá-lo e julgá-lo é da Justiça
Federal, não obstante a pretensão final, como destaca a petição inicial, seja o licenciamento do veículo perante a autoridade de
trânsito estadual, que está a exigir, como condição para a prática desse ato, o pagamento de multas aplicadas por fiscais do DNIT.
II. Agravo provido para fixar a competência da Justiça Federal. (TRF-1 - AG: 37856 MT 2004.01.00.037856-6, Relator: JUIZ
FEDERAL OSMANE ANTONIO DOS SANTOS (CONV.), Data de Julgamento: 29/05/2009, OITAVA TURMA, Data de Publicação:
15/06/2009 e-DJF1 p.261)O quadro não se altera pelo fato de figurar no polo ativo da demanda o Município de São Luís Gonzaga
do Maranhão, haja vista ser pacífico o entendimento no sentido de que os municípios não gozam de foro privilegiado , podendo
demandar e ser demandados perante qualquer juízo da Fazenda Pública.Isso posto, uma vez constatada a presença de autarquia
federal no polo passivo da demanda, qual seja, o DNIT, DECLINO DA COMPETÊNCIA para apreciar o feito para a Seção
Judiciária da Comarca de Bacabal/MA, para onde os autos devem ser remetidos.São Luís Gonzaga do Maranhão/MA, 10 de maio
de 2017.TONNY CARVALHO ARAÚJO LUZJuiz de Direito da comarca de São Luís Gonzaga do Maranhão/MA Resp:
84088729315

PROCESSO Nº 0000076-56.2015.8.10.0127 (762015)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
AUTOR: FRANCISCA MARIETH CARVALHO MORAIS e GRACILAN CONRADO DA SILVA e MARIA WELNA FERNANDES e
ROSANA CRISTINA MOREIRA 
ADVOGADO: ALEXANDRINA MARIA FERNANDES FREITAS ( OAB 5218-MA )
REU: MUNICIPIO DE SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO-MA 
INTIMAÇÃO DE DESPACHO: Sobre a contestação apresentada, diga a parte autora no prazo de 10 dias.São Luis Gonzaga do
Maranhão, 14 de dezembro de 2016.Tonny Carvalho Araujo LuzJuiz de Direito

PROCESSO Nº 0000180-82.2014.8.10.0127 (1802014)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
AUTOR: JOSÉ MENESES FERREIRA 
ADVOGADO: JOSE STENIO DE ARAUJO LUCENA ( OAB 8099A-MA )
REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 
ADVOGADO: GUILHERME MOREIRA RINO GRANDO ( OAB PROCURADOR1-MA )
SENTENÇA: JOSÉ MENESES FERREIRA, através de advogado regularmente constituído, ajuizou AÇÃO PREVIDENCIÁRIA
(PARA CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ) em face do INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS, ambos qualificados na petição inicial de fls. 02/08, instruída com os documentos de fls. 09/32.Alega a
autora ser portadora de sequela de Escoliose Dorso lombar e Lombociatalgia crônica, e que tendo protocolado junto ao requerido,
em 14/02/2013, pedido de prorrogação ou reconsideração do benefício de auxílio-doença, após ter sido submetido a perícia em
23/08/2013, teve o seu pedido negado, esclarecendo que o benefício que recebia cessou desde 28/02/2013.Afirmando não possuir
condições para exercer a sua atividade laboral, devido às fortes dores sentidas, que a torna incapaz para o exercício de suas
funções e por entender que preenche os requisitos legais, ingressou em Juízo com o escopo de obter a condenação do requerido
a implementar em seu favor o benefício do auxílio-doença, desde a data do indeferimento do requerimento administrativo ou
aposentadoria por invalidez, com o ressarcimento das parcelas vencidas e vincendas, monetariamente atualizadas.Devidamente
citado, o demandado apresentou defesa sob a forma de contestação às fls. 35/41, alegando, em suma, que o autor não atende aos
requisitos legais e regulamentares exigidos para percepção do benefício. Ao final, requer a improcedência do pleito autoral. Juntou
documentos de fls. 34/40.Réplica às fls. 53.Designação de perícia médica às fls. 56.Quesitos do INSS às fls. 62/62v.O laudo
pericial foi coligido às fls. 67/69.Instadas a se manifestarem acerca do laudo médico, a autora quedou-se inerte, ao passo que o
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requerido se manifestou às fls. 71/73. Após, vieram os autos conclusos para sentença.É o relatório.II - FUNDAMENTAÇÃO.A
pretensão autoral consiste na percepção do benefício previdenciário do auxílio-doença ou, subsidiariamente, da aposentadoria por
invalidez, sob a alegação de cumprimento dos requisitos estabelecidos na legislação.Inicialmente, impende perquirir se estão
presentes os requisitos previstos na Lei nº 8.213/91 para o deferimento de algum dos benefícios vindicados, que possuem os
seguintes contornos jurídicos:"Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida,
será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação
para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição".
(destaquei)"Art. 59. O auxílio doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência
exigido nesta lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.
(destaquei)Narra a inicial que parte autora encontra-se impossibilitada de exercer suas atividades laborativas em decorrência do
agravamento de sua saúde, sendo que o atestado médico acostado aos autos pelo requerente indica que o mesmo é portador de
Escoliose Dorso lombar e Lombociatalgia crônica.Ocorre que analisando-se acuradamente o laudo pericial de fls. 67/69, infere-se
que o demandante apresenta apenas redução parcial de sua capacidade de tralho, tendo o expert judicial asseverado, litteris "A
dorsalgia o torna parcialmente incapaz. O exame físico e os exames complementares apresentados não demonstraram alterações
significativas, porém a dor, em si, incapacita parcialmente".Consta, ainda, do laudo pericial, que não haveria incapacidade para que
o autor exercesse sua atividade laborativa, mas apenas redução desta, e que essa incapacidade parcial seria apenas temporária,
podendo ser tratada com a redução do esforço ou repouso.Com efeito, ao se submeter à perícia judicial, o próprio autor revelou ao
expert que segue exercendo a atividade de trabalhador rural, com dificuldade, de forma autônoma.Ora, é sabido e consabido, até
mesmo pela própria literalidade do art. 59 da Lei nº 8.213/1991, que para a concessão de auxílio-doença ou aposentadoria por
invalidez, a incapacidade para o trabalho do segurado tem que ser total, e temporária, no primeiro caso, e permanente, no segundo
caso.In casu, os elementos contidos nos autos dão conta de que o autor, até a data da perícia judicial, sofreu apenas uma redução
parcial em sua capacidade de trabalho, o que poderia dar ensejo, no máximo, ao benefício do auxílio-acidente, mas não, como
vindicado, aos benefícios do auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, que exigem, como já dito, incapacidade total para o
trabalho.Em sendo assim, vislumbra-se que, na espécie, o requerente não preenche os requisitos necessários à fruição dos
benefícios do auxílio-doença, e aposentadoria por invalidez, motivo pelo qual alternativa não resta a esse juízo senão assentar a
improcedência dos pleitos autorais.No tocante às ponderações formuladas acerca do laudo pericial pela requerida às fls. 71/73,
entendo que não merece acolhida, a uma porque não vislumbro infração ao código de ética médica pelo fato do perito nomeado
por esse juízo já ter atendido o autor em determinada ocasião, vez que o próprio perito foi enfático ao dizer que sequer se lembra
de ter atendido o autor, de sorte a restar preservada a teleologia da norma, qual seja, que o prévio atendimento por parte do perito
possa influenciar no resultado da perícia, o que não veio a ocorrer na espécie.A duas, porque não há qualquer médico cadastrado
para atuar como perito nesta comarca no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, motivo pelo qual esse juízo,
valendo-se da regra disposta no art. 156, §5º, do CPC, nomeou profissional atuante nesta comarca com habilitação para a
realização da perícia, não havendo, portanto, qualquer mácula ao trabalho desenvolvido pelo expert nomeado pelo juízo. III -
DISPOSITIVO.Isto posto, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS formulado na exordial, resolvendo o mérito, nos termos do art.
487, I, do CPC. Condeno a parte autora ao pagamento de custas processuais, mais honorários advocatícios, que fixo em R$
1.500,00 (um mil e quinhentos reais), com base no art. 85, §8º, do CPC. Todavia, fica suspensa a exigibilidade do pagamento pelo
prazo de cinco anos, enquanto perdurar o estado de carência da parte sucumbente. Publique-se. Registre-se. Intimem-se (o autor,
pela imprensa; o réu, pessoalmente).São Luís Gonzaga do Maranhão/MA, 14 de dezembro de 2016.TONNY CARVALHO ARAUJO
LUZJuiz de Direito da Comarca de São Luís Gonzaga do Maranhão

PROCESSO Nº 0000359-45.2016.8.10.0127 (3692016)
AÇÃO: PROCEDIMENTOS REGIDOS POR OUTROS CÓDIGOS, LEIS ESPARSAS E REGIMENTOS | DIVÓRCIO LITIGIOSO
REQUERENTE: R.L.S.
ADVOGADO: BISMARCK MORAIS SALAZAR ( OAB 11011-MA )
REQUERIDO: E.A.S.
ADVOGADO: ANTONIO CARLOS CARVALHO LIMA ( OAB 10789-MA ) e RAIMUNDO FERREIRA MARQUES ( OAB 502-MA )
SENTENÇA: RELATÓRIO.R.L.S., por sua advogada, ajuizou a presente AÇÃO DE DIVÓRCIO DIRETO LITIGIOSO em face de E.
A. DA S., ambos devidamente qualificados nos autos.Narra a parte autora que convolou núpcias com a requerida no dia 05 de
fevereiro de 2015, pelo regime da comunhão parcial de bens; que desta união não advieram filhos e nem bens. Requer ao final, a
decretação do divórcio.Citada, a requerida apresentou contestação onde, em síntese, concorda com a decretação do divórcio,
porém, requer a partilha do imóvel situado na Rua Cajueiro, nº 15, Caxuxa, Alto Alegre do Maranhão/MA.Audiência de instrução
realizada na forma da assentada de fls. 41, onde foram ouvidas testemunhas arroladas pelas partes e concedido prazo para
Alegações Finais.Alegações Finais pelo requerente às fls. 51/53, onde requer a procedência dos pedidos iniciais, e a
improcedência do pedido de partilha do imóvel, sob a alegação de que o mesmo não é de sua propriedade, e a posse teria sido
adquirida antes do início da união estável com a ré.Por sua vez, a parte requerida apresentou Alegações Finais às fls. 57/67, onde
reitera, com base nos depoimentos colhidos em juízo, o pedido de partilha do imóvel em litígio, afirmando que o mesmo foi
adquirido durante a união.O Ministério Público informou não possuir interesse no feito.Após, vieram os autos conclusos para
sentença.É o relatório.II FUNDAMENTAÇÃO.A recente Lei nº 11.441/2007, que acrescentou o art. 1.124-A ao Código de Processo
Civil, passou a permitir a realização da separação e do divórcio consensual de forma extrajudicial, através da lavratura de escritura
pública, em caso de ausência de filhos menores ou incapazes, devendo o notário observar o requisito do prazo de separação.Esta
possibilidade conduz ao entendimento de que, mesmo nos casos em que se observa a existência de filhos menores
(impossibilitando, assim, a separação extrajudicial), não se faz necessária a realização da audiência de ratificação, bastando que
sejam resguardados os interesses dos menores. No caso dos autos, as partes não tiveram filhos, não havendo qualquer óbice ao
acolhimento do pleito.NA Emenda Constitucional nº 66/2010, por sua vez, alterou o art. 226, parágrafo 6º da CF, permitindo a
dissolução do casamento civil pelo divórcio e suprimindo o requisito de comprovada separação de fato por mais de 02 (dois) anos
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ou a prévia separação judicial por mais de 01 (um) ano.Desse modo, como restou comprovado nos autos a existência do vínculo
matrimonial, com a juntada da certidão de casamento de fl. 05, impõe-se o deferimento do pleito vertido na inicial.Por fim, no
tocante ao nome a ser adotado pela requerida após a decretação do divórcio, à míngua de manifestação expressa nesse sentido,
por se tratar de direito personalíssimo, deve permanecer o nome de casada, sendo-lhe facultada a posterior utilização da via
processual própria para eventual retorno ao nome de solteira.Nesse sentido:DIREITO DE FAMÍLIA. DIVÓRCIO. CITAÇÃO
PESSOAL. RÉU PRESO. REVELIA. CURADORIA ESPECIAL. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. DISSOLUÇÃO DA SOCIEDADE
CONJUGAL. DECRETAÇÃO. NOME DE SOLTEIRO. VOLTA. DIREITO PERSONALÍSSIMO. MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DO
CÔNJUGE VARÃO. INEXISTÊNCIA. IMPOSIÇÃO DA ALTERAÇÃO VIA DE DECISÃO JUDICIAL. SUBSTITUIÇÃO DA
MANIFESTAÇÃO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. O novo Código Civil, alterando o paradigma anteriormente firmado,
estabelecera que a preservação do nome de casado é opção assegurada ao cônjuge, não consubstanciando efeito anexo lógico
da sentença que decreta a separação ou o divórcio nem reclamando opção justificada na forma anteriormente regulada (CC, arts.
1.571, § 2º, e 1.578, § 2º). 2. Assegurada ao cônjuge que incorporara o patronímico do outro consorte por ocasião do casamento a
faculdade de optar pela manutenção do nome de casado ou, ainda, optar pela volta do uso do nome de solteiro em razão da
dissolução do casamento, essa opção, derivando de direito personalíssimo por integrar os atributos da personalidade, somente
pode ser manifestada e exercitada pessoalmente pelo cônjuge, não podendo ser substituída pela interseção judicial. 3. Ausente
qualquer manifestação de vontade proveniente do cônjuge varão no curso da ação de divórcio direto promovida em seu desfavor
pelo consorte, o nome de casado que adotara deve ser mantido intacto até que venha a se manifestar em sentido contrário como
forma de preservação da faculdade que lhe é assegurada de optar ou não pela sua manutenção como expressão do direito
personalíssimo ao nome que lhe é outorgado, traduzindo a manifestação do Curador Especial nesse sentido, que funcionara como
seu substituto processual, defesa da preservação do direito de opção que lhe é resguardado, e não opção pela manutenção do
nome de casado. 4. Apelação conhecida e provida. Unânime. (TJ-DF - APC: 20140310185132, Relator: TEÓFILO CAETANO, Data
de Julgamento: 28/10/2015, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 18/11/2015 . Pág.: 165).No que tange à
partilha do imóvel aludido na contestação, cumpre tecer alguns esclarecimentos.De acordo com a requerida, o imóvel situado na
Rua Cajueiro, nº 15, Caxuxa, Alto Alegre do Maranhão/MA, teria sido adquirido da Pessoa de Cidão, para fins de residência do
casal, sendo que inclusive a titularidade da Unidade Consumidora teria sido transferida para o seu nome.De sua vez, o autor
refutou tal alegação, afirmando que o bem em questão seria de propriedade do seu patrão, e que seria detentor apenas da
posse.Pois bem, vamos à prova dos autos.A quase unanimidade das testemunhas ouvidas em juízo, confirmou que a requerida, de
fato, convivia com o autor como se esposa fosse, e que os encontros se iniciaram desde meados de 2004, restando comprovado
que a requerida residia nesta Comarca e viajava para o imóvel em litígio de 15 em 15 dias, quando o autor retornava das
viagens.Os depoimentos contidos nos autos, aliados à solicitação de ligação de energia elétrica em nome da requerida, são
suficientes para concluir que o bem em questão foi realmente adquirido na constância da união, entretanto, a propriedade jamais
foi transferida no Registro de Imóveis competente para o nome de quaisquer das partes, de sorte que até o presente momento, os
mesmos foram meros posseiros.Lado outro, doutrina e jurisprudência pátrias vem entendendo que, inobstante isso, podem ser
partilhados os direitos e ações decorrentes da posse exclusiva e legítima exercida pelo casal sobre o bem e tela, o que deve
ocorrer no presente caso, já que uma vez verificado que a posse sob o bem em litígio foi adquirida na constância da união.Nesse
sentido, cito o seguinte julgado:CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL.
PARTILHA DE BENS. IMÓVEL PERTENCENTE A PROJETO DE ASSENTAMENTO RURAL. IMPOSSIBILIDADE DE
FRACIONAMENTO DA GLEBA. POSSIBILIDADE DE PARTILHA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. PRECEDENTES. RECURSO
DE APELAÇÃO IMPROVIDO. 1 - A união estável tratada na Constituição Federal, bem como na legislação infraconstitucional, não
é qualquer união com certa duração existente entre duas pessoas, mas somente aquela com a finalidade de constituir família.
Trata-se de união qualificada por estabilidade e propósito familiar, decorrente de mútua vontade dos conviventes, demonstrada por
atitudes e comportamentos que se exteriorizam, com projeção no meio social. 2 - Apelação interposta com o fito de reformar a
decisão que incluiu no acervo partilhável imóvel não pertencente à esfera patrimonial do casal, por se tratar de um imóvel resultado
de um assentamento do INCRA, e que segundo informações dessa autarquia, não é permitido o fracionamento da gleba. 3 -
Considerando que as partes exercem posse exclusiva e legítima sobre o referido imóvel rural, que vem sendo explorado
economicamente pela unidade familiar e lhes serve de moradia, deve ser determinada a sua inclusão na partilha, salientando, claro
as restrições impostas pelo INCRA quanto à sua disponibilidade. Precedentes. 4 - Apelação Cível a que se nega provimento.(TJ-
PE - APL: 2845592 PE, Relator: Stênio José de Sousa Neiva Coêlho, Data de Julgamento: 06/03/2013, 5ª Câmara Cível, Data de
Publicação: 13/03/2013) Assim, considerando não haver dúvidas quanto à existência de união estável entre as partes, antes da
celebração do matrimônio cujo divórcio ora se pleiteia, e que o único ponto controvertido era saber se o imóvel em litígio foi ou não
adquirido durante a união, o que de fato restou comprovado nos autos, alternativa não resta a esse juízo senão reconhecer e
dissolver a união estável mantida entre as partes antes do casamento, com a partilha dos direitos e ações exercidos de forma
exclusiva dobre o multicitado bem, bem como decretar o divórcio do casal.Assim, resta provada, através dos documentos e
declarações constantes nos autos, a convivência do casal, sendo a mesma reconhecida como entidade familiar duradoura, pública
e contínua, chancelada como família.III - DISPOSITIVOAnte tais considerações, com fundamento nas razões supradelineadas e,
embasada nos dispositivos legais apontados, JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS formulados na exordial, resolvendo o mérito
nos termos do art. 487, I, do CPC, para reconhecer a existência de união estável entre R.L.S e E.A.S entre os anos de 2004 e
2014, anterior ao matrimônio do casal, bem como para DECRETAR o DIVÓRCIO de R.L.S e E.A.S, com a consequente extinção
do vínculo matrimonial. Considerando que a propriedade do imóvel em litígio ainda não foi transferida para nenhuma das partes,
cada parte terá direito à exercer os direitos inerentes à posse de 50% (cinquenta por cento) do imóvel, ficando assegurado a
ambas as partes o direito de adjudicar a posse direta dos outros 50% (cinquenta por cento) da área em questão, mediante
indenização da parte adversa, pelo valor de mercado; cobrar alugueres pela sua quota parte, ou celebrar acordo quanto a outras
formas de partilha dos direitos sobre o bem.Sem custas e honorários, haja vista que as partes são beneficiárias da justiça
gratuita.Uma cópia desta sentença servirá como mandado para todos os fins, inclusive para averbação do divórcio no Cartório de
Registro Civil competente.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com baixas na
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distribuição.São Luís Gonzaga do Maranhão/MA, 07 de junho de 2017.TONNY CARVALHO ARAUJO LUZ. Juiz de Direito da
Comarca de São Luís Gonzaga do Maranhão

PROCESSO Nº 0000847-68.2014.8.10.0127 (8472014)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO SUMÁRIO
AUTOR: JOSÉ VIEIRA DOS SANTOS 
ADVOGADO: FILOMENO RIBEIRO NETO ( OAB 11472-MA )
REU: BANCO PANAMERICANO 
SENTENÇA: JOSÉ VIEIRA DOS SANTOS, por intermédio do seu advogado, ajuizou esta demanda em face do BANCO
PANAMERICANO S/A, alegando, em síntese, que estão sendo descontados indevidamente do seu benefício previdenciário, em
favor da instituição bancária ré, valores referentes a empréstimo por ele não contratado. Por essa razão, pugnou pela antecipação
de tutela, suspendendo os descontos do suposto contrato de empréstimo, no mérito, a condenação do suplicado no ressarcimento,
em dobro, das prestações debitadas, assim como no pagamento de indenização a título de danos morais decorrentes do fato.
Anexou documentos e instrumento procuratório às fls.Apesar de devidamente citado, o banco requerido não contestou o
feito.Vieram os autos conclusos para julgamento.É o relatório. Fundamento. DECIDO.Antes de tudo, proceda a secretaria à
correção do nome da parte autora na capa dos autos e no sistema Themis PG, para excluir o nome "MARIA" indevidamente
grafado.Preambularmente, decreto a revelia do banco demandado, haja vista que este, não obstante citado, não contestou o feito,
de sorte que, não havendo necessidade de produção de outras provas além das que já constam dos autos, procederei ao
julgamento antecipado do feito, nos termos do art. 355, incisos I e II do CPC.Adentrando ao mérito, registro que ao compulsar os
autos, verifiquei que o(a) autor(a) pleiteou o cancelamento, em seu benefício previdenciário, dos descontos de prestações de
empréstimo não contraído com o réu. Quanto ao ônus da prova, ao caso em exame se aplicam as regras contidas no art. 373 do
Código de Processo Civil, que dispõem: "Art. 373. O ônus da prova incumbe: I- ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II- ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor". Portanto, ao réu incumbia fazer a
prova de seu direito, ou por outra, do fato impeditivo do direito da parte autora (art. 373, II, CPC). Não o fazendo, a pretensão do
autor há de ser bem sucedida. Assim, frente às disposições do CPC, sendo incontroversa a realização de descontos nos
vencimentos do autor, por suposto empréstimo realizado com o banco réu, incumbia à instituição financeira, provar a existência do
fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito pleiteado na inicial, mediante a apresentação de documentos comprobatórios da
regularidade da contratação impugnada neste feito, sobretudo por tratar os autos de demanda submetida aos ditames do Código
de Defesa do Consumidor, cujo art. 6º, VIII, assegura como direito básico do consumidor, a inversão do ônus da prova em seu
benefício.Todavia, embora o requerido tenha sido citado para contestar o feito, o quedou-se inerte, deixando de apresentar
resposta e documentos relacionados ao mérito da causa, o que ensejou a decretação de sua revelia.E com a decretação de sua
revelia, forçoso reconhecer que a pretensão autoral deve ser acolhida, face a presunção de veracidade dos fatos afirmados na
exordial, o que conduz à procedência da demanda. A súmula nº 479, do STJ, que trata da responsabilidade das instituições
financeiras por fraudes em operações bancárias, é clara em estabelecer a responsabilidade objetiva delas, ante ao acontecimento
narrado na vestibular: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a
fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". Desse modo, para a configuração da
responsabilidade da instituição financeira, basta para comprovação do ato ilícito, do evento danoso, bem com da relação de
causalidade entre ambos, não sendo necessário perquirir acerca do elemento subjetivo da culpa. No caso em apreço, o ato ilícito
evidencia-se pelos descontos indevidos nos proventos da parte autora, sem que esta tenha recebido o valor do empréstimo, fato
que restou demonstrado nos autos, em razão da revelia da requerida.Reconhecida a ilegalidade dos descontos, deve ser
assegurada à parte requerente, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, a devolução em dobro de todas as parcelas
injustamente descontadas, acrescidas de correção monetária e juros legais. Por sua vez, o dano moral sofrido pela parte autora
exsurge in re ipsa, ou seja, decorre mesmo do desconto indevido nos seus vencimentos em razão de empréstimo fraudulento,
situação que exorbita o mero dissabor ou constrangimento, sendo inegável a angústia sofrida em decorrência da diminuição
patrimonial. Portanto, no caso dos autos, evidente a fraude perpetrada por terceiro, com utilização às escuras dos dados e dos
documentos do(a) autor(a), a fim de realizar transação financeira sem a manifestação da vontade deste(a). O êxito obtido pelo
fraudador denuncia a falha no fornecimento do serviço pelo banco réu que, ao escolher atuar no mercado sem as devidas cautelas,
assume os riscos do negócio e, consequentemente, o prejuízo dos vitimados sem qualquer relação com as fraudes. Em suma, a
responsabilidade do suplicado é inerente ao risco do negócio. Diante desse cenário, não há dúvida de que a conduta do réu violou
o direito da parte autora, causando-lhe prejuízos de ordem material, traduzidos nos indevidos descontos efetuados nos
vencimentos da mesma. É indiscutível também o abalo moral vivenciado, que não se traduz em mero dissabor cotidiano, mas,
ocasionado pela ausência de dever objetivo de cuidado da instituição financeira, resultando em sérias repercussões para a parte
autora, uma vez que os descontos indevidos sobre o valor dos seus vencimentos atingem o caráter de subsistência do salário,
afrontando sua dignidade. O dano, no caso concreto, é resultante da falha operacional da instituição bancária, prescindido de
qualquer comprovação da repercussão surtida no psiquismo do lesado, pois a simples consignação é suficiente à configuração do
dever de indenizar. Hipótese de dano in re ipsa. Quanto ao montante da indenização do dano moral, cabe a regra de que a quantia
deva ser suficiente para reparar o mal sofrido, sem propiciar enriquecimento sem causa à parte autora, além de atender ao caráter
pedagógico da condenação. Em casos semelhantes, este juízo tem adotado como parâmetro montantes entre R$ 1.500,00 (mil e
quinhentos reais) a R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), a depender das peculiaridades do caso concreto, em especial a
extensão do dano.No presente caso, como a autora é pessoa humilde, que percebe apenas um salário mínimo para o seu sustento
e o de sua família, e o valor do contrato é de R$ 468,37 (quatrocentos e sessenta e oito reais e trinta e sete centavos), entendo
que o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais) atende ao caráter pedagógico da condenação, sem implicar em enriquecimento
sem causa da autora.Isso posto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, resolvendo o mérito, nos termos do
art. 487, I, do CPC, para declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes em referência ao empréstimo debatido nestes
autos (contrato nº 301750740-5), e condenar o réu a ressarcir à parte autora, em dobro, o valor de cada uma das parcelas
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injustamente descontadas dos proventos de aposentadoria, devidamente atualizadas, com base no INPC do IBGE, desde a data
de cada um dos descontos, acrescidas de juros de mora de um por cento ao mês a contar da citação, tudo até o efetivo
pagamento. Condeno, ainda, o réu, a pagar à parte autora, a título de indenização por danos morais, a quantia de R$ 3.000,00
(três mil reais), atualizada com base no INPC do IBGE, a contar da data desta sentença, mais juros de mora simples, de um por
cento ao mês, estes a contar da data do evento danoso (desconto da primeira prestação do malfadado empréstimo), tudo incidindo
até o efetivo pagamento. O réu arcará com custas processuais, mais honorários ao advogado do autor em montante
correspondente a quinze por cento do valor total atualizado das condenações acima impostas. Dou por publicada a presente
sentença com a entrega dos autos em secretaria.Nesta oportunidade, CONCEDO A TUTELA ANTECIPADA para que a parte
requerida suspenda os descontos efetuados no benefício previdenciário da autora, sob pena de multa que ora arbitro em R$
200,00 (duzentos reais) por cada desconto efetuado após a ciência da presente decisão, limitados ao máximo de R$ 6.000,00 (seis
mil reais), após o que, verificado o descumprimento da presente decisão, os autos deverão voltar conclusos para nova
apreciação.Oficie-se ao INSS para que promova a suspensão dos descontos determinada na presente decisão.Sentença publicada
com a entrega dos autos em secretaria. Registre-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas
devidas.São Luís Gonzaga do Maranhão/MA, 07 de dezembro de 2016.TONNY CARVALHO ARAUJO LUZJuiz de Direito da
Comarca de São Luís Gonzaga do Maranhão

PROCESSO Nº 0000880-87.2016.8.10.0127 (8922016)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQUERENTE: PASTORA DA LUZ NASCIMENTO 
ADVOGADO: CLEMILTON SILVA RIBEIRO ( OAB 7531-MA )
REQUERIDO: BANCO ITAÚ BMG S/A 
ADVOGADO: JOSE EDGARD DA CUNHA BUENO FILHO ( OAB 9588-MA )
SENTENÇA: Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei nº 9.099/1995.Inicialmente, decreto a revelia da parte
demandada, vez que a contestação apresentada não impugnou especificadamente os fatos aduzidos na exordial, e tampouco se
fez acompanhar de documentos relacionados ao mérito da causa, tais como o instrumento de contrato e comprovante de
transferência do valor supostamente obtido pela via de empréstimo por parte da autora, de modo que deverá a demandada
suportar os efeitos materiais e processuais decorrentes de sua atuação processual negligente.Adentrando ao mérito, registro que
ao compulsar os autos, verifiquei que o(a) autor(a) pleiteou o cancelamento, em seu benefício previdenciário, dos descontos de
prestações de empréstimo não contraído com o réu. Quanto ao ônus da prova, ao caso em exame se aplicam as regras contidas
no art. 373 do Código de Processo Civil, que dispõem: "Art. 373. O ônus da prova incumbe: I- ao autor, quanto ao fato constitutivo
do seu direito; II- ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor". Portanto, ao réu
incumbia fazer a prova de seu direito, ou por outra, do fato impeditivo do direito da parte autora (art. 373, II, CPC). Não o fazendo,
a pretensão do autor há de ser bem sucedida. Assim, frente às disposições do CPC, sendo incontroversa a realização de
descontos nos vencimentos do autor, por suposto empréstimo realizado com o banco réu, incumbia à instituição financeira, provar
a existência do fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito pleiteado na inicial, mediante a apresentação de documentos
comprobatórios da regularidade da contratação impugnada neste feito, sobretudo por tratar os autos de demanda submetida aos
ditames do Código de Defesa do Consumidor, cujo art. 6º, VIII, assegura como direito básico do consumidor, a inversão do ônus da
prova em seu benefício.Com efeito, uma vez constatado que os autos tratam de demanda submetida aos ditames do Código de
Defesa do Consumidor, cujo art. 6º, VIII, assegura como direito básico do consumidor, a inversão do ônus da prova em seu
benefício, e em tendo este juízo deferido a inversão do ônus da prova desde o despacho inicial, caberia à Requerida comparecer a
esta audiência munida dos documentos indispensáveis a infirmar a pretensão autoral.Todavia, ao contestar o feito, o demandado
se limitou a afirmar que tão logo tomou conhecimento do ocorrido, para não prolongar o litígio, tentou firmar acordo com a parte
autora, o que não foi possível, tendo invocado ainda a aplicação do princípio da razoabilidade na valoração do ano e a
inaplicabilidade da repetição em dobro, é dizer, tacitamente reconheceu a procedência dos pedidos formulados na exordial, já que
não impugnou o mérito da demanda. Nesse contexto, a súmula nº 479, do STJ, que trata da responsabilidade das instituições
financeiras por fraudes em operações bancárias, é clara em estabelecer a responsabilidade objetiva delas, ante ao acontecimento
narrado na vestibular: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a
fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".Desse modo, para a configuração da
responsabilidade da instituição financeira, basta para comprovação do ato ilícito, do evento danoso, bem com da relação de
causalidade entre ambos, não sendo necessário perquirir acerca do elemento subjetivo da culpa. No caso em apreço, o ato ilícito
evidencia-se pelos descontos indevidos nos proventos da parte autora, em decorrência do contrato ao qual não aderiu
volitivamente, fato que restou demonstrado nos autos em razão da não apresentação do instrumento contratual. Por conseguinte,
reconhecida a ilegalidade dos descontos, deve ser assegurada à parte requerente, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC,
a devolução em dobro de todas as parcelas injustamente descontadas, acrescidas de correção monetária e juros
legais.Compulsando os autos, verifico que os descontos decorrentes do contrato ora anulado, cujas parcelas mensais são no valor
de R$ 19,20 (dezenove reais e vinte centavos), iniciaram-se em 02/2015 e o contrato em questão ainda se encontra ativo, gerando
débitos em seu benefício.Até a presente data, foram descontadas 22 (vinte e duas) parcelas, resultando em danos materiais na
ordem de R$ 422,40 (quatrocentos e vinte e dois reais e quarenta centavos), os quais devem ser ressarcidos em dobro, como já
assentado.Por sua vez, o dano moral sofrido pela parte autora exsurge in re ipsa, ou seja, decorre mesmo do desconto indevido
nos seus vencimentos em razão de empréstimo fraudulento, situação que exorbita o mero dissabor ou constrangimento, sendo
inegável a angústia sofrida em decorrência da diminuição patrimonial. Portanto, no caso dos autos, ante a não comprovação de
que a Autora celebrou o contrato discutido, denunciada está a falha no fornecimento do serviço pelo banco réu que, ao escolher
atuar no mercado sem as devidas cautelas, assume os riscos do negócio e, consequentemente, o prejuízo dos vitimados sem
qualquer relação com as fraudes. Em suma, a responsabilidade do suplicado é inerente ao risco do negócio. Diante desse cenário,
não há dúvida de que a conduta do réu violou o direito da parte autora, causando-lhe prejuízos de ordem material, traduzidos nos
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indevidos descontos efetuados nos vencimentos da mesma. É indiscutível também o abalo moral vivenciado, que não se traduz em
mero dissabor cotidiano, mas, ocasionado pela ausência de dever objetivo de cuidado da instituição financeira, resultando em
sérias repercussões para a parte autora, uma vez que os descontos indevidos sobre o valor dos seus vencimentos atingem o
caráter de subsistência do salário, afrontando sua dignidade. O dano, no caso concreto, é resultante da falha operacional da
instituição bancária, prescindido de qualquer comprovação da repercussão surtida no psiquismo do lesado, pois a simples
consignação é suficiente à configuração do dever de indenizar. Hipótese de dano in re ipsa. Quanto ao montante da indenização
do dano moral, cabe a regra de que a quantia deva ser suficiente para reparar o mal sofrido, sem propiciar enriquecimento sem
causa à parte autora, além de atender ao caráter pedagógico da condenação. Em casos semelhantes, este juízo tem fixado o
montante entre R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) a R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), a depender do valor do contrato
fraudulento, vez que quanto maior for este, maior também será o dano suportado pela vítima.No presente caso, como o autor é
pessoa humilde, que percebe apenas um salário mínimo para prover o seu sustento e o de sua família e o contrato de empréstimo
ora anulado foi de R$ 669,46 (seiscentos e sessenta e nove reais e quarenta e seis centavos), entendo que o valor de R$ 2.500,00
(dois mil e quinhentos reais) seja suficiente para reparar os danos suportados à parte demandante, sem que implique em seu
enriquecimento indevido, ao tempo em que atende ao caráter pedagógico da condenação. Ante ao exposto, JULGO
PROCEDENTES os pedidos formulados na exordial, resolvendo o mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para declarar a
inexistência de relação jurídica entre as partes em referência ao empréstimo debatido nestes autos (Contrato nº 559309258), e
condenar o réu a ressarcir à parte autora, em dobro, o valor de cada uma das 22 (vinte e duas) parcelas, resultando em danos
materiais na ordem de R$ 844,80 (oitocentos e quarenta e quatro reais e oitenta centavos, devidamente atualizadas, com base no
INPC do IBGE, desde a data de cada um dos descontos, acrescidas de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da
citação, tudo até o efetivo pagamento.Condeno, ainda, o réu, a pagar à parte autora, a título de indenização por danos morais, a
quantia de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), atualizada com base no INPC do IBGE, a contar da data desta sentença,
mais juros de mora simples, de 1% (um por cento) ao mês, estes a contar da data do evento danoso (02/2015), tudo incidindo até o
efetivo pagamento. Nesta oportunidade, considerando que o contrato acima anulado ainda se encontra ativo, notadamente porque
a análise da tutela de urgência foi postergada para após a formação do contraditório, concedo a antecipação de tutela requerida,
determinando que o banco demandado se abstenha de proceder a novos descontos no benefício da parte autora, sob pena de
multa que ora arbitro em R$ 200,00 (duzentos reais) a cada novo desconto indevido.Oficie-se ao INSS para que promova, ad
cautelam, à suspensão dos descontos decorrentes do contrato ora anulado no benefício previdenciário da autora.Sem custas e
nem honorários nesta etapa processual (art. 55 da Lei nº 9.099/1995).Conforme previsão contida no Enunciado nº 105 do
FONAJE, deverá o requerido, após o trânsito em julgado da presente decisão, independentemente de nova intimação, providenciar
o seu cumprimento no prazo de 15 dias, sob pena de multa de 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 523, §1º do
CPC.Dou por publicada esta sentença com a entrega dos autos em secretaria. Registre-se. Intimem-se. Após o trânsito em
julgado, arquivem-se os autos com as baixas devidas.São Luís Gonzaga do Maranhão/MA, 12 de dezembro de 2016.TONNY
CARVALHO ARAUJO LUZJuiz de Direito da Comarca de São Luís Gonzaga do Maranhão

São Mateus

PROCESSO Nº 0000226-63.2017.8.10.0128 (2262017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

AUTOR: EDONICE ANDRADE DA COSTA
ADVOGADO: ARETA CARNEIRO PAULA DE MELO ( OAB 8987-MA )

REU: BANCO VOTARANTIM

Secretaria de Vara do Juizado Especial CívelProcesso: Nº226-63.2017.8.10.0128 (2262017)Ação: anulatória de debito c/c pedido
liminar de suspensão dos descontos e indenização.Autor: Edonice Andrade da Costa.Advogado: Dra. Areta Carneiro de Paula
Melo OAB: 8987/MA.Réu: Banco Votorantim."...sobreleva-se a responsabilidade do Poder Judiciário, em sua função de guardião
da justiça, vez que torna-se o último baluarte a quem pode recorrer a sociedade"R. Hoje.R. Autue-se.Cls., Vistos etc,Edonice
Andrade da Costa, devidamente qualificado na petição inicial, por intermédio de seu advogado, com amparo nos artigos
pertinentes ao caso, ajuizou a presente Ação anulatória de debito c/c pedido liminar de suspensão dos descontos e indenização
contra a conduta lesiva em curso e prejuízos perpetrados pela pessoa jurídica demandada, objetivando, em síntese, declarar
inexistente contrato de empréstimo bancário que recai sobre seu benefício previdenciário, no valor de R$ 5.540,03 (cinco mil
quinhentos e quarenta reais e três centavos) tendo em vista não haver firmado nenhum instrumento com a parte requerida, bem
como reparação pelos danos morais e materiais suportadosCita diversos dispositivos legais e jurisprudenciais que abraçam sua
tese. Carreia documentação que demonstra a verossimilhança das alegações (ff.07-12). Requer ao final, além da citação da
instituição financeira requerida, deferimento de tutela antecipada, para ordenar que a requerida faça cessar os descontos indevidos
em seu benefício previdenciário, com fulcro na inexistência do contrato de nº 236601165 até o deslinde judicial da
controvérsia.Exclama pela condenação da requerida em dano morais em virtude da situação lesiva por ela criada e pugna pela
restituição em dobro (art. 42, CDC) dos valores indevidamente extirpados de seu benefício previdenciário. Por oportuno, deseja o
benefício processual da inversão do ônus probatório consoante franqueado pelo art. 6º, VIII, do Código de Defesa do
Consumidor.Atribuiu valor à causa no importe de R$ 20.310,40 (vinte mil trezentos e dez reais e quarenta centavos).Os autos
vieram-me conclusos.Eis a história relevante da marcha processual.Decido emitindo resposta estatal, observando o disposto no
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artigo 93, inciso IX da Carta Magna."Todos os julgados dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as
decisões, sob pena de nulidade.Em qualquer decisão do magistrado, que não seja despacho de mero expediente, devem ser
explicitadas as razões de decidir, razões jurídicas que, para serem jurídicas, devem assentar-se no fato que entrou no
convencimento do magistrado, o qual revestiu-se da roupagem de fato jurídico" # - Motivação A vigência do novo Código de
Processo Civil é um momento histórico para o Estado Democrático de Direito no País. Primeiro código gestado e aprovado em um
regime governamental livre de amarras ditatoriais, o novo CPC impactará positivamente na concretização dos direitos
fundamentais do cidadão brasileiro. O povo celebra a aprovação de um novo CPC, oxigenado pelo princípio democrático da
Constituição Cidadã feliz acepção de Ulysses Guimarães acerca da Carta Política vigente. O Congresso Nacional é, assim, o berço
daquele que será conhecido como o Código de Processo Civil Cidadão. Analiso primeiramente o pedido de assistência judiciária
gratuita. Alega o Autor que não tem condições de prover as despesas do processo e honorários de advogado, sem comprometer o
próprio sustento e de sua família.A Assistência Judiciária Gratuita encontra-se regulamentado nos arts. 98 a 102 do Novo Código
de Processo Civil. Nos termos do art. 99, §3º, do citado código, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida
exclusivamente por pessoa natural. Ainda o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem
a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a
comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos (art. 99,§2º, do NCPC).In casu, a parte autora, pessoa física, formulou
a declaração de hipossuficiência na própria inicial, e não há nos autos nenhum elemento capaz de contrariar ou por em dúvida a
afirmação. Desse modo, defiro a assistência judiciária gratuita em relação a todos os atos processuais (art. 98,§5º, do NCPC).
Noutro giro, destaco que a presente ação trata-se de pedido de indenização cumulada com obrigação de fazer requerida como
medida de urgência pleiteando o imediata suspensão dos descontos indevidos nos proventos do autor. Para facilitação da defesa
dos direitos do requerente, inverto o ônus da prova e tomo como verossímeis os articulados na Inicial (CDC, art. 6º, VIII). A tutela
provisória de urgência é regulada nos artigos 300 a 310 do novo Código de Processo Civil, nos artigos 300 a 302 estão contidas as
disposições gerais, nos artigos 303 e 304 trata do procedimento da tutela antecipada requerida em caráter antecedente e nos
artigos 305 a 310 trata do procedimento da tutela cautelar requerida em caráter antecedente.Nos termos do artigo 300 do NCPC a
tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o
risco ao resultado útil do processo e para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou
fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte
economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.Os requisitos gerais para o seu deferimento são a probabilidade do direito e
o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, que se entende pela provável existência de um direito a ser tutelado e
um provável perigo em face do dano ao possível direito pedido. A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após
justificação prévia e a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos
efeitos da decisão.A probabilidade do direito reside na comprovação dos descontos mensais efetuados, através da tela de
Histórico de Consignações juntada pela Requerente, da qual recai o empréstimo apontado como indevido (fls. 11). Tenho,
portanto, como relevante o fundamento da demanda (probabilidade do direito).A demanda em si demonstra o perigo de dano. Com
efeito, o desconto indevido nos proventos do autor comprometeu o orçamento familiar e o sustento do mesmo, além de tal
desconto estar incidindo em verba de caráter alimentar.Sucede, assim, que a vexata quaestio destes autos, face os documentos
atrelados na petição inicial, que repousam às ff. 07 usque 12, é coerente e demonstra em caráter inicial e de forma cristalina a boa
aparência do direito da requerente e a razoabilidade de sua pretensão a uma medida antecipatória de tutela, destinada. Portanto,
sem prejuízo de revogação posterior, o caso é de se DEFERIR a medida antecipatória de mérito pleiteada, determinando a
imediata cessação dos descontos efetuados no benefício previdenciário do Requerente (NB1431508885) em virtude do contrato de
nº 236601165, consubstanciado em 60 parcelas mensais e sucessivas de R$ 163,50 (cento e sessenta e três reais e cinquenta
centavos), no prazo de 48 (vinte e quatro) horas, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do art. 497
e art. 500 do Novo CPC.Determino a citação do réu para contestar no prazo de 15 (quinze) dias úteis (art. 335, caput, do
NCPC).Deixo de designar a audiência de conciliação prevista no art. 334 do novo CPC por vários motivos. Primeiramente, porque
tal audiência não pode ser feita pelo Juiz, senão por conciliador ou mediador sua realização pelo Juiz seria incompatível com a
atividade judicial, que preza pela solenidade e publicidade dos atos, enquanto que tal audiência deve ser informal e confidencial (
art. 166, caput, e §1º, do CPC/15; art. 2º, III, Lei de Mediação).Ademais, não é tarefa do Juiz celebrar mediação ou conciliação,
mas dos próprios advogados das partes, que precisam dialogar entre si e, acaso possível, manter os seus clientes longe da Corte
em face das despesas e demora que litigar acarreta . Observa-se que o Novo CPC institui um modelo "multi-portas" de justiça (art.
3º), e que o art. 139,V, não contraria essa orientação . Em segundo lugar, ainda não existe no nosso estado estrutura para tal
audiência, com a criação de um órgão para tanto. Lembro que a Resolução n° 125/2010/CNJ impõe a criação dos Cejucs- Centros
Judiciários de Solução de Conflitos de Cidadania (art. 7º, IV, art. 8º), onde atuarão mediadores e conciliadores capacitados
conforme determinação do CNJ, que dispõe de cursos para este fim; essa obrigatoriedade foi ressoada pelo Novo CPC (art. 165,
caput) e pela Lei de Mediação (art. 24). Em terceiro lugar, deixo de designar servidores ou o assessor da Vara para conduzir tal
audiência prevista no novo CPC, pois que, além de terem outras atribuições, não ostentam capacitação oficial em mediação ou
conciliação (art. 167,§1º, CPC/15).Por último, observo que não cabe a este juízo determinar às partes a submissão às câmaras
extrajudiciais ou privadas, na medida em que, além do preceito normativo pressupor a escolha dos interessados por essa via (art.
168, caput); e da necessidade de haver prévio cadastramento das Câmaras perante o Tribunal respectivo; não é possível presumir
que as Câmaras existentes possam absolver toda a demanda jurisdicional, devendo-se seguir orientação harmoniosa ao acesso à
justiça, o qual também se desdobra no direito a uma resposta jurisdicional tempestiva (art. 5º, XXXV e LXXVIII, CF). Aguarde-se
então, a defesa do réu, cujo termo inicial observará o disposto no art. 335, III c/c art. 231, CPC/15.Cumpra-se. Intime-se Sirva-se a
presente decisão como Mandado de Citação/Intimação de decisão liminar. Intimem-se as partes. Cumpra-se imediatamente face à
urgência que o caso requer.São Mateus/MA, "Casa da Justiça" em 17 de Maio de 2017. Marco Aurélio Barreto Marques Juiz de
Direito Titular da Comarca de São Mateus Resp: 180786
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PROCESSO Nº 0000227-48.2017.8.10.0128 (2272017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

AUTOR: EDONICE ANDRADE DA COSTA
ADVOGADO: ARETA CARNEIRO PAULA DE MELO ( OAB 8987-MA )

REU: BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADOS

Secretaria de Vara do Juizado Especial CívelProcesso: Nº 227-48.2017.8.10.0128 (2272017)Ação: anulatória de debito c/c pedido
liminar de suspensão dos descontos e indenização.Autor: Edonice Andrade da Costa.Advogado: Dra. Areta Carneiro de Paula
Melo OAB: 8987/MA.Réu: Itaú BMG Consignados."...sobreleva-se a responsabilidade do Poder Judiciário, em sua função de
guardião da justiça, vez que torna-se o último baluarte a quem pode recorrer a sociedade"R. Hoje.R. Autue-se.Cls., Vistos etc,
Edonice Andrade da Costa, devidamente qualificado na petição inicial, por intermédio de seu advogado, com amparo nos artigos
pertinentes ao caso, ajuizou a presente Ação anulatória de debito c/c pedido liminar de suspensão dos descontos e indenização
contra a conduta lesiva em curso e prejuízos perpetrados pela pessoa jurídica demandada, objetivando, em síntese, declarar
inexistente contrato de empréstimo bancário que recai sobre seu benefício previdenciário, no valor de R$ 1.745,93 (hum mil
setecentos e quarenta e cinco reais e noventa e três centavos) tendo em vista não haver firmado nenhum instrumento com a parte
requerida, bem como reparação pelos danos morais e materiais suportadosCita diversos dispositivos legais e jurisprudenciais que
abraçam sua tese. Carreia documentação que demonstra a verossimilhança das alegações (ff.09-14). Requer ao final, além da
citação da instituição financeira requerida, deferimento de tutela antecipada, para ordenar que a requerida faça cessar os
descontos indevidos em seu benefício previdenciário, com fulcro na inexistência do contrato de nº 543422697 até o deslinde
judicial da controvérsia.Exclama pela condenação da requerida em dano morais em virtude da situação lesiva por ela criada e
pugna pela restituição em dobro (art. 42, CDC) dos valores indevidamente extirpados de seu benefício previdenciário. Por
oportuno, deseja o benefício processual da inversão do ônus probatório consoante franqueado pelo art. 6º, VIII, do Código de
Defesa do Consumidor.Atribuiu valor à causa no importe de R$ 20.310,40 (vinte mil trezentos e dez reais e quarenta centavos).Os
autos vieram-me conclusos.Eis a história relevante da marcha processual.Decido emitindo resposta estatal, observando o disposto
no artigo 93, inciso IX da Carta Magna."Todos os julgados dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas
as decisões, sob pena de nulidade.Em qualquer decisão do magistrado, que não seja despacho de mero expediente, devem ser
explicitadas as razões de decidir, razões jurídicas que, para serem jurídicas, devem assentar-se no fato que entrou no
convencimento do magistrado, o qual revestiu-se da roupagem de fato jurídico" # - Motivação A vigência do novo Código de
Processo Civil é um momento histórico para o Estado Democrático de Direito no País. Primeiro código gestado e aprovado em um
regime governamental livre de amarras ditatoriais, o novo CPC impactará positivamente na concretização dos direitos
fundamentais do cidadão brasileiro. O povo celebra a aprovação de um novo CPC, oxigenado pelo princípio democrático da
Constituição Cidadã feliz acepção de Ulysses Guimarães acerca da Carta Política vigente. O Congresso Nacional é, assim, o berço
daquele que será conhecido como o Código de Processo Civil Cidadão. Analiso primeiramente o pedido de assistência judiciária
gratuita. Alega o Autor que não tem condições de prover as despesas do processo e honorários de advogado, sem comprometer o
próprio sustento e de sua família.A Assistência Judiciária Gratuita encontra-se regulamentado nos arts. 98 a 102 do Novo Código
de Processo Civil. Nos termos do art. 99, §3º, do citado código, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida
exclusivamente por pessoa natural. Ainda o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem
a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a
comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos (art. 99,§2º, do NCPC).In casu, a parte autora, pessoa física, formulou
a declaração de hipossuficiência na própria inicial, e não há nos autos nenhum elemento capaz de contrariar ou por em dúvida a
afirmação. Desse modo, defiro a assistência judiciária gratuita em relação a todos os atos processuais (art. 98,§5º, do NCPC).
Noutro giro, destaco que a presente ação trata-se de pedido de indenização cumulada com obrigação de fazer requerida como
medida de urgência pleiteando o imediata suspensão dos descontos indevidos nos proventos do autor. Para facilitação da defesa
dos direitos do requerente, inverto o ônus da prova e tomo como verossímeis os articulados na Inicial (CDC, art. 6º, VIII). A tutela
provisória de urgência é regulada nos artigos 300 a 310 do novo Código de Processo Civil, nos artigos 300 a 302 estão contidas as
disposições gerais, nos artigos 303 e 304 trata do procedimento da tutela antecipada requerida em caráter antecedente e nos
artigos 305 a 310 trata do procedimento da tutela cautelar requerida em caráter antecedente.Nos termos do artigo 300 do NCPC a
tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o
risco ao resultado útil do processo e para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou
fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte
economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.Os requisitos gerais para o seu deferimento são a probabilidade do direito e
o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, que se entende pela provável existência de um direito a ser tutelado e
um provável perigo em face do dano ao possível direito pedido. A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após
justificação prévia e a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos
efeitos da decisão.A probabilidade do direito reside na comprovação dos descontos mensais efetuados, através da tela de
Histórico de Consignações juntada pela Requerente, da qual recai o empréstimo apontado como indevido (fls. 13). Tenho,
portanto, como relevante o fundamento da demanda (probabilidade do direito).A demanda em si demonstra o perigo de dano. Com
efeito, o desconto indevido nos proventos do autor comprometeu o orçamento familiar e o sustento do mesmo, além de tal
desconto estar incidindo em verba de caráter alimentar.Sucede, assim, que a vexata quaestio destes autos, face os documentos
atrelados na petição inicial, que repousam às ff. 09 usque 14, é coerente e demonstra em caráter inicial e de forma cristalina a boa
aparência do direito da requerente e a razoabilidade de sua pretensão a uma medida antecipatória de tutela, destinada. Portanto,
sem prejuízo de revogação posterior, o caso é de se DEFERIR a medida antecipatória de mérito pleiteada, determinando a
imediata cessação dos descontos efetuados no benefício previdenciário do Requerente (NB1431508885) em virtude do contrato de
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nº 543422697, consubstanciado em 60 parcelas mensais e sucessivas de R$ 53,60 (cinquenta e três reais e sessenta centavos),
no prazo de 48 (vinte e quatro) horas, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do art. 497 e art. 500
do Novo CPC.Determino a citação do réu para contestar no prazo de 15 (quinze) dias úteis (art. 335, caput, do NCPC).Deixo de
designar a audiência de conciliação prevista no art. 334 do novo CPC por vários motivos. Primeiramente, porque tal audiência não
pode ser feita pelo Juiz, senão por conciliador ou mediador sua realização pelo Juiz seria incompatível com a atividade judicial, que
preza pela solenidade e publicidade dos atos, enquanto que tal audiência deve ser informal e confidencial ( art. 166, caput, e §1º,
do CPC/15; art. 2º, III, Lei de Mediação).Ademais, não é tarefa do Juiz celebrar mediação ou conciliação, mas dos próprios
advogados das partes, que precisam dialogar entre si e, acaso possível, manter os seus clientes longe da Corte em face das
despesas e demora que litigar acarreta . Observa-se que o Novo CPC institui um modelo "multi-portas" de justiça (art. 3º), e que o
art. 139,V, não contraria essa orientação . Em segundo lugar, ainda não existe no nosso estado estrutura para tal audiência, com a
criação de um órgão para tanto. Lembro que a Resolução n° 125/2010/CNJ impõe a criação dos Cejucs- Centros Judiciários de
Solução de Conflitos de Cidadania (art. 7º, IV, art. 8º), onde atuarão mediadores e conciliadores capacitados conforme
determinação do CNJ, que dispõe de cursos para este fim; essa obrigatoriedade foi ressoada pelo Novo CPC (art. 165, caput) e
pela Lei de Mediação (art. 24). Em terceiro lugar, deixo de designar servidores ou o assessor da Vara para conduzir tal audiência
prevista no novo CPC, pois que, além de terem outras atribuições, não ostentam capacitação oficial em mediação ou conciliação
(art. 167,§1º, CPC/15).Por último, observo que não cabe a este juízo determinar às partes a submissão às câmaras extrajudiciais
ou privadas, na medida em que, além do preceito normativo pressupor a escolha dos interessados por essa via (art. 168, caput); e
da necessidade de haver prévio cadastramento das Câmaras perante o Tribunal respectivo; não é possível presumir que as
Câmaras existentes possam absolver toda a demanda jurisdicional, devendo-se seguir orientação harmoniosa ao acesso à justiça,
o qual também se desdobra no direito a uma resposta jurisdicional tempestiva (art. 5º, XXXV e LXXVIII, CF). Aguarde-se então, a
defesa do réu, cujo termo inicial observará o disposto no art. 335, III c/c art. 231, CPC/15.Cumpra-se. Intime-se Sirva-se a presente
decisão como Mandado de Citação/Intimação de decisão liminar. Intimem-se as partes. Cumpra-se imediatamente face à urgência
que o caso requer.São Mateus/MA, "Casa da Justiça" em 17 de Maio de 2017. Marco Aurélio Barreto Marques Juiz de Direito
Titular da Comarca de São Mateus Resp: 180786

PROCESSO Nº 0000228-33.2017.8.10.0128 (2282017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

AUTOR: BENEDITO FRANCO DA COSTA
ADVOGADO: ARETA CARNEIRO PAULA DE MELO ( OAB 8987-MA )

REU: BANCO OLE CONSIGNADOS S/A

Secretaria de Vara do Juizado Especial CívelProcesso: Nº 228-33.2017.8.10.0128 (2282017)Ação: anulatória de debito c/c pedido
liminar de suspensão dos descontos e indenização.Autor: Benedito Franco da Costa.Advogado: Dra. Areta Carneiro de Paula Melo
OAB: 8987/MA.Réu: Banco Olé Consignados S/A."...sobreleva-se a responsabilidade do Poder Judiciário, em sua função de
guardião da justiça, vez que torna-se o último baluarte a quem pode recorrer a sociedade"R. Hoje.R. Autue-se.Cls., Vistos etc,
Benedito Franco da Costa, devidamente qualificado na petição inicial, por intermédio de seu advogado, com amparo nos artigos
pertinentes ao caso, ajuizou a presente Ação anulatória de debito c/c pedido liminar de suspensão dos descontos e indenização
contra a conduta lesiva em curso e prejuízos perpetrados pela pessoa jurídica demandada, objetivando, em síntese, declarar
inexistente contrato de empréstimo bancário que recai sobre seu benefício previdenciário, no valor de R$ 3.369,98 (três mil
trezentos e sessenta e nove reais e noventa e oito centavos) tendo em vista não haver firmado nenhum instrumento com a parte
requerida, bem como reparação pelos danos morais e materiais suportadosCita diversos dispositivos legais e jurisprudenciais que
abraçam sua tese. Carreia documentação que demonstra a verossimilhança das alegações (ff.09-14). Requer ao final, além da
citação da instituição financeira requerida, deferimento de tutela antecipada, para ordenar que a requerida faça cessar os
descontos indevidos em seu benefício previdenciário, com fulcro na inexistência do contrato de nº 36832911 até o deslinde judicial
da controvérsia.Exclama pela condenação da requerida em dano morais em virtude da situação lesiva por ela criada e pugna pela
restituição em dobro (art. 42, CDC) dos valores indevidamente extirpados de seu benefício previdenciário. Por oportuno, deseja o
benefício processual da inversão do ônus probatório consoante franqueado pelo art. 6º, VIII, do Código de Defesa do
Consumidor.Atribuiu valor à causa no importe de R$ 15.215,00 (quinze mil duzentos e quinze reais).Os autos vieram-me
conclusos.Eis a história relevante da marcha processual.Decido emitindo resposta estatal, observando o disposto no artigo 93,
inciso IX da Carta Magna."Todos os julgados dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões,
sob pena de nulidade.Em qualquer decisão do magistrado, que não seja despacho de mero expediente, devem ser explicitadas as
razões de decidir, razões jurídicas que, para serem jurídicas, devem assentar-se no fato que entrou no convencimento do
magistrado, o qual revestiu-se da roupagem de fato jurídico" # - Motivação A vigência do novo Código de Processo Civil é um
momento histórico para o Estado Democrático de Direito no País. Primeiro código gestado e aprovado em um regime
governamental livre de amarras ditatoriais, o novo CPC impactará positivamente na concretização dos direitos fundamentais do
cidadão brasileiro. O povo celebra a aprovação de um novo CPC, oxigenado pelo princípio democrático da Constituição Cidadã
feliz acepção de Ulysses Guimarães acerca da Carta Política vigente. O Congresso Nacional é, assim, o berço daquele que será
conhecido como o Código de Processo Civil Cidadão. Analiso primeiramente o pedido de assistência judiciária gratuita. Alega o
Autor que não tem condições de prover as despesas do processo e honorários de advogado, sem comprometer o próprio sustento
e de sua família.A Assistência Judiciária Gratuita encontra-se regulamentado nos arts. 98 a 102 do Novo Código de Processo Civil.
Nos termos do art. 99, §3º, do citado código, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por
pessoa natural. Ainda o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos
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pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do
preenchimento dos referidos pressupostos (art. 99,§2º, do NCPC).In casu, a parte autora, pessoa física, formulou a declaração de
hipossuficiência na própria inicial, e não há nos autos nenhum elemento capaz de contrariar ou por em dúvida a afirmação. Desse
modo, defiro a assistência judiciária gratuita em relação a todos os atos processuais (art. 98,§5º, do NCPC). Noutro giro, destaco
que a presente ação trata-se de pedido de indenização cumulada com obrigação de fazer requerida como medida de urgência
pleiteando o imediata suspensão dos descontos indevidos nos proventos do autor. Para facilitação da defesa dos direitos do
requerente, inverto o ônus da prova e tomo como verossímeis os articulados na Inicial (CDC, art. 6º, VIII). A tutela provisória de
urgência é regulada nos artigos 300 a 310 do novo Código de Processo Civil, nos artigos 300 a 302 estão contidas as disposições
gerais, nos artigos 303 e 304 trata do procedimento da tutela antecipada requerida em caráter antecedente e nos artigos 305 a 310
trata do procedimento da tutela cautelar requerida em caráter antecedente.Nos termos do artigo 300 do NCPC a tutela de urgência
será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil
do processo e para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para
ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente
hipossuficiente não puder oferecê-la.Os requisitos gerais para o seu deferimento são a probabilidade do direito e o perigo de dano
ou o risco ao resultado útil do processo, que se entende pela provável existência de um direito a ser tutelado e um provável perigo
em face do dano ao possível direito pedido. A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia e a
tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.A
probabilidade do direito reside na comprovação dos descontos mensais efetuados, através da tela de Histórico de Consignações
juntada pela Requerente, da qual recai o empréstimo apontado como indevido (fls. 12). Tenho, portanto, como relevante o
fundamento da demanda (probabilidade do direito).A demanda em si demonstra o perigo de dano. Com efeito, o desconto indevido
nos proventos do autor comprometeu o orçamento familiar e o sustento do mesmo, além de tal desconto estar incidindo em verba
de caráter alimentar.Sucede, assim, que a vexata quaestio destes autos, face os documentos atrelados na petição inicial, que
repousam às ff. 09 usque 14, é coerente e demonstra em caráter inicial e de forma cristalina a boa aparência do direito da
requerente e a razoabilidade de sua pretensão a uma medida antecipatória de tutela, destinada. Portanto, sem prejuízo de
revogação posterior, o caso é de se DEFERIR a medida antecipatória de mérito pleiteada, determinando a imediata cessação dos
descontos efetuados no benefício previdenciário do Requerente (NB1276283277) em virtude do contrato de nº 36832911,
consubstanciado em 60 parcelas mensais e sucessivas de R$ 113,85 (cento e treze reais e oitenta e cinco centavos), no prazo de
48 (vinte e quatro) horas, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do art. 497 e art. 500 do Novo
CPC.Determino a citação do réu para contestar no prazo de 15 (quinze) dias úteis (art. 335, caput, do NCPC).Deixo de designar a
audiência de conciliação prevista no art. 334 do novo CPC por vários motivos. Primeiramente, porque tal audiência não pode ser
feita pelo Juiz, senão por conciliador ou mediador sua realização pelo Juiz seria incompatível com a atividade judicial, que preza
pela solenidade e publicidade dos atos, enquanto que tal audiência deve ser informal e confidencial ( art. 166, caput, e §1º, do
CPC/15; art. 2º, III, Lei de Mediação).Ademais, não é tarefa do Juiz celebrar mediação ou conciliação, mas dos próprios advogados
das partes, que precisam dialogar entre si e, acaso possível, manter os seus clientes longe da Corte em face das despesas e
demora que litigar acarreta . Observa-se que o Novo CPC institui um modelo "multi-portas" de justiça (art. 3º), e que o art. 139,V,
não contraria essa orientação . Em segundo lugar, ainda não existe no nosso estado estrutura para tal audiência, com a criação de
um órgão para tanto. Lembro que a Resolução n° 125/2010/CNJ impõe a criação dos Cejucs- Centros Judiciários de Solução de
Conflitos de Cidadania (art. 7º, IV, art. 8º), onde atuarão mediadores e conciliadores capacitados conforme determinação do CNJ,
que dispõe de cursos para este fim; essa obrigatoriedade foi ressoada pelo Novo CPC (art. 165, caput) e pela Lei de Mediação (art.
24). Em terceiro lugar, deixo de designar servidores ou o assessor da Vara para conduzir tal audiência prevista no novo CPC, pois
que, além de terem outras atribuições, não ostentam capacitação oficial em mediação ou conciliação (art. 167,§1º, CPC/15).Por
último, observo que não cabe a este juízo determinar às partes a submissão às câmaras extrajudiciais ou privadas, na medida em
que, além do preceito normativo pressupor a escolha dos interessados por essa via (art. 168, caput); e da necessidade de haver
prévio cadastramento das Câmaras perante o Tribunal respectivo; não é possível presumir que as Câmaras existentes possam
absolver toda a demanda jurisdicional, devendo-se seguir orientação harmoniosa ao acesso à justiça, o qual também se desdobra
no direito a uma resposta jurisdicional tempestiva (art. 5º, XXXV e LXXVIII, CF). Aguarde-se então, a defesa do réu, cujo termo
inicial observará o disposto no art. 335, III c/c art. 231, CPC/15.Cumpra-se. Intime-se Sirva-se a presente decisão como Mandado
de Citação/Intimação de decisão liminar. Intimem-se as partes. Cumpra-se imediatamente face à urgência que o caso requer.São
Mateus/MA, "Casa da Justiça" em 17 de Maio de 2017. Marco Aurélio Barreto Marques Juiz de Direito Titular da Comarca de São
Mateus Resp: 180786

PROCESSO Nº 0000229-18.2017.8.10.0128 (2292017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

AUTOR: BENEDITO FRANCO DA COSTA
ADVOGADO: ARETA CARNEIRO PAULA DE MELO ( OAB 8987-MA )

REU: ITAU BMG

Secretaria de Vara do Juizado Especial CívelProcesso: Nº229-18.2017.8.10.0128 (2292017)Ação: anulatória de debito c/c pedido
liminar de suspensão dos descontos e indenização.Autor: Benedito Franco da Costa.Advogado: Dra. Areta Carneiro de Paula Melo
OAB: 8987/MA.Réu: Itaú BMG."...sobreleva-se a responsabilidade do Poder Judiciário, em sua função de guardião da justiça, vez
que torna-se o último baluarte a quem pode recorrer a sociedade"R. Hoje.R. Autue-se.Cls., Vistos etc,Benedito Franco da Costa,
devidamente qualificado na petição inicial, por intermédio de seu advogado, com amparo nos artigos pertinentes ao caso, ajuizou a
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presente Ação anulatória de debito c/c pedido liminar de suspensão dos descontos e indenização contra a conduta lesiva em curso
e prejuízos perpetrados pela pessoa jurídica demandada, objetivando, em síntese, declarar inexistente contrato de empréstimo
bancário que recai sobre seu benefício previdenciário, no valor de R$ 1.652,44 (hum mil seiscentos e cinquenta e dois reais e
quarenta e quatro centavos) tendo em vista não haver firmado nenhum instrumento com a parte requerida, bem como reparação
pelos danos morais e materiais suportadosCita diversos dispositivos legais e jurisprudenciais que abraçam sua tese. Carreia
documentação que demonstra a verossimilhança das alegações (ff.09-14). Requer ao final, além da citação da instituição
financeira requerida, deferimento de tutela antecipada, para ordenar que a requerida faça cessar os descontos indevidos em seu
benefício previdenciário, com fulcro na inexistência do contrato de nº 535115788 até o deslinde judicial da controvérsia.Exclama
pela condenação da requerida em dano morais em virtude da situação lesiva por ela criada e pugna pela restituição em dobro (art.
42, CDC) dos valores indevidamente extirpados de seu benefício previdenciário. Por oportuno, deseja o benefício processual da
inversão do ônus probatório consoante franqueado pelo art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.Atribuiu valor à causa no
importe de R$ 20.531,55 (vinte mil quinhentos e trinta e um reais e cinquenta e cinco centavos).Os autos vieram-me conclusos.Eis
a história relevante da marcha processual.Decido emitindo resposta estatal, observando o disposto no artigo 93, inciso IX da Carta
Magna."Todos os julgados dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de
nulidade.Em qualquer decisão do magistrado, que não seja despacho de mero expediente, devem ser explicitadas as razões de
decidir, razões jurídicas que, para serem jurídicas, devem assentar-se no fato que entrou no convencimento do magistrado, o qual
revestiu-se da roupagem de fato jurídico" # - Motivação A vigência do novo Código de Processo Civil é um momento histórico para
o Estado Democrático de Direito no País. Primeiro código gestado e aprovado em um regime governamental livre de amarras
ditatoriais, o novo CPC impactará positivamente na concretização dos direitos fundamentais do cidadão brasileiro. O povo celebra
a aprovação de um novo CPC, oxigenado pelo princípio democrático da Constituição Cidadã feliz acepção de Ulysses Guimarães
acerca da Carta Política vigente. O Congresso Nacional é, assim, o berço daquele que será conhecido como o Código de Processo
Civil Cidadão. Analiso primeiramente o pedido de assistência judiciária gratuita. Alega o Autor que não tem condições de prover as
despesas do processo e honorários de advogado, sem comprometer o próprio sustento e de sua família.A Assistência Judiciária
Gratuita encontra-se regulamentado nos arts. 98 a 102 do Novo Código de Processo Civil. Nos termos do art. 99, §3º, do citado
código, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Ainda o juiz somente
poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de
gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos
(art. 99,§2º, do NCPC).In casu, a parte autora, pessoa física, formulou a declaração de hipossuficiência na própria inicial, e não há
nos autos nenhum elemento capaz de contrariar ou por em dúvida a afirmação. Desse modo, defiro a assistência judiciária gratuita
em relação a todos os atos processuais (art. 98,§5º, do NCPC). Noutro giro, destaco que a presente ação trata-se de pedido de
indenização cumulada com obrigação de fazer requerida como medida de urgência pleiteando o imediata suspensão dos
descontos indevidos nos proventos do autor. Para facilitação da defesa dos direitos do requerente, inverto o ônus da prova e tomo
como verossímeis os articulados na Inicial (CDC, art. 6º, VIII). A tutela provisória de urgência é regulada nos artigos 300 a 310 do
novo Código de Processo Civil, nos artigos 300 a 302 estão contidas as disposições gerais, nos artigos 303 e 304 trata do
procedimento da tutela antecipada requerida em caráter antecedente e nos artigos 305 a 310 trata do procedimento da tutela
cautelar requerida em caráter antecedente.Nos termos do artigo 300 do NCPC a tutela de urgência será concedida quando houver
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e para a
concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos
que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder
oferecê-la.Os requisitos gerais para o seu deferimento são a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil
do processo, que se entende pela provável existência de um direito a ser tutelado e um provável perigo em face do dano ao
possível direito pedido. A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia e a tutela de urgência de
natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.A probabilidade do
direito reside na comprovação dos descontos mensais efetuados, através da tela de Histórico de Consignações juntada pela
Requerente, da qual recai o empréstimo apontado como indevido (fls. 13). Tenho, portanto, como relevante o fundamento da
demanda (probabilidade do direito).A demanda em si demonstra o perigo de dano. Com efeito, o desconto indevido nos proventos
do autor comprometeu o orçamento familiar e o sustento do mesmo, além de tal desconto estar incidindo em verba de caráter
alimentar.Sucede, assim, que a vexata quaestio destes autos, face os documentos atrelados na petição inicial, que repousam às ff.
09 usque 14, é coerente e demonstra em caráter inicial e de forma cristalina a boa aparência do direito da requerente e a
razoabilidade de sua pretensão a uma medida antecipatória de tutela, destinada. Portanto, sem prejuízo de revogação posterior, o
caso é de se DEFERIR a medida antecipatória de mérito pleiteada, determinando a imediata cessação dos descontos efetuados no
benefício previdenciário do Requerente (NB1276283277) em virtude do contrato de nº 535115788, consubstanciado em 60
parcelas mensais e sucessivas de R$ 50,73 (cinquenta reais e setenta e três centavos), no prazo de 48 (vinte e quatro) horas, sob
pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do art. 497 e art. 500 do Novo CPC.Determino a citação do réu
para contestar no prazo de 15 (quinze) dias úteis (art. 335, caput, do NCPC).Deixo de designar a audiência de conciliação prevista
no art. 334 do novo CPC por vários motivos. Primeiramente, porque tal audiência não pode ser feita pelo Juiz, senão por
conciliador ou mediador sua realização pelo Juiz seria incompatível com a atividade judicial, que preza pela solenidade e
publicidade dos atos, enquanto que tal audiência deve ser informal e confidencial ( art. 166, caput, e §1º, do CPC/15; art. 2º, III, Lei
de Mediação).Ademais, não é tarefa do Juiz celebrar mediação ou conciliação, mas dos próprios advogados das partes, que
precisam dialogar entre si e, acaso possível, manter os seus clientes longe da Corte em face das despesas e demora que litigar
acarreta . Observa-se que o Novo CPC institui um modelo "multi-portas" de justiça (art. 3º), e que o art. 139,V, não contraria essa
orientação . Em segundo lugar, ainda não existe no nosso estado estrutura para tal audiência, com a criação de um órgão para
tanto. Lembro que a Resolução n° 125/2010/CNJ impõe a criação dos Cejucs- Centros Judiciários de Solução de Conflitos de
Cidadania (art. 7º, IV, art. 8º), onde atuarão mediadores e conciliadores capacitados conforme determinação do CNJ, que dispõe
de cursos para este fim; essa obrigatoriedade foi ressoada pelo Novo CPC (art. 165, caput) e pela Lei de Mediação (art. 24). Em
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terceiro lugar, deixo de designar servidores ou o assessor da Vara para conduzir tal audiência prevista no novo CPC, pois que,
além de terem outras atribuições, não ostentam capacitação oficial em mediação ou conciliação (art. 167,§1º, CPC/15).Por último,
observo que não cabe a este juízo determinar às partes a submissão às câmaras extrajudiciais ou privadas, na medida em que,
além do preceito normativo pressupor a escolha dos interessados por essa via (art. 168, caput); e da necessidade de haver prévio
cadastramento das Câmaras perante o Tribunal respectivo; não é possível presumir que as Câmaras existentes possam absolver
toda a demanda jurisdicional, devendo-se seguir orientação harmoniosa ao acesso à justiça, o qual também se desdobra no direito
a uma resposta jurisdicional tempestiva (art. 5º, XXXV e LXXVIII, CF). Aguarde-se então, a defesa do réu, cujo termo inicial
observará o disposto no art. 335, III c/c art. 231, CPC/15.Cumpra-se. Intime-se Sirva-se a presente decisão como Mandado de
Citação/Intimação de decisão liminar. Intimem-se as partes. Cumpra-se imediatamente face à urgência que o caso requer.São
Mateus/MA, "Casa da Justiça" em 17 de Maio de 2017. Marco Aurélio Barreto Marques Juiz de Direito Titular da Comarca de São
Mateus Resp: 180786

PROCESSO Nº 0000411-09.2014.8.10.0128 (4122014)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

AUTOR: MARIA RIBAMAR SILVA SANTOS
ADVOGADO: MARCELO ROMULO BEZERRA PONTES ( OAB 12833-MA )

REU: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A

Secretaria de Vara.Processo: Nº 411-09.2014.8.10.0128 (4122014)Ação: Cobrança de Seguro Obrigatório- DPVAT.Demandante:
Maria Ribamar Silva Santos Silva, representando o menor impúbere Rayfran Yrion Silva Santos.Advogada: Dr. Marcelo Rômulo
Bezerra Pontes (OAB/MA nº 12.833)Demandada: Bradesco Vida e Previdência S/A. "...sobreleva-se a responsabilidade do Poder
Judiciário, em sua função de guardião da Justiça, vez que torna-se o último baluarte a quem pode recorrer a sociedade."D E C I S
Ã OVistos e etc.MARIA RIBAMAR SILVA SANTOS SILVA, representando o menor impúbere Rayfran Yrion Silva Santos,
devidamente qualificada à f. 02, por intermédio de sua advogada legalmente constituída, sob o manto da Lei nº 5.869/73 e da Lei
Federal nº 6.194/74, com as alterações trazidas pela Lei nº 8.441/92, apresentou junto à Secretaria de Vara deste Fórum AÇÃO
DE Cobrança de Seguro Obrigatório- DPVAT, para levantamento de diferenças do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais por
Veículos Automotores de Vias Terrestres DPVAT, em face de BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A, pessoa jurídica de direito
privado.Em fls. 20, o Ministério Público Estadual manifesta-se nos autos postulando a incompetência territorial deste Juízo. Os
autos vieram-me conclusos.Eis a história relevante da marcha processual.Decido, observando o disposto no artigo 93, inciso IX da
Carta de Ulisses c/c artigo 72, inciso X, da Constituição Estadual.- Motivação -Inicialmente, por questões de ordem técnico-
processuais, passo a enfrentar a participação do Parquet nesta ação e a preliminar de incompetência territorial.Sustenta o MP que
recebeu noticia criminis que formulada pela Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro-DPVAT, veiculando a práticas de crimes
tipificados nos art. 304 e 171 do CP, consubstanciado no fato de que pessoas estariam usando atestado médicos materialmente
falsos para conseguir a indenização do Seguro DPVAT. Em razão disso, o Órgão Ministerial pediu vista de todos os processos que
deram entrada nesta Comarca a partir de Março de 2016, incluindo esta ação. Com vista do processo, o MP postula a sua
intervenção no feito como fiscal da lei em face do interesse público e a declaração de incompetência territorial deste Juízo.Pois
bem, considerando que os recursos financeiros do Seguro DPVAT são investidos na saúde pública e na política nacional do
trânsito, tratando-se pois, os recurso do Seguro DPVAT de recursos público, DEFIRO a intervenção do MP na presente ação em
face do interesse público envolvido na causa (art. 178, inciso I, do Novo CPC).Quanto à alegação de incompetência territorial
formulado pelo Parquet. Era controvertida a legitimidade do Ministério Público para opor a exceção de incompetência relativa.
Resta claro agora com o Novo CPC, seja parte, seja custos legis, o Ministério Público pode arguir a incompetência relativa,
vejamos:Art. 65.  Prorrogar-se-á a competência relativa se o réu não alegar a incompetência em preliminar de
contestação.Parágrafo único.  A incompetência relativa pode ser alegada pelo Ministério Público nas causas em que atuar.Sendo
legítimo o MP para alegar a incompetência relativa, passo a análise dessa preliminar processual. A recentíssima Súmula 540 do
STJ assenta que "Na ação de cobrança do seguro DPVAT, constitui faculdade do autor escolher entre os foros do seu domicílio, do
local do acidente ou ainda do domicílio do réu".O verbete sumular em análise é fruto de um largo conjunto de decisões do STJ,
sendo a mais relevante delas - e que impulsionou, de uma vez por todas, a edição da Súmula - aquela tomada sob o rito dos
recursos especiais repetitivos (CPC, art. 543-C), no REsp 1357813, assim ementado:PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO DE COBRANÇA. ACIDENTE DE VEÍCULOS. SEGURO
OBRIGATÓRIO DE DANOS PESSOAIS CAUSADOS POR VEÍCULOS AUTOMOTORES DE VIAS TERRESTRES - DPVAT.
DEMANDA DE NATUREZA PESSOAL. FACULDADE DO AUTOR NA ESCOLHA DO FORO PARA AJUIZAMENTO DA AÇÃO.
FORO DO DOMICÍLIO DO RÉU. ART. 94, CAPUT, DO CPC. LOCAL DO ACIDENTE OU DE SEU DOMICÍLIO. ART. 100,
PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC.1. Para fins do art. 543-C do CPC: Em ação de cobrança objetivando indenização decorrente de
Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres - DPVAT, constitui faculdade do
autor escolher entre os seguintes foros para ajuizamento da ação: o do local do acidente ou o do seu domicílio (parágrafo único do
art. 100 do Código de Processo Civil); bem como, ainda, o do domicílio do réu (art. 94 do mesmo Diploma). Resp: 180786

PROCESSO Nº 0000472-59.2017.8.10.0128 (4722017)
AÇÃO: PROCESSO CAUTELAR | OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

REQUERENTE: ANTONIA BORGES DA COSTA
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REQUERIDO: THIAGO LEONARDO BORGES DA COSTA

Secretaria de Vara.Processo: Nº472-59.2017.8.10.0128 (4722017).Ação: Curatela.Interditante: Antonia Borges da
Costa.Interditando: Thiago Leonardo Borges da Costa.Promotor: Dr. Clodomir Bandeira Lima Neto.R. Hoje.R. Autue-se.Vistos e
etc.Tanto a tutela como a curatela, visam proteger os interesses dos incapazes, seja em decorrência da idade (menores de pais
falecidos ou destituídos do pátrio poder), ou em virtude das condições físicas, (como é o caso dos portadores de deficiência
mental).A tutela no entanto, se diferencia da curatela nos seguintes traços;a) a tutela recai sobre menores, ao passo que a curatela
se destina aos maiores de idade ou aos nascituros:b) a tutela pode ser oriunda de provimento voluntário, enquanto a curatela é
sempre deferida pelo magistrado;c) os poderes do tutor são mais amplos do que os do curador, que se institui de acordo com as
necessidades da proteção devida ao curatelado, podendo consistir em mera administração dos bens do incapaz.Estando sujeitos à
curatela, conforme expresso em nosso Código Civil, em seu artigo 1.767: I - Aquele que, por outra causa transitória ou
permanente, não puderem exprimir a sua vontade; II - (revogado) III - Os ébrios habituais e os viciados em tóxicos; IV - (revogado);
V - Os pródigos.Tem legitimidade para propor a ação de curatela o cônjuge ou companheiro, parentes ou tutores, representante da
entidade em que se encontra abrigado o interditando e o Ministério Público (art. 747 Novo CPC).Cite-se e intime-se o interditando,
Thiago Leonardo Borges da Costa, para audiência de exame e interrogatório que designo para o dia 04 de Outubro de 2017 ás
11:00 horas, para os fins do art. 751 do Novo CPC.Considerando os fatos alegados, mormente o estado de saúde do interditando e
a necessidade de ampará-lo material e socialmente, antecipo parcialmente os efeitos da tutela pretendida no pedido inicial (Novo
CPC, art.381, I), para o fim de nomear desde logo curadora provisória do aludido interditando, a Sra. Antonia Borges da Costa.
Lavra-se termo de curatela provisória, devendo constar do termo que é terminantemente vedada a alienação ou oneração de
quaisquer bens móveis, imóveis ou de quaisquer natureza, pertencentes ao interditando, salvo com autorização judicial. Após a
audiência de interrogatório, o feito deverá aguardar por 15 (quinze) dias eventual impugnação do pedido (Novo CPC,
art.752).Decorrido o prazo acima de 15 (quinze) dias, requisite-se perito oficial e oficie-se como de praxe, para a perícia médica-
psiquiátrica no interditando (Novo CPC, art.753). Antes, dê-se vista ao douto representante do Ministério Público para, em 10 (dez)
dias, formular quesito, querendo. Cumpra-se. Intime-se.São Mateus (MA), "Casa da Justiça" em 07 de Junho de 2017. Marco
Aurélio Barreto MarquesJuiz de Direito Titular da Comarca de São Mateus Resp: 180786

PROCESSO Nº 0000544-46.2017.8.10.0128 (5442017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

REQUERENTE: MARIA NELY LIRA ROSA
ADVOGADO: ANTONIO SALOMAO CARVALHO MATOS ( OAB 8807-MA ) e KECYO NATTAN VIANA BARBOSA ( OAB
14277-MA )

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S/A

Processo: Nº 544-46.2017.8.10.0128 (5442017)Ação: declaratória de inexistência de debito e indenização por danos morais e
materiais c/c pedido de liminar.Requerente: Maria Nely Lira Rosa.Advogado: Dr. Antonio Salomão Carvalho Matos
OAB:8.807/MARequerido: Banco do Brasil S/A.DECISÃOR. Hoje.Vistos e etc. Maria Nely Lira Rosa, devidamente qualificado no
caderno processual, por intermédio de seu advogado legalmente constituído, ajuizou a presente ação declaratória de inexistência
de debito e indenização por danos morais e materiais c/c pedido de liminar, em face de Banco do Brasil S/A, sociedade de
economia mista, com agencia estabelecida na Avenida Rodoviária, nº 1.200, Bairro Centro, CEP: 65.470-000, São Mateus do
Maranhão/MA, objetivando, em síntese, a reparação dos danos morais e materiais sofridos em face do ato ilícito cometido pela
parte requerida, bem como lhe seja deferida a tutela antecipada, para o fim de retirar seu nome do rol dos inadimplentes junto a
todos os órgãos de proteção ao crédito, em razão de débitos oriundos de contratos não firmados com o requerido, sob pena de
multa diária.Cita diversos dispositivos legais que abraçam sua tese. Junta documentos (ff.14-17).Dá à causa o valor de R$
37.480,00 (trinta e sete mil quatrocentos e oitenta reais).Os autos vieram-me conclusos.Eis a história relevante da marcha
processual.Decido emitindo resposta estatal, observando o disposto no artigo 93, inciso IX da Carta Magna.- Motivação A vigência
do novo Código de Processo Civil é um momento histórico para o Estado Democrático de Direito no País. Primeiro código gestado
e aprovado em um regime governamental livre de amarras ditatoriais, o novo CPC impactará positivamente na concretização dos
direitos fundamentais do cidadão brasileiro. O povo celebra a aprovação de um novo CPC, oxigenado pelo princípio democrático
da Constituição Cidadã feliz acepção de Ulysses Guimarães acerca da Carta Política vigente. O Congresso Nacional é, assim, o
berço daquele que será conhecido como o Código de Processo Civil Cidadão. Passo ao pleito liminar em forma de tutela, que
objetiva retirar o seu nome do rol dos inadimplentes junto aos serviços de proteção ao crédito, eis que não mais subsiste o motivo
da inclusão e qualquer inadimplemento junto à empresa requerida. Para facilitação da defesa dos direitos do requerente, inverto o
ônus da prova e tomo como verossímeis os articulados na Inicial (CDC, art. 6º, VIII).A tutela provisória de urgência é regulada nos
artigos 300 a 310 do novo Código de Processo Civil, nos artigos 300 a 302 estão contidas as disposições gerais, nos artigos 303 e
304 trata do procedimento da tutela antecipada requerida em caráter antecedente e nos artigos 305 a 310 trata do procedimento
da tutela cautelar requerida em caráter antecedente.Nos termos do artigo 300 do NCPC a tutela de urgência será concedida
quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e
para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os
danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não
puder oferecê-la.Os requisitos gerais para o seu deferimento são a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao
resultado útil do processo, que se entende pela provável existência de um direito a ser tutelado e um provável perigo em face do
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dano ao possível direito pedido. A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia e a tutela de
urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. O cenário
probatório confeccionado no caderno processual que demonstra a probabilidade do direito, clarificando o direito da parte
requerente que comprova que foi responsabilizado por uma dívida inexistente e encontra-se, inclusive, com o nome inscrito no rol
de inadimplentes do Serviço de Proteção ao Crédito - SPC, até que se decida a respeito da inexistência da dívida. Além disso, a
verossimilhança das alegações está explícita, vez que há perfeita coerência entre os fatos considerados em si mesmos, entre
estes e o pedido, e entre os fatos e o acervo probatório de fls. 17.A demanda em si demonstra o perigo de dano. É visível que, ao
se manterem as ofensas ao direito da parte requerente, os seus prejuízos, já de grande extensão, restarão ainda mais agravados,
tornando-se verdadeiramente irreparáveis, na medida em que os transtornos e constrangimentos suportados jamais serão
restabelecidos face à negativação de seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito, o que furtará a sua possibilidade de
efetuar negócios a prazo, contrair financiamentos, renovar cadastros bancários, solicitar cartões de crédito, etc. Tais pressupostos
são suficientes, portanto, para que seja deferida a tutela antecipatória, na forma como regrado pelos art. 300 caput, ambos do
Novo CPC, e 84, § 3º, do CDC.Ademais, não vislumbro qualquer prejuízo à parte requerida acionada, pois se provado o contrário,
a ação certamente será julgada improcedente e o requerente voltará a cumprir com suas obrigações contratuais. Ante ao exposto e
por tudo mais que do caderno processual consta, insculpido no regramento dos art. 300 caput do Novo CPC, e art. 84, § 3º, do
CDC, configurados os pressupostos legais de existência de lesão de cunho irreparável e relevante fundamentação, concedo a
tutela, inaudita altera pars, face à inequívoca e verossímil alegação na inicial, para o fim de compelir a parte requerida a excluir, no
prazo de 05 (cinco) dias, o nome do requerente, MARIA NELY LIRA ROSA do rol dos inadimplentes (CARTÓRIO, SPC, SERASA e
outros que possa haver e esteja relacionado com a parte requerida) e, em igual prazo, seja enviado a este Juízo o comprovante de
cumprimento da mencionada obrigação de fazer, assim permanecendo até o final julgamento da lide, sob pena de multa diária de
R$ 500,00 (quinhentos reais), no caso de descumprimento desta ordem, contados da ciência da decisão liminar (Súmula 410 do
STJ).DESIGNO, o dia 11 de Outubro de 2017 às 14:15 horas, neste Fórum de São Mateus, para ter lugar a audiência de
conciliação, instrução e julgamento (Lei nº 9099/95). Cite-se a demandada, no endereço constante da inicial, por meio de Correio,
advertindo-lhe de que, caso não compareça, considerar-se-ão verdadeiras as alegações iniciais do demandante, sendo proferido
julgamento de plano (art. 18, § 1º da Lei nº 9099/95). Intime-se o demandante e seu patrono, consignando-se a advertência de que
o seu não comparecimento implicará na extinção do processo sem resolução do mérito (art. 51, I, do referido diploma legal), além
de condenação em custas, conforme determina o Enunciado Cível nº 28.SIRVA-SE A PRESENTE DECISÃO COM MANDADO DE
CITAÇÃO /INTIMAÇÃO São Mateus/MA, "Casa da Justiça", em 23 de Junho de 2017.Juiz Marco Aurélio Barrêto MarquesTitular da
Comarca de São Mateus Resp: 180786

PROCESSO Nº 0000555-75.2017.8.10.0128 (5552017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

AUTOR: SOCORRO RODRIGUES DA SILVA
ADVOGADO: JANDERSON BRUNO BARROS ELOI ( OAB 15230-MA )

REU: MANOEL ANDRADE MORAIS

Secretaria de Vara.Processo : Nº 555-75.2017.8.10.0128 (5552017)Ação : Guarda, com pedido liminar de guarda
provisória.Requerente : Socorro Rodrigues da Silva.Advogado : Janderson Bruno Barros Eloi OAB: 15.230/MA. Promotor :
Clodomir Bandeira Lima Neto. R. Hoje.R. Autue-seVistos, etc.SOCORRO RODRIGUES DA SILVA, devidamente qualificado no
caderno processual, ajuizou a presente ação judicial, com o escopo de que esta obtivesse em seu favor a GUARDA do menor,
Manoel Andrade Morais, alegando, em síntese que é avó materna da menor, e que está sob seus cuidados desde o seu
nascimento, sendo os pais biológicos da menor impossibilitados de cuidar da mesma.Por fim aduz que a criança vive em sua
companhia, e é que dispensa a mesma a atenção e o devido cuidado.Instruída a inicial com os documentos de ff.
12-27Analisando-se o caderno processual, volvendo o olhar para o cenário probatório confeccionado, verifico que as provas são
verossímeis a demonstrar a situação delineada na peça de ingresso, pelo que, não havendo qualquer óbice legal, bem como em
face da situação fática bem delineada pelo douto representante do órgão ministerial, defiro nos termos do art. 167 da Lei nº
8069/90 a guarda provisória do menor MANOEL ANDRADE MORAIS, em favor SOCORRO RODRIGUES DA SILVA, avó do
menor.Lavre-se o termo de guarda, sem prejuízo de revogação a qualquer tempo (ECA, art. 153).Ao Estudo Social para emissão
de relatório acerca do caso (art. 167 do ECA).Designo o dia 04 de Outubro de 2017 às 09:20 horas neste Fórum, para a audiência
de instrução e julgamento.Intime-se.Notifique-se o douto representante do Ministério Público.São Mateus/MA, ``Casada Justiça´´
em 08 de Junho de 2017.Juiz Marco Aurélio Barrêto MarquesTitular da Comarca de São Mateus. Resp: 180786

PROCESSO Nº 0000758-71.2016.8.10.0128 (7582016)
AÇÃO: PROCESSO CAUTELAR | OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

REQUERENTE: MARIA DE LOURDES MENDES DOS SANTOS
ADVOGADO: FELIPE REZENDE ARAGÃO ( OAB 13350-MA )

REQUERIDO: ENEAS PEREIRA DOS SANTOS

Secretaria de Vara.Processo: Nº758-71.2017.8.10.0128 (7582016).Ação: Curatela.Interditante: Maria de Lourdes Mendes dos
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Santos.Advogado: Dr. Felipe Rezende Aragão OAB: 13.350/MA.Interditando: Eneas Pereira dos Santos.Promotor: Dr. Clodomir
Bandeira Lima Neto.R. Hoje.R. Autue-se.Vistos e etc.Tanto a tutela como a curatela, visam proteger os interesses dos incapazes,
seja em decorrência da idade (menores de pais falecidos ou destituídos do pátrio poder), ou em virtude das condições físicas,
(como é o caso dos portadores de deficiência mental).A tutela no entanto, se diferencia da curatela nos seguintes traços;a) a tutela
recai sobre menores, ao passo que a curatela se destina aos maiores de idade ou aos nascituros:b) a tutela pode ser oriunda de
provimento voluntário, enquanto a curatela é sempre deferida pelo magistrado;c) os poderes do tutor são mais amplos do que os
do curador, que se institui de acordo com as necessidades da proteção devida ao curatelado, podendo consistir em mera
administração dos bens do incapaz.Estando sujeitos à curatela, conforme expresso em nosso Código Civil, em seu artigo 1.767: I -
Aquele que, por outra causa transitória ou permanente, não puderem exprimir a sua vontade; II - (revogado) III - Os ébrios
habituais e os viciados em tóxicos; IV - (revogado);V - Os pródigos.Tem legitimidade para propor a ação de curatela o cônjuge ou
companheiro, parentes ou tutores, representante da entidade em que se encontra abrigado o interditando e o Ministério Público
(art. 747 Novo CPC).Cite-se e intime-se o interditando, Eneas Pereira dos Santos, para audiência de exame e interrogatório que
designo para o dia 10 de Outubro de 2017 ás 16:00 horas, para os fins do art. 751 do Novo CPC.Considerando os fatos alegados,
mormente o estado de saúde do interditando e a necessidade de ampará-lo material e socialmente, antecipo parcialmente os
efeitos da tutela pretendida no pedido inicial (Novo CPC, art.381, I), para o fim de nomear desde logo curadora provisória do
aludido interditando, a Sra. Maria de Lourdes Mendes dos Santos. Lavra-se termo de curatela provisória, devendo constar do
termo que é terminantemente vedada a alienação ou oneração de quaisquer bens móveis, imóveis ou de quaisquer natureza,
pertencentes ao interditando, salvo com autorização judicial. Após a audiência de interrogatório, o feito deverá aguardar por 15
(quinze) dias eventual impugnação do pedido (Novo CPC, art.752).Decorrido o prazo acima de 15 (quinze) dias, requisite-se perito
oficial e oficie-se como de praxe, para a perícia médica-psiquiátrica no interditando (Novo CPC, art.753). Antes, dê-se vista ao
douto representante do Ministério Público para, em 10 (dez) dias, formular quesito, querendo. Cumpra-se. Intime-se.São Mateus
(MA), "Casa da Justiça" em 19 de Junho de 2017. Marco Aurélio Barreto MarquesJuiz de Direito Titular da Comarca de São
Mateus Resp: 180786

PROCESSO Nº 0000785-20.2017.8.10.0128 (7852017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

AUTOR: JUCELIA SOUSA E SOUZA
ADVOGADO: JULIANA DOS SANTOS VIEIRA ( OAB 12984A-MA ) e NELSON BARROS DA SILVA ( OAB 12892-MA )

REU: BANCO BMG S/A

Secretaria de Vara do Juizado Especial CívelProcesso: Nº 785-20.2017.8.10.0128 (7852017)Ação: anulatória de debito cumulada
com devolução dos valores descontados em dobro e indenização por danos morais e pedido de tutela antecipada suspensão dos
descontos.Autor: Jucelia Sousa e Souza.Advogado: Dra. Juliana dos Santos Vieira OAB: 12984A/MA.Réu: Banco BMG
S/A."...sobreleva-se a responsabilidade do Poder Judiciário, em sua função de guardião da justiça, vez que torna-se o último
baluarte a quem pode recorrer a sociedade"R. Hoje.R. Autue-se.Cls., Vistos etc,Jucelia Sousa e Souza, devidamente qualificado
na petição inicial, por intermédio de seu advogado, com amparo nos artigos pertinentes ao caso, ajuizou a presente Ação
anulatória de debito cumulada com devolução dos valores descontados em dobro e indenização por danos morais e pedido de
tutela antecipada suspensão dos descontos contra a conduta lesiva em curso e prejuízos perpetrados pela pessoa jurídica
demandada, objetivando, em síntese, declarar inexistente contrato de empréstimo bancário que recai sobre seu benefício
previdenciário, no valor de R$ 1.100,00 (hum mil e cem reais) tendo em vista não haver firmado nenhum instrumento com a parte
requerida, bem como reparação pelos danos morais e materiais suportadosCita diversos dispositivos legais e jurisprudenciais que
abraçam sua tese. Carreia documentação que demonstra a verossimilhança das alegações (ff.19-24). Requer ao final, além da
citação da instituição financeira requerida, deferimento de tutela antecipada, para ordenar que a requerida faça cessar os
descontos indevidos em seu benefício previdenciário, com fulcro na inexistência do contrato de nº 11856575 até o deslinde judicial
da controvérsia.Exclama pela condenação da requerida em dano morais em virtude da situação lesiva por ela criada e pugna pela
restituição em dobro (art. 42, CDC) dos valores indevidamente extirpados de seu benefício previdenciário. Por oportuno, deseja o
benefício processual da inversão do ônus probatório consoante franqueado pelo art. 6º, VIII, do Código de Defesa do
Consumidor.Atribuiu valor à causa no importe de R$ 36.730,40 (trinta e seis mil setecentos e trinta reais e quarenta centavos).Os
autos vieram-me conclusos.Eis a história relevante da marcha processual.Decido emitindo resposta estatal, observando o disposto
no artigo 93, inciso IX da Carta Magna."Todos os julgados dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas
as decisões, sob pena de nulidade.Em qualquer decisão do magistrado, que não seja despacho de mero expediente, devem ser
explicitadas as razões de decidir, razões jurídicas que, para serem jurídicas, devem assentar-se no fato que entrou no
convencimento do magistrado, o qual revestiu-se da roupagem de fato jurídico" # - Motivação A vigência do novo Código de
Processo Civil é um momento histórico para o Estado Democrático de Direito no País. Primeiro código gestado e aprovado em um
regime governamental livre de amarras ditatoriais, o novo CPC impactará positivamente na concretização dos direitos
fundamentais do cidadão brasileiro. O povo celebra a aprovação de um novo CPC, oxigenado pelo princípio democrático da
Constituição Cidadã feliz acepção de Ulysses Guimarães acerca da Carta Política vigente. O Congresso Nacional é, assim, o berço
daquele que será conhecido como o Código de Processo Civil Cidadão. Analiso primeiramente o pedido de assistência judiciária
gratuita. Alega o Autor que não tem condições de prover as despesas do processo e honorários de advogado, sem comprometer o
próprio sustento e de sua família.A Assistência Judiciária Gratuita encontra-se regulamentado nos arts. 98 a 102 do Novo Código
de Processo Civil. Nos termos do art. 99, §3º, do citado código, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida
exclusivamente por pessoa natural. Ainda o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem
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a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a
comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos (art. 99,§2º, do NCPC).In casu, a parte autora, pessoa física, formulou
a declaração de hipossuficiência na própria inicial, e não há nos autos nenhum elemento capaz de contrariar ou por em dúvida a
afirmação. Desse modo, defiro a assistência judiciária gratuita em relação a todos os atos processuais (art. 98,§5º, do NCPC).
Noutro giro, destaco que a presente ação trata-se de pedido de indenização cumulada com obrigação de fazer requerida como
medida de urgência pleiteando o imediata suspensão dos descontos indevidos nos proventos do autor. Para facilitação da defesa
dos direitos do requerente, inverto o ônus da prova e tomo como verossímeis os articulados na Inicial (CDC, art. 6º, VIII). A tutela
provisória de urgência é regulada nos artigos 300 a 310 do novo Código de Processo Civil, nos artigos 300 a 302 estão contidas as
disposições gerais, nos artigos 303 e 304 trata do procedimento da tutela antecipada requerida em caráter antecedente e nos
artigos 305 a 310 trata do procedimento da tutela cautelar requerida em caráter antecedente.Nos termos do artigo 300 do NCPC a
tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o
risco ao resultado útil do processo e para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou
fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte
economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.Os requisitos gerais para o seu deferimento são a probabilidade do direito e
o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, que se entende pela provável existência de um direito a ser tutelado e
um provável perigo em face do dano ao possível direito pedido. A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após
justificação prévia e a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos
efeitos da decisão.A probabilidade do direito reside na comprovação dos descontos mensais efetuados, através da tela de
Histórico de Consignações juntada pela Requerente, da qual recai o empréstimo apontado como indevido (fls. 22). Tenho,
portanto, como relevante o fundamento da demanda (probabilidade do direito).A demanda em si demonstra o perigo de dano. Com
efeito, o desconto indevido nos proventos do autor comprometeu o orçamento familiar e o sustento do mesmo, além de tal
desconto estar incidindo em verba de caráter alimentar.Sucede, assim, que a vexata quaestio destes autos, face os documentos
atrelados na petição inicial, que repousam às ff. 19 usque 24, é coerente e demonstra em caráter inicial e de forma cristalina a boa
aparência do direito da requerente e a razoabilidade de sua pretensão a uma medida antecipatória de tutela, destinada. Portanto,
sem prejuízo de revogação posterior, o caso é de se DEFERIR a medida antecipatória de mérito pleiteada, determinando a
imediata cessação dos descontos efetuados no benefício previdenciário do Requerente (NB1586007626) em virtude do contrato de
nº 11856575, consubstanciado em parcelas mensais e sucessivas de R$ 46,85 (quarenta e seis reais e oitenta e cinco centavos),
no prazo de 48 (vinte e quatro) horas, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do art. 497 e art. 500
do Novo CPC.Determino a citação do réu para contestar no prazo de 15 (quinze) dias úteis (art. 335, caput, do NCPC).Deixo de
designar a audiência de conciliação prevista no art. 334 do novo CPC por vários motivos. Primeiramente, porque tal audiência não
pode ser feita pelo Juiz, senão por conciliador ou mediador sua realização pelo Juiz seria incompatível com a atividade judicial, que
preza pela solenidade e publicidade dos atos, enquanto que tal audiência deve ser informal e confidencial ( art. 166, caput, e §1º,
do CPC/15; art. 2º, III, Lei de Mediação).Ademais, não é tarefa do Juiz celebrar mediação ou conciliação, mas dos próprios
advogados das partes, que precisam dialogar entre si e, acaso possível, manter os seus clientes longe da Corte em face das
despesas e demora que litigar acarreta . Observa-se que o Novo CPC institui um modelo "multi-portas" de justiça (art. 3º), e que o
art. 139,V, não contraria essa orientação . Em segundo lugar, ainda não existe no nosso estado estrutura para tal audiência, com a
criação de um órgão para tanto. Lembro que a Resolução n° 125/2010/CNJ impõe a criação dos Cejucs- Centros Judiciários de
Solução de Conflitos de Cidadania (art. 7º, IV, art. 8º), onde atuarão mediadores e conciliadores capacitados conforme
determinação do CNJ, que dispõe de cursos para este fim; essa obrigatoriedade foi ressoada pelo Novo CPC (art. 165, caput) e
pela Lei de Mediação (art. 24). Em terceiro lugar, deixo de designar servidores ou o assessor da Vara para conduzir tal audiência
prevista no novo CPC, pois que, além de terem outras atribuições, não ostentam capacitação oficial em mediação ou conciliação
(art. 167,§1º, CPC/15).Por último, observo que não cabe a este juízo determinar às partes a submissão às câmaras extrajudiciais
ou privadas, na medida em que, além do preceito normativo pressupor a escolha dos interessados por essa via (art. 168, caput); e
da necessidade de haver prévio cadastramento das Câmaras perante o Tribunal respectivo; não é possível presumir que as
Câmaras existentes possam absolver toda a demanda jurisdicional, devendo-se seguir orientação harmoniosa ao acesso à justiça,
o qual também se desdobra no direito a uma resposta jurisdicional tempestiva (art. 5º, XXXV e LXXVIII, CF). Aguarde-se então, a
defesa do réu, cujo termo inicial observará o disposto no art. 335, III c/c art. 231, CPC/15.Cumpra-se. Intime-se Sirva-se a presente
decisão como Mandado de Citação/Intimação de decisão liminar. Intimem-se as partes. Cumpra-se imediatamente face à urgência
que o caso requer.São Mateus/MA, "Casa da Justiça" em 13 de Junho de 2017. Marco Aurélio Barreto Marques Juiz de Direito
Titular da Comarca de São Mateus Resp: 180786

PROCESSO Nº 0000786-05.2017.8.10.0128 (7862017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

AUTOR: JUCELIA SOUSA E SOUZA
ADVOGADO: JULIANA DOS SANTOS VIEIRA ( OAB 12984A-MA ) e NELSON BARROS DA SILVA ( OAB 12892-MA )

REU: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

Secretaria de Vara do Juizado Especial CívelProcesso: Nº786-05.2017.8.10.0128 (7862017)Ação: anulatória de debito cumulada
com devolução dos valores descontados em dobro e indenização por danos morais e pedido de tutela antecipada suspensão dos
descontos.Autor: Jucelia Sousa e Souza.Advogado: Dra. Juliana dos Santos Vieira OAB: 12984A/MA.Réu: Banco Bradesco
Financiamentos S/A e Banco Bradesco S/A."...sobreleva-se a responsabilidade do Poder Judiciário, em sua função de guardião da
justiça, vez que torna-se o último baluarte a quem pode recorrer a sociedade"R. Hoje.R. Autue-se.Cls., Vistos etc,Jucelia Sousa e
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Souza, devidamente qualificado na petição inicial, por intermédio de seu advogado, com amparo nos artigos pertinentes ao caso,
ajuizou a presente Ação anulatória de debito cumulada com devolução dos valores descontados em dobro e indenização por
danos morais e pedido de tutela antecipada suspensão dos descontos contra a conduta lesiva em curso e prejuízos perpetrados
pela pessoa jurídica demandada, objetivando, em síntese, declarar inexistentes os contratos de empréstimo bancário que recaem
sobre seu benefício previdenciário, nos valores de R$ 1.181,39 (hum mil cento e oitenta e um reais e trinta e nove centavos), R$
6.717,26 (seis mil setecentos e dezessete reais e vinte e seis centavos) e R$ 1.449,35 (hum mil quatrocentos e quarenta e nove
reais e trinta e cinco centavos), tendo em vista não haver firmado nenhum instrumento com a parte requerida, bem como
reparação pelos danos morais e materiais suportados.Cita diversos dispositivos legais e jurisprudenciais que abraçam sua tese.
Carreia documentação que demonstra a verossimilhança das alegações (ff.19-25). Requer ao final, além da citação das
instituições financeiras requeridas, deferimento de tutela antecipada, para ordenar que a parte requerida faça cessar os descontos
indevidos em seu benefício previdenciário, com fulcro na inexistência dos contratos de nº 808110175, nº 0123320974266, e
nº597177433 até o deslinde judicial da controvérsia.Exclama pela condenação da requerida em dano morais em virtude da
situação lesiva por ela criada e pugna pela restituição em dobro (art. 42, CDC) dos valores indevidamente extirpados de seu
benefício previdenciário. Por oportuno, deseja o benefício processual da inversão do ônus probatório consoante franqueado pelo
art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.Atribuiu valor à causa no importe de R$ 37.308,50 (trinta e sete mil trezentos e
oito reais e cinquenta centavos).Os autos vieram-me conclusos.Eis a história relevante da marcha processual.Decido emitindo
resposta estatal, observando o disposto no artigo 93, inciso IX da Carta Magna."Todos os julgados dos órgãos do Poder Judiciário
serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade.Em qualquer decisão do magistrado, que não seja
despacho de mero expediente, devem ser explicitadas as razões de decidir, razões jurídicas que, para serem jurídicas, devem
assentar-se no fato que entrou no convencimento do magistrado, o qual revestiu-se da roupagem de fato jurídico" # - Motivação A
vigência do novo Código de Processo Civil é um momento histórico para o Estado Democrático de Direito no País. Primeiro código
gestado e aprovado em um regime governamental livre de amarras ditatoriais, o novo CPC impactará positivamente na
concretização dos direitos fundamentais do cidadão brasileiro. O povo celebra a aprovação de um novo CPC, oxigenado pelo
princípio democrático da Constituição Cidadã feliz acepção de Ulysses Guimarães acerca da Carta Política vigente. O Congresso
Nacional é, assim, o berço daquele que será conhecido como o Código de Processo Civil Cidadão. Analiso primeiramente o pedido
de assistência judiciária gratuita. Alega o Autor que não tem condições de prover as despesas do processo e honorários de
advogado, sem comprometer o próprio sustento e de sua família.A Assistência Judiciária Gratuita encontra-se regulamentado nos
arts. 98 a 102 do Novo Código de Processo Civil. Nos termos do art. 99, §3º, do citado código, presume-se verdadeira a alegação
de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Ainda o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos
elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido,
determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos (art. 99,§2º, do NCPC).In casu, a parte autora,
pessoa física, formulou a declaração de hipossuficiência na própria inicial, e não há nos autos nenhum elemento capaz de
contrariar ou por em dúvida a afirmação. Desse modo, defiro a assistência judiciária gratuita em relação a todos os atos
processuais (art. 98,§5º, do NCPC). Noutro giro, destaco que a presente ação trata-se de pedido de indenização cumulada com
obrigação de fazer requerida como medida de urgência pleiteando o imediata suspensão dos descontos indevidos nos proventos
do autor. Para facilitação da defesa dos direitos do requerente, inverto o ônus da prova e tomo como verossímeis os articulados na
Inicial (CDC, art. 6º, VIII). A tutela provisória de urgência é regulada nos artigos 300 a 310 do novo Código de Processo Civil, nos
artigos 300 a 302 estão contidas as disposições gerais, nos artigos 303 e 304 trata do procedimento da tutela antecipada requerida
em caráter antecedente e nos artigos 305 a 310 trata do procedimento da tutela cautelar requerida em caráter antecedente.Nos
termos do artigo 300 do NCPC a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do
direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme
o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser
dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.Os requisitos gerais para o seu deferimento são a
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, que se entende pela provável existência de um
direito a ser tutelado e um provável perigo em face do dano ao possível direito pedido. A tutela de urgência pode ser concedida
liminarmente ou após justificação prévia e a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo
de irreversibilidade dos efeitos da decisão.A probabilidade do direito reside na comprovação dos descontos mensais efetuados,
através da tela de Histórico de Consignações juntada pela Requerente, da qual recaem os empréstimos apontados como indevidos
(fls. 22). Tenho, portanto, como relevante o fundamento da demanda (probabilidade do direito).A demanda em si demonstra o
perigo de dano. Com efeito, o desconto indevido nos proventos do autor comprometeu o orçamento familiar e o sustento do
mesmo, além de tal desconto estar incidindo em verba de caráter alimentar.Sucede, assim, que a vexata quaestio destes autos,
face os documentos atrelados na petição inicial, que repousam às ff. 19 usque 25, é coerente e demonstra em caráter inicial e de
forma cristalina a boa aparência do direito da requerente e a razoabilidade de sua pretensão a uma medida antecipatória de tutela,
destinada. Portanto, sem prejuízo de revogação posterior, o caso é de se DEFERIR a medida antecipatória de mérito pleiteada,
determinando a imediata cessação dos descontos efetuados no benefício previdenciário do Requerente (NB1586007626) em
virtude dos contratos de nº 808110175, nº 0123320974266, e nº 597177433, consubstanciado respectivamente em 72 parcelas
mensais e sucessivas de R$ 35,30 (trinta e cinco reais e trinta centavos) Banco Bradesco Financiamentos; em 72 parcelas
mensais e sucessivas de R$ 203,40 (duzentos e três reais e quarenta centavos) Banco Bradesco S/A; e em 59 parcelas mensais e
sucessivas de R$ 24,65 (vinte e quatro reais e sessenta e cinco centavos) - Banco Bradesco Financiamentos, no prazo de 48
(vinte e quatro) horas, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do art. 497 e art. 500 do Novo
CPC.Determino a citação do réu para contestar no prazo de 15 (quinze) dias úteis (art. 335, caput, do NCPC).Deixo de designar a
audiência de conciliação prevista no art. 334 do novo CPC por vários motivos. Primeiramente, porque tal audiência não pode ser
feita pelo Juiz, senão por conciliador ou mediador sua realização pelo Juiz seria incompatível com a atividade judicial, que preza
pela solenidade e publicidade dos atos, enquanto que tal audiência deve ser informal e confidencial ( art. 166, caput, e §1º, do
CPC/15; art. 2º, III, Lei de Mediação).Ademais, não é tarefa do Juiz celebrar mediação ou conciliação, mas dos próprios advogados
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das partes, que precisam dialogar entre si e, acaso possível, manter os seus clientes longe da Corte em face das despesas e
demora que litigar acarreta . Observa-se que o Novo CPC institui um modelo "multi-portas" de justiça (art. 3º), e que o art. 139,V,
não contraria essa orientação . Em segundo lugar, ainda não existe no nosso estado estrutura para tal audiência, com a criação de
um órgão para tanto. Lembro que a Resolução n° 125/2010/CNJ impõe a criação dos Cejucs- Centros Judiciários de Solução de
Conflitos de Cidadania (art. 7º, IV, art. 8º), onde atuarão mediadores e conciliadores capacitados conforme determinação do CNJ,
que dispõe de cursos para este fim; essa obrigatoriedade foi ressoada pelo Novo CPC (art. 165, caput) e pela Lei de Mediação (art.
24). Em terceiro lugar, deixo de designar servidores ou o assessor da Vara para conduzir tal audiência prevista no novo CPC, pois
que, além de terem outras atribuições, não ostentam capacitação oficial em mediação ou conciliação (art. 167,§1º, CPC/15).Por
último, observo que não cabe a este juízo determinar às partes a submissão às câmaras extrajudiciais ou privadas, na medida em
que, além do preceito normativo pressupor a escolha dos interessados por essa via (art. 168, caput); e da necessidade de haver
prévio cadastramento das Câmaras perante o Tribunal respectivo; não é possível presumir que as Câmaras existentes possam
absolver toda a demanda jurisdicional, devendo-se seguir orientação harmoniosa ao acesso à justiça, o qual também se desdobra
no direito a uma resposta jurisdicional tempestiva (art. 5º, XXXV e LXXVIII, CF). Aguarde-se então, a defesa do réu, cujo termo
inicial observará o disposto no art. 335, III c/c art. 231, CPC/15.Cumpra-se. Intime-se Sirva-se a presente decisão como Mandado
de Citação/Intimação de decisão liminar. Intimem-se as partes. Cumpra-se imediatamente face à urgência que o caso requer.São
Mateus/MA, "Casa da Justiça" em 13 de Junho de 2017. Marco Aurélio Barreto Marques Juiz de Direito Titular da Comarca de São
Mateus Resp: 180786

PROCESSO Nº 0000825-02.2017.8.10.0128 (8252017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

REQUERENTE: ANTONIA AGELA DE SOUSA
ADVOGADO: ALESSANDRO EVANGELISTA ARAÚJO ( OAB 9393-MA )

REQUERIDO: BANCO CETELEM

Secretaria de Vara do Juizado Especial Cível.Processo: Nº 825-02.2017.8.10.0128 (8252017).Ação: de nulidade de contrato
indevido c/c repetição do indébito, pedido de indenização por danos morais e antecipação de tutela.Autor: Antonia Ângela de
Sousa.Advogado: Dr. Alessandro Evangelista Araujo OAB: 9.393/MA.Réu: Banco CETELEM."...sobreleva-se a responsabilidade do
Poder Judiciário, em sua função de guardião da justiça, vez que torna-se o último baluarte a quem pode recorrer a sociedade"R.
Hoje.R. Autue-se.Cls., Vistos etc,ANTONIA ÂNGELA DE SOUSA, devidamente qualificado na petição inicial, por intermédio de seu
advogado, com amparo nos artigos pertinentes ao caso, ajuizou a presente ação de nulidade de contrato indevido c/c repetição do
indébito, pedido de indenização por danos morais e antecipação de tutela contra a conduta lesiva em curso e prejuízos
perpetrados pela pessoa jurídica demandada, objetivando, em síntese, declarar inexistente contrato de empréstimo bancário que
recai sobre seu benefício previdenciário, no valor de R$ 1.531,63 (hum mil quinhentos e trinta e um reais e sessenta e três
centavos) tendo em vista não haver firmado nenhum instrumento com a parte requerida, bem como reparação pelos danos morais
e materiais suportados.Cita diversos dispositivos legais e jurisprudenciais que abraçam sua tese. Carreia documentação que
demonstra a verossimilhança das alegações (ff.10-14). Requer ao final, além da citação da instituição financeira requerida,
deferimento de tutela antecipada, para ordenar que a requerida faça cessar os descontos do contrato de nº 51-822212797/17, até
o deslinde judicial da controvérsia. Exclama pela condenação da requerida em dano morais em virtude da situação lesiva por ela
criada e pugna pela restituição em dobro (art. 42, CDC) dos valores indevidamente extirpados de seu benefício previdenciário. Por
oportuno, deseja o benefício processual da inversão do ônus probatório consoante franqueado pelo art. 6º, VIII, do Código de
Defesa do Consumidor.Atribuiu valor à causa no valor de vinte salários mínimos.Os autos vieram-me conclusos.Eis a história
relevante da marcha processual.Decido emitindo resposta estatal, observando o disposto no artigo 93, inciso IX da Carta
Magna."Todos os julgados dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de
nulidade.Em qualquer decisão do magistrado, que não seja despacho de mero expediente, devem ser explicitadas as razões de
decidir, razões jurídicas que, para serem jurídicas, devem assentar-se no fato que entrou no convencimento do magistrado, o qual
revestiu-se da roupagem de fato jurídico" # - Motivação - A vigência do novo Código de Processo Civil é um momento histórico
para o Estado Democrático de Direito no País. Primeiro código gestado e aprovado em um regime governamental livre de amarras
ditatoriais, o novo CPC impactará positivamente na concretização dos direitos fundamentais do cidadão brasileiro. O povo celebra
a aprovação de um novo CPC, oxigenado pelo princípio democrático da Constituição Cidadã feliz acepção de Ulysses Guimarães
acerca da Carta Política vigente. O Congresso Nacional é, assim, o berço daquele que será conhecido como o Código de Processo
Civil Cidadão. Analiso primeiramente o pedido de assistência judiciária gratuita. Alega o Autor que não tem condições de prover as
despesas do processo e honorários de advogado, sem comprometer o próprio sustento e de sua família.A Assistência Judiciária
Gratuita encontra-se regulamentado nos arts. 98 a 102 do Novo Código de Processo Civil. Nos termos do art. 99, §3º, do citado
código, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Ainda o juiz somente
poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de
gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos
(art. 99,§2º, do NCPC).In casu, a parte autora, pessoa física, formulou a declaração de hipossuficiência na própria inicial, e não há
nos autos nenhum elemento capaz de contrariar ou por em dúvida a afirmação. Desse modo, defiro a assistência judiciária gratuita
em relação a todos os atos processuais (art. 98,§5º, do NCPC).Noutro giro, destaco que a presente ação trata-se de pedido de
indenização cumulada com obrigação de fazer requerida como medida de urgência pleiteando o imediata suspensão dos
descontos indevidos nos proventos do autor. Para facilitação da defesa dos direitos do requerente, inverto o ônus da prova e tomo
como verossímeis os articulados na Inicial (CDC, art. 6º, VIII).A tutela provisória de urgência é regulada nos artigos 300 a 310 do
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novo Código de Processo Civil, nos artigos 300 a 302 estão contidas as disposições gerais, nos artigos 303 e 304 trata do
procedimento da tutela antecipada requerida em caráter antecedente e nos artigos 305 a 310 trata do procedimento da tutela
cautelar requerida em caráter antecedente.Nos termos do artigo 300 do NCPC a tutela de urgência será concedida quando houver
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e para a
concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos
que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder
oferecê-la.Os requisitos gerais para o seu deferimento são a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil
do processo, que se entende pela provável existência de um direito a ser tutelado e um provável perigo em face do dano ao
possível direito pedido. A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia e a tutela de urgência de
natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.A probabilidade do
direito reside na comprovação dos descontos mensais efetuados, através da tela de Histórico de Consignações juntada pela
Requerente, da qual recai o empréstimo apontado como indevido (fls. 12). Tenho portanto, como relevante o fundamento da
demanda (probabilidade do direito).A demanda em si demonstra o perigo de dano. Com efeito, o desconto indevido nos proventos
do autor comprometeu o orçamento familiar e o sustento do mesmo, além de tal desconto estar incidindo em verba de caráter
alimentar. Sucede, assim, que a vexata quaestio destes autos, face os documentos atrelados na petição inicial, que repousam às
ff. 10 usque 14, é coerente e demonstra em caráter inicial e de forma cristalina a boa aparência do direito da requerente e a
razoabilidade de sua pretensão a uma medida antecipatória de tutela, destinada. Portanto, sem prejuízo de revogação posterior, o
caso é de se DEFERIR a medida antecipatória de mérito pleiteada, determinando a imediata cessação dos descontos efetuados no
benefício previdenciário do requerente (NB1220632594) em virtude do contrato de nº 51-822212797/17, consubstanciado em 72
parcelas mensais e sucessivas de R$ 46,70 (quarenta e seis reais e setenta centavos), no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob
pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do art. 497 e art. 500 do Novo CPC. Designo a audiência de
conciliação, instrução e julgamento a ser realizada no dia 08 de Novembro de 2017, às 11:20 horas, neste Fórum (art. 16, Lei
9.099/1995)Cite-se a parte demandada, por correio, com cópia da petição inicial, advertindo-lhes, ainda, de que, caso não
compareça, considerar-se-ão verdadeiras as alegações iniciais do demandante, sendo proferido julgamento de plano (art. 18, § 1º
da Lei nº 9.099/95). Intimem-se o demandante, através de seu advogado, consignando-se a advertência de que o seu não
comparecimento da parte autora implicará na extinção do processo sem resolução do mérito (art. 51, I, do referido diploma legal),
além de condenação em custas, conforme determina o Enunciado Cível nº 28.A intimação do autor para a audiência será feita na
pessoa de seu advogado (art.334 §3º Novo CPC).SIRVA-SE A PRESENTE DECISÃO COMO MANDADO DE INTIMAÇÃO /
CITAÇÃO. Cumpra-se imediatamente.São Mateus/MA, "Casa da Justiça" em 26 de Junho de 2017. Marco Aurélio Barreto Marques
Juiz de Direito Titular da Comarca de São Mateus Resp: 180786

PROCESSO Nº 0000826-84.2017.8.10.0128 (8262017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

REQUERENTE: ANTONIA AGELA DE SOUSA
ADVOGADO: ALESSANDRO EVANGELISTA ARAÚJO ( OAB 9393-MA )

REQUERIDO: BANCO CETELEM

Secretaria de Vara do Juizado Especial Cível.Processo: Nº826-84.2017.8.10.0128 (8262017).Ação: de nulidade de contrato
indevido c/c repetição do indébito, pedido de indenização por danos morais e antecipação de tutela.Autor: Antonia Ângela de
Sousa.Advogado: Dr. Alessandro Evangelista Araujo OAB: 9.393/MA.Réu: Banco CETELEM."...sobreleva-se a responsabilidade do
Poder Judiciário, em sua função de guardião da justiça, vez que torna-se o último baluarte a quem pode recorrer a sociedade"R.
Hoje.R. Autue-se.Cls., Vistos etc,ANTONIA ÂNGELA DE SOUSA, devidamente qualificado na petição inicial, por intermédio de seu
advogado, com amparo nos artigos pertinentes ao caso, ajuizou a presente ação de nulidade de contrato indevido c/c repetição do
indébito, pedido de indenização por danos morais e antecipação de tutela contra a conduta lesiva em curso e prejuízos
perpetrados pela pessoa jurídica demandada, objetivando, em síntese, declarar inexistente contrato de empréstimo bancário que
recai sobre seu benefício previdenciário, no valor de R$ 1.607,07 (hum mil seiscentos e sete reais e sete centavos) tendo em vista
não haver firmado nenhum instrumento com a parte requerida, bem como reparação pelos danos morais e materiais
suportados.Cita diversos dispositivos legais e jurisprudenciais que abraçam sua tese. Carreia documentação que demonstra a
verossimilhança das alegações (ff.10-14). Requer ao final, além da citação da instituição financeira requerida, deferimento de tutela
antecipada, para ordenar que a requerida faça cessar os descontos do contrato de nº51-822219479/17, até o deslinde judicial da
controvérsia. Exclama pela condenação da requerida em dano morais em virtude da situação lesiva por ela criada e pugna pela
restituição em dobro (art. 42, CDC) dos valores indevidamente extirpados de seu benefício previdenciário. Por oportuno, deseja o
benefício processual da inversão do ônus probatório consoante franqueado pelo art. 6º, VIII, do Código de Defesa do
Consumidor.Atribuiu valor à causa no valor de vinte salários mínimos.Os autos vieram-me conclusos.Eis a história relevante da
marcha processual.Decido emitindo resposta estatal, observando o disposto no artigo 93, inciso IX da Carta Magna."Todos os
julgados dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade.Em qualquer
decisão do magistrado, que não seja despacho de mero expediente, devem ser explicitadas as razões de decidir, razões jurídicas
que, para serem jurídicas, devem assentar-se no fato que entrou no convencimento do magistrado, o qual revestiu-se da roupagem
de fato jurídico" # - Motivação - A vigência do novo Código de Processo Civil é um momento histórico para o Estado Democrático
de Direito no País. Primeiro código gestado e aprovado em um regime governamental livre de amarras ditatoriais, o novo CPC
impactará positivamente na concretização dos direitos fundamentais do cidadão brasileiro. O povo celebra a aprovação de um
novo CPC, oxigenado pelo princípio democrático da Constituição Cidadã feliz acepção de Ulysses Guimarães acerca da Carta
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Política vigente. O Congresso Nacional é, assim, o berço daquele que será conhecido como o Código de Processo Civil Cidadão.
Analiso primeiramente o pedido de assistência judiciária gratuita. Alega o Autor que não tem condições de prover as despesas do
processo e honorários de advogado, sem comprometer o próprio sustento e de sua família.A Assistência Judiciária Gratuita
encontra-se regulamentado nos arts. 98 a 102 do Novo Código de Processo Civil. Nos termos do art. 99, §3º, do citado código,
presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Ainda o juiz somente poderá
indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade,
devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos (art. 99,§2º,
do NCPC).In casu, a parte autora, pessoa física, formulou a declaração de hipossuficiência na própria inicial, e não há nos autos
nenhum elemento capaz de contrariar ou por em dúvida a afirmação. Desse modo, defiro a assistência judiciária gratuita em
relação a todos os atos processuais (art. 98,§5º, do NCPC).Noutro giro, destaco que a presente ação trata-se de pedido de
indenização cumulada com obrigação de fazer requerida como medida de urgência pleiteando o imediata suspensão dos
descontos indevidos nos proventos do autor. Para facilitação da defesa dos direitos do requerente, inverto o ônus da prova e tomo
como verossímeis os articulados na Inicial (CDC, art. 6º, VIII).A tutela provisória de urgência é regulada nos artigos 300 a 310 do
novo Código de Processo Civil, nos artigos 300 a 302 estão contidas as disposições gerais, nos artigos 303 e 304 trata do
procedimento da tutela antecipada requerida em caráter antecedente e nos artigos 305 a 310 trata do procedimento da tutela
cautelar requerida em caráter antecedente.Nos termos do artigo 300 do NCPC a tutela de urgência será concedida quando houver
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e para a
concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos
que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder
oferecê-la.Os requisitos gerais para o seu deferimento são a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil
do processo, que se entende pela provável existência de um direito a ser tutelado e um provável perigo em face do dano ao
possível direito pedido. A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia e a tutela de urgência de
natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.A probabilidade do
direito reside na comprovação dos descontos mensais efetuados, através da tela de Histórico de Consignações juntada pela
Requerente, da qual recai o empréstimo apontado como indevido (fls. 12). Tenho portanto, como relevante o fundamento da
demanda (probabilidade do direito).A demanda em si demonstra o perigo de dano. Com efeito, o desconto indevido nos proventos
do autor comprometeu o orçamento familiar e o sustento do mesmo, além de tal desconto estar incidindo em verba de caráter
alimentar. Sucede, assim, que a vexata quaestio destes autos, face os documentos atrelados na petição inicial, que repousam às
ff. 10 usque 14, é coerente e demonstra em caráter inicial e de forma cristalina a boa aparência do direito da requerente e a
razoabilidade de sua pretensão a uma medida antecipatória de tutela, destinada. Portanto, sem prejuízo de revogação posterior, o
caso é de se DEFERIR a medida antecipatória de mérito pleiteada, determinando a imediata cessação dos descontos efetuados no
benefício previdenciário do requerente (NB990821820) em virtude do contrato de nº 51-822219479/17, consubstanciado em 72
parcelas mensais e sucessivas de R$ 49,00 (quarenta e nove reais), no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa
diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do art. 497 e art. 500 do Novo CPC. Designo a audiência de conciliação,
instrução e julgamento a ser realizada no dia 08 de Novembro de 2017, às 11:40 horas, neste Fórum (art. 16, Lei 9.099/1995)Cite-
se a parte demandada, por correio, com cópia da petição inicial, advertindo-lhes, ainda, de que, caso não compareça, considerar-
se-ão verdadeiras as alegações iniciais do demandante, sendo proferido julgamento de plano (art. 18, § 1º da Lei nº 9.099/95).
Intimem-se o demandante, através de seu advogado, consignando-se a advertência de que o seu não comparecimento da parte
autora implicará na extinção do processo sem resolução do mérito (art. 51, I, do referido diploma legal), além de condenação em
custas, conforme determina o Enunciado Cível nº 28.A intimação do autor para a audiência será feita na pessoa de seu advogado
(art.334 §3º Novo CPC).SIRVA-SE A PRESENTE DECISÃO COMO MANDADO DE INTIMAÇÃO / CITAÇÃO. Cumpra-se
imediatamente.São Mateus/MA, "Casa da Justiça" em 26 de Junho de 2017. Marco Aurélio Barreto Marques Juiz de Direito Titular
da Comarca de São Mateus Resp: 180786

PROCESSO Nº 0000827-69.2017.8.10.0128 (8272017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

REQUERENTE: LOURENÇO DE OLIVEIRA COSTA
ADVOGADO: JOSE VIEIRA GOMES FILHO ( OAB 12980A-MA )

REQUERIDO: COMPANHIA ENÉRGÉTICA DO ESTADO DO MARANHÃO - CEMAR

Secretaria de VaraProcesso: Nº 827-69.2017.8.10.0128 (8272017)Ação: declaratória de indébito c/c pedido de indenização por
danos morais e antecipação de tutela para abstenção de suspensão de fornecimento de energia elétrica.Demandante: Lourenço de
Oliveira Costa.Advogado: Dr. José Vieira Gomes Filho OAB:12980A/MARequerido: Companhia Energética do Maranhão -
CEMAR.R. Hoje.R. Autue-se.Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INDÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS E ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PARA ABSTENÇÃO DE SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
movida por LOURENÇO DE OLIVEIRA COSTA em desfavor da COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO CEMAR, visando a
condenação da fornecedora de energia elétrica ao pagamento de indenização pelos danos causados ao consumidor. Segundo a
peça inicial, uma equipe da empresa ré, se dirigiu até a residência do requerente, com o objetivo de fazer uma inspeção no qual
resultou a troca de seu medidor, sob a afirmativa de que o antigo estava com defeito, porem após alguns dias o requerente foi
surpreendido com uma fatura cujo valor não condiz com seu consumo no valor de R$ 1.174,93 (hum mil cento e setenta e quatro
reais e noventa e três centavos), referentes ao mês 03//2017, alem de 02 prestações descontadas no mês de abril/2017 e
maio/2017 no valor de R$ 479,05 (quatrocentos e setenta e nove reais e cinco centavos), referentes ao ajuste da diferença
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resultante de suposto defeito em seu medidor antigo. Vale ressaltar que o valor alegado na fatura do mês 03/2017, foi gerado
ainda na vigência do medidor antigo. Juntou cópia da conta de energia e outros documentos que fundamentam sua pretensão
(fls.08-26).Vieram-me conclusos, DECIDO acerca da tutela de urgência, emitindo resposta estatal, à luz do art. 93, inciso IX, da
Constituição Cidadã.- Motivação A vigência do novo Código de Processo Civil é um momento histórico para o Estado Democrático
de Direito no País. Primeiro código gestado e aprovado em um regime governamental livre de amarras ditatoriais, o novo CPC
impactará positivamente na concretização dos direitos fundamentais do cidadão brasileiro. O povo celebra a aprovação de um
novo CPC, oxigenado pelo princípio democrático da Constituição Cidadã feliz acepção de Ulysses Guimarães acerca da Carta
Política vigente. O Congresso Nacional é, assim, o berço daquele que será conhecido como o Código de Processo Civil Cidadão.
Analiso primeiramente o pedido de assistência judiciária gratuita. Alega o Autor que não tem condições de prover as despesas do
processo e honorários de advogado, sem comprometer o próprio sustento e de sua família.A Assistência Judiciária Gratuita
encontra-se regulamentado nos arts. 98 a 102 do Novo Código de Processo Civil. Nos termos do art. 99, §3º, do citado código,
presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoanatural. Ainda o juiz somente poderá
indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade,
devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos (art. 99,§2º,
do NCPC).In casu, a parte autora, pessoa física, formulou a declaração de hipossuficiência na própria inicial, e não há nos autos
nenhum elemento capaz de contrariar ou por em dúvida a afirmação. Desse modo, defiro a assistência judiciária gratuita em
relação a todos os atos processuais (art. 98,§5º, do NCPC).Noutro giro, destaco que a presente ação trata-se de pedido de
indenização cumulada com obrigação de fazer requerida como medida de urgência pleiteando a não interrupção do fornecimento
da energia do requerente LOURENÇO DE OLIVEIRA COSTA, referente as faturas do mês 03/2017, 04/2017 e 05/2017; alem da
suspensão das parcelas referentes ao ajuste de diferença decorrentes de um defeito no antigo medidor. Para facilitação da defesa
dos direitos do requerente, inverto o ônus da prova e tomo como verossímeis os articulados na Inicial (CDC, art. 6º, VIII).A tutela
provisória de urgência é regulada nos artigos 300 a 310 do novo Código de Processo Civil, nos artigos 300 a 302 estão contidas as
disposições gerais, nos artigos 303 e 304 trata do procedimento da tutela antecipada requerida em caráter antecedente e nos
artigos 305 a 310 trata do procedimento da tutela cautelar requerida em caráter antecedente.Nos termos do artigo 300 do NCPC a
tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o
risco ao resultado útil do processo e para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou
fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte
economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. Os requisitos gerais para o seu deferimento são a probabilidade do direito e
o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, que se entende pela provável existência de um direito a ser tutelado e
um provável perigo em face do dano ao possível direito pedido. A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após
justificação prévia e a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos
efeitos da decisão.Pois bem. A documentação anexa, em especial a cópia da conta de energia, demonstram que o demandante
não estava inadimplente com a concessionária ré na época dos fatos, conforme documento anexos a inicial, não havendo assim
nenhum motivo plausível para a interrupção no fornecimento de energia. Com efeito, o comportamento comissivo/omissivo
(interromper e não reestabelecer o fornecimento) da requerida apresenta-se como um vício na prestação do serviço, que vem
deixando de prestá-lo injustificadamente.Tenho, portanto, como relevante o fundamento da demanda (probabilidade do
direito).Quanto ao justificado receio de ineficácia da medida, a demanda em si demonstra o perigo de dano. Com efeito, a energia
elétrica é um bem essencial à vida moderna, sendo impensável que o consumidor dela se veja privado, trazendo prejuízos ao
consumidor na órbita extrapatrimonial a cada dia que se passa sem utilizar-se de tal serviço.Portanto, pelos valores em jogo, opto,
a priori, pela efetiva proteção do consumidor.Ante o exposto, com fulcro no art. 84, § § 3º e 4º, do CDC, DEFIRO A MEDIDA DE
URGÊNCIA, a fim de que a requerida não interrompa o fornecimento de energia do requerente LOURENÇO DE OLIVEIRA COSTA
(unidade consumidora n° 38704435) referentes às faturas dos meses de 03/2017, 04/2017, e 05/2017, alem da suspensão das
prestações decorrentes do ajuste da diferença cobrados devido a um defeito no antigo medidor, sob pena de multa diária no valor
de R$ 100,00 (cem reais), a contar da intimação.Sob o manto da Lei dos Juizados Especiais Cíveis, designo com base nos arts.
16, 21 da Lei nº 9.099/95, o dia 04 de Outubro de 2017, às 14:30 horas , neste Fórum de São Mateus, para ter lugar a audiência de
conciliação, instrução e julgamento.Cite-se/intime-se a parte requerida Companhia Energética do Maranhão, pessoa jurídica, com
domicílio na Rua Alameda A, Qd SQS, nº 100, loteamento Quitandinha, Altos do Calhau, São Luis MA, CEP:65071-680, na pessoa
de seu representante legal, por meio de carta precatória em razão da urgência da medida liminar, para, querendo, comparecer a
audiência acima designada, apresentar contestação no prazo legal e tomar ciência da decisão liminar imposta. A intimação do
autor para a audiência será feita na pessoa de seu advogado (art. 334,§3º, do NCPC).Sirva-se a presente decisão como Mandado
de Citação/Intimação de decisão liminar. Intimem-se as partes. Cumpra-se imediatamente face a urgência que o caso requer.São
Mateus/MA, "Casa da Justiça" em 14 de Junho de 2017.Juiz Marco Aurélio Barrêto MarquesTitular da Comarca de São Mateus
Resp: 180786

PROCESSO Nº 0001500-33.2015.8.10.0128 (15062015)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

AUTOR: JOSÉ RODRIGUES DE MORAES JÚNIOR ME
ADVOGADO: ALCINA VALÉRIA ALVES MENDES ( OAB 7945-MA ) e SELMA MARIA DA COSTA CRUZ ( OAB 6859-MA )

REU: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL
ADVOGADO: GILMAR PEREIRA SANTOS ( OAB 4119MA-MA )

Secretaria de Vara.Processo: Nº. 1500-33.2015.8.10.0128 (15062015)Procedimento: Ação de Obrigação de Fazer com Repetição
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de Indébito e Indenização por Danos MoraisAutora: José Rodrigues de Moraes Júnior - ME.Advogada: Drª. Alciva Valéria Alves
Mendes (OAB-MA 7945)Réu: Banco do Nordeste do Brasil S/AAdvogado: Drº. Gilmar Pereira Santos (OAB-MA 4.119)TUTELA
PROVISÓRIAVistos, etc...BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A atravessou nos autos petição intermediária, informado ter
obtido junto ao Tribunal de Justiça a suspensão da decisão de ff. 124/134, pelo que postula o pedido de efeito regressivo (o
exercício do juízo de retratação).Os autos vieram-me conclusos.Decido acerca do pedido de retratação, observando o disposto no
artigo 93, inciso IX da Carta Magna, e no art. 1.018 do CPC."Todos os julgados dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e
fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade.Em qualquer decisão do magistrado, que não seja despacho de mero
expediente, devem ser explicitadas as razões de decidir, razões jurídicas que, para serem jurídicas, devem assentar-se no fato que
entrou no convencimento do magistrado, o qual revestiu-se da roupagem de fato jurídico"# - MOTIVAÇÃO -A priori, cabe-me
registrar que o pedido de retratação é tempestivo, pois foi apresentado no tríduo legal a que se refere o art. 1.018, § 2º, do
CPC.Sobre o mérito do pedido, entendo por bem, por dever de cautela, reformar a decisão recorrida.No agravo, o réu informa que
"deixou de liberar o valor remanescente" pois o autor teria infringido o contrato, na medida em que teria alienado (por locação) o
bem que garantia o mencionado contrato.Apesar de se tratar de um fato novo, não constante da inicial, é um fato relevante que
necessita de discussão mais aprofundada das cláusulas contratuais, ou seja, exige maior dilação probatória; e, uma vez se
concretizando, poderia implicar na falta de exigibilidade da obrigação na forma de tutela provisória.DIANTE DO EXPOSTO, forte no
art. 1.018, do CPC, defiro o pedido da parte Ré BANCO DO NORDESTE DO BRASIL e, em juízo de retratação, reformo a decisão
de ff.124/134. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Oficie-se ao Des. Relator do Agravo de Instrumento junto ao TJMA.São
Mateus do Maranhão, em 3 de abril de 2017.Marco Aurélio Barrêto MarquesJuiz de Direito da Comarca de São Mateus do
Maranhão Resp: 180786

PROCESSO Nº 0001843-92.2016.8.10.0128 (18442016)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

REQUERENTE: AGNOEL SANTOS VERAS e RAIMUNDO DOS SANTOS COSTA RABELO
ADVOGADO: DENISE LIMA GUIDA ( OAB 11918-MA ) e DENISE LIMA GUIDA ( OAB 11918-MA )

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S/A e CASAS BAHIA COMERCIAL LTDA e CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A e ELO
SERVIÇOS S.A ELO

Secretaria de Vara do Juizado Especial CívelProcesso: Nº 1843-92.2016.8.10.0128 (18442016)Ação: de obrigação de fazer com
repetição de indébito e indenizatória por danos morais com pedido de liminar. Autor: Raimundo dos Santos Costa Rabelo e Agnoel
Santos Veras.Advogado: Dra. Denise Lima Guida OAB: 11.918/MA.Réu: Banco Bradesco S/A, Casas Bahia Comercial LTDA,
CNOVA Comercio Eletrônico S/A, e ELO Serviços S/A."...sobreleva-se a responsabilidade do Poder Judiciário, em sua função de
guardião da justiça, vez que torna-se o último baluarte a quem pode recorrer a sociedade"R. Hoje.R. Autue-se.Cls., Vistos etc,
Raimundo dos Santos Costa Rabelo e Agnoel Santos Veras, devidamente qualificados na petição inicial, por intermédio de seu
advogado, com amparo nos artigos pertinentes ao caso, ajuizou a presente Ação de obrigação de fazer com repetição de indébito
e indenizatória por danos morais com pedido de liminar contra a conduta lesiva em curso e prejuízos perpetrados pelas pessoas
jurídicas demandadas, objetivando, em síntese, suspender os descontos realizados no cartão de credito do Sr. Raimundo dos
Santos, referentes a compra de um aparelho telefônico, que não foi consumada devido ao fato do objeto não ter sido entregue,
bem como reparação pelos danos morais e materiais suportados.Cita diversos dispositivos legais e jurisprudenciais que abraçam
sua tese. Carreia documentação que demonstra a verossimilhança das alegações (ff.22-31). Requer ao final, além da citação das
instituições requeridas, deferimento de tutela antecipada, para ordenar que a parte requerida faça cessar os descontos indevidos
em seu cartão de credito, com fulcro na inexistência do contrato, devido ao cancelamento da compra do aparelho telefônico,
conforme fls. 24, até o deslinde judicial da controvérsia.Exclama pela condenação da requerida em dano morais em virtude da
situação lesiva por ela criada e pugna pela restituição em dobro (art. 42, CDC) dos valores indevidamente extirpados de seu
benefício previdenciário. Por oportuno, deseja o benefício processual da inversão do ônus probatório consoante franqueado pelo
art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.Atribuiu valor à causa no importe de R$ 35.200,00 (trinta e cinco mil e duzentos
reais).Os autos vieram-me conclusos.Eis a história relevante da marcha processual.Decido emitindo resposta estatal, observando
o disposto no artigo 93, inciso IX da Carta Magna."Todos os julgados dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e
fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade.Em qualquer decisão do magistrado, que não seja despacho de mero
expediente, devem ser explicitadas as razões de decidir, razões jurídicas que, para serem jurídicas, devem assentar-se no fato que
entrou no convencimento do magistrado, o qual revestiu-se da roupagem de fato jurídico" # - Motivação A vigência do novo Código
de Processo Civil é um momento histórico para o Estado Democrático de Direito no País. Primeiro código gestado e aprovado em
um regime governamental livre de amarras ditatoriais, o novo CPC impactará positivamente na concretização dos direitos
fundamentais do cidadão brasileiro. O povo celebra a aprovação de um novo CPC, oxigenado pelo princípio democrático da
Constituição Cidadã feliz acepção de Ulysses Guimarães acerca da Carta Política vigente. O Congresso Nacional é, assim, o berço
daquele que será conhecido como o Código de Processo Civil Cidadão. Analiso primeiramente o pedido de assistência judiciária
gratuita. Alega o Autor que não tem condições de prover as despesas do processo e honorários de advogado, sem comprometer o
próprio sustento e de sua família.A Assistência Judiciária Gratuita encontra-se regulamentado nos arts. 98 a 102 do Novo Código
de Processo Civil. Nos termos do art. 99, §3º, do citado código, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida
exclusivamente por pessoa natural. Ainda o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem
a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a
comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos (art. 99,§2º, do NCPC).In casu, a parte autora, pessoa física, formulou
a declaração de hipossuficiência na própria inicial, e não há nos autos nenhum elemento capaz de contrariar ou por em dúvida a
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afirmação. Desse modo, defiro a assistência judiciária gratuita em relação a todos os atos processuais (art. 98,§5º, do NCPC).
Noutro giro, destaco que a presente ação trata-se de pedido de indenização cumulada com obrigação de fazer requerida como
medida de urgência pleiteando o imediata suspensão dos descontos indevidos nos proventos do autor. Para facilitação da defesa
dos direitos do requerente, inverto o ônus da prova e tomo como verossímeis os articulados na Inicial (CDC, art. 6º, VIII). A tutela
provisória de urgência é regulada nos artigos 300 a 310 do novo Código de Processo Civil, nos artigos 300 a 302 estão contidas as
disposições gerais, nos artigos 303 e 304 trata do procedimento da tutela antecipada requerida em caráter antecedente e nos
artigos 305 a 310 trata do procedimento da tutela cautelar requerida em caráter antecedente.Nos termos do artigo 300 do NCPC a
tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o
risco ao resultado útil do processo e para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou
fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte
economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.Os requisitos gerais para o seu deferimento são a probabilidade do direito e
o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, que se entende pela provável existência de um direito a ser tutelado e
um provável perigo em face do dano ao possível direito pedido. A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após
justificação prévia e a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos
efeitos da decisão.A probabilidade do direito reside na comprovação dos descontos mensais efetuados, através dos extratos
anexados pela parte Requerente, da qual recaem os descontos referentes a frustrada compra de um aparelho telefonico (fls.
23-26). Tenho, portanto, como relevante o fundamento da demanda (probabilidade do direito).A demanda em si demonstra o
perigo de dano. Com efeito, o desconto indevido nos proventos do autor comprometeu o orçamento familiar e o sustento do
mesmo, além de tal desconto estar incidindo em verba de caráter alimentar.Sucede, assim, que a vexata quaestio destes autos,
face os documentos atrelados na petição inicial, que repousam às ff. 20 usque 28, é coerente e demonstra em caráter inicial e de
forma cristalina a boa aparência do direito da requerente e a razoabilidade de sua pretensão a uma medida antecipatória de tutela,
destinada. Portanto, sem prejuízo de revogação posterior, o caso é de se DEFERIR a medida antecipatória de mérito pleiteada,
determinando a imediata cessação dos descontos efetuados no cartão de credito do Sr. Raimundo dos Santos, em virtude da
frustrada compra de um aparelho telefônico realizada pelo Sr. Agnoel Santos Veras, já que conforme fls. 24, a compra foi
cancelada, consubstanciado em 10 parcelas mensais e sucessivas de R$ 59,90 (cinquenta e nove reais e noventa centavos), no
prazo de 48 (vinte e quatro) horas, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do art. 497 e art. 500 do
Novo CPC. Designo a audiência de conciliação, instrução e julgamento a ser realizada no dia 08 de Novembro de 2017, às 14:50
horas, neste Fórum (art. 16, Lei 9.099/1995)Cite-se a parte demandada, por correio, com cópia da petição inicial, advertindo-lhes,
ainda, de que, caso não compareça, considerar-se-ão verdadeiras as alegações iniciais do demandante, sendo proferido
julgamento de plano (art. 18, § 1º da Lei nº 9.099/95). Intimem-se o demandante, através de seu advogado, consignando-se a
advertência de que o seu não comparecimento da parte autora implicará na extinção do processo sem resolução do mérito (art. 51,
I, do referido diploma legal), além de condenação em custas, conforme determina o Enunciado Cível nº 28.A intimação do autor
para a audiência será feita na pessoa de seu advogado (art.334 §3º Novo CPC).SIRVA-SE A PRESENTE DECISÃO COMO
MANDADO DE INTIMAÇÃO / CITAÇÃO. Cumpra-se imediatamente. São Mateus/MA, "Casa da Justiça" em 27 de Junho de 2017.
Marco Aurélio Barreto Marques Juiz de Direito Titular da Comarca de São Mateus Resp: 180786

PROCESSO Nº 0000225-83.2014.8.10.0128 (2262014)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

AUTOR: AURISETE ROSA DE SOUZA NASCIMENTO
ADVOGADO: PROCOPIO ARAUJO SILVA NETO ( OAB 8167-MA ) e WAGNER RIBEIRO FERREIRA ( OAB 5703-MA )

REU: ESTADO DO MARANHAO

Secretaria de Vara.Processo: Nº 225-83.2014.8.10.0128 (2262014)R. Hoje. Considerando que o Requerido apresentou peça de
resistência alegando fato impeditivo, modificativo e extintivo do direito do autor, determino a intimação da parte autora, através de
seu advogado, para que se manifeste sobre a contestação e também sobre os documentos juntados, no prazo de 15 (quinze) dias,
conforme o art. 350 do Novo Código Processo Civil.Após transcorrido o citado prazo, volte-me os autos conclusos.Cumpra-se.São
Mateus, "Casa da Justiça", em, 05 de Abril de 2017.Juiz Marco Aurélio Barrêto MarquesTitular da Comarca de São Mateus Resp:
180786

PROCESSO Nº 0000494-54.2016.8.10.0128 (4942016)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

AUTOR: CICERA LOPES APOLONIO e NADIANE JOSE FIRMINO APOLONIO e NATALIA LOPES APOLONIO e REGANE
LOPES APOLONIO e REGILDA LOPES APOLONIO e REGINA LOPES APOLONIO
ADVOGADO: JOSE RIBAMAR FERNANDES COSTA JUNIOR ( OAB 12337-MA ) e MÁXIMA REGINA SANTOS DE
CARVALHO FERREIRA ( OAB 12705-MA )

REU: COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃO-CEMAR
ADVOGADO: CARLOS FREDERICO TAVARES DOMINICI ( OAB 5410-MA )

Secretaria de VaraProcesso: Nº 494-54.2016.8.10.0128 (4942016)Ação: de indenização por danos morais e materiais com pedido
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de antecipação de tutelaDemandante: Cícera Lopes Apolônio, Natalia Lopes Apolônio, Regilda Lopes Apolônio, Regina Lopes
Apolônio, Regane Lopes Apolônio, Nadiane Lopes Apoliano e José Firmino ApolianoAdvogado: Dra. Máxima Regina Santos de
Carvalho Ferreira (OAB/MA n° 12.705)Demandado: Companhia Energética do Maranhão - CEMAR Advogados: Dr. Carlos
Frederico Dominici (OAB/MA n° 5.410)D E C I S Ã OR. Hoje.Vistos, etc.,O Código Processo Civil institui ao Juiz a faculdade de
reexame, se presentes os pressupostos da admissibilidade do recurso de apelação, endereçado ao Tribunal de Justiça. Ao
julgador é dado, por provocação ou de ofício, voltar ao exame da possibilidade ou não da admissão do recurso. Cumpre ao juiz
verificar a presença dos pressupostos de admissibilidade do recurso de apelação.. In casu, o Apelante colacionou nos autos cópia
do recurso de apelação sem assinatura original do patrono Dr. Carlos Frederico Dominici (OAB/MA n° 5.410) e sem autenticação a
que se possa aferir autenticidade ao documento. E conforme orientação firmada pelo STJ, a petição protocolizada através de
fotocópia sem assinatura original do advogado e sem autenticação é inexistente, face à ausência da regularidade formal.
Vejamos:PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA.SEGURO HABITACIONAL. FCVS. SUBSTABELECIMENTO COM
ASSINATURA DIGITALIZADA OU "ESCANEADA". DIFERENÇA EM RELAÇÃO À ASSINATURA DIGITAL. IMPOSSIBILIDADE DE
AFERIÇÃO DA AUTENTICIDADE. VÍCIO INSANÁVELNESTA INSTÂNCIA. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO.I - A
jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de nas "[...] hipóteses em que se cuida de assinatura digitalizada ou
´escaneada´, e não de assinatura digital, não há como se aferir seguramente a autenticidade do substabelecimento em favor do
advogado que subscreveu o especial." (AgRg no AREsp n. 471.037/MG, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado
em 27/5/2014, DJe 3/6/2014).II - Agravo interno improvido.(AgInt no AREsp 741.829/PE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO,
SEGUNDA TURMA, julgado em 25/04/2017, DJe 02/05/2017). AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1.
SUBSTABELECIMENTO COM ASSINATURA DIGITALIZADA OU "ESCANEADA". DIFERENÇA EM RELAÇÃO À ASSINATURA
DIGITAL. IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO DA AUTENTICIDADE. VÍCIO INSANÁVELNESTA INSTÂNCIA. 2. AGRAVO
INTERNO IMPROVIDO.1. "Nas hipóteses em que se cuida de assinatura digitalizada ou ´escaneada´, e não de assinatura digital,
não há como se aferir seguramente a autenticidade do substabelecimento em favor do advogado que subscreveu o especial"
(AgRg no AREsp n. 471.037/MG, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 27/5/2014, DJe 3/6/2014).2. Agravo
interno improvido. (AgInt no AREsp 931.279/PE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em
14/02/2017, DJe 24/02/2017). Pressupõe-se que a assinatura é a garantia de autenticidade e veracidade dos atos praticados por
aqueles que intervêm no processo, resguardando a segurança jurídica na relação processual.Ademais, em que pese a evolução
por meios eletrônicos da virtualização de processos, inclusive com o peticionamento virtual, há de se considerar que em tais casos
já existe a regulamentação da assinatura eletrônica nos termos da lei 11.419/2006, não se confundindo com assinatura digitalizada
cuja autenticidade e integridade restam prejudicadas sob a ótica da segurança jurídica.Vale a pena esclarecer que apesar de que
recurso de apelação de fls. 208-236 constar a assinatura de uma pessoa chamada Mozaniel Vaz da Silva, esta assinatura não
posso considerar válida, uma vez que o assinante não juntou substabelecimento e nem sequer se identificou como advogado, não
consignando nos autos o número de sua inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil.Destaco ainda a impossibilidade de
aplicação da Lei n° 9.800/99, uma vez que a apelação de fls. 208-236 não foi protocolada via fax ou outro similar. Assim, ausente o
pressuposto de admissibilidade da regularidade formal, NÃO RECEBO o recurso de apelação.Publique-se. Registre-se. Cumpra-
se. São Mateus-MA, "Casa da Justiça" em 27 de Junho de 2017.Marco Aurélio Barrêto MarquesJuiz de Direito Titular da Comarca
de São Mateus MA Resp: 180786

PROCESSO Nº 0000750-60.2017.8.10.0128 (7502017)
AÇÃO: PROCEDIMENTOS ESPECIAIS DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA | ALVARÁ JUDICIAL

REQUERENTE: GILMAR LOPES SANTOS
ADVOGADO: JULIANA DOS SANTOS VIEIRA ( OAB 12984A-MA ) e NELSON BARROS DA SILVA ( OAB 12892-MA )

RÉU:

Secretaria de Vara.Processo: Nº 750-60.2017.8.10.0128 (7502017)Ação: Alvará Judicial.Requerente: Gilmar Lopes
Santos.Advogada: Dra. Juliana dos Santos Vieira OAB: 12.984A/MA.R. Hoje. Vistos e etc.Inicialmente registro por imperioso que o
caso sub judice é de procedimento de jurisdição voluntária, e que o Juiz não está adstrito ao critério da legalidade estrita, podendo
adotar a solução que reputar mais conveniente ou oportuna (art. 723, parágrafo único, do NCPC).A Assistência Judiciária Gratuita
encontra-se regulamentado nos arts. 98 a 102 do Novo Código de Processo Civil. Nos termos do art. 99, §3º, do citado código,
presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Ainda o juiz somente poderá
indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade,
devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos (art. 99,§2º,
do NCPC).In casu, a parte autora, pessoa física, formulou a declaração de hipossuficiência na própria inicial, e não há nos autos
nenhum elemento capaz de contrariar ou por em dúvida a afirmação. Desse modo, defiro a assistência judiciária gratuita em
relação a todos os atos processuais (art. 98,§5º, do NCPC).Em razão do disposto no art. 4º do Decreto nº 85.845/1981, intime-se a
parte autora para que junte aos autos declaração que não possui outros bens a inventariar no prazo de 10 (dez) dias.Determino
ainda que seja oficiado ao Instituto Nacional do Seguro Social, agência da cidade de São Mateus/MA, deste Estado, para que
forneça, no prazo de 10 (dez) dias, documento informando os dependentes ou herdeiros habilitados à percepção do benefício por
morte de Teanes Silva Souza, CPF: 019.980.653-59, (art. 2°, caput, do Decreto nº 85.845/1981).Oficie-se a Administradora
Consorcio Nacional Honda LTDA, localizada na Av. Senador Roberto Simonsen, nº 304, Santo Antonio, CEP: 09530-401, São
Caetano do Sul SP, para que informe detalhes do Consorcio celebrado ante a empresa e a falecida a Sra. Teanes Sousa
Santos.Após vista ao ilustre representante do Ministério Público para que emita seu indispensável parecer.Cumpra-se. São Mateus
(MA), Fórum "Casa da Justiça" em 13 de Junho de 2017. Juiz Marco Aurélio Barrêto Marques Titular da Comarca de São Mateus
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Resp: 180786

PROCESSO Nº 0000915-10.2017.8.10.0128 (9152017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

AUTOR: MARIA CELIA ARAUJO PEREIRA
ADVOGADO: CELIA REGINA DA SILVA OLIVEIRA SANTOS ( OAB 15380-MA )

RÉU:

Secretaria de Vara.Processo: Nº915-10.2017.8.10.0128 (9152017) R. Hoje. R. Atue-se.DESPACHOO processo está em ordem.A
parte requerente é legítima, demonstrando legítimo interesse na causa, nada havendo que sanear.Tendo em vista que pairam
dúvidas a cerca dos documentos acostados à peça de ingresso, designo o dia 30 de Junho de 2017, às 08:30 horas, neste Fórum,
para audiência de justificação prévia (art.381 §5º Novo CPC), quando serão tomados o depoimento pessoal da Requerente e
ouvidas as testemunhas arroladas na inicial e/ou trazidas e apresentadas em banca.Intime-se a Requerente, as testemunhas
arroladas e seu procurador. Cumpra-se. São Mateus (MA), "Casa da Justiça" em 21 de Junho de 2017. Juiz Marco Aurélio Barrêto
Marques Titular da Comarca de São Mateus Resp: 180786

PROCESSO Nº 0001217-73.2016.8.10.0128 (12172016)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

AUTOR: AELCYO GOMES COSTA
ADVOGADO: ANTONIO SALOMAO CARVALHO MATOS ( OAB 8807-MA )

REU: ELIANE VIANA DA SILVA RODRIGUES

Secretaria de Vara.Processo: Nº 1217-73.2016.8.10.0128 (12172016)Ação : de reconhecimento e dissolução de união estável c/c
partilha de bens.Requerente : Aelcyo Gomes Costa.Advogado: Dr. Antonio Salomão Carvalho Matos OAB: 8.807/MARequerido:
Eliane Viana da Silva Rodrigues.R. Hoje.Vistos etc,Deixo de designar a audiência de conciliação prevista no art. 334 do novo CPC
por vários motivos. Primeiramente, porque tal audiência não pode ser feita pelo Juiz, senão por conciliador ou mediador - sua
realização pelo Juiz seria incompatível com a atividade judicial, que preza pela solenidade e publicidade dos atos, enquanto que tal
audiência deve ser informal e confidencial (art. 166, caput, e §1º, do CPC/15; art. 2º, III, Lei de Mediação).Ademais, não é tarefa do
Juiz celebrar mediação ou conciliação, mas dos próprios advogados das partes, que precisam dialogar entre si e, acaso possível,
manter os seus clientes longe da Corte em face das despesas e demora que litigar acarreta . Observa-se que o Novo CPC institui
um modelo "multi-portas" de justiça (art. 3º), e que o art. 139,V, não contraria essa orientação . Em segundo lugar, ainda não existe
no nosso estado estrutura para tal audiência, com a criação de um órgão para tanto. Lembro que a Resolução n° 125/2010/CNJ
impõe a criação dos Cejucs - Centros Judiciários de Solução de Conflitos de Cidadania (art. 7º, IV, art. 8º), onde atuarão
mediadores e conciliadores capacitados conforme determinação do CNJ, que dispõe de cursos para este fim; essa obrigatoriedade
foi ressoada pelo Novo CPC (art. 165, caput) e pela Lei de Mediação (art. 24). Em terceiro lugar, deixo de designar servidores ou o
assessor da Vara para conduzir tal audiência prevista no novo CPC, pois que, além de terem outras atribuições, não ostentam
capacitação oficial em mediação ou conciliação (art. 167,§1º, CPC/15).Por último, observo que não cabe a este juízo determinar às
partes a submissão às câmaras extrajudiciais ou privadas, na medida em que, além do preceito normativo pressupor a escolha dos
interessados por essa via (art. 168, caput); e da necessidade de haver prévio cadastramento das Câmaras perante o Tribunal
respectivo; não é possível presumir que as Câmaras existentes possam absolver toda a demanda jurisdicional, devendo-se seguir
orientação harmoniosa ao acesso à justiça, o qual também se desdobra no direito a uma resposta jurisdicional tempestiva (art. 5º,
XXXV e LXXVIII, CF). Sendo assim, determino a citação da parte ré, localizada na Rua São Domingos, nº 96, Bairro Centro, Alto
Alegre do Maranhão-MA, para contestar no prazo de 15 dias úteis.Aguarde-se então, a defesa do réu, cujo termo inicial observará
o disposto no art. 335, III c/c art. 231, CPC/15.Cumpra-se. Intime-se São Mateus/MA, "Casa da Justiça" em 14 de Junho de 2017.
Marco Aurélio Barreto Marques Juiz de Direito Titular da Comarca de São Mateus Resp: 180786

PROCESSO Nº 0001377-69.2014.8.10.0128 (13792014)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

AUTOR: POSTO KARAM LTDA
ADVOGADO: ANA TERRA FEITOSA LOBATO ( OAB 10734-MA ) e RODRIGO RIBEIRO MENDES FRANÇA ( OAB 8542-MA )

REU: COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO-CEMAR
ADVOGADO: TIAGO JOSÉ FEITOSA DE SÁ ( OAB 8654A-MA )

Secretaria de Vara.Processo: Nº1377-69.2014.8.10.0128 (13792014)Ação: revisional de valores cobrados cumulada com
indenização por danos morais e materiais.Autor: Posto Karam LTDA.Advogado: Dra. Ana Terra Feitosa Lobato OAB:
10734/MADemandado: Companhia Energética do Maranhão - CEMAR.Advogado: Dr. Thiago José Feitosa de Sá OAB: 8654A/MA.
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R. HojeVistos e etc.Dando seguimento a marcha processual, designo o dia 29 de Junho de 2017 às 09:00 horas, neste Fórum de
São Mateus, para ter lugar a audiência de instrução e julgamento. Intime-se. Cumpra-se. São Mateus (MA), "Casa da Justiça" em
19 de Maio de 2017.Juiz Marco Aurélio Barreto MarquesTitular da Comarca de São Mateus Resp: 180786

PROCESSO Nº 0001724-34.2016.8.10.0128 (17242016)
AÇÃO: PROCEDIMENTOS REGIDOS POR OUTROS CÓDIGOS, LEIS ESPARSAS E REGIMENTOS | DIVÓRCIO LITIGIOSO

REQUERENTE: Processo em Segredo de Justiça
ADVOGADO: BRENDA LAIANNY BARROS BERNARDI ( OAB 16496-MA )

REQUERIDO: Processo em Segredo de Justiça

Secretaria de Vara.Processo: Nº 1724-34.2016.8.10.0128. (17242016)Ação : divórcio litigioso.Requerente : Processo
em Segredo de Justiça.Advogado: Dr. Brenda Laianny Barros Bernardi OAB: 16.496/MA.Requerido: Processo em Segredo de
Justiça.R. Hoje.Vistos e etc.In casu, verifica-se que a parte Requerida foi citada por edital nos termos do art. 256, do Novo CPC,
sem, contudo apresentar peça de resistência ao pedido inicial.Logo, citada por edital e deixando de contestar o feito, é obrigatória
a nomeação de curador especial para defender a parte Requerida no processo.A atividade do curador especial é destinada à
defesa da parte Requerida, em face da possibilidade de não ter ciência de que contra ela corre ação judicial. A curadoria especial é
múnus público, incumbindo ao curador o dever de, necessariamente, contestar o feito. Na falta de elementos, pode contestar
genericamente (Novo CPC, art. 341, parágrafo único.), não se lhe aplicando o ônus da impugnação específicada. Contestando
genericamente, o curador especial controverte todos os fatos descritos na petição inicial, incumbindo ao autor o ônus de provar os
fatos constitutivos de seu direito (Novo CPC, art. 373, I). Não há, neste caso, inversão do ônus da prova.Assim, sem maiores
delongas, nomeio, em face de encontrar-se a parte Requerida em lugar inacessível, incerto ou não sabido e inexistir nos autos
representante judicial da mesma, a Dra. Célia Regina da Silva Oliveira Santos, Advogada inscrita na OAB-MA, sob o n.º 15380,
para, aceitando, exercer o encargo de curador especial, nos termos do art. 72, II, do CPC, oportunidade em que, apresentará peça
de resistência ao pedido inicial, no prazo de 15 (quinze) dias.Cumpra-se. São Mateus (MA), 08 de Junho de 2017.Juiz Marco
Aurélio Barrêto MarquesTitular da Comarca de São Mateus. Resp: 180786

EDITAL DE CITAÇÃO
PRAZO DE 20 DIAS

Processo nº: 00000447720178100128
Natureza: Divórcio Litigioso
Requerente: VICENTE PAULA DE MESQUITA
Requerida: MIRIAN DE FATIMA ARAUJO MESQUITA

O Meritíssimo Juiz de Direito, Dr. Marco Aurélio Barrêto Marques, Titular da Vara Única da Comarca de São Mateus do Maranhão,
Estado do Maranhão no uso e forma de suas atribuições legais...

PELO PRESENTE EDITAL FAZ SABER a todos quantos virem ou dele conhecimento tiverem que dos autos do processo referido
acima, extraído da ação de Divórcio Litigioso, expedido nesta Secretaria Judicial, que fica devidamente CITADA a requerida:
MIRIAN DE FATIMA ARAUJO MESQUITA, brasileira, casada, ATUALMENTE EM LUGAR INCERTO E NÃO SABIDO, dos termos
da presente demanda, podendo oferecer resposta no prazo de 20 (vinte) dias, contados da publicação deste, sob pena de não
havendo contestação, serem tidos como verdadeiros os fatos articulados na inicial (art. 257, II e IV do NCPC). Ficando desde já
CITADA. E, para que chegue ao conhecimento de todos, o presente edital será afixado na sede deste juízo, no lugar de costume e
publicado na forma da lei. CUMPRA-SE. DADO E PASSADO o presente nesta Secretaria Judicial da Vara Única da Comarca de
São Mateus do Maranhão, Estado do Maranhão, aos 28 de junho de 2017. Eu, André Bezerra de Aguiar, Auxiliar Judiciário, o
digitei, conferi e o MM. Juiz assina adiante.

Marco Aurélio Barrêto Marques
Titular da Vara Única da Comarca de São Mateus

PROCESSO Nº 0000002-77.2007.8.10.0128 (22007)
AÇÃO: PROCESSO COMUM | AÇÃO PENAL DE COMPETÊNCIA DO JÚRI

DENUNCIANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO

DENUNCIADO: ALDENOR PEREIRA BRITO

Secretaria de Vara.Processo-crime: Nº 2-77.2007.8.10.0128 (22007)Autor: Ministério Público Estadual.Promotor de Justiça: Dr.
Clodomir Bandeira Lima Neto.Réu: Aldenor Pereira Brito (Neguim).Advogado: Dr. Gilson Fernandes de Araújo (OAB-MA
6251).Vítimas: Francisco das Chagas de Sousa e Francisco dos Santos.Incidência Penal: Art. 121, § 2º, inciso IV, do CPB.S E N T
E N Ç A P E N A L. Vistos, etc...,O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, com
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exercício nesta Comarca de São Mateus do Maranhão, com suporte no Inquérito Policial, tombado sob o nº 036/2006, ofertou
denúncia com base nos argumentos fáticos e jurídicos delineados no procedimento administrativo inquisitorial em desfavor de
Aldenor Pereira Brito (Neguim) pela prática do fato típico definido no art. 121, § 2º, inciso IV, do CPB, perpetrado em desfavor das
vítimas Francisco das Chagas de Sousa e Francisco dos Santos.No curso da ação penal, por meio de certidão foi comunicado a
morte do acusado (f. 323).De posse de tais informações, em sóbria manifestação o douto representante do órgão ministerial,
opinou pela extinção da punibilidade pela morte, nos termos do art. 107, I, do CPB, f. 332.Os autos vieram-me conclusos, é o
sucinto Relatório.Decido, observando o disposto no art. 93, inciso IX da Carta Magna . Em respeito à recomendação do Conselho
Nacional de Justiça, que através da Resolução de nº 70, determinou que todos os processos distribuídos até o dia 31 de dezembro
de 2005, devem ser instruídos e julgados até o dia 31 de dezembro de 2009 e, a convocação da Corregedoria-Geral da Justiça de
Nosso Estado, visando a execução da META 02, e, tendo em vista que a presente ação se encontra apta para ser sentenciada,
julgo-a.É dever do juiz e, sobretudo do Tribunal, nas ações penais de sua competência, observar o aspecto formal da peça inicial,
como também se estão presentes as condições genéricas e específicas para propositura da actiones poenales (ações penais), sob
pena de menosprezar-se o princípio constitucional do processo legal, tendo-se a posteriori um prejuízo maior na prestação
jurisdicional, em face da conseqüente nulidade absoluta do processo, bem como se é caso de extinção da punibilidade.Para
melhor análise dos autos, urge e necessário se faz fazer um breve escorço histórico dos fatos acontecidos no curso do caderno
processual.O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, com exercício nesta
Comarca de São Mateus do Maranhão, com suporte no Inquérito Policial, tombado sob o nº 036/2006, ofertou denúncia com base
nos argumentos fáticos e jurídicos delineados no procedimento administrativo inquisitorial em desfavor de Aldenor Pereira Brito
(Neguim) pela prática do fato típico definido no art. 121, § 2º, inciso IV, do CPB, perpetrado em desfavor das vítimas Francisco das
Chagas de Sousa e Francisco dos Santos.No curso da ação penal, por meio de certidão foi comunicado a morte do acusado (f.
323).De posse de tais informações, em sóbria manifestação o douto representante do órgão ministerial, opinou pela extinção da
punibilidade pela morte, nos termos do art. 107, I, do CPB, f. 332.Sem maiores delongas, verifica-se in casu, tratar-se realmente da
extinção da punibilidade, pela morte do agente, conforme noticia certidão de f. 323.Desse nodo, considerando a comprovação da
morte do agente, na forma prevista no art. 62 do CPP, é de ser reconhecida a extinção da punibilidade. A diretriz legal que órbita
em torno da matéria em apreço guarda o seguinte teor, in verbis: CPB."Art. 107. Extingue-se a punibilidade:I - pela morte do
agente. ANTE AO EXPOSTO, gizadas as razões de decidir, com base no art. 107, I, do CPB, DECLARO EXTINTA A
PUNIBILIDADE do réu Aldenor Pereira Brito (Neguim) pela prática do fato típico definido no art. 121, § 2º, inciso IV, do CPB,
perpetrado em desfavor das vítimas Francisco das Chagas de Sousa e Francisco dos Santos, considerando que este veio a óbito,
e, via de consequentemente, determino o arquivamento dos presentes autos, eis que exauriu-se o objeto da ação penal. Sem
custas.Feitas as anotações e comunicações necessárias, após o trânsito em julgado, dê-se baixa na distribuição, preencha-se o
boletim individual, remetendo-se ao Instituto de Identificação Criminal, arquivando-se os autos.Publique-se. Registre-se. Cumpra-
se dando Ciência ao douto representante do órgão ministerial.São Mateus(MA), "Casa da Justiça" em 17/02/2017.Marco Aurélio
Barrêto MarquesJuiz Presidente do Tribunal do Júri Titular da Comarca de São MateusProcesso-crime: Nº 2-77.2007.8.10.0128
(22007) Resp: 180786

PROCESSO Nº 0000005-52.1995.8.10.0128 (51995)
AÇÃO: PROCESSO COMUM | AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

DENUNCIANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO

DENUNCIADO: LEIR COELHO DO VALE
ADVOGADO: ANTONIO CARLOS GONÇALVES ( OAB 4422-MA ) e ANTONIO SALOMAO CARVALHO MATOS ( OAB 8807-
MA ) e KECYO NATTAN VIANA BARBOSA ( OAB 14277-MA )

Secretaria de Vara.Processo-Crime : N.º 5-52.1995.8.10.0128 (51995)Ação Penal: Pública IncondicionadaAutor: Ministério Público
Estadual.Promotor: Dr. Clodomir Bandeira Lima Neto.Ré: Leir Coelho do Vale.Advogado: Dr. Antônio Salomão Carvalho Matos
(OAB/MA n° 8.807) e Dr. Kecyo Nattan Viana Barbosa (OAB/MA n° 14.277)Incidência Penal: Art. 121, §2º, incisos I e IV, todos do
Código Penal Brasileiro.Vítima: Camilo Gonçalves de CarvalhoR. Hoje.Trata-se de Apelação Criminal interposta pela Ré Leir
Coelho do Vale, através de seu advogado legalmente constituído, irresignado com a sentença penal condenatória proferida nestes
autos, condenando a ré nas iras do art. 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal Brasileiro a uma pena privativa de liberdade de 24
(vinte e quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime fechadoEm juízo preliminar de admissibilidade, vislumbro o
preenchimento dos pressupostos recursais. O recurso é o cabível na espécie (art. 593, inc. I, do CPP) e o adequado para o caso.
Ademais, é tempestivo, por ter sido interposto dentro do prazo legal de cinco dias (art. 593, caput, do CPP), conforme certidão de
fls. 973. Portanto, intimo o Apelante para que ofereça as razões do recurso no prazo de 8 (oito) dias, nos termos do art. 600, caput,
do Código de Processo Penal. Intimem-se. Cumpra-se. São Mateus, "Casa da Justiça" 28 de Junho de 2017. Juiz Marco Aurélio
Barrêto MarquesTitular da Comarca de São Mateus Resp: 180786

PROCESSO Nº 0000824-17.2017.8.10.0128 (8242017)
AÇÃO: PROCEDIMENTOS INVESTIGATÓRIOS | INQUÉRITO POLICIAL

AUTORIDADE: DELEGADO DE POLÍCIA DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO

FLAGRANTEADO: WANDERSON CRUZ CARVALHO
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ADVOGADO: CELIA REGINA DA SILVA OLIVEIRA SANTOS ( OAB 15380-MA )

Secretaria de Vara.Processo nº 824-17.2017.8.10.0128 (8242017)Comunicação de Prisão em Flagrante.Flagranteado: Wanderson
Cruz Carvalho Incidência Penal: Art. 217-A, do Código Penal.Advogada: Dra. Célia Regina da Silva Oliveira Santos (OAB/MA n°
15.380) D E C I S Ã OR. Hoje. Vistos, etc.,Wanderson Cruz Carvalho devidamente qualificado nos autos, por meio de seu
advogado legalmente constituído, protocolou junto a este juízo pedido de LIBERDADE PROVISÓRIA, alegando, em síntese, que
não há motivos na manutenção da medida cautelar ergastulatória processual. Instado a emitir o seu indispensável parecer, o
Ministério Público Estadual, por intermédio de seu representante, opinou pelo indeferimento do pedido em fls. 42-43. Em síntese, o
breve Relatório. Vieram-me os autos conclusos.Primeiramente, é válido ressaltar que este não é o momento para adentrar-se no
mérito da causa, ou seja, o instante não é oportuno para discutir se o requerente cometeu ou não o crime imputado, muito embora
haja sérios indícios de que o acusado tenha cometido o delito em tela. De outra banda, desde a decretação da prisão processual
não houve qualquer modificação das circunstâncias que ensejaram o decreto de prisão preventiva do requerente.Com efeito, não é
o caso de devolver-se a liberdade do Réu no momento, pois não houve alteração fática que ensejasse a concessão de liberdade
provisória, presentes ainda os fundamentos do decreto prisional como forma de garantir a ordem pública, face a gravidade do
crime atribuído ao réu e os indicativos de periculosidade do agente.In casu, o fato apurado guarda peculiaridades que convencem
a necessidade da custódia cautelar, a conduta do Requerente de praticar atos libidinosos com uma criança de apenas 04 (quatro)
anos de idade, é extremamente reprovável e revelador de sua periculosidade, reclamam uma postura do Poder Judiciário no
sentido de coibir sua ocorrência.Nesse sentido tem decidido o Supremo Tribunal Federal: HABEAS CORPUS.LIBERDADE
PROVISÓRIA NO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRESSUPOSTOS E FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. RISCO
DE REITERAÇÃO DELITIVA E À ORDEM PÚBLICA. 1. O Plenário desta Corte, no julgamento do Habeas Corpus104.339/SP,
decidiu pela inconstitucionalidade da vedação abstrata àconcessão de liberdade provisória em crimes de tráfico de drogas,
invalidando parcialmente a provisão da espécie contida no art. 44 da Lei nº 11.343/2006. Não obstante, a Corte também ressalvou
a possibilidade da decretação da risão cautelar em processos por crimes de tráfico de drogas. 2. Se as circunstâncias concretas da
prática do crime indicam o envolvimento significativo do agente com o tráfico de drogas e, por conseguinte, a periculosidade e o
risco de reiteração delitiva, está justificada decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde
que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria. 3. O efeito disruptivo e desagregador do tráfico de drogas,
este associado a um mundo de violência, desespero e morte para as suas vítimas e para as comunidades afetadas, justifica
tratamento jurídico mais rigoroso em relação aos agentes por eles responsáveis a refletir na análise dos casos concretos (HC n°
113.853/RS, 1ª Turma do STF , Rel Rosa Maria Weber, j. 19.03.2013, unânime, DJe 11.04.2013). ANTE O EXPOSTO, INDEFIRO
O PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA postulado em favor de Wanderson Cruz Carvalho com esteio nos artigos 312 e 313 do
Código de Processo Penal e, de acordo com o bem lançado parecer ministerial.Dando andamento a marcha processual, abro vista
ao Ministério Público para que oferte denúncia em desfavor do acusado.Intime-se o acusado através de advogado por intimação
no Diário da Justiça Eletrônico (DJE). Cumpra-se com a máxima urgência que o caso requer. São Mateus, "Casa da Justiça", em
09 de Junho de 2017. Marco Aurélio Barrêto MarquesJuiz Titular da Comarca de São Mateus-MAProcesso nº
824-17.2017.8.10.0128 (8242017) Resp: 180786

AÇÃONº 000000147620168100128
REQUERENTE: MARIA DAS NEVES MARTINS
ADVOGADA: ARETA CARNEIRO PAULA DE MELO, OAB/MA 8.987
REQUERIDO: BRADESCO FINANCIAMENTOS
De ordem do Dr. Marco Aurélio Barrêto Marques, Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de São Mateus, com base no
Provimento 01/2007-CGJ/MA, art. 3, inc. IV, venho INTIMAR aadvogadada parte autora ARETA CARNEIRO PAULA DE MELO,
OAB/MA 8.987, para querendo, apresentar réplica à contestação de fls. 29/66, no prazo de 15 dias. Eu, ___, André Bezerra de
Aguiar, Auxiliar Judiciário, digitei e subscrevo abaixo.

São Mateus do Maranhão, 28 de junho de 2017.
André Bezerra de Aguiar

Auxiliar Judiciário – Apoio Administrativo
Matrícula 176644

AÇÃONº 00001801120168100128
REQUERENTE: EUZAMAR PEREIRA DA SILVA
ADVOGADO: THIAGO REZENDE ARAGÃO, OAB/MA 9.529; IVO REZENDE ARAGÃO, OAB/MA 10.627; FELIPE REZENDE
ARAGÃO, OAB/MA 13.350; DENISE LIMA GUIDA, OAB/MA 11.918
REQUERIDO: JOMAR OLIVEIRA COSTA E JOSYMARA OLIVEIRA COSTA
De ordem do Dr. Marco Aurélio Barrêto Marques, Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de São Mateus, com base no
Provimento 01/2007-CGJ/MA, art. 3, inc. IV, venho INTIMAR osadvogadosda parte autora THIAGO REZENDE ARAGÃO,
OAB/MA 9.529; IVO REZENDE ARAGÃO, OAB/MA 10.627; FELIPE REZENDE ARAGÃO, OAB/MA 13.350; DENISE LIMA
GUIDA, OAB/MA 11.918, para querendo, apresentar réplica à contestação de fls. 56/128, e o pedido de ingresso do feito como
assistente litisconcorcial da parte requerida feito por Maria Joaquina Santos Oliveira, de fls. 44/54, no prazo de 15 dias. Eu, ___,
André Bezerra de Aguiar, Auxiliar Judiciário, digitei e subscrevo abaixo.

São Mateus do Maranhão, 28 de junho de 2017.
André Bezerra de Aguiar

Auxiliar Judiciário – Apoio Administrativo
Matrícula 176644
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AÇÃONº 00002797820168100128
REQUERENTE: ELOISA DE LIMA DOS SANTOS
ADVOGADA: ALCINA VALÉRIA ALVES MENDES, OAB/MA 7.945
REQUERIDO: ALMIR ALVES DOS SANTOS FILHO
De ordem do Dr. Marco Aurélio Barrêto Marques, Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de São Mateus, com base no
Provimento 01/2007-CGJ/MA, art. 3, inc. IV, venho INTIMAR aadvogadada parte autora ALCINA VALÉRIA ALVES MENDES,
OAB/MA 7.945, para querendo, apresentar réplica à contestação de fls. 33/58, no prazo de 15 dias. Eu, ___, André Bezerra de
Aguiar, Auxiliar Judiciário, digitei e subscrevo abaixo.

São Mateus do Maranhão, 28 de junho de 2017.
André Bezerra de Aguiar

Auxiliar Judiciário – Apoio Administrativo
Matrícula 176644

AÇÃONº 00004291120068100128
REQUERENTE: ALESSANDRO VEIRA FONSECA
ADVOGADOS: ANTONIO VILMÁRIO DE OLIVEIRA, OAB/MA 5475-A; ÉRICA LEAL SAMAD, OAB/MA 11.809; ELLEN HALSAY
FREIRES DE SOUSA, OAB/MA 14.148
REQUERIDO: MUNICÍPIO DE ALTO ALEGRE DO MARANHÃO
De ordem do Dr. Marco Aurélio Barrêto Marques, Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de São Mateus, com base no
Provimento 01/2007-CGJ/MA, art. 3, inc. IV, venho INTIMAR osadvogadosda parte autora ANTONIO VILMÁRIO DE OLIVEIRA,
OAB/MA 5475-A; ÉRICA LEAL SAMAD, OAB/MA 11.809; ELLEN HALSAY FREIRES DE SOUSA, OAB/MA 14.148, para
querendo, apresentar réplica à contestação de fls. 112/116, no prazo de 15 dias. Eu, ___, André Bezerra de Aguiar, Auxiliar
Judiciário, digitei e subscrevo abaixo.

São Mateus do Maranhão, 28 de junho de 2017.
André Bezerra de Aguiar

Auxiliar Judiciário – Apoio Administrativo
Matrícula 176644

AÇÃONº 00004970920168100128
REQUERENTE: BERNARDO DA SILVA CONCEIÇÃO
ADVOGADO: ANTONIO SALOMÃO DE CARVALHO MATOS, OAB/MA 8.807
REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
De ordem do Dr. Marco Aurélio Barrêto Marques, Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de São Mateus, com base no
Provimento 01/2007-CGJ/MA, art. 3, inc. IV, venho INTIMAR o advogado da parte autora ANTONIO SALOMÃO DE CARVALHO
MATOS, OAB/MA 8.807, para querendo, apresentar réplica à contestação de fls. 112/116, no prazo de 15 dias. Eu, ___, André
Bezerra de Aguiar, Auxiliar Judiciário, digitei e subscrevo abaixo.

São Mateus do Maranhão, 28 de junho de 2017.
André Bezerra de Aguiar

Auxiliar Judiciário – Apoio Administrativo
Matrícula 176644

AÇÃONº 00009299620148100128
REQUERENTE: JOSIMAR DA SILVA FREIRE
ADVOGADO: CARLOS MAGNO SAMPAIO LIMA, OAB/MA 12.699
REQUERIDO: COMERCIAL FACIL CONSTRUIR
De ordem do Dr. Marco Aurélio Barrêto Marques, Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de São Mateus, com base no
Provimento 01/2007-CGJ/MA, art. 3, inc. IV, venho INTIMAR o advogado da parte autora CARLOS MAGNO SAMPAIO LIMA,
OAB/MA 12.699, para querendo, apresentar réplica à contestação de fls. 112/116, no prazo de 15 dias. Eu, ___, André Bezerra de
Aguiar, Auxiliar Judiciário, digitei e subscrevo abaixo.

São Mateus do Maranhão, 28 de junho de 2017.
André Bezerra de Aguiar

Auxiliar Judiciário – Apoio Administrativo
Matrícula 176644

AÇÃONº 00010851620168100128
REQUERENTE: TOMAZ DE AQUINO BEZERRA
ADVOGADO: FLÁVIO SAMUEL SANTOS PINTO, OAB-MA 8497
REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
De ordem do Dr. Marco Aurélio Barrêto Marques, Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de São Mateus, com base no
Provimento 01/2007-CGJ/MA, art. 3, inc. IV, venho INTIMAR o advogado da parte autora DR. FLÁVIO SAMUEL SANTOS
PINTO, OAB-MA 8497, para querendo, apresentar réplica à contestação de fls. 33/45, no prazo de 15 dias. Eu, ___, André Bezerra
de Aguiar, Auxiliar Judiciário, digitei e subscrevo abaixo.

São Mateus do Maranhão, 28 de junho de 2017.
André Bezerra de Aguiar

Auxiliar Judiciário – Apoio Administrativo
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Matrícula 176644

PROCESSO Nº 0001468-91.2016.8.10.0128 (14682016)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

REQUERENTE: GUIOMAR DOS SANTOS
ADVOGADO: CARLOS ANDRE MARQUES DA COSTA ( OAB 14759-MA )

REQUERIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS
ADVOGADO: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO ( OAB 23255-PE )

Secretaria de Vara do Juizado Especial CívelProcesso: Nº1468-91.2016.8.10.0128 (14682016)Ação: de indenização por danos
morais com ressarcimento de valores cumulada c/c antecipação de tutela do indebito.Autor: Guiomar dos Santos.Advogado: Dr.
Carlos Andre Marques da Costa (OAB/MA n° 14.759)Réu: Banco Bradesco Financiamentos. Advogado: Dr. Antônio de Moraes
Dourado Neto (OAB/MA n° 23.255) S E N T E N Ç A Vistos etc.Cuida-se de ação de indenização por danos morais com
ressarcimento de valores cumulada c/c antecipação de tutela do indebito, consubstanciada na Lei nº 9.099/95, promovida por
Guiomar dos Santos, por seu advogado legalmente constituído, contra Banco Bradesco Financiamentos, pessoa jurídica de direito
privado, aduzindo, em síntese que a requerida está realizando descontos ilegais em seus proventos. Liminar foi deferida em fls.
03-11. Contestação apresentada em fls. 27-38.Em Audiência de conciliação, instrução e julgamento, restou frustrada a transação
do objeto da lide e as parte dispensaram a produção de outras provas (fls. 91-92)Os autos vieram-me conclusos.Eis a história
relevante da marcha processual.Decido emitindo resposta estatal, observando o disposto no artigo 93, inciso IX da Carta Magna.-
Motivação Em obediência ao disposto no art. 71 da Lei nº 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), dou prioridade na tramitação do feito,
anotando-se essa circunstância em local visível no caderno processual. O legislador acolheu o princípio da celeridade como
mandamento basilar na solução das questões que envolvam lides em que uma das partes é o idoso, ou interesses em geral dos
idosos, mesmo que representados por advogados nas causas em tramitação na Justiça.Antes de adentrar ao mérito, analisar as
preliminares processuais alegadas pela Requerida. A inépcia da inicial da ausência de documentos da peça vestibular não tem
cabimento, uma vez que a autora juntou o extrato dos descontos em folha junto com a inicial em fl. 16. Passo a analisar o mérito
da causa. O caso trata de nulidade de contrato e responsabilidade civil da parte ré decorrente de débitos efetuados pela instituição
financeira sem a anuência da parte devedora. A autora percebeu que sobre seu rendimento passaram a ser debitados em favor do
réu valor relativo a prestação de contrato de empréstimo consignado. A pretensão autoral é dirigida no sentido de obter
pronunciamento judicial que lhe assegure a condenação da instituição bancária ré pela repetição do indébito e dano moral sofrido,
bem assim o cancelamento do desconto referente a um empréstimo não autorizado, em sua aposentadoria. Preceitua o parágrafo
3°, do artigo 2° do Código de Defesa do Consumidor, percebe-se que o mesmo incluiu expressamente a atividade financeira no
conceito de serviço, que assim dispõe: "Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração,
inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista".
Assim tal atividade está enquadrada no conceito de relação de consumo.Destarte, tem-se ainda a responsabilidade extracontratual
encontrada no art. 17 do CDC onde se equiparam aos consumidores todas as vítimas do evento. Isto quer dizer que se algum
indivíduo sofrer algum dano decorrente de alguma falha no serviço do banco, mesmo que este não tenha nenhuma relação
contratual com àquele, estará obrigado a indenizar a vítima. O embasamento que justifica tal responsabilização é a teoria do risco
profissional, encontrada no parágrafo único do art. 927 do CC, onde as instituições financeiras, ao exercerem a atividade que
aufere lucro, assumem os riscos dos danos a que der causa, sejam eles causados a clientes ou a terceiros. Desta feita, observo
que, embora o banco réu sustente que a dívida cobrada da autora seria devida e que, em razão disso, deve ser descontadas as
parcelas referentes ao empréstimo contraído, as provas dos autos demonstram que houve um empréstimo consignado fraudulento
na aposentadoria da autora. Vejamos. A assinatura constante no contrato de fls. 39-41 é visivelmente diferente a assinatura da
autora constante na sua identidade e na procuração de fl. 13.Além disso, o Requerido não comprovou que a autora realmente
recebeu o valor do empréstimo consignado. Tudo leva a crer, que a Autora não pactuou com o contrato em questão. Ademais, não
fossem esses argumentos bastantes para embasar a procedência das alegações da parte autora, em socorro ao seu direito, ainda
há, a regra do art. 6º, VIII, do mesmo diploma legal, que possibilita a inversão do ônus da prova e que no caso é perfeitamente
aplicável, posto que se verifica a perfeita plausibilidade (verossimilhança - é o que parece verdadeiro, provável) do alegado na
exordial e a hipossuficiência da parte autora.Vale a pena pontuar que a responsabilidade da instituição financeira não pode ser
excluída pelo fato de terceiro, visto que a atividade bancária é uma atividade de alto risco, sendo muito visada por criminosos; as
instituições financeiras deve adotar todo tipo de cautela e cuidados a fim de evitar que o patrimônio das pessoas sejam dilapidados
por criminosos, sob pena de responderem pelos danos causados. As ações de criminosos fazem parte do risco do
empreendimento na atividade bancária. Assim as ações de criminosos não caracteriza culpa exclusiva de terceiro nem caso
fortuito, subsistindo a responsabilidade da instituição financeira, nesse sentido já decidiu o Superior Tribunal de
Justiça:Responsabilidade civil. Fornecimento de cartão de crédito a terceiro. Excludente de responsabilidade: culpa exclusiva de
terceiro. Código de Defesa do Consumidor. 1. Não é possível identificar a excludente de culpa exclusiva de terceiro sob a égide do
Código de Defesa do Consumidor quando o banco entrega cartão de crédito a terceira pessoa que não o titular da conta,
considerando que direta ou indiretamente participa da operação por meio de seus sistemas de controle em operações da
espécie.2. Recurso especial conhecido e provido. (Resp 70.129/SP, terceira turma, rel. CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO,
DJ 06/11/2007 p. 169).DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO Nos termos do que preceitua o artigo 42, parágrafo único, do Código de
Defesa do Consumidor "(...). O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao
dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável." Assim
sendo, partindo-se das disposições elencadas no referido dispositivo legal, observa-se que para que a consumidora venha a fazer
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jus a repetição de indébito, incumbe-lhe apenas evidenciar que, em tendo sido cobrada por quantia indevida, efetuou o pagamento
da mesma. Situação essa que, ao nosso ver, restou sobejamente comprovada no universos dos autos. Ou seja, quanto à
ocorrência de cobrança indevida, cremos que essa restou demonstrada, a partir do momento em que as parcelas dos empréstimos
consignados em folha, em seu benefício de aposentadoria no valor de R$ 109,49 (cento e nove reais e quarenta e nove centavos)
que foi descontada sem autorização.Neste diapasão, entendemos ser cabível o pedido de repetição de indébito em relação ao
período de 05/2015 a 06/2017 parcelas comprovadamente paga indevidamente pela parte autora, conforme noticia os documentos
de fls. 95-107, totalizando o valor de R$ 2.737,25 (dois mil e setecentos e trinta e sete reais e vinte e cinco centavos).DOS DANOS
MORAIS Sobre o tema, colhe-se da temática, da lavra de PLÁCIDO E SILVA, os seguintes ensinamentos, quando conceitua de
forma brilhante dano moral, em sua obra intitulada Vocabulário Jurídico, volume II, p. 05, editora Forense, 1989, in verbis: "Assim
se diz da ofensa ou violação que não vem ferir os bens patrimoniais, propriamente ditos, de uma pessoa, mas os seus bens de
ordem moral, tais sejam os que se referem à sua liberdade, à sua honra, à sua pessoa ou à sua família" (grifo
nosso)Robustecendo este entendimento, não há como deixar de trazer à colação a abalizada ponderação doutrinária do sempre
bem lembrado PONTES DE MIRANDA, quando enfatiza em sua obra que:"O homem que causa dano a outrem, não prejudica
somente a este, mas à ordem social; nem lhe corrige o defeito de adaptação. O que faz é consolar o prejudicado, com a prestação
do equivalente, ou o que mais preciso e exato, com a expectativa jurídica da reparação"## Comentários também nesse sentido são
encontrados no ensaio "Responsabilidades", de SÉRGIO CARLOS COVELLO, publicado na coleção Responsabilidade Civil -
Doutrina e Jurisprudência (ed. Saraiva, Coordenação de YUSSEF SAID CAHALI, 1984, pp. 257 e ss.) que enuncia o seguinte
conceito sobre a matéria ora versada, referindo-se à antiga redação do art.159 do Código Civil, que encontra correspondência nos
arts.186 e 927 na Lei nº 10.406/2002:"O ato ilícito, segundo o conceito legal estampado no art. 159 do Código Civil, caracteriza-se
como toda ação ou omissão voluntária ou que implique negligência ou imprudência, cujo resultado acarrete violação de direito ou
ocasione prejuízo a outrem. Não exige uma participação plena da vontade de modo que importe dolo. Na configuração do ato,
basta, segundo bem explana Limongi França, que incidam a negligência e a imprudência, ou ainda a imperícia (variedade de
imprudência), elementos caracterizadores da simples culpa"Inquestionável a responsabilidade da parte Demandada pela
reparação civil pleiteada, ressaltando-se por oportuno que a dinâmica do seu comportamento concorreu de forma exclusiva para
que se verificasse o abalo moral sofrido pela Demandante.Justo por isso, impõe-se a indenização por danos morais. Na fixação da
indenização a esse título, recomendável que o arbitramento seja feito com moderação, proporcionalmente ao nível social e
econômico das partes, à lesividade da conduta e aos seus efeitos, orientando-se o juiz pelos critérios sugerido pela sábia doutrina
e pela farta jurisprudência.Assim, impende observar que a parte Demandada tem obtido lucros fabulosos, apresentando evidentes
sinais de opulência patrimonial.A gravidade do dano aparenta ser elevada, sendo de fácil constatação que o ocorrido realmente
perturbou o estado psicológico da parte Demandante, causando-lhe grande desassossego em sua vida.Quanto à reprovabilidade
da conduta da parte Demandada, ficou visível a luz do direito que esta agiu, no mínimo, com negligência e descaso.O caso em
comento diz respeito também à responsabilidade civil prevista no art. 186 do Código Civil, que assim dispõe: "Art. 186. Aquele que,
por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito ou causar dano a outrem, ainda que exclusivamente
moral, comete ato ilícito". Por seu turno, dispõe o art. 927 do Código Civil que "aquele que, por ato ilícito(arts. 186 e 187), causar
dano a outrem, fica obrigado a repará-lo". O fornecedor de serviços responde, independente da existência de culpa, pela reparação
dos danos causados aos consumidores por defeitos relacionados à prestação de serviços, consoante prescreve o art. 14 do CDC.
Destaque-se, por oportuno, que embora a relação de aqui estabelecida seja imprópria, haja vista as alegações da autora de nunca
ter contratado com o banco réu, aplica-se a norma do art.17 do CDC, como já mencionada acima. Sendo assim, basta a
comprovação do dano e do nexo de causalidade para responsabilizar o banco. Em face de todos esses argumentos, concluímos
pela responsabilidade indenizatória da parte ré. Na sua aferição, pois, devemos considerar o grau da culpa do causador do dano, a
concorrência da vítima, o conceito desta no meio social e o patrimônio dos envolvidos, isto porque, a indenização do dano moral
deve ser fixada de tal sorte, a desestimular novas condutas reprováveis. Ora, levando em conta o período em que a autora deixou
de usufruir de parte de seu salário que já é de pouca monta por mais de 2 (dois) anos; os transtornos sofridos em decorrência de
um problema a que não deu causa; a boa-fé da autora; além dos fatores mencionados no parágrafo anterior, a culpa exclusiva da
parte ré e a ausência de comprovação de maiores prejuízos ou desdobramentos (até mesmo porque, não há comprovação nos
autos, por parte do autor, de que a situação descrita por ele, o tenha exposto a qualquer outro transtorno além dos que já foram
tomados em consideração), arbitro em R$ 7.000,00 (sete mil reais) a indenização devida pelo banco réu, a título de danos morais.
POR TODO O EXPOSTO, com fundamento no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, e considerando as
circunstâncias que constam nos autos, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO contido na exordial, condenando o réu a desconstituir a
dívida do empréstimo consignado (R$ 3.863,44) em face da parte autora e confirmo os efeitos da tutela liminar concedida em fls.
19-21. Condeno também ao pagamento da restituição do indébito nos valores das parcelas descontadas indevidamente no valor
de R$ 2.737,25 (dois mil e setecentos e trinta e sete reais e vinte e cinco centavos), com a respectiva dobra, acrescidos de juros de
mora de 1% ao mês e correção monetária, ambos a contar da data do evento danoso até o efetivo pagamento, por tratar-se de
responsabilidade extracontratual (súmulas 43 e 54 do STJ). Condeno ainda ao pagamento de indenização no valor de R$ 7.000,00
(sete mil reais), a título de dano morais, a ser calculada, sob a incidência de correção desde a publicação desta decisão (STJ,
REsp. 204.677/ES), pelo índice adotado pelo IBGE-INPC (artigo 389, NCC). Juros moratórios de 1,0% (um por cento ao mês)
(NCC art. 406 e CTN, art. 161, § 1º), a partir da citação (NCC art. 405). Decisão isenta de custas e honorários advocatícios, como
dispõe o artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.São Mateus "Casa da Justiça", 28 de junho de
2017.Marco Aurélio Barrêto MarquesJuiz de Direito Titular da Comarca Resp: 180786
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ADVOGADO: JOSE RIBAMAR ROCHA NEIVA FILHO ( OAB 1170-PI )

REU: CAMED ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA e MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A
ADVOGADO: ANDRESSA JOELMA SALES ARAÚJO ( OAB 13972-PI ) e BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI (
OAB 21678-PE ) e JULIANO NICOLAU DE CASTRO ( OAB 292121-SP ) e KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGÃO
RODRIGUES ( OAB 084676-RJ ) e LIA DE OLIVEIRA SOUSA ( OAB 7816-MA ) e MARCELLA GUEDES DA SILVA ( OAB
36736-PE )

Secretaria de VaraProcesso: Nº 3-13.2017.8.10.0128 (32017)Ação: cominatória para a obrigação de fazer, cumulada com
cobrança de seguro e indenização por danos morais e materiais , com pedido de antecipação dos efeitos da tutela de
urgênciaDemandante: Célia Maria de Albuquerque LeitãoAdvogado: Dr. José Ribamar Neiva Filho (OAB/PI n° 1170)Requeridos:
MAPFRE Seguros Gerais S/A e CAMED Administradora e Corretora de Seguros LTDAAdvogados: Dr. Bruno Henrique de Oliveira
Vanderlei (OAB/PE n° 21.678), Dra. Keila Christian Zanatta Manangão Rodrigues (OAB/RJ n° 84.676) e Dr. Juliano Nicolau de
Castro (OAB/SP n° 292.121) S E N T E N Ç AVistos e etc... CÉLIA MARIA DE ALBUQUERQUE LEITÃO, devidamente qualificada
e representada nos autos, ingressou com AÇÃO COMINATÓRIA PARA A OBRIGAÇÃO DE FAZER, CUMULADA COM
COBRANÇA DE SEGURO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS
EFEITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA em face da MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (Mapfre Seguros) e da CAMED
ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA, devidamente qualificadas e representadas, alegando em seu favor os
seguintes motivos: 1) que aderiu ao Contrato de Seguro junto à Mapfre (apólice nº. 2103/0005103/62, Ramo 62, Produto 637), com
inicio de vigência em 05/11/2015 e término em 03/11/2020), pagando o valor de R$ 3.944,98, referente ao prêmio em caso de
ocorrência de sinistro; 2) que consta da Proposta de Seguro Penhor Rural nº. 637, os dados do risco coberturas, limites e prêmios;
3) que no dia 07/11/2016, a propriedade a qual é acobertada pelo seguro (Fazenda Três Marias), foi tomada por incêndio de
grandes proporções, destruindo toda a sua produção agrícola, vegetação nativa, benfeitorias e estruturas voltadas para o
manuseio e manutenção de animais e insumos; 4) que acionou as requeridas (Mapfre a Camed), a fim de receber os valores das
apólices correspondentes a incêndio/queda de raio/explosão no valor de R$ 165.000,00, e vendaval/granizo/fumaça no valor de R$
16.500,00, previstos na Proposta de Seguro Penhor Rural nº. 637; 5) que foi orientada pela Corretora Intermediadora a produzir
Laudo Técnico, atestando a causa e a extensão dos danos; 6) que houve negativa de cobertura do seguro contratado por parte da
MAPFRE, pois somente ofertou a quantia de R$ 6.801,83, valor este referente, tão somente, a cobertura da cerca de arame
farpado destruído pelo incêndio; 7) que em virtude da negativa de cobertura por parte da Seguradora MAPFRE, vem sofrendo
sérios prejuízos de ordem material e moral, posto que ficou impossibilitada de dá continuidade as atividades agrícolas
desenvolvidas em sua propriedade rural; 8) que em virtude da paralisação das atividades corre o iminente risco de ver penhorado a
sua única propriedade imobiliária, vez que não terá mais condições de pagar o financiamento representado pela Cédula Rural
Hipotecária nº. 56.2015.7192.24320 junto ao Banco do Nordeste do Brasil S.A, no valor de R$ 397.767,06; 9) pleiteou às fl. 25,
Tutela Antecipatória de Urgência, para o fim de compelir a Seguradora Mapfre a pagar os valores das apólices correspondentes a
incêndio/queda de raio/explosão no valor de R$ 165.000,00 e vendaval/granizo/fumaça no valor de R$ 16.500,00, previstos na
Proposta de Seguro Penhor Rural nº. 637; 9) que sofreu perdas e danos [materiais: emergentes e lucros cessantes], no valor de
R$ 456.630,00, e morais em razão da negativa de cobertura, pois entende que, o abalo psíquico sofrido pelo incêndio e pela
posterior negativa de cobertura da MAPFRE e da omissão da Corretora CAMED, ultrapassa o mero conceito de aborrecimento
decorrente das relações comerciais do dia-a-dia. Para fazer prova do alegado acostou às fls. 38/40, Atestados Médicos para
demonstrar o seu atual estado de saúde; às fl. 41, Boletim de Ocorrência do Sinistro; às fl. 42, Comunicação ao Banco do Nordeste
do Brasil S.A, comunicando a ocorrência do sinistro; às fls. 43/57, Termo de Apuração de Prejuízos da Mapfre Seguros,
Requisições e Respostas; às fls. 58/62, Penhor Rural; às fls. 63/64, Certidão de Registro de Imóvel Cédula Hipotecária; às fls.
67/80, Cédula Rural Hipotecária firmada com o Banco do Nordeste do Brasil S.A, com hipoteca em primeiro grau; às fls. 95/97,
Laudo de Exame Pericial em Local de Incêndio elaborado pelo Corpo de Bombeiros; às fls. 98/107, Fotografias ilustrativas da
ocorrência do sinistro; às fls. 108/146, Laudo Técnico Ambiental elaborado pela Construtora Planejare Ltda e às fls. 148/159,
demais documentos. Às fls. 161/165, foi deferida a antecipação da tutela de urgência, a fim de compelir a MAPFRE a pagar os
valores referentes a incêndio/queda de raio/explosão no valor de R$ 165.000,00 e vendaval/granizo/fumaça no valor de R$
16.500,00, previstos na Proposta de Seguro Penhor Rural nº. 637, em razão dos danos que já vem sofrendo a segurada/autora,
pela negativa de cobertura e pela patente plausibilidade do direito invocado. Às fls. 198/208, a autora informou o descumprimento
por parte da Seguradora Mapfre da medida liminar de urgência, culminando com nova decisão lavrada às fls. 194/195, com nova
determinação de citação da Seguradora para o fiel cumprimento do preceito liminar. Às fls. 216/228, a requerida CAMED
Administradora e Corretora de Seguros Ltda, apresentou Contestação alegando em seu favor os seguintes motivos: em preliminar:
1) Ilegitimidade Passiva da Corretora, por ser mera intermediária, ou seja, mera intermediária na relação contratual de seguros; no
mérito: 2) ausência de responsabilidade da corretora para o pagamento do sinistro; 3) inexistência de conduta ilícita por parte da
corretora; 4) impossibilidade de inversão do ônus da prova; 5) ao final, pugna pela total improcedência do pedido com relação à
corretora CAMED. Às fls. 245/259, a requerida MAPFRE Seguros Gerais, apresentou Contestação alegando em seu favor os
seguintes motivos: em preliminar: 1) incompetência territorial do juízo, pois entende ser o lugar do ato ou fato para a ação que
busca reparação por dano; no mérito: 2) inexistência de relação de consumo e da impossibilidade de inversão do ônus da prova; 3)
do correto pagamento da indenização à autora conforme os danos apurados em regulação ao sinistro; 4) inexistência de danos
materiais, lucros cessantes e danos morais; 5) ao final, pugna pela total improcedência do pedido autoral. Às fls. 291, foi
determinada a citação da parte autora para manifestação sobre as contestações apresentadas, o que foi atendido às fls. 343/370,
por meio de Réplica, onde a postulante reitera e pugna pela procedência da presente ação em todos os seus termos, com o
julgamento antecipado do mérito. Às fls. 294/312, foi juntado ao bojo do caderno processual comprovante de interposição de
Agravo de instrumento por parte da Mapfre Seguros, atacando a decisão antecipatória de urgência anteriormente concedida. Às
fls. 396/398, sobreveio à informação oriunda do TJMA de decisão da lavra da Desembargadora Ângela Maria Moraes Salazar, nos
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autos do Agravo de Instrumento nº. 0800593-50.2017.8.10.0000, cassando a decisão antecipatória de tutela da urgência, sob o
fundamento de ausência de fundamentação na decisão agravada.Vieram-me conclusos, DECIDO acerca da tutela de urgência,
emitindo resposta estatal, à luz do art. 93, inciso IX, da Constituição Cidadã.- Motivação Incialmente impõe-se justificar o
julgamento antecipado do pedido, porquanto entendo desnecessária a produção de provas em audiência. Estamos diante de uma
relação jurídica contratual securitária, onde é prevista situações de sinistros e suas respectivas apólices.Conforme ensinam
Cristiano Imhof e Bertha Steckert Rezende "portanto expressa e inédita previsão legal, há resolução do mérito quando o juiz
profere sentença julgando antecipadamente o pedido." (IMHOF, Cristiano; REZENDE, Bertha Steckert. O Novo Código de
Processo Civil Anotado Artigo por Artigo. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2015, p. 355). Pela regra novel, o juiz poderá julgar
antecipadamente o pedido quando não houver necessidade de produção de outras provas e quando o réu for revel ocorrer o efeito
previsto no art. 344 (que dispõe acerca da presunção de veracidade das alegações de fato feitas pelo autor) e não houver
requerimento de prova na forma do art. 349. A legislação instrumental civil com o advento da Lei nº. 13.105 de março de 2015, que
reformulou o então Código de Processo Civil de 1973, em tema de julgamento antecipado da pretensão resistida, assim o diz:"Art.
355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:I - não houver necessidade de
produção de outras provas;II - o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver requerimento de prova, na forma do
art. 349". (grifamos). Na espécie, compulsando detidamente os autos do presente processo, constata-se que se encontram
presentes os elementos de convicção para a efetiva prestação jurisdicional pleiteada, estando este magistrado com seu
convencimento formado, diante das provas documentais carreadas aos autos. Sendo assim, concordo com o julgamento
antecipado do mérito. No entanto, antes de adentrar na questão de fundo, questões prévias que dizem respeito às condições da
ação foram levantadas pelas demandadas, o que passo a analisá-las uma por uma. A CAMED - Corretora suscitou em preliminar:
ilegitimidade de parte, alegando ser mera intermediária na relação contratual de seguros. Razão não assiste a corretora. Muito
embora figure como mera intermediaria na relação contratual de seguros, a sua permanência no polo passivo da ação é medida
que se impõe, eis que participou da relação contratual com interveniência direta quando da celebração do contrato de seguro,
sendo, portanto, participe do negócio. O art. 114 do NCPC verbera que o litisconsorte é necessário quando a eficácia da sentença
depender da citação de todos os envolvidos, ou seja, de todos que devem ser litisconsortes. Por isso, a permanência da CAMED -
Corretora no polo passivo da presente ação é necessária, porque, participou de forma efetiva quando da celebração do contrato de
seguro. Colha-se da jurisprudência pátria:EMENTAAGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO. DANOS
MORAIS. LEGITIMIDADE PASSIVA.Legitimidade passiva da corretora de seguros e da Cooperativa que intermediaram a
contratação. (Agravo de Instrumento nº. 70013776679, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Pedro Luiz
Rodrigues Bossle, Julgado em 15/12/2015). Dessa forma, desacolho a preliminar de ilegitimidade de parte levantada pela CAMED
Administradora e Corretora de Seguros Ltda. Já a Seguradora MAPFRE SEGUROS arguiu em preliminar: não incidência do CDC
ao presente caso, por se tratar de relação meramente civil e incompetência territorial desse juízo para o processamento e
julgamento da presente ação. Razão não assiste à Seguradora. Inicialmente é necessário determinar se ao contrato de seguro
aplicar-se-á a norma consumerista ou civilista frente a um conflito existente, é necessário que se defina, primeiramente o contrato.
O Código Civil/1916 (CC, 2002, p.134) em seu artigo 1.432, conceituava o contrato de seguro como "aquele pelo qual uma das
partes se obriga para com a outra, mediante a paga de um prêmio, a indenizá-la do prejuízo resultante de riscos futuros, previstos
no contrato". Atualmente, o artigo 757 (CC, 2003, p.88), define este contrato como aquele pelo qual "o segurador se obriga,
mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos
predeterminados". Tzirulnik, (1997, p. 23), afirma que:"A operação de seguro implica a organização de uma mutualidade, ou o
agrupamento de um número mínimo de pessoas, submetidas aos mesmos riscos, cuja ocorrência e intensidade são suscetíveis de
tratamento autuarial, ou previsão estatística segundo a lei dos grandes números, o que permite a repartição proporcional das
perdas globais, resultantes dos sinistros, entre os seus componentes". (destacamos). De acordo com Krieger Filho (2000, p.27),
"qualquer coisa que exista ou seja esperada (res sperata), sujeita a riscos ou a influências economicamente desvantajosas, pode
ser objeto de um contrato de seguro". O conceito de consumidor está positivado no CDC, no artigo 2º, que traz a seguinte
redação: "Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final" (CDC,
2003, p. 470). O CDC utilizou a expressão "destinatário final" exatamente para delimitar aquele ou aqueles que adquirem ou
utilizam serviço ou produto para si e não como intermediários. Ora, no contrato de seguro o destinatário final é determinado por
aquele que vier a sofrer uma das hipóteses de sinistro previstas no contrato. O artigo 3º dispõe: "fornecedor é toda pessoa física ou
jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividades de
produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou
prestação de serviços" (CDC, 2003, p. 470). Portanto, para que haja a aplicação do Código de Defesa do Consumidor aos
contratos de seguro, é preciso, primeiramente, que o segurado enquadre-se nos termos do artigo 2º do Código de Defesa do
Consumidor. Deste modo, nota-se, inicialmente, que é equivocada a ideia de que alguém ou alguma empresa é, por excelência,
fornecedora ou consumidora. Cada caso definirá a aplicabilidade ou não das normas contidas no Código de Defesa do
Consumidor. Na simples leitura do supracitado artigo 3° conclui-se que a seguradora é pessoa jurídica, podendo ser nacional ou
mesmo estrangeira, e desenvolve atividade no mercado de consumo. Aliás, não deixando qualquer dúvida, o parágrafo 2º do artigo
em estudo é claro ao enfatizar que a atividade securitária está incluída nas atividades abrangidas pelo CDC. Assim, conclui-se que
a relação jurídica firmada entre seguradora e segurado é uma relação jurídica de consumo. Não olvidando, entretanto, o fato de
que esta afirmação não tem por consequência, a exclusão da incidência de outras normas. Este fato, portanto, cria a possibilidade
de incidência cumulativa do Código de Defesa do Consumidor com outras normas aos contratos de seguro. É importante destacar
que o Código de Defesa do Consumidor expressamente incluiu a atividade securitária para fins de submissão as suas normas no
parágrafo 2º do artigo 3º. Este Código, ao tratar das práticas contratuais, dá a entender que os dispositivos protetores se aplicariam
a todas as relações contratuais. O critério adotado pelo CDC para trazer obrigações face ao consumidor não são as relações
necessariamente contratuais. Basta tão somente a colocação de produtos ou serviços no mercado. E para um contrato de seguro
se caracterizar como relação de consumo ou melhor, para uma determinada situação advinda do contrato de seguro ser observada
sob a ótica do CDC - deve necessariamente ser constatado uma das duas formas de dano causado ao segurado/consumidor: ou
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pelo vício do produto (do serviço). Ou seja, pelo não funcionamento adequado ou pelo fato, que se caracteriza quando causar dano
exterior ou simples não funcionamento. Quando uma dessas situações ocorrerem, aplica-se as regras do CDC. Um exemplo desse
tipo de situação é o contrato de seguro que não fornece ao segurado qualquer garantia. Um contrato de seguro que seja
desprovido de garantias naturalmente é um contrato com vício de serviço. Ocorrendo isso, todas as implicações do CDC vão
incidir, tais como prazos de prescrição, declaração de nulidade de cláusulas, dentre outras. De se ressaltar que a todos os
contratos de seguro são aplicadas as regras do Código de Defesa do Consumidor. É o que se depreende da análise do caput do
artigo 2º e do artigo 3º, parágrafo 2º deste diploma legal:"Artigo 2º. Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou
utiliza produto ou serviço como destinatário final.(...)Artigo 3º...parágrafo 2º. Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de
consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das
relações de caráter trabalhista". (grifamos). Colha-se da jurisprudência mais recente do Superior Tribunal de Justiça STJ:EMENTA
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SEGURO. INCÊNDIO. PERDA TOTAL. INDENIZAÇÃO PELO VALOR DA
APÓLICE. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/73. INEXISTÊNCIA. APLICAÇÃO DO CDC. POSSIBILIDADE. DANOS
EMERGENTES E LUCROS CESSANTES. COMPROVAÇÃO. APURAÇÃO DO QUANTUM DEBEATUR EM LIQUIDAÇÃO DE
SENTENÇA. POSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegação de ofensa aos art. 535 do
CPC/73 se faz de forma genérica, sem a demonstração exata dos pontos pelos quais o acórdão se fez omisso, contraditório ou
obscuro. Aplica-se, na hipótese, o óbice da Súmula 284 do STF. 2. A pessoa física que firma contrato de seguro visando à
proteção de seu próprio patrimônio é considerada destinatária final dos serviços securitários, incidindo, assim, em seu favor, as
normas do Código de Defesa do Consumidor. 3. O Superior Tribunal de Justiça, à luz do Código Civil de 1916 (art. 1.438),
consagrou o entendimento de que, em caso de perda total de imóvel segurado decorrente de incêndio, sem que se possa precisar
o valor dos prejuízos sofridos pelo segurado, será devido o valor integral da apólice. 4. A Corte de origem, analisando o acervo
fático-probatório dos autos, concluiu que a recorrente aceitou contratar o seguro sem exigir da autora comprovação quanto ao valor
dos bens existentes no estabelecimento comercial, que o sinistro em questão causou a destruição total do estabelecimento
comercial, do estoque de mercadorias lá contidos e dos demais produtos e equipamentos que se encontravam no interior da loja e
que tal sinistro causou o encerramento das atividades mercantis da autora. A alteração de tais premissas fáticas demandaria o
revolvimento dos fatos. (STJ. AgInt no RECURSO ESPECIAL nº. 1.214.034 - SC (2010/0180679-3). Rel. Min. RAUL ARAÚJO.
Quarta Turma. Data de julgamento: 14 de fevereiro de 2017). (grifamos). Dessa forma, a requerente, adquirindo serviço prestado
pela requerida Mapfre Seguros, assumiu a condição de consumidora, prevista no artigo 20 do CDC. Entre as partes estabeleceu-
se uma verdadeira relação de consumo, fato que fica ainda mais evidenciado pela celebração de contrato de adesão, instrumento
que não permite ao consumidor a discussão ou modificação de seu conteúdo, impondo ao aderente a submissão aos seus termos.
Segundo a moderna doutrina, a contratação por adesão, por si só autoriza a aplicação dos dispositivos do Código de Defesa do
Consumidor, já que se está diante da elaboração unilateral das cláusulas contratuais pelo economicamente mais forte, impondo-
se a proteção ao consumidor hipossuficiente. Por estas razões, desacolho a preliminar arguida pela Mapfre Seguros de não
incidência do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso. Quanto a preliminar de incompetência territorial deste juízo para
o processamento e julgamento da presente ação, também não assiste razão à Seguradora Mapfre. Por se tratar de uma relação de
consumo com a incidência das normas protetivas do CDC, a incompetência territorial suscitada pela Seguradora é meramente
relativa, sendo perfeitamente cabível o ajuizamento da presente ação cominatória nesta Comarca de São Mateus MA. Explico. Na
relação de consumo, à qual se adapta a prestação de serviços desempenhada pela Ré (proteção securitária), é, sem sombra de
dúvida o consumidor, vulnerável e hipossuficiente perante o poderio financeiro da mesma, sendo certo que deve o Judiciário não
só determinar medidas assecuratórias ao direito do consumidor, como inclusive, dar soluções alternativas para as questões
controvertidas que desta relação ganharam vida. Assiste aos consumidores a presunção legal da sua proteção. Esta presunção
está dita no 1º princípio em que se funda a Política Nacional das Relações de Consumo, na qual o reconhecimento da
vulnerabilidade do consumidor frente ao fornecedor, assim dita no inciso I, do art. 4º, do CDC, in verbis:"A política Nacional de
Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde (.) I
reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo; (.)". (grifamos). Aos Juízes é permitida a intervenção
nas relações de consumo, para dar soluções alternativas às questões controvertidas que desta relação ganharam vida. Assim
ressalta o  Código de Defesa do Consumidor em seus artigos 6º, VI e 14, caput:"São direitos básicos do consumidor: VI a efetiva
prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos. (.). O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à
prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos." (grifamos). Neste
sentido, o art. 101 do Códex Consumerista reza que:"Art. 101. Na ação de responsabilidade civil do fornecedor de produtos e
serviços, sem prejuízo do disposto nos Capítulos I e II deste título, serão observadas as seguintes normas:I - a ação pode ser
proposta no domicílio do autor". (grifamos). Apesar da propriedade rural atingida pelo incêndio ficar localizada no Município de
José de Freitas PI, o que atrairia a norma contida no art. 53 do Novo Código de Processo Civil, ou seja, o foro competente seria do
lugar do ato ou fato para a ação que vise reparação de ano, conforme previsão contida na letra a), inciso IV do referido artigo,
entendo que, por força da incidência de norma especial (CDC), o foro para o processamento da presente ação é do domicilio da
autora. Sustentou a Mapfre Seguros, que prevalece a eleição de Cláusula de Foro contida no contrato de adesão. No entanto, não
restou comprovado pela referida Seguradora, que a postulante não reside ou é domiciliada nesta Cidade de São Mateus MA. Isso
porque consta às fl. 159, comprovante de residência atestando o domicilio da autora nesta Cidade de São Mateus MA, somado ao
fato de que, pela conclusão do Laudo Técnico Ambiental, houve um prejuízo material de mais de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil
reais), inviabilizando a continuidade da produção agrícola e de insumos que a postulante desenvolvia na referida propriedade rural
tomada pelo incêndio, situação que levou forçosamente a requerente, vir a residir nesta Cidade de São Mateus MA com sua filha,
até resolver o impasse com a Seguradora. Ademais, por se tratar de relação de consumo toda e qualquer clausula que coloque o
consumidor em desvantagem, deverá ser interpretada pela ótica da vulnerabilidade do consumidor, hipossuficiente na relação.
Portanto, caberia a Mapfre Seguros, por força de norma contida no art. 373, II, do Novo Código de Processo Civil, provar que a
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consumidora/autora não é domiciliada nesta Cidade de São Mateus MA, para, justamente, ilidir a afirmação contida na peça
inaugural:"Art. 373. O ônus da prova incumbe:II ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor". (grifamos). Por outro lado, entendo que prevalece a norma contida no Código de Defesa do Consumidor, que possibilita
ao Consumidor o manejo de ação no foro do seu domicilio, levando-se em consideração o critério da especialidade das normas, ou
seja, normal especial prevalece sobre norma geral. Lex specialis derogat legi generali. A norma se diz especial quando contiver os
elementos de outra (geral) e acrescentar pormenores. Não há leis ou disposições especiais ou gerais, em termos absolutos.
Resultam da comparação entre elas, da qual se aponta uma relação de espécie a gênero. A norma será preponderante quando
especial. Portanto, estamos diante de uma faculdade que é garantida ao consumidor, isto é, a opção pela escolha do foro para o
manejo de ação para o restabelecimento do seu direito subjetivo violado. Nesse mesmosentido é a jurisprudência
majoritária:EMENTAAGRAVO DE INSTRUMENTO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
RELAÇÃO DE CONSUMO. FORO ESCOLHIDO PELO CONSUMIDOR. DECRETAÇÃO DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
33 DO STJ.1. O CÓDIGO DE DIREITO DO CONSUMIDOR, EM SEU ART. 6º, INC VIII, PRELECIONA COMO DIREITOS
BÁSICOS DO CONSUMIDOR A FACILITAÇÃO DA DEFESA. ASSIM, POR SE TRATAR DE PRINCÍPIO BASILAR, TÊM-SE
DECIDIDO QUE A COMPETÊNCIA TERRITORIAL CONSIDERA-SE DE NATUREZA ABSOLUTA.2. ESSA NORMA VISA À
PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR QUANDO É DEMANDADO EM FORO DISTINTO DE SEU DOMICILIO, A FIM DE FACILITAR A
DEFESA DE SEUS DIREITOS. CONTUDO, SE O PRÓPRIO CONSUMIDOR OPTA POR FORO DIVERSO DO SEU DOMICÍLIO
NÃO PODE O JUIZ DECLARAR-SE INCOMPETENTE CONSOANTE ENUNCIADO DA SÚMULA 33 DO STJ.3. CONFLITO
CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. (TJ-DF. 144913120098070000/DF
0014491-31.2009.807.0000. Rel. Des. NILSONI DE FREITAS. Julgado em 28/01/2010). EMENTACIVIL E PROCESSO CIVIL.
CONCESSÃO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA PRESUMIDA. NULIDADE DA CLÁUSULA DE
ELEIÇÃO DE FORO ESTIPULADA EM CONTRATO DE ADESÃO DE FRANQUIA. PRECEDENTES DE STJ. PROVIMENTO.-
Reconhecida a hipossuficiência do Agravante pelo juiz de piso (processo nº 0059058-63.2012.8.17.0001), ou seja, que a sua
situação econômica não lhe permite arcar com os custos do processo na sua comarca, deve ser afastada, até prova em contrario,
a cláusula de eleição de foro fixada em contrato de adesão de franquia, posto que a sua manutenção obstaculizaria o acesso do
Autor à justiça, porquanto este presumidamente não dispõe de meios para pagar os gastos com o deslocamento para outra
comarca (Porto Alegre/RS). Precedentes do STJ. Provimento do Agravo de Instrumento. (Processo: AI 3655434. TJPE. Órgão
Julgador: 2ª Câmara Cível. Publicação: 17/03/2015. Julgamento: 11 de Março de 2015. Relator: Cândido José da Fonte Saraiva de
Moraes). EMENTAPROCESSO CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA - AÇÃO ORDINÁRIA -
FORO DE ELEIÇÃO - DESEQUILÍBRIO ENTRE AS PARTES - IMPOSSIBILIDADE - APLICABILIDADE DO CDC - RECURSO
NÃO PROVIDO. A cláusula de eleição de foro, que resulta em desequilíbrio entre as partes, não pode prevalecer em detrimento
das normas de facilitação de defesa do consumidor estabelecidas no CDC. Recurso não provido. (AI 10148110073621001 - TJMG.
Julgamento: 14 de Agosto de 2013. Relator: Saldanha da Fonseca). (grifamos). Colha-se mais do STJ:EMENTAAGRAVO
REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA. FORO. COMPETÊNCIA RELATIVA. LOCAL DO
ACIDENTE. DOMICÍLIO DO AUTOR OU DO RÉU. LIVRE ESCOLHA DO AUTOR DA AÇÃO. PRECEDENTES. 1. A Segunda
Seção desta Corte firmou entendimento no sentido de que, na ação de cobrança do seguro DPVAT, constitui faculdade do autor
escolher entre o foro do seu próprio domicílio, o do local do acidente ou, ainda, o do domicílio do réu. 2. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO. (STJ. AgRg no REsp 1240981/RS. Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO. Terceira Turma. Julgado em
02/10/2012).EMENTAAGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA. FORO.
COMPETÊNCIA RELATIVA. PRECEDENTES.1. A Segunda Seção desta Corte firmou entendimento no sentido de que, na ação
de cobrança do seguro DPVAT, constitui faculdade do autor escolher entre o foro do seu próprio domicílio, o do local do acidente
ou, ainda, o do domicílio do réu.2. Agravo regimental não provido. (STJ. AgRg no REsp 1195128/ RS. Rel. Min. RICARDO VILLAS
BÔAS CUEVA. Terceira Turma. Julgado em 05/06/2012).EMENTACONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA.
ACIDENTE DE VEÍCULOS. SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT. SÚMULA 33/STJ.1. "A incompetência relativa não pode ser
declarada de ofício" (Súmula n. 33/STJ).2. Constitui faculdade do autor escolher entre qualquer dos forospossíveis para
ajuizamento da ação decorrente de contrato de seguro (parágrafo único do art. 100 do CPC); bem como, ainda, o do domicílio do
réu (art. 94 do CPC). Precedentes. 3. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo suscitado. (STJ. CC 110236/MS. Rel.
Min. MARIA ISABEL GALLOTTI. Segunda Seção. Julgado em 25/05/2011). Por estas razões não acolho a preliminar suscitada
pela Mapfre Seguros de incompetência territorial desse juízo.DO MÉRITO Cuida-se de Ação Cominatória para a Obrigação de
Fazer, Cumulada com Cobrança de Seguro e Indenização por Danos Morais e Materiais, com Pedido de Antecipação dos Efeitos
da Tutela de Urgência, por meio da qual pretende a Autora que seja compelida a Mapfre Seguros a pagar os valores referentes às
apólices previstas no Contrato de Seguro de Penhor Rural em caso de incêndio e fumaça, bem como ser indenizada pelos danos
materiais (lucros cessantes e emergentes) e morais em face da negativa de cobertura por parte da seguradora. A controvérsia
instalada nos autos diz respeito a legitimidade da negativa de cobertura do seguro contratado. Na realidade o que pretende a
postulante é o recebimento da indenização securitária prevista no Contrato de Adesão repousado às fls. 61/63, nos casos
especificados de cobertura em caso de sinistro. Incontroverso, portanto, a existência de contrato de adesão a seguro obrigatório e
da relação jurídica entabulada, conforme se depreende dos documentos acostados no bojo do caderno processual, notadamente,
Contrato de Seguro e de Penhor Rural com garantia hipotecaria junto ao Banco do Nordeste, com hipoteca em primeiro grau do
imóvel tomado pelo incêndio. Com isso, se formou uma relação jurídica contratual onde prevê cláusulas de cobertura de sinistros,
tais como: incêndio, explosão, raio, dentre outros. A Mapfre Seguros em sua contestação, no mérito, alega que: 2) inexistência de
relação de consumo e da impossibilidade de inversão do ônus da prova; 3) do correto pagamento da indenização à autora
conforme os danos apurados em regulação ao sinistro; 4) inexistência de danos materiais, lucros cessantes e danos morais.
Conforme se extrai do Contrato de Penhor Rural firmado com a Mapfre Seguros, há situações de cobertura em casos de
incêndio/raio/explosão/fumaça, dentre outros. Resta comprovado de maneira satisfatória pela documentação acostada com a atrial,
que o sinistro ocorreu [conforme Boletim de Ocorrência], fato não impugnado pela Mapfre Seguros em sua Contestação. Por sua
vez, o Corpo de Bombeiros, atestou o incêndio na propriedade da autora, no entanto, não sabendo precisar as causas do incêndio
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que assolou a propriedade da requerente. Em especial, o Laudo Técnico Ambiental adormecido às fls. 148/159, demonstra de
forma satisfatória os danos causados pelo incêndio em montante que ultrapassa mais de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais).
Quanto ao argumento de que é correto o pagamento da indenização à autora conforme os danos apurados em regulação ao
sinistro, não se mostra compatível e não se coaduna com a relação de consumo entabulada entre as partes e, tampouco, com o
principio da boa-fé contratual. Hodiernamente, vivemos uma instabilidade jurídica latente, decorrência das mudanças sociais e
jurídicas surgidas com a evolução dos direitos e dos deveres de todo cidadão agir de acordo com o princípio da boa-fé, que rege
não só as relações de contrato, mas de toda e qualquer relação social. Não se mostra plausível, dessa forma, em razão da vasta
documentação acostada aos autos, que o valor que entende a Mapfre Seguros é o correto e previsto em contrato de acordo com a
regulação de sinistro prevista em contraposição a prova dos autos que demonstra claramente os danos causados na propriedade
da requerente. Doutra banda, resta por demais comprovado por meio do Contrato de Hipoteca, firmado com o Bando do Nordeste
que a requerente encontra-se em situação de difícil e incerta reparação em razão do iminente perigo de ser penhorada a sua
propriedade rural, dada como garantia no Contrato de Penhor (Cédula Rural), vez que, o valor que entende a Mapfre Seguros, não
é suficiente, sequer, para cobrir os danos mais urgentes de quem exercia atividade agropastoril e de produção de insumos, quiçá o
financiamento junto ao Banco do Nordeste. Mesmo diante de clausula contratual que verse o contrário, não se pode admitir, que a
expectativa de quem contrata seguro com o intuito de ver protegido seu patrimônio, se resuma ou se limite nas condições impostas
no Contrato de Seguro, que coloca flagrantemente o consumidor em nítida desvantagem exagerada, impondo o pagamento
somente das benfeitorias sem considerar que o termo benfeitoria engloba tudo aquilo que faz parte do imóvel em sua essência.
Por estas razões, entendo que assiste razão, pelo menos em parte, a postulante. Explico. Não se pode deixar de considerar que a
Mapfre Seguros aceitou contratar o seguro no valor apresentado e quando o fez, não exigiu da requerente a comprovação quanto
ao valor dos bens existentes no imóvel rural segurado, não sendo sequer razoável acatar a tese da requerida no sentido de que
agora o pagamento da indenização a que faz jus a requerente fica condicionado a apresentação de uma série de documentos que
comprovem a aquisição dos produtos incendiados, notadamente, em razão de vultosa quantia financiada junto ao Banco do
Nordeste para a aquisição dos utensílios e produtos para a atividade agropastoril desenvolvida na propriedade. É certo que o
sinistro em questão causou a destruição total das estruturas voltadas para a produção conforme fotografias repousadas aos autos,
notadamente do estoque de mercadorias lá contido e dos demais produtos e equipamentos que se encontravam no interior da
propriedade rural, ocasionando, pois, o encerramento das atividades da Autora. Não tendo havido apuração quando da
contratação, e tendo sido total a perda da autora, conforme atesta o Laudo Técnico Ambiental, torna-se impossível aferir se o valor
dos danos era inferior ao valor da apólice, razão pela qual deve ser pago no valor total desta. O entendimento acima exposto está
em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça STJ:PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS INFRINGENTES. SEGUROS. INCÊNDIO. CÓDIGO CIVIL DE 1916. PERDA TOTAL. VALOR DA APÓLICE. 1. São
cabíveis embargos infringentes quando o acórdão não unânime houver reformado, em grau de apelação, a sentença de mérito, ou
houver julgado procedente a ação rescisória (CPC/1973, art. 530).2. No contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o
pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados (CC,
art. 757). É, pois, ajuste por meio do qual o segurador assume obrigação de pagar ao segurado certa indenização, caso o risco a
que está sujeito o segurado, futuro, incerto e especificamente previsto, venha a se realizar.3. O Superior Tribunal de Justiça, à luz
do Código Civil de 1916 (art. 1.438), consagrou o entendimento de que, em caso de perda total de imóvel segurado, decorrente de
incêndio, será devido o valor integral da apólice. (REsp 1.245.645/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA,
julgado em 24/05/2016, DJe de 23/06/2016).DEPARTAMENTO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NO SINISTRO. CERCEAMENTO DE
DEFESA COM O JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INOCORRÊNCIA. VALOR DO DANO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DAS
MERCADORIAS EM ESTOQUE. PERDA TOTAL. VALOR DA APÓLICE. RECUSA INJUSTIFICADA NO PAGAMENTO. LUCROS
CESSANTES DEVIDOS. TERMO INICIAL DOS LUCROS CESSANTES. APÓS PRAZO DE RECONSTRUÇÃO DO IMÓVEL E
REAPARELHAMENTO DE SUAS INSTALAÇÕES. JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA CITAÇÃO. I.- Não ocorreu o alegado
cerceamento de defesa com o julgamento antecipado da lide, pois o Juízo não explicitou pari passu as fontes probatórias que
consultou, mas as observações permitem seguramente concluir que leu os autos, analisou e sopesou os elementos sensíveis
exteriorizados nos seus documentos, ponderou-os à luz das alegações das partes, e chegou à conclusão de que havia
consistência conclusiva para o julgamento, sem necessidade de abrir ensejo à produção de prova oral e pericial.II.- Havendo perda
total do bem segurado e inexistindo prova acerca dos prejuízos sofridos, deve a indenização securitária ser paga pelo valor da
apólice. Precedentes.III.- A jurisprudência desta Corte orienta que são devidos lucros cessantes pela seguradora em razão da
demora no pagamento da indenização, que impede a empresa segurada de exercer suas atividades.IV.- No presente caso, com a
destruição do imóvel, os lucros cessantes são devidos a partir do momento em que a empresa estaria apta a reiniciar suas
atividades se não houvesse o descumprimento contratual por parte da seguradora.V.- Nos casos de responsabilidade contratual,
os juros de mora são contados da data da citação. Precedentes.Recurso especial parcialmente provido. (REsp 839.123/RJ, Rel.
Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/09/2009, DJe de 15/12/2009) Desse modo, diante da recusa indevida
de proceder ao pagamento da indenização securitária, deve a Seguradora Mapfre responder pelos danos materiais suportados
pela demandante, na exata medida em que muitas dessas graves conseqüências originaram-se diretamente do infortúnio, ao
passo que outras poderiam ser abrandadas se houvesse o pronto atendimento da cobertura reclamada. A prima facie mostra-se
abusiva a clausula que impede o uso costumeiro e adequado do bem objeto do pacto, pois confere vantagem exarcebada ao
fornecedor. Em sendo o sinistro decorrente de risco predeterminado, reconhece-se o dever indenizatório da seguradora, conforme
inteligência do art. 757 do Código Civil:"Art. 757. Pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do
prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados". Em redação mais
ampla e técnica que a do art. 1.432 do Código anterior, adstrita à avença securitária de dano e ao principio indenitário ou
indenizatório a ela subjacente, o artigo em pauta define o contrato de seguro referindo, em primeiro lugar, a contratação da
garantia de riscos de qualquer interesse legítimo do segurado, portanto não só o prejuízo advindo do sinistro de uma coisa, já que
no seguro de pessoa garante-se um statu quo do ser humano. Trata-se do risco de que sobrevenha um evento futuro e incerto, ou
de data incerta, não adstrito à vontade exclusiva de uma das partes, chamado, quando ocorre, de sinistro, que tenha sido previsto
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e que cause lesão a interesse do segurado, assim operando-se sua garantia, pelo segurador, mediante a entrega àquele, de um
capital previamente limitado. Dá-se, pois, como se costuma dizer, verdadeira transferência, ao segurador, do risco de lesão a
interesse do segurado. Isso, porém, individualmente tomado o seguro, sempre mediante o pagamento de uma contraprestação do
segurado, o prêmio devido. Assim, entendo que a clausula inserida no contrato de seguro, que limita o pagamento somente das
benfeitorias em regulação ao sinistro é nula de pleno direito e totalmente abusiva. Colha-se da jurisprudência:EMENTAAGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC)- CONTRATO DE SEGURO - RESILIÇÃO UNILATERAL - APLICABILIDADE
DO CDC - CLÁUSULAS ABUSIVAS - EXISTÊNCIA - INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7/STJ - RECURSO DESPROVIDO, COM
APLICAÇÃO DE MULTA (ART. 557, § 2º, DO CPC).1. Impossível a revisão do entendimento firmado na Corte de origem acerca da
existência de cláusulas contratuais abusivas e descabimento do cancelamento do seguro de maneira unilateral, sob pena de
ofensa às Súmulas 5 e 7 do STJ. 2. Recurso a que se nega provimento. (STJ. AgRg no AREsp 23458 SC 2011/0156585-7. Quarta
Turma. 21 de Junho de 2012. Rel. Min. MARCO BUZZI). EMENTAAPELAÇAO CÍVEL AÇAO DE INDENIZAÇAO - PRELIMINAR -
CERCEAMENTO DE DEFESA - AUSÊNCIA DE NULIDADE - MÉRITO - RELAÇAO DE CONSUMO - INTERPRETAÇAO DO
CONTRATO DE ADESAO - CLÁUSULA ABUSIVA - CONTRATO DE SEGURO - RISCO PREDETERMINADO - INTELIGÊNCIA
DO ART. 757, CC - JUROS MORATÓRIOSEX PERSONA- CIENTIFICAÇAO DO SINISTRO - INTELIGÊNCIA DO ART. 397,
ÚNICO, CC - RECURSO IMPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA.1. Não gera nulidade o julgamento antecipado da lide antes da
realização da audiência preliminar quando existir nos autos provas suficientes para formar o convencimento do Magistrado.
Preliminar rejeitada.2. Mérito: Em se tratando de relação consumerista, aplicam-se os dispositivos do CDC, conferindo ao contrato
de adesão interpretação favorável ao consumidor.3. Não se aplica cláusula contratual abusiva que impede o uso costumeiro e
adequado do bem objeto do pacto, pois confere vantagem exarcebada ao fornecedor.4. Em sendo o sinistro decorrente de risco
predeterminado, reconhece-se o dever indenizatório da seguradora. Inteligência do art. 757, CC.5. Os juros de mora na
modalidade ex persona aplicam-se a partir da ciência da obrigação que, nos casos de indenização decorrente dos contratos de
seguro, ocorre com a cientificação do sinistro à seguradora. Inteligência 397, único, CC.6. Recurso ao qual nega-se provimento
para manter a r. sentença em sua integralidade. (TJ-ES. AC 12050118111/ES. Terceira Câmara Cível. 23 de Janeiro de 2007.
Relator ALINALDO FARIA DE SOUZA). Resta cristalino, pois, o dever indenizatório da Seguradora Mapfre a pagar os valores
concernentes às apólices referentes aos riscos pré-determinados no contrato: incêndio/queda de raio/explosão no valor de R$
165.000,00 (cento e sessenta e cinco mil reais) e vendaval/granizo/fumaça no valor de R$ 16.500,00 (dezesseis mil e quinhentos
reais), previstos na Proposta de Seguro Penhor Rural nº. 637. Apesar de constar do bojo dos autos Laudo Técnico Ambiental
atestando os danos causados na propriedade da autora em valor que ultrapassa a casa dos R$ 400.000,00 (quatrocentos mil
reais) entendo que o valor indenizatório referente ao seguro contratado é somente aquele previsto no contrato, levando-se em
consideração a perca total do bem segurado. A jurisprudência majoritária assim se posiciona:EMENTAAPELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO
DE COBRANÇA. SEGURO DE IMOVEL. INCÊNDIO. PERDA TOTAL. VALOR DA INDENIZAÇÃO. PREVISTO NA APÓLICE.
CLAUSULA DE DEPRECIAÇÃO AFASTADA. ABUSIVIDADE.1. O contrato de seguro tem o objetivo de garantir o pagamento de
indenização para a hipótese de ocorrer à condição suspensiva, consubstanciada no evento danoso previsto contratualmente, cuja
obrigação do segurado é o pagamento do prêmio devido e de prestar as informações necessárias para a avaliação do risco. Em
contrapartida a seguradora deve informar as garantias dadas e pagar a indenização devida no lapso de tempo estipulado.
Inteligência do art. 757 do Código Civil.2. Igualmente, é elemento essencial deste tipo de pacto a boa-fé, caracterizado pela
sinceridade e lealdade nas informações prestadas pelas partes e cumprimento das obrigações avençadas, nos termos do art. 422
da atual legislação civil.3. Contudo, desonera-se a seguradora de satisfazer a obrigação assumida apenas na hipótese de ser
comprovado o dolo ou má-fé do segurado para a implementação do risco e obtenção da referida indenização.4. Assim, caso seja
agravado intencionalmente o risco estipulado, ocorrerá o desequilíbrio da relação contratual, onde a seguradora receberá um
prêmio inferior à condição de perigo de dano garantida, em desconformidade com o avençado e o disposto no art. 768 da lei civil,
não bastando para tanto a mera negligência ou imprudência do segurado.5. Em caso de sinistro com perda total do bem, não há
dúvida de que... a indenização a ser paga ao segurado deverá ser aquela constante na apólice e não qualquer outro valor,
baseada em avaliações dos prejuízos.6. Portanto, implementado o risco contratado deve a seguradora proceder ao pagamento do
capital indenizatório contratado, tendo em vista que a confiança mútua é elemento essencial neste tipo de avença.7. A seguradora
não comprovou a ocorrência de dolo ou má-fé do segurado sobre as informações prestadas, ônus que lhe cabia e do qual não se
desincumbiu, a teor do que estabelece o art. 333, inciso II, do CPC.8. Reputa-se abusiva a cláusula de depreciação, por desnaturar
o objeto do contrato, isto é, a garantia dos prejuízos advindos em virtude do sinistro, em indenização compatível com o valor do
prêmio adimplido. Negado provimento ao apelo. (Apelação Cível Nº 70061361168, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do
RS, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, Julgado em 29/10/2014).EMENTAAGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE
INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. SEGURO. IMÓVEL. PERDA TOTAL DO BEM. PAGAMENTO. VALOR DA APÓLICE.
QUITAÇÃO. INDENIZAÇÃO. CABIMENTO. DECISÃO PROFERIDA POR DESEMBARGADOR CONVOCADO. OFENSA AO
PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL NÃO CONFIGURADA.1. O valor da indenização a ser paga em caso de perda total do imóvel, é
baseada no valor da apólice.2. A quitação dada pelo segurado, no caso de cumprimento parcial do contrato, não impede o
ingresso em juízo.3. Não configura ofensa ao princípio do juiz natural, decisão proferida por Desembargador convocado para atuar
nesta Corte Superior, uma vez que a medida excepcional de convocação encontra amparo na Portaria nº 557 de 17.12.2008, nos
termos do art. 56 do Regimento Interno/ STJ.4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ. AgRg no Ag 553839 SC
2003/0177044-5. Relator Ministro Sidnei Beneti. Julgamento em 13/10/2009). Os pressupostos do contrato de seguro são a
cobertura de evento futuro e incerto capaz de gerar dano ao segurado, cuja mutualidade está consubstanciada na reparação
imediata do prejuízo sofrido, ante a transferência do encargo de suportar este risco para a seguradora. Permeadas estas
condições pelo elemento essencial deste tipo de pacto, qual seja, a boa-fé, nos termos do art. 422 da atual legislação civil,
caracterizado pela sinceridade e lealdade nas informações prestadas pelas partes e cumprimento das obrigações avençadas.
Saliente-se que presentes as condições precitadas, deve ser feito o pagamento da obrigação assumida pela seguradora nos
limites contratados e condições acordadas, desonerando-se aquela de satisfazer a obrigação assumida apenas na hipótese de
comprovado o dolo ou má-fé do segurado para a implementação do risco e obtenção da referida indenização. O certo é que a
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Seguradora Mapfre ao não demonstrar suas alegações, prevalece a presunção do atingimento do teto, pois há necessidade de
aquisição de novos bens e insumos, pois os anteriores foram totalmente destruídos no incêndio. Assim havendo prova suficiente
do real valor do prejuízo em decorrência do sinistro (incêndio) ocorrido na propriedade rural da postulante, o valor da indenização
securitária a ser paga pela Seguradora Mapfre é aquela prevista na apólice contratada. Colha-se mais da jurisprudência
dominante:APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SEGURO.
INCÊNDIO. PERDA TOTAL DO BEM SEGURADO. DEVIDA A INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PREVISTA NA APÓLICE EM SUA
INTEGRALIDADE.Trata-se de ação de cobrança de cobertura securitária cumulada com indenização por danos morais,
relativamente ao contrato de seguro residencial firmado entre as partes, julgada parcialmente procedente na origem. Cumpre à
seguradora realizar a prévia vistoria no imóvel a ser segurado a fim de avaliar o bem e os bens que eventualmente o guarnecem,
estabelecendo o grau de vulnerabilidade a sinistros e, ainda, estabelecer o valor correto a ser segurado. Se assim não procedeu,
deve responder por sua desídia. Consoante entendimento jurisprudencial uníssono, havendo perda total do bem, o segurado faz
jus a indenização prevista na apólice. Precedente do e. STJ e do TJ/RS. Na situação em evidência, destarte, segundo o laudo do
Corpo de Bombeiros de fl. 11, houve a perda total do imóvel segurado em decorrência do incêndio do dia19/05/2009. Embora a
demandada alegue que não concordou com o laudo do corpo de bombeiros porquanto este não é o instituto apto a discernir esta
evidência, no panorama probatório carreado aos autos nada há em sentido contrário, pelo que se conclui que a demandada não se
desincumbiu do ônus probatório que lhe recaia, "ex vi legis" do art. 333, inc. II, do CPC. Manutenção da sentença que condenou a
ré ao pagamento da diferença pleiteada, acrescida de correção monetária, pelo mesmo índice contratado, desde a data do
desembolso da primeira parte, e de juros moratórios de 1% ao mês, contados da citação, é a medida impositiva. No tocante aos
ônus da sucumbência, em se tratando de ação de cobrança cumulada com indenização por danos morais, portanto, com dois
pedidos, e, tendo cada uma das partes decaído em um dos pleitos, verifica-se a sucumbência recíproca, devendo os ônus
sucumbenciais ser distribuídos igualmente entre as partes. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. (Apelação Cível Nº
70038311379, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Niwton Carpes da Silva, Julgado em 04/04/2013).Quanto
ao dano moral, sobre o tema, colhe-se da temática, da lavra de PLÁCIDO E SILVA, os seguintes ensinamentos, quando conceitua
de forma brilhante dano moral, em sua obra intitulada Vocabulário Jurídico, volume II, p. 05, editora Forense, 1989, in verbis:
"Assim se diz da ofensa ou violação que não vem ferir os bens patrimoniais, propriamente ditos, de uma pessoa, mas os seus bens
de ordem moral, tais sejam os que se referem à sua liberdade, à sua honra, à sua pessoa ou à sua família" (grifo
nosso)Robustecendo este entendimento, não há como deixar de trazer à colação a abalizada ponderação doutrinária do sempre
bem lembrado PONTES DE MIRANDA, quando enfatiza em sua obra que:"O homem que causa dano a outrem, não prejudica
somente a este, mas à ordem social; nem lhe corrige o defeito de adaptação. O que faz é consolar o prejudicado, com a prestação
do equivalente, ou o que mais preciso e exato, com a expectativa jurídica da reparação"## Comentários também nesse sentido são
encontrados no ensaio "Responsabilidades", de SÉRGIO CARLOS COVELLO, publicado na coleção Responsabilidade Civil -
Doutrina e Jurisprudência (ed. Saraiva, Coordenação de YUSSEF SAID CAHALI, 1984, pp. 257 e ss.) que enuncia o seguinte
conceito sobre a matéria ora versada, referindo-se à antiga redação do art.159 do Código Civil, que encontra correspondência nos
arts.186 e 927 na Lei nº 10.406/2002:"O ato ilícito, segundo o conceito legal estampado no art. 159 do Código Civil, caracteriza-se
como toda ação ou omissão voluntária ou que implique negligência ou imprudência, cujo resultado acarrete violação de direito ou
ocasione prejuízo a outrem. Não exige uma participação plena da vontade de modo que importe dolo. Na configuração do ato,
basta, segundo bem explana Limongi França, que incidam a negligência e a imprudência, ou ainda a imperícia (variedade de
imprudência), elementos caracterizadores da simples culpa"Inquestionável a responsabilidade da parte Demandada pela
reparação civil pleiteada, ressaltando-se por oportuno que a dinâmica do seu comportamento concorreu de forma exclusiva para
que se verificasse o abalo moral sofrido pela Demandante.Justo por isso, impõe-se a indenização por danos morais. Na fixação da
indenização a esse título, recomendável que o arbitramento seja feito com moderação, proporcionalmente ao nível social e
econômico das partes, à lesividade da conduta e aos seus efeitos, orientando-se o juiz pelos critérios sugerido pela sábia doutrina
e pela farta jurisprudência.Assim, impende observar que a parte Demandada tem obtido lucros fabulosos, apresentando evidentes
sinais de opulência patrimonial.A gravidade do dano aparenta ser elevada, sendo de fácil constatação que o ocorrido realmente
perturbou o estado psicológico da parte Demandante, causando-lhe grande desassossego em sua vida.Quanto à reprovabilidade
da conduta da parte Demandada, ficou visível a luz do direito que esta agiu, no mínimo, com negligência e descaso.Na sua
aferição, pois, devemos considerar o grau da culpa do causador do dano, a concorrência da vítima, o conceito desta no meio social
e o patrimônio dos envolvidos, isto porque, a indenização do dano moral deve ser fixada de tal sorte, a desestimular novas
condutas reprováveis. Ora, levando em conta os transtornos sofridos em decorrência de um problema a que não deu causa; a boa-
fé da autora; além dos fatores mencionados no parágrafo anterior, a culpa exclusiva da parte ré, comprometimento do orçamento
familiar com despesas que deveriam ser arcados pela seguradora, além dos que já foram tomados em consideração, arbitro em R$
20.000,00 (vinte mil reais) a indenização devida pelos Réus, a título de danos morais. Quanto à tutela provisória, em fls. 397-398
consta decisão monocrática da Exma. Desembargadora Angela Maria Moraes Salazar que anulou a decisão liminar proferida por
este juízo em fls. 161-165 e ordenou que fosse proferida outra decisão. Pois bem, passarei a proferir nova decisão em sede de
tutela de urgência. Nos termos do artigo 300 a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e para a concessão da tutela de urgência, o juiz
pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer,
podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.Os requisitos gerais para o
seu deferimento são a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, que se entende pela
provável existência de um direito a ser tutelado e um provável perigo em face do dano ao possível direito pedido. A probabilidade
do direito está consubstanciada nos próprios fundamentos desta sentença acima expostos.Quanto ao justificado receio de
ineficácia da medida, a demanda em si demonstra o perigo de dano. Com efeito, os atos negativos e omissos dos requeridos, pode
acarretar dano ao longo do tempo a Autora, eis que, a mesma não possui recursos financeiros suficientes para dá continuidade a
sua produção agrícola totalmente comprometida, mormente para aquisição de insumos e estruturas para a recuperação de toda a
estrutura física e vegetal de sua propriedade rural destruídas pelo fogo. Sendo assim, visualizo que estão preenchidos os
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requisitos da concessão da tutela de urgência no presente caso.CONCLUSÃO Pelo exposto, julgo antecipadamente o mérito (art.
355, I, do CPC), para julgar PROCEDENTE o pedido, condenando solidariamente MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A e a CAMED
Administradora e Corretora de Seguros LTDA, ao pagamento dos valores correspondentes as apólices incêndio/queda de
raio/explosão no valor de R$ 165.000,00 (cento e sessenta e cinco mil reais) e vendaval/granizo/fumaça no valor de R$ 16.500,00
(dezesseis mil e quinhentos reais), previstos na Proposta de Seguro Penhor Rural nº. 637, corrigidos monetariamente pela
variação do IGP-M, a contar da data do sinistro, acrescida de juros de mora de 1% ao mês, desde a citação. Condeno os
Requeridos também ao pagamento de indenização no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a título de dano morais, acrescido de
juros de mora de 1% ao mês e correção monetária, ambos a contar da publicação desta sentença.Ainda, com fulcro no art. 300, do
CPC, CONCEDO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, e determino que a MAPFRE Seguros Gerais S/A e a CAMED Administradora e
Corretora de Seguros LTDA pague o valor da apólice referente ao risco "incêndio/queda de raio/ explosão" na quantia de R$
165.000,00 (cento e sessenta e cinco mil reais), bem como ao risco "fumaça" na quantia de R$ 16.500,00 (dezesseis mil e
quinhentos reais), no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais).Condeno solidariamnete a
Seguradora Mapfre ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação,
nos moldes do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil. Esclareço que o prazo de recurso para os Requeridos são de 30 (trinta)
dias, uma vez que se trata de litisconsórcio com procuradores diferentes, nos termos do art. 229, caput, do NCPC.Sendo o prazo
de recurso comum às partes, os procuradores poderão retirar os autos em carga somente em conjunto ou mediante prévio ajuste,
por petição nos autos (art. 107,§2.°, NCPC). Publique-se. Registre-se. Intime-se. São Mateus/MA, "Casa da Justiça" em
27/06/2017.Juiz Marco Aurélio Barrêto MarquesTitular da Comarca de São MateusProcesso: Nº 3-13.2017.8.10.0128 (32017)
Resp: 180786

PROCESSO Nº 0000050-89.2014.8.10.0128 (512014)
AÇÃO: PROCEDIMENTOS ESPECIAIS DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA | INTERDIÇÃO

REQUERENTE: SUZANA MARIA TEIXEIRA BRANDÃO DE OLIVEIRA

INTERDITANDO: ADAUTO AYMORÉ NINA BRANDÃO

Secretaria de Vara.Processo: Nº 50-89.2014.8.10.0128. (512014)Ação: Curatela de Interdito.Requerente: Ministério Público
Estadual prestando assistência a de Suzana Maria Teixeira Brandão de Oliveira.Requerido: Adauto Aymoré Nina
Brandão.Promotor: Dr. Clodomir Bandeira Lima Neto."...sobreleva-se a responsabilidade do Poder Judiciário, em sua função de
guardião da Justiça, vez que torna-se o último baluarte a quem pode recorrer a sociedade."S E N T E N Ç AO MINISTÉRIO
PÚBLICO ESTADUAL, por seu Promotor de Justiça, com fundamento e apoio no artigo 129, IX, da Carta Magna e artigos 34, V e
35, XXII, da Lei Complementar nº 13/91, e, ainda, nos artigos 747, inciso IV e 748, incisos I e II, ambos, ambos do Novo Código de
Processo Civil, ajuizou AÇÃO DE CURATELA DE INTERDITO em favor de Adauto Aymoré Nina Brandão, brasileiro, casado,
natural de São Mateus do Maranhão- MA, atualmente com 69 (sessenta e nove) anos de idade, nascido em 19 de outubro de
1947, filho de Adroaldo Aymoré Brandão e Avelina Nina Brandão, portador da CI nº (CID-10, I 69.4), residente e domiciliado na
Rua Lino Machado, nº113, Bairro Piqui, São Mateus do Maranhão, nesta cidade, afirmando ser este, portador de deficiência
mental, motivo pelo qual não desempenha nenhuma atividade normal da vida cotidiana e até necessita de cuidados
especiais.Pugna, ao final, pela nomeação de peritos para se preceder, de logo, a perícia do interditando, para somente após ser
designada audiência, onde deverá ser colhido depoimento pessoal do interditando e das testemunhas e, após o deferimento do
pedido de interdição do mesmo. Instruída a petição inicial com os documentos de fls.04-13. Laudo Pericial, assinado pelo perito
nomeado, afirmando que a parte interditando tem a Deficiência mental (CID-10 - I 69.4), f. 04, além de reconhecer a capacidade da
pretensa curadora Jobetanha Lacerda Oliveira para assumir a função.Contestação apresentada por Curador à lide nomeado, no
sentido de que, reconhecendo-se a incapacidade da interditando para reger os atos da vida civil, nada teria a impugnar quanto ao
pedido inicial.Com vistas ao Ministério Público, o seu Representante em sóbrio parecer opina pelo deferimento da curatela, f. 33.É,
pois, em síntese, o RELATÓRIO; vieram-me CONCLUSOS os autos.Decido, emitindo resposta estatal, observando o disposto no
art. 93, inciso IX da Carta Magna."Todos os julgados dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as
decisões, sob pena de nulidade.Em qualquer decisão do magistrado, que não seja despacho de mero expediente, devem ser
explicitadas as razões de decidir, razões jurídicas que, para serem jurídicas, devem assentar-se no fato que entrou no
convencimento do magistrado, o qual revestiu-se da roupagem de fato jurídico" - Motivação -Antes de adentrar no ponto nodal da
questão posta em juízo, digo que não há mais necessidade de conversão do feito em diligência para o julgamento desta causa. As
provas juntadas fornecem suficientes elementos para a elucidação dos fatos, permitindo-me segura conclusão, de modo que nada
se precisa a elas acrescer. Embora se trate de questão relativa à capacidade da pessoa, esta causa não é complexa. E dado que
sobre a matéria de fato não há necessidade de produção de prova em audiência, conheço diretamente do pedido, consoante me
permite o art. 355, I, do Novo Código Adjetivo, in verbis: "Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença
com resolução de mérito, quando:I - não houver necessidade de produção de outras provas;" Sem preliminares, prejudiciais ou
outros incidentes, passo ao mérito.Decerto, antes de adentrar no ponto nodal da questão posta em juízo, enfatizo que a prática da
curatela é mais comum do que imaginamos. Trata-se de um instituto importantíssimo dentro do direito, e a nova legislação civil
codificada preocupou-se em organizar um sistema de proteção e amparo àqueles que não podem, seja por imaturidade,
enfermidade, deficiência mental, embriaguez habitual, dentre outras situações previstas no artigo 1.767, praticar os atos da vida
civil. Trouxe várias alterações, inclusive do ponto de vista lógico-sistemático.Volvendo o olhar para o cenário probatório
confeccionado, pode-se inferir acerca da incapacidade civil da parte curatelanda Adauto Aymoré Nina Brandão, em reger seus
próprios atos da vida civil, necessitando de assistência contínua, carecendo de cuidados especiais, e principalmente de alguém
que a represente na esfera civil, in casu, sua filha, a Sra. Suzana Maria Teixeira Brandão de Oliveira.Com efeito, o termo de
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declaração constante do caderno processual, corroborado pelos documentos que atestam sua deficiência, como o laudo pericial de
f. 04, não deixam dúvidas acerca da anomalia definitiva que impossibilita a interditando de reger os atos da vida civil, tanto que o
zeloso e atuante representante do Ministério Público, fiscal da lei, não hesitou em afirmar a incapacidade absoluta daquela,
pugnando inclusive pelo deferimento do pedido inicial. Por outro lado, há de se ressaltar, ser constatável de plano a deficiência da
qual padece a caratelando, que por ser deficiente mental, não pôde se comunicar em juízo, sendo portanto, do conhecimento geral
da comunidade local o seu estado de incapacidade, impondo-se, assim, que lhe seja designada um curador para representá-la nos
atos da vida civil, conforme requerido na peça inaugural pelo representante do Parquet.Nesta senda é a mais lúcida jurisprudência,
coligada junto aos tribunais pátrios, que radiografam com fidelidade o caso dos autos, in verbis:"TJMG-060546) INTERDIÇÃO.
DEBILIDADE MENTAL. FALTA DE DISCERNIMENTO. INTERDIÇÃO.Consoante artigo 1.767, I, do CC/2002, o portador de
enfermidade ou deficiência mental que não tiver o necessário discernimento para os atos da vida civil estará sujeito à interdição e
curatela, ainda que possa ser reabilitado posteriormente através de tratamento psiquiátrico.(Apelação Cível nº
1.0261.04.025035-7/001, 8ª Câmara Cível do TJMG, Formiga, Rel. Silas Vieira. j. 01.12.2005, unânime, Publ. 07.02.2006).
PONTES DE MIRANDA em sua obra Tratado de Direito de Família define, de forma genérica, o instituto da curatela como:
"curatela ou curadoria é o cargo conferido por lei a alguém, para reger a pessoa e os bens, ou somente os bens, de pessoas
menores ou maiores, que por si não podem fazer, devido a perturbações mentais, surdo-mudez, prodigalidade, ausência, ou por
ainda não terem nascido" (Campinas, Bookseller, 2001, v. 3, p. 285). Observa-se que o renomado autor procura abarcar na
definição acima as diversas espécies de curatela previstas no ordenamento jurídico.Registre-se ainda, que o objetivo principal da
curatela é de reconhecer-se o direito a benefício previdenciário à curatelando, que venha a possibilitar de uma forma mínima a sua
subsistência, diante da dificuldade de manter-se por não poder desempenhar atividade laboral em virtude de sua deficiência.-
Dispositivo Sentencial -POR TODO EXPOSTO, gizadas estas razões de decidir, tendo em vista o cumprimento das formalidades
legais dos artigo. 1.767, I, do Novo Código Civil combinando, ainda, com arts. 747, IV e 748, II, ambos, do Código de Processo
Civil e, ainda, com fulcro no art. 487, I, primeira parte, do Novo Código de Processo Civil, e de acordo com o bem lançado parecer
ministerial, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO inicial de CURATELA DE INTERDIÇÃO, com resolução do mérito, uma vez que a
parte interditanda Adauto Aymoré Nina Brandão, não obstante contar hoje com 69 anos de idade, é absolutamente incapaz para
exercer os atos da vida civil e comercial, por ser portadora de anomalia definitiva, conforme atesta laudo pericial, ou seja,
Deficiência mental (CID 10 - I 69.4). Levando em consideração o art. 1.775, § 1º do CC, nomeio para curadora da interdita a
Sra.Suzana Maria Teixeira Brandao de Oliveira, brasileira, maranhense, natural de São Mateus do Maranhão, nascida em
05/05/1983, portadora da CI nº 000110912499-3 e CPF nº922.774.703-68, residente e domiciliada na Rua Amazonas, nº152,
Centro, São Mateus do Maranhão, que não poderá alienar ou onerar bens móveis, imóveis ou de quaisquer natureza, pertencentes
a parte interditanda, sem a devida autorização judicial, sendo que os valores que eventualmente possam vir a ser recebidos de
entidade previdenciária deverão ser aplicados na saúde, alimentação e bem-estar da mesma. Lavre-se termo de curatela,
constando as restrições supra, dispensado transito em julgado.Proceda-se à averbação da presente interdição no respectivo
Registro Civil de Nascimento e a publicação na rede mundial de computadores, no sítio do tribunal a que estiver vinculado o juízo e
na plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, onde permanecerá por 6 (seis) meses, na imprensa local, 1 (uma) vez, e
no órgão oficial, por 3 (três) vezes, com intervalo de 10 (dez) dias (art.755 §3º, do Novo CPC c/c art. 92 da Lei nº. 6.015/73).Intime-
se a curadora para prestar compromisso, em cujo termo deverá constar as limitações acima determinadas. Sem custas face o
deferimento da assistência judiciária.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.São Mateus(MA), "Casa da Justiça" em 25
de outubro de 2016.Marco Aurélio Barrêto Marques Juiz de Direito da Comarca de São Mateus Resp: 180786

PROCESSO Nº 0000764-44.2017.8.10.0128 (7642017)
AÇÃO: PROCEDIMENTOS REGIDOS POR OUTROS CÓDIGOS, LEIS ESPARSAS E REGIMENTOS | DIVÓRCIO
CONSENSUAL

REQUERENTE: Processo em Segredo de Justiça
ADVOGADO: GUILHERME LIMA SANTOS ( OAB 15659-MA )

REQUERENTE: Processo em Segredo de Justiça

S E N T E N Ç A
Vistos e etc.Processo em Segredo de Justiça (representada neste ato por procuração especial por Maria do Socorro Santos) E
Processo em Segredo de Justiça por intermédio de seu advogado, e legalmente constituído, ajuizaram, AÇÃO DE DIVÓRCIO
CONSENSUAL, todos qualificados, requerendo a decretação do divórcio do casal.Os autos vieram-me conclusos, é o sucinto
Relatório.Decido, observando o disposto no art. 93, inciso IX da Carta Magna. "Todos os julgados dos órgãos do Poder Judiciário
serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade.Em qualquer decisão do magistrado, que não seja
despacho de mero expediente, devem ser explicitadas as razões de decidir, razões jurídicas que, para serem jurídicas, devem
assentar-se no fato que entrou no convencimento do magistrado, o qual revestiu-se da roupagem de fato jurídico" # Presentes os
pressupostos processuais e as condições da ação. Nenhuma nulidade a ser declarada. O processo teve sua tramitação normal
passo a análise de mérito.A nova redação do § 6º do art. 226 da Constituição Federal reforçou o princípio pelo qual ninguém está
obrigado a permanecer unido a outrem se esta não for a sua vontade, como já estava bem delineado no art. 5º, XX, do Texto
Maior. De fato, o Constituinte vinculou o divórcio potestativo exclusivamente à vontade do interessado, sem a necessidade do
preenchimento de qualquer outra condição ou prazo.Em 2010, com a Emenda Constitucional 66, foram removidos os últimos
obstáculos para realização direta do divórcio judicial ou extrajudicial, no Brasil: as exigências de prévia separação judicial ou prévia
separação de fato mínima de dois anos. Essa interpretação, que se tornou dominante, deve orientar a aplicação do Novo CPC,
quando alude à separação.Se a inicial estiver em termos, o juiz homologará, e decretará o divórcio, sem a necessidade de
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designação de audiência prévia de tentativa de conciliação, como havia no regime do CPC de 1973. Se houver filhos menores ou
incapazes, o magistrado ouvirá o Ministério Público, antes de decidir. Se não os houver, não haverá intervenção ministerial. Em
observância dos termos do art. 17 da Lei 6.515/77, os interessados voltarão a usar os seus nomes de solteiros: Processo em
Segredo de Justiça e Processo em Segredo de Justiça .In casu, visualizo que a inicial preenche os requisitos do art. 731 do
Novo Código de Processo Civil.ISTO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento artigo 226, § 6º, da Carta
Magna, em combinação com o artigo 24 da Lei nº 6.515/77, HOMOLOGO O PEDIDO para o fim de decretar o divórcio dos
Requerentes, extinguindo o vínculo matrimonial, homologando acordo proposto na inicial pelos Autores para todos os efeitos
legais.Considerando que a matéria é incontroversa, expeça-se imediatamente o competente mandado para averbação às margens
do Registro de Casamento, independentemente do transito em julgado desta decisão. Defiro o pedido de assistência judiciária
gratuita a ambas as partes nos termos do art. 4, caput, da Lei 1.060/50. Sem custas processuais e honorários advocatícios.
Transitada a presente em julgado, arquiva-se.Publique-se. Registre-se. Intime-se. São Mateus-MA, "Casa da Justiça" em 09 de
Junho de 2017.Juiz de Direito Marco Aurélio Barrêto MarquesTitular da Comarca de São Mateus MA Resp: 180786

PROCESSO Nº 0000928-53.2010.8.10.0128 (3032010)
AÇÃO: PROCEDIMENTOS REGIDOS POR OUTROS CÓDIGOS, LEIS ESPARSAS E REGIMENTOS | SEPARAÇÃO LITIGIOSA

REQUERENTE: MARIA ZOZILENE BORGES TEOTONHO
ADVOGADO: JEFERSON RODRIGUES DOS SANTOS ( OAB 2627-MA )

REQUERIDO: LOURIVAL DO CARMO PEREIRA
ADVOGADO: ANTONIO SALOMAO CARVALHO MATOS ( OAB 8807-MA )

Secretaria de Vara.Processo: N.º 928-53.2010.8.10.0128Ação: de separação litigiosa Requerente: Maria Zozilene Borges
TeotonhoAdvogado: Dr. Jeferson Santos (OAB/MA n° 2627)Requerida: Lourival do Carmo PereiraAdvogado: Dr. Antônio Salomão
Carvalho Matos (OAB/MA n° 8.807)S E N T E N Ç AVistos e etc...Maria Zozilene Borges Teotonho por intermédio de seu
advogado, legalmente constituído, ajuizou, consubstanciada na Lei nº 6.515/77, AÇÃO DE SEPARAÇÃO LITIGIOSA em face do
seu esposo Lourival do Carmo Pereira, todos qualificados à f. 02, requerendo a separação do casal e a partilha de bens. Alega que
convolou núpcias com o Réu no dia 10 de Junho de 1999, em regime de comunhão parcial de bens, o casal não teve nenhum filho;
que o casal viveu em harmonia por algum período, estando separado de fato desde 2009, sendo impossível a retomada da vida
em comum. Com a inicial vieram documentos de ff. 19-27.Designada audiência conciliação, restou infrutífera a conciliação (fls.
49-50).Contestação apresentada em fls. 51-55 pelo Requerido. Por sua vez, a Autora apresentou réplica às fls. 67-68. O Ministério
Publico manifestou-se pelo prosseguimento do feito sem a sua intervenção f. 86.A instrução do feito foi realizada em fls. 92-98,
sendo procedida a oitiva pessoal da autora e do demandado, e colhido os depoimentos das testemunhas. As alegações finais
foram prestadas pela parte autora em fls. 111-112, enquanto que o Requerido apresentou seus memoriais em fls. 116-117.Os
autos vieram-me conclusos, é o sucinto Relatório.Decido, observando o disposto no art. 93, inciso IX da Carta Magna. "Todos os
julgados dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade.Em qualquer
decisão do magistrado, que não seja despacho de mero expediente, devem ser explicitadas as razões de decidir, razões jurídicas
que, para serem jurídicas, devem assentar-se no fato que entrou no convencimento do magistrado, o qual revestiu-se da roupagem
de fato jurídico" # Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação. Nenhuma nulidade a ser declarada. O processo
teve sua tramitação normal passo a análise de mérito.Preliminarmente, observo que o presente processo não se trata de uma ação
de separação litigiosa, uma vez que a Autora não era casada com o Requerido, mas sim viviam em união estável. Sendo assim,
julgarei essa ação como se fosse uma ação de reconhecimento e dissolução de união de estável com partilha de bens. Não é
novidade dizer que, tanto nas lições doutrinárias quanto nas diretrizes jurisprudenciais, cabe ao magistrado, com base nos fatos
narrados pela parte, atribuir a qualificação jurídica que a eles tenha correspondência diante do princípio jura novit cura, pelo qual
se pressupõe o seu conhecimento do direito, cuja relevância reflete postulado de igual matiz: da mihi factum dato tibi jus (exponha
o fato e direi o direito). A propósito da matéria, dou destaque ao precedente do Superior Tribunal de Justiça:"PROCESSO CIVIL -
RECURSO ESPECIAL - AÇÃO RESCISÓRIA - NÃO INDICAÇÃO EXPRESSA DO ENQUADRAMENTO LEGAL DOS MOTIVOS
DA RESCISÃO - APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO ´JURA NOVIT CURIA´ E "DA MIHI FACTUM, DABO TIBI JUS´- ART. 485, V,
DO CPC.1 - In casu, o autor não indicou precisamente na exordial qual inciso estava fundamentada a rescisória, contudo deixou
claro que a razão para rescindir a decisão de mérito fundou-se em violação literal de disposição de lei, ou seja, no inciso V do art.
485, do CPC. 2 - Não se pode deixar que um rigor processual implique na supressão de um direito. Aplica-se ao caso sub judice,
os conceitos do "jura novit curia" e "da mihi factum, dabo tibi jus´, sendo certo que a não indicação pelo autor do dispositivo
aplicável, não obsta ao bom êxito da ação, desde que os fatos narrados mostrem-se claros à aplicação dos fundamentos
jurídicos.3 - Recurso conhecido e provido para, anulando o v. acórdão a quo, determinar o retorno dos autos ao Tribunal de
origem, a fim de que este aprecie o mérito da ação rescisória." (REsp n. 352.838-SE, Quinta Turma, relator Ministro JORGE
SCARTEZZINI, DJ de 16.6.2003).Passo ao mérito da causa. Atualmente têm-se as Leis de nº. 8.971, de 1994 e a de nº. 9.278, de
1996, que, finalmente, vieram a regulamentar o artigo 226, §3º da Constituição Federal de 1988. Após essas Leis, houve um
Projeto de nº 2.686 de 1996, de autoria do então Ministro da Justiça, Nelson Jobim, para sistematizar a União Estável, mas foi
vetado.O Novo Código Civil que entrou em vigor em 01 de janeiro de 2003, trouxe um capítulo especial sobre a União Estável
dentro do Título "Do Direito de Família". Este novo diploma ordena o fenômeno social da união estável nos moldes da Lei nº
9.278/96, trazendo como conceito de união estável o mesmo contido nessa Lei."Os elementos caracterizadores da união estável
(convivência pública, duradoura e contínua, estabelecida com o objetivo de constituição de família), se mantêm pelo art. 1.723,
acrescentando seus parágrafos três relevantes regras, com o objetivo de solucionar dúvidas e divergências existentes a respeito
do assunto. A primeira delas impede a caracterização da união estável se a convivência, mesmo preenchendo todos os elementos
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do caput, se der entre pessoas com impedimento matrimonial (afinidade em linha reta, p. ex.), a segunda, expressamente
prevendo a possibilidade de constituição de união estável se um ou ambos os companheiros foram casados, desde que a pessoa
casada esteja separada de fato. A terceira enfrenta a questão da união estável diante da existência, entre seus partícipes, de
causas suspensivas, admitindo a sua configuração nas mesmas condições em que se admitiria o casamento entre eles."A toda
evidência, a Lex Legum erigiu nova tábua axiológica a impregnar a célula social familiar. Sob o pálio do art. 226, caput, e
parágrafos, a CRFB/88 determina especial proteção à família, em quaisquer de suas formas constitutivas. O ideário subjacente à
norma é vocacionado a tutelar os participantes do núcleo familiar, assegurando terreno fecundo para desenvolverem-se em todos
os aspectos, bem como ampará-los quando falhar o Estado.Numa interpretação teleológica da sobredita norma, chega-se, sem
tergiversação, a conclusão que as entidades familiares devem ser tratadas igualmente, porquanto encontram-se numa mesma
situação afetiva, a proteção é franqueada ao gênero "entidade familiar", aqui alijando-se relevância quanto a solenidade ou não de
sua constituição.Interessante excerto doutrinário está contido na obra de Virgílio de Sá Pereira, que de forma clara e atual, opina
acerca da realidade que entorna a matéria, in litteris:"Agora dizei-me: que é que vedes quando vedes um homem e uma mulher,
reunidos sob o mesmo teto, em torno de um pequenino ser, que é fruto de seu amor? Vereis uma família. Passou por lá o juiz, com
sua lei, ou o padre, com o seu sacramento? Que importa isso? O acidente convencional não tem força pra apagar o fato natural. A
família é um fato natural, o casamento é uma convenção social. A convenção social é estreita para o fato, e este então se produz
fora da convenção. O homem quer obedecer ao legislador, mas não pode desobedecer à natureza, e por toda a parte ele constitui
a família, dentro da lei se é possível, fora da lei se é necessário". A união estável, por seu caráter eminentemente espontâneo e
informal, independe de qualquer tipo de chancela judicial para a sua gênese e para o seu desenlace, deixando de existir a partir do
instante em que qualquer das partes, mesmo unilateral e imotivadamente, resolve rompê-la no plano fático.Pelo cenário descrito na
peça vestibular, o rompimento do liame afetivo ocorreu pelo falecimento da companheira do autor e, tal qual ocorre com a
dissolução do matrimônio pela morte, aqui abre-se vereda à sucessão hereditária dos bens que compunham o patrimônio do de
cujus, especialmente quando é aquele o único a ostentar vocação para recebe-los. Neste ponto reside a importância da
certificação judicial do fato jurídico delineado pelo requerente, que logrou provar como existente e incontestável. In casu, verificou-
se que na audiência de instrução pelo que foi apurado, e não contestado, a requerente manteve uma união estável com o
requerido durante 11 (onze) anos, não podendo ser considerada essa relação como concubinária, uma vez que não existiam nem
existem impedimentos para o casamento civil, sendo ambas as partes solteiras antes do início da relação conjugal. Com relação à
partilha do bem comum devem ser feitas algumas considerações. Essa questão está regulamentada pela Lei 9.278/96, que contem
regra específica sobre o assunto no seu art. 5.º, que ora se transcreve:"Os bens móveis e imóveis adquiridos por um ou por ambos
os conviventes, na constância da união estável e a título oneroso, são considerados fruto do trabalho e da colaboração comum,
passando a pertencer a ambos, em condomínio e em partes iguais, salvo estipulação contrária em contrato escrito".Com o advento
do novo Código Civil, o art. 1.725 foi taxativo ao disciplinar que o regime de bens a ser adotado na união estável seria o da
comunhão parcial de bens, salvo contrato escrito entre os companheiros que regule de forma diversa.Art. 1.725. Na união estável,
salvo contrato escrito entre os companheiros, aplica-se às relações patrimoniais, no que couber, o regime da comunhão parcial de
bens.Tendo em vista a redação do texto de lei, se faz necessária uma breve consideração sobre o regime da comunhão parcial de
bens.Acerca da matéria elucida Arnoldo Wald:A comunhão parcial, também chamada de comunhão dos aquestos ou de
adquiridos, é o regime no qual cada um dos cônjuges mantém como próprios os seus bens anteriores ao casamento,
comunicando-se os adquiridos onerosamente na vigência da sociedade conjugal.Este regime vem tipificado nos arts. 1.658 a
1.666, do Capítulo III, do Título II do Código Civil de 2002. No caso concreto, o Requerido alega que já tinha bens (semoventes, um
terreno e um casa no povoado Centrão) antes de conviver com a Requerida. Com a venda desses bens, o Demandado adquiriu
um imóvel de 12 hectares e outro de 24 hectares. Contudo, o Requerido não conseguiu provar sua alegação. As provas produzida
nos autos se mostraram favoráveis as alegações da Autora de que os bens arrolados na inicial foram adquiridos durante a
constância da união estável. Enfatizo que os depoimentos das testemunhas Maria de Jesus Alves da Silva, Raimundo Nonato do
Carmo e João Rodrigues Pessoa estão em harmonia com os fatos articulados na inicial. Sendo assim, a Autora faz jus a meação
dos bens descrito na inicial em fls. 03-04, bem como os alugueis provisórios fixados em fls. 49-50. Enquanto que a dívida
hipotecária junto ao Banco da Amazônia deve ser arcada igualmente entre as partes. ANTE O EXPOSTO, levando em
consideração as provas acostadas aos autos, JULGO POR SENTENÇA, a presente DECRETO A DISSOLUÇÃO DA UNIÃO
ESTÁVEL entre MARIA ZOZILENE BORGES TEOTONHO e LOURIVAL DO CARMO PEREIRA, já qualificados nos autos, que
produza seus jurídicos e legais efeitos, o que faço com esteio no art. 4º da Lei Adjetiva Civil e arts. 1.723 a 1.727 do Novel Código
Civil. Determino, ainda, a divisão dos bens descritos na inicial em fls. 03-04, em partes iguais, que poderá ser feita através de suas
vendas para repartirem o valor alcançado, ou pelo reembolso de sua metade pela parte que quiser adjudicar. A Autora faz jus
também ao recebimento dos alugueis provisórios fixados em fls. 49-50. Enquanto que a dívida hipotecária junto ao Banco da
Amazônia deve ser arcada igualmente entre as partes.Os valores dos bem móveis e imóveis serão devidamente apurados na fase
de liquidação da sentença. Ainda, condeno o Requerido nas custas processuais e honorários de sucumbência de 15 % (quinze por
cento) sobre o valor da causa. Dispensada a intervenção do Ministério Público nos termos do art. 5, inciso III, da Recomendação
CNMP nº 16/2010.Publique-se. Registre-se. Intime-se. São Mateus-MA, "Casa da Justiça" em 09 de junho de 2017.Juiz de Direito
Marco Aurélio Barrêto MarquesTitular da Comarca de São Mateus MA Resp: 180786

PROCESSO Nº 0001703-58.2016.8.10.0128 (17032016)
AÇÃO: PROCEDIMENTOS REGIDOS POR OUTROS CÓDIGOS, LEIS ESPARSAS E REGIMENTOS | DIVÓRCIO LITIGIOSO

REQUERENTE: Processo em Segredo de Justiça
ADVOGADO: ANTONIO SALOMAO CARVALHO MATOS ( OAB 8807-MA )

REQUERIDO: Processo em Segredo de Justiça
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Secretaria de Vara.Processo: N.º1703-58.2016.8.10.0128 (17032016)Ação: Divórcio litigioso c/c partilha de bens.Requerente:
Processo em Segredo de Justiça Silva.Advogado: Dr. Antonio Salomão Carvalho Matos OAB: 8.807/MA.Requerido: Processo em
Segredo de Justiça.Advogado: Dra. Elma Barros Melo OAB: 9.866/MA.
S E N T E N Ç A
Processo em Segredo de Justiça por intermédio de seu advogado, legalmente constituído, ajuizou, consubstanciada na Lei nº
6.515/77, AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO em face de sua esposa Processo em Segredo de Justiça, todos qualificados à f. 02,
requerendo a decretação do divórcio do casal.Alega que convolou núpcias com o réu no dia 30 de agosto de 2000, em regime de
comunhão parcial de bens, que o casal viveu em harmonia por algum período, estando separados, sendo impossível a retomada
da vida em comum. Com a inicial vieram documentos de ff. 08-12.Intimada para apresentar contestação, a requerida se manifestou
pelo deferimento do divorcio, conforme fls. 27-28. Sobre a partilha de bens, foi realizado um acordo extrajudicial entre as partes
(fls. 23-24), onde foi acordado que o Sr. José Lamar da Conceição Silva entregará o imóvel, localizado no município de Alto Alegre
do Maranhão - MA a Sra. Maria de Jesus Silva e Silva, e esta transferirá ao Sr. José Lamar da Conceição Silva o automóvel Gol
Trend, ano 2009. Os autos vieram-me conclusos, é o sucinto Relatório.Decido, observando o disposto no art. 93, inciso IX da Carta
Magna. "Todos os julgados dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de
nulidade.Em qualquer decisão do magistrado, que não seja despacho de mero expediente, devem ser explicitadas as razões de
decidir, razões jurídicas que, para serem jurídicas, devem assentar-se no fato que entrou no convencimento do magistrado, o qual
revestiu-se da roupagem de fato jurídico" # Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação. Nenhuma nulidade a
ser declarada. O processo teve sua tramitação normal passo a análise de mérito.A nova redação do § 6º do art. 226 da
Constituição Federal reforçou o princípio pelo qual ninguém está obrigado a permanecer unido a outrem se esta não for a sua
vontade, como já estava bem delineado no art. 5º, XX, do Texto Maior. De fato, o Constituinte vinculou o divórcio potestativo
exclusivamente à vontade do interessado, sem a necessidade do preenchimento de qualquer outra condição ou prazo.Em 2010,
com a Emenda Constitucional 66, foram removidos os últimos obstáculos para realização direta do divórcio judicial ou extrajudicial,
no Brasil: as exigências de prévia separação judicial ou prévia separação de fato mínima de dois anos. Essa interpretação, que se
tornou dominante, deve orientar a aplicação do Novo CPC, quando alude à separação. ISTO POSTO, e por tudo mais que dos
autos consta, com fundamento artigo 226, § 6º, da Carta Magna, em combinação com o artigo 24 da Lei nº 6.515/77, HOMOLOGO
O PEDIDO para o fim de decretar o divórcio dos Requerentes, extinguindo o vínculo matrimonial, homologando acordo proposto
pelos Autores em fls. 23-24, para todos os efeitos legais.Expeça-se imediatamente o competente mandado para averbação às
margens do Registro de Casamento, independentemente do transito em julgado desta decisão. Em observância dos termos do art.
17, caput, da Lei 6.515/77, a requerida voltará a usar o seu nome de solteira: Processo em Segredo de Justiça. Defiro o pedido de
assistência judiciária gratuita a ambas as partes nos termos do art. 4, caput, da Lei 1.060/50. Sem custas processuais e honorários
advocatícios. Transitada a presente em julgado, arquivam-se.Publique-se. Registre-se. Intime-se. São Mateus-MA, "Casa da
Justiça" em 14 de Junho de 2017.Juiz de Direito Marco Aurélio Barrêto MarquesTitular da Comarca de São Mateus MA Resp:
180786

São Vicente Férrer

PROCESSO Nº 161-43.2009.8.10.0130
AÇÃO PENAL PÚBLICA
AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
RÉU(S):VICENTE MATIAS ROCHA JÚNIOR “VANDINHO” , filho de Vicente Matias Rocha e Maria Joana Moreira Rocha,
residente no Povoado Monte Alegre, Cajapió/MA.
Advogado: MARIA DO NASCIMENTO LINDOSO COSTA, OAB/MA: 4127
Testemunhas[1]: 

D E C I S Ã O
A defesa do réu não conseguiu demonstrar, à evidência, quaisquer das hipóteses para a absolvição sumária, previstas no art. 397
do CPP: a) existência de manifesta causa excludente da ilicitude do fato; b) existência de manifesta causa excludente da
culpabilidade do agente; c) evidência de que o fato narrado não constitui crime; d) alguma causa extintiva da punibilidade.
Ressalte-se que a materialidade delitiva e os indícios de autoria já foram analisados em decisões anteriores, razão pela qual
ratifico os fundamentos já expendidos e confirmo o recebimento da denúncia.
Isso posto: 1) DEIXO DE ABSOLVER SUMARIAMENTE os réus; e 2) DESIGNO a data de 07.08.2017, às 16h30min, para
realização da audiência de instrução e julgamento.
Intimem-se os acusados, bem como seus defensores dativos, pessoalmente.
Intimem-se a vítima e as testemunhas arroladas nos autos, advertindo estas últimas de que suas ausências injustificadas poderão
implicar nas suas conduções coercitivas. Ressalte-se que eventuais testemunhas de defesa deverão ser apresentadas em banca.
Notifique-se o Ministério Público.
Serve esta decisão como mandado para todos os fins.
São Vicente Férrer– MA, 27 de junho de 2017.

Juiz Bruno Barbosa Pinheiro
Titular da Comarca de São Vicente Ferrer

[1]CARLOS EDUARDO ABREU SERRA, natural de Cajapió/MA, filho de Ubiratan França Serra e Rosemary das Mercês Abreu
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Serra, residente na Avenida Márcio Martins, s/nº, Cajapió/MA; ROQUE GERMANO NOGUEIRA NASCIMENTO, natural de
Cajapió/MA, filho de Roque Costa Nascimento e Maria Cléia Nogueira Nascimento, residente na Rua do Livramento, nº 93,
Cajapió/MA;
SOLANGE SILVA OLIVEIRA, brasileira, solteira, lavradora, residente no Povoado Fazenda Nova, Cajapió/MA; LUCIANO
COELHO RIBEIRO, brasileiro, solteira, lavrador, residente no Povoado Formento, Cajapió/MA; RAIMUNDO DE JESUS ABREU,
brasileiro, solteira, lavrador, residente no Povoado Monte Alegre, Cajapió/MA; JUCILEIDE COSTA OLIVEIRA, brasileira, solteira,
lavradora, residente no Povoado Fazenda Nova, Cajapió/MA; ISAQUE DE JESUS FERREIRA, brasileiro, solteira, lavrador,
residente na Rua da Brasília, Cajapió/MA.

PROCESSO Nº 203-87.2012.8.10.0130
AÇÃO PENAL PÚBLICA
AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
RÉU(S):LEANDRO RODRIGUES ALVES “LÉO” , filho de Lucilene Rodrigues Alves, residente na Travessa Benedito Leite, Centro,
São Vicente Férrer/MA.
Advogado: Cícero Carlos de Medeiros, OAB/MA: 6945
Testemunhas[1]: 

D E C I S Ã O
A defesa do réu não conseguiu demonstrar, à evidência, quaisquer das hipóteses para a absolvição sumária, previstas no art. 397
do CPP: a) existência de manifesta causa excludente da ilicitude do fato; b) existência de manifesta causa excludente da
culpabilidade do agente; c) evidência de que o fato narrado não constitui crime; d) alguma causa extintiva da punibilidade.
Ressalte-se que a materialidade delitiva e os indícios de autoria já foram analisados em decisões anteriores, razão pela qual
ratifico os fundamentos já expendidos e confirmo o recebimento da denúncia.
Isso posto: 1) DEIXO DE ABSOLVER SUMARIAMENTE os réus; e 2) DESIGNO a data de 07.08.2017, às 16h30min, para
realização da audiência de instrução e julgamento.
Intimem-se os acusados, bem como seus defensores dativos, pessoalmente.
Intimem-se a vítima e as testemunhas arroladas nos autos, advertindo estas últimas de que suas ausências injustificadas poderão
implicar nas suas conduções coercitivas. Ressalte-se que eventuais testemunhas de defesa deverão ser apresentadas em banca.
Notifique-se o Ministério Público.
Serve esta decisão como mandado para todos os fins.
São Vicente Férrer– MA, 27 de junho de 2017.

Juiz Bruno Barbosa Pinheiro
Titular da Comarca de São Vicente Ferrer

[1]JOANA DE FÁTIMA SOUZA, funcionária pública municipal, filha de Sartunino Bernardo Souza e Maria Evangelista Souza,
residente no povoado São Jerônimo, nesta cidade.

PROCESSO Nº 250-27.2013.8.10.0130
AÇÃO PENAL PÚBLICA
AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
ADVOGADO: FABIO COSTA PINTO OAB/MA: 9227
RÉU(S):REINALDO DOS SANTOS “BOI DE BARRO” , (fazer carta precatória de intimação)
Testemunhas[1]: 

D E C I S Ã O
A defesa do réu não conseguiu demonstrar, à evidência, quaisquer das hipóteses para a absolvição sumária, previstas no art. 397
do CPP: a) existência de manifesta causa excludente da ilicitude do fato; b) existência de manifesta causa excludente da
culpabilidade do agente; c) evidência de que o fato narrado não constitui crime; d) alguma causa extintiva da punibilidade.
Ressalte-se que a materialidade delitiva e os indícios de autoria já foram analisados em decisões anteriores, razão pela qual
ratifico os fundamentos já expendidos e confirmo o recebimento da denúncia.
Isso posto: 1) DEIXO DE ABSOLVER SUMARIAMENTE o(s) réu(s); e 2) DESIGNO a data de 03.08.2017, às 08h30min, para
realização da audiência de instrução e julgamento.
Intimem-se os acusados, bem como seus defensores dativos, pessoalmente.
Intimem-se a vítima e as testemunhas arroladas nos autos, advertindo estas últimas de que suas ausências injustificadas poderão
implicar nas suas conduções coercitivas. Ressalte-se que eventuais testemunhas de defesa deverão ser apresentadas em banca.
Notifique-se o Ministério Público.
Serve esta decisão como mandado para todos os fins.
São Vicente Férrer– MA, 26 de junho de 2017.

Juiz Bruno Barbosa Pinheiro
Titular da Comarca de São Vicente Ferrer

[1] ROSIMARY MADEIRA “NITA” ; DENIVALDO SANTOS MACHADO; JOSÉ DA CONCEIÇÃO BORGES PINTO “ZÉ
PADEIRO”; RAIMUNDO NONATO SARAIVA “COCO VERDE”; ANTERO BSPO COSTA; JOSÉ RIBAMAR PINTO “ZUCA”;
ANTONIO DOS SANTOS “CAJÁ” ERNALDO SOUSA MENDES “QUIQUITO” todos residente no povoado Charco ou Santa Rita
I, São Vicente Férrer/MA
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PROCESSO Nº 284-02.2013.8.10.0130
AÇÃO PENAL PÚBLICA
AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
ADVOGADO: CÍCERO CARLOS DE MEDEIROS OAB/MA: 6945
RÉU(S):JONAS SILVA PEREIRA, filho de Sebastião Lázaro Pereira e Maria Sandra Silva Cardoso, residente na rua São
Sebastião, centro, Cajapió/MA; JAIRO SERRA, filho de Maria Raimunda Serra, residente na Rua da Barra, centro, Cajapió/MA;
ERONILTON AMADEU MORAES (falecido, certidão de óbito de fls. 62).
Testemunhas[1]: 

D E C I S Ã O
A defesa do réu não conseguiu demonstrar, à evidência, quaisquer das hipóteses para a absolvição sumária, previstas no art. 397
do CPP: a) existência de manifesta causa excludente da ilicitude do fato; b) existência de manifesta causa excludente da
culpabilidade do agente; c) evidência de que o fato narrado não constitui crime; d) alguma causa extintiva da punibilidade.
Ressalte-se que a materialidade delitiva e os indícios de autoria já foram analisados em decisões anteriores, razão pela qual
ratifico os fundamentos já expendidos e confirmo o recebimento da denúncia.
Isso posto: 1) DEIXO DE ABSOLVER SUMARIAMENTE os réus; e 2) DESIGNO a data de 07.08.2017, às 09h15min, para
realização da audiência de instrução e julgamento.
Intimem-se os acusados, bem como seus defensores dativos, pessoalmente.
Intimem-se a vítima e as testemunhas arroladas nos autos, advertindo estas últimas de que suas ausências injustificadas poderão
implicar nas suas conduções coercitivas. Ressalte-se que eventuais testemunhas de defesa deverão ser apresentadas em banca.
Notifique-se o Ministério Público.
Serve esta decisão como mandado para todos os fins.
São Vicente Férrer– MA, 26 de junho de 2017.

Juiz Bruno Barbosa Pinheiro
Titular da Comarca de São Vicente Ferrer

[1]VÍTIMA: JOSÉ LINDOSO COSTA FERREIRA, filho de Rosa Lindoso Ferreira, residente na Av. Silva Tavares, centro,
Cajapió/MA.
.

PROCESSO Nº 291-28.2012.8.10.0130
AÇÃO PENAL PÚBLICA
AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
RÉU(S):VALDECIRA COELHO FERREIRA “CIRA” , filha de Valdecir Fonseca Ferreira e Maria de Assunção Coelho Ferreira,
residente na Av. Roseana Sarney, centro, Cajapió/MA.
Advogado: Fábio César Carvalho, OAB/MA: 7192
LUZIO DOS SANTOIS CARVALHO TEIXEIRA “MOLA”, filho de Braz Texeira e Maria da Conceição Carvalho Texeira, residente
na Av. Roseana Sarney, centro, Cajapió/MA Advogado: Fábio Costa Pinto, OAB/MA: 9227.
Testemunhas[1]: 

D E C I S Ã O
A defesa do réu não conseguiu demonstrar, à evidência, quaisquer das hipóteses para a absolvição sumária, previstas no art. 397
do CPP: a) existência de manifesta causa excludente da ilicitude do fato; b) existência de manifesta causa excludente da
culpabilidade do agente; c) evidência de que o fato narrado não constitui crime; d) alguma causa extintiva da punibilidade.
Ressalte-se que a materialidade delitiva e os indícios de autoria já foram analisados em decisões anteriores, razão pela qual
ratifico os fundamentos já expendidos e confirmo o recebimento da denúncia.
Isso posto: 1) DEIXO DE ABSOLVER SUMARIAMENTE os réus; e 2) DESIGNO a data de 07.08.2017, às 14h30min, para
realização da audiência de instrução e julgamento.
Intimem-se os acusados, bem como seus defensores dativos, pessoalmente.
Intimem-se a vítima e as testemunhas arroladas nos autos, advertindo estas últimas de que suas ausências injustificadas poderão
implicar nas suas conduções coercitivas. Ressalte-se que eventuais testemunhas de defesa deverão ser apresentadas em banca.
Notifique-se o Ministério Público.
Serve esta decisão como mandado para todos os fins.
São Vicente Férrer– MA, 26 de junho de 2017.

Juiz Bruno Barbosa Pinheiro
Titular da Comarca de São Vicente Ferrer

[1]OTTO DE BISMARCK GOIABEIRA FEQUES,residente na rua Dom Pedro II,nesta. FLOR DE LIZ SERRA BARROS, brasileira,
natural de Cajapió, solteira, pescadora, filha de José de Ribamar Serra e Maria José Barros Serra, residente na Rua José Reinaldo
Tavares, s/n, Bairro São Sebastião, Cajapió - MA; JOSÉ DAS MERCÊS, RODRIGUES SOARES, brasileiro, natural de Cajapió,
solteiro, lavrador, filho de Jorge Santos Soares e Maria Amália Rodrigues Soares, residente na Rua Brasília, nº 10, centro, Cajapió
- MA; Maria Luisa Ribeiro Pinto, residente na Rua da Brasília, próximo à padaria Santo Antônio, Cajapió/MA; MARIA DE LOURDES
SILVA SERRA, residente na Rua da Aliança, próximo ao Poço da Aliança, Cajapió/MA; ANTONIO ANASTACIO PINTO,
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“ANTONIO DE ROSILDA”, residente no Povoado Monte Alegre, Cajapió/MA.

PROCESSO Nº 38-06.2013.8.10.0130
AÇÃO PENAL PÚBLICA
AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
Advogado: JOSE DE ALENCAR MACEDO ALVES OAB MA: 2621
RÉU(S):JOSÉ MAURO OLIVEIRA DE JESUS “MÃOZINHA”, , filho de Francinete da Graça Oliveira e Antônio Hemetério de
Jesus, residente na Rua da Brasília, centro, Cajapió/MA.
Testemunhas:
Marcos Gaspar Aguiar, residente no Povoado Vila Nova, Cajapió/MA.
Antônio Lourenço Martins, residente no Povoado Vila Nova, Cajapió/MA.

D E C I S Ã O
A defesa do réu não conseguiu demonstrar, à evidência, quaisquer das hipóteses para a absolvição sumária, previstas no art. 397
do CPP: a) existência de manifesta causa excludente da ilicitude do fato; b) existência de manifesta causa excludente da
culpabilidade do agente; c) evidência de que o fato narrado não constitui crime; d) alguma causa extintiva da punibilidade.
Ressalte-se que a materialidade delitiva e os indícios de autoria já foram analisados em decisões anteriores, razão pela qual
ratifico os fundamentos já expendidos e confirmo o recebimento da denúncia.
Isso posto: 1) DEIXO DE ABSOLVER SUMARIAMENTE os réus; e 2) DESIGNO a data de 13.07.2017, às 14h30min, para
realização da audiência de instrução e julgamento.
Intimem-se os acusados, bem como seus defensores dativos, pessoalmente.
Intimem-se a vítima e as testemunhas arroladas nos autos, advertindo estas últimas de que suas ausências injustificadas poderão
implicar nas suas conduções coercitivas. Ressalte-se que eventuais testemunhas de defesa deverão ser apresentadas em banca.
Notifique-se o Ministério Público.
Serve esta decisão como mandado para todos os fins.
São Vicente Férrer– MA, 20 de junho de 2017.

Juiz Bruno Barbosa Pinheiro
Titular da Comarca de São Vicente Ferrer

PROCESSO Nº 406-15.2013.8.10.0130 (4142013)
AÇÃO PENAL PÚBLICA
AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
ADVOGADO: Dr. FÁBIO VIEGAS CUTRIM, OAB/MA: 8.693
RÉUS: CÉSAR GALVÃO “CÉSAR DE JOÃO BINGA”, filho de Maria Madalena Galvão, residente no Povoado Santa Tereza,
nesta cidade; ANASTÁCIO DOS SANTOS SOARES (intimar via carta precatória); EDVALDO BARROS “MUNDOCA” (intimar via
carta precatória)
Testemunhas:[1]

D E C I S Ã O
Tendo em vista a certidão de fls. 263, nomeio oDr. FÁBIO VIEGAS CUTRIM, OAB/MA: 8.693 como defensor dativo do(a)
acusado(a) CÉSAR GALVÃO “CÉSAR DE JOÃO BINGA” em face da ausência de Defensor Público nesta comarca, devendo-se,
então, intimá-lo acerca da nomeação.
Oficie-se à Procuradoria do Estado do Maranhão, informando a nomeação, bem como indicando que, quando da prolação da
sentença, serão arbitrados honorários de responsabilidade do Estado do Maranhão em face da ausência de Defensor Público
atuando nesta comarca.
Ato contínuo DESIGNO a data de 07/08/2017, às 08h00min, para realização da audiência de instrução e julgamento.

[1] DAVI DE JESUS RABELO BARBOSA, brasileiro, natural de São Vicente Férrer, casado, lavrador, filho de Messias Anselmo
Barbosa e Militina Rosa Rabelo, residente no Povoado Iguarapiranga;
JANICE LOPES PEREIRA, natural de São Bento, solteira, filha de Tertuliano Pereira e Margarida Lopes, residente no Povoado
Iguarapiranga;
VICENTE DE JESUS COSTA,RG.Nº 1473562, residente e domiciliado no bairro casa grande, S/N, Centro, cidade de São Vicente
Férrer/MA;
DOMINGOS DOS SANTOS SARAIVA,RG.: 17347132001-5, residente e domiciliado no bairro Casa Grande, S/N, Centro, cidade
de São Vicente Férrer/MA ou no povoado Santa Tereza, nesta;
JOSÉ DOS SANTOS MOREIRA,RG.: 17348162001-9, residente e domiciliado no Povoado Garrida, S/N, Zona Rural, cidade de
São Vicente Férrer/MA.
VITAL DOURADO MOREIRA, brasileiro, natural de São Vicente Férrer/MA, nascido em 15/06/1968, lavrador, portador do RG
17320142001-2, filho de Antônio Araújo Moreira e Euzébia Marcela Dourado Moreira, residente do Povoado Garrida, cidade de
São Vicente Férrer/MA, e;
ALFREDO AGRIPINO MOREIRA, natural de São Vicente Férrer/MA, nascido aos 18/01/1969, motorista, portador do CNH sob o
n.º 00922383395, filho de Daniel dos Santos Moreira e Terezinha de Jesus Souza, residente no Povoado São Jerônimo/MA ou no
bairro Casa Grande, nesta cidade.

PROCESSO Nº 415-74.2013.8.10.0130
AÇÃO PENAL PÚBLICA
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AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
RÉU(S):JOÃO BATISTA FREITAS, ex-prefeito municipal, residente na Rua Getúlio Vargas, Centro São Vicente Férrer/MA.
Advogado: ANDRÉA MACHADO FREITAS, OAB/MA: 9853
PEDRO DE ALCÂNTARA RAPOSO MASULO, filho de Leônidas Masulo Castro e Selena Torres Raposo Masulo, RG:
1.067.430/SSPPI, residente na Rua 07, quadra A, nº 10, Jardim Coelho Neto, Calhau, São Luis/MA. (fazer carta precatória de
intimação)
ADVOGADO: RAIMUNDO SANTOS GOMES OAB/MA: 2906 E RAYGSON ANDRÉ PEREIRA GOMES, OAB/MA: 12.213
Testemunhas[1]: 

D E C I S Ã O
A defesa do réu não conseguiu demonstrar, à evidência, quaisquer das hipóteses para a absolvição sumária, previstas no art. 397
do CPP: a) existência de manifesta causa excludente da ilicitude do fato; b) existência de manifesta causa excludente da
culpabilidade do agente; c) evidência de que o fato narrado não constitui crime; d) alguma causa extintiva da punibilidade.
Ressalte-se que a materialidade delitiva e os indícios de autoria já foram analisados em decisões anteriores, razão pela qual
ratifico os fundamentos já expendidos e confirmo o recebimento da denúncia.
Isso posto: 1) DEIXO DE ABSOLVER SUMARIAMENTE os réus; e 2) DESIGNO a data de 28.09.2017, às 08h30min, para
realização da audiência de instrução e julgamento.
Intimem-se os acusados, bem como seus defensores dativos, pessoalmente.
Intimem-se a vítima e as testemunhas arroladas nos autos, advertindo estas últimas de que suas ausências injustificadas poderão
implicar nas suas conduções coercitivas. Ressalte-se que eventuais testemunhas de defesa deverão ser apresentadas em banca.
Notifique-se o Ministério Público.
Serve esta decisão como mandado para todos os fins.
São Vicente Férrer– MA, 27 de junho de 2017.

Juiz Bruno Barbosa Pinheiro
Titular da Comarca de São Vicente Ferrer

[1]FÁBIO ROBERTO DOS SANTOS TEXEIRA, residente na Travessa Monsenhor Bráulio, Centro, São Vicente Férrer/MA; PAULO
ANTÕNIO SALES RIBEIRO, residente na Av. Getúlio Vargas, nesta cidade; RAIMUNDO ASSUNÇÃO SERRA PEREIRA, filho de
José dos Santos Pereira e Emília Tereza Serra Pereira, residente no Povoado Santa Rosa, MA-014, nesta cidade; VICENTE
AROUCHE SANTOS, residente na Rua Getúlio Vargas, Centro, nesta cidade.

PROCESSO Nº 434-80.2013.8.10.0130
AÇÃO PENAL PÚBLICA
AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
RÉU(S):JONES EDUARDO BARBOSA EVERTON, (fazer carta precatória de intimação)
Advogado: LURDILENE BÁRBARA SOUZA NUNES, OAB/MA: 8025
Testemunhas[1]: 

D E C I S Ã O
A defesa do réu não conseguiu demonstrar, à evidência, quaisquer das hipóteses para a absolvição sumária, previstas no art. 397
do CPP: a) existência de manifesta causa excludente da ilicitude do fato; b) existência de manifesta causa excludente da
culpabilidade do agente; c) evidência de que o fato narrado não constitui crime; d) alguma causa extintiva da punibilidade.
Ressalte-se que a materialidade delitiva e os indícios de autoria já foram analisados em decisões anteriores, razão pela qual
ratifico os fundamentos já expendidos e confirmo o recebimento da denúncia.
Isso posto: 1) DEIXO DE ABSOLVER SUMARIAMENTE os réus; e 2) DESIGNO a data de 09.08.2017, às 09h15min, para
realização da audiência de instrução e julgamento.
Intimem-se os acusados, bem como seus defensores dativos, pessoalmente.
Intimem-se a vítima e as testemunhas arroladas nos autos, advertindo estas últimas de que suas ausências injustificadas poderão
implicar nas suas conduções coercitivas. Ressalte-se que eventuais testemunhas de defesa deverão ser apresentadas em banca.
Notifique-se o Ministério Público.
Serve esta decisão como mandado para todos os fins.
São Vicente Férrer– MA, 28 de junho de 2017.

Juiz Bruno Barbosa Pinheiro
Titular da Comarca de São Vicente Férrer/MA

[1]JAILMA PINHEIRO DOS SANTOS, filha de José Raimundo Soares dos Anjos e Maria de Fátima Serra Pinheiro, residente na
Travessa da Paz, bairro Mutirão, nesta cidade. JOSÉ RAIMUNDO SOARES DOS ANJOS “RAIMUNDO CARRAL”, filho de
Antônio Madeira dos Anjos e Clemência Soares dos Anjos, residente no Povoado São José, nesta cidade; MARIA DE FÁTIMA
SERRA PINHEIRO, filha de Domingos Pinheiro e Maria das Mercês Serra Pinheiro, residente no povoado São José, nesta cidade;
CANDIDO MARCOS COSTA NETO, filho de Anicácio Rocha e Maria Madeira Costa, residente no Povoado São José, nesta
cidade..

Processo nº 527-38.2016.8.10.0130 (5292016)
Classe (CNJ): Ação Civil de Improbidade Administrativa

Página 2135 de 2382 Diário da Justiça Eletrônico Disponibilização: 30/06/2017
Edição nº 114/2017 Publicação: 03/07/2017

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO - Praça Dom Pedro II, s/n Centro - CEP 65010-905 - São Luis-MA - Fone: (98) 2106-9000 - www.tjma.jus.br
Diário da Justiça Eletrônico - Diretoria Judiciária - Coordenadoria de Jurisprudência e Publicações - Fone: (98) 2106 9805 / 9810 / 9896 / 9897 - publicacoes@tj.ma.gov.br



Postulante: O Ministério Público do Estado do Maranhão, no exercício das atribuições legais, com base nas peças de
procedimento administrativo, com fulcro no Artigo 127, Caput e 129, III da Constituição Federal , Lei Complementar Estadual
13/1991, Lei 8.429/1992, do Código de Processo Civil e demais dispositivos legais,
Postulada: Maria Raimunda Araújo Sousa, brasileira, solteira, portadora da cédula de Identidade, Registro Geral 000021321194-7-
SSPMA, e do CPF-269.645.383-72, residente e domiciliada na Trav. Benedito Leite, s/n – centro, São Vicente Férrer – Ma,
FINALIDADE: INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS LEGALMENTE CONSTITUIDOS NOS AUTOS, QUANTO O INTEIRO TEOR DA
PRESENTE DECISÃO, Drs. Sebastião Moreira Maranhão Neto (OABMA 6297), Carlos José Luna dos S. Pinheiro (OABMA 7452),
Emanuelle de J. P. Martins (OABMA 9754), José Helias Sekeff do Lago (OABMA 7744), e Frederico de Sousa Almeida Duarte
(OABMA 11681),
DECISÃO: O Ministério Público Estadual ajuizou Ação de Improbidade Administrativa contra Maria Raimunda Araújo Sousa,
aduzindo que, enquanto essa, na qualidade de prefeita municipal, agiu negligentemente na conservação do patrimônio público, ao
realizar um contrata verbal de prestação serviços de construção de 02 (dois) bueiros na estrada de Santa Tereza, zona rural de
São Vicente Férrer/MA. Disse ainda que oficiou à gestora, cobrando esclarecimento acerca da contração de JOSÉ REIS
PACHECO, MAELSON COSTA DOS ANJOS, PEDRO MENDES e RAIMUNDO RARAÚJO COSTA, mas não obteve resposta.
Agindo dessa forma, a ré teria violado os princípios administrativos, em razão de dolosamente ter deixado de praticar ato de ofício,
que compreendia na contração mediante licitação com a finalidade de construção de 02 (dois) bueiros. Instruiu a inicial com o
procedimento administrativo instaurado pra apuração do fato, em que constam termos de declaração, fotografias, e ofícios.
Notificada, a ex-prefeita apresentou manifestação às fls. 57/84, arguindo a inépcia da petição inicial, em virtude da inadequação da
via eleita, bem como defendeu a inaplicabilidade da Lei nº. 8.429/92 aos agentes políticos, e que a o pedido seja liminarmente
rejeitado, ante a ausência de ato de improbidade praticado. Decido. Rejeito a preliminar de inadequação da via eleita, tendo em
vista que o pedido e a causa de pedir foram formulados com base na Lei nº. 8.429/92, cujo rito está sendo seguido, tanto que a ré
foi notificada para se manifestar, antes do recebimento da petição inicial, nos termos do art. 17, §7º da Lei nº. 8.429/92. A petição
inicial descreveu de forma suficiente e clara as condutas atribuídas à ré, conforme inclusive relatado acima, não havendo qualquer
prejuízo à defesa na identificação das imputações que lhe são feitas, e consequentemente à contra-argumentarão que entender
pertinente ao exercício do contraditório. Quanto à alegada incompetência e inadequação da via eleita, por entender que os
agentes políticos não respondem por atos de improbidade administrativa, a jurisprudência do STJ se consolidou justamente em
sentido contrário: 4. Ademais, a jurisprudência assentada no STJ, inclusive por sua Corte Especial, é no sentido de que,
"excetuada a hipótese de atos de improbidade praticados pelo Presidente da República (art. 85, V), cujo julgamento se dá em
regime especial pelo Senado Federal (art. 86), não há norma constitucional alguma que imunize os agentes políticos, sujeitos a
crime de responsabilidade, de qualquer das sanções por ato de improbidade previstas no art. 37, § 4º".(REsp 1108490 / RJ
RECURSO ESPECIAL 2008/0274495-6; Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN; T2 - SEGUNDA TURMA; 15/09/2016; DJe
11/10/2016). No mesmo sentido, decidiu o Egrégio Tribunal de Justiça do Maranhão, no julgamento cuja ementa segue transcrita:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. APLICAÇÃO AOS AGENTES POLÍTICOS. ELEMENTO
SUBJETIVO CARACTERIZADO. PRESTAÇÃO DE CONTAS DESAPROVADAS. SENTENÇA MANTIDA. APELO IMPROVIDO. 1.
A lei de improbidade administrativa (Lei nº 8.429/92)é aplicável aos agentes políticos. Não há que se falar que estes somente
estariam submetidos à lei especial de que trata a aplicação de crimes de responsabilidade. O emprego da Lei nº 8.429/92 prevê
um julgamento cível, em que pese o mesmo fato vir a ser apreciado em juízo de responsabilização criminal. 2. O elemento
subjetivo, caracterizador da improbidade administrativa, está presente na hipótese dos autos pelas provas constantes da inicial. 3.
Não há cerceamento do direito de defesa se o magistrado de primeiro grau julgou antecipadamente a lide com base na
decretação da revelia do réu. Fatos demonstrados na inicial se mostram evidentes pelas provas que a instruem. Improbidade
comprovada na forma do art. 11 da Lei nº 8.429/92. 4. Recurso desprovido. (APL 0551812014 MA 0000358-76.2007.8.10.0062;
Órgão Julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL; Publicação 03/12/2015 ; Julgamento: 26 de Novembro de 2015; Relator:
LOURIVAL DE JESUS SEREJO SOUSA). De qualquer modo, os prefeitos e ex-prefeitos não se enquadram entre as autoridades
submetidas à Lei no 1.079/50, conforme estabelecido pelo STF na Reclamação 2.138/RJ. Nesse sentido, recentemente decidiu a
5a Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Maranhão: 1- Os prefeitos e ex-prefeitos sujeitam-se à ação civil pública por ato
de improbidade administrativa, nos termos da Lei no 8.429/92, vez que não se enquadram entre as autoridades submetidas à Lei
no 1.079/50, de acordo com o precedente do Supremo Tribunal Federal (Rcl 2.138/RJ), o qual reforça a tese de cabimento da ação
de improbidade em face de agente político de qualquer esfera dos Poderes da União, Estados e Municípios, ressalvando-se
apenas as hipóteses em que houver demanda ajuizada contra Ministros de Estado. Preliminar rejeitada. (APL 0244892014 MA
0001604-39.2009.8.10.0062 ; Órgão julgador: QUINTA CÂMARA CÍVEL ; Publicação: 16/02/2016 ; Julgamento: 25 de Janeiro de
2016 ; Relator: RICARDO TADEU BUGARIN DUAILIBE). Isso porque: “excetuada a hipótese de atos de improbidade praticados
pelo presidente da República (artigo 85, V), cujo julgamento se dá em regime especial pelo Senado Federal (artigo 86), não há
norma constitucional alguma que imunize os agentes políticos, sujeitos a crime de responsabilidade, de qualquer das sanções por
ato de improbidade previstas no artigo 37, parágrafo 4º”[1]Quanto ao elemento subjetivo, nas hipóteses do art. 10, da Lei 8.429/92,
a conduta do agente pode ser dolosa ou culposa. É que aponta José Roberto Pimenta Oliveira, em sua obra Improbidade
Administrativa e sua autonomia constitucional. Belo Horizonte: Editora Fórum, 2009, p. 278 nos seguintes termos: Na seara do
artigo 10, é perfeitamente passível de configurar-se, sob o prisma classificatório, situações de culpa consciente ou culpa
inconsciente, à luz dos ensinamentos em voga no Direito Penal. "Há culpa consciente, também chamada culpa com previsão,
quando o agente deixando de observar a diligência a que estava obrigado, prevê um resultado, previsível, mas confia
convictamente que ele não ocorra. [...] A ação sem previsão do resultado previsível constitui a chamada culpa inconsciente, culpa
ex ignorantia. Em ambas as situações, existe previsibilidade, porquanto situação de imprevisibilidade traz a coloração do caso
fortuito ou da força maior, impedindo a responsabilização do autor da conduta. A culpa consciente apresenta grau de
censurabilidade superior ao da culpa inconsciente. A ofensa aos princípios da administração, por outro lado, demanda a prova do
dolo. Nesse sentido: (...) 3. A tipologia dos atos de improbidade se subdivide em: (a) atos que implicam enriquecimento ilícito (art.
9º da LIA); (b) atos que ensejam dano ao erário (art. 10 da LIA); e (c) atos que vulneram princípios da administração (art. 11 da
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LIA), com seus respectivos elementos subjetivos (necessários à imputação da conduta ao tipo) divididos da seguinte maneira:
exige-se dolo para que se configurem as hipóteses típicas dos arts. 9º e 11, ou pelo menos culpa, nas situações do art. 10. (...)
(AgInt no REsp 1573264 / PB AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL 2015/0301115-5; Relator: Ministro GURGEL DE
FARIA; T1 - PRIMEIRA TURMA Julgamento: 16/02/2017; DJe 10/03/2017) É de se ressaltar ainda, que na fase inicial da ação de
improbidade vigora o princípio do in dubio pro societate, devendo a petição inicial ser recebida mediante existência de meros
indícios. Nesse sentido: 3. O STJ tem posicionamento de que, existindo meros indícios de cometimento de atos enquadrados na
Lei de Improbidade Administrativa, a petição inicial deve ser recebida, fundamentadamente, pois, na fase inicial prevista no art. 17,
§§ 7º, 8º e 9º, da Lei 8.429/92, vigora o princípio do in dubio pro societate, a fim de possibilitar o maior resguardo do interesse
público. (REsp 1108490 / RJ RECURSO ESPECIAL 2008/0274495-6; Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN; T2 - SEGUNDA
TURMA; 15/09/2016; DJe 11/10/2016) É o que o corre no caso, em que o Ministério Público ajuizou ação de improbidade contra o
gestor municipal responsável pela contratação irregular, descrevendo as condutas e cotejando-as com a norma de regência, além
de juntar procedimentos administrativos instaurados, com a reunião de elementos indiciários suficientes à admissibilidade da ação,
no curso da qual se apurará as imputações e os respectivos elementos subjetivos. Isso posto, recebo a Ação de Improbidade
Administrativa proposta contra MARIA RAIMUNDA ARAÚJO SOUSA. Cite-se pessoalmente a ré, por meio de oficial de justiça,
para, querendo, apresente contestação, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 335 c/c art. 334, §4º, II do CPC, e arts. 17, “caput”, e §§
1º e 10, da Lei nº. 8.429/92), sob pena de aplicação de efeitos meramente formais da revelia, iniciando-se o prazo na data de
juntada aos autos do mandado cumprido (art. 231, II do CPC, sem prejuízo das demais hipóteses do art. 231 do CPC adequadas
ao caso. Intimem-se a ex-prefeita, também através de seu advogado, via DJ, e pessoalmente o Ministério Público, mediante carga
ou remessa dos autos. Intime-se o Município de São Vicente Férrer, através da Prefeita Municipal, para, querendo, atuar ao lado
do autor, desde que isso se afigure útil ao interesse público, a seu juízo, nos termos do art. 17, §3º da Lei nº. 8.429/92. SERVE
COMO MANDADO DE CITAÇÃO E DE INTIMAÇÃO.São Vicente Férrer/MA, 08 de maio de 2017. JuizBruno Barbosa Pinheiro,
Titular da Comarca de São Vicente Férrer.

[1] (REsp 1.108.490/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/09/2016, DJe 11/10/2016)

PROCESSO Nº 533-50.2013.8.10.0130
AÇÃO PENAL PÚBLICA
AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
RÉU(S):ADAILTON SERRA, conhecido por “Nhô Dé”, brasileiro, maranhense, natural de São Vicente Férrer/MA, nascido em
25/03/1983, filho de Maria Nelcy Serra, residente no Povoado São Bernardo, zona rural, Município de São Vicente Férrer/MA.
Advogado: Lurdilene Bárbara Souza Nunes, OAB/MA: 8025
Testemunhas[1]: 

D E C I S Ã O
A defesa do réu não conseguiu demonstrar, à evidência, quaisquer das hipóteses para a absolvição sumária, previstas no art. 397
do CPP: a) existência de manifesta causa excludente da ilicitude do fato; b) existência de manifesta causa excludente da
culpabilidade do agente; c) evidência de que o fato narrado não constitui crime; d) alguma causa extintiva da punibilidade.
Ressalte-se que a materialidade delitiva e os indícios de autoria já foram analisados em decisões anteriores, razão pela qual
ratifico os fundamentos já expendidos e confirmo o recebimento da denúncia.
Isso posto: 1) DEIXO DE ABSOLVER SUMARIAMENTE os réus; e 2) DESIGNO a data de 07.08.2017, às 14h30min, para
realização da audiência de instrução e julgamento.
Intimem-se os acusados, bem como seus defensores dativos, pessoalmente.
Intimem-se a vítima e as testemunhas arroladas nos autos, advertindo estas últimas de que suas ausências injustificadas poderão
implicar nas suas conduções coercitivas. Ressalte-se que eventuais testemunhas de defesa deverão ser apresentadas em banca.
Notifique-se o Ministério Público.
Serve esta decisão como mandado para todos os fins.
São Vicente Férrer– MA, 27 de junho de 2017.

Juiz Bruno Barbosa Pinheiro
Titular da Comarca de São Vicente Ferrer

[1]RAIMUNDO NONATO BARROS, Conselheiro Tutelar, Rua Dr. Paulo Ramos, Centro, São Vicente Férrer/MA; ANÁRIA
FERNANDA SILVA MORAIS, filha de Franklin Pinheiro Morais e Ana Maria Nogueira Silva, residente no Bairro de Cássia, nesta
cidade. MARIA TEREZA NOGUEIRA SILVA, FILHA DE Rosa Nogueira, residente na Rua da Carambola, Bairro de Cássia, nesta
cidade.

PROCESSO Nº 579-39.2013.8.10.0130
AÇÃO PENAL PÚBLICA
AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
RÉU(S):LEONARDO CORDEIRO DOS SANTOS “LÉO BALA”, filho de Euzébio Fernandes dos Santos e Maria dos Remédios
Cordeiro dos Santos, residente na Rua Nova, centro, ou, na Rua São Vicente, nesta cidade.
Advogado: LURDILENE BÁRBARA SOUZA NUNES, OAB/MA: 8025
Testemunhas[1]: 

D E C I S Ã O
A defesa do réu não conseguiu demonstrar, à evidência, quaisquer das hipóteses para a absolvição sumária, previstas no art. 397
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do CPP: a) existência de manifesta causa excludente da ilicitude do fato; b) existência de manifesta causa excludente da
culpabilidade do agente; c) evidência de que o fato narrado não constitui crime; d) alguma causa extintiva da punibilidade.
Ressalte-se que a materialidade delitiva e os indícios de autoria já foram analisados em decisões anteriores, razão pela qual
ratifico os fundamentos já expendidos e confirmo o recebimento da denúncia.
Isso posto: 1) DEIXO DE ABSOLVER SUMARIAMENTE os réus; e 2) DESIGNO a data de 09.08.2017, às 14h30min, para
realização da audiência de instrução e julgamento.
Intimem-se os acusados, bem como seus defensores dativos, pessoalmente.
Intimem-se a vítima e as testemunhas arroladas nos autos, advertindo estas últimas de que suas ausências injustificadas poderão
implicar nas suas conduções coercitivas. Ressalte-se que eventuais testemunhas de defesa deverão ser apresentadas em banca.
Notifique-se o Ministério Público.
Serve esta decisão como mandado para todos os fins.
São Vicente Férrer– MA, 28 de junho de 2017.

Juiz Bruno Barbosa Pinheiro
Titular da Comarca de São Vicente Férrer/MA

[1]Requisitar e fazer carta precatória de inquirição.

PROCESSO Nº 610-59.2013.8.10.0130
AÇÃO PENAL PÚBLICA
AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
RÉU(S):ELISSANDRA SILVA NUNES, brasileira, maranhense, solteira, lavradora, nascida em 03/05/1984, filha de Maria da
Natividade Silva Nunes, residente na Rua Balbino, bairro Casa Grande, Município de São Vicente Férrer/MA.
Advogado: Dr. JOSÉ BONIFÁCIO DOS SANTOS, OAB/MA: 9551
Testemunhas[1]: 

D E C I S Ã O
A defesa do réu não conseguiu demonstrar, à evidência, quaisquer das hipóteses para a absolvição sumária, previstas no art. 397
do CPP: a) existência de manifesta causa excludente da ilicitude do fato; b) existência de manifesta causa excludente da
culpabilidade do agente; c) evidência de que o fato narrado não constitui crime; d) alguma causa extintiva da punibilidade.
Ressalte-se que a materialidade delitiva e os indícios de autoria já foram analisados em decisões anteriores, razão pela qual
ratifico os fundamentos já expendidos e confirmo o recebimento da denúncia.
Isso posto: 1) DEIXO DE ABSOLVER SUMARIAMENTE os réus; e 2) DESIGNO a data de 09.08.2017, às 16h30min, para
realização da audiência de instrução e julgamento.
Intimem-se os acusados, bem como seus defensores dativos, pessoalmente.
Intimem-se a vítima e as testemunhas arroladas nos autos, advertindo estas últimas de que suas ausências injustificadas poderão
implicar nas suas conduções coercitivas. Ressalte-se que eventuais testemunhas de defesa deverão ser apresentadas em banca.
Notifique-se o Ministério Público.
Serve esta decisão como mandado para todos os fins.
São Vicente Férrer– MA, 29 de junho de 2017.

Juiz Bruno Barbosa Pinheiro
Titular da Comarca de São Vicente Férrer/MA

[1]DANIELE SILVA NUNES “DANI”, filha de Vicentina Doralice Silva Nunes; THATIANE NUNES COSTA, filha de Luis Fernando
Costa e Leidimar Pereira Nunes. MARIA VITÓRIA NUNES DOS SANTOS, Balbino Nunes e Benedita Silva. EDNA NUNES DOS
SANTOS, João dos Santos e Maria Vitória Nunes dos Santos. Todos residentes na Rua Balbino, bairro Casa Grande, Município de
São Vicente Férrer/MA

PROCESSO Nº 759-55.2013.8.10.0130
AÇÃO PENAL PÚBLICA
AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
RÉU(S):IVANILSON ARAÚJO SOUZA “COELHO” , filho de Felício Souza e Raimunda Araújo Souza, residente no Povoado São
Jerônimo, nesta cidade.
Advogado: TIAGO SILVA DE ASSUNÇÃO, OAB/MA: 14668
Testemunhas[1]: 

D E C I S Ã O
A defesa do réu não conseguiu demonstrar, à evidência, quaisquer das hipóteses para a absolvição sumária, previstas no art. 397
do CPP: a) existência de manifesta causa excludente da ilicitude do fato; b) existência de manifesta causa excludente da
culpabilidade do agente; c) evidência de que o fato narrado não constitui crime; d) alguma causa extintiva da punibilidade.
Ressalte-se que a materialidade delitiva e os indícios de autoria já foram analisados em decisões anteriores, razão pela qual
ratifico os fundamentos já expendidos e confirmo o recebimento da denúncia.
Isso posto: 1) DEIXO DE ABSOLVER SUMARIAMENTE os réus; e 2) DESIGNO a data de 09.08.2017, às 10h30min, para
realização da audiência de instrução e julgamento.
Intimem-se os acusados, bem como seus defensores dativos, pessoalmente.
Intimem-se a vítima e as testemunhas arroladas nos autos, advertindo estas últimas de que suas ausências injustificadas poderão
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implicar nas suas conduções coercitivas. Ressalte-se que eventuais testemunhas de defesa deverão ser apresentadas em banca.
Notifique-se o Ministério Público.
Serve esta decisão como mandado para todos os fins.
São Vicente Férrer– MA, 28 de junho de 2017.

Juiz Bruno Barbosa Pinheiro
Titular da Comarca de São Vicente Férrer/MA

[1]JOSÉ RAIMNDO COSTA “ZÉ DE BINA”, filho de Felipa Costa; FELÍCIO SOUZA, filho de Raimunda Ectéria Souza; CLEIDE
MARIA ARAÚJO SOUZA, filha de Felício Souza e Raimunda Araújo; MARIA LÁZARA ARAÚJO SOUZA, filha de Felício Souza e
Raimunda Araújo. EVANDRO ARAÚJO SOUZA, filha de Felício Souza e Raimunda Araújo. Todos residente no Povoado São
Jerônimo.

PROCESSO Nº 841-86.2013.8.10.0130
AÇÃO PENAL PÚBLICA
AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
RÉU(S):JÚLIO CÉSAR FREITAS MADEIRA “JÚLIO DE DACO”, filho de Manoel Madeira e Maria da Conceição Freitas Madeira,
residente no Povoado Enseada de Freitas, nesta cidade.
Advogado: CÍCERO CARLOS DE MEDEIROS, OAB/MA: 6945
Testemunhas[1]: 

D E C I S Ã O
A defesa do réu não conseguiu demonstrar, à evidência, quaisquer das hipóteses para a absolvição sumária, previstas no art. 397
do CPP: a) existência de manifesta causa excludente da ilicitude do fato; b) existência de manifesta causa excludente da
culpabilidade do agente; c) evidência de que o fato narrado não constitui crime; d) alguma causa extintiva da punibilidade.
Ressalte-se que a materialidade delitiva e os indícios de autoria já foram analisados em decisões anteriores, razão pela qual
ratifico os fundamentos já expendidos e confirmo o recebimento da denúncia.
Isso posto: 1) DEIXO DE ABSOLVER SUMARIAMENTE os réus; e 2) DESIGNO a data de 09.08.2017, às 08h00min, para
realização da audiência de instrução e julgamento.
Intimem-se os acusados, bem como seus defensores dativos, pessoalmente.
Intimem-se a vítima e as testemunhas arroladas nos autos, advertindo estas últimas de que suas ausências injustificadas poderão
implicar nas suas conduções coercitivas. Ressalte-se que eventuais testemunhas de defesa deverão ser apresentadas em banca.
Notifique-se o Ministério Público.
Serve esta decisão como mandado para todos os fins.
São Vicente Férrer– MA, 28 de junho de 2017.

Juiz Bruno Barbosa Pinheiro
Titular da Comarca de São Vicente Férrer/MA

[1]MARIA DA CONCEIÇÃO FREITAS MADEIRA, filha de Izabel Freitas, residente no Povoado Enseada de Freitas, nesta cidadee
MICILENE FREITAS MADEIRA, filha de Manoel Madeira e Maria da Conceição Freitas Madeira, residente no Povoado Enseada
de Freitas, nesta cidade.

PROCESSO Nº 857-40.2013.8.10.0130
AÇÃO PENAL PÚBLICA
AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
RÉU(S):IVANILDO PENHA PINTO, vulgo “Vando de Alzerina”, brasileiro, maranhense, natural de Matinha/MA, nascido em
14/09/1971, filho de Domingos Alfredo Pinto e de Alzerina Penha Pinto, residente e domiciliado na Rua São Vicente, bairro Mutirão,
São Vicente Férrer/MA.
Advogado: Dr. FÁBIO CÉSAR CARVALHO, OAB/MA: 7192
Testemunhas[1]: 

D E C I S Ã O
A defesa do réu não conseguiu demonstrar, à evidência, quaisquer das hipóteses para a absolvição sumária, previstas no art. 397
do CPP: a) existência de manifesta causa excludente da ilicitude do fato; b) existência de manifesta causa excludente da
culpabilidade do agente; c) evidência de que o fato narrado não constitui crime; d) alguma causa extintiva da punibilidade.
Ressalte-se que a materialidade delitiva e os indícios de autoria já foram analisados em decisões anteriores, razão pela qual
ratifico os fundamentos já expendidos e confirmo o recebimento da denúncia.
Isso posto: 1) DEIXO DE ABSOLVER SUMARIAMENTE os réus; e 2) DESIGNO a data de 09.08.2017, às 16h30min, para
realização da audiência de instrução e julgamento.
Intimem-se os acusados, bem como seus defensores dativos, pessoalmente.
Intimem-se a vítima e as testemunhas arroladas nos autos, advertindo estas últimas de que suas ausências injustificadas poderão
implicar nas suas conduções coercitivas. Ressalte-se que eventuais testemunhas de defesa deverão ser apresentadas em banca.
Notifique-se o Ministério Público.
Serve esta decisão como mandado para todos os fins.
São Vicente Férrer– MA, 29 de junho de 2017.

Juiz Bruno Barbosa Pinheiro
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Titular da Comarca de São Vicente Férrer/MA

[1]ADMAEL SALES ALMEIDA, filho de Eugênio Almeida Maria das Graças Sales Almeida, residente no Povoado Estrada Nova,
ou, Bairro Mutirão, Travessa da Paz. GENÉSIO PINHEIRO DINIZ, filho de Raimundo Diniz e Isaura Pinheiro Diniz, residente na
Rua São Vicente, bairro Mutirão. IVALDO PENHA PINTO “IVALDO DE ALZERINA”, filho de Domingos Pinto e Alzerina Penha
Pinto, residente na Rua São Vicente, bairro Mutirão. JOELSON CARLOS MENDES SANTOS, filho de José Ribamar Santos e
Maria da Luz, residente na Travessa Padre Fabrício, centro, São Vicente Férrer/MA.

PROCESSO Nº 9000057-53.2013.8.10.0130 (900572013)
AÇÃO PENAL PÚBLICA
AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
RÉU(S):MARIA DE JESUS COSTA DOURADO, filha de Manoel Dourado e Maria dos Anjos Costa, residente na Rua São Jorge,
Bairro São Sebastião, Cajapió/MA.
Advogado: CÍCERO CARLOS DE MEDEIROS, OAB/MA: 6945
Testemunhas[1]: 

D E C I S Ã O
A defesa do réu não conseguiu demonstrar, à evidência, quaisquer das hipóteses para a absolvição sumária, previstas no art. 397
do CPP: a) existência de manifesta causa excludente da ilicitude do fato; b) existência de manifesta causa excludente da
culpabilidade do agente; c) evidência de que o fato narrado não constitui crime; d) alguma causa extintiva da punibilidade.
Ressalte-se que a materialidade delitiva e os indícios de autoria já foram analisados em decisões anteriores, razão pela qual
ratifico os fundamentos já expendidos e confirmo o recebimento da denúncia.
Isso posto: 1) DEIXO DE ABSOLVER SUMARIAMENTE os réus; e 2) DESIGNO a data de 09.08.2017, às 08h00min, para
realização da audiência de instrução e julgamento.
Intimem-se os acusados, bem como seus defensores dativos, pessoalmente.
Intimem-se a vítima e as testemunhas arroladas nos autos, advertindo estas últimas de que suas ausências injustificadas poderão
implicar nas suas conduções coercitivas. Ressalte-se que eventuais testemunhas de defesa deverão ser apresentadas em banca.
Notifique-se o Ministério Público.
Serve esta decisão como mandado para todos os fins.
São Vicente Férrer– MA, 28 de junho de 2017.

Juiz Bruno Barbosa Pinheiro
Titular da Comarca de São Vicente Férrer/MA

[1]MARIA BÁRBARA RIBEIRO BARROS, mãe da vítima, residente na Rua São Jorge, Bairro São Sebastião, Cajapió/MA e
DOMINGOS DE JESUS RIBEIRO, filho de José Pantaleão Pereira e Maria Ribeiro Martins, residente na Rua São Jorge, Bairro
São Sebastião, Cajapió/MA.

PROCESSO Nº 12-13.2010.8.10.0130
AÇÃO PENAL PÚBLICA
AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
ACUSADO(S):ANTÔNIO SOARES FONSECA JÚNIOR, VULGO "ANTÔNIO FILHO" (Acusado), natural de Cajapió/MA, filho de
Antônio Soares Fonseca e Lourenço Amaral Fonseca, resistente no Povoado Boa Esperança, Cajapió/MA
Advogado do Acusado: CÍCERO CARLOS DE MEDEIROS, OAB/MA: 6945.
Testemunhas[1]:
DESPACHO
Tendo em vista a certidão de fls. 53, designo para o dia 09 de agosto de 2017, às15h15min,a audiência de instrução e
julgamento, com o comparecimento da parte, de seu advogado, do Ministério Público e das testemunhas arroladas.
Intimem-se. Notifique-se o Ministério Público.
SERVE O PRESENTE DESPACHO COMO MANDADO PARA TODOS OS FINS.
São Vicente Férrer/MA, 29 de junho de 2017.

BRUNO BARBOSA PINHEIRO
Juiz de Direito da Comarca de São Vicente Férrer/MA

[1]MARIA RAIMUNDA LEMOS EVERTON, natural de São Bento/MA, filha de Adriano Lemos Everton e Genésia Ângela Saraiva,
residente no Povoado Boa Esperança, Cajapió/MA;
MARIA LEMOS EVERTON, natural de São Bento/MA filha de Isidoro Ribeiro Everton e Maria Raimunda Lemos Everton, residente
no Povoado Boa Esperança, Cajapió/MA;
JOSÉ MANOEL CÂMARA, natural de Cajapió/MA, filho de Maria José Oliveira Câmara, residente no Povoado Boa Esperança,
Cajapió/MA.

PROCESSO Nº 164-56.2013.8.10.0130
AÇÃO PENAL PÚBLICA
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AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
RÉU(S):MATIONE DOS SANTOS, residente na MA-014, Povoado Angelim; ELIZABETH DINIZ, residente na Rua Dr. Getúlio
Vargas, Centro, ou no Bairro Mutirão; JOSÉ CARLOS PINHEIRO ALVES “GATINHO”, residente no na Rua Dr. Paulo Ramos;
EVERALDO ARAÚJO COSTA FERREIRA, residente na Travessa Ademar de Barros, 133, Centro; DEMAS FRAZÃO, residente na
Travessa Gonçalves Dias, Centro, ou na MA-014; WUARLLISON FIGUEIREDO “LELEU DE MARIA NEM”, residente na Av.
Roseana Sarney, centro. Todos nesta cidade.
Advogada dos Acusados: Shirley Regina Ribeiro da Silva Pinto, OAB/MA: 11.723.
Testemunhas de acusação[1]:
Testemunhas de defesa:[2]
DESPACHO
Tendo em vista a certidão de fls. 160, designo para o dia 02 de agosto de 2017, às08h30mina audiência de instrução e
julgamento, com o comparecimento da parte, de seu advogado, do Ministério Público e das testemunhas que tiverem e
vierem de apresentá-las em banca.
Intimem-se. Notifique-se o Ministério Público.
SERVE O PRESENTE DESPACHO COMO MANDADO PARA TODOS OS FINS.
São Vicente Férrer/MA, 26 de junho de 2017.

BRUNO BARBOSA PINHEIRO
Juiz de Direito da Comarca de São Vicente Férrer/MA

[1]GERSON COSTA MOREIRA,filho de Raimundo Nonato Moreira e Maria da Assunção Costa Moreira, residente na Rua Getúlio
Vargas, Centro; BENEDITO SERRA PEREIRA, filho de José Ribamar Pereira e Maria de Lourdes Serra Pereira, residente no
Bairro de Cássia; ANTÔNIO DA NATIVIDADE SEGUINS, filho de Maria Domingas Seguins, residente Avenida Roseana Sarney,
Centro; ANTÔNIO CARLOS CARVALHO ROCHA, filho de Raimunda Brasilina Carvalho Rocha e José Lauriano Rocha, residente
no Povoado São Jerônimo; ANA SILVIA CORREIA COSTA, filha de José Xisto Costa e Maria José Correia Costa, residente
Avenida Roseana Sarney, Centro. Todos nesta cidade.
[2] JOSÉ TADEU PEREIRA FRAZÃO, residente na Avenida Principal, nº 46, bairro Rita de Cássia; JOSÉ SOUZA FILHO, residente
no Bairro Batistão; NELMA DE JESUS FONSECA SOEIRO, residente na Travessa Gonçalves Dias, centro; WELLINGTON
FERREIRA MENDES, residente no Povoado Juçara; JOSÉ CUPERTINO AGUIAR, residente no Povoado Estrada Nova;
DOMINGOS DOS SANTOS SARAIVA, residente no Bairro Casa Grande, ou Povoado Santa Tereza; JOSÉ RAIMUNDO
CARDOSO GOMES, residente no Bairro Casa Grande; JOSÉ RAIMUNDO BRAGA FILHO, residente no Bairro Casa Grande;
MARIA JOSÉ FERREIRA E DARLIANE PINTO MENDES, SEM ENDEREÇOS NOS AUTOS.

PROCESSO Nº 260-42.2011.8.10.0130
AÇÃO PENAL PÚBLICA
AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
RÉU(S):WILLAMY WEBERTH MONTEIRO “BUCETINHA” (FORAGIDO DA JUSTIÇA POR OUTRO PROCESSO, ATUALMENTE
EM LUGAR INCERTO E NÃO SABIDO).
Advogado do Acusado: Cícero Carlos de Medeiros, OAB/MA: 6945.
Testemunhas de acusação[1]:
DESPACHO
Tendo em vista a certidão de fls. 160, designo para o dia 07 de agosto de 2017, às10h30mina audiência de instrução e
julgamento, com o comparecimento da parte, de seu advogado, do Ministério Público e das testemunhas que tiverem e
vierem de apresentá-las em banca.
Intimem-se. Notifique-se o Ministério Público.
SERVE O PRESENTE DESPACHO COMO MANDADO PARA TODOS OS FINS.
São Vicente Férrer/MA, 26 de junho de 2017.

BRUNO BARBOSA PINHEIRO
Juiz de Direito da Comarca de São Vicente Férrer/MA

[1]JUCILENE MORAES ABREU,filha de Margarido Abreu e Maria Moraes Abreu, residente no Povoado São Jerônimo, nesta
cidade; JOSÉ MANOEL SILVA PINTO “MANOEL PIRANHA”, funcionário público municipal, filho de Manoel de Jesus Barros
Pinto e Josefa Silva Pinto, residente no Povoado Tabocal, nesta cidade.

PROCESSO Nº 265-69.2008.8.10.0130
AÇÃO PENAL PÚBLICA
AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
RÉU(S):VICENTE AROUCHE SANTOS, residente ex-prefeito, residente na Rua Getúlio Vargas, Centro, São Vicente Férrer/MA.
ADVOGADO: DANIELE DE JESUS PEREIRA FERREIRA, OAB/MA: 8621
DESPACHO
Tendo em vista a certidão de fls. 80, redesigno para o dia 07 de agosto de 2017, às08h30mina audiência de instrução e
julgamento, com o comparecimento da parte, de seu advogado, do Ministério Público e das testemunhas que tiverem e
vierem de apresentá-las em banca.
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Intimem-se. Notifique-se o Ministério Público.
SERVE O PRESENTE DESPACHO COMO MANDADO PARA TODOS OS FINS.
São Vicente Férrer/MA, 23 de junho de 2017.

BRUNO BARBOSA PINHEIRO
Juiz de Direito da Comarca de São Vicente Férrer/MA

PROCESSO Nº 348-12.2013.8.10.0130
AÇÃO PENAL PÚBLICA
AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
ACUSADO(S):JOÃO BATISTA FONSECA ALVES "JOÃOZINHO", nascido aos 06 de marco de 1987, filho de Marino Neves e
Maria do Carmo Fonseca Neves, residente no Povoado São Lourenço, Zona Rural de Cajapió/MA.
Advogado do Acusado: CÍCERO CARLOS DE MEDEIROS, OAB/MA: 6945.
Testemunhas[1]:
DESPACHO
Designo para o dia 09 de agosto de 2017, às09h15min,a audiência de instrução e julgamento, com o comparecimento da
parte, de seu advogado, do Ministério Público e das testemunhas que tiverem e vierem de apresentá-las em banca.
Intimem-se. Notifique-se o Ministério Público.
SERVE O PRESENTE DESPACHO COMO MANDADO PARA TODOS OS FINS.
São Vicente Férrer/MA, 28 de junho de 2017.

BRUNO BARBOSA PINHEIRO
Juiz de Direito da Comarca de São Vicente Férrer/MA

[1]DEUCILENE DOS SANTOS TEIXEIRA, natural de Cajapió/MA, nascida aos 11/10/1977, filha de Francisco Teixeira e Maria
José dos Santos Teixeira, residente no Povoado São Lourenço, Zona Rural de Cajapió/MA.

PROCESSO Nº 409-67.2013.8.10.0130
AÇÃO PENAL PÚBLICA
AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
ACUSADO(S):JOÃO BATISTA FREITAS, residente na Av. Getúlio Vargas, Centro, nesta cidade.
Advogado do Acusado: CÍCERO CARLOS DE MEDEIROS, OAB/MA: 6945; DANIEL DE FARIA JERÕNIMO LEITE, OAB/MA:
5.991; RUBENS RIBEIRO SOUSA, OAB/MA: 4.864; GILSON ALVES BARROS, OAB/MA: 7492; HUMBERTO HENRIQUE
VERAS TEIXEIRA FILHO, OAB/MA: 6645; FABIANA BORGNETH DE ARAÚJO SILVA, OAB/MA: 10611
Testemunhas[1]:
DESPACHO
Designo para o dia 09 de agosto de 2017, às10h30min,a audiência de instrução e julgamento, com o comparecimento da
parte, de seu advogado, do Ministério Público e das testemunhas que tiverem e vierem de apresentá-las em banca.
Intimem-se. Notifique-se o Ministério Público.
SERVE O PRESENTE DESPACHO COMO MANDADO PARA TODOS OS FINS.
São Vicente Férrer/MA, 28 de junho de 2017.

BRUNO BARBOSA PINHEIRO
Juiz de Direito da Comarca de São Vicente Férrer/MA

[1]ANASTÁCIO ARAÚJO ALMEIDA FILHO, residente e domiciliado na Rua dr. Paulo Ramos, nº 35, Centro, São Vicente Férrer-
Ma;
JOANA GUALBERTA ROCHA ALMEIDA, residente e domiciliado na Rua dr. Paulo Ramos, nº 33, Centro, São Vicente Férrer- Ma.

PROCESSO Nº 559-82.2012.8.10.0130
AÇÃO PENAL PÚBLICA
AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
ACUSADO(S):CARLOS IVAN FERREIRA FIGUEIREDO,filho de Luis Carlos Ferreira Figueiredo e Clara Antonia Ferreira
Figueiredo, residente na rua João Braulino, Centro, Cajapió/MA.
Testemunhas[1]:
DESPACHO
Nomeio como defensor dativo do acusado,Dr. TIAGO SILVA ASSUNÇÃO, OAB/MA: 14668. Oficie-se sobre a nomeação à
Procuradoria Geral do Estado e à Procuradoria Geral da Defensoria Pública, para as providências que entenderem cabíveis
(Comunicado Circular n°. 14/10/GAB-CGJ).
A defesa do réu não conseguiu demonstrar, à evidência, quaisquer das hipóteses para a absolvição sumária, previstas no art. 397
do CPP: a) existência de manifesta causa excludente da ilicitude do fato; b) existência de manifesta causa excludente da
culpabilidade do agente; c) evidência de que o fato narrado não constitui crime; d) alguma causa extintiva da punibilidade.
Ressalte-se que a materialidade delitiva e os indícios de autoria já foram analisados em decisões anteriores, razão pela qual
ratifico os fundamentos já expendidos e confirmo o recebimento da denúncia.
Isso posto:designo para o dia 09 de agosto de 2017, às15h15mina audiência de instrução e julgamento, com o
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comparecimento da parte, de seu advogado, do Ministério Público e das testemunhas que tiverem e vierem de apresentá-
las em banca.
Intimem-se. Notifique-se o Ministério Público.
SERVE O PRESENTE DESPACHO COMO MANDADO PARA TODOS OS FINS.
São Vicente Férrer/MA, 28 de junho de 2017.

BRUNO BARBOSA PINHEIRO
Juiz de Direito da Comarca de São Vicente Férrer/MA

[1]ABRAAO RIBEIRO DOS SANTOS, brasileiro, natural de Cajapió/MA, convivente, pedreiro, filho de João Floriano Pereira dos
Santos e Maria Celina Ribeiro Dos Santos, residente na Rua Dr. Paulo Ramos, s/n, bairro, Centro, Cajapió/MA.
²GUILHERME GONÇALVES RODRIGUES, brasileiro, natural de Bequimão/Ma, solteiro, motorista, filho de Hapinto Rodrigues e
Zuila Gonçalves Rodrigues, residente na rua do Livramento nº10, bairro, Mangueiral, Cajapió/MA.
³MARIA DO CARMO COSTA, brasileira, casada, Funcionaria Pública Municipal, filha de Sergio Soares e Raimunda Costa,
residente nas Rua Do Livramento, s/n, Bairro Mangueiral, Cajapió/MA.

PROCESSO Nº 575-70.2011.8.10.0130
AÇÃO PENAL PÚBLICA
AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
RÉU(S):MARCOS VINICIUS NOGUEIRA, Atualmente preso em Pinheiro/MA (requisitar o preso)
ADVOGADO: Fabio Costa Pinto OAB: 9227
Testemunhas[1]:
DESPACHO
Tendo em vista a certidão de fls. 94, designo para o dia 08 de agosto de 2017, às09h15mina audiência de instrução e
julgamento, com o comparecimento da parte, de seu advogado, do Ministério Público e das testemunhas que tiverem e
vierem de apresentá-las em banca.
Intimem-se. Notifique-se o Ministério Público.
SERVE O PRESENTE DESPACHO COMO MANDADO PARA TODOS OS FINS.
São Vicente Férrer/MA, 26 de junho de 2017.

BRUNO BARBOSA PINHEIRO
Juiz de Direito da Comarca de São Vicente Férrer/MA

[1]MARIA JOSÉ SODRÉ DA SILVA, natural de São Vicente, nascida aos 28/06/1971, filha de Maria José dos Santos e Maria José
Sodré, residente na MA- 014, bairro, Angelim, s/n, São Vicente Férrer(MA); 
SIPRIANO FREITAS, natural de São Vicente Férrer(MA), nascido aos 10/07/1934, filho de Maria Benedita Freitas, residente na MA
- 014, bairro Angelim, São Vicente Férrer(MA),

PROCESSO Nº 581-77.2011.8.10.0130
AÇÃO PENAL PÚBLICA
AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
MENOR INFRATOR(S):GONÇALO GOMES,filho de Caetânia Venância Gomes, residente no Povoado São Bernardo, Zona Rural
de São Vicente Férrer/MA.
Testemunhas[1]:
DESPACHO
Nomeio como defensor dativo deDr. TIAGO SILVA ASSUNÇÃO, OAB/MA: 14668. Abra-se vistas dos autos para apresentação de
defesa prévia no PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS. Oficie-se sobre a nomeação à Procuradoria Geral do Estado e à Procuradoria Geral
da Defensoria Pública, para as providências que entenderem cabíveis (Comunicado Circular n°. 14/10/GAB-CGJ).
Ato Contínuo, designo para o dia 07 de agosto de 2017, às15h15mina audiência de instrução e julgamento, com o
comparecimento da parte, de seu advogado, do Ministério Público e das testemunhas arroladas, ocasião em que serão
apreciadas eventuais causas de absolvição sumária, previstas no art. 397 do CPP, ressaltando-se que eventuais exceções
devem ser processadas, nos termos dos arts. 95 e 112 do CPP.
Sendo o caso de absolvição sumária, a instrução restará prejudicada, caso contrário, ela seguirá normalmente
Intimem-se. Notifique-se o Ministério Público.
SERVE O PRESENTE DESPACHO COMO MANDADO PARA TODOS OS FINS.
São Vicente Férrer/MA, 27 de junho de 2017.

BRUNO BARBOSA PINHEIRO
Juiz de Direito da Comarca de São Vicente Férrer/MA

[1]VÍTIMA – JACIELE ARAÚJO PEREIRA, filha de Maurício Fonseca Pereira e Jaxilene dos Santos Araújo. JACILENE DOS
SANTOS ARAÚJO (mãe da vítima), residente no Povoado São Bernardo, Zona Rural de São Vicente Férrer/MA

PROCESSO Nº 730-05.2013.8.10.0130
AÇÃO PENAL PÚBLICA

Página 2143 de 2382 Diário da Justiça Eletrônico Disponibilização: 30/06/2017
Edição nº 114/2017 Publicação: 03/07/2017

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO - Praça Dom Pedro II, s/n Centro - CEP 65010-905 - São Luis-MA - Fone: (98) 2106-9000 - www.tjma.jus.br
Diário da Justiça Eletrônico - Diretoria Judiciária - Coordenadoria de Jurisprudência e Publicações - Fone: (98) 2106 9805 / 9810 / 9896 / 9897 - publicacoes@tj.ma.gov.br



AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
MENOR INFRATOR(S):RICARDO COSTA SOUZA “PIPOCA” (fazer carta precatória de intimação de audiência).
Advogado do Acusado: IVAN NILO PINHEIRO MARQUES, OAB/MA: 11028.
Assistente de Acusação: CÍCERO CARLOS DE MEDEIROS, OAB/MA: 6945
Testemunhas[1]:
DESPACHO
Tendo em vista a certidão de fls. 127, designo para o dia 07 de agosto de 2017, às15h15mina audiência de instrução e
julgamento, com o comparecimento da parte, de seu advogado, do Ministério Público e das testemunhas que tiverem e
vierem de apresentá-las em banca.
Intimem-se. Notifique-se o Ministério Público.
SERVE O PRESENTE DESPACHO COMO MANDADO PARA TODOS OS FINS.
São Vicente Férrer/MA, 26 de junho de 2017.

BRUNO BARBOSA PINHEIRO
Juiz de Direito da Comarca de São Vicente Férrer/MA

[1]KLEYTON BARROS FERREIRA AMARAL, natural de Cajapió/MA, portador do RG: 049318962013-2, CPF: 615.277.963-45,
filho de Claudionor Jacinto dos Santos Amaral e Vitória Cristina Barros Ferreira. residente na Rua da Brasília, Centro, Cajapió/MA;
MARIONALDO DINIZ COELHO, "PREGUINHO",natural de Cajapió/MA, nascido em 12/09/1995, filho de Marinaldo Andrade
Coelho e Flor de Liz Diniz, residente na Rua João Bolina, Centro, Cajapió/MA;
ERMINIO AMORIM COSTA, "KINHO", natural de Cajapió/MA, nascido em 20/07/19889, filho de Erminio Costa e Maria do Amparo
Amorim, residente na Rua da Aliança, Centro, Cajapió/MA;
RAIMUNDO SERGIO GOMES COSTA, "SERGINHO", natural de Arari/MA, nascido em 30/08/1968, portador do CPF:
376.610.193-53, filho de Sérgio Rodrigues Costa e Creuza do Bom Parto Gomes Costa, Rua José Reinaldo Tavares, nº 40,
Bairro Livramento, Cajapió/MA; eEDSON JOSÉ COSTA GASPAR, "EDINHO", natural de Cajapió/MA, nascido em 22/11/1980,
filho de José dos Santos Gaspar e Joana Maria Maria Costa, residente na Rua da Alegria, s/nº, Centro, Cajapió/MA.
OS REPRESENTANTES LEGAIS DO MENOR INFRATOR: RAIMUNDO BATISTA SOUZA NETO E ROSILENE COSTA SOUZA,
residentes na Rua do Livramento, Bairro Mangueiral, s/nº, Cajapió/MA.

PROCESSO Nº 838-34.2013.8.10.0130
AÇÃO PENAL PÚBLICA
AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
ACUSADO(S):RONALD FRAZÃO CORREA “TATÁ DE NEUZA”, residente no Povoado Santa Tereza, nesta Cidade.
Advogado do Acusado: Shirley Regina Ribeiro da Silva Pinto, OAB/MA: 11723 e Kerles Nicomédio Aroucha Serra,
OAB/MA: 13965.
Testemunhas[1]:
DESPACHO
Designo para o dia 09 de agosto de 2017, às14h00min,a audiência de instrução e julgamento, com o comparecimento da
parte, de seu advogado, do Ministério Público e das testemunhas que tiverem e vierem de apresentá-las em banca.
Intimem-se. Notifique-se o Ministério Público.
SERVE O PRESENTE DESPACHO COMO MANDADO PARA TODOS OS FINS.
São Vicente Férrer/MA, 28 de junho de 2017.

BRUNO BARBOSA PINHEIRO
Juiz de Direito da Comarca de São Vicente Férrer/MA

[1]MIGUELINA GALVÃO SOARES, filha de Ancelmo dos Anjos Soares e de Maria Madalena Galvão, residente no Povoado Santa
Tereza, nesta cidade..

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE JURADOS
DIA 24/07/2017
Ação Penal nº 170-97.2012.8.10.0130 (1702012)
Autor: Ministério Público Estadual
Réu: Paulo Benedito Serrão
Advogado: Cícero Carlos de Medeiros – OAB-MA: 6.945
DIA25/07/2017
Ação Penal nº 397-24.2011.8.10.0130 (3972011)
Autor: Ministério Público Estadual
Réus: Ednilson Cardoso Martins.
Advogado: Cícero Carlos de Medeiros-OAB/MA Nº 6.945.
DIA 26/07/2017
Ação Penal nº 850-43.2016.8.10.0130 (8552016)
Autor: Ministério Público Estadual
Réu: Paulo Cesar Santos Sousa
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Advogado: Tiago Silva Assunção- OAB/MA: 14.668
DIA 27/07/2017
Ação Penal nº 590-34.2014.8.10.0130 (5932014)
Autor: Ministério Público Estadual
Réu: José Leandro Everton Serra
Advogado: Fábio Viegas Cutrim – OAB/MA Nº 8.693
DIA 31/07/2017
Ação Penal nº 80-60.2010.8.10.0130 (802010)
Autor: Ministério Público Estadual
Réu: Manoel Santana Everton Serra
Advogado: Cícero Carlos de Medeiros – OAB-MA: 6.945
O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR BRUNO BARBOSA PINHEIRO,JUIZ DE DIREITO TITULAR DESTA COMARCA DE
SÃO VICENTE FÉRRER, NA FORMA DA LEI ETC.
FAZ SABER, a quantos do presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que este Juízo fará a instalação dos trabalhos das
Reuniões Ordinárias do Júri na cidade de Cajapió-MA, Termo de São Vicente Férrer - MA, designadas para os dias 24, 25, 26, 27
e 28 de julho de 2017, às 08:30 horas, no prédio da Escola Denizard Almeida (Anexo), localizado na Avenida Roseana Sarney, s/n,
Centro, Cajapió-MA, ficando, pelo presente edital, notificados a comparecerem a fim de servir como jurados, os cidadãos abaixo
relacionados, sob as penas da lei, se faltarem. JURADOS SORTEADOS:

ALDENIZE GONÇALVES FERREIRA, servidora pública residente Na Rua Benilson Gomes dos Santos, s/n, São Vicente
Férrer-MA;

1.

ALTAIR MENDENÇA FONSECA, servidor Público, residente na Rua da Barra, 34, Centro, Cajapió-MA;2.
AURINEIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA OLIVEIRA, servidora pública, residente na Av. José Reinaldo Tavares, 37, Centro,
Cajapió-MA;

3.

CARLOS ALBERTO COELHO GASPAR, servidora pública, residente na Rua do Livramento, s/n, Cajapió-MA;4.
CONCEIÇÃO DE MARIA PADILHA SAMPAIO, servidora pública, residente na Rua Dr. Paulo Ramos, 399, Centro, Cajapío-
MA;

5.

DEUZINENE DOS SANTOS TEIXEIRA, servidora publicam residente no Povoado São Lourenço, Cajapío-MA;6.
DOMINGAS DE JESUS COSTA, servidora publicam residente na Rua da Brasília, s/n, Centro, Cajapío-MA;7.
ELIANE DAS MERCES CORVELO BARROS, servidora pública, residente na Rua da Barra, 48, Centro, Cajapío-MA;8.
GIRLENE PAIVA DOS PASSOS, servidora pública, residente na Segunda Trav. Do Livramento, s/n, Centro, Cajapío-MA;9.
LUCIA DE JESUS RIBEIRO PINTO, servidora pública, residente na Trav. da Brasília, s/n, Centro, Cajapío-MA;10.
LUIS CARLOS RIBEIRO COSTA, servidor público, residente na Rua da Chapadinha, s/n, Centro, Cajapío-MA;11.
MARCIO HENRIQUE NUNES SILVA, servidor público, residente na Rua São Jorge, 48, Centro, Cajapío-MA;12.
MARIA DA GRAÇA FONSECA ANDRADE, servidora pública, residente na Rua Manoel Mendonça, s/n, Centro, Cajapío-MA;13.
MARIA DAS DORES BARROS SERRA, servidora pública, residente no Povoado Enseada Funda, Cajapió-MA;14.
MARIA DO ROSÁRIO CAMARA ASSUNÇÃO, servidora pública, residente no Pov. Teso Alto, Cajapió-MA;15.
MARIA DO SOCORRO FERREIRA DA SILVA, servidora pública, residente na Rua das Marrecas, 41, Centro, Cajapío-MA;16.
MARIA HELENA SERRA OLIVEIRA, servidora pública, residente no Pov. Fazenda Nova, Cajapió-MA;17.
MARIA JOSÉ DA CONCEIÇÃO SEREJO SERRA, servidora pública, residente na Praça Duque de Caxias, s/n, Centro,
Cajapío-MA;

18.

MARIA RAIMUNDA COELHO SERRAservidora pública, residente na Av. Mario Martins, s/n, Centro, Cajapío-MA;19.
MARIA RAIMUNDA PEREIRA, servidora pública, residente na Rua José Reinaldo Tavares, s/n, Centro, Cajapío-MA;20.
MARIA REGINA LIMA DOS PASSOS, servidora pública, residente na Rua da Brasília, s/n, Centro, Cajapío-MA;21.
RAIMUNDA NONATA DOURADO PAIVA, servidora pública, residente no Pov. Ilha Grande, Cajapió-MA;22.
RAIMUNDO NONATO CAMARA DOS SANTOSservidor público, residente no Pov. Água Limpa, São Vicente Férrer-MA;23.
RONIVON COELHO COSTA, servidor público, residente na Praça Duque de Caxias, s/n, Centro, Cajapío-MA;24.
VALTER MENDONÇA FILHO, servidor público, residente na Rua Manoel Mendonça, s/n, residente na Praça Duque de
Caxias, s/n, Centro, Cajapío-MA.

25.

Pelo MM. Juiz foi determinado, em seguida, a continuidade do sorteio para escolha de mais 15 (quinze) jurados que servirão como
suplentes, tendo sido retirados da urna geral os seguintes nomes:

ANA CLARA ANDRADE MOREIRA COSTAservidora pública, residente na Rua João Braulino, 315,Centro, Cajapío-MA;1.
ANTONIA RODRIGUES SILVA DE ASSUNÇÃO,servidora pública, residente na Rua da Chapadinha, 565,Centro, Cajapío-
MA;

2.

BASILIO COSTA SERRA JUNIOR, servidor público, residente na Rua João Braulino, s/n, Centro, Cajapío-MA;3.
DULCINEIA DE RIBAMAR PEREIRA BARROS, servidora pública, residente no Povoado Boa Esperança, s/n, Cajapió-MA;4.
GIZELLE AGUIAR RIBEIRO, servidora pública, residente na Rua da Barra, 110, , Centro, Cajapío-MA;5.
ILZANDIRA RIBEIRO SERRAservidora pública, residente na Rua da Chapadinha, 639, , Centro, Cajapío-MA;6.
IVANILDE SERRA SOUSA, servidora pública, residente na Rua da Chapadinha, 877, , Centro, Cajapío-MA;7.
LURDIMAR DA CONCEIÇÃO RIBEIRO PINTO, servidora pública, residente na Rua da Brasília, 48, , Centro, Cajapío-MA;8.
MARIA APARECIDA COSTA CARDOSO, servidora pública, residente na Rua da Brasília, s/n, , Centro, Cajapío-MA;9.
MARIA GALDINA CARNEIRO COSTA, servidora pública, residente na Rua da Chapadinha, 815, Centro, Cajapío-MA;10.
MARIA IZABEL COELHO, servidora pública, residente no Pov. São Lourenço, Centro, Cajapío-MA;11.
MARIA LUCIA DINIZ, servidora pública, residente no Pov. Boa Esperança, s/n, Cajapió-MA;12.
MARIA MADALENA SERRA OLIVEIRA, servidora pública, residente no Pov. Fazenda Nova, Cajapió-MA;13.
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RAIMUNDO ANTONIO VIEIRA DA SILVA JUNIOR, servidor público,residente na Rua João Braulino, 367, Centro, Cajapío-
MA;

14.

ROSILENE COELHO COSTA FERREIRA, servidora pública, residente na Rua São Sebastião, s/n,Centro, Cajapío-MA.15.

ENCERRAMENTO: Dado e passado o presente nesta cidade e Comarca de São Vicente Férrer, Estado do Maranhão, aos 02
(dois) dias do mês de junho (06) de dois mil e dezessete (2017). Eu, _____José Penha Júnior, Secretário Judicial, digitei e
subscrevi.
BRUNO BARBOSA PINHEIRO
Juiz de Direito Titular da Comarca

PROCESSO Nº 108-04.2005.8.10.0130
PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
AUTOR: JOSÉ HAMILTON RODRIGUES MENDES E OUTROS
ADVOGADO: LUIZ HENRIQUE FALCÃO TEIXEIRA- OAB/MA: 3.827
ADVOGADO: GUTEMBERG CARNEIRO- OAB/MA: 5.775
ADVOGADO: PAULO ALMEIDA- OAB/MA: 6.395
ADVOGADO: SILVANA CRISTINA REIS LOUREIRO- OAB/MA: 5.976
Finalidade: inime-se os advogados acima identificados para que requeiram a expedição do alvará, no prazo de 10 (dez) dias, sob
pena de arquivamento. Cumpra-se. são Vicente férrer-ma, 28 de junho de 2017. Bruno Barbosa pinheiro, Juiz de Direito

Processo nº 2-22.2017.8.10.0130 (22017)
Autor: Ministério Público Estadual;
Requerente: Lucioneia Silva Pereira;
Requerido: José Maria Mendes Melo
SENTENÇA:
“Trata-se de representação policial pela aplicação de medidas protetivas de urgência formulada com base na Lei nº 11.340/2006,
em favor de LUCINEIA SILVA PEREIRA. Sobre o fato, relata a vítima que conviveu maritalmente com o representado por 06 (seis)
anos, tendo saído de casa devido à agressão física e ameaças sofridas, fato que faz ter por sua vida, ainda mais em razão das
tentativas de morte por parte de seu ex-companheiro. Ressaltou ainda que o representado é viciado em drogas e já vendeu alguns
de seus pertences, como a geladeira, estando atualmente na posse de sua TV.Diante disso, houve por necessidade o
requerimento por medidas protetivas para resguardar sua integridade física, psicológica e patrimonial, razão pela qual, a vítima
solicitou à autoridade policial a aplicação das medidas protetivas de urgência previstas no art. 22, inciso III, alíneas “a”, “b” e “c”,
e art. 24, I, todos da Lei nº 11.340/2006.Eis o relatório. Decido. Embora tenha sido devidamente intimada para a audiência
designada para melhor avaliar a necessidade, ou não, da confirmação da liminar, a representada não compareceu. Sendo assim,
não há como manter a liminar deferida, devendo o feito ser extinto, sem julgamento, por falta de interesse processual, ficando
consequentemente sem efeitos as cautelares impostas liminarmente, nos termos do art. 309, III do CPC. ISSO POSTO, JULGO
EXTINTO O PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, com fulcro no art. 485, VI do CPC, cessando consequentemente
a eficácia das cautelares liminarmente impostas, nos termos do art. 309, III do CPC. Registre-se. Após o trânsito em
julgado, arquivem-se os autos com baixa na distribuição. Intimem-se as partes”. NADA MAIS. Eu, _________, Julian
Rodrigues Brandão, Assessor do Juiz, digitei.

JuizBruno Barbosa Pinheiro
Titular da Vara Única da Comarca de São Vicente Férrer

Promotor de Justiça___________________________________________________________

Processo nº 415-35.2017.8.10.0130 (4182017)
SENTENÇA:
“Trata-se de representação policial pela aplicação de medidas protetivas de urgência formulada com base na Lei nº 11.340/2006
em favor de Meire Regina Souza Passos. No dia 26.04.2017 a vítima esteve presente na Delegacia de Polícia Civil de São Vicente
Ferrer e, na presença da autoridade policial, pleiteou o deferimento de medidas protetivas, sob o argumento de que sofreu
agressões físicas, por parte de seu ex-companheiro, e que, na última briga, ele cortou-lhe o braço com facão, corte este que ainda
está cicatrizando. A vítima informou que o requerido é usuário de drogas, e por isso tem medo dele, além do que o ofensor está
vendendo seus pertences. Disse que conviveu com ele por 07 (sete) anos, e que por ter um relacionamento conturbado, no dia
11.04.2017, decidiu se separar. Após a separação, dia 25.04.2017, foi juntamente com seu avô na casa de seu ex-companheiro,
para buscar suas roupas e demais pertences, mas foram impedidos de entrar. Diante disso, solicitou a vítima à autoridade policial
a aplicação das medidas protetivas de urgência previstas no art. 22, II e III, “a” e “b”, da Lei nº 11.340/2006. As medidas
requeridas foram liminarmente concedidas às fls. 14/15v. Na audiência de hoje, foram ouvidas a vítima e o representado.
Eis o relatório. Decido. Ouvida, a vítima disse que o representado não voltou a incomodá-la após a concessão da liminar, mas que
ainda se sente ameaça, caso elas sejam revogadas. Disse que já foi cortada à faca por duas vezes. O Representado disse que
concorda coma manutenção das medidas. Diante do relato da vítima, e até mesmo da concordância do representado, as medidas
devem ser confirmadas por sentença. ISSO POSTO, mantenho, por sentença, nos termos do art. 487, I, do CPC, a decisão de
fls. 14/15v para determinar:a) proibição ao representado de manter qualquer contato, por quaisquer meios de
comunicação, com a vítima e seus familiares, exceto os filhos comuns, desde que não estejam na companhia da
ofendida; b) proibição ao representado de se aproximar da vítima e de seus familiares, exceto os filhos comuns,
desde que não estejam na companhia da ofendida, observando-se a distância mínima de 200(duzentos) metros.Fica o
representado advertido de que a inobservância do disposto nesta sentença poderá implicar a sua prisão preventiva (art.
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313, III, do Código de Processo Penal). Sentença publicada em audiência. Cientes os presentes, com dispensa do prazo
recursal. Registre-se e depois arquivem-se os autos com baixa na distribuição, sem prejuízo de posterior
desarquivamento, a pedido da vítima, caso haja descumprimento das cautelares”. NADA MAIS. Eu, _________, Julian
Rodrigues Brandão, Assessor de Juiz, digitei.

Juiz Bruno Barbosa Pinheiro
Titular da Comarca de São Vicente Férrer

Promotora de Justiça____________________________________________________________
Ofendida _______________________________________________________________________
Representado ___________________________________________________________________
Advogado _______________________________________________________________________

Processo nº 491-30.2015.8.10.0130 (4972015)
Requerente: Firmino Bispo Matos
Advogado (a): Drª. Maria do Nascimento Lindoso Costa, OAB/MA n°. 4.127.
Requerido: Manoel do Carmo Nascimento
Advogado (a): Drª. Joelma Gomes Costa Silva, OAB/MA 11.029.
SENTENÇA: Dispensa de relatório com base no art. 38 da Lei 9.099/95, ressaltando-se que na audiência de conciliação
instrução e julgamento, a tentativa de conciliar as partes restou infrutífera. A contestação foi apresentada em audiência.
Ao final, os autos ficaram conclusos para sentença. Decido. Inicialmente, rejeito a preliminar de incompetência do juízo,
em virtude da complexidade da causa, pois a eventual inconsistência da prova do fato constitutivo do direito do autor é
questão relacionada ao mérito da causa. Ademais, passados dois anos do ocorrido, uma perícia no local provavelmente
seria inviável, em virtude do desaparecimento dos vestígios. Tem-se ainda que, de acordo com o STJ: “A suposta
necessidade de realização de prova pericial, por si só, não afasta a menor complexidade da causa”[1]. Quanto ao mérito, o
reclamado disse: “que seu gado entrou no terreno do autor no fim de abril de 2015; que foram comidos só olho da
mandioca e umas folhas de milho; que a cerca entre as propriedades é velha; que não consegue avaliar o prejuízo do
autor; que solta os animais porque o capim é pouco”. É, portanto, incontroverso que o gado do requerido entrou na
propriedade do autor e se alimentou do plantio de mandioca e milho, causando-lhe prejuízo, bem como é incontroverso
que a propriedade do requerente estava protegida por cerca. A testemunha cujo termo de depoimento repousa às fls.
18/18v é a pessoa que, à época, assinou a pesquisa de campo (fl. 08) realizada na propriedade do autor, como delegada
do sindicato dos trabalhadores na agricultura familiar de São Vicente Férrer. Ao ser ouvida disse: Que já foi na roça do
autor; (…);que constatou que tinha uma quadra de dez braças estragada, a mandioca comida, quebrada, revirada; que
tinha muito milho estragado; que constatou que os danos foram causados por gado que entrou, pisou, quebrou e comeu
a plantação (…);que é delegada do sindicato e faz parte de suas funções verificar roças para avaliar os danos causados
por gado; que o valor constante às fls. 08 foi extraído unicamente das declarações do autor; que a cerca do lado onde o
gado entrou é boa, mas só de talo, que a cerca ficou destruída onde o gado passou (…);que estima que da roça de
mandioca do autor que foi destruída seriam extraídos sete sacos de farinha de mandioca, cada um valendo à época R$
350,00 (trezentos e cinquenta reais); que sabe que a cerca estava em bom estado de conservação porque a cerca estava
escorada após a passagem do gado; que a cerca já estava de pé, mas não nova. Vê-se, portanto, que a testemunha
compareceu à propriedade do autor e constatou o dano à lavoura, descrevendo-o. Ressalte-se, entretanto, que o valor
arbitrado às fls. 08 não pode ser integralmente admitido, pois, como dito pela própria testemunha, foi extraído unicamente
das declarações do autor. Especificamente em relação à plantação de mandioca, porém, afirmou que da roça destruída
estima-se que seriam extraídos sete sacos de mandioca, cada um no valor de R$ 350,00. As testemunhas, apresentadas
em banca pelo reclamando, e ouvidas como informantes, afirmaram que: “o gado destruiu apenas o caule externo da
mandioca, tendo crescido novamente; que o milho já havia sido retirado; que a cerca do autor é feita de talo e palha; que
ela tem três anos de construída; que os animais entraram na roça do autor entre abril e maio de 2015; que a mandioca
destruída era de março de 2015 ” (fl. 19). “Que em relação ao fato, passou pela roça quando ia fazer uma visita de seu
trabalho e viu que o boi tinha comido, mas a mandioca tinha grelado novamente; que a roça não tinha sido plantada em
toda sua extensão, mas apenas em uma parte e foi esta que foi danificada pelo gado; que a cerca do autor é feita de talo;
que a cerca foi aproveitada de outra, mais antiga; que é costume a cerca ser feita de tal.” (fl. 20). “Que em relação ao fato,
quando os animais entraram, a mandioca estava pequena, o animal capou a folha, o milho estava tirado há pouco tempo;
que a roça não tinha sido toda utilizada, apenas uma linha; que entraram dois gados no terreno do autor; que a cerca do
autor não é boa, é feita de talo e pau é antiga” (fl. 21). Vê-se que todas elas relatam a entrada de gado do reclamado na
propriedade do autor e que eles danificaram a plantação de mandioca. Em que pese a discussão acerca da qualidade da
cerca do autor, o fato é que a propriedade estava resguardada por cerca, de acordo com os costumes do local, como
inclusive dito pela testemunha de fl. 20. Ademais, o reclamando reconheceu que “solta os animais porque o capim é
pouco”. Não há, portanto, como atribui culpa, ainda que concorrente, ao autor. Não incide, assim, a excludente de
responsabilidade, prevista na parte final do art. 936 do Código Civil: “Art. 936. O dono, ou detentor, do animal ressarcirá o
dano por este causado, se não provar culpa da vítima ou força maior.” . Julgando caso semelhante, decidiu a Quarta turma
Recursal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul: Ementa: INDENIZATÓRIA. INVASÃO DE LAVOURA POR GADO.
PROPRIEDADE LINDEIRA DESPROVIDA DE CERCA. DIVISA MARCADA POR ARROIO ASSORIADO. DANO MORAL NÃO
CONFIGURADO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. CONTRAPEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. MANTIDA DECISÃO.
RECURSO IMPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71004785523, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Glaucia
Dipp Dreher, Julgado em 30/05/2014). Após a instrução, portanto, evidencia-se o lucro cessante decorrente da
remuneração que o autor deixou de auferir com a venda da farinha que produziria a partir da mandioca, conforme alegado
na petição inicial e não impugnado pelo réu. A própria característica da atividade, aliada aos costumes da região, denota
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que a mandioca foi cultivada para produção de farinha. De acordo com o relato coerente e firme, colhido em juízo sob o
crivo do contraditório, prestado pela delegada do sindicato, de que compareceu à propriedade rural do autor, e constatou
a área atingida e os gêneros danificados, aliada a experiência que é inerente ao exercício de sua atividade sindical, o
autor deixou de produzir 7 (sete) sacos de farinha, a partir do processamento da mandioca deteriorada, cada saca no
valor de R$ 350,00, totalizando R$ 2.450,00 (dois mil quatrocentos e cinquenta reais). As únicas testemunhas que
relataram que o milho já havia sido colhido foram Gonçalo Matos, declarado inimigo do autor, e Ilma Matos, que declarou
ter “interesse que o requerido ganhe a ação” . O próprio demandado reconheceu que houve ataque ao milho, tentando
apenas diminuir a extensão do dano, ao afirmar que foram comidos só o olho da mandioca e umas folhas de milho.
Conclui-se que a declaração da delegada do sindicato de que havia muito milho estragado se mostra mais plausível, até
mesmo porque a prova do fato modificativo do direito do autor (dano apenas às folhas de milho) incumbe ao réu, nos
termos do art. 373, II do CPC. Nada obstante isso, não há elementos nos autos suficientes à mensuração do prejuízo, o
qual não pode ser apurado em fase de liquidação, em virtude do art. 38, parágrafo único da Lei no 9.099/95. A pesquisa de
campo de fl. 08, como se viu, serve como prova do dano em si, já que a signatária compareceu ao local e constatou as
avarias, mas não serve como prova da extensão da obrigação reparatória, já que o valor foi apontado com base
unicamente nas declarações do autor à delegada do sindicato. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O
PEDIDO, para condenar o réu na obrigação de pagar ao autor a quantia de R$ 2.450,00, acrescida de juros de mora de 1%
ao mês, desde a data do evento danoso (20/05/2015), nos termos do art. 398 do CCB e súmula 54 do STJ, e correção
monetária pelo IPCA, a partir do ajuizamento da ação, pois não há informação acerca da data em que a mandioca poderia
ter sido transformada em farinha e ensacada para venda, de modo a se aferir a data exata do efetivo prejuízo (súmula 43
do STJ). Sem custas e honorários, nos termos do art. 54 e 55, primeira parte, da Lei nº. 9.099/95. SERVE COMO MANDADO
DE INTIMAÇÃO. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. São Vicente Férrer/MA, 29 de maio de 2017. Juiz Bruno
Barbosa Pinheiro/Titular da Comarca de São Vicente Férrer.

SENTENÇA:
Número do Processo : 585-07.2017.8.10.0130 (5882017)
Autor: Ministério Público Estadual
Requerente: Benaine Galvão Moreira;
Requerido: José Ribamar Frietas Serra
“Trata-se de representação ministerial pela aplicação de medidas protetivas de urgência formulada com base na Lei nº
11.340/2006, em favor de BENAINE GALVÃO MOREIRA. Sobre o fato, relata a vítima que seu cunhado vem lhe causando
transtornos, entre as quais a ameaças, com as seguintes palavras: “vou fazer alguma coisa contra ti, ainda que esteja com as
crianças para pagar a denúncia que fez contra mim”. Afirma que seu cunhado a ameaça por ela ter noticiado agressões que ele
teria praticado com sua irmã. Diante disso, a vítima solicitou ao Ministério Público que representasse pela aplicação das medidas
protetivas de urgência previstas no art. 22, inciso III, alíneas “a” e “b”, da Lei nº 11.340/2006.As medidas requeridas foram
liminarmente concedidas às fls. 07/08v. Na audiência de hoje, foram ouvidas a vítima e o representado. Eis o relatório. Decido.
Ouvida, a vítima disse que o representado não voltou a incomodá-la após a concessão da liminar, mas que ainda se sente
ameaçada, caso elas sejam revogadas, pois as ameaças eram constantes. O Representado disse que a ofendida se mete na sua
vida conjugal e que o problema entre eles surgiu por conta de gado. A instrução revelou um clima de grande animosidade entre
ofendida e representado, o que denota a necessidade de confirmação das cautelares impostas, de modo a preservar a integridade
psíquica e moral da vítima, que vinha sendo constantemente ameaçada pelo representado até a concessão da liminar. ISSO
POSTO, mantenho, por sentença, nos termos do art. 487, I, do CPC, a decisão de fls. 07/08v para determinar:a)proibição ao
representado de se aproximar da vítima, de seus familiares e testemunhas,observando-se a distância mínima de 100 (cem)
metros; e b) proibição do representado de tentar qualquer contato, por qualquer meio de comunicação, com a
representante, seus familiares e testemunhas.Fica o representado advertido de que a inobservância do disposto nesta
sentença poderá implicar a sua prisão preventiva (art. 313, III, do Código de Processo Penal). Sentença publicada em
audiência. Cientes os presentes, com dispensa do prazo recursal. Registre-se e depois arquivem-se os autos com baixa
na distribuição, sem prejuízo de posterior desarquivamento, a pedido da vítima, caso haja descumprimento das
cautelares, para apreciar eventual necessidade de prisão preventiva”. NADA MAIS. Eu, _________, Julian Rodrigues
Brandão, Assessor de Juiz, digitei.

Juiz Bruno Barbosa Pinheiro
Titular da Comarca de São Vicente Férrer

Promotora de Justiça____________________________________________________________
Ofendida _______________________________________________________________________
Representado ___________________________________________________________________

Processo n.º 700-67.2013.8.10.0130
Apenado: Manoel Garcia Sousa
Vítima: O Estado
Tipo penal: Art. 33 da Lei n.º 11.343/06

SENTENÇA:
Vistos etc.
Trata-se de Carta Precatória Penal em fase de execução criminal do apenado Manoel Garcia Sousa, qualificado nos autos, os
quais, após parcial provimento do recurso de apelação, com trânsito em julgado, foi condenado a 05 (cinco) anos de reclusão em
regime semiaberto.
Decisão fls. 04/06 deferindo trabalho externo.
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Audiência Admonitória fls. 07/08 determinando as forma de cumprimento do trabalho externo.
Declaração da Delegacia de polícia de São Vicente Férrer/MA atestando o efetivo cumprimento do regime fls.25/96.
Decisão deferindo prisão domiciliar e condições da prisão fls. 63/64.
Folhas de ponto comprovando a frequência ao trabalho externo fls. 50/61-V; 68; 78/84; 88/90; 92/94; 132/144.
Relatórios mensais com o controle de frequência do apenado encaminhados ao Juízo e colacionados, interpoladamente, a partir
das fls. 50 até fls. 144, totalizando 885 (oitocentos e oitenta e cinco dias trabalhados) pelo apenado.
Decisão deferindo progressão de regime do apenado para o regime aberto fls. 69/71;
Decisão deferindo Livramento Condicional fls. 100/101-V
Certidão atestando o término do cumprimento da pena fls. 145;
Instado a se manifestar, pugnou o Órgão Ministerial pela extinção da punibilidade do apenado em face do cumprimento integral da
pena (fls. 149).
É o relatório. Decido.
Ainda que não haja expressa previsão legal de extinção da punibilidade pelo cumprimento da pena, esta é, por óbvio, uma de suas
hipóteses.
Aliás, é a hipótese primordial de extinção da punibilidade, cabendo ao Juízo da execução, sua declaração (Lei de Execuções
Penais, art. 66, II).
No caso em tela, verifica-se que o apenado, conforme relatórios mensais de frequência ao trabalho externo colacionado aos autos
e assinatura aposta em frequência no próprio juízo, dão conta de que o apenado cumpriu integralmente a pena e os mandamentos
contidos no Livramento Condicional. Não houve condenação à pena de multa.
Em tais condições, acolhendo o parecer da eminente Promotora de Justiça, declaro extinta a punibilidade do apenado MANOEL
GARCIA SOUSA em face do cumprimento da pena.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Após, remetam-se os autos para a comarca de origem com nossas homenagens. dando baixa na Distribuição.
São Vicente Férrer/MA, 21 de junho de 2017.
Juiz Bruno Barbosa Pinheiro
Titular da Comarca de São Vicente Férrer

Classe (CNJ): Divorcio Consensual.    
Processo nº. 97-86.2016.8.10.0130
Requerente: Débora Raine Moreira Aguiar.
Advogado (a): Kerles Nicomedio Aroucha Serra – OAB/MA: 13965
Requerido: Gesiel Alves Fonseca.
Advogado (a): Kerles Nicomedio Aroucha Serra – OAB/MA: 13965

FINALIDADE: INTIMAR o(s) advogado(s) das partes acima identificado(s), acerca da Sentença proferida nos autos acima
mencionados, adiante transcritos: SENTENÇA: Trata-se de Ação de Divórcio Consensual proposta por GESIEL ALVES FONSECA
e DEBORA RAINE MOREIRA AGUIAR, já qualificados nos autos, em que afirmam estarem separados após 06 (seis) anos de
matrimônio, relação da qual adveio um filho, ADRYAN DAVID AGUIAR FONSECA (fl. 11), e que não adquiram bens a serem
partilhados.  Ficou acordado que com a separação, o filho menor permanecerá com a genitora. No entanto, a guarda será
compartilhada, ficando resguardado para ambos o direito de visita em fins de semana e feriados alternados, além do período das
férias. Com a finalidade de contribuir com a manutenção do filho, o requerente, GESIEL ALVES FONSECA, prestará pensão
alimentícia no valor de 15% (quinze por cento) do salário mínimo. Por fim, as partes permanecem com os bens móveis feita
durante a separação de fato. Parecer ministerial pela homologação do acordo, às fls. 15/16. É o relatório. Decido. Tratando-se de
pedido de divórcio consensual formulado por GESIEL ALVES FONSECA e DEBORA RAINE MOREIRA AGUIAR, passei a
compulsar os autos e constatei que os documentos carreados apontam para a impossibilidade de reconciliação entre as partes,
sendo, assim, dispensável a realização de audiência de ratificação. Houve acordo acerca da guarda e pensão alimentícia do filho
menor, bem como tudo pertinente ao caso. Ante o exposto, com fundamento no art. 226, § 6º, da Constituição Federal c/c art.
1.571, IV, §1º, do Código Civil, DECRETO o DIVÓRCIO de GESIEL ALVES FONSECA e DEBORA RAINE MOREIRA AGUIAR.
Homologo o acordo formulado pelas partes quanto à pensão alimentícia do filho menor e partilha dos bens móveis. Defiro os
benefícios da Justiça Gratuita para os seus devidos fins. Condeno as partes nas custas processuais, verbas das quais ficam
isentos, nas condições do art. 98 do CPC, por estarem amparados pelos benefícios da justiça gratuita. Expeça-se MANDADO DE
AVERBAÇÃO ao Ofício Único de São Vicente Férrer - MA, que deverá ser feito sem ônus às partes, diante do dispõe o art. 98, §1º,
IX, do Código de Processo Civil. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Notifique-se o MPE. SERVE COM MANDADO DE
AVERBAÇÃO DE INTIMAÇÃO. Transitado em julgado, arquivem-se. São Vicente Férrer/MA, 27 de abril de 2017.
 
 

Juiz Bruno Barbosa Pinheiro
Titular da Comarca de São Vicente Férrer

Senador La Roque
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PROCESSO Nº 0000649-14.2017.8.10.0131 (6492017)
AÇÃO: ATOS E EXPEDIENTES | PETIÇÃO
REQUERENTE: Processo em Segredo de Justiça 
ADVOGADO: JANDUILSON SILVA DINIZ ( OAB 5683-MA )
REQUERENTE: Processo em Segredo de Justiça 

DECISÃO1 - RELATÓRIO Trata-se de Embargos de Declaração que visam a integrar a decisão de fl. 15 em razão de omissão
deste juízo acerca dos alimentos provisórios na ação de reconhecimento e dissolução de união estável outrora ajuizada.Narra o
embargante que o magistrado titular desta Comarca proferiu decisão sem mencionar de nenhuma forma os alimentos provisórios
pleiteados na inicial (fl. 18).Não havendo risco de efeito infringente, necessitando apenas arbitrar os alimentos provisórios omissos
da decisão, e nada mais havendo a relatar, decido.2 - FUNDAMENTAÇÃOConforme abalizada doutrina, alimentos provisórios são
os arbitrados liminarmente pelo juiz, sem ouvir o réu, no despacho inicial da ação de alimentos (Lei 5.478/68). Só é possível
quando houver prova pré-constituída do parentesco, casamento ou união estável.No presente caso, vislumbro prova cabal do
parentesco estabelecido entre o menor e Nelcifran Luís Ribeiro Sousa, seu genitor, no caso certidão de nascimento de fl.
12.Denoto que, de fato, entre os pedidos feitos pela parte autora está a fixação de alimentos provisórios ao menor, filho comum do
casal. Destaco, ainda, a omissão deste juízo que, ao proferir despacho, designando audiência, não analisou o pedido de alimentos
ao menor.Portanto, fixo os alimentos provisórios mensais em 20% (vinte por cento) do salário mínimo vigente, que corresponde à
quantia de R$ 146,85 (cento e quarenta e seis reais e oitenta e cinco centavos), ante a inexistência dos autos de comprovante de
vencimentos do requerido ou de qualquer outro documento que comprove sua renda mensal ou mesmo sua condição financeira,
quantia esta a ser entregue a genitora da menor, mediante recibo, até o 5º dia útil de cada mês.3 - DISPOSITIVOAnte o exposto,
ACOLHO OS EMBARGOS para integrar a decisão de fls. 15 no sentido de fixar os alimentos provisórios nos termos acima
mencionado, o que faço com fulcro no art. 1.022, I, do NCPC.No mais, permaneça a decisão como lançada nos autos.Intimem-se
as partes.Senador La Roque/MA, 26 de junho de 2017.ANA PAULA SILVA ARAÚJOJuíza de Direito Titular Da Vara da Mulher de
Imperatriz /MARespondendo por Senador La Rocque.

PROCESSO Nº 0000720-16.2017.8.10.0131 (7202017)
AÇÃO: PEDIDO DE PRISÃO | PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA
REQUERENTE: Processo em Segredo de Justiça
REPRESENTADO: Processo em Segredo de Justiça
ADVOGADO: PAULO JESSE MENDES BARBOSA ( OAB 3418-MA )

DECISÃO Trata-se de pedido de REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA proposto por ANTONIO SOARES DE ASSIM, por
intermédio de seu advogado, alegando, em síntese, que não estão presentes os requisitos autorizados do decreto de prisão
preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, bem como que o suplicante é primário, tem residência fixa, bons antecedentes e possui
profissão definida e ainda estariam ausentes os requisitos previstos no art. 312 do CPP para autorizar a manutenção da prisão.
Dada a oportunidade ao representante do Ministério Público, esta opinou pelo indeferimento do pedido em questão, por
subsistirem os pressupostos que autorizam a segregação do réu, fl.119/120.É breve o relatório. Passo a decidir.O artigo 316 do
Código de Processo Penal prevê que é possível a revogação do decreto preventivo quando se, no correr do processo, verificar
falta de motivo para que subsista. No concernente aos requisitos a prisão preventiva, todas as condições foram devidamente
analisadas e reconhecidas quando da decisão que decretou a referida custódia preventiva em 26/05/2017.Todavia, não foram
trazidos à baila fatos novos que justificam uma mudança do posicionamento consolidado por este juízo, nos moldes exigidos pelo
artigo 316 do Código de Processo Penal.Portanto, restando inalterada a situação jurídica do acusado, não há justificativa para
revogação do decreto preventivo. Por outro lado, cumpre salientar que as circunstâncias do réu ser primário, ter bons
antecedentes, residência fixa e o trabalho lícito, estas circunstâncias, por si só, não são capazes de devolver a liberdade ao
indivíduo, pois persistindo os requisitos autorizadores do decreto preventivo (art. 312), há que ser mantida a prisão preventiva do
acusado (STJ - HC 25779 RJ). Em face dessas constatações, é forçoso reconhecer a necessidade da manutenção decretação da
prisão preventiva do réu, a teor do art. 312 do CPP. POSTO ISSO, por se manterem presentes os requisitos autorizadores da
medida acautelatória, previstos nos artigos 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal, INDEFIRO O PEDIDO DE
REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA feito por ANTONIO SOARES DE ASSIS, vulgo Antonio da S10. Ciência ao
representante do Ministério Público. Intimem-se. Cumpra-se.Senador La Rocque/MA, 27 de junho de 2017.]ANA PAULA SILVA
ARAÚJOJuíza Titular da Vara Especial da Mulher da Comarca de ImperatrizRespondendo pela Comarca de Senador La Rocque.

PROCESSO Nº 0000735-82.2017.8.10.0131 (7352017)
AÇÃO: PROCESSO COMUM | AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
DENUNCIANTE: Parte em Segredo de Justiça e Parte em Segredo de Justiça
ACUSADO: FABIO HENRIQUE LEITE DOS ANJOS
ADVOGADO: ENOQUE CAVALCANTE DE ALBUQERQUE ( OAB 8343-MA ), OZIEL VIEIRA DA SILVA ( OAB 3303-MA )

DECISÃO Vistos etc. FÁBIO HENRIQUE LEITE DOS ANJOS, devidamente qualificado nos autos epígrafe, através de seu
advogado, solicita que este Juízo autorize a entrada de um aparelho televisor em sua cela. Alega o réu que requereu ao
Comandante do 3º BPM autorização para a entrada do referido aparelho em sua cela, mas este negou tal pedido sem qualquer
justificativa plausível. Por fim, disse que o pedido em questão encontra-se amparado pelo artigo 2º, IV, da Portaria n.º743, de 28 de
outubro de 2015, da Secretaria de Administração Penitenciária deste Estado (f.90/91). Instado a se manifestar, o insigne
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representante ministerial posicionou-se favoravelmente ao pedido do réu, desde que não exista motivo específico e razoável que
tenha levado a administração da unidade a negar a regalia (fl.164). Vieram-me os autos conclusos É breve o relatório. Decido. O
réu atualmente custodiado nas celas do Comando do 3º BPM de Imperatriz/MA solicita autorização para a entrada de um televisor
em sua cela. Pois bem. Tal pedido encontra amparo legal do art. 56 da Lei de Execuções Penal nos seguintes termos:Art. 56. São
recompensas:I - o elogio;II - a concessão de regalias.Parágrafo único. A legislação local e os regulamentos estabelecerão a
natureza e a forma de concessão de regalias. No entanto, o referido preceito normativo determina que a legislação local
estabeleça a natureza e a forma de concessão de regalias. Sobre o tema, a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária
do Maranhão, regulamentou a concessão de regalias aos presos através da Portaria n.º743, de 28 de outubro de 2015, que assim
dispõe:Art. 2º. Fica estabelecida como regalia garantida somente aos presos de comportamento carcerário exemplável o direito de
ter em celas os seguintes itens, os quais somente serão admitidos pela Unidade Prisional no dia da visitação social definida e
conforme descrição de quantidade os seguintes:(...)IV - 01 (um) aparelho televisor por preso, de até 32 polegadas se LCD/LED, ou
até 21 polegadas se tubo/CRT, desde que haja disponibilidade estrutural originária, tais como espaço e instalação elétrica para
tanto, devendo tais equipamentos serem inspecionados sempre que importar a administração; (...)". Pelo que vê do preceito
normativo, para a concessão da regalia exige-se que o preso ostente bom comportamento carcerário, bem como que haja
disponibilidade estrutural originária, tais como espaço e instalação elétrica para tanto. No caso em tela, não há informações nos
autos acerca do comportamento carcerário do réu tampouco se o local onde ele encontra-se custodia tem estrutura adequada para
instalação do equipamento do equipamento, desde modo, entendo que a apreciação do pedido deve ser postergada a fim de que
diligencie junto ao Comando do 3ºBPM de Imperatriz/MA para que preste tais informações. Por essas razões, OFICIE-SE ao
Comando do 3º BPM de Imperatriz/MA para que informe se o réu apresenta bom comportamento carcerário, bem como, se a cela
em que se encontra possui instalação elétrica adequada para o uso do aparelho televisor, nos termos do inciso IV do art.2º da
Portaria n.º743/2015, emitida pela Secretaria de Administração Penitenciária do Estado do Maranhão, ou que apresente qualquer
motivo específico e razoável que justifique a negativa do pedido. Ciência ao representante do Ministério Público. Intimem-se.
Cumpra-se.Senador La Rocque (MA), 27 de junho de 2017.ANA PAULA SILVA ARAÚJOJuíza Titular da Vara Especial da Mulher
da Comarca de ImperatrizRespondendo pela Comarca de Senador La Rocque.

PROCESSO Nº 0000605-92.2017.8.10.0131 (6052017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
AUTOR: PAULO ROGERIO SOUSA BRUNO 
ADVOGADO: ROBERTA SETUBA BARROS ( OAB 8866-MA )
REU: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓCIOS DO SEGURO DPVAT
DESPACHO1. Defiro o pedido de Gratuidade da Justiça, nos termos do artigo 98 do NCPC;2. Considerando que a Comarca de
Senador La Rocque não possui Centro de Solução Consensual ou conciliador com a capacitação exigida pela Resolução nº
125/2010 do CNJ, e de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo designar audiência física de
conciliação (art. 139, VI, do NCPC). Porém, determino que, caso deseje transacionar, a parte requerida tente conciliar por meio
eletrônico, registrando que o e-mail do(a) advogado(a) da parte autora é robertasetuba@hotmail.com (art. 334, §7º, do NCPC). 3.
Cite-se a parte ré para contestar o feito no prazo de 15 (quinze) dias úteis (art. 335 do NCPC);4. Advirta-se que a ausência da
apresentação da contestação no prazo supra implicará na decretação da revelia e presunção de veracidade da matéria fática
apresentada na petição inicial (art. 344 do NCPC); 5. Desde já, designo audiência para que futuro saneamento do processo seja
feito em cooperação com as partes, a ser realizada no dia 25/10/2017 às 11:00horas (CPC, art. 357, §3º).6. Advirta-se que com a
ausência à audiência designada precluirá a oportunidade de esclarecer as suas alegações, de opinar sobre a distribuição do ônus
da prova e de apresentar rol de testemunhas (art. 357, §§ 3º e 5º do NCPC).7. Intimem-se. Cumpra-se.Senador La Rocque/MA, 02
de Junho de 2017.PAULO VITAL SOUTO MONTENEGROJuiz de Direito.

PROCESSO Nº 0000701-10.2017.8.10.0131 (7012017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
AUTOR: ANTONIO RAIMUNDO DA SILVA
ADVOGADO: YVES CEZAR BORIN RODOVALHO ( OAB 11175-MA )
REU: BANCO BRADESCO S/A
DESPACHO1. Defiro o pedido de Gratuidade da Justiça, nos termos do artigo 98 do NCPC.2. Postergo a apreciação do pedido de
Tutela de Urgência para após a apresentação de resposta da parte requerida, conforme permite o artigo 300, § 2º, do NCPC.3.
Considerando que a Comarca de Senador La Rocque não possui Centro de Solução Consensual ou conciliador com a capacitação
exigida pela Resolução nº 125/2010 do CNJ, e de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo designar
audiência física de conciliação (art. 139, VI, do NCPC). Porém, determino que, caso deseje transacionar, a parte requerida tente
conciliar por meio eletrônico, registrando que o e-mail do(a) advogado(a) da parte autora é rodovalhosodreadvogados@gmail.com
(art. 334, §7º, do NCPC).4. Cite-se a parte ré para contestar o feito no prazo de 15 (quinze) dias úteis (art. 335 do NCPC).5.
Advirta-se que a ausência da apresentação da contestação no prazo supra implicará na decretação da revelia e presunção de
veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial (art. 344 do NCPC).6. Desde já, designo audiência para que futuro
saneamento do processo seja feito em cooperação com as partes, a ser realizada no dia 25/10/2017 às 10:15 horas (CPC, art.
357, §3º).7. Advirta-se que com a ausência à audiência designada precluirá a oportunidade de esclarecer as suas alegações, de
opinar sobre a distribuição do ônus da prova e de apresentar rol de testemunhas (art. 357, §§ 3º e 5º do NCPC).8. Intimem-se.
Cumpra-se.Senador La Rocque/MA, 31 de Maio de 2017.PAULO VITAL SOUTO MONTENEGROJuiz de Direito.

PROCESSO Nº 0000719-31.2017.8.10.0131 (7192017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
AUTOR: SILVANIRA DA COSTA BARBOSA 
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ADVOGADO: CARLOS ANDRE MORAIS ANCHIETA ( OAB 6274-MA )
REU: BANCO BRADESCO S/A
RÉU:BRADESCO SEGUROS S/A
DESPACHO1. Defiro o pedido de Gratuidade da Justiça, nos termos do artigo 98 do NCPC.2. Postergo a apreciação do pedido de
Tutela de Urgência para após a apresentação de resposta da parte requerida, conforme permite o artigo 300, § 2º, do NCPC.3.
Considerando que a Comarca de Senador La Rocque não possui Centro de Solução Consensual ou conciliador com a capacitação
exigida pela Resolução nº 125/2010 do CNJ, e de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo designar
audiência física de conciliação (art. 139, VI, do NCPC). Porém, determino que, caso deseje transacionar, a parte requerida tente
conciliar por meio eletrônico, registrando que o e-mail do(a) advogado(a) da parte autora é anchietaadvocacia@hotmail.com (art.
334, §7º, do NCPC).4. Cite-se a parte ré para contestar o feito no prazo de 15 (quinze) dias úteis (art. 335 do NCPC).5. Advirta-se
que a ausência da apresentação da contestação no prazo supra implicará na decretação da revelia e presunção de veracidade da
matéria fática apresentada na petição inicial (art. 344 do NCPC).6. Desde já, designo audiência para que futuro saneamento do
processo seja feito em cooperação com as partes, a ser realizada no dia 25/10/2017 às 11:40horas (CPC, art. 357, §3º).7. Advirta-
se que com a ausência à audiência designada precluirá a oportunidade de esclarecer as suas alegações, de opinar sobre a
distribuição do ônus da prova e de apresentar rol de testemunhas (art. 357, §§ 3º e 5º do NCPC).8. Intimem-se. Cumpra-
se.Senador La Rocque/MA, 06 de Junho de 2017.PAULO VITAL SOUTO MONTENEGROJuiz de Direito.

PROCESSO Nº 0000724-53.2017.8.10.0131 (7242017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
AUTOR: ANA LIMA RODRIGUES 
ADVOGADO: CARLOS ALUÍSIO DE OLIVEIRA VIANA ( OAB 9555-MA )
REU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO - DPVAT
DESPACHO1. Defiro o pedido de Gratuidade da Justiça, nos termos do artigo 98 do NCPC;2. Considerando que a Comarca de
Senador La Rocque não possui Centro de Solução Consensual ou conciliador com a capacitação exigida pela Resolução nº
125/2010 do CNJ, e de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo designar audiência física de
conciliação (art. 139, VI, do NCPC). Porém, determino que, caso deseje transacionar, a parte requerida tente conciliar por meio
eletrônico, registrando que o e-mail do(a) advogado(a) da parte autora é oliveiraadvassociados@hotmail.com (art. 334, §7º, do
NCPC). 3. Cite-se a parte ré para contestar o feito no prazo de 15 (quinze) dias úteis (art. 335 do NCPC);4. Advirta-se que a
ausência da apresentação da contestação no prazo supra implicará na decretação da revelia e presunção de veracidade da
matéria fática apresentada na petição inicial (art. 344 do NCPC); 5. Desde já, designo audiência para que futuro saneamento do
processo seja feito em cooperação com as partes, a ser realizada no dia 25/10/2017 às 11:20horas (CPC, art. 357, §3º).6. Advirta-
se que com a ausência à audiência designada precluirá a oportunidade de esclarecer as suas alegações, de opinar sobre a
distribuição do ônus da prova e de apresentar rol de testemunhas (art. 357, §§ 3º e 5º do NCPC).7. Intimem-se. Cumpra-
se.Senador La Rocque/MA, 02 de Junho de 2017.PAULO VITAL SOUTO MONTENEGROJuiz de Direito

PROCESSO Nº 0000855-28.2017.8.10.0131 (8552017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
AUTOR: SANDRA BENEDITA DA CONCEIÇÃO 
ADVOGADO: ROBERTA SETUBA BARROS ( OAB 8866-MA )
REU: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT
DESPACHO1. Defiro o pedido de Gratuidade da Justiça, nos termos do artigo 98 do NCPC;2. Considerando que a Comarca de
Senador La Rocque não possui Centro de Solução Consensual ou conciliador com a capacitação exigida pela Resolução nº
125/2010 do CNJ, e de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo designar audiência física de
conciliação (art. 139, VI, do NCPC). Porém, determino que, caso deseje transacionar, a parte requerida tente conciliar por meio
eletrônico, registrando que o e-mail do(a) advogado(a) da parte autora é robertasetuba@hotmail.com (art. 334, §7º, do NCPC). 3.
Cite-se a parte ré para contestar o feito no prazo de 15 (quinze) dias úteis (art. 335 do NCPC);4. Advirta-se que a ausência da
apresentação da contestação no prazo supra implicará na decretação da revelia e presunção de veracidade da matéria fática
apresentada na petição inicial (art. 344 do NCPC); 5. Desde já, designo audiência para que futuro saneamento do processo seja
feito em cooperação com as partes, a ser realizada no dia 25/10/2017 às 10:50 horas (CPC, art. 357, §3º).6. Advirta-se que com a
ausência à audiência designada precluirá a oportunidade de esclarecer as suas alegações, de opinar sobre a distribuição do ônus
da prova e de apresentar rol de testemunhas (art. 357, §§ 3º e 5º do NCPC).7. Intimem-se. Cumpra-se.Senador La Rocque/MA, 02
de Junho de 2017.PAULO VITAL SOUTO MONTENEGROJuiz de Direito.

PROCESSO Nº 0000857-95.2017.8.10.0131 (8572017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
AUTOR: MATHEUS MENDES SANTOS 
ADVOGADO: ROBERTA SETUBA BARROS ( OAB 8866-MA )
REU: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A
DESPACHO1. Defiro o pedido de Gratuidade da Justiça, nos termos do artigo 98 do NCPC;2. Considerando que a Comarca de
Senador La Rocque não possui Centro de Solução Consensual ou conciliador com a capacitação exigida pela Resolução nº
125/2010 do CNJ, e de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo designar audiência física de
conciliação (art. 139, VI, do NCPC). Porém, determino que, caso deseje transacionar, a parte requerida tente conciliar por meio
eletrônico, registrando que o e-mail do(a) advogado(a) da parte autora é robertasetuba@hotmail.com (art. 334, §7º, do NCPC). 3.
Cite-se a parte ré para contestar o feito no prazo de 15 (quinze) dias úteis (art. 335 do NCPC);4. Advirta-se que a ausência da
apresentação da contestação no prazo supra implicará na decretação da revelia e presunção de veracidade da matéria fática
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apresentada na petição inicial (art. 344 do NCPC); 5. Desde já, designo audiência para que futuro saneamento do processo seja
feito em cooperação com as partes, a ser realizada no dia 25/10/2017 às 10:40horas (CPC, art. 357, §3º).6. Advirta-se que com a
ausência à audiência designada precluirá a oportunidade de esclarecer as suas alegações, de opinar sobre a distribuição do ônus
da prova e de apresentar rol de testemunhas (art. 357, §§ 3º e 5º do NCPC).7. Intimem-se. Cumpra-se.Senador La Rocque/MA, 02
de Junho de 2017.PAULO VITAL SOUTO MONTENEGROJuiz de Direito.

PROCESSO Nº 0000914-16.2017.8.10.0131 (9142017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
AUTOR: CARLOS DE JESUS FONTES 
ADVOGADO: HILDOMAR SANTOS SILVA ( OAB 11162-MA )
REU: BANCO BRADESCO
DESPACHO1. Defiro o pedido de Gratuidade da Justiça, nos termos do artigo 98 do NCPC.2. Postergo a apreciação do pedido de
Tutela de Urgência para após a apresentação de resposta da parte requerida, conforme permite o artigo 300, § 2º, do NCPC.3.
Considerando que a Comarca de Senador La Rocque não possui Centro de Solução Consensual ou conciliador com a capacitação
exigida pela Resolução nº 125/2010 do CNJ, e de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo designar
audiência física de conciliação (art. 139, VI, do NCPC). Porém, determino que, caso deseje transacionar, a parte requerida tente
conciliar por meio eletrônico, registrando que o e-mail do(a) advogado(a) da parte autora é Israeluol1@hotmail.com (art. 334, §7º,
do NCPC).4. Cite-se a parte ré para contestar o feito no prazo de 15 (quinze) dias úteis (art. 335 do NCPC).5. Advirta-se que a
ausência da apresentação da contestação no prazo supra implicará na decretação da revelia e presunção de veracidade da
matéria fática apresentada na petição inicial (art. 344 do NCPC).6. Desde já, designo audiência para que futuro saneamento do
processo seja feito em cooperação com as partes, a ser realizada no dia 25/10/2017 às 11:50horas (CPC, art. 357, §3º).7. Advirta-
se que com a ausência à audiência designada precluirá a oportunidade de esclarecer as suas alegações, de opinar sobre a
distribuição do ônus da prova e de apresentar rol de testemunhas (art. 357, §§ 3º e 5º do NCPC).8. Intimem-se. Cumpra-
se.Senador La Rocque/MA, 02 de Junho de 2017.PAULO VITAL SOUTO MONTENEGROJuiz de Direito.

PROCESSO Nº 0000924-60.2017.8.10.0131 (9242017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
AUTOR: JOSE RAMOS FILHO 
ADVOGADO: SIRLEY DE ALMEIDA LIMA ( OAB 15590-MA )
REU: BANCO BRADESCO S/A 
DESPACHO1. Defiro o pedido de Gratuidade da Justiça, nos termos do artigo 98 do NCPC.2. Postergo a apreciação do pedido de
Tutela de Urgência para após a apresentação de resposta da parte requerida, conforme permite o artigo 300, § 2º, do NCPC.3.
Considerando que a Comarca de Senador La Rocque não possui Centro de Solução Consensual ou conciliador com a capacitação
exigida pela Resolução nº 125/2010 do CNJ, e de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo designar
audiência física de conciliação (art. 139, VI, do NCPC). Porém, determino que, caso deseje transacionar, a parte requerida tente
conciliar por meio eletrônico, registrando que o e-mail do(a) advogado(a) da parte autora é adv_sirley.lima@outlook.com (art. 334,
§7º, do NCPC).4. Cite-se a parte ré para contestar o feito no prazo de 15 (quinze) dias úteis (art. 335 do NCPC).5. Advirta-se que a
ausência da apresentação da contestação no prazo supra implicará na decretação da revelia e presunção de veracidade da
matéria fática apresentada na petição inicial (art. 344 do NCPC).6. Desde já, designo audiência para que futuro saneamento do
processo seja feito em cooperação com as partes, a ser realizada no dia 24/10/2017 às 09:00horas (CPC, art. 357, §3º).7. Advirta-
se que com a ausência à audiência designada precluirá a oportunidade de esclarecer as suas alegações, de opinar sobre a
distribuição do ônus da prova e de apresentar rol de testemunhas (art. 357, §§ 3º e 5º do NCPC).8. Intimem-se. Cumpra-
se.Senador La Rocque/MA, 06 de Junho de 2017.PAULO VITAL SOUTO MONTENEGROJuiz de Direito.

PROCESSO Nº 0000933-22.2017.8.10.0131 (9332017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
AUTOR: AILSON DA SILVA CARVALHO 
ADVOGADO: LUISA DO NASCIMENTO BUENO LIMA ( OAB 10092-MA )
REU: CEMAR
DESPACHO1. Defiro o pedido de Gratuidade da Justiça, nos termos do artigo 98 do NCPC.2. Postergo a apreciação do pedido de
Tutela de Urgência para após a apresentação de resposta da parte requerida, conforme permite o artigo 300, § 2º, do NCPC.3.
Considerando que a Comarca de Senador La Rocque não possui Centro de Solução Consensual ou conciliador com a capacitação
exigida pela Resolução nº 125/2010 do CNJ, e de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo designar
audiência física de conciliação (art. 139, VI, do NCPC). Porém, determino que, caso deseje transacionar, a parte requerida tente
conciliar por meio eletrônico, registrando que o e-mail do(a) advogado(a) da parte autora é luisabueno_83@hotmail.com (art. 334,
§7º, do NCPC).4. Cite-se a parte ré para contestar o feito no prazo de 15 (quinze) dias úteis (art. 335 do NCPC).5. Advirta-se que a
ausência da apresentação da contestação no prazo supra implicará na decretação da revelia e presunção de veracidade da
matéria fática apresentada na petição inicial (art. 344 do NCPC).6. Desde já, designo audiência para que futuro saneamento do
processo seja feito em cooperação com as partes, a ser realizada no dia 25/10/2017 às 10:20 horas (CPC, art. 357, §3º).7. Advirta-
se que com a ausência à audiência designada precluirá a oportunidade de esclarecer as suas alegações, de opinar sobre a
distribuição do ônus da prova e de apresentar rol de testemunhas (art. 357, §§ 3º e 5º do NCPC).8. Intimem-se. Cumpra-
se.Senador La Rocque/MA, 02 de Junho de 2017.PAULO VITAL SOUTO MONTENEGROJuiz de Direito.

PROCESSO Nº 0000934-07.2017.8.10.0131 (9342017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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AUTOR: JOSÉ ALVES DA SILVA 
ADVOGADO: LUISA DO NASCIMENTO BUENO LIMA ( OAB 10092-MA )
REU: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
DESPACHO1. Defiro o pedido de Gratuidade da Justiça, nos termos do artigo 98 do NCPC.2. Postergo a apreciação do pedido de
Tutela de Urgência para após a apresentação de resposta da parte requerida, conforme permite o artigo 300, § 2º, do NCPC.3.
Considerando que a Comarca de Senador La Rocque não possui Centro de Solução Consensual ou conciliador com a capacitação
exigida pela Resolução nº 125/2010 do CNJ, e de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo designar
audiência física de conciliação (art. 139, VI, do NCPC). Porém, determino que, caso deseje transacionar, a parte requerida tente
conciliar por meio eletrônico, registrando que o e-mail do(a) advogado(a) da parte autora é luisabueno_83@hotmail.com (art. 334,
§7º, do NCPC).4. Cite-se a parte ré para contestar o feito no prazo de 15 (quinze) dias úteis (art. 335 do NCPC).5. Advirta-se que a
ausência da apresentação da contestação no prazo supra implicará na decretação da revelia e presunção de veracidade da
matéria fática apresentada na petição inicial (art. 344 do NCPC).6. Desde já, designo audiência para que futuro saneamento do
processo seja feito em cooperação com as partes, a ser realizada no dia 25/10/2017 às 10:30horas (CPC, art. 357, §3º).7. Advirta-
se que com a ausência à audiência designada precluirá a oportunidade de esclarecer as suas alegações, de opinar sobre a
distribuição do ônus da prova e de apresentar rol de testemunhas (art. 357, §§ 3º e 5º do NCPC).8. Intimem-se. Cumpra-
se.Senador La Rocque/MA, 02 de Junho de 2017. PAULO VITAL SOUTO MONTENEGRO Juiz de Direito;

PROCESSO Nº 0000961-87.2017.8.10.0131 (9612017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
AUTOR: SEBASTIÃO NUNES LIMA 
ADVOGADO: YVES CEZAR BORIN RODOVALHO ( OAB 11175-MA )
REU: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S/A
DESPACHO1. Defiro o pedido de Gratuidade da Justiça, nos termos do artigo 98 do NCPC;2. Considerando que a Comarca de
Senador La Rocque não possui Centro de Solução Consensual ou conciliador com a capacitação exigida pela Resolução nº
125/2010 do CNJ, e de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo designar audiência física de
conciliação (art. 139, VI, do NCPC). Porém, determino que, caso deseje transacionar, a parte requerida tente conciliar por meio
eletrônico, registrando que o e-mail do(a) advogado(a) da parte autora é rodovalhosodreadvogados@gmail.com (art. 334, §7º, do
NCPC). 3. Cite-se a parte ré para contestar o feito no prazo de 15 (quinze) dias úteis (art. 335 do NCPC);4. Advirta-se que a
ausência da apresentação da contestação no prazo supra implicará na decretação da revelia e presunção de veracidade da
matéria fática apresentada na petição inicial (art. 344 do NCPC); 5. Desde já, designo audiência para que futuro saneamento do
processo seja feito em cooperação com as partes, a ser realizada no dia 25/10/2017 às 09:00horas (CPC, art. 357, §3º).6. Advirta-
se que com a ausência à audiência designada precluirá a oportunidade de esclarecer as suas alegações, de opinar sobre a
distribuição do ônus da prova e de apresentar rol de testemunhas (art. 357, §§ 3º e 5º do NCPC).7. Intimem-se. Cumpra-
se.Senador La Rocque/MA, 05 de Junho de 2017.PAULO VITAL SOUTO MONTENEGROJuiz de Direito.

PROCESSO Nº 0000962-72.2017.8.10.0131 (9622017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
AUTOR: SEBASTIÃO NUNES LIMA 
ADVOGADO: YVES CEZAR BORIN RODOVALHO ( OAB 11175-MA )
REU: BANCO BMG S/A
DESPACHO1. Defiro o pedido de Gratuidade da Justiça, nos termos do artigo 98 do NCPC;2. Considerando que a Comarca de
Senador La Rocque não possui Centro de Solução Consensual ou conciliador com a capacitação exigida pela Resolução nº
125/2010 do CNJ, e de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo designar audiência física de
conciliação (art. 139, VI, do NCPC). Porém, determino que, caso deseje transacionar, a parte requerida tente conciliar por meio
eletrônico, registrando que o e-mail do(a) advogado(a) da parte autora é rodovalhosodreadvogados@gmail.com (art. 334, §7º, do
NCPC). 3. Cite-se a parte ré para contestar o feito no prazo de 15 (quinze) dias úteis (art. 335 do NCPC);4. Advirta-se que a
ausência da apresentação da contestação no prazo supra implicará na decretação da revelia e presunção de veracidade da
matéria fática apresentada na petição inicial (art. 344 do NCPC); 5. Desde já, designo audiência para que futuro saneamento do
processo seja feito em cooperação com as partes, a ser realizada no dia 25/10/2017 às 09:20 horas (CPC, art. 357, §3º).6. Advirta-
se que com a ausência à audiência designada precluirá a oportunidade de esclarecer as suas alegações, de opinar sobre a
distribuição do ônus da prova e de apresentar rol de testemunhas (art. 357, §§ 3º e 5º do NCPC).7. Intimem-se. Cumpra-
se.Senador La Rocque/MA, 05 de Junho de 2017.PAULO VITAL SOUTO MONTENEGRO Juiz de Direito.

PROCESSO Nº 0000963-57.2017.8.10.0131 (9632017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
AUTOR: SEBASTIÃO NUNES LIMA 
ADVOGADO: YVES CEZAR BORIN RODOVALHO (OAB 11175-MA )
REU: BANCO BMG S/A
DESPACHO1. Defiro o pedido de Gratuidade da Justiça, nos termos do artigo 98 do NCPC;2. Considerando que a Comarca de
Senador La Rocque não possui Centro de Solução Consensual ou conciliador com a capacitação exigida pela Resolução nº
125/2010 do CNJ, e de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo designar audiência física de
conciliação (art. 139, VI, do NCPC). Porém, determino que, caso deseje transacionar, a parte requerida tente conciliar por meio
eletrônico, registrando que o e-mail do(a) advogado(a) da parte autora é yvesadvogado@hotmail.com (art. 334, §7º, do NCPC). 3.
Cite-se a parte ré para contestar o feito no prazo de 15 (quinze) dias úteis (art. 335 do NCPC);4. Advirta-se que a ausência da
apresentação da contestação no prazo supra implicará na decretação da revelia e presunção de veracidade da matéria fática
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apresentada na petição inicial (art. 344 do NCPC); 5. Desde já, designo audiência para que futuro saneamento do processo seja
feito em cooperação com as partes, a ser realizada no dia 25/10/2017 às 09:40horas (CPC, art. 357, §3º).6. Advirta-se que com a
ausência à audiência designada precluirá a oportunidade de esclarecer as suas alegações, de opinar sobre a distribuição do ônus
da prova e de apresentar rol de testemunhas (art. 357, §§ 3º e 5º do NCPC).7. Intimem-se. Cumpra-se.Senador La Rocque/MA, 05
de Junho de 2017.PAULO VITAL SOUTO MONTENEGRO Juiz de Direito.

PROCESSO Nº 0000964-42.2017.8.10.0131 (9642017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
AUTOR: SEBASTIÃO NUNES LIMA 
ADVOGADO: YVES CEZAR BORIN RODOVALHO ( OAB 11175-MA )
REU: BANCO BRADESCO S/A
DESPACHO1. Defiro o pedido de Gratuidade da Justiça, nos termos do artigo 98 do NCPC;2. Considerando que a Comarca de
Senador La Rocque não possui Centro de Solução Consensual ou conciliador com a capacitação exigida pela Resolução nº
125/2010 do CNJ, e de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo designar audiência física de
conciliação (art. 139, VI, do NCPC). Porém, determino que, caso deseje transacionar, a parte requerida tente conciliar por meio
eletrônico, registrando que o e-mail do(a) advogado(a) da parte autora é rodovalhosodreadvogados@gmail.com (art. 334, §7º, do
NCPC). 3. Cite-se a parte ré para contestar o feito no prazo de 15 (quinze) dias úteis (art. 335 do NCPC);4. Advirta-se que a
ausência da apresentação da contestação no prazo supra implicará na decretação da revelia e presunção de veracidade da
matéria fática apresentada na petição inicial (art. 344 do NCPC); 5. Desde já, designo audiência para que futuro saneamento do
processo seja feito em cooperação com as partes, a ser realizada no dia 25/10/2017 às 10:00horas (CPC, art. 357, §3º).6. Advirta-
se que com a ausência à audiência designada precluirá a oportunidade de esclarecer as suas alegações, de opinar sobre a
distribuição do ônus da prova e de apresentar rol de testemunhas (art. 357, §§ 3º e 5º do NCPC).7. Intimem-se. Cumpra-
se.Senador La Rocque/MA, 05 de Junho de 2017.PAULO VITAL SOUTO MONTENEGRO Juiz de Direito.

PROCESSO Nº 0000772-17.2014.8.10.0131 (7722014)
AÇÃO: PROCESSOS CAUTELARES | BUSCA E APREENSÃO
AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
REU: RAIMUNDO DA SILVA BENTO
SENTENÇA1 RELATÓRIOTrata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL em
favor da criança ANTÔNIO VINICIUS NASCIMENTO SILVA e em face de RAIMUNDO DA SILVA BENTO, todos devidamente
qualificados nos autos do processo em epígrafe, alegando em síntese que no dia 14 de dezembro de 2013, o requerido subtraiu a
criança para sua residência (fls. 02/03).Juntou documentos (fls. 04/11).Este Juízo deferiu a liminar de busca e apreensão (decisão
de fls. 12/13). Os menores não foram encontrados, conforme certidão de fls. 64. Na sequência, este juízo determinou a intimação
da genitora dos menores para se manifestar se ainda tinha interesse na guarda unilateral da criança (fl. 75).A genitora também não
fora encontrada, tendo Ministério Público informado que a criança está residindo com a genitora desde dezembro de 2016,
inclusive estando matriculada em Unidade Escolar deste município.Este, na mesma ocasião, se manifestou pela extinção da ação
por perda superveniente do objeto (fl. 83).Vieram-me conclusos.É o breve relatório. Decido.2 FUNDAMENTAÇÃOO provimento
jurisdicional buscado nesta ação perdeu seu objeto à medida que o menor já se encontra sob a guarda de sua genitora mesmo que
a liminar de busca e apreensão não tenha sido cumprida.Em outras palavras, não existe sentido em se prosseguir com uma ação,
onde o provimento jurisdicional não se faz mais necessário.Reza o artigo 485, VI, do CPC:Art. 485. O juiz não resolverá o mérito
quando:Vl verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual.A jurisprudência corrobora nosso entendimento,
vejamos:APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
FATO NOVO. PERDA DE OBJETO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. Quando ocorre algum fato novo (ou superveniente) no curso de
uma demanda judicial, capaz de produzir efeitos diretos para a justa e adequada composição do litígio, a parte interessada deve
informar sua ocorrência ao juiz ou ao Tribunal na primeira oportunidade que tiver. A parte autora poderia ter comunicado ao juízo
tal fato, e não o fez, tendo sido proferida sentença de mérito que não pode ser cumprida. Reforma da sentença, para julgar extinto
o processo sem julgamento do mérito, por perda de objeto em relação a obrigação de fazer. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL
APELAÇÃO provida nos termos do parágrafo 1º-A do artigo 557 do Código de Processo Civil (Processo: APL
00810867320098190001 RJ 0081086-73.2009.8.19.0001. Órgão Julgador: DÉCIMA OITAVA CAMARA CIVEL. Publicação:
08/08/2014. Julgamento: 24 de Julho de 2014. Relator: Des. JORGE LUIZ HABIB, grifo nosso).Assim, a presente ação ficou
prejudicada, pois a parte autora não mais possui interesse de agir, devendo ser aplicado o disposto no art. 485, VI, do CPC.3 -
CONCLUSÃOPelo exposto, com lastro no artigo 485, inc. VI, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM
RESOLUÇÃO DE MÉRITO, ante o reconhecimento da falta de interesse processual superveniente.Sem custas.Após o trânsito em
julgado, arquivem-se os autos com baixa.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Senador La Rocque/MA, 15 de maio de 2017.Paulo
Vital Souto MontenegroJuiz de Direito Titular

Tasso Fragoso

PROCESSO Nº : 206-33.2012.8.10.0133 (2062012)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
AUTOR: EVALDO DIAS RODRIGUES 
ADVOGADO: ECKSON MASCARENHAS BATISTA ( OAB 9501-MA )
REU: MAURILIO CANESIN FILHO
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ADVOGADO: JORGE FEITOSA LIMA - OAB/MA 6.295

PROCESSO: 206-33.2012.8.10.0133 REQUERENTE: EVALDO DIAS RODRIGUES REQUERIDO: MAURILIO CANESIN FILHO
ATO ORDINATÓRIO. Fundamentação legal: § 4º do Art. 162 do CPC c/c o Art. 3º do Provimento n. 001/2007 - CGJ/MA. Em
obediência a Sentença proferidas na fl. 83, intime-se o requerido para recolher as custas processuais finais referente ao processo
em epígrafe, esclarecendo que a respectiva Guia de arrecadação, já encontra-se emitida e juntada ao processo físico. Tasso
Fragoso/MA, 28 de junho de 2017.ALANA CARVALHO GOMES DE MATOS. Secretário Judicial TitularMatrícula 187054 Resp:
187054

PROCESSO Nº: 9000253-87.2008.8.10.0133 (902532008)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQUERENTE: ANA DA CONCEIÇÃO PEREIRA DE FRANÇA 
ADVOGADO: IZANIO CARVALHO FEITOSA ( OAB 6760-MA )
REQUERIDO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHAO - CAEMA
ADVOGADO: JUVENAL NUNES RIBEIRO - OAB/MA 4.470

Processo nº 9000253-87.2008.8.10.0133 PROCEDIMENTO do JUIZADO CÍVEL Reclamante: ANA DA CONCEIÇÃO PEREIRA DE
FRANÇA Reclamado: CAEMA
DESPACHO. 1. Recebi hoje. 2. Expeça-se alvará em nome da requerente e de seu patrono, para levantamento do valor
penhorado às fls. 118/121 e de seus eventuais acréscimos, intimando-se a parte reclamada para que tome ciência da transferência
do valor supra.4. Empós, arquive-se com baixa na distribuição com as cautelas de praxe.5. Cumpra-se. Tasso Fragoso/MA, 19 de
junho de 2017.Nuza Maria Oliveira LimaJuíza de Direito, respondendo. Resp: 186288

PROCESSO Nº : 107-87.2017.8.10.0133 (1072017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQUERENTE: JOÃO PORTELA CARNEIRO
REQUERIDO: IGLESIO CABRAL GUIMARÃES

Processo nº. 107-87.2017.8.10.0133 (1072017) Procedimento do Juizado Especial Cível Reclamante: João Portela Carneiro
Reclamado: Iglésio Cabral Guimarães
SENTENÇA. Dispensado o relatório, por força do art. 38 da Lei n.º 9.099/95.Passo à fundamentação.Alega o autor que o
requerido lhe deve a quantia de R$498,00 (quatrocentos e noventa e oito reais), conforme documento juntado à fl. 04 dos
autos. Ocorre que o requerido, embora devidamente intimado para a audiência de conciliação (fl. 11), não compareceu e
não justificou sua ausência (fls. 13), razão pela qual, e de conformidade com o art. 20 da Lei 9.099/95, decreto-lhe
revelia.Ora, consoante dispõe o citado artigo, em caso de revelia, só não serão reputados verdadeiros os fatos alegados na
inicial caso o juiz, pelos elementos constates nos autos, se convença do contrário, in verbis:Art. 20. Não comparecendo o
demandando à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos
alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do juiz.Ademais, o Novo Código de Processo Civil
dispõe expressamente no inciso II do art. 373 que o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito do autor.Nesse sentido, a seguinte jurisprudência:Ementa: AÇÃO DE COBRANÇA.
DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO REALIZADA. REVELIA. NÃO
COMPARECIMENTO DA PARTE RÉ EM JUÍZO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DAS ALEGAÇÕES DA PARTE
AUTORA. CONDENAÇÃO À RESTITUIÇÃO DE VALORES. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. (Recurso
Cível Nº 71005911375, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Cleber Augusto Tonial, Julgado em
25/02/2016). (grifo nosso)Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RITO SUMÁRIO. NÃO
COMPARECIMENTO DA PARTE RÉ À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. AUSÊNCIA INJUSTIFICADA. DECRETAÇÃO DA
REVELIA. DECISÃO MANTIDA. 1. A audiência de conciliação tem destacada relevância em demandas submetidas ao rito
sumário, sendo a ocasião em que o magistrado deve tentar obter a conciliação das partes e, na hipótese do seu insucesso,
prosseguir com o recebimento de contestação e a regular instrução do feito. 2. Considerando a injustificada ausência da
parte ré na audiência de instrução e a não apresentação de defesa, tem-se por regularmente instaurada a revelia, nos
termos do §2º do art. 277 do CPC. 3. Não havendo novos argumentos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram
a decisão agravada, a negativa de provimento ao agravo regimental é medida que se impõe. 4. Agravo regimental a que se
nega provimento. TJ-DF - Agravo Regimental no(a) Agravo de Instrumento AGR1201500200438771 Agravo de Instrumento
(TJ-DF). Data de publicação: 23/04/2015. (grifo nosso).Compulsando os autos, não verifico nenhum elemento que prove
não serem verdadeiras as alegações narradas na peça inicial. Portanto, reputam-se verdadeiros os fatos alegados pelo
autor.Decido.Diante do exposto, 10% (dez por cento), prevista no artigo 523, §1º, do Novo Código de Processo Civil.Deixo
de condenar a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários de advogado, nos termos doJULGO
PROCEDENTE o pedido constante da inicial, resolvendo o mérito da demanda (artigo 487, I, CPC), e condeno o reclamado
IGLÉSIO CABRAL GUIMARÃES, qualificado nos autos, a pagar ao reclamante JOÃO PORTELA CARNEIRO, também
qualificado, a importância de R$498,00 (quatrocentos e noventa e oito reais), corrigido monetariamente pelos índices do
INPC/IBGE desde a data do protocolo da reclamação (27/04/2017), e acrescida de juros de 1% (um por cento) ao mês, a
partir da citação (22/05/2017 - folhas 11), cientificando o reclamado que deverá cumprir a obrigação contida nesta
sentença no prazo de 15 (quinze) dias, independentemente de nova intimação, sob pena da incidência da multa de art. 55
da Lei 9.099/95.Em caso de recurso, o preparo compreenderá todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em
primeiro grau de jurisdição, na forma do § 1º do art. 42 da Lei 9.099/95.Transitada em julgado, arquivem-se, com baixa na
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distribuição.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.ESTA DECISÃO TEM FORÇA DE MANDADO DE INTIMAÇÃO.Cumpra-se.Tasso
Fragoso/MA, 26 de junho de 2017.Nuza Maria Oliveira LimaJuíza de Direito, respondendo. Resp: 186288

Timbiras

PROCESSO Nº. 748-77.2014.8.10.0134
AÇÃO: Processo Criminal | Processo Comum | Ação Penal - Procedimento Ordinário
AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO: DIOGO DINIZ RIBEIRO CABRAL, OAB/MA N° 9355
RÉU: JÚLIO NUNES AGUIAR
DEFENSOR DO RÉU: GLEDSON RICHER CATANHEDE PAIVA FRAZÃO, OAB/MA 10675
RESENHA DE DESPACHO DE FL. Nº 422 - SORTEIO DOS JURADOS (CPP, art. 433) Designo o dia 05/07/2017, às 09:00 horas,
na sala de audiências do Fórum, para o sorteio dos 25 jurados (CPP, art. 433). Providenciem-se as cédulas com o nome de todos
os jurados inscritos. Notifique-se o Ministério Público e o advogado da Defesa para o sorteio dos jurados (CPP, art. 432).Deixo de
determinar a intimação da Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, uma vez que o presente sorteio será realizado nos
próprios autos, com a intimação do defensor do réu, não havendo prejuízo, portanto.INCLUSÃO EM PAUTA (CPP, art. 423, II, 2ª
parte) Designo o dia 26/07/2017, às 08:30horas, para a Sessão do Tribunal do Júri, no(a) Prédio da Câmara Municipal de
Vereadores, deste Município.Expeça-se o edital a que se refere o art. 435 do CPP, fazendo constar o dia e hora em que a sessão
se realizará, e o convite nominal aos jurados para que compareçam no salão destinado para as sessões.Extraiam-se sete cópias
da decisão de pronúncia, das decisões posteriores que julgaram admissível a acusação (se for o caso) e do relatório contido nesta
decisão, os quais serão entregues aos jurados que comporão o Conselho de Sentença após o compromisso (CPP, art. 472,
parágrafo único).Intimem-se a parte acusada, sua Defesa, o Ministério Público e, se for o caso, o querelante e o assistente (CPP,
art. 399).Em havendo defensor constituído, este será intimado por relação a ser publicada no DJ Eletrônico (arts. 370, § 1º, do CPP
c/c o art. 4º, caput e § 2º, da Lei n. 11.419/06); na oportunidade, deverá ser cientificado que a ausência não justificada acarretará
em nomeação de defensor dativo para o ato.De outro lado, na hipótese de o réu possuir defensor nomeado, este será intimado
pessoalmente (CPP, art. 370, § 4º).Convoquem-se os 25 jurados que serão sorteados na solenidade acima designada na forma do
art. 434, caput e parágrafo único, do Código de Processo Penal.Intimem-se as testemunhas arroladas, se houver.As testemunhas
deverão ser advertidas que se deixarem de comparecer sem motivo justificado, a sua presença será requisitada (CPP, art. 218),
além do que poderá ser aplicada a multa de um a dez salários mínimos prevista no art. 458 c/c o art. 436, §2º, ambos do CPP, sem
prejuízo do processo penal por crime de desobediência, além das custas da condução coercitiva (CPP, art. 219).DAS DEMAIS
MEDIDAS PREPARATÓRIAS Após o sorteio, deverão ser afixados, na porta do Edifício do Fórum e do(a) Prédio da Câmara
Municipal de Vereadores, a ata, contendo a relação dos jurados convocados, o nome do acusado e de seu defensor, além do dia,
hora e local da sessão de instrução e julgamento.Intimem-se, pessoalmente e por meio de edital, os jurados, para a Sessão de
Instrução e Julgamento pelo Tribunal do Júri, devendo os expedientes de convocação conter as transcrições dos arts. 436 a 446
do CPP.Requisite-se reforço policial.Prepare o(a) Sr(a). Secretária Judicial os demais trâmites para a realização dos
trabalhos.Publique-se o competente edital no Diário da Justiça Eletrônico.Publique-se a ata da audiência de sorteio e a pauta de
julgamento da Reunião do Júri.Oficie-se a(o) Presidente da Câmara Municipal de Vereadores, solicitando a disponibilização do
local apropriado para a realização do Júri.Requisite-se a verba necessária para a alimentação dos jurados, no dia da Sessão de
Instrução e Julgamento.Comunique-se o Corregedor Geral da Justiça e o Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do
Maranhão, para os fins dos artigos 49 e 50, da Lei Complementar nº 14/1991.Intimem-se. Cumpra-se.Timbiras/MA, 27 de junho de
2017. Carlos Eduardo de Arruda MontAlverne Juiz de Direito

PROCESSO Nº. 1073-18.2015.8.10.0134
AÇÃO: Processo Cível e do Trabalho|processo de Conhecimento|procedimento de Conhecimento|procedimento do Juizado
Especial Cível
AUTOR(A)(ES):ANTONIA FERREIRA RODRIGUES CHAVES
ADVOGADO DO(A)(S) AUTOR(A)(ES): Bento Ribeiro Maia - OAB/6111-A
RÉU(S): MUNICIPIO DE TIMBIRAS/MA, INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE TIMBIRAS - IPAM
DESPACHO DE FLS. Nº 66 - Proc. 1073-18.2015.8.10.0134 DESPACHO R. hoje. Trata-se de pedido de reconsideração da
sentença proferida às fl.66 dos presentes autos, na qual julgou extinto o processo sem resolução do mérito, na forma do art. 51, I
da lei 9.099/95, em razão da ausência da autora à audiência de conciliação designada. Não há previsão legal para o ajuizamento
de pedido de reconsideração no âmbito dos Juizados Especiais, contra decisão monocrática de primeiro grau cuja Lei 9.099/95
somente prevê a utilização de dois recursos, o Inominado e os Embargos de declaração (artigos 42 e 48). Além disso, trata-se de
pleito que não se presta a substituir qualquer espécie de recurso. Isto posto, indefiro o pedido de reconsideração de fl. 68/69 por
ausência de amparo legal. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se. Intimem-se. Publique-se. Timbiras/MA, 08 de Junho de
2017. Carlos Eduardo de Arruda Mont'Alverne Juiz de Direito
PROCESSO Nº. 428-90.2015.8.10.0134
AÇÃO: Processo Cível e do Trabalho|processo de Conhecimento|procedimento de Conhecimento|procedimento do Juizado
Especial Cível
AUTOR(A)(ES):FLORA BORGES FERNANDES
ADVOGADO DO(A)(S) AUTOR(A)(ES): Gledson Richer Cantanhede Paiva Frazao - OAB/MA: Nº 10.675
RÉU(S): BANCO BANRISUL S/A
ADVOGADO(A) DO(A)(S) REQUERIDO(A)(S): Gustavo Dal Bosco - - OAB/MA Nº 13.648-A
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DESPACHO DE FLS. Nº 54 - Proc. 428-90.2015.8.10.0134 DESPACHO R. hoje. Indefiro o pedido de fl.50/51, uma vez que o
acordo homologado judicialmente faz coisa julgada, inclusive não sendo cabível recurso, nos termos do art. 41 da Lei 9099/95.
intime-se. Timbiras/MA, 08 de junho de 2017. Carlos Eduardo de Arruda Mont'alverne Juiz de Direito.
PROCESSO Nº. 510-24.2015.8.10.0134
AÇÃO: Processo Cível e do Trabalho | Processo de Conhecimento | Procedimento de Conhecimento | Procedimentos Especiais |
Procedimentos Especiais de Jurisdição Contenciosa | Prestação de Contas - Exigidas
AUTOR(A)(ES):JOSE ROCHA NETO
ADVOGADO DO(A)(S) AUTOR(A)(ES): MURYEL BANDEIRA FONSECA - OAB/PI: Nº 7777
RÉU(S): BANCO DO BRASIL S.A
ADVOGADO(A) DO(A)(S) REQUERIDO(A)(S): RAFAEL SGANZERLA DURAND - - OAB/SP Nº 211.648 e OAB/MA 10.348-A
DESPACHO DE FLS. Nº 77 - Proc. 510-24.2015.8.10.0134 DESPACHO R. hoje. Prestadas as contas pela parte ré, a parte autora
poderá impugnar fundamentada e especificamente os lançamentos (CPC, art. 550, § 3º). Só então é que se abre "prazo razoável"
para a parte ré apresentar "os documentos justificativos dos lançamentos individualmente impugnados" (CPC, art. 551, § 1º). No
caso, verifico que as contas apresentadas às fls. 49/62 não são adequadas, uma vez que as contas objeto do presente feito são as
de número 110.029.934-0 e 100.209.934-9, aberta no final dos anos 80. Assim, intime-se o requerido para no prazo de 15 (quinze)
dias prestar contas dos valores em depósito em nome do autor desde a abertura da conta poupança até a data da sentença.
Prestadas as contas, intime-se o autor para se manifestar no prazo de 15 dias. Intime-se. Timbiras/MA, 08 de Junho de 2017.
Carlos Eduardo de Arruda Mont'Alverne Juiz de Direito.
PROCESSO Nº. 9000124-74.2011.8.10.0134
AÇÃO: Processo Cível e do Trabalho|processo de Conhecimento|procedimento de Conhecimento|procedimento do Juizado
Especial Cível
AUTOR(A)(ES):BEATRIZ BATISTA OLIVEIRA
ADVOGADO DO(A)(S) AUTOR(A)(ES): Bento Ribeiro Maia - OAB/MA: Nº 6111A
RÉU(S): BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A
ADVOGADO(A) DO(A)(S) REQUERIDO(A)(S): WILSON SALES BELCHIOR - OAB/CE Nº 17.314 e OAB/MA 11.099A
DECISÃO DE FLS. Nº 231-v - REF.PROC. N º 9000124-74.2011.8.10.0134 REQUERENTE : BEATRIZ BATISTA OLIVEIRA
REQUERIDO: BANCO INDUSTRIAL S/A DECISÃO Vistos, etc. Do cotejo dos autos, verifica-se que a parte requerida às fls.
211/220 requer que o feito seja chamado à ordem, em razão da nulidade na publicação da decisão do recurso extraordinário, bem
como da penhorada decisão, alegando que a intimação foi realizada em nome de procurador diverso. No tocante ao pedido de
nulidade da publicação da decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, considerando que compete ao presidente da
Turma Recursal o juízo de admissibilidade do recurso, na forma do enunciado 84 do Fonaje, bem assim que a referida decisão
transitou em julgado em 16.10.2013 (fl.170), hei por bem indefir o pleito . Com relação à nulidade da intimação da penhora,
compulsando atentamente os autos observa-se que assiste razão a parte executada, isso porque realmente foi carreado aos autos
em 12.09.2013, petição indicando como patrono do requerido o Dr Wilson Sales Belchior OAB/CE 17.314, onde consta pedido
expresso de que as intimações/publicações fossem feitas exclusivamente em nome desta (fls. 173), no entanto, por equívoco da
Secretaria Judicial, a publicação do despacho de cumprimento de sentença, foi realizada em nome da antiga patrona do requerido
Drª Manuela Sarmento OAB/BA 18.454, conforme fls. 191. Assim, no caso em análise, havendo publicação em nome de advogado
diverso , impõe-se a nulidade de tal ato, em vista do evidente prejuízo à parte demandada pela perda do prazo regular para
pagamento espontâneo ou interposição de recurso. Neste sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO
DE INSTRUMENTO. ARTS. 258 E 259 DO RISTJ. RECURSO ESPECIAL. INTIMAÇÃO. PLURALIDADE DE ADVOGADOS.
SUBSTABELECIMENTO COM RESERVA DE PODERES. PEDIDO EXPRESSO DE INTIMAÇÃO ESPECÍFICA EM NOME DE UM
DELES. NULIDADE DO ATO.1. Consoante entendimento sedimentado desta Corte Superior, havendo pedido expresso para que
futuras intimações sejam feitas em nome de procurador específico, a não observância de tal disposição gera nulidade do ato de
intimação (Precedentes: REsp 897085/SP, Rel. Ministro Aldir Passarinho Júnior, DJe de 09/02/2009; REsp 1036980/RJ, Rel.
Ministro Massami Uyeda, DJe de 20/06/2008).2. Agravo regimental a que se nega provimento "DIREITO TRIBUTÁRIO.
APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO EXPRESSO PARA QUE AS PUBLICAÇÕES FOSSEM REALIZADAS EM NOME DE
DETERMINADOS ADVOGADOS. INTIMAÇÃO DO ACÓRDÃO EM NOME DE PROCURADOR DIVERSO. NULIDADE DO ATO.
PRECEDENTES. REPUBLICAÇÃO." (AC 507435-1, 1ª C.C., de minha relatoria DJ 10/11/09)"APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À
EXECUÇÃO REJEITADOS LIMINARMENTE EM RAZÃO DE OS EMBARGANTES NÃO TEREM ATENDIDO À DETERMINAÇÃO
DE EMENDA DA INICIAL, PARA QUE ESTA SE ADEQUASSE AO ART. 739-A, § 5º, DO CPC. PEDIDO EXPRESSO DE QUE AS
INTIMAÇÕES RECAÍSSEM COM EXCLUSIVIDADE EM NOME DE DETERMINADO ADVOGADO. INTIMAÇÃO DO DESPACHO
QUE ORDENOU A EMENDA DA INICIAL PUBLICADA EM NOME DE OUTRO PROFISSIONAL. NULIDADE RECONHECIDA.
PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO, COM RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA QUE RENOVE A
INTIMAÇÃO, DESTA FEITA EM NOME DO ADVOGADO INDICADO PELOS EMBARGANTES/RECORRENTES." (AC 494973-9,
13ª C.C., Rel. Des. Cláudio de Andrade, DJ 02/03/09). Considerando que restou constatado que não houve intimação do advogado
do executado para tomar conhecimento do teor do despacho de cumprimento de sentença (fls. 188), a publicação de fls. 191 se
demonstra irregular, devendo ser concedido a parte executada a oportunidade de realizar o pagamento espontâneo ou interpor
medida cabível , razão pelo qual chamo o feito a ordem tornando sem efeito a publicação de fl.191, bem como a certidão de fls.
192 e penhora on line de fl.194/197. Ante o exposto, reconhecendo a nulidade da publicação de fls. 191, determino que a
secretaria judicial que : a) Proceda a atualização dos débitos condenação. b) Após, intime da parte executada/requerida por meio
de seu advogado, Dr. Wilson Sales Belchior OAB/MA 11.099-A, para para efetuar o pagamento no prazo de quinze dias, sob pena
de aplicação da multa prevista no art. 523,§ 1º, do CPC. c) Havendo pagamento voluntário, expeça-se o pertinente alvará e
arquivem-se. d) Não havendo o pagamento, proceda à penhora eletrônica do valor apontado na memória de cálculos . e) Caso
frutífera, intime-se o executado para querendo impugnar no prazo de 15 dias. Intimem-se. Publique-se. Timbiras/MA, 01 de junho
de 2017. CARLOS EDUARDO DE ARRUDA MONT'ALVERNE Juiz de Direito
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PROCESSO Nº. 852-98.2016.8.10.0134
AÇÃO: Processo Cível e do Trabalho|processo de Conhecimento|procedimento de Conhecimento|procedimento do Juizado
Especial Cível
AUTOR(A)(ES):FRANCISCO ALDEIA NETO
ADVOGADO DO(A)(S) AUTOR(A)(ES): Andre Matos Vieira - OAB/MA: Nº 16.750-A
RÉU(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS
ADVOGADO(A) DO(A)(S) REQUERIDO(A)(S): RUBENS GASPAR SERRA - - OAB/SP Nº 119.859
RESENHA DE DESPACHO DE FLS. Nº 73 - Processo nº.852-98.2016.8.10.0134 DESPACHO 1. Expeça-se alvará em favor da
parte autora para levantamento da quantia depositada (fl.65). 2. Considerando que a parte executada descumpriu a obrigação de
fazer constante na sentença fl.37/39, uma vez que procedeu o cancelamento do contrato objeto da lide em 05.06.2017, bem assim
que o fim dos descontos ocorreram em 05/2017, conforme documento de fl. 72, determino que intime-se a parte executada,
através de seu advogado, via DJe, para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento da quantia de R$ 500,00 referente à
multa pelo descumprimento da obrigação de fazer, sob pena de multa no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor total da
dívida exequenda e expedição de mandado de penhora e avaliação (CPC, art. 523 e ss.). 3. Não efetuado o pagamento voluntário,
será o débito acrescido de multa de 10% (dez por cento), prevista no art. 523, § 1º do CPC, procedendo a serventia a atualização
do débito. 4. Após a atualização do débito, proceda-se à tentativa de penhora on line, via sistema Bacen-Jud, bloqueando-se valor
suficiente para a satisfação da obrigação. 5. Caso este procedimento seja positivo: a) Se houver excesso de penhora, liberem-se
as contas e quantias excedentes;-Proceda-se a transferência dos valores bloqueados para conta judicial à disposição deste Juízo;
b) Na sequência, intime-se a parte executada da penhora, cientificando-a do prazo para de 15 dias para impuganção; c) Decorrido
o prazo legal in albis e com a juntada do comprovante de depósito judicial, fica deferido desde já seu levantamento em favor da
parte credora. 6. Caso a penhora on line seja negativa, intime-se exequente para requerer o que enteder de direito no prazo de 05
dias. 7. Em caso de efetivação de penhora que garanta totalmente a execução, o devedor deverá ser intimado no próprio ato da
penhora para oferecer embargos no prazo de 15 (quinze) dias, contados da intimação, em dias corridos. 8. Em quaisquer das
hipóteses, sendo oferecida Impugnação ao Cumprimento de Sentença/ Embargos, intime-se exequente para se manifestar no
prazo de 15 dias. Intimações necessárias. Publique-se. Timbiras/MA, 28 de Junho de 2017. CARLOS EDUARDO DE ARRUDA
MONT'ALVERNE Juiz de Direito

Timon

Primeira Vara Criminal de Timon

EDITAL DE CITAÇÃO COM DE PRAZO DE 20 DIAS
REF.: AÇÃO PENAL – Proc. 3307-64.2016.8.10.0060 (3450/2016)
AUTOR: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL
ACUSADO(S): RONALD LUCIAN SOUSA DE BRITO
O Dr. Josemilton Silva Baros, Juiz de Direito Titular da 1ª Vara Criminal da Comarca de Timon, Estado do Maranhão, no
uso de suas atribuições legais etc.
FAZsaber a todos que do presente Edital de Citação, com o prazo de 20 (vinte) dias, virem ou dele tiverem conhecimento, que
neste Juízo tramitam os autos da AÇÃO PENAL Nº 3307-64.2016.8.10.0060 (3450/2016), que o Ministério Público move em
desfavor de RONALD LUCIAN SOUSA DE BRITO,brasileiro, solteiro, desocupado,natural de Timon-MA, nascido aos
04/06/1997, filho de Francisca das Chagas Sousa de Brito e de Valberto Cardoso de Brito, residente na Rua 12, s/n, próximo
ao CRAS, Bairro Parque União, Timon-MA,atualmenteemlocal incerto e não sabido. Através do presente Edital, fica o réu
citado, para tomar ciência da denúncia ofertada pelo Ministério Público Estadual, como incurso nas penas do art. 180, caput, do
Código Penal Brasileiroe responder a referida denúncia, no prazo de 10(dez) dias, através de advogado, tudo em referência à
ação supracitada.

Timon-MA, 28 de junho de 2017.
Dr. Josemilton Silva Barros

Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Timon-MA

EDITAL DE INTIMAÇÃO
ODr.Josemilton Silva Barros,Juiz de Direito Titular da 1ª Vara Criminal da Comarca de Timon, Estado do Maranhão, na
Presidência do E. Tribunal do Júri Popular, no uso de suas atribuições legais etc.
FAZsaber a todos que o presente edital, vir ou dele tiverem conhecimento que neste Juízo e na Secretaria Judicial da 1.ª Vara
Criminal, corre os trâmites de um processo criminal (AÇÃO PENAL - Processo n.º 1071-81.2012.8.10.0060), em que é acusado
MARCELO GLEISON DOS SANTOS, VULGO "MARCELO DO OLHÃO", brasileiro, solteiro, desocupado, natural de
Teresina-PI, nascido aos 10/05/86, filho de Iara dos Santos Rodrigues, residente na Rua 13, nº 1320, bairro Vila do BEC, em
Timon-MA,atualmente em lugar incerto e não sabido, contra o qual a Justiça Pública, por seu Promotor, ofereceu denúncia
imputando-lhe prática de crime previsto no 121, §2º, II, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, denúncia esta que foi recebida em
26/06/2012, sendo o réu pronunciado em 25/03/2015, a fim de que tome ciência da sentença proferida no Egrégio Tribunal Popular
do Júri, realizado em 07/10/2016, cujo dispositivo transcrevemos a seguir: “ (…).Ao lume do exposto, considerando soberana
decisão do Conselho de Sentença, DECLARO CONDENADO O RÉU MARCELO GLEISON DOS SANTOS, alcunha "MARCELO
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DO OLHÃO", nas penas do art. 121, § 2º, II c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, em relação à vítima Manoel de Jesus
Almeida do Nascimento. (…).Considerando que as circunstâncias judiciais acima analisadas são levemente desfavoráveis ao réu,
com fulcro no art. 121, § 2º, II, do Código Penal, fixo a pena-base em 13 (treze) anos de reclusão. Não há atenuantes. Da certidão
acostada aos autos, não obstante informar condenação, não se pode concluir se persiste para efeitos de reincidência, uma vez que
não há informação quanto ao tempo do cumprimento da pena. Considerando que se trata de crime na modalidade tentada e que,
apesar do acusado ter desfiro o disparo bem próximo à vítima, esta apenas foi atingida por fagulhas, reduzo da pena em 7 (sete)
anos - um pouco acima da metade - (art. 14, II, do CP), deixando-a definitiva em 06 (seis) anos de reclusão. E como o pronunciado
encontra-se em lugar incerto e não sabido, mandei expedir o presente Edital, pelo qual fique INTIMADOda data da sessão de
julgamento do presente feito, que será publicado pela Imprensa Oficial e afixado na porta do Fórum local.
Timon, 29 de junho de 2017.
Dr. Josemilton Silva Barros
Juiz de Direito, Titular da 1ª Vara Criminal da Comarca de Timon-MA

EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS
O Dr.Josemilton Silva Barros,Juiz de Direito Titular da 1ª Vara Criminal da Comarca de Timon, Estado do Maranhão, no uso de
suas atribuições legais etc.
FAZ saber a todos que o presente edital, com o prazo de 30 (trinta) dias, vir ou dele tiverem conhecimento que neste Juízo e na
Secretaria Judicial da 1ª Vara Criminal, corre os trâmites de um processo criminal (AÇÃO PENAL – Proc. n.º
2178-78.2003.8.10.0060 – 2178/2003) em que foi acusadoRAIMUNDO NONATO RODRIGUES DA COSTA, brasileiro, casado,
magarefe, natural de Barra de Maratoã-PI, filho de Satiro Castro Correia e de Francisca Soares de Castro, residente na
Rua 100, nº 99, Parque Piauí,Timon-MA, atualmente em lugar incerto e não sabido,que por este Juízo e Secretaria Judicial da
1ª Vara, a Justiça Pública, por seu Promotor, ofereceu denúncia em desfavor do acusado, com incurso nas penas do art. 12 da Lei
nº 6368/1976, a fim de que tome ciência da sentença prolatada no pelo MM Juiz da 1ª Vara Criminal de Timon em 24/01/2017: “(…)
Ao lume do exposto, reconheço a prescrição da pretensão executória estatal e DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE DE
RAIMUNDO NONATO RODRIGUES DA COSTA , o que faço fulcrado nos arts. 107, inciso V, 109, inciso III, todos do Código
Penal, combinados com art. 61 do Código de Processo Penal. Diante do teor deste sentença, oficie-se à delegacia
solicitando a devolução do mandado de prisão do sentenciado e atualizando-se o banco de mandado de prisões do CNJ.
Transitada em julgado, proceda-se às anotações de estilo, dando-se baixa na distribuição. (…)”. E como o
sentenciadoRAIMUNDO NONATO RODRIGUES DA COSTAencontra-se em lugar incerto e não sabido, mandei expedir o presente
Edital com o prazo de 30 (trinta) dias, pelo qual fique INTIMADOda sentença, que será publicado pela Imprensa Oficial e afixado na
porta do Fórum local.

Timon, 28 de junho de 2017.
Dr. Josemilton Silva Barros
Juiz de Direito Titular da 1ª Vara Criminal da Comarca de Timon

INTIMAÇÃO
Ref.: Ação Penal – n.º 179-02.2017.8.10.0060(187/2017)
Autor: Ministério Público Estadual
Réu: Gean Lima da Silva
Advogado: Dr. Franklin Dourado Rebêlo- OAB/PI Nº 3330.
Incidência Penal: Art. 157, caput, do Código Penal.
Tipo de matéria: INTIMAÇÃO
INTIMAÇÃO DE: Dr. Franklin Dourado Rebêlo, brasileiro, advogado, inscrito na OAB-PI sob o nº 3330
Finalidade: TOMAR CIÊNCIA DA SENTENÇAproferida pelo Juiz da 1ª Vara Criminal da Comarca de Timon-MA, cujo dispositivo
transcrevemos a seguir. “(…). Ao lume do exposto, por tudo que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE A PRETENSÃO
PUNITIVA ESTATAL para condenar GEAN LIMA DA SILVA, qualificado na denúncia, nas reprimendas do artigo 157, caput, do
Código Penal. (…).Diante das circunstâncias judiciais, com supedâneo no art. 157 do Código Penal, fixo a pena-base em 04
(quatro) anos de reclusão. Presente a atenuante de confissão e de o agente na data do fato ter a idade menor de 21 anos
(compartilho do entendimento de que a Súmula 231 do STJ agride à Constituição Federal e, por este motivo, a circunstância
atenuante pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal) , diminuo a pena em 01 (um) ano, deixando-a em 03 (três)
anos de reclusão, que torno definitiva por não concorrem circunstâncias agravantes, nem causas de diminuição ou de aumento da
pena. Diante das circunstâncias judiciais já analisadas, condeno o réu à pena de multa no valor de 10 dias-multa, na razão de 1/30
do salário-mínimo vigente para cada dia-multa. Dr. Josemilton Silva Barros, Juiz de Direito, Titular da 1ª Vara Criminal da Comarca
de Timon-MA. Timon-MA, 28 de junho de 2017.

Itaporam Rodrigues da Silva
Secretário Judicial Substituto Permanente da 1ª Vara Criminal da Comarca de Timon-MA.
De ordem do MM. Juiz, nos termos do art. 225, VII, do CPC e art. 3º, XXVIII, do Provimento nº 01/07-CGJ/MA.

INTIMAÇÃO
Ação Penal nº. 2355-22.2015.8.10.0060 (2579/2015)
Autor: Ministério Público Estadual
Réus: Carlos Cardoso de Araújo e João Joseano Aguiar Veras
Assistente de Acusação: Dr. Vambaster Uchoa OAB/CE 30.436, Hugo Bittencourt OAB/CE 21.192 e Gilberto Fernandes
OAB/CE 27.722, Seguradora Líder dos consórcios do seguro DPVAT S/A.
Incidência Penal: Artigo 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006.
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Tipo de matéria: INTIMAÇÃO
Dr. Vambaster Uchoa OAB/CE 30.436, Hugo Bittencourt, OAB/CE 21.192 e Gilberto Fernandes OAB/CE 27.722, Seguradora
Líder dos consórcios do seguro DPVAT S/A
Finalidade: COMPARECERà Sala de Audiências da 1ª Vara Criminal da Comarca de Timon-MA, no Fórum Desembargador
Amarantino Ribeiro Gonçalves, sito à Rua Lizete de Oliveira Farias, s/n, 1º andar, bairro Parque Piauí, Timon-MA, no dia
11/07/2017 às 09h00min, para Audiência de Instrução e Julgamento, nos autos da Ação Penal supracitada Dr. Josemilton Silva
Barros, Juiz de Direito, Titular da 1ª Vara Criminal da Comarca de Timon-MA. Timon-MA, 27de junho de 2017.

José Maria de Sousa Filho
Secretário Judicial da 1ª Vara Criminal da Comarca de Timon-MA. De ordem do MM. Juiz, nos termos do art. 225, VII, do CPC e
art. 3º, XXVIII, do Provimento nº 01/07-CGJ/MA.

ESTADO DO MARANHÃO
PODER JUDICIÁRIO
SECRETARIA JUDICIAL
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TIMON

INTIMAÇÃO

Ação Penal nº. 538-83.2016.8.10.0060 (552/2016)
Autor: Ministério Público Estadual
Acusados: Danielle dos Santos Araújo Lajes Castelo Branco e José Gonçalves Cordeiro Filho
Advogado: Dr. Francisco Sanzio Basílio Meneses – OAB/PI nº 1777

Incidência Penal: Artigos 299 e 347 do Código Penal Brasileiro

Tipo de matéria: INTIMAÇÃO

DR. FRANCISCO SANZIO BASÍLIO MENESES, brasileiro, advogado, inscrito na OAB-PI sob o nº 1777.

Finalidade: COMPARECER à Sala de Audiências da 1ª Vara Criminal da Comarca de Timon-MA, no Fórum Desembargador
Amarantino Ribeiro Gonçalves, sito à Rua Lizete de Oliveira Farias, s/n, 1º andar, bairro Parque Piauí, Timon-MA, no dia
04/07/2017 às 09h00min, para Audiência de Instrução e Julgamento, nos autos da Ação Penal supracitada Dr. Josemilton Silva
Barros, Juiz de Direito, Titular da 1ª Vara Criminal da Comarca de Timon-MA. Timon-MA, 29 de junho de 2017.

José Maria de Sousa Filho

Secretário Judicial da 1ª Vara Criminal da Comarca de Timon-MA. De ordem do MM. Juiz, nos termos do art. 225, VII, do CPC e
art. 3º, XXVIII, do Provimento nº 01/07-CGJ/MA.

INTIMAÇÃO
Ref.: Carta Precatória – Proc. n.º (891-89.2017.8.10.0060) 972/2017
Requerente: Ministério Público Federal
Requerido: Alberto Ferro Alves Silva
Advogado: Dr. Jamilson José Pereira Mubárack – OAB/MA – 3.834
Incidência Penal: Artigos 317, § 1º, do Código Penal Brasileiro.
Tipo de matéria: INTIMAÇÃO
DR. JAMILSON JOSÉ PEREIRA MUBÁRACK, brasileiro, advogado, inscrito na OAB-MAsob o nº 3.834.
Finalidade: COMPARECERà Sala de Audiências da 1ª Vara Criminal da Comarca de Timon-MA, no Fórum Desembargador
Amarantino Ribeiro Gonçalves, sito à Rua Lizete de Oliveira Farias, s/n, 1º andar, bairro Parque Piauí, Timon-MA, no dia
12/07/2017 às 08h30min, para Audiência de Interrogatório, nos autos da Ação Penal supracitada Dr. Josemilton Silva Barros,
Juiz de Direito, Titular da 1ª Vara Criminal da Comarca de Timon-MA. Timon-MA, 29 de junho de 2017.

José Maria de Sousa Filho
Secretário Judicial da 1ª Vara Criminal da Comarca de Timon-MA. De ordem do MM. Juiz, nos termos do art. 225, VII, do CPC e
art. 3º, XXVIII, do Provimento nº 01/07-CGJ/MA.
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Segunda Vara Criminal de Timon

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS
AÇÃO PENAL - Processo nº 717-80.2017.8.10.0060 (7772017).
Acusado: ALEXSANDRO TEIXEIRA FERREIRA.
O Dr. Francisco Soares Reis Junior, Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Timon/MA, Estado do Maranhão, por título
e nomeação legal...
FAZ SABER a todos quantos que o presente Edital de citação, virem ou dele conhecimento tiverem, que neste Juízo tramita
processo nº 717-80.2017.8.10.0060 em que figuram como acusado(s), Alexsandro Teixeira Ferreira, brasileiro, nascido em
15/03/1981, filho de Maria do Rosário Teixeira Ferreira e Raimundo Costa Ferreira, encontrando-se, atualmente, em lugar incerto e
não sabido, não sendo possível citá-lo pessoalmente, cito-o por este edital para tomar ciência da Denúncia que lhe é imposta pelo
Ministério Público como incurso nas penas do art. 155, caput, do CP e responder a presente denúncia no prazo de 10 (dez) dias,
através de advogado, tudo em referência à ação acima identificada e, para que no futuro não alegue ignorância, expedi o presente
Edital de Citação, no termos e na forma da lei.
Timon-MA, aos 29 de junho de 2017.
Francisco Soares Reis Júnior
Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA
COM PRAZO DE 15 (quinze) DIAS

AÇÃO PENAL - Processo nº 1241-82.2014.8.10.0060 (13972014).
Acusado: CARTEGIANE DA SILVA CARDOSO, RAIMUNDO NONATO SILVA, JOSE FRANCISCO DA SILVA VIANA.

O Dr. Francisco Soares Reis Júnior, Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Timon, Estado do Maranhão, por título e
nomeação legal...

FAZ SABER a todos que o presente Edital de Intimação virem ou dele conhecimento tiverem, que se processam neste Juízo, com
sede na Rua Dra. Lizete de Oliveira Farias, s/n.º, Parque Piauí, no Edifício do Fórum, nesta cidade, expediente da Secretaria da 2ª
Vara Criminal, os Autos da Ação Penal - Proc. Nº. 1241-82.2014.8.10.0060, que o Ministério Público Estadual promove contra
JOSÉ FRANCISCO DA SILVA VIANA, vulgo "evandro", brasileiro, solteiro, brasileiro, solteiro, nascido aos 19/08/1980, filho de
Raimundo Viana e Maria Vicença da Silva, com endereço na Rua Dubai, 5120, bairro Manoel Evangelista, Teresina-PI,
encontrando-se, atualmente, em lugar incerto e não sabido, não sendo possível intimá-lo pessoalmente, intimo-o por este Edital, de
acordo com o artigo 392, § 1º, 1ª Parte do Código de Processo Penal, para tomar ciência do inteiro teor da sentença, conforme
trecho a seguir: "PROCESSO nº. 1241-82.2014.8.10.0060 - AÇÃO PENAL - RÉUS: CARTEGIANE DA SILVA CARDOSO, JOSÉ
FRANCISCO DAS SILVA VIANA E RAIMUNDO NONATO SILVA - SENTENÇA - Vistos etc...Trata-se de AÇÃO PENAL movida
pelo Ministério Público em face de CARTEGIANE DA SILVA CARDOSO, JOSÉ FRANCISCO DAS SILVA VIANA já qualificado nos
autos, imputando-lhes o crime descrito no artigo art. 129, § 2º, incisos II, do CP e RAIMUNDO NONATO SILVA como incurso nas
penas do art. 121, § 2º, II e IV do Código Penal em contra a vítima Francisco Edilson da Rocha. Diz a denúncia que no dia
28/03/2014, por volta das 18h, no povoado Barroca Funda, a vítima teve uma discussão com sua namorada, tendo os denunciados
CARTEGIANE DA SILVA CARDOSO e JOSÉ FRANCISCO DAS SILVA VIANA intervido na discussão e atacado a vítima com
pedaços de madeira, atingindo-lhe a cabeça. Relata que a vítima fugiu da agressões, contudo, mais à frente foi interceptada por
RAIMUNDO NONATO SILVA que, sem lhe dar a chace de defesa, desferiu um tiro de espingarda “bate-bucha”, que foi
competente para ceifar a vida da vítima. Ao final requer a pronúncia dos acusados para julgamento pelo Tribunal do Júri. A
denúncia veio embasada em inquérito policial, sendo recebida em 26/05/2016(fls. 105). Exame Cadavérico às fls. 88/89. Laudo de
descrição de munição às fls. 107. Citação válida dos réus CARTEGIANE DA SILVA CARDOSO e JOSÉ FRANCISCO DAS SILVA
VIANA às fls. 112 e 113, com reposta à acusação às fls. 151/152 e 164/165. Determinação de citação editalícia de RAIMUNDO
NONATO SILVA às fls. 137, com resposta à acusação às fls. 140/141; Instrução Criminal realizada com a oitiva de testemunhas e
interrogatório dos réus, em 11/05/2015; Alegações finais, pelo Ministério Público, pugnando pela pronúncia dos réus CARTEGIANE
DA SILVA CARDOSO, JOSÉ FRANCISCO DAS SILVA VIANA, no artigo art. 129, § 2º, incisos II, do CP e RAIMUNDO NONATO
SILVA como incurso nas penas do art. 121, § 2º, II e IV do Código Penal em contra a vítima Francisco Edilson da Rocha. A defesa
de RAIMUNDO NONATO SILVA, acena com a tese de legitima defesa própria, requerendo a absolvição sumária. Por seu turno, a
defesa de José Francisco da Silva Viana, entendendo serem frágeis as provas, requer a absolvição sumária. Outrossim, a defesa
de Cartegiane da Silva Cardoso, requer a absolvição por entender não existirem provas da autoria. É o relatório. DECIDO. Os
autos examinados albergam a pretensão do MINISTÉRIO PÚBLICO no sentido de que sejam PRONUNCIADO os acusados
CARTEGIANE DA SILVA CARDOSO, JOSÉ FRANCISCO DAS SILVA VIANA já qualificado nos autos, imputando-lhes o crime
descrito no artigo art. 129, § 2º, incisos II, do CP e RAIMUNDO NONATO SILVA como incurso nas penas do art. 121, § 2º, II e IV
do Código Penal em contra a vítima Francisco Edilson da Rocha.. Sabe-se que rito do Júri é conhecido como bifásico e, nesta
primeira fase, de juízo de admissibilidade ou de prelibação, o juiz admite ou rejeita a acusação, sem penetrar no exame de mérito.
Neste diapasão, no procedimento do Tribunal do Júri, ao juiz singular cabe examinar e decidir tão somente acerca da viabilidade
de o Estado submeter a julgamento pelo Tribunal do Júri a acusação formulada pelo Ministério Público, cuidando de isentar a
decisão de considerações acerca da culpabilidade do réu. Nessa conjuntura, impende enfatizar a preleção do saudoso Ministro do
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Supremo Tribunal Federal, MENEZES DE DIREITO, ao relatar o HC 94169, no que concerne às possíveis decisões a serem
tomadas pelo juiz singular, ao final da fase do sumário de culpa: Habeas corpus. Processual penal. Sentença de pronúncia. Não-
ocorrência de excesso de linguagem. 1. A fase processual denominada sumário da culpa é reservada essencialmente à formação
de um juízo positivo ou negativo sobre a existência de um crime da competência do Tribunal do Júri. Ela se desenvolve perante o
juiz singular que examinará a existência provável ou possível de um crime doloso contra a vida e, ao final, decidirá (1) pela
absolvição sumária, quando presente causa excludente de ilicitude ou de culpabilidade; (2) pela desclassificação do crime, quando
se convencer de que o crime praticado não é doloso e contra a vida; (3) pela impronúncia, quando ausente a prova da
materialidade ou de indícios de autoria; ou (4) pela pronúncia, se reputar presente a prova e os indícios referidos. 2. (...) Omissis.
3. Habeas corpus denegado. (HC 94169, Relator: Min. MENEZES DIREITO, Primeira Turma, julgado em 07/10/2008, DJe-236
DIVULG 11-12-2008 PUBLIC 12-12-2008 EMENT VOL-02345-01 PP-00178 RTJ VOL-00208-03 PP-01159 – Destacou-se). Posta
esta inflexão, cabe averiguar os fatos e as teses expendidas nos autos. 1 – DA PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS QUE
AUTORIZAM A ADMISSIBILIDADE DO JUS ACUSATIONIS. É consabido que apenas quando comprovada a materialidade delitiva
e havendo elementos indicativos de autoria (art. 413/CPP), poderá ser proferida decisão de pronúncia, pois se trata de um juízo de
admissibilidade da denúncia, devendo-se, reservar o exame mais apurado da acusação para o soberano Tribunal Popular do Júri,
cuja competência lhe é constitucionalmente assegurada conforme dispõe o art. 5.° inciso XXXVIII, alínea “d”, da nossa Lei Maior.
A. Da materialidade. A materialidade do crime doloso contra a vida resta comprovada, pelo Exame Cadavérico de fls. 88/89; nos
quais os peritos concluem que a morte se deu “por Choque Hipovolêmico hemorrágico decorrente de transfixação de coração e
pulmão direito provocado por ação de instrumento pérfuro contundente (projétil de arma de fogo) Ressalta-se que o indivíduo,
antes do óbito, sofrera traumatismo crânio-encefálico, com formação de hematoma epidural e subdural occipital”,trecho do laudo
de folha 36. 1.2 Dos indícios de Autoria: Com relação aos indícios de autoria da ação delitiva exposta na denúncia, deve ser
destacado, ab initio, o depoimento prestado por María dos Milagres, que relatou que viu no momento em que Cartegiane e José
Francisco agrediam, com paus, a vítima e que pediu que os mesmos parassem, mas estes não atenderam seu pedido e que o
ofendido tentou correr, mas Raimundo Nonato efetuou um disparo de arma de fogo contra a vítima. A testemunha Wild Jande da
Silva relatou que soube que Cartegiane e José Francisco haviam agredido a vítima e que Raimundo nonato havia atirado contra a
vítima. Semelhante depoimento é prestado por Josafé Queiroz e Francisco Queiroz. No exercício de sua autodefesa, o acusado
Raimundo Nonato confessou o crime de homicídio e afirmou que disparou contra a vítima e que pelo que sabe a vítima não
recebeu pauladas. O acusado José Francisco negou ter agredido a vítima e afirmou que foi Raimundo Nonato que atirou contra a
vítima, e que no dia do crime estava na casa de Raimundo Nonato. O acusado Cartegiane da Silva negou ter agredido a vítima, e
que estava na casa de Raimundo Nonato quando avisaram que a vítima estava agredindo a irmã de Raimundo Nonato e este saiu
com uma espingarda, que saiu atrás para tomar a espingarda mas não conseguiu evitar que ele atirasse na vítima. Chama a
atenção que em seus depoimentos de Cartegiane e José Francisco afirmam que no dia do crime estavam na casa de Raimundo
Nonato, entretanto, ambos negam a presença do outro no local, afirmando, ambos, que estavam a sós com Raimundo Nonato.
Nestas condições, é lícito afirmar que constam nos autos em questão, elementos indiciários que apontam o acusado RAIMUNDO
NONATO SILVA autor do homicídio qualificado descrito na peça acusatória inicial, circunstância esta que autoriza a prolação da
presente decisão de pronúncia, para que, assim, o acusado venha a ser julgado perante o seu juízo natural que é o Tribunal do
Juri. Insta, novamente, enfatizar que a decisão de pronúncia satisfaz seus requisitos legais apenas com a prova da materialidade
do delito e indícios de sua autoria ou participação, revelando um juízo fundado na plausibilidade da autoria e não na certeza dos
fatos. De fato, é sabido que o juiz profere mero juízo de admissibilidade, só podedendo pronunciar o acusado diante de "uma certa
margem de convencimento judicial acerca da idoneidade e da suficiência do material probatório" produzido sem adentrar no mérito
da questão jurídica, como também prevalece o princípio in dubio pro societate, ou seja, as dúvidas, por acaso existentes, quanto à
autoria e às circunstâncias da infração criminal, hão de ser valoradas em prol da sociedade e não em benefício do réu. Os
Tribunais têm se manifestado da seguinte maneira: EMENTA: PENAL. PROCESSO PENAL. PRONÚNCIA. RECURSO EM
SENTIDO ESTRITO. IMPROVIMENTO. 1. PREENCHIDOS OS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE INTRÍNSECOS
(RELATIVOS AO CABIMENTO, LEGITIMAÇÃO PARA RECORRER E INTERESSE RECURSAL) E EXTRÍNSECOS
(CONCERNENTES À TEMPESTIVIDADE E REGULARIDADE FORMAL), CONHEÇO DO RECURSO; 2 A CONSTITUIÇÃO
FEDERAL DE 1988 ESTABELECEU, NO ART. 5º, XXXVIII, "D", A COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI PARA O
JULGAMENTO DOS CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA, NORMA TAMBÉM CONSTANTE DO ART. 74, § 1º, DO CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL; 3. EM SEDE DE PRONÚNCIA, A ANÁLISE DO MAGISTRADO SE CIRCUNSCREVE À APRECIAÇÃO
MOTIVADA DOS REQUISITOS DA MATERIALIDADE DELITIVA (DO FATO) E DA EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE
AUTORIA OU DE PARTICIPAÇÃO, VISTO SE TRATAR DE MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO, DEVENDO
DECLARAR O DISPOSITIVO LEGAL EM QUE JULGAR INCURSO O ACUSADO E ESPECIFICAR AS CIRCUNSTÂNCIAS
QUALIFICADORAS E AS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA, NOS MOLDES DO ART. 413, § 1º DO CPP; 4. NESSE SENTIDO,
NÃO HÁ COMO SE DESPRONUNCIAR OS RÉUS, SEM EXAME MAIS APROFUNDADO DO CONJUNTO FÁTICO-
PROBATÓRIO, HAJA VISTA, EM PROCEDIMENTOS DO TRIBUNAL DO JÚRI SUBSISTIR O PRINCIPIO DO INDUBIO PRO
SOCIETATE, DEVENDO-SE DEIXAR O EXAME DO MÉRITO DA CAUSA, DE COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO TRIBUNAL DO
JÚRI; 5. RECURSO IMPROVIDO. (Acórdão nº 1264992013, Relator: Des. Raimundo Nonato Magalhães Melo, Órgão Olho
D’água das Cunhãs, em 21/03/2013). EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO - RÉU
PRONUNCIADO - MATERIALIDADE DELITIVA - INDÍCIOS DE AUTORIA - IMPRONÚNCIA - AUSÊNCIA DE PROVAS -
INOCORRÊNCIA - QUALIFICADORAS NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES - MANUTENÇÃO - IN DUBIO PRO
SOCIETATE - RECURSO NÃO PROVIDO. - Por se tratar de um mero juízo de prelibação, comprovada a materialidade delitiva e
existindo indícios suficientes da autoria, a pronúncia do acusado é medida que se impõe, cabendo ao Conselho de Sentença
dirimir eventuais dúvidas. - Para que o réu seja impronunciado por insuficiência de provas, nesta fase da pronúncia, é necessário
que não haja nenhum indício contra ele, devendo ser total a ausência de provas, em respeito ao princípio in dubio pro societate. - É
prevalente nos crime afetos ao Tribunal do Júri a incidência do brocardo in dubio pro societate, jamais podendo a incerteza
beneficiar o réu. - As qualificadoras devem ser julgadas pelo Conselho de Sentença, salvo quando forem manifestamente
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improcedentes. (Recurso em sentido estrito. Relator: Des. Alberto Deodato Neto. Julgado em 08/10/2013). Ainda sobre questão de
provas em decisão de pronúncia, é bom ressaltar que não há necessidade de prova robusta de que seja o réu o autor do delito,
pois a lei se contenta com a existência de indícios, desde que fortes e em conjunto com os demais elementos dos autos. Sobre
isso vejamos a lição de FERNANDO CAPEZ: “Na pronúncia, há um mero juízo de prelibação, pelo qual o juiz admite ou rejeita a
acusação, sem penetrar no exame do mérito. Restringe-se à verificação da presença do fumus boni iuris, admitindo todas as
acusações que tenham ao menos probabilidade de procedência” (In CURSO DE PROCESSO PENAL, 4ª ed., Saraiva, São Paulo,
1999, p. 548). Neste contexto, ao se pronunciar o acusado, não está se afirmando ter sido o mesmo o autor dos fatos relatados na
peça acusatória, mas apenas que há indícios de sua participação, devendo ser levado a julgamento perante o tribunal popular.
Concluo, pois, que as provas produzidas nos autos trazem indícios suficientes de autoria em relação aos acusados, assim como
demonstram a materialidade delitiva, preenchendo-se, pois, os requisitos de admissibilidade da acusação. 2- DAS
QUALIFICADORAS Analisando o conjunto probatório, extraio que as qualificadoras apontadas na peça acusativa devem ser
mantidas, pois, se por um lado, estas se não se apresenta extreme de dúvidas, também não foram repelidas pelas provas
amealhadas pela defesa. O conjunto probatório infere que a motivação do crime teria fútil na medida em que a morte tenha se
dado apenas pela briga entre a vítima e a irmã de Raimundo Nonato da Silva, fato que autoriza a admissão do motivo fútil como
qualificadora. No tocante à qualificadora referente ao modo de execução, o modo de execução o réu os depoimentos inferem que a
vítima, ainda tonta das agressões, tentava fugir quando foi alvejada por um tiro desferido por Raimundo Nonato, fato que
impossibilitou qualquer reação da mesma, tornando a imputação suficientemente respaldada para o encaminhamento ao júri
popular desta qualificadora. Dessa condição probatória, decorre a necessidade de que sejam estas qualificadoras conservadas
nesta decisão, a fim de que Tribunal do Júri, na condição de juiz natural da causa, delibere sobre as mesmas e faça prevalecer a
soberania de seus vereditos. Nessa esteira, enfatizo que o magistrado só está obrigado a desconsiderar eventuais qualificadoras,
quando manifestamente improcedentes e as provas dos autos as repudiarem incisivamente, o que, seguramente, não se verifica
no caso em tela. Destarte, por menor que seja a dúvida, tais qualificadoras devem permanecer, a fim de que não seja subtraído o
seu julgamento pelo Tribula Popular. Nesse sentido, vem decidindo nossos Tribunais Pátrios:“Ementa RECURSO EM SENTIDO
ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO. INDÍCIOS DE AUTORIA. MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADA.
qualificadoras. JULGAMENTO. TRIBUNAL DO JÚRI. CONSELHO DE SENTENÇA. - A sentença de pronúncia é inafastável,
quando se tem indícios de autoria e está devidamente comprovada a materialidade do delito, conforme preceitua o artigo 408 do
Código de processo penal, eis que o objetivo da decisão não é mostrar certeza, mas apenas probabilidade. - Restando dúvidas
quanto à autoria, sua intenção em cometer o crime ou qualificadoras a si imputadas, tais dúvidas devem ser apreciadas pelo
Conselho de Sentença, juiz natural da causa, cabendo a este a análise aprofundada de todo o conjunto probatório. - Recurso
conhecido a que se nega provimento. (Acórdão nº 0714892008. Relator Raimundo Nonato de Souza. Órgão São Luis. Em
29/02/2008”. DOS CRIMES CONEXOS - Com relação aos crimes conexos ao crime doloso contra a vida, descritos no artigo art.
129, § 2º, incisos II do CP, atribuídos a CARTEGIANE DA SILVA CARDOSO e JOSÉ FRANCISCO DAS SILVA VIANA, entendo
presentes fortes indícios de seu cometimento e da autoria, traduzidos nas provas técnicas laudo de corpo de delito de fls. 88/89 e
testemunhais apresentadas pelo Inquérito Policial e nas provas produzidas em juízo por tal motivo devem os mesmos ser
apreciados pelo Conselho de Sentença. A respeito refere Júlio Fabbrini Mirabete: “Quanto às infrações conexas, o juiz, ao
pronunciar o réu pelo crime da competência do Júri, não pode excluí-las, porque estaria subtraindo seu julgamento do Tribunal
popular”. Destarte, com estas considerações, diante do conjunto probatório, estou convencido da existência dos crimes e de
indícios suficientes que foi praticado pelos réus. III- DO DISPOSITIVO - Ante o exposto, julgo procedente a denúncia e
PRONUNCIO os réus CARTEGIANE DA SILVA CARDOSO, JOSÉ FRANCISCO DAS SILVA VIANA já qualificado nos autos,
imputando-lhes o crime descrito no artigo art. 129, § 2º, incisos II, do CP e RAIMUNDO NONATO SILVA como incurso nas penas
do art. 121, § 2º, II e IV do Código Penal em contra a vítima Francisco Edilson da Rocha. Os acusados responderam ao processo
em liberdade e no momento, não a presença dos motivos ensejadores da decretação da Prisão Preventiva, pelo que autorizo o
recurso em liberdade. Intimem-se os réus e seus defensores, nos termos do art. 392 do Código de Processo Penal. Se possível,
cientifique-se a família da vítima acerca da presente decisão.Dê-se ciência pessoal ao Ministério Público, nos termos do art. 390 do
Código de Processo Penal. Publique-se. Intime-se. Transitado em julgado intime-se as partes para os fins do 422 do CPP. Timon
(MA), 09 de dezembro de 2016. Francisco Soares Reis Júnior -Juiz de Direito da 2ª Vara criminal da Comarca de Timon- ." Tudo
em referência à ação acima identificada e, para que no futuro não alegue ignorância, expedi o presente Edital de Intimação de
Sentença, no termos e na forma da lei.
Timon-MA, aos 28 de junho de 2017.

Francisco Soares Reis Junior
Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal.

INTIMAÇÃO

Processo nº 5428-65.2016.8.10.0060 (56992016)
Natureza: Ação Penal
Autor: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
Acusado: ANDRE PEREIRA DA SILVA MATOS
Tipo de Matéria: Intimação

Dr. ALCIMAR PINHEIRO CARVALHO, inscrita na OAB/PI nº 2770, advogado do acusado acima mencionado.

FINALIDADE: Tomar conhecimento da Sentença, cujo teor é o seguinte: 1-RELATÓRIO:Trata-se de ação penal pública
incondicionada promovida pelo Ministério Público Estadual, em desfavor de André Pereira da Silva Matos e José Maria Sousa
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Neto, já devidamente qualificados nos autos, imputando-lhes a prática da conduta criminosa tipificada no artigo 14 da Lei nº
10.826/2003. Em conformidade com a inicial acusatória, em síntese, no dia 09 de outubro de 2016, por volta das 22:00 horas, os
acusados André Pereira da Silva Matos e José Maria Sousa Neto foram presos em flagrante delito, por policiais militares, por
portarem armas de fogo de uso permitido, sem a devida autorização. Prossegue a denúncia que, no dia e hora supracitados, a
Polícia Militar estava realizando policiamento pelo bairro Júlio Almeida quando, ao passarem pela rua Paraíba, entre as quadras J
e L, abordaram o veiculo VW/GOL, conduzido pelo acusado André, enquanto o acusado José Maria encontrava-se do lado do
passageiro.Continua adenúncia que, neste momento, a polícia realizou revista no veículo e encontrou embaixo do banco do
passageiro um revólver calibre 38, marca Taurus, com capacidade para seis tiros municiado com seis munições intactas e, no
descanso do pé do passageiro, encontrou um revólver calibre 38, marca Taurus, com capacidade para cinco tiros, municiado com
cinco munições intactas, ocasião em que os réus foram presos em flagrante, por não terem apresentado o porte nem o registro das
armas de fogo apreendidas.Narra a denúncia que o acusado José Maria, quando interrogado perante a autoridade policial,
declarou serem suas as armas apreendidas, enquanto o réu André Pereira negou que fosse proprietário das armas, alegando que
apenas dera uma carona pra o réu José Maria, não sabendo da existência de arma no interior do veículo.Às f. 14 e 15, Termo de
Fiança e recolhimento, respectvamente, em favor do réu André Pereira da Silva Matos.Alvará de Soltura em favor de André Pereira
da Silva Matos, às f.16.As f.47, Ata da Audiência de Custódia, quando foi homologada a prisão em flagrante do réu José Maria
Sousa Neto e sua conversão em preventiva.Certidão de antecedentes criminais dos réus, às f.54/55.A denúncia foi recebida no dia
09 de novembro de 2016 (f.61/61-v). O réu André Pereira da Silva Matos apresentou resposta à acusação, através de advogado
constituído, oportunidade em que suscitou a preliminar de inépcia da inicial, em face da fragilidade das provas existentes em seu
desfavor (f.66/74).O acusado José Maria apresentou resposta à acusação, através da Defensoria Pública, reservando-se discutir o
mérito em fase mais adequada, consoante f.81/84.Não vislumbrando este juízo vícios ou defeitos da inicial acusatória, designou-se
audiência de instrução e julgamento para o dia 22 de março de 2017, ocasião em que foi ouvida uma testemunha de acusação e
realizado o interrogatório dos réus (mídia digital anexada às f.97), cujos excertos servirão para fundamentar esta sentença.Em
sede de alegações finais escritas, o membro do Ministério Público Estadual requereu a condenação do acusado, nas penas do
artigo do art. 14 da Lei 10.826/03, por entender provadas a materialdade e autoria delitivas, consoante f.106/107-v.A defesa do réu
José Maria requereu fosse aplicada a pena no mínimo legal, bem como reconhecida a atenuante da confissão espontânea, e
superação da Súmula 231 do STJ, conforme f.112/114.De seu turno, a defesa do réu Andé Pereira pugnou pela sua absolvição,
sob o argumento de inexistência de provas para uma condenação (f.118/120).Os autos vieram-me conclusos. É o relatório.
Decido.2 - Dos fatos e das provas:De início, registro que o feito encontra-se formalmente em ordem, com as partes legítimas e
bem representadas, não vislumbrando vícios ou nulidades a serem sanados.Ademais, registra-se, por oportuno, que não há
necessidade de conversão do julgamento em diligências. As provas carreadas aos autos fornecem elementos probatórios
suficientes para a recomposição dos fatos, permitindo uma decisão contundente, de modo que nada se precisa a elas
acrescer.Não há preliminar a ser analisada.No mérito, merece ser julgada procedente a imputação deduzida na exordial pelo
Ministério Público.Para confirmar tal convicção jurídica, na qual fundamento este decreto condenatório, recorro aos elementos de
informação e meios de prova produzidos sob o crivo do contraditório e ampla defesa constantes dos presentes autos.Depreende-
se dos inclusos autos que no dia 09 de outubro de 2016, por volta das 22:00 horas, os acusados foram presos em flagrante delito,
por policiais militares, na posse de dois revólveres calibre 38.Segundo consta no Auto de Apresentação e Apreensão, vide f.17,
foram apresentadas 02 (duas) armas de fogo, do tipo revólver calibre 38, municiados com seis e cinco munições intactas.Em juízo,
a testemunha de acusação, o policial militar Francisco de Canindé Correia Rodrigues, declarou que fizeram a abordagem e
encontraram as armas dentro do carro. Vejamos:“[…] foram encontradas duas armas de fogo; as armas estavam dentro do veículo;
uma no lado do motorista e uma entre os dois bancos; o outro rapaz disse que desconhecia as armas [...]”.No exercício do seu
direito à autodefesa, o acusado André Pereira da Silva Matos nega a prática delitógena, senão vejamos:“[…] não pratiquei esse
crime; aconteceu que o José Maria me pediu uma carona a gente foi surpreendido, surpreeendido não, a gente foi abordado; ele
(José maria) tava bebendo num bar; ele me ligou, eu não tinha conhecimento dessa arma, não percebi nada; o bar fica próximo, no
bairro mangueira; ele me ligou e eu fui por volta de nove da noite (…);eu disse que não podia ir no meu carro porque tava com a
correia ruim; depois ele me ligou dizendo que tinha arranjado um carro; eu perguntei por que o dono do carro não podia ir deixar
ele e ele disse que é porque ele, o dono do carro, tava bebendo com a mulher dele; ele disse que era pra mim deixar ele no Júlio
Almeida; eu cheguei no bar a pé; peguei um carro, era um gol; fui deixar e quando entrei nessa rua aí, vinha três motos a moto
veio e pediu pra mim parar; não vi se tinha arma no carro; não sabia da existência dessas armas; ele me ligou e pediu pra mim
deixa ele no Júlio Almeida, foi só um favor que eu fui prestar a ele; eu conheço a pessoa que é dono do carro; o dono do carro tava
bebendo com a mulher dele (…);não sei o que foi encontrado além das armas; dois policiais enconraram duas armas; não sei mais
o que tinha no carro (…);eu tinha conhecimento que ele (José Maria) usava tornozeleira, ele tava de calça e camisa; não tinha
conhecimento das armas; o proprietário do carro é o Wallef (…);na delegacia, ele (José Maria) disse pra mim não me preocupar
que as armas eram dele, não era pra mim me preocupar [...]”.De seu turno, o acusado José Maria de Sousa Neto, em juízo,
confessa a prática do delito, ao declarar que: “[…] tava com as arma de fogo, sim senhor; o Cigano me entregou as arma no Júlio
Almeida; eu ia escolher uma das duas pra compra; quando eu tava olhando as arma, nós fomo abordado; tava eu e um amigo meu
o André; ele viu eu olhando as arma; o Cigano entregou as arma e saiu; quando a polícia veio, o carro tava em movimento bem
devagarzinho; quando a polícia chegou, peguei as duas armas e botei no chão, uma perto do meu pé e a outra em cima do câmbio
de marcha; já saí com as mãos pra cima; o André não tem participação nenhuma nisso; não chegue a testar as arma; ia comprar
só uma por mil reais; ia usar a arma por segurança; eu e o André tava juntos; eu tava em casa e o André chegou lá em casa; ele
chegou lá; a gente tinha combinado de sair pra beber; eu chamei ele pra ir no Júlio Almeida; eu falei pra ele que ia comprar uma
arma; o carro era do Wallef; o André chegou com o carro do Wallef na minha casa; no caminho eu disse que ia comprar uma arma
pra mim, ele sabia disso; o André tava dirigindo o carro; ele tava dentro do carro do meu lado; quando a polícia chegou eu botei
uma perto do meu pé e a outra no câmbio [...]”.3 - Da materialidade:A materialidade, caracterizada pela prova da existência do
crime, revela-se inconteste. Esse juízo é proveniente do exame apurado dos elementos probatórios acostados aos autos, a
exemplo do Auto de Apresentação e Apreensão, assim como diante dos depoimentos colacionados aos autos nas fases inquisitiva
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e judicial.4 - Da AUTORIA:Tratam-se os presentes autos de denúncia ofertada pelo Ministério Público Estadual, em desfavor de
José Maria Sousa Neto e André Pereira da Silva Matos, qualificados nos autos.Em seu interrogatório, o réu José Maria assume
serem suas as armas, tentando eximir a participação do acusado André Pereira. Todavia, os dois entram em contradição.
Vejamos. O réu André Pereira declarou que o acusado José Maria lhe ligou pedindo que fosse deixá-lo no conjunto Júlio Almeida,
no que este negou, posto que seu carro estava com defeito na correia e que mais tarde aquele novamente lhe ligou dizendo que
tinha arranjado um carro. No entanto, quando de seu interrogatório judicial, José Maria afirmou que o réu André Pereira chegou a
sua casa já com o carro de uma pessoa conhecida por Wallef. Quando questionado acerca do conhecimento das armas, o réu
André Pereira negou seu conhecimento. Não obstante essa negativa e a tentativa do réu José Maria em inocentá-lo, entendo não
merecer prosperar. Esta defesa cai por terra, quando o próprio réu José Maria, em juízo, declarou que André Pereira sabia que ele
ia comprar uma arma. Fixados tais pontos, entendo, em consonância com a jurisprudência pátria que para o reconhecimento da
prática do crime em questão, basta a simples posse da arma de fogo, sem autorização da autoridade competente, senão
vejamos:“DECISÃO: ACORDAM os Magistrados integrantes da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Paraná, por
unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso. EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO PELO CRIME DE
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO (ART. 14, CAPUT, DA LEI 10.826/03). SUSCITADA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA
DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO SOLIDAMENTE COMPROVADAS. CONFISSÃO
DO RÉU, EM SEDES INQUISITORIAL E JUDICIAL, QUE SE HARMONIZA COM O RESTANTE DAS PROVAS NOS AUTOS.
RECURSO DESPROVIDO. I. (TJPR - 2ª C.Criminal - AC - 1372814-0 - Telêmaco Borba - Rel.: Marcio José Tokars - Unânime - - J.
24.09.2015)(TJ-PR - APL: 13728140 PR 1372814-0 (Acórdão), Relator: Marcio José Tokars, Data de Julgamento: 24/09/2015, 2ª
Câmara Criminal, Data de Publicação: DJ: 1668 14/10/2015)”.Neste diapasão, em face do teor das informações obtidas por meio
de toda a instrução processual, corroborada pelos depoimentos prestados pela testemunha e pelos próprios acusados, dúvidas
não existem de que os réus encontravam-se portando, de forma irregular, arma de fogo de uso permitido, sem autorização e em
desacordo com determinação legal ou regulamentar.O acusado José Maria alega que a arma era para sua segurança. Todavia,
entendo que tal alegativa merece ser rechaçada. A simples alegação de que o réu tinha desafetos não lhe conferia o direito de
portar arma, porquanto o réu poderia optar por caminhos diferentes.Ademais, para que haja a excludente do estado de
necessidade, imperiosa se faz a presença de perigo atual que não podia de outro modo evitar, nos termos do art. 24 do Código
Penal Brasileiro: “Considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de perigo atual, que não provocou por
sua vontade, nem podia de outro modo evitar, direito próprio ou alheio, cujo sacrifício, nas circunstâncias, não era razoável exigir-
se”. Nesse norte, JULIO FABRINI MIRABETE, muito bem alude a questão ao afirmar que: “Exige-se, em primeiro lugar, que
ocorra um perigo, ou seja, uma ameaça a direito próprio ou alheio, que um bem jurídico esteja em risco, praticando o sujeito o fato
típico para salvá-lo. (...) É indispensável que o perigo seja atual, que exija a probabilidade do dano, ao bem jurídico, inexiste a
descriminante se o risco ainda não se instalou, é apenas possível ou mesmo provável em um futuro, remoto, ou já tenha sido
ultrapassado”.(Manual de Direito Penal. Parte Geral. 18. ed. São Paulo: Atlas, 2002. p. 207).A seguir-se o entendimento de que,
ao sentir-se ameaçado poderia o indivíduo armar-se, é dar um cheque em branco para que crimes se perpetrem e o escopo maior
do direiro não seja preservado, a pacificação social. Dito isto, verifico que não existe nos presentes autos, nenhuma prova que
exclua a antijuridicidade quanto ao tipo legal do art. 14 da Lei nº 10.826/03, tampouco que exclua a autoria atribuída aos acusados.
Trata-se, portanto, de crime de porte de arma de fogo de uso permitido, passível de pena, nos termos da supracitada lei.5 - Da
tipicidade: Da subsunção dos fatos à norma penal, tenho que a conduta dos inculpados coincide com a tipificação formal contida
no art. 14 da Lei nº 10.826/03, qual seja: “Art. 14. Portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder,
ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição, de uso
permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar:” (grifo nosso).Pena - reclusão, de 2 (dois) a
4 (quatro) anos, e multa. Ademais, não custa repisar que o crime imputado aos acusados é de mera conduta, não exigindo a lei
qualquer resultado naturalístico, contentando-se com a ação ou omissão do agente. Assim, sendo o crime de perigo abstrato a lei
não exige que tenha ocorrido efetiva exposição de outrem a perigo, bastando que o agente tenha realizado a conduta contida no
tipo penal. Conceitos que se adéquam ao tipo, ora em análise e ao contexto narrado nos autos em estudo.Considerando que nos
autos do processo as provas são contundentes no que tange à prática da atividade criminosa, estando os acusados com duas
armas de fogo municiadas, conforme especificado no auto de apresentação de apreensão, a condenação dos réus José Maria
Sousa Neto e André Pereira da Silva Matos, pelo cometimento do tipo penal previsto no art. 14 da Lei n.º 10.826/03, é medida que
se impõe. 6- DISPOSITIVO:EX POSITIS, e considerando tudo mais que dos autos consta, julgo procedente a pretensão punitiva
do Estado, para condenar José Maria Sousa Neto e André Pereira da Silva Matos nas penas cominadas ao crime capitulado no art.
14 da Lei n.º 10.826/03 (porte de arma de fogo de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou
regulamentar), na forma retro explicitada.Dosimetria da pena para o acusado Josè Maria Sousa Neto. Atendendo ao disciplinado
na legislação pertinente, passo à análise das circunstâncias judiciais relacionadas no artigo 59 do mesmo Estatuto Penal, com
escopo de fixar a pena-base do denunciado:a) Culpabilidade: o réu não excedeu os limites da normalidade; b) Antecedentes: o
acusado é possuidor de maus antecedentes, posto possuir uma sentença condenatória (processo n. 5522014); todavia tal
circunstância será valorada apenas na segunda fase da dosimetria, como agravante da reincidência, para evitar o bis in idem; c)
Conduta social: em relação a esta circunstância, não há elementos nos autos para proceder a uma valoração;d) Personalidade do
agente: não há elementos nos autos para se determinar a personalidade do agente, nem dispõe este magistrado de
conhecimentos específicos para análise de tais aspectos afetos à psicologia; e) Motivos: não há elementos a se destacar, pelo que
deixo de valorar; f) Circunstâncias: o acusado cometeu o crime, quando no curso da execução de pena, (processo n. 11522014),
estando, inclusive, usando tornozeleira eletrônica, o que demonstra sua irresponsabilidade e o descaso para com os
compromissos assumidos na execução penal; g) Consequências: não advieram maiores gravames, posto que foram apreendidas
as armas; h) Comportamento da vítima: o Estado não contribuiu para a prática delituosa; Verifica-se a ocorrência de 01 (uma)
circunstância negativa na valoração da pena e, uma vez que a dosimetria da pena não está vinculada a caracteres matemáticos ou
aritméticos, devendo estar correlacionada às peculiaridades do fato criminoso combinada às condições pessoais do agente, sob
pena de transgressão ao princípio da individualização da pena, em observância à gravidade concreta do delito perpretado, fixo a
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pena-base em 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão.Concorrendo a circunstância agravante prevista no art. 61, I, “do CP,
qual seja, reincidência, agravo a pena em 1/6 (um sexto), passando a dosá-la em 02 (dois) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze)
dias de reclusão.Presente a atenuante da confissão espontãnea, procedo à compensação com a agravante da reincidência, pelo
que permanece a pena, nesta fase e em definitivo, em 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão, ante a inexistência de causas,
gerais ou especiais, de aumento ou de diminuição de pena.Dessa forma, torno definitiva a pena em 02 (dois) anos e 03 (três)
meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto– art. 33, §2º, alínea b, do CP, tendo em vista a sua
reincidência.Condeno o réu à pena de multa no valor de 30 (trinta) dias- multa, tendo por base o dia multa de 1/30 do salário
mínimo vigente no país à época do fato e devidamente corrigido quando do seu efetivo pagamento, que deverá ser pago metade,
ou seja, 15 dias-multa, ao Fundo Penitenciário e a outra metade, 15 dias-multa, ao Fundo de Modernização e Reaparelhamento do
Judiciário- FERJ, em 10 (dez) dias contados do trânsito em julgado desta decisão.Uma vez que o réu possui execução penal, deixo
de proceder à detração, o que deverá ser feito quando da soma de penas pelo juízo competente.Verifico que é desaconselhável e
incabível a substituição das penas privativas de liberdade por restritiva de direitos ou a suspensão condicional da pena, conforme
é, respectivamente, regulamentado nos artigos 44 e 77 do Código Penal Brasileiro.Esse raciocínio é logrado da análise dos
aspectos objetivos e subjetivos necessário à aplicação das medidas, os quais não se coadunam à situação pessoal do réu, José
Maria Sousa Neto.A teor do que preleciona o art. 387, §1°, do Código de Ritos Penais, julgo incabível a possibilidade do réu
recorrer em liberdade, visto que presentes ainda os requisitos autorizadores da segregação preventiva, constantes no art. 312 e
seguintes do CPP.Dosimetria da pena para o réu André Pereira da Silva Matos. a) Culpabilidade: agiu com culpabilidade normal à
espécie; b) Antecedentes: o acusado possui bons antecedentes;c) Conduta social: não há relatos;d) Personalidade do agente: não
há elementos nos autos para se determinar a personalidade do agente, nem dispõe este magistrado de conhecimentos específicos
para análise de tais aspectos afetos à psicologia; e) Motivos: inerentes ao tipo penal, posto ser crime de perigo abstrato;f)
Circunstâncias: não há como valorar negativamente as circunstâncias em que se procedeu o delito;g) Consequências: as
consequências são inerentes ao tipo imputado; h) Comportamento da vítima: não há que se mensurar, posto ser a incolumidade
pública;Considerando que o réu apresenta todas as circunstâncias favoráveis, fixo a pena-base em 02 (dois) anos de reclusão.
Não há agravantes ou atenuantes, pelo que permanece a pena, nesta fase e em definitivo, em 02 (dois) anos de reclusão, ante a
inexistência de causas, gerais ou especiais, de aumento ou de dimunuição de pena, a ser cumprida inicialmente em regime aberto,
com vista à adequação objetiva aos requisitos disciplinado no art. 33, §2°, alínea “c”, do CPB.Cabível a substituição da pena
privativa de liberdade pela restritiva de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal. Dito isto, substituo a pena privativa de
liberdade por duas restritivas de direitos, sendo: a) uma na modalidade de prestação de serviços à comunidade ou a entidades
públicas, cuja instituição será determinada pelo Juízo da execução penal e b) prestação pecuniária de 1 (um) salário mínimo a ser
depositado em conta única especificada pelo juízo da execução penal.Condeno-o, ainda, ao pagamento de 10 dias-multa, fixado o
dia multa no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, vigente na data dos fatos e devidamente corrigido quando do seu
efetivo pagamento, que deverá ser pago metade, ou seja, 05 dias-multa, ao Fundo Penitenciário e a outra metade, 05 dias-multa,
ao Fundo de Modernização e Reaparelhamento do Judiciário- FERJ, em 10 (dez) dias contados do trânsito em julgado desta
decisão, nos termos do art. 3º, XXVI, da Lei Complementar nº 48/2000, modificada pela Lei Complementar 124/2009.Observo que
o acusado André Pereira da Silva Matos pagou fiança (f.15) no quantum de R$ 1.000,00 (mil reais) reais, de modo que esta deve
ser revertida para o adimplemento da pena de multa cominada, utilizando-se o restante para abatimento da pena de prestação
pecuniária estabelecida nesta sentença. Quanto à possibilidade do réu recorrer em liberdade, julgo-a cabível, por não se fazerem
presentes os requisitos ensejadores para a segregação preventiva. Oficie-se ao 1º Distrito Policial para que remeta a este juízo as
armas apreendidas, a fim de que seja promovida sua destruição. Custas pelos réus na forma da lei. Intimem-se os réus e seus
defensores. Dê-se ciência pessoal ao Ministério Público, nos termos do art. 390 do Código de Processo Penal.Forme-se a
execução penal provisória do réu José Maria Sousa Neto.TRANSITADA EM JULGADO:1 – Inscrevam-se os nomes de ANDRE
PEREIRA DA SILVA MATOS e JOSE MARIA SOUSA NETO no rol dos culpados;2 - Lavre-se certidão de trânsito em julgado e
forme-se a execução penal eletrônica, encaminhando-a à Terceira Vara Criminal; 3 - Oficie-se à Justiça Eleitoral para os fins de
suspensão dos direitos políticos dos sentenciados. 4 – Oficie-se ao Instituto de Identificação e Criminalística acerca desta
condenação. Todas as folhas seguem devidamente rubricadas (CPP, art. 388).Publique-se. Intime-se o acusado, a defesa e
Ministério Público.Timon-MA, 08 de maio de 2017.Francisco Soares Reis Júnior. Juiz Titular da 2ª Vara Criminal da Comarca de
Timon/MA". Timon, 29 de junho de 2017.

Marcya Helena Brito Santos - Secretária Judicial da 2ª Vara Criminal
De ordem, nos termos do art. 225, VII, do CPC e art. 3º, XXVIII, do Provimento nº 01/07-CGJ/MA

Terceira Vara Criminal de Timon

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS
Classe CNJ: Processo Criminal | Processo Comum | Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Violência Doméstica Contra a Mulher
Data do Ajuizamento: 09/02/2017 09:04:03
Processo distribuído sob n.º 236-20.2017.8.10.0060
Autor: HILMA DE SOUSA MELO
Réu: AILTON DE SOUSA ALMEIDA
O Exmo. Sr. Doutor JOSÉ ELISMAR MARQUES, Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal de Timon, Estado do Maranhão, na forma da
Lei, etc.,FAZ SABER a todos quantos o presente Edital, virem ou dele conhecimento tiverem, que fica CITADO o(a) denunciado(a)
Ailton de Sousa Almeida, Brasileiro(a), Solteiro(a), com endereço a Rua 40 Nº 2394, Parque Piaui II, nesta cidade , incurso nas
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penas do art. art. 147 do CPB, c/c art. 7º, II, da Lei nº 11.340/2006, nos termos do art. 361 do Código de Processo Penal.FATOS
ALEGADOS: Consta, em síntese, da inclusa denúncia de fls. 3/3v, que Consoante narra a peça vestibular acusatória de fls. 3/3v,
no dia 08.02.2017, por volta das 17:30 horas, o denunciado, embriagado, tentou arrebentar o portão da casa da vítima Hilma de
Sousa Melo, sua genitora, e a ameaçou de morte. Diante disso, a neta da vítima acionou a Polícia Militar, que obteve êxito na
prisão em flagrante do denunciado.FINALIDADE: CITAR para responder a acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias,
através de advogado, decisão de recebimento de denúncia às fls. 32/32v, ressalvando que na resposta poderá arguir preliminares
e invocar todas as razões de defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas que pretendem produzir e arrolar
testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário (Artigos 396 e 396-A, CPP), esclarecendo-o do
preconizado no art. 396, parágrafo único do CPP; Não apresentada resposta pelo Réu no prazo legal, ser-lhe-á nomeado Defensor
Público para atuar em sua defesa, conforme art. 396-A, §2º, do CPP.E como O RÉU encontra-se em lugar incerto e não sabido, e
para que chegue ao seu conhecimento e não possa alegar ignorância no futuro, determinei a expedição do presente EDITAL DE
CITAÇÃO, que será publicado na forma da Lei. Timon/MA , 26 de maio de 2017.
Juiz José Elismar Marques
Titular da 3ª Vara Criminal
Timon - MA

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS
Classe CNJ: Processo Criminal | Processo Comum | Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Crimes de Trânsito
Data do Ajuizamento: 05/09/2016 13:53:28
Processo distribuído sob n.º 4762-64.2016.8.10.0060
Autor: SOCIEDADE
Réu: ANDRE FELIPE DE MEDEIROS DOS SANTOS
O Exmo. Sr. Doutor JOSÉ ELISMAR MARQUES, Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal de Timon, Estado do Maranhão, na forma da
Lei, etc.,FAZ SABER a todos quantos o presente Edital, virem ou dele conhecimento tiverem, que fica CITADO o(a) denunciado(a)
Andre Felipe de Medeiros dos Santos, Brasileiro(a), Natural de Teresina/pi, União Estável, Nascido em 07/01/1989, Filho de
Francisco de Assis Barbosa dos Santos e Seuly Maria de Medeiros dos Santos, com endereço a Rua 104, Nº 540, Parque União,
incurso nas penas do art. 306 E 309 ambos do CTB (lEI 9503/97) C/C aRTIGO 329 E 331 do CP e Art. 69 do CPB., nos termos do
art. 361 do Código de Processo Penal.FATOS ALEGADOS: Consta, em síntese, da inclusa denúncia de fls. 0/3, 0/4, que no dia 03
de setembro de 2016, no Conjunto Joaquim Pereira, próximo à garagem R.A, o denunciado foi abordado por policiais militares por
conduzir em alta velocidade um veículo Fiat Uno, sem carteira de habilitação e com estado de embriaguez alcoólica (olhos
avermelhados, falar descompassado, andar trôpego e hálito característico). Acrescenta que o denunciado registiu a prisão em
flagrante desacatando os policias com xingamento e ameaças sendo necessário o uso de algemas para contê-lo.São os
fatos.FINALIDADE: CITAR para responder a acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, através de advogado, decisão de
recebimento de denúncia às fls. 037, ressalvando que na resposta poderá arguir preliminares e invocar todas as razões de defesa,
oferecer documentos e justificações, especificar as provas que pretendem produzir e arrolar testemunhas, qualificando-as e
requerendo sua intimação, quando necessário (Artigos 396 e 396-A, CPP), esclarecendo-o do preconizado no art. 396, parágrafo
único do CPP; Não apresentada resposta pelo Réu no prazo legal, ser-lhe-á nomeado Defensor Público para atuar em sua defesa,
conforme art. 396-A, §2º, do CPP.E como O RÉU encontra-se em lugar incerto e não sabido, e para que chegue ao seu
conhecimento e não possa alegar ignorância no futuro, determinei a expedição do presente EDITAL DE CITAÇÃO, que será
publicado na forma da Lei. Timon/MA, 23 de junho de 2017.

Juiz José Elismar Marques
Titular da 3ª Vara Criminal
Timon - MA

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS
Classe CNJ: Processo Criminal | Processo Comum | Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Violência Doméstica Contra a Mulher
Data do Ajuizamento: 10/01/2017 15:02:14
Processo distribuído sob n.º 52-64.2017.8.10.0060
Autor: SILVANA MARIA DA SILVA ALVARENGA
Réu: JOSÉ RIBAMAR DE SOUSA SILVA
O Exmo. Sr. Doutor JOSÉ ELISMAR MARQUES, Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal de Timon, Estado do Maranhão, na forma da
Lei, etc.,FAZ SABER a todos quantos o presente Edital, virem ou dele conhecimento tiverem, que fica CITADO o(a) denunciado(a)
José Ribamar de Sousa Silva, Brasileiro(a), Casado(a), filho de mareia fialho de sousa Silva e José Queiroz da Silva, com
endereço a rua Odilo Costa, Bairro Santo Antonio, Nº 140, Centro, nesta cidade, incurso nas penas do art. 129, § 9º do CPB c/c
Art. 7º, inciso I da Lei 11340/2006, nos termos do art. 361 do Código de Processo Penal.FATOS ALEGADOS: Consta, em síntese,
da inclusa denúncia de fls. 0/3/ às 0/4, que o denunciado chegou em casa, com nítidos sinais de embriaguez e após consumir
"crack" dentro da própria residência iniciou uma discussão com sua companheira, Silvana Maria da Silva Alvarenga, porque ela foi
comprar um refrigerante na esquina e conversou com uma amiga. Em seguida, o denunciado começou a agredir fisicamente a
companheira com socos no rosto, ponta pés nas costas e golpes na cabeça utilizando-se de um capacete.FINALIDADE: CITAR
para responder a acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, através de advogado, decisão de recebimento da denúncia às
fls. 032, ressalvando que na resposta poderá arguir preliminares e invocar todas as razões de defesa, oferecer documentos e
justificações, especificar as provas que pretendem produzir e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação,
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quando necessário (Artigos 396 e 396-A, CPP), esclarecendo-o do preconizado no art. 396, parágrafo único do CPP; Não
apresentada resposta pelo Réu no prazo legal, ser-lhe-á nomeado Defensor Público para atuar em sua defesa, conforme art. 396-
A, §2º, do CPP.E como O RÉU encontra-se em lugar incerto e não sabido, e para que chegue ao seu conhecimento e não possa
alegar ignorância no futuro, determinei a expedição do presente EDITAL DE CITAÇÃO, que será publicado na forma da
Lei.Timon/MA, 22 de junho de 2017.

Juiz José Elismar Marques
Titular da 3ª Vara Criminal
Timon - MA

INTIMAÇÃO

Processo nº36-13.2017.8.10.0060
Acusado:DANIEL DE SOUSA BATISTA
Vítima:Saúde Publica
Tipo Penal: Art. 33 da Lei 11343/2006
Tipo de Matéria: Intimação

Dr. (a) Thiago Adriano Oliveira dos Santos Guimarães, 6756, advogado do acusado acima mencionado. Finalidade: para
comparecer em Instrução e Julgamento designada para o dia 20/07/2017 às 10:00, a ser realizada na sala de audiências da 3ª
Secretária Criminal, localizada no Fórum Dr. Amarantino Ribeiro Gonçalves, Rua Drª. Lizete de Oliveira Farias, s/n, Parque Piauí,
nesta cidade. Dr. José Elismar Marques. Juiz de Direito Titular da 3ª Vara Criminal. Timon, 28 de junho de 2017.

Maria das Dores de Sousa Lima
Secretária Judicial da 3ª Vara Criminal
De ordem, nos termos do art. 225, VII, do CPC
e art. 3º, XXVIII, do Provimento nº 01/07-CGJ/MA

Processo nº625-05.2017.8.10.0060
Natureza: Crime de Estupro
Autor:Ministério Público Estadual
Acusado:CLEMILTON COLACO RIBEIRO
Vítima: G.V.C.M e outras
Tipo penal:Art. 217-A c/c art. 71 do CPB
Tipo de Matéria: Intimação
Dr. (a) Thiago Guimarães, OAB/PI n.6756, advogado do acusado acima mencionado. Finalidade: para comparecer em Audiencia
de Instrucao e Julgamento - Criminal designada para o dia 27/07/2017 às 09:00, a ser realizada na sala de audiências da 3ª
Secretária Criminal, localizada no Fórum Dr. Amarantino Ribeiro Gonçalves, Rua Drª. Lizete de Oliveira Farias, s/n, Parque Piauí,
nesta cidade. Dr. José Elismar Marques. Juiz de Direito Titular da 3ª Vara Criminal. Timon, 29 de junho de 2017.

Maria das Dores de Sousa Lima
Secretária Judicial da 3ª Vara Criminal
De ordem, nos termos do art. 225, VII, do CPC
e art. 3º, XXVIII, do Provimento nº 01/07-CGJ/MA

Segunda Vara Cível de Timon

PROCESSO Nº 0000195-24.2015.8.10.0060 (2122015)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO SUMÁRIO
AUTOR: ERENILDA LOPES CARVALHO 
ADVOGADO: PRISCILA ANDRADE DOS SANTOS ( OAB 13270A-MA )
REU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A 
ADVOGADO: ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES (OAB/MA 11.735-A)
DECISÃO DE FLS. 102: Compulsando os autos, verifico que o requerente deixou de ser intimado em razão de não ter sido
localizado no endereço fornecido na exordial, conforme certidão à fl. 86, tendo o seu causídico permanecido inerte em relação à
referida certidão, embora devidamente intimado. Ocorre que constitui obrigação da parte comunicar ao juiz a sua mudança de
endereço, sob pena de se reputarem válidas as intimações enviadas para o endereço constante da exordial, nos termos do art.
106, inciso II e parágrafo único do CPC.Assim, reputo por prejudicada a prova pericial anteriormente deferida nos autos, em face
do não comparecimento da parte requerente ao IML e ausência de justificativa, apesar de instada a fazê-lo (fls. 96). Dando regular
andamento ao feito, determino a intimação das partes para, sucessivamente e no prazo de 15 (quinze) dias, iniciando-se pela
requerente, apresentarem alegações finais, destacando-se que o prazo da requerida se iniciará automaticamente após o
transcurso do lapso temporal destinado à autora, independentemente de nova publicação. Intimem-se.Timon, 12 de junho de
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2017.Juíza Susi Ponte de AlmeidaTitular da 2ª Vara Cível de Timon.

PROCESSO Nº 0000848-94.2013.8.10.0060 (8952013)
AÇÃO: PROCESSO DE EXECUÇÃO | EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
AUTOR: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 
ADVOGADO: RAQUEL ZANETTI ROSSI DE SALLES ( OAB 11703-MA )
REU: MAGNO DE BRITO SILVA
DECISÃO DE FLS. 141/141V: Em petitório de fls. 140 o autor/exequente postula a pesquisa de informações junto ao sistema
BacenJud e Renajud, bem como, requer a quebra do sigilo fiscal do executado junto à Receita Federal (Infojud).Passo a apreciar o
pleito de busca no INFOJUD.Sobre o tema da quebra de sigilo fiscal, colaciono a seguinte jurisprudência do STJ, in
verbis:PROCESSUAL CIVIL. QUEBRA DO SIGILO FISCAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS À RECEITA FEDERAL. LOCALIZAÇÃO
DE BENS. DECLARAÇÃO DE OPERAÇÕES IMOBILIÁRIAS-DOI. DECLARAÇÃO DE RENDA. 1. A remansosa jurisprudência, em
especial a do Superior Tribunal de Justiça, entende que somente em hipóteses extremas está o juiz autorizado a quebrar o sigilo
fiscal e buscar, pelas declarações de renda, junto à Receita Federal, bens do devedor para garantir a execução. 2. No caso, não
restou comprovada a realização de diligências suficientes a justificar a intervenção do Judiciário na obtenção das informações
pretendidas. Veja Também- STJ: AgRg-AgRg- MC 786, DJ 01/07/2002;AgRg-REsp 667.578, DJ 01/08/2005.-TRF-4R; AG
2005.04.01.010235-6, j.17/05/2005; AG2005.04.01.013747-4, j.14/06/2005;AG 2008.04.00.017520-0, DE 22/07/2008. STJ.
Processo: AG 46516 PR 2008.04.00.046516-0; Relator(a): MARGA INGE BARTH TESSLER; Julgamento: 11/02/2009; Órgão
Julgador: QUARTA TURMA; Publicação: D.E. 25/02/2009. Assim, a requisição ao Fisco Federal, via sistema INFOJUD, para a
obtenção de Declarações de Imposto de Renda da parte adversa trata-se de medida excepcional e de natureza restrita, causando
a quebra de sigilo fiscal, direito constitucionalmente assegurado pelo artigo 5º, X, da Constituição Federal, sendo a referida
providência adotada em hipóteses extraordinárias, por ostentar caráter investigatório e administrativo.In casu, considerando que o
exequente ainda não esgotou as diligências para busca de bens do executado, como por exemplo, a pesquisa de bens imóveis e
móveis, indefiro o pleito de quebra de sigilo fiscal do executado no atual estado do processo, o que pode ser revisto a
posteriori.Sobre os pleitos de informações no BacenJud e no Renajud, reputo cabível a intimação do exeqüente para, no prazo de
10 (dez) dias, recolher a taxa judiciária prevista na Tabela III, do anexo da Lei 9.109/2009, sob pena de indeferimento do pedido
referente ao BacenJud e Renajud, tendo em vista a Lei Complementar nº 187/2017, bem como, o artigo 1º da Lei 10.590/2017, de
18 de maio de 2017, que alterou a Lei de Custas, fixando a cobrança de taxa judiciária para a consulta de informações nos
sistemas Infojud, Renajud, BacenJud ou análogos.Ressalto que para cada pesquisa realizada no respectivo sistema (BacenJud e
Infojud) é devida a taxa acima citada.Intimem-se.Timon-MA, 22 de junho de 2017.Juíza Susi Ponte de Almeida - Titular da 2ª Vara
Cível de Timon.

PROCESSO Nº 0001089-68.2013.8.10.0060 (11582013)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO SUMÁRIO
AUTOR: ÉDER CLAUDINO GONÇALVES 
ADVOGADO: DR. ÉDER CLAUDINO GONÇALVES ( OAB 2382-PI ) E JOÃO VICTOR SERPA DO N. DELGADO (OAB/PI
10.647)
REU: EDUARDO HENRIQUE SILVA COSTA
ADVOGADO: EDINALDO SILVA CERQUEIRA ( OAB 10.647-PI )
DECISÃO de fls.178: Em petitório de fls. 176 o exequente requer a pesquisa de informações junto ao sistema
BacenJud.Considerando a Lei Complementar nº 187/2017, bem como, o artigo 1º da Lei 10.590/2017, de 18 de maio de 2017, que
alterou a Lei de Custas, fixando a cobrança de taxa judiciária para a consulta de informações nos sistemas Infojud, Renajud,
BacenJud ou análogos, determino a intimação do exeqüente para, no prazo de 10 (dez) dias, recolher a taxa judiciária prevista na
Tabela III, do anexo da Lei 9.109/2009, sob pena de indeferimento do pedido referente ao BacenJud.Intimem-se.Timon-MA, 22 de
junho de 2017 - Juíza Susi Ponte de Almeida - Titular da 2ª Vara Cível de Timon.

PROCESSO Nº 0001462-31.2015.8.10.0060 (15942015)
AÇÃO: PROCESSO DE EXECUÇÃO | EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQUENTE: BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S.A e FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS
MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA III - NÃO PADRONIZADO 
ADVOGADO: CAUÊ TAUAN DE SOUZA YAEGASHI ( OAB 357590-SP )
REU: PAULO SERGIO MARTINS DE SOUSA
DECISÃO de fls. 70: Em petitório de fls. 65 o exequente postula a pesquisa de informações junto ao sistema
BacenJud.Considerando a Lei Complementar nº 187/2017, bem como, o artigo 1º da Lei 10.590/2017, de 18 de maio de 2017, que
alterou a Lei de Custas, fixando a cobrança de taxa judiciária para a consulta de informações nos sistemas Infojud, Renajud,
BacenJud ou análogos, determino a intimação do exeqüente para, no prazo de 10 (dez) dias, recolher a taxa judiciária prevista na
Tabela III, do anexo da Lei 9.109/2009, sob pena de indeferimento do pedido referente ao BacenJud.Defiro o pleito do exequente
de fls. 65 para que as publicações de praxe serem feitas no Diário da Justiça Eletrônico em nome do causídico DR. CAUÊ TAUAN
DE SOUZA YAEGASHI, OAB/SP Nº 357.590, sob pena de nulidade.Intimem-se.Timon-MA, 22 de junho de 2017.Juíza Susi Ponte
de AlmeidaTitular da 2ª Vara Cível de Timon.

PROCESSO Nº 0001888-09.2016.8.10.0060 (19792016)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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AUTOR: EDMILSON BARBOSA DOS SANTOS
ADVOGADO: ATHUS SPINDOLLO DE OLIVEIRA PEREIRA ( OAB 11410-MA )

REU: ALDECIR DA CONCEIÇÃO
ADVOGADO: DEFENSOR PÚBLICO Dr. RICARDO LUIS DE ALMEIDA TEIXEIRA

PROCESSO N.º: 1888-09.2016.8.10.0060 (1979/2016) DECISÃO Não existindo as situações previstas nos artigos 354, 355 e 356,
todos do Código de Processo Civil, passo à decisão de saneamento e organização do processo, a teor do art. 357 do mesmo
Diploma Legal.I. QUESTÕES PROCESSUAIS PENDENTESNão há questões processuais pendentes a serem apreciadas. II -
QUESTÕES DE FATO SOBRE AS QUAIS RECAIRÁ A ATIVIDADE PROBATÓRIA E ESPECIFICAÇÃO DOS MEIOS DE PROVA
ADMITIDOSFixo como pontos controvertidos os requisitos para indenização por danos morais e materiais (pensionamento,
despesas médicas, fisioterápicas, gastos com transporte e relacionadas ao conserto da motocicleta) à parte autora e seu
montante, caso existente.Em relação às provas a serem produzidas, defiro as provas pericial e testemunhal postuladas pelas
partes. Destaco, por oportuno, que as provas documentais a serem produzidas no feito devem obedecer aos ditames do art. 435
do Código de Processo Civil. Fixo o prazo de 10 (dez) dias para a juntada dos documentos, sob pena de preclusão.Quanto ao
pedido de depoimento pessoal das partes postulada pelo réu, considerando que a parte só pode postular o depoimento pessoal da
parte contrária (art. 385, CPC), defiro tão somente tal o depoimento pessoal da parte autora. Quando aos ofícios postulados pelo
réu, indefiro o referente ao INSS, tendo em conta que, em caso de procedência do pedido, não se pode deduzir da indenização o
eventual auxílio previdenciário recebido pelo autor, pois tais verbas têm natureza jurídica diversa. Nesse sentido: CÍVEL. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. COMPROVAÇÃO
DO NEXO DE CAUSALIDADE. PENSÃO ALIMENTÍCIA. INCAPACIDADE. DEVER DE PENSIONAR. DANO MORAL.
COBERTURA SECURITÁRIA. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. 1) Nos termos do art. 333, I
e II, do CPC, incumbe ao autor a prova do fato constitutivo do seu direito, ao réu a existência de fato impeditivo, modificativo ou
extintivo do direito do autor. 2) O Boletim de Ocorrência realizado logo depois do acidente de trânsito, descrevendo os veículos
envolvidos, com a declaração de testemunha presencial, gera presunção relativa de veracidade, só podendo ser elidida diante de
prova em contrário. Não havendo essas provas, há de prevalecer os fatos narrados no Boletim de Ocorrência. 3) Diante da
comprovação de que o autor passou por cirurgia, tendo de se afastar de suas atividades laborais, faz jus ao recebimento de
pensão alimentícia até a alta médica, conforme for apurado em liquidação de sentença. 4) Não se pode deduzir da indenização o
auxílio previdenciário, pois tais verbas têm natureza jurídica diversa, pelo que não se confundem, pelo que ilícito qualquer
dedução, o que somente iria beneficiar o responsável pelo acidente. 5) Provado o nexo de causalidade entre o evento danoso e os
danos morais, em tese, cabível indenização. 6) A quantificação do dano moral obedece ao critério do arbitramento judicial, que,
norteado pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, fixará o valor, levando-se em conta o caráter compensatório
para a vítima e o punitivo para o ofensor, devendo o valor arbitrado observar os princípios da razoabilidade e se aproximar dos
parâmetros adotados pelo Tribunal e pelo Superior Tribunal de Justiça. 7) De acordo com a nova orientação do STJ, a correção
monetária e os juros de mora na reparação do dano moral puro deverão incidir a partir do arbitramento da indenização. (TJMG -
Apelação Cível 1.0024.10.170311-4/002, Relator(a): Des.(a) Marcos Lincoln , 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/11/2012,
publicação da súmula em 19/11/2012). Grifamos. Indefiro, ainda, o pedido para que seja oficiado a empresa RH Segurança, tendo
em conta inexistir nos autos qualquer informação de que o autor seja seu empregado. Por outro lado, considerando que as cópias
das notas fiscais de nº 000.042.972 e 000.043.649 (fls. 29 e 31) possuem campos ilegíveis, defiro a expedição de ofício à empresa
SOL NASCENTE Motos Ltda. para que, no prazo de 10 (dez) dias, encaminhe a este Juízo segundas vias das mesmas, a fim de
se apurar o valor do conserto do veículo, remetendo-se-lhe cópias dos documentos de fls. 29 e 31. Ademais, comprovado o
recebimento do seguro DPVAT, é impositivo o seu abatimento em eventual condenação, motivo pelo qual defiro o pedido de
expedição de ofício à Seguradora Líder dos Consórcios de Seguro DPVAT a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, informe se o
autor recebeu Seguro DPVAT decorrente do acidente de trânsito noticiado nos autos, ocorrido em 18/05/2015, especificando seu
valor, em caso positivo. A propósito, colaciono o seguinte julgado: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM
ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. Valor indenizatório fixado a título de danos morais reduzido.
Lucros cessantes não demonstrados nos autos, o que incumbia à autora. Devido o abatimento do seguro DPVAT. APELO DA
AUTORA DESPROVIDO. APELO DA RÉ PROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70070788732, Décima Primeira Câmara Cível,
Tribunal de Justiça do RS, Relator: Antônio Maria Rodrigues de Freitas Iserhard, Julgado em 26/04/2017)- Grifamos No que tange
à perícia a ser realizada, faculto às partes o prazo de 15 (quinze) dias para apresentarem quesitos. Após, expeça-se ofício ao IML
deste município, a ser encaminhado via e-mail, solicitando data para a realização da perícia, bem como, que adote as medidas
necessárias para a produção da prova pericial em tela, oportunidade em que deverão ser respondidos os quesitos formulados
pelas partes, enviando-se o relatório pericial no prazo de 10 (dez) dias. A Secretaria Judicial deve indicar no e-mail referido os
quesitos formulados pelos litigantes.Com a resposta sobre a data da perícia, em ato contínuo, intime-se pessoalmente o autor para
comparecimento ao exame no IML.Advirta-se, quando da intimação pessoal do requerente, que o(a) periciando(a) deverá portar
documento de identificação com foto, atestado médico recente, ou seja, com data não superior a 90 (noventa) dias, cópia de laudo,
radiografia, tomografia, ou qualquer outro exame, bem como, boletim de ocorrência e prontuário médico.III - DISTRIBUIÇÃO DO
ÔNUS DA PROVANo que pertine à distribuição do ônus probatório, aplica-se ao caso o artigo 373 do Código de Processo Civil
vigente, ficando o autor com a incumbência de provar os fatos constitutivos de seus direitos, e o réu, de comprovar a existência de
fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte requerente.IV - NECESSIDADE DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E
JULGAMENTOReputo necessária a realização de audiência de instrução e julgamento, vez que há prova oral a ser produzida
neste feito.Por conseguinte, designo audiência de instrução para o dia 07/08/2017, às 08h:30min, no Fórum local, sendo fixada
esta data em virtude da perícia a ser realizada neste feito.As partes devem apresentar o rol de testemunhas no prazo de 15
(quinze) dias, sob pena de não serem inquiridas, e trazê-las em banca, independentemente de intimação.Intimem-se, advertindo-
se ao autor que sua ausência injustificada acarreta a aplicação da pena de confesso (art. 385,§1º,CPC). Expeçam-se os ofícios
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supracitados.Tendo em vista que existe audiência designada no presente feito, reconheço a existência de atos urgentes a serem
efetivados pela Secretaria Judicial, aplicando ao caso o art. 153 § 2º inciso I do Novo CPC, motivo pelo qual determino o seu
cumprimento com urgência. Timon/MA, 22 de maio de 2017. Juíza Susi Ponte de AlmeidaJuíza de Direito da 2ª Vara Cível Resp:
014415

PROCESSO Nº 0002076-02.2016.8.10.0060 (21742016)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
AUTOR: SEBASTIAO PEREIRA DE SOUSA 
ADVOGADO: ERNIVALDO OLIVEIRA DE AZEVEDO SILVA ( OAB 15279A-MA )
REU: BANCO BRADESCO S.A
DECISÃO de fls. 66: Trata-se de pleito de cumprimento de sentença postulado pelo autor, sendo o montante exeqüendo de R$
8.721,16 (oito mil, setecentos e vinte e um reais e dezesseis centavos), conforme cálculo elaborado pela Contadoria Judicial (fl.
58), sobre o qual o exequente manifestou concordância (fl. 65) e o executado não se manifestou.Por conseguinte, determino a
intimação do requerido para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento do débito exequendo, qual seja, R$ 8.721,16 (oito
mil, setecentos e vinte e um reais e dezesseis centavos), sob pena de incidência de multa no percentual de 10% (dez por cento),
nos termos do artigo 523, §1º, do Código de Processo Civil, devendo a intimação ser realizada por carta com aviso de
recebimento, em face do réu não ter procurador constituído nos autos (art. 513, §2º, II, CPC/2015), encaminhando-se cópia desta
decisão. Caso não haja pagamento voluntário, arbitro os honorários advocatícios relativos à fase de cumprimento da sentença no
percentual 10 % (dez por cento), nos termos do artigo 523, §1º, do Código de Processo Civil. Não ocorrendo o pagamento
voluntário no prazo acima fixado (art. 523, caput, NCPC), inicia-se novo prazo, também de 15 (quinze) dias, para que o executado,
independentemente de penhora ou nova intimação, apresente nos autos, caso desejar, sua impugnação (art. 525, caput,
NCPC).Intimem-se.Timon-MA, 12 de junho de 2017.Juíza Susi Ponte de Almeida - Titular da 2ª Vara Cível de Timon.

PROCESSO Nº 0002521-54.2015.8.10.0060 (27652015)
AÇÃO: PROCEDIMENTOS REGIDOS POR OUTROS CÓDIGOS, LEIS ESPARSAS E REGIMENTOS | BUSCA E APREENSÃO
EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
AUTOR: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA 
ADVOGADO: MARIO FERREIRA PEREIRA FILHO ( OAB 9326-MA )
REU: YORRANEZ SILVA DO NASCIMENTO
DECISÃO de fls. 79/79v: Em petitório de fls. 76 o exequente postula a quebra do sigilo fiscal do executado junto à Receita Federal
(Infojud).Passo a apreciar o pleito de busca de informações no INFOJUD.Sobre o tema da quebra de sigilo fiscal, colaciono a
seguinte jurisprudência do STJ, in verbis:PROCESSUAL CIVIL. QUEBRA DO SIGILO FISCAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS À
RECEITA FEDERAL. LOCALIZAÇÃO DE BENS. DECLARAÇÃO DE OPERAÇÕES IMOBILIÁRIAS-DOI. DECLARAÇÃO DE
RENDA. 1. A remansosa jurisprudência, em especial a do Superior Tribunal de Justiça, entende que somente em hipóteses
extremas está o juiz autorizado a quebrar o sigilo fiscal e buscar, pelas declarações de renda, junto à Receita Federal, bens do
devedor para garantir a execução. 2. No caso, não restou comprovada a realização de diligências suficientes a justificar a
intervenção do Judiciário na obtenção das informações pretendidas. Veja Também- STJ: AgRg-AgRg- MC 786, DJ 01/07/2002;
AgRg-REsp 667.578, DJ 01/08/2005.-TRF-4R; AG 2005.04.01.010235-6, j.17/05/2005; AG2005.04.01.013747-4, j.14/06/2005;AG
2008.04.00.017520-0, DE 22/07/2008. STJ. Processo: AG 46516 PR 2008.04.00.046516-0; Relator(a): MARGA INGE BARTH
TESSLER; Julgamento: 11/02/2009; Órgão Julgador: QUARTA TURMA; Publicação: D.E. 25/02/2009. Assim, a requisição ao Fisco
Federal, via sistema INFOJUD, para a obtenção de Declarações de Imposto de Renda da parte adversa trata-se de medida
excepcional e de natureza restrita, causando a quebra de sigilo fiscal, direito constitucionalmente assegurado pelo artigo 5º, X, da
Constituição Federal, sendo a referida providência adotada em hipóteses extraordinárias, por ostentar caráter investigatório e
administrativo.In casu, considerando que o exequente ainda não esgotou as diligências para busca de bens do executado, como
por exemplo, a pesquisa de bens imóveis e móveis, indefiro o pleito de quebra de sigilo fiscal do executado no atual estado do
processo, o que pode ser revisto a posteriori.Sobre o pleito de informação no Renajud formulado às fls. 65/66, reputo cabível a
intimação do exeqüente para, no prazo de 10 (dez) dias, recolher a taxa judiciária prevista na Tabela III, do anexo da Lei
9.109/2009, sob pena de indeferimento do pedido referente ao Renajud, tendo em vista a Lei Complementar nº 187/2017, bem
como, o artigo 1º da Lei 10.590/2017, de 18 de maio de 2017, que alterou a Lei de Custas, fixando a cobrança de taxa judiciária
para a consulta de informações nos sistemas Infojud, Renajud, BacenJud ou análogos.Intimem-se.Timon-MA, 22 de junho de
2017.Juíza Susi Ponte de AlmeidaTitular da 2ª Vara Cível de Timon.

PROCESSO Nº 0002879-19.2015.8.10.0060 (31902015)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
AUTOR: NILTON CESAR DO NASCIMENTO 
ADVOGADO: JOÃO VICTOR SERPA DO NASCIMENTO DELGADO ( OAB 10647-PI )
REU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A
ADVOGADO: RODRIGO AYRES MARTINS DE OLIVEIRA (OAB/MA 13.569-A)
DECISÃO DE FLS. 139: Defiro o pleito do requerente de fl. 138 e, por conseguinte, encaminhe-se ofício ao IML local, via e-mail,
para que informe data para a realização da nova perícia no autor, a fim de ser respondido a quesito deste juízo sobre a invalidez
ou não do postulante e o grau desta invalidez, caso existente, encaminhando-se cópia do laudo acostado às fls. 104/106 e do
despacho de fl. 120.Solicite-se ao Diretor do IML a adoção das medidas necessárias à perícia, devendo o relatório pericial ser
enviado a este Juízo no prazo de 10 (dez) dias após o exame no requerente. Com a informação sobre a data da perícia, intime-se
pessoalmente o autor acerca desta data e da documentação necessária. Esclareça-se ao periciando que deve portar documento
de identificação com foto, atestado médico recente, ou seja, com data não superior a 90 (noventa) dias, cópia de laudo, radiografia,
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tomografia, ou qualquer outro exame, bem como, boletim de ocorrência e prontuário médico. Intimem-se.Tendo em vista que existe
exame pericial designado no presente feito, reconheço a existência de atos urgentes a serem efetivados pela Secretaria Judicial,
aplicando ao caso o art. 153 § 2º inciso I do Novo CPC, motivo pelo qual determino o seu cumprimento com urgência. Timon, 05 de
junho de 2017.Juíza Susi Ponte de AlmeidaTitular da 2ª Vara Cível de Timon.

PROCESSO Nº 0002942-10.2016.8.10.0060 (30802016)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

AUTOR: MICHEL DE SOUSA SAMPAIO
ADVOGADO: ANTONIO MARIO BAIMA PEREIRA JUNIOR ( OAB 9502 A-MA )HYLDEMBURGUE CHARLES COSTA
CAVALCANTE (OAB MA 5752/00)

REU: JAIMESON ALVES DA ROCHA
ADVOGADO:DEFENSORA PÚBLICA Dra. TATIANA GADÊLHA MALTA RUFINO

Processo nº. 2942-10.2016.8.10.0060 (3080/2016) vnbDECISÃOPara fins de correta apreciação do presente caso concreto,
mormente, no que pertine ao fato de se encontrar o ora requerido, quando do ajuizamento da ação, recolhido a estabelecimento
prisional, circunstância esta que tem implicações processuais sobre este feito, procedi à consulta, junto ao sistema Themis PG, da
movimentação processual da ação penal nº 1787-11.2012.8.10.0060, na qual figura como réu, também, o Sr. Jaimeson Alves da
Rocha, constatando que este, hodiernamente, encontra-se foragido, estando aquele processo suspenso até o cumprimento do
mandado de prisão em desfavor da pessoa em questão.Em face da constatação supra, desnecessária se faz a diligência suscitada
pelo Defensor Público, no petitório de fls. 74/75, pedido "d", razão pela qual a indefiro, não acatando, outrossim, o pleito "a" da
peça em questão, posto que já foi proferida sentença condenatória na indigitada ação penal, decisum este que já transitou em
julgado, não havendo mais, por conseguinte, controvérsia acerca do fato delituoso objeto daquele processo, não havendo que se
falar na suspensão desta indenizatória nos termos do Art. 315, do CPC/2015.Passando a apreciar os argumentos subsistentes
ventilados no petitório imediatamente anterior, de ser levado em consideração que, em consonância com o despacho de fl. 55, foi
devidamente citado o requerido, vide certidão de fl. 56-v, transcorrendo in albis o prazo que lhe fora facultado para apresentar
defesa, razão pela qual os autos foram encaminhados para a Defensoria Pública para fins de apresentação de contestação na
qualidade de curador especial do réu preso revel, oportunidade em que se manifestou o Defensor no sentido da
imprescindibilidade da realização da sessão de conciliação ou mediação, antes da apresentação da contestação. De fato,
reportando-se a autocomposição como um valor prevalente na resolução das controvérsias, hodiernamente, alçada ao status de
norma fundamental do sistema processual brasileiro, conforme inteligência do Art. 3º, §3º, do CPC/2015, o princípio conciliatório é,
certamente, um vetor que se impõe.Acontece, porém, que, no caso sub examine, anteriormente, sobressaia dificuldade de ordem
procedimental no que pertine à compatibilização da necessidade das partes se fazerem acompanhar de advogado, ou Defensor,
quando da audiência de mediação ou conciliação, ato inaugural do procedimento comum, diante da constatação de se encontrar o
réu preso, senão vejamos.Em se encontrando o requerido recolhido a estabelecimento prisional, caso decorra in albis o prazo que
lhe for facultado para defesa, há a necessidade de nomeação de curador especial, agente processual este, conforme inteligência
do Art. 72, II, do CPC/2015, que passa a figurar, somente, após o transcurso in albis do prazo para defesa.Noutra banda, em
havendo designação de sessão inaugural o interregno para o réu se defender começa a partir da tentativa de conciliação,
momento este no qual ainda não estaria atuando o curador, dado que ainda não configurada a revelia.Como, então, poderia o réu
preso, que faria jus, em tese, à assistência judiciária, fazer-se acompanhar, na audiência inaugural, de Defensor Público, curador
especial, se este agente processual, numa visão literal da norma, só poderia ser designado após a sessão em tela?A solução que
se afigurou, mais adequada, a princípio, foi a designação prévia de Advogado Público para se fazer presente ao ato, vide fls.
47/47-v, caminho processual este rechaçado pela Defensoria Pública, à fls. 52/54, razão pela qual foi cancelada a audiência em
questão, designando-se a remessa dos autos ao órgão em tela para fins de apresentação de defesa, manifestando-se este, ao
meu sentir, em patente contradição em relação ao posicionamento anterior daquela instituição, suscitando a imprescindibilidade da
realização da sessão de conciliação, reportando como "sem sentido" (sic) a solução dada ao caso por este Juízo.Ora, em que pese
as dificuldades procedimentais supramencionadas, tentou-se fomentar a solução consensual do conflito com a designação da
audiência de conciliação e, numa visão não meramente epidérmica da regra positivada no Art. 72, II, do CPC/2015, mas, isto sim,
em consonância com a teleolologia da norma, qual seja, ao meu sentir, primar pela ampla defesa, foi previamente designado
curador especial ao réu preso.Em relação a esta saída, contrapôs-se a Defensoria Pública, sendo cancelada a tentativa de
composição, dada a impossibilidade aventada, remetendo-se os autos ao curador para apresentar defesa, o qual ora entende por
imprescindível a realização da sessão em questão.Não vislumbro, pois, ausência de sentido na decisão deste Juízo, senão, na
preclusão lógica ora demonstrada.Feitas estas considerações afeitas à necessária dialética entre os agentes processuais no afã
comum de uma prestação jurisdicional célere e efetiva, de ser ressaltado que, atualmente, o empasse sob testilha, diante da
constatação de que o requerido se encontra em liberdade, embora foragido, não mais subsistiria, sendo perfeitamente possível a
realização da audiência de conciliação ou mediação sem comprometimento do devido processo legal e garantias atinentes à
espécie, em especial, a ampla defesa.Assim, em face de todo o exposto, primando pelo princípio conciliatório, em conformidade
com o Art. 334, do Digesto Processual Civil em vigor, acatando, parcialmente, os argumentos ventilados no petitório de fls. 74/75,
sem prejuízo dos atos processuais já levados a efeito, inclusive, a citação válida do réu, vide certidão do meirinho de fl. 56-v,
mesmo reportando como remata a possibilidade de comparecimento do demandado, que teria se evadido do juízo penal, porém,
primando pelo devido processo legal, designo audiência de conciliação ou mediação para o dia 18/08/2017, às 08h:30min, a ser
realizada na sala de audiências da 2ª Vara Cível.Intime-se a parte ré com, pelo menos, 20 (vinte) dias de antecedência, em
conformidade com o Art. 334, do Codex Processual Civil/2015, devendo o Sr. Oficial de Justiça diligenciar no endereço declinado à
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fl. 35.Intime-se o(a) autor(a) na pessoa de seu advogado constituído (Art. 334, §3, do CPC/2015).Ressalte-se que, nos termos do
Art. 334, §8º, do instrumento normativo processual civil vigente, o não comparecimento injustificado do(a) autor(a), ou do réu, à
sessão ora designada, será considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento
da vantagem econômica pretendida, ou do valor da causa, revertida em favor do Estado.À luz da interpretação supra do art. 334,
§9º, do estatuto adjetivo civil de 2015, devem as partes se fazer acompanhadas por seus advogados ou defensores, devidamente
habilitados nos autos.Conforme Art. 335, do CPC/2015, fica advertida a parte demandada, outrossim, que o prazo de 15 (quinze)
dias para oferecer contestação terá como termo inicial a data da audiência de conciliação e mediação, ou da última sessão de
conciliação, quando qualquer parte não comparecer, ou, comparecendo, não houver autocomposição.Considerando o grande
quantitativo de processos nesta Vara e que a designação de Audiência no presente feito necessita ser cumprida em tempo hábil,
em observância ao princípio da duração razoável do processo, reconheço a existência de atos urgentes a serem efetivados pela
Secretaria Judicial, aplicando ao caso o art. 153 § 2º inciso I do Novo CPC.Intimem-se.Timon-MA, 23 de junho de
2017.________________________________Juíza Susi Ponte de AlmeidaTitular da 2ª Vara Cível de Timon-MA Resp: 110759

PROCESSO Nº 0003096-96.2014.8.10.0060 (34912014)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO SUMÁRIO
AUTOR: RICARDO PARENTES SAMAPAIO FILHO 
ADVOGADO: DEBORA AFONSO DE ALBUQUERQUE COSTA ( OAB 6681-PI )
REU: BANCO DO BRASIL 
ADVOGADO: GUSTAVO AMATO PISSINI ( OAB 261030-SP ) e GUSTAVO AMATO PISSINI ( OAB 9698A-MA )
DECISÃO de fls. 189: Junto, nesta oportunidade, detalhamento de ordem judicial de bloqueio de valores através do Bacenjud, no
qual foi efetuado bloqueio de valores no Banco do Brasil S/A.Por conseguinte, determino a intimação do executado, através de seu
advogado, para, no prazo de 05 (cinco) dias, querendo, se manifestar sobre a indisponibilidade dos ativos financeiros, nos termos
do artigo 854, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me conclusos.Ademais, considerando que a
determinação envolve o bloqueio de ativos financeiros no sistema BacenJUD, reputo aplicável o art. 153, §2º, inciso I, do Novo
Código de Processo Civil, motivo pelo qual determino o seu cumprimento com urgência. Intimem-se.Timon-MA, 22 de junho de
2017 - Juíza Susi Ponte de Almeida - Titular da 2ª Vara Cível de Timon.

PROCESSO Nº 0003117-48.2009.8.10.0060 (31172009)
AÇÃO: PROCEDIMENTOS ESPECIAIS DE JURISDIÇÃO CONTENCIOSA | DEPÓSITO
REQUERENTE: BANCO FINASA BMC S/A 
ADVOGADO: RODRIGO ANDRE DE LIMA SANTOS ( OAB 6023-PI )
REQUERIDO: MARIA FRANCISCA RODRIGUES DOS ANJOS 
ADVOGADO: HENRY WALL GOMES FREITAS (OAB/PI 4344)
DECISÃO de fls. 156: À fl. 155 o Sr. Secretário Judicial certificou que a parte requerida compareceu à Secretaria Judicial desta
Vara e informou que o veículo objeto da lide continua bloqueado junto ao DETRAN/PI.In casu, o autor acostou petição à fl. 136
requerendo a extinção do processo com resolução do mérito em face da realização de acordo extrajudicial (fls. 137/138),
postulando, ao final, a expedição de ofícios ao Órgãos de Proteção ao Crédito (SERASA, CADIN e SPC), bem como, ao
DETRAN/PI, neste último caso para que fossem retiradas quaisquer restrições judiciais impostas ao bem. À fl. 142/142-v foi
proferida sentença homologando o acordo extrajudicial de fls. 137/138, tendo a mesma transitado em julgado em 17/11/2010 (fls.
146), sendo que na cláusula 3ª do referido acordo (fl. 137) foi condicionada a retirada das restrições somente após a juntada aos
autos do boleto bancário de pagamento, bem como, do levantamento da quantia depositada em conta judicial. Assim,
considerando a certidão de fls. 155, bem como, a sentença homologatória, determino a intimação da requerida, pessoalmente e
através de seu advogado, para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar o cumprimento da cláusula 3ª do acordo de fls. 137/138,
sob pena de arquivamento.Intimem-se.Timon/MA, 14 de junho de 2017.Juíza Susi Ponte de AlmeidaTitular da 2ª Vara Cível de
Timon.

PROCESSO Nº 0003347-46.2016.8.10.0060 (34902016)
AÇÃO: PROCESSO CAUTELAR | BUSCA E APREENSÃO
REQUERENTE: BANCO MERCEDES - BENZ DO BRASIL S/A 
ADVOGADO: ALBERTO IVAN ZAKIDALSKI ( OAB 39274-PR ) e PAULO GIOVANNI FIGUEIREDO MARINHO ( OAB 14610A-
MA )
REQUERIDO: F. F. DA CONCEIÇÃO
DECISÃO de fls.150: Em petitório de fls. 146/147 o exequente postula a pesquisa de informações junto ao sistema BacenJud,
Renajud e Infojud.Considerando a Lei Complementar nº 187/2017, bem como, o artigo 1º da Lei 10.590/2017, de 18 de maio de
2017, que alterou a Lei de Custas, fixando a cobrança de taxa judiciária para a consulta de informações nos sistemas Infojud,
Renajud, BacenJud ou análogos, determino a intimação do exeqüente para, no prazo de 10 (dez) dias, recolher a taxa judiciária
prevista na Tabela III, do anexo da Lei 9.109/2009, sob pena de indeferimento do pedido referente ao BacenJud, Renajud e
Infojud.Ressalto que para cada pesquisa realizada no respectivo sistema (BacenJud, Renajud e Infojud) é devida a taxa acima
citada.Intimem-se.Timon-MA, 22 de junho de 2017.Juíza Susi Ponte de Almeida - Titular da 2ª Vara Cível de Timon.

PROCESSO Nº 0003604-71.2016.8.10.0060 (37732016)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

AUTOR: FRANCISCO DAS CHAGAS GUIMARAES SOARES e SARA MARIA SOBRAL GUIMARAES SOARES
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ADVOGADO: THALLES AUGUSTO OLIVEIRA BARBOSA ( OAB 5945-PI ) e THALLES AUGUSTO OLIVEIRA BARBOSA (
OAB 5945-PI )

REU: JOAO CARDOSO DE MATOS
ADVOGADO: FRANCISCO EINSTEIN SEPÚLVEDA DE HOLANDA ( OAB 11149A-MA )
DECISÃO DE FLS. 162/162v: Após a audiência instrutória, os autos voltaram conclusos para deliberação acerca do pleito de
perícia formulado pelo causídico do réu na audiência.Como é cediço, conforme o artigo 319, VI, do CPC/2015 (com mesmo teor do
art. 282, VI, CPC/73), compete à parte autora, na petição inicial, indicar as provas com que pretende demonstrar a verdade dos
fatos alegados. Já em relação ao réu, dispõe o art. 336, in fine, do Estatuto Processual Civil vigente (com teor idêntico ao art. 300
do CPC/73), que o momento para o requerido especificar as provas que pretende produzir será na contestação. Caso as partes
procedam de forma diversa, estará configurada a preclusão. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL - PRODUÇÃO DE PROVAS -
INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO - INÉRCIA DA PARTE - PRECLUSÃO - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - DANOS MORAIS -
CONFIGURAÇÃO. - As provas podem ser requeridas em dois momentos, isto é, na petição inicial, pelo autor e na contestação,
pelo réu, ainda na fase postulatória. Mas é na fase de saneamento do processo que as provas serão deferidas, após serem
devidamente especificadas e justificadas. - Intimadas as partes para especificarem as provas e não atendida a ordem, precluso
está o ato, ainda que tenha sido requerida na inicial ou na contestação. - Nos termos do art. 333 do CPC/73, cabe ao autor provar
os fatos constitutivos do seu direito e ao réu, os fatos modificativos, extintivos ou impeditivos do direito do autor.- Nos casos de
violência doméstica, o dano moral é presumido, considerando que a dor e o constrangimento moral, suportados pela vítima,
extrapolam e, muito, o mero dissabor e aborrecimento. (TJMG- Apelação Cível 1.0707.13.006272-2/001, Relator(a): Des.(a) Sérgio
André da Fonseca Xavier , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/08/2016, publicação da súmula em 19/08/2016)Assim, em face
da preclusão, indefiro o pleito do réu de produção de prova pericial.Ressalto, por oportuno, que em caso de procedência da ação,
será possível a realização de perícia na fase de liquidação para estipulação dos danos materiais, consoante jurisprudência recente
a seguir colacionada: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIQUIDAÇÃO
DE SENTENÇA. INTELIGENCIA DO ART. 509, §2º, DO NCPC. APRESENTAÇÃO DE CÁLCULO ARITMÉTICO.
POSSIBILIDADE. 1. Não se mostra obrigatória a prévia liquidação de sentença quando o pedido de cumprimento atende à regra
do art. 509, §2º, do NCPC, que permite o pedido com base em cálculo aritmético. 2. Apresentada eventual insurgência pela parte
adversa, possível o deferimento da perícia contábil, visto se encontrar o feito na fase de cumprimento. AGRAVO DE
INSTRUMENTO PROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70072806185, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator:
Isabel Dias Almeida, Julgado em 26/04/2017) Destarte, intime-se o causídico da parte requerida para, no prazo de 15 (quinze)
dias, apresentar as suas alegações finais.Após, certifique-se o necessário e voltem-me conclusos para sentença.Timon, 05 de
junho de 2017.Juíza Susi Ponte de AlmeidaTitular da 2ª Vara Cível de Timon.

PROCESSO Nº 0003859-68.2012.8.10.0060 (38772012)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO SUMÁRIO

AUTOR: FRANCISCO DE ASSIS DAMASCENO ROCHA
ADVOGADO: LUCAS EVANGELISTA DE SOUSA NETO ( OAB 8084-PI )E LEILANE COELHO BARROS (OAB/PI 8817)

REU: BV FINANCEIRA S.A.-CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
ADVOGADO: CRISTANE BELLINATI GARCIA LOPES (OAB/MA 8.784-A)

Processo nº: 3859-68.2012.8.10.0060 (3877/2012)DECISÃOEm petitório de fl. 446 a parte autora requer a expedição de Alvará
para levantamento dos valores depositados em Juízo referente às parcelas incontroversas.In casu, ocorreu o trânsito em julgado
da sentença que julgou procedente em parte os pedidos iniciais, tendo ocorrido a liquidação do julgado, conforme Laudo da
Contadoria Judicial de fls. 443/444, o qual fixou o débito contratual em R$ 51.778,09 (cinquenta e um mil, setecentos e setenta e
oito reais e nove centavos).O pleito do requerente não merece prosperar. Senão, vejamos.Os valores depositados judicialmente
pelo suplicante constituem a parte incontroversa da lide, ou seja, tais valores foram depositados justamente porque estes eram
entendidos como os realmente devidos pelo requerente, razão pela qual o levantamento deve ser feito pela instituição financeira, e
não pelo autor.Sobre o tema colacionamos as seguintes jurisprudências:PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - DEPÓSITO DAS PARCELAS INCONTROVERSAS - DEFERIMENTO SEM
EFEITO LIBERATÓRIO DA MORA - POSSIBILIDADE - ART. 285-B §1º DO CPC - NÃO APLICAÇÃO AO CASO CONCRETO -
AÇÃO AJUIZADA ANTES DA SUA VIGÊNCIA - LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS PELA RÉ - POSSIBILIDADE - RECURSO
PROVIDO EM PARTE. - O artigo 285-B, §1º, introduzido no CPC pela Lei 12.810/2013, publicada em 15/05/2013, por encerrar
regra de direito material ao impor que o pagamento das prestações contratuais seja feito nos moldes do contrato, não se aplica às
ações ajuizadas antes da sua vigência.- Não há óbice à que a credora possa levantar os valores que lhe sejam devidos por força
de contrato, e dos quais não há discussão, como ocorre com aqueles declarados como incontroversos pela parte devedora e
consignados no curso da ação revisional. - Recurso provido em parte. (TJMG- Agravo de Instrumento-Cv 1.0024.11.144944-3/004,
Relator(a): Des.(a) Márcia De Paoli Balbino, 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/08/2014, publicação da súmula em
26/08/2014). - Grifamos.AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
VALORES INCONTROVERSOS. LEVANTAMENTO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. POSSIBILIDADE. I. Com o
reconhecimento da ilegalidade de alguma das cláusulas contratuais e o deferimento da compensação de valores ou repetição do
indébito, a sentença prolatada na ação revisional tem eficácia executiva, sendo possível a sua liquidação e, posteriormente, o seu
cumprimento. II. É possível o levantamento pela instituição financeira dos valores incontroversos depositados nos autos, ainda que
não postulada a liquidação da sentença pela parte autora. Entretanto, quando da liquidação da sentença, deverá ocorrer a
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amortização destes valores incontroversos levantados. NEGADO SEGUIMENTO AO AGRAVO, EM DECISÃO MONOCRÁTICA.
(Agravo de Instrumento Nº 70058307679, Décima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira
Gailhard, Julgado em 30/01/2014. TJ-RS - Agravo de Instrumento AI 70058307679 RS (TJ-RS). Data de publicação: 03/02/2014.
Grifo nossoEm face do acima exposto, indefiro o pleito da parte requerida de fl. 446.Intimem-se as partes para, no prazo comum de
15 (quinze) dias, se manifestarem sobre o Laudo da Contadoria Judicial de fls. 443/444, sob pena de arquivamento do feito.Timon/
MA, 12 de junho de 2017.Juíza Susi Ponte de AlmeidaTitular da 2ª Vara Cível de Timon Resp: 014415

PROCESSO Nº 0003971-32.2015.8.10.0060 (43752015)
AÇÃO: PROCESSO DE EXECUÇÃO | EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
REQUERENTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA 
ADVOGADO: MARIO FERREIRA PEREIRA FILHO ( OAB 9326-MA )
REQUERIDO: GISELY MELO VELOSO MIRANDA FABRICAÇÃO DE MOVEIS E ESTOFADOS
DECISÃO DE FLS. 67: Em petitório de fls. 61/63 o exequente postula a pesquisa de informações junto aos sistemas BacenJud e
Renajud.Considerando a Lei Complementar nº 187/2017, bem como, o artigo 1º da Lei 10.590/2017, de 18 de maio de 2017, que
alterou a Lei de Custas, fixando a cobrança de taxa judiciária para a consulta de informações nos sistemas Infojud, Renajud,
BacenJud ou análogos, determino a intimação do exeqüente para, no prazo de 10 (dez) dias, recolher a taxa judiciária prevista na
Tabela III, do anexo da Lei 9.109/2009, sob pena de indeferimento do pedido referente ao BacenJud e Renajud.Ressalto que para
cada pesquisa realizada no respectivo sistema (BacenJud e Infojud) é devida a taxa acima citada.Intimem-se.Timon-MA, 22 de
junho de 2017 - Juíza Susi Ponte de Almeida - Titular da 2ª Vara Cível de Timon.

PROCESSO Nº 0004183-19.2016.8.10.0060 (43962016)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

AUTOR: ROSILENE RODRIGUES PACHECO
ADVOGADO: HERBERT ALMADA TITO FILHO ( OAB 8712-PI )

REU: BANCO DO BRASIL
ADVOGADO: EDUARDO HENRIQUE TOBLER CAMAPUM ( OAB 9063-PI )

PROCESSO N.º: 4183-19.2016.8.10.0060 (4396/2016) DECISÃO Não existindo as situações previstas nos artigos 354, 355 e 356,
todos do Código de Processo Civil, passo à decisão de saneamento e organização do processo, a teor do art. 357 do mesmo
Diploma Legal.I. QUESTÕES PROCESSUAIS PENDENTESI.1. Da impugnação ao benefício da justiça gratuita deferido à
requerenteEm sua contestação, o réu requereu a não concessão da justiça gratuita à autora, vez que esta não juntou qualquer
documento que comprove a sua suposta condição de pobreza.Tratando-se de impugnação ao pedido de justiça gratuita, tem-se
que incumbe ao impugnante a comprovação dos fatos impeditivos do direito do autor, como presente no comando do art. 373, II,
do CPC. Ausente a comprovação, imperativa a improcedência do seu pedido. Sobre o tema, faz-se oportuno destacar que,
segundo o disposto no art. 99, §3º, do Código de Processo Civil vigente, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência
deduzida exclusivamente por pessoa natural. Ademais, cabe registrar que, para o deferimento da gratuidade de Justiça, não se
exige o estado de penúria ou miséria absoluta, nem tampouco a procura de auxílio perante membros da Defensoria Pública do
Estado, mas sim, pobreza na acepção jurídica do termo. Sobre o tema, colaciono os seguintes julgados:APELAÇÃO CÍVEL.
IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. SEGUROS. AUSÊNCIA DE PROVAS CABAIS
ACERCA DE SIGNIFICATIVA ALTERAÇÃO DA CONDIÇÃO ECONÔMICA DA PARTE IMPUGNADA. CONFIRMAÇÃO DA
CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. 1.No caso concreto, a concessão de assistência judiciária está corretamente aplicada, não
verificando-se a existência de motivos para revogação do benefício da AJG. 2. A concessão do beneficio da assistência judiciária
gratuita se assenta na situação econômica da parte e no prejuízo ocasionado com o pagamento das despesas processuais,
conforme o disposto no art. 2º, parágrafo único, da Lei nº 1.060/50, bastando para sua comprovação a apresentação de provas
consistentes acerca da necessidade da concessão. 3.Na hipótese, não há provas suficientes de que o benefício mereça ser
revogado diante da alteração da situação financeira da impugnada. 4. Cabia à impugnante comprovar que a impugnada possui
rendimentos suficientes que autorizem o custeio das despesas processuais, o que não logrou êxito em evidenciar. Nesse sentido,
o art. 7 da Lei 1.060/50 é claro ao dispor que é ônus do impugnante demonstrar, de forma efetiva, que o impugnado possui, de
fato, recursos para arcar com as custas e honorários. 5. Vai, portanto, desacolhida a impugnação e mantida a concessão do
benefício em questão. DERAM PROVIMENTO AO RECURSO. (Apelação Cível Nº 70072112485, Quinta Câmara Cível, Tribunal
de Justiça do RS, Relator: Léo Romi Pilau Júnior, Julgado em 19/12/2016). Destacamos. PROCESSUAL CIVIL E
ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.
PRESUNÇÃO RELATIVA DESCONSTITUÍDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. 7/STJ.1. Esta Corte adota entendimento segundo o
qual basta a simples declaração de pobreza para que o benefício da justiça gratuita seja concedido, admitindo-se, em razão de sua
presunção relativa, prova em contrário. 2. Referido benefício pode ser requerido a qualquer tempo e, no caso de ação rescisória,
reconhece-se a dispensa do depósito prévio de que trata o art. 488, II, do Código de Processo Civil aos que tiveram tal benefício
reconhecido. 3. Rever os fundamentos apresentados pelo Tribunal de origem para desconstituir a presunção relativa de pobreza
demandaria o revolvimento das provas acostadas aos autos. Súmula 7/STJ.4. Agravo regimental não provido AgRg no AREsp
327367 / AL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 2013/0109230-6. Relator(a): Ministra ELIANA
CALMON (1114). Órgão Julgador: T2 - SEGUNDA TURMA. Data do Julgamento: 27/08/2013. Data da Publicação/Fonte: DJe
06/09/2013. - SublinhamosPor conseguinte, presumindo como verdadeira a alegação da autora de ser necessitada nos termos da
lei, bem como, considerando que não restou demonstrado, de forma robusta, que a autora possui recursos suficientes para arcar
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com as despesas processuais, sem prejuízo do sustento próprio e do de sua família, entendo que os benefícios da Justiça Gratuita
à postulante devem ser mantidos, com esteio no art. 98, caput, do CPC e no artigo 5º, inciso LXXIV, da Carta Magna. Assim, rejeito
a preliminar em apreço.II - QUESTÕES DE FATO SOBRE AS QUAIS RECAIRÁ A ATIVIDADE PROBATÓRIA E ESPECIFICAÇÃO
DOS MEIOS DE PROVA ADMITIDOSFixo como pontos controvertidos os requisitos para indenização por danos morais à parte
autora e seu montante, caso existente.Em relação às provas a serem produzidas, defiro as provas documental e depoimento
pessoal de proposto do réu postuladas pela requerente, bem como, os pleitos da contestação de prova documental, testemunhal e
depoimento pessoal da parte autora, esclarecendo que a sistemática do processo civil vigente não admite que um litigante postule
a sua própria oitiva em Juízo. Indefiro, no entanto, o pedido de perícia formulado pela parte requerida, tendo em conta não haver
pertinência para tal prova no caso em comento. Ressalto, por oportuno, que as provas documentais a serem produzidas no feito
devem obedecer aos ditames do art. 435 do Código de Processo Civil. Fixo o prazo de 10 (dez) dias para a juntada dos
documentos, sob pena de preclusão.III - DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVANo caso versado, vale destacar que o Código do
Consumidor prevê a inversão do ônus da prova em favor do consumidor como uma forma de facilitar a sua defesa no processo,
desde que estejam presentes determinadas condições. O legislador conferiu, então, ao arbítrio do juiz, de forma subjetiva, a
incumbência de poder inverter o ônus da prova.Assim, considero existentes as condições para seu deferimento, em especial, a
verossimilhança da alegação e a hipossuficiência da parte postulante/consumidora, de modo que aplico à espécie o artigo do art.
6º, VIII, do CDC e defiro a inversão do ônus da prova em favor da autora.IV - NECESSIDADE DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E
JULGAMENTOReputo necessária a realização de audiência de instrução e julgamento, vez que há prova oral a ser produzida
neste feito.Por conseguinte, designo audiência de instrução para o dia 10/08/2017, às 11h:30min, no Fórum local.A parte requerida
deve apresentar o rol de testemunhas no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de não serem inquiridas, e trazê-las em banca,
independentemente de intimação.Intimem-se pessoalmente as partes, advertindo-se às mesmas que sua ausência injustificada à
audiência acarreta a aplicação da pena de confesso (art. 385, §1º do CPC). Intimem-se.Cumpra-se com urgência, considerando a
audiência designada.Timon/MA, 20 de junho de 2017. Juíza Susi Ponte de AlmeidaJuíza de Direito da 2ª Vara Cível Resp: 014415

PROCESSO Nº 0004332-49.2015.8.10.0060 (47502015)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
AUTOR: JOÃO ARMANDO SOARES PINHEIRO 
ADVOGADO: BENEDITO DAS CHAGAS VELOSO ( OAB 7391A-PI )
REU: MARIA DA PAZ NUNES CAMPOS
ADVOGADO: FRANCISCO DE ASSIS DE ASSUNÇÃO MORAIS FILHO (OAB/MA 11.418-A)
DECISÃO DE FLS. 144: Em petitório de fls. 140/143 a parte requerente postula o cumprimento da sentença, fixando o montante
exequendo em R$ 14.842,63 (catorze mil, oitocentos e quarenta e dois reais e sessenta e três centavos).Por conseguinte, nos
termos do art. 513, § 2º, I do CPC/2015, intime-se o advogado do executado, via DJE, para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o
pagamento do débito exequendo, qual seja, 14.842,63 (catorze mil, oitocentos e quarenta e dois reais e sessenta e três centavos),
sob pena de incidência de multa no percentual de 10% (dez por cento), consoante o disposto no artigo 523, caput e §1º, do Código
de Processo Civil. Caso não haja pagamento voluntário, arbitro os honorários advocatícios relativos à fase de cumprimento da
sentença no percentual 10 % (dez por cento), nos termos do artigo 523, §1º, do CPC. Não ocorrendo o pagamento voluntário no
prazo acima fixado (art. 523, caput, NCPC), inicia-se novo prazo, também de 15 (quinze) dias, para que o executado,
independentemente de penhora ou nova intimação, apresente nos autos, caso deseje, sua impugnação (art. 525, caput,
NCPC).Intimem-se. Timon/MA, 08 de junho de 2017.Juíza Susi Ponte de AlmeidaTitular da 2ª Vara Cível de Timon.

PROCESSO Nº 0004410-09.2016.8.10.0060 (46412016)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

AUTOR: AURELIANA DOS SANTOS
ADVOGADO: ATHUS SPINDOLLO DE OLIVEIRA PEREIRA ( OAB 11410-MA )

REU: BANCO LOSANDO SA - BANCO MÚLTIPLO
ADVOGADO :ANTONIO ANGLADA JATAY CASANOVAS ( OAB 7.329-MA ) e ISABELA BOGEA DE ASSIS ( OAB 7.11.932-MA )

PROCESSO N.º: 4410-09.2016.8.10.0060 (4641/2016)DECISÃO Por conseguinte, não existindo as situações previstas nos artigos
354, 355 e 356, todos do Código de Processo Civil, passo à decisão de saneamento e organização do processo, a teor do art. 357
do mesmo Diploma Legal.I. QUESTÕES PROCESSUAIS PENDENTESI.1. Do pedido de publicações e intimaçõesIn casu,
observa-se que a parte ré postula às fls. 68 e na contestação que as intimações sejam realizadas, exclusivamente, em nome dos
advogados DR. ULISSES CESAR MARTINS DE SOUSA, OAB/MA 4.462 e DR. ANTÔNIO ANGLADA JATAY CASANOVAS,
inscrito na OAB/MA sob o nº 7.329, bem como, que as intimações sejam enviadas ao endereço informado. Considerando que as
intimações/publicações nesta Vara são realizadas via DJE, determino que as publicações/intimações de praxe do requerido sejam
feitas no Diário da Justiça Eletrônico em nome dos advogados supracitados, sob pena de nulidade.Por outro lado, indefiro o pleito
de fls. 68 para o envio das intimações/publicações para o escritório dos causídicos referidos.Ademais, considerando que o HSBC
Bank Brasil S/A não é parte nesta lide, indefiro o pedido de habilitação de fls. 108 formulado pelo causídico DR. FELIPE GAZOLA
VIEIRA MARQUES, OAB/MG 76.696.II - QUESTÕES DE FATO SOBRE AS QUAIS RECAIRÁ A ATIVIDADE PROBATÓRIA E
ESPECIFICAÇÃO DOS MEIOS DE PROVA ADMITIDOSFixo como pontos controvertidos: 1 - A existência e a validade do negócio
jurídico e do débito ora questionados; 2 - Os requisitos para indenização por danos morais à parte autora e seu montante, caso
existente.Em relação às provas a serem produzidas, defiro as provas postuladas pelas partes, quais sejam, documental,
testemunhal, bem como, depoimentos pessoais dos litigantes. Destaco, por oportuno, que as provas documentais a serem
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produzidas no feito devem obedecer aos ditames do art. 435 do Código de Processo Civil. Fixo o prazo de 10 (dez) dias para a
juntada dos documentos, sob pena de preclusão.III - DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVANo caso versado, vale destacar que o
Código do Consumidor prevê a inversão do ônus da prova em favor do consumidor como uma forma de facilitar a sua defesa no
processo, desde que estejam presentes determinadas condições. O legislador conferiu, então, ao arbítrio do juiz, de forma
subjetiva, a incumbência de poder inverter o ônus da prova.Assim, considero existentes as condições para seu deferimento, em
especial, a verossimilhança da alegação e a hipossuficiência da parte requerente/consumidora, de modo que aplico à espécie o
artigo do art. 6º, VIII, do CDC e defiro a inversão do ônus da prova em favor da autora.IV - DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E
JULGAMENTOReputo necessária a realização de audiência de instrução e julgamento, vez que há prova oral a ser produzida
neste feito.Por conseguinte, designo audiência de instrução para o dia 14/08/2017, às 11h:30min, no Fórum local.As partes devem
apresentar o rol de testemunhas no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de não serem inquiridas, e trazê-las em banca,
independentemente de intimação.Intimem-se pessoalmente as partes, advertindo-se às mesmas que sua ausência injustificada à
audiência acarretará a aplicação da pena de confesso (art. 385, §1º do CPC). Intimem-se.Tendo em vista que existe audiência
designada no presente feito, reconheço a existência de atos urgentes a serem efetivados pela Secretaria Judicial, aplicando ao
caso o art. 153 § 2º inciso I do Novo CPC, motivo pelo qual determino o seu cumprimento com urgência. Timon/MA, 20 de junho de
2017. Juíza Susi Ponte de AlmeidaJuíza de Direito da 2ª Vara CívelB Resp: 014415

PROCESSO Nº 0004648-28.2016.8.10.0060 (48932016)
AÇÃO: PROCEDIMENTOS REGIDOS POR OUTROS CÓDIGOS, LEIS ESPARSAS E REGIMENTOS | BUSCA E APREENSÃO
EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
AUTOR: BANCO BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA 
ADVOGADO: AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR ( OAB 9976A-MA )
REU: ANDLER DO NASCIMENTO SOUSA
DECISÃO de fls. 57: Em petitório de fls. 56 o autor/exequente postula a pesquisa de informações junto ao sistema BacenJud e
Infojud.Considerando a Lei Complementar nº 187/2017, bem como, o artigo 1º da Lei 10.590/2017, de 18 de maio de 2017, que
alterou a Lei de Custas, fixando a cobrança de taxa judiciária para a consulta de informações nos sistemas Infojud, Renajud,
BacenJud ou análogos, determino a intimação do exeqüente para, no prazo de 10 (dez) dias, recolher a taxa judiciária prevista na
Tabela III, do anexo da Lei 9.109/2009, sob pena de indeferimento do pedido referente ao BacenJud e Infojud.Ressalto que para
cada pesquisa realizada no respectivo sistema (BacenJud e Infojud) é devida a taxa acima citada.Intimem-se.Timon-MA, 22 de
junho de 2017.Juíza Susi Ponte de AlmeidaTitular da 2ª Vara Cível de Timon.

PROCESSO Nº 0004917-04.2015.8.10.0060 (53632015)
AÇÃO: PROCEDIMENTOS ESPECIAIS DE JURISDIÇÃO CONTENCIOSA | INTERDITO PROIBITÓRIO

AUTOR: VALDENIRA PEREIRA DE LIMA
ADVOGADO: JOAO PARAIBA DE OLIVEIRA ( OAB 13265A-MA )

REU: ELIEZIO RODRIGUES SILVA
ADVOGADO: ANSELMO BARBOSA DE MIRANDA COSTA ( OAB PI 5820 )

Processo nº: 4917-04.2015.8.10.0060 (5363/2015)DECISÃO Não existindo as situações previstas nos artigos 354, 355 e 356,
todos do Código de Processo Civil, passo à decisão de saneamento e organização do processo, a teor do art. 357 do mesmo
Diploma Legal.I. QUESTÕES PROCESSUAIS PENDENTESII.1.1 - Da preliminar de suspensão do processo A parte ré postula a
suspensão do feito em face da existência de ação de divórcio em trâmite na 3ª Vara Cível desta Comarca. Considerando o teor do
ofício acostado à fl. 57, bem como, a cópia da peça vestibular da ação de divórcio, processo 5363/2015 (fls. 58/61), reputo não
existir motivo justificável para a suspensão deste processo, razão pela qual afasto esta preliminar.II - QUESTÕES DE FATO
SOBRE AS QUAIS RECAIRÁ A ATIVIDADE PROBATÓRIA E ESPECIFICAÇÃO DOS MEIOS DE PROVA ADMITIDOSFixo como
ponto controvertido a ocorrência ou não de ameaça de ato de turbação praticado pelo réu. Em relação às provas a serem
produzidas, defiro as provas documentais e testemunhal postuladas pelas partes, bem como, o depoimento do réu requerido pela
parte autora. Destaco, por oportuno, que as provas documentais a serem produzidas no feito devem obedecer aos ditames do art.
435 do Código de Processo Civil. Fixo o prazo de 10 (dez) dias para a juntada dos documentos, sob pena de preclusão.III -
DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVANo que pertine à distribuição do ônus probatório, aplica-se ao caso o artigo 373 do Código
de Processo Civil vigente, ficando a parte autora com a incumbência de provar os fatos constitutivos de seu direito, e o réu, de
comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da requerente.IV - NECESSIDADE DE AUDIÊNCIA
DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTOReputo necessária a realização de audiência de instrução e julgamento, vez que há prova oral a
ser produzida neste feito.Por conseguinte, designo audiência de instrução para o dia 14/08/2017, às 10h:30min, no Fórum local.As
partes devem apresentar o rol de testemunhas no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de não serem inquiridas, e trazê-las em banca,
independentemente de intimação.Intime-se pessoalmente o requerido, advertindo-se ao mesmo que sua a ausência injustificada
acarreta a aplicação da pena de confesso (art. 385, §1º do CPC). Intimem-se.Cumpra-se com urgência, considerando a audiência
designada.Timon/MA, 20 de junho de 2017. Juíza Susi Ponte de AlmeidaJuíza de Direito da 2ª Vara Cível Resp: 014415

PROCESSO Nº 0005366-59.2015.8.10.0060 (58372015)
AÇÃO: PROCEDIMENTOS ESPECIAIS DE JURISDIÇÃO CONTENCIOSA | REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE
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AUTOR: ELIANE ANDRADE DE OLIVEIRA SILVA
ADVOGADO: DR. PEDRO AFONSO SANTOS ASSUNCAO ( OAB 1743-PI )

REU: MARIA NAZARENA JACINTO DE SOUSA
ADVOGADO: ELIAS ARAÚJO DOS MARTÍRIOS MOURA FÉ ( OAB 1914/88-PI )

PROCESSO N.º: 5366-59.2015.8.10.0060 (5837/2015) DECISÃO Não existindo as situações previstas nos artigos 354, 355 e 356,
todos do Código de Processo Civil, passo à decisão de saneamento e organização do processo, a teor do art. 357 do mesmo
Diploma Legal.I. QUESTÕES PROCESSUAIS PENDENTESI.1. Benefício da justiça gratuita postulada pela parte réNo que pertine
ao pedido dos benefícios da justiça gratuita, não havendo nos autos elementos aptos a elidirem a presunção estabelecida no art.
99, §3º, do Novo Código de Processo Civil, defiro a benesse em questão à parte requerida.I.2. Impugnação ao benefício da justiça
gratuita deferido à parte autora A requerida sustenta que a parte autora não requereu validamente a gratuidade da justiça, fez que
somente fez referência à Lei nº 1.060/50 no espaço destinado ao endereçamento da peça portal, fato que ensejaria seu
indeferimento. Entretanto, razão não assiste à ré, posto que consta pedido expresso da benesse e o local onde foi formalizado tal
pedido na peça portal, no caso, no campo superior, não impede o seu deferimento.I.3. Da alegativa de má-féA alegada litigância de
má-fé da parte autora por suposta falta da verdade só pode ser corretamente apreciada após a instrução do feito, devendo ser
analisada no momento oportuno. II - QUESTÕES DE FATO SOBRE AS QUAIS RECAIRÁ A ATIVIDADE PROBATÓRIA E
ESPECIFICAÇÃO DOS MEIOS DE PROVA ADMITIDOSFixo como pontos controvertidos: 1 - a posse da parte autora; 2- o
esbulho supostamente praticada pela ré; 3 - a data deste esbulho; 4 - a perda da posse da requerente. Em relação às provas,
observa-se que as partes não manifestaram interesse em produzir outras provas (vide fls. 123). No entanto, tenho que a natureza
da causa impõe a produção de provas testemunhais. III - DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVANo que pertine à distribuição do
ônus probatório, aplica-se ao caso o artigo 373 do Código de Processo Civil vigente, ficando o autor com a incumbência de provar
os fatos constitutivos de seus direitos, e os réus, de comprovarem a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito da parte requerente.IV - NECESSIDADE DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTOReputo necessária a realização
de audiência de instrução e julgamento, vez que há prova oral a ser produzida neste feito.Por conseguinte, designo audiência de
instrução para o dia 17/08/2017, às 08h:30min, no Fórum local.As partes deves apresentar o rol de testemunhas no prazo de 15
(quinze) dias, sob pena de não serem inquiridas, e trazê-las em banca, independentemente de intimação.Intimem-se.Cumpra-se
com urgência, considerando a audiência designada.Timon/MA, 26 de junho de 2017. Juíza Susi Ponte de AlmeidaJuíza de Direito
da 2ª Vara Cível Resp: 014415

PROCESSO Nº 0000256-50.2013.8.10.0060 (2672013)
AÇÃO: PROCESSO DE EXECUÇÃO | EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO: FLÁVIO GERALDO FERREIRA DA SILVA ( OAB 9117A-MA )

EXECUTADO: DEBORA M RIBEIRO e DEBORA MEDEIROS RIBEIRO

Processo n: 256-50.2013.8.10.0060 (267/2013)DESPACHO Considerando a certidão de fls. 80, determino a intimação do
exequente para, no prazo 10 (dez) dias, manifestar interesse no prosseguimento do feito, sob pena de suspensão do presente
processo executório ante a ausência de bens, com respaldo no artigo 921, §1º, do CPC.Timon/ MA, 23 de junho de 2017Juíza Susi
Ponte de AlmeidaTitular da 2ª Vara Cível de Timon Resp: 014415

PROCESSO Nº 0000612-40.2016.8.10.0060 (6272016)
AÇÃO: PROCESSO CAUTELAR | BUSCA E APREENSÃO
REQUERENTE: BANCO PANAMERICANO S.A 
ADVOGADO: EDMARY MAIA DA SILVA ( OAB 13342-MA ) e FERNANDO LUZ PEREIRA ( OAB 9336A-MA ) e MOISES
BATISTA DE SOUZA ( OAB 6340A-MA )
REQUERIDO: HILDO SARAIVA MARIANO 
ADVOGADO: EMMANUEL FERNANDO DE ASSUNÇÃO SARAIVA ( OAB 8484-PI )
DESPACHO de fls. 145: Em petitório de fls. 141/143 o autor postulou a conversão da ação de busca e apreensão em execução,
nos termos do art. 4º do Decreto-Lei nº 911/1969, fixando o valor exequendo em R$ 38.683,57 (trinta e oito mil, seiscentos e
oitenta e três reais e cinquenta e sete centavos).Considerando que na peça vestibular da ação de busca e apreensão o autor
atribuiu à causa o valor de R$ 18.338,50 (dezoito mil, trezentos e trinta e oito reais e cinquenta centavos), determino a intimação
do causídico do requerente para, no prazo de 10 (dez) dias, recolher as custas processuais complementares, sob pena de extinção
do feito sem resolução de mérito.Intimem-se.Timon, 06 de junho de 2017 - Juíza Susi Ponte de Almeida - Titular da 2ª Vara Cível
de Timon.

PROCESSO Nº 0000803-56.2014.8.10.0060 (8812014)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO SUMÁRIO
AUTOR: DETUDES PEREIRA DE ALMEIDA e RAIMUNDO VIEIRA MASCARENHAS 
ADVOGADO: AMANDA ALMEIDA WAQUIM ( OAB 10686-MA ) e AMANDA ALMEIDA WAQUIM ( OAB 10686-MA )
REU: ADEMAR DE SOUSA e TRIBUNA DO MARANHAO 
ADVOGADO: ÉDER CLAUDINO GONÇALVES (OAB/PI 2382) E LILIAN FIRMEZA MENDES (OAB/PI 2979)
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DESPACHO DE FLS. 173: Junto, nesta oportunidade, detalhamento de ordem judicial de bloqueio de valores através do Bacenjud,
no qual não foi logrado êxito no bloqueio de ativos financeiros do executado em face deste não possuir relacionamentos com as
Instituições Financeiras.Intime-se a parte exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar interesse no prosseguimento do
feito e requerer o que achar cabível, sob pena de suspensão da execução ante a ausência de bens penhoráveis, conforme artigo
921, §1º, do CPC/2015. Intimem-se.Timon-MA, 22 de junho de 2017.Juíza Susi Ponte de AlmeidaTitular da 2ª Vara Cível de
Timon.

PROCESSO Nº 0001357-88.2014.8.10.0060 (15302014)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO SUMÁRIO

AUTOR: JOÃO BATISTA OLIVEIRA DA SILVA
ADVOGADO: DR. SAMUEL MOURÃO GOMES ( OAB 8548-PI )

REU: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DOS SEGUROS DPVAT S.A
ADVOGADO: ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES (OAB/MA 11.735-A)

Processo nº: 1357-88.2014.8.10.0001 (1530/2014)DESPACHOConsiderando a informação prestada pelo IML no ofício acostado às
fls. 154, intime-se o causídico do autor para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se sobre a informação do não comparecimento
do requerente na data agendada para a perícia, sob pena de ser dispensada a prova pericial.Intimem-se.Timon-MA, 24 de março
de 2017. Juíza Susi Ponte de AlmeidaTitular da 2ª Vara Cível de Timon Resp: 014415

PROCESSO Nº 0001527-26.2015.8.10.0060 (16642015)
AÇÃO: PROCESSO DE EXECUÇÃO | EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

REQUERENTE: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA
ADVOGADO: ELIETE SANTANA MATOS ( OAB 10423-CE ) e HIRAN LEÃO DUARTE ( OAB 10422-CE ) e LAURISSE M
RIBEIRO ( OAB 13278A-PI ) (OAB MA 13.278A)

REQUERIDO: TERESINHA ALVES DE OLIVEIRA

Processo nº: 1527-26.2015.8.10.0060 (1664/2015) DESPACHOConsiderando o disposto nos artigos 9º e 10º do CPC/2015, intime-
se a parte executada, via DJE (art. 346, caput do CPC), para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se sobre o petitório de fls.
70/73.Intimem-se.Timon/ MA, 09 de junho de 2017.Juíza Susi Ponte de AlmeidaTitular da 2ª Vara Cível de Timon Resp: 014415

PROCESSO Nº 0001857-23.2015.8.10.0060 (20322015)
AÇÃO: PROCESSO CAUTELAR | BUSCA E APREENSÃO

REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
ADVOGADO: SERGIO SCHULZE ( OAB 7629-SC )

REQUERIDO: THAYS MARQUES DE ARAUJO
ADVOGADO: CHRISTIANA BARROS SILVA ( OAB 7740/10-PI ) e HENRY WALL GOMES FREITAS ( OAB 4344/05-PI )

Processo nº: 1857-23.2015.8.10.0060 (2032/2015) DESPACHOConsiderando o disposto nos artigos 9º e 10º do CPC/2015, intime-
se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se sobre o petitório de fls. 141/144 e documentos anexos, em que a
ré alega que a peça vestibular não foi instruída com a cédula de crédito bancária em via original, e que deve ser oportunizado ao
autor sanar tal irregularidade, sob pena de indeferimento da inicial e extinção do processo sem resolução do mérito.Intimem-
se.Timon/ MA, 06 de junho de 2017.Juíza Susi Ponte de AlmeidaTitular da 2ª Vara Cível de Timon Resp: 110759

PROCESSO Nº 0002072-67.2013.8.10.0060 (22042013)
AÇÃO: PROCEDIMENTOS ESPECIAIS DE JURISDIÇÃO CONTENCIOSA | MONITÓRIA

AUTOR: GILBERTO ALVES DE CARVALHO
ADVOGADO: MARCELO LUCAS SANTOS ( OAB 9497-MA )

REU: ROSA CHOQUE e TATIANA DA SILVA MIRANDA

Processo nº: 2072-67.2013.8.10.0060 (2204/2013)DESPACHOCompulsando os autos, verifico que a parte executada foi intimada
por edital para o cumprimento da sentença (fl. 73), em face de não ter sido localizada no endereço, conforme Certidão do Oficial de
Justiça de fl. 68-v, tendo sido, portanto, regularmente intimado.Destarte, intime-se o causídico do autor/exequente para, querendo,
no prazo de 10 (dez) dias, acostar aos autos o demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, conforme artigo 524, caput, do
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CPC/2015, bem como, para recolher as custas judiciais referentes ao cumprimento de sentença dos honorários advocatícios, sob
pena de arquivamento dos autos.Intimem-se.Timon-MA, 23 de junho de 2017.Juíza Susi Ponte de AlmeidaTitular da 2ª Vara Cível
de Timon Resp: 014415

PROCESSO Nº 0003139-04.2012.8.10.0060 (31392012)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO SUMÁRIO
AUTOR: MARIA DE JESUS SILVA SOUSA e MARTA DE JESUS SILVA SOUSA 
ADVOGADO: LAURIANO LIMA EZEQUIEL ( OAB 6635-PI ) e LAURIANO LIMA EZEQUIEL ( OAB 6635-PI )
REU: BANCO DO BRASIL S/A e COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL e FEDERACAO NACIONAL DE
ASSOCIACOES ATLETICAS BANCO DO BRASIL - FENABB 
ADVOGADO: RAFAEL SGANZERLA DURAND (OAB/MA 10.348-A) E ANDRÉ DE ALMEIDA (OAB/SP 164.322-A)
DESPACHO DE FLS. 236: Inicialmente, em tempo, determino que a Secretaria da 2ª Vara Cível certifique acerca da efetivação da
determinação de fl. 89 no que pertine ao recebimento, pelo Banco do Brasil S/A, de alvará para fins de saque do depósito de fl. 82,
o qual teria sido feito de forma equivocada pela instituição financeira em tela, vide petitório de fl. 87.Ademais, defiro o pedido de fls.
226/227.Expeça-se alvará, em favor das autoras, para levantamento do saldo remanescente da conta judicial nº 3500121495969,
vide documento de fl. 51, após o que, intimem-se as requerentes para recebimento do documento em questão, no prazo de 30
(trinta) dias, sob pena de oportuno arquivamento.Caso decorra in albis o interregno supracitado, expeça-se novo alvará
autorizando o Banco do Brasil S/A a transferir os indigitados valores para a conta indicada, à fl. 226, e, posterior, encerramento da
conta judicial originária.Ademais, em face do petitório de fl. 219, tendo em mente que o acordo se trata de negócio jurídico bilateral,
sendo indispensável, pois, minuta de acordo subscrita por ambas as partes para fins de homologação, intime-se a Companhia de
Seguros Aliança do Brasil, por intermédio de seu advogado constituído, para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se quanto a
este pormenor, sob pena de prosseguimento do feito, dada a constituição do título executivo judicial, vide certidão de trânsito em
julgado de fl. 216.Intimem-se.Timon-MA, 17 de maio de 2017 - Juíza Susi Ponte de Almeida -Titular da 2ª. Vara Cível de Timon-
MA.

PROCESSO Nº 0003196-85.2013.8.10.0060 (34112013)
AÇÃO: PROCESSO DE EXECUÇÃO | EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

AUTOR: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA
ADVOGADO: ELIETE SANTANA MATOS ( OAB 10423-CE ) e HIRAN LEÃO DUARTE ( OAB 10422-CE ) e LAURISSE
MENDES RIBEIRO ( OAB 3454-PI ) e LAURISSE MENDES RIBEIRO ( OAB 13278A-MA )

REU: GEORGE PEREIRA DOS SANTOS

Processo nº: 3196-85.2013.8.10.0060 (3411/2013) DESPACHOConsiderando o disposto nos artigos 9º e 10º do CPC/2015, intime-
se a parte executada, via DJE (art. 346, caput do CPC), para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se sobre o petitório de fls.
114/117.Intimem-se.Timon/ MA, 09 de junho de 2017.Juíza Susi Ponte de AlmeidaTitular da 2ª Vara Cível de Timon Resp: 014415

PROCESSO Nº 0004175-81.2012.8.10.0060 (42252012)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
AUTOR: FRANCISCO RODRIGUES DE SOUSA 
ADVOGADO: JONILTON SANTOS LEMOS JUNIOR ( OAB 06070-MA ) e MARCUS VINICIUS DA SILVA RÊGO ( OAB 5409-PI )
REU: ATUALPA DA COSTA AMORIM 
ADVOGADO: ROBERTA ANDRADE FERREIRA ( OAB 5235/2007-PI )
DESPACHO de fls. 167: Trata-se de pleito de cumprimento de sentença postulado pelo autor às fls. 154/157, fixando o montante
exeqüendo em R$ 8.799,52 (oito mil, setecentos e noventa e nove reais e cinquenta e dois centavos).Por conseguinte, determino a
intimação do requerido/executado, via DJE, para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento do débito exequendo, qual
seja, R$ 8.799,52 (oito mil, setecentos e noventa e nove reais e cinquenta e dois centavos), sob pena de incidência de multa no
percentual de 10% (dez por cento), consoante o disposto no artigo 523, caput e §1º, do Código de Processo Civil. Caso não haja
pagamento voluntário, arbitro os honorários advocatícios relativos à fase de cumprimento da sentença no percentual 10 % (dez por
cento), nos termos do artigo 523, §1º, do Código de Processo Civil. Não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo acima fixado
(art. 523, caput, NCPC), inicia-se novo prazo, também de 15 (quinze) dias, para que o executado, independentemente de penhora
ou nova intimação, apresente nos autos, caso desejar, sua impugnação (art. 525, caput, NCPC).Intimem-se.Timon-MA, 12 de
junho de 2017.Juíza Susi Ponte de AlmeidaTitular da 2ª Vara Cível de Timon.

PROCESSO Nº 0004412-18.2012.8.10.0060 (44792012)
AÇÃO: PROCEDIMENTOS REGIDOS POR OUTROS CÓDIGOS, LEIS ESPARSAS E REGIMENTOS | IMISSÃO NA POSSE
AUTOR: MARIA DO SOCORRO CARDOSO DO NASCIMENTO 
ADVOGADO: MARCELO RODRIGUES SERGIO ( OAB 3740-PI )
REU: ROBERTO FILHO DA SILVA
DESPACHO de fls 142: Diante da inércia das partes após o trânsito em julgado, determino o arquivamento provisório destes autos,
sem prejuízo de voltarem a tramitar, mediante requerimento da parte neste sentido.Salienta-se que o mero arquivamento dos autos
em Secretaria é uma providência judicial de natureza administrativa, porém não extintiva do processo. Considerando que este feito
insere-se no âmbito das prioridades legais, reputo aplicável o art. 153, §2º, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, motivo pelo
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qual determino o seu cumprimento com urgência. Intimem-se, via DJE.Timon/ MA, 23 de junho de 2017.Juíza Susi Ponte de
Almeida - Titular da 2ª Vara Cível de Timon.

PROCESSO Nº 0004443-33.2015.8.10.0060 (48632015)
AÇÃO: PROCEDIMENTOS ESPECIAIS DE JURISDIÇÃO CONTENCIOSA | MONITÓRIA

AUTOR: E C VIEIRA BAGGIO TRANSPORTES EPP
ADVOGADO: VITOR CONSTANTINO DE ANDRADE ( OAB 37719-SC )

REU: PLENA COMERCIO E DISTIBUICAO LTDA-ME

Processo nº: 4443-33.2015.8.10.0060 (4863/2015) DESPACHOJunto, nesta oportunidade, Detalhamento de Ordem Judicial de
Requisição de Informações do Bacenjud, no qual foi localizado 01 (um) endereço da parte ré diverso do contido na peça
vestibular.Por conseguinte, determino a intimação do causídico da parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, requerer o que
achar cabível ao prosseguimento do feito.Timon-MA, 22 de junho de 2017.Juíza Susi Ponte de AlmeidaTitular da 2ª Vara Cível de
Timon Resp: 014415

PROCESSO Nº: 0800857-81.2017.8.10.0060
REQUERENTE: MARIA DE JESUS DA SILVA
Advogado(s) do reclamante: ADAIAS DE SOUZA SILVA (OAB/PI 14.636)
REQUERIDO: Banco Itaú BMG Consignado S/A
Advogado do reclamado: JOSÉ ALMIR DA R. MENDES JÚNIOR (OAB/RN 392-A)
SECRETARIA DA 2ª VARA CÍVEL

DESPACHO DE ID. 6668000: Em face do que preceitua o Art. 485, § 4º., do CPC/2015, já tendo sido apresentada contestação,

vide ID nº 5999490, intime-se a parte ré para se manifestar sobre o pedido de desistência de ID nº 6435877, no prazo de 05 (cinco)

dias, sob pena de anuência tácita. Após, voltem-me conclusos para deliberação. Intimem-se. Timon-MA, 26 de junho de 2017 -

Juíza Susi Ponte de Almeida - Titular da 2ª. Vara Cível de Timon-MA.

PROCESSO Nº: 0802225-28.2017.8.10.0060
REQUERENTE: JONIEL NOBRE GONÇALVES AGUIAR e outros
Advogado(s) do reclamante: IEDA CALITA MOTA (OAB/PI 9026)
REQUERIDO: F LIMA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME
SECRETARIA DA 2ª VARA CÍVEL
DESPACHO DE ID. 6608304: Inicialmente, em face das declarações de hipossuficiência de ID nº 6463355, defiro os benefícios da
Justiça Gratuita aos requerentes. Considerando-se a autocomposição como um valor prevalente na resolução das controvérsias,
hodiernamente, alçada ao status de norma fundamental do sistema processual brasileiro, conforme inteligência do Art. 3º, §3º, do
CPC/2015, deverão ser estimulados, os meios alternativos de solução de conflitos. Assim, tendo por norte essa mentalidade, uma vez
que foram preenchidos os requisitos essenciais da petição inicial, não sendo o caso sub examine passível de julgamento liminar de
improcedência, versando o presente feito, ainda, sobre direitos que podem ser objeto de autocomposição, em conformidade com o
Art. 334, do Digesto Processual Civil em vigor, designo audiência de conciliação ou mediação para o dia 15/08/2017, às
10h:30min, a ser realizada na sala de audiências da 2ª Vara Cível. Cite-se a ré com, pelo menos, 20 (vinte) dias de antecedência,
em conformidade com o Art. 334, do Codex Processual Civil/2015, podendo o requerido, até 10 (dez) dias antes da realização da
audiência inaugural, manifestar seu desinteresse por meio de petitório. Intimem-se os autores, na pessoa de sua advogada
constituída (Art. 334, §3, do CPC/2015). Ressalte-se que, nos termos do Art. 334, §8º, do instrumento normativo processual civil
vigente, o não comparecimento injustificado dos autores, ou da ré, à sessão ora designada, será considerado ato atentatório à
dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida, ou do valor da causa,
revertida em favor do Estado. Serve o presente como mandado de citação/intimação, advertindo-se ainda que, à luz do art. 334,
§9º, do estatuto adjetivo civil de 2015, as partes devem estar acompanhadas por seus advogados ou defensores. Conforme
Art. 335, do CPC/2015, fica advertida a parte demandada, outrossim, que o prazo de 15 (quinze) dias para oferecer
contestação terá como termo inicial a data da audiência de conciliação e mediação, ou da última sessão de conciliação,
quando qualquer parte não comparecer, ou, comparecendo, não houver autocomposição. Considerando o grande quantitativo
de processos nesta Vara e que a designação de Audiência no presente feito necessita ser cumprida em tempo hábil, em observância
ao princípio da duração razoável do processo, reconheço a existência de atos urgentes a serem efetivados pela Secretaria
Judicial, aplicando ao caso o art. 153 § 2º inciso I do Novo CPC. Intimem-se. Timon-MA, 21 de junho de 2017 - Juíza Susi Ponte de
Almeida - Titular da 2ª. Vara Cível de Timon-MA.

PROCESSO Nº: 0802475-61.2017.8.10.0060
REQUERENTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
Advogado(s) do reclamante: GIULIO ALVARENGA REALE (OAB/MA 15.275-A)
REQUERIDO: ANTONIO FRANCISCO DA SILVA
SECRETARIA DA 2ª VARA CÍVEL

DESPACHO de ID. 6606036: É cediço que constitui requisito para a propositura da ação de busca e apreensão a notificação prévia do devedor

no domicílio declinado no contrato. No presente caso concreto, a correspondência em questão foi enviada para logradouro distinto, vide

documento ID nº 6590196, não sendo entregue, posto que insuficiente o endereço, valendo-se o credor fiduciário, então, do protesto do título, que
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teria se ultimado com a intimação do devedor por edital, conforme ID nº 6590204.Fato é que, à luz dos autos, não teria se dado o esgotamento

concreto dos meios de notificação pessoal do devedor, pressuposto este que reporto indispensável para fins de se justificar a notificação ficta

levada a efeito. Assim, em observância ao Art. 321, do Codex Processual Civil/2015, sem prejuízo, por ora, do protesto sob comento, determino

a intimação da parte autora, através de seu advogado constituído, para, no prazo de 15 (dez) dias, completar a inicial com a prova da

constituição em mora do devedor nos termos suscitados, juntando aos autos notificação extrajudicial encaminhada ao endereço declinado

no contrato, ainda que infrutífera, sob pena de indeferimento da vestibular, nos termos do parágrafo único, do dispositivo legal

supracitado. Intime-se. Timon-MA, 21 de junho de 2017 - Juíza Susi Ponte de Almeida - Titular da 2ª. Vara Cível de Timon-MA.

PROCESSO: 0800343-65.2016.8.10.0060
REQUERENTE:AMANDA OLIVEIRA DE SOUSA
Advogado(s) do reclamante: JOAO PARAIBA DE OLIVEIRA (OAB PI 9212 - OAB MA 13265A) e FÁBIO DESIDÉRIO RIBEIRO
(OAB PI 7938)
REQUERIDO: COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃO - CEMAR
Advogado(s) do reclamado: TIAGO JOSE FEITOSA DE SA (OAB MA 8.654 A)
SECRETARIA DA 2ª VARA CÍVEL
SENTENÇA
Vistos etc.
I – RELATÓRIO
Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO C/C DANOS MORAISproposta por AMANDA
OLIVEIRA DE SOUSA contra a COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO – CEMAR, sob a alegação de que o débito cobrado
pela requerida seria indevido.
Aduz a autora que no dia 03/02/2015a empresa demandada realizou a inspeção nº 201515696580931 no medidor de energia de
sua titularidade, tendo recebido uma notificação de revisão de faturamento, ocasionando-lhe a cobrança do valor de R$
1.191,14(um mil e cento e noventa e um reais e quatorze centavos).
Sustenta que requisitou a possibilidade de analisar o medidor supostamente avariado, sendo tal pedido indeferido pela ré.
Informa, ainda, que no dia 04/11/2016 teve o seu fornecimento de energia elétrica suspenso.
Requer, pois, a declaração de inexistência do débito e indenização por danos morais.
Com a inicial juntou diversos documentos.
Procedida a emenda a exordial, em decisumde Id. 4391568foram deferidos os benefícios da justiça gratuita, a tutela antecipada
postulada e determinada a citação da demandada para audiência de conciliação/mediação.
Termo da audiência supramencionada no Id. 4787561, não sendo formalizado qualquer acordo entre as partes.
Contestação e documentos apresentados pelo réu no Id. 4819997 e 4820563.
Certidão atestando que a parte autora não apresentou réplica no Id. 5552721.
Decisão de saneamento do feito no Id. 5948094. Na oportunidade foi invertido o ônus probatório em favor da parte autora e
designada audiência de instrução.
Termo da audiência instrutória no Id. 6451594. Na ocasião a parte autora dispensou o depoimento pessoal do preposto do réu, não
tendo as partes arrolado testemunhas. Após, a parte autora apresentou alegações finais remissivas.
Memoriais apresentados pela ré no Id. 6624739.
Os autos, então, vieram-me conclusos.
É breve o relatório. Decido.
II – FUNDAMENTAÇÃO
A presente lide envolve relação de consumo, nos termos da Lei nº. 8.078/90.
Inicialmente, cumpre observar que foi deferida a inversão do ônus probatório em favor da autora, em face da lei consumerista
prever como uma das prerrogativas do consumidor a facilitação da defesa de seus direitos em Juízo, inclusive com a inversão do
ônus probatório a seu favor (art. 6º, inc. VIII do CDC).
O legislador conferiu, então, ao arbítrio do juiz, de forma subjetiva, a incumbência de poder inverter o ônus da prova, o que ocorreu
na espécie sub judice.
Passando diretamente ao mérito da causa, constata-se que o cerne da lide corresponde à existência ou não de irregularidade no
consumo de energia na unidade consumidora da requerente, e consequentemente, a regularidade ou não dos débitos ora
questionados, bem como, a existência ou não dos supostos danos morais alegados pela suplicante.
Passo, então, à abordagem dos temas em tópicos.
II. 1. Do Pedido Declaratório de Inexistência de Débito
No mérito, deve-se registrar, inicialmente, que o débito perquirido pela Cemar refere-se à recuperação de consumo não faturado,
apurado em processo administrativo, o qual concluiu pela existência de fraude no medidor da unidade consumidora do requerente.
Como dito alhures, verifica-se que a relação jurídica existente entre a suplicada, concessionária de serviço público de fornecimento
de energia elétrica, e a suplicante, amolda-se às normas preconizadas pelo Código de Defesa do Consumidor – CDC, o que torna
a ré típica fornecedora de serviços, conforme dicção do art. 3º da Lei nº 8.078/90.
Em conseqüência da inversão do ônus da prova, cabe à requerida comprovar a ocorrência de avaria no medidor de energia em
questão, bem como a legalidade do débito objeto da presente demanda, tendo afirmado a ré que os atos adotados na espécie
correspondem efetivamente ao procedimento administrativo previsto na Resolução 414/2010 da ANEEL.
Consoante os documentos acostados, realizada uma inspeção do medidor antes instalado na unidade consumidora da autora na
data de 17/03/2015, foi constatado “medidor avariado, por intervenção não autorizada pela CEMAR” ( vide Id. 4256653 e
4256653).
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Ocorre que, pelo que consta nos autos, em que pese a existência do Termo de Ocorrência e Inspeção, o qual foi entregue àquele
que acompanhou a inspeção, bem como, que as fotos tiradas (Id. 4820563) demonstram a correta identificação da unidade
consumidora, tenho que o procedimento adotado pela requerida para apuração de eventual fraude no medidor de energia elétrica
da parte autora desobedeceu aos termos da Resolução nº 414/2010 da ANEEL.
Vale registrar que o procedimento adotado pela requerida para apuração de irregularidade na unidade consumidora da postulante
deve ter como base as normas reguladoras das relações jurídico-contratuais estabelecidas entre o Poder concedente, empresas
concessionárias e usuários de serviços públicos no país (CF, art. 22 IV c/c art. 175 caput, § único, I e II), não sendo recomendável
reputar indevida a conclusão técnica sem prova cabal que macule o procedimento desenvolvido segundo as normas pertinentes.
Reza o art. 129, da Resolução 414/2010 da ANEEL, que regulamenta a hipótese em comento, o seguinte:
“Art. 129 Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel
caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.
§ 1° A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos
seguintesprocedimentos:
I - emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;
II - solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;
III - elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto
quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II;
(Redação dada pela Resolução Normativa ANEEL nº 479, de 03.04.2012)
IV - efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas
elétricas; e
V - implementar, quando julgar necessário, os seguintes
procedimentos:
a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória
de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e
b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.
§ 2° Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante
recibo.
§ 3° Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer
modalidade que permita a comprovação do recebimento.
§ 4° O consumidor tem 15 (quinze) dias, a partir do recebimento do TOI, para informar à distribuidora a opção pela perícia técnica
no medidor e demais equipamentos, quando for o caso, desde que não se tenha manifestado expressamente no ato de sua
emissão.
(Redação dada pela Resolução Normativa ANEEL nº 418, de 23.11.2010)
§ 5° Nos casos em que houver a necessidade de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição, a distribuidora
deve acondicioná-los em invólucro específico, a ser lacrado no ato da retirada, mediante entrega de comprovante desse
procedimento ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, e encaminhá-los por meio de transporte adequado
para realização da avaliação técnica.
§ 6° A avaliação técnica dos equipamentos de medição pode ser realizada pela Rede de Laboratórios Acreditados ou pelo
laboratório da distribuidora, desde que com pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos calibrados conforme
padrões do órgão metrológico, devendo o processo ter certificação na norma ABNT NBR ISO 9001, preservado o direito
de o consumidor requerer a perícia técnica de que trata o inciso II do § 1º”(Redação dada pela Resolução Normativa
ANEEL nº 479, de 03.04.2012)
§ 7° Na hipótese do § 6º, a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo
menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso
deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado.
§ 8° O consumidor pode solicitar, antes da data previamente informada pela distribuidora, uma única vez, novo agendamento para
realização da avaliação técnica do equipamento.
§ 9° Caso o consumidor não compareça à data previamente informada, faculta-se à distribuidora seguir cronograma
próprio para realização da avaliação técnica do equipamento, desde que observado o disposto no § 7º.
§ 10° Comprovada a irregularidade nos equipamentos de medição, o consumidor será responsável pelos custos de frete e da
perícia técnica, caso tenha optado por ela, devendo a distribuidora informá-lo previamente destes custos, vedada a cobrança de
demais custos.
§ 11° Os custos de frete de que trata o § 10 devem ser limitados ao disposto no § 10 do art. 137.”
In casu, há nos autos cópia do Termo de Notificação e Informações Complementares (Id. 4256653 – pág.6) em que consta a
comunicação ao autor sobre a perícia a ser realizada no medidor, marcada para a data de 14/03/2015, caso desejasse
acompanhar a respectiva análise técnica.
No entanto, a cópia da Notificação de Reprovação do Medidor (Id. 4256653 – pág. 11) informa que a referida perícia ocorreu no dia
17/03/2015, ou seja, em data diversa da constante do Termo de Notificação recebido pela requerente.
Assim, verifica-se clara violação ao exigido nos parágrafos 7º e 9º, do art. 129 da Resolução 414/2010.
Nesse passo, da análise dos autos concluo que a requerida não se desincumbiu do seu ônus de prova, pois não demonstrou ter
realizado a notificação do consumidor com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, sobre o local, data e hora da realização da
avaliação técnica, para que ele pudesse, caso desejasse, acompanhar o procedimento pessoalmente ou por meio de
representante nomeado, haja vista que o suplicante foi notificado sobre a realização da perícia no dia 14/03/2015, mas esta
ocorreu no dia 17/03/2015, sem ter sido comprovado nos autos que a alteração da data da perícia foi comunicada a autora em
tempo hábil.
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Com efeito, constata-se que o exame do medidor ocorreu sem a participação da parte autora, sendo o laudo do medidor elaborado
exclusivamente pelo órgão designado pela parte ré, o que contamina a perícia realizada, que sequer foi acompanhada por
testemunhas.
Assim, a conclusão a que chegou o referido procedimento não está indene de suspeição, devendo ser afastado seu valor probante
e considerada a ocorrência de cerceamento de defesa.
Com estas considerações, não restou satisfatoriamente comprovado o débito imputado a requerente em virtude da existência de
medidor avariado por intervenção não autorizada pela CEMAR. Assim, não havendo prova cabal da fraude, ônus que cabe à
prestadora de serviço, não se pode exigir do consumidor qualquer valor a título de recuperação de consumo de energia.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL ADMINISTRATIVO. ENERGIA ELÉTRICA. CEEE. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO LASTREADA EM
PROCEDIMENTO DE CARACTERIZAÇÃO DE IRREGULARIDADE QUE NÃO OBSERVOU A NORMATIVA DE REGÊNCIA
(RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL), A FASTAR SEU VALOR PROBANTE. DESCONSTITUIÇÃO DO DÉBITO A TÍTULO DE
RECUPERAÇÃO DE CONSUMO QUE SE IMPÕE. Resolução Normativa 414/2010 da ANEEL, ao definir procedimento para
caracterização de irregularidade, estabelece que a distribuidora, nos casos em que houver necessidade de retirada do medidor
para avaliação técnica, deve não só acondicionar o equipamento em invólucro específico, a ser lacrado no ato da retirada,
mediante entrega de comprovante ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção (§ 5º do art. 129), o que foi observado na
espécie, mas "comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o
local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio
de representante nomeado" (§ 7º do art. 129), até porque tal avaliação técnica, mesmo que realizada pelo laboratório da
distribuidora, há de ser implementada com pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos calibrados conforme padrões do órgão
metrológico, devendo o processo ter certificação na norma da ABNT NBR ISO 9001 (§ 6º do art. 129), aspecto este sequer
mencionado na avaliação técnica que lastra a vergastada recuperação de consumo; acresça-se a isso a existência, na espécie, a
par da ausência da comunicação supracitada, de incongruência entre o número do lacre do invólucro (nº 63439) no qual foi
acondicionado, na presença do consumidor, quando da lavratura do TOI, o medidor recolhido na unidade consumidora e o do
invólucro (nº 63441), em que se encontrava o medidor submetido à avaliação técnica pelos engenheiros do fornecedor.
Conseguinte, caracterizada está a nulidade do procedimento de caracterização de irregularidade realizado pelo fornecedor, com o
que resta fulminada a vergastada recuperação de consumo naquele alicerçada. APELO PROVIDO. (Recurso Cível Nº
71004723359, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Ricardo Bernd, Julgado em 26/06/2014). (TJ-RS -
Recurso Cível: 71004723359 RS, Relator: Ricardo Bernd, Data de Julgamento: 26/06/2014, Terceira Turma Recursal Cível, Data
de Publicação: Diário da Justiça do dia 01/07/2014).
II.2. Dos Danos Morais
Ressalto que a cobrança de débitos pretéritos, como no caso versado, ainda que fossem devidos, não viabiliza a suspensão do
fornecimento da energia elétrica do consumidor, entendimento que se verifica de precedentes emanados do Superior Tribunal de
Justiça (REsp nº 257084-MG, j. em 16DEZ03; REsp nº 769456-RS, j. 27SET05; REsp nº 772781-RS, j. 20SET05; e REsp nº
759163-RS, j. 1ºSET05).
Consta nos autos que houve em razão do débito questionado a suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica na
unidade consumidora da requerente, mostrando-se impositiva a condenação da ré a reparar os danos morais daí acarretados
àquele, os quais, de acordo com a iterativa jurisprudência, incidem in re ipsa, vale dizer, independentemente da demonstração de
sequela no atingido.
Nesse contexto, pertinente colacionar o seguinte precedente:
AÇÃO INDENIZATÓRIA - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - FATURA EM ABERTO - CORTE DO SERVIÇO SEM
PRÉVIO AVISO - PARCELAMENTO DO DÉBITO - PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA - DEMORA INJUSTIFICADA NO
RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - VALOR COMPATÍVEL COM A EXTENSÃO E
GRAVIDADE. O fornecimento de energia elétrica, por ser um serviço público essencial, só pode ser suspenso nas hipóteses
restritas da lei e mediante prévio aviso ao consumidor. A demora injustificada no restabelecimento do serviço, ignorando o
pagamento de parte do débito e as diversas reclamações encaminhadas à Concessionária causa prejuízos e constrangimentos ao
consumidor, que se vê privado de suas tarefas habituais, restando configurados, assim, os danos morais. A fixação dos danos
morais em valor compatível com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade não comporta alteração. Improvimento do
recurso. 0003924-90.2009.8.19.0004 - APELACAO - RELATOR DES. JOSE GERALDO ANTONIO - Julgamento: 09/02/2011.
Grifamos.
Assentado o dever reparatório da ré, cumpre determinar o quantumindenizatório, seara na qual devem ser observadas as
circunstâncias do caso concreto, grau de culpa, condições econômicas do ofensor e da vítima, observando-se que a indenização
não permita o enriquecimento indevido do lesado, mas que sirva para coibir a repetição da conduta danosa.
O valor indenizatório deve atender aos fins reparatórios e preventivos a que se propõe, de modo que não seja arbitrado um valor
nem ínfimo, diante do dano sofrido, nem exacerbado, dando ensejo ao enriquecimento sem causa.
Em se tratando de dano moral, a avaliação deste não segue o padrão de simples cálculo matemático-econômico, mas deve ser
fixado por critério justo a ser seguido pelo Juiz, sobremodo para não tornar essa mesma indenização muito alta ou então irrisória.
Senão, vejamos:
“é o de confiar no arbítrio dos juízes para a fixação do quantum indenizatório. Afinal, o magistrado, no seu mister diário de julgar e
valer-se dos elementos aleatórios que o processo lhe oferece e, ainda, valendo-se de seu bom senso e sentido de equidade, é
quem determina o cumprimento da lei, procurando sempre restabelecer o equilíbrio social, rompido pela ação de agentes, na
prática de ilícitos”. (Clayton Reis, dano Moral, Forense, 3ª ed., 1994, pág. 183).
Ainda a esse respeito, preleciona a jurisprudência:
“Na fixação do “quantum” da indenização por danos morais, deve-se levar em conta o bem moral ofendido, repercussão do dano,
a condição financeira, intelectual, grau de culpa daquele que pratica ato ilícito, não podendo ser fonte de enriquecimento ilícito para

Página 2185 de 2382 Diário da Justiça Eletrônico Disponibilização: 30/06/2017
Edição nº 114/2017 Publicação: 03/07/2017

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO - Praça Dom Pedro II, s/n Centro - CEP 65010-905 - São Luis-MA - Fone: (98) 2106-9000 - www.tjma.jus.br
Diário da Justiça Eletrônico - Diretoria Judiciária - Coordenadoria de Jurisprudência e Publicações - Fone: (98) 2106 9805 / 9810 / 9896 / 9897 - publicacoes@tj.ma.gov.br



o indenizado, nem de irrisória punição ao indenizador, mantendo-se, desta forma, a razoabilidade”. (Agravo de Instrumento,
75551. Dourados. Des. Claudionor M. Abss Duarte. Terceira Turma Cível. Unânime. J. 09.08.2006, pág.15).
Deste modo, tendo em vista as condições sociais e econômicas daautorae daré, bem como, o valor da cobrança indevida, entendo
que o valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentosreais) a título de danos morais se afigura consentâneo com os delineamentos do
caso analisado.
III. DISPOSITIVO
Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, ACOLHO OS PEDIDOS INICIAIS para declarar a
inexistência do débito questionado na lide, bem como condenar a requerida, Companhia Energética do Maranhão – CEMAR, ao
pagamento da quantia de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), a título de indenização por danos morais ao requerente,
acrescida de juros e correção monetária, sendo o termo a quo para a incidência da correção monetária a data da sentença (Súmula
362 do STJ), e dos juros moratórios, a data do evento danoso, a ser considerada a data da cobrança declarada indevida (art. 398
do CC e Súm. 54 do STJ).
Mantenho, pois, a tutela antecipada antes deferida.
No que se refere ao índice de atualização monetária, deve-se utilizar o INPC (Índice Nacional de Preço ao Consumidor), conforme
o art.4º da lei nº 8.177/91.
Condeno a parte requeridaao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados no patamar de 20%
(vinte por cento) sobre o valor da condenação.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Oportunamente, arquivem-se os autos, com baixa na distribuição.
Timon – MA, 28 de junho de 2017.

Juíza Susi Ponte de Almeida
Titular da 2ª Vara Cível de Timon

Assinado eletronicamente por: SUSI PONTE DE ALMEIDA
https://pje.tjma.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam
ID do documento: 6710832

17062821280043900000006475881

PROCESSO: 0800543-38.2017.8.10.0060
REQUERENTE:AILTON PEREIRA BRAZIL
Advogado(s) do reclamante: HENRY WALL GOMES FREITAS (OAB MA 10.502 A)
REQUERIDO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS
Advogado(s) : DAVID SOMBRA PEIXOTO (OAB MA 10.661A)
SECRETARIA DA 2ª VARA CÍVEL

SENTENÇA
Vistos, etc.
AILTON PEREIRA BRAZIL, já qualificado na exordial, por seu advogado, interpôs a presenteAÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS em face de ATIVOS S.A SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS, consoante os fatos deduzidos na
inicial.
Decisão de ID nº 5029289 deferiu os benefícios da Justiça Gratuita, bem como concedeu a tutela de urgência vindicada,
designando-se, ao final, audiência de conciliação ou mediação.
Por meio do petitório ID nº 5457692, o requerido pediu a habilitação do patrono que o representa, informando, outrossim, vide peça
ID nº 5457712, que teria retirado o nome da parte autora dos cadastros de restrição ao crédito.
Figura nos autos contestação ID nº 5824700.
Na data marcada para a sessão inaugural, não se chegou a uma composição amigável.
Petição ID nº 6499095 noticiou a celebração de acordo entre as partes.
Vieram os autos conclusos.
É o relatório.
Decido.
Uma das formas de extinção do processo, com resolução de mérito, ocorre com a transação extrajudicial devidamente
homologada.
In casu, as partes pleitearam a extinção do feito em decorrência de acordo realizado, sem que haja qualquer obstáculo para a
homologação.
Nesse contexto, cabe ressaltar que o juiz do processo é competente para homologar acordo firmado entre as partes, vez que se
tratando de direitos disponíveis, a vontade daquelas em compor o litígio prevalece.
Assim, de ser analisado por este Juízo o pedido de homologação judicial de transação particular, nos moldes do artigo 487, III, b,
do Código de Processo Civil/2015, que preceitua in verbis:
“ Art. 487. Haverá resolução do mérito quando o juiz:
(...)
III – homologar:
(...)
b) – a transação.’’
In casu, o requerido para por fim à lide, pagará ao autor a quantia de R$ 3.500,00 (Três mil e quinhentos reais), a serem pagos nos
termos descritos na minuta do negócio jurídico em questão.
Dessa forma, reputando válido o acordado pelas partes e sendo estas plenamente capazes para transigir, HOMOLOGO por
sentença o acordo celebrado, petição ID nº 6287870, e, por consequência, EXTINGO O PRESENTE PROCESSO COM
RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, III, b, do Código de Processo Civil/2015.
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Despesas processuais remanescentes dispensadas (art. 90, §3º, CPC/2015), ficando cada parte responsável pelos honorários
advocatícios de seus respectivos patronos.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Timon-MA, 28 de junho de 2017.

________________________________
Juíza Susi Ponte de Almeida

Titular da 2ª Vara Cível de Timon-MA
Assinado eletronicamente por: SUSI PONTE DE ALMEIDA
https://pje.tjma.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam
ID do documento: 6715970
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PROCESSO Nº: 0801319-38.2017.8.10.0060
REQUERENTE: GERCINA DOS SANTOS MEDEIROS
Advogado(s) do reclamante: ITALO ANTONIO COELHO MELO (OAB/PI nº 9421)
SECRETARIA DA 2ª VARA CÍVEL

DESPACHO
Trata-se de Ação de Restauração de Registro Público no qual a parte autora postula restauração de registro de imóvel de
titularidade do seu falecido marido, o Sr. Francisco Medeiros de Sousa, supostamente lavrado no Livro 3-D.
Devidamente intimada para comprovar a existência do registro que pretende restaurar, a parte requerente acostou aos autos
diversos documentos, dos quais, no entanto, em razão do péssimo estado de conservação, não é possível coletar os dados
necessários ao deferimento do pedido inicial.
Nesse ponto, cumpre destacar que nos documentos inclusos há menção a nomes de pessoas distintas, e não do Sr. Francisco
Medeiros de Sousa.
Ademais, neles não é possível identificar qual o número de registro do imóvel objeto da lide, tampouco dados para sua
individualização (área, confrontantes, etc.), pelo que o Ministério Público opinou pelo indeferimento do pedido exordial.
Por conseguinte, em atenção ao art. 10 do CPC, converto o julgamento em diligência, para determinar a intimação do patrono
da parte autora para, no prazo de 10(dez) dias, manifestar-se nos autos, oportunidade em que poderá trazer novos
documentos, sob pena de julgamento do feito no estado em que se encontra.
Intimem-se.
Timon/MA, 27de junhode 2017.

Juíza Susi Ponte de Almeida
Titular da 2ª Vara Cível de Timon

PROCESSO Nº: 0801841-65.2017.8.10.0060
REQUERENTE: MARIA DO AMPARO PEREIRA DA COSTA e outros
Advogado(s) do reclamante: FRANCISCO DE ASSIS DE ASSUNCAO MORAIS FILHO (OAB/MA 11.418-A e OAB/PI 6.047)
SECRETARIA DA 2ª VARA CÍVEL

DESPACHO
Defiro a promoção ministerial ID nº 6652522.
Assim, intime-se a parte autora, por intermédio do respectivo advogado constituído, para apresentar os dados completos do imóvel
cujo registro pretende ver restaurado, no prazo de 10 (dez) dias.
Após o decurso do interregno supracitado, certificando-se o necessário, remetam-se os autos ao Ministério Público.
Intime-se.
Timon-MA, 27 de junho de 2017.

_____________________________
Juíza Susi Ponte de Almeida

Titular da 2ª. Vara Cível de Timon-MA

PROCESSO Nº: 0802084-09.2017.8.10.0060
REQUERENTE: RAIMUNDA OLIVEIRA CARDOSO
Advogado(s) do reclamante: ATHUS SPINDOLLO DE OLIVEIRA PEREIRA (OAB MA 11410)
REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA
SECRETARIA DA 2ª VARA CÍVEL

DESPACHO
Com esteio no Art. 139, VI, do CPC/2015, defiro o pedido de dilação do prazo, formulado por meio da petição ID nº 6624381,
facultando ao requerente10(dez) dias para cumprir a determinação exarada no despacho ID nº 6429409.
Intime-se.
Timon-MA, 27de junho de 2017.

Juíza Susi Ponte de Almeida
Titular da 2ª Vara Cível de Timon-MA

Assinado eletronicamente por: SUSI PONTE DE ALMEIDA
https://pje.tjma.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam
ID do documento: 6692157
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ATO ORDINATÓRIO
Em face da certidão retro (ID Nº. 6716367), procedo à intimação do advogado da parte suplicante,

para, no prazo de 05 (cinco) dias, acostar à exordial as cópias dos documentos pessoais e comprovante
de endereço da parte autora, necessárias para instrução do feito.

Timon - MA, Quarta-feira, 28 de Junho de 2017.

PROCESSO Nº 0000529-58.2015.8.10.0060 (5702015)
AÇÃO: PROCESSO DE EXECUÇÃO | EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

AUTOR: BANCO VOLKSVAGEM S/A
ADVOGADO: MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO ( OAB 21593A-GO ) e PEDRO GUSTAVO PENHA MOREIRA ( OAB
12937A-MA ) e STÊNIA RAQUEL ALVES DE MELO ( OAB 12697A-MA ) e WILLIAM PEREIRA DA SILVA ( OAB 10113A-MA )

REU: KATIANY TALISSI OLIVEIRA CARVALHO

Processo nº: 529-58.2015.8.10.0060 (570/2015) vnb SENTENÇABanco Volkswagen S/A, já qualificado(a) nos autos, ingressou em
juízo, inicialmente, com a presente Ação de Busca e Apreensão em face de Katiany Talissi Oliveira Carvalho, cuja qualificação
também já figura nos autos, alegando, em síntese, que os dois celebraram contrato de financiamento para aquisição de veículo
automotor, com alienação fiduciária do bem como garantia do cumprimento da avença.O(a) requerido(a) teria incorrido em mora,
enquadrando-se nos preceitos do Art. 2.º do Decreto Lei n.º 911/69, substrato fático-jurídico este do qual se valeu a parte autora
para pedir a busca e apreensão do bem descrito na inicial.Decisão de fl. 47 deferiu a liminar de busca e apreensão.Certidão do
meirinho, à fl. 49, no sentido de que não teria cumprido o mandado de busca, apreensão e citação, posto que a parte ré não mais
residiria no endereço declinado na exordial, informação esta acerca da qual foi intimada a parte autora para se manifestar, vide
despacho de fl. 50, manifestando-se o credor fiduciário, às fls. 57/58, requerendo diligências eletrônicas no afã de identificar o
paradeiro da ré, pleito este deferido à fl. 60.A partir de então a persecução processual se deu no sentido de identificar o logradouro
no qual se encontraria a demandada.Às fls. 95/96, o autor requereu o sobrestamento do feito, o que foi deferido à fl. 98.Em
petitório de fls. 101/102, foi requerida a conversão da busca e apreensão em execução, acatando-se tal convolação, às fls.
112/112-v.O Sr. Oficial de Justiça, à fl. 115, atestou que, mais uma vez, não localizou a executada.Instado a se manifestar (ato
ordinatório de fl. 116), o exequente, à fl. 118, postulou pela citação editalícia da devedora.Decisum de fl. 120, estipulou a citação
real da Sra. Katiany Talissi Oliveira Carvalho, antes de ser apreciada a citação ficta daquela, sendo citada a parte em questão,
conforme certificado à fl. 123.Foi requerida a desistência do feito à fl. 125.Vieram os autos conclusos.É o breve relato.Decido.Uma
das formas de extinção do processo, sem resolução do mérito, ocorre com a desistência, devidamente homologada. Dispõe o
artigo 485 do Código de Processo Civil de 2015:"Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:(...) VIII - homologar a desistência
da ação;"No caso em exame, deve-se presumir pela desistência do feito, sem que haja qualquer obstáculo para a homologação,
vez que o pleito ocorreu antes do oferecimento de defesa pelo executado(a), a teor da previsão normativa do artigo 485, § 4º, do
Código de Processo Civil de 2015, aplicável, subsidiariamente, em âmbito de execução de título extrajudicial, conforme Art. 771,
parágrafo único, do Digesto Processual Civil.Destarte, tendo em vista o ato unilateral da parte demandante no sentido de abdicar,
expressamente, da sua posição processual, homologo a desistência da ação para que produza seus efeitos jurídicos, em
conformidade com o § 1º do Art. 200 do Codex Processual Civil de 2015, julgando extinto o presente feito, sem resolução do
mérito, à luz do Art. 485, VIII, do CPC/2015.Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais, nos termos do Art. 90
do Digesto Processual Civil de 2015.Sem honorários, porquanto não foi apresentada defesa pelo(a) requerido(a).P.R.I. Procedo,
nesta data, à retirada de restrição do veículo junto ao sistema RENAJUD.Arquive-se, após as cautelas legais.Timon-MA, 13 de
junho de 2017.________________________________Juíza Susi Ponte de AlmeidaTitular da 2ª Vara Cível de Timon-MA Resp:
014415

PROCESSO Nº 0001184-30.2015.8.10.0060 (12892015)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
AUTOR: ALBERT EINSTEIN ARAUJO MARQUES 
ADVOGADO: SAMUEL MOURAO GOMES ( OAB 13308A-MA )
REU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A 
ADVOGADO: ALVARO LUIZ COSTA FERNANDES (OAB/MA 11.735-A)
SENTENÇA DE FLS,267/270v: I - RELATÓRIOVistos, etc.ALBERT EINSTEN ARAÚJO MARQUES intentou AÇÃO DE
COBRANÇA DO SEGURO DPVAT em face da SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT, ambos
qualificados nos autos às fls. 02, alegando que no dia 11 de outubro de 2011 sofreu acidente automobilístico que lhe causou
debilidade permanente, e que faz jus à complementação da verba indenizatória do referido seguro. Com a inicial vieram os
documentos de fls. 09/31.Despacho às fls. 33, deferindo os benefícios da justiça gratuita, determinando a citação da ré e
designando a audiência prevista no art. 277, do CPC/73.Termo de audiência às fls. 39/40. Na oportunidade, o causídico do
requerido apresentou contestação e documentos, sobre os quais o advogado do autor se manifestou oralmente. Na ocasião, as
partes postularam a realização de perícia pelo IML, tendo a parte requerida a oitiva da parte autora o que foi deferido. Foi, então,
determinado que, após a juntada do laudo pericial, as partes seriam intimadas para apresentação das alegações finais. Exame de
corpo de delito às fls. 212/213, no qual o Perito informou restar prejudicado o exame em questão e razão da ausência de nexo
causal e temporal, além de alegar que não seria competente para a realização do respectivo exame. Alegações finais
apresentados pela pela parte autora às fls. 218/221.Em despacho de fls. 226 foi determinada a intimação pessoal do autor para
que comparecesse ao IML objetivando a realização de novo exame pericial. Memoriais apresentados pela parte ré às fls. 228/229.
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Novo exame de corpo de delito às fls. 255/258. Alegações finais complementares da suplicada às fls. 262/263, tendo a parte autora
deixado transcorrer "in albis" o lapso temporal assinalado para apresentar alegações finais, conforme certidão de fl. 266. É o
sucinto relatório. Decido. II - FUNDAMENTAÇÃOTrata-se de ação de reparação de danos pessoais de seguro obrigatório DPVAT
em virtude de suposta invalidez permanente causada em acidente de trânsito, julgado em bloco com os processos nº 3183/2015,
nos termos do art. 12, §2º, inciso II, do Novo Código de Processo Civil. O seguro DPVAT tem por objetivo garantir a satisfação de
indenização das vítimas de acidentes causados por veículos automotores que circulam por vias terrestres, cobrindo danos
pessoais decorrentes deste tipo de evento danoso. O referido seguro obrigatório foi criado pela Lei n.º 6.194/74, a qual determina
que todos os proprietários de veículos automotores de via terrestre, sem exceção, paguem o prêmio relativo ao seguro DPVAT. A
obrigatoriedade do pagamento garante às vítimas de acidentes com veículos o recebimento de indenizações em caso de morte e
invalidez permanente, além do reembolso de despesas médicas e hospitalares, ainda que os responsáveis pelos danos causados
não arquem com a reparação devida. No caso versado, trata-se de ação de reparação de danos pessoais de seguro obrigatório
DPVAT em virtude de suposta invalidez permanente causada em acidente de trânsito. Passo, então, a enfrentar as questões
necessárias ao julgamento da lide.II.1. PrescriçãoTrata-se, in casu, de ação de cobrança de diferença de indenização de seguro
DPVAT, sob o fundamento de que o pagamento administrativo foi realizado a menor.Diante disso, o prazo prescricional trienal
começa a fluir a partir da data do pagamento a menor.Nesse sentido, confira-se a orientação firmada pelo Superior Tribunal de
Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial nº 1.418.347/MG, submetido ao regime dos recursos
repetitivos:RECURSO ESPECIAL. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO.
DPVAT. COMPLEMENTAÇÃO DE VALOR. PRESCRIÇÃO. PRAZO TRIENAL. SÚMULA Nº 405/STJ. TERMO INICIAL.
PAGAMENTO PARCIAL. 1. A pretensão de cobrança e a pretensão a diferenças de valores do seguro obrigatório (DPVAT)
prescrevem em três anos, sendo o termo inicial, no último caso, o pagamento administrativo considerado a menor.2. Recurso
especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução/STJ nº 8/2008. (Recurso Especial nº
1.418.347/MG, relator o Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, j. em 08/04/2015, DJe 15/04/2015).Ainda sobre o tema, colaciono
recente julgado:APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇA DE INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO
DPVAT - PRESCRIÇÃO TRIENAL - INTELIGÊNCIA DO ART. 206, §3º, IX, C/C ART. 2.028, do CCB/2002 - TERMO INICIAL -
DATA DO PAGAMENTO A MENOR - RESP Nº 1.418.347/MG - RECURSO NÃO PROVIDO. - A simples leitura da Lei nº 6.194/74
evidencia que não foi previsto pelo legislador prazo prescricional específico para a cobrança da indenização do seguro obrigatório.
Deve ser utilizado, portanto, o prazo de três anos, indicado pelo art. 206, §3º, IX, c/c art. 2.028 do CCB/2002. - No caso específico
dos autos, o termo inicial de fluência do prazo prescricional não está vinculado à data em que houve a consolidação das lesões
suportadas pela vítima de acidente de trânsito. - Tratando-se in casu de cobrança de diferença de indenização de seguro DPVAT,
o prazo prescricional trienal começa a fluir a partir da data do pagamento administrativo, que o autor reputa efetuado a menor. - Tal
entendimento restou pacificado no c. Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp 1062336/RS, submetido ao
rito dos recursos repetitivos. (TJMG- Apelação Cível 1.0480.12.004706-7/001, Relator(a): Des.(a) Sérgio André da Fonseca Xavier,
18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 19/05/2017, publicação da súmula em 05/06/2017) Logo, considerando a data do pagamento
administrativo, qual seja, 26/08/2013 (vide fls. 60), afasto a presente prejudicial de mérito argüida pela requerida, vez que a
presente ação foi proposta em 18/03/2015. II.2. Do pagamento administrativoConsiderando o princípio da inafastabilidade da
jurisdição, reputo que o fato de já ter sido pago uma quantia pela via administrativa não obsta que a parte autora pleiteie o
pagamento da diferença do montante que entende devido, como consta no pedido inicial.II.3. Do Boletim de OcorrênciaIn casu,
rejeito o pleito apresentado pelo causídico da ré para que seja oficiado à delegacia onde supostamente foi registrada a ocorrência,
haja vista que tal documento encontra-se legível (fls. 14/16), não tendo sido demonstrado justo motivo para questionamento sobre
a autenticidade deste documento.Ademais, o fato do boletim de ocorrência ter sido providenciado de forma unilateral pela parte
autora não o invalida, uma vez que o mencionado sinistro resta incontroverso nos autos através dos demais documentos
acostados com a inicial.II. 4. Ausência do Laudo PericialEm relação ao Laudo de Exame de Corpo de Delito, reputo que o mesmo
não se configura como documento indispensável à ação de cobrança do seguro DPVAT, podendo a parte autora juntar aos autos
elementos comprobatórios da invalidez permanente. Nesse sentido colacionamos as jurisprudências seguintes:APELAÇÃO CÍVEL
- COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - LAUDO DO IML - JUNTADA
DISPENSÁVEL - PRODUÇÃO DE PROVAS - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - SENTENÇA
CASSADA. - A ausência de laudo do Instituto Médico Legal não é requisito indispensável à propositura da ação de cobrança de
indenização do seguro DPVAT, uma vez que as lesões, bem como o grau de sua extensão, poderão ser aferidos ao longo da
instrução probatória. RECURSO PROVIDO. (...) 2 - Processo: Apelação Cível; 1.0024.11.058010-7/001;
0580107-79.2011.8.13.0024 (1); zelator(a): Des.(a) Gutemberg da Mota e Silva; Data de Julgamento: 20/09/2011; Data da
publicação da súmula: 30/09/2011. (Sublinhamos)SEGURO OBRIGATÓRIO - COBRANÇA - LAUDO DO IML - DOCUMENTO
DISPENSÁVEL À PROPOSITURA DA AÇÃO PARA COBRANÇA DO DPVAT - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO
DE MÉRITO - DESCABIMENTO - POSSIBILIDADE DE APURAÇÃO DO GRAU E DA EXTENSÃO DAS LESÕES DURANTE A
INSTRUÇÃO PROCESSUAL - SENTENÇA CASSADA. A falta de juntada do laudo do Instituto Médico Legal - IML não autoriza a
extinção do processo sem resolução do mérito, por não se tratar de documento indispensável à propositura da ação de cobrança
de indenização do seguro obrigatório (DPVAT), haja vista a possibilidade de comprovação do grau e da extensão das lesões
durante a instrução processual, sobretudo por meio da prova pericial médica, se necessária. Recurso provido e sentença cassada.
Tribunal de Justiça de Minas Gerais.3 - Processo: Apelação Cível; 1.0433.09.285770-8/001; 2857708-51.2009.8.13.0433 (1);
Relator(a): Des.(a) Gutemberg da Mota e Silva; Data de Julgamento: 16/03/2010; Data da publicação da súmula: 07/04/2010. 5. Da
Constitucionalidade da Lei nº 11.945/2009Dúvidas não há quanto a constitucionalidade formal e material da MP nº 451/08 e da Lei
nº 11.945/09. Em primeiro lugar, a Medida Provisória mencionada somente veio a regulamentar dispositivo da Lei nº 6.194/74,
sendo eventual vício formal sanado quando da sua conversão. Por último, em relação à Lei nº 11.945/09, descabida a argüição de
inconstitucionalidade material em sede de controle incidental difuso, uma vez que a fixação da indenização do seguro obrigatório
DPVAT, de acordo com o grau de invalidez, respeita as normas constitucionais das quais derivam e se fundamentam, bem como o
princípio da dignidade da pessoa humana. Nesse sentido, é o entendimento já pacificado do Tribunal de Justiça do Estado do Rio
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Grande do Sul:APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. DPVAT. SINISTRO OCORRIDO NA VIGÊNCIA DA MP 451/2008. CONVERTIDA
NA LEI 11.945/2009. INDENIZAÇÃO DEVIDA DE ACORDO COM O GRAU DE INVALIDEZ DO SEGURADO. PRELIMINAR
SUSCITADA REJEITADA. 1.A seguradora demandada é parte legítima para figurar no pólo passivo, uma vez que tem o dever
jurídico de responder pelo pagamento da indenização decorrente do seguro DPVAT, pois há consórcio de seguradoras que
gerencia a distribuição dos fundos destinados ao pagamento do referido seguro. 2.Inconstitucionalidade da Lei n.º 11.945/2009.
Descabimento. Norma que apenas regrou dispositivo da Lei n.º 6.197/74, em especial no que diz respeito ao valor máximo
indenizável em caso de invalidez. Precedente desta Corte. 3. Nos sinistros ocorridos após o advento da Medida Provisória n.º
451/2008, publicada no Diário Oficial da União em 16 de dezembro de 2008, convertida na Lei 11.945 de 4 de junho de 2009, o
valor indenizatório deverá observar o grau de invalidez da parte segurada. 4. A percepção dos valores referentes ao seguro
DPVAT na esfera administrativa a título de liquidação de sinistro não importa em abdicar do direito de receber a complementação
da indenização, havendo saldo a ser satisfeito, resultante da diferença entre o valor recebido e aquele efetivamente devido em face
do percentual previsto em lei. 5. No caso em exame, a parte demandante não colacionou aos autos prova capaz de demonstrar a
ocorrência de invalidez que permitisse o recebimento de indenização no patamar máximo de 100% do capital segurado, ou
documentação apta a infirmar o percentual de invalidez apurado pela seguradora-ré. 6.Portanto, a improcedência do pedido
formulado na inicial é à medida que se impõe. Rejeitada a preliminar e, no mérito, dado provimento ao apelo. (Apelação Cível Nº
70038804126, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, Julgado em 15/12/2010).
Destacamos.6. Do méritoNo caso dos autos, diante do pagamento administrativo de R$ 6.750,00 (seis mil e setecentos e
cinquenta reais) ao requerente, bem como, os demais documentos acostados aos autos, reputo por incontroverso o nexo causal
entre o acidente relatado na exordial e as lesões sofridas pela parte autora. Passo, então, à verificação da alegada invalidez
permanente do suplicante. Nesse ponto, insta elucidar que por invalidez permanente se entende a perda ou impotência funcional
definitiva, total ou parcial, de um membro ou órgão. Configurada de modo efetivo a invalidez permanente decorrente de acidente
de trânsito via terrestre, ainda que não tenha resultado privação para o exercício laboral, faz jus a vítima ao seguro obrigatório, em
quantum correspondente à extensão da lesão, porquanto as normas que regem a matéria não exigem a inteireza da invalidez, ou
uma certa medida da perda física, mas a contempla em qualquer grau em que se verifique. No caso em comento, analisando a
prova documental careada aos autos, especialmente o laudo pericial de fls. 257/258, vê-se que as lesões sofridas pela parte autora
em virtude do aludido acidente automobilístico não resultaram em debilidade permanente ou perda ou inutilização de membro,
sentido ou função. Consoante o referido laudo acostado às fls. 257/258, as respostas aos quesitos formulados foram conclusivas;
senão, vejamos:"(...)6. Se resultou debilidade permanente ou perda ou inutilização do membro sentido ou função (resposta
especificada)? Não"(...)a) Se a vítima possui algum tipo de invalidez? Não"; Imperioso registrar que apenas a invalidez permanente
albergada pela Lei 6.174/74 é apta a ensejar o pagamento da indenização na forma pretendida. Forçoso concluir, então, que não
sendo o requerente portador de invalidez permanente, necessário reconhecer a inexistência do dever de indenizar por parte do réu
com relação ao seguro DPVAT pleiteado pelo postulante. Nesse sentido, é assente o entendimento dos Tribunais Pátrios:AÇÃO
DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - INVALIDEZ PERMANENTE - PERÍCIA MÉDICA - AUSÊNCIA DE
CONSTATAÇÃO - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. A pretensão de receber indenização oriunda do seguro obrigatório
surge somente com a prova da invalidez e dos danos sofridos, consoante se depreende do art. 5º, caput, da Lei n. 6.194/74. -
Restando comprovada pela perícia médica a inexistência de qualquer incapacidade permanente no autor, em virtude do acidente,
impõe-se a improcedência do pleito indenizatório. (TJMG- Apelação Cível 1.0145.14.005285-6/001, Relator(a): Des.(a) Newton
Teixeira Carvalho , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/03/2017, publicação da súmula em 24/03/2017). Destacamos. Nesse
sentido, a presente ação deve ser julgada improcedente, uma vez que o laudo pericial acostado aos autos concluiu que a parte
autora não está inválida permanentemente, não fazendo jus, portanto, ao recebimento da indenização oriunda do seguro
obrigatório em tela, já que, para o recebimento da indenização, é condição sine qua non que a lesão sofrida pela segurada lhe
acarrete invalidez permanente.III - DISPOSITIVO Isto posto, REJEITO O PEDIDO INICIAL, à falta de amparo legal, com
fundamento no art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil.Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e
honorários advocatícios, estes fixados no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando a
exigibilidade de tais verbas suspensa por ser beneficiária da Justiça Gratuita (fls. 33), nos termos do art. 98, §2º e §3º, do
CPC/2015. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Oportunamente, arquivem-se os autos, com baixa na distribuição.Timon-MA, 27
de junho de 2017 - Juíza Susi Ponte de Almeida - Titular da 2ª Vara Cível de Timon.

PROCESSO Nº 0001487-10.2016.8.10.0060 (15592016)
AÇÃO: PROCEDIMENTOS ESPECIAIS DE JURISDIÇÃO CONTENCIOSA | USUCAPIÃO

AUTOR: MARIA NAZARENA JACINTO DE SOUSA
ADVOGADO: ELIAS ARAÚJO DOS MARTÍRIOS MOURA FÉ ( OAB 1914/88-PI )

REU: ANTONIO SOARES DA SILVA FILHO e ELIANE ANDRADE DE OLIVEIRA SILVA
ADVOGADO: HERNAN ALVES VIANA ( OAB 5954-PI ) e HERNAN ALVES VIANA ( OAB 5954-PI ) e THIAGO JEFFERSON
MACHADO SILVA ( OAB 11457A-MA ) e THIAGO JEFFERSON MACHADO SILVA ( OAB 11457A-MA ) e WELLINGTON DOS
SANTOS COSTA ( OAB 7365-PI ) e WELLINGTON DOS SANTOS COSTA ( OAB 7365-PI )

PROCESSO N° 1487-10.2016.8.10.0060 (1559/2016)AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIOREQUERENTE: MARIA
NAZARENA JACINTO DE SOUSAREQUERIDOS: ELIANE ANDRADE DE OLIVEIRA E ANTÔNIO SOARES DA SILVA FILHO
SECRETARIA DA 2ª VARA CÍVEL SENTENÇA Vistos etc. MARIA NAZARENA JACINTO DE SOUSA ingressou em juízo com a
presente AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO em face de ELIANE ANDRADE DE OLIVEIRA e ANTÔNIO SOARES DA
SILVA FILHO, todos qualificados nos autos às fls. 03, objetivando o reconhecimento da prescrição aquisitiva do imóvel residencial
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situado na Rua Tibúrcio de Sousa Pena, nº 730, bairro Parque Alvorada, Timon-MA. Com a inicial juntou os documentos de fls.
15/73. Em despacho às fls. 74 foram deferidos os benefícios da justiça gratuita, bem como, determinado as providências elencadas
nos arts. 942 e 943 do CPC e nomeando Curador para os interessados ausentes e desconhecidos. Edital de citação dos
interessados ausentes, incertos e desconhecidos às fls. 77. Manifestação do Estado do Maranhão informando não possuir
interesse no feito às fls. 80. Contestação acompanhada de documentos 89/112. Réplica à contestação às fls. 118/125.
Contestação do Estado do Maranhão às fls. 141/149. Manifestação do Município de Timon e da União informando não possuir
interesse no feito, respectivamente, às fls. 133/135 e 137/140. Em despacho de fls. 142 foi determinada a expedição de ofício à
Secretaria de Planejamento Municipal para realização de planta de situação e localização do imóvel. Oficio da Secretaria de
Planejamento acompanhada da planta de localização do imóvel objeto da lide à fl. 146. Os autos vieram conclusos, oportunidade
em que foi constatado que a presente demanda foi interposta quando em trâmite a ação possessória nº 5837/2015, o que é vedado
pelo art. 557, do CPC. Foi, então, determinada a intimação da parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se nos
autos sobre a possibilidade de extinção do feito sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto de constituição e de
desenvolvimento válido e regular do processo. Regularmente intimado, o autor apresentou petitório de fls. 151/154. É, em síntese,
o relatório. Decido. Trata-se de Ação de Usucapião Extraordinário interposta, em 17/03/2016, por Maria Nazarena Jacinto de
Sousa, em face de Eliane Andrade de Oliveira e Antônio Soares da Silva Filho, pretendendo o reconhecimento da prescrição
aquisitiva do imóvel residencial situado na Rua Tibúrcio de Sousa Pena, nº 730, bairro Parque Alvorada, Timon-MA. O processo
em apenso (processo nº 5837/2015), por sua vez, cuida de ação de reintegração de posse manejada em 30/11/2015 por Eliane
Andrade de Oliveira frente a Maria Narazera Jacinto de Sousa, envolvendo o aludido imóvel. Nesse contexto, constata-se que a
presente demanda de usucapião foi ajuizada quando pendente a ação possessória em apenso (Processo nº 5837/2015), o que era
vedado pelo art. 923 do CPC/73, artigo este que estava em vigor quando da sua propositura. Estabelece o mencionado dispositivo
legal, in verbis:Art. 923. Na pendência do processo possessório, é defeso, assim ao autor como ao réu, intentar a ação de
reconhecimento do domínio. (CPC/73) Sobre o tema, oportuno transcrever excerto do livro Processo Civil e Legislação Processual
na época em vigor (Theotonio Negrão, José Roberto F. Gouvêa, Luis Guilherme A. Bondioli, João Francisco N. da Fonseca; ed. 44;
2012):"Na pendência do processo possessório é vedado tanto ao autor como ao réu intentar a ação de reconhecimento de
domínio, nesta compreendida a ação de usucapião. A proibição de propor-se ação de reconhecimento de domínio não se limita à
ação reivindicatória; estende-se ao ajuizamento também na ação de usucapião´ (RSTJ 195/336: 4ªT., REsp 171624). Assim, o
autor de ação possessória não pode, na pendência desta, mover ação de usucapião: RJTJESP 124/297." (fl.989) Diante disso, o
presente processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por violar o disposto no art. 923 do CPC/73, haja vista que carece a
demanda de pressuposto válido para seu desenvolvimento, por pender condição impeditiva ao ajuizamento da ação. Nesse
sentido, colaciono julgados do STJ e do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais: AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. USUCAPIÃO. PENDÊNCIA DE AÇÃO POSSESSÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE. ART. 923 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA.
AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A usucapião integra o rol de formas de aquisição originária da propriedade e, consequentemente, a
ação que busca seu reconhecimento, invariavelmente, discutirá o domínio do bem. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça orienta-se no sentido de vedar o manejo de ação de usucapião, quando pendente ação possessória envolvendo as
mesmas partes e o mesmo objeto, conforme inteligência do artigo 923 do Código de Processo Civil. 3. É predominante a
jurisprudência desta Corte em reconhecer a viabilidade de o órgão julgador adotar ou ratificar o juízo de valor firmado na sentença,
inclusive transcrevendo-o no acórdão, sem que tal medida encerre omissão ou ausência de fundamentação no decisum. 4. Agravo
regimental a que se nega provimento. STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL : AgRg no AgRg no AREsp 318166 SP 2013/0083197-8. Julgada em 25 de Fevereiro de 2014. Publicada no DJe
28/03/2014. AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE USUCAPIÃO - IMPOSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO
PETITÓRIA NO CURSO DE AÇÃO POSSESSÓRIA - ART.923, CPC - EXTINÇÃO DO PROCESSO - POSSIBILIDADE. -
Verificando-se que a ação petitória fora ajuizada quando estava em curso ação possessória, o Magistrado deve extinguir o
processo sem resolução de mérito, e não suspendê-lo, à inteligência do disposto no art. 923 do CPC. (TJMG - Agravo de
Instrumento-Cv 1.0081.12.000873-5/001, Relator(a): Des.(a) Dárcio Lopardi Mendes , 4ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em
13/02/2014, publicação da súmula em 19/02/2014) APELAÇÃO - USUCAPIÃO ESPECIAL URBANO - AÇÃO PETITÓRIA NO
CURSO DE AÇÃO POSSESSÓRIA - INADMISSIBILIDADE - APLICAÇÃO DO ART. 923, DO CPC - EXTINÇÃO DO FEITO
MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Encontrando-se pendente ação de reintegração de posse, é vedado o ajuizamento da
presente ação de usucapião, nos termos do art. 923, do CPC, devendo, pois, ser mantida a extinção do processo, sem julgamento
do mérito. Recurso a que se nega provimento. TJ-MG - Apelação Cível : AC 10702110432789001 MG. Câmaras Cíveis / 17ª
CÂMARA CÍVEL. Julgada em 6 de Junho de 2013. Destaco, por oportuno, que a vedação imposta pelo art. 923 do CPC/73
encontra-se reproduzida no caput do art. 557 do Código de processo Civil de 2015, ipsis litteris:Art. 557. Na pendência de ação
possessória é vedado, tanto o autor quanto ao réu, propor ação de reconhecimento do domínio, exceto se a pretensão for
deduzida em face de terceira pessoa. Nesse ponto, cumpre ressaltar ser incabível qualquer alegação de que a presente demanda
poderia ser manejada tendo em conta a presença do Sr. Antônio Soares da Silva Filho na lide, posto que, por certo, este encontra-
se no polo passivo da ação tão somente por ser cônjuge da proprietária registral do imóvel, não podendo ser considerado,
portanto, "terceiro" para fins do artigo supracitado. Isto posto, com fundamento no artigo 557, caput, c/c art. 485, IV, do CPC/2015,
julgo extinto o processo sem resolução de mérito. Condeno a parte autora ao pagamento das despesas processuais e honorários
advocatícios, estes fixados no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade de tais verbas
suspensa em face dos benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 98, §2º e §3º, do CPC/2015. Publique-se. Registre-se.
Intime-se. Oportunamente, arquivem-se os autos, com baixa na distribuição. Timon-MA, 26 de junho de 2017.Juíza Susi Ponte de
Almeida Titular da 2ª Vara Cível de Timon/MA Resp: 014415

PROCESSO Nº 0001807-94.2015.8.10.0060 (19762015)
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AÇÃO: PROCESSO DE EXECUÇÃO | EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

AUTOR: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA
ADVOGADO: ELANO LIMA MENDES E SILVA ( OAB 6905-PI )

REU: MARCOS DIEGO SILVA

Processo nº: 1807-94.2015.8.10.0060 (1976/2015) vnb SENTENÇAAdministradora de Consórcio Nacional Honda Ltda., já
qualificado(a) nos autos, ingressou em juízo, inicialmente, com a presente Ação de Busca e Apreensão em face de Marcos Diego
Silva, cuja qualificação também já figura nos autos, alegando, em síntese, que os dois celebraram contrato de financiamento para
aquisição de veículo automotor, com alienação fiduciária do bem como garantia do cumprimento da avença.O(a) requerido(a) teria
incorrido em mora, enquadrando-se nos preceitos do Art. 2.º do Decreto Lei n.º 911/69, substrato fático-jurídico este do qual se
valeu a parte autora para pedir a busca e apreensão do bem descrito na inicial.Decisão de fl. 23 deferiu a liminar de busca e
apreensão.Certidão do meirinho, à fl. 25, no sentido de que não teria cumprido o mandado de busca e apreensão, posto que não
teria encontrado o veículo na posse do requerido, o qual não teria informado o paradeiro do bem em questão, informação esta
acerca da qual foi intimada a parte autora para se manifestar, vide ato ordinatório de fl. 26.Despacho de fl. 29 determinou a
intimação da parte autora para requerer a conversão do presente feito em execução, pleito este formulado, à fls. 32/33, sendo
deferida a convolação em comento às fls. 35/35-v.Atestou o Sr. oficial de Justiça, à fl. 39, que foi citado o executado, o qual não
pagou a dívida no prazo que lhe fora facultado, não sendo encontrados bens passíveis de constrição judicial, tal qual informado às
fls. 40 e 41.Devidamente instado a se manifestar (ato ordinatório de fl. 42), a postulante, deixou transcorrer in albis o prazo que lhe
fora facultado, conforme certidão de fl. 44.Em peça que repousa, à fl. 46, foram requeridas diligências eletrônicas para fins de
identificação de endereço atualizado do executado, o que foi indeferido, à fl. 48, oportunidade em que se estipulou a intimação da
postulante para manifestar interesse no prosseguimento do feito, sob pena de suspensão da execução ante a ausência de bens
penhoráveis.Em petitório de fl. 50, pediu-se penhora on-line de ativos do executado, pleito este deferido, à fl. 51, não se logrando
êxito na constrição em questão, razão pela qual estipulou-se a intimação do credor para requerer o que achasse cabível, sob pena
de sobrestamento do feito pela ausência de bens penhoráveis.Em petitório de fl. 60, foi requerida a desistência do feito.Vieram os
autos conclusos.É o breve relato.Decido.Uma das formas de extinção do processo, sem resolução do mérito, ocorre com a
desistência, devidamente homologada. Dispõe o artigo 485 do Código de Processo Civil de 2015:"Art. 485. O juiz não resolverá o
mérito quando:(...) VIII - homologar a desistência da ação;"No caso em exame, deve-se presumir pela desistência do feito, sem
que haja qualquer obstáculo para a homologação, vez que o pleito ocorreu antes do oferecimento de defesa pelo executado(a), a
teor da previsão normativa do artigo 485, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, aplicável, subsidiariamente, em âmbito de
execução de título extrajudicial, conforme Art. 771, parágrafo único, do Digesto Processual Civil.Destarte, tendo em vista o ato
unilateral da parte demandante no sentido de abdicar, expressamente, da sua posição processual, homologo a desistência da ação
para que produza seus efeitos jurídicos, em conformidade com o § 1º do Art. 200 do Codex Processual Civil de 2015, julgando
extinto o presente feito, sem resolução do mérito, à luz do Art. 485, VIII, do CPC/2015.Condeno a parte autora ao pagamento das
custas processuais, nos termos do Art. 90 do Digesto Processual Civil de 2015.Sem honorários, porquanto não foi apresentada
defesa pelo(a) requerido(a).P.R.I. Arquive-se, após as cautelas legais.Timon-MA, 30 de maio de
2017.________________________________Juíza Susi Ponte de AlmeidaTitular da 2ª Vara Cível de Timon-MA Resp: 1503168

PROCESSO Nº 0001844-87.2016.8.10.0060 (19332016)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO SUMÁRIO

AUTOR: LUIS CARLOS DA SILVA SANTOS
ADVOGADO: DAVID MOREIRA BARROS VILACA ( OAB 11135-PI ) e JOÃO VICTOR SERPA DO NASCIMENTO DELGADO (
OAB 10647-PI )

REU: BOA OPCAO VEICULOS

Processo nº. 1844-87.2016.8.10.0060 (1933/2016) vnb SENTENÇA Vistos etc.LUIS CARLOS DA SILVA SANTOS, já qualificado,
ingressou com a presente AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS em face
de BOA OPÇÃO VEÍCULOS, conforme fatos aduzidos na exordial.Instruem a peça portal os documentos de fls. 11/27.Despacho
de fl. 28 concedeu os benefícios da Justiça Gratuita, bem como designou audiência de conciliação ou mediação.Na data marcada
para sessão inaugural, as partes não chegaram a um acordo, conforme termo de audiência de fl. 32.Foi certificado, à fl. 35,
decurso do prazo facultado ao réu para defesa.Em petitório de fl. 37, pugnou-se pelo julgamento antecipado da lide.Decisão de fl.
39, em face da possibilidade de extinção do feito, dada a ilegitimidade passiva, determinou a intimação do autor para se
manifestar, sob pena de julgamento do feito no estado em que se encontra, manifestando-se o requerente, à fl. 42, vindicando pela
decretação da revelia da empresa ré, ou, alternativamente, pela substituição do polo passivo pelo suposto proprietário da empresa
requerida.À fl. 43, estipulou-se que o demandante aportasse aos autos documento apto a comprovar a existência legal, ou não, da
empresa ré, bem como evidenciasse, se fosse o caso, a eventual condição do Sr. Andler do Nascimento Sousa de representante
legal da azienda requerida, mais uma vez, sob pena de julgamento no estado em que se encontra, transcorrendo, in albis, o prazo
que lhe fora facultado, vide certidão de fl. 47.Vieram os autos conclusos. É o relatório. Decido.No caso sub examine, não havendo
nos autos certeza quanto à existência legal da empresa demandada, tampouco sendo comprovado que o Sr. Andler do
Nascimento Sousa é representante legal da pessoa jurídica em questão, esclarecimentos estes que estariam adstritos aos
requisitos da exordial, conforme dicção do Art. 319, II, do CPC/2015, não se desincumbindo o autor do ônus processual que lhe
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competia, quedando-se inerte, em que pese devidamente intimado para se manifestar, conforme certidão de fl. 47, vislumbra-se,
pois, no estado em que se encontram os autos, a inadequação do polo passivo desta demanda, matéria esta de ordem pública,
passível de ser enfrentada de ofício (Art. 267, § 3º, do CPC).Com efeito, no presente caso concreto, evidenciado está óbice
intransponível ao prosseguimento da ação, uma vez que o requerente não demonstrou a legitimidade da pessoa jurídica requerida,
cuja existência legal sequer foi evidenciada, tampouco sendo esclarecida a natureza da azienda em comento e quem seria o
representante legal daquela, não sendo possível, ademais, após a estabilização subjetiva da demanda, decorrente da citação
válida, alterar o polo passivo da ação. Assim, clarividente está vício insanável que consiste na ilegitimidade da parte ré, afigurando-
se como medida processual cabível a extinção do processo, sem resolução do mérito, com base no Art. 485, VI, do CPC/2015.Isto
posto, com base no art. 485, VI, do CPC/2015, extingo o presente feito, sem resolução do mérito, em face da patente ilegitimidade
passiva.Despesas processuais pela parte requerente, conforme inteligência do Art. 485, §2º, in fine, do CPC/2015, ficando tais
obrigações sob condição suspensiva de exigibilidade pelos 05 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado do decisum, dado
os benefícios da Justiça Gratuita, que ora defiro.Sem honorários, porquanto não foi apresentada defesa pela parte ré.Observadas
as formalidades legais, arquive-se.Intime-se.Timon-MA, 31 de maio de 2017.________________________________Juíza Susi
Ponte de AlmeidaTitular da 2ª Vara Cível de Timon-MA Resp: 1503168

PROCESSO Nº 0001857-86.2016.8.10.0060 (19482016)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

AUTOR: MARIA FRANCISCA DE OLIVEIRA
ADVOGADO: ANTONIA DHARLEY DE SOUSA SANTOS PASSOS ( OAB 9834-PI )

REU: ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
ADVOGADO: PEDRO ROBERTO ROMÃO ( OAB SP 209.551 ) e EDUARDO HENRIQUE TOBLER CAMUPUM (OAB PI 9063)

PROCESSO N º: 1857-86.2016.8.10.0060 (1948/2016)AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C DANOS MORAIS
REQUERENTE: MARIA FRANCISCA DE OLIVEIRAREQUERIDA: ITAU - ADMINISTRADORA DE CONSORCIO
LTDASECRETARIA JUDICIAL DA 2ª VARA CÍVEL SENTENÇA I - RELATÓRIO Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO DE RESTITUIÇÃO
DE VALORES C/C DANOS MORAIS proposta por MARIA FRANSCISCA DE OLIVEIRA contra ITAU - ADMINISTRADORA DE
CONSORCIO LTDA, ambos qualificados nos autos, consoante os argumentos da peça portal de fls. 03/10. A requerente alega, em
síntese, que em março de 2015 assinou uma Proposta de Participação em Grupo de Consórcio junto à requerida, realizando um
lance no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), sendo contemplada em 18/03/2015 com um crédito de R$ 29.270,00 (vinte e nove
mil e duzentos e setenta reais). Aduz, ainda, que embora tenha procurado três concessionárias diferentes para aquisição de um
veículo, o requerido recusou-se imotivadamente a efetuar a transação financeira. Por conseguinte, requer a restituição dos valores
pagos, inclusive a quantia referente a tarifas, o que, segundo a peça portal, equivaleria a R$ 383,24 (trezentos e oitenta e três reais
e vinte e quatro centavos), bem como, danos morais no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Com a inicial juntou
documentos de fls. 10/17.Após regular emenda à exordial, em despacho de fl. 29 foi determinada a citação do requerido e
designada a audiência de conciliação/mediação. Contestação acompanhada de documentos às fls. 34/71. Termo da audiência à fl.
83 Na oportunidade, as partes não celebraram acordo. Réplica à contestação, acompanhada de documentos, às fls. 85/92. Termo
de audiência de saneamento compartilhado à fl. 96. Na ocasião, após dispensarem a produção de outras provas, as partes
apresentaram alegações finais remissivas. É o relatório. Decido.II - FUNDAMENTAÇÃO Inicialmente, cumpre asseverar a
aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, vez que se trata de relação consumerista. Nesse esteio,
cabível à hipótese versada a incidência da norma do art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, com a consequente
inversão do ônus da prova, em favor do autor-consumidor, o que foi deferido nos autos à fl. 96. Passando à análise do mérito,
constata-se que a presente demanda versa sobre suposta negativa de restituição de valores ofertados pela parte autora a título de
lance ao consórcio no mês de março de 2015, bem como, a existência ou não de danos morais à parte autora em virtude da
conduta da empresa requerida. Em sede de defesa, a ré sustentou que teria estornado o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais)
objeto do lance referido na peça portal em momento anterior à propositura da presente ação, especificamente em março de 2015.
De fato, o contexto probatório dos autos, em especial o documento de fl. 87, demonstra que a quantia de R$ 7.000,00 (sete mil
reais) referente ao lance realizado em março de 2015 foi efetivamente estornada à requerente na data de 18/03/2015. A autora, em
sede de réplica, não se insurgiu quanto a tal fato. Ao contrário, confirmou tal estorno, embora tenha sustentado a existência de
outro lançamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais) em favor do requerido. Ocorre que este segundo lançamento de R$ 7.000,00
(sete mil reais) em favor do réu, que segundo o documento de fl. 87 ocorreu em maio de 2015, não é objeto desta lide, vez que a
peça portal refere-se tão somente a lance realizado em março de 2015. Nesse contexto, considerando que o juiz está adstrito aos
limites da lide, os quais são estabelecidos pela inicial e pela contestação, não podendo deles se afastar, nos termos dos arts. 141,
322 e 492 do Código de Processo Civil, o pedido inaugural de restituição da quantia de R$ 7.000,00 deve indeferido. Quanto à
restituição da quantia referente a tarifas, qual seja, R$ 383,24 (trezentos e oitenta e três reais e vinte e quatro centavos), observa-
se que não há nos autos comprovação do pagamento de tal montante em favor do réu a justificar a restituição pretendida. In casu,
o extrato bancário faz menção a valor diverso, constando lançamento intitulado "TRANSFERÊNCIA SALDO" no montante de R$
383,34 (trezentos e oitenta e três reais e trinta e quatro centavos). Ademais, não há que se presumir que o mesmo tenha sido
destinado ao réu, posto que a denominação de tal lançamento foi diversa ao constante do valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), no
qual indica "CXE TEF 7962.07750-4/500). Nesse viés, não restando comprovada qualquer ato ilegal por parte da requerida no que
refere à restituição dos valores ora reclamados, não há que se falar em ocorrência de danos morais à suplicante. Assim, não há
como se reconhecer qualquer constrangimento causado pela requerida à requerente, de forma a ensejar a indenização pretendida,
à falta da comprovação do nexo de causalidade, pressuposto que sustenta a reparação civil, tanto material quanto moral.Nesse
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sentido:RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C
RESCISÃO CONTRATUAL. CONSÓRCIO. ALEGAÇÃO DE INFORMAÇÃO ENGANOSA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO
COMPROVADO. AFASTADA A RESTITUIÇÃO IMEDIATA DAS PARCELAS PAGAS NOS TERMOS DA LEI 11.975/08.
AUSÊNCIA PROBATÓRIA. ART.373, I, DO NCPC. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº. 15 DAS TURMAS RECURSAIS CÍVEIS. (...) 7.
Descabida a condenação ao dever de indenizar por danos morais diante da inexistência de demonstração de conduta ilícita da ré a
ensejar o suposto abalo moral passível de justificar a incidência da verba indenizatória postulada. RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71006148662, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Mara Lúcia Coccaro
Martins Facchini, Julgado em 26/07/2016) III - DISPOSITIVO Ante o exposto, rejeito os pedidos iniciais, com fundamento no art.
487, I, do Código de Processo Civil vigente. Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais, bem como, em
honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §2º, do NCPC), ficando
a exigibilidade de tais verbas devidas pelo postulante suspensa em face dos benefícios da Justiça Gratuita, que ora defiro à
postulante, nos termos do art. 98, §2º e §3º, do CPC/2015. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após, observadas as
formalidades legais, arquive-se.Timon/MA, 26 de junho de 2017.Juíza Susi Ponte de AlmeidaTitular da 2ª Vara Cível de Timon
Resp: 014415

PROCESSO Nº 0002840-85.2016.8.10.0060 (29712016)
AÇÃO: PROCESSO CAUTELAR | BUSCA E APREENSÃO

REQUERENTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA
ADVOGADO: ELIETE SANTANA MATOS ( OAB 10423-CE ) e HIRAN LEÃO DUARTE ( OAB 10422-CE ) e LAURISSE
MENDES RIBEIRO ( OAB 13278A-MA )

REQUERIDO: FRANCISCO KENEDY SOUSA

PROCESSO Nº: 2840-85.2016.8.10.0060 (2971/2016)AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO REQUERENTE: ADMINISTRADORA DE
CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDAREQUERIDO: FRANSCISCO KENEDY SOUSASECRETARIA JUDICIAL DA 2º VARA
CÍVELSENTENÇAVistos etc.ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA, qualificado nos autos, por seu
advogado, interpôs AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO em face de FRANCISCO KENEDY SOUSA, também qualificado, com
fundamento no Decreto-Lei nº 911/69, visando a retomada do veículo marca/modelo HONDA/CG 150 FAN ESDI PRETA, ano de
fabricação 2014, cor PRETA, Chassi nº 9C2KC1680ER581429, alegando, em resumo, que celebrou contrato garantido por
alienação fiduciária com a parte requerida, a ser pago em prestações mensais e sucessivas, tendo esta se tornado inadimplente. À
fls. 27/27-v o feito foi extinto sem resolução do mérito. A parte autora, então, interpôs recurso de apelação (fls. 31/39), pelo que
este juízo, em sede de retratação, tornou sem efeito a sentença antes proferida e deferiu a medida liminar, determinando a citação
do réu (fls. 43/44).Auto de busca, apreensão e depósito à fl. 47. Foi, então, certificado nos autos que, embora citada para contestar
a ação, sob pena de revelia e confissão, a parte requerida deixou transcorrer in albis o prazo fixado (fls. 49).É o breve relatório.
Decido. A parte demandada é revel, devendo ser aplicado à espécie o que dispõe o artigo 344 do Código de Processo Civil e,
estando o pedido devidamente instruído com o contrato firmado entre as partes e a comprovação da mora no pagamento das
prestações, não há necessidade de produção de prova em audiência, passando-se ao julgamento da questão, no estado em que
se encontra o processo, nos termos do artigo 355, inciso II, do Código de Processo Civil. Trata-se, neste caso, de um Contrato de
Alienação Fiduciária em Garantia firmado entre as partes, para aquisição, pela parte requerida, de um veículo automotor com
financiamento para pagamento parcelado. Inicialmente, cumpre esclarecer que o Decreto-Lei nº 911/69 foi recepcionado pela
Constituição Federal de 1988, sendo ele o regramento legal aplicável na presente demanda.Esse é o entendimento dos tribunais
pátrios:RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO. ORIENTAÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. LIMINAR. REQUISITOS
LEGAIS. COMPROVAÇÃO DA MORA. INADIMPLEMENTO DO DEVEDOR. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO. PODER GERAL DE
CAUTELA. RECURSO DESACOLHIDO. I - Na linha da orientação do Supremo Tribunal Federal, as disposições contidas no
Decreto-Lei n. 911/69 foram recepcionadas pela Constituição. II - Comprovada a mora e o inadimplemento da devedora, e ausente
qualquer circunstância que possa afastar a aplicação da referida norma (v.g, serem os bens indispensáveis ao sustento do
devedor), a concessão da liminar na ação de busca e apreensão se justifica, nos termos do art. 3º do Decreto-Lei n. 911/69. III -
Pelo poder geral de cautela, pode o juiz, diante das circunstâncias do caso, deixar de conceder a liminar de busca e apreensão,
como no caso. STJ - Tipo do Documento: ACÓRDÃO - RECURSO ESPECIAL - Número do Processo: 151272 - UF do Processo:
SP - QUARTA TURMA - Data de Decisão: 10/12/2002 - Ministro Relator: SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA.Assim, a ação
fundamenta-se na inadimplência da parte ré, amparada na legislação específica, que permite a venda do bem pelo proprietário
fiduciário para reaver seu citado crédito e as despesas com a sua cobrança. Devidamente citada, a teor da certidão de fls. 49, a
parte demandada deixou transcorrer in albis o prazo estabelecido para a defesa, dando ensejo à revelia.A revelia faz presumir
verdadeiros os fatos alegados na peça vestibular, com suas consequências jurídicas, nos termos dos artigos 344, do Código de
Processo Civil, máxime ante a existência nos autos de documentos que corroboram esta presunção, quais sejam, a notificação
extrajudicial dirigida ao réu acerca da inadimplência da obrigação e recebimento no endereço do suplicado.Assim, apesar da
revelia e da presunção de veracidade dos fatos não contestados, utilizo o Princípio do Convencimento Motivado do Juiz e constato
que a parte suplicada tornou-se inadimplente em virtude de relação contratual, sendo constituída em mora. Isto posto, com
fundamento no artigo 487, I, do Código Processual Civil c/c o art. 1°, § 4° c/c artigo 2°, do Decreto-Lei n° 911/69, acolho o pedido
inicial o pedido vestibular, declarando rescindido o contrato e consolidando a posse e o domínio do bem móvel descrito na inicial
para a empresa Requerente e proprietária fiduciária. Em consequência, autorizo a venda do bem móvel a terceiros interessados,
na forma do artigo 2°, do Decreto-Lei n° 911/69, independentemente de prévia avaliação, devendo o preço da venda ser aplicado
para pagamento do crédito da empresa requerente e as despesas com esta ação, e a sobra do valor apurado, se houver, ser
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repassada à parte requerida.Confirmo, pois, a liminar deferida nos autos.Procedo à retirada da restrição do bem objeto deste feito
junto ao sistema RENAJUD, acostando aos autos o documento referido.Condeno ainda a parte suplicada ao pagamento das
despesas processuais e honorários advocatícios, estes últimos fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa,
nos termos do art. 85, §2º, do CPC.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Oportunamente, arquivem-se os autos, com baixa na
distribuição.Timon, 19 de junho de 2017.Juíza Susi Ponte de AlmeidaTitular da 2ª Vara Cível de Timon Resp: 014415

PROCESSO Nº 0003070-64.2015.8.10.0060 (34002015)
AÇÃO: PROCESSO DE EXECUÇÃO | EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

REQUERENTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA
ADVOGADO: DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO ( OAB 31618-SP ) e EDEMILSON KOJI MOTODA ( OAB 231747-SP
)

REQUERIDO: BENILDO RODRIGUES DOS SANTOS

Processo nº: 3070-64.2015.8.10.0060 (3400/2015) vnb SENTENÇAConsórcio Nacional Honda Ltda., já qualificado(a) nos autos,
ingressou em juízo, inicialmente, com a presente Ação de Busca e Apreensão em face de Benildo Rodrigues dos Santos, cuja
qualificação também já figura nos autos, alegando, em síntese, que os dois celebraram contrato de financiamento para aquisição
de veículo automotor, com alienação fiduciária do bem como garantia do cumprimento da avença.O(a) requerido(a) teria incorrido
em mora, enquadrando-se nos preceitos do Art. 2.º do Decreto Lei n.º 911/69, substrato fático-jurídico este do qual se valeu a parte
autora para pedir a busca e apreensão do bem descrito na inicial.Decisão de fl. 33 deferiu a liminar de busca e apreensão.Certidão
do meirinho, à fl. 35-v, no sentido de que não teria cumprido o mandado de busca, apreensão, posto que a parte ré informou que
vendeu o veículo objeto deste feito, informação esta acerca da qual foi intimado o requerente para se manifestar.Em petitório de
fls. 39/41, foi requerida a conversão da busca e apreensão em execução, acatando-se tal convolação, às fls. 43/43-v.O Sr. Oficial
de Justiça, à fl. 46, atestou que citou o executado.Requerimento de juntada de substabelecimento à fl. 48.Tal qual certificado, à fl.
50, em que pese devidamente citado o devedor, deixou transcorrer in albis o prazo que lhe fora facultado, bem como não foram
encontrados bens daquele passíveis de penhora, vide certidões, respectivamente, às fls. 50 e 51.Instado a se manifestar (ato
ordinatório de fl. 52), o exequente, à fl. 55, postulou pela constrição eletrônica de bens, reportando-se como inexistente a peça em
questão, dado que mera cópia reprográfica, não sendo aportados aos autos os respectivos originais, conforme decisão de fls.
57/57-v, ao final da qual, estipulou-se a intimação do credor para requerer o que achasse cabível ao andamento do feito.Pedido de
suspensão do feito foi formulado à fl. 61.À fl. 63, requereu-se a desistência do feito.Por ocasião da correição ordinária de 2017,
estipulou-se que os autos voltassem conclusos para deliberação.Decisum de fl. 67 estipulou a intimação pessoal do executado
para se manifestar sobre o pleito de desistência, quedando-se este inerte, não obstante devidamente intimado, vide certidão de fl.
69.Vieram os autos conclusos.É o breve relato.Decido.Uma das formas de extinção do processo, sem resolução do mérito, ocorre
com a desistência, devidamente homologada. Dispõe o artigo 485 do Código de Processo Civil de 2015:"Art. 485. O juiz não
resolverá o mérito quando:(...) VIII - homologar a desistência da ação;"No caso em exame, deve-se presumir pela desistência do
feito, sem que haja qualquer obstáculo para a homologação, vez que o pleito ocorreu antes do oferecimento de defesa pelo
executado(a), a teor da previsão normativa do artigo 485, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, aplicável, subsidiariamente,
em âmbito de execução de título extrajudicial, conforme Art. 771, parágrafo único, do Digesto Processual Civil.Destarte, tendo em
vista o ato unilateral da parte demandante no sentido de abdicar, expressamente, da sua posição processual, homologo a
desistência da ação para que produza seus efeitos jurídicos, em conformidade com o § 1º do Art. 200 do Codex Processual Civil de
2015, julgando extinto o presente feito, sem resolução do mérito, à luz do Art. 485, VIII, do CPC/2015.Condeno a parte exequente
ao pagamento das custas processuais, nos termos do Art. 90 do Digesto Processual Civil de 2015.Sem honorários, porquanto não
foi apresentada defesa pelo(a) executado(a).P.R.I. Procedo, nesta data, à retirada de restrição do veículo junto ao sistema
RENAJUD.Arquive-se, após as cautelas legais.Timon-MA, 26 de junho de 2017.________________________________Juíza Susi
Ponte de AlmeidaTitular da 2ª Vara Cível de Timon-MA Resp: 014415

PROCESSO Nº 0003197-02.2015.8.10.0060 (35392015)
AÇÃO: PROCEDIMENTOS ESPECIAIS DE JURISDIÇÃO CONTENCIOSA | USUCAPIÃO

AUTOR: GONÇALA DOS REIS BEZERRA
DEFENSOR PÚBLICO: TATIANA GADELHA MALTA RUFINO ( OAB -MA )

REU: FRANCISCO DE ASSIS SÁ
DEFENSOR PÚBLICO: RICARDO LUIS DE ALMEIDA TEIXEIRAS

PROCESSO N.º 3197-02.2015.8.10.0060 (3539/2015)AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO DE DOMÍNIO ÚTIL
REQUERENTE: GONÇALA DOS REIS BEZERRAREQUERIDO: FRANCISCO DE ASSIS SÁSECRETARIA JUDICIAL DA 2ª
VARA CÍVEL SENTENÇAI- RELATÓRIO Vistos, etc. GONÇALA DOS REIS BEZERRA ingressou em juízo com a presente AÇÃO
DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO DE DOMÍNIO ÚTIL em face de FRANCISCO DE ASSIS SÁ, todos qualificados nos autos,
alegando que exerce a posse de forma mansa, pacifica e ininterrupta do imóvel descrito na exordial por aproximadamente 16 anos.
Com a inicial juntou os documentos de fls. 10/34. Em despacho de fls. 35 foram deferidos os benefícios da justiça gratuita e a
prioridade de tramitação, determinando, outrossim, a citação por edital do requerido e dos réus incertos, bem como, a citação
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pessoal dos confinantes. Na oportunidade, ainda, foi determinada a notificação dos representantes das Fazendas Públicas. Edital
de Citação do requerido às fls. 36. Edital de Citação dos interessados ausentes, incertos e desconhecidos às fls. 38. Mandado de
citação dos confiantes devidamente cumprido às fls. 41/42. Contestação apresentada pelo curador do réu citado por edital às fls.
46/49. Contestação do curador especial dos interesses dos ausentes, incertos e desconhecidos às fls. 51/53. Manifestação do
Parquet requerendo diligências às fls. 62, o que foi deferido às fls. 63.Réplica à contestação às fls. 71/72. Em petitório de fls. 74 o
Estado do Maranhão informou não possuir interesse na lide. Ofício do Secretário Municipal de Planejamento juntando documento,
às fls. 75/76. Decisão reconhecendo a ausência de interesse do Município às fls. 85, bem como, determinando diligências. Ofício
do Cartório do 1º Ofício Extrajudicial desta Comarca às fls. 92, acostando documentos de fls. 93/94. Manifestação da União às fls.
95 informando não ter interesse no feito. Planta de situação do imóvel objeto da lide e memorial descritivo às fls. 103. Parecer do
Ministério Público pugnando pela realização de audiência de instrução às fls. 104, o que foi deferido às fls. 105. Termo da
audiência às fls. 111/112. Na ocasião, após ser colhido o depoimento de uma testemunha da autora, os Defensores Públicos das
partes apresentaram alegações finais remissivas. Parecer do Ministério Público pela procedência do pedido às fls. 113/115. É o
sucinto relatório. Decido.II - FUNDAMENTAÇÃO Tendo em vista a prioridade na tramitação do presente feito deferida nos autos,
julgo nesta oportunidade o presente feito prioritariamente em relação à ordem geral cronológica de processos conclusos para
sentença, em conformidade com o Art. 12, VII, do CPC/2015. O presente processo tem por escopo a declaração de domínio da
autora sobre o imóvel foreiro indicado na planta de situação de fls. 103, com área total de 200m², correspondente a parte do Lote
06, quadra 146, localizado na Rua 11, s/n, bairro Parque Piauí, nesta cidade, em face da observância de alegada prescrição
aquisitiva. Em sua peça contestatória, o curador especial do réu Francisco de Assis Sá, às fls. 46/49, suscitou, preliminarmente, a
nulidade da citação do requerido, sob a alegação de que antes se deveria ter esgotado todos os meios para sua localização. No
entanto, observo que não constam nos autos, nem mesmo na cópia da certidão do registro do imóvel (fls. 16), qualquer informação
mais específica acerca da qualificação do réu, como por exemplo, número de CPF, filiação ou endereço, com a qual se vislumbre a
possibilidade de localizá-lo. Neste ponto, destaco que a ausência da filiação obsta a busca de informações junto ao registro
eleitoral, bem como, que sem o CPF não se faz possível individualizar o réu entre os possíveis homônimos junto aos demais
cadastros públicos. Assim, inevitável que a citação impugnada fosse realizada por edital, pelo que afasto a preliminar argüida.
Passo, então, à análise do meritum causae. Inicialmente, cumpre destacar que, em que pese o imóvel objeto da lide ser terreno
foreiro municipal, mostra-se plenamente válido recorrer-se à usucapião para a aquisição de outros direitos reais, tais como o
domínio útil na enfiteuse. Sobre o tema Luís Marinoni, em artigo entitulado "O usucapião de enfiteuse sobre bem público",
publicado na Revista de Processo, transcreveu os ensinamentos de Carvalho Santos sobre a matéria: "(...) o usucapião, no
sistema do nosso Direito, tanto pode recair sobre a propriedade, como igualmente sobre direitos desmembrados da propriedade,
com as servidões, etc. O essencial é que um terreno seja possuído com o ânimo de sobre ele se ter o direito enfitêutico, isto é,
gozando com aquela extensão e daquela maneira peculiar a tal direito". Assim, considerando que na constituição da enfiteuse
sobre o imóvel público, o detentor do domínio útil passou a ser o particular, na qualidade de enfiteuta ou foreiro, o reconhecimento
da usucapião sobre o domínio público não afetará a Municipalidade, que terá sua situação inalterada. A enfiteuse em favor do
usucapiente se fará contra o particular, até então enfiteuta, e não contra o Município, que continuará como nu-proprietário.Haverá
somente a modificação da pessoa do enfiteuta, com a substituição do particular, que inicialmente obteve da Municipalidade o
direito de enfiteuse, por aquele que o adquiriu por meio de usucapião. Para corroborar com o posicionamento ora defendido,
observe-se a conclusão de Luís Marinoni apresentada no artigo já referido: "Em se tratando de bem público, na hipótese de imóvel
foreiro, nada impede o usucapião da enfiteuse, pois que existe apenas a substituição do enfiteuta, permanecendo a pessoa jurídica
de direito público na situação de nu-proprietária, a qual resta inabalada". Consoante tal entendimento, soam as jurisprudências
abaixo colacionadas:CIVIL E PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. USUCAPIÃO. DOMÍNIO PÚBLICO. ENFITEUSE. - É
possível reconhecer a usucapião do domínio útil de bem público sobre o qual tinha sido, anteriormente, instituída enfiteuse, pois,
nesta circunstância, existe apenas a substituição do enfiteuta pelo usucapiente, não trazendo qualquer prejuízo ao Estado.Recurso
especial não conhecido. (REsp 575.572/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/09/2005, DJ
06/02/2006, p. 276)AÇÃO DE USUCAPIÃO. DOMÍNIO ÚTIL. TERRENO FOREIRO DO MUNICÍPIO DE TRAMANDAÍ.
POSSIBILIDADE. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CARACTERIZAÇÃO. É entendimento sedimentado na jurisprudência tanto desta
Corte quanto dos Tribunais Superiores, a possibilidade de ocorrência da prescrição aquisitiva sobre o direito real de posse da
enfiteuse, mesmo que se trate de bem público, uma vez que esta modalidade de usucapião se faz sobre o domínio útil do imóvel,
transferindo-se apenas o respectivo título de enfiteuta, não afetando em qualquer aspecto o direito do senhorio à nua-propriedade.
(..). Circunstâncias da prova a autorizar a declaração do domínio útil em favor do titular da posse sobre o imóvel. Usucapião
procedente. APELO DO AUTOR PROVIDO. APELO DO RÉU DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70030888515, Vigésima Câmara
Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: José Aquino Flôres de Camargo, Julgado em 02/12/2009). Grifamos. Deste modo, sendo
o imóvel em questão passível de ser usucapido, passo à análise dos requisitos para o deferimento do pedido exordial, tendo em
conta que a causa gira em torno de usucapião extraordinário. Em se tratando de usucapião extraordinário, como a lei não cogita da
boa-fé do possuidor ou a existência de justo título (ou seja, existência de uma causa ou documento que o possuidor acredite ser
hábil a constituir a propriedade da coisa, mas que na realidade se revela defeituoso), para fins de deferimento do pedido faz-se
necessário tão somente a comprovação da posse e o decurso de tempo. O art. 1.238, do Código Civil estabelece que:"Aquele que,
por quinze anos sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de
título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual lhe servirá de título para o registro no Cartório
de Registro de Imóveis.Parágrafo único. O prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á a dez anos se o possuidor houver
estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo." Neste diapasão, como
maneira de se chegar à solução desta demanda, deve ser observado o prazo estatuído no referido diploma, ou seja, deve ser
comprovada, nos autos, a posse do bem imóvel descrito na inicial por, pelo menos, dez anos ininterruptos, vez que a autora fez do
referido imóvel sua moradia. No tocante ao elemento temporal, é possível constatar que a testemunha inquirida em juízo afirmou
que a autora é possuidora do referido imóvel por aproximadamente 20 (vinte) anos, o que é corroborado pelos documentos
acostados às fls. 20/32.Além deste requisito temporal, no entanto, mister reste comprovado que neste período a posse tenha sido
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contínua e ininterrupta, pacífica, pública e com animus domini (condição subjetiva e abstrata, que se refere à intenção de ter a
coisa como sua, que se exterioriza por atos de verdadeiro dono).A propósito, ensina WASHINGTON DE BARROS MONTEIRO in
Curso de Direito Civil, 2ª ed, p. 119, que:"A posse ad usucapionem deve ser ininterrupta e sem oposição, além de ser exercida com
ânimo de dono. Tais requisitos são indispensáveis, cumprindo assim o autor, que pretende o reconhecimento do usucapião,
demonstrar que sua posse sobre o imóvel, exercida com animus donimi, durante o prazo legal, nunca foi interrompida, nem sofreu
oposição ou contestação de quem quer que seja." Nesse contexto, a prova colhida em audiência por meio da oitiva da testemunha
dá conta do exercício de posse ininterrupta, mansa, pacífica e com ânimo de dono. Aliás, ante a absoluta ausência de
manifestação do requerido e de outros interessados, que sequer foram encontrados, restando inócua suas citações por edital, não
há como indeferir a aquisição prescritiva, diante a inexistência de qualquer oposição à situação fática, devendo-se também
ressaltar que a União, Estado e Município não manifestaram interesse na lide. Com efeito, as provas carreadas aos autos
corroboram a versão da requerente e oferece a certeza necessária quanto ao efetivo exercício da posse com animus domini, pelo
período necessário para a prescrição aquisitiva. Deste modo, os requisitos para o deferimento do pedido, sem dúvida, restaram
preenchidos. ISTO POSTO, com fulcro no art. 487, I, do CPC/2015, acolho o pedido autoral, declarando adquirido por Gonçala dos
Reis Bezerra, mediante usucapião, o domínio da autora sobre o imóvel foreiro indicado na planta de situação e memorial descritivo
de fls. 103, com área total de 200m², correspondente a parte do Lote 06, quadra 146, localizado na Rua 11, s/n, bairro Parque
Piauí, nesta cidade, servindo esta sentença como título hábil para o registro, desde que acompanhada de cópias dos documentos
de fls. 16 e 103. Custas e honorários advocatícios pela parte requerida, arbitrados estes últimos em 15% (quinze por cento) sobre
o valor da causa.Encaminhe-se cópia da presente sentença para a Prefeitura Municipal de Timon, para fins de conhecimento.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Oportunamente, arquivem-se os autos, com baixa na distribuição. Considerando a prioridade
de tramitação ora deferida, o presente feito deverá ser cumprido prioritariamente em relação à ordem geral cronológica de
processos recebidos para efetivação dos pronunciamentos judiciais, em conformidade com o Art. 153, § 2º, II, do CPC/2015.
Timon-MA, 24 de abril de 2017.Juíza Susi Ponte de AlmeidaTitular da 2ª Vara Cível de Timon Resp: 014415

PROCESSO Nº 0003710-33.2016.8.10.0060 (38852016)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

AUTOR: FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA DE ANDRADE
ADVOGADO: FLUIMAN FERNANDES DE SOUZA ( OAB 5830PI-PI )

REU: TIM CELULAR
ADVOGADO: GABIREL SILVA PINTO ( OAB MA 11.742-A ) e MARCEL CRONEMBERGUER NUNES (OAB PI 14.990) e
CARLOS ROBERTO SIQUEIRA CASTRO (OAB 8882/A-MA)

PROCESSO N.º: 3710-33.2016.8.10.0060 (3885/2016)DECISÃO Não existindo as situações previstas nos artigos 354, 355 e 356,
todos do Código de Processo Civil, passo à decisão de saneamento e organização do processo, a teor do art. 357 do mesmo
Diploma Legal.I. QUESTÕES PROCESSUAIS PENDENTESI.1. Do pedido de publicações e intimaçõesIn casu, defiro o pedido da
contestação para que as intimações/publicações da parte ré sejam realizadas em nome dos advogados DR. CARLOS ROBERTO
SIQUEIRA CASTRO, OAB/MA nº 8.882-A, e DR. GABRIEL SILVA PINTO, OAB/MA nº 11.742-A, sob pena de nulidade, devendo a
Secretaria Judicial, ainda, proceder à inscrição no sistema ThemisPG dos nomes dos causídicos supracitados como advogados da
parte requerida, realizando as alterações de praxe.Ademais, indefiro o pleito para que as publicações e intimações sejam enviadas
ao endereço do escritório dos citados causídicos, pois as comunicações/intimações desta Vara ocorrem via DJe.II - QUESTÕES
DE FATO SOBRE AS QUAIS RECAIRÁ A ATIVIDADE PROBATÓRIA E ESPECIFICAÇÃO DOS MEIOS DE PROVA
ADMITIDOSFixo como pontos controvertidos: 1 - A existência e a validade do débito ora questionado; 2 - Os requisitos para
indenização por danos morais à parte autora e seu montante, caso existente.Em relação às provas a serem produzidas no feito,
este juízo determinou à fl. 67 a intimação da parte demandante para que confirmasse as provas que pretende produzir, tendo a
mesma se manifestado às fls. 73/77 requerendo o julgamento antecipado da lide. A ré, por sua vez, não postulou a produção de
provas.III - DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVANo caso versado, vale destacar que o Código do Consumidor prevê a inversão
do ônus da prova em favor do consumidor como uma forma de facilitar a sua defesa no processo, desde que estejam presentes
determinadas condições. O legislador conferiu, então, ao arbítrio do juiz, de forma subjetiva, a incumbência de poder inverter o
ônus da prova.Assim, considero existentes as condições para seu deferimento, em especial, a verossimilhança da alegação e a
hipossuficiência da parte requerente/consumidora, de modo que aplico à espécie o artigo do art. 6º, VIII, do CDC e defiro a
inversão do ônus da prova em favor do autor.IV - DESNECESSIDADE DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTOReputo
desnecessária a realização de audiência de instrução e julgamento, vez que não há prova oral a ser produzida neste
feito.Transcorrido o prazo do art. 357, §1º do CPC sem qualquer manifestação dos litigantes, certifique-se o necessário e voltem-
me conclusos para sentença, vez que as partes acordaram à fl. 28 com a apresentação de alegações finais remissivas às
respectivas peças processuais, tendo ainda o autor se manifestado às fls. 73/77 requerendo a rejeição in totum da contestação
apresentada pela ré, bem como, o julgamento antecipado da lide, com a procedência dos pedidos formulados na inicial.Intimem-
se.Timon/MA, 14 de junho de 2017. Juíza Susi Ponte de AlmeidaJuíza de Direito da 2ª Vara Cível Resp: 014415

PROCESSO Nº 0003758-89.2016.8.10.0060 (39432016)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
AUTOR: DOMINGOS RIBEIRO MORENO 
ADVOGADO: ERNIVALDO OLIVEIRA DE AZEVEDO SILVA ( OAB 15279A-MA ) e ERNIVALDO OLIVEIRA DE AZEVEDO
SILVA ( OAB 9454-PI )
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REU: BANCO BRADESCO
ADVOGADO: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO ( OAB 11812A-MA )
SENTENÇA DE FLS. 57/58: Vistos, etc. Domingos Ribeiro Moreno, já qualificado na exordial, por seu advogado, interpôs Ação
Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico c/c Danos Morais e Restituição de Indébito em face de Banco Bradesco S/A,
consoante os fatos deduzidos na inicial.Instruem a peça portal os documentos de fls. 14/17.Teve regular processamento o feito,
coadunando com a prolação da sentença procedente de fls. 28/31.Requerimento de cumprimento de sentença, às fls. 37/38,
determinando-se, à fl. 41, a intimação do executado para efetuar o pagamento do débito exequendo.Repousa, às fls. 46/47,
petitório conjunto no qual as partes informam que chegaram a uma composição amigável.À fl. 50, figura pleito de expedição de
alvará para levantamento da importância consignada.Requerimento de juntada de comprovante de depósito judicial às fls.
52/53.Vieram os autos conclusos.É o relatório. Decido. Uma das formas de extinção do processo, com resolução de mérito, ocorre
com a transação extrajudicial devidamente homologada. In casu, as partes pleitearam a extinção do feito em decorrência de
acordo realizado, sem que haja qualquer obstáculo para a homologação. Nesse contexto, cabe ressaltar que o juiz do processo é
competente para homologar acordo firmado entre as partes, vez que se tratando de direitos disponíveis, a vontade daquelas em
compor o litígio prevalece. Neste sentido, vem se manifestando os Tribunais Pátrios:"Tratando-se de tema sobre cuja
regulamentação reina liberdade jurídica, a sentença é subsidiária e disponível, podendo as partes, sem arranhão à coisa julgada,
convencionar solução diversa. Ademais, a transação, como declaração bilateral da vontade, é negócio jurídico que pode ser
formalizado até mesmo fora do juízo, produzindo efeito imediato entre as partes, independente de homologação judicial, sendo,
pois, um contra-senso a sua não homologação" (Agravo de Instrumento nº. 70006696264 19ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça
do Rio Grande do Sul - TJ-RS). AGRAVO DE INSTRUMENTO - SENTENÇA PROFERIDA - HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO
POSTERIOR - POSSIBILIDADE. Resulta perfeitamente viável ao juiz a homologação de acordo entabulado entre as partes,
mesmo após proferida a sentença de mérito, já que inexiste qualquer ofensa ao disposto no art. 463 do Código de Processo Civil.
Número do processo: 1.0105.06.189899-2/001(1); Numeração Única: 1898992-75.2006.8.13.0105; Relator: Des.(a) NILO
LACERDA; Relator do Acórdão: Des.(a) NILO LCERDA; Data do Julgamento: 17/09/2008; Data da Publicação: 29/09/2008.Assim,
de ser analisado por este Juízo o pedido de homologação judicial de transação particular, cuja minuta foi colacionada às fls. 46/47,
nos moldes do artigo 487, III, b, do Código de Processo Civil/2015, que preceitua in verbis: "Art. 487. Haverá resolução do mérito
quando o juiz:(...)III - homologar:(...)b) - a transação.''In casu, para por fim à lide, o demandado efetuará o pagamento da quantia
de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), englobando, inclusive, eventuais verbas a título de honorários sucumbenciais, a ser
realizado através de DJO - Depósito Judicial Ouro, comprometendo-se o requerido, outrossim, a cancelar o contrato de nº
735961905, dando a parte autora "plena, geral e irretratável quitação à instituição demandada".Na eventualidade do não
pagamento no prazo assinalado, o réu arcará com uma multa de 10% (dez por cento) sobre o valor acordado.Dessa forma,
reputando válido o acordado pelas partes e sendo estas plenamente capazes para transigir, HOMOLOGO por sentença o acordo
celebrado (fls. 46/47), e, por consequência, EXTINGO O PRESENTE PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos
do artigo 487, III, b, do Código de Processo Civil/2015.Despesas processuais remanescentes dispensadas (art. 90, §3º,
CPC/2015), ficando cada parte responsável pelos honorários advocatícios de seus respectivos patronos.O presente decisum
transitará em julgado de imediato, posto que as partes desistiram da interposição de qualquer recurso.Uma vez que já figura nos
autos comprovante de depósito judicial decorrente da transação ora homologada, vide fl. 55, expeça-se o necessário alvará nos
termos requeridos à fl. 50. Reportando-se como urgentes os atos afeitos ao cumprimento da presente sentença, posto que envolve
levantamento de valores consignados em juízo, tendo as partes renunciado ao prazo recursal, em conformidade com o Art. 153, §
2º, I, do CPC/2015, o presente feito deverá ser cumprido prioritariamente em relação à ordem geral cronológica de processos
recebidos pra efetivação dos pronunciamentos judiciais.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após as formalidades legais,
arquive-se, com baixa na distribuição.Timon-MA, 27 de junho de 2017 - Juíza Susi Ponte de Almeida - Titular da 2ª Vara Cível de
Timon-MA.

PROCESSO Nº 0004415-31.2016.8.10.0060 (46462016)
AÇÃO: PROCEDIMENTOS REGIDOS POR OUTROS CÓDIGOS, LEIS ESPARSAS E REGIMENTOS | RETIFICAÇÃO OU
SUPRIMENTO OU RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

REQUERENTE: JOSE RIBAMAR SANTOS DE SANTANA
ADVOGADO: FRANCISCA SHEILA CAVALVANTE PEDREIRA ( OAB 13525-PI )

RÉU:

Processo nº: 4415-31.2016.8.10.0060 (4646/2016) vnbAção de Restauração de Registro Público de ImóvelRequerente: José
Ribamar Santos de SantanaSecretaria Judicial da 2ª. Vara CívelSENTENÇAVistos etc.José Ribamar Santos de Santana, já
qualificado na exordial, por seu advogado, interpôs AÇÃO DE RESTAURAÇÃO DE REGISTRO PÚBLICO DE IMÓVEL, consoante
os fatos deduzidos na inicial.Instruem a exordial os documentos de fls. 06/12.Despacho de fl. 13 estipulou a necessidade de
publicação de edital de citação, certificando-se, à fl. 18, o decurso do prazo facultado aos eventuais interessados para se
manifestarem.Com vista dos autos (ato ordinatório de fl. 18), o Ministério Público se manifestou, à fl. 19, no sentido do provimento
do pleito autoral.Decisão de fl. 20 converteu o julgamento em diligência, determinando-se a intimação da parte requerente para
juntar aos autos documentos aptos a comprovarem a correta individualização dos imóveis, cujos registros imobiliários se pretende
restaurar.À fl. 23, pediu-se dilação do prazo para cumprimento da determinação imediatamente anterior, pleito reiterado, à fl. 25,
sendo deferido à fl. 27.Por meio do petitório que repousa à fl. 29, foi requerida a juntada aos autos de memorial descritivo e croqui
dos imóveis descrito na exordial.Decisum de fl. 35 facultou, novamente, ao demandante trazer aos autos documentos aptos a
comprovarem a correta individualização dos bens indicados na peça portal. Em Petitório de fl. 39, o requerente formulou pedido de
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desistência do feito.Vieram os autos conclusos.É o breve relato. Decido.Uma das formas de extinção do processo, sem resolução
do mérito, ocorre com a desistência, devidamente homologada. Dispõe o artigo 485 do Código de Processo Civil de 2015:"Art. 485.
O juiz não resolverá o mérito quando: VIII - homologar a desistência da ação;"De acordo com a inteligência do Art. 485, § 4º., do
CPC/2015, oferecida a contestação, o autor não poderá desistir da ação, sem o consentimento do réu, uma vez que este já integra
o processo, passando a ter, igualmente, direito à tutela jurisdicional, não sendo esta a situação do presente caso concreto, posto
que se trata de jurisdição voluntária, não havendo, pois, parte adversa, afigurando-se como possível a homologação da desistência
formulada pelo requerente.Destarte, tendo em vista o ato unilateral da parte demandante no sentido de abdicar, expressamente da
sua posição processual, homologo a desistência da ação para que produza seus efeitos jurídicos, em conformidade com o § 1º, do
Art. 200, do Codex Processual Civil de 2015, julgando extinto o presente feito, sem resolução do mérito, à luz do Art. 485, VIII, do
CPC/2015.Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais, nos termos do Art. 90 do Digesto Processual Civil de
2015, ficando tais obrigações sob condição suspensiva de exigibilidade pelos 05 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado
do decisum, dado os benefícios da Justiça Gratuita, que ora defiro.Sem honorários.P.R.I. Timon-MA, 27 de junho de
2017._______________________________________Juíza Susi Ponte de AlmeidaTitular da 2ª. Vara Cível de Timon-MA Resp:
014415

PROCESSO Nº 0004726-56.2015.8.10.0060 (51592015)
AÇÃO: PROCEDIMENTOS ESPECIAIS DE JURISDIÇÃO CONTENCIOSA | MONITÓRIA
AUTOR: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA 
ADVOGADO: AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR ( OAB 9976-MA ) e MARIA LUCILIA GOMES ( OAB 5643A-MA )
REU: CARLOS ALBERTO MARTINS DE OLIVEIRA e MARIA LINDALVA DA SILVA OLIVEIRA e RICARDO DA SILVA
OLIVEIRA 
ADVOGADA: FRANCISCA DE SOUZA LIMA (OAB/PI 10.605)
PROCESSO N.º 4726-56.2015.8.10.0060 (5159/2015)AÇÃO MONITÓRIAREQUERENTE: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO
NACIONAL HONDA LTDAREQUERIDOS: RICARDO DA SILVA OLIVEIRA E OUTROSSECRETARIA JUDICIAL DA 2ª VARA
SENTENÇA Vistos etc. Trata-se de AÇÃO MONITÓRIA proposta por - TADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL
HONDA LTDA em face de RICARDO DA SILVA OLIVEIRA, CARLOS ALBERTO MARTINS DE OLIVEIRA E MARIA LINDALVA DA
SILVA OLIVEIRA todos qualificados nos autos, pelos motivos alegados na exordial. Foram juntados os documentos de fls.
09/30.Detectada irregularidade na representação processual do requerente, despacho de fls. 32 determinou a intimação dos
advogados que subscrevem a exordial para, no prazo de 10 (dez) dias sanarem o defeito suscitado, o que foi devidamente
cumprido à vista do petitório e documentos de fls. 36/39. Regularmente citados, os requeridos ofereceram Embargos à Ação
Monitória, alegando, em sede de preliminar, a existência de conexão com o processo nº 0010899-32.2013.8.10.0007, com a
consequente extinção do feito sem julgamento do mérito, postulando, ao final ou subsidiariamente, a improcedência da monitória
(fls. 44/46). Intimada, a parte autora apresentou impugnação aos embargos monitórios no prazo legal às fls.59/66. Decisão de
saneamento às fls. 69/69-v. Na ocasião, foram afastadas as preliminares arguidas na impugnação dos embargos, fixados os
pontos controvertidos, deferidos os pedidos de provas formulados pelas partes, determinada a inversão do ônus probatório em
favor dos suplicados e designada audiência de instrução.Termo de Audiência às fls. 74, restando infrutífera a tentativa de
conciliação, em que pese o réu Ricardo da Silva Oliveira tenha apresentado proposta de acordo, sobre a qual o causídico do autor
requereu o prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar. A suplicante dispensou a produção de outras provas e a patrona dos
requeridos postulou a juntada de documento auxiliar de venda, sobre o qual a outra parte requereu prazo para se manifestar. Por
fim, foi facultado ao requerente o prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar sobre a proposta formulada, sobre o documento
juntado e apresentar alegações finais.Alegações finais da autora às fls. 79/82 e dos réus às fls. 87/88. Vieram os autos conclusos.
É, em síntese, o relatório. Decido. Afastada a preliminar de conexão à fl. 69, passo à análise do meritum causae.Pois bem.
Inicialmente, destaco que o ponto fundamental da demanda cinge-se a saber se são ou não exigíveis os débitos descritos na
inicial, oriundos do contrato de consórcio acostado aos autos às fls. 25/29.Nos embargos à monitória, o embargante Ricardo da
Silva Oliveira admite que realmente adquiriu o consócio objeto do feito, fato este incontroverso, sustentando os referidos embargos
apenas a existência de outra Ação no Juizado Especial Cível e Criminal desta Comarca, sob alegação de que tal processo
impediria o processamento desta causa neste Juízo. Ocorre que tal arguição não se sustenta, já tendo sido afastada em sede
preliminar, vide fl.69.Destarte, pela análise do contexto probatório confeccionado nos autos, verifica-se que realmente o requerido
Ricardo da Silva Oliveira, incorreu em mora, tornando-se inadimplente com o contrato de consórcio em comento desde 19/08/2013,
conforme planilha em anexo à fl. 09. Ora, a obrigação do devedor do contrato de consórcio é honrar com o pagamento de suas
prestações, independentemente de, se após a contemplação, identificou algum vício no bem adquirido através da carta de crédito,
pois, "defeito" no produto é questão a ser afeta à relação do consumidor com o fabricante ou, com aquele que por equiparação
detém esta qualidade, no caso, a concessionária Solnascente.Com efeito, comprovada a contemplação e uma vez recebida pelo
adquirente a carta de crédito decorrente do contrato de consórcio realizado com o autor, persiste a obrigação do devedor em
honrá-lo e não deixar de pagar as parcelas dele decorrentes sob alegação de vício na motocicleta adquirido com outrem alheio à
cota de consócio contratada, por se tratarem de relações jurídicas diversas.Desta feita, considerando a existência do contrato
celebrado entre as partes e comprovado o seu inadimplemento injustificado, que gerou o débito cobrado na presente ação
monitória, é de ser rejeitada a pretensão dos embargos e, como conseqüência, a Ação Monitória convola-se em Ação Executiva de
Título Judicial.Sobre o tema, destaco o seguinte julgado:APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSÓRCIO. AÇÃO
MONITÓRIA. EMBARGOS À MONITÓRIA. CONTRATO DE CONSÓRCIO E PLANILHA DE CÁLCULO DO DÉBITO.
DOCUMENTO HÁBIL A APARELHAR O PROCEDIMENTO INJUNCIONAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.102-A DO CPC.
INCIDÊNCIA DO CDC. PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO AFASTADA. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DE GARANTIA
ALBERGADO PELA COISA JULGADA NO PROCESSO CAUTELAR. EXAME PREJUDICADO. CONTEMPLAÇÃO E AQUISIÇÃO
DO BEM. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. MORA CONFIGURADA. ROUBO DO VEÍCULO. O FATO INUSITADO QUANTO
AO ROUBO DO BEM NÃO DESOBRIGA O CONSORCIADO NO QUE RESPEITA AO PAGAMENTO DAS PARCELAS DO
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CONSÓRCIO. PRECEDENTE JURISPRUDENCIAL. ONEROSIDADE ALEGADA SEM A DEVIDA COMPROVAÇÃO OU
INDICAÇÃO DOS ENCARGOS ABUSIVOS. DESACOLHIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. DESPROVERAM A APELAÇÃO.
(Apelação Cível Nº 70017973306, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Angela Terezinha de Oliveira
Brito, Julgado em 31/05/2007) - Grifo nosso.Em face do exposto, e com fundamento no art. 702, § 8.º do CPC, REJEITO os
embargos monitórios, constituindo-se de pleno direito o título executivo judicial no valor correspondente à soma de todas as
parcelas relativas ao contrato objeto da lide vencidas desde 19/08/2013, a ser corrigida monetariamente e acrescida de juros de
mora, conforme índices da CGJ. Fica a parte embargante, na qualidade de sucumbente, condenada ao pagamento das custas
processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da dívida, ficando a sua exigibilidade
suspensa pelo prazo de 05 (cinco) anos, em razão dos benefícios da justiça gratuita, que ora defiro. P.R.I.Timon/MA, 26 de junho
de 2017.Juíza Susi Ponte de AlmeidaTitular da 2ª Vara Cível de Timon.

PROCESSO Nº 0004735-81.2016.8.10.0060 (49822016)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
AUTOR: FELICIANO DE A LOPES NETO 
ADVOGADO: JOSE WILSON CARDOSO DINIZ ( OAB 2523-PI )
REU: BANCO BRADESCO S.A
SENTENÇA DE FLS. Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO REVISIONAL ajuizada por FELICIANO DE A. LOPES NETO em face do
BANCO BRADESCO S.A., conforme fatos aduzidos na exordial. Despacho de fl. 16 determinou que fosse adequado o valor da
causa ao montante do benefício econômico perseguido, medida esta que teria sido levada a efeito por meio de petitório de fl.
21/22.Decisum de fls. 23/23-v estipulou a necessidade de ser evidenciado o valor que o autor pretendia controverter, sob pena de
indeferimento da peça portal, manifestando-se o requerente às fls. 29/32.Vieram os autos conclusos.É o breve
relato.Decido.Inicialmente, de ser ressaltado que, ao meu sentir, ao contrário do alegado na petição de fls. 29/32, não haveria
antinomia entre o Art. 330, §2º, do CPC/2015 e o Art. 28, § 2º, da Lei 10.931/04, dado que as regras em questão estariam adstritas
a contextos distintos, não havendo que se falar, pois, em solução da pretensa contradição pelo princípio da especialidade, segundo
o qual prevaleceria o último dispositivo normativo supracitado, posto que guardaria para com o primeiro uma relação de
especialidade, senão vejamos.O Art. 330, §2º, do CPC/2015 elenca requisito para que a peça de ingresso das ações revisionais
seja considerada hígida, qual seja, a necessidade de se explicitar de maneira analítica os reflexos da revisão pretendida,
imputando à parte autora o dever de indicar o valor que seria incontroverso, o qual deverá ser consignado em juízo.Noutra banda,
a regra insculpida no Art. 28, §2º, da Lei 10.931/04, que dispõe, dentre outros temas, sobre cédula de crédito bancário, imputa ao
credor a apuração do valor exato da obrigação, ou de seu saldo devedor, representado no título de crédito em questão, obrigação
esta que, na minha forma de pensar, estaria adstrita aos casos nas quais se busca saldar a dívida representada na cártula, não
sendo esta a situação do caso sub examine, que tem caráter revisional, sendo manejada pelo devedor da relação obrigacional
representada pela avença objeto da revisional.Acatar o argumento suscitado pelo postulante seria transformar em "letra morta" os
requisitos da petição inicial de ação revisional, tal qual positivados no digesto processual civil vigente, o que vai de encontro às
lições da melhor hermenêutica, que aponta no sentido de uma ação interpretativa que busque resolver os conflitos normativos, não
sendo este o caso sob análise, tal qual demonstrado alhures, buscando-se dar efetividade ao legislado. Nesse diapasão, de ser
corroborada a inteligência do Art. 330, §2º, do estatuto adjetivo civil em vigor, do qual se depreende que não basta evidenciar de
forma genérica as cláusulas que estão sendo discutidas, devendo ser apontadas as decorrências do eventual acolhimento de sua
pretensão, ou seja, qual o novo valor total devido e o novo montante de cada parcela, se revisado o contrato, ex vi:Art. 330(.)§ 2º-
Nas ações que tenham por objeto a revisão de obrigações decorrentes de empréstimo, de financiamento ou de alienação de bens,
o autor terá de, sob pena de inépcia, discriminar na petição inicial, dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende
controverter, além de quantificar o valor incontroverso do débito.As exigências em comento são inteiramente escorreitas e devem
ser observadas incondicionalmente, sob pena de indeferimento da peça de ingresso em ação de revisão.O imperativo do art. 330,
§2º, do CPC/2015, aplica-se a todas as ações em que se promove a revisão do contrato, já que se trata de requisito para que a
petição inicial seja recebida, portanto, deve ser observado o pressuposto em comento, pois de natureza cogente.O comando
normativo em questão está em linha com os princípios da lealdade processual e cooperação, vedando, assim, o exercício
irresponsável do direito de ação com o fito único e exclusivo de postergar o adimplemento de obrigação livremente assumida.Desta
forma, de modo algum se limita o direito de ação, mas, isto sim, estabelecem-se novos contornos ao seu exercício, o qual deve ser
manejado, como todo e qualquer direito, sem abuso, sob pena de ser considerado ilegítimo.A aplicação do dispositivo em comento
permite que a parte tenha prévio conhecimento do eventual proveito que auferirá na hipótese de procedência, propiciando uma
análise mais criteriosa sobre o ingresso da ação, constituindo, também, baliza importante para fins de apreciação da tutela de
urgência vindicada.Tendo em mente esta forma de pensar, determinou-se a intimação da parte autora, na pessoa de seu
advogado, vide despacho de fls. 23/23-v, para emendar a exordial, oportunidade em que deveria juntar aos autos planilha
demonstrativa do valor incontroverso do débito, medida esta a ser adotada sob pena de inépcia e consequente indeferimento da
peça portal, manifestando-se o requerente, às fls. 29/32, no sentido de que tal forma de pensar estaria maculando o princípio da
especialidade, dado que o Art. 28, §2º, da Lei 10.931/04, disciplinaria a matéria de maneira diversa, regra que deveria se impor,
dada a especialidade desta última em relação ao digesto processual civil, argumento este já rebatido no início desta
fundamentação.Logo, não há como prosseguir o presente feito, posto que a petição inicial não se encontra hígida a deflagrar a
correta prestação da tutela jurisdicional, configurando-se como inepta, sendo a necessidade de indicação do valor incontroverso
norma de cunho cogente e não supletivo, pelo que, consoante os termos do art. 321, parágrafo único, do CPC/2015, o
indeferimento da peça de ingresso é medida processual que se impõe. Destarte, extingo o presente feito, sem resolução do mérito,
à luz do Art. 485, I, c/c 321, parágrafo único e 330, I e §2º, todos do CPC/2015.Custas pela parte requerente, conforme inteligência
do Art. 485, §2º, in fine, do CPC/2015, ficando tais obrigações sob condição suspensiva de exigibilidade pelos 05 (cinco) anos
subsequentes ao trânsito em julgado do decisum, dado que, à fl. 16, foram defiros os benefícios da Justiça Gratuita.Sem
honorários, posto que não se deu a triangularização da relação processual, não sendo apresentada defesa.P.R.I.Observadas as
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formalidades legais, arquive-se. Timon (MA), 28 de junho de 2017 - Juíza Susi Ponte de AlmeidaTitular da 2ª Vara Cível de Timon-
MA.

PROCESSO Nº 0004780-22.2015.8.10.0060 (52232015)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

AUTOR: EULER FERREIRA DE SOUSA
ADVOGADO: JOSÉ PIRES TEIXEIRA ( OAB 202589-PI )

REU: AMERICAN LIFE SEGURADORA S/A e SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIO SEGURO DPVAT
ADVOGADO: ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES ( OAB MA 11.735 A )

PROCESSO N.º 4780-22.2015.8.10.0001 (5223/2015)AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO DPVATREQUERENTE: EULER
FERREIRA DE SOUSAREQUERIDOS: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT E AMERICAN LIFE
SEGURADORA S/A SECRETARIA JUDICIAL DA 2ª VARA CÍVELSENTENÇAI - RELATÓRIOVistos, etc.EULER FERREIRA DE
SOUSA intentou AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT em face da SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO
SEGURO DPVAT e AMERICAN LIFE SEGURADORA S/A, ambos qualificados nos autos às fls. 03, alegando que no dia 28 de
novembro de 2009 sofreu acidente automobilístico que lhe causou debilidade permanente, e que faz jus a complementação da
verba indenizatória do referido seguro. Com a inicial vieram os documentos de fls. 16/51.Despacho às fls. 52, deferindo os
benefícios da justiça gratuita, designando audiência de conciliação e determinando a citação da ré.Termo da audiência da
conciliação de fls. 55/56. Na ocasião, foram deferidos os pedidos do réu para que fosse oficiado à Delegacia e ao Hospital
responsável pelo primeiro atendimento para confirmarem a veracidade dos documentos apresentados nos autos, sendo indeferido
o pleito no que refere ao IML tendo em conta o deferimento da prova pericial. Na oportunidade, ainda, foi o colhido o depoimento
pessoal da parte autora. Informações prestadas pela 2º Distrito Policial de Timon-MA e pelo Diretor Geral do HUT às fls. 26/130 e
133/141. Exame de corpo de delito às fls. 143/144. Despacho determinando a intimação das partes para se manifestarem sobre os
documentos acostados, bem como, para apresentarem alegações finais às fls. 145. Memoriais apresentados pela segunda ré às
fls. 148/149. Em decisão de fls. 153 foi determinada a realização de nova perícia pelo IML, observando-se que o autor se envolveu
em dois acidentes automobilísticos: o primeiro ocorrido em 28/11/2009 (objeto da lide) e o segundo em 29/05/2011. Petitório da
segunda requerida às fls. 155/156 reiterando a necessidade da realização de nova perícia. Despacho à fl. 166 determinando a
expedição de ofício ao IML local solicitando informações acerca da realização da perícia designada. Ofício nº 136/2017 do IML
informando que o autor não compareceu na data agendada e nem em data posterior (fls. 169).Manifestação dos réus postulando
pela improcedência do pedido ou extinção do feito sem resolução do mérito, às fls. 173/174. É o sucinto relatório. Decido. II -
FUNDAMENTAÇÃOO seguro DPVAT tem por objetivo garantir a satisfação de indenização das vítimas de acidentes causados por
veículos automotores que circulam por vias terrestres, cobrindo danos pessoais decorrentes deste tipo de evento danoso. O
referido seguro obrigatório foi criado pela Lei n.º 6.194/74, a qual determina que todos os proprietários de veículos automotores de
via terrestre, sem exceção, paguem o prêmio relativo ao seguro DPVAT. A obrigatoriedade do pagamento garante às vítimas de
acidentes com veículos o recebimento de indenizações em caso de morte e invalidez permanente, além do reembolso de
despesas médicas e hospitalares, ainda que os responsáveis pelos danos causados não arquem com a reparação devida. No caso
versado, trata-se de ação de reparação de danos pessoais de seguro obrigatório DPVAT em virtude de suposta invalidez
permanente causada em acidente de trânsito. Passo, então, a enfrentar as questões necessárias ao julgamento da lide.1. Do
pedido de exclusão da American Life Seguradora S/A do polo passivo da demanda O artigo 7º, da Lei n.º 6.194/74, com a nova
redação que lhe conferiu a Lei 8.441/92, estabelece que o pagamento do DPVAT será feito por uma das seguradoras integrantes
do consórcio estatuído pela Lei, recebendo os benefícios de qualquer uma das seguradoras que acionarem, não importando a
origem do veículo, se o seguro foi realizado, se o mesmo foi efetivamente pago ou se está vencido, mesmo que não identificado o
veículo e a seguradora. Sendo assim, as requeridas podem ser responsabilizadas pelo pagamento do seguro DPVAT, por
expressa determinação legal, motivo pelo qual indefiro o pleito de exclusão da segunda suplicada do polo passivo da causa.2.Do
pagamento administrativoConsiderando o princípio da inafastabilidade da jurisdição, reputo que o fato de já ter sido pago uma
quantia pela via administrativa não obsta que a parte autora pleiteie o pagamento da diferença do montante que entende devido. 3.
Da Constitucionalidade da Lei nº 11.945/2009Dúvidas não há quanto a constitucionalidade formal e material da MP nº 451/08 e da
Lei nº 11.945/09. Em primeiro lugar, a Medida Provisória mencionada somente veio a regulamentar dispositivo da Lei nº 6.194/74,
sendo eventual vício formal sanado quando da sua conversão. Por último, em relação à Lei nº 11.945/09, descabida a argüição de
inconstitucionalidade material em sede de controle incidental difuso, uma vez que a fixação da indenização do seguro obrigatório
DPVAT, de acordo com o grau de invalidez, respeita as normas constitucionais das quais derivam e se fundamentam, bem como o
princípio da dignidade da pessoa humana. Nesse sentido, é o entendimento já pacificado do Tribunal de Justiça do Estado do Rio
Grande do Sul:APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. DPVAT. SINISTRO OCORRIDO NA VIGÊNCIA DA MP 451/2008. CONVERTIDA
NA LEI 11.945/2009. INDENIZAÇÃO DEVIDA DE ACORDO COM O GRAU DE INVALIDEZ DO SEGURADO. PRELIMINAR
SUSCITADA REJEITADA. 1.A seguradora demandada é parte legítima para figurar no pólo passivo, uma vez que tem o dever
jurídico de responder pelo pagamento da indenização decorrente do seguro DPVAT, pois há consórcio de seguradoras que
gerencia a distribuição dos fundos destinados ao pagamento do referido seguro. 2.Inconstitucionalidade da Lei n.º 11.945/2009.
Descabimento. Norma que apenas regrou dispositivo da Lei n.º 6.197/74, em especial no que diz respeito ao valor máximo
indenizável em caso de invalidez. Precedente desta Corte. 3. Nos sinistros ocorridos após o advento da Medida Provisória n.º
451/2008, publicada no Diário Oficial da União em 16 de dezembro de 2008, convertida na Lei 11.945 de 4 de junho de 2009, o
valor indenizatório deverá observar o grau de invalidez da parte segurada. 4. A percepção dos valores referentes ao seguro
DPVAT na esfera administrativa a título de liquidação de sinistro não importa em abdicar do direito de receber a complementação
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da indenização, havendo saldo a ser satisfeito, resultante da diferença entre o valor recebido e aquele efetivamente devido em face
do percentual previsto em lei. 5. No caso em exame, a parte demandante não colacionou aos autos prova capaz de demonstrar a
ocorrência de invalidez que permitisse o recebimento de indenização no patamar máximo de 100% do capital segurado, ou
documentação apta a infirmar o percentual de invalidez apurado pela seguradora-ré. 6.Portanto, a improcedência do pedido
formulado na inicial é à medida que se impõe. Rejeitada a preliminar e, no mérito, dado provimento ao apelo. (Apelação Cível Nº
70038804126, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, Julgado em 15/12/2010).
Destacamos.5. Do mérito Ab initio, insta elucidar que por invalidez permanente se entende a perda ou impotência funcional
definitiva, total ou parcial, de um membro ou órgão. Configurada de modo efetivo a invalidez permanente decorrente de acidente
de trânsito via terrestre, ainda que não tenha resultado privação para o exercício laboral, faz jus a vítima ao seguro obrigatório, em
quantum correspondente à extensão da lesão, porquanto as normas que regem a matéria não exigem a inteireza da invalidez, ou
uma certa medida da perda física, mas a contempla em qualquer grau em que se verifique. A Lei 11.945/09, que alterou artigos da
Lei 6.194/74, trouxe novos parâmetros a serem observados no momento da aplicação do montante indenizatório, fixando-se a
indenização em valor proporcional ao grau de incapacidade. Analisando ainda a Lei 11.945/09, em seu artigo 33, IV, ''a'', verifica-se
que o legislador determinou a data de 16/12/2008 para o início de sua vigência, no tocante às alterações geradas na Lei 6.194/74.
In casu, o acidente automobilístico que teve como vítima a autora ocorreu em 28/11/09, sendo, portanto, alcançado pelas
alterações normativas trazidas pela Lei 11.945/2009. Desta forma, necessário se faz que as provas dos autos indiquem o grau de
invalidez permanente da vítima do acidente automobilístico. No caso versado, no entanto, os documentos acostados aos autos não
são suficientes para demonstrar, de forma inequívoca, o grau da invalidez permanente do autor que foi impugnado nos autos.
Embora validamente intimado para comparecer em data previamente agendada para realização de perícia junto ao Instituto de
Medicina Legal com a finalidade de proceder ao exame de corpo de delito capaz de auferir o seu grau de invalidez permanente, a
teor do art. 39, inciso II e parágrafo único do CPC, o suplicante não compareceu na data aprazada para proceder ao exame
pericial, nem apresentou qualquer justificativa para sua ausência.Assim, considerando que a parte requerente não compareceu na
data aprazada para proceder ao exame pericial, nem apresentou qualquer justificativa para sua ausência, inviabilizando, pois, a
realização do exame de corpo de delito fundamental para quantificação de sua invalidez, reputo que o suplicante não cumpriu com
o ônus que lhe competia, deixando de comprovar o fato constitutivo do seu direito, qual seja, a invalidez permanente em grau que
justificasse a complementação de DPVAT ora postulada. Sobre o tema, colacionamos as seguintes jurisprudências, in
verbis:APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPLEMENTAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). INVALIDEZ
PERMANENTE. LEI 11.945/09. DA AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO À INCAPACIDADE DO AUTOR. A comprovação da
invalidez permanente, total ou parcial, é responsabilidade da parte autora e deve se dar através de laudo oficial. Se o laudo for
particular, deverá haver outros elementos de prova, como tratamentos e exames. No caso concreto, não tendo a parte autora
comprovado o fato constitutivo do seu direito, qual seja, sua efetiva invalidez permanente, ônus que lhe competia (art. 333, I, do
CPC), não faz jus a percepção da indenização do seguro DPVAT. APELO DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70047537857,
Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Gelson Rolim Stocker, Julgado em 30/05/2012); Data de Julgamento:
30/05/2012; Publicação: Diário da Justiça do dia 06/06/2012. APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT - INVALIDEZ
PERMANENTE - NÃO COMPROVAÇÃO - ÔNUS AUTOR - ART. 333, I CPC. O direito à indenização oriunda do seguro
obrigatório, DPVAT, surge somente com a prova da invalidez e dos danos sofridos, consoante se depreende do art. 5º, caput, da
Lei 6.194/74. Inexistindo prova acerca da alegada invalidez permanente da autora tem-se por indevida a indenização prevista na lei
6.194/74. TJMG. Número do processo: 1.0351.09.096021-9/001(1). Numeração Única: 0960219-19.2009.8.13.0351; Relator:
Des.(a)CABRAL DA SILVA; Data do Julgamento:05/07/2011; Data da Publicação:19/07/2011. APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS.
DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA. INVALIDEZ PERMANENTE. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. SÚMULA 474 DO STJ. AUSÊNCIA DE
PROVA 1. Graduação da invalidez. A graduação da invalidez da vítima de acidente de trânsito foi introduzida pela Medida
Provisória n.º 451/2008, posteriormente convertida na Lei n.º 11.945/2009. Súmula 474 do STJ. Necessidade de graduação da
invalidez, independentemente da data do sinistro. 2. Não tendo a parte autora comprovado o fato constitutivo do seu direito, qual
seja, o grau de sua invalidez, ônus que lhe competia, a ação deve ser julgada improcedente. Hipótese em que a parte não
compareceu à perícia agendada. Art. 333, I, do CPC. Sentença mantida. NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO, EM DECISÃO
MONOCRÁTICA. (Apelação Cível Nº 70063552582, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel Dias Almeida,
Julgado em 26/02/2015). APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. AUSÊNCIA DE PROVA. PERÍCIA
JUDICIAL QUE NÃO SE REALIZOU PELO NÃO COMPARECIMENTO DA PARTE AUTORA. INVALIDEZ PERMANENTE NÃO
COMPROVADA. ONUS DA PROVA. INTELIGENCIA DO ART. 333, I, DO CPC. Determinada a realização de perícia médica, a
demandante não compareceu ao consultório para realização do exame pericial, ou seja, a condição de invalidez total e/ou
permanente não foi comprovada. Sentença mantida. APELO DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70059648998, Sexta Câmara
Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Giovanni Conti, Julgado em 18/09/2014). (TJ-RS - AC: 70059648998 RS, Relator:
Giovanni Conti, Data de Julgamento: 18/09/2014, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/10/2014).
Uma vez que não foi demonstrado pela parte autora o grau de invalidez permanente decorrente de acidente de trânsito, bem como,
a ausência de contexto probatório a demonstrá-lo, incabível o deferimento do pedido da indenização do Seguro Obrigatório
DPVAT. III. DISPOSITIVO Isto posto, REJEITO O PEDIDO INICIAL, com fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.
Condeno a parte autora ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados no patamar de 10%
(dez por cento) sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade de tais verbas suspensa em face dos benefícios da Justiça Gratuita,
nos termos do art. 98, §2º e §3º, do CPC/2015. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Oportunamente, arquivem-se os autos, com
baixa na distribuição. Timon-MA, 23 de junho de 2017.Juíza Susi ponte de Almeida Titular da 2ª Vara Cível de Timon Resp:
014415

PROCESSO: 0800565-96.2017.8.10.0060
REQUERENTE:CELIA MARIA ASSUNÇÃO MELO
Advogado(s) do reclamante: HENRY WALL GOMES FREITAS (OAB/MA 10502-A)
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REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I
Advogado(s) do reclamado: GIZA HELENA COELHO (OAB/SP 166.349)
SECRETARIA DA 2ª VARA CÍVEL

SENTENÇA DE ID 6665083: Vistos, etc.CÉLIA MARIA ASSUNÇÃO MELO ARAÚJO, já qualificado na exordial, por seu

advogado, interpôs a presente AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER em

face de FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAOPADRONIZADOS NPL I, consoante os fatos deduzidos

na inicial. Decisão de ID nº 5029780 deferiu os benefícios da Justiça Gratuita, bem como concedeu a tutela de urgência vindicada,

designando-se, ao final, audiência de conciliação ou mediação. Por meio do petitório ID nº 5424375, o requerido pediu a habilitação

do patrono que o representa. Figura nos autos contestação ID nº 5912090. Na data marcada para a sessão inaugural, não

chegaram as partes a uma composição amigável, oportunidade em que formularam pedidos diversos. Através do petitório ID nº

6079047, a autora pediu que fosse aportado aos autos substabelecimento. Ato ordinatório ID nº 6153499 no sentido da intimação

da demandante para apresentar réplica à contestação. Petição conjunta ID nº 6287870 noticiou a celebração de acordo entre as

partes. Vieram os autos conclusos. É o relatório. Decido. Uma das formas de extinção do processo, com resolução de mérito,

ocorre com a transação extrajudicial devidamente homologada. In casu, as partes pleitearam a extinção do feito em decorrência de

acordo realizado, sem que haja qualquer obstáculo para a homologação. Nesse contexto, cabe ressaltar que o juiz do

processo é competente para homologar acordo firmado entre as partes, vez que se tratando de direitos disponíveis, a

vontade daquelas em compor o litígio prevalece.Assim, de ser analisado por este Juízo o pedido de homologação judicial de

transação particular, nos moldes do artigo 487, III, b, do Código de Processo Civil/2015, que preceitua in verbis:(..) In casu, o

requerido para por fim à lide, pagará à autora a quantia de R$ 2.000,00 (Dois mil reais), a serem pagos nos termos descritos na

minuta do negócio jurídico em questão. Dessa forma, reputando válido o acordado pelas partes e sendo estas plenamente capazes

para transigir, HOMOLOGO por sentença o acordo celebrado, petição ID nº 6287870, e, por consequência, EXTINGO O

PRESENTE PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, III, b, do Código de Processo Civil/2015.

Despesas processuais remanescentes dispensadas (art. 90, §3º, CPC/2015), ficando cada parte responsável pelos honorários

advocatícios de seus respectivos patronos. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Timon-MA, 26 de junho de 2017 - Juíza Susi

Ponte de Almeida - Titular da 2ª Vara Cível de Timon-MA.

PROC. 0801767-11.2017.8.10.0060
REQUERENTE:AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
Advogado(s) do reclamante: ALLAN RODRIGUES FERREIRA (OAB/MA 7248)
REQUERIDO: ANTONIO JOSE PEREIRA DE SOUSA
SECRETARIA DA 2ª VARA CÍVEL

SENTENÇA DE ID. 6670407: Vistos etc. Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A, já qualificado nos autos,

ingressou em juízo com a presente Ação de Busca e Apreensão em face de Antonio José Pereira de Sousa, cuja qualificação

também já figura nos autos, conforme fatos aduzidos na exordial. Despacho de fl. 23 determinou que fosse completada a exordial

com a prova da mora, medida esta levada a efeito por meio do petitório (original) de fl. 42 e documentos que o instruem. Decisão

ID nº 6006620 deferiu a liminar de busca e apreensão. Repousa, nos autos, comprovante de inclusão de restrição veicular, vide ID

nº 6006604.Certidão do meirinho, vide ID nº 6059410, no sentido de que deixou de efetuar a apreensão do veículo objeto deste

feito em razão do requerido ter informado que vendeu o bem em questão, atestando-se, outrossim, nos termos do ID nº 6059541, a

citação do demandado. Por meio do petitório ID nº 6588231, a parte autora requereu a a desistência do feito. Vieram os autos

conclusos. É o breve relato. Decido. Uma das formas de extinção do processo, sem resolução do mérito, ocorre com a desistência,

devidamente homologada. Dispõe o artigo 485 do Código de Processo Civil de 2015: (...) No caso em exame, pediu-se a

desistência do feito, sem que haja qualquer obstáculo para a homologação, vez que o pleito ocorreu antes do oferecimento de

contestação pelo requerido(a), a teor da previsão normativa do artigo 485, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015. Destarte,

tendo em vista o ato unilateral da parte demandante no sentido de abdicar, expressamente, da sua posição processual, homologo

a desistência da ação para que produza seus efeitos jurídicos, em conformidade com o § 1º do Art. 200 do Codex Processual Civil

de 2015, julgando extinto o presente feito, sem resolução do mérito, à luz do Art. 485, VIII, do CPC/2015. Condeno a parte

autora ao pagamento das custas processuais, nos termos do Art. 90 do Digesto Processual Civil de 2015. Procedo, nesta data, à

retirada da restrição veicular cadastrada junto ao sistema RENAJUD, conforme comprovante anexo. Sem honorários, porquanto

não foi apresentada defesa pelo(a) requerido(a). P.R.I. Arquive-se, após as cautelas legais. Timon-MA, 27 de junho de 2017 - Juíza

Susi Ponte de Almeida - Titular da 2ª. Vara Cível de Timon-MA.

Primeira Vara Cível de Timon
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PROCESSO Nº 0002247-61.2013.8.10.0060 (23942013)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA/DECISÃO | CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

AUTOR: ABR.ART.BAGRIO.LTDA e DEL COMERCIO REPRESENTAÇÃO
ADVOGADO: CAROLINA LAMARCA LEAL AREIAS ( OAB 7111-PI ) e KARLLOS ANASTACIO DOS SANTOS SOARES ( OAB
7827-PI )

REU: COELHO ATACADISTA LTDA

ATO ORDINATÓRIO(Provimento n.º 11/2013 - Código Normas da Corregedoria Geral da Justiça - c/c art. 203, § 4º do Novo
Código de Processo Civil c/c o art. 3.º Provimento N.º 01/2007 da CGJ)De ordem da MM. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível, Raquel
Araújo Castro Teles de Menezes, consoante o disposto nas normas em referência, em cumprimento à decisão de fls. 157/160,
intimo o exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se sobre o que entender cabível.Timon/MA, 29 de junho de
2017.Joelle Gomes Farias de OliveiraSecretária Judicial

PROCESSO Nº 0002459-19.2012.8.10.0060 (24592012)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA/DECISÃO | CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

AUTOR: RICARDO PARENTES SAMPAIO e RICARDO PARENTES SAMPAIO FILHO e RR MOTORS LTDA
ADVOGADO: DEBORA AFONSO DE ALBUQUERQUE COSTA ( OAB 6681-PI ) e MARCELO DE ARAUJO BORGES ( OAB
6949-PI )

REU: CARVALHO E FERNANDES LTDA
ADVOGADO: DEBORA AFONSO DE ALBUQUERQUE COSTA ( OAB 6681-PI ) e VILMAR DE SOUSA BORGES FILHO ( OAB
122/93B-PI )

ATO ORDINATÓRIO(Provimento n.º 11/2013 - Código Normas da Corregedoria Geral da Justiça - c/c art. 203, § 4º do Novo
Código de Processo Civil c/c o art. 3.º Provimento N.º 01/2007 da CGJ)De ordem da MM. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível, Raquel
Araújo Castro Teles de Menezes, consoante o disposto nas normas em referência, intimo o advogado VILMAR DE SOUSA
BORGES FILHO (OAB/PI 122-B), ora exequente, para tomar ciência do depósito judicial realizado nos autos (fls. 287/289) e, no
prazo de 05 (cinco) dias, requerer o que entender de direito.Timon/MA, 29 de junho de 2017.Joelle Gomes Farias de
OliveiraSecretária Judicial

PROCESSO Nº 0002960-65.2015.8.10.0060 (32882015)
AÇÃO: PROCESSO DE EXECUÇÃO | EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

EXEQUENTE: BRADESCO S/A
ADVOGADO: EDYANE MACEDO ( OAB 12384-PI ) e WILSON SALES BELCHIOR ( OAB 17314-CE )

EXECUTADO: G A S SOUZA

ATO ORDINATÓRIO(Provimento n.º 11/2013 - Código Normas da Corregedoria Geral da Justiça - c/c art. 203, § 4º do Novo
Código de Processo Civil c/c o art. 3.º Provimento N.º 01/2007 da CGJ) De ordem da MM. Juíza de Direito, Dr.ª Raquel Araújo
Castro Teles de Menezes, intimo o exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se acerca da certidão de fl. 149,
requerendo o que entender de direito.Timon/MA, 29 de junho de 2017.Joelle Gomes Farias de OliveiraSecretária Judicial

PROCESSO Nº 0004079-61.2015.8.10.0060 (44872015)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA/DECISÃO | CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

AUTOR: JOSELENE LIMA NUNES
ADVOGADO: EMMANUEL FERNANDO DE ASSUNÇÃO SARAIVA ( OAB 8484-PI )

REU: BANCO DO BRASIL S/A
ADVOGADO: GUSTAVO AMATO PISSINI ( OAB 9698A-MA )

ATO ORDINATÓRIO(Provimento n.º 11/2013 - Código Normas da Corregedoria Geral da Justiça - c/c art. 203, § 4º do Novo
Código de Processo Civil c/c o art. 3.º Provimento N.º 01/2007 da CGJ) De ordem da MM. Juíza de Direito Raquel Araújo Castro
Teles de Menezes, consoante o disposto nas normas em referência, promovi o desarquivamento do feito, pelo prazo de 05 (cinco)
dias, depois de verificado o recolhimento das custas pertinentes pelo interessado. Desta feita, intime-se a parte requerida, por meio
de seu advogado, para, querendo, ter vista dos autos, com a advertência de que nada sendo requerido haverá o retorno ao
arquivo.Timon/MA, 28 de junho de 2017Joelle Gomes Farias de OliveiraSecretária Judicial da 1ª Vara Cível Resp: 110536

Página 2204 de 2382 Diário da Justiça Eletrônico Disponibilização: 30/06/2017
Edição nº 114/2017 Publicação: 03/07/2017

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO - Praça Dom Pedro II, s/n Centro - CEP 65010-905 - São Luis-MA - Fone: (98) 2106-9000 - www.tjma.jus.br
Diário da Justiça Eletrônico - Diretoria Judiciária - Coordenadoria de Jurisprudência e Publicações - Fone: (98) 2106 9805 / 9810 / 9896 / 9897 - publicacoes@tj.ma.gov.br



PROCESSO Nº 0004523-94.2015.8.10.0060 (49472015)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

AUTOR: JOAO EVANGELISTA PEREIRA DA SILVA
ADVOGADO: BAZILIO BEZERRA DA SILVA ( OAB 3202A-MA )

REU: BENEDITO FERREIRA DE AGUIAR NETO e CARLOS ALBERTO GOMES DE AGUIAR e ESPOLIO DE LUIS ALVES
BARROS e LEONCIO SOARES DA SILVA e SEBASTIAO DE OLIVEIRA
ADVOGADO: BENEDITO DAS CHAGAS VELOSO ( OAB 7391A-PI ) e MOISÉS PEREIRA DE BRITO NETO ( OAB 3798-MA ) e
MOISÉS PEREIRA DE BRITO NETO ( OAB 3798-MA ) e MOISÉS PEREIRA DE BRITO NETO ( OAB 3798-MA ) e OTONIEL
OLIVEIRA DA MATA ( OAB 11848-PI )

ATO ORDINATÓRIO(Provimento n.º 11/2013 - Código Normas da Corregedoria Geral da Justiça - c/c art. 203, § 4º do Novo
Código de Processo Civil c/c o art. 3.º Provimento N.º 01/2007 da CGJ)De ordem da MM. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível, Raquel
Araújo Castro Teles de Menezes, consoante o disposto nas normas em referência, em cumprimento à determinação de fl. 150,
intimo as partes para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestarem-se sobre a proposta de honorários periciais apresentada, ficando
cientes de que a não manifestação será considerada como anuência.Timon/MA, 29 de junho de 2017.Joelle Gomes Farias de
OliveiraSecretária Judicial

PROCESSO Nº 0004653-50.2016.8.10.0060 (49002016)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
AUTOR: FELICIANO DE ABREU LOPES NETO 
ADVOGADO: JOSE WILSON CARDOSO DINIZ ( OAB 2523-PI ) e JOSÉ WILSON CARDOSO DINIZ JUNIOR ( OAB 8250-PI )
REU: CIA DE CREDIT, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO RENAULT DO BRASIL 
ADVOGADO: AURELIO CÂNCIO PELUSO ( OAB 32521-PR )
Processo nº 4900/2016DECISÃOFeliciano de Abreu Lopes Neto, já devidamente qualificado nos autos, interpôs Embargos
Declaratório contra sentença proferida nos autos da presente Ação Revisional, às fls. 166/170, solicitando, em síntese, que seja
reconhecida a omissão na sentença no que se refere a não realização da perícia contábil.Banco RCI Brasil S/A, igualmente
qualificado, também interpôs Embargos Declaratório, às fls. 172/175, informando que todos os pedidos da inicial foram julgados
improcedentes e solicita a aplicação dos efeitos infringentes.É o relatório. Passo à fundamentação.O Embargo de Declaração é um
tipo de recurso que objetiva afastar as obscuridades, contradições e omissões. Sendo, portanto, utilizado para completar
sentenças que contenham vícios claros.DOS EMBARGOS INTERPOSTOS PELA AUTORAAnalisando-se os autos, não há como
prosperar os presentes Embargos de Declaração por não existir a OMISSÃO indicada pelo embargante/autor da ação.Entende-se,
neste caso, ser a sentença de fls. 148/158, adequada, certa e determinada, estando em plena adequação com as normas
disciplinadas pelo Código de Processo Civil no que se refere à análise das súmulas e jurisprudência aplicadas.A suposta omissão
apontada pelo embargante não pode ser considerada por este juízo, considerando que a análise da abusividade na cobrança de
juros remuneratórios é matéria de direito, pois deve ser analisada de acordo com o patamar fixado pelo Banco Central.Nestes
termos, a sentença proferia não se encontra omissa, tendo em vista que analisou todos os aspectos indicados pela petição inicial
como cobrança abusiva referente ao citado contrato.Ademais, as provas produzidas nos autos são suficientes para a prolação da
sentença, tendo sido analisadas nos termos do art. 371 Código de Processo Civil. Por conseguinte, entende-se que o citado
embargos não preenchem os requisitos legais.DOS EMBARGOS INTERPOSTOS PELO BANCOO banco embargante alega, em
sede de Embargos de Declaração, que a sentença proferida indeferiu todos os pedidos da inicial e informa a possibilidade de
apresentação de recurso infringente.Os Embargos de Declaração, nos termos do art. 1022, do Código de Processo Civil, deve ser
utilizado para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. No caso ora analisado, a
parte embargante não restou o preenchimento de nenhum destes requisitos, considerando que não cabe a sentença proferida
atribuição de efeitos infringentes.Na verdade, a sentença reconheceu a ilegalidade na cobrança cumulada de comissão de
permanência e multa contratual. Assim, se entende que não foi julgada totalmente improcedente.Ademais, não cabe por meio
dessa via processual a rediscussão da matéria, como pretende a parte embargante. Na verdade, as matérias abordadas em sede
de embargos são referentes ao mérito da lide, considerando que solicita a análise quanto a juízo de valor, o que não cabe nessa
fase processual.Nesse sentido já decidiu o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO.REDISCUSSÃO.PREQUESTIONAMENTO. EFEITO INFRINGENTE. Mesmo que tenham por finalidade superar o
óbice do prequestionamento, os embargos de declaração devem se enquadrar em uma das hipóteses do artigo 1.022 do Código
de Processo Civil, não servindo para rediscussão do julgado. Embargos de declaração com efeito infringente somente têm
aceitação para emprestar efeito modificativo à decisão em raríssimas exceções, quando é mera decorrência da correção do vício
efetivamente existente, ou quando se trata de erro material, o que não é o caso. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃODESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 70068765791, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça
do RS, Relator: Bayard Ney de Freitas Barcellos, Julgado em 13/04/2016)EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO SE PRESTAM A REDISCUSSÃO DA
CAUSA. SÃO RECURSOS DE INTEGRAÇÃO E NÃO DE SUBSTITUIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO.EFEITO INFRINGENTE.
Acórdão que apreciou todas as questões que importavam ao julgamento do recurso de apelação. Ausente omissão, ou qualquer
outro permissivo que os justificasse, não procedem os embargos declaratórios. E somente a procedência dos embargos abriria
flanco para eventual agregação de efeitos infrigentes, que haveriam de decorrer do modo como procedida a correção do julgado
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em vista da omissão que nele se viesse a reconhecer. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS. (Embargos de
Declaração Nº 70066079815, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marcelo Bandeira Pereira,
Julgado em 16/09/2015) Assim, não se pode conhecer a existência de contradição na sentença, uma vez que a citada decisão
encontra-se em conformidade com a legislação aplicável à espécie.Além disso, constata-se que os embargos apresentados pelo
banco possuem a finalidade, apenas, de prequestionamento, não devendo, assim, ser atribuído efeito modificativo ao julgado.
Decido.ANTE O EXPOSTO, e do que mais consta dos autos, deixo de acolher os embargos interpostos e, em consequência, julgo
IMPROCEDENTES os pedidos insculpidos nestes, por não restarem presentes os requisitos disciplinados no art. 1.022 do Código
de Processo Civil, não sendo, pois, necessária a prolação de uma nova sentença. Deixo de fixar honorários advocatícios tendo em
vista que não existem partes sucumbentes. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Reabra-se o prazo recursal, nos termos art.
1.026 do Processo Civil, que estabelece, apenas, a interrupção do prazo para a interposição de recurso.Timon/MA, 27 de junho de
2017.Raquel Araújo Castro Teles de MenezesJuíza de Direito

PROCESSO Nº 0004655-20.2016.8.10.0060 (49022016)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
AUTOR: FELICIANO DE ABREU LOPES NETO 
ADVOGADO: JOSE WILSON CARDOSO DINIZ ( OAB 2523-PI ) e JOSÉ WILSON CARDOSO DINIZ JUNIOR ( OAB 8250-PI )
REU: BANCO VOLKSVAGEM S/A 
ADVOGADO: JOÃO ROSA ( OAB 17023-BA )
Processo nº 4902/2016DECISÃOBanco Volkswagem S/A, já devidamente qualificado nos autos, interpôs, às fls. 128/131, os
presentes Embargos Declaratório contra sentença proferida nos autos da presente Ação Revisional, informando a contradição na
sentença que reconhece a mora e depois descaracteriza a mora. Informa a existência de erro material e solicita a
correção.Feliciano de Abreu Lopes Neto, igualmente qualificado, também interpôs Embargos Declaratório, às fls. 139/145,
solicitando, em síntese, que seja reconhecida a omissão na sentença no que se refere a não realização da perícia contábil.É o
relatório. Passo à fundamentação.O Embargo de Declaração é um tipo de recurso que objetiva afastar as obscuridades,
contradições e omissões. Sendo, portanto, utilizado para completar sentenças que contenham vícios claros.DOS EMBARGOS
INTERPOSTOS PELO BANCOAnalisando-se os autos verifico existir a contradição indicado pelo embargante no que se refere ao
DISPOSITIVO DA SENTENÇA, cabendo, assim, a alteração.O Código de Processo Civil disciplina que:Art. 1.022. Cabem
embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;II - suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;III - corrigir erro material.Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que:I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em
incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;II - incorra em qualquer das condutas descritas no art.
489, § 1o.Segundo posicionamento dominante nos Tribunais Pátrios, é perfeitamente cabível contra sentença contrárias a
legislação em vigor, cabendo, assim, atribuição de efeito modificativo. Assim, é possível para correção de eventual erro material e
correção de vício efetivo. Os tribunais pátrios julgaram neste sentido:EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. EFEITOS
MODIFICATIVOS SOBRE O JULGADO. EMBARGOS ACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71004497053, Terceira Turma
Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Cleber Augusto Tonial, Julgado em 08/08/2013)EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. CONTRADIÇÃO. Merecem acolhimento os embargos quando o acórdão apresenta
contradição entre a argumentação e o dispositivo. ACOLHERAM OS EMBARGOS, COM EFEITO MODIFICATIVO. UNÂNIME.
(Embargos de Declaração Nº 70070001128, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Walda Maria Melo Pierro,
Julgado em 10/08/2016)No caso ora analisado, no momento da análise do mérito, a sentença reconheceu a legalidade dos
encargos durante o período da normalidade contratual. Logo, o não pagamento das prestações na data do vencimento faz a parte
incorrer em mora contratual.No entanto, no momento da redação do dispositivo, ocorreu um erro material, pois o item "f" do
dispositivo estabeleceu regras referentes a descaracterização da mora, contrárias ao posicionamento dominante na jurisprudência
e apontado na sentença.Na verdade, a mora só resta descaracterizada quando ocorrer cobrança de abusiva de encargos no
período da normalidade contratual, conforme entendimento dominante do STJ, citado na sentença. Nestes termos, verifica-se
existir a contradição indicada pela embargante, às fls. 128/131, no que se refere a caracterização da mora durante a transcrição do
dispositivo da sentença, apesar de existir tal indicação no corpo do mérito. Assim, JULGO PROCEDENTE O CITADO
EMBARGOS.DOS EMBARGOS INTERPOSTOS PELA AUTORAAnalisando-se os autos, não há como prosperar os presentes
Embargos de Declaração por não existir a OMISSÃO indicada pelo embargante/autor da ação.Entende-se, neste caso, ser a
sentença de fls. 148/158, adequada, certa e determinada, estando em plena adequação com as normas disciplinadas pelo Código
de Processo Civil no que se refere à análise das súmulas e jurisprudência aplicadas.A suposta omissão apontada pelo embargante
não pode ser considerada por este juízo, considerando que a análise da abusividade na cobrança de juros remuneratórios é
matéria de direito, pois deve ser analisada de acordo com o patamar fixado pelo Banco Central.Nestes termos, a sentença proferia
não se encontra omissa, tendo em vista que analisou todos os aspectos indicados pela petição inicial como cobrança abusiva
referente ao citado contrato.Ademais, as provas produzidas nos autos são suficientes para a prolação da sentença, tendo sido
analisadas nos termos do art. 371 Código de Processo Civil. Por conseguinte, entende-se que o citado embargos não preenchem
os requisitos legais.Decido.ANTE O EXPOSTO, e do que mais consta dos autos:1 - Deixo de acolher os embargos interpostos pela
parte autora, às fls. 139/145, e, em consequência, julgo IMPROCEDENTE o pedido insculpido nesta, por não restar presentes os
requisitos disciplinados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, não sendo, pois, necessária a prolação de uma nova sentença,
considerando a não necessidade de realização de perícia contábil.2 - Acolho os embargos interpostos pelo banco, às fls. 128/132,
e, por conseguinte, JULGO-O PROCEDENTE, por restarem presentes os requisitos disciplinados no art. 1.022, II, Código de
Processo Civil, e, por conseguinte, altero o teor da sentença de fls.115/125-v, que passará a ter o seguinte teor:...Ante o exposto,
de acordo com a fundamentação acima elencada, que faz parte integrante da presente sentença, JULGO PARCIALMENTE
PROCEDENTE O PEDIDO DA INICIAL, declarando que:a) Não resta configurada qualquer ilegalidade na cobrança da taxa de
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juros no contrato assinado entre as partes.b) A cobrança de capitalização mensal de juros é válida.c) Por serem legais as
cobranças realizadas (juros remuneratórios e capitalização) pelo demandado durante o período de adimplemento contratual, a
demandante incorre em mora contratual, devendo ser aplicados os encargos inerentes ao devedor.d) A cobrança de comissão de
permanência durante o período de mora contratual é legal, estando limitada a 12% (doze por cento) ao ano, e, por conseguinte,
obedecendo ao limite estabelecido pelo RESPS Nº 1.058.144-RS.e) A cobrança cumulada de comissão de permanência com multa
moratória e juros moratórios é ilegal, pelo que deve permanecer somente a cobrança da comissão.f) Restando caracterizada a
mora, lícita é a permanência do nome da parte autora nos cadastros de proteção ao crédito e ilícita é a manutenção da posse do
veículo objeto da presente lide com o demandante.g) A utilização da Tabela Price é legal...Deixo de fixar honorários advocatícios
tendo em vista que não existem partes sucumbentes. No mais a sentença permanece como foi proferida.Intimem-se. Reabra-se o
prazo recursal.Timon/MA, 27 de junho de 2017.Raquel Araújo Castro Teles de MenezesJuíza de Direito

PROCESSO Nº 0000304-09.2013.8.10.0060 (3202013)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

AUTOR: BANCO DO BRASIL S/A
ADVOGADO: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS ( OAB 14009A-MA )

REU: CASA COMPLETA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA e CRISTIANO PEREIRA DA SILVA e CRISTINO DE
OLIVEIRA DA SILVA e LORENNA BRINGEL MATTOS DA SILVA e MARIA DAS GRACAS PEREIRA DA SILVA
ADVOGADO: AUGUSTO JOSE PORTO COIMBRA ( OAB 5539-PI ) e DR. JOSE WILSON CARDOSO DINIZ ( OAB 6055A-MA )
e FREDERICO FERREIRA CRUZ ( OAB 9557-PI ) e LAYSE ANA NACIMENTO MORAIS NOGUEIRA ( OAB 5167-PI )

Processo nº: 304-09.2013.8.10.0060Ação Ordinária de CobrançaRequerente: Banco do Brasil S/ARequerido: Casa Completa
Materiais para Construção Ltda, Cristiano Pereira da Silva, Cristino de Oliveira da Silva, Lorenna Bringel Mattos da Silva e Maria
das Graças Pereira da SilvaDESPACHOIntimem-se as partes para, no prazo de 05 (cinco) dias, indicarem a este juízo, de maneira
clara e objetiva, as questões de fato e de direito que entendam pertinentes ao julgamento da lide, bem como especificar as provas
que pretendem produzir, justificando sua necessidade.Registre-se que as partes deverão apontar a matéria que consideram
incontroversa, bem como aquela que entendem já provadas pela prova trazida, elencando os documentos que servem de base a
cada alegação, caso existente.Informem-se que o silêncio e eventual(is) pedido(s) genérico(s) de produção de provas serão
interpretados como anuência ao julgamento antecipado, bem como serão indeferidos requerimentos de diligências inúteis ou
meramente protelatórias.Com a superação dos prazos retro, devem os autos ser conclusos para saneamento (art. 357, CPC) ou
julgamento antecipado da demanda (art. 355, CPC).Timon/MA, 27 de junho de 2017. RAQUEL ARAÚJO CASTRO TELES DE
MENEZESJuíza de Direito Resp: 159749

PROCESSO Nº 0000660-96.2016.8.10.0060 (6802016)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

AUTOR: MARIA PINTO DE OLIVEIRA FERREIRA
ADVOGADO: SYLVIO ELOIDES CARVALHO PEDROSA ( OAB 10833-PI )

REU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT
ADVOGADO: ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES ( OAB 11735A-MA )

Proc. 680/2016DespachoTendo em vista a complexidade dos cálculos, bem como da divergência de valores apontados pelas
partes na fase de cumprimento de sentença, determino a remessa dos autos para Contadoria Judicial para que informe a este
juízo, no prazo de 05(cinco) dias, o valor atualizado da condenação e dos honorários sucumbências. Com a juntada dos cálculos
determino:1 - A intimação das partes para, no prazo de 10(dez) dias, se manifestarem sobre os cálculos apresentados pela
Contadoria Judicial, bem como sobre eventuais valores depositados a maior pelo executado.2 - A expedição de Alvarás Judiciais
para a liberação dos valores depositados referente a fase da condenação, tidos como incontroversos, em nome do demandante e
do seu advogado.Intimem-se.Timon/MA, 23 de junho de 2017.Raquel Araújo Castro Teles de MenezesJuíza de Direito Resp:
100842

PROCESSO Nº 0002951-69.2016.8.10.0060 (30892016)
AÇÃO: PROCESSO CAUTELAR | BUSCA E APREENSÃO

REQUERENTE: BANCO HONDA S.A
ADVOGADO: ALDENIRA GOMES DINIZ ( OAB 10715-MA )

REQUERIDO: JOSE RAIMUNDO DA SILVA FELIX

Processo n º 2951-69.2016.8.10.0060 - (3089/2016)Busca e ApreensãoAutor: Banco Honda S/ARequerido: José Raimundo da
Silva FélixDESPACHOConsiderando a certidão de fl. 81, intime-se pessoalmente o autor, via representante legal, para providenciar
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o andamento do feito, cumprindo a determinação de fl. 79, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção e arquivamento dos autos,
consoante o art. 485, §1º do CPC.Timon/MA, 27 de junho de 2017.Raquel Araújo Castro Teles de MenezesJuíza de Direito Resp:
100842

PROCESSO Nº 0005149-79.2016.8.10.0060 (54102016)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

AUTOR: FERNANDO DA SILVA CARVALHO
ADVOGADO: JOSE WILSON C. DINIZ JUNIOR ( OAB 8250-MA ) e JOSE WILSON CARDOSO DINIZ ( OAB 2523-PI )

REU: BANCO PAN S/A
ADVOGADO: JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS ( OAB 16844A-MA ) e ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO ( OAB
16843A-MA )

Proc. 5410/2016DespachoCompulsando os autos verifica-se que não consta nos autos o contrato assinado entre as partes. Tal
documento é indispensável para a resolução do mérito da presente lide, tendo em vista a necessidade de apreciação da taxa de
juros aplicadas.Nestes termos, determino a intimação das partes para, no prazo de 15(quinze) dias, juntar aos autos o contrato de
alienação firmando entre as partes, sob pena de julgamento conforme o estado do processo.Timon/MA, 28 de junho de
2017.Raquel Araújo Castro Teles de MenezesJuíza de Direito Resp: 100842

PROCESSO Nº 0005177-47.2016.8.10.0060 (54392016)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
AUTOR: FELICIANO DE ABREU LOPES NETO 
ADVOGADO: JOSE WILSON CARDOSO DINIZ ( OAB 6055A-MA ) e LAYSE ANA NACIMENTO MORAIS NOGUEIRA ( OAB
5167-PI )
REU: BANCO BRADESCO S.A
Proc. 5439/2016DespachoDefiro ao demandante os benefícios da justiça gratuita, tendo em vista que os documentos juntados aos
autos demonstram que a parte autora enfrenta problemas financeiros. Destaca-se, que a concessão de gratuidade não afasta a
responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência
(art. 98, § 2º, NCPC).Ademais, considerando que o réu dispõe de meios mais eficazes de defesa, precisamente porque detêm, ou
deveria deter, a documentação afeta ao presente caso. Assim, por restar satisfatoriamente demonstrada a superioridade técnica do
requerido em trazer aos autos as provas necessárias ao desenlace da lide e a hipossuficiência da parte consumidora na presente
controvérsia, defiro o pedido de INVERSÃO DO ÔNUS probatório na forma do artigo 6º, inciso VIII do CDC.DA DESIGNAÇÃO DA
CONCILIAÇÃO E CITAÇÃO Cite-se o requerido, com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, bem como intime-se o autor, na
pessoa de seu advogado, para comparecerem a audiência de conciliação ou mediação no dia 07/08/2017, às 11h30, a ser
realizada na Sala de Audiências da 1ª Vara Cível desta Comarca, salientando que as partes devem estar acompanhadas de seus
advogados ou defensor público (art. 334, § 9º do CPC) e, querendo, podem constituir representante, por meio de procuração
específica, com poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10º do CPC).Destaque-se que o prazo para contestação (15 dias
úteis) será contado a partir da realização da audiência (art. 335, inciso I do CPC) ou do protocolo, no caso de pedido de
cancelamento pela parte ré, o qual deverá ser apresentado com 10 dias de antecedência contados da data da audiência (art. 335,
inciso II do CPC). Ressalta-se que a ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática
apresentada na petição inicial. No caso de ambas as partes manifestarem, expressamente, desinteresse na composição
consensual (art. 334, §4º, inciso II do CPC), a audiência acima designada não será realizada, devendo a Secretaria Judicial
proceder ao cancelamento da sessão com a devida baixa no Sistema PJe, ficando os autos em secretaria aguardando a
apresentação da defesa.De outra banda, havendo manifestação de composição por qualquer uma das partes, ou, no caso do autor
ter manifestado interesse na composição e o réu quedar-se inerte, fica mantida a realização da audiência acima
designada.Advirtam-se às partes que o não comparecimento injustificado à audiência de conciliação é considerado ato atentatório
à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da
causa, revertida em favor da União ou do Estado (art. 334, § 8º do CPC).Considerando que para a análise das supostas cláusulas
abusivas ou reconhecimento de nulidade é necessário à apreciação do contrato que assinado entre as partes, determino que o
banco demandando, junte aos autos, no momento da apresentação de sua contestação, uma cópia do contrato objeto da presente
lide.Intimem-se. Cumpra-se nos termos do art. 153, I, do Código de Processo Civil.Timon/MA, 26 de junho de 2017.Raquel Araújo
Castro Teles de MenezesJuíza de Direito

Processo n.º 0800128-89.2016.8.10.0060

Ação de Execução

Autor: Banco Bradesco S/A

Advogado: Allan Rodrigues Ferreira OAB/MA 7.248

RÉU: Vip Indústria e Comércio

Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Timon-MA
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DECISÃO

Trata-se de pedido de nova penhora on line, via BACENJUD, bem como pedido de pesquisas no sistema RENAJUD a fim de

localizar veículos do executado passíveis de penhora.
Relatados sucintamente. Decido.

Verifica-se que recentemente foi realizada a diligência Bacenjud (em 06/06/2017, conforme ID 6407039), sendo o resultado negativo,

não tendo o exequente motivado o pedido de requerimento de nova diligência direcionada a pesquisa de bens pela via do BacenJud.

A exigência de motivação consiste na demonstração de modificação da situação econômica do executado, que pode ser detectada

através de diversas circunstâncias fáticas, as quais ao menos indiquem a possibilidade de haver ativos em nome do devedor, que possam ser

rastreados por meio do sistema Bacen jud.

Ademais, ressalta-se que a diligência fora realizada há menos de 01 mês, sendo somente viável a repetição da consulta após

interregno razoável.

Nestes sentidos:
PROCESSUAL CIVIL. ART. 535 DO CPC. OMISSAO NAO CONFIGURADA. PENHORA ON LINE. REQUERIMENTO
DE NOVA DILIGENCIA. NECESSIDADE DE DEMONSTRACAO DE MODIFICACAO NA SITUACAO
ECONOMICA DO EXECUTADO. (...) 2. O credor deve demonstrar indícios de alteração da situação econômica do
executado para o requerimento de uma nova pesquisa por meio do sistema BACENJUD, principalmente para não "transferir
para o judiciário os ônus e as diligencias que são de responsabilidade do exequente (...). (STJ: REsp 1145112/AC, Rel. Ministro
Castro Meira, 2a Turma, julgado em 21/10/2010,DJe 28/10/2010). (grifado).
PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO EXECUÇÃO - PENHORA ON LINE
VIA BACENJUD - DILIGÊNCIA FRUSTRADA - PEDIDO DE NOVA PENHORA VIA BACENJUD - POSSIBILIDADE -
DESDE QUE SE AGUARDE PRAZO RAZOÁVEL - RECURSO PROVIDO. - Frustrada a tentativa de penhora via
Bacenjud, ante a inexistência de valores na conta do executado, é possível a repetição do ato pelo Juízo, desde que se
aguarde ao menos 01 (um) ano entre uma e outra consulta. - Recurso conhecido e provido.(TJ-MG - AI: 10024110211943001
MG Relator: Márcia De Paoli Balbino, Data de Julgamento: 28/11/2013, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de
Publicação: 10/12/2013)

Destaco ainda que a exigência de motivação para a nova realização da medida não viola o princípio de que a execução prossegue no

interesse do credor (art. 797 do CPC), mas, antes de tudo, preserva a proporcionalidade, a razoabilidade e a economia processual.

Desta forma, a fim de preservar o aparato judicial de esforços desnecessários, indefiro o pedido de nova penhora “on line”, pois não

vislumbro fato superveniente a demonstrar que a reiteração de nova diligência de penhora on line logrará êxito.

Com relação ao pedido de pesquisas RENAJUD, nesta oportunidade foi realizada consulta no Sistema, mas a pesquisa não retornou

resultados, conforme extrato em anexo.

Assim, intime-se o exequente para, no prazo de 15 dias, dar andamento ao feito, requerendo o que entender de direito, sob pena de

suspensão da execução, com base no art. 921, III, do CPC.

Timon, 28 de junho de 2017.
Raquel Araújo Castro Teles de Menezes

Juíza de Direito

JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE TIMON/MA
Processo n.º 0800199-91.2016.8.10.0060
PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: JOSE OSORIO DA SILVA
Advogado: JOAO VICTOR SERPA DO NASCIMENTO OAB: PI10647
RÉU: COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃO - CEMAR
Advogado: TIAGO JOSE FEITOSA DE SA OAB: MA8654-A

DESPACHO
Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar cópia legível e sem cortes da documentação inclusa nos autos,
especialmente a de ID 6296912 - Pág. 1, além de declarar sua autenticidade pelo advogado com a sua responsabilidade pessoal (art. 425, IV, do
CPC), sob pena de julgamento do feito no estado em que se encontra.
Com a resposta, vistas à demandada no mesmo prazo.
Intimem-se.

Timon, Terça-feira, 27 de Junho de 2017
Raquel Araújo Castro Teles de Menezes

Juíza de Direito

Página 2209 de 2382 Diário da Justiça Eletrônico Disponibilização: 30/06/2017
Edição nº 114/2017 Publicação: 03/07/2017

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO - Praça Dom Pedro II, s/n Centro - CEP 65010-905 - São Luis-MA - Fone: (98) 2106-9000 - www.tjma.jus.br
Diário da Justiça Eletrônico - Diretoria Judiciária - Coordenadoria de Jurisprudência e Publicações - Fone: (98) 2106 9805 / 9810 / 9896 / 9897 - publicacoes@tj.ma.gov.br



JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE TIMON/MA
Processo n.º 0800201-27.2017.8.10.0060
BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA (81)
AUTOR: BANCO BRADESCO SA
Advogado: ALLAN RODRIGUES FERREIRA OAB: MA7248
RÉU: JAQUELINE DA SILVA QUEIROZ

DECISÃO
Trata-se de Busca e Apreensão proposta por BANCO BRADESCO SA em face de JAQUELINE DA SILVA QUEIROZ, na qual o autor pleiteia
medida liminar de busca e apreensão de um veículo, objeto de um contrato firmado entre as partes e, em tese, inadimplido pela parte requerida.
Aduz o autor que o requerido celebrou contrato de Alienação Fiduciária com a requerente, tendo por objeto veículo de marca Scania, modelo R
420 A 4x2, ano/modelo 2008, cor Branca, chassi 9BSR4X20083633744, placa NHZ3468.
Contudo, a requerida tornou-se inadimplente, deixando de cumprir as obrigações pactuadas no referido instrumento, não pagando a prestação de
números 39 e as subsequentes vencidas, estando constituído em mora, considerando a notificação de ID 6512013.
Desta feita, requereu a concessão da liminar de busca e apreensão do bem descrito e, após, seja o requerido citado para, querendo, contestar a
presente ação.
É o relatório. Passo à fundamentação.
Compulsando-se os elementos probatórios contidos nos autos, verifica-se que merece prosperar o pleito de busca e apreensão formulado pelo
requerente, uma vez que foram observados os requisitos autorizadores para concessão da liminar, conforme preceitua o Decreto-lei 911/69,
ficando, pois, comprovada a mora, condição esta que fora comunicada ao devedor através de notificação extrajudicial, devidamente recebida no
endereço que consta no contrato, não tendo sido a situação regularizada, afigurando-se como cabível a concessão da medida liminar pleiteada.
É de se ressaltar que o art. 3º do DL 911/69 dispõe expressamente que: "o proprietário fiduciário ou credor, poderá requerer contra o devedor
ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida Iiminarmente, desde que comprovada a mora ou o
inadimplemento do devedor".
Decido.
Considerando os fatos narrados e a documentação apresentada pelo autor, DEFIRO a medida liminar de busca e apreensão do veículo acima
descrito, que se encontra na posse, uso e gozo do requerido, tudo com fulcro nos arts. 294 e seguintes do CPC-2015 e Decreto-Lei n° 911/69.
Após a execução da liminar, consolidar-se-ão, em 05 (cinco) dias, a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor
fiduciário (art. 3°, §1° do Decreto-Lei n° 911/69 com redação alterada pela lei n° 10.931/04).
Expeça-se o competente mandado, depositando-se o bem com o requerente ou com quem for por ele indicado.
Cite-se a parte ré para, querendo, no prazo de 05 dias, pagar a integralidade da dívida, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na
inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus, sob pena de consolidação da propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no
patrimônio do credor fiduciário (art. 3°, §1° do Decreto-Lei n° 911/69 com redação alterada pela lei n° 10.931/04) e ainda, querendo, apresentar
resposta em 15 (quinze) dias a contar da execução da presente liminar, indicando provas que pretende produzir (arts. 335 e seguintes do CPC) e
presumindo-se aceitos como verdadeiros os fatos alegados na inicial, caso não seja a ação contestada (arts. 344 e seguintes do CPC).
Autorizo o oficial de justiça a fazer a citação nos domingos e feriados, ou nos dias úteis, fora do horário estabelecido no art. 212 do CPC,
observado o disposto no art. 5º, inciso Xl, da Constituição Federal.
Nesta data promovi a restrição judicial do veículo na base de dados do RENAVAM.
Efetivada a apreensão do bem e não sendo pago a integralidade da dívida no prazo legal, venham os autos conclusos para retirada de tal restrição.
Ressalva-se que no caso da venda do bem a terceiros, deve o proprietário fiduciário aplicar preço da venda no pagamento do seu crédito e das
despesas decorrentes da cobrança, entregando ao devedor o saldo porventura apurado, nos termos do art. 66 da Lei n. 4728/65.
Intime-se.

Timon/MA, 27 de Junho de 2017.
Raquel Araújo Castro Teles de Menezes

Juíza de Direito

JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE TIMON/MA
Processo n.º 0800238-54.2017.8.10.0060
PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: MARILIA SANDRA SANCHO MARTINS BRISENO
Advogado: MARCOS DANILO SANCHO MARTINS OAB: PI6328
RÉU: AVISTA S/A ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO
Advogado: ALEXANDRE FONSECA DE MELLO OAB: SP222219

SENTENÇA
MARILIA SANDRA SANCHO MARTINS BRISENO, já qualificada nos autos, propôs a presente AÇÃO DECLARATÓRIA DE

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO c/c INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C TUTELA DE URGÊNCIA contra AVISTA S/A
ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO, também qualificada, na qual se discute a legalidade da cobrança de dívida que não contraiu
e a consequente inclusão do seu nome nos cadastros restritivos de crédito. Requereu a tutela de urgência no sentido de que a demandada promova
a retirada de seu nome de cadastros de devedores. Pede, ainda, a declaração de inexistência de dívida e, ainda, os benefícios da justiça gratuita e
indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00.

Deferida a medida de urgência pleiteada, ID 4855745.
Contestação apresentada pela demandada, ID 5336573. Em suma, que a autora é possuidora do cartão de crédito disponibilizado pela

demandada em contrato de adesão, tendo efetuado diversas compras e não efetuara o pagamento das respectivas faturas, juntando o documento
de ID 5336575 que contém “proposta de crédito” que consta assinatura imputada à autora. Requer a intimação da autora para esclarecimento, a
improcedência da inicial, a expedição de ofício a loja vendedora, seja a autora condenada ao pagamento da dívida e litigância de má-fé. Informou

Página 2210 de 2382 Diário da Justiça Eletrônico Disponibilização: 30/06/2017
Edição nº 114/2017 Publicação: 03/07/2017

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO - Praça Dom Pedro II, s/n Centro - CEP 65010-905 - São Luis-MA - Fone: (98) 2106-9000 - www.tjma.jus.br
Diário da Justiça Eletrônico - Diretoria Judiciária - Coordenadoria de Jurisprudência e Publicações - Fone: (98) 2106 9805 / 9810 / 9896 / 9897 - publicacoes@tj.ma.gov.br



também que retirou o nome da autora de cadastro de devedores.
Conciliação infrutífera, conforme termo de audiência de ID 5361151.
Em sua réplica, ID 5289423, a parte autora afirma o documento apresentado consta dados inverídicos como o nome de seu esposo,

endereço e referência laboral, sendo considerado fraudulento.
Em seguida, por meio do despacho de ID 6191371, foi oportunizado às partes para que abalizem, de maneira clara e objetiva, as

questões de fato e de direito que entendam pertinentes ao julgamento da lide, devendo apontar a matéria que consideram incontroversa, bem
como aquela que entendem já provadas pela prova trazida, elencando os documentos que servem de base a cada alegação, caso existente. Além
de especificar as provas que pretendem produzir, sob pena de que o silêncio ou eventual pedido genérico por produção de provas serão
interpretados como anuência ao julgamento antecipado, sendo indeferidos requerimentos de diligências inúteis ou meramente protelatórias.
Contudo, somente a parte demandada manifestou-se pela oitiva pessoal da parte autora, ID 6371840.

É o relatório. Fundamento.
Conforme se verifica no artigo 355 do Código de Processo Civil, é autorizado o julgamento antecipado do pedido nos casos em que

não houver necessidade de produção de outras provas ou o réu for revel, bem como não houver requerimento de outras provas.
Verifica-se que é o caso dos autos, haja vista que se trata de matéria unicamente de direito, sem a necessidade de produção de prova

testemunhal pelo juízo, especialmente o depoimento da autora, vez que falara por meio das peças acostadas. Por conseguinte, as partes não
requereram especificadamente a produção de outras provas.

Assim, o processo encontra-se maduro para julgamento, não necessitando qualquer tipo de prova para o deslinde da causa.
Da análise dos autos, em seu mérito, vê-se que é o caso de julgamento parcial do pedido, em razão de que a parte demandada não

apresentara qualquer documento que comprove a venda, sendo invertido o ônus da prova ainda na decisão de ID 4855745. Desnecessário assim a
expedição de ofício à loja vendedora para que apresentasse os referidos comprovantes, medida que poderia ter realizado em razão do vínculo e
atividade que exerce, de financeira e comercial.

Ademais, o documento apresentado pela demandada se trata apenas de proposta de crédito, sem qualquer outro anexo vinculante a
contrato financeiro de cartão de crédito, que também não fora apresentado.

Verifica-se caso similar na seguinte jurisprudência:
RECURSO INOMIMADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FRAUDE EM CARTÃO DE CRÉDITO. COBRANÇA
INDEVIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E DA EMPRESA
BENEFICIADA COM A FRAUDE. RESTITUIR EM DOBRO DOS VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE.
SENTENÇA MANTIDA. 1. Relatou parte autora que em março de 2014 teve o lançamento de compras nos valores de
R$109,55 e de R$48,74 em seu cartão de crédito. Disse que as operações são fruto de fraude praticada por terceiros.
Requereu o ressarcimento em dobro das cobranças indevidas, o cancelamento das parcelas referentes às compras e
indenização por danos morais. 2. As requeridas não se desincumbiram de comprovar a regularidade das operações
realizadas com o cartão de crédito do autor. Tratando-se de relação de consumo, incide a inversão do ônus da prova em
benefício do consumidor. Não veio aos autos prova de que o autor teria realizado a compra de passagens aéreas e
solicitado o cancelamento da operação, havendo indício de que compra teria sido feita por terceiro, uma vez que o nome
do passageiro constante na tela de computador colada pela ré Azul (fl. 67) indica pessoa estranha à lide. 3. As requeridas
respondem de forma objetiva e solidária pela restituição dos valores lançados irregularmente na fatura de consumo do
cartão de crédito do autor. Aplicação dos arts. 7º e 14, do CDC, e da Súmula 479, do STJ. 4.Restituição na forma
dobrada, em face do art. 42, § único do CDC. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005442504, Primeira...
Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: José Ricardo de Bem Sanhudo, Julgado em 29/10/2015). (TJ-RS -
Recurso Cível: 71005442504 RS, Relator: José Ricardo de Bem Sanhudo, Data de Julgamento: 29/10/2015, Primeira
Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/11/2015)

Conforme exposto, a financeira deveria ter agido com cuidado em suas relações com a exigência e produção de documentos, sendo
ainda risco inerente a atividade que exerce, especialmente eventuais condutas fraudulentas praticadas por terceiros, não afastando assim a sua
responsabilidade quanto a inobservância da norma consumerista.

Da responsabilidade quanto a cobrança e ameaça de suspensão do serviço.
A Constituição Federal consagrou a reparação por danos morais de forma irrestrita e abrangente, sendo considerada cláusula pétrea.

Nesse sentido, garantiu o ressarcimento pelos danos causados, conforme determina art. 5°, incisos V e X, diz que:
Artigo 5º– Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos
estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade,
nos termos seguintes:
(…)
V - é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à
imagem;

Além disso, o Código Civil prevê, em seu art. 927, a reparação pelo dano sofrido, in verbis:
Art. 927. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência, ou imprudência, violar direito, ou causar prejuízo a
outrem, fica obrigado a reparar o dano.

A obrigação de indenizar surgirá, portanto, com a ocorrência dos seguintes pressupostos: a existência de um dano causado por uma
ação ou omissão do agente; a prática de um ato ilícito, configurando a culpa do agente e o nexo causal entre os dois pressupostos anteriores, que
se encontram presentes.

Nas relações de consumo a responsabilidade do fornecedor de serviço é objetiva, conforme disciplina o art. 14 do Código de Defesa
do Consumidor. Portanto, independendo de culpa, respondendo o demandado pelos danos causados, a não ser que comprove fato de terceiro ou
culpa exclusiva do consumidor, o que aqui não se verifica.

A responsabilidade da empresa requerida é objetiva, tendo em vista que se encontra na condição de prestadora de serviços de
fornecimento de energia, sendo, portanto, descabida a alegação de inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Assim, é dever da
requerida zelar pela boa qualidade do serviço prestado.
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No entanto, conforme documentos juntados aos autos, a empresa requerida agiu com desídia ao efetuar a cobrança de compras que a
demandada não realizou.

O dano moral está caracterizado e, conforme entendimento dominante em nos tribunais nacionais, não haveria necessidade da
requerente demonstrar o prejuízo concreto ocorrido, uma vez que o bem jurídico alcançado é, na maioria das vezes, de análise subjetiva, estando
confinado ao íntimo da pessoa que se sentiu lesionada.

Cabe ressaltar, ademais, que a conduta praticada pelo demandado alcançou a honra, a intimidade, o nome da ofendida, o que é
bastante para configurar a existência do dano dessa natureza.

O doutrinador Carlos Roberto Gonçalves, em sua obra denominada de Reparação Civil, afirma:
O dano moral, salvo casos especiais, como o de inadimplemento contratual, por exemplo, em que se faz mister a prova da
perturbação da esfera anímica do lesado, dispensa prova em concreto, pois se passa no interior da personalidade e existe
in re ipsa. Trata-se de presunção absoluta.

As relações de compra e venda se tratam de atos rotineiros do consumidor que devem ser protegidos em relação à práticas abusivas
ou condutas fraudulentas, evidenciadas com o descuidado das empresas e financiaras em atos comerciais e financeiros. Assim, patente o dever de
indenizar.

O dano moral resta caracterizado no presente caso com o constrangimento sofrido pelo demandante. Dessa maneira, restou
configurado um constrangimento ilegal.

A prestadora de serviço, ora requerida, deve assumir o risco do negócio em suas relações de consumo. Haja vista que não pode o
cliente ser lesado pela dívida em que não se comprovou a sua constituição.

Portanto, restou configurada prática abusiva da demandada.
Quanto ao valor do dano moral deve ele ser fixado com equilíbrio e em parâmetros razoáveis, de molde a não ensejar uma fonte de

enriquecimento ilícito, mas que igualmente não seja simbólico.
Assim, deve-se quando da fixação do quantum debeatur levar em conta o grau de compreensão das pessoas sobre os seus direitos e

obrigações, bem como a gravidade do ilícito cometido. Assim, a compensação monetária deve ser proporcional à ação lesiva.
Dessa forma, diante da disparidade do poder econômico existente entre a demandante e o demandado e tendo em vista o gravame

produzido à honra do requerente, é necessário à fixação de um quantum indenizatório capaz de evitar a repetição de atos dessa natureza em outras
situações semelhantes.

A indenização fixada deve refletir de modo expressivo no patrimônio do lesante, a fim de que sinta efetivamente a resposta da ordem
jurídica aos efeitos do resultado lesivo produzido a um de seus clientes.

Assim, a quantia a ser fixada a título de indenização por danos morais deve ser, em razão da potencialidade do patrimônio do
demandado, que se trata de um grande distribuidor de energia elétrica, que opera em todo o Estado do Maranhão.

É o fundamento. Decido.
Ante o exposto, com fulcro no art. 487 do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO

INICIAL para, em consequência:
i) Confirmar os efeitos da medida de urgência deferida;
ii) Declarar nulas as cobranças realizadas pela demandada e, por conseguinte, obrigar a demandada a cancelar o cartão de crédito em

nome da autora.
iii) condenar a demandada no pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de ressarcimento por danos morais ao autor, sobre

os quais deverão incidir correção monetária pelo INPC, a partir da data desta sentença (Súmula 362, STJ), e juros moratórios de
1% (um por cento) ao mês da data do evento danoso (Súmula 54, STJ).

Condeno a demandada ao pagamento das custas e honorários que arbitro em 15% do valor da condenação (art. 85, § 2º c/c art. 86,
parágrafo único, do CPC).

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Cumpridas as formalidades legais, nada sendo requerido após o trânsito em julgado, arquive-se.

Timon, 28 de Junho de 2017
Raquel Araújo Castro Teles de Menezes

Juíza de Direito

JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE TIMON/MA
Processo n.º 0800494-31.2016.8.10.0060
BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA (81)
AUTOR: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
Advogado: GIULIO ALVARENGA REALE OAB: MG65628
RÉU: ANTONIO DE JESUS SILVA
Advogado: LEILANE COELHO BARROS OAB: PI8817

DESPACHO
Trata-se de informações apresentadas pela parte demandada comunicando sobre interposição de agravo de instrumento com pedido de liminar de
efeito suspensivo, ID 6453754.
Mantenho a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos.
Desta feita, determino que os autos aguardem em secretaria a publicação de decisão do E. Tribunal relativa ao pedido de efeito suspensivo.
Intime-se.

Timon, 28 de Junho de 2017
Raquel Araújo Castro Teles de Menezes

Juíza de Direito

JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE TIMON/MA
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Processo n.º 0800568-85.2016.8.10.0060
PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: JOSEFINA ASSUNCAO FEITOSA DE OLIVEIRA
Advogado: MARCELO MARTINS DA SILVA OAB: PI10383
RÉU: COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃO - CEMAR
Advogado: TIAGO JOSE FEITOSA DE SA OAB: MA8654-A

SENTENÇA
JOSEFINA ASSUNÇÃO FEITOSA DE OLIVEIRA, já qualificado nos autos, propôs a presente AÇÃO DECLARATÓRIA DE

INEXIGIBILIDADE DE COBRANÇA E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA contra
COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO - CEMAR, na qual se discute a legalidade da cobrança de ajuste de consumo de energia
elétrica, cobradas nas faturas de competências 10/2016 e 11/2016, no valor total de R$ 465,98 (quatrocentos e sessenta e cinco reais e noventa e
cinco centavos), em duas parcelas iguais, relativo à Unidade Consumidora 8744084, vez que não houve período sem a devida apuração.
Requereu a tutela de urgência no sentido de que se abstenha, liminarmente, de suspender o fornecimento de energia elétrica, enquanto inexistente
ou pendente discussão das contas supracitadas e, ainda, seja imposta à requerida a obrigação de fazer consistente em trocar o medidor de energia
a fim de que se possa apurar, durante um período mínimo de 06 (seis) meses, a média de consumo real de energia elétrica, para assim ser
corrigida a conta em discussão, bem como as futuras em aberto. Pede, ainda, os benefícios da justiça gratuita e indenização por danos morais no
valor de R$ 10.000,00.

Deferida a medida de urgência pleiteada, ID 4545517.
A parte demandada informa sobre o cumprimento da medida de urgência, ID 4651979.
Conciliação infrutífera, conforme termo de audiência de ID 5030664.
Contestação apresentada pela demandada, ID 5030739. Em suma, aduz que agiu de acordo com os termos da Resolução 414/2010 da

ANEEL, que, em seu art. 113, I, prevê que nos casos de faturamento a menor ou ausência de faturamento, a concessionária poderá providenciar a
cobrança ao consumidor das quantias não recebidas. Requer a improcedência da inicial, além da condenação da parte autora em honorários
sucumbenciais e das custas.

Em sua réplica, ID 5289423, a parte autora afirma, após comparação, que verificou que deixara involuntariamente de pagar por
negligência exclusiva da empresa que tem obrigação de manutenção de seus equipamentos, além da contestação ter sido apresentada de forma
genérica.

Em seguida, por meio do despacho de ID 6181631, foi oportunizado às partes para que abalizem, de maneira clara e objetiva, as
questões de fato e de direito que entendam pertinentes ao julgamento da lide, devendo apontar a matéria que consideram incontroversa, bem
como aquelas que entendem já provadas pela prova trazida, elencando os documentos que servem de base a cada alegação, caso existente, além
de especificar as provas que pretendem produzir, sob pena de que o silêncio ou eventual pedido genérico por produção de provas serão
interpretados como anuência ao julgamento antecipado, sendo indeferidos requerimentos de diligências inúteis ou meramente protelatórias.
Contudo, as partes quedaram-se inertes, conforme certidão de ID 6513466.

É o relatório. Fundamento.
Conforme se verifica no artigo 355 do Código de Processo Civil, é autorizado o julgamento antecipado do pedido nos casos em que

não houver necessidade de produção de outras provas ou o réu for revel, bem como não houver requerimento de outras provas.
Verifica-se que é o caso dos autos, haja vista que se trata de matéria unicamente de direito, sem a necessidade de produção de prova

testemunhal pelo juízo, bem como as partes não requereram especificadamente a produção de outras provas.
Assim, o processo encontra-se maduro para julgamento, não necessitando de qualquer tipo de prova para o deslinde da causa.
Da análise dos autos, em seu mérito, vê-se que é o caso de julgamento parcial do pedido, em razão de que, apesar de autorizada pela

agência reguladora para a cobrança de diferença de apuração de consumo, a parte demandada não apresentou ao demandante informações sobre a
cobrança.

A Resolução Normativa n. 414 estabelece as condições gerais de fornecimento de energia elétrica. Em seu artigo 113, alterada em
2012, dispõe que:

Art. 113. A distribuidora quando, por motivo de sua responsabilidade, faturar valores incorretos, faturar pela média dos
últimos faturamentos sem que haja previsão nesta Resolução ou não apresentar fatura, sem prejuízo das sanções cabíveis,
deve observar os seguintes procedimentos: (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012).
I – faturamento a menor ou ausência de faturamento: providenciar a cobrança do consumidor das quantias não recebidas,
limitando-se aos últimos 3 (três) ciclos de faturamento imediatamente anteriores ao ciclo vigente; e
(…)
§ 1º Na hipótese do inciso I, a distribuidora deve parcelar o pagamento em número de parcelas igual ao dobro do período
apurado ou, por solicitação do consumidor, em número menor de parcelas, incluindo as parcelas nas faturas de energia
elétrica subsequentes. (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)
(…)
§ 5º A distribuidora deve informar ao consumidor, por escrito, a descrição do ocorrido, assim como os procedimentos a
serem adotados para a compensação do faturamento.

Observa-se na fatura apresentada pela parte autora (ID 4473241 - Pág. 1) que o histórico de consumo nos meses de maio a julho
daquele ano de 2016 há o registro dos seguintes consumos em kWh (MAI: 12, JUN: 3, JUL: 0, AGO: 630, SET: 2063 e OUT: 1085), sendo a
leitura da fatura atual (17/10/2016) o registro 14.901 kWh e a anterior (16/9/2016) o registro de 13.816 kWh.

A página 3 do documento de ID 5030739 mostra fotografia atribuída ao medidor com a leitura realizada no dia 16/9/2016 o registro
de 13.816 kWh e outra realizada no dia 24/5/2016 o registro de 11.123 kWh, sendo que referido período foram atribuídas as seguintes leituras
(data/registro): 24.5.2016/11.123, 16.6.2016/11.123, 18.7.2016/11.123, 16.8.2016/11.753 e 16.9.2016/13.816.

Assim, houve o interstício entre maio a julho de 2016 com a repetição da mesma leitura, sendo atribuída pela parte demandada a
cobrança por média ou posterior.

Contudo, nos autos não se encontra a prova de que a parte autora, ora consumidora, fora devidamente informada, por escrito, sobre a

Página 2213 de 2382 Diário da Justiça Eletrônico Disponibilização: 30/06/2017
Edição nº 114/2017 Publicação: 03/07/2017

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO - Praça Dom Pedro II, s/n Centro - CEP 65010-905 - São Luis-MA - Fone: (98) 2106-9000 - www.tjma.jus.br
Diário da Justiça Eletrônico - Diretoria Judiciária - Coordenadoria de Jurisprudência e Publicações - Fone: (98) 2106 9805 / 9810 / 9896 / 9897 - publicacoes@tj.ma.gov.br



descrição do ocorrido (cobrança), assim como os procedimentos a serem adotados para a compensação do faturamento, nos moldes da norma
autorizadora.

No entanto, haveria enriquecimento ilícito no caso de consumo sem a devida contraprestação.
Mas a referida norma que autoriza a cobrança dispõe que deverá ser realizada apurando-se os três últimos ciclos.
Neste caso, a cobrança aconteceu na fatura de competência 10/2016, sendo que por motivo de sua responsabilidade a concessionária

não apurou o período em que promoveu a cobrança posterior, devendo ser considerado apenas os três últimos ciclos, quais sejam, julho a
setembro de 2016.

Verifica-se, assim, que houve nesse período as seguintes leituras 16.6.2016/11.123, 18.7.2016/11.123, 16.8.2016/11.753 e
16.9.2016/13.816, sendo arguido em contestação pela demandada que a fatura de julho fora faturada por custo de disponibilidade, a de agosto
pela média a menor e a de setembro pela própria leitura.

Assim, deve ser considerada para a cobrança a diferença em kWh das leituras realizadas em 16.6.2016 (11.123 kWh) e 16.8.2016
(11.753 kWh), referentes aos ciclos de julho e agosto de 2016, que se apura por simples conta aritmética o valor equivalente ao total de 630 kWh
(seiscentos e trinta quilowatts-hora) menos os valores apontados nas respectivas faturas.

Verifica-se caso similar na seguinte jurisprudência:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
CEMIG - OMISSÃO NA LEITURA - COBRANÇA RETROATIVA - RESOLUÇÃO 456/2000 DA ANEEL -
INOBSERVÂNCIA DA METODOLOGIA - DEVOLUÇÃO SIMPLES DEVIDA - DANOS MORAIS -
CONFIGURAÇÃO - AUSÊNCIA. 1. Nos termos do art. 41, § 2º da Resolução 456/2000 da ANEEL, a medição do
consumo de energia elétrica em imóvel rural pode ser realizada em intervalos de até três ciclos consecutivos, desde que
precedida de divulgação aos consumidores, objetivando permitir o conhecimento do processo utilizado e os objetivos
pretendidos com a medida. 2. Somente nos casos de comprovado impedimento de acesso ao medidor poderá a
concessionária realizar o faturamento em período superior a três ciclos, desde que informe de forma expressa, adequada e
clara ao consumidor a impossibilidade da medição e a necessidade de liberação do local, conforme art. 70, § 3º, da
Resolução nº 456/2000, e art. 6º, inciso II, da Lei 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor). 3. É nula a celebração de
TARD - Termo de Acordo e Reconhecimento de Dívida - entre o consumidor e a CEMIG com base em valor cobrado
indevidamente e sob ameaça de não restabelecimento do serviço, diante de sua abusividade, nos termos do art. 51, IV e
parágrafo 1º, III, do Código de Defesa do Consumidor. 4. Descabida a repetição em dobro em razão de erro na
metodologia adotada pela CEMIG para o faturamento se não restou evidenciada a sua má-fé. 5. Tendo em vista que a
suspensão do fornecimento de energia elétrica ocorreu com fundamento em mais de uma fatura de energia elétrica, e não
somente naquela que se discute a irregularidade do débito, não há se falar em dano moral indenizável. (TJ-MG - AC:
10319120043488001 MG, Relator: Renato Dresch, Data de Julgamento: 13/08/2015, Câmaras Cíveis / 4ª CÂMARA
CÍVEL, Data de Publicação: 19/08/2015)

Conforme exposto, a concessionária deveria ter informado sobre o procedimento de cobrança que realizara, não afastando, assim, a
sua responsabilidade quanto a inobservância da norma que regula o seu serviço e sua prática abusiva.

Da responsabilidade quanto a cobrança e ameaça de suspensão do serviço.
A Constituição Federal consagrou a reparação por danos moral de forma irrestrita e abrangente, sendo considerada cláusula pétrea.

Nesse sentido, garantiu o ressarcimento pelos danos causados, conforme determina art. 5°, incisos V e X, diz que:
Artigo 5º– Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos
estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade,
nos termos seguintes:
(…)
V - é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à
imagem;

Além disso, o Código Civil prevê, em seu art. 927, a reparação pelo dano sofrido, in verbis:
Art. 927. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência, ou imprudência, violar direito, ou causar prejuízo a
outrem, fica obrigado a reparar o dano.

A obrigação de indenizar surgirá, portanto, com a ocorrência dos seguintes pressupostos: a existência de um dano causado por uma
ação ou omissão do agente; a prática de um ato ilícito, configurando a culpa do agente e o nexo causal entre os dois pressupostos anteriores, que
se encontram presentes.

Nas relações de consumo a responsabilidade do fornecedor de serviço é objetiva, conforme disciplina o art. 14 do Código de Defesa
do Consumidor. Portanto, independendo de culpa, respondendo o demandado pelos danos causados, a não ser que comprove fato de terceiro ou
culpa exclusiva do consumidor, o que aqui não se verifica.

A responsabilidade da empresa requerida é objetiva, tendo em vista que se encontra na condição de prestadora de serviços de
fornecimento de energia, sendo, portanto, descabida a alegação de inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Assim, é dever da
requerida zelar pela boa qualidade do serviço prestado.

No entanto, conforme documentos juntados aos autos, a empresa requerida agiu com desídia ao injustamente efetuar a cobrança de
consumo de forma indevida.

O dano moral está caracterizado e, conforme entendimento dominante em nos tribunais nacionais, não haveria necessidade da
requerente demonstrar o prejuízo concreto ocorrido, uma vez que o bem jurídico alcançado é, na maioria das vezes, de análise subjetiva, estando
confinado ao íntimo da pessoa que se sentiu lesionada.

Cabe ressaltar, ademais, que a conduta praticada pelo demandado alcançou a honra, a intimidade, o nome da ofendida, o que é
bastante para configurar a existência do dano dessa natureza.

O doutrinador Carlos Roberto Gonçalves, em sua obra denominada de Reparação Civil, afirma:
O dano moral, salvo casos especiais, como o de inadimplemento contratual, por exemplo, em que se faz mister a prova da
perturbação da esfera anímica do lesado, dispensa prova em concreto, pois se passa no interior da personalidade e existe
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in re ipsa. Trata-se de presunção absoluta.
A energia elétrica é um serviço de utilidade pública indispensável à população e compelir o usuário ao pagamento de uma cobrança

em que não fora devidamente notificado, nem esclarecendo sobre o procedimento adotado, além de ameaçar a suspensão do seu fornecimento
caso não seja paga a fatura integralmente do mês subsequente, se trata de prática abusiva. Assim, patente o dever de indenizar.

O dano moral resta caracterizado no presente caso com o constrangimento sofrido pelo demandante. Dessa maneira, restou
configurado um constrangimento ilegal.

A prestadora de serviço, ora requerida, deve assumir o risco do negócio em suas relações de consumo, haja vista que não pode o
cliente ser lesado pela forma de cobrança que não se observou a norma disciplinadora de sua atividade.

Portanto, restou configurada prática abusiva da demandada.
Quanto ao valor do dano moral, deve ele ser fixado com equilíbrio e em parâmetros razoáveis, de molde a não ensejar uma fonte de

enriquecimento ilícito, mas que igualmente não seja simbólico.
Assim, deve-se, quando da fixação do quantum debeatur, levar em conta o grau de compreensão das pessoas sobre os seus direitos e

obrigações, bem como a gravidade do ilícito cometido. Assim, a compensação monetária deve ser proporcional à ação lesiva.
Dessa forma, diante da disparidade do poder econômico existente entre a demandante e o demandado e tendo em vista o gravame

produzido à honra do requerente, é necessária a fixação de um quantum indenizatório capaz de evitar a repetição de atos dessa natureza em outras
situações semelhantes.

A indenização fixada deve refletir de modo expressivo no patrimônio do lesante, a fim de que sinta efetivamente a resposta da ordem
jurídica aos efeitos do resultado lesivo produzido a um de seus clientes.

Assim, a quantia a ser fixada a título de indenização por danos morais deve ser, em razão da potencialidade do patrimônio do
demandado, que se trata de um grande distribuidor de energia elétrica, que opera em todo o Estado do Maranhão.

É o fundamento. Decido.
Ante o exposto, com fulcro no art. 487 do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO

INICIAL para, em consequência:
i) Confirmar os efeitos da medida de urgência deferida;
ii) Declarar nula a forma da cobrança realizada pela demandada;
iii) Declarar que a referida cobrança deverá ser realizada em referência aos ciclos de julho e agosto de 2016, que se apura por simples

conta aritmética o valor equivalente ao total de 630 kWh (seiscentos e trinta quilowatts-hora) menos os valores apontados nas
respectivas faturas, levando-se em conta a tarifa em vigor à época, sendo considerada a aplicação eventual de correção
monetária e juros a partir de 5 (cinco) dias da disponibilização e entrega da fatura, em separado da competência de apuração
normal, devendo, ainda, conforme Resolução n. 414/2010 da ANEEL, ser disponibilizado o parcelamento ao dobro do período
apurado, ou seja, 4 (quatro) meses.

iv) condenar a demandada no pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de ressarcimento por danos morais ao autor, sobre
os quais deverão incidir correção monetária pelo INPC, a partir da data desta sentença (Súmula 362, STJ), e juros moratórios de
1% (um por cento) ao mês da data do evento danoso (Súmula 54, STJ).

Condeno a demandada ao pagamento das custas e honorários que arbitro em 15% do valor da condenação (art. 85, § 2º c/c art. 86,
parágrafo único, do CPC).

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Cumpridas as formalidades legais, nada sendo requerido após o trânsito em julgado, arquive-se.

Timon, 28 de Junho de 2017
Raquel Araújo Castro Teles de Menezes

Juíza de Direito

JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE TIMON/MA
Processo n.º 0800754-74.2017.8.10.0060
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
AUTOR: RECON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
Advogado: ALYSSON TOSIN OAB: MG86925
RÉU: ERENILDA DA SILVA COSTA

DESPACHO
Cuida-se de pedido de ID 6599446 em que a parte exequente requer diligências no sistema RENAJUD a fim de se localizar bens passíveis de
penhora.
Desta feita, deferi o pedido.
Contudo, conforme tela anexa, verificou-se a inexistência de qualquer veículo registrado em nome da executada.
Intime-se o(a) demandante, por meio de seu advogado, para no prazo de 15 (quinze) dias, promover o andamento do feito, requerendo o que
entender de direito, sob pena de arquivamento dos autos.

Timon, 28 de Junho de 2017
Raquel Araújo Castro Teles de Menezes

Juíza de Direito

JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE TIMON/MA
Processo n.º 0801065-65.2017.8.10.0060
BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA (81)
AUTOR: BANCO DO BRASIL SA
Advogado: EDUARDO HENRIQUE TOBLER CAMAPUM OAB: PI9063, MAURICIO COIMBRA GUILHERME FERREIRA OAB:
MG91811, FABIANO COIMBRA BARBOSA OAB: RJ117806
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RÉU: ANDREIA DANIELLE SOARES MENDES
SENTENÇA

BANCO DO BRASIL S.A., já qualificado nos autos, propõe a presente Ação de Busca e Apreensão contra ANDREIA DANIELLE SOARES
MENDES, qualificada igualmente na exordial. Alega, em síntese, que a demandada não cumpriu o contrato de alienação fiduciária assinado entre
as partes. Requereu a concessão de medida liminar de busca e apreensão do referido bem.
Determinada a emenda da inicial no sentido de apresentar endereço atual da demandada e prova do esgotamento para entrega da notificação
extrajudicial para que se verifique a constituição de sua mora, ID 560255, a parte autora requereu o sobrestamento do feito, ID 5751489, sendo o
pedido indeferido por meio do despacho de ID 6136552.
Em seguida, a parte autora requereu prazo para comprovar a mora da devedora, ID 6372625, sendo indeferido o pedido em razão de que a
constituição da mora deverá acontecer antes da propositura da ação, ID 6515737.
Posteriormente, a parte autora apresentou certidão de instrumento de protesto, datada de 5/6/2017.
É o relatório. Fundamento.
O proprietário fiduciário ou credor poderá requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será
concedida liminarmente, desde que comprovada a mora através de carta registrada expedida por intermédio de Cartório de Títulos e Documentos
ou pelo protesto do título.
Determina o art. 2º, § 2º do Decreto-lei nº 911/69:

§ 2º A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada
com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.
(Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)

A prova da mora consiste em pressuposto para a propositura da ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, devendo ser
constituída nos termos do art. 2º, § 2º do Decreto Lei n. 911/69, sendo imprescindível que o devedor seja notificado por via postal com AR,
devidamente recebido no endereço do contrato.
O enunciado da Súmula 72 STJ não deixa dúvidas:

MORA - BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. A comprovação da mora é imprescindível à busca e
apreensão do bem alienado fiduciariamente (STJ Súmula nº 72 - 14/04/1993 - DJ 20.04.1993).

Colhe-se ainda a seguinte jurisprudência:
EMENTA: AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MORA - EXTINÇÃO DO
PROCESSO. Nos termos do enunciado da Súmula 72/STJ, a comprovação da mora é requisito indispensável para a ação
de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente. Tem-se por imprescindível, por outro lado, a prova de que a
notificação expedida pelo Cartório de Títulos e Documentos tenha sido entregue no endereço do devedor. (Apelação Cível
n° 1.0309.07.019675-8/001, 15ª Câmara Cível, TJMG, Des. Mota e Silva. Julgamento:17/04/2008)

A comprovação da constituição em mora do devedor deve acontecer antes da propositura das ações de busca e apreensão e de reintegração de
posse, sendo seu requisito essencial (Artigo 2.º, §§ 2.º e 4.º, do DL 911/1969), destacando-se a seguinte jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL
REMETIDA AO ENDEREÇO DA DEVEDORA FIDUCIANTE, MAS NÃO ENTREGUE. INDEVIDO O PROTESTO
COM A INTIMAÇÃO POR EDITAL DA DEVEDORA APÓS O INGRESSO DA DEMANDA DE BUSCA E
APREENSÃO. INOCORRÊNCIA DE VÁLIDA CONSTITUIÇÃO DA MORA. DESCUMPRIMENTO DO ARTIGO
2.º, § 2.º, DO DL 911/69. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO
E REGULAR DO PROCESSO. EXTINÇÃO DA AÇÃO, DE OFÍCIO. Incompleta a tentativa de constituição da
fiduciante em mora através de envio de carta, deveria a credora fiduciária intentar a complementação da diligência. Não
atendidos os requisitos do artigo 2º, § 2º, do DL 911/69. Observa-se que a intimação do protesto, via edital, após o
ajuizamento da ação de busca e apreensão, não é apto a comprovar a constituição da mora da devedora fiduciante.
Ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular da Ação de Busca e Apreensão, impondo-se
a extinção do feito. Prejudicado o agravo de instrumento. JULGADA EXTINTA A AÇÃO, DE OFÍCIO.
PREJUDICADO O EXAME DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. (Agravo de Instrumento Nº 70065774689, Décima
Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Elisabete Correa Hoeveler, Julgado em 13/08/2015). (TJ-RS -
AI: 70065774689 RS, Relator: Elisabete Correa Hoeveler, Data de Julgamento: 13/08/2015, Décima Terceira Câmara
Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 18/08/2015)

Na seara das Ações de Busca e Apreensão o que se visa é a apreensão do veículo, que se encontra na posse do contratante/devedor de uma
alienação fiduciária. Para tanto, é necessária a comprovação da mora do(a) devedor(a).
No caso em apreciação, como bem esclarecido no despacho ora mencionado, era necessário que o banco demandante comprovasse a mora do
demandado e, por conseguinte, conferir desenvolvimento válido e regular ao processo.
Deste modo, a parte autora foi intimada para providenciar a emenda da inicial, sob pena de indeferimento, no entanto, apresentou certidão de
protesto com data posterior a propositura da ação. E, conforme esclarecido, o referido ato não encontra guarida, pois o referido ato administrativo
deve preceder aos atos judiciais.
Segundo as regras dos arts. 320 e 321 do CPC, a petição inicial deverá ser instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação e a
falta de apresentação dos documentos indispensáveis ao julgamento do mérito da lide é causa de indeferimento da inicial.
Diante dos fatos acima elencados, verifica-se que a inicial não preenche os requisitos exigidos nos arts. 320 e 321 do Código de Processo Civil.
Ademais, a falta de apresentação documentos indispensáveis à propositura da ação, qual seja, a correta comprovação da Notificação Extrajudicial
do(a) demandado(a), impede o julgamento do mérito da presente lide.
Observa-se, assim, que o prazo concedido por este juízo para a emenda da inicial, com a juntada de documentos indispensáveis para a propositura
da ação, transcorreu sem o fornecimento dos referidos documentos, o que gera o indeferimento da petição inicial.
É o fundamento. Decido.
Ante o exposto, considerando que a peça vestibular não veio instruída com documentos indispensáveis, JULGO EXTINTO o processo, sem
resolução de mérito, com amparo nos arts. 320 e 321, VI, e art. 485, I, do Código de Processo Civil.
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Custas judiciais pelo demandante, que também suportará os seus honorários advocatícios.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Após, cumpridas as formalidades legais, arquive-se.

Timon, 28 de Junho de 2017
Raquel Araújo Castro Teles de Menezes

Juíza de Direito

JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE TIMON/MA
Processo n.º 0801128-90.2017.8.10.0060
PETIÇÃO (241)
AUTOR: MANOEL MACHADO DE SOUSA
Advogado: LUIS FERNANDO CARDOSO TORRES COELHO OAB: PI13737
RÉU: BANCO PAN S/A
Advogado: GILVAN MELO SOUSA OAB: CE16383

DESPACHO
Cuida-se de processo de conhecimento de procedimento comum em que se discute a legalidade de empréstimo consignado descontado em
benefício previdenciário da parte autora.
Intime-se a parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias, para apresentar extrato bancário completo referente ao mês anterior ao início dos
descontos, bem como do mês em que foi descontada a primeira parcela do suposto contrato objeto da lide, sob julgamento do feio no estado em
que se encontra.

Timon, Terça-feira, 27 de Junho de 2017
Raquel Araújo Castro Teles de Menezes

Juíza de Direito

Processo n.º 0801172-12.2017.8.10.0060
Ação de Indenização por danos morais c/c obrigação de fazer
Autor: Domingos Silva Mascarenhas
Advogado: Henry Wall Gomes Freitas, OAB/MA 10502-A
Requerido: Renova Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros S.A.
Advogado: Giza Helena Coelho, OAB/SP 166.349

SENTENÇA

Trata-se de Ação de Indenização por danos morais c/c obrigação de fazer, com as partes acima nominadas, em que alega o autor que

jamais teve qualquer vínculo com a empresa demandada, sendo este o fundamento pelo qual pretende a declaração da inexistência da dívida do

quantum de R$883,14, referente ao contrato 001666127, objeto do apontamento e, via de consequência, o reconhecimento do dever de indenizar.

Assim, requereu o benefício da justiça gratuita, inversão do ônus da prova, exclusão do seu nome dos cadastros de proteção ao crédito,

bem como pagamento de indenização no valor de R$20.000,00.

Decisão Num. 5499526, indeferindo a tutela de urgência, ocasião em que foram deferidas a justiça gratuita e a inversão do ônus da

prova, com designação de audiência de conciliação.

Em sede contestação (ID 6062307), a ré, preliminarmente, impugnou o benefício da justiça gratuita concedido ao autor. No mérito,

relatou ser cessionária de crédito decorrente de contrato de operação financeira com Caixa Econômica Federal, o que torna legítima a inscrição

em razão do inadimplemento contratual, sendo, assim, descabido o pleito inicial.

Alega ainda que o autor foi previamente notificado da cessão de crédito, cumprindo o art. 290 do Código Civil, bem como aduziu que o

autor possuía negativações preexistentes, não havendo que se falar em dano moral.

Para comprovar o alegado juntou documentos de ID 6062381 -pág 1 a 4, demostrando a notificação ao autor quanto a inclusão no

cadastro de inadimplentes, bem como informando quanto a cessão de crédito.

Termo de Audiência de Conciliação de Num. 6082162 - Pág. 1, a qual restou infrutífera.

Réplica da contestação, Num. 6087375 - Pág. 1 – 3, a qual aduz que o requerido não acostou prova de que a notificação da cessão do

crédito fora encaminhada à parte autora, como também não juntou aos autos o contrato/termo de cessão de crédito, conforme exige o art. 290 do

Código Civil. 

É o que basta relatar. Fundamento.

Trata-se de pedido de indenização por danos morais, tendo em vista que a empresa requerida negativou seu nome, sem, contudo, o autor

ter entabulado negócio jurídico com a demandada.

Cumpre anotar que, in casu, a matéria abordada é de direito e não há necessidade de produção de outras provas, além das existentes nos
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autos. Entende-se, assim, que a instrução do presente seria absolutamente desmedida, devendo o processo ser julgado no estado em que se

encontra, nos termos do art. 355 do CPC.

Da impugnação à justiça gratuita – embora o requerido tenha obstado o deferimento da justiça gratuita à autora, não trouxe aos autos

a comprovação de que o requerente possui condições de arcar com as custas e despesas judiciais.

Ressalte-se que o ônus da prova cabe a quem alega, não tendo o requerido demonstrado, através de provas, que de fato o impugnado

é dotado de condições financeiras suficientes para arcar com as custas processuais, o que se mostra imprescindível para a não concessão do

benefício.

Isto posto, não vejo como acolher tal preliminar.

Do Mérito

A inconformidade do autor se resume à ausência de notificação de cessão de crédito e negativa de qualquer contratação com a

empresa requerida.

Analisando-se os autos, constata-se do conjunto probatório coligado o direcionamento no sentido de não acolher o pedido do autor.

Isso porque a empresa ré acostou aos autos comprovante (ID 6062381- pág 1) de que o requerente foi previamente comunicado

quando da abertura de cadastro em nome do autor, conforme correspondência enviada ao endereço do requerente (ID 6062381- pág 2 a 4).

Portanto, registra-se que houve a prévia comunicação ao autor acerca da inclusão de seu nome, como devedor, bem como se verifica

ainda que na referida notificação consta a informação: “a operação firmada por você com a Caixa Econômica Federal foi cedida a Renova

Securitizadora que passa a ser a única credora”, o que atesta o comunicado da cessão realizada.

Ademais, sobre tais documentos, o requerente impugnou de forma genérica, limitando-se a dizer que o réu “não comprovou o envio

de notificação sobre a cessão de crédito”, sem, contudo, contestar que o logradouro para o qual foi enviada a comunicação não correspondia ao

seu endereço.

Na espécie, incide a súmula 404 do STJ in verbis: “ é dispensável o Aviso de Recebimento (AR) na carta de comunicação ao

consumidor sobre a negativação de seu nome em bancos de dados e cadastros”.

De acordo com o art. 290 CC, “ A cessão do crédito não tem eficácia em relação ao devedor, senão quando a este notificada; mas

por notificado se tem o devedor que, em escrito público ou particular, se declarou ciente da cessão feita.”

Desta feita, considerando a comprovação de que houve a prévia notificação de inclusão nos cadastros restritivos, bem como a

informação da cessão de crédito ao autor, não há como prosperar o pedido inicial.

Além disso, frise-se que eventual ausência de notificação da cessão de crédito para o demandante, por si só, não torna irregular a

negativação do nome do consumidor inadimplente, pois a única finalidade da notificação é impedir que o devedor efetue o pagamento a quem

não mais é seu credor. O que acarreta é apenas a ineficácia da mesma em relação a ele (art. 290, do Código Civil), mas jamais a declaração de

inexistência da dívida.

Convém notar que os documentos contantes no ID 6062367, pág 01 a 03, corroboram a cessão de crédito, já que, no primeiro,

mostra a transmissão do direito da Caixa Econômica à empresa Renova Companhia Securizadora de Créditos Financeiros S/A, no segundo,

comprova que o demandante manteve relação negocial com a CEF e, no terceiro documento, informa a cessão de crédito, nela constando os

dados pessoais do autor.

Assim, tais documentações demonstram a relação negocial do autor com a CEF, o qual cedeu à requerida os créditos inadimplidos

oriundos das operações realizadas entre a instituição Financeira e o autor.

Sobre o tema, colacionam-se as seguintes jurisprudências:

“ APELAÇÃO CÍVEL. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA CEDIDA. A AUSÊNCIA DE PROVA DA
NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR QUANTO À CESSÃO DE CRÉDITOS RETIRA APENAS A EFICÁCIA PERANTE
A SI DE TAL OPERAÇÃO, MAS NÃO DIZ RESPEITO À VALIDADE E, MENOS AINDA, À EXISTÊNCIA DA
DÍVIDA OU DA CESSÃO. AUSÊNCIA DA PROVA DE PAGAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA PERANTE O
BANCO. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO QUANTO À INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLÊNCIA.
NEGARAM PROVIMENTO AO APELO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70041101882, Décima Quinta Câmara
Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Otávio Augusto de Freitas Barcellos, Julgado em 06/04/2011).”

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSCRIÇÃO NEGATIVA. CESSÃO DE CRÉDITOS. FUNDO
DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS E BANCO SANTANDER. COMPROVAÇÃO DA CESSÃO
E DA ORIGEM DA DÍVIDA. VALIDADE DA CESSÃO QUE PRESCINDE DO ENVIO DA NOTIFICAÇÃO
PRÉVIA. DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO. IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INDENIZATÓRIO.
SENTENÇA MANTIDA. 1. Comprovada a origem da relação jurídica e dívida imputada ao autor, a qual foi
cedida regularmente à ré, a inscrição em cadastro de devedores não representa ato ilícito. Exercício regular de
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direito. Dever de indenizar não configurado. Registro mantido. 2. A validade da cessão de crédito prescinde da
notificação a que se refere o art. 290 do Código Civil. Precedentes. Manutenção da sentença de improcedência
dos
pedidos. APELO DESPROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70057741803, Nona Câmara Cível, Tribunal de
Justiça do RS, Relator: Iris Helena Medeiros Nogueira, Julgado em 18/12/2013)

APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CESSÃO DE CRÉDITO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA. NOTIFICAÇÃO DA CESSÃO AO DEVEDOR.
FINALIDADE. ART. 290, DO CC/02. PAGAMENTO AO CREDOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
SENTENÇA MANTIDA. 1. Para o deferimento da gratuidade de justiça, basta a mera afirmação do requerente
acerca da impossibilidade de arcar com os custos do processo sem comprometer a sua própria subsistência ou a
de sua família acompanhada de declaração assinada de próprio punho ou subscrita por advogado dotado de
poderes especiais para fazê-lo. Presentes esses requisitos, o benefício deve ser concedido 2. A ausência de
notificação quanto à cessão de crédito não isenta o devedor do cumprimento da obrigação e tampouco tem o
condão de tornar nula a cessão, mas apenas dispensa o devedor, que, de boa-fé, pagou ao cedente, de pagar
novamente ao cessionário do crédito. Assim, o argumento do apelante, no sentido de que a ausência de notificação
da transferência do crédito teria o condão de impedir a cobrança da dívida pelo cessionário, não o aproveita.
Notadamente, quando não há provas nos autos de que houve pagamento, total ou parcial, da dívida. 3. Apelo não
provido. Sentença mantida.(TJ-DF - APC: 20100710315018, Relator: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, Data de
Julgamento: 07/10/2015, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 20/10/2015 . Pág.: 129)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COMINATÓRIA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO
PRÉVIA À CESSÃO DE CRÉDITO E AO REGISTRO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.
IMPOSSIBILIDADE DE ANULAÇÃO DE REGISTRO. ART. 290 C/C 293, AMBOS DO CÓDIGO CIVIL.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. Com efeito, a comunicação prévia do devedor à cessão do crédito, tem
previsão legal no art. 290 do Código Civil. Entretanto, nos casos em que a parte não nega a existência da dívida,
limitando-se a suscitar a ausência de notificação, não há que se falar em cancelamento do registro. O autor tem
ciência da dívida, uma vez que não ousou contestá-la. Ademais, uma vez demonstrada a origem e exigibilidade do
débito sub judice, incidente a redação do art. 293 do Código Civil, nos termos do qual: "independentemente do
conhecimento da cessão pelo devedor, pode o cessionário exercer os atos conservatórios do direito cedido.".
NEGADO PROVIMENTO AO APELO. UNÂNIME. (TJRS Apelação Cível Nº 70061518908, Vigésima Câmara
Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Dilso Domingos Pereira, Julgado em 24/09/2014).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CESSÃO DE CRÉDITO.
SUBSTITUIÇÃO DO POLO ATIVO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ÓBICE PELA INOCORRÊNCIA DA
NOTIFICAÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 290 DO CÓDIGO CIVIL. DESNECESSIDADE, IN CASU, DE
CONSENTIIMENTO DA PARTE ADVERSA (ART. 42, PARÁGRAFO 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL). Os elementos acostados ao feito autorizam concluir, em princípio, pela regular cessão, em favor do ora
agravante, do crédito que embasa a demanda. Desnecessidade de comprovação, in casu, da notificação do artigo
290 do CC. Citação da devedora que acarretará sua inequívoca ciência quanto à cessão. Inexigibilidade do
consentimento da ré à substituição do pólo ativo (art. 42, parágrafo 1º, do CPC), pois sequer angularizado o feito.
AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. (TJRS Agravo de Instrumento Nº 70068107440, Décima Terceira
Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Elisabete Correa Hoeveler, Julgado em 08/03/2016).

Nesse contexto, não tendo o autor sequer arguido o eventual adimplemento do débito, já que o principal fundamento da demanda é a

alegação de inexistência do contrato com a requerida, tendo sido comprovada a cessão de crédito, e sua notificação, conclui-se pela licitude da

anotação restritiva.

Decido.

Ante o exposto, com fulcro no art. 355, c/c art. 487, I, ambos do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE o pedido

inicial.

Condeno a parte autora nas custas processuais e honorários da sucumbência, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Todavia, suspendo sua exigibilidade, nos termos do art. 98. § 3º, do Código de Processo Civil, tendo em vista os benefícios da justiça gratuita

concedido.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Cumpridas as formalidades legais, nada sendo requerido, arquive-se.

Timon, 28 de junho de 2017.

Raquel Araújo Castro Teles de Menezes
Juíza de Direito

Processo n.º 0801196-40.2017.8.10.0060
PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: MARIA FRANCISCA SOUZA DA SILVA
Advogado: RAFAEL VICTOR TEIVE DE ARAUJO OAB: PI4082
RÉU: BANCO CETELEM S.A

Página 2219 de 2382 Diário da Justiça Eletrônico Disponibilização: 30/06/2017
Edição nº 114/2017 Publicação: 03/07/2017

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO - Praça Dom Pedro II, s/n Centro - CEP 65010-905 - São Luis-MA - Fone: (98) 2106-9000 - www.tjma.jus.br
Diário da Justiça Eletrônico - Diretoria Judiciária - Coordenadoria de Jurisprudência e Publicações - Fone: (98) 2106 9805 / 9810 / 9896 / 9897 - publicacoes@tj.ma.gov.br



Advogado: RICARDO FABRICIO CORDEIRO CASTRO OAB: MA9835, DIEGO MONTEIRO BAPTISTA OAB: RJ153999
ATO ORDINATÓRIO

Nos termos do artigo 93, inciso XIV da Constituição Federal e do artigo 162, § 4º do Código de Processo Civil, regulamentados
pelo provimento n. 001/2007, artigo 2º e 3º, inc. IV, da Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Maranhão, intimo o autor, por
meio de seu advogado para, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, apresentar réplica à contestação.

Timon, 29 de junho de 2017.

Joelle Gomes Farias de Oliveira
Secretária Judicial

JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE TIMON/MA
Processo n.º 0801197-25.2017.8.10.0060
CAUTELAR INOMINADA (183)
AUTOR: T. T. OLIVEIRA LTDA - ME
Advogado: RAFAEL DANIEL SILVA ANDRADE OAB: PI6450
RÉU: INDUSTRIA DE PISOS AVARE LTDA e outros
Advogado: ABDO KARIM MAHAMUD BARACAT NETTO OAB: SP303680
Advogado: André Alves de Almeida Chame (OAB/RJ 93.240)
DESPACHO
Cuida-se de Cautelar requerida em caráter antecedente.
Citadas, as partes demandadas apresentaram suas contestações.
Intime-se a parte autora para, no prazo de 5 (cinco) dias, querendo, apresentar sua manifestação.
Silente o autor, conclusos os autos para fins do art. 308, § 3º, do CPC, vez que a parte autora apresentou seu pedido principal.
Retifiquem-se os autos para incluir todos os patronos habilitados para intimação.
Intimem-se.
Timon, 28 de Junho de 2017

Raquel Araújo Castro Teles de Menezes
Juíza de Direito

Processo n.º 0801262-20.2017.8.10.0060
AÇÃO ORDINÁRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL
Autores: Agripino de Freitas e Silva e Joarez Leite Ximenes
Advogado: Danielle de Oliveira Duarte, OAB/MG 142.035
Requerido: Mundial Empreendimentos Urbanos Ltda
Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Timon-MA

DESPACHO

Intime-se o advogado do autor para se manifestar quanto ao resultado da pesquisa no Sistema INFOJUD, conforme detalhamento de

requisição de informação, em anexo, requerendo o que entender de direito, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção do processo.

Timon, 28 de junho de 2017.
Raquel Araújo Castro Teles de Menezes

Juíza de Direito

Processo n.º0801322-90.2017.8.10.0060
Ação de Usucapião Constitucional Urbano
Autor: Cicera Maria Da Conceição
Advogado: Carlos Alberto Alves Pacifico, OAB-PI 6669
Requerido: Município de Timon
Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Timon-MA

SENTENÇA

Trata-se de ação de usucapião urbano em que autora alega a posse mansa e pacifica há mais de 09 anos sobre o imóvel descrito na

inicial. Aduz que o bem tem área inferior a 250m² e que a autora não é proprietária de nenhum outro imóvel rural ou urbano, preenchendo, assim,

os requisitos autorizadores para obtenção da usucapião.

Conforme ID nº 5667274, foi deferida a justiça gratuita e determinada a emenda da exordial para individualizar a parte demandada e

indicar os confinantes e sua qualificação, bem como apresentar certidão de registro de imóvel atualizada e certidão de inexistência de registro de

imovéis em nome da autora.
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A parte autora se manifesta, consoante evento 5809760, informando que o imóvel em questão não tem registro de cartório de imóveis

nem em seu nome e nem nome de terceiros, o que impossibilitaria apresentar certidão de registro de imóveis. No tocante aos confinantes,

informa que a autora é solteira e, assim, não existiriam outros confinantes no imóvel da demandante. E, ainda, apresenta a delimitação do imóvel

na forma de seu endereço.

Assim, como forma de tentar explicar melhor à parte o que se almeja com a emenda, foi, novamente, determinada a emenda da

inicial, sendo minuciosamente esclarecido no despacho de ID 6311496.

Desse modo, a requerente se manifesta no evento 6543849, no entanto, observa-se que, mais uma vez, a autora não atendeu

satisfatoriamente o comando judicial.

É o que basta relatar. Fundamento.

Segundo a regra do art. 321 do CPC, verificando o juiz que a inicial não preenche os requisitos exigidos nos artigos 319 e 320, ou que

apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará a emenda pelo autor no prazo de 15 (quinze) dias.

Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.

Pela análise dos autos, constata-se que fora determinada a emenda da exordial por duas vezes e, nas duas oportunidades, a autora não

atendeu adequadamente a determinação do juízo. Senão vejamos.

Embora a autora informe que o imóvel não tem registro, não acosta documentação hábil capaz de comprovar o alegado, haja vista

que a certidão constante no ID 5562523 e repetida no ID nº 5809764 informa a inexistência de registro do imóvel objeto da lide em nome da

autora, ou seja, apenas atesta que a requerente não é proprietária do bem em questão.

O que a parte deveria juntar aos autos, o qual foi determinado, seria a certidão negativa de propriedade imóvel urbano ou rural em

nome da autora, conforme art.183 da CF, para que se comprove que a requerente não possui nenhum imóvel em seu nome.

Também deveria acostar a Certidão negativa de registro do imóvel objeto desta ação, uma vez que informa que o bem não tem

registro, embora tenha a demandada indicado no cadastro do sistema Pje como requerido o Município de Timon.

Ademais, instada a informar os nomes dos confinantes e suas qualificações a fim de serem citados, a requerente apenas informa os

primeiros nomes dos confinantes à direita e à esquerda, não indicando seus nomes completos, nem informando o confinante que faz limite ao

fundo do imóvel objeto da lide.

Observa-se, ainda, que não foi incluído dentre os documentos necessários para o ingresso da ação o memorial descritivo e planta de

situação e localização que pretende usucapir.

Pelo exposto, verifica-se que a exordial apresentada pela parte requerente não atendeu quanto ao disposto nos artigos 319 e 320 do

CPC, pois apresentava irregularidades, sendo determinada a emenda pelo juízo, por dois momentos, porém, a demandada não cumpriu da forma

adequada, o que demonstra a desídia da parte autora.

A legislação processual civil assim dispõe sobre a matéria:

Art. 321, Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.
Art. 330. A petição inicial será indeferida quando:
(...)
IV - não atendidas as prescrições dos arts. 106 e 321.

Assim, observa-se que o autor deixou de proceder à necessária emenda da inicial, notadamente por não trazer alguns elementos

indispensáveis para o devido processamento do feito, como explicitado nos despachos de ID 5667274 e ID 6311496, estando ausente, desse

modo, pressuposto de constituição e desenvolvimento regular do processo, o que impede o julgamento do mérito da presente lide.

Decido.
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Ante o exposto, a hipótese se subsume ao parágrafo único do art. 321 do CPC, razão pela qual JULGO EXTINTO o processo, sem

resolução de mérito, com amparo no art. 485, I, c/c art. 330, IV, do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários, face ao benefício da justiça gratuita.

Outrossim, retifique-se o registro dos autos no Sistema PJE para excluir o Município de Timon do pólo passivo da demanda.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Após, cumpridas as formalidades legais, arquive-se.

Timon, 28 de junho de 2017.

Raquel Araújo Castro Teles de Menezes
Juíza de Direito

JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE TIMON/MA
Processo n.º 0801377-41.2017.8.10.0060
PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: MARIA JOSE DE OLIVEIRA ASSUNCAO
Advogado: ANTONIO MARCOS VERAS ROCHA OAB: PI11803
RÉU: Banco Itaú BMG Consignado S/A

DESPACHO

Cuida-se de pedido de ID 6514553 em que a parte autora apresenta novo endereço da parte demandada.
Desta feita, designo a audiência de conciliação, outrora aprazada, para o dia 7/8/2017, às 10 horas.
Cite-se e intime-se nos termos da decisão de ID 6150422.
Intime-se.

Timon, Segunda-feira, 19 de Junho de 2017
Raquel Araújo Castro Teles de Menezes

Juíza de Direito

Processo n.º 0801584-40.2017.8.10.0060

Ação de Cobrança de Honorários

AUTOR: Vicência Maria Rêgo Souza

Advogado: Vicência Maria Rêgo Souza, OAB/MA 11.826

RÉU: Edson David Rodrigues de Sousa

Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Timon-MA

DESPACHO

Intime-se a parte autora, através de seu advogado, para se manifestar quanto à certidão de ID 6647310, que atesta a não citação do

requerido, requerendo o que entender de direito, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção.
Timon/MA, 28 de junho de 2017.

Raquel Araújo Castro Teles de Menezes

Juíza de Direito

Processo n.º 0801602-61.2017.8.10.0060
RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO (137)
AUTOR: MAGAZINE LUIZA S/A
Advogado: DANIEL ALCANTARA NASTRI CERVEIRA OAB: SP200121
RÉU: A.L.DOS SANTOS - ME
Advogado: CLAUDIA FALCAO DE FREITAS OAB: PI12160

ATO ORDINATÓRIO
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Nos termos do artigo 93, inciso XIV da Constituição Federal e do artigo 162, § 4º do Código de Processo Civil, regulamentados
pelo provimento n. 001/2007, artigo 2º e 3º, inc. IV, da Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Maranhão, intimo o autor, por
meio de seu advogado para, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, apresentar réplica à contestação.

Timon, 29 de junho de 2017.

Joelle Gomes Farias de Oliveira
Secretária Judicial

JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE TIMON/MA
Processo n.º 0801654-57.2017.8.10.0060
REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE (1707)
AUTOR: PETRONIO MOREIRA NUNES
Advogado: PEDRO HENRIQUE DE ALENCAR MARTINS FREITAS OAB: PI11147
RÉU: R. R. CONSTRUCOES E IMOBILIARIA LTDA e outros
Advogado: ANA VALERIA SOUSA TEIXEIRA OAB: PI3423, FRANCISCO DA SILVA CASTELO BRANCO OAB: PI1985

DESPACHO
Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar sobre os documentos apresentados pela parte demandada (ID's 6629290 e
6629294).
Após, conclusos para análise da liminar.
Intime-se.

Timon, 28 de Junho de 2017
Raquel Araújo Castro Teles de Menezes

Juíza de Direito

Processo n.º 0801682-25.2017.8.10.0060
PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: FERNANDA LEA DE FRANCA E SILVA
Advogado: JOAO VICTOR SERPA DO NASCIMENTO OAB: PI10647
RÉU: COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃO - CEMAR
Advogado: TIAGO JOSE FEITOSA DE SÁ, OAB: MA8654-A

ATO ORDINATÓRIO
Nos termos do artigo 93, inciso XIV da Constituição Federal e do artigo 162, § 4º do Código de Processo Civil, regulamentados
pelo provimento n. 001/2007, artigo 2º e 3º, inc. IV, da Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Maranhão, intimo o autor, por
meio de seu advogado para, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, apresentar réplica à contestação.

Timon, 28 de junho de 2017.

Joelle Gomes Farias de Oliveira
Secretária Judicial

JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE TIMON/MA
Processo n.º 0801772-33.2017.8.10.0060
PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: MANOEL ALVES MARTINS
Advogado: RAFAEL MILHOMEM DE SOUSA OAB: PI7024
RÉU: COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃO - CEMAR
Advogado: TIAGO JOSE FEITOSA DE SA OAB: MA8654-A

DESPACHO
Intime-se a parte autora para, querendo, apresentar sua réplica à contestação no prazo de 15 (quinze) dias.

Timon, 28 de Junho de 2017
Raquel Araújo Castro Teles de Menezes

Juíza de Direito

Processo n.º 0801957-71.2017.8.10.0060
Ação derepetição de indébito, cumulada com danos morais e pedido antecipação de tutela
Autor: Maria José de Brito
Advogado: Henry Wall Gomes Freitas, OAB/PI 4344/05 e OAB/MA 10.502-A
Requerido: Banco Itaú BMG ConsignadoS/A
Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Timon-MA

DECISÃO
Preliminarmente, evidenciada a insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais e honorários advocatícios,
na forma do disposto no artigo 98 do CPC, defiro a gratuidade da justiça.
Trata-se de pedido de tutela antecipada, na qual se discute a legalidade dos descontos sobre os proventos da parte autora, de
parcelas de empréstimo, descontos estes em favor do réu, sendo que a parte autora afirma não ter firmado qualquer contrato de
empréstimo com o mesmo.
Por fim, conclui pedindo a tutela antecipada para o fim de que sejam sustados os descontos nos proventos e ao final sejam
interrompidos, condenando-se o réu ao pagamento de repetição indébito e danos morais.
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Em síntese é o que basta relatar. Decido.
Consoante o art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do
direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Da análise da peça portal, observa-se que a pretensão do demandante em suspender o desconto mensal das prestações sob a
alegação de que não celebrou nenhum tipo de contrato com o demandado nãoé plausível, considerando as provas juntadas com a
inicial.
Isso porque se constata uma inversão do comportamento anteriormente adotado pelo demandante, considerando que desde
outubrode 2015são realizados os descontos em seu benefício, ou seja, após o pagamento de inúmeras parcelas somente agora
comparece em juízo contestando os empréstimos realizados.
Desta feita, os documentos juntados aos autos não são suficientes para conferir a plausibilidade ao argumento da parte autora. Os
fatos são controvertidos e somente podem ser melhor analisados sob o contraditório.
Ademais, presumir fraudulentos o contrato, dos quais já houve várias parcelas pagas, seria temerário, haja vista não haver
elementos que evidenciem a probabilidade do direito, ao menos por ora, em decorrência da relativa incerteza dos fatos narrados
na exordial.
Diante do exposto, INDEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA,levando em consideração o fato de que não estão suficientemente
provados, com a inicial, os seus pressupostos para concessão da medida, na forma do art. 300 e seguintes do Novo Código de
Processo Civil.
Ônus da Prova
No ensejo, considero que o réu dispõe de meios mais eficazes de defesa, precisamente porque detêm, ou deveria deter, a
documentação afeta ao presente caso, como o contrato assinado pelas partes e a comprovação do efetivo recebimento do
empréstimo pelo autor.Assim, por restar satisfatoriamente demonstrada a superioridade técnica dorequerido em trazer aos autos
as provas necessárias ao desenlace da lide e a hipossuficiência da parte consumidora na presente controvérsia, defiro o pedido de
INVERSÃO DOÔNUSprobatório na forma doartigo 6º, inciso VIIIdo CDC.
No entanto, com relação ao extrato bancário, é ônus da parte autora a sua apresentação, considerando a aprovação do
ENUNCIADO nº11,noI Fórum de Debates da Magistratura Maranhense que discutiu, em abril de 2017, sobre demandas
processuais que envolvem empréstimo consignado.
Assim, oportunizo à parte autora, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar extrato bancário completo referente ao mês anterior ao
início dos descontos, bem como do mês em que foi descontada a primeira parcela do suposto contrato objeto da lide, para fins de
comprovação de fato constitutivo de seu direito, nos termos do art.373, I do CPC.
DA DESIGNAÇÃO DA CONCILIAÇÃO E CITAÇÃO
Como somente no caso de ambas as partes se manifestarem, expressamente, desinteresse na composição consensual é que não
ocorrerá a audiência, cite-se o requerido, com pelo menos 20(vinte) dias de antecedência, bem como intime-se o autor, na pessoa
de seu advogado, para comparecerem a audiência de conciliação ou mediação no dia 19.09.17, às 09h00, a ser realizada na
sala de audiências da 1ª Vara Cível, salientando que as partes devem estar acompanhadas de seus advogados ou defensor
público (art. 334, § 9º do CPC) e, querendo,podem constituir representante, por meio de procuração específica, com poderes para
negociar e transigir (art. 334, § 10º do CPC).
Destaque-se que o prazo para contestação (15 dias úteis) será contado a partir da realização da audiência (art. 335, inciso I do
CPC) ou do protocolo, no caso de pedido de cancelamento pela parte ré, o qual deverá ser apresentado com 10 dias de
antecedência contados da data da audiência (art. 335, inciso II do CPC). Ressalta-se que a ausência de contestação implicará
revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial.
Como o autor informou o desinteresse na presente audiência, no caso de o requerido informar, expressamente, o não interesse na
composição consensual (art. 334, §4º, inciso II do CPC), a audiência acima designada não será realizada, devendo a Secretária
Judicial proceder ao cancelamento da sessão com a devida baixa no Sistema, ficando os autos em secretaria aguardando a
apresentação da defesa.
De outra banda, havendo manifestação de composição por qualquer uma das partes, ou, no caso do autor ter manifestado
interesse na composição e o réu quedar-se inerte, fica mantida a realização da audiência acima designada.
Advirtam-se às partes que o não comparecimento injustificado à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade
da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida
em favor da União ou do Estado (art. 334, § 8º do CPC).
Intimem-se.
Cumpra-se nos termos do art. 153, I, do Código de Processo Civil.
Timon, 27 de junho de 2017.

Raquel Araújo Castro Teles de Menezes
Juíza de Direito

Processo nº 802024-36.2017.8.10.0060
Ação de Imissão de Posse
Demandante: Francisca de Sousa Paz Silva
Advogado: Francisca Sheila Cavalcante Pedreira, OAB/PI 13.525
Demandada: Durvalina Batista Oliveira Borges
DESPACHO

Inicialmente, defiro a gratuidade da justiça, nos termos do art. 98, do CPC.1.

Outrossim, determino o apensamento destes autos ao processo n.º 3207-46.2015.8.10.0060 (Reintegração de Posse), objetivando, assim,

evitar decisões conflitantes ou contraditórias, caso decididos separadamente, nos termos do art. 55, § 3º1, do Código de Processo Civil.

2.
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Ocorre que, tendo em vista que esta ação tramita pelo sistema PJe e a ação de Reintegração de Posse tramita por autos físicos, não havendo

possibilidade de apensamento físico dos autos, determino que seja realizada anotação do apensamento na capa dos autos n.º

3207-46.2015.8.10.0060, bem como seja certificado na ação mencionada acerca da existência deste processo.

3.

Em seguida, considerando que na ação de reintegração de posse houve decisão em 07/06/2017, a qual reconsiderou a decisão de fl. 33,

indeferindo a liminar de reintegração de posse em favor de Durvalina Batista Oliveira Borges, bem como que a posse atual do imóvel é

exercida por João de Deus da Silva, intime-se a parte autora, por meio de seu advogado/procurador, para que, no prazo de 15 (quinze) dias

úteis (art. 219 do CPC), efetue a emenda da petição inicial, devendo:

4.

Retificar o polo passivo, alterando/incluindo o atual possuidor do imóvel objeto da lide, devendo constar seu nome, prenome, o estado

civil, a existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa

Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência.

a.

Indicar a opção pela realização ou não de audiência de conciliação ou de mediação.b.

Cumpre asseverar que o não cumprimento de qualquer dessas determinações acima elencadas, no prazo indicado, acarretará o

indeferimento da petição inicial, e, por consequência, extinção do processo sem resolução do mérito (arts. 3192 c/c art. 3213, ambos do

CPC).

1.

Após, voltem-me conclusos.2.

Timon/MA, 28 de junho de 2017.

RAQUEL ARAÚJO CASTRO TELES DE MENEZES

Juíza de Direito
1§ 3o Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles.
2 Art. 319. A petição inicial indicará:
II - os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência
do autor e do réu;
IV - o pedido com as suas especificações;
V - o valor da causa;
VI - as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados;
VII - a opção do autor pela realização ou não de audiência de conciliação ou de mediação.

3 Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15
(quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.
Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.

JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE TIMON/MA
Processo n.º 0802227-95.2017.8.10.0060
PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: MARIA DE LOURDES DAS NEVES
Advogado: HENRY WALL GOMES FREITAS OAB: PI4344
RÉU: BANCO CETELEM S.A

DESPACHO
Trata-se de informações apresentadas pela parte demandada comunicando sobre interposição de agravo de instrumento com pedido

de liminar de efeito suspensivo, ID 6614110.
Mantenho a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos.
Desta feita, determino que os autos aguardem em secretaria a publicação de decisão do E. Tribunal relativa ao pedido de efeito

suspensivo.
Intime-se.

Timon, 28 de Junho de 2017
Raquel Araújo Castro Teles de Menezes

Juíza de Direito

JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE TIMON/MA
Processo n.º 0802229-65.2017.8.10.0060
PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: MARIA DE LOURDES DAS NEVES
Advogado: HENRY WALL GOMES FREITAS OAB: PI4344
RÉU: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

DESPACHO
Trata-se de informações apresentadas pela parte demandada comunicando sobre interposição de agravo de instrumento com pedido

de liminar de efeito suspensivo, ID 6613935.
Mantenho a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos.
Desta feita, determino que os autos aguardem em secretaria a publicação de decisão do E. Tribunal relativa ao pedido de efeito

suspensivo.
Intime-se.

Timon, 28 de Junho de 2017
Raquel Araújo Castro Teles de Menezes

Juíza de Direito
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JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE TIMON/MA
Processo n.º 0802318-88.2017.8.10.0060
PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: ANTONIA VILANOVA SOARES
Advogado: HENRY WALL GOMES FREITAS OAB: PI4344
RÉU: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

DESPACHO
Trata-se de informações apresentadas pela parte demandada comunicando sobre interposição de agravo de instrumento com pedido

de liminar de efeito suspensivo, ID 6635115.
Mantenho a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos.
Desta feita, determino que os autos aguardem em secretaria a publicação de decisão do E. Tribunal relativa ao pedido de efeito

suspensivo.
Intime-se.

Timon, 28 de Junho de 2017
Raquel Araújo Castro Teles de Menezes

Juíza de Direito

JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE TIMON/MA
Processo n.º 0802325-80.2017.8.10.0060
PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: ANTONIA VILANOVA SOARES
Advogado: HENRY WALL GOMES FREITAS OAB: PI4344
RÉU: Banco Itaú BMG Consignado S/A

DESPACHO
Trata-se de informações apresentadas pela parte demandada comunicando sobre interposição de agravo de instrumento com pedido

de liminar de efeito suspensivo, ID 6635236.
Mantenho a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos.
Desta feita, determino que os autos aguardem em secretaria a publicação de decisão do E. Tribunal relativa ao pedido de efeito

suspensivo.
Intime-se.

Timon, 28 de Junho de 2017
Raquel Araújo Castro Teles de Menezes

Juíza de Direito

JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE TIMON/MA
Processo n.º 0802540-56.2017.8.10.0060
PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: ANA MARIA VIEIRA
Advogado: FRANCISCO ROGERIO BARBOSA LOPES OAB: PI6037
RÉU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

DESPACHO

Preliminarmente, considerando a afirmação da parte autora de não ter condição de arcar com as custas e honorários, aliado ao fato de

não constar indícios contraditórios a essa declaração, defiro, por ora, os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Advirta-se que a concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos

honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência (art. 98, §2º do CPC), bem assim ressalta-se que é possível efetuar o pagamento das

custas processuais posteriormente, caso a situação financeira melhore ou quando reste provado que a alegação de hipossuficiência não é

verdadeira (Lei n. 1.060/1950, art. 12)1.

No ensejo, considero que o réu dispõe de meios mais eficazes de defesa, precisamente porque detêm, ou deveria deter, a

documentação afeta ao presente caso. Assim, por restar satisfatoriamente demonstrada a superioridade técnica do requerido em trazer aos autos as

provas necessárias ao desenlace da lide e a hipossuficiência da parte consumidora na presente controvérsia, defiro o pedido de inversão do ônus

probatório na forma do artigo 6º, inciso VIII do CDC.

Cite-se o requerido, com pelo menos 20(vinte) dias de antecedência, bem como intime-se o autor, na pessoa de seu advogado, para

comparecerem a audiência de conciliação ou mediação no dia 19/9/2017, às 9h30 a ser realizada na sala de audiência da 1ª Vara Cível,

salientando que as partes devem estar acompanhadas de seus advogados ou defensor público (art. 334, § 9º do CPC) e, querendo, podem

constituir representante, por meio de procuração específica, com poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10º do CPC).

Destaque-se que o prazo para contestação (15 dias úteis) será contado a partir da realização da audiência (art. 335, inciso I do CPC)

ou do protocolo, no caso de pedido de cancelamento pela parte ré, o qual deverá ser apresentado com 10 dias de antecedência contados da data da

audiência (art. 335, inciso II do CPC). Ressalta-se que a ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática

apresentada na petição inicial.
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No caso de ambas as partes manifestarem, expressamente, desinteresse na composição consensual (art. 334, §4º, inciso II do CPC), a

audiência acima designada não será realizada, devendo a Secretaria Judicial proceder ao cancelamento da sessão, ficando os autos em secretaria

aguardando a apresentação da defesa.

De outra banda, havendo manifestação de composição por qualquer uma das partes, ou, no caso do autor ter manifestado interesse na

composição e o réu quedar-se inerte, fica mantida a realização da audiência acima designada.

Advirtam-se às partes que o não comparecimento injustificado à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade

da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da

União ou do Estado (art. 334, § 8º do CPC).

Intimem-se.

Cumpra-se nos termos do art. 153, I, do Código de Processo Civil.
Timon, Segunda-feira, 26 de Junho de 2017

Raquel Araújo Castro Teles de Menezes
Juíza de Direito

1 Art. 12. A parte beneficiada pela isenção do pagamento das custas ficará obrigada a pagá-las, desde que possa fazê-lo, sem prejuízo do sustento próprio ou
da família, se dentro de cinco anos, a contar da sentença final, o assistido não puder satisfazer tal pagamento, a obrigação ficará prescrita.

JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE TIMON/MA
Processo n.º 0802546-63.2017.8.10.0060
REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE (1707)
AUTOR: LUZILENE DE OLIVEIRA SILVA
Advogado: ELIZIO DIAS DE ALMEIDA NETO OAB: PI12295
RÉU: JALEL SARA DE SOUSA LIMA

DESPACHO
Concedo o beneficio da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 4º da Lei 1.060/50.
Sendo conveniente a justificação prévia do alegado, designo audiência para o dia 12/07/2017, às 11 horas, devendo o autor arrolar

tempestivamente as testemunhas, caso não haja o compromisso de apresentá-las em banca.
Nos termos do art. 562 do CPC, cite-se o réu para comparecer à audiência, em que poderá intervir, desde que o faça por intermédio

de advogado.
O prazo para contestar, de 15 (quinze) dias, contar-se-á a partir da intimação do despacho que deferir ou não a medida liminar.
Intimem-se.

Timon, 27 de Junho de 2017
Raquel Araújo Castro Teles de Menezes

Juíza de Direito

JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE TIMON/MA
Processo n.º 0802551-85.2017.8.10.0060
PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)
AUTOR: RONALDO DE SOUSA SANTOS
Advogado: FRANCISCO ROGERIO BARBOSA LOPES OAB: PI6037
RÉU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.
DESPACHO
Preliminarmente, considerando a afirmação da parte autora de não ter condição de arcar com as custas e honorários, aliado ao
fato de não constar indícios contraditórios a essa declaração, defiro, por ora, os benefícios da assistência judiciária gratuita.
Advirta-se que a concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos
honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência (art. 98, §2º do CPC), bem assim ressalta-se que é possível efetuar o
pagamento das custas processuais posteriormente, caso a situação financeira melhore ou quando reste provado que a alegação
de hipossuficiência não é verdadeira (Lei n. 1.060/1950, art. 12)1.
No ensejo, considero que o réu dispõe de meios mais eficazes de defesa, precisamente porque detêm, ou deveria deter, a
documentação afeta ao presente caso. Assim, por restar satisfatoriamente demonstrada a superioridade técnica do requerido em
trazer aos autos as provas necessárias ao desenlace da lide e a hipossuficiência da parte consumidora na presente controvérsia, d
efiro o pedido de inversão doônusprobatório na forma do artigo 6º, inciso VIII do CDC.
Cite-se o requerido, com pelo menos 20(vinte) dias de antecedência, bem como intime-se o autor, na pessoa de seu advogado,
para comparecerem a audiência de conciliação ou mediação no dia 19/9/2017, às 10h00a ser realizada na sala de audiência da
1ª Vara Cível, salientando que as partes devem estar acompanhadas de seus advogados ou defensor público (art. 334, § 9º do
CPC) e, querendo, podem constituir representante, por meio de procuração específica, com poderes para negociar e transigir (art.
334, § 10º do CPC).
Destaque-se que o prazo para contestação (15 dias úteis) será contado a partir da realização da audiência (art. 335, inciso I do
CPC) ou do protocolo, no caso de pedido de cancelamento pela parte ré, o qual deverá ser apresentado com 10 dias de
antecedência contados da data da audiência (art. 335, inciso II do CPC). Ressalta-se que a ausência de contestação implicará
revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial.
No caso de ambas as partes manifestarem, expressamente, desinteresse na composição consensual (art. 334, §4º, inciso II do
CPC), a audiência acima designada não será realizada, devendo a Secretaria Judicial proceder ao cancelamento da sessão,
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ficando os autos em secretaria aguardando a apresentação da defesa.
De outra banda, havendo manifestação de composição por qualquer uma das partes, ou, no caso do autor ter manifestado
interesse na composição e o réu quedar-se inerte, fica mantida a realização da audiência acima designada.
Advirtam-se às partes que o não comparecimento injustificado à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade
da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida
em favor da União ou do Estado (art. 334, § 8º do CPC).
Intimem-se.
Cumpra-se nos termos do art. 153, I, do Código de Processo Civil.
Timon, Segunda-feira, 26 de Junho de 2017

Raquel Araújo Castro Teles de Menezes
Juíza de Direito

PROCESSO Nº 0004713-23.2016.8.10.0060 (49602016)
AÇÃO: PROCEDIMENTOS REGIDOS POR OUTROS CÓDIGOS, LEIS ESPARSAS E REGIMENTOS | BUSCA E APREENSÃO
EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA

AUTOR: BANCO BRADESCO S.A
ADVOGADO: ALLAN RODRIGUES FERREIRA ( OAB 7248-MA )

REU: MARIA ANUNCIACAO PEREIRA DE SOUSA

Processo nº 4713-23.2016.8.10.0060 - (4960/2016)Busca e ApreensãoAutor: Banco Bradesco S/ARéu: Maria Anunciação Pereira
de SousaSENTENÇA Trata-se de Busca e Apreensão com as partes acima nominadas, na qual o autor pleiteia medida liminar de
busca e apreensão de um veículo, objeto de um contrato firmado entre as partes e, em tese, inadimplido pela parte requerida.À fl.
29 foi deferida a liminar, com restrição do veículo junto ao Renajud.Ocorre que o oficial de justiça certificou à fl. 34, que diligenciou
no endereço indicado na inicial, onde constatou que o réu não reside mais no local, não localizando o objeto da ação.À fl.39, foi
indicado novo endereço, sendo certificado à fl. 45 pelo oficial que não localizou nem o réu e tampouco o bem.À fl. 50 foi declinado
novo endereço, sendo novamente certificado à fl.55-v a não localização do réu e do bem.Intimado mais uma vez para promover a
citação do réu, o autor apresentou novo endereço, fl. 60, sendo atestado pelo oficial de justiça à fl. 67-v que restou infrutífera a
citação do réu e apreensão do bem.Assim, foi determinada a intimação da parte autora, por meio do advogado, fl. 69, para
promover a citação do requerido, sob pena de extinção do feito, sendo certificado à fl. 71, que a parte autora não deu cumprimento
à determinação.É o relatório. Fundamento.No caso dos autos, verifica-se que foram inúmeras as tentativas de localização do réu
para citação e apreensão do bem, todas infrutíferas. Sabe-se que a citação é pressuposto de desenvolvimento válido e regular do
processo, e conforme os autos, esta não foi concretizada, pois o autor deixou de diligenciar a fim de informar o paradeiro do
réu.Consoante o art 239 do Novel CPC, "(p)ara a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado,
ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido."Desta feita, o autor deve
informar o endereço do réu a fim de ser citado, sendo este um dos requisitos essenciais da petição inicial, conforme se infere do
art. 319, II do CPC, cabendo o requerente, assim, promover a citação fornecendo toda a qualificação necessária para viabilizá-
la.Convém ressaltar que o art. 240 do Novo Código de Processo Civil, no seu §2º, esclarece que incumbe ao autor, NO PRAZO DE
10 DIAS, adotar as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não ser aplicada a retroação do prazo de
interrupção da prescrição à data de propositura da ação.Portanto, para o ingresso da Ação Judicial, faz-se imprescindível a
apresentação pelo requerente dos dados necessários ao impulso da lide, para que seja alcançada a prestação da tutela
jurisdicional.Assim, sem mais delongas, a ausência de citação válida enseja a extinção do processo sem resolução do
mérito.Nesse sentido:ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - BUSCA E APREENSÃO - NÃO CUMPRIMENTO DA LIMINAR - NÃO
FORNECIDOS MEIOS NECESSÁRIOS - EXTINÇÃO SEM ANÁLISE DO MÉRITO-CABIMENTO.Após várias tentativas do oficial
de justiça (dez aditamentos do mandado de busca e apreensão), sem que o autor fornecesse meios para o cumprimento da busca
e apreensão e citação do réu, deve ser reconhecida a ausência de pressuposto de validade do processo que permite a extinção
sem análise de mérito nos termos do art. 267, IV do CPC. Sem aplicação ao caso da Súmula 240 do STJ - Recurso não provido.
(TJSP Processo APL 990102548821 SP Orgão Julgador 35ª Câmara de Direito Privado Publicação 15/10/2010 Julgamento 8 de
Outubro de 2010 Relator José Malerbi)DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE
CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. VÁRIAS TENTATIVAS DE CITAÇÃO
INFRUTÍFERAS.1. A citação constitui um dos requisitos de validade para o aperfeiçoamento da relação processual, de modo que a
sua ausência, em face da não localização do réu, por incúria imputada ao autor, impõe a extinção do processo, sem julgamento do
mérito, com base no artigo 267, IV, do CPC. 2. Recurso não provido.Sentença mantida. (TJDF- APC 20130110723315 Orgão
Julgador 4ª Turma Cível Publicação. Publicado no DJE : 25/11/2015 . Pág.: 269 Julgamento 18 de Novembro de 2015
RelatorCRUZ MACEDO)DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO
MÉRITO. ART. 267, IV, DO CPC. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E
REGULAR DO PROCESSO. VÁRIAS TENTATIVAS DE CITAÇÃO INFRUTÍFERAS. 1. Ante a ausência de citação no prazo do
artigo 219, §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, apesar das várias diligências empreendidas, a extinção do processo encontra
ressonância no artigo 267, inciso IV, do mesmo diploma legal. 2. Recurso não provido. Sentença mantida. (TJDFProcesso APC
20131010047902 Orgão Julgador 4ª Turma Cível Publicação Publicado no DJE : 18/06/2015 . Pág.: 204 Julgamento 3 de Junho de
2015 Relator CRUZ MACEDO)AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - AUSÊNCIA DE CITAÇÃO - PROCESSO SEM RESOLUÇÃO
DO MÉRITO - AUSÊNCIA PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR - ARTIGO 485, IV, DO NCPC -
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PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO - CORRETA EXTINÇÃO -INTIMAÇÃO DO ADVOGADO -
DESNECESSIDADE - SENTENÇA MANTIDA.1. A citação é pressuposto para o desenvolvimento válido e regular do processo
conforme o artigo 240, §§ 2º e 3º, do NCPC, e, por meio dela, garante-se ao requerido o direito de contraditório e ampla defesa.2.
A falta de citação válida da parte demandada impõe a extinção do feito com fundamento no art. 485, inc. IV, do NCPC, ou seja,
pela ausência de pressuposto processual de constituição e desenvolvimento válido do processo.3. Ressalto que o Poder Judiciário
não deu causa à não efetivação da citação já que usou de todos os meios disponíveis, expedindo inúmeros mandados para os
vários endereços fornecidos, e consultando os sistemas Bacenjud.4. Extingui-se o processo sem julgamento do mérito, quando a
parte autora, intimada a requerer diligência que possibilite estabelecer a angularização da relação processual, ou manifestar-se
acerca da conversão do feito em execução, limita-se a reiterar diligências já realizadas, caracterizando, dessa forma, a ausência
de interesse na solução da lide.5. Se a parte e o advogado são intimados via diário oficial, correta é a sentença que extingue o
processo por falta de pressuposto para o desenvolvimento válido e regular do processo sem intimar pessoalmente a parte, uma
vez que esse tipo de intimação só é exigível nos casos dos incisos II e III do artigo 485, do Novo Código de Processo Civil.6.
Também correta é a sentença que extingue o processo em respeito ao princípio da razoável duração elencado na Constituição
Federal, quando há impossibilidade de se citar o réu por período muito longo.7. Recurso conhecido e desprovido. Unânime.
(Processo: 20120110691013 0019265-96.2012.8.07.0001 Relator(a): ROMEU GONZAGA NEIVA Julgamento: 22/06/2016 Órgão
Julgador: 4ª TURMA CÍVELPublicação: Publicado no DJE : 11/07/2016 . Pág.: 462/479)PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER. NÃO LOCALIZAÇÃO DO RÉU. ÔNUS DO AUTOR. NÃO OBSERVÂNCIA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM
RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E
REGULAR. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. APELO NÃO PROVIDO.1. O autor requereu a dilação do prazo,
todavia não diligenciou para trazer o endereço do réu aos autos, objetivando permitir sua citação.2. O autor não se desincumbiu do
ônus de promover a citação do réu, conforme determina o § 2º do art. 240 do CPC/15.3. Se a citação deixa de ser realizada no
prazo do artigo 240, §§ 2º e 3º do CPC, o processo deve ser extinto sem resolução do mérito na forma do artigo 267, inciso IV do
CPC/15, porquanto a citação é pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, sem a citação não existe
processo.4. É desnecessária a intimação pessoal da parte quando se trata de extinção do processo por ausência de pressupostos
de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.5. Apelo não provido.(Processo: APL 4342407 PE Relator(a):
Francisco Eduardo Goncalves Sertorio Canto Julgamento:6/06/2016 Órgão Julgador: 3ª Câmara Cível Publicação: 07/07/2016
)Decido.Pelo exposto, ante a ausência da promoção de citação do réu, julgo EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE
MÉRITO, por falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do feito, nos termos do art. 485, IV, do Novel Código
de Processo Civil. Custas pelo autor. Proceda-se a retirada na restrição judicial junto ao Renajud.Publique-se a presente sentença
no Diário de Justiça Eletrônico.Registre-se. Intime-se.Após as cautelas legais, arquivem-se.Timon, 27 de junho de 2017.Raquel
Araújo Castro Teles de MenezesJuíza de Direito Resp: 100842

PROCESSO Nº 0005298-75.2016.8.10.0060 (55622016)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

AUTOR: MARIA EUNICE VASCONCELOS NASCIMENTO
ADVOGADO: FLUIMAN FERNANDES DE SOUZA ( OAB 5830PI-PI )

REU: BANCO BONSUCESSO S/A
ADVOGADO: FLAIDA BEATRIZ NUNES DE CARVALHO ( OAB 96864-MG ) e MANUELA SAMPAIO SARMENTO E SILVA (
OAB 12883A-MA )

Processo nº 5562/2016SENTENÇAMaria Eunice Vasconcelos Nascimento propôs a presente AÇÃO DE REPARAÇÃO POR
DANOS C/C COBRANÇA INDEVIDA C/C CANCELAMENTO DE EMPRÉSTIMO COM LIMINAR contra o Banco Bonsucesso S/A,
ambos qualificados, argumentando que celebrou com o demandado um contrato de empréstimo consignado e que recebeu de
"brinde" um cartão de crédito. Afirma que após meses percebeu o aumento dos valores dos descontos e a não fixação de prazo
para o fim dos descontos. Informa que o banco demandado deve ser responsabilizado civilmente e que se trata de um contrato de
adesão. Solicita a concessão de liminar para que cesse os descontos e o julgamento procedente da ação.Com a inicial foram
juntados documentos de fls. 15/140.Decisão de fls. 142 determinando a emenda da inicial.Petição da demandante, às fls. 146/147,
solicitando a inversão do ônus da prova e fazendo a juntada de planilha.Despacho de fls. 155/159 concedendo os benefícios da
justiça gratuita e designando audiência.Termo de audiência de conciliação, à fl. 160, momento que esta restou infrutífera.A parte
demandada apresentou contestação e documentos às fls. 161/296, solicitando a retificação do polo passivo da ação e o
reconhecimento da prescrição. Informa que celebrou com a parte demandante um contrato de cartão de crédito consignado e que
ocorreram compras e saques por meio do citado cartão. Argumenta não ser possível a declaração de nulidade do contrato e a
parte demandante autorizou a realização de descontos em uma margem consignável de 10%(dez por cento).Afirma que a parte
não pagou as faturas recebidas em sua casa mensalmente e que tinha ciência do produto contratado. Diz que inexiste o dever de
indenizar e que não cabe repetição de indébito. Alega inexistir danos morais e a ausência de sua comprovação. Solicita a
improcedência do pedido inicial e a não possibilidade de inversão do ônus da prova.Nova petição do banco demandado às fls.
298/299 solicitando o reconhecimento da cessão de crédito e a substituição do demandado.É o relatório. Passo à
fundamentação.A Súmula 381 do STJ estabelece que "nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da
abusividade das cláusulas". Portanto, na apreciação do mérito da presente demanda revisional, será dada atenção, tão-somente,
as matérias alegadas em sede da vestibular evitando-se, com isso, o julgamento extra e/ou ultra petita, já que é vetado ao juiz
manifestar-se sem pedido expresso da parte autora.Dessa forma, na presente sentença, serão analisados os pedidos referente ao
pagamento integral do empréstimo e eventual pagamento a maior em relação aos valores fixados contratualmente, considerando
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que a parte autora objetiva a condenação do demandado em repetição de indébito e no pagamento de danos.Assim, a presente
lide trata sobre questionamento das obrigações contratuais relativas ao empréstimo de contrato cartão de consignado celebrado
com o demandado.Considerando que o presente feito versa sobre matéria de direito, não havendo necessidade de produção de
outras provas além das existentes nos autos, o julgamento antecipado se afigura plausível, pois a instrução do presente feito seria
absolutamente desmedida, devendo o processo ser julgado no estado em que se encontra, nos termos do art. 355 do CPC.1 - DAS
PRELIMINARES1.1 - DA RETIFICAÇÃO DO POLO PASSIVOO Banco BMG S/A S/A, em sede de contestação, solicitou a
retificação do polo passivo em Banco BMG S/A Consignado S/A, em face de deliberação aprovada em Assembléia Geral
Extraordinária.Regularmente intimado para se manifestar sobre a contestação, a parte autora não impugnou tal pedido, pelo que
se entente que concordou com o mesmo.Considerando os documentos acostados pelo demandado e tendo em vista que a
substituição da parte demandada não traz nenhum tipo de prejuízo ao presente feito, ACOLHE-SE A PRELIMINAR ARGUIDA e,
por conseguinte, determina-se a retificação do polo passivo da demanda, passando a constar como parte demandada a empresa
Banco BMG S/A Consignado S/A.Proceda-se às anotações necessárias junto ao Sistema Themis.1.2 - DA PRELIMINAR DE
PRESCRIÇÃOAs regras disciplinas pelo Código de Defesa do Consumidor são aplicáveis às instituições de natureza financeira, de
crédito e bancária. Tal entendimento encontra-se pacificado no Superior Tribunal de Justiça, através da Súmula 297, a qual prevê
que "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras". Entende-se, dessa forma, que as normas
consumeristas devem ser aplicadas ao caso ora analisado, incidindo, por conseguinte, o prazo prescricional quinquenal, previsto
no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, para que a parte prejudicada postule em juízo objetivando resguardar um direito.A
parte demandante objetiva imputar responsabilidade à financeira demandada no que se refere à cobrança indevidas, tendo prazo
prescricional de 05(cinco) anos iniciado a partir do evento danoso e sua autoria.No presente caso, trata-se de um Contrato de
Cartão de Crédito Consignado, foi assinado em 28 de abril de 2009, tendo sido utilizado pela primeira vez na modalidade crédito
em junho de 2009 (extrato de fl. 218/255) e realizado o seu pagamento de tais valores por meio de desconto em folha de
pagamento ocorrido em junho de 2009 (Ficha Financeira à fl. 31), encontrando-se sendo descontados valores até a presente
data.Nestes termos, por ser contrato consignado referente ao consumo de cartão de crédito, o valor pode ser variado mês a mês, a
depender do consumo. Com isso, entende-se que tal contrato possui natureza híbrida e é considerado de prestações contínuas, ou
seja, de trato sucessivo. Logo, a discussão sobre a sua legalidade se refere a todas as prestações, sendo que o prazo
prescricional não resta configurado.A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão aponta neste sentindo,
vejamos:APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. EMPRESTIMO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO.
PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL QUE SÓ SE COMPUTA A PARTIR DO VENCIMENTO DA DÍVIDA. PRAZO DE CINCO ANOS
SEGUNDO O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. SENTENÇA REFORMADA 1. O
magistrado de base não agiu corretamente ao reconhecer prescrita a ação em questão, posto que o prazo prescricional de 5
(cinco) anos - em virtude da aplicação do Código Consumerista - começa a fluir do vencimento da última parcela do empréstimo,
qual seja, fevereiro de 2015, tendo como lapso final a data de fevereiro de 2020, para interposição da ação reparatória. 4. Reforma
da sentença que se impõe, para afastar o reconhecimento da alegada prescrição. 5. Recurso conhecido e provido. (Ap
0427202016, Rel. Desembargador(a) JAMIL DE MIRANDA GEDEON NETO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, julgado em 12/12/2016,
DJe 16/12/2016) Os tribunais nacionais também já se posicionaram sobre o tema:RECURSO DE APELAÇÃO - INDEFERIMENTO
DA INICIAL - DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DANOS MORAIS - PRESCRIÇÃO - ART. 27 DO CÓDIGO DE
DEFESA DO CONSUMIDOR - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - RELAÇÃO JURÍDICA DE TRATO SUCESSIVO -
TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO - DESCONTO DE CADA PARCELA. 01.O art. 27 do Código de Defesa do Consumidor prevê
que a contagem do prazo prescricional inicia a partir do conhecimento do dano e de sua autoria. 02. Nos casos de declaratória de
inexistência de débito e indenização por danos morais de contrato de empréstimo consignado, a violação do direito e o
conhecimento do dano e de sua autoria ocorre de forma contínua (relação jurídica de trato sucessivo), a partir do desconto de cada
parcela. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença parcialmente anulada. (TJMS, APL 08005674920158120038 MS, 2ª
Câmara Cível, Rel. Juiz Geraldo de Almeida Santiago, j. 13/11/2015)RECURSO INOMINADO. INDENIZATÓRIA. RESERVA DE
MARGEM CONSIGNÁVEL INDEVIDA. DESCONTOS INDEVIDOS REALIZADOS EM BENEFÍCIO DO INSS DO CONSUMIDOR.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO PELO AUTOR. CONTRATO DE TRATO SUCESSIVO.
PRESCRIÇÃO. AFASTADA. PERÍODO DECENAL. TERMO INICIAL DA CONTAGEM DO PRAZO, VENCIMENTO DA ÚLTIMA
PARCELA. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. RESTITUIÇÃO DEVIDA EM DOBRO. SENTENÇA
PARCIALMENTE REFORMADA.RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO (TJPR, RECURSO INOMINADO:
0012683-51.2015.8.16.0025, Rel. MANUELA TALLÃO BENKE, j. 12/05/16)Portanto, o implemento do prazo prescricional não
restou configurado na espécie. Dessa forma, não acolho a preliminar de prescrição arguida, consoante fundamentação acima.2 -
DO MÉRITO2.1 - DA TEORIA DO PACTA SUNT SERVANDA E DA APLICAÇÃO DO CDCNa análise do contrato firmado entre as
partes, verifica-se que este deve atender, inicialmente, aos princípios da autonomia da vontade e da obrigatoriedade da convenção
(pacta sunt servanda), disciplinadores da obrigação contratual, segundo os quais, respectivamente, as partes têm ampla liberdade
para contratar e que as obrigações assumidas devem ser fielmente cumpridas nos termos do pacto ajustado, dando assim
segurança jurídica aos negócios realizados. Porém, em face da nova ótica constitucional que prima pela dignidade humana, pela
função social do contrato e pela busca do equilíbrio contratual, estes princípios devem ser interpretados de forma
mitigada.Ressalte-se, ademais, que apesar do princípio da autonomia da vontade ainda se encontrar previsto no ordenamento
jurídico, o Estado hodiernamente impõe normas cogentes para impedir a onerosidade excessiva, objetivando coibir o patente
desequilíbrio contratual. Ao contrato bancário celebrado entre as partes ora litigantes, aplica-se, destarte, o Código de Defesa do
Consumidor (Lei n. 8.078/90), uma vez que os negócios bancários são enquadrados como prestação de serviço, de acordo com a
Súmula 297 do STJ, que diz: "o Código de Defesa do Consumidor é aplicável aos bancos e às instituições financeiras".2.2 - DO
CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM AUTORIZAÇÃO DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTOO contrato
assinado entre as partes (Proposta de Adesão à Consignação de Descontos para Pagamento de Empréstimos e Cartão de Crédito
Bonsucesso Visa), juntado aos autos (fl. 173/174-v) disciplina, em sua cláusula 5ª, que:AUTORIZAÇÃO DE DESCONTO NA
MINHA REMUNERAÇÃO/ SALÁRIO: Através da presente, autorizo a minha fonte pagadora/empregadora, de forma irrevogável e
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irretratável a realizar o desconto mensal em minha remuneração/salário, em favor do Banco BMG S/A S/A, Instituição Financeira
Consignatária, para o pagamento correspondente ao mínimo da fatura mensal do meu CARTÃO DE CRÉDITO BONSUCESSO -
VISA. Autorizo, ainda, que o repasse dos valores que vier a ser descontado da minha remuneração/salário, seja transferido para a
conta corrente de titularidade do Banco BMG S/A S.A. para liquidação dos gastos efetuados no CARTÃO DE CRÉDITO
BONSUCESSO - VISA de minha titularidade .Ocorrendo a impossibilidade de desconto em folha de pagamento, por qualquer que
seja o motivo, o Banco BMG S/A S.A., desde já fica autorizado, em caráter irrevogável e irretratável, a debitar na conta corrente de
minha titularidade, indicada no Campo I, a parcela ou totalidade do saldo devedor vencido e não pago, destinando os recursos
única e exclusivamente para amortizar o saldo devedor do empréstimo contraído. Percebe-se, de forma clara, que a parte
demandante celebrou com o demandado um contrato de cartão de crédito consignado, que possui uma natureza híbrida,
considerando que estabelece características presentes nos contratos de cartão de crédito, bem como nos empréstimos
consignados.O Superior Tribunal de Justiça já se posicionou sobre o tema, afirmando que:AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM DESCONTO EM FOLHA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO
SERVIÇO NÃO COMPROVADA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE PROVAS. SUMULA
7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Inviável a análise de eventual violação aos dispositivos legais arrolados no
apelo nobre, uma vez que o Tribunal de origem erigiu seu entendimento totalmente calcado nas provas dos autos, valendo-se
delas para concluir pela improcedência do pedido do recorrente. Incidência da Súmula 7 do STJ. 2. Agravo interno não
provido.(STJ, AgInt no AREsp 938660 / RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 4ª Turma, j. 04/10/16)AGRAVO REGIMENTAL
EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL E REPETIÇÃO DE
INDÉBITO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. MORTE DO MUTUÁRIO. CLÁUSULA ESTIPULANDO O DESCONTO
DAS PRESTAÇÕES NO VALOR DA PENSÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA DISPOSIÇÃO CONTRATUAL ANTE A AUSÊNCIA
DE PARTICIPAÇÃO DA PENSIONISTA NA AVENÇA. INDICAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 46, E 51, III, DO CDC, 166, DO
CC/02, E 114, DA LEI N. 8.213/91. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO, NÃO OBSTANTE A OPOSIÇÃO DE EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO. SÚMULA 211/STJ. CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTO EM FOLHA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES.
1. As matérias insertas nos arts. 46, e 51, III, do Código de Defesa do Consumidor, 166, do Código Civil de 2002, e 114, da Lei n.
8.213/91 não foram objeto de prequestionamento pelo Tribunal de origem, não obstante a oposição de embargos de declaração.
Persistindo a omissão, cabia à recorrente ter alegado, nas razões do recurso especial, violação ao art. 535 do CPC, ônus do qual
não se desincumbiu (Súmula 211/STJ). 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona ao assentar a possibilidade
de descontos em folha nas hipóteses de crédito consignado, desde que observado o limite máximo de 30% dos proventos
recebidos. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido. (STJ, AgRg no AgRg no REsp 1125107 MG, 4ª Turma, Rel. Ministro
LUIS FELIPE SALOMÃO, j. 27/05/13)PROCESSO CIVIL E BANCÁRIO. MEDIDA CAUTELAR COM O FITO DE OBTER EFEITO
SUSPENSIVO E ATIVO A RECURSO ESPECIAL PENDENTE DE JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM.
SÚMULAS NºS 634 E 635/STF. MITIGAÇÃO EM HIPÓTESES EXCEPCIONAIS. BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO
DISPONIBILIZADO A APOSENTADOS. AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO MENSAL EM CONTA CORRENTE DO VALOR
RELATIVO AO MÍNIMO DA FATURA. DESCONTO EM CASO DE INADIMPLEMENTO, ATÉ QUITAÇÃO TOTAL DA DÍVIDA.
EQUIPARAÇÃO DAS TAXAS DE JUROS COBRADAS ÀQUELAS FIXADAS PARA O EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA LEI Nº
10.820/03. IMPOSSIBILIDADE. É possível o abrandamento do critério estabelecido nas Súmulas nºs 634 e 635, do STF em
hipóteses excepcionais, para o fim de conferir, via ação cautelar, efeitosuspensivo a recurso especial ainda não apreciado na
origem. Isso ocorre nas hipóteses em que reste patente a ilegalidade da decisão recorrida, e que se comprove grave prejuízo caso
ela não seja imediatamente suspensa. Precedentes. - Trata-se, na espécie, de cartão de crédito disponibilizado por administradora,
a aposentados que recebam seus benefícios por intermédio de instituição financeira pertencente ao mesmo grupo econômico. Por
expressa disposição contratual, o titular autoriza o banco a deduzir, quando do recebimento do benefício, a quantia correspondente
ao pagamento mínimo da fatura, a qual é repassada à administradora do cartão de crédito. O restante da fatura deve ser pago
voluntariamente, na data do vencimento, sob pena da administradora ficar autorizada a financiar o saldo devedor remanescente. A
partir daí, esse saldo devedor fica sujeito ao referido desconto mínimo mensal, feito diretamente na conta do beneficiário por
ocasião do pagamento pelo INSS, até que haja a quitação da dívida, podendo o titular, a qualquer tempo, desautorizar o
mencionado desconto de sua conta corrente,inclusive de maneira tácita, mediante transferência do pagamento do benefício do
INSS para outra instituição financeira. Nessa hipótese, contudo, ficará a administradora autorizada a cancelar o cartão de crédito.-
Não é possível equiparar o presente cartão de crédito ao empréstimo consignado previsto na Lei nº 10.820/03, visto que neste o
banco tem assegurado o recebimento da totalidade do valor financiado, enquanto naquele a garantia de recebimento só existe
durante o período em que estiver autorizado o desconto do mínimo, garantia esta que pode se esvair pela vontade unilateral do
devedor. - Essa circunstância tem reflexo direto nas taxas de juros que incidem sobre uma e outra modalidade de empréstimo,
visto que a composição dessas taxas leva em consideração, principalmente, o risco de inadimplemento. Diante disso, não há como
sujeitar o cartão de crédito em questão às taxas de juros fixadas para o crédito consignado. Liminar deferida." (MC 14.142/PR, Rel.
Ministro ARI PARGENDLER, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/06/2008, DJe
16/04/2009)Com a assinatura deste contrato, o banco responsável pela concessão do empréstimo por meio do cartão de crédito
fica autorizado a deduzir mensalmente, em folha de pagamento, o valor referente ao empréstimo, podendo, inclusive, conforme
posicionamento do STJ, ser descontado, apenas, o valor correspondente ao pagamento mínimo da fatura do cartão de crédito.O
Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, em posicionamentos reiterados, vem decidindo pela legalidade dos contratos de
cartão de crédito consignado, vejamos:CONSUMIDOR. APELAÇÃO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. MODALIDADE DE
PAGAMENTO CONSIGNADA NA FOLHA DE PAGAMENTO. LICITUDE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS CONSUMERISTA. PEDIDO
PROCEDENTE. SENTENÇA REFORMADA. PRIMEIRO APELO PROVIDO E SEGUNDO APELO PREJUDICADO. 1. Hipótese em
que a entidade financeira se desincumbiu do dever de provar a higidez do contrato de "cartão de crédito consignado", colacionando
o termo contratual que possui cláusula facilmente explicativa quanto ao seu teor, modalidade essa que possui regulamentação pelo
Banco Central do Brasil. 2. Precedentes da 1ª Câmara Cível: Apelação nº 22845/2014, Rel. Desa. Angela Maria Moraes Salazar,
julgado em 01/10/2015 e Apelação nº 50.567/2014, 1ª Câmara Cível, Des. Jorge Rachid Mubárack Maluf, julgado em 12/02/2015.
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3. Primeiro apelo provido e segundo apelo prejudicado. (Ap 0079032017, Rel. Desembargador(a) KLEBER COSTA CARVALHO,
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, julgado em 11/05/2017, DJe 17/05/2017) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO. CIÊNCIA DOS TERMOS PACTUADOS. UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PELA
CONSUMIDORA. DEVER DE INFORMAÇÃO OBEDECIDO. AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. AGRAVO IMPROVIDO. I.
"Comprovado o pleno conhecimento do titular do cartão de crédito consignado, quanto aos termos da avença contratual, atua sob a
égide do estrito exercício regular do direito a instituição financeira, que realiza os devidos descontos em contracheque do
contratante para quitação do valor mínimo da fatura". (TJMA, Ap 0461162016, Rel. Des. Marcelo Carvalho Silva, DJe 01/11/2016).
II. Inexiste ato ilícito cometido pelo banco a ensejar a reparação civil, uma vez que agiu no exercício regular de um direito ao cobrar
pelos serviços efetivamente contratados e utilizados pela consumidora. III. A agravante não apresentou argumentos suficientes
para desconstituir a decisão agravada. IV. Agravo Interno improvido.     (Rel. Desembargador(a) ANTONIO GUERREIRO JÚNIOR,
SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, julgado em 04/04/2017, DJe 07/04/2017) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NULIDADE DE CONTRATO
C/C DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, REPETIÇÃO E DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO DEVIDAMENTE
CONTRATADO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE COMPRA CASADA. I - Comprovado nos autos que houve a contratação
de cartão de crédito pela autora e não de empréstimo consignado, com a confissão do saque, não há como acolher a alegação de
ilegalidade no negócio e nem de falta de conhecimento pela autora do objeto do contrato, devendo ser obedecida a cláusula que
prevê o desconto em folha de pagamento do valor mínimo, tendo em vista que expressamente pactuado e não demonstrada a
compra casada.   (Ap 0027472017, Rel. Desembargador(a) JORGE RACHID MUBÁRACK MALUF, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL,
julgado em 06/04/2017, DJe 18/04/2017) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO.
AUSÊNCIA DE VÍCIOS CONSUMERISTAS. FORÇA OBRIGACIONAL DOS CONTRATOS. APELO PROVIDO. SENTENÇA
REFORMADA. PRETENSÃO IMPROCEDENTE. 1) A relação é consumerista (Súmula nº 297 do STJ), razão pela qual a lide
comporta análise à luz da teoria da responsabilidade objetiva, consagrada no artigo 14 do CDC. 2) O apelante se desincumbiu do
ônus de comprovar que o apelado, de fato, firmou contrato de "cartão de crédito consignado" e que possuía plena ciência das
obrigações pactuadas, eis que acostou cópia do pacto devidamente assinado por ele. Assim, comprovada a regularidade da
contratação, ausente é o defeito na prestação do serviço por parte do réu, o que constitui causa excludente da responsabilidade
civil, nos termos do art. 14, §3º, I, do CDC. 3) Apelo provido. (Ap 0021432017, Rel. Desembargador(a) ANGELA MARIA MORAES
SALAZAR, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, julgado em 16/03/2017, DJe 24/03/2017) Restando comprovado que a financeira
demandada celebrou um contrato com a demandante na modalidade de cartão de crédito consignado, não resta configurada
qualquer ilegalidade. Na verdade, o demandado está praticando exercício regular de direito ao cobrar, por meio de descontos no
contracheque da contrante, o valor das faturas.Restando comprovado que a financeira demandada celebrou um contrato de cartão
de crédito consignado, não resta configurada qualquer ilegalidade. Na verdade, o demandado está praticando exercício regular de
direito ao cobrar, por meio de descontos no contracheque da contrante, o valor das faturas.A parte autora utilizou o cartão de
crédito para realização de SAQUE, vejamos:- saque realizado em 21/05/09 no valor R$ 1.750,32(extrato fl. 218)- saque realizado
em 14/05/13 no valor R$ 387,93 (extrato fl. 242)Além disso, foram efetivadas compras por meio do citado contrato (cartão de
crédito consignado), em diversas redes, como se pode constatar em algumas compras que passo a descrever (fls.218/256) :- FL.
219 - em 18/07/09 - COML CARVALHO - R$ 101,67- FL. 247-v - em 28/03/14 - MERCANTIL ROCHA - R$ 40,00- FL. 247-v - em
29/03/14 - TD MOTO PEÇAS - R$ 25,50- FL. 247-v - em 04/04/14 -FARMACIA NOVO HORIZONTE - R$ 19,80Nestes termos,
resta comprovado o efetivo conhecimento por parte da autora da ação da modalidade de empréstimo celebrada, considerando que
realizou SAQUE POR MEIO DO CARTÃO DE CRÉDITO, bem como diversas COMPRAS.Assim, resta claro nos autos seu
conhecimento de que a cobrança da fatura deste cartão seria realizada por meio de descontos consignados. Tal fato pode ser
constando por meio da análise dos extratos de fl. 247-V, que trazem a seguinte informação:.Pagamento mínimo previsto para
desconto em folha em 05/14. Caso não se confirme o desconto em folho, o pagamento mínimo deverá ser efetuado usando Ficha
de Compensação abaixo....Verifica-se, assim, que a parte demandante tinha pleno conhecimento da modalidade de empréstimo
que estava celebrando, não podendo, assim, após anos de efetivo pagamento, por meio de desconto em folha de pagamento,
alegar a falta de conhecimento de que se tratavam de empréstimos consignados de cartão de crédito.O Tribunal de Justiça do
Maranhão, em seus julgados, se manifestou sobre a forma de pagamento do saldo devedor remanescente do cartão de crédito
consignado, como se pode constatar no acórdão abaixo transcrito:APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGATIVA DE
DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO, DANOS MORAIS E ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SERVIDORA PÚBLICA. CARTÃO DE
CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. FORÇA OBRIGACIONAL DOS CONTRATOS.
SEGURANÇA JURÍDICA. SENTENÇA MANTIDA. I - Uma vez contratado cartão de crédito consignado, deve ser assegurada a
força obrigatória dos contratos, inerente à segurança que deve permear as relações jurídicas. II - A operação de cartão de crédito
consignado difere do empréstimo consignado. Por expressa disposição contratual, o titular autoriza o banco a deduzir, quando do
recebimento da sua remuneração, na folha de pagamento, a quantia correspondente ao pagamento mínimo da fatura, a qual é
repassada pelo órgão pagador do contratante à administradora do cartão de crédito. O restante da fatura deve ser pago
voluntariamente, na data do vencimento, sob pena da administradora ficar autorizada a financiar o saldo devedor remanescente. A
partir daí, esse saldo devedor fica sujeito ao referido desconto mínimo mensal, feito diretamente na conta do beneficiário por
ocasião do pagamento pelo seu órgão pagador, até que haja a quitação da dívida. III - Comprovado o pleno conhecimento do
titular do cartão de crédito consignado quanto aos termos da avença contratual, atua sob a égide do estrito exercício regular do
direito a instituição financeira que realiza os devidos descontos em contracheque do contratante para quitação do valor mínimo da
fatura. IV - Apelação desprovida. Sem interesse ministerial. (TJMA, APL 0213052015 MA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Rel.
MARCELO CARVALHO SILVA, j. 24/06/2015)Nos presentes autos, a parte demandante afirma que celebrou contrato com a
empresa demandada, logo, tal contratação é inequívoca. O documento assinado entre as partes traz de forma clara, inclusive
contendo a sua modalidade no título do contrato, a modalidade cartão de crédito consignado. Dessa forma, não cabe à parte
autora alegar falta de conhecimento.A contratação do cartão de crédito resta demonstrada nos autos, tendo a parte demandante
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utilizado o citado cartão por diversas vezes na modalidade crédito e para a realização de saque, como se pode constatar às fls.
218/256.Além disso, os extratos indicam de forma clara que se trata de um cartão de crédito consignado, contendo inclusive a
forma de pagamento de eventual saldo remanescente. Dessa forma, não cabe à parte autora alegar falta de conhecimento.Nestes
termos, nos presentes autos existem provas inequívocas de utilização do cartão de crédito, bem como que o pagamento foi
efetuado entre os anos de 2009 até a presente data por meio de descontos consignados em folha de pagamento (Ficha Financeira
de fls. 20/32).Entende-se, assim, que as partes acordaram que o pagamento seria realizado mediante desconto na
remuneração/aposentadoria recebida pelo contratante. Por conseguinte, entende-se que é legal o meio de cobrança realizado pelo
banco.2.3 - DA FALTA DE COMPROVAÇÃO DO ATO ILÍCITOAnalisando-se os autos, constata-se do conjunto probatório o
direcionamento no sentido de não acolher o pedido da autora de reconhecimento de prática de ato ilícito pelo banco demandado. A
demandante deixou de comprovar nos autos os fatos constitutivos do seu direito, pois argumentou na sua inicial que não se
recorda haver assinado um contrato de empréstimo consignado. No entanto, o banco demandado juntou aos autos o contrato
firmado entre as partes (fls. 173/174-v), além de diversas faturas de utilização do citado contrato, por meio de saque e compra a
crédito, do citado cartão de crédito (fls. 218/256).Em matéria de provas cabe à demandante da ação provar os fatos constitutivos
do seu direito, sob pena de ver sua pretensão indeferida, consoante se verifica no art. 373 do Código de Processo Civil, in
verbis:Art. 373. O ônus da prova incumbe:I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;O ato ilícito supostamente praticado
pelo demandado não resta demonstrado nos autos, não cabendo, assim, a alegativa de cobrança indevida, pois a demandante não
comprovou a prática de qualquer ilegalidade, não cabendo, assim, a devolução de valores. 2.4 - DO DANO As provas
apresentadas e os documentos acostados aos autos não comprovam a ilegalidade alegada pela demandante em sede de exordial,
tendo em vista que não restou demonstrado que o contrato foi realizado de forma indevida.O caso em concreto não possui as
peculiaridades necessárias à presunção da ocorrência de dano moral com a desnecessidade de sua comprovação. Portanto, cabe
à parte demandante o ônus de demonstrar a sua ocorrência.Na verdade, para a configuração do dano era necessário que o
demandado tivesse realizado uma conduta que ofendesse a honra, a intimidade ou o nome do ofendido, o que seria o bastante
para configurar a existência do dano de natureza moral. No entanto, tais fatos não estão demonstrados nos autos.O suposto
prejuízo sofrido pela demandante não pode ser considerado, em face da ausência de prova, qual seja, comprovação da ilicitude na
cobrança da dívida. Desse modo, não se pode considerar que o demandado praticou algum ato que ofendesse a imagem do autor
da ação.No caso vertente, portanto, não se observa a existência de ilicitude causadora de um dano à demandante, pois não resta
comprovado o ato ilícito.Dessa forma, entende-se que o fato do demandando ter cobrado o pagamento do valor referente ao
contrato de empréstimo assinado pela demandante não faz gerar o direito de ser indenizado a título de dano moral, frente a
ausência de prova relacionada a conduta culposa do demandado.A jurisprudência dos tribunais pátrios determina que:RECURSO
INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO
DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE COBRANÇAS INDEVIDAS. NÃO DEMOSTRADO TER A AUTORA VIVENCIADO
SITUAÇAO EXCEPCIONAL DE OFENSA À DIGNIDADE OU DIREITOS DA PERSONALIDADE. ÔNUS DA PROVA QUE CABIA À
PARTE AUTORA E DO QUAL NÃO SE DESINCUMBIU. INTELIGÊNCIA DO ART. 373, I, DO CPC/2015. DANO MORAL
INOCORENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71006722177, Primeira Turma Recursal
Cível, Turmas Recursais, Relator: Mara Lúcia Coccaro Martins Facchini, Julgado em 25/04/2017) RECURSO INOMINADO.
CONSUMIDOR. CRÉDITO CONSIGNADO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. INEXISTÊNCIA
DE ATO ILÍCITO. AUSÊNCIA DE DANO MATERIAL OU MORAL. PEDIDOS INICIAIS IMPROCEDENTES. SENTENÇA MANTIDA.
A parte autora postulou devolução dos descontos supostamente indevidos e indenização por abalo moral referentes a contrato de
empréstimo sob alegação de não tê-los contratado. As alegações da autora foram afastadas pelas provas carreadas ao feito pela
demandada. Houve comprovação da contratação havida, firmada pela requerente, a gerar os descontos. A contratação é regular.
Portanto, devidos os descontos em seu benefício previdenciário, já que a autora obteve a concessão de crédito. Ausência de ato
ilícito e de dano material e moral. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71006703706, Segunda Turma Recursal Cível,
Turmas Recursais, Relator: Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe, Julgado em 12/04/2017) Conclui-se, assim, que da análise
probatória entende-se que a demandante não comprovou a ocorrência do fato gerador do dano que alega ter sofrido. Logo, não
existe ato ilícito praticado pelo demandado que enseja a sua condenação no pagamento de danos, não existindo, assim, o dever
de indenizar.Decido.Ante o exposto, considerando que existem vários indícios de utilização do cartão de crédito pela demandante,
bem como os diversos descontos realizados em seus vencimentos durante quase 08(oito) anos, julgo IMPROCEDENTE O
PEDIDO DA INICIAL, resolvendo o mérito nos termos art. 487, I, do Código de Processo Civil, por não restar demonstrada
qualquer ilegalidade no contrato.Condeno a parte autora nas custas processuais e honorários da sucumbência, que fixo em
10%(dez por cento) sobre o valor da causa. No entanto, suspendo sua exigibilidade, nos termos do art. 98. § 3º, do Código de
Processo Civil, por deferir à parte autora os benefícios da justiça gratuita.Considerando o acolhimento da PRELIMINAR ARGUIDA,
determina-se a retificação do polo passivo da demanda, passando a constar como parte demandada a empresa Banco BMG S/A
Consignado S/A. Proceda-se o cadastro junto ao Sistema Themis.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Após o trânsito em julgado,
dê-se baixa na distribuição e arquive-se. Timon/MA, 26 de junho de 2017.Raquel Araújo Castro Teles de MenezesJuíza de Direito
Resp: 100842

JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE TIMON/MA
Processo n.º 0801182-56.2017.8.10.0060
PETIÇÃO (241)
AUTOR: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL DO MARANHÃO
RÉU: STHANLEY DE SOUSA OLIVEIRA
SENTENÇA
Vistos em Correição Extraordinária - Portaria-TJ - 3590/2017
Cuida-se de pedido de medida protetiva de urgência para a idosa MARIA MADALENA DE SOUSA OLIVEIRA, proposta pelo
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Ministério Público Estadual em desfavor de STHANLEY DE SOUSA OLIVEIRA.
Na inicial é informado que o requerido é filho da idosa, sendo agressor contumaz na prática de ameaças de violência,
especialmente nas oportunidades em que precisa de dinheiro.
Assim, pugnou pela procedência da ação para o fim de que seja determinado ao réu que se abstenha de retornar a casa da idosa,
bem como se mantenha distante no mínimo 200 metros da genitora.
Concedida a medida protetiva de urgência de ID 5518393 com o seguinte teor dispositivo:
Considerando os fatos trazidos, por cautela, determino, COM URGÊNCIA, o afastamento pleiteado, determinando a STHANLEY
DE SOUSA OLIVEIRA que não se aproxime ou mantenha contato com a idosa MARIA MADALENA DE SOUSA OLIVEIRA e de
seu esposo (maior de 80 anos), mantendo-se deles afastado com a distância mínima de 200 (duzentos), onde quer que esteja,
proibindo-o de aproximar-se da residência dos idosos, ficando no mandado, desde já, autorização judicial para que o requerido, a
partir da intimação, o prazo de uma hora para de retirar do domicílio familiar seus pertences e objetos pessoais, bem como para
que a polícia judiciária ou militar endosse a ação do meirinho ou por si mesmo para cumprir o mandado judicial”
Na audiência de mediação realizada no dia 15/5/2017, às 10h30, ID 6088743, o demandado e seus genitores formularam acordo,
em suma, nos seguintes termos: “ 1) os genitores se comprometeram a dar uma casa na avenida Formosa para o filho Sthanlley
morar, a ser entregue até o dia 01 de junho de 2017. 2) o demandado se compromete a pagar todas as contas referentes a casa
doada, bem como zelar pelo bom uso. 3) o demandado se compromete em não ir causar conflitos na casa de seus genitores, bem
como manter distância da sua genitora”.
Em seguida, o Ministério Público pugnou pela extinção do feito, ID 6168571.
Eis o breve relatório. Passo a fundamentar.
Inicialmente, impende ressaltar que a questão tratada nos presentes autos foi cingida pela autocomposição, propiciando, assim, o
fim do descontentamento entre as partes, as quais transigiram e realizaram acordo.
Com efeito, o art. 487, III, “a” do Código de Processo Civil, preconiza ser o presente caso hipótese de extinção do feito com
resolução do mérito, litteris: Haverá resolução de mérito quando o juiz: III - homologar: b) a transação;
Verifica-se, assim, que as partes compareceram em juízo informando a celebração de um acordo, sendo um pedido possível e
considerando que as partes litigantes têm autonomia de vontade e podem, por conseguinte, realizar negociações extrajudiciais
sobre o objeto da lide, não há nenhum óbice para sua homologação.
Ademais, o Ministério Público opinou pela extinção do feito.
Decido.
Diante do exposto, HOMOLOGO, por sentença, o acordo celebrado entre as partes, para que possa surtir os seus jurídicos e legais
efeitos, ficando, após o cumprimento da obrigação, extinto o processo com julgamento do mérito, nos termos do art. 487, III, “a”
do Código de Processo Civil.
Sem custas.
Observe-se o cumprimento da medida protetiva concedida.
Oficie-se ao Comando responsável pela Guarnição da Polícia Militar dos termos desta decisão, referenciando o expediente de ID
5520487.
Publique-se a presente sentença no Diário de Justiça Eletrônico.
Registre-se.
Intimem-se.
Notifique-se o Ministério Público Estadual.
Oportunamente, arquive-se.
Timon, Sexta-feira, 19 de Maio de 2017

Raquel Araújo Castro Teles de Menezes
Juíza de Direito

Quarta Vara Cível de Timon

PROCESSO nº 15-37.2017.8.10.0060
AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional
REQUERENTE: segredo de justiça
ADVOGADO: HERBETH ARAUJO DE OLIVEIRA - OAB nº 4875-B
REQUERIDO: segredo de justiça
FINALIDADE: INTIMAÇÃO do advogado do requerido, para que compareça à audiência de apresentação em continuação,
designada para o DIA 21/09/2017 às 09:00h, na sala de audiências da 4ª Vara Cível.
Timon, 29 de junho de 2017.

SIMEÃO PEREIRA E SILVA
- Juiz de Direito da 4ª Vara Cível -

PROCESSO nº 2099-79.2015.8.10.0060
AÇÃO: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQUERENTE: GEORGE ARAÚJO PENHA FILHO
ADVOGADO: ISABEL BARROS CARVALHO DE SOUSA - OAB 11263-PI
REQUERIDO: ESTADO DO MARANHAO
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FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(a) requerente, por seu advogado, quanto ao conteúdo da parte dispositiva da SENTENÇA proferida
nos autos em epígrafe, cujo teor segue transcrito adiante: "ISTO POSTO, com fundamento no art. 487, inciso I do CPC, julgo
IMPROCEDENTE o pedido formulado pelo autor GEORGE ARAÚJO PENHA FILHO, determinando o ARQUIVAMENTO dos autos,
com baixa, uma vez certificado o trânsito em julgado. Sem custas e sem honorários. P. R. I.".
Timon, 29 de junho de 2017.

SIMEÃO PEREIRA E SILVA
- Juiz de Direito da 4ª Vara Cível -

PROCESSO nº 2748-44.2015.8.10.0060
AÇÃO: PROCEDIMENTO SUMÁRIO
REQUERENTE: LUCIA MARIA RODRIGUES DOS SANTOS
ADVOGADO: MARCELO MARTINS DA SILVA - OAB nº 10383-PI
REQUERIDO: MUNICÍPIO DE TIMON
FINALIDADE: INTIMEM-SE as partes, para que se manifestem sobre a memória de cálculos, no prazo comum de 15 (quinze) dias.
Timon, 28 de junho de 2017.

SIMEÃO PEREIRA E SILVA
- Juiz de Direito da 4ª Vara Cível -

PROCESSO nº 3512-30.2015.8.10.0060
AÇÃO: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQUERENTE: NAZÁRIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA
ADVOGADO: MARCOS ANTONIO NEPOMUCENO FEITOSA - OAB/PI 3.993; ANTONIO MENDES FEITOSA JÚNIOR - OAB/PI
7.046
REQUERIDO: ESTADO DO MARANHÃO
FINALIDADE: INTIMAÇÃO do requerente, por seu advogado, quanto ao conteúdo da parte dispositiva da SENTENÇA proferida
nos autos em epígrafe, cujo teor segue transcrito adiante: "ISTO POSTO, com fundamento no art. 487, I, do CPC, não divisando
qualquer ilegalidade nos Autos de Infração nº 91136300094-4 e 91136300095-2, julgo IMPROCEDENTE o pedido formulado por
NAZÁRIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA em face do ESTADO DO MARANHÃO, condenando-a no pagamento das
custas processuais e em honorários advocatícios, que, à luz das diretrizes previstas no art. 85, §§ 2º e 3º, III, do CPC, ficam
estabelecidos em 5% (cinco por cento) do valor dado à causa. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.".
Timon, 29 de junho de 2017.

SIMEÃO PEREIRA E SILVA
- Juiz de Direito da 4ª Vara Cível -

PROCESSO nº 353-50.2013.8.10.0060
AÇÃO: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQUERENTE: FRANCISCA DAS CHAGAS SANTOS
ADVOGADO: FRANCISCO SOARES DE OLIVEIRA - OAB/PI 8492
REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
FINALIDADE: INTIMAÇÃO da autora, por seu advogado, para manifestar-se acerca da memória de cálculos apresentada pelo
INSS.
Timon, 29 de junho de 2017.

SIMEÃO PEREIRA E SILVA
- Juiz de Direito da 4ª Vara Cível -

PROCESSO nº 4088-23.2015.8.10.0060
AÇÃO: PROCEDIMENTO SUMÁRIO
REQUERENTE: JOSELIA MARIA DE ALMEIDA
ADVOGADO: BENEDITO DAS CHAGAS VELOSO - OAB nº 7391-PI
REQUERIDO: MUNICIPIO DE TIMON/MA
FINALIDADE: INTIMEM-SE as partes, para que se manifestem sobre a memória de cálculos, no prazo comum de 15 (quinze) dias.
Timon, 29 de junho de 2017.

SIMEÃO PEREIRA E SILVA
- Juiz de Direito da 4ª Vara Cível -

PROCESSO nº 415-22.2015.8.10.0060
AÇÃO: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQUERENTE: DANIELA MEDEIROS ABREU
ADVOGADO: MARCELO MARTINS DA SILVA - OAB 10383-PI
REQUERIDO: MUNICÍPIO DE TIMON-MA
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FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(a) requerente, por seu advogado, quanto ao conteúdo da parte dispositiva da DECISÃO proferida
nos autos em epígrafe, cujo teor segue transcrito adiante: "ISTO POSTO, com fundamento nos arts. 917, § 4º, inciso I, e art. 918,
incisos II e III, do Código de Processo Civil, julgo IMPROCEDENTES os EMBARGOS manejados pelo MUNICÍPIO DE TIMON,
dando por extinto o processo, com resolução do mérito, forte no art. 485, I, do mesmo Codex, ao tempo em que HOMOLOGO,
para que surta os efeitos jurídicos que lhe são próprios, os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, às fls.117/118, no valor
de R$ 21.641,09 (vinte e um mil seiscentos e quarenta e um reais e nove centavos). Certificado o trânsito em julgado, expeça-se
Requisição de Pequeno Valor-RPV, nos autos principais, nos termos do art.100, § 3.º da CF, dele constando os requisitos do art.
537, § 2.º, III, e §5.º do RI/TJMA, procedendo-se ao ARQUIVAMENTO, com baixa, dos presentes embargos. Sem custas e sem
honorários. P. R. I.".
Timon, 29 de junho de 2017.

SIMEÃO PEREIRA E SILVA
- Juiz de Direito da 4ª Vara Cível -

PROCESSO nº 4185-86.2016.8.10.0060
AÇÃO: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
EXEQUENTE: KARLLOS ANASTACIO DOS SANTOS SOARES - OAB nº 7827-PI
EXECUTADO: ESTADO DO MARANHÃO
FINALIDADE: INTIMAÇÃO do exequente, atuando em causa própria, quanto ao conteúdo da parte dispositiva da SENTENÇA
proferida nos autos em epígrafe, cujo teor segue transcrito adiante: "ISTO POSTO com fundamento no art. 22, § 1º, da Lei nº
8.906, de 04 de julho de 1994, julgo PROCEDENTE o pedido, para condenar o ESTADO DO MARANHÃO a pagar ao autor
KARLLOS ANASTÁCIO DOS SANTOS SOARES a importância de R$1.950,00 (mil novecentos e cinquenta reais), com atualização
monetária de acordo com os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do art.
1º-F, da Lei nº 9.494/1997, com redação dada pela Lei nº 11.960/2009, contados a partir desta data. Uma vez certificado o trânsito
em julgado, expeça-se Requisição de Pequeno Valor, encaminhando-a à Procuradoria Geral do Estado para o pagamento, no
prazo de 60 (sessenta) dias, sob pena de determinação do sequestro de numerario suficiente ao cumprimento da ordem, nos
termos do art. 13, da Lei nº 12.153/2009. Sem reexame necessário (CPC, art. 496, § 3º, II) e sem custas processuais (Lei Estadual
nº 9.109/2009, art. 12, inciso I). Publique-se. Registre-se. Intimem-se.".
Timon, 29 de junho de 2017.

SIMEÃO PEREIRA E SILVA
- Juiz de Direito da 4ª Vara Cível -

PROCESSO nº 4192-83.2013.8.10.0060
AÇÃO: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQUERENTE: LAERCIO SILVA COSTA e OUTROS
ADVOGADO: JOSÉ CARLOS DE ALMEIDA PEREIRA - OAB/PI nº 3242
REQUERIDO: ESTADO DO MARANHAO
FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(a) requerente, por seu advogado, quanto ao conteúdo da parte dispositiva da DECISÃO proferida
nos autos em epígrafe, cujo teor segue transcrito adiante: "ISTO POSTO, tendo as partes autoras concordado com a impugnação
apresentada pelo estado do Maranhão, julgo PROCEDENTE a impugnação interposta pelo ESTADO DO MARANHÃO, ao tempo
em que HOMOLOGO, para que surta os efeitos jurídicos que lhe são próprios, a memória de cálculos de fls. 286/301v,
determinando a expedição dr requisições de pagamento, individualmente. P. R. I.".
Timon, 29 de junho de 2017.

SIMEÃO PEREIRA E SILVA
- Juiz de Direito da 4ª Vara Cível -

PROCESSO nº 4305-03.2014.8.10.0060
AÇÃO: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQUERENTE: ANTONIO DA COSTA GUIMARÃES
ADVOGADO: ATHUS SPINDOLLO DE OLIVEIRA PEREIRA - OAB nº 11410-MA
REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(a) requerente, por seu advogado, quanto ao conteúdo da parte dispositiva da
DECISÃO/SENTENÇA proferida nos autos em epígrafe, cujo teor segue transcrito adiante: "ISTO POSTO, ausentes as situações
previstas no art. 1.022, do CPC-2015, julgo IMPROCEDENTES os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO de fls. 52/54, confirmando, por
seus próprios fundamentos, a sentença de fls. 45, determinando o ARQUIVAMENTO definitivo dos autos, uma vez superado o
prazo recursal. Intimem-se.".
Timon, 29 de junho de 2017.

SIMEÃO PEREIRA E SILVA
- Juiz de Direito da 4ª Vara Cível -

PROCESSO nº 4511-17.2014.8.10.0060
AÇÃO: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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REQUERENTE: FRANCISCO DAS CHAGAS MENDES DE SOUSA
ADVOGADO: HERNAN ALVES VIANA - OAB 5954-PI
REQUERIDO(A): MUNICIPIO DE TIMON
FINALIDADE: INTIMAÇÃO do advogado do autor, Dr. HERNAN ALVES VIANA, OAB 5954-PI, para que informe a este Juízo o
número do seu CPF afim de que seja expedida RPV em favor do mesmo.
Timon, 29 de junho de 2017.

SIMEÃO PEREIRA E SILVA
- Juiz de Direito da 4ª Vara Cível -

PROCESSO nº 4640-51.2016.8.10.0060
AÇÃO: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQUERENTE: JOSE FERNANDO DA SILVA COSTA JUNIOR e OUTROS
ADVOGADO: MARCELO MARTINS DA SILVA - OAB nº 10.383-PI
REQUERIDO: ESTADO DO MARANHAO, MUNICIPIO DE TIMON/MA
FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(a) autor(a), por meio de seu(a) advogado(a), via DJe, para que, em 15 (quinze) dias, pronuncie-se
sobre as eventuais alegações de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos de direito (art. 350, CPC/2015), ou qualquer das
matérias enumeradas no art. 338, caput, do CPC.
Timon, 28 de junho de 2017.

SIMEÃO PEREIRA E SILVA
- Juiz de Direito da 4ª Vara Cível -

PROCESSO nº 4948-58.2014.8.10.0060
AÇÃO: PROCEDIMENTO SUMÁRIO
REQUERENTE: JOSÉ RUBENS BARBOSA DE SOUSA
ADVOGADO: AUGUSTO JOSÉ PORTO COIMBRA - OAB nº 5539-PI
REQUERIDO: MUNICÍPIO DE TIMON
FINALIDADE: INTIMEM-SE as partes, para que se manifestem sobre a memória de cálculos, no prazo comum de 15 (quinze) dias.
Timon, 29 de junho de 2017.

SIMEÃO PEREIRA E SILVA
- Juiz de Direito da 4ª Vara Cível -

PROCESSO nº 5027-03.2015.8.10.0060
AÇÃO: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQUERENTE: CRISTIANE DA CONCEICAO BRITO
ADVOGADO: JOELMA ARAÚJO TEIXEIRA - OAB 9951-PI
REQUERIDO: MUNICIPIO DE TIMON-MA
FINALIDADE: INTIMEM-SE as partes, para que se manifestem sobre a memória de cálculos, no prazo comum de 15 (quinze) dias.
Timon, 29 de junho de 2017.

SIMEÃO PEREIRA E SILVA
- Juiz de Direito da 4ª Vara Cível -

PROCESSO nº 5400-34.2015.8.10.0060
AÇÃO: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQUERENTE: JOSE FERREIRA VILARINHO
ADVOGADO: NAIARA DE MORAES E SILVA - OAB 5127-PI
REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(a) requerente, por seu advogado, quanto ao conteúdo da parte dispositiva da SENTENÇA proferida
nos autos em epígrafe, cujo teor segue transcrito adiante: "ISTO POSTO, de acordo com o parecer ministerial e com fundamento
no art. 485, inciso V, do CPC, julgo EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, determinando o ARQUIVAMENTO
dos autos, com baixa. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, por ser a autora beneficiária da gratuidade da
justiça (Lei Estadual nº 9.109/2009, art. 12, inciso I). Publique-se. Registre-se. Intimem-se.".
Timon, 29 de junho de 2017.

SIMEÃO PEREIRA E SILVA
- Juiz de Direito da 4ª Vara Cível -

PROCESSO nº 5639-38.2015.8.10.0060
AÇÃO: PROCEDIMENTO SUMÁRIO
REQUERENTE: ANTONIA CUNHA DOS REIS LIMA
ADVOGADO: NAIARA DE MORAES E SILVA - OAB nº 5127-PI
REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
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FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(a) requerente, por seu advogado, quanto ao conteúdo da parte dispositiva da SENTENÇA proferida
nos autos em epígrafe, cujo teor segue transcrito adiante: "ISTO POSTO, não retando demonstrado o efetivo exercício de atividade
rural, ainda de que forma descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, na forma do art. 48, § 2º,
da Lei nº 8.213/1991, julgo IMPROCEDENTE o pedido formulado por ANTÔNIA CUNHA DOS REIS LIMA em face do INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, dando por EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, forte no art.
487, I, do CPC, determinando o seu ARQUIVAMENTO, com baixa, uma vez certificado o trânsito em julgado. Sem custas
processuais e sem honorários advocatícios, por ser a autora beneficiária da gratuidade da justiça (Lei Estadual nº 9.109/2009, art.
12, inciso I). Publique-se. Registre-se. Intimem-se.".
Timon, 29 de junho de 2017.

SIMEÃO PEREIRA E SILVA
- Juiz de Direito da 4ª Vara Cível -

PROCESSO nº 5741-60.2015.8.10.0060
AÇÃO: PROCEDIMENTO SUMÁRIO
REQUERENTE: RAIMUNDA MEIRELES DE DEUS DUARTE
ADVOGADO: NAIARA DE MORAES E SILVA - OAB nº 5127-PI
REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(a) requerente, por seu advogado, quanto ao conteúdo da parte dispositiva da SENTENÇA proferida
nos autos em epígrafe, cujo teor segue transcrito adiante: "ISTO POSTO, não retando demonstrado o efetivo exercício de atividade
rural, ainda de que forma descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, na forma do art. 48, § 2º,
da Lei nº 8.213/1991, julgo IMPROCEDENTE o pedido formulado por RAIMUNDA MEIRELES DE DEUS DUARTE em face do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, dando por EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO,
forte no art. 487, I, do CPC, determinando o seu ARQUIVAMENTO, com baixa, uma vez certificado o trânsito em julgado. Sem
custas processuais e sem honorários advocatícios, por ser a autora beneficiária da gratuidade da justiça (Lei Estadual nº
9.109/2009, art. 12, inciso I). Publique-se. Registre-se. Intimem-se.".
Timon, 29 de junho de 2017.

SIMEÃO PEREIRA E SILVA
- Juiz de Direito da 4ª Vara Cível -

PROCESSO nº 617-62.2016.8.10.0060
AÇÃO: PROCEDIMENTO SUMÁRIO
REQUERENTE: VITOR VELOSO DE SOUSA
ADVOGADO: WILSON DHAVID MACHADO - OAB nº 11695-PI
REQUERIDO: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICIPIO DE TIMON
FINALIDADE: INTIMAÇÃO do requerente, por seu advogado, quanto ao conteúdo da parte dispositiva da SENTENÇA proferida
nos autos em epígrafe, cujo teor segue transcrito adiante: "ISTO POSTO, espelhado nos arts. 37, § 6º, da Constituição Federal,
186 e 927, do Código Civil, julgo PROCEDENTE, em parte o pedido, condenando o MUNICÍPIO DE TIMON a INDENIZAR o autor
VÍTOR VELOSO DE SOUSA com a importância de R$ 3.652,00 (três mil, seiscentos e cinquenta e dois reais), referente às
despesas realizadas pelo mesmo, para conserto de seu veículo Mercedes Benz L1514, placa KPP 7783, RENAVAN 215048261,
com juros e atualização monetária, obedecidos aos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de
poupança, nos termos do art. 1º-F, da Lei nº 9.494/1997, com redação dada pela Lei nº 11.960/2009, contados a partir desta data,
em atenção à Súmula 362, do Superior Tribunal de Justiça. Sem custas processuais, sem honorários advocatícios e sem reexame
necessário (Lei nº 9.099/1995, art. 55; Lei nº 12.153/2009, arts. 27 e 11). Publique-se. Registre-se. Intimem-se.".
Timon, 29 de junho de 2017.

SIMEÃO PEREIRA E SILVA
- Juiz de Direito da 4ª Vara Cível -

PROCESSO nº 939-87.2013.8.10.0060
AÇÃO: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQUERENTE: FRANCISCO RAMUALDO DE MESQUITA SANTOS E OUTROS
ADVOGADO: JOSÉ CARLOS DE ALMEIDA PEREIRA - OAB/PI nº 3242
REQUERIDO: ESTADO DO MARANHÃO
FINALIDADE: INTIMAÇÃO dos requerentes, por seu advogado, quanto ao conteúdo da parte dispositiva da DECISÃO proferida
nos autos em epígrafe, cujo teor segue transcrito adiante: "ISTO POSTO, ao tempo em que DEFIRO o pleito formulado às fls.
1420/1421 e 1427/1428, determino que seja dado cumprimento ao que foi decidido às fls. 1404/1405, determinando a expedição
de Requisição de Pequeno Valor em nome de cada um dos autores e de Precatório, em nome do douto advogado que os assiste.
Comunique-se ao eminente Relator do Agravo de Instrumento0001806-27.2017.8.10.000 (0122562017), Desembargador
MARCELO CARVALHO SILVA. Intimem-se as partes, por seus Procuradores.".
Timon, 29 de junho de 2017.

SIMEÃO PEREIRA E SILVA
- Juiz de Direito da 4ª Vara Cível -
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Primeira Vara da Família de Timon

EDITAL DE INTIMAÇÃO

Ref. Proc. nº.1153-15.2012.8.10.0060 - Execução de Alimentos
Advogado: Dr. Hildembergue Charles Costa Cavalcante
Requerente:E. A. da S. A.
Secretaria Judicial da 1ª Vara de Família de Timon
                    A JUÍZA ROSA MARIA DA SILVA DUARTE, TITULAR DA 1ª VARA DE FAMÍLIA DA COMARCA DE TIMON, POR
TÍTULO E NOMEAÇÃO LEGAL...
FINALIDADE: Intimação do (a) Advogado (a) Dr. (a) Hildembergue Charles Costa Cavalcante - OAB/ PI sob o nº. 6059, para  tomar
ciência de parte do teor da Sentença Transcrita: "É o relatório. Decido. À parte cabe promover o andamento do processo, com a
prática dos atos que lhe são pertinentes. Ao juiz cabe velar pela rápida solução do litígio e em caso de inércia das partes,
reveladora da falta de interesse processual, extinguir o processo como recomenda o Art. 485, III, do Código de Processo Civil.
Intimada através de seu advogado, a parte exequente não se manifestou no prazo sobre o pagamento efetuado pelo executado.
Encaminhada Carta Precatória para sua intimação pessoal sobre o interesse na continuação do feito, não foi encontrada no
endereço indicado nos autos, sendo considerada válida a intimação, na forma do artigo 74, parágrafo único do Código de Processo
Civil. Diante de tal inércia, verifica-se a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do
processo, impondo-se a extinção. Dessa forma, com fundamento no Art. 485, III e IV, do Código de Processo Civil, julgo extinto o
processo, sem resolução de mérito. Sem custas. Registre-se e intime-se. Transitada em julgado, arquivem-se. Timon (MA), 23 de
maio de 2017. Juíza Rosa Maria da Silva Duarte. Titular da 1ª Vara de Família de Timon".                   
Dado e passado nesta cidade de Timon, Estado do Maranhão, aos 23 de junho de 2017. Eu, Raimundo N. Mesquita Filho, lotado
na 1ª Vara de Família, digitei. Eu,                   ,Secretária Judicial da 1ª Vara de Família, subscrevi.

JUÍZA ROSA MARIA DA SILVA DUARTE
Titular da  1ª Vara de Família

EDITAL DE INTIMAÇÃO

Ref. Proc. nº.2122-93.2013.8.10.0060 - Inventário
Advogado: Dr(a). Alexandre e Silva Vasconcelos
Requerente:R.M.R.N.
Secretaria Judicial da 1ª Vara de Família de Timon
                    A JUÍZA ROSA MARIA DA SILVA DUARTE, TITULAR DA 1ª VARA DE FAMÍLIA DA COMARCA DE TIMON, POR
TÍTULO E NOMEAÇÃO LEGAL...
FINALIDADE: Intimação do (a) Advogado (a) Dr(a). Alexandre e Silva Vasconcelos - OAB/PI sob o nº. 3374, para  tomar ciência do
inteiro teor do Despacho transcrito: "Intime-se a inventariante para recolhimento das custas para intimação da Procuradoria do
Estado, no prazo de 20 dias, sob pena de remoção do encargo. Após, expeça-se Carta Precatória de Intimação para manifestação
da Procuradoria sobre o laudo de avaliação de fls. 204, bem como sobre a petição da inventariante e documentos de fls. 218/226.
Cumpra-se. Timon (MA), 31 de maio de 2017. Juíza ROSA MARIA DA SILVA DUARTE. Titular da 1ª Vara de Família de Timon ".   
               
Dado e passado nesta cidade de Timon, Estado do Maranhão, aos 26 de junho de 2017. Eu, Raimundo N. Mesquita Filho, lotado
na 1ª Vara de Família, digitei. Eu,                   ,Secretária Judicial da 1ª Vara de Família, subscrevi.

JUÍZA ROSA MARIA DA SILVA DUARTE
Titular da  1ª Vara de Família

EDITAL DE INTIMAÇÃO

Ref. Proc. nº.3868-93.2013.8.10.0060 - Reconhecimento e Dissolução de União Estável
Advogado: Dr(a). Elzer Cordeiro Ferreira de Souza
Requerente: M. do P. S. de S. C.
Secretaria Judicial da 1ª Vara de Família de Timon
                    A JUÍZA ROSA MARIA DA SILVA DUARTE, TITULAR DA 1ª VARA DE FAMÍLIA DA COMARCA DE TIMON, POR
TÍTULO E NOMEAÇÃO LEGAL...
FINALIDADE: Intimação do (a) Advogado (a) Dr(a). Elzer Cordeiro Ferreira de Souza - OAB/CE sob o nº. 13.259, para  tomar
ciência de parte do teor da Sentença Transcrita: "Diante do então exposto, HOMOLOGO a desistência da ação, para os fins do art.
200, parágrafo único, do Novo CPC, e julgo EXTINTO O PROCESSO, sem julgamento de mérito, com fundamento no art. 485,
VIII, do Novo CPC. Sem custas. Registre-se e intime-se. Transitada em julgado, arquivem-se. Timon, 24 de maio de 2017. Juíza
ROSA MARIA DA SILVA DUARTE. Titular da 1ª Vara de Família da Comarca de Timon ".                   
Dado e passado nesta cidade de Timon, Estado do Maranhão, aos 23 de junho de 2017. Eu, Raimundo N. Mesquita Filho, lotado
na 1ª Vara de Família, digitei. Eu,                   ,Secretária Judicial da 1ª Vara de Família, subscrevi.
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JUÍZA ROSA MARIA DA SILVA DUARTE
Titular da  1ª Vara de Família

EDITAL DE INTIMAÇÃO

Ref. Proc. nº.740-31.2014.8.10.0060 - Execução de Alimentos
Advogado: Dr. Elzer Cordeiro Ferreira de Souza
Requerente:M. do P. S. de S. C.
Secretaria Judicial da 1ª Vara de Família de Timon
                    A JUÍZA ROSA MARIA DA SILVA DUARTE, TITULAR DA 1ª VARA DE FAMÍLIA DA COMARCA DE TIMON, POR
TÍTULO E NOMEAÇÃO LEGAL...
FINALIDADE: Intimação do (a) Advogado (a) Dr. (a) Elzer Cordeiro Ferreira de Souza - OAB/CE sob o nº. 13.259, para  tomar
ciência de parte do teor da Sentença Transcrita: "Diante do então exposto, HOMOLOGO a desistência da ação, para os fins do art.
200, parágrafo único, do Novo CPC, e julgo EXTINTO O PROCESSO, sem julgamento de mérito, com fundamento no art. 485,
VIII, do Novo CPC. Sem custas. Registre-se e intime-se. Transitada em julgado, arquivem-se. Timon, 24 de maio de 2017. Juíza
ROSA MARIA DA SILVA DUARTE. Titular da 1ª Vara de Família da Comarca de Timon".                   
Dado e passado nesta cidade de Timon, Estado do Maranhão, aos 26 de junho de 2017. Eu, Raimundo N. Mesquita Filho, lotado
na 1ª Vara de Família, digitei. Eu,                   ,Secretária Judicial da 1ª Vara de Família, subscrevi.

JUÍZA ROSA MARIA DA SILVA DUARTE
Titular da  1ª Vara de Família

PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA VARA DE FAMÍLIA DA COMARCA DE TIMON-MA.

End: Rua Lizete de Oliveira Farias, S/n, Parque Piauí

EDITAL DE INTIMAÇÃO

Ref. Proc. nº. 0800237-69.2017.8.10.0060 - Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável
Advogada: ANA CAROLINE BORGES VENTURA
Requerente: G. A. DA S.
Requerido (a): E. M. DE C. N.
Secretaria Judicial da 1ª Vara de Família de Timon

A JUÍZA ROSA MARIA DA SILVA DUARTE, TITULAR DA 1ª VARA DE FAMÍLIA DA COMARCA DE TIMON, POR TÍTULO E
NOMEAÇÃO LEGAL...
FINALIDADE: Intimação do Advogado HERNAN ALVES VIANA - OAB/PI, para tomar ciência do inteiro teor da Decisão
transcrita: "DECISÃO. Estando o processo em ordem, fixo como ponto controvertido a partilha dos bens amealhados durante a
união estável. Assim, torna-se necessária a produção de prova documental e oral, com a oitiva das partes e depoimento de
testemunhas, ficando o ônus da prova incumbido às parte na forma do artigo 373, do CPC. Fica a audiência de instrução e
julgamento agendada para o dia 28 de agosto de 2017 às 10:30 horas. Intimem-se as partes da presente decisão, através de
seus advogados, para, caso queriam, se manifestarem em 05 dias, na forma do artigo 357,§ 1º, findo qual a presente decisão se
torna estável. Cumpra-se. Timon (MA), 02 de maio de 2017. Juíza Rosa Maria da Silva Duarte. Titular da 1ª Vara de família da
Comarca de Timon".
Dado e passado nesta cidade de Timon, Estado do Maranhão, aos 26/06/2017.

JUÍZA ROSA MARIA DA SILVA DUARTE
Titular da 1ª Vara de Família

PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA VARA DE FAMÍLIA DA COMARCA DE TIMON-MA.

End: Rua Lizete de Oliveira Farias, S/n, Parque Piauí

EDITAL DE INTIMAÇÃO

Proc. nº. 0800368-44.2017.8.10.0060 - Ação de Alimentos
Advogado: LEONARDO SOUSA MARREIROS
Requerentes: R. W. S. DE S. e R. S. DE S.
Rep. Legal: M. A. DE M. S.
Requerido (a): F. DAS C. P. DE S.
Secretaria Judicial da 1ª Vara de Família de Timon

A JUÍZA ROSA MARIA DA SILVA DUARTE, TITULAR DA 1ª VARA DE FAMÍLIA DA COMARCA DE TIMON, POR TÍTULO E
NOMEAÇÃO LEGAL...
FINALIDADE: Intimação do Advogado Dr. LEONARDO SOUSA MARREIROS - OAB/PI 13.329, para tomar ciência do
inteiro teor do Despacho transcrito: "Concedo à parte demandada o prazo de 15 dias para, querendo, contestar o pedido, sob pena

Página 2240 de 2382 Diário da Justiça Eletrônico Disponibilização: 30/06/2017
Edição nº 114/2017 Publicação: 03/07/2017

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO - Praça Dom Pedro II, s/n Centro - CEP 65010-905 - São Luis-MA - Fone: (98) 2106-9000 - www.tjma.jus.br
Diário da Justiça Eletrônico - Diretoria Judiciária - Coordenadoria de Jurisprudência e Publicações - Fone: (98) 2106 9805 / 9810 / 9896 / 9897 - publicacoes@tj.ma.gov.br



de revelia. Defiro o pedido de revisão dos alimentos provisórios por reconhecer o estado precário de saúde do demandado e
entender que os alimentos provisórios anteriormente fixados em 30% poderão causar-lhe danos irreversíveis comprometendo a
sua própria sobrevivência. Por outro lado, torno sem efeito a decisão ID nº. 4894233, no tocante aos alimentos provisórios, os
quais fixo em R$ 1.400,00, que deverão ser creditados em conta de titularidade da representante legal dos autores, mantida junto à
Caixa Econômica Federal, agência 2442, operação 013, conta nº. 87314-5, até o dia 10 de cada mês. Apresentada a
contestação, dê-se vista dos autos aos autores pelo mesmo prazo.".
Dado e passado nesta cidade de Timon, Estado do Maranhão, aos 27/06/2017.

JUÍZA ROSA MARIA DA SILVA DUARTE
Titular da 1ª Vara de Família

PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA VARA DE FAMÍLIA DA COMARCA DE TIMON-MA.

End: Rua Lizete de Oliveira Farias, S/n, Parque Piauí

EDITAL DE INTIMAÇÃO

Ref. Proc. nº. 0800393-91.2016.8.10.0060 - Ação de Alimentos
Advogado: Dra. MAYARA VIEIRA DA SILVA
Secretaria Judicial da 1ª Vara de Família de Timon
A JUÍZA ROSA MARIA DA SILVA DUARTE, TITULAR DA 1ª VARA DE FAMÍLIA DA COMARCA DE TIMON, POR TÍTULO E
NOMEAÇÃO LEGAL...
FINALIDADE: Intimação do (a) Advogado (a) Dr. (a) MAYARA VIEIRA DA SILVA - OAB/PI sob o nº. 10.184, para tomar ciência
do inteiro teor do Despacho transcrito: "R. hoje. Designo o dia 03 de agosto de 2017 às 12:40 horas para realização de audiência
de conciliação. Cite-se a requerida em seu endereço residencial na Rua Bonifácio Abreu, nº 3604, Lt. A, Bairro Morada do Sol,
Condomínio Essencial, Teresina (PI), por mandado a ser cumprido por Oficial de Justiça. Intimem-se. Timon (MA), 13 de junho
de 2017. Juíza ROSA MARIA DA SILVA DUARTE. Titular da 1ª Vara de Família da Comarca de Timon".
Dado e passado nesta cidade de Timon, Estado do Maranhão, aos 27/06/2017.

JUÍZA ROSA MARIA DA SILVA DUARTE
Titular da 1ª Vara de Família

PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA VARA DE FAMÍLIA DA COMARCA DE TIMON-MA.

End: Rua Lizete de Oliveira Farias, S/n, Parque Piauí

EDITAL DE INTIMAÇÃO

Ref. Proc. nº. 0800608-33.2017.8.10.0060 - Ação de Alimentos
Advogado: DR. HOCHANNY FERNANDES SAMPAIO ALVES
Requerente: R.G.P.L.
Secretaria Judicial da 1ª Vara de Família de Timon
A JUÍZA ROSA MARIA DA SILVA DUARTE, TITULAR DA 1ª VARA DE FAMÍLIA DA COMARCA DE TIMON, POR TÍTULO E
NOMEAÇÃO LEGAL...
FINALIDADE: Intimação do (a) Advogado (a) Dr. HOCHANNY FERNANDES SAMPAIO - OAB/PI nº. 9130, para tomar
ciência do inteiro teor do Despacho transcrito: "Intime-se a parte autora, através de seu advogado, para apresentar réplica à
contestação e documentos, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, conclusos. Timon, 18 de maio de 2017. Juíza ROSA MARIA DA
SILVA DUARTE. Titular da 1ª Vara de Família da Comarca de Timon".
Dado e passado nesta cidade de Timon, Estado do Maranhão, aos 27/06/2017.

JUÍZA ROSA MARIA DA SILVA DUARTE
Titular da 1ª Vara de Família

PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA VARA DE FAMÍLIA DA COMARCA DE TIMON-MA.

End: Rua Lizete de Oliveira Farias, S/n, Parque Piauí

EDITAL DE INTIMAÇÃO

Ref. Proc. nº. 0800696-71.2017.8.10.0060 - Ação de Inventário
Advogado: Dr. ELIZIO DIAS DE ALMEIDA NETO
Requerente: M. J. G. C. da S.
Secretaria Judicial da 1ª Vara de Família de Timon

A JUÍZA ROSA MARIA DA SILVA DUARTE, TITULAR DA 1ª VARA DE FAMÍLIA DA COMARCA DE TIMON, POR TÍTULO E
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NOMEAÇÃO LEGAL...
FINALIDADE: Intimação do (a) Advogado (a) Dr. (a) ELIZIO DIAS DE ALMEIDA NETO - OAB/PI sob o nº. 12.295, para tomar
ciência do inteiro teor do Despacho transcrito: " R. Hoje. RECEBO o presente inventário e nomeio inventariante a requerente
MARIA JOSE GALIZA COSTA DA SILVA, que deverá prestar compromisso no prazo de 05 (cinco) dias de bem e fielmente
desempenhar o encargo (art. 617, parágrafo único, CPC). Prestado compromisso, apresente o inventariante, no prazo de 20 (vinte)
dias, as primeiras declarações. Apresentadas as primeiras declarações, citem-se os interessados, que terão o prazo comum de 15
(quinze) dias para se manifestarem, o Ministério Público, se houver herdeiro incapaz ou ausente, a Fazenda Pública Estadual (art.
626, CPC), que terá o prazo de 15 (quinze dias) dias para manifestar-se acerca dos valores e, se deles discordar, juntar prova de
cadastro ou atribuir valores. Os interessados que sejam domiciliados nesta Comarca serão citados pelo correio, observado o
disposto no art. 247 do CPC, e por edital, com prazo de 30 (trinta) dias, os demais. Intime-se. Cumpra-se. Timon (MA), 25 de maio
de 2017. Juíza ROSA MARIA DA SILVA DUARTE. Titular da 1.ª Vara de Família da Comarca de Timon".
Dado e passado nesta cidade de Timon, Estado do Maranhão, aos 28/06/2017.

JUÍZA ROSA MARIA DA SILVA DUARTE
Titular da 1ª Vara de Família

PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA VARA DE FAMÍLIA DA COMARCA DE TIMON-MA.

End: Rua Lizete de Oliveira Farias, S/n, Parque Piauí

EDITAL DE INTIMAÇÃO

Ref. Proc. nº. 0801509-98.2017.8.10.0060 - Ação de Divórcio
Advogado: Dr. Willams José da Siva Gomes
Secretaria Judicial da 1ª Vara de Família de Timon
A JUÍZA ROSA MARIA DA SILVA DUARTE, TITULAR DA 1ª VARA DE FAMÍLIA DA COMARCA DE TIMON, POR TÍTULO E
NOMEAÇÃO LEGAL...
FINALIDADE: Intimação do (a) Advogado (a) Dr. (a) Willams José da Silva Gomes - OAB/PI nº. 8014, para tomar ciência do
inteiro teor do Despacho transcrito: " Compulsando os autos, verifico que a petição inicial encontra-se sem as assinaturas de
ambos os cônjuges, conforme prescreve o art. 731, do Novo CPC. Diante do então exposto, Converto o Julgamento em Diligência
para seja intimada a parte autora, por meio do seu patrono, para, no prazo de 15 dias, regularizar a petição inicial, com as devidas
assinaturas, sob pena de extinção sem mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC. Timon, 25 de maio de 2017. Juíza ROSA MARIA
DA SILVA DUARTE. Titular da 1ª vara de família da Comarca de Timon".
Dado e passado nesta cidade de Timon, Estado do Maranhão, aos 26/06/2017.

JUÍZA ROSA MARIA DA SILVA DUARTE
Titular da 1ª Vara de Família

PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA VARA DE FAMÍLIA DA COMARCA DE TIMON-MA.

End: Rua Lizete de Oliveira Farias, S/n, Parque Piauí

EDITAL DE INTIMAÇÃO

Ref. Proc. nº. 0801585-25.2017.8.10.0060 - Ação de Divórcio
Advogado:DR. ASSIS SOUZA OLIVEIRA
Requerentes: A. A. D. L. e V. G. H. L.
Secretaria Judicial da 1ª Vara de Família de Timon

A JUÍZA ROSA MARIA DA SILVA DUARTE, TITULAR DA 1ª VARA DE FAMÍLIA DA COMARCA DE TIMON, POR TÍTULO E
NOMEAÇÃO LEGAL...
FINALIDADE: Intimação do Dr. (a) ASSIS SOUZA OLIVEIRA - OAB/MT sob o nº. 8107, para tomar ciência de parte do teor da
Sentença Transcrito: "Posto isso, HOMOLOGO o acordo das partes, e em conseqüência, DECRETO o divórcio de ANDRETTY
APARECIDO DEVAUX LARA e VIVIANE GOMES HONORATO LARA, voltando o cônjuge virago a usar o nome de solteira,
qual seja, VIVIANE GOMES HONORATO. Encerro o processo com apreciação de mérito, conforme disposto no artigo 487, inciso
III, “b”,do Novo Código de Processo Civil. O filho menor do casal, JOÃO PEDRO HONORATO DEVAUX LARA, ficará sob a
guarda materna, com o exercício do direito de visitas da forma mais ampla possível pelo pai. Quanto aos alimentos em favor do
referido menor, o cônjuge varão pagará a 53,36% ( cinquenta e três virgula trinta e seis por cento) do salário mínimo, que será
pago até o dia 05 de cada mês, através de depósito em conta de titularidade do cônjuge virago, mantida no Banco do Bradesco
S/A, Agencia n. 2793-6, conta corrente n. 15866-6. Sem custas e honorários. Expeça-se MANDADO DE AVERBAÇÃO, na
margem do Registro de matrícula 0653750155 2011 2 00069 261 002088300, de Registro de Casamentos, do Cartório de Paz e
Notas do Coxipó da Ponte, Cuiabá-MT, com os benefícios da gratuidade extensivos à expedição da certidão respectiva, e
remetida por ofício a este juízo uma via da certidão de casamento devidamente averbada. Publique-se. Registre-se e intimem-se.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Timon, 30 de maio de 2017. Juíza ROSA MARIA DA SILVA DUARTE. Titular da 1ª Vara
de Família da Comarca de Timon".
Dado e passado nesta cidade de Timon, Estado do Maranhão, aos 28/06/2017.
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JUÍZA ROSA MARIA DA SILVA DUARTE
Titular da 1ª Vara de Família

Tuntum

PROCESSO Nº: 1023-52.2016.8.10.0135 (10232016)
AÇÃO PENAL
AUTOR:MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
RÉU:JOSÉ DAGNO LIMA GOMES
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS
O Dr. EDMILSON DA COSTA LIMA, Juiz de Direito Titular da Comarca de Tuntum-MA, na forma da lei, etc.DETERMINA à citação
do réu JOSÉ DAGNO LIMA GOMES, v. “Daguim”, brasileiro, nascido aos 17.01.1990, solteiro, filho de Jose Paulo Lima Gomes e
Lecilda Lima Gomes, residente e domiciliado na Rua Nova, Centro, Santa Filomena/MA, atualmente em lugar incerto e não sabido,
para, em10 (dez) dias, apresentar resposta à acusação, por advogado constituído. Enfatize-se que na resposta poderá argüir
preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e
arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação, se necessário. Este juízo tem endereço na Casa da Justiça Des.
Cleones Carvalho Cunha, sito à Praça Des. Jorge Rachid, s/n, Centro, nesta cidade. E para que não se alegue desconhecimento,
foi o presente afixado no lugar de costume e publicado no D.J. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Tuntum-MA, aos 19 de
junho de 2017.

Edmilson da Costa Lima
Juiz de Direito

PROCESSO Nº: 503-58.2017.8.10.0135 (5062017)
AÇÃO DE GUARDA COM PEDIDO DE GUARDA PROVISÓRIA
REQUERENTE:MARIA DAS GRAÇAS FREITAS
MENOR:M. A. DA S.
REQUERIDO (A):AURELIANO RODRIGUES DA SILVA

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS
O Dr. EDMILSON DA COSTA LIMA, Juiz de Direito Titular da Comarca de Tuntum-MA, na forma da lei, etc.
DETERMINA à citação do requerido AURELIANO RODRIGUES DA SILVA,brasileiro, com endereço incerto e não sabido, razão
pela qual fica CITADO, para, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, ofertar resposta, sob pena de revelia, nos autos do processo
mencionado. Este juízo tem endereço no Fórum da Comarca de Tuntum/MA, sito à Praça Des. Jorge Rachid, s/n, Centro, nesta
cidade. E para que não se alegue desconhecimento, foi o presente afixado no átrio do Fórum e publicado no D.J. Tuntum-MA, aos
19 de junho de 2017.

Edmilson da Costa Lima
Juiz de Direito

Processo Nº: 1689-24.2014.8.10.0135 (16942014)
Ação de Investigação de Paternidade c/c Alimentos
Requerente:Daniel da Macena
Representante:Maria Lucilene da Macena
Requerido(a):Rodolfo Barbosa de Oliveira

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA
COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS

O Dr. EDMILSON DA COSTA LIMA, Juiz de Direito Titular da Comarca de Tuntum-MA, na forma da lei, etc.
DETERMINA à intimação do requerido RODOLFO BARBOSA DE OLIVEIRA, brasileiro, solteiro, residente e domiciliado na
Travessa 06, nº. 89, Vila Militar, próximo a Delegacia, Presidente Dutra/MA, atualmente em lugar incerto e não sabido, ficando o
mesmo INTIMADO da Sentença proferida nos autos pelo MM. Juiz à fl. 58, cujo teor é o que segue: “ Vistos. Cuida-se de
ação de investigação de paternidade. Designada audiência para a presente data, ausente a parte autora, apesar de ciente
(fl. 57). FUNDAMENTAÇÃO: Tendo em vista a ausência injustificada da parte autora à audiência para hoje designada,
apesar de devidamente intimada, sendo sua obrigação acompanhar a tramitação do processo, deverá ser arquivado.
DISPOSITIVO: Posto isso, julgo extinto o presente processo, sem solução do mérito, nos termos do art. 7º, da Lei nº
5.478/68. Sem custas em face da gratuidade de justiça deferida. Publicada em audiência, saem cientes os presentes.
Intimem-se. Registre-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se, com baixa no registro. Tuntum/MA 14 de março de 2017.
Edmilson da Costa Lima, Juiz de Direito”.Este juízo tem endereço na Casa da Justiça Des. Cleones Carvalho Cunha, sito à Praça
Des. Jorge Rachid, s/n, Centro, nesta cidade. E para que não se alegue desconhecimento, foi o presente afixado no lugar de
costume e publicado no D.J. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Tuntum-MA, aos 19 de junho de 2017.

Edmilson da Costa Lima
Juiz de Direito

PROC. Nº 193-91.2013.8.10.0135 (1942013)
AÇÃO DE REPRESENTAÇÃO
AUTOR:MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
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INFRATOR(A):W. S. O.
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS
O Dr. EDMILSON DA COSTA LIMA, Juiz de Direito Titular da Comarca de Tuntum-MA, na forma da lei, etc. DETERMINA intimaro
representado, W. S. O., brasileiro,natural de Tuntum/MA, nascido em 14/06/1995, e seus pais e/ou responsáveis, Francisco
Pereira Oliveira e Maria Elomar Alves Leitão da Silva, residentes na Rua 03 (Alípio Coelho), 104, Vila Nova, Tuntum/MA,
atualmente em lugar incerto e não sabido, ficando os mesmos INTIMADOS da Sentença proferida nos autos pelo MM. Juiz às fls.
39/40, cujo teor é o que segue: “ Posto isso, e do que mais dos autos consta, com fulcro no art. 2º, parágrafo único, do Estatuto da
Criança e do Adolescente, declaro extinta a medida socioeducativaimposta a WANDSON SILVA OLIVEIRA(filho de Francisco
Pereira Oliveira e de Maria Elomar Alves Leitão da Silva), vez que atingiu a idade limite de sujeição às normas do Estatuto,
extinguindo, por consequência, o presente feito. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se com
os registros de estilo. Tuntum/MA, 30 de novembro de 2016. Edmilson da Costa Lima, Juiz de Direito” .Este juízo tem endereço na
Casa da Justiça Des. Cleones Carvalho Cunha, sito à Praça Des. Jorge Rachid, s/n, Centro, nesta cidade. E para que não se
alegue desconhecimento, foi o presente afixado no lugar de costume e publicado no D.J. Dado e passado a presente na Secretaria
Judicial, aos 19 de junho de 2017.

Edmilson da Costa Lima
Juiz de Direito

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA
COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS

O Dr. EDMILSON DA COSTA LIMA, Juiz de Direito Titular da Comarca de Tuntum-MA, na forma da lei, etc.
Faz saber a todos quanto o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por este juízo e Secretaria Judicial tem curso
uma ação de EXECUÇÃO FORÇADA processada sob o nº. 194-47.2011.8.10.0135, em que é exequente BANCO DO NORDESTE
DO BRASIL S/A e executado LUIS FERREIRA DA SILVA, brasileiro, casado, agricultor, residente e domiciliada no Povoado
Veneza, s/n., zona rural de Tuntum-MA, ficando o mesmo devidamente INTIMADO da sentença proferida pelo MM. Juiz, às fls.
119/120, cujo teor é o que segue: “Posto isso, e diante do que mais dos autos consta, com fulcro no art. 924, II, c/c o art. 925,
ambos do Código de Processo Civil vigente, julgo extinta a execução. Custas finais pelo executado. Condeno o devedor no
pagamento de honorários advocatícios que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais). Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após o trânsito
em julgado, dê-se baixa no registro e arquive-se. Tuntum/MA, 25de abril de 2017. Edmilson da Costa Lima, Juiz de Direito”. Este
juízo tem endereço no Fórum da Comarca de Tuntum/MA, sito à Praça Des. Jorge Rachid, s/n, Centro, nesta cidade. E para que
não se alegue desconhecimento, foi o presente afixado no lugar de costume e publicado no D.J.E. Tuntum-MA, 19 de junho de
2017.

Edmilson da Costa Lima
Juiz de Direito

PROCESSO Nº: 49-54.2012.8.10.0135 (492012)
AÇÃO DE USUCAPIÃO
REQUERENTES:ALMIR ALMEIDA LOPES e CARMOSA ALVES LOPES
ADVOGADO:WARWICK LEITE DE CARVALHO
REQUERIDOS:JOSEFA DOS REIS LOPES, RAFAEL PEREIRA DA SILVA E REIS, MARIA ALICE DOS REIS DIMARAIS, LIDIA
DOS REIS SILVA e BELCINA DOS REIS TORRES

EDITAL DE INTIMAÇÃO
O Dr. EDMILSON DA COSTA LIMA, Juiz de Direito Titular da Comarca de Tuntum-MA, na forma da lei, etc.
DETERMINA à intimação dos requeridos JOSEFA DOS REIS LOPES, brasileira, portadora do CPF: 069.185.008-99, casada com
Francisco Lopes Ferreira Brito; RAFAEL PEREIRA DA SILVA REIS, brasileiro, portador do CPF: 010.569.078-35, MARIA
ALICE DOS REIS DIMARAIS, brasileira, portadora do CPF: 054.573.048-17, casada com Ivaldo Dimarais;LIDIA DOS REIS
SILVA, brasileira, portadora do CPF: 487.865.783-91, casada com José Borges da Silva; BELCINA DOS REIS TORRES,
brasileira, portadora do CPF: 345.486.373-20, todosem lugar incerto e não sabido, ficando os mesmos INTIMADOS para
manifestação no prazo de 15 dias, nos autos do processo mencionado.Este juízo tem endereço na Casa da Justiça Des. Cleones
Carvalho Cunha, sito à Praça Des. Jorge Rachid, s/n, Centro, nesta cidade. E para que não se alegue desconhecimento, foi o
presente afixado no lugar de costume e publicado no D.J. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Tuntum-MA, aos 19 de
junho de 2017.

Edmilson da Costa Lima
Juiz de Direito

PROCESSO Nº: 114-73.2017.8.10.0135 (1152017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO SUMÁRIO
AUTOR: MARCOS ANTONIO DOS SANTOS CARVALHO
ADVOGADA: GISELLE DE CASTRO LIMA PESSOA – OAB/MA 10.138
RÉU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT

INTIMAÇÃO
FINALIDADE: Intimar a parte autora através da advogada GISELLE DE CASTRO LIMA PESSOA – OAB/MA 10.138, para
comparecer ao EXAME DE CORPO DE DELITO, agendado para o dia 29 de afosto de 2017, entre 14h00min e 17h00min,
conforme oficio nº 3711/2017 - IML/SLZ, nos autos do processo acima mencionado.

Tuntum-MA, 29 de junho de 2017.
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Joana D'Arc Lemos Gonçalves
Auxiliar Judiciário

(Assinando de ordem do MM. Juiz Edmilson da Costa Lima, Titular da Comarca de Tuntum-MA, nos termos do art. 3º, XXV, III, do
Provimento nº 001/2007/CGJ/MA)

PROC. Nº 125-05.2017.8.10.0135 / 1272017
AÇÃO:HABILITAÇÃO
AUTOR:AMERICO DE MELO CASTELO BRANCO FILHO
RÉU:L G C S F

INTIMAÇÃO
Finalidade:Intimar a parte autora, na pessoa dos(as) advogados(as), ALDEMAR SOARES LIMA JUNIOR– OAB/PI7.734, para em
15 (quinze) dias, emendar a inicial no tocante ao endereço da parte requerida, atendendo, assim, integralmente os requisitos do
art. 319, II, do CPC, não sendo possível a citação da ré, nos termos do art. 319, §2º, do CPC, sob pena de indeferimento da inicial,
ex vi do art. 321, parágrafo único, também do CPC.

Tuntum/MA, 28 de junho de 2017.
Wilamy Andrade Almeida

Auxiliar Judiciário
Mat. 163733

(Assinando de ordem do MM. Juiz Edmilson da Costa Lima, Titular da Primeira da 1ª Vara da Comarca de Tuntum-MA, nos
termos do art. 3º, XXV, III, do Provimento nº 001/2007/CGJ/MA).

PROC. Nº 1782-84.2014.8.10.0135 / 17872014
AÇÃO:PROCEDIMENTO SUMÁRIO
AUTOR:ANTONIO ARAUJO DA SILVA
RÉU:GENERAL MOTORES DO BRASIL LTDA

INTIMAÇÃO
FINALIDADE:intimar a parte, Bradesco S/A,na pessoa dos(as) advogado(as), JOSÉ ALMIR DA R. MENDES JUNIOR – OAB/RN
Nº 392-A, para apresentar alegações finais por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, nos autos.

Tuntum/MA, 29de junhode 2017.
Wilamy Andrade Almeida

Auxiliar Judiciário
Mat. 163733

(Assinando de ordem do MM. Juiz Edmilson da Costa Lima, Titular da 1ª Vara da Comarca de Tuntum/MA, nos termos do
art. 3º, XXV, III, do Provimento nº 001/2007/CGJ/MA)

PROCESSO Nº: 271-17.2015.8.10.0135 (2722015)
AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA
AUTOR: LUANA ANDRADE DA CAMARA
ADVOGADO: COSMO ALEXANDRE DA SILVA - OAB-MA 6253
RÉU: MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA

INTIMAÇÃO
FINALIDADE: Intimar a parte autora através do advogado COSMO ALEXANDRE DA SILVA - OAB-MA 6253, para que no prazo
legal, manifeste-se sobre ofício de fl. 141, nos autos do processo acima mencionado.

Tuntum-MA, 29 de junho de 2017.
Joana D'Arc Lemos Gonçalves

Auxiliar Judiciário
Mat. 1503838

(Assinando de ordem do MM. Juiz Edmilson da Costa Lima, Titular da Comarca de Tuntum-MA, nos termos do art. 3º, XXV, III, do
Provimento nº 001/2007/CGJ/MA)

PROCESSO Nº 395-63.2016.8.10.0135 (3952016)
AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO
REQUERENTE: ANTONIA VANEUMA OLIVEIRA DA CRUZ CARVALHO
ADVOGADO(A): LUANNY ALVES COSTA e LUCIANNY ALVES COSTA
REQUERIDO(A): JOELSON TEIXEIRA CARVALHO

INTIMAÇÃO
Finalidade: intimação da parte autora por suas advogadas LUANNY ALVES COSTA – OAB/MA 14.309 e LUCIANNY ALVES
COSTA – OAB/MA 12.438, para audiência de (re)conciliação e mediação designada para o dia18 de julho de 2017, às
11h30min, advertido que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato
atentatório à dignidade da justiça com aplicação de multa processual nos termos do atual CPC, nos autos do mencionado.

Tuntum-MA, 19 de junho de 2017.
Ailson Alves Lustosa

Auxiliar Judiciário – Matr. 138982
(Assinando de ordem do MM. Juiz Edmilson da Costa Lima, Titular da Comarca de Tuntum-MA, nos termos do art. 3º, XXV, III, do
Provimento nº 001/2007/CGJ/MA)
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PROCESSO Nº: 397-96.2017.8.10.0135 (4002017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO SUMÁRIO
AUTOR: RANNA KADIJA SILVA CUNHA
ADVOGADA: TAYNARA KARDIELLY OLIVEIRA DA SILVA – OAB/MA 16.399
RÉU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT

INTIMAÇÃO
FINALIDADE: Intimar a parte autora através da advogada TAYNARA KARDIELLY OLIVEIRA DA SILVA – OAB/MA 16.399, para
comparecer ao EXAME DE CORPO DE DELITO, agendado para o dia 30 de Agosto de 2017, entre 14h00min e 17h00min,
devendo apresentar na data agendada os documentos requisitados no ofício nº 3713/2017 - IML/SLZ, nos autos do processo
acima mencionado.

Tuntum-MA, 29de junho de 2017.
Joana D’Arc Lemos Gonçalves

Auxiliar Judiciário
(Assinando de ordem do MM. Juiz Edmilson da Costa Lima, Titular da Comarca de Tuntum-MA, nos termos do art. 3º, XXV, III, do
Provimento nº 001/2007/CGJ/MA)

PROC. Nº 424-16.2016.8.10.0135 / 4242016
AÇÃO:PROCEDIMENTO SUMÁRIO
AUTOR:MARIA PEREIRA DE SOUZA
RÉU:BANCO BRADESCO S/A

INTIMAÇÃO
Finalidade:Intimar a parte autora, na pessoa dos(as) advogados(as), CARLOS SÉRGIO OLIVEIRA DA SILVA JÚNIOR– OAB/MA
12558, do despacho de fl. 27, referente ao despacho de fls. 28/29, no prazo de 48 horas, no tocante ao prazo para emendar à
inicial, apresentando pedido certo e determinado sobre o valor pretendido como repetição por indébito, acompanhado da
respectiva memória de cálculo, bem como informar a data de abertura da conta e/ou início dos descontos de tarifas, sob pena de
indeferimento

Tuntum/MA, 28de junho de 2017.
Wilamy Andrade Almeida

Auxiliar Judiciário
Mat. 163733

(Assinando de ordem do MM. Juiz Edmilson da Costa Lima, Titular da Primeira da 1ª Vara da Comarca de Tuntum-MA, nos termos
do art. 3º, XXV, III, do Provimento nº 001/2007/CGJ/MA).

PROCESSO Nº 433-12.2015.8.10.0135 (4342015)
AÇÃO DE EXECUÇÃO
EXEQUENTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
EXECUTADO(A): JOACELES DE SOUSA ARAÚJO

INTIMAÇÃO
Finalidade: intimação das partes por seus advogados BENEDITO NABARRO – OAB/MA 3.796, GUIDA MENDONÇA
FIGUEIREDO FERREIRA – OAB/MA 13.276, OSVALDO PAIVA MARTINS – OAB/MA 6.279 e PAULO ROGÉRIO ARAÚJO
SILVA – OAB/MA 13.084, para fique ciente da sentença proferida pelo MM. Juiz, às fls. 46/47, cujo teor é o que segue: “Posto
isso, e diante do que mais dos autos consta, com fulcro no art. 485, inciso VIII, ambos do Código de Processo Civil, homologo, por
sentença o pedido de desistência formulado pelo exequente, extinguindo o feito sem resolução do mérito. Deixo de determinar a
baixa de eventual restrição perante o SPC/SERASA por não haver nos autos ordem neste sentido. Defiro o pedido de
desentranhamento dos documentos requestados, mediante certidão, bem como devendo ficar nos autos cópias de tais
documentos. Custas como recolhidas. Sem honorários advocatícios. Após transito em julgado, dê-se baixa na distribuição e
arquive-se. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Tuntum/MA, 7 de junho de 2017. Edmilson da Costa Lima, Juiz de Direito”, nos
autos mencionados.

Tuntum-MA, 19 de junho de 2017.
Ailson Alves Lustosa

Auxiliar Judiciário – Matr. 138982
(Assinando de ordem do MM. Juiz Edmilson da Costa Lima, Titular da Comarca de Tuntum-MA, nos termos do art. 3º, XXV, III, do
Provimento nº 001/2007/CGJ/MA)

PROCESSO Nº 493-14.2017.8.10.0135 (4962017)
AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO
REQUERENTE: VALDEMAR ALVARENGA RIBEIRO
ADVOGADO(A): PABLO CASTRO DA SILVA
REQUERIDO(A): MARIA FERREIRA RIBEIRO

INTIMAÇÃO
Finalidade: intimação da parte autora por seu advogado, PABLO CASTRO DA SILVA- OAB-MA 15.059, para audiência de
conciliação prévia, nos termos do art. 334, do CPC vigente, designada para o dia 18/07/2017, às 8h40minpara tentativa de
conciliação, a ser realizada no Fórum desta Comarca, advertida-a que deverá comparecer ao ato pessoalmente ou se fazer
representar por preposto devidamente habilitado para transigir, sob a pena de reconhecimento de ausência. O não
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comparecimento injustificado à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado
com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (CPC/2015, art. 334, § 8º),nos autos
mencionados.

Tuntum-MA, 19 de junho de 2017.
Ailson Alves Lustosa

Auxiliar Judiciário – Matr. 138982
(Assinando de ordem do MM. Juiz Edmilson da Costa Lima, Titular da Comarca de Tuntum-MA, nos termos do art. 3º, XXV, III, do
Provimento nº 001/2007/CGJ/MA)

 PROCESSO Nº: 521-79.2017.8.10.0135 (5242017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
AUTOR: LUCAS WALLYSON MORAIS DOS SANTOS
ADVOGADA: EDUARDO MENDONÇA MORENO – OAB/MA 7779
RÉU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT

INTIMAÇÃO
FINALIDADE: Intimar a parte autora através do advogado EDUARDO MENDONÇA MORENO – OAB/MA 7779, para comparecer
ao EXAME DE CORPO DE DELITO agendado para o dia 29 de agosto de 2017, entre 14h00min e 17h00min, devendo
apresentar os documentos solicitados no ofício nº 3712/2017 - IML/SLZ, nos autos do processo acima mencionado.

Tuntum-MA, 29 de junho de 2017.
Joana D'Arc Lemos Gonçalves

Auxiliar Judiciário
(Assinando de ordem do MM. Juiz Edmilson da Costa Lima, Titular da Comarca de Tuntum-MA, nos termos do art. 3º, XXV, III, do
Provimento nº 001/2007/CGJ/MA)

PROCESSO Nº 544-25.2017.8.10.0135 (5482017)
AÇÃO DE ALIMENTOS
REQUERENTE: E. V. G. DOS S.
REPRESENTANTE: ROSANGELA FERREIRA GOMES
ADVOGADO(A): THIAGO BORGES DE ARAÚJO MATOS
REQUERIDO(A): GEOVA ALVES DOS SANTOS

INTIMAÇÃO
Finalidade: intimação da parte autora por seu advogado, THIAGO BORGES DE ARAÚJO MATOS- OAB-MA 15.259, para
audiência de conciliação, instrução e julgamento designada para o dia 18 de julho de 2017, às 9h10min,devendo a parte
autora comparecer ao ato acompanhada de testemunhas, independente de prévio depósito do rol, advertida que o não
comparecimento importará no arquivamento do processo (art. 7º e 8º da Lei 5.478/68). Providencie a representante legal dos
menores a abertura de conta a viabilizar o depósito dos alimentos, informando nos autos o respectivo número, nos autos
mencionados.

Tuntum-MA, 19 de junho de 2017.
Ailson Alves Lustosa

Auxiliar Judiciário – Matr. 138982
(Assinando de ordem do MM. Juiz Edmilson da Costa Lima, Titular da Comarca de Tuntum-MA, nos termos do art. 3º, XXV, III, do
Provimento nº 001/2007/CGJ/MA)

PROC. Nº 558-48.2013.8.10.0135 / 5602013
AÇÃO:PREVIDENCIÁRIO DE AUXILIO DOENÇA OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ
AUTOR:CICERO ADRIANO RODRIGUES BRANDÃO
RÉU:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

INTIMAÇÃO
FINALIDADE:intimar a parte autora na pessoa de seu advogado, JAIME FERREIRA DE ARAÚJO FILHO– OAB/MA 9.098, para
em5(cinco) dias, informar sobre a realização do exame pericial, consoante ao teor da intimação de fl. 44, ou para apresentar
justificativa no caso de não comparecimento, sob pena de julgamento do feito no estado em que se encontra.

Tuntum/MA, 28de junho de 2017.
Wilamy Andrade Almeida

Auxiliar Judiciário
Mat. 163733

(Assinando de ordem do MM. Juiz Edmilson da Costa Lima, Titular da 1ª Vara da Comarca de Tuntum-MA, nos termos do
art. 3º, XXV, III, do Provimento nº 001/2007/CGJ/MA)

PROCESSO Nº: 716-40.2012.8.10.0135 (7162012)
AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS
REQUERENTE: MANOEL MISCIAS DE SOUSA
ADVOGADO: SEBASTIÃO BARBOSA DE SOUSA
REQUERIDO: PEDRO ALVES BARROS, “PEDRO MERICA”
ADVOGADO: JOSÉ FILIPY ANDRADE GONÇALVES OAB/MA 9.364
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INTIMAÇÃO
FINALIDADE: Intimar o devedor através do advogado JOSÉ FILIPY ANDRADE GONÇALVES, OAB/MA 9.364, para que no prazo
de 15 (quinze) dias, pague o débito acrescido de custas, advertindo-o que não ocorrendo pagamento voluntário no prazo acima,
será acrescido de multa de 10 (dez por cento), e tambem de honorários de advogado de 10% (dez por cento). Se o pagamento for
parcial, a multa e os honorários incidirão sobre o restante.

Tuntum-MA, 28 de junho de 2017
Joana D'Arc Lemos Gonçalves Diniz

Auxiliar Judiciário
Mat. 1503838

(Assinando de ordem do MM. Juiz Edmilson da Costa Lima, Titular da Primeira Vara da Comarca de Tuntum-MA, nos termos do
art. 3º, XXV, III, do Provimento nº 001/2007/CGJ/MA).

PROCESSO Nº: 754-76.2017.8.10.0135 (7582017)
AÇÃO: INTERDIÇÃO
AUTOR: K. L. DE P.
ADVOGADAS: LUCIANNY ALVES COSTA – OAB/MA 12.438 e LUANNY ALVES COSTA, OAB/MA 14.309
INTERDITANDO: V. P. DE C.

INTIMAÇÃO

FINALIDADE: Intimar a parte autora na pessoa das advogadas LUCIANNY ALVES COSTA – OAB/MA 12.438 e/ou LUANNY
ALVES COSTA, OAB/MA 14.309, do despacho proferido nos autos conforme segue: Comprove a parte requerente, em 15 dias,
o parentesco(filha) com o interditando, mediante juntada de cópia de documento(RG, CNH, Passaporte etc). Outrossim, deverá, no
mesmo prazo, relacionar bens que possui o interditando atualmente. Int. Tuntum/MA, 27 de junho de 2017. Edmilson da Costa
Lima, Juiz de Direito.
 

Tuntum-MA, 28 de junho de 2017.
Joana D'Arc Lemos Gonçalves

Mat. 1503838

(Assinando de ordem do MM. Juiz Edmilson da Costa Lima, Titular da Comarca de Tuntum-MA, nos termos do art. 3º, XXV, III, do
Provimento nº 001/2007/CGJ/MA)

PROCESSO Nº: 875-51.2010.8.10.0135 (8752010)
AÇÃO: REINTEGRAÇÃO DE POSSE
REQUERENTE: MARLENE SILVA ARAÚJO
ADVOGADO: JOSÉ FILLIPY ANDRADE GONÇALVES – OAB/MA 9.364
REQUERIDO: MANOEL FRANCISCO DOS SANTOS E OUTROS
ADVOGADO: ANTONIO RAIMUNDO ANDRELINO – OAB/MA 3.849

INTIMAÇÃO
FINALIDADE: Intimar as partes através dos advogados JOSÉ FILLIPY ANDRADE GONÇALVES – OAB/MA 9364 e ANTONIO
RAIMUNDO ANDRELINO – OAB/MA 3.849, da sentença proferida nos autos cuja parte expositiva tem o seguinte teor: …Posto
isso, e diante do que mais dos autos consta, confirmo a liminar deferida em 27/10/2010, fls. 22/23, e com fundamento no art.
487, I, do CPC, julgo procedente a pretensão inicial para reintegrar a autora na posse do imóvel discriminado na certidão de fls.
14/15. Outrossim, condeno os réus ao pagamento das custas do processo e honorários advocatícios que ficam arbitrados em R$
937,00. Expeça-se o mandado de reintegração. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Tuntum/MA, 24 de maio de 2017. Edmilson
da Costa Lima, Juiz de Direito.
                                                                                                                                              Tuntum-MA, 28 de junho de 2017.

Joana D'Arc Lemos Gonçalves
Auxiliar Judiciário

Mat. 1503838

(Assinando de ordem do MM. Juiz Edmilson da Costa Lima, Titular da Comarca de Tuntum-MA, nos termos do art. 3º, XXV, III, do
Provimento nº 001/2007/CGJ/MA)

PROCESSO Nº 959-42.2016.8.10.0135 (9592016)
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, DECLARATÓRIA DE CONTRATO NULO
REQUERENTE: MARIA DE SOUSA VIANA
ADVOGADO(A): CARLOS SÉRGIO OLIVEIRA DA SILVA JÚNIOR
REQUERIDO(A): BANCO BRADESCO S/A

INTIMAÇÃO
Finalidade: intimação da parte autora por seu advogado, CARLOS SÉRGIO OLIVEIRA DA SILVA JÚNIOR- OAB-MA 12.558, para
audiência de conciliação prévia, nos termos do art. 334, do CPC vigente, designada para o dia 27/07/2017, às 8h45minpara
tentativa de conciliação, a ser realizada no Fórum desta Comarca, advertida-a que deverá comparecer ao ato pessoalmente ou se
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fazer representar por preposto devidamente habilitado para transigir, sob a pena de reconhecimento de ausência. O não
comparecimento injustificado à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado
com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (CPC/2015, art. 334, § 8º),nos autos
mencionados.

Tuntum-MA, 19 de junho de 2017.
Ailson Alves Lustosa

Auxiliar Judiciário – Matr. 138982
(Assinando de ordem do MM. Juiz Edmilson da Costa Lima, Titular da Comarca de Tuntum-MA, nos termos do art. 3º, XXV, III, do
Provimento nº 001/2007/CGJ/MA)

Turiaçu

EDITAL DE INTIMAÇÃO
PRAZO 20 (VINTE DIAS)

CARTA PRECATÓRIA N. 800-96.8.10.0136 (COMARCA DE TURIAÇU)
CARTA PRECATÓRIA DE ALIENAÇÃO N. 409/2015 – 11ª VARA FEDERAL
A DOUTORA URBANETE DE ANGIOLIS SILVA, MMª JUÍZA DE DIREITO TITULAR DA COMARCA DE TURIAÇU, TORNA
PÚBLICO QUE SERÁ REALIZADO LEILÃO DA JUSTIÇA ESTADUAL:
F A Z S A B E R, aos que o presente Edital virem ou dele tiverem conhecimento,referente a EXECUÇÃO FISCAL nº
2001.37.00.005779-1, proposta pela UNIÃO FAZENDA NACIONAL, em face de VIAÇÃO NORTE BRASILEIRO LTDA, CNPJ:
23.677.222/0001-49.
nos seguintes termos:
OBJETOS DO LEILÃO: 1) Uma área de Terras de 3.800 (três mil e oitocentos) hectares, desmembrada da data Caxias e
Santa Rosa, no município de Turiaçu/MA, objeto do Registro nº 01, Matrícula 2586 fls. 132 do Livro 2-J de Registro Geral,
do Cartório de Turiaçu/MA.
FINALIDADE: INTIMAR o executado para tomar ciência do despacho conforme segue:
1.Recebi hoje;
2. Para leilão do bem penhorado, nos termos do art. 22 da Lei nº 6.830/80, designo o dia 24/07/2017 às 15:00, a realizar-se no átrio
deste Fórum, dando-se ciência ao representante legal da Fazenda Pública. Caso não seja alcançado lanço superior à importância
da avaliação, seguir-se-á segundo leilão no dia 07/08/2017 às 15:00, no mesmo local;
3. Expeçam-se editais de afixação no lugar de costume e publicação, exclusivamente, na Imprensa Oficial, uma só vez, obedecido
o §1º do art. 22 da referida lei;
4. Intime-se o devedor por edital com prazo de 20 (vinte) dias;
5. Face a ausência de Leiloeiro público nesta Comarca, funcionará como tal a Sra. Oficiala de Justiça, Vívian Aranha Ramos, cuja
comissão será paga pelo arrematante.
Uma via deste despacho será utilizada como MANDADO, devendo ser cumprida por Oficial de Justiça, que fica autorizado
a fazer uso das prerrogativas do art. 212, § 2º do Código de Processo Civil, aplicado por analogia”.
Turiaçu, 01 de junho de 2017.

Urbanete de Angiolis Silva
Juíza de Direito

SEDE DO JUÍZO: Fórum Desembargadora Josefa Ribeiro da Costa - Avenida Santos Dumont, s/n.º - Canário - Turiaçu-MA.

EDITAL DE LEILÃO
CARTA PRECATÓRIA N. 800-96.8.10.0136 (COMARCA DE TURIAÇU)
CARTA PRECATÓRIA DE ALIENAÇÃO N. 409/2015 – 11ª VARA FEDERAL
A DOUTORA URBANETE DE ANGIOLIS SILVA, MMª JUÍZA DE DIREITO TITULAR DA COMARCA DE TURIAÇU, TORNA
PÚBLICO QUE SERÁ REALIZADO LEILÃO DA JUSTIÇA ESTADUAL:
REFERENTE: EXECUÇÃO FISCAL nº 2001.37.00.005779-1, proposta pela UNIÃO FAZENDA NACIONAL, em face de VIAÇÃO
NORTE BRASILEIRO LTDA.
CNPJ: 23.677.222/0001-49.
OBJETOS DO LEILÃO: 1) Uma área de Terras de 3.800 (três mil e oitocentos) hectares, desmembrada da data Caxias e
Santa Rosa, no município de Turiaçu/MA, objeto do Registro nº 01, Matrícula 2586 fls. 132 do Livro 2-J de Registro Geral,
do Cartório de Turiaçu/MA.
VALOR DO BEM (AVALIAÇÃO): Área reavaliada em R$ 1.253.040,30 (atualizável à data do pagamento).
LEILOEIRO: Vívian Aranha Ramos.
DATAS E HORÁRIOS: 1º LEILÃO: dia 24/07/2017, às15 horas. 2º LEILÃO: 07/08/2017, às 15 horas(a ser realizado na hipótese
de o bem não alcançar lanço igual ou superior ao saldo devedor.
Da designação supra fica(m) o(s) Executado(s) e eventual(ais) credor(es) hipotecário(s) devidamente intimado(s), caso não sejam
localizados(s) para intimação pessoal.
LOCAL DO LEILÃO: Átrio do Fórum da Comarca de Turiaçu/Ma, localizado na Av. Santos Dumont, s/nº, Canário, Turiaçu/MA.
DADO E PASSADO na Secretaria da Vara Única da Comarca de Turiaçu, em 28 de junho de 2017. EU, Ana Raquel Gonçalves
Campos, secretária Judicial o digitei o EDITAL, o conferi e o subscrevo.

Urbanete de Angiolis Silva
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Juíza de Direito Titular
Comarca de Turiaçu

PROCESSO Nº 0000548-98.2013.8.10.0136 (4672013)
AÇÃO: PROCESSO CAUTELAR | BUSCA E APREENSÃO

REQUERENTE: BANCO BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
ADVOGADO: MILENA FERNANDA MASSONI MOURA ( OAB 9697-MA )

REQUERIDO: FRANCISCO ARAUJO DE OLIVEIRA

Processo nº. 548-98.2013.8.10.0136 (4672013)Classe: Ação de Busca e ApreensãoRequerente: Bradesco Administradora de
Consórcios LtdaRequerido: Francisco Araújo de Oliveira DESPACHO 1. R.h; 2. Vistos em correição;3. Indefiro o pedido formulado
à fl. 61, tendo em vista que já houve prolação de sentença nos respectivos autos (fl. 55).4. Certificado o trânsito em julgado,
arquivem-se os presentes autos, com baixa na distribuição.Intimem-se.Turiaçu, (MA), 23 de janeiro de 2017. Urbanete de Angiolis
SilvaJuíza de Direito Resp: 113407

Processo nº.1002-73.2016.8.10.0136 (10032016)
Classe: Mandado de Segurança com Pedido de Liminar
Impetrante:Robson de Melo Pereira
Advogado (a): Ghirlayne Ferreira Vitoriano OAB/MA nº 5.390 e Daciane Pereira Fernandes, OAB/MA 12.365
Impetrado:Joaquim Umbelino Ribeiro

DECISÃO
Trata-se de Mandado de Segurança com Pedido Liminar impetrado por Robson de Melo Pereiraem face de Joaquim Umbelino
Ribeiro, ambos qualificados nos autos. Afirma o impetrante, em síntese, que é vigilante do Município de Turiaçu, lotado na S.
Educação e que não estaria recebendo o adicional de risco de vidaregulado na Lei Estadual n. 6.107/94 e Lei Municipal n.
706/2016, o que o fez recorrer ao Poder Judiciário, no intuito de assegurar à percepção do alegado direito líquido e certo, já a partir
da concessão de decisão liminar.
Instruiu a inicial com os documentos de fls. 10/17.
Despacho à fl. 20, ordenando à emenda da inicial.
Emenda à inicial providenciada às fls. 23.
Vieram os autos conclusos.
Fundamento e decido.
De início, observo que tendo sido, preliminarmente, regularizados os defeitos processuais capazes de dificultar o julgamento do
mérito da presente demanda, conforme apontados no despacho inaugural, verifico que a petição inicial encontra-se merecedora de
trânsito, razão pela qual passo a apreciar o pedido liminar formulado nos autos.
O mérito do pedido liminar, no caso vertente, não pode ser sequer examinado, conforme prevê o art. 70, parágrafo 20 da Lei n.
12.016/09, in verbis:
Art. 7o Ao despachar a inicial, o juiz ordenará:
(omissis);
§ 2o Não será concedida medida liminar que tenha por objeto a compensação de créditos tributários, a entrega de
mercadorias e bens provenientes do exterior, a reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a concessão de
aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza.(sem grifo no original)
Ora, no caso dos autos, o Impetrante pretende à percepção de valor atinente a adicional de risco de vida, o que repercute em
pagamento, ou seja, despesa a ser realizada pela Fazenda Pública em sede liminar, o que encontra óbice legal.
Vale ressaltar que até mesmo em caso de prolação de sentença que tenha por objeto a liberação de recurso, inclusão em folha
de pagamento, reclassificação, equiparação, concessão de aumento ou extensão de vantagens a servidores da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios somente poderá ser executada após seu trânsito em julgado, nos termos do art. 20-B
da Lei n. 9.494/97.
Assim, é que a Lei de Mandado de Segurança em seu art. 70, § 20, conforme alhures mencionado, veda a concessão liminar que se
destine a pagamento de qualquer natureza. Aliás, nesse sentido tem se encaminhado à jurisprudência:
PEDIDO DE SUSPENSÃO DE LIMINAR E DE SENTENÇA. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA CONTRA O PODER
PÚBLICO. PAGAMENTO A SERVIDOR PÚBLICO. FLAGRANTE ILEGITIMIDADE. A decisão que antecipou os efeitos da
tutela incorre no que a lei denomina de flagrante ilegitimidade porque a lei veda a concessão de medida liminar ou tutela
antecipada que tenha por objeto pagamento de qualquer natureza (art. 20-B da Lei n. 9.494, de 1997 e art. 70, § 20, da Lei n.
12.016, de 2009)e na espécie é disso que se trata. Agravo Regimental não provido. (AgRg na SLS 1.502/PI, rel. Min. Ari
Pargendler, Corte Especial, j. 29/08/2012, DJe. 06/09/2012.
AGRAVO REGIMENTAL. SUSPENSÃO DE LIMINAR. SERVIDOR PÚBLICO. IMPLANTAÇÃO E PAGAMENTO DE
GRATIFICAÇÃO. LESÃO À ORDEM ECONÔMICA.
- O cumprimento imediato da decisão impugnada, sem a anterior e necessária previsão orçamentária, tem o potencial de causar
grave lesão às finanças públicas do Estado.
- Conforme já decidiu esta Corte “a concessão de aumento de vencimentos pela incorporação de vantagens
antes do trânsito em julgado da decisão coloca em situação delicada o equilíbrio das já combalidas finanças

Página 2250 de 2382 Diário da Justiça Eletrônico Disponibilização: 30/06/2017
Edição nº 114/2017 Publicação: 03/07/2017

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO - Praça Dom Pedro II, s/n Centro - CEP 65010-905 - São Luis-MA - Fone: (98) 2106-9000 - www.tjma.jus.br
Diário da Justiça Eletrônico - Diretoria Judiciária - Coordenadoria de Jurisprudência e Publicações - Fone: (98) 2106 9805 / 9810 / 9896 / 9897 - publicacoes@tj.ma.gov.br



públicas estaduais. A interferência abrupta na administração financeira do Estado-Membro é, todas as luzes,
desastrosa e deve ser evitada” (AgRgna SS n. 375/PA). Agravo regimental improvido. (AgRg na SS 1.870/RN, Rel. Min. Cesar
Asfor Rocha, Corte Especial, j. 03/12/2008, DJe 05/02/2009).
Cumpre, por fim, destacar que o eventual deferimento da medida liminar vindicada, além de malferir à legislação de regência
também implicaria em potencial dano reverso aos cofres públicos, diante do posicionamento jurisprudencial que afasta a
possibilidade de devolução de valores, em caso de hipotética revogação do decisumpreliminar:
PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUXÍLIO-
DOENÇA. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. REVOGAÇÃO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES RECEBIDOS. DESCABIMENTO.
PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1.Consoante jurisprudência do STJ, os valores percebidos pelo segurado, por força de tutela antecipada posteriormente
revogada, não devem ser devolvidos aos cofres públicos.
2. Agravo Regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 227.251/DF, rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda
Turma, j. 23/10/2012, DJe 06/11/2012).
Assim, ao azo do exposto, considerando a vedação legal quanto a concessão liminar do pedido formulado, em outro sentido não
se pode convergir, senão pelo seu indeferimento.
Decido.
Isto exposto, com fundamento nos termos do art. 70, § 20da Lei n. 12.016/09, indefiro o pedido liminar formulado pelo Impetrante.
Outrossim, defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita.
Notifique-se pessoalmentea autoridade Impetrada para, no prazo de 10 (dez) dias, prestar as informações que reputar necessárias,
remetendo-lhe cópia da inicial com os respectivos documentos que a instruem.
Dê-se ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial sem
documentos, para que, querendo, ingresse no feito.
Prestadas as informações e havendo a juntada documental, intime-se o Impetrante, via DJE, para manifestar-se no prazo de 05
(cinco) dias.
Após, abra-se vista ao Ministério Público.
Manifestando-se o Ministério Público, sejam os autos imediatamente remetidos à conclusão.
Notifique-se.
Intimem-se.
Cumpra-se com urgência e prioridade.
Uma via desta decisão será utilizada como MANDADO, devendo ser cumprido por Oficial de Justiça, que fica autorizado a
fazer uso das prerrogativas do art. 212, § 2º do Código de Processo Civil, aplicado por analogia.
Turiaçu, 24 de abril de 2017.

Urbanete de Angiolis Silva
Juíza de Direito

Processo nº.1005-28.2016.8.10.0136 (10062016)
Classe: Mandado de Segurança com Pedido de Liminar
Impetrante:Raimundo de Jesus Pinto
Advogado (a): Ghirlayne Ferreira Vitoriano OAB/MA nº 5.390 e Daciane Pereira Fernandes, OAB/MA 12.365
Impetrado:Joaquim Umbelino Ribeiro

DECISÃO
Trata-se de Mandado de Segurança com Pedido Liminar impetrado por Raimundo de Jesus Pintoem face de Joaquim Umbelino
Ribeiro, ambos qualificados nos autos. Afirma o impetrante, em síntese, que é vigilante do Município de Turiaçu, lotado na S.
Obras Transporte e que não estaria recebendo o adicional de risco de vidaregulado na Lei Estadual n. 6.107/94 e Lei Municipal n.
706/2016, o que o fez recorrer ao Poder Judiciário, no intuito de assegurar à percepção do alegado direito líquido e certo, já a partir
da concessão de decisão liminar.
Instruiu a inicial com os documentos de fls. 09/17.
Despacho à fl. 20, ordenando à emenda da inicial.
Emenda à inicial providenciada às fls. 23.
Vieram os autos conclusos.
Fundamento e decido.
De início, observo que tendo sido, preliminarmente, regularizados os defeitos processuais capazes de dificultar o julgamento do
mérito da presente demanda, conforme apontados no despacho inaugural, verifico que a petição inicial encontra-se merecedora de
trânsito, razão pela qual passo a apreciar o pedido liminar formulado nos autos.
O mérito do pedido liminar, no caso vertente, não pode ser sequer examinado, conforme prevê o art. 70, parágrafo 20 da Lei n.
12.016/09, in verbis:
Art. 7o Ao despachar a inicial, o juiz ordenará:
(omissis);
§ 2o Não será concedida medida liminar que tenha por objeto a compensação de créditos tributários, a entrega de
mercadorias e bens provenientes do exterior, a reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a concessão de
aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza.(sem grifo no original)
Ora, no caso dos autos, o Impetrante pretende à percepção de valor atinente a adicional de risco de vida, o que repercute em
pagamento, ou seja, despesa a ser realizada pela Fazenda Pública em sede liminar, o que encontra óbice legal.
Vale ressaltar que até mesmo em caso de prolação de sentença que tenha por objeto a liberação de recurso, inclusão em folha
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de pagamento, reclassificação, equiparação, concessão de aumento ou extensão de vantagens a servidores da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios somente poderá ser executada após seu trânsito em julgado, nos termos do art. 20-B
da Lei n. 9.494/97.
Assim, é que a Lei de Mandado de Segurança em seu art. 70, § 20, conforme alhures mencionado, veda a concessão liminar que se
destine a pagamento de qualquer natureza. Aliás, nesse sentido tem se encaminhado à jurisprudência:
PEDIDO DE SUSPENSÃO DE LIMINAR E DE SENTENÇA. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA CONTRA O PODER
PÚBLICO. PAGAMENTO A SERVIDOR PÚBLICO. FLAGRANTE ILEGITIMIDADE. A decisão que antecipou os efeitos da
tutela incorre no que a lei denomina de flagrante ilegitimidade porque a lei veda a concessão de medida liminar ou tutela
antecipada que tenha por objeto pagamento de qualquer natureza (art. 20-B da Lei n. 9.494, de 1997 e art. 70, § 20, da Lei n.
12.016, de 2009)e na espécie é disso que se trata. Agravo Regimental não provido. (AgRg na SLS 1.502/PI, rel. Min. Ari
Pargendler, Corte Especial, j. 29/08/2012, DJe. 06/09/2012.
AGRAVO REGIMENTAL. SUSPENSÃO DE LIMINAR. SERVIDOR PÚBLICO. IMPLANTAÇÃO E PAGAMENTO DE
GRATIFICAÇÃO. LESÃO À ORDEM ECONÔMICA.
- O cumprimento imediato da decisão impugnada, sem a anterior e necessária previsão orçamentária, tem o potencial de causar
grave lesão às finanças públicas do Estado.
- Conforme já decidiu esta Corte “a concessão de aumento de vencimentos pela incorporação de vantagens
antes do trânsito em julgado da decisão coloca em situação delicada o equilíbrio das já combalidas finanças
públicas estaduais. A interferência abrupta na administração financeira do Estado-Membro é, todas as luzes,
desastrosa e deve ser evitada” (AgRgna SS n. 375/PA). Agravo regimental improvido. (AgRg na SS 1.870/RN, Rel. Min. Cesar
Asfor Rocha, Corte Especial, j. 03/12/2008, DJe 05/02/2009).
Cumpre, por fim, destacar que o eventual deferimento da medida liminar vindicada, além de malferir à legislação de regência
também implicaria em potencial dano reverso aos cofres públicos, diante do posicionamento jurisprudencial que afasta a
possibilidade de devolução de valores, em caso de hipotética revogação do decisumpreliminar:
PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUXÍLIO-
DOENÇA. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. REVOGAÇÃO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES RECEBIDOS. DESCABIMENTO.
PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1.Consoante jurisprudência do STJ, os valores percebidos pelo segurado, por força de tutela antecipada posteriormente
revogada, não devem ser devolvidos aos cofres públicos.
2. Agravo Regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 227.251/DF, rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda
Turma, j. 23/10/2012, DJe 06/11/2012).
Assim, ao azo do exposto, considerando a vedação legal quanto a concessão liminar do pedido formulado, em outro sentido não
se pode convergir, senão pelo seu indeferimento.
Decido.
Isto exposto, com fundamento nos termos do art. 70, § 20da Lei n. 12.016/09, indefiro o pedido liminar formulado pelo Impetrante.
Outrossim, defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita.
Notifique-se pessoalmentea autoridade Impetrada para, no prazo de 10 (dez) dias, prestar as informações que reputar necessárias,
remetendo-lhe cópia da inicial com os respectivos documentos que a instruem.
Dê-se ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial sem
documentos, para que, querendo, ingresse no feito.
Prestadas as informações e havendo a juntada documental, intime-se o Impetrante, via DJE, para manifestar-se no prazo de 05
(cinco) dias.
Após, abra-se vistas ao Ministério Público.
Manifestando-se o Ministério Público, sejam os autos imediatamente remetidos à conclusão.
Notifique-se.
Intimem-se.
Cumpra-se com urgência e prioridade.
Uma via desta decisão será utilizada como MANDADO, devendo ser cumprido por Oficial de Justiça, que fica autorizado a
fazer uso das prerrogativas do art. 212, § 2º do Código de Processo Civil, aplicado por analogia.
Turiaçu, 24 de abril de 2017.

Urbanete de Angiolis Silva
Juíza de Direito

Processo nº: 1343-70.2014.8.10.0136 (13542014)
Classe: Ação Indenizatória
Requerente: Ângela Maria Ribeiro
Advogado(a): Gilson Freitas Marques, OAB(MA) nº 2769
Requerido: Banco Cruzeiro do Sul S/A
Advogado(a): Carla da Prato Campos, OAB(SP) nº 156844 e Carlos Eduardo Pereira Teixeira, OAB(SP) nº 327026

SENTENÇA

Dispensado o relatório na forma prevista pelo art. 38 da Lei n. 9.099/95;
Fundamento e Decido.
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De início, observo que a petição inicial fora deferida, determinando-se a intimação e citação das partes para audiência de
conciliação, a fim de que se tentasse um acordo.
No entanto, no termo de Audiência de Conciliação realizada em 29/07/2015 constatou-se a ausência da requerente, a despeito de
sua intimação, conforme documento de fls. 48/49.
Nestes casos, preceitua o artigo 51, inciso I, da Lei 9.099/95: "Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I-
quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo."
Assim, diante da comprovada ausência da autora no ato designado, em outro sentido não se pode convergir, senão pela extinção
prematura do feito sem resolução do mérito.
Decido.
Ante ao exposto, com fundamento nos termos dos artigos 485, inciso IV do Código de Processo Civil c/c o artigo 51, inciso I da lei
9.099/95, JULGO EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
Sem custas.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Após o cumprimento, arquivem-se os presentes autos.
Turiaçu, 24 de abril de 2017.

Urbanete de Angiolis Silva
Juíza de Direito

Processo nº: 1345-40.2014.8.10.0136 (13562014)
Classe: Ação Indenizatória
Requerente: Almedes Oliveira Ribeiro
Advogado(a): Gilson Freitas Marques, OAB(MA) nº 2769
Requerido: Banco Cifra S/A
Advogado(a): Fabio Frasato Caires, OAB(SP) nº 124809, OAB(RJ) nº 176090, OAB(BA) nº 28478, OAB(PE) nº 1105-A, OAB(CE)
nº 29282-A e OAB(PB) nº 2461-A

SENTENÇA

Dispensado o relatório na forma prevista pelo art. 38 da Lei n. 9.099/95;
Fundamento e Decido.
De início, observo que a petição inicial fora deferida, determinando-se a intimação e citação das partes para audiência de
conciliação, a fim de que se tentasse um acordo.
No entanto, no termo de Audiência de Conciliação realizada em 29/07/2015 constatou-se a ausência da requerente, a despeito de
sua intimação, conforme documento de fls. 50/51.
Nestes casos, preceitua o artigo 51, inciso I, da Lei 9.099/95: "Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I-
quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo."
Assim, diante da comprovada ausência da autora no ato designado, em outro sentido não se pode convergir, senão pela extinção
prematura do feito sem resolução do mérito.
Decido.
Ante ao exposto, com fundamento nos termos dos artigos 485, inciso IV do Código de Processo Civil c/c o artigo 51, inciso I da lei
9.099/95, JULGO EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
Sem custas.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Após o cumprimento, arquivem-se os presentes autos.
Turiaçu, 24 de abril de 2017.

Urbanete de Angiolis Silva
Juíza de Direito

Processo Nº.1358-39.2014.8.10.0136 (13692014)
Classe: Ação Declaratória
Requerente: Pedro Rodrigues do Nascimento
Advogado(a): Luis Fernando Caldas Filho, OAB(MA) nº 10859
Requerido(a): Banco ITAU BMG S/A
Advogado(a): Giovanny Michael Vieira Navarro, OAB(MA) nº 9320-A

SENTENÇA

Dispensado o relatório (art. 38 da Lei n.º 9.099/95).
Fundamento e decido.
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No caso dos autos, entendo despicienda a produção de outras provas além das documentais já apresentadas pelas partes, posto
que, quando a questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir
novas prova em audiência. O Código de Processo Civil autoriza o magistrado a conhecer diretamente do pedido, proferindo
sentença (art. 355, inciso I do CPC). É o exercício do que se convencionou chamar de julgamento antecipado do mérito.
Observo, de início, que inexistem questões preliminares a serem apreciadas, razão pela qual passo a conhecer direitamente do
pedido.
No mérito, entendo que é obrigação do banco certificar-se de que a pessoa que se lhe apresenta para contratar empréstimos
possui as identificações civis de praxe, não sendo admissível que se contrate com uma pessoa e as consequências do negócio
recaiam sobre outra, um terceiro, estranho a essa transação.
Desse modo, vejo que o banco demandado se desincumbiu do ônus de provar fato impeditivo do direito do autor (art.373, II do
CPC). Vale ressaltar que militava em desfavor do requerido a inversão do ônus da prova, fato este verificável no mandado de
citação e intimação dos autos (fl.13), em relação ao qual o requerido se desincumbiu com eficácia, conforme adiante se verá.
Partindo-se de tal premissa, observo que a defesa apresentada está devidamente instruída com provas documentais, as quais
demonstram ter sido a parte autora aquela que, efetivamente, contratou o empréstimo ora questionado, senão vejamos:
Em que pese o requerente alegar que não realizou o contrato de empréstimo consignado, o contexto probatório dos autos
demonstra que o negócio em apreço foi realmente firmado, vez que o banco requerido acostou à contestação cópia do
comprovante de transferência - TED em favor do requerente (fl. 21), prova esta que afasta possíveis prejuízos causados em
decorrência dos descontos ocorridos.
Com efeito, observadas as regras do mercado financeiro para contratação ´sub judice´, nada verifico de irregular ou abusivo, sendo
exigíveis pelo princípio ´pacta sunt servanda´ as prestações referentes ao empréstimo contratado. Constatando-se que há prova do
aludido contrato, o débito atribuído ao autor é devido, e, consequentemente, lícitos são os descontos levados a cabo pela
financeira requerida, não havendo cabimento para a alegação de dano moral.
Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos constantes na inicial.
Deixo de condenar ao pagamento das custas processuais e honorários de advogado, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.Defiro
o pedido de concessão de assistência judiciária gratuita, resguardando eventual interesse recursal da parte autora.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas legais.
Uma via desta decisão será utilizada como MANDADO, devendo ser cumprida por Oficial de Justiça, que fica autorizado a fazer
uso das prerrogativas do art. 212, § 2º do Código de Processo Civil, aplicado por analogia.
Turiaçu/MA, 19 de abril de 2017.

Urbanete de Angiolis Silva
Juíza de Direito Titular da Comarca de Turiaçu/MA

Processo n.: 178-80.2017.8.10.0136 (1812017)
Classe: Ação Indenizatória
Requerente: José Gaudino Roxo
Advogado(a): Jefferson Maciel Fonseca, OAB(MA) nº 13431
Requerido (a): Gol Linhas Aéreas

DESPACHO

Recebi hoje;
Defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita;
Diante do preenchimento dos requisitos do artigo 6º, inciso VIII do Código de Defesa do Consumidor, inverto o ônus da prova em
favor do(a) autor(a);
Cite-se a parte demandada para comparecer à audiência una de conciliação, instrução e julgamento, a ser realizada no dia
22/08/2017, às 11:30 horas, na Sala de Audiência deste Fórum de Justiça, nos termos do art. 18, § 10, da Lei n. 9.099/95,
advertindo-se a parte requerida que o não comparecimento implicará pena de confissão e julgamento antecipado da lide;
Intime-se o autor, via DJE, acerca da presente audiência, com a observância de que a sua ausência acarretará a extinção do
processo sem julgamento de mérito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei n. 9.099/95;
Ressalte-se que eventuais testemunhas deverão comparecer independentemente de intimação.

Uma via deste despacho servirá como mandado.

Turiaçu/MA, 22 de maio de 2017.

Urbanete de Angiolis Silva
Juíza de Direito Titular da Comarca de Turiaçu/MA

Processo nº: 18-89.2016.8.10.0136 (1822016)
Classe: Ação Anulatória
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Requerente: Ana Pacheco dos Santos
Advogado(a): Thais Yane Almeida Sousa, OAB(MA) nº 13811
Requerido: Banco BGN S/A

SENTENÇA

Tratam os presentes autos de pedido de desistência da ação formulado por Ana Pacheco dos Santos, qualificada nos autos, uma
vez que esta alega não ter mais interesse no prosseguimento do feito, consoante pedido de desistência de fl. 19.
Eis o breve relatório.
Passo a fundamentar.
Preceitua o Código de Processo Civil: "Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...) VIII- homologar a desistência da ação."
No caso dos autos, observo que houve a distribuição do feito, sem ter ocorrido, no entanto, a citação válida da parte adversa.
Assim, não tendo sido realizado o ato citatório, torna-se plausível a homologação da desistência suscitada pela parte, considerada
à intelecção do disposto no art. 485, § 40 do Código de Processo Civil.
Decido.
Diante do exposto, lastreada no teor do artigo 485, inciso VIII do Código de Processo Civil, homologo a desistência do pedido
formulado e, ato contínuo, DECLARO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

Sem custas.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Após o cumprimento, arquivem-se os presentes autos.
Turiaçu, 10 de abril de 2017.

Urbanete de Angiolis Silva
Juíza de Direito

Processo nº: 25-81.2016.8.10.0136 (252016)
Classe: Ação Anulatória
Requerente: Ana Pacheco dos Santos
Advogado(a): Thais Yane Almeida Sousa, OAB(MA) nº 13811
Requerido: Banco Panamericano S/A

SENTENÇA

Tratam os presentes autos de pedido de desistência da ação formulado por Ana Pacheco dos Santos, qualificada nos autos, uma
vez que esta alega não ter mais interesse no prosseguimento do feito, consoante pedido de desistência de fl. 22.
Eis o breve relatório.
Passo a fundamentar.
Preceitua o Código de Processo Civil: "Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...) VIII- homologar a desistência da ação."
No caso dos autos, observo que houve a distribuição do feito, sem ter ocorrido, no entanto, a citação válida da parte adversa.
Assim, não tendo sido realizado o ato citatório, torna-se plausível a homologação da desistência suscitada pela parte, nos termos
da intelecção do disposto no art. 485, § 40 do Código de Processo Civil.
Decido.
Diante do exposto, lastreada no teor do artigo 485, inciso VIII do Código de Processo Civil, homologo a desistência do pedido
formulado e, ato contínuo, DECLARO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

Sem custas.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Após o cumprimento, arquivem-se os presentes autos.
Turiaçu, 10 de abril de 2017.

Urbanete de Angiolis Silva
Juíza de Direito

Processo nº: 259-63.2016.8.10.0136 (2602016)
Classe: Ação Indenizatória
Requerente: Raimundo Domingos Carneiro
Advogado(a): Gilson Freitas Marques, OAB(MA) nº 2769
Requeridos: Banco Bradesco S/A - Advogado(a): José Almir da R. Mendes Junior, OAB(RN) nº 392-A
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Visa do Brasil Empreendimentos Ltda - Advogado(a): Carolina Neves do Patroínio Nunes, OAB(MA) nº 249937

SENTENÇA

Dispensado o relatório na forma prevista pelo art. 38 da Lei n. 9.099/95;
Fundamento e Decido.
De início, observo que a petição inicial fora deferida, determinando-se a intimação e citação das partes para audiência de
conciliação, a fim de que se tentasse um acordo.
No entanto, no termo de Audiência de Conciliação realizada em 27/03/2017 constatou-se a ausência do requerente, a despeito de
sua intimação, conforme documentos de fls.14 e 16.
Nestes casos, preceitua o artigo 51, inciso I, da Lei 9.099/95: "Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I-
quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo."
Assim, diante da comprovada ausência do autor no ato designado, em outro sentido não se pode convergir, senão pela extinção
prematura do feito sem resolução do mérito.
Decido.
Ante ao exposto, com fundamento nos termos dos artigos 485, inciso IV do Código de Processo Civil c/c o artigo 51, inciso I da lei
9.099/95, JULGO EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
Sem custas.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Após o cumprimento, arquivem-se os presentes autos.
Turiaçu, 10 de abril de 2017.

Urbanete de Angiolis Silva
Juíza de Direito

Processo n.: 319-02.2017.8.10.0136 (3222017)
Classe: Ação Anulatória
Requerente: Maria Amélia de Sousa Costa
Advogado(a): Camilla Barroso Graça, OAB(MA) nº 13060
Requerido (a): Banco BGN SA

DESPACHO

Recebi hoje;
Defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita;
Diante do preenchimento dos requisitos do artigo 6º, inciso VIII do Código de Defesa do Consumidor, inverto o ônus da prova em
favor do(a) autor(a);
Cite-se a parte demandada para comparecer à audiência una de conciliação, instrução e julgamento, a ser realizada no dia
22/08/2017, às 12 horas, na Sala de Audiência deste Fórum de Justiça, nos termos do art. 18, § 10, da Lei n. 9.099/95, advertindo-
se a parte requerida que o não comparecimento implicará pena de confissão e julgamento antecipado da lide;
Intime-se o autor, via DJE, acerca da presente audiência, com a observância de que a sua ausência acarretará a extinção do
processo sem julgamento de mérito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei n. 9.099/95; Advirta-se ainda a parte autora que esta
deverá apresentar, até a sessão da audiência aprazada, extratos de movimentações bancárias referentes ao período da
contratação, ora impugnada, em atenção ao teor do Enunciado 1 (I Fórum de Debates da Magistratura Maranhense).
Ressalte-se que eventuais testemunhas deverão comparecer independentemente de intimação.

Uma via deste despacho servirá como mandado.

Turiaçu/MA, 12 de junho de 2017.

Urbanete de Angiolis Silva
Juíza de Direito Titular da Comarca de Turiaçu/MA

Processo nº: 417-21.2016.8.10.0136 (4182016)
Classe: Ação Declaratória
Requerente: Raimundo Sebastião Ribeiro
Advogado(a): Luis Fernando Caldas Filho, OAB(MA) nº 10859
Requerido: Banco BMG S/A
Advogado(a): Carlos Eduardo Pereira Teixeira, OAB(SP) nº 327026 e OAB(RJ) nº 100945

SENTENÇA
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Tratam os presentes autos de pedido de homologação de acordo formulado por Raimundo Sebastião Ribeiro e Banco BMG S/A,
ambos qualificados nos autos, pretendendo o encerramento da presente controvérsia, tendo em vista a composição realizada,
consoante Acordo Extrajudicial de fls. 57/59.
Eis o breve relatório.
Passo a fundamentar.
Inicialmente, impende ressaltar que a questão tratada nos presentes autos foi cingida pela autocomposição, propiciando, assim, o
fim do descontentamento entre as partes, as quais transigiram e realizaram acordo.
Com efeito, o art. 487, inciso III, alínea b, do Código de Processo Civil, preconiza ser o presente caso hipótese de extinção do feito
com resolução do mérito, litteris: Haverá resolução de mérito quando o juiz: III - homologar: (...); b) a transação;
Decido.
Diante do exposto, HOMOLOGO, por sentença, o acordo celebrado entre as partes às fls. 57/59, o qual passa a fazer parte da
presente decisão, para que possa surtir os seus jurídicos e legais efeitos, ficando, após o cumprimento da obrigação, extinto o
processo com julgamento do mérito, nos termos do art. 487, inciso III, alínea b, do Código de Processo Civil, valendo como título
executivo judicial, nos termos do artigo 515, inciso II do codex.
Sem custas.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Após o cumprimento, arquivem-se os presentes autos.
Turiaçu, 20 de abril de 2017.

Urbanete de Angiolis Silva
Juíza de Direito

Processo nº: 424-13.2016.8.10.0136 (4252016)
Classe: Ação Declaratória
Requerente: Nair Cardoso
Advogado(a): Luis Fernando Caldas Filho, OAB(MA) nº 10859
Requerido: Banco Banrisul
Advogado(a): Carolina Ribeiro Lopes Kucera, OAB(RS) nº 75065 e OAB(SE) nº 876-A

SENTENÇA

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95.
Passo a fundamentar.
Tratam os presentes autos de pedido de desistência da ação formulado em sede de audiência de conciliação por Nair Cardoso,
devidamente qualificada nos autos.
Preceitua o Código de Processo Civil: "Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...) VIII- homologar a desistência da ação."
No caso dos autos, observo que houve a citação válida da parte adversa e seu comparecimento em audiência de conciliação
designada (fl. 18). Presente também a parte autora, oportunidade em que formulou pedido de desistência da presente ação, em
relação ao qual não houve insurgência pela parte requerida. Portanto, torna-se plausível a homologação da desistência suscitada
pela parte, considerada à intelecção do disposto no art. 485, § 40 do Código de Processo Civil.
Decido.
Diante do exposto, lastreada no teor do artigo 485, inciso VIII do Código de Processo Civil, homologo a desistência do pedido
formulado e, ato contínuo, DECLARO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

Sem custas.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Após o cumprimento, arquivem-se os presentes autos.
Turiaçu, 10 de abril de 2017.

Urbanete de Angiolis Silva
Juíza de Direito

Processo nº. 539-34.2016.8.10.0136 (5402016)
Classe: Ação de Repetição de Indébito
Requerente: Edenir de Jesus
Advogado(a): Antonio Augusto Sousa, OAB(MA) nº 4847
Requerido(a): Banco Bradesco S/A
Advogado(a): Wilson Sales Belchior, OAB(MA) nº 11099-A

SENTENÇA
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Dispensado o relatório na forma prevista pelo art. 38 da Lei n. 9.099/95;

Fundamento e Decido.
No caso dos autos, entendo despicienda a produção de outras provas além das documentais já apresentadas pelas partes, posto
que, quando a questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir
novas prova em audiência. O Código de Processo Civil autoriza o magistrado a conhecer diretamente do pedido, proferindo
sentença (art. 355, inciso I do CPC). É o exercício do que se convencionou chamar de julgamento antecipado do mérito.
No que pertine à preliminar suscitada de inépcia da inicial pela ausência de juntada documental pela parte autora, tenho-a por
improcedente, tendo em vista que esta fez prova mínima do direito alegado, bem como teve a inversão do ônus da prova deferida
em seu favor (fl. 12).
No mérito, entendo que é obrigação do banco certificar-se de que a pessoa que se lhe apresenta para contratar empréstimos
possui as identificações civis de praxe, não sendo admissível que se contrate com uma pessoa e as consequências do negócio
recaiam sobre outra pessoa, um terceiro, estranho a essa transação.
O banco reclamado não apresentou em sua contestação qualquer instrumento contratual em nome da parte demandante que
demonstrasse a realização de empréstimo consignado. Tampouco, demonstrou que o valor, sobre o qual versa o presente litígio,
fora, efetivamente, colocado à disposição do cliente.
Desse modo, vejo que o banco demandado não se desincumbiu do ônus de provar a ausência de fato constitutivo do direito do
autor (art. 373, II do CPC). Como é cediço, o Código de Defesa do Consumidor prevê textualmente que 'o fornecedor de serviços
responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos
à prestação dos serviços (...)' (art. 14, do CDC).
Vale ressaltar que militava em desfavor do requerido a inversão do ônus da prova, fato este verificável no mandado de citação e
intimação dos autos (fl. 12). Quanto a este ônus, diga-se de passagem, em relação ao qual o requerido não se desincumbiu, este
não pode alegar que o desconhecia.

Assim, ante a ausência de prova contrária à verossimilhança das afirmações da parte autora, resta demonstrado o efetivo defeito
na prestação de serviço bancário, consistente na facilitação de operação de crédito pessoal a terceira pessoa, que se fez passar
pelo reclamante, com desconto diretamente na conta corrente da parte autora, resultando-lhe prejuízos materiais e morais, que
poderiam ser evitados se o banco exigisse requisitos mínimos de segurança (a exemplo da exigência de efetiva identificação civil)
para a realização do negócio jurídico. Ilustrando, julgado da lavra do nosso Egrégio Tribunal de Justiça:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - USO DE DOCUMENTOS
PESSOAIS POR TERCEIRO - RISCO DO EMPREENDIMENTO (não incidência da excludente prevista no art. 14, § 3º, inciso II do
CDC) - DANOS MORAIS (IN RE IPSA) E MATERIAIS CARACTERIZADOS - VERBA INDENIZATÓRIA MANTIDA - EX OFFIO,
INCLUSÃO DOS JUROS E CORRECÃO MONETÁRIA NOS TERMOS DAS SÚMULAS 54 e 362 DO STJ. I - À instituição
financeira, na condição de fornecedor de serviços, compete velar pela legitimidade dos negócios jurídicos que realiza, inserindo-se
nos riscos inerentes às suas atividades a responsabilização pela entabulação de contrato de empréstimo pessoal de forma
"fraudulenta", isto é, por terceira pessoa, que para tanto se utiliza de documentos pessoais de outrem (apelado), tornando-se de tal
maneira o responsável pelo mútuo confiado e pelas consequências dele oriundas. II - Provado o desconto de empréstimo
contratado por terceiro, bem como, a responsabilidade da instituição financeira no referido evento, o dano moral fica evidenciado
(in re ipsa), sem a necessidade de qualquer outra prova para a sua ocorrência, prevalecendo o entendimento de que basta a
demonstração do nexo de causalidade entre o dano e a conduta do ofensor para que surja o dever de indenizar. IV - Apelação
conhecida e improvida. Unânime (TJ/MA, Ac 1040022011, rel. Des. ANILDES DE JESUS BERNARDES CHAVES CRUZ,
14/07/2011).
Quanto ao pedido de repetição de indébito, tenho-o por procedente, tendo em vista o disposto no parágrafo único do art. 42 do
Código de Defesa do Consumidor, segundo o qual "o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito,
por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano
justificável", o que é o caso.
Com relação aos danos morais, entendo que o quantum indenizatório deve ser fixado de modo a dar uma compensação ao lesado
pela dor sofrida, porém não pode ser de maneira tal que lhe pareça conveniente ou vantajoso o abalo suportado (TJSC, Apelação
Cível 2006.048040-2, 2ª C. de Direito Civil, Rel.Des. Mazoni Ferreira. J.08/02/2007).
Ante o exposto, e considerando demonstrados o nexo de causalidade entre a conduta perpetrada pelo banco réu, o prejuízo e o
dissabor sofridos pelo reclamante, JULGO PROCEDENTES os pedidos para a) condenar o reclamado a pagar à parte autora o
valor de R$ 10.185,12 (dez mil, cento e oitenta e cinco reais e doze centavos) a título de repetição de indébito, uma vez que foi
realizado o pagamento de 33 (trinta e três) parcelas no valor de R$ 154,32 (cento e cinquenta e quatro reais e trinta e dois
centavos), conforme documentos de fl. 10 dos autos; c) a pagar-lhe também, a importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais) pelos
danos morais sofridos, acrescidos de juros de mora à razão 1% ao mês, desde o evento danoso (art. 398 do CC c/c Súmula 54 do
STJ) e correção monetária, a partir da presente decisão (Súmula 362 do STJ).
Outrossim, determino que o requerido cancele os descontos no benefício da parte autora.
Sem custas.
Após o trânsito em julgado, arquive-se com baixa na distribuição e no sistema Themis.
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Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Uma via desta decisão será utilizada como MANDADO, devendo ser cumprida por Oficial de Justiça, que fica autorizado a fazer
uso das prerrogativas do art. 212, § 2º do Código de Processo Civil, aplicado por analogia.

Turiaçu/MA, 20 de fevereiro de 2017.

Urbanete de Angiolis Silva
Juíza de Direito Titular da Comarca de Turiaçu/MA

Processo nº. 539-34.2016.8.10.0136 (5402016)
Classe: Ação de Repetição de Indébito
Requerente: Edenir de Jesus
Advogado(a): Antonio Augusto Sousa, OAB(MA) nº 4847
Requerido(a): Banco Bradesco
Advogado(a): Wilson Sales Belchior, OAB(MA) nº 11099-A

DESPACHO

1. Recebi hoje;
2. Certifique a Secretaria Judicial se houve a publicação da sentença proferida nos autos, providenciando-a, caso não tenha
ocorrido.
3. Considerando a juntada de termo de acordo celebrado pelas partes em momento posterior à prolação da sentença nestes autos
(fls. 48/54), o que inviabilizou a sua homologação, intimem-se as partes, a fim de que, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestem
acerca do pedido de expedição de alvará judicial, formulado pelo autor à fl. 66, requerendo o que entender devido, sob pena de
levantamento do respectivo valor e extinção do feito.
4. Intime-se. Cumpra-se.
5. Após, façam-me conclusos.
Uma via deste despacho será utilizada como MANDADO, devendo ser cumprida por Oficial de Justiça, que fica autorizado a fazer
uso das prerrogativas do art. 212, § 2º, do Código de Processo Civil, aplicado por analogia.
Turiaçu/MA, 10 de maio de 2017.

Urbanete de Angiolis Silva
Juíza de Direito Titular da Comarca de Turiaçu/MA

Tutóia

Processo número 1060-73.2016.8.10.0137
Ação:EXECUÇÃO FISCAL
Juiz Francisco Eduardo Girão Braga
Exequente:Conselho Regional de Contabilidade do Maranhão
Advogado:Carlos Renato Almeida Marinho OAB/MA 5183
Requerido:Associação Com e Industrial de Tutóia
Finalidade: INTIMAR a parte exequente, através de seu advogado para, no prazo de 15(quinze) dias, se manifestar acerca
da certidão do Oficial de Justiça fls.97- "DEIXEI DE PENHORAR BEM DO EXECUTADO, EM RAZÃO DE TER COMPARECIDO
NA PRAÇA TEREMEMBÉS, SENDO LÁ, INDAGUEI O SR. JAMES BAQUIL(ANTIGO RESPONSAVEL PELA ASSOCIAÇÃO), O
QUAL DISSE QUE A REFERIDA ASSOCIAÇÃO NÃO EXISTE MAIS E POR MIM FOI CONSTATADO.BEM COMO, NÃO
LOCALIZEI BENS POSSIVEIS DE PENHORA, POIS A EXECUTADA NÃO POSSUI MAIS SEDE NESTA CIDADE.AÍ ENTÃO,
COMPARECI AO CARTORIO DE IMOVEIS, ONDE FIZ UM LEVANTAMENTO DE BENS EM NOME DA EXECUTADA, A QUAL
RESOU INFRUTIFERA"..
Tutoia-MA, 27 de junho de 2017.
Samilde Araújo Mendonça
Secretária Judicial

Urbano Santos

Página 2259 de 2382 Diário da Justiça Eletrônico Disponibilização: 30/06/2017
Edição nº 114/2017 Publicação: 03/07/2017

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO - Praça Dom Pedro II, s/n Centro - CEP 65010-905 - São Luis-MA - Fone: (98) 2106-9000 - www.tjma.jus.br
Diário da Justiça Eletrônico - Diretoria Judiciária - Coordenadoria de Jurisprudência e Publicações - Fone: (98) 2106 9805 / 9810 / 9896 / 9897 - publicacoes@tj.ma.gov.br



PROCESSO Nº 0000187-36.2017.8.10.0138 (1962017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

REQUERENTE: MARIA JOSE ESCORCIO SILVA
ADVOGADO: JENNEFER PEREIRA MACIEL ( OAB 10704-MA )

REQUERIDO: BANCO BMB S/A
ADVOGADO: FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES ( OAB 11442A-MA )

Processo: 187-36.2017.8.10.0138 (196/2017)Requerente: Maria José Escorcio SilvaRequerido: Banco BMB S/ASENTENÇA
CÍVELDispensado o relatório (art. 38 da Lei nº 9.099/95).Decido.Através da presente demanda, busca a autora (a) declaração de
inexistência do contrato de empréstimo de nº 011452256, (b) repetição de indébito das parcelas já debitadas, (c) indenização pelos
danos morais suportados e (d) pedido de tutela de urgência para suspender os descontos de seus proventos.Alega, em suma, que
não foi firmado qualquer contrato com a parte demandada, mas, mesmo assim, passou a sofrer descontos mensais em seu
benefício, causando-lhe prejuízos.O banco requerido, por sua vez, juntou aos autos contestação com argüição da preliminar de
incompetência do juizado, bem como apresentou cópia do contrato assinado pela autora e demais documentos.Passa-se, assim, à
analise dos argumentos delineados no processo.DAS PRELIMINARESDa Incompetência do JuizadoNo tocante à preliminar de
incompetência deste Juizado, em razão da complexidade da causa, devido à necessidade de realização de prova pericial, verifico
que tal alegação não se aplica ao vertente caso. O acervo probatório é suficiente para o deslinde da demanda. Assim, não é o
caso de reconhecimento da incompetência absoluta desse Juizado Especial para se conhecer e julgar a ação, na medida em que a
matéria debatida não é de alta indagação ou complexidade e prescinde, ademais, de produção de prova pericial, nos termos do art.
472 do NCPC##. Desta forma, rejeito a preliminar.DO MÉRITONo mérito, ao exame dos autos, verifico que a pretensão autoral
não merece prosperar. Veja-se.Na inicial, afirma a requerente que vem sofrendo descontos indevidos em seu benefício
previdenciário, em virtude de empréstimo consignado que foi contraído em seu nome junto ao banco requerido, sem que tivesse
contratato empréstimo.Ocorre que, compulsando o feito, percebe-se que tais alegações autorais não merecem guarida.De início,
analisando a cópia do extrato juntado pela própria autora em sua inicial à fl. 19, é possível verificar que este se refere ao ano de
2016. Contudo, o empréstimo impugnado teria sido realizado em 2013. Portanto, mencionado documento em nada serve para
subsidiar a presente demanda.Além disso, o banco requerido trouxe em sua contestação cópia do contrato e demais documentos,
os quais indicam de forma consistente que a requerente teria sim procedido à contratação do empréstimo. Às fls. 58/62, consta um
contrato de empréstimo devidamente fundamentado, cujo teor se coaduna com os termos expostos pela autora em sua inicial. Vale
dizer que o referido contrato apresenta uma digital aposta, bem como consta a assinatura de testemunhas, sendo ainda munido de
cópias dos documentos da autora (fls. 65/68), os quais conferem com a cópia de identidade juntada por ela em sua inicial à fl.
17.Frise-se que os dados presentes no referido contrato são os mesmos apresentados no extrato do INSS juntado à fl. 22,
principalmente no que diz respeito ao valor a ser liberado pelo empréstimo, ao valor das parcelas e à quantidade de parcelas a
serem pagas.Outro ponto que merece destaque diz respeito aos documentos anexos ao contrato, com ênfase no comprovante de
residência apresentado (fl. 63), cujos dados conferem com o endereço dito pela requerente em sede de audiência UNA (fl. 31),
qual seja, Povoado Mendes, Município de Belágua/MA.Além disso, cumpre salientar que o banco requerido apresentou um
comprovante de transferência no valor solicitado no empréstimo (fl. 54), atestando que tal montante teria sido disponibilizado para
a autora no dia 28/01/2013.Vale dizer que, diante do instituto da inversão do ônus da prova, cumpria ao demandado demonstrar a
existência do contrato de empréstimo e a disponibilização do montante para a autora, o que foi feito.Assim, cabia à autora
comprovar fato constitutivo do seu direito, ainda que de forma mínima, não tendo logrado êxito diante das provas apresentadas
pelo banco réu, sendo forçoso o reconhecimento da improcedência de seu pleito.Desse modo, é possível perceber que o contrato
nº 011452256, com a data de 28/01/2013, no valor principal a ser liberado de R$ 360,06 (trezentos e sessenta reais e seis
centavos), com pagamento a ser realizado na forma de descontos em folha em 58 (cinquenta e oito) parcelas de R$ 11,20 (onze
reais e vinte centavos) foi efetivamente realizado pela autora.Em sendo assim, não há como sustentar escusa da existência do
empréstimo, bem como é presumível o fato de ter a autora se beneficiado com a quantia adquirida com este, considerando o
comprovante de pagamento apresentado à fl. 54.Ressalte-se, ainda, que os descontos relativos ao malfadado empréstimo tiveram
início em fevereiro/2013 e a autora somente ajuizou a presente demanda em fevereiro/2017, ou seja, decorridos mais de 04
(quatro) anos.Outrossim, na audiência UNA realizada, compareceram as partes, oportunidade em que foi realizada a oitiva da
autora, que relatou, dentre outras coisas, que conhece uma das testemunhas apresentadas no contrato, o Auri da Silva Santos,
bem como informou que o número da sua conta é nº 0523539-1, agência nº 5390-2, cujos dados conferem com as informações
contidas no comprovante de transferência apresentado à fl. 54.Portanto, uma vez comprovado o depósito na conta corrente da
autora em relação ao empréstimo impugnado, verifico a ausência da responsabilidade do réu, por inexistência de defeito no serviço
bancário prestado, conforme previsão do art. 14 do CDC.Sendo assim, não há que se falar em repetição do indébito, tendo em
vista que a validade do contrato de empréstimo culmina consequentemente na validade dos descontos perpetrados no benefício da
autora.Em outras palavras, conclui-se que as alegações e provas autorais não foram suficientes para comprovar seus
fundamentos, tendo em vista que restou evidente a contratação do empréstimo entabulado pelas partes.No que diz respeito ao
dano moral pleiteado pela autora, entendo que também não é devido, haja vista que a conduta do demandado se caracteriza em
exercício regular de direito, não havendo qualquer dano a ser indenizado, ante a inexistência de defeito no serviço bancário
prestado, conforme já dito anteriormente.Por fim, observo que o pedido de tutela de urgência não chegou a ser analisado no
decorrer do trâmite processual.Contudo, verifico que este não merece prosperar, haja vista que restou provado nos autos a
realização do empréstimo pela autora, o que culmina na validade dos descontos perpetrados em seus proventos, não havendo
razão para o seu cancelamento. ANTE O EXPOSTO e mais do que nos autos consta, REJEITO a preliminar suscitada, e, no
mérito, com fundamento no art. 487, I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial.Deixo de condenar a parte
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requerente ao pagamento das custas processuais e honorários de advogado, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.Publique-se.
Registre-se. Intimem-se.Transitada em julgado a sentença, sem modificação no seu teor, arquivem-se os autos, com baixa na
distribuição.Urbano Santos/MA, 22 de junho de 2017.Cinthía de Sousa FacundoJuíza de direitoTitular da comarca de Urbano
Santos Resp: 23002

PROCESSO Nº 0000189-06.2017.8.10.0138 (1982017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

REQUERENTE: MARIA JOSE ESCORCIO SILVA
ADVOGADO: JENNEFER PEREIRA MACIEL ( OAB 10704-MA )

REQUERIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A
ADVOGADO: JOSE ALMIR DA ROCHA MENDES JUNIOR ( OAB 2338-PI )

Processo: 189-06.2017.8.10.0138 (198/2017)Requerente: Maria José Escorcio SilvaRequerido: Banco BMB S/ASENTENÇA
CÍVELDispensado o relatório (art. 38 da Lei nº 9.099/95).Decido.Através da presente demanda, busca a autora (a) declaração de
inexistência dos contratos de empréstimo de nº 713397683 e nº 775650510, (b) repetição de indébito das parcelas já debitadas e
(c) indenização pelos danos morais suportados.Alega, em suma, que não foi firmado qualquer contrato com a parte demandada,
mas, mesmo assim, passou a sofrer descontos mensais em seu benefício, causando-lhe prejuízos.O banco requerido, por sua vez,
juntou aos autos contestação com argüição da preliminar de incompetência do juizado, bem como apresentou cópias dos contratos
assinados pela autora e demais documentos.Passa-se, assim, à analise dos argumentos delineados no processo.DAS
PRELIMINARESDa Incompetência Do JuizadoNo tocante à preliminar de incompetência deste Juizado, em razão da complexidade
da causa, devido à necessidade de realização de prova pericial, verifico que tal alegação não se aplica ao vertente caso. O acervo
probatório é suficiente para o deslinde da demanda. Assim, não é o caso de reconhecimento da incompetência absoluta desse
Juizado Especial para se conhecer e julgar a ação, na medida em que a matéria debatida não é de alta indagação ou
complexidade e prescinde, ademais, de produção de prova pericial, nos termos do art. 472 do NCPC##. Desta forma, rejeito a
preliminar.DO MÉRITONa inicial, afirma a requerente que vem sofrendo descontos indevidos em seu benefício previdenciário, em
virtude de empréstimos consignados que foram contraídos em seu nome junto ao banco requerido, sem que tivesse contratado os
mesmos.Ocorre que, compulsando o feito, percebe-se que tais alegações autorais não merecem guarida. De início, analisando a
cópia do extrato juntado pela própria autora em sua inicial à fl. 18, é possível verificar que se refere ao ano de 2016. Contudo, os
empréstimos impugnados teriam sido realizados em 2012 e 2014. Portanto, mencionado documento em nada serve para subsidiar
a presente demanda.Além disso, o banco requerido trouxe em sua contestação cópias dos contratos e demais documentos, os
quais indicam de forma consistente que a requerente teria sim procedido à contratação dos empréstimos. Senão vejamos.Às fls.
48/60 o banco demandado juntou aos autos cópia do contrato nº 713397683, juntamente com demais documentos, sobre os quais
importa tecer alguns comentários.Inicialmente, cumpre ressaltar que o contrato apresentado se encontra devidamente
fundamentado, cujo teor se coaduna com os termos expostos pela autora em sua inicial. Vale dizer que o referido instrumento
apresenta uma digital aposta, bem como consta a assinatura de testemunhas, sendo ainda munido de cópias dos documentos da
autora (fls. 56/57), os quais conferem com a cópia de identidade juntada por ela em sua inicial à fl. 16, assim como também conta
com os documentos das respectivas testemunhas (fl. 58).Frise-se que os dados presentes no referido contrato são os mesmos
apresentados no extrato do INSS juntado às fls. 20/21, principalmente no que diz respeito ao valor a ser liberado pelo empréstimo,
ao valor das parcelas e à quantidade de parcelas a serem pagas.Outro ponto que merece destaque diz respeito aos documentos
anexos ao contrato, com ênfase na declaração de residência apresentado (fl. 59), cujos dados conferem com o endereço dito pela
requerente em sua inicial (fl. 03), qual seja, Povoado Mendes, Município de Belágua/MA.Além disso, cumpre salientar que o banco
requerido apresentou à fl. 36 um extrato de operação no valor solicitado no empréstimo, atestando que tal montante teria sido
disponibilizado para a autora no dia 04/06/2012.Ressalte-se ainda que os descontos relativos ao malfadado empréstimo tiveram
início em maio/2012 e a autora somente ajuizou a presente demanda em fevereiro/2017, ou seja, decorridos mais de 04 (quatro)
anos, fato esse que levanta dúvidas em relação à conduta da autora, ao demorar buscar seus direitos, se sustentavaa ilegalidade
do empréstimo.Desse modo, é possível perceber que o contrato nº 713397683, com a data de 04/04/2012, no valor principal a ser
liberado de R$ 691,88 (seiscentos e noventa e um reais e oitenta e oito centavos), com pagamento a ser realizado na forma de
descontos em folha em 58 (cinquenta e oito) parcelas de R$ 22,59 (vinte e dois reais e cinquenta e nove centavos) foi efetivamente
realizado pela autora.Já às fls. 61/76 o banco demandado juntou aos autos cópia do contrato nº 775650510, juntamente com
demais documentos, sobre os quais também é mister discorrer alguns comentários.De igual modo, o contrato se encontra
devidamente fundamentado, cujo teor se coaduna com os termos expostos pela autora em sua inicial. Vale dizer que o referido
instrumento também apresenta uma digital aposta, bem como consta a assinatura de testemunhas, sendo ainda munido de cópias
dos documentos da autora (fls. 69/70), os quais conferem com a cópia de identidade juntada por ela em sua inicial à fl. 16, assim
como também conta com os documentos das respectivas testemunhas (fl. 71/72).Ressalte-se que os dados presentes no referido
contrato são os mesmos apresentados no extrato do INSS juntado às fls. 20/21, principalmente no que diz respeito ao valor a ser
liberado pelo empréstimo, ao valor das parcelas e à quantidade de parcelas a serem pagas.Mais uma vez, merecem destaque
documentos anexos ao contrato, com ênfase na declaração de residência apresentado (fl. 74), cujos dados conferem com o
endereço dito pela requerente em sua inicial (fl. 03), qual seja, Povoado Mendes, Município de Belágua/MA.Ressalte-se ainda que
os descontos relativos ao malfadado empréstimo tiveram início em fevereiro/2014 e a autora somente ajuizou a presente demanda
em fevereiro/2017, ou seja, decorridos mais de 03 (três) anos, fato esse que levanta dúvidas em relação à conduta da autora, ao
demorar buscar seus direitos, se defendia a ilegalidade do empréstimo.Desse modo, é possível perceber que o contrato nº
745650510, com a data de 16/01/2014, no valor principal a ser liberado de R$ 298,00 (duzentos e noventa e oito reais), com
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pagamento a ser realizado na forma de descontos em folha em 60 (sessenta) parcelas de R$ 9,17 (nove reais e dezessete
centavos) também foi efetivamente realizado pela autora.Em sendo assim, não há como sustentar escusa da existência dos
empréstimos, eis que devidamente provados nos autos.Desta forma, verifico a ausência da responsabilidade do réu, por
inexistência de defeito no serviço bancário prestado, conforme previsão do art. 14 do CDC.Sendo assim, não há que se falar em
repetição do indébito, tendo em vista que a validade dos contratos de empréstimo culmina consequentemente na validade dos
descontos perpetrados no benefício da autora.Em outras palavras, conclui-se que as alegações e provas autorais não foram
suficientes para comprovar seus fundamentos, tendo em vista que restou evidente a contratação dos empréstimos entabulados
pelas partes.No que diz respeito ao dano moral pleiteado pela autora, entendo que também não é devido, haja vista que a conduta
do demandado se caracteriza em exercício regular de direito, não havendo qualquer dano a ser indenizado, ante a inexistência de
defeito no serviço bancário prestado, conforme já dito anteriormente.ANTE O EXPOSTO e mais do que nos autos consta,
REJEITO a preliminar suscitada, e, no mérito, com fundamento no art. 487, I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido
formulado na inicial.Deixo de condenar a parte requerente ao pagamento das custas processuais e honorários de advogado, nos
termos do art. 55 da Lei 9.099/95.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Transitada em julgado a sentença, sem modificação no seu
teor, arquivem-se os autos, com baixa na distribuição.Urbano Santos/MA, 22 de junho de 2017.Cinthía de Sousa FacundoJuíza de
direitoTitular da comarca de Urbano Santos Resp: 23002

PROCESSO Nº 0000190-88.2017.8.10.0138 (1992017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

REQUERENTE: MARIA JOSE ESCORCIO SILVA
ADVOGADO: JENNEFER PEREIRA MACIEL ( OAB 10704-MA )

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A
ADVOGADO: JOSE ALMIR DA ROCHA MENDES JUNIOR ( OAB 2338-PI )

Processo: 190-88.2017.8.10.0138 (199/2017)Requerente: Maria José Escórcio SilvaRequerido: Banco BMG S/ASENTENÇA
CÍVELDispensado o relatório (art. 38 da Lei nº 9.099/95).Decido.Através da presente demanda, busca a autora: a) reconhecimento
da inexistência dos contratos de empréstimo nº 804990002, nº 80448948 e nº 0123285733693 realizados, vinculados ao benefício
nº 1378754643; b) repetição de indébito das parcelas já debitadas e c) indenização pelos danos morais suportados.Alega, em
suma, que não foi firmado qualquer contrato com a parte demandada, mas, mesmo assim, passou a ser efetuado desconto mensal
em seu benefício, causando-lhe lesão patrimonial.Em sede de audiência UNA, designada através do rito dos Juizados Especiais, o
requerido ofereceu contestação pugnando pela improcedência da pretensão autoral, sustentando a validade dos contratos
questionados.Passa-se, assim, à analise dos argumentos delineados no processo.DO MÉRITODA INEXISTÊNCIA DOS
CONTRATOSIngressando no mérito da demanda, cumpre consignar que a questão trazida à apreciação judicial submete-se à
legislação de proteção ao consumidor. Isto porque se enquadra a autora perfeitamente na moldura traçada pelo art. 2º, caput do
CDC, ao tempo em que empresa ré constitui-se em companhia voltada ao fornecimento de serviços no âmbito do mercado de
consumo. Além do mais, deve-se destacar a disposição constante do art. 3º, §2º, do CDC, que registra que os serviços de
natureza bancária, financeira e creditícia estão submetidos à legislação de proteção ao consumidor.Tratado o caso ora apreciado
sob o manto do Código de Defesa do Consumidor, fixa-se a incidência da responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, na
modalidade risco-proveito, ou seja, a responsabilidade do fornecedor é apurada independentemente de sua culpa, sendo suficiente
que o consumidor demonstre o dano ocorrido e a relação de causalidade entre o dano e serviço adquirido. Cabe ao fornecedor
comprovar que o vício inexiste, ou que se trata de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, deste que este não seja
fornecedor.Da análise dos autos, percebe-se a existência de três empréstimos realizados pelo banco requerido no benefício da
requerente, sendo cobradas parcelas no valor de R$ 22,59 (vinte e dois reais e cinquenta e nove centavos), R$ 9,17 (nove reais e
dezessete centavos) e de R$ 28,82 (vinte e oito reais e oitenta e dois centavos), ao tempo em que a requerente afirma
desconhecer qualquer contrato supostamente realizado com o réu.Em sede de audiência UNA, cujo termo segue juntado às fls.
33/34, tendo as partes comparecido e, na oportunidade, o requerido juntou contestação (fls. 35/70), sustentando a realização do
empréstimo pela autora, porém não cuidou de trazer cópias dos contratos dos mútuos que ora se discute.Dessa forma,
considerando que o requerido não juntou aos autos cópias dos contratos impugnados, de modo a possibilitar a verificação da
legalidade ou não de tal avença, fica evidente a falta de comprovação acerca dos elementos de validade contratual, conforme fora
narrado na contestação. Por outro lado, observo a verossimilhança das alegações feitas pela demandante, razão pela qual
entendo evidente a existência de lesão ao patrimônio jurídico da parte requerente, a qual decorre da indisponibilidade parcial de
seu rendimento (benefício previdenciário), o qual é indispensável à subsistência de sua família. Com efeito, anoto que os
descontos indevidos engendrados pela instituição requerida restaram plenamente caracterizados (fls. 21/22). Assim, evidente está
a falha na prestação do serviço apresentado pelo requerido, na forma estipulada no art. 14, § 1º, incisos I e II do Código de Defesa
do Consumidor.Não é demais lembrar, que eventual fraude cometida por terceiros no âmbito das operações de natureza bancária
e financeira, caracteriza-se como fortuito interno, o que não afasta a responsabilidade do fornecedor de serviços. Isso porque se
encontra inserido na linha de previsibilidade do negócio, devendo o prestador assumir os riscos decorrentes da atividade
explorada. Tal entendimento pacífico encontra-se sumulado no enunciado 479 do STJ.Destarte, é forçoso reconhecer-se a
inexistência dos contratos nº 804990002, nº 80448948 e nº 0123285733693.DA REPETIÇÃO DE INDÉBITOCom efeito, incumbe à
instituição bancária, enquanto prestadora de serviço, tomar todas as cautelas necessárias ao exercício de sua atividade, no intento
de evitar possíveis erros, transtornos e aborrecimentos futuros, de sorte que, assim não agindo, deverá responder objetivamente
pelos danos causados, ou seja, independentemente da demonstração de culpa.Portanto, verificado descontos indevidos no
benefício de pensão por morte da requerente, afigura-se aplicável a declaração de nulidade dos mesmos, bem como se torna
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utilizável a disposição constante no art. 42, parágrafo único, do CDC, que impõe a repetição do indébito, situação esta que, por si
só, não desnatura eventual dano moral sofrido pela autora, consoante ensina Rizzato Nunes (Curso de Direito do Consumidor,
Editora Saraiva), in verbis:Se por qualquer motivo o consumidor sofrer dano material (p. ex. Teve de contratar advogado e teve de
pagar honorários e despesas) e/ou dano moral em função da cobrança indevida, tem direito a pleitear a indenização, por força das
regras constitucionais e legais aplicáveis (CF, art. 5º, X; CDC, art. 6º, VI).Assim, a requerente faz jus à repetição de indébito dos
valores que foram descontados injustificadamente do seu benefício de pensão por morte, conforme dispõe o art. 42, § único, do
CDC.Em relação ao contrato nº 804990002, percebe-se que foram descontadas 24 (vinte e quatro) parcelas de R$ 22,59 (vinte e
dois reais e cinquenta e nove centavos), resultando no montante de R$ 542,16 (quinhentos e quarenta e dois reais e dezesseis
centavos), que em dobro perfaz o valor de R$ 1.084,32 (mil e oitenta e quatro reais e trinta e dois centavos).No que toca ao
contrato nº 80448948, percebe-se que foram descontadas 24 (vinte e quatro) parcelas de R$ 9,17 (nove reais e dezessete
centavos), resultando no montante de R$ 220,08 (duzentos e vinte reais e oito centavos), que em dobro perfaz o valor de R$
440,16 (quatrocentos e quarenta reais e dezesseis centavos).Por fim, quanto ao contrato nº 0123285733693, percebe-se que
foram descontadas 24 (vinte e quatro) parcelas de R$ 28,82 (vinte oito reais e oitenta e dois centavos), resultando no montante de
R$ 691,68 (seiscentos e noventa e um reais e sessenta e oito centavos), que em dobro perfaz o valor de R$1.383,36 (mil trezentos
e oitenta e três reais e trinta e seis centavos).No caso, perfeitamente delineada a hipótese de cobrança indevida inserta no art. 42,
parágrafo único do CDC, uma vez que o réu não comprovou a existência de erro justificável, o que era de sua obrigação
probatória, motivo pelo qual deve ser devolvido, em dobro, o valor indevidamente descontado do benefício da solicitante.DOS
DANOS MORAISNo tocante ao pedido de indenização por danos morais, tem-se que deverá ser acolhido. Relativamente à
mensuração dos danos morais, deve-se ressaltar que a reparação moral tem função compensatória e punitiva. A primeira deve ser
analisada sob os prismas da extensão do dano e das condições pessoais da vítima. O exame da extensão do dano leva em conta
o bem jurídico lesado, como por exemplo, a honra, a intimidade, lesão corporal, etc. Já as condições pessoais da vítima é o critério
que pesquisa a situação do ofendido antes e depois da lesão. Nesse sentido:CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTO EM BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO. FRAUDE. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. INDENIZAÇÃO DEVIDA. QUANTUM FIXADO EM
R$ 2.000,00. DANO MORAL FIXADO ACERTADAMENTE ATENDENDO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E
RAZOABILIDADE. FIXAÇÃO HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DANO MORAL INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 54 E 362 STJ.
DANO MATERIAL INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 43 E 362 STJ. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Restando configurados o
dano, a conduta ilícita e o nexo de causalidade, bem como, não havendo indício nos autos de qualquer causa excludente de
ilicitude, impõe-se ao Recorrido o dever de reparar a dor experimentada pela Recorrente. 2. Considerando a falha dos serviços
prestados e o grau de culpa do réu, a gravidade do dano, a capacidade econômica das partes e a reprovabilidade da conduta,
adequando-se aos critérios da proporcionalidade e da razoabilidade, entendo que a indenização deve ser mantida em R$ 2.000,00
(dois mil reais), que constitui valor suficiente para reparar os danos morais sofridos pela autora e impedir que o réu incorra
novamente na mesma prática. 3. Quanto aos índices de juros de mora e correção monetária nos casos de danos morais e
materiais devem estes serem fixados nos termos das Súmulas 43, 54 e 362, ambas do STJ. 4. Para a fixação da verba honorária o
magistrado deve ater-se para os requisitos do artigo 20, § 3º, do CPC, quais sejam, a complexidade e o tempo da demanda, o zelo
profissional e à natureza da causa. Honorários fixados. 5. Apelo parcialmente provido. (TJ-MA, Relator: JAMIL DE MIRANDA
GEDEON NETO, Data de Julgamento: 14/08/2014, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL)Neste sentido, sobreleva ressaltar a gravidade do
ilícito apurado nestes autos, considerando que se trata de verdadeira expropriação arbitrária e injustificável de verbas de natureza
alimentar titularizadas pela parte autora, que, de surpresa, viu serem subtraídos montantes indispensáveis à sua
sobrevivência.Tem-se, portanto, associada à gravidade do ilícito, as sérias consequências da ação ilegal do banco réu, que tornou
tormentosa a manutenção de vida condigna pela parte requerente, uma vez que os descontos ilegais atingiram o diminuto valor por
ela recebido para custear suas despesas vitais.No que tange à intensidade da culpa, torna-se oportuno frisar que gracejam, neste
órgão do Poder Judiciário, ações de igual viés contra a mesma instituição requerida, nas quais se verifica que o banco demandado
não se cerca das indispensáveis regras de prudência e segurança, a fim de não produzir danos aos consumidores, bem como
prossegue em condutas ilegais e reprováveis, reincidindo de forma contumaz na prática das condutas abusivas analisadas nestes
autos.Outrossim, não há que se olvidar da indiscutível capacidade financeira do banco acionado, instituição de grande porte, que,
apesar de ter lucros astronômicos, nega-se a implantar as mínimas medidas de segurança para seus clientes. Além disso,
percebe-se de forma clara que o banco acionado se vale de sua inquestionável supremacia econômica para impor ao consumidor
em questão uma barreira quase instransponível à efetivação de seus direitos fundamentais, dentre os quais o direito ao resguardo
de seu patrimônio mínimo.De outra parte, a autora é pessoa que sobrevive com parco montante oriundo de seu benefício
previdenciário, e que, por conseguinte, necessita de cada real recebido para cobrir seus gastos mensais de despesas com
alimentação, saúde, moradia, etc. Observa-se, ainda, que o valor mensal descontado é considerável, o que torna ainda maior o
prejuízo da parte autora.Sabendo disso, no que tange ao quantum a título de indenização pelos danos morais, entendo que o valor
deve ser fixado em R$ 6.000,00 (seis mil reais), pois se mostra dentro dos parâmetros adotados pelo Tribunal de Justiça do Estado
do Maranhão e proporcional ao abalo sofrido.DO DISPOSITIVOANTE O EXPOSTO, e mais do que nos autos consta, JULGO
PROCEDENTES os pedidos formulados, nos termos do art. 487, inciso I, parte final do CPC/15, para o fim de:(a) RECONHECER
a inexistência dos contratos nº 804990002, nº 80448948 e nº 0123285733693 realizados, vinculados ao benefício nº 1378754643;
(b) CONDENAR o réu à repetição de indébito, correspondente aos descontos efetuados pelos três empréstimos, em dobro,
totalizando o montante de R$ 2.907,84 (dois mil e novecentos e sete reais e oitenta e quatro centavos), com juros de mora de 1%
ao mês e correção monetária pelo INPC, ambos a partir do evento danoso (julho/2015); (c) CONDENAR o demandado ao
pagamento de indenização, por danos morais, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês,
e corrigidos monetariamente pelo INPC, ambos contados da sentença (Enunciado 10 das TRCC/MA).Sem custas e sem
honorários advocatícios (art. 55 da Lei 9.099/95).Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Urbano Santos (MA), 22 de junho de
2017.Cinthía de Sousa FacundoJuíza de DireitoTitular da Comarca de Urbano Santos Resp: 23002
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PROCESSO Nº 0000203-87.2017.8.10.0138 (2122017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

REQUERENTE: JOSE LERES MENDES
ADVOGADO: JOSE RAIMUNDO SILVA CARNEIRO ( OAB 11968-MA )

REQUERIDO: BANCO PANAMERICANO S.A

DESPACHOTendo em vista a certidão retro, intime-se a parte promovente, para, no prazo de 10 (dez) dias, requerer o que
entender de direito. Caso pugne pela execução da sentença, deverá apresentar memória atualizada de cálculos.Caso permaneça
inerte, certifique o decurso do prazo assinalado, e arquivem-se os autos, com as devidas providências que poderão ser
desarquivados posteriormente, a requerimento da parte exequente.Urbano Santos (MA), 22 de junho de 2017Cinthia de Sousa
FacundoJuíza de direitoTitular da comarca de Urbano Santos Resp: 23002

PROCESSO Nº 0000360-60.2017.8.10.0138 (3742017)
AÇÃO: PROCEDIMENTOS REGIDOS POR OUTROS CÓDIGOS, LEIS ESPARSAS E REGIMENTOS | BUSCA E APREENSÃO
EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA

AUTOR: BANCO PANAMERICANO S.A
ADVOGADO: FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ ( OAB 206339-SP )

REU: VICENTE BRUNO SANTOS SOUZA

Processo nº.: 374/2017Ação de Busca e Apreensão com Pedido de LiminarSENTENÇA CÍVELTrata-se de ação de busca e
apreensão c/c pedido de liminar, proposta pelo Banco Panamericano S/A, em face de Vicente Bruno Santos Souza, ambos já
qualificados nos autos.Às fls. 26/28 consta pedido de desistência do feito.É breve o relatório. Decido.O Código de Processo Civil
enumera, como uma das causas de extinção do processo, sem resolução do mérito, a desistência da ação pelo autor (art. 485,
VIII, CPC/15).Inclusive, como a parte demandada não foi sequer citada para oferecer contestação, perfeitamente possível a
homologação do pleito, pois independe de consentimento do réu, à luz do art. 485, § 4º, CPC/15.Desta feita, considerando que o
requerente apontou não ter interesse no prosseguimento do feito, conforme consta às fls. 26/28, não resta alternativa a este juízo,
senão homologar o pedido de desistência formulado. Ante o exposto, e mais do que nos autos consta, com fundamento no art.
200, § único c/c art. 485, VIII, ambos do Código de Processo Civil/2015, HOMOLOGO a desistência, com a consequente
EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem resolução de mérito.Custas, caso recolhidas de forma insuficiente, pelo requerente (art. 90,
CPC/15). Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Não havendo interposição de recurso, certifique-se o trânsito em julgado e
arquivem-se os autos, com baixa na distribuição.Urbano Santos (MA), 20 de junho de 2017.Cinthía de Sousa FacundoJuíza de
direitoTitular da comarca de Urbano Santos Resp: 23002

PROCESSO Nº 0000399-57.2017.8.10.0138 (4192017)
AÇÃO: PROCESSO COMUM | AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

ACUSADO: JOSE AUGUSTO FERREIRA
ADVOGADO: NELSON ODORICO SOUSA FILHO ( OAB 14380-MA )

Processo n°: 419/2017DESPACHODO INCIDENTE:Nos termos do art. 149 do CPP, poderá ser instaurado incidente de
insanidade, quando houver dúvida sobre a integridade mental do acusado:Art. 149. Quando houver dúvida sobre a integridade
mental do acusado, o juiz ordenará, de ofício ou a requerimento do Ministério Público, do defensor, do curador, do ascendente,
descendente, irmão ou cônjuge do acusado, seja este submetido a exame médico-legal.Com efeito, o incidente de insanidade não
é obrigatório, cabendo analisar se há indícios mínimos da ausência de higidez mental do denunciado. No caso dos autos, o pedido
de instauração do incidente não está acompanhado de qualquer prova mínima a respeito da alegada deficiência mental, a justificar
a instauração do incidente. Neste contexto, inexistindo dúvida razoável, é precipitado instaurar o incidente pretendido. A respeito
do tema:RECURSO EM HABEAS CORPUS. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE DÚVIDA
RAZOÁVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO.1. A jurisprudência desta Corte
Superior é firme em assinalar que, apenas quando evidenciada dúvida razoável acerca da sanidade mental do acusado, Torna-se
imperiosa a instauração do respectivo incidente. Precedentes.2. As instâncias ordinárias consignaram não haver sido
demonstrados pela defesa indícios mínimos acerca da incapacidade do réu de entender o caráter ilícito da conduta supostamente
praticada, inexistindo dúvida razoável apta a ensejar a instauração do referido incidente.3. Para rever a conclusão das instâncias
antecedentes seria necessária a dilação probatória, incompatível com a via estreita do habeas corpus.4. Recurso não provido.
(STJ. RHC 55.352/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/06/2016, DJe 28/06/2016)Por
essa razão, indefiro o pedido de processamento de incidente de insanidade mental, o que não impede posterior instauração, caso
apresentados elementos mínimos.DA AUDIÊNCIA:Por conseguinte, diante da matéria alegada, em sede de defesa prévia, não
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restou verificada a possibilidade de absolvição sumária.Designo, pois, o dia 20/07/2017, às 09h50, na sala de audiência deste
Fórum da comarca de Urbano Santos, para realização da audiência de instrução e julgamento.Proceda-se às intimações
necessárias.Dê-se ciência ao Ministério Público.Urbano Santos (MA), 22 de junho de 2017.Cinthia de Sousa FacundoJuíza de
direitoTitular da Comarca de Urbano Santos Resp: 23002

PROCESSO Nº 0000417-54.2012.8.10.0138 (4172012)
AÇÃO: PROCEDIMENTOS REGIDOS POR OUTROS CÓDIGOS, LEIS ESPARSAS E REGIMENTOS | AÇÃO CIVIL PÚBLICA

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO

REU: JACIRA SOUSA MARQUES SANTOS
ADVOGADO: RAIMUNDO ÉLCIO AGUIAR SOUSA ( OAB 6162-MA )

Processo nº. 417/2012Ação Civil Pública de Improbidade Administrativa Autor: Ministério Público EstadualRéu: Jacira Sousa
Marques SantosSENTENÇAO Ministério Público Estadual ingressou com a presente AÇÃO CIVIL PÚBLICA, POR ATO DE
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, em face de Jacira Sousa Marques Santos, imputando-lhe a prática de atos de improbidade
administrativa previstos no art. 11, III, da Lei nº. 8.429/92.Narrou o autor que a ré era Presidente da Câmara de Vereadores do
Município de Urbano Santos no ano de 2005, ocasião em que teve sua prestação de contas referente ao mencionado exercício
financeiro reprovada pelo TCE/MA, pela prática de irregularidades na execução orçamentária, o que importou na ofensa de
basilares princípios da administração pública, tais como a legalidade, publicidade, moralidade e finalidade.As várias irregularidades
imputadas à ré pelo autor encontram-se apontadas às fls. 02 da inicial. Razões pelas quais pugnou o autor pela condenação da
requerida nas penalidades do art. 12, III, da Lei nº. 8.429/92.O autor juntou aos autos os documentos de fls. 07/177.Devidamente
notificada para apresentar manifestação preliminar (fls. 183/184), a requerida assim o fez, conforme petição às fls. 195/215,
solicitando a rejeição da inicial. A ré juntou aos autos apenas o substabelecimento de fls. 216.A inicial foi recebida às fls. 222/224,
acolhendo-se a preliminar de prescrição da ação em relação às sanções previstas no art. 12, III, da Lei nº. 8.429/92, determinando-
se ainda o prosseguimento do feito no tocante à possibilidade de ressarcimento de danos causados ao erário público, nos termos
do art. 37, § 5º, da CF/88.Devidamente citada (fls. 225/226), a requerida apresentou contestação às fls. 232/242, aduzindo,
preliminarmente, a ilegitimidade do Ministério Público para propositura da ação, sob o argumento de que este não pode substituir a
procuradoria do ente municipal lesado na lide que vise ao ressarcimento ao erário.Ademais, alegou a preliminar de litispendência,
aduzindo que há identidade de partes, causa de pedir e pedidos, entre a vertente lide (pedido de ressarcimento) e a Ação de
Execução Forçada nº 418-392012.8.10.0138, na qual o Ministério Público efetuou a cobrança judicial da multa e imputação de
débito aplicadas pelo TCE/MA em desfavor da ré.No mérito, pugnou pela improcedência da presente ação de improbidade,
aduzindo que não houve a prática de nenhum ato ímprobo pela requerida, ante a ausência de dolo, na medida em que a prestação
de contas apresentadas apenas possuía meros erros contábeis referentes ao saldo de caixa no início do ano de 2005, bem como
em relação ao repasse constitucional feito pelo Município de Urbano Santos à Câmara Municipal.Apresentou documentos com a
contestação (fls. 243/248).Em sede de réplica (fls. 252/255), o autor aduziu a legitimidade do Ministério Público para propositura da
ação, visando ao ressarcimento de dano ao erário. No tocante à litispendência, alegou que este instituto inexiste no vertente caso,
eis que a Ação de Execução Forçada nº 418-392012.8.10.0138 tem natureza executiva, não se confundindo com a vertente lide,
que tem caráter condenatório.No mais, pugnou pela procedência da exordial, esclarecendo ainda que não tinha outras provas a
produzir.O réu foi intimado para fim de indicação das provas que pretenderia produzir em audiência (fls. 256/257), porém, quedou-
se inerte (fls. 259).Eis o relatório. DECIDO.1. DO JULGAMENTO ANTECIPADOAb initio, verifico que, tratando-se de matéria fática
e de direito, os autos se encontram devidamente instruídos por meio de prova documental idônea.Passo, pois, ao julgamento
antecipado da lide (art. 355, I, do NCPC).2. DAS PRELIMINARES2.1 ILEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO:No que
pertine à preliminar de ilegitimidade ativa do Ministério Público para propositura da ação, observo que esta não pode prosperar,
pois o art. 17 da Lei 8.429/92 garante ao Parquet a possibilidade de ajuizamento da ação de improbidade administrativa, sendo tal
entendimento confirmado pela doutrina e jurisprudência majoritárias.Nesse passo, anoto que o acórdão proferido pelo STF nos
autos do ARE 823347, no dia 02/10/2014, não se aplica ao vertente caso, eis que o ente ministerial não está executando a multa e
a imputação de débito aplicadas à ré pelo TCE/MA, mas sim movendo ação de conhecimento que visa ao reconhecimento de dano
ao erário, para fim de ressarcimento.Nesse sentido:EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DEFESA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
ART. 129, III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEI 8.429/1992. NECESSIDADE DE REEXAME
DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-
PROBATÓRIO. SÚMULA 279. AGRAVO IMPROVIDO. I A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o Ministério
Público tem legitimidade para ajuizar ação civil pública na defesa do patrimônio público. Precedentes. II É inadmissível o recurso
extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de norma infraconstitucional que fundamenta a decisão a quo.
Eventual ofensa à Constituição seria meramente indireta, o que inviabiliza o recurso extraordinário. III Para divergir do acórdão
recorrido, faz-se necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279 do STF. IV
Agravo regimental improvido. (Processo: AI 748934 RJ. Órgão Julgador: Segunda Turma do STF. Relator Min. Ricardo
Lewandowski. Publicação: Acórdão Eletrônico DJe-108 DIVULG 07-06-2013 PUBLIC 10-06-2013. Julgamento: 28 de Maio de
2013). (SEM GRIFOS NO ORIGINAL)Destarte, conforme já pacificado pela Suprema Corte, não há que se falar em ilegitimidade
ativa do Parquet. REJEITO, pois, a preliminar aventada.2.2 DA LITISPENDÊNCIA:No tocante à preliminar de litispendência,
verifico que tal alegação não pode prosperar, pois inexiste identidade da causa de pedir e pedidos, entre a vertente lide e a Ação
de Execução Forçada nº 418-392012.8.10.0138.O feito em tela tem, como causa de pedir, a imputação de atos de improbidade
administrativa em desfavor da requerida, visando-se ao ressarcimento dos danos respectivos. Lado outro, na Execução Forçada nº
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418-392012.8.10.0138, o Ministério Público efetuou a cobrança de títulos executivos emanados do TCE/MA em desfavor da ré
(multa e imputação de débito).De outro giro, os pedidos das ações citadas não se confundem, pois nesta lide pleiteia-se a
condenação da requerida em ressarcir os danos causados ao erário, enquanto que a Execução Forçada nº 418-392012.8.10.0138
visa à expropriação de bens da devedora para fim de satisfação da multa e imputação de débito que lhe foram aplicadas pelo
TCE/MA.Mais uma vez, RECHAÇO a preliminar suscitada.3. DO MÉRITO Na decisão de fls. 222/224 acolheu-se a preliminar de
prescrição da ação em relação às sanções previstas no art. 12, III, da Lei nº. 8.429/92, determinando-se apenas o prosseguimento
do feito no tocante à possibilidade de ressarcimento de danos causados ao erário público, nos termos do art. 37, § 5º, da
CF/88.Com efeito, passo a seguir, à análise do ressarcimento pleiteado na inicial.3.1 DO RESSARCIMENTO DOS DANOS AO
ERÁRIOTendo em vista o reconhecimento da prescrição em relação à pretensão de aplicação de sanções por atos de improbidade
administrativa, far-se-á apenas a análise da existência de danos ao erário municipal, que possam implicar na obrigação de
ressarcimento pela ré, sem, contudo, adentrar na senda da improbidade das condutas imputadas à requerida.A inicial atribuiu à
requerida a prática de vários atos irregulares na gestão orçamentária da Câmara Municipal de Urbano Santos, os quais se
encontram discriminados às fls. 02. Ressalte-se, ainda, que o pleito autoral fundamentou-se no Acórdão PL-TCE nº 479/2009 (fls.
42/55), proferido com base no relatório de informações técnicas nº 445/2007-UTCGE-TCE/MA (fls. 09/27).Nesse passo, insta
esclarecer que, nos casos em que for identificada a existência de dano ou prejuízo ao erário, o TCE/MA pode determinar a
devolução (ressarcimento) aos cofres públicos desse montante ao gestor responsável pela irregularidade, por meio de imputação
de débito, nos termos do art. 73, § 4º, da CF/88 e art. 172, VIII, da Constituição do Maranhão.Dessa forma, o exame do Acórdão
PL-TCE nº 479/2009 (fls. 42/55) revela que se encontram devidamente provados apenas os danos ao erário relacionados aos itens
3.2.1, 3.3.1, 6.4.1 e 6.5.1.1, todos do relatório de informações técnicas nº 445/2007-UTCGE-TCE/MA (fls. 09/27), os quais foram
reconhecidos pelo TCE/MA como passíveis de imputação de débito.Os demais atos irregulares descritos na inicial foram passíveis
de aplicação das multas contidas no Acórdão PL-TCE nº 479/2009 (fls. 42/55). Contudo, mencionadas multas não são passíveis de
fundamentar a pretensão de ressarcimento, haja vista que configuram sanções administrativas pela infringência de normas de
cunho formal. Por sua vez, a defesa da requerida aduziu que a prestação de contas apresentadas apenas possuía meros erros
contábeis referentes ao saldo de caixa no início do ano de 2005, bem como em relação ao repasse constitucional feito pelo
Município de Urbano Santos à Câmara Municipal (fls. 240/241). Ocorre que esses dois vícios elencados pela ré não foram
indicados pelo Acórdão PL-TCE nº 479/2009 como sendo passíveis de imputação de débito. Assim, resta inócua a alegação da
defesa, uma vez que a obrigação de ressarcir o erário se origina nos itens 3.2.1, 3.3.1, 6.4.1 e 6.5.1.1, todos do relatório de
informações técnicas nº 445/2007-UTCGE-TCE/MA, os quais não foram abordados pela demandada em sua contestação,
conforme preleciona o art. 373, II, do CPC.Portanto, já que a ré não provou a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo
em relação ao pleito de ressarcimento, resta forçoso o reconhecimento do pedido autoral. 3.2 DA QUANTIFICAÇÃO DO
DANOConforme mencionado acima, o Acórdão PL-TCE nº 479/2009 (fls. 42/55) reconheceu que se encontram devidamente
provados apenas os danos ao erário relacionados aos itens 3.2.1, 3.3.1, 6.4.1 e 6.5.1.1, todos do relatório de informações técnicas
nº 445/2007-UTCGE-TCE/MA (fls. 09/27), os quais foram reconhecidos pelo TCE/MA como passíveis de imputação de débito.O
item 3.2.1 do relatório de informações técnicas nº 445/2007-UTCGE-TCE/MA se refere às despesas não comprovadas pela
requerida no montante de R$ 9.093,86 (fls. 30).O item 3.3.1 do relatório de informações técnicas nº 445/2007-UTCGE-TCE/MA se
refere aos gastos não comprovados pela requerida no montante de R$ 11.838,29 (fls. 30).O item 6.4.1 do relatório de informações
técnicas nº 445/2007-UTCGE-TCE/MA se refere ao fato de que a remuneração da requerida durante o exercício de 2005
ultrapassou o limite de 30% dos subsídios de deputado estadual, em ofensa ao disposto no art. 29, VI, "b", da CF/88 (fls. 31).E, por
fim, o item 6.5.1.1 do relatório de informações técnicas nº 445/2007-UTCGE-TCE/MA se refere à ausência de comprovação sobre
o desconto nas guias de recolhimento do INSS no valor de R$ 3.220,00, a título de pagamento de salário família (fls. 30).A par
disso, em relação às irregularidades materiais elencadas, o TCE/MA imputou à requerida a responsabilidade pelo débito no
montante de R$ 15.467,52, na medida em que este valor representa o prejuízo efetivo causado ao erário municipal em função da
má gestão praticada pela ré.Com efeito, descabe aqui analisar o mérito do Acórdão PL-TCE nº 479/2009, o qual se encontra
devidamente escorado em provas contábeis discriminadas no relatório de informações técnicas nº 445/2007-UTCGE-TCE/MA (fls.
09/27), sendo lícito, portanto, reconhecer que a imputação de débito no montante de R$ 15.467,52 configura o importe exato a ser
ressarcido pela requerida ao patrimônio municipal, com os acréscimos legais, nos termos do art. 37, § 5º, da CF/88. 4.
DISPOSITIVO:ANTE O EXPOSTO, e mais do que nos autos consta, considerando o conjunto probatório encartado aos autos,
JULGO PROCEDENTE o pleito autoral de ressarcimento, com fulcro no art. 487, I, do CPC c/c o art. 37, § 5º, da CF/88, razão pela
qual determino que a ré JACIRA SOUSA MARQUES SANTOS devolva ao Município de Urbano Santos/MA o valor de R$
15.467,52 (quinze mil quatrocentos e sessenta e sete reais e cinquenta e dois centavos), o qual deverá ser atualizado
monetariamente, segundo a Tabela adotada pelo TJ/MA, e acrescido de juros de mora de 1% por cento ao mês, ambos a contar
da citação.Condeno, ainda, a requerida ao pagamento das custas processuais (art. 84 do NCPC). Sem honorários, uma vez que
no polo ativo figura o Ministério Público.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Urbano Santos/MA, 21 de junho de 2017.Cinthía de
Sousa Facundo Juíza de direito Titular da comarca de Urbano Santos Resp: 23002

PROCESSO Nº 0000491-35.2017.8.10.0138 (5212017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

REQUERENTE: GRACIANE DE SOUSA VIEIRA
ADVOGADO: NELSON ODORICO SOUSA FILHO ( OAB 14380-MA )

REQUERIDO: COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO - CEMAR

Processo nº. 521/2017Promovente: Graciane de Sousa VieiraDECISÃOTrata-se de pedido de reconsideração formulado por
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GRACIANE DE SOUSA VIEIRA, em razão da decisão lançada nos autos, que indeferiu o pedido de liminar pretendido,
precisamente de restabelecimento no corte de fornecimento de energia elétrica da conta contrato nº 34159084.Por ocasião do
pleito de reconsideração (fls. 59/61), afirma que não foram apresentados documentos, atestando o indeferimento do pedido de
parcelamento, porque os contatos ocorreram sempre por telefone, além de que se negavam a fornecer os protocolos de
atendimento, cuja negociação era dificultada pela inexistência de posto de atendimento na cidade de São Benedito do Rio Preto.É
o breve relatório. Decido.Como já destacado, ao analisar o pedido de liminar pretendido, de acordo com o disposto no art. 300 do
CPC/15, dispositivo aplicado analogicamente à situação, a concessão de medida antecipatória se mostra admissível quando (a)
evidenciada a probabilidade do direito invocado e (b) o perigo de dano relacionado ao bem da vida pretendido. Em outras palavras,
é mister a demonstração de que, sem a concessão da tutela, o direito pretendido está em risco.No caso dos autos, a probabilidade
do direito invocado, a partir do que se extrai do pedido de reconsideração, encontra-se representado pela negativa da empresa, em
realizar acordo/ parcelamento de dívida, ou, ainda, de apresentar motivação suficiente a viabilizar o ajuste extrajudicial. Já o perigo
da demora encontra-se na impossibilidade de utilização de serviços essenciais.Dessa forma, diante dos novos argumentos,
reconsidero a decisão pretérita, para conceder a liminar pretendida, determinando que seja providenciado o restabelecimento da
energia elétrica referente a conta contrato nº 34159084, sob pena de multa diária de R$ 30,00 (trinta) reais.Aguarde-se a
realização da audiência já designada, quando poderá ser revista a presente decisão, a partir de outros elementos eventualmente
coligidos.Intimem-se.Urbano Santos/MA, 28 de junho de 2017.Cinthia de Sousa FacundoJuíza de direitoTitular da comarca de
Urbano Santos Resp: 23002

PROCESSO Nº 0000674-79.2012.8.10.0138 (6742012)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

RECLAMANTE: CELSO DOMINGOS PIRES DE AZEVEDO
ADVOGADO: FRANCISCO ALCIOMAR DOS SANTOS COSTA ( OAB 5304-MA )

RECLAMADO: MUNICIPIO DE URBANO SANTOS REP POR SEU PREFEITO SR. ALDENIR SANTANA NEVES

Processo nº. 674/2012Ação de CobrançaRequerente: Celso Domingos Pires de Azevedo Requerido: Município de Urbano
SantosSENTENÇA CÍVELTrata-se de Ação de Cobrança proposta por Celso Domingos Pires de Azevedo, em desfavor do
Município de Urbano Santos, ambos devidamente qualificados nos autos.Aduziu, em suma, que foi contratado por três vezes pelo
réu, para realizar atividade inerente ao cargo de motorista, sem aprovação prévia em concurso público. Afirmou que o primeiro
contrato foi celebrado, para vigorar no intervalo de 02/11/2009 a 31/12/2009, percebendo a remuneração total de R$ 1.386,00,
dividida em duas parcelas iguais e sucessivas, acrescida, ainda, de gratificação mensal no valor de R$ 100,00. O segundo contrato
vigeu no período de 04.01.2010 a 31.12.2010, recebendo a remuneração total de R$ 8.316,00, dividida em doze parcelas iguais e
sucessivas, acrescida, ainda, da mesma gratificação mensal de R$ 100,00.Por derradeiro, o terceiro contrato deveria vigorar entre
03.01.2011 e 31.12.2011, em um total de R$ 9.048,00, dividido em doze parcelas iguais e sucessivas, acrescido, ainda, de
gratificação mensal no valor de R$ 100,00. Pontua que, durante a execução do terceiro contrato, o requerido deixou de pagar ao
requerente os salários dos meses de julho e agosto/2011, embora o serviço tenha sido prestado, bem como não honrou o
pagamento salarial do intervalo correspondente entre setembro a dezembro de 2011, malgrado o autor tenha ficado à disposição
do réu para cumprimento da avença ajustada.No mais, asseverou, que o requerido não efetuou o recolhimento do FGTS, nem
tampouco adimpliu os valores correspondentes a férias vencidas e proporcionais dos períodos trabalhados, inclusive os
respectivos terços constitucionais, além dos importes referentes ao 13º salário referente aos períodos contratuais laborados.
Pugnou, assim, pelo adimplemento das mencionadas verbas. Juntou documentos (fls. 22/40).Devidamente citado (fls. 43/44), o
requerido apresentou contestação (fls. 46/52), alegando, preliminarmente, (a) incompetência da Justiça Comum, em razão do
disposto no art. 114, I, da CF/88.No mérito, pugnou pela improcedência do pleito autoral, por considerar que os supostos trabalhos
prestados à municipalidade, nos meses de julho e agosto de 2011, ocorreram na gestão passada, que não deixou nos arquivos da
edilidade nenhum documento comprobatório do efetivo labor suscitado pelo requerente.Registrou, ainda, que eram indevidas as
verbas salariais do período compreendido entre setembro a novembro de 2011, "tendo em vista que o requerente nem sequer
prestou o serviço".Defesa acompanhada apenas de procuração.Às fls. 58/77 o autor ofereceu réplica à contestação, requerendo a
procedência dos pedidos. Realizada audiência de instrução (fls. 92), foram colhidos os depoimentos das partes, cujos depoimentos
se encontram gravados no DVD de fls. 94.O autor fez alegações finais remissivas à petição inicial (fls. 92).Por sua vez, o réu
apresentou alegações finais às fls. 97/104, renovando os argumentos expendidos na contestação, com acréscimo das declarações
feitas pela preposta do Município requerido na audiência de instrução.Após, vieram-me os autos conclusos.É o relatório.
Decido.DA PRELIMINAR:O requerido alegou a preliminar de incompetência da Justiça Comum, em razão do disposto no art. 114,
I, da CF/88.Entretanto, mencionada preliminar não pode prosperar. Isso porque o STF já consolidou o entendimento de que os
contratos laborais firmados pelos entes públicos, ainda que irregulares, constituem relações jurídico-administrativas, as quais são
de competência da Justiça Estadual. Nesse sentido:EMENTA: Agravo Regimental em Reclamação. 2. ADI-MC 3.395, Rel. Min.
Cezar Peluso. Competência da Justiça Comum para apreciar e julgar as relações entre o Poder Público e seus servidores, regidos
por regime jurídico administrativo. 3. Contratação temporária. Competência da Justiça Comum. Precedentes. 4. Decisão
monocrática denegatória de seguimento. Reconsideração. 5. Agravo regimental a que se dá provimento para julgar procedente a
reclamação. (Ag.Reg. na Reclamação 10.567/MG. Tribunal Pelo STF. Relator do Acórdão: Ministro Gilmar Mendes. DJe-192.
Divulgação: 05-10-2011. Publicação: 06-10-2011). Na mesma direção, é o julgado do Tribunal de Justiça do Maranhão:EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. VERBAS REMUNERATÓRIAS. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA COMUM. ÔNUS
PROBATÓRIO. MUNICÍPIO APELANTE. 1. A competência para o julgamento das relações estatutárias entre servidor público e a
Administração Pública, ainda que decorrente de contrato nulo, é da Justiça Comum (ex vi, STF, Rcl 10567 AgR, Relator(a) p/
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Acórdão: Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 08/06/2011). 2. Cabe à Fazenda Municipal produzir provas acerca da
existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito dos apelados (art. 333, II, CPC), no caso, demonstrar o efetivo
pagamento da remuneração de seus servidores. 3. Apelação conhecida e parcialmente provida. (Apelação Cível nº 19575. Relator
: Desembargador Kleber Costa Carvalho. Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão. Acórdão n.º
118.304-2012 Disponibilizado no DJe. em 13/08/2012 com publicação em 14/08/2012).Rejeito, pois, a preliminar.DO MÉRITO:1.
Do vínculo laboralO autor juntou aos autos documentos comprobatórios dos vínculos de trabalho efetuados junto ao réu, mediante
contratação sem concurso público, durante os períodos de: 02.11.2009 a 31.12.2009 (fls. 24/25); 04/01/2010 a 31/12/2010 (fls.
26/27); e 03/01/2011 a agosto/2011 (fls. 28/29), além do depoimento autoral gravado no DVD de fls. 94. Assim, resta claro que a
contratação do autor foi irregular, uma vez que não houve prévia aprovação em concurso público, nos termos do art. 37, II, da
CF/88, nem tampouco demonstrada a necessidade de contratação por tempo determinado, para atender a necessidade temporária
de excepcional interesse público, nos termos do art. 37, IX, da CF/88.Logo, é evidente que o autor prestou serviços na função de
motorista junto ao ente municipal demandado, inexistindo dúvidas sobre a precariedade de sua contratação, haja vista tratar-se de
contrato irregular de trabalho firmado com a Administração Pública.2. Da Inadimplência Salarial:Provado o vínculo laboral irregular
do autor, resta clara a obrigação do réu em adimplir-lhe os salários correspondentes aos dias trabalhados, nos termos do
Enunciado nº 363 do TST, o qual dispõe que:CONTRATO NULO. EFEITOS (nova redação) - Res. 121/2003, DJ 19, 20 e
21.11.2003. A contratação de servidor público, após a CF/1988, sem prévia aprovação em concurso público, encontra óbice no
respectivo art. 37, II e § 2º, somente lhe conferindo direito ao pagamento da contraprestação pactuada, em relação ao número de
horas trabalhadas, respeitado o valor da hora do salário mínimo, e dos valores referentes aos depósitos do FGTS.Com efeito,
segundo o autor (fls. 06), durante a execução do terceiro contrato, o requerido deixou de pagar-lhe os salários dos meses de julho
e agosto/2011, embora o serviço tenha sido prestado, bem como não honrou o pagamento salarial do intervalo correspondente
entre setembro a dezembro de 2011, malgrado o autor tenha ficado à disposição do réu para cumprimento da avença
ajustada.Ora, em caso de inadimplência salarial, cabe ao requerido comprovar que pagou a remuneração devida. Porém, no
vertente caso, o réu limitou-se a dizer que a gestão passada não deixou documentos que pudessem comprovar a prestação de
serviços pelo autor, e nem tampouco legou expedientes capazes de demonstrar o pagamento respectivo (fls. 51). Ademais, a
preposta inquirida em Juízo afirmou que somente teve conhecimento sobre a prestação de serviços e controle de ponto dos
servidores da Secretaria de Educação Municipal (local onde o autor era lotado) a partir de setembro/2011 (DVD de fls. 94), quando
assumiu a função de Secretária Adjunta de Educação. Logo, resta claro que o depoimento é insuficiente para elidir a pretensão
autoral concernente ao pagamento dos meses trabalhados de julho e agosto de 2011. Nesse sentido, em relação aos meses de
julho e agosto de 2011, verifico que a inadimplência salarial do requerido é presumida, uma vez que o réu não se desincumbiu do
ônus probatório que lhe é imposto pelo art. 373, II, do CPC.Ora, a percepção de vencimentos é a regra na Administração Pública
Brasileira, que desconhece o exercício de cargo sem remuneração pecuniária. Outrossim, as verbas salariais são direitos sociais
assegurados e protegidos pela nossa Constituição Republicana em seu art. 7º, sendo, portanto, uma norma de observância
obrigatória, em especial pelos entes públicos, sob pena de enriquecimento ilícito.Entender o vertente caso de forma diversa seria
admitir o enriquecimento ilícito do réu, que recebeu a prestação de serviços e não remunerou corretamente o servidor nos meses
de agosto e setembro de 2011. Nesse sentido é o entendimento dos Tribunais. Vejamos:APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. AGENTE PENITENCIÁRIO. CONTRATO DE TRABALHO TEMPORÁRIO.
CONTRATO NULO. COBRANÇA DE FÉRIAS + 1/3, DOBRA DE FÉRIAS, 13º SALÁRIO. SENTENÇA MANTIDA EM PARTE. I - A
continuidade da prestação do serviço ao ente público caracteriza a permanência/habitualidade no exercício do cargo,
desconstituindo a alegação de necessidade "transitória" que, por conseguinte, torna ilegal a contratação. II - Inadmissível o
reconhecimento da nulidade do ato administrativo ilegal com efeitos retroativos ("ex tunc"), em face do direito do trabalhador à
contraprestação pelo serviço realizado, à vedação ao enriquecimento sem causa, bem como em observância aos princípios da
segurança jurídica e da boa fé. III - Legal ou ilegal, a contratação efetivada à luz do art. 37, IX, da CF tem irrefutável natureza
administrativa, sendo, pois, regrada pelas normas de direito público, notadamente a do art. 39, § 3º, da CF, art. 239, § 3º, da CF e
as da LE n.º 869/52 (Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de Minas Gerais). IV - A contratação efetivada à luz do
art. 37, IX, da CR/88 tem irrefutável natureza administrativa, sendo, pois, regrada pelas normas de direito público, razão pela qual
são devidos férias acrescidas com o terço constitucional e o décimo terceiro salário, sejam integrais e/ou proporcionais. V - Os
juros de mora e a correção monetária são computados de acordo com o art. 1º-F da Lei n.º 9494/1997, considerada a redação que
lhe dava a MP n.º 2 180-35/01 até o dia 29/06/2009 e, a partir de então, a redação que lhe passou a dar a Lei n.º 11.960/09. (TJ-
MG - AC: 10702100785063001 MG, Relator: Peixoto Henriques, Data de Julgamento: 19/02/2013, Câmaras Cíveis Isoladas / 7ª
CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/02/2013).EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE COBRANÇA DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO, FÉRIAS E TERÇO DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE
MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NO 1º GRAU. NULIDADE PROCESSUAL AFASTADA. INTERVENÇÃO DO MP NA
INSTÂNCIA RECURSAL. ONUS PROBANDI DO RÉU (CPC, ART. 333, INC. II). DIREITO À PERCEPÇÃO DA VERBA. SÚMULA
Nº 41 DA 2ª CÂMARA TJMA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO
PELO TRIBUNAL. I. Segundo entendimento jurisprudencial consolidado, não ocorrendo prejuízo, a ausência de manifestação do
Parquet no 1º grau é suprida se há participação do Ministério Público na instância recursal. Precedentes STJ. II. Comprovado o
vínculo funcional e, por conseguinte, a prestação de serviços, impõe-se a procedência da ação de cobrança de salários e outras
verbas devidas ao servidor, sob pena de enriquecimento ilícito, mormente quando o ente público não se desincumbe do ônus de
provar o fato extintivo do direito do servidor. Súmula nº 41 da 2ª Câmara Cível TJ/MA. (...). V. Apelo a que se nega provimento,
porém reforma-se ex officio o comando sentencial atinente aos juros moratórios e à correção monetária, porquanto se tratar de
matéria de ordem pública (Número do processo: 0375522012. Número do acórdão: 1308552013. Data do registro do acórdão:
21/06/2013. Relator: Vicente de Paula Gomes de Castro. Data de abertura: 30/10/2012. Data do ementário: 25/06/2013).No
tocante à remuneração referente ao contrato vigente no período de 03.01.2011 a agosto/2011, o autor afirmou na exordial que
percebia a quantia básica de R$ 754,00, acrescida de gratificação mensal no valor de R$ 100,00, totalizando, portanto, o importe
de R$ 854,00.Todavia, os documentos acostados ao feito não confirmam essa versão autoral, pois os contracheques juntados às
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fls. 30/40 se referem apenas ao ano de 2010, no qual havia, de fato, o pagamento de uma gratificação de R$ 100,00.Dessa forma,
no que tange ao ano de 2011, não há prova de que houvesse o pagamento da gratificação de R$ 100,00, razão pela qual deve ser
reconhecido como devido apenas o valor de R$ 754,00 mensais, conforme consta na cláusula terceira do contrato de fls. 28/29.É,
pois, devido integralmente os vencimentos de agosto e setembro de 2011 ao autor, no valor bruto de R$ 754,00, cada um (fls.
28/29). Em relação à alegação autoral de que não houve pagamento salarial no intervalo correspondente entre setembro a
dezembro de 2011, melhor sorte não há, pois o requerente não conseguiu comprovar que tenha supostamente ficado à disposição
do réu, nesse período. Além disso, conforme afirmado pela preposta inquirida em Juízo, o autor não comparecia à Secretaria de
Educação Municipal para assinar ponto, nos meses de setembro a dezembro de 2011, contrariando, assim, o que fora dito pelo
requerente em seu depoimento pessoal (DVD de fls. 94).Destarte, uma vez que o requerente não se desincumbiu do ônus
probatório relacionado ao fato constitutivo do seu direito, é forçoso reconhecer-se a improcedência do pedido de pagamento
salarial dos meses de setembro a dezembro de 2011, nos termos do art. 373, I, do CPC. 3. Da ausência de recolhimento do FGTS
O Enunciado nº 363 do TST, bem como o art. 19-A da Lei 8.036/90, garantem ao servidor contratado irregularmente pela
Administração Pública o direito à percepção dos valores referentes aos depósitos do FGTS, correspondentes a 8% (oito por cento)
da remuneração devida, nos termos do art. 15, caput, da lei 8.036/90. Nesse sentido, afirmou o autor na petição inicial, que o
requerido não efetuou o recolhimento do percentual devido a título de FGTS, conforme determina a lei, durante todo o período
laboral, ou seja, de durante os intervalos de: 02.11.2009 a 31.12.2009 (fls. 24/25); 04/01/2010 a 31/12/2010 (fls. 26/27); e
03/01/2011 a agosto/2011 (fls. 28/29 e depoimento autoral gravado no DVD de fls. 94).Tem-se, assim, que o réu não colacionou
aos autos qualquer documento que pudesse comprovar o recolhimento do FGTS, cingindo-se apenas a negar a possibilidade de
tal pagamento ao servidor contratado irregularmente. Entretanto, consoante delineado, o autor tem direito ao adimplemento da
mencionada verba, na dicção do art. 15, caput, da lei 8.036/90 c/c o art. 19-A da Lei 8.036/90 e Enunciado nº 363 do TST. Dessa
forma, uma vez que o réu não provou a existência de fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito pleiteado, subsiste sua
obrigação em efetuar o pagamento dos valores relativos ao FGTS, os quais não foram recolhidos em época própria em favor do
autor, conforme inteligência do art. 373, II, do NCPC. Nesse passo, cita-se o seguinte aresto da Corte Estadual de
Justiça:EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE VERBAS SALARIAIS. CONTRATO NULO.
DIREITO AO DEPÓSITO DO FGTS. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. I - Não há falar em competência da Turma Recursal para
o processamento do recurso na hipótese em que o Juízo tenha apenas processado a ação sob o rito dos Juizados Especiais da
Fazenda Pública (Lei nº 12.153/2009), não se tendo notícia de que estava investido na jurisdição do Juizado. II - Conforme a
jurisprudência do STF é constitucional o art. 19-A da Lei 8.036/90, razão pela qual se afigura devido o pagamento do FGTS para
os servidores contratados irregularmente pela Administração sem prévia aprovação em concurso público. III - O simples atraso no
pagamento de salários, per si, não gera dano moral indenizável, repercutindo apenas na esfera patrimonial do servidor. Apelação
parcialmente provida. (Processo: APL 0171902015 MA 0002843-69.2013.8.10.0052. Relator: JAMIL DE MIRANDA GEDEON
NETO. Julgamento: 24/11/2015. Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL. Publicação: 17/12/2015).Conforme exposto no tópico
2 do mérito desta sentença, uma vez que o requerente não se desincumbiu do ônus probatório relacionado ao fato constitutivo do
seu direito (art. 373, I, do CPC), é forçoso reconhecer que a gratificação no valor de R$ 100,00 é indevida em relação ao anos de
2009 e 2011, pois o pagamento deste benefício somente fora comprovado em referência ao ano de 2010 (fls. 30/40). Assim, no
cálculo do FGTS a gratificação no valor de R$ 100,00 somente será considerada em relação ao ano de 2010 (fls. 30/40), somada
ao vencimento base respectivo. Por sua vez, a remuneração dos anos de 2009 e 2011 corresponde unicamente ao vencimento
previsto contratualmente (fls. 24 e 28), sem gratificação.Destarte, tendo em vista os argumentos delineados, considero devido ao
autor o pagamento das quantias referentes ao percentual mensal de 8% sobre a remuneração mensal do suplicante, durante o
período laborado, a título de FGTS não recolhido pelo réu, conforme planilha abaixo:TABELA DE FGTS NÃO RECOLHIDO
PERÍODO: 02.11.2009 até 31.08.2011  ANOSALÁRIOQTDE. MESES INADIMPLIDOSPERCENTUAL FGTSSUBTOTAL2009R$
693,0028%R$ 110,88 2010R$ 793,00128% R$ 761,28 2011R$ 754,0088% R$ 482,56 TOTAL GERAL R$ 1.354,72 OBS: No ano
de 2010 foi incluída na base de cálculo salarial a gratificação paga pelo réu ao autor (fls. 30/40). Por outro lado, nos anos de 2009
e 2011 o valor da gratificação não foi considerado, haja vista a ausência de provas sobre o pagamento desse benefício nos
exercícios mencionados.Assim sendo, considerando o período de 02.11.2009 a 31.08.2011, verifico que o valor total do FGTS
devido pelo réu corresponde ao importe de R$ 1.354,72.5. Das Férias e 13º SalárioPor fim, o autor pugnou pelo pagamento dos
valores correspondentes às férias vencidas proporcionais do período trabalhado, inclusive com os respectivos terços
constitucionais. No mais, requereu o adimplemento dos importes referentes ao 13º salário integral e proporcional do período
trabalhado. Entretanto, conforme disposto no Enunciado 363 do TST, são devidas ao servidor contratado irregularmente apenas o
saldo de salário e depósitos de FGTS. Com efeito, no vertente caso, considerando que a contratação do autor foi irregular,
conforme exposto no tópico 1 do mérito desta sentença, verifico que restam indevidas as verbas trabalhistas acima nominadas.Não
há, pois, que se falar em pagamento de férias vencidas e proporcionais, tão pouco em 13º salário integral e proporcional.DO
DISPOSITIVO:ANTE O EXPOSTO, e mais do que nos autos consta, rejeito a preliminar de incompetência, reconhecendo,
portanto, a plena competência deste Juízo para processar e julgar a causa e, no mérito, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido formulado na inicial, com fulcro no art. 487, I, do NCPC, para o fim de:1) Reconhecer o vínculo laboral irregular entre o
autor CELSO DOMINGOS PIRES DE AZEVEDO e o requerido MUNICÍPIO DE URBANO SANTOS, o qual vigorou no período de
02.11.2009 a 31.08.2011;2) Condenar o requerido ao pagamento em favor do autor, no tocante às verbas remuneratórias
referentes aos meses de julho e agosto de 2011, no valor total bruto de R$ 1.508,00 (um mil e quinhentos e oito reais), em relação
ao qual deverão ser descontadas as respectivas contribuições previdenciárias, que serão posteriormente repassadas pelo réu ao
INSS, mediante adequada atualização;3) Condenar o requerido ao pagamento ao autor, em relação à verba correspondente ao
percentual do FGTS não recolhido durante o período laboral, no importe de R$ 1.354,72 (um mil trezentos e cinquenta e quatro
reais e setenta e dois centavos), devidamente atualizados;4) Rejeitar o pedido referente ao pagamento das verbas remuneratórias
dos meses de setembro a dezembro de 2011, nos termos do art. 373, I, do CPC.5) Rejeitar o pedido referente ao pagamento de
férias vencidas e proporcionais, bem como em relação ao 13º salário integral e proporcional, haja vista que tais direitos são
vedados pelo Enunciado nº 363 do TST; A correção monetária de todas as verbas devidas deverá ser feita pelo IPCA-E, tendo
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como termo inicial a data em que os valores respectivos deveriam ser pagos ao autor (vide o julgamento das ADIN´s 4425 e
4357).Os juros de mora deverão ser calculados com base nos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à
caderneta de poupança, contados a partir do efetivo prejuízo (datas em que os valores respectivos deveriam ter sido pagos ao
autor), em estrita observância ao disposto no artigo 1º-F, da Lei nº 9.494/1997.Considerando que houve sucumbência recíproca, as
despesas devem ser proporcionalmente repartidas (art. 86, caput, do NCPC).Entretanto, tendo em vista que a Fazenda Pública
figura no polo passivo da lide, fica o réu isento de custas. Outrossim, por conclusão, fica o requerente responsável apenas pelo
pagamento de metade das custas processuais apuradas, porém, tendo em vista que o autor pugnou pelos benefícios da Justiça
Gratuita (fls. 23), que ora defiro, suspendo a cobrança de tais valores pelo prazo de cinco anos, nos termos do art. 98, § 3º, do
NCPC. Ainda considerando a sucumbência recíproca, condeno o réu ao pagamento de honorários advocatícios em favor do
patrono do autor, no importe de 10% sobre o valor geral da condenação, conforme o art. 85, § 3º, inciso I, do NCPC.Condeno o
autor ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono do requerido no importe de 10% sobre o valor referente ao
que deixou de ganhar, cuja cobrança ficará suspensa, pelo prazo de cinco, nos termos do art. 98, § 3º, do NCPC. Fica vedada a
compensação de honorários (art. 85, § 14º, do NCPC). Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Sentença não sujeita ao reexame
necessário, forte na redação do art. 496, § 3º, inciso III, e § 4º, inciso I, todos do NCPC.Urbano Santos/MA, 29 de Junho de
2017.Cinthía de Sousa FacundoJuíza de direitoTitular da comarca de Urbano Santos Resp: 23002

PROCESSO Nº 0000679-62.2016.8.10.0138 (7122016)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

REQUERENTE: CLEIDE MARIA DUTRA SANTOS
ADVOGADO: FRANCISCO RAIMUNDO LIMA DINIZ ( OAB 4164-MA )

REQUERIDO: FAVE ROCHAS ORNAMENTAIS LTDA ME
ADVOGADO: ANA CAROLINA PINTOR LADEIRA DO LIVRAMENTO ( OAB 17020-ES )

Processo nº 712/2016Requerente: Cleide Maria Dutra SantosRequerida: Fave Rochas Ornamentais LTDASENTENÇADispensado
o relatório (art. 38 da Lei nº 9.099/95).Decido.Através da presente demanda, busca a parte autora: a) a declaração de inexistência
de contrato; e b) condenação em indenização por danos morais.Alega, em suma, jamais ter firmado qualquer negócio jurídico com
a demandada, mas mesmo assim, deparou-se com a inclusão de seu nome em órgão de restrição ao crédito, no valor de R$
1.300,00.Na defesa apresentada, a instituição demandada suscita preliminar de inépcia da inicial. No mérito, busca a
improcedência do pedido, pugnando pela aplicação dos princípios da inoponibilidade de exceções pessoais e autonomia das
obrigações decorrentes da emissão de cheque. Por fim, pugnou pela condenação da autora ao pagamento da dívida de R$
1.300,00, devidamente corrigida.DA PRELIMINAR:A preliminar de inépcia da inicial não pode prosperar, uma vez que a causa de
pedir se encontra devidamente fundamentada, pois a autora afirmou não ter contratado nenhum serviço ou adquirido qualquer
produto da requerida, razão pela qual desconhece a origem da dívida que gerou a negativação operada contra si junto ao SPC (fls.
13).Com efeito, individualizados os fundamentos fatos e jurídicos da demanda, a petição inicial finaliza com o consequente pleito
indenizatório, o qual se afigura condizente com a narrativa apresentada na exordial, não havendo, portanto, que se falar em inepcia
da peça vestibular.Rejeito, pois, a preliminar aventada.DO MÉRITO:Da inaplicabilidade do princípio da inoponibilidade de exceções
pessoais:A parte promovente nega haver firmado qualquer contrato com a empresa demandada, fato este que é confirmado pela
requerida (fls. 24). Entretanto, a ré afirma que o débito motivador da restrição é oriundo da emissão do cheque sem fundos de fls.
44/45, recebido pela requerida como forma de pagamento efetuado por outra empresa, sendo que esta última teria aceitado a
cártula supostamente fornecida pela autora.Com efeito, aduz a requerida que deve ser aplicado ao caso o princípio da
inoponibilidade de exceções pessoais, previsto no art. 25 da Lei 7.357/85, segundo o qual, quem for demandado por obrigação
resultante de cheque, não pode opor ao portador exceções fundadas em relações pessoais com o emitente.Todavia, observo que
a regra contida no dispositivo legal citado não se aplica ao feito ora em tela, na medida em que o cheque de fls. 44/45 contém vício
formal intrínseco à sua emissão, pois tal cártula fora falsificada em nome da autora, a qual, inclusive, já protocolou várias ações
perante este Juízo, visando o cancelamento de negócios jurídicos fraudulentos efetuados em seu desfavor.Ademais, verifico a
diferença gritante entre a assinatura aposta no cheque de fls. 44/45, e aquela constante na carteira de identidade da autora (fls.
10), situação esta que demonstra a falsificação grosseira perpetrada em prejuízo da demandante.Outrossim, verifico que a
colocação do cheque falso em circulação não exime a responsabilidade objetiva da requerida, nos termos do art. 14 do CDC, pois,
ao aceitar tal modalidade de pagamento, a empresa demandada assumiu os riscos relacionados à negociação entabulada com o
terceiro que lhe entregou a cártula.Corroborando o entendimento supra, citam-se os seguintes julgados:EMENTA: CIVIL. DIREITO
DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. ENCERRAMENTO DA CONTA CORRENTE. CHEQUE
POSTERIORMENTE EMITIDO E COM FALSIFICAÇÃO DA ASSINATURA DO AUTOR. DEVOLUÇÃO DA CÁRTULA CHÉQUICA
PELA ALÍNEA 11 (AUSÊNCIA DE PROVISÃO DE FUNDOS). NEGATIVAÇÃO CADASTRAL EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO
CRÉDITO (SPC E SERASA). ALEGAÇÃO DO APELANTE NO SENTIDO DE TAMBÉM SER VÍTIMA DA POSSÍVEL FRAUDE
PERPETRADA. ARGUMENTO INSUFICIENTE PARA ALFORRIAR O RÉU DA RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA (ARTIGO
14, CDC). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS
FUNDAMENTOS, COM SÚMULA DE JULGAMENTO SERVINDO DE ACÓRDÃO, NA FORMA DO ARTIGO 46 DA LEI Nº
9.099/95. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% DO VALOR DA CONDENAÇÃO, MAIS CUSTAS PROCESSUAIS,
A CARGO DA RECORRENTE. (Processo: ACJ 114948920118070005 DF 0011494-89.2011.807.0005. Orgão Julgador: 2ª Turma
Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal. Publicação: 22/03/2012, DJ-e Pág. 280. Julgamento: 6 de Março de 2012.
Relator: José Guilherme de Souza).EMENTA: RESPONSABILIDADE CIVIL. - Declarataria de inexistência de relação jurídica c.c.
Indenização por dano moral - Cheques expressos - Formulários em branco roubados da empresa transportadora -Autor nunca
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possuíra talonário de cheques - Falsificação por terceiro, constando indevidamente o nome e o CPF do autor - Devolução por
insuficiência de fundos - Inscrição indevida - Inscrição no cadastro de inadimplentes -Incontroverso que o cheque não foi emitido
pelo autor - Inexigibilidade do título -Responsabilidade da instituição financeira que deve observar regras mais seguras na
conferência dos títulos - Risco da atividade - Responsabilidade da co-ré (empresa prestadora de serviços cadastrais), ante a
negligência em não se preocupar com a fraude e manter a negativação - Dano moral reconhecido - Prejuízo que decorre do próprio
fato "in re ipsa" - Arbitramento em R$ 4.800,00para cada réu - Valor compatível - Recursos não providos. (Processo: APL
9079020482004826 SP 9079020-48.2004.8.26.0000. Orgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Privado. Publicação: 23/02/2011.
Julgamento: 15 de Fevereiro de 2011. Relator: Antonio Ribeiro.EMENTA: Apelação Cível. Serviços bancários. Abertura de conta-
corrente em nome do autor. Contratos não reconhecidos pelo cliente. Falsificação de documentos. Emissão de cheques sem
fundos. Títulos levados a protesto. Negativação indevida. Ação declaratória c.c. indenização por danos morais. Sentença de
procedência. Inconformismo da ré. Fraude comprovada por perícia grafotécnica. Teoria do Risco do Negócio. Dever de segurança
do serviço. Responsabilidade de natureza objetiva. Precedente do C. Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo.
Danos morais que restaram caracterizados. Dissabor que supera o mero aborrecimento. Redução, porém, do quantum
indenizatório. Princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Sucumbência exclusiva da ré, por força da Súmula 326 do C. STJ.
Sentença reformada em parte. Recurso parcialmente provido. (Processo: APL 00148973020108260019 SP
0014897-30.2010.8.26.0019. Orgão Julgador22ª Câmara de Direito Privado: Publicação: 11/05/2015. Julgamento: 07 de Maio de
2015. Relator: Hélio Nogueira).Com efeito, haja vista os argumentos acima expostos, afasto a aplicação do art. 25 da Lei 7.357/85
ao vertente caso, e reconheço a responsabilidade objetiva da requerida em virtude da negavição indevida operada em prejuízo da
autora, nos termos do art. 14 do CDC.Da inaplicabilidade do princípio da autonomia das obrigações decorrentes de chequeO
cheque formalmente perfeito é título de crédito que obriga o seu emitente, independentemente da natureza do negócio jurídico que
motivou a emissão da cártula, conforme preceitua o princípio da autonomia das obrigações decorrentes de cheque.Entretanto, uma
vez que haja vício formal que retire a liquidez e certeza do cheque, a cártula perde o seu caráter de literalidade, sendo possível
afastar-se a responsabilidade do emitente.Dessa forma, no vertente caso, conforme fora explicitado supra, o cheque de fls. 44/45
constitui-se em falsificação grosseira, a qual não pode vir a obrigar a autora pelo valor nele constante, configurando-se, pois,
hipótese de exceção ao princípio da autonomia das obrigações decorrentes de cheque.Nesse sentido, eis os seguintes julgados:
EMENTA: CAMBIAL CHEQUE - AÇÃO DECLARATÓRIA - DOCUMENTO QUE CONTÉM ASSINATURA FALSA DO TITULAR DA
CONTA CORRENTE NÃO PODE SER CONSIDERADO TÍTULO DE CRÉDITO POR LHE FALTAR REQUISITO ESSENCIAL -
TÍTULO INVÁLIDO EM RELAÇÃO AO TITULAR DA CONTA - EXCEÇÃO À REGRA DO ART. 13, DA LEI Nº 7.357/85 -
HIPÓTESE, ADEMAIS, DE FALTA DE CAUTELA DA RÉ - IRRELEVÂNCIA DA EXISTÊNCIA OU NÃO DE BOA-FÉ DO
TERCEIRO PORTADOR DA CÁRTULA - DEFEITO INTRÍNSECO DE FORMA - VÍCIO QUE SÓ NÃO INTERFERE NA
RESPONSABILIDADE DAQUELES QUE POSTERIORMENTE TENHAM ASSINADO, DE FORMA AUTÊNTICA, O TÍTULO, NA
QUALIDADE DE ENDOSSANTES OU AVALISTAS - DANOS MORAIS CABIMENTO - PORTADOR DO TÍTULO RESPONSÁVEL
PELA INCLUSÃO DO NOME DO AUTOR NO CADASTRO DE INADIMPLENTES, MESMO SENDO INFORMADO PELO AUTOR
DA FALSIDADE DA ASSINATURA E TENDO SIDO DEVOLVIDO O CHEQUE POR MOTIVO DE DIVERGÊNCIA DE
ASSINATURA - INDENIZAÇÃO DEVIDA - AÇÃO JULGADA PROCEDENTE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO.
(Processo: APL 01806199620128260100 SP 0180619-96.2012.8.26.0100. Orgão Julgador: 23ª Câmara de Direito Privado.
Publicação: 13/06/2014. Julgamento: 11 de Junho de 2014. Relator: Paulo Roberto de Santana).EMENTA: CHEQUE. - Cheque
com assinatura falsa do titular da conta corrente e não colocado em circulação por ele, não pode obrigá-lo, mesmo em face de
terceiro de boa-fé que não participou da relação originária, visto que a cártula padece de nulidade absoluta, por faltar-lhe requisito
necessário (art. 1º, VI e 2º, da Lei 7.357/85), e não se cogita da hipótese dos responsáveis pela fraude tirarem proveito. (Processo:
APL 05492734220108260000 SP 0549273-42.2010.8.26.0000. Orgão Julgador: 20ª Câmara de Direito Privado. Publicação:
19/12/2013. Julgamento: 16 de Dezembro de 2013. Relator: Rebello Pinho).Assim sendo, ainda que a requerida tenha recebido o
cheque de fls. 44/45 de boa-fé, tal fato não legitima a negativação perpetrada em prejuízo da autora, a qual não emitiu a cártula.
Razões pelas quais, resta clara a responsabilidade objetiva da requerida pela restrição indevida operada, nos termos do art. 14 do
CDC.Dos danos morais:No tocante ao pedido de indenização por danos morais, tem-se que tal pleito deverá ser acolhido. Ora, o
dano moral sofrido pela parte autora exsurge in re ipsa, ou seja, decorre da simples restrição indevida, situação que ultrapassa o
mero dissabor ou constrangimento, sendo inegável a angústia sofrida em decorrência da diminuição patrimonial, entendimento
este pacífico nos tribunais.A título exemplificativo:AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
POSSIBILIDADE DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DE ADENTRAR O MÉRITO DO RECURSO. RESPONSABILIDADE CIVIL.
VIOLAÇÃO DOS ARTS. 186, 188 E 403 DO CPC E 14, § 3º, DO CDC. SÚMULA N. 282/STF. INSCRIÇÃO INDEVIDA.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CABIMENTO. DANO IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ.1. É
possível o juízo de admissibilidade adentrar o mérito do recurso.2. Aplica-se o óbice previsto na Súmula n. 282 do STF quando a
questão infraconstitucional suscitada não foi debatida no acórdão recorrido nem, a respeito, foram opostos embargos de
declaração.3. Nos casos de inscrição indevida em cadastro de restrição ao crédito, o dano extrapatrimonial é considerado in re
ipsa.4. Incide a Súmula n. 7 do STJ se a tese defendida no recurso especial reclamar a análise dos elementos probatórios
produzidos ao longo da demanda.5. Agravo regimental desprovido.(AgRg no AREsp 729.678/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE
NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/11/2015, DJe 30/11/2015) (SEM GRIFOS NO ORIGINAL).Lado outro, ressalto que
a preexistência de outras negativações em nome da autora não impede a concessão de indenização por danos morais, haja vista
que tais pendências já estão sendo questionadas em ações próprias, conforme afirmado pela requerente em seu depoimento
pessoal às fls. 18/19. Por essa razão, no caso em específico, não se aplica a Súmula nº 385 do STJ.Quanto ao montante da
indenização pelo dano moral, cabe a regra de que a quantia deva ser suficiente para reparar o mal sofrido, evitando-se propiciar
enriquecimento sem causa à parte autora, além de atender ao caráter pedagógico da condenação. Sabendo disso, no que tange
ao quantum a título de indenização pelos danos morais, entendo que o valor deve ser fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais), pois
se mostra dentro dos parâmetros adotados pelo Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão e proporcional ao abalo sofrido.DA
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA:Até o presente momento, observa-se que não foi o pedido de tutela de urgência analisado. Neste
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contexto, de acordo com o disposto no art. 300 do CPC/15, dispositivo aplicado analogicamente à situação, a concessão de
medida antecipatória se mostra admissível quando: a) evidenciada a probabilidade do direito invocado; e b) o perigo de dano
relacionado ao bem da vida pretendido. Em outras palavras, é mister a demonstração de que, sem a concessão da tutela, o direito
pretendido está em risco.Ao exame dos autos, observo que o pleito liminar merece prosperar, eis que preenchidos os requisitos
legais. A probabilidade do direito invocado encontra-se no fato de que o cheque de fls. 44/45 não foi emitido pela autora. O perigo
do dano resta evidenciado pelo fato de que a permanência da negativação poderá implicar prejuízos a parte autora, que ficará com
seu nome incluído em órgão de restrição ao crédito.Dessa forma, defiro o pedido de medida de urgência, para determinar a
imediata retirada da restrição a que alude o documento de fls. 13, referente à dívida de R$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais), cuja
inclusão foi solicitada por FAVE ROCHAS ORNAMENTAIS LTDA.O descumprimento da medida de urgência, por parte da
promovida, no prazo de 05 (cinco) das, implicará multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), no limite de 30 (trinta) dias.DO
PEDIDO CONTRAPOSTO:Às fls. 37, "item e", a requerida pugnou pela condenação da autora ao pagamento da dívida de R$
1.300,00, devidamente corrigida.Contudo, conforme analisado em linhas pretéritas, a autora não pode ser responsabilizada pela
dívida constante do cheque de fls. 44/45, uma vez que a cártula é falsa, não tendo o respectitivo título sido emitido pela
requerente.Portanto, resta inviável o deferimento pedido contraposto pleiteado pela requerida.DO DISPOSITIVO:ANTE O
EXPOSTO, e mais do que nos autos consta, REJEITO a preliminar suscitada e, no mérito, nos termos do art. 487, inciso I do
CPC/15, JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS formulados na inicial, ratificando a medida de urgência neste momento deferida,
para:(a) Declarar inexistente a dívida negativada às fls. 13;b) Condenar a ré FAVE ROCHAS ORNAMENTAIS LTDA ao pagamento
de indenização por danos morais em favor da autora CLEIDE MARIA DUTRA SANTOS, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais),
importância esta acrescida de juros de mora à taxa de 1% ao mês, e correção monetária pelo INPC, ambos contados desde a
respectiva fixação judicial.Sem custas e honorários (art. 55 da Lei nº 9.099/95).Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Oficie-se a
SERASA, para, no prazo de 05 (cinco) dias, proceder à imediata exclusão do mecionado contrato.Fica a parte demandada, ainda,
intimada, para, também no prazo de 05 (cinco) dias, providenciar a imediata exclusão da restrição, cujo descumprimento implicará
multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), no limite de 30 (trinta) dias.Cópia desta sentença servirá de ofício.Em caso de não
cumprimento voluntário da condenação, após o trânsito em julgado, intime-se a requerida para que, no prazo de 15 (quinze) dias,
efetue o pagamento da obrigação, sob pena de multa no percentual de 10% (dez por cento), conforme art. 523, § 1º, do NCPC,
aplicado subsidiariamente ao rito dos Juizados Especiais e interpretado segundo o entendimento pacificado do STJ (vide REsp.
940.274/MS).Urbano Santos (MA), 30 de novembro de 2016.Cínthia de Sousa FacundoJuíza de Direito Titular da Comarca de
Urbano Santos Resp: 23002

PROCESSO Nº 0000843-66.2012.8.10.0138 (8582012)
AÇÃO: PROCEDIMENTOS REGIDOS POR OUTROS CÓDIGOS, LEIS ESPARSAS E REGIMENTOS | AÇÃO CIVIL PÚBLICA

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO

REU: JOSÉ CREOMAR DE MESQUITA COSTA
ADVOGADO: NOEME BARROS S DE SOUZA ( OAB 6102-MA )

Processo nº. 858/2012Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa Autor: Ministério Público EstadualRéu: José
Creomar de Mesquita CostaSENTENÇA CÍVELO Ministério Público Estadual ingressou com a presente ação civil pública, por ato
de improbidade administrativa, em face de José Creomar de Mesquita Costa, devidamente qualificado, imputando-lhe a prática de
atos de improbidade administrativa previstos na Lei nº. 8.429/92 (LIA).Narrou que, quando o demandado era Prefeito do Município
de São Benedito do Rio Preto/MA, no ano de 2006, teve sua prestação de contas de gestão referente ao Fundo Municipal de
Saúde FMS reprovada pelo TCE/MA, pela prática de irregularidades na execução orçamentária, as quais se encontram apontadas
às fls. 04, o que importou em ofensa aos basilares princípios da administração pública.Aduziu, ainda, que, em virtude das
irregularidades encontradas na prestação de contas, teria sido aplicada multa ao requerido no valor de R$ 2.000,00, conforme
decisão transitada em julgado em 25/05/2011 (fls. 75).Pugnou, pois, pela condenação do requerido nas penalidades do art. 12, III,
da Lei nº. 8.429/92.Juntou documentos (fls. 07/294).Devidamente notificado, para apresentar manifestação preliminar (fls.
297/298), o requerido apresentou manifestação prévia (fls. 300/327), pretendendo a rejeição da inicial. Na defesa prévia, o réu
juntou aos autos apenas os documentos de fls. 328/333. A inicial foi recebida às fls. 335/338, por entender-se que não havia causa
manifesta para improcedência da ação, sendo determinada a citação do réu.Devidamente citado (fls. 361/362), o requerido
apresentou contestação às fls. 364/369, alegando, preliminarmente, "ausência dos elementos que caracterizam a inicial", sob o
argumento de que "a denúncia proposta pelo Parquet é integralmente frágil, baseada em princípios constitucionais que sequer
foram violados".No mérito, aduziu que não houve violação aos princípios da Administração Pública e nem tampouco existiu
infração à lei, pois o requerido não agira com dolo na gestão pública, razão pela qual pugnou pela improcedência da ação.Na
contestação, o réu juntou apenas a procuração outorgada à sua advogada.Às fls. 379/383 o autor ofereceu réplica à contestação,
ratificando os termos da inicial, bem como pugnou pelo julgamento antecipado da lide (fls. 391).Instado a indicar as provas que
ainda pretendia produzir (fls. 385/386), o requerido quedou-se inerte (fls. 393).Vieram-me os autos conclusos.Eis o relatório.
DECIDO.1. DO JULGAMENTO ANTECIPADOAb initio, verifico que, tratando-se de matéria fática e de direito, os autos se
encontram devidamente instruídos por meio de prova documental idônea.Passo, pois, ao julgamento antecipado da lide (art. 355, I,
do NCPC).2. DA PRELIMINAR O requerido alegou a preliminar de "ausência dos elementos que caracterizam a inicial",
argumentando que "a denúncia proposta pelo Parquet é integralmente frágil, baseada em princípios constitucionais que sequer
foram violados".Dessa forma, resta claro que a aludida preliminar se confunde com o próprio mérito da lide, razão pela qual tal
matéria será analisada em conjunto com a tese defensiva principal.3. DO MÉRITOAo exame das provas carreadas ao feito, verifico
que a pretensão autoral merece prosperar. Veja-se:3.1 Dos Atos de Improbidade AdministrativaA inicial imputou ao réu
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irregularidades na prestação de contas do FMS referente ao ano de 2006 (fls. 04), com base no relatório de informações técnicas
do TCE (fls. 09/16), dentre as quais destaco: I) Ausência de processos licitatórios sobre materiais adquiridos para a área de saúde
(fls. 13);II) Fragmentação de Despesas de Medicamentos, totalizando o montante de R$ 205.260,26; eIII) Fragmentação de
Despesas de Combustíveis, totalizando o montante de R$ 139.498,76; Destarte, tomando por base o teor do Acórdão PL-TCE nº
528/2008 e do relatório técnico respectivo (fls. 46/47), verifica-se que a conduta do requerido de efetuar despesas sem processo
licitatório pode ser enquadrada como ato de improbidade administrativa tipificada no art. 11, caput, da LIA, na medida em que tal
omissão do gestor público fere os Princípios da Legalidade, Impessoalidade, e Moralidade (art. 37, caput, da CF/88), bem como
viola os princípios esculpidos no art. 3º da Lei 8.666/93.Além disso, ao efetuar despesas fragmentadas de medicamentos e
combustíveis, o réu também incorreu em ofensa aos princípios fundamentais da Administração Pública atinentes à legalidade,
publicidade e moralidade, conforme previsto no art. 37, caput, da Constituição Federal c/c o art. 3º da Lei 8.666/93, c/c o art. 11,
caput, da Lei 8.429/92, na medida que tal atitude prejudica a realização de procedimento licitatório com base no valor global das
aquisições efetuadas, permitindo, assim, a compra de materiais com dispensa indevida de licitação, em inobservância às regras
contidas no art. 24 da Lei 8.666/93.Por outro lado, é mister destacar que a defesa do réu não abordou especificamente as
irregularidades detectadas pelo TCE/MA, no julgamento das contas do FMS referentes ao ano de 2006, limitando-se a alegar
genericamente que "a denúncia proposta pelo Parquet é integralmente frágil, baseada em princípios constitucionais que sequer
foram violados".No entanto, em que pesem as alegações do requerido, o Acórdão PL-TCE nº 528/2008 (fls. 46/47) detectou que as
contas de gestão do FMS, referentes ao ano de 2006, foram apresentadas com descumprimento dos itens acima destacados,
restando claro que o réu praticou atos de improbidade, relacionados à má administração dos recursos oriundos do citado Fundo,
os quais se encontram demonstrados por meio de prova técnica irrecusável, qual seja, a análise contábil presente no relatório de
fls. 09/16.Por fim, importa ressaltar que o dever do requerido em prestar contas ao TCE/MA encontra-se esculpido no art. 71, II e §
3º da CF/88 c/c o art. 51, II, e art. 172, IV, da Constituição do Maranhão.Evidentemente, referidas contas devem ser prestadas com
observância de todos os itens previstos em lei, bem como em obediência às Resoluções e Instruções do TCE/MA que disciplinem
a matéria. Porém, conforme apurado na instrução processual, mencionadas obrigações não foram cumpridas pelo requerido.3.2.
Do Elemento Subjetivo:Conforme exposto supra, o requerido praticou atos de improbidade administrativa, tipificados no art. 11,
caput, da LIA, por ofensa aos princípios da Administração Pública.Conforme lecionam Emerson Garcia e Rogério Pacheco Alves:
Em face da impossibilidade de se penetrar na consciência e no psiquismo do agente, o seu elemento subjetivo há de ser
individualizado de acordo com as circunstâncias periféricas ao caso concreto, como o conhecimento dos fatos e das
consequências, o grau de discernimento exigido para a função exercida e a presença de possíveis escusas, como a longa
repetitivo e a existência de pareceres embasados na técnica e na razão. (Improbidade Administrativa 7. ed. rev., ampl. e atual. São
Paulo: Saraiva, 2013 - p. 406). Nesse sentido, o elemento subjetivo necessário à configuração da improbidade administrativa
prevista no art. 11, caput, da Lei 8.429/92, segundo a jurisprudência dominante, é o dolo eventual ou genérico de realizar conduta
que atente contra os princípios da administração pública, não se exigindo a presença de intenção específica, pois, a atuação
deliberada em desrespeito às normas legais, cujo desconhecimento é inescusável, evidencia a presença do dolo. No caso em
questão, analisando-se as peculiaridades dos fatos narrados na inicial e as provas juntadas aos autos, não há como se afastar o
dolo específico do réu em descumprir as normas legais atinentes aos princípios da Administração Pública. Explica-se: ao efetuar
gastos sem processo licitatório e realizar a fragmentação de despesas na gestão de recursos do FMS, conforme discriminado no
Acórdão PL-TCE nº 528/2008 (fls. 46/47), o réu agiu com dolo capaz de ensejar o reconhecimento da prática de ato ímprobo, haja
vista que tais condutas infringiram regras básicas da Administração Pública, pois inviabilizaram a escolha imparcial de
fornecedores de produtos destinados à área da saúde. O nexo de causalidade entre a conduta do requerido e os atos de
improbidade administrativa encontra-se configurado, não tendo sido demonstrada pelo réu qualquer hipótese de rompimento do
vínculo causal.Além do mais, a defesa do requerido não trouxe aos autos nenhum elemento probante apto a refutar as imputações
feitas pelo autor, restringindo-se apenas a alegar, vagamente, que não houve violação aos princípios da Administração Pública,
pois o requerido não agira com dolo na gestão pública. Nesse contexto, importa destacar que o requerido não produziu qualquer
prova que pudesse explicar, ou pelo menos atenuar, as irregularidades elencadas no Acórdão PL-TCE nº 528/2008 (fls. 46/47).
Assim, estando comprovada a realização de atos antijurídicos dolosos pelo réu, bem como o respectivo nexo de causalidade,
restam plenamente configurados os atos de improbidade administrativa referentes às hipóteses previstas no art. 11, caput, da Lei
nº 8.429/92.3.3. Danos ao Erário PúblicoA inicial pugnou pela condenação do requerido ao pagamento da quantia de R$
851.008,84, a título de ressarcimento pelos danos relativos à ausência de processo licitatório e fragmentação de despesas na
gestão de recursos do FMS (fls. 06 item "5. a"). Nesse sentido, insta esclarecer, que, nos casos de existência de dano ao erário, o
TCE/MA pode determinar o ressarcimento aos cofres públicos no montante respectivo, por meio de imputação de débito, cuja
obrigação cabe ao gestor responsável pela irregularidade, nos termos do art. 73, § 4º, da CF/88 e art. 172, VIII, da Constituição do
Maranhão. Entretanto, apesar do Acórdão PL-TCE nº 528/2008 (fls. 46/47) ter atestado a existência de irregularidades
relacionadas à ausência de processo licitatório e fragmentação de despesas na gestão de recursos do FMS, o TCE/MA não
imputou débito ao requerido, referente ao montante dos bens adquiridos com ofensa às regras de licitação.Desse modo, uma vez
que o TCE/MA não imputou débito ao réu, caberia ao autor demonstrar se as irregularidades constatadas causaram prejuízos
concretos ao município, pois não pode haver condenação em ressarcimento de danos, sem que exista prova clara sobre tal
aspecto.Assim, os documentos acostados aos autos não demonstram que a ausência de licitação tenha gerado prejuízo concreto
ao erário, pois, para isso, seria necessário, exemplificativamente, provar que o preço de aquisição dos bens estava acima do
mercado ou que os produtos não foram efetivamente entregues.Em suma, seria necessário demonstrar que houve perda
patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação de bens, em prejuízo do ente municipal, o que não foi provado
pelo autor.Nesse diapasão, resta inviável a condenação do demandado ao pagamento da quantia de R$ 851.008,84, referente aos
supostos danos causados ao erário, subsistindo apenas a possibilidade de aplicação das demais sanções previstas no art. 12, III,
da LIA. 3.4 Das Sanções AplicáveisConforme ressaltado supra, a conduta do réu configurou ofensa ao art. 11, caput, da Lei nº
8.429/92. Assim, podem ser aplicadas ao requerido as sanções do art. 12, inciso III, da Lei nº 8.429/92.Entretanto, de acordo com
a jurisprudência do STJ, essas penas não são necessariamente aplicadas de forma cumulativa, cabendo ao magistrado dosar as
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sanções de acordo com a natureza, gravidade e consequências do ato ímprobo. Feitas essas considerações, passo à análise das
sanções previstas no art. 12, inciso III, da Lei 8.429/92, a saber:Art. 12.  Independentemente das sanções penais, civis e
administrativas previstas na legislação específica, está o responsável pelo ato de improbidade sujeito às seguintes cominações,
que podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, de acordo com a gravidade do fato: (...)III - na hipótese do art. 11,
ressarcimento integral do dano, se houver, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de três a cinco anos,
pagamento de multa civil de até cem vezes o valor da remuneração percebida pelo agente e proibição de contratar com o Poder
Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa
jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de três anos.Dessa forma, quanto à reparação do dano, observo ser incabível a
aplicação de tal sanção, conforme exposto no subitem 3.3 desta sentença. Verifico, ainda, ser cabível a perda da função pública,
apesar do requerido não ocupar mais função pública nos quadros da pessoa jurídica lesada. Isso porque compartilho do
entendimento de que a conduta ímproba atinge não apenas a função pública exercida pelo requerido, mas qualquer uma que
possa vier a exercer.De outro giro, entendo ser imprescindível a suspensão dos direitos políticos, pelo período de 03 (três) anos,
ante a necessidade de cominação de medida severa àquele que descumpre os deveres inerentes ao próprio cargo e,
principalmente, atua em total desconformidade com os princípios vetores da Constituição Federal e da legislação
infraconstitucional.Por seu turno, a multa civil consiste na aplicação de uma sanção de ordem financeira ao réu, a qual não se
confunde com a obrigação de reparar o dano causado. Nesse sentido, em obediência ao art. 12, III, da Lei 8.429/92, fixo como
multa civil ao requerido o importe correspondente a dez vezes o valor da sua última remuneração mensal percebida no exercício
do cargo de prefeito municipal no ano de 2006, por considerar que tal importe é compatível à ofensa perpetrada contra os
princípios administrativos violados, visando-se desestimular a prática de novos atos ímprobos pelo agente, acaso o mesmo volte
algum dia a gerir recursos públicos. A multa civil deverá ser revertida em favor do Município de São Benedito do Rio Preto/MA, em
aplicação analógica ao art. 18 da Lei 8.429/92.Ademais, também aplico ao requerido a proibição de contratar com o Poder Público
pelo prazo de 03 (três) anos, sendo-lhe ainda vedado receber benefícios ou incentivos fiscais e creditícios, direta ou indiretamente,
ainda que por intermédio da pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, na medida em que o agente ímprobo não dispõe da
confiabilidade necessária para firmar contratações com a Administração Pública, devendo-lhe ser restringido temporariamente o
acesso aos recursos públicos.4. DISPOSITIVOANTE O EXPOSTO, e mais do que nos autos consta, ante a prática de atos
ímprobos configuradores das condutas descritas no art. 11, caput, da Lei nº 8.429/92, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o
pedido, com fulcro no art. 487, I, do NCPC, e, em consequência, aplico ao requerido JOSÉ CREOMAR DE MESQUITA COSTA, as
seguintes sanções previstas no artigo 12, inciso III, da Lei de Improbidade Administrativa:A) Suspensão dos direitos políticos pelo
prazo de três anos; C) Multa Civil correspondente a dez vezes o valor da última remuneração mensal percebida pelo réu no
exercício do cargo de prefeito municipal no ano de 2006, acrescida de correção monetária, conforme a Tabela adotada pelo
TJ/MA, e juros moratórios de 1,0% (um por cento) ao mês, contados desta sentença até a data do efetivo pagamento, a qual será
revertida em favor do Município de São Benedito do Rio Preto/MA, nos termos do art. 12 c/c o art. 18 da LIA; e D) Proibição de
contratar com o Poder Público pelo prazo de 03 (três) anos ou de receber benefícios ou incentivos fiscais e creditícios, direta ou
indiretamente, ainda que por intermédio da pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.E) Perda da função pública.Considerando
que o autor sucumbiu em parte mínima do pedido, o réu deve arcar por inteiro com as despesas processuais (art. 86, § único, do
NCPC), motivo pelo qual condeno o requerido ao pagamento das custas processuais (art. 84 do NCPC).Sem honorários, uma vez
que no polo ativo figura o Ministério Público.Após o trânsito em julgado, e não havendo mudança na sentença proferida,
comunique-se ao Cartório Eleitoral acerca da suspensão dos direitos políticos do requerido, bem como oficie-se à União, Estado
do Maranhão e Município de São Benedito do Rio Preto, comunicando-os acerca da proibição do réu em contratar com o Poder
Público e receber incentivos fiscais/creditícios pelo prazo de 03 (três) anos.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Urbano
Santos/MA, 21 de Junho de 2017.Cinthía de Sousa Facundo Juíza de direito Titular da comarca de Urbano Santos Resp: 23002
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Processo nº. 1015/2013 Ação Civil Pública de Improbidade AdministrativaRequerente: Ministério Público EstadualRequerido:
Adalberto do Nascimento RodriguesSENTENÇA O Ministério Público Estadual propôs a presente Ação Civil Pública, por ato de
Improbidade Administrativa, em face de Adalberto do Nascimento Rodrigues, ambos qualificados nos autos. Aduziu, em suma, que
o requerido, na qualidade de Chefe do Poder Executivo do Município de Belágua/MA, celebrou os Convênios nº 29/2012/SEDEL e
30/2012/SEDEL com o Estado do Maranhão, por meio da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer, os quais tinham como objeto a
construção de quadras poliesportivas nos bairros Trizidela e Santa Clara, respectivamente. Afirmou, ainda, que, embora o
requerido tivesse recebido os recursos financeiros referentes aos Convênios firmados, não apresentou em tempo hábil a respectiva
prestação de contas junto à Secretaria de Estado de Esporte e Lazer. Dessa forma, ponderou o autor, que devido à omissão do
réu, em prestar contas sobre o Convênio celebrado, restou comprovada ofensa ao art. 11, inciso VI, da Lei 8.429/92, tendo em
vista a violação aos princípios dispostos no art. 37, caput, da CF/88. Ademais, aduziu que a ausência da prestação de contas
configurou prejuízo ao erário, em razão da malversação dos recursos públicos conveniados, conforme previsão contida no art. 10,
caput, da Lei 8.429/92. Por fim, pugnou o autor pela condenação do réu em relação às sanções previstas no art. 12, incisos II e III,
da Lei 8.429/92, em grau máximo.O autor juntou aos autos os documentos de fls. 08/72. Devidamente notificado para apresentar
defesa prévia (fls. 76/77), o requerido manifestou-se às fls. 79/90, pugnando pela rejeição da exordial. Juntou à defesa prévia os
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documentos de fls. 91/102.Às fls. 104/106 foi recebida a inicial, determinando-se a citação do réu.Às fls. 107/108 o requerido foi
citado por hora certa, tendo sido apresentada contestação pelo réu às fls. 110/114 (originais às fls. 320/327).Na defesa, o
requerido alegou, em síntese, que prestou as contas referentes aos Convênios celebrados ainda se encontravam pendentes de
análise pela Secretaria de Estado de Esporte e Lazer. Pontuou, também, que o obejeto dos convênios foi devidamente executado,
conforme o plano de trabalho elaborado, inexistindo, portanto, dano ao erário. Por fim, aduziu que não houve má-fé caracterizadora
de improbidade administrativa, por ausência de qualquer tipo de dolo ou culpa grave. Nesse passo, pugnou o réu pela
improcedência dos pedidos formulados pelo autor. Juntou aos autos os documentos de fls. 118/318.Instado a se manifestar, o
autor pugnou pela ratificação da exordial, bem como pelo julgamento antecipado da lide (fls. 333/336).Intimado o autor para indicar
as provas a ser produzidas em audiência, este se quedou inerte (fls. 339). É o breve relatório. DECIDO.1. DO JULGAMENTO
ANTECIPADOAb initio, verifico que, tratando-se de matéria fática e de direito, os autos se encontram devidamente instruídos por
meio de prova documental idônea.Passo, pois, ao julgamento antecipado da lide (art. 355, I, do NCPC).2. MÉRITOInexistindo
preliminares, passo à análise do mérito da lide.2.1 Da inaplicabilidade do art. 11, inciso VI, da Lei 8.429/92Narrou a exordial, que,
embora o requerido tenha recebido os recursos financeiros referentes aos Convênios nº 29/2012/SEDEL e 30/2012/SEDEL, os
quais foram firmados com o Estado do Maranhão, por meio da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer, o demandado não
apresentou em tempo hábil a respectiva prestação de contas junto ao órgão concedente. Nesse passo, o autor imputou ao réu a
prática do ato de improbidade contido no art. 11, inciso VI, da Lei 8.429/92, tendo em vista a violação aos princípios dispostos no
art. 37, caput, da CF/88. É importante destacar que a Secretaria de Estado de Esporte e Lazer informou ao autor, no dia
29.04.2013, que o réu não havia realizado a prestação de contas em relação aos Convênios citados, conforme se vê às fls.
72.Ocorre que, em sua defesa, o requerido demonstrou que efetuou a prestação de contas no dia 25.05.2013 (fls. 91/97), ou seja,
posteriormente à informação negativa de fls. 72, porém, antes da propositura da lide (15.10.2013 fls. 02). Portanto, resta claro que
a tipificação do ato de improbidade contido no art. 11, inciso VI, da Lei 8.429/92, não pode ser aplicada ao vertente caso, na
medida em que a hipótese trata sobre a ausência da prestação de contas do gestor público, sendo incabível uma interpretação
extensiva de tal comando legal, para fim de abranger as meras situações de atraso na entrega da contabilidade. Corroborando
esse entendimento, citam-se os seguintes julgados:EMENTA: ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ART. 11, INC. VI, DA LEI N. 8.429/92. MERO ATRASO NA PRESTAÇÃO DE
CONTAS. AUSÊNCIA DE DOLO E MA-FÉ AFIRMADO PELA CORTE DE ORIGEM COM BASE NO CONJUNTO PROBATÓRIO.
REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, para a configuração do ato
de improbidade previsto no art. 11, inc. VI, da Lei n. 8.429/92, não basta o mero atraso na prestação de contas, sendo necessário
demonstrar a má-fé ou o dolo genérico na prática de ato tipificado no aludido preceito normativo. Precedentes: REsp 1161215 /
MG, Rel. Ministra Marga Tessler (Juíza Federal Convocada do TRF 4ª Região), Primeira Turma, DJe 12/12/2014, AgRg no REsp
1223106 / RN, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 20/11/2014, AgRg no REsp 1382436 / RN, Rel. Ministro
Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 30/08/2013. 2. No caso dos autos, o acórdão a quo consignou que não houve má-fé no
ato praticado pelo ex-prefeito. Sendo assim, a reforma do acórdão recorrido é inviável, por demandar o reexame do conjunto fático-
probatório dos autos, vedado pela Súmula nº 7/STJ, bem como por estar em consonância ao entendimento da jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça quanto aos elementos necessários para a configuração do ato de improbidade previsto no art. 11 da
Lei 8.429/92. Precedentes: AgRg no REsp 1337757 / DF, Rel. Ministra Marga Tessler (Juíza Federal Convocada do TRF 4ª
Região), Primeira Turma, DJe 13/05/2015, AgRg no AgRg no REsp 1484630 / PE, Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda
Turma, DJe 25/03/2015. 3. Agravo regimental não provido. (Processo: AgRg no REsp 1420875 MG 2013/0389359-4. Órgão
Julgador: T1 - Primeira Turma do STJ. Publicação: DJe 09/06/2015. Julgamento: 26 de Maio de 2015. Relator: Ministro Benedito
Gonçalves). [Sem grifos no original].ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISRATIVA EX-PREFEITO.
PRESTAÇÃO DE CONTAS APRESENTADA COM ATRASO. LEI N.º 8.429/92. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. I. O prazo
prescricional para o ajuizamento da ação de improbidade administrativa é quinquenal. O art. 23, I, da Lei nº 8.429/92 estabeleceu
que o termo inicial do prazo prescricional é o "término do exercício de mandato, de cargo em comissão ou de função de confiança".
No caso de Prefeito reeleito, só se inicia a contagem após o término do segundo mandato, ainda que o ilícito tenha sido praticado
no decorrer do mandato anterior. II. Como o demandado foi reeleito para o cargo de Prefeito relativamente ao período de 1º.1.2005
e 21.12.2008, e a ação foi proposta em 1º.10.2012, não decorreu o prazo quinquenal. III. O atraso na prestação de contas não se
confunde com a falta do cumprimento da obrigação, não cabendo a aplicação do art. 11, VI, da Lei n.º 8.429/92, que é expresso ao
estabelecer a configuração do ato ímprobo para quem "deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo", não podendo
sofrer interpretação extensiva. IV. Compete ao gestor público a boa e regular aplicação dos recursos públicos, cabendo-lhe o ônus
da prova da regularidade do seu emprego no âmbito administrativo. No caso, mesmo havendo atraso na prestação de contas, elas
foram apresentadas, comprovando-se que o valor repassado foi devidamente aplicado no objeto previsto. V. Para que seja
caracterizado o ato como de improbidade administrativa é forçoso que se vislumbre violação dos princípios da administração,
aliada à má-fé do agente público, o que não ocorreu no caso em tela. VI. Apelação provida. (TRF-5 - AC: 2755820124058404,
Relator: Desembargador Federal Ivan Lira de Carvalho, Data de Julgamento: 13/05/2014, Quarta Turma, Data de Publicação:
22/05/2014). [Sem grifos no original].APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. EX-PREFEITO.
ATRASO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO ELEMENTO SUBJETIVO. MÁ-FÉ OU DOLO
NÃO VERIFICADOS. ATO DE IMPROBIDADE NÃO CARACTERIZADO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Não comprovada a conduta
dolosa do gestor público, o mero atraso na prestação de contas não caracteriza o ato de improbidade administrativa descrito no art.
11, VI, da Lei n.º 8.429/92 ("deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo").Precedentes do STJ. 2. Apelação cível
improvida. (TJ-MA - APL: 0120622014 MA 0000084-56.2006.8.10.0092, Relator: KLEBER COSTA CARVALHO, Data de
Julgamento: 31/07/2014, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/08/2014). [Sem grifos no original].Logo, uma vez
que o requerido fez a prestação de contas, embora atrasada, mas, anteriormente à propositura da ação, entendo que seja indevida
a tipificação prevista no art. 11, inciso VI, da Lei 8.429/92.2.2 Da não comprovação de prejuízo ao erárioAduziu o autor que a
ausência da prestação de contas configurou prejuízo ao erário, em razão da malversação dos recursos públicos conveniados,
conforme previsão contida no art. 10, caput, da Lei 8.429/92, bem como em virtude da omissão em devolver as verbas públicas
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recebidas ao ente concedente, uma vez que não houve demonstração da aplicação destes valores no objeto do convênio
celebrado.Em relação ao suposto ato de improbidade tipificado no art. 10, caput, da Lei 8.429/92, as provas carreadas aos autos
pelo autor são insuficientes para demonstrar se houve malversação ou lesão ao erário que enseje perda patrimonial, desvio,
apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres público.Nesse sentido, embora o requerido tenha prestado as
contas relacionadas aos Convênios nº 29/2012/SEDEL e 30/2012/SEDEL de maneira atrasada, tal fato não implica
necessariamente em prejuízo ao patrimônio público, em virtude da ausência de documentos nos autos que comprovem a
reprovação das contas pela Secretaria de Estado de Esporte e Lazer ou pelo TCE/MA (fls. 222).No mais, resta inviável falar-se na
obrigação de devolução de recursos ao erário, eis que, inexistindo notícia sobre o julgamento administrativo das contas prestadas,
não é possível apreciar se houve eventual apropriação indevida dos recursos conveniados pelo requerido.Ademais, os documentos
acostados pelo suplicado às fls. 118/318 demonstram a execução dos serviços de construção das quadras poliesportivas, bem
como comprovam o empenho e pagamento dos trabalhos realizados (fls. 318). Nesse passo, insta aclarar que o autor não
impugnou o teor dos documentos de fls. 118/318, limitando-se apenas a aduzir que as contas não foram prestadas, conforme se vê
às fls. 333/336. Logo, à medida que o requerente não demonstrou qualquer vício na prestação de contas apresentada, resta
inviável a condenação do réu por ato de improbidade administrativa derivado de suposta lesão ao erário. A respeito do
tema:PROCESSUAL CIVIL - ADMINISTRATIVO - APELAÇÃO CÍVEL - ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - PREFEITO -
AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - RESSARCIMENTO AO ERÁRIO - NÃO COMPROVAÇÃO DO VALOR DO DANO AO
ERÁRIO - DANO MORAL - NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO - PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA - POSSIBILIDADE -
AUSÊNCIA DE CUIDADO COM A COISA PÚBLICA - APELAÇÃO E REMESSA OFICIAL PARCIALMENTE PROVIDAS. I - A
ausência de prestação de contas por Prefeito configura ato de improbidade administrativa, previsto no art. 11, VI, da Lei 8.249/92.
II - A falta de prestação de contas não acarreta, por si só, a presunção de desvio dos recursos federais, causando a
responsabilização do gestor municipal pelo ressarcimento ao erário, já que o valor do dano é desconhecido, em razão da ausência
da demonstração de qual foi o prejuízo sofrido e a sua quantificação. [...]. (TRF-1 - AC: 10154 PA 2005.39.00.010154-2, Relator:
DESEMBARGADORA FEDERAL ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 18/03/2013, TERCEIRA TURMA, Data de
Publicação: e-DJF1 p.287 de 19/04/2013). [Sem grifos no orignal].EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO.
VERBA RELATIVA À CONVÊNIO. FNDE. ATRASO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS. DANOS AO ERÁRIO PÚBLICO. NÃO
COMPROVAÇÃO. I. O atraso na prestação de contas não acarreta, por si só, a presunção de desvio dos recursos federais,
causando a responsabilização do ex-gestor municipal pelo ressarcimento ao erário, já que o valor do dano é desconhecido ante a
ausência da demonstração de qual foi o prejuízo sofrido e a sua quantificação. II. Apelação conhecida e desprovida. (Processo:
APL 0184952012 MA 0001326-37.2004.8.10.0022. Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível do TJ/MA. Relator: LUIZ GONZAGA
ALMEIDA FILHO. Publicação: 04/09/2015. Julgamento: 25 de Agosto de 2015). [Sem grifos no orignal].Assim, uma vez que o autor
não juntou aos autos qualquer documentação oriunda da Secretaria de Esporte e Lazer, ou do TCE/MA, sobre o eventual
julgamento negativo das contas prestadas pelo réu, bem como não colacionou ao feito qualquer outro elemento de convicção que
pudesse demonstrar eventual lesão ao erário público, decorrente do atraso na prestação das contas conveniadas, torna-se forçoso
o reconhecimento da atipicidade da conduta imputada ao requerido, no tocante ao art. 10, caput, da Lei 8.429/92.3.
DISPOSITIVODO EXPOSTO, JULGO IMPROCEDENTE o pedido autoral, com fulcro no art. 487, I, do CPC, considerando que não
restaram configurados os atos ímprobos tipificados nas condutas descritas no art. 10, caput, e artigo 11, inciso VI, todos da Lei nº
8.429/92.Sem custas e honorários, em face da iniciativa ministerial.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após o trânsito em
julgado, arquive-se.Urbano Santos/MA, 26 de Junho de 2017. Cinthía de Sousa Facundo Juíza de direito Titular da comarca de
Urbano Santos Resp: 23002
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Processo nº. 1015/2013 Ação Civil Pública de Improbidade AdministrativaRequerente: Ministério Público EstadualRequerido:
Adalberto do Nascimento RodriguesSENTENÇA O Ministério Público Estadual propôs a presente Ação Civil Pública, por ato de
Improbidade Administrativa, em face de Adalberto do Nascimento Rodrigues, ambos qualificados nos autos. Aduziu, em suma, que
o requerido, na qualidade de Chefe do Poder Executivo do Município de Belágua/MA, celebrou os Convênios nº 29/2012/SEDEL e
30/2012/SEDEL com o Estado do Maranhão, por meio da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer, os quais tinham como objeto a
construção de quadras poliesportivas nos bairros Trizidela e Santa Clara, respectivamente. Afirmou, ainda, que, embora o
requerido tivesse recebido os recursos financeiros referentes aos Convênios firmados, não apresentou em tempo hábil a respectiva
prestação de contas junto à Secretaria de Estado de Esporte e Lazer. Dessa forma, ponderou o autor, que devido à omissão do
réu, em prestar contas sobre o Convênio celebrado, restou comprovada ofensa ao art. 11, inciso VI, da Lei 8.429/92, tendo em
vista a violação aos princípios dispostos no art. 37, caput, da CF/88. Ademais, aduziu que a ausência da prestação de contas
configurou prejuízo ao erário, em razão da malversação dos recursos públicos conveniados, conforme previsão contida no art. 10,
caput, da Lei 8.429/92. Por fim, pugnou o autor pela condenação do réu em relação às sanções previstas no art. 12, incisos II e III,
da Lei 8.429/92, em grau máximo.O autor juntou aos autos os documentos de fls. 08/72. Devidamente notificado para apresentar
defesa prévia (fls. 76/77), o requerido manifestou-se às fls. 79/90, pugnando pela rejeição da exordial. Juntou à defesa prévia os
documentos de fls. 91/102.Às fls. 104/106 foi recebida a inicial, determinando-se a citação do réu.Às fls. 107/108 o requerido foi
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citado por hora certa, tendo sido apresentada contestação pelo réu às fls. 110/114 (originais às fls. 320/327).Na defesa, o
requerido alegou, em síntese, que prestou as contas referentes aos Convênios celebrados ainda se encontravam pendentes de
análise pela Secretaria de Estado de Esporte e Lazer. Pontuou, também, que o obejeto dos convênios foi devidamente executado,
conforme o plano de trabalho elaborado, inexistindo, portanto, dano ao erário. Por fim, aduziu que não houve má-fé caracterizadora
de improbidade administrativa, por ausência de qualquer tipo de dolo ou culpa grave. Nesse passo, pugnou o réu pela
improcedência dos pedidos formulados pelo autor. Juntou aos autos os documentos de fls. 118/318.Instado a se manifestar, o
autor pugnou pela ratificação da exordial, bem como pelo julgamento antecipado da lide (fls. 333/336).Intimado o autor para indicar
as provas a ser produzidas em audiência, este se quedou inerte (fls. 339). É o breve relatório. DECIDO.1. DO JULGAMENTO
ANTECIPADOAb initio, verifico que, tratando-se de matéria fática e de direito, os autos se encontram devidamente instruídos por
meio de prova documental idônea.Passo, pois, ao julgamento antecipado da lide (art. 355, I, do NCPC).2. MÉRITOInexistindo
preliminares, passo à análise do mérito da lide.2.1 Da inaplicabilidade do art. 11, inciso VI, da Lei 8.429/92Narrou a exordial, que,
embora o requerido tenha recebido os recursos financeiros referentes aos Convênios nº 29/2012/SEDEL e 30/2012/SEDEL, os
quais foram firmados com o Estado do Maranhão, por meio da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer, o demandado não
apresentou em tempo hábil a respectiva prestação de contas junto ao órgão concedente. Nesse passo, o autor imputou ao réu a
prática do ato de improbidade contido no art. 11, inciso VI, da Lei 8.429/92, tendo em vista a violação aos princípios dispostos no
art. 37, caput, da CF/88. É importante destacar que a Secretaria de Estado de Esporte e Lazer informou ao autor, no dia
29.04.2013, que o réu não havia realizado a prestação de contas em relação aos Convênios citados, conforme se vê às fls.
72.Ocorre que, em sua defesa, o requerido demonstrou que efetuou a prestação de contas no dia 25.05.2013 (fls. 91/97), ou seja,
posteriormente à informação negativa de fls. 72, porém, antes da propositura da lide (15.10.2013 fls. 02). Portanto, resta claro que
a tipificação do ato de improbidade contido no art. 11, inciso VI, da Lei 8.429/92, não pode ser aplicada ao vertente caso, na
medida em que a hipótese trata sobre a ausência da prestação de contas do gestor público, sendo incabível uma interpretação
extensiva de tal comando legal, para fim de abranger as meras situações de atraso na entrega da contabilidade. Corroborando
esse entendimento, citam-se os seguintes julgados:EMENTA: ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ART. 11, INC. VI, DA LEI N. 8.429/92. MERO ATRASO NA PRESTAÇÃO DE
CONTAS. AUSÊNCIA DE DOLO E MA-FÉ AFIRMADO PELA CORTE DE ORIGEM COM BASE NO CONJUNTO PROBATÓRIO.
REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, para a configuração do ato
de improbidade previsto no art. 11, inc. VI, da Lei n. 8.429/92, não basta o mero atraso na prestação de contas, sendo necessário
demonstrar a má-fé ou o dolo genérico na prática de ato tipificado no aludido preceito normativo. Precedentes: REsp 1161215 /
MG, Rel. Ministra Marga Tessler (Juíza Federal Convocada do TRF 4ª Região), Primeira Turma, DJe 12/12/2014, AgRg no REsp
1223106 / RN, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 20/11/2014, AgRg no REsp 1382436 / RN, Rel. Ministro
Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 30/08/2013. 2. No caso dos autos, o acórdão a quo consignou que não houve má-fé no
ato praticado pelo ex-prefeito. Sendo assim, a reforma do acórdão recorrido é inviável, por demandar o reexame do conjunto fático-
probatório dos autos, vedado pela Súmula nº 7/STJ, bem como por estar em consonância ao entendimento da jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça quanto aos elementos necessários para a configuração do ato de improbidade previsto no art. 11 da
Lei 8.429/92. Precedentes: AgRg no REsp 1337757 / DF, Rel. Ministra Marga Tessler (Juíza Federal Convocada do TRF 4ª
Região), Primeira Turma, DJe 13/05/2015, AgRg no AgRg no REsp 1484630 / PE, Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda
Turma, DJe 25/03/2015. 3. Agravo regimental não provido. (Processo: AgRg no REsp 1420875 MG 2013/0389359-4. Órgão
Julgador: T1 - Primeira Turma do STJ. Publicação: DJe 09/06/2015. Julgamento: 26 de Maio de 2015. Relator: Ministro Benedito
Gonçalves). [Sem grifos no original].ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISRATIVA EX-PREFEITO.
PRESTAÇÃO DE CONTAS APRESENTADA COM ATRASO. LEI N.º 8.429/92. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. I. O prazo
prescricional para o ajuizamento da ação de improbidade administrativa é quinquenal. O art. 23, I, da Lei nº 8.429/92 estabeleceu
que o termo inicial do prazo prescricional é o "término do exercício de mandato, de cargo em comissão ou de função de confiança".
No caso de Prefeito reeleito, só se inicia a contagem após o término do segundo mandato, ainda que o ilícito tenha sido praticado
no decorrer do mandato anterior. II. Como o demandado foi reeleito para o cargo de Prefeito relativamente ao período de 1º.1.2005
e 21.12.2008, e a ação foi proposta em 1º.10.2012, não decorreu o prazo quinquenal. III. O atraso na prestação de contas não se
confunde com a falta do cumprimento da obrigação, não cabendo a aplicação do art. 11, VI, da Lei n.º 8.429/92, que é expresso ao
estabelecer a configuração do ato ímprobo para quem "deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo", não podendo
sofrer interpretação extensiva. IV. Compete ao gestor público a boa e regular aplicação dos recursos públicos, cabendo-lhe o ônus
da prova da regularidade do seu emprego no âmbito administrativo. No caso, mesmo havendo atraso na prestação de contas, elas
foram apresentadas, comprovando-se que o valor repassado foi devidamente aplicado no objeto previsto. V. Para que seja
caracterizado o ato como de improbidade administrativa é forçoso que se vislumbre violação dos princípios da administração,
aliada à má-fé do agente público, o que não ocorreu no caso em tela. VI. Apelação provida. (TRF-5 - AC: 2755820124058404,
Relator: Desembargador Federal Ivan Lira de Carvalho, Data de Julgamento: 13/05/2014, Quarta Turma, Data de Publicação:
22/05/2014). [Sem grifos no original].APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. EX-PREFEITO.
ATRASO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO ELEMENTO SUBJETIVO. MÁ-FÉ OU DOLO
NÃO VERIFICADOS. ATO DE IMPROBIDADE NÃO CARACTERIZADO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Não comprovada a conduta
dolosa do gestor público, o mero atraso na prestação de contas não caracteriza o ato de improbidade administrativa descrito no art.
11, VI, da Lei n.º 8.429/92 ("deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo").Precedentes do STJ. 2. Apelação cível
improvida. (TJ-MA - APL: 0120622014 MA 0000084-56.2006.8.10.0092, Relator: KLEBER COSTA CARVALHO, Data de
Julgamento: 31/07/2014, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/08/2014). [Sem grifos no original].Logo, uma vez
que o requerido fez a prestação de contas, embora atrasada, mas, anteriormente à propositura da ação, entendo que seja indevida
a tipificação prevista no art. 11, inciso VI, da Lei 8.429/92.2.2 Da não comprovação de prejuízo ao erárioAduziu o autor que a
ausência da prestação de contas configurou prejuízo ao erário, em razão da malversação dos recursos públicos conveniados,
conforme previsão contida no art. 10, caput, da Lei 8.429/92, bem como em virtude da omissão em devolver as verbas públicas
recebidas ao ente concedente, uma vez que não houve demonstração da aplicação destes valores no objeto do convênio

Página 2277 de 2382 Diário da Justiça Eletrônico Disponibilização: 30/06/2017
Edição nº 114/2017 Publicação: 03/07/2017

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO - Praça Dom Pedro II, s/n Centro - CEP 65010-905 - São Luis-MA - Fone: (98) 2106-9000 - www.tjma.jus.br
Diário da Justiça Eletrônico - Diretoria Judiciária - Coordenadoria de Jurisprudência e Publicações - Fone: (98) 2106 9805 / 9810 / 9896 / 9897 - publicacoes@tj.ma.gov.br



celebrado.Em relação ao suposto ato de improbidade tipificado no art. 10, caput, da Lei 8.429/92, as provas carreadas aos autos
pelo autor são insuficientes para demonstrar se houve malversação ou lesão ao erário que enseje perda patrimonial, desvio,
apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres público.Nesse sentido, embora o requerido tenha prestado as
contas relacionadas aos Convênios nº 29/2012/SEDEL e 30/2012/SEDEL de maneira atrasada, tal fato não implica
necessariamente em prejuízo ao patrimônio público, em virtude da ausência de documentos nos autos que comprovem a
reprovação das contas pela Secretaria de Estado de Esporte e Lazer ou pelo TCE/MA (fls. 222).No mais, resta inviável falar-se na
obrigação de devolução de recursos ao erário, eis que, inexistindo notícia sobre o julgamento administrativo das contas prestadas,
não é possível apreciar se houve eventual apropriação indevida dos recursos conveniados pelo requerido.Ademais, os documentos
acostados pelo suplicado às fls. 118/318 demonstram a execução dos serviços de construção das quadras poliesportivas, bem
como comprovam o empenho e pagamento dos trabalhos realizados (fls. 318). Nesse passo, insta aclarar que o autor não
impugnou o teor dos documentos de fls. 118/318, limitando-se apenas a aduzir que as contas não foram prestadas, conforme se vê
às fls. 333/336. Logo, à medida que o requerente não demonstrou qualquer vício na prestação de contas apresentada, resta
inviável a condenação do réu por ato de improbidade administrativa derivado de suposta lesão ao erário. A respeito do
tema:PROCESSUAL CIVIL - ADMINISTRATIVO - APELAÇÃO CÍVEL - ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - PREFEITO -
AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - RESSARCIMENTO AO ERÁRIO - NÃO COMPROVAÇÃO DO VALOR DO DANO AO
ERÁRIO - DANO MORAL - NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO - PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA - POSSIBILIDADE -
AUSÊNCIA DE CUIDADO COM A COISA PÚBLICA - APELAÇÃO E REMESSA OFICIAL PARCIALMENTE PROVIDAS. I - A
ausência de prestação de contas por Prefeito configura ato de improbidade administrativa, previsto no art. 11, VI, da Lei 8.249/92.
II - A falta de prestação de contas não acarreta, por si só, a presunção de desvio dos recursos federais, causando a
responsabilização do gestor municipal pelo ressarcimento ao erário, já que o valor do dano é desconhecido, em razão da ausência
da demonstração de qual foi o prejuízo sofrido e a sua quantificação. [...]. (TRF-1 - AC: 10154 PA 2005.39.00.010154-2, Relator:
DESEMBARGADORA FEDERAL ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 18/03/2013, TERCEIRA TURMA, Data de
Publicação: e-DJF1 p.287 de 19/04/2013). [Sem grifos no orignal].EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO.
VERBA RELATIVA À CONVÊNIO. FNDE. ATRASO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS. DANOS AO ERÁRIO PÚBLICO. NÃO
COMPROVAÇÃO. I. O atraso na prestação de contas não acarreta, por si só, a presunção de desvio dos recursos federais,
causando a responsabilização do ex-gestor municipal pelo ressarcimento ao erário, já que o valor do dano é desconhecido ante a
ausência da demonstração de qual foi o prejuízo sofrido e a sua quantificação. II. Apelação conhecida e desprovida. (Processo:
APL 0184952012 MA 0001326-37.2004.8.10.0022. Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível do TJ/MA. Relator: LUIZ GONZAGA
ALMEIDA FILHO. Publicação: 04/09/2015. Julgamento: 25 de Agosto de 2015). [Sem grifos no orignal].Assim, uma vez que o autor
não juntou aos autos qualquer documentação oriunda da Secretaria de Esporte e Lazer, ou do TCE/MA, sobre o eventual
julgamento negativo das contas prestadas pelo réu, bem como não colacionou ao feito qualquer outro elemento de convicção que
pudesse demonstrar eventual lesão ao erário público, decorrente do atraso na prestação das contas conveniadas, torna-se forçoso
o reconhecimento da atipicidade da conduta imputada ao requerido, no tocante ao art. 10, caput, da Lei 8.429/92.3.
DISPOSITIVODO EXPOSTO, JULGO IMPROCEDENTE o pedido autoral, com fulcro no art. 487, I, do CPC, considerando que não
restaram configurados os atos ímprobos tipificados nas condutas descritas no art. 10, caput, e artigo 11, inciso VI, todos da Lei nº
8.429/92.Sem custas e honorários, em face da iniciativa ministerial.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após o trânsito em
julgado, arquive-se.Urbano Santos/MA, 26 de Junho de 2017. Cinthía de Sousa Facundo Juíza de direito Titular da comarca de
Urbano Santos Resp: 23002

PROCESSO Nº 0001645-25.2016.8.10.0138 (17422016)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

REQUERENTE: VALDENAR DA ROCHA MENDONÇA
ADVOGADO: DR. NORTON NAZARENO ( OAB 5425-MA )

REQUERIDO: CEMAR - URBANO SANTOS
ADVOGADO: TIAGO JOSÉ FEITOSA DE SÁ ( OAB 8654A-MA )

Processo n°. 1742/2016Requerente: Valdenar da Rocha MendonçaRequerido: Companhia Energética do Maranhão -
CEMARSENTENÇA CÍVELDispensado o relatório, por força do art. 38 da Lei n°. 9.099/95.Passo à fundamentação.Através da
demanda, o requerente busca (a) restabelecimento do fornecimento de energia elétrica e (b) indenização por danos morais. Isso
porque, apesar de se encontrar com todas as faturas pagas, teve cortado o fornecimento de energia elétrica de sua residência (UC
9757776).DO MÉRITO:Na inicial, o autor relatou que o corte no fornecimento de energia, ocorrido em novembro/2016, teria sido
realizado pela empresa demandada, em razão de débitos de faturas dos meses de janeiro e de fevereiro de 2015.Ao apresentar
contestação, a empresa justifica a regularidade do corte no fato de que o promovente não teria apresentado os comprovantes de
pagamento aos funcionários da empresa.Pois bem. A promovida não nega a existência do corte, ocorrido em novembro/2016,
muito menos que teria sido realizado por débito das faturas de janeiro e de fevereiro, presumindo, pois, verídicas as alegações do
promovente, nos termos do art. 341, caput do CPC/15.Lado outro, compulsando a documentação apresentada, observa-se que as
faturas questionadas (janeiro e fevereiro de 2015) encontravam-se devidamente quitadas (fls. 08/09). Inclusive, através da fatura
de fl. 13, percebe-se que a única em aberto era a do mês 09/2016, devidamente paga em 11/11/2016 (fl. 12).Neste contexto,
percebe-se que o corte no fornecimento de energia elétrica caracterizou ato ilícito, que merece, além de corrigido, ser indenizado.
E, em se tratando de concessionária de serviço público, é mister ressaltar que a responsabilidade é de natureza objetiva, ou seja,
independente de culpa, nos termos do que preceitua o art. 37, § 6º, da Constituição Federal e o art. 14 do Código de Defesa do
Consumidor:CF. Art. 37 - A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito

Página 2278 de 2382 Diário da Justiça Eletrônico Disponibilização: 30/06/2017
Edição nº 114/2017 Publicação: 03/07/2017

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO - Praça Dom Pedro II, s/n Centro - CEP 65010-905 - São Luis-MA - Fone: (98) 2106-9000 - www.tjma.jus.br
Diário da Justiça Eletrônico - Diretoria Judiciária - Coordenadoria de Jurisprudência e Publicações - Fone: (98) 2106 9805 / 9810 / 9896 / 9897 - publicacoes@tj.ma.gov.br



Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também,
ao seguinte:(...)§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão
pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos
casos de dolo ou culpa. (grifou-se).CDC. Art. 14 - O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa,
pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações
insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. A respeito do tema:CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE
OBJETIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ESSENCIAIS AO DEVER DE INDENIZAR. CORREÇÃO MONETÁRIA. DATA DE
INCIDÊNCIA. FIXAÇÃO DE OFÍCIO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. I. Segundo a constituição Federal (art. 37, § 6º), a
responsabilidade da empresa de energia elétrica, concessionária de serviço público, é objetiva. II. Presentes os elementos
necessários à caracterização do dever de indenizar - conduta, dano e nexo causal, não se há falar em escusa ao pagamento da
indenização imposta pelo juízo monocrático. III. Ao fornecedor do produto ou serviço cabe suportar o risco do negócio e atividade,
bem como o dever de indenizar o consumidor nos casos decorrentes da falha na prestação dos serviços. IV. Na fixação do
quantum relativo à indenização por danos morais, deve-se considerar o porte econômico de quem vai suportar a condenação, a
repercussão interna e externa do dano, o nível do abalo sofrido pelos autores e sua condição social, observados os princípios da
proporcionalidade e razoabilidade, razão pela qual deve permanecer inalterado o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) fixado
pela juíza singular. V. Se o juízo de primeiro grau, ao proferir sentença, equivoca-se em condenar a parte vencida em correção
monetária, nada impede que o Tribunal, dentro do seu poder/dever de rever as decisões judiciais, fixe de ofício a data de
incidência, mesmo que não tenha sido objeto da apelação, por se tratar de matéria de ordem pública. VI. Apelo conhecido e
desprovido, alterada a sentença quanto à data de incidência da correção monetária relativa ao dano material. (TJ-MA - AC:
19672011 MA, Relator: JAIME FERREIRA DE ARAÚJO, Data de Julgamento: 05/05/2011, IMPERATRIZ).No caso dos autos, não
há dúvidas de que o corte no fornecimento deve ser tido por irregular, eis que, em novembro/2016, encontravam-se todas as
faturas devidamente quitadas, não cumprindo ao consumidor, quando da abordagem de preposto da empresa, demonstrar
eventualmente o adimplemento do débito. Cabe à empresa demandada, é bem verdade, empreender serviço de qualidade, a fim
de evitar prejuízos ao consumidor. Ademais, ainda é de bom alvitre destacar que o fornecimento somente foi restabelecido após a
ordem judicial, o que reforça o prejuízo suportado pelo promovente, que se viu impossibilitado, por culpa exclusiva da empresa, de
utilizar os serviços essenciais.Dessa forma, fixo a indenização em R$ 3.000,00 (três mil e reais), quantia esta suficiente, para
compensar o requerente pelos transtornos sofridos, além de possuir efeito pedagógico para que a demandada não incorra
novamente nessa prática. Registre-se que dita importância levou em consideração unicamente o corte no fornecimento, o que
poderia ser agravado, caso o promovente tivesse, em sede de audiência, comprovado outras situações que justificassem a
majoração do quantum estabelecido.DISPOSITIVO:ANTE O EXPOSTO, e mais do que nos autos consta, JULGO PROCEDENTE
a pretensão da parte autora, forte no art. 487, I, do NCPC, para, confirmando a medida de urgência deferida às fls. 16/18, 1.
DETERMINAR a obrigação de fazer, consistente no fornecimento de energia elétrica da UC 9757776;2. CONDENAR a requerida a
pagar à autora, a título de indenização por dano moral, a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), sob a qual deverá incidir correção
monetária pelo INPC e juros moratórios no percentual de 1% (um por cento) ao mês, ambos contados a partir desta sentença
(Súmula 362 do STJ e Enunciado 10 das TRCC/MA). Deixo de condenar a parte requerida ao pagamento das custas processuais
e honorários de advogado, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Urbano Santos/MA, 27 de
junho de 2017.Cínthia de Sousa FacundoJuíza de DireitoTitular da Comarca de Urbano Santos Resp: 23002

EDITAL DE INTIMAÇÃO/SENTENÇA
(60 DIAS)
FAZ SABER a todos que o presente edital, virem ou dele conhecimento tiverem, que por este juízo e secretaria judicial, tramita aos
termos da Ação nº 443-47.2015.8.10.0138 - Termo Circunstanciado, onde foi determinado a INTIMAÇÃO da parte ré JOSE
SANTANA FONTELES REIS, que se encontra em lugar incerto e não sabido, para tomar conhecimento da Sentença, cuja resenha
é a seguir transcrita: "Considerando a extinção da punibilidade do fato, pela ocorrência da prescrição (art. 107, inciso IV, CP), e,
por conseguinte, a inexistência de justa causa para o exercício da ação penal, determino o arquivamento do presente"
Urbano Santos/MA, 28 de junho de 2017.
Cinthia de Sousa Facundo
Juíza Titular da Comarca de Urbano Santos

Vargem Grande

PROCESSO Nº 0000119-35.2007.8.10.0139 (1192007)
AÇÃO: EMBARGOS | EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REQUERENTE: TOMÉ GOMES LIMA
ADVOGADO: RAIMUNDO ELCIO AGUIAR DE SOUSA OAB/MA 6.162
REQUERIDO: O MUNICÍPIO DE VARGEM GRANDE
Processo. n. 119-35.2007.8.10.0139DESPACHOI - Compulsando os autos, verifica-se que a planilha de cálculos apresentada pelo
exequente não observa o disposto na decisão de folhas 181/182, vez que foi utilizado índice de juros diverso do especificado, sem
indicação, inclusive, do período de sua apuração.II - Assim, determino a intimação da exequente para retificar os cálculos
apresentados, devendo juntar nova planilha observando o disposto na mencionada decisão, bem como as determinações contidas
no artigo 524, do Código de Processo Civil.III - Após, voltem os autos conclusos para deliberação.Vargem Grande/MA, 31 de maio
de 2017.Juiz Paulo de Assis RibeiroTitular da Comarca de Vargem Grande Resp: 166249
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Viana

Primeira Vara de Viana

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA
ANTECIPADA
PROCESSO Nº: 1329-83.2015.8.10.0061
REQUERENTE: FRANCILEIDE SOEIRO SANTOS
ADVOGADO(A): DR(A). EDISON LINDOSO SANTOS– OAB-MA: 13.015
REQUERIDO(A): TIM CELULAR S/A
ADVOGADO(A): DR(A). CARLOS ROBERTO SIQUEIRA CASTRO– OAB-MA: 8882-A
ADVOGADO(A): DR(A). GABRIEL SILVA PINTO– OAB-MA: 11.742-A
ATO ORDINATÓRIO DE FLS 71
Certifico e dou fé que, a audiência designada para o dia 06 de julho de 2017, foi redesignada para o dia 09 de agosto de 2017, às 1
6:00 horas, em virtude da magistrada está escrita em curso agendado pela Escola da Magistratura (ESMAM). Viana/MA, 20 de
junho de 2017. Simone Viegas Pinheiro. Secretaria Judicial da 1ª vara

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C
TUTELA ANTECIPADA
PROCESSO Nº: 1599-10.2015.8.10.0061
REQUERENTE: MARIA RAIMUNDA ABREU SOARES
ADVOGADO(A): DR(A). VICTOR JOSE OLIVEIRA VIDIGAL – OAB-MA: 11.727
REQUERIDO(A): TELEMAR NORTE LESTE S/A
ATO ORDINATÓRIO DE FLS 50
Certifico e dou fé que, a audiência designada para o dia 06 de julho de 2017, foi redesignada para o dia 09 de agosto de 2017, às 1
5:20 horas, em virtude da magistrada está escrita em curso agendado pela Escola da Magistratura (ESMAM). Viana/MA, 20 de
junho de 2017. Simone Viegas Pinheiro. Secretaria Judicial da 1ª vara

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA
ANTECIPADA
PROCESSO Nº: 1689-18.2015.8.10.0061
REQUERENTE: SUELMA SILVA FRANCO
ADVOGADO(A): DR(A). LUCIO HENRIQUE GOMES SÁ – OAB-MA: 13451
REQUERIDO(A): CLARO S/A
ADVOGADO(A): DR(A). FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES – OAB-MA: 11.442-A
ATO ORDINATÓRIO DE FLS 41
Certifico e dou fé que, a audiência designada para o dia 06 de julho de 2017, foi redesignada para o dia 09 de agosto de 2017, às 1
7:00 horas, em virtude da magistrada está escrita em curso agendado pela Escola da Magistratura (ESMAM). Viana/MA, 20 de
junho de 2017. Simone Viegas Pinheiro. Secretaria Judicial da 1ª vara

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
PROCESSO Nº: 2015-75.2015.8.10.0061
REQUERENTE: KAREN SHAEYNNE LINDOSO
ADVOGADO(A): DR(A). EDISON LINDOSO SANTOS– OAB-MA: 13.015
REQUERIDO(A): TIM CELULAR
ADVOGADO(A): DR(A). CHRISTIANNE GOMES DA ROCHA– OAB-PE: 20335
ATO ORDINATÓRIO DE FLS 64
Certifico e dou fé que, a audiência designada para o dia 06 de julho de 2017, foi redesignada para o dia 09 de agosto de 2017, às 1
6:20 horas, em virtude da magistrada está escrita em curso agendado pela Escola da Magistratura (ESMAM). Viana/MA, 20 de
junho de 2017. Simone Viegas Pinheiro. Secretaria Judicial da 1ª vara

AÇÃO DE DESCONTITUIÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA C/C
RESSARCIMENTO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
PROCESSO Nº: 2054-72.2015.8.10.0061
REQUERENTE: JOSÉ ROBERTO VIEIRA SILVA
ADVOGADO(A): DR(A). FRANCISCA MILENA RODRIGUES MARTINS– OAB-MA: 11.792
REQUERIDO(A): TELEMAR NORTE LESTE S/A
ADVOGADO(A): DR(A). ULISSES SOUSA ADVOGADOS ASSOCIADOS– OAB-MA: 110
ATO ORDINATÓRIO DE FLS 79
Certifico e dou fé que, a audiência designada para o dia 06 de julho de 2017, foi redesignada para o dia 09 de agosto de 2017, às 1
5:40 horas, em virtude da magistrada está escrita em curso agendado pela Escola da Magistratura (ESMAM). Viana/MA, 20 de

Página 2280 de 2382 Diário da Justiça Eletrônico Disponibilização: 30/06/2017
Edição nº 114/2017 Publicação: 03/07/2017

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO - Praça Dom Pedro II, s/n Centro - CEP 65010-905 - São Luis-MA - Fone: (98) 2106-9000 - www.tjma.jus.br
Diário da Justiça Eletrônico - Diretoria Judiciária - Coordenadoria de Jurisprudência e Publicações - Fone: (98) 2106 9805 / 9810 / 9896 / 9897 - publicacoes@tj.ma.gov.br



junho de 2017. Simone Viegas Pinheiro. Secretaria Judicial da 1ª vara

AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
PROCESSO Nº: 2094-54.2015.8.10.0061
REQUERENTE: ALDEILDES CASTRO TRINDADE
ADVOGADO(A): DR(A). EDISON LINDOSO SANTOS – OAB-MA: 13015
REQUERIDO(A): OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A
ADVOGADO(A): DR(A). ULISSES SOUSA ADVOGADOS ASSOCIADOS – OAB-MA: 110
ATO ORDINATÓRIO DE FLS 76
Certifico e dou fé que, a audiência designada para o dia 06 de julho de 2017, foi redesignada para o dia 09 de agosto de 2017, às 1
5:00 horas, em virtude da magistrada está escrita em curso agendado pela Escola da Magistratura (ESMAM). Viana/MA, 20 de
junho de 2017. Simone Viegas Pinheiro. Secretaria Judicial da 1ª vara

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
PROCESSO Nº: 2227-96.2015.8.10.0061
REQUERENTE: ROBERTO ROMULO CARVALHO RODRIGUES
ADVOGADO(A): DR(A). KERLES NICOMEDIO AROUCHA SERRA – OAB-MA: 13965
REQUERIDO(A): CLARO S/A
ATO ORDINATÓRIO DE FLS 50
Certifico e dou fé que, a audiência designada para o dia 06 de julho de 2017, foi redesignada para o dia 09 de agosto de 2017, às 1
4:30 horas, em virtude da magistrada está escrita em curso agendado pela Escola da Magistratura (ESMAM). Viana/MA, 20 de
junho de 2017. Simone Viegas Pinheiro. Secretaria Judicial da 1ª vara

DECISÃO
AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA URGENTE
PROCESSO Nº.: 2846-89.2016.8.10.0061 – 2846/2016
REQUERENTE: GRACILEIA ALINE SANTANA NUNES
REQUERIDO(A): COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃO - CEMAR
ADVOGADO(A):DR(A). LUCIMARY GALVÃO LEONARDO/ GARCES/OAB-MA: 6.100
ADVOGADO(A): DR(A). GILBERTO AUGUSTO ALMEIDA CHADA/OAB-MA: 10.697
ADVOGADO(A): DR(A). TIAGO LUCENA VEIGA/OAB-MA: 11.593
ADVOGADO(A):DR(A). MARCUS STEFANO GARCIA COSTA/OAB-MA: 10.405
DECISÃO DE FL(S). 96/97
Trata-se de novo pedido formulado pela parte autora, alegando que as faturas de energia elétrica de sua residência continuam a vir
com valor elevado, que não corresponde à sua realidade consumo, conforme documentos de fls. 89/94. Com efeito, a requerente
alegou prática abusiva no procedimento efetuado pela requerida, solicitando a concessão de medida liminar para que a
demandada se abstenha de efetuar corte de energia elétrica no seu imóvel, até o fim da demanda. É o breve relatório. Decido. A
concessão da tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de
dano ou risco ao resultado útil do processo, consoante previsão do art. 300, do Código de Processo Civil. Ao exame dos autos
vislumbro, à primeira vista, que merece prosperar o pedido liminar, pois o cotejo dos documentos de fls. 23/29, 62/63 e 89/94
revela que estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência. Senão, vejamos: Às fl. 24 consta o histórico de
consumo relacionado à unidade consumidora em litígio, demonstrando-se a média de consumo do autor. Nos meses de outubro a
outubro/2016 a janeiro/2017 e junho/2017, a fatura de energia elétrica da autora teve valor bastante elevado em relação aos meses
anteriores, chegando o consumo a oscilar de 395 kWh a 658 kWh. Com efeito, havendo gritante diferença de consumo entre os
períodos citados, é razoável suspender-se as cobranças das faturas, até que seja realizada inspeção no aparelho medidor e se
verifique a legalidade de tal débito, nos termos do conjunto protetivo previsto no art. 4º e 6º do CDC. Nesse sentido, no que tange à
suspensão da cobrança das faturas, vislumbro a presença o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, pois, uma vez
que a autora nega que tenha realizado esse consumo, bem como considerando a impossibilidade de que o demandante faça prova
de fato negativo, é forçoso admitir-se a suspensão provisória das cobranças, nos termos do conjunto protetivo previsto nos arts. 4º
e 6º do CDC. Por outro lado, o perigo de dano resta caracterizado uma vez que o corte de energia elétrica, referente ao débito em
liça, causará uma série de transtornos ao requerente, em virtude da essencialidade do serviço prestado. Não há o chamado "perigo
na demora inverso", já que eventual crédito em favor da ré poderá ser posteriormente cobrado, acaso esta comprove a legalidade
da cobrança. DO EXPOSTO, sobretudo levando em consideração a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao
resultado útil do processo que se faz evidente, defiro a tutela antecipada, para DETERMINAR que a concessionária requerida
CEMAR mantenha o fornecimento de energia elétrica ao imóvel da autora GRACILEIA ALINE SANTANA NUNES (UNIDADE
CONSUMIDORA 44818876), não podendo este ser interrompido, até a decisão final desta demanda, sob pena de multa diária no
valor de R$ 1.000,00 (mil reais). Outrossim, acaso já tenha sido operada a interrupção do fornecimento de energia elétrica do
imóvel da parte reclamante (UNIDADE CONSUMIDORA 44818876), em razão do não pagamento do débito retro mencionado,
DETERMINO a religação da eletricidade, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas. A requerida também deverá abster-se de incluir
nas faturas mensais do autor qualquer dívida relacionada ao débito em litígio, até ulterior deliberação deste Juízo. Em caso de
descumprimento desta decisão, fica estipulada à requerida multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais). Aguardem os autos em
secretaria para realização da audiência designada para o dia 27/07/2017, às 16:30 horas. Intime-se as partes. Intimem-se os
advogados habilitados, se houver. Cumpra-se, com a brevidade que o caso requer. Viana/MA, 28 de junho de 2017. ODETE
MARIA PESSOA MOTA TROVÃO. Juíza Titular da 1ª Vara da Comarca Viana -
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AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS (REPETIÇÃO DO
PROCESSO Nº: 9000055-33.2012.8.10.0061
REQUERENTE: MARIA COSTA NEVES
ADVOGADO: DR(A). TORLENE MENDONÇA SILVA RODRIGUES- OAB-MA: 9059
REQUERIDO: BANCO BONSUCESSO S/A
ADVOGADO: DR(A). FLAIDA BEATRIZ NUNES DE CARVALHO- OAB-MG: 96.864
DECISÃO DE FLS 175
Analisando os autos verifico que não há valor depositado à maior pelo requerido, conforme se verifica pelo DJO juntado às
fls.138/139 e atualização monetária pela contadoria à fl. 156. Tendo em vista o cumprimento do acórdão (fl. 154) pelo requerido, e
que o valor da condenação já foi levantado pelo (fls. 172/173), arquivem-se os presentes autos com prévia baixa na distribuição.
Viana/MA, 28 de junho de 2017. ODETE MARIA PESSOA MOTA TROVÃO - Juíza de Direito Titular da 1ª Vara da Comarca de
Viana.

AÇÃO DE REPARAÇÃO POR PERDAS E DANOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO LIMINAR
PROCESSO Nº: 9000302-77.2013.8.10.0061
REQUERENTE: MARIA DULCILEIDE CORREIA
ADVOGADO: DR(A). FABIO OLIVEIRA MOREIRA- OAB-MA: 8707
REQUERIDO: COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO -CEMAR
ADVOGADO: DR(A). LUCIMARY GALVÃO LEONARDO GARCES- OAB-MA: 6.100
DECISÃO DE FLS 108/110
COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO - CEMAR apresentou IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA em face
da execução promovida por MARIA DUCILEIDE CORREIA, já qualificados. Alegou a tempestividade da impugnação, e o excesso
da execução pelo bloqueio ultrapassar o teto do juizado. Em resposta à impugnação, a impugnante requer que sejam afastadas as
alegações da impugnação à execução, a fim de manter o valor da dívida judicial integralmente. Relatado. Decido. A impugnada em
seu pedido se referiu a matéria já tratada em sentença de fls. 21/24, matéria que não cabe na impugnação, nos termos do art.525,
§1º do CPC. Art. 525 - (.) § 1o Na impugnação, o executado poderá alegar: I - falta ou nulidade da citação se, na fase de
conhecimento, o processo correu à revelia; II - ilegitimidade de parte; III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação;
IV - penhora incorreta ou avaliação errônea; V - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções; VI - incompetência
absoluta ou relativa do juízo da execução; VII - qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação,
compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes à sentença. Ademais, o teto dos juizados especiais cíveis deve
ser observado apenas na data do ajuizamento do processo de conhecimento ou da execução do título extrajudicial, podendo
superar os quarenta salários mínimos na execução da sentença. Em relação ao excesso da penhora realizada, não assiste razão a
impugnada, pois a controvérsia suscitada na impugnação não tem qualquer pertinência jurídica, uma vez que o valor da
condenação prolatado em sentença foi inferior ao teto do juizado, qual seja, 40 salários mínimos, logo, não se configura o alegado
excesso de execução, já que o cálculo de fl. 84 decorre de decisão transitada em julgado, realizado pela contadoria judicial, pelo
que foi aplicada a devida correção monetária, juros e honorários. Nesse sentido: RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. EXECUÇÃO EM VALOR SUPERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. DESCABIMENTO DE RENÚNCIA DO CRÉDITO
EXCEDENTE AO TETO DOS JUIZADOS (ART. 3º , § 3º , DA LEI Nº 9.099 /95). LIMITAÇÃO QUE SÓ SE APLICA AO
PROCESSO DE CONHECIMENTO OU EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS
PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. APLICAÇÃO DO ART. 46 DA LEI 9.099 /95. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. : Ante o
exposto, esta Turma Recursal resolve, por unanimidade de votos, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos exatos
termos do vot (TJPR - 2ª Turma Recursal - 0002422-72.2014.8.16.0086/0 - Guaíra - Rel.: Manuela TallÃ£o Benke - - J.
29.06.2015). EMBARGOS DO DEVEDOR. ALEGAÇÕES DE EXCESSO DE EXECUÇÃO, EXCESSO DE PENHORA,
IMPENHORABILIDADE E LIMITAÇÃO DO VALOR DA CAUSA AO TETO DO JUIZADO. DESCOLHIMENTO. RESSALVA DA
MEAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. Tendo a desistência da ação por uma das autoras ocorrido na fase de conhecimento, anterior a
formação do título executivo, não há que se falar em excesso da execução para redução do valor executado à metade. Os bens
constritos não são impenhoráveis. Tratam-se de três áreas com 2,9501, 4,8553 e 1,8590 hectares cada uma, inexistente prova de
que sejam os únicos imóveis do executado e que dali provenha o seu sustento e de sua família. Não há excesso de penhora,
mormente em tendo a sentença ressalvado a meação da ex-cônjuge do embargante, posto que avaliado o total da área em R$
43.470,00, enquanto que o débito já ultrapassa R$ 30.000,00. O teto do Juizado Especial não engloba a atualização da moeda, os
juros moratórios e todo e qualquer encargo que decorra do inadimplemento. A condenação foi de R$ 5.334,83, ainda no ano de
2007. RECURSO IMPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71004525762, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator:
Vivian Cristina Angonese Spengler, Julgado em 30/10/2013). DO EXPOSTO, e tudo mais o que consta nos autos JULGO
IMPROCEDENTE a Impugnação ao Cumprimento de Sentença apresentada pelo executado. Custas pelo impugnante. Após o
trânsito em julgado, expeçam-se alvarás, um em nome da parte autora e outro em nome de seu advogado, para levantamento da
quantia apontada à fl. 87, especificando o valor concernente a de cada um. Após, arquive-se com as cautelas legais. Publique-se.
Registre-se. Intimem-se. Viana /MA, 28 de junho de 2017. ODETE MARIA PESSOA MOTA TROVÃO - Juíza de Direito Titular da
1ª Vara da Comarca de Viana-MA.

AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO LIMINAR
PROCESSO Nº: 1134-64.2016.8.10.0061
REQUERENTE: VALDIVINO NASCIMENTO SANTOS SILVA
REQUERIDO: ROBSON GOMES
ADVOGADO(A): DR(A). EURYCLIDES SILVA AMORIM- OAB-MA: 9012
DESPACHO DE FLS. 104 v
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Designo o dia 02/08/2017, às 15:45 horas, para audiência de instrução e julgamento. Intimem-se. Viana/MA, 26 de junho de
2017. ODETE MARIA PESSOA MOTA TROVÃO - Juíza de Direito Titular da 1ª Vara da Comarca de Viana

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
PROCESSO Nº: 20-90.2016.8.10.0061
REQUERENTE: DIONIZIO FRANÇA MORAES
ADVOGADO(A): DR(A). EDISON LINDOSO SANTOS- OAB-MA: 13.015
REQUERIDO: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO(A): DR(A). RUBENS GASPAR SERRA- OAB-SP: 119.859
DESPACHO DE FLS. 56
Designo audiência de Concliliação, Instrução e Julgamento para o dia 31/08/2017, às 10:00 horas, neste Forum. Intimem-se
as partes. Viana/MA 15 de maio de 2017. Odete Maria Pessoa Mota Trovão. Juíza Titular da 1ª Vara da Comarca de Viana.

AÇÃO DE ANULAÇÃO DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGENCIA PARA
ABSTENÇÃO DE CORTE DE ENERGIA ELÉTRICA
PROCESSO Nº: 2317-70.2016.8.10.0061
REQUERENTE: ROZILEIDE COSTA FREITAS
ADVOGADO(A): DR(A). FABRIZIO LUCIANO PESTANA AROUCHE- OAB-MA: 5948
REQUERIDO: COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO - CEMAR
ADVOGADO(A): DR(A). LUCIMARY GALVÃO LEONARDO GARCES- OAB-MA: 12.368
DESPACHO DE FLS. 36
Designo audiência de Concliliação, Instrução e Julgamento para o dia 31/08/2017, às 11:00 horas, neste Forum. Intimem-se
as partes. Viana/MA 15 de maio de 2017. Odete Maria Pessoa Mota Trovão. Juíza Titular da 1ª Vara da Comarca de Viana.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO LIMINAR
SOB A RITUALÍSTICA DA LEI Nº 9.0999/95
PROCESSO Nº: 589-91.2016.8.10.0061
REQUERENTE: JOÃO RAIMUNDO DAS CHAGAS
ADVOGADO(A): DR(A). PEDRO MICHEL DA SILVA SEREJO- OAB-MA: 11887
REQUERIDO: BANCO PANAMERICANO S/A
DESPACHO DE FLS. 21
Designo audiência de Concliliação, Instrução e Julgamento para o dia 31/08/2017, às 10:30 horas, neste Forum. Intimem-se
as partes. Viana/MA 15 de maio de 2017. Odete Maria Pessoa Mota Trovão. Juíza Titular da 1ª Vara da Comarca de Viana.

AÇÃO DE RECLAMAÇÃO
PROCESSO Nº: 876-35.2008.8.10.0061
REQUERENTE: JOÃO VIEGAS CASTRO
ADVOGADO(A): DR(A). NOZOR LAURO LOPES DE SOUSA FILHO- OAB-MA: 904
ADVOGADO(A): DR(A). VICTOR MARCEL TRAVASSOS SEREJO DE SOUSA- OAB-MA: 9921
REQUERIDO: BANCO BMG
ADVOGADO(A): DR(A). ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO- OAB-PE: 23.255
ADVOGADO(A): DR(A). HUGO NEVES DE M. ANDRADE- OAB-PE: 23798
DESPACHO DE FLS. 301
Analisando os autos verifico que apesar dos Embargos à Execução terem sido conhecidos, ante a existência da omissão
apontada, ou seja, ausência da intimação do requerido para o pagamento da sentença transitada em julgado, o requerido não foi
intimado para o pagamento. Sendo assim, determino que: 1. Intime-se o devedor a cumprir a sentença, pagando a quantia
indicada pelo credor acrescida de custas, observada as regras de intimação do artigo 513, § 2º, do CPC, no prazo de 15 dias, sob
pena de multa de 10%, além de penhora imediata, inclusive na modalidade "on line". 2. Decorrido o prazo sem pagamento,
certifique o cartório e proceda-se inicialmente à penhora "on line". Caso indicado bem que não dinheiro ou frustrada ou insuficiente
a penhora "on line", proceda-se a extração de mandado de penhora e imediata avaliação dos demais bens indicados pelo credor.
Intime-se ainda o devedor para ciência de que, transcorrido o prazo para pagamento, inicia-se o prazo de 15 dias para que
apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Após, voltem-me conclusos. Viana /MA, 28 de junho de 2017. ODETE MARIA
PESSOA MOTA TROVÃO - Juíza de Direito Titular da 1ª Vara da Comarca de Viana

AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO E REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS
PROCESSO Nº: 9000081-31.2012.8.10.0061
REQUERENTE: EDNA AIRES CASTRO
ADVOGADO: DR(A). JURANDIR GARCIA DA SILVA- OAB-MA: 7388
REQUERIDO: BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A
DESPACHO DE FLS. 167
Considerando a regra do art. 485, § 1º, do CPC, determino a intimação pessoal da autora para, no prazo de 05 (cinco) dias,
informar ao Juízo acerca do interesse no prosseguimento do feito, bem como, no mesmo prazo, se manifestar da petição juntada
às fls. 141/160, sob pena de extinção do feito. Após, conclusos. Viana /MA, 28 de junho de 2017.ODETE MARIA PESSOA MOTA
TROVÃO- Juíza Titular da 1ª Vara da Comarca Viana
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AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
PROCESSO Nº: 9000103-26.2011.8.10.0061
REQUERENTE: MOACIR PENHA GOMES JUNIOR
ADVOGADO: DR(A). TORLENE MENDONÇA SILVA RODRIGUES- OAB-MA: 9059
REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S/A
ADVOGADO: DR(A). LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS- OAB-PR: 8123
ADVOGADO: DR(A). MELISSA ABRAMOVICI PILOTTO- OAB-MA: 14617-A
DESPACHO DE FLS. 155
Tendo em vista o teor da petição de fls. 149/153, intime-se o devedor a cumprir a sentença, pagando a quantia indicada pelo
credor acrescida de custas, observada as regras de intimação do artigo 513, § 2º, do CPC, no prazo de 15 dias, sob pena de multa
de 10%, além de penhora imediata, inclusive na modalidade "on line". Decorrido o prazo sem pagamento, certifique o cartório e
proceda-se inicialmente à penhora "on line". Caso indicado bem que não dinheiro ou frustrada ou insuficiente a penhora "on line",
proceda-se a extração de mandado de penhora e imediata avaliação dos demais bens indicados pelo credor. Intime-se ainda o
devedor para ciência de que, transcorrido o prazo para pagamento, inicia-se o prazo de 15 dias para que apresente, nos próprios
autos, sua impugnação. Após, voltem-me conclusos. Viana /MA, 28 de junho de 2017. ODETE MARIA PESSOA MOTA TROVÃO-
Juíza Titular da 1ª Vara da Comarca Viana-MA.

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
PROCESSO Nº: 9000343-78.2012.8.10.0061
REQUERENTE: GUIDO VIEIRA DE MATOS
ADVOGADO: DR(A). TORLENE MENDONÇA SILVA RODRIGUES- OAB-MA: 9059
REQUERIDO: COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO -CEMAR
ADVOGADO: DR(A). LUCIMARY GALVÃO LEONARDO GARCES- OAB-MA: 6.100
DESPACHO DE FLS. 111
Tendo em vista o teor da petição de fl. 107, a qual requer a execução da sentença, compulsando os autos afere-se que o réu não
cumpriu totalmente, com o decisum judicial. Determino a intimação da parte requerida para quitar o saldo remanescente de R$
10.000,00 (dez mil reais), no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de penhora, acrescida de multa de 10% (dez por cento),
autorizada pelo art. 523 do diploma processual. Não cumprindo sua obrigação, determino desde logo a penhora em dinheiro, a teor
do inciso I do art. 835 do CPC. Intime-se ainda o devedor para ciência de que, transcorrido o prazo para pagamento, inicia-se o
prazo de 15 dias para que apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Intime-se a parte requerida, por diário, acerca do teor
da presente decisão. Intime-se a requerente da decisão. Viana/MA, ODETE MARIA PESSOA MOTA TROVÃO - Juíza Titular da 1ª
Vara da Comarca Viana

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
PROCESSO Nº: 9000440-15.2011.8.10.0061
REQUERENTE: MARTINHA GOMES FREITAS
ADVOGADO: DR(A). TORLENE MENDONÇA SILVA RODRIGUES- OAB-MA: 9059
REQUERIDO: BANCO UNIBANCO – UNIÃO DOS BANCOS BRASILEIROS S/A
ADVOGADO: DR(A). JOSÉ EDGARD DA CUNHA BUENO FILHO- OAB-MA: 9588-A
DESPACHO DE FLS. 119
Tendo em vista o teor da petição de fls. 116/117, a qual requer a execução da sentença, compulsando os autos afere-se que o réu
não cumpriu totalmente, com o decisum judicial. Determino a intimação da parte requerida para quitar o saldo remanescente de R$
6.537,30 (seis mil quinhentos e trinta e sete reais e trinta centavos), no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de penhora, acrescida
de multa de 10% (dez por cento), autorizada pelo art. 523 do diploma processual. Não cumprindo sua obrigação, determino desde
logo a penhora em dinheiro, a teor do inciso I do art. 835 do CPC. Intime-se ainda o devedor para ciência de que, transcorrido o
prazo para pagamento, inicia-se o prazo de 15 dias para que apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Intime-se a parte
requerida, por diário, acerca do teor da presente decisão. Intime-se a requerente da decisão. Viana/MA, 28 de junho de 2017.
ODETE MARIA PESSOA MOTA TROVÃO- Juíza Titular da 1ª Vara da Comarca Viana

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
PROCESSO Nº: 9000764-05.2011.8.10.0061
REQUERENTE: JOSÉ RIBAMAR NUNES
ADVOGADO: DR(A). TORLENE MENDONÇA SILVA RODRIGUES- OAB-MA: 9059
REQUERIDO: SOCIEDADE COMERCIAL E IMPORTADORA HERMES S/A – COMPRA FÁCIL
ADVOGADO: DR(A). WALDIR SIQUEIRA- OAB-RJ: 1848-A
ADVOGADO: DR(A). MARCELO RIBEIRO DE ALMEIDA- OAB-RJ: 138.371-A
DESPACHO DE FLS. 149
Tendo em vista o teor da petição de fl. 147, a qual requer a execução da sentença, compulsando os autos afere-se que o réu não
cumpriu totalmente, com o decisum judicial. Determino a intimação da parte requerida para quitar o saldo remanescente de R$
1500,00 (um mil e quinhentos reais), no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de penhora, acrescida de multa de 10% (dez por
cento), autorizada pelo art. 523 do diploma processual. Não cumprindo sua obrigação, determino desde logo a penhora em
dinheiro, a teor do inciso I do art. 835 do CPC. Intime-se ainda o devedor para ciência de que, transcorrido o prazo para
pagamento, inicia-se o prazo de 15 dias para que apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Intime-se a parte requerida, por
diário, acerca do teor da presente decisão. Intime-se a requerente da decisão. Viana/MA, 28 de junho de 2017. ODETE MARIA
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PESSOA MOTA TROVÃO- Juíza Titular da 1ª Vara da Comarca Viana

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
PROCESSO Nº: 953-63.2016.8.10.0061
REQUERENTE: NATANIA DE JESUS SILVA
ADVOGADO(A): DR(A). WILLANA CAROLLINI COELHO ALVES- OAB-MA: 15.005
REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S/A
DESPACHO DE FLS. 14
Não há pleito liminar para ser apreciado. Os autos deverão aguardar em Secretaria a designação de data oportuna para realização
de audiência de conciliação, instrução e julgamento. Viana/MA, 22 de junho de 2016.CARLOS ALBERTO MATOS BRITO. Juiz
Titular de Penalva - Respondendo

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
PROCESSO Nº: 953-63.2016.8.10.0061
REQUERENTE: NATANIA DE JESUS SILVA
ADVOGADO(A): DR(A). WILLANA CAROLLINI COELHO ALVES- OAB-MA: 15.005
REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S/A
DESPACHO DE FLS. 16
Designo audiência de Concliliação, Instrução e Julgamento para o dia 31/08/2017, às 09:30 horas, neste Forum. Intimem-se
as partes. Viana/MA 15 de maio de 2017. Odete Maria Pessoa Mota Trovão. Juíza Titular da 1ª Vara da Comarca de Viana.

Segunda Vara de Viana

AÇÃO DECLARÁTÓRIA DE NULIDADE CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER
PROCESSO Nº.: 1092-78.2017.8.10.0061(1092/2017)
REQUERENTE: MARIA GONÇALA CORREIA PINHEIRO
ADVOGADO: DR. TORLENE MENDONÇA SILVA RODRIGUES / OAB-MA9.059
REQUERIDO: COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO-CEMAR
DECISÃO DE FL 27/29
“Sem custas nesta fase, nos termos da Lei n.º 9.099/95. Trata-se de Reclamação Cível ajuizada por MARIA GONÇALA CORREIA
PINHEIRO em face da COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO – CEMAR. Alega a requerente que em maio de 2016,
solicitou uma ligação nova e em agosto de 2016 veio um consumo de energia de 8.984KWH, no valor de R$ 2.216,92. Afirma que
recebeu as faturas nos meses seguintes (09/2016, 10/2016, 11/2016, 12/2016) nos valores de R$ 1.098,75. R$ 1.,101,15, R$
1.105,35 e R$ 1.101,62. Acrescenta que os valores estão exorbitantes e que estao sendo registrados incorretamente. Afirma que
teve seu fornecimento de energia elétrica suspenso em 05/12/2016. Dessa forma, postulou a tutela de urgência para que a ré
restabeleça o fornecimento de energia e de incluir seu nome do banco de dados de inadimplentes da unidade consumidora da
autora em relação às referidas faturas, com imposição de multa diária para o caso de descumprimento. Relatado. Decido. Da
análise dos autos constata-se que é relevante o fundamento alegado pela parte autora, acompanhado dos documentos acostados
na inicial, havendo receio de ineficácia do provimento final, estando presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano. A
probabilidade do direito está evidenciada, posto que cabe à parte ré a prova cabal da prática do ato irregular perpetrado pelo
consumidor, não só por se tratar de relação de consumo, como também pelo fato de que a energia elétrica é um serviço essencial,
e que somente poderá ser interrompido em hipóteses excepcionais. Não se pode olvidar também que o termo de ocorrência de
irregularidade, o levantamento de carga e revisão do faturamento são documentos produzidos unilateralmente pela parte ré. Além
disso, os tribunais brasileiros já sedimentaram o entendimento de para a cobrança de débitos pretéritos, ainda que decorrentes de
suposta fraude, a concessionária de energia elétrica deve utilizar os meios ordinários de cobrança, visto que somente é possível o
corte de energia em virtude do não pagamento de contas regulares e atuais. Nesse sentido: RECURSO DE AGRAVO. CIVIL.
PROCESSUAL CIVIL. SUPOSTA FRAUDE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. APURAÇÃO UNILATERAL DA
CONCESSIONÁRIA. CORTE NO FORNECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 83 DA SÚMULA DO
STJ. A jurisprudência desta Corte pacificou o entendimento de que é ilegítimo o corte no fornecimento de energia elétrica se o
débito decorrer de suposta fraude no medidor de consumo de energia elétrica, apurada unilateralmente pela concessionária de
serviço público, uma vez que a suspensão pressupõe o inadimplemento de conta regular, relativa ao mês de consumo, devendo a
concessionária utilizar-se dos meios ordinários de cobrança. Incidência, na espécie, do enunciado n. 83 da Súmula do STJ. Por
unanimidade de votos, foi negado provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. (TJ-PE - AGV: 2696940 PE, Relator:
Adalberto de Oliveira Melo, Data de Julgamento: 22/04/2015, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 15/05/2015) PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS -FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - FRAUDE NO MEDIDOR NÃO COMPROVADA - CORTE -
INADMISSIBILIDADE - DANO MORAL CONFIGURADO - RECURSO IMPROVIDO. A prova da fraude incumbe à concessionária
porque a irregularidade invocada é fato desconstitutivo do direito do usuário. (TJ-SP - APL: 00150381120088260604 SP
0015038-11.2008.8.26.0604, Relator: Renato Sartorelli, Data de Julgamento: 08/10/2014, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de
Publicação: 16/10/2014) "AGRAVO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SUPOSTA FRAUDE NO MEDIDOR DEENERGIA
ELÉTRICA. APURAÇÃO UNILATERAL DA CONCESSIONÁRIA. CORTE NOFORNECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA
DO ENUNCIADO N. 83 DASÚMULA DO STJ.83 - A jurisprudência desta Corte pacificou o entendimento de que é ilegítimo o corte
no fornecimento de energia elétrica se o débito decorrer de suposta fraude no medidor de consumo de energia elétrica, apurada
unilateralmente pela concessionária de serviço público, uma vez que a suspensão pressupõe o inadimplemento de conta regular,
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relativa ao mês de consumo, devendo a concessionária utilizar-se dos meios ordinários de cobrança. Incidência, na espécie, do
enunciado n. 83 da Súmula do STJ.Agravo regimental improvido". (STJ. AgRg no AREsp 101624 RS 2011/0238936-4, Relator:
Ministro CESAR ASFOR ROCHA, Data de Julgamento: 15/03/2012, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe
22/03/2012)(grifei) Por sua vez, o perigo do dano resta evidenciado, diante da possibilidade de um constrangimento de enorme
monta, sem falar na privação de um serviço público essencial que, de regra, deve ser contínuo, nos termos do art. 22 do Código de
Defesa do Consumidor. Frise-se ainda que não existe o perigo de irreversibilidade do provimento antecipado. Por todo o exposto, e
sem perder de vista os limites que me são impostos nesta fase processual, DEFIRO a tutela de urgência, determinando à
requerida a religação da energia elétrica da conta contrato n° 3000726795, no prazo de 48 horas. Deve, ainda, a requerida se
abster de efetuar nova suspensão da energia elétrica em razão das faturas dos meses de 08/2016, 09/2016, 10/2016 e 12/2016,
discutidas nesta ação. Em caso de descumprimento, a requerida incorrerá em multa em favor da autora no valor de R$ 2.000,00.
Determino ainda, que a requerida se abstenha, até o julgamento final da lide, de negativar o nome da requerente MARIA
GONÇALA CORREIA PINHEIRO junto ao Serasa/SPC, bem como em Cartórios de Protestos e/ou outros cadastros de
inadimplentes similares, em razão dos débitos relacionados à CONTA CONTRATO 3000726795, referente aos meses de
agosto/2016, no valor de R$ 2.216,92 (dois mil e duzentos e dezesseis reais e noventa e dois centavos), setembro/2016, no valor
R$ 1.098,75 (mil e noventa e oito reais e setenta e cinco centavos), outubro/2016, no valor de R$ 1.101,15 (mil cento e um reais e
quinze centavos), novembro/2016, no valor de R$ 1.105,35 (mil e cento e cinco reais e trinta e cinco centavos), dezembro/2016, no
valor de R$ 1.101,62 (mil cento e um reais e sessenta e dois centavos) em nome da requerente, no prazo de 05 (cinco) dias, a
contar da intimação desta decisão. Outrossim, acaso o nome da requerente já tenha sido negativado, determino que a requerida
proceda à exclusão da referida negativação junto aos mencionados cadastros de proteção ao crédito, no prazo de 05 (cinco) dias,
a contar da intimação desta decisão, sob pena de multa de R$ 2.000,00, a ser revertida em prol do autor. Esclareço, por oportuno,
que a parte autora continuará obrigada a efetuar os pagamentos referentes aos seus consumos mensais, e que a presente decisão
se restringe ao débito discutido nos presentes autos. Após, voltem conclusos os autos para designar audiência. Intimem-se.
Cumpra-se, com a brevidade que o caso requer. Viana/MA, 27 de junho de 2017. ODETE MARIA PESSOA MOTA TROVÃO Juíza
itular da 1ª Vara - Respondendo pela 2ª Vara”

AÇÃO ORDINÁRIA
PROCESSO Nº.: 294-20.2017.8.10.0061(294/2017)
AUTOR: ERINALDO LINDOSO GARCIA
ADVOGADO: DR. FLAVIO HENRIQUE AIRES PINTO/ OAB-MA8672
REU: BANCO PAN S/A
DECISÃO DE FL 43/44
“ERINALDO LINDOSO GARCIA, já qualificado nos autos da presente Ação Ordinária, ajuizada em face de BANCO PAN S/A, aduz
que o requerido negativou o seu nome nos cadastros de mau pagadores.Assim, requereu o a exclusão de seu nome dos órgãos do
SPC e Serasa,referente à cobrança abusiva de R$ 8.426,66.Relatado. Decido. Do exame dos autos, vislumbro, ao menos à
primeira vista, que merece guarita o pedido liminar, pois, do cotejo dos documentos de fls. 38/41 dos autos, entendo presentes os
requisitos autorizadores da tutela de urgência. Senão, vejamos. Verifica-se a presença da probabilidade do direito, uma vez que o
documento de fl. 38 demonstram a negativação do nome do requerente de suposta dívida que é imputada pelo réu ao
demandante, o qual afirma que não há débito relacionados ao financiamento que gerou a referida. Assim, tratando-se de fato
negativo, torna-se dificultosa a produção de prova específica pela requerente a tal respeito, razão pela qual é forçosa a suspensão
da dívida constante à fl. 38, nos termos do conjunto protetivo relacionado no art. 6º do CDC. De outro aspecto, em casos como
este, o perigo do dano é evidente, em virtude dos transtornos sócio-econômicos que seriam experimentados pela autora, acaso
este tivesse que esperar o decorrer de toda a instrução processual, suportando os efeitos gravosos da negativação referida nos
autos.
DO EXPOSTO, com fundamento nos argumentos acima e, sobretudo, levando em consideração o perigo do dano que se faz
evidente, CONCEDO a tutela provisória de urgência pleiteada, determinando a intimação do requerido BANCO PAN S/A que
proceda à exclusão da referida negativação junto ao Serasa/SPC, bem como em Cartórios de Protestos e/ou outros cadastros de
inadimplentes similares, em razão dos débitos relacionados ao contrato n° 74783585, no valor de R$ R$ 8.426,66 (oito mil e
quatrocentos e vinte e seis reais e sessenta e seis centavos), a contar da intimação desta decisão, sob pena de multa de R$
5.000,00 (cinco mil reais), a ser revertida em prol do autor. Ressalto ainda, que a presente liminar pode ser revogada ou
modificada no decorrer do processo, se necessário. Cumpra-se, com a brevidade que o caso requer. Designo audiência de
conciliação para o dia 30/08/2017 às 17:30 horas, na forma do artigo 334, do CPC, devendo o réu ser citado, com as advertências
legais, com pelo menos 20 dias de antecedência, independentemente da data da juntada do mandado/carta citatória, já que a
resposta não se dará naquela oportunidade. Caso não haja interesse pelo réu na audiência prévia, deverá assim se manifestar
com 10 dias de antecedência, contados da data da audiência. O não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência
prévia será considerado como ato atentatório à dignidade da Justiça, e apenado com multa de até 2% da vantagem econômica
pretendida ou do valor da causa, revertida em favor do Estado. Terá o demandado o prazo de 15 dias para ofertar contestação por
petição, sob pena de revelia e de presunção de veracidade dos fatos narrados pelo autor, contada da data: da audiência de
conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição; do protocolo do pedido de
cancelamento da audiência de conciliação apresentado pelo réu, por desinteresse; prevista no artigo 231, do CPC, de acordo com
o modo como foi feita a citação. Viana/MA, 28 de junho de 2017. ODETE MARIA PESSOA MOTA TROVÃO - Juíza TItular da 1ª
Vara - Respondendo pela 2ª Vara”

AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO
PROCESSO Nº.: 329-77.2017.8.10.0061 (329/2017)
REQUERENTE: MARIA JOSE CASTRO
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ADVOGADO: DR. FABIO OLIVEIRA MOREIRA/ OAB-MA8707
REU: BANCO PAN S/A
DECISÃO DE FL 25
“Trata-se de Ação de Repetição de indébito c/c Danos Morais e Materiais c/c Pedido de Liminar proposta por Maria José Castro,
em face do Banco PAN S/A, ambos já qualificados nos autos. Aduziu o requerente que teve o seu nome indevidamente utilizado
para realização de empréstimo consignado em seu benefício de aposentadoria, no valor de R$ 899,40 (contrato 308903226-6),
alegando ainda que jamais fizera a consignação impugnada, nem tampouco autorizou terceiros a efetuá-la. Nesse sentido,
postulou o autor, em sede de tutela de urgência, a suspensão dos descontos consignados em sua aposentadoria junto ao INSS,
em relação ao empréstimo bancário objeto da presente lide. É o breve relatório. Decido. Como se sabe, a concessão da
antecipação dos efeitos da tutela está condicionada à existência dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo da demora,
nos termos do art. 300 do CPC. Com efeito, no vertente caso, observo que o primeiro requisito não se encontra configurado,
senão, vejamos: Nesse sentido, observo que foi depositada a quantia de R$ 899,40 na conta-corrente do autor no dia 29.01.2016
(fls. 22-v), sendo que o mesmo fora sacado no dia 30.03.2016 (fl. 23). Assim, embora o requerente alegue que não sabia do
empréstimo, verifico que tal argumento não pode prevalecer, pelo menos por ora, pois, houvera o depósito do valor respectivo em
sua conta-corrente e saque do valor respectivo em sua conta-corrente. Logo, resta inviável o deferimento do pedido de liminar, pois
os documentos acostados aos autos permitem inferir que o valor do empréstimo foi depositado na conta-corrente da autora, sendo
o mesmo posteriormente sacado. Inexiste, portanto, razão para suspender os descontos efetuados pelo réu, sendo presumível que
o cartão bancário e senha de acesso são de utilização pessoal da demandante. DO EXPOSTO, INDEFIRO a liminar pretendida,
uma vez que o requisito da probabilidade do direito não restou devidamente comprovado de plano, nos termos do art. 300 do CPC.
Por se tratar de relação de consumo, é perfeitamente aplicável ao caso a inversão do ônus da prova, nos moldes do artigo 6º, VIII,
do Código de Defesa do Consumidor, Lei nº. 8.078/90, o que determino neste ato. Cite-se a parte demandada. Intimem-se as
partes sobre esta decisão. Após, aguardem os autos em Secretaria, para designação de audiência em data oportuna. Viana/MA,
28 de junho de 2017. ODETE MARIA PESSOA MOTA TROVÃO - Juíza Titular da 1ª Vara - Respondendo pela 2ª Vara”

AÇÃODE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT
PROCESSO Nº.: 562-11.2016.8.10.0061 (562/2016)
AUTOR: ALBERTO MAGNO COSTA e MARGARIDA ROSA SILVA SANTANA
ADVOGADO: DR. MARCOS FABRICIO ARAÚJO DE SOUSA / OAB-MA 9210
ADVOGADO: DR. SILVIA CRISTINA ALVES MUNIZ / OAB-MA 14.980
REQUERIDO: PORTO SEGURO – COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
DESPACHO DE FL 65
“Em obediência à regra de direito intertemporal prevista no art. 1046, §1º1 do Novo Código de Processo Civil, designo audiência
de conciliação para o dia 23/08/2017, às 17:45, neste Fórum. Cite-se a parte requerida, com antecedência mínima de 10 dias, para
comparecer à audiência, ocasião em que poderá defender-se, desde que por intermédio de advogado, ficando o mesmo ciente de
que não comparecendo presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados na inicial, salvo se contrário resultar da prova
dos autos. Tal efeito ocorrerá também na hipótese de comparecimento sem apresentar contestação escrita ou oral, tudo nos
termos do art. 277, §2° do CPC/73. Intime-se a parte autora, via advogado. Viana/MA, 20 de junho de 2017. ODETE MARIA
PESSOA MOTA TROVÃO - Titular da 1ª Vara - Respondendo pela 2ª Vara”

AÇÃO DE RECLAMAÇÃO CÍVEL
PROCESSO Nº.: 582-65.2017.8.10.0061(582/2017)
REQUERENTE: FLORIVALDO PINHEIRO RIBEIRO
ADVOGADO: DR. FLAVIO HENRIQUE AIRES PINTO/ OAB-MA8672
REQUERIDO: TELEMAR NORTE LESTE
DECISÃO DE FL 25/26
“Sem custas nesta fase, nos termos da Lei nº 9099/95. Trata-se de reclamação cível, com pedido de tutela antecipada, proposta
por FLORIVALDO PINHEIRO RIBEIRO contra TELEMAR NORTE LESTE S/A, com o argumento de que a requerida lhe imputou
um débito, o qual não realizou. É o que importa relatar. Decido. Do exame dos autos, vislumbro, ao menos à primeira vista, que
merece guarita o pedido liminar, pois, do cotejo dos documentos de fls. 16/22 dos autos, entendo presentes os requisitos
autorizadores da tutela de urgência. Senão, vejamos. Verifica-se a presença da probabilidade do direito, uma vez que os
documentos de fls. 16/22 demonstram a existência de suposta dívida que é imputada pelo réu ao demandante, o qual afirma que
serviço contratado nunca foi instalado e mesmo assim as cobranças estão chegando. Assim, tratando-se de fato negativo, torna-se
dificultosa a produção de prova específica pela requerente a tal respeito, razão pela qual é forçosa a suspensão das dívidas das
fls. 16/22, nos termos do conjunto protetivo relacionado no art. 6º do CDC. De outro aspecto, em casos como este, o perigo de
dano é evidente, posto que a cobrança da dívida pela ré poderá acarretar a inclusão do nome da parte autora no SPC/Serasa,
causando-lhe os mais diversos transtornos na vida sócio-econômica cotidiana. Destaque-se ainda que, o deferimento da liminar
não traz prejuízos para a parte requerida, pois, ao final, se a demanda for julgada improcedente, a demandada poderá renovar as
cobranças objeto da lide. DO EXPOSTO, com fundamento nos argumentos acima e, sobretudo, levando em consideração o perigo
do dano que se faz evidente, CONCEDO a tutela de urgência, determinando a intimação da requerida TELEMAR NORTE LESTE
S/A para que suspenda as cobranças e se abstenha, até o julgamento final da lide, de negativar o nome do requerente
FLORIVALDO PINHEIRO RIBEIRO junto ao Serasa/SPC, bem como em Cartórios de Protestos e/ou outros cadastros de
inadimplentes similares, em razão dos débitos relacionados ao número (98) 3351-1732, a contar da intimação desta decisão, sob
pena de multa de R$ 2.000,00, a ser revertida em prol da autora. Outrossim, acaso o nome do requerente já tenha sido negativado,
determino que o requerido proceda à exclusão da referida negativação junto aos mencionados cadastros de proteção ao crédito,
no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da intimação desta decisão, sob pena de multa de R$ 2.000,00, a ser revertida em prol do

Página 2287 de 2382 Diário da Justiça Eletrônico Disponibilização: 30/06/2017
Edição nº 114/2017 Publicação: 03/07/2017

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO - Praça Dom Pedro II, s/n Centro - CEP 65010-905 - São Luis-MA - Fone: (98) 2106-9000 - www.tjma.jus.br
Diário da Justiça Eletrônico - Diretoria Judiciária - Coordenadoria de Jurisprudência e Publicações - Fone: (98) 2106 9805 / 9810 / 9896 / 9897 - publicacoes@tj.ma.gov.br



autor. Intimem-se os advogados habilitados, se houver. Após, voltem conclusos os autos para designar audiência. Cumpra-se, com
a brevidade que o caso requer. Viana/MA, 27 de junho de 2017. ODETE MARIA PESSOA MOTA TROVÃO - Titular da 1ª Vara -
Respondendo pela 2ª Vara”

AÇÃO DECLARATÓRIA DE DÉBITO
PROCESSO Nº.: 712-55.2017.8.10.0061 (712/2017)
REQUERENTE: EDINALVA PINTO MORAES
ADVOGADO: DR. FABIO OLIVEIRA MOREIRA / OAB-MA 8707
REQUERIDO: COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO – CEMAR
DESPACHO DE FL 21/ 22
“Trata-se de Reclamação Cível ajuizada por EDINALVA PINTO MORAES em face da COMPANHIA ENERGÉTICA DO
MARANHÃO – CEMAR. Alega a requerente que recebeu uma fatura exorbitante, no valor de R$ 788,76 (setecentos e oitenta e oito
reais e setenta e seis centavos), acima da média de consumo da requerida. Informa que para a cobrança do valor apurado a ré
gerou uma fatura, cujo não pagamento implicará em suspensão do fornecimento de energia para a unidade consumidora do autor.
Aduz, ainda, a demandante que, a fatura apresenta um aumento exorbitante, impossibilitando-a de adimpli-la. Dessa forma,
postulou a tutela de urgência para que a ré se abstenha de suspender o fornecimento de energia para a unidade consumidora da
autora com imposição de multa diária para o caso de descumprimento e que exclua o nome da requerente dos cadastros de
proteção ao crédito. Relatado. Decido. Em análise aos documentos apresentados pela demandada, sobretudo o de fl. 15, constata-
se que a unidade consumidora do requerente apresentava consumo mensal com média inferior à 145 kWh, sendo que no mês de
março de 2016 tal consumo sofreu repentina elevação para 1049kWh, respectivamente, o que aparentemente pode ter havido
algum erro na leitura ou defeito do aparelho nos meses em que foi medido consumo excessivo, indicando assim a probabilidade do
direito do autor. Há também urgência no pedido. Observa-se a presença do perigo de dano, consistente na privação de um serviço
público essencial que, de regra, deve ser contínuo, nos termos do art. 22 do Código de Defesa do Consumidor, e que pode ser
interrompido pela ausência do pagamento de tal fatura que nos autos foi apresentada. Face o exposto, nos termos do art. 300 do
CPC, entendendo estarem presentes os requisitos para sua concessão, DEFIRO a tutela provisória, determinando que a
COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO - CEMAR proceda à exclusão da referida negativação junto ao Serasa/SPC, bem
como em Cartórios de Protestos e/ou outros cadastros de inadimplentes similares, em razão dos débitos relacionados a conta
contrato 41025557, referente à fatura do mês de março de 2016, no valor R$ 788,76 (setecentos e oitenta e oito reais e setenta e
seis centavos), a contar da intimação desta decisão, sob pena de multa de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a ser revertida em prol da
autora. Determino ainda, à requerida para que se abstenha de suspender (cortar) o fornecimento de energia elétrica na conta
contrato 41025557, referente à fatura do mês de março de 2016, no valor R$ 788,76 (setecentos e oitenta e oito reais e setenta e
seis centavos), até a o deslinde da questão. Caso já tenha efetivado o corte, determino à empresa ré que restabeleça o
fornecimento no prazo de 48 (quarenta e oito) horas. Em caso de descumprimento, a requerida incorrerá em multa em favor da
autora no valor de R$ 2.000,00. Intimem-se os advogados habilitados, se houver. Após, voltem conclusos os autos para designar
audiência. Cumpra-se, com a brevidade que o caso requer. Viana/MA, 27 de junho de 2016. ODETE MARIA PESSOA MOTA
TROVÃO - Juíza titular da 1ª Vara - Respondendo pela 2ª Vara”

Vitória do Mearim

Processo n. 1033-81.2016.8.10.0140 - Ação Penal
Capitulação legal: arts. 33 e 35 da Lei 11.343/06 c/c art. 12 da Lei 10.826/03 c/c art. 244-B da Lei 8.069/90
Autor: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
Denunciados: OZIELMA COELHO CHAVES "CEGUINHA", JEFFERSON VINICIUS LEITE SILVA "JEFFINHO", DEDIELSON
MACIEL LISBOA e SIDNE YURI DE JESUS SARAIVA
Advogados da 1ª denunciada: HELENA AMÉLIA SALOMÃO ROCHA, OAB/MA 6322, CARLOS DANTAS RIBEIRO, OAB/MA
14085
Advogado do 2º denunciado: CARLOS DANTAS RIBEIRO, OAB/MA 14085, MARIA SEBASTIANA MATOS CABRAL, OAB/MA
13180
Advogada do 3º e do 4º denunciado: MARIA SEBASTIANA MATOS CABRAL, OAB/MA 13180
Vítima: A SAÚDE PÚBLICA
D E C I S Ã O
Vistos, etc. Trata-se de PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA formulado pelo indiciado OZIELMA COELHO
CHAVES, sustentando, em síntese, a inexistência dos requisitos autorizadores do cárcere cautelar. Com vista, o representante do
Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento do pedido, uma vez que presentes os pressupostos para manutenção da
prisão preventiva do indiciado. Relatada. Decido. No que tange ao pedido de revogação da prisão preventiva, entendo não haver
nos autos motivos para concessão do benefício pleiteado, considerando a permanência dos fundamentos que ensejaram a
custódia cautelar. Isto porque se encontram satisfeitas a existência dos pressupostos legais (prova da materialidade do crime e
indícios suficientes da autoria), sobretudo diante dos fatos apurados. Também não pairam dúvidas quanto à existência de mácula a
ordem pública, requisito indispensável ao decreto preventivo nos termos do art. 312, do CPP. Em suma, conforme se depreende
dos autos, a ordem pública fora maculada pela suposta conduta da indiciada pela suposta prática de tráfico de entorpecentes, bem
como pela real possibilidade de que, solta, volte a cometer infrações penais idênticas. Desta feita, se não há alteração fática ou
mesmo jurídica da situação da denunciada, razão pela qual mantenho a decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão
preventiva do acusado, pelos seus próprios fundamentos e, via de consequência, INDEFIRO O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA
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PRISÃO PREVENTIVA, mantendo incólume a decisão supracitada. Intimem-se. Dê-se ciência a autoridade policial da presente
decisão. Após, dê-se vista a representante do MP, para os devidos fins. Vitória do Mearim, 22 de junho de 2017.
MILVAN GEDEON GOMES
Juiz de Direito

Processo n. 182-08.2017.8.10.0140 - Ação Penal
Capitulação legal: art. 157, § 2º, I e II, do CPB
Autor: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
Réus: MARCELO HENRIQUE SOUSA CARNEIRO e EDIELTON DA COSTA DE BARROS
Advogado do 1º réu: JOEDSON DE JESUS COSTA SILVA, OAB/MA 15686
Advogado do 2º réu: RODILSON SILVA DE ARAÚJO, OAB/MA 12848
Advogado do 1º e 2º réus: PAULO MACIEL FILHO, OAB/MA 3332
Vítima: JOSÉ FELIX DE SOUSA RODRIGUES
DESPACHO
Designo o dia 13 de julho de 2017, às 9h, no Fórum deste Juízo, para a realização da audiência de instrução e julgamento.
Intimações e comunicações necessárias. Ciência ao MPE. Vitória do Mearim, 27 de junho de 2017.
ANELISE NOGUEIRA REGINATO
Juíza de Direito
(respondendo)

Vitorino Freire

Segunda Vara de Vitorino Freire

<div font-size:10pt;>
ESTADO DO MARANHÃO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª VARA DA COMARCA DE VITORINO FREIRE
Autos nº 0801255-22.2017.8.10.0062 – Investigação de Paternidade c/c Alimentos
Requerente P.L.S e E.V.S, representados por sua genitora a Srª Joice Silva
Advogado: Daniel de Jesus Almeida, OAB/MA 14.107
Requerido: José Alves Bezerra.
Finalidade: Intimar o advogado Daniel de Jesus Almeida, OAB/MA 14.107
Vistos, etc.
Considerando as inovações do Novo Código de Processo Civil designo o dia 30de agosto de 2017, às 15:00 horas, para, nos
moldes do art. 694 e 695, ambos do Novo CPC, realização de audiência de conciliação e/ou agendamento da coleta de material
para realização de exame de DNA, devendo constar no mandado de intimação que a recusa em fazer o referido exame poderá
ensejar os efeitos previstos nos arts. 231 e 232, do CC/2002, isto é, “aquele que se nega a submeter-se a exame médico
necessário não poderá aproveitar-se de sua recusa” e “a recusa à perícia médica ordenada pelo juiz poderá suprir a prova que se
pretendia obter com o exame” , respectivamente.
O mandado de citação conterá apenas os dados necessários à audiência e deverá estar desacompanhado de cópia da petição
inicial (assegurado ao réu o direito de examinar seu conteúdo a qualquer tempo), devendo referida citação ser realizada com
antecedência mínima de 15 (quinze) dias da data da audiência.
No mandado de citação deverá constar ainda que, da data da audiência de conciliação ou de mediação, ou da última sessão de
conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição, correrá o prazo de 15
(quinze) dias úteis para responder ao presente feito, sob pena de decreto de revelia (art. 335, I c/c art. 344, art. 297 e art. 219,
todos do NCPC).
Deixo para analisar o pleito de alimentos provisórios após a realização de audiência de conciliação.
Intimem-se as partes e advogado, caso habilitado.
Notifique-se o Ministério Público.
Expeça-se carta precatória caso necessário.
Servirá este despacho como CARTA PRECATÓRIA, se necessário, para fins de citação e intimação de requerido, e como
MANDADO DE INTIMAÇÃO da requerente.
Vitorino Freire/MA, 27 de junho de 2017.
MÁRCIO AURÉLIO CUTRIM CAMPOS
Juiz Titular da 2ª Vara

Processo nº 2420-74.2016.8.10.0062 – Procedimento Comum
Autor: Francisco Pereira Brito
Advogados: Dr. Walber Neto Lopes Pinto (OAB/MA 11.055), Dr. Alberto Carlos Santos de Brito (OAB/MA 4.729) e Dra. Joelma
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Ferreira Sá de Brito (OAB/MA 5.498)
Requerida: Seguradora Lider dos Consórcios do Seguro DPVAT
Ficam os advogados acima identificados intimados para tomarem conhecimento do inteiro teor do despacho de fl. 27,
ficando cientes da audiência designada.

Cite-se a parte requerida, conforme endereço constante na exordial para comparecer em audiência de mediação e conciliação a
ser realizada neste juízo no dia 16 de agosto de 2017 às 10:30 horas, nos moldes do art. 334 do NCPC, com a observância de que
o não comparecimento injustificado do autor ou do réu será considerado ato atentatório a dignidade da justiça, sendo suscetível de
aplicação de multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou
do Estado (art. 334, §8º do NCPC), ressalvada a possibilidade de fazerem-se representar por pessoa habilitada a transigir,
devendo sempre estarem acompanhadas de advogados, art. 335 §§ 9º e 10.

No mandado de citação, a qual deverá ser feita via postal, deverá constar ainda que da data da audiência de conciliação ou de
mediação, ou da última sessão de conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver
autocomposição, correrá o prazo de 15 (quinze) dias úteis para oferecimento da contestação, sob pena de revelia com base no art.
335, I, c/c art. 344, art. 297 e art. 219, todos do NCPC. O expediente deverá conter os requisitos do art. 250 do NCPC,
acompanhando da inicial e respectivos documentos.

Havendo protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação ou mediação apresentado pelo réu, e configurando-se
a hipótese prevista no art. 334, §4º, Inc. I, (se ambas as partes manifestarem, expressamente, desinteresse na composição
consensual), correrá o prazo para resposta a partir da data do referido protocolo (art. 335, II, do NCPC).

Cumpra-se. Intimem-se partes e advogados desta decisão.

Vitorino Freire/MA, 28 de junho de 2017.

MÁRCIO AURÉLIO CUTRIM CAMPOS
Juiz de Direito da 2ª Vara

Processo n.º 2494-31.2016.8.10.0062 Ação Procedimento Ordinário
Autor: José Bispo Santos
Advogadas; Dra. Nathália Araújo Santos (OAB/MA 13.481) e Dra. Rafaela de Sousa Araújo (OAB/MA 14.953)
Réus: Cyrela Brazil Realty Construtora Ltda e OAXACA Incorporadora Ltda
Ficam as advogadas acima identificadas intimadas para tomarem conhecimento do inteiro teor do despacho de fl. 24,
ficando cientes da audiência designada, eque deverão informar seu representado da data de audiência acima designada.

Vistos e etc.

Face certidão de fl. 73, redesigno para o dia 31 de agosto de 2017, às 10:00 horas, no fórum desta Comarca para realização de
audiência de conciliação.

Restam mantidos os demais termos do despacho de fl. 72.

Intime-se.

Vitorino Freire/MA, 21 de junho de 2017.

MÁRCIO AURÉLIO CUTRIM CAMPOS
Juiz de Direito da 2ª Vara

Processo nº 655-05.2015.8.10.0062 – Procedimento Comum
Autor: Antonio Joaquim da Cunha Barbosa
Advogada: Dra. Rute Ferreira Macedo (OAB/MA 10.928)
Réu: Banco do Brasil S/A
Advogado: Dr. Gustavo Amato Pissini (OAB/MA 9.698-A) e (OAB/SP 261.030)
Ficam os advogados acima identificados intimados para tomarem conhecimento do inteiro teor do despacho de fl. 92,
ficando cientes da audiência designada, devendo cientificarem os seus representados.

Designo o dia 14 de setembro de 2017, às 11:20 horas, para realização de audiência de instrução e julgamento, oportunidade em
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que serão inquiridas as partes e testemunhas por estas trazidas ou previamente arroladas, com a observância do preceituado no
art. 455 do CPC, cabendo ao advogado da parte informar ou intimar as testemunhas por ele arroladas do dia, da hora e do local da
audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo, ressalvada ainda a possibilidade de assumir o compromisso de
apresentá-las em banca, independente da intimação retro, presumindo-se, caso a testemunha não compareça que a parte desistiu
da sua inquirição.

Intimem-se as partes por meio de seus advogados, ficando os mesmos cientes de que deverão informar seus representados da
data da audiência acima designada.

Determino que as intimações e cientificações atendam aos advogados habilitados nos autos para todos os atos não somente
aquele que compareceu em audiência.

Intime-se, Expeça-se precatória, caso necessário.

Vitorino Freire/MA, 22 de junho de 2017.

MÁRCIO AURÉLIO CUTRIM CAMPOS
Juiz de Direito da 2ª Vara

Processo nº 660-27.2015.8.10.0062 – Procedimento Comum
Autora: Antonio de Sousa
Advogada: Dra. Rute Ferreira Macedo (OAB/MA 10.928)
Réu: Banco Bradesco S/A
Advogado: Dr. Wilson Sales Belchior (OAB/MA 11.099-A)
Ficam os advogados acima identificados intimados para tomarem conhecimento do inteiro teor do despacho de fl. 109,
ficando cientes da audiência designada, devendo cientificarem os seus representados.

Designo o dia 14 de setembro de 2017, às 10:00 horas, para realização de audiência de instrução e julgamento, oportunidade em
que serão inquiridas as partes e testemunhas por estas trazidas ou previamente arroladas, com a observância do preceituado no
art. 455 do CPC, cabendo ao advogado da parte informar ou intimar as testemunhas por ele arroladas do dia, da hora e do local da
audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo, ressalvada ainda a possibilidade de assumir o compromisso de
apresentá-las em banca, independente da intimação retro, presumindo-se, caso a testemunha não compareça que a parte desistiu
da sua inquirição.

Intimem-se as partes por meio de seus advogados, ficando os mesmos cientes de que deverão informar seus representados da
data da audiência acima designada.

Determino que as intimações e cientificações atendam aos advogados habilitados nos autos para todos os atos não somente
aquele que compareceu em audiência.
Intime-se, Expeça-se precatória, caso necessário.

Vitorino Freire/MA, 22 de junho de 2017.

MÁRCIO AURÉLIO CUTRIM CAMPOS
Juiz de Direito da 2ª Vara

Processo nº 661-12.2015.8.10.0062 – Procedimento Comum
Autora: Maria das Dores Ferreira de Sousa Silva
Advogada: Dra. Rute Ferreira Macedo (OAB/MA 10.928)
Réu: Banco Bradesco S/A
Advogado: Dr. Wilson Sales Belchior (OAB/MA 11.099-A)

Ficam os advogados acima identificados intimados para tomarem conhecimento do inteiro teor do despacho de fl. 91, ficando
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cientes da audiência designada, devendo cientificarem os seus representados.

Designo o dia 14 de setembro de 2017, às 10:40 horas, para realização de audiência de instrução e julgamento, oportunidade em
que serão inquiridas as partes e testemunhas por estas trazidas ou previamente arroladas, com a observância do preceituado no
art. 455 do CPC, cabendo ao advogado da parte informar ou intimar as testemunhas por ele arroladas do dia, da hora e do local da
audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo, ressalvada ainda a possibilidade de assumir o compromisso de
apresentá-las em banca, independente da intimação retro, presumindo-se, caso a testemunha não compareça que a parte desistiu
da sua inquirição.

Intimem-se as partes por meio de seus advogados, ficando os mesmos cientes de que deverão informar seus representados da
data da audiência acima designada.

Determino que as intimações e cientificações atendam aos advogados habilitados nos autos para todos os atos não somente
aquele que compareceu em audiência.
Intime-se, Expeça-se precatória, caso necessário.

Vitorino Freire/MA, 22 de junho de 2017.

MÁRCIO AURÉLIO CUTRIM CAMPOS
Juiz de Direito da 2ª Vara

Processo nº 664-64.2015.8.10.0062 – Procedimento Comum
Autor: José Ribamar de Sousa
Advogada: Rute Ferreira Macedo (OAB/MA 10.928)
Réu: Banco do Brasil S/A
Advogado: Dr. Wilson Sales Belchior (OAB/MA 11.099-A)
Ficam os advogados acima identificados intimados para tomarem conhecimento do inteiro teor do despacho de fl. 105,
ficando cientes da audiência designada, devendo cientificarem os seus representados.

Designo o dia 14 de setembro de 2017, às 09:20 horas, para realização de audiência de instrução e julgamento, oportunidade em
que serão inquiridas as partes e testemunhas por estas trazidas ou previamente arroladas, com a observância do preceituado no
art. 455 do CPC, cabendo ao advogado da parte informar ou intimar as testemunhas por ele arroladas do dia, da hora e do local da
audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo, ressalvada ainda a possibilidade de assumir o compromisso de
apresentá-las em banca, independente da intimação retro, presumindo-se, caso a testemunha não compareça que a parte desistiu
da sua inquirição.

Intimem-se as partes por meio de seus advogados, ficando os mesmos cientes de que deverão informar seus representados da
data da audiência acima designada.

Determino que as intimações e cientificações atendam aos advogados habilitados nos autos para todos os atos não somente
aquele que compareceu em audiência.
Intime-se, Expeça-se precatória, caso necessário.

Vitorino Freire/MA, 22 de junho de 2017.

MÁRCIO AURÉLIO CUTRIM CAMPOS
Juiz de Direito da 2ª Vara

Processo nº 665-49.2015.8.10.0062 – Procedimento Comum
Autora: Francisca Sulina da Conceição Barbosa
Advogada: Dra. Rute Ferreira Macedo (OAB/MA 10.928)
Réu: Banco Bradesco S/A
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Advogado: Dr. Wilson Sales Belchior (OAB/MA 11.099-A)
Ficam os advogados acima identificados intimados para tomarem conhecimento do inteiro teor do despacho de fl. 104,
ficando cientes da audiência designada, devendo cientificarem os seus representados.

Designo o dia 14 de setembro de 2017, às 08:40 horas, para realização de audiência de instrução e julgamento, oportunidade em
que serão inquiridas as partes e testemunhas por estas trazidas ou previamente arroladas, com a observância do preceituado no
art. 455 do CPC, cabendo ao advogado da parte informar ou intimar as testemunhas por ele arroladas do dia, da hora e do local da
audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo, ressalvada ainda a possibilidade de assumir o compromisso de
apresentá-las em banca, independente da intimação retro, presumindo-se, caso a testemunha não compareça que a parte desistiu
da sua inquirição.

Intimem-se as partes por meio de seus advogados, ficando os mesmos cientes de que deverão informar seus representados da
data da audiência acima designada.

Determino que as intimações e cientificações atendam aos advogados habilitados nos autos para todos os atos não somente
aquele que compareceu em audiência.
Intime-se, Expeça-se precatória, caso necessário.

Vitorino Freire/MA, 22 de junho de 2017.

MÁRCIO AURÉLIO CUTRIM CAMPOS
Juiz de Direito da 2ª Vara

Autos n.º 839-29.2013.8.10.0062 Embargos de Terceiro
Embargante: José Costa Ferreira
Advogado: Dr. Francisco Muniz Alves (OAB/MA 3.025)
Embargada: Maria Neuma Oliveira Barbosa
Advogado: Dr. Francisco Batista (OAB/MA 4.661)
Ficam os advogados acima identificados intimados para tomarem conhecimento do inteiro teor do despacho de fl. 23,
ficando cientes da audiência designada, e que deverão informar seus representados da data de audiência acima
designada.

Vistos e etc.

Considerando o disposto no art. 680, do NCPC, designo o dia 09 de agosto de 2017, às 16:00 horas, a fim de ter lugar a audiência
de instrução e julgamento, em que serão inquiridas as partes e testemunhas por estas trazidas ou previamente arroladas, com a
observância do preceituado no art. 455, do novo CPC, cabendo ao advogado da parte informar ou intimar as testemunhas por ele
arroladas do dia, da hora e do local da audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo, ressalvada ainda a possibilidade
de assumir o compromisso de apresentá-las em banca, independentemente da intimação retro, presumindo-se, caso a testemunha
não compareça, que a parte desistiu de sua inquirição.

Intimem-se as partes por meio de seus advogados, que ficam cientes de que deverão informar seus representados da data de
audiência acima designada.

Determino que as intimações e cientificações atendam sempre aos advogados habilitados nos autos para todos os atos.

Vitorino Freire/MA, 14 de junho de 2017.

MÁRCIO AURÉLIO CUTRIM CAMPOS
Juiz Titular da 2ª Vara

Processo nº 1642-07.2016.8.10.0062 – Reclamação Cível
Reclamante: Verônica José de Sampaio
Advogado: Dr. Francisco Alex Monteiro de Farias OAB/MA 8410
Reclamado: Banco BGN S/A
Advogado: Dr. Ricardo Fabricio Cordeiro Castro OAB/MA 9.835

SENTENÇA
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Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei n°. 9.099/95.

Decido.

Inicialmente defiro a gratuidade da justiça requerida na exordial.

DA NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERICIA.

Sem embargo, a fim de situar os fatos e a solução a ser ministrada, convém assinalar que se trata de reclamação por cuja via
pretende o reclamante a declaração de inexistência da relação de consumo, anulando o contrato, com a consequente condenação
do reclamado a devolver em dobro o dinheiro indevidamente descontado, bem como pagamento de indenização a título de danos
morais.

Compulsando os autos, constata-se que o reclamado acostou aos autos cópia do contrato e ficha cadastral, supostamente,
assinado pela parte reclamante, fls. 52/54, TED, fl. 58, bem como declaração de residência/domicílio, cartão, RG, CPF e extrato de
pagamento, fls. 55-v/57.

Logo, faz-se necessário a realização de perícia grafotécnica para verificar a autenticidade da assinatura constante no contrato
apresentado pela defesa, haja vista a sua semelhança quando comparada aos documentos acostados pela própria autora às fls.
06 e 09 dos autos.

Assim, caracterizada está a complexidade da citada medida, o que decerto inviabiliza o prosseguimento do presente caso perante
o Juizado Especial Cível. Nesse sentido o Enunciado nº. 54, do FONAJE, vejamos:

ENUNCIADO 54 – A menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face
do direito material.

Na mesma esteira de pensamento a jurisprudência colacionada abaixo:

EMENTA: 1. RECURSO INOMINADO. 2. AÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS. 3. EMPRÉSTIMO CONSIGANDO - 4. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAL
ANTE A COMPLEXIDADE DA CAUSA ACOLHIDA 5. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO PELO BANCO E CONSUMIDOR
– DOCUMENTOS PESSOAIS DO CONSUMIDOR COINCIDENTES COM O DO CONTRATO – ASSINATURA PASSÍVEL DE
PERÍCIA DATILOSCÓPICA EM CONTRATO ORIGINAL – OBJETO DE PROVA COMPLEXO – 6. ENUNCIADO 54 DO FONAJE -
FRAUDE QUE SOMENTE PODE SER COMPROVADA POR PERÍCIA GRAFOTÉCNICA OU DATILOSCÓPICA – 7. CRÉDITO DO
VALOR DO EMPRÉSTIMO EM CONTA BANCÁRIA E NÃO ORDEM DE PAGAMENTO – NECESSIDADE DE QUEBRA DE
SIGILO BANCÁRIO - 8. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO PARA O RITO ORDINÁRIO - 9. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM
RESOLUÇÃO DO MÉRITO É A MEDIDA CABÍVEL, SEGUNDO DISPÓE O ART. 3º DA LEI Nº 9.099/95. - 10. RECURSO
INOMINADO PROVIDO, PARA EXTINGUIR O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - 11. CUSTAS NA FORMA RECOLHIDA.
12. SEM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. (RELATOR (A): JUIZ ANTONIO ELIAS DE QUEIROGA FILHO ACÓRDÃO N.º
76843/2013 - SESSÃO DO DIA 05 DE ABRIL DE 2013.) – Grifo nosso

Frise-se que, ainda que não tivesse sido alegada pela parte reclamada, tratando-se de matéria de ordem pública, a mesma deveria
ser decretada de ofício pelo Juiz, conforme entendimento abaixo colacionado:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULA CONTRATUAL E ENCARGOS FINANCEIROS - CARTÃO DE
CRÉDITO - NECESSIDADE DE PERÍCIA COMPLEXA - CÁLCULO NÃO REALIZADO PELA CONTADORIA DO JUIZADO -
INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA - RECONHECIMENTO DE OFÍCIO - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - EXTINÇÃO DO
PROCESSO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PREJUDICADO. - Revelando-se que a causa é de maior complexidade por
exigir a realização de prova pericial para elucidação do ponto controverso, e não podendo ser substituída por cálculo da
Contadoria, que não respeitaria o amplo princípio do contraditório, não pode ser processada pelo Juizado Especial, devendo o feito
ser extinto, sem julgamento do mérito, em obediência ao artigo 51, inciso II, da Lei n.º 9.099/95. A questão atinente à
incompetência absoluta, por ser matéria de ordem pública, deve ser declarada de ofício pelo juiz a qualquer tempo e grau de
jurisdição. (TJ-MS - AC: 800476 MS 2010.800476-0, Relator: Juíza Eliane de Freitas Lima Vicente, Data de Julgamento:
16/04/2010, 3ª Turma Recursal Mista). Grifo nosso

DISPOSITIVO

Ante o exposto, de acordo com a fundamentação supra, julgo o processo extinto sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 51,
II, da Lei 9099/95 e 485, Inc. IV do NCPC.

Determino também a suspensão dos efeitos da liminar deferida às fls. 11/12 nos autos.

Sem custas e honorários (art. 55, da Lei nº. 9.099/95).
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Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Determino que as intimações e cientificações atendam sempre ao advogado habilitados nos autos para todos os atos e não
somente aquele que compareceu em audiência.

Ressalta-se que, tratando-se de feito sujeito ao rito dos Juizados Especiais, não incidira a contagem de prazo em dias úteis,
estabelecida pelo Novo Código de Processo Civil, tendo em vista os princípios da celeridade e da simplicidade que regem aludido
procedimento, conforme inclusive Enunciado 09 da Turma de Uniformização e Interpretação de Lei do Sistema dos Juizados
Especiais do Estado do Maranhão.

Vitorino Freire/MA, 18 de maio de 2017.

MÁRCIO AURÉLIO CUTRIM CAMPOS
Juiz Titular da 2ª Vara

Processo nº 1702-77.2016.8.10.0062 – Reclamação Cível
Reclamante: Danilo Moura dos Santos
Advogada: Dra. Olinda Maria Santos Barbosa OAB/MA 14606
Reclamado: Telemar Norte Leste S.A
Advogada: Dr. Ulisses Cesar martins de Sousa OAB/MA 4.462

SENTENÇA

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei nº. 9.099/95.

Decido.

Inicialmente cumpre deferir os pedidos de assistência judiciária gratuita.

DO MÉRITO

Sem embargo, a fim de situar os fatos e a solução a ser ministrada, convém assinalar que se trata de reclamação por cuja via
pretende o reclamante a declaração de inexistência do negócio jurídico, referente a linha não contratada, objeto desta demanda,
bem como o pagamento de indenização a título de danos morais e materiais.

É sabido que o Código de Defesa do Consumidor em seu art. 6º, VIII, estabelece que:

“Art. 6º São direitos básicos do consumidor:
(...)

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a
critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências.”

Neste sentido, a inversão do ônus da prova em favor do consumidor tem por escopo a facilitação da defesa do seu direito em juízo.
Por sua vez, tem-se que a hipossuficiência se caracteriza por abranger não apenas a situação de insuficiência ou fraqueza
econômica, mas também por albergar uma situação de inferioridade ou desvantagem em geral do consumidor perante o
fornecedor. Requisitos delineados no presente caso.

Compulsando os autos tem-se que a parte reclamada não se desincumbiu do ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou
extintivo do direito da parte autora, conforme preceitua o art. 373, II, do NCPC, limitando-se a arguir na sua defesa que o serviço foi
prestado conforme pactuado entre as partes, constando como ativa a linha (98) 3655-1451 e que o cancelamento da linha
telefônica nº (98) 3655-2949 foi realizado em 08/07/2016 por conveniência do cliente, havendo, assim a legalidade da cobrança.

Ocorre que a reclamante demonstra nos autos apenas a cobrança indevida de um serviço não autorizado, mas peca quanto a
comprovação do suposto dano moral vivenciado em razão da aludida prática, nos termos do art. 373, I, do NCPC.

Ressalte-se que a inversão do ônus da prova prevista pelo Código de Defesa do Consumidor não exime a reclamante de
comprovar minimamente os fatos constitutivos do direito que pleiteia.

Desta feita, não havendo comprovação de que o nome da parte autora sofreu restrições indevidas, não há que se falar em
condenação por danos morais, visto que a situação ora analisada não ultrapassa o mero aborrecimento inerente à vida em
sociedade, não passível de indenização.

Assim, o mero transtorno, mesmo que de significativa proporção, não pode ser classificado como um legítimo dano moral,
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especialmente em uma sociedade tão complexa como a atual, em que vários eventos do cotidiano já são capazes de gerar
aborrecimentos de toda ordem, sendo crucial grande prudência para distinguir aqueles que se enquadram na categoria dos
dissabores e os que se enquadram na dos danos morais.

Neste sentido a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO
ABORRECIMENTO. - Para configuração do dano moral é indispensável exsurgir dos autos a violação aos direitos da
personalidade da vítima, como sua honra, imagem, privacidade ou bom nome(TJ-MG - AC: 10145140048516001 MG, Relator:
Cláudia Maia, Data de Julgamento: 12/09/2014, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/09/2014)

Desta feita, o simples encaminhamento de cobrança, através de fatura não enseja a condenação no plano do dano moral, pois não
basta o fato em si, fazendo-se necessária a prova de sua repercussão.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido contido na inicial, declarando inexistente ao contrato referente a linha
telefônica nº (98) 3655-2949, julgando improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Sem custas e honorários (art. 55, da Lei nº. 9.099/95)

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Determino que as intimações e cientificações atendam sempre ao advogado habilitados nos autos para todos os atos e não
somente aquele que compareceu em audiência, ressalva-se que as partes serão intimadas na pessoa dos seus advogados.

Ressalta-se que, tratando-se de feito sujeito ao rito dos Juizados Especiais, não incidira a contagem de prazo em dias úteis,
estabelecida pelo Novo Código de Processo Civil, tendo em vista os princípios da celeridade e da simplicidade que regem aludido
procedimento, conforme inclusive Enunciado 09 da Turma de Uniformização e Interpretação de Lei do Sistema dos Juizados
Especiais do Estado do Maranhão.

Vitorino Freire/MA, 23 de maio de 2017.

MÁRCIO AURÉLIO CUTRIM CAMPOS
Juiz Titular da 2ª Vara

Processo nº 1715-76.2016.8.10.0062 – Reclamação Cível
Reclamante: Andrelina Pereira Cruz Sousa
Advogado: Dr. Wendel Sousa da Silva OAB/MA 12707
Reclamado: Banco Bradesco
Advogado: Dr. Rubens Gaspar Serra OAB/SP 119859

SENTENÇA

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei nº. 9.099/95.

Decido.

Inicialmente defiro o pedido de gratuidade de judicial requerido na exordial.

DO MÉRITO

Sem embargo, a fim de situar os fatos e a solução a ser ministrada, convém assinalar que se trata de reclamação por cuja via
pretende o reclamante a declaração de nulidade do débito, com a consequente condenação do reclamado a devolver em dobro o
dinheiro indevidamente descontado mensalmente de seu benefício, bem como pagamento de indenização a título de danos
morais.

É sabido que o Código de Defesa do Consumidor em seu art. 6º, VIII, estabelece que:

“Art. 6º São direitos básicos do consumidor:
(...)
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VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a
critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Neste sentido, a inversão do ônus da prova em favor do consumidor tem por escopo a facilitação da defesa do seu direito em juízo.
Por sua vez, tem-se que a hipossuficiência se caracteriza por abranger não apenas a situação de insuficiência ou fraqueza
econômica, mas também por albergar uma situação de inferioridade ou desvantagem em geral do consumidor perante o
fornecedor. Requisitos delineados no presente caso.

Compulsando os autos verifica-se que a parte reclamada não se desincumbiu do ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou
extintivo do direito da parte autora, conforme preceitua o art. 373, II, do NCPC, tendo, inclusive, deixado de acostar contrato
comprovando a regularidade do negócio celebrado entre as partes.

Ademais, a reclamante é analfabeta, exigindo-se, portanto, que o negócio jurídico fosse formalizado de maneira mais rigorosa, a
saber, por meio de instrumento público com poderes específicos para um terceiro subscrever o ato negocial em seu lugar, o que
não aconteceu em absoluto no presente caso.

DOS DANOS MATERIAIS

Balizada nos argumentos acima, tendo sido decretada a inexistência contratual, imperiosa se faz a restituição dos valores
indevidamente descontados do benefício da parte reclamante.

Nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC##

, evidencia-se que no presente caso, onde restou provado a cobrança indevida, a restituição da quantia deverá ser feita em dobro.

Cumpre destacar que não há que se falar em necessidade de prova da má-fé nas relações de consumo, porquanto basta a falha
na prestação do serviço, consubstanciada na cobrança indevida (ato ilícito) do fornecedor para ensejar a reparação.

Nestes termos, ao reclamado incumbe o ônus de demonstrar o engano justificável a afastar a sanção do art. 42, parágrafo único,
do código de defesa do consumidor, fato que não demonstrou.

Assim, demonstrado pelo documento de fl. 18 que o desconto de R$ 13,68 (treze reais e sessenta e oito centavos) no beneficio da
reclamante teve início em 02/2014, permanecendo até a presente data, chega-se ao valor de R$ 1.067,04 (mil e sessenta e sete
reais e quatro centavos), a título de indébito.

DANO MORAL

Dano moral configurado diante da prestação defeituosa do serviço, exteriorizada pelos descontos realizados no benefício do
reclamante, reduzindo expressivamente os seus rendimentos sem sua expressa autorização, e assim violando o seu direito à
dignidade, causando-lhe transtornos que superam a normalidade.

Trata-se de dano moral in re ipsa, que dispensa a comprovação da extensão dos danos, sendo estes evidenciados pelas
circunstâncias do fato, na dicção de Sérgio Cavalieri Filho:

“Deriva inexoravelmente do próprio fato ofensivo, de modo que, provada a ofensa, ipso facto está demonstrado o dano moral à
guisa de uma presunção natural, uma presunção hominis ou facti, que decorre das regras da experiência comum”( Programa de
Responsabilidade Civil, Malheiros, 2.ª ed., São Paulo, 1999, p. 80).

Em sede da quantificação dos danos morais, a indenização deve ser fixada em termos razoáveis, não se justificando que a
reparação venha a constituir-se em enriquecimento indevido, considerando que se recomenda que o arbitramento deva operar-se
com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao porte econômico das partes, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos
pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se da sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida,
notadamente à situação econômica e às peculiaridades do caso concreto.

No caso em tela, levando-se em consideração os critérios acima mencionados, entende este Juízo que a indenização pelo dano
moral sofrido deve ser fixada em R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais).

DISPOSITIVO
Ante o exposto, julgo procedente o pedido contido na inicial, declarando nulo o contrato n° 774137061, condenando, ainda, a parte
reclamada, Banco Bradesco S.A., a pagar a autora:

1) O valor de R$ 1.067,04 (mil e sessenta e sete reais e quatro centavos), referente a devolução em dobro das parcelas
descontadas, acrescidos correção monetária (Súmula 43, do STJ) e juros a contar do evento danoso;
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2) A importância de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), a título de danos morais, a ser atualizado a partir da sentença, na
forma da Súmula nº 362, do STJ.

Sem custas e honorários (art. 55, da Lei nº. 9.099/95).

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Oficie-se ao INSS.

Após o trânsito e julgado da sentença, havendo expressa solicitação do interessado, intime-se a reclamada, por intermédio de seu
advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da intimação, efetue o pagamento voluntario da dívida (art. 523, caput,
do NCPC), sob pena de incidência de multa e honorários, conforme preceituado pelo art. 523, caput, do NCPC), sob pena de
incidência de multa e honorários, conforme preceituado pelo art. 523, §1º do NCPC.

Determino que as intimações e cientificações atendam sempre ao advogado habilitados nos autos para todos os atos e não
somente aquele que compareceu em audiência.

Ressalta-se que, tratando-se de feito sujeito ao rito dos Juizados Especiais, não incidira a contagem de prazo em dias úteis,
estabelecida pelo Novo Código de Processo Civil, tendo em vista os princípios da celeridade e da simplicidade que regem aludido
procedimento, conforme inclusive Enunciado 09 da Turma de Uniformização e Interpretação de Lei do Sistema dos Juizados
Especiais do Estado do Maranhão.

Vitorino Freire/MA,18 de maio de 2017.

MÁRCIO AURÉLIO CUTRIM CAMPOS
Juiz Titular da 2ª Vara

Autos nº 1787-63.2016.8.10.0062 – Reclamação Cível
Reclamante :Tereza Canuto de Oliveira
Advogado (s) :Dra. Kelma Santos de Castro OAB/MA 10165; Dr. Soliman Nascimento Pereira OAB/MA 7795
Reclamado :Banco Itaú Consignado S/A
Advogado: José Edgard da Cunha Bueno Filho OAB/MA 9588-A

SENTENÇA

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei nº. 9.099/95.

Decido.

Inicialmente cumpre deferir os benefícios da justiça gratuita.

Sem embargo, a fim de situar os fatos e a solução a ser ministrada, convém assinalar que se trata de reclamação por cuja via
pretende a reclamante a declaração de inexistência do débito, com a consequente condenação do reclamado a devolver em dobro
o dinheiro indevidamente descontado mensalmente de seu benefício, bem como pagamento de indenização a título de danos
morais.

É sabido que o Código de Defesa do Consumidor em seu art. 6º, VIII, estabelece que:

“Art. 6º São direitos básicos do consumidor:
(...)
VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a
critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências.”

Neste sentido, a inversão do ônus da prova em favor do consumidor tem por escopo a facilitação da defesa do seu direito em juízo.
Por sua vez, tem-se que a hipossuficiência se caracteriza por abranger não apenas a situação de insuficiência ou fraqueza
econômica, mas também por albergar uma situação de inferioridade ou desvantagem em geral do consumidor perante o
fornecedor. Requisitos delineados no presente caso.

Compulsando os autos verifica-se que a parte reclamada não se desincumbiu do ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou
extintivo do direito da parte autora, conforme preceitua o art. 373, II, do NCPC, de forma a autorizar a conclusão inevitável acerca
da inexistência de quaisquer contratos válidos entre as partes.
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Desta feita, implementada ordem de consignação no benefício da parte reclamante, sem a existência de qualquer contrato de
empréstimo válido com o Banco, locupleta-se este indevidamente do autor, enriquecendo-se de forma absurda com parte do seu
minguado benefício.

Assim, a ausência do contrato válido, ou de qualquer outra prova de autorização acerca de sua realização pela reclamante,
somado a não demonstração de recebimento do valor do empréstimo pela parte reclamante, conduzem a procedência do pedido,
com a consequente cessão dos descontos realizados.

DOS DANOS MATERIAIS

Balizada nos argumentos acima, e tendo sido decretada a nulidade do contrato de empréstimo, imperiosa se faz a restituição dos
valores indevidamente descontados do benefício da parte reclamante.

Nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC##

, evidencia-se que no presente caso, onde restou provado a cobrança indevida, a restituição da quantia deverá ser feita em dobro.

Cumpre destacar que não há que se falar em necessidade de prova da má-fé nas relações de consumo, porquanto basta a falha
na prestação do serviço, consubstanciada na cobrança indevida (ato ilícito) do fornecedor para ensejar a reparação.

Nestes termos, ao reclamado incumbe o ônus de demonstrar o engano justificável a afastar a sanção do art. 42, parágrafo único,
do código de defesa do consumidor, fato que não demonstrou.

Assim, diante do aparente cumprimento da liminar deferida (fl. 20) e sendo demonstrado pelo extrato de fl. 10 o desconto de 03
(três) parcelas no valor de R$ 211,90 (duzentos e onze reais e noventa centavos), tem-se que deverá ser restituído o importe de
R$ 1.271,40 (um mil e duzentos e setenta e um reais e quarenta centavos), referentes ao dobro do valor indevidamente
descontado.

DANO MORAL

Dano moral configurado diante da prestação defeituosa do serviço, exteriorizada pelos descontos realizados no benefício do
reclamante, reduzindo expressivamente os seus rendimentos sem sua expressa autorização, e assim violando o seu direito à
dignidade, causando-lhe transtornos que superam a normalidade.

Trata-se de dano moral in re ipsa, que dispensa a comprovação da extensão dos danos, sendo estes evidenciados pelas
circunstâncias do fato, na dicção de Sérgio Cavalieri Filho:

“Deriva inexoravelmente do próprio fato ofensivo, de modo que, provada a ofensa, ipso facto está demonstrado o dano moral à
guisa de uma presunção natural, uma presunção hominis ou facti, que decorre das regras da experiência comum”( Programa de
Responsabilidade Civil, Malheiros, 2.ª ed., São Paulo, 1999, p. 80).

Em sede da quantificação dos danos morais, a indenização deve ser fixada em termos razoáveis, não se justificando que a
reparação venha a constituir-se em enriquecimento indevido, considerando que se recomenda que o arbitramento deva operar-se
com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao porte econômico das partes, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos
pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se da sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida,
notadamente à situação econômica e às peculiaridades do caso concreto.

No caso em tela, levando-se em consideração os critérios acima mencionados, entende este Juízo que a indenização pelo dano
moral sofrido deve ser fixada em R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais).

DISPOSITIVO

Ante o exposto, julgo procedente o pedido contido na inicial para, confirmando os termos da liminar deferida, condenar a parte
reclamada a pagar à parte autora:

1) O valor de R$ 1.271,40 (um mil e duzentos e setenta e um reais e quarenta centavos), referente a devolução em dobro das
parcelas descontadas, acrescidos correção monetária (Súmula 43, do STJ) e juros a contar do evento danoso;

2) A importância de 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), a títulos de danos morais, acrescidos correção monetária na forma da
Súmula nº 362, do STJ e juros a contar do evento danoso.

Após o trânsito em julgado da sentença, havendo expressa solicitação do interessado, intime-se a reclamada, por intermédio de
seu advogado, para que, prazo de 15 (quinze) dias, contados da intimação, efetue o pagamento voluntário da dívida (art. 523,
caput, do NCPC) sob pena de incidência da multa, conforme preceituado pelo art. 523, §1º, do Novo Código de Processo Civil.
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Ressalte-se que, tratando-se de feito sujeito ao rito dos Juizados Especiais, não incidirá a contagem de prazo em dias úteis,
estabelecida pelo Novo Código de Processo Civil, tendo em vista os princípios da celeridade e da simplicidade que regem aludido
procedimento, conforme inclusive Enunciado 09 da Turma de Uniformização e Interpretação de Lei do Sistema dos Juizados
Especiais do Estado do Maranhão.

Sem custas e honorários (art. 55, da Lei nº. 9.099/95).

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Determino que as intimações e cientificações atendam sempre aos advogados habilitados nos autos para todos os atos e não
somente aquele que compareceu em audiência.

Vitorino Freire, 24 de novembro de 2016.

MÁRCIO AURÉLIO CUTRIM CAMPOS
Juiz Titular da 2ª Vara

Processo nº 2065-64.2016.8.10.0062 – Reclamação Cível
Reclamante: Maria Odete Nascimento
Advogados: Dr. Taecio Pereira Santos e Dr. Luciano de Carvalho e Silva OAB/MA 13528 e OAB/MA 14.693-A
Reclamado: Banco Mercantil do Brasil S/A
Advogados: Dr. Felipe Gazola Vieira Marques OAB/MA 11.442-A

SENTENÇA

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei n°. 9.099/95.

Decido.

Inicialmente defiro a gratuidade da justiça requerida na exordial.

DA NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERICIA.

Sem embargo, a fim de situar os fatos e a solução a ser ministrada, convém assinalar que se trata de reclamação por cuja via
pretende o reclamante a declaração de inexistência da relação de consumo, anulando o contrato, com a consequente condenação
do reclamado a devolver em dobro o dinheiro indevidamente descontado, bem como pagamento de indenização a título de danos
morais.

Compulsando os autos, constata-se que o reclamado acostou aos autos cópia do contrato e ficha cadastral, supostamente,
assinado pela parte reclamante, fls. 41/48, bem como declaração de residência/domicílio, cartão, RG, CPF e extrato de
pagamento, fls. 50/59.

Logo, faz-se necessário a realização de perícia grafotécnica para verificar a autenticidade da assinatura constante no contrato
apresentado pela defesa, haja vista a sua semelhança quando comparada aos documentos acostados pela própria autora às fls.
09 e 15 dos autos.

Assim, caracterizada está a complexidade da citada medida, o que decerto inviabiliza o prosseguimento do presente caso perante
o Juizado Especial Cível. Nesse sentido o Enunciado nº. 54, do FONAJE, vejamos:

ENUNCIADO 54 – A menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face
do direito material.

Na mesma esteira de pensamento a jurisprudência colacionada abaixo:

EMENTA: 1. RECURSO INOMINADO. 2. AÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS. 3. EMPRÉSTIMO CONSIGANDO - 4. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAL
ANTE A COMPLEXIDADE DA CAUSA ACOLHIDA 5. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO PELO BANCO E CONSUMIDOR
– DOCUMENTOS PESSOAIS DO CONSUMIDOR COINCIDENTES COM O DO CONTRATO – ASSINATURA PASSÍVEL DE
PERÍCIA DATILOSCÓPICA EM CONTRATO ORIGINAL – OBJETO DE PROVA COMPLEXO – 6. ENUNCIADO 54 DO FONAJE -
FRAUDE QUE SOMENTE PODE SER COMPROVADA POR PERÍCIA GRAFOTÉCNICA OU DATILOSCÓPICA – 7. CRÉDITO DO
VALOR DO EMPRÉSTIMO EM CONTA BANCÁRIA E NÃO ORDEM DE PAGAMENTO – NECESSIDADE DE QUEBRA DE
SIGILO BANCÁRIO - 8. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO PARA O RITO ORDINÁRIO - 9. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM
RESOLUÇÃO DO MÉRITO É A MEDIDA CABÍVEL, SEGUNDO DISPÓE O ART. 3º DA LEI Nº 9.099/95. - 10. RECURSO
INOMINADO PROVIDO, PARA EXTINGUIR O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - 11. CUSTAS NA FORMA RECOLHIDA.
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12. SEM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. (RELATOR (A): JUIZ ANTONIO ELIAS DE QUEIROGA FILHO ACÓRDÃO N.º
76843/2013 - SESSÃO DO DIA 05 DE ABRIL DE 2013.) – Grifo nosso

Frise-se que, ainda que não tivesse sido alegada pela parte reclamada, tratando-se de matéria de ordem pública, a mesma deveria
ser decretada de ofício pelo Juiz, conforme entendimento abaixo colacionado:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULA CONTRATUAL E ENCARGOS FINANCEIROS - CARTÃO DE
CRÉDITO - NECESSIDADE DE PERÍCIA COMPLEXA - CÁLCULO NÃO REALIZADO PELA CONTADORIA DO JUIZADO -
INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA - RECONHECIMENTO DE OFÍCIO - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - EXTINÇÃO DO
PROCESSO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PREJUDICADO. - Revelando-se que a causa é de maior complexidade por
exigir a realização de prova pericial para elucidação do ponto controverso, e não podendo ser substituída por cálculo da
Contadoria, que não respeitaria o amplo princípio do contraditório, não pode ser processada pelo Juizado Especial, devendo o feito
ser extinto, sem julgamento do mérito, em obediência ao artigo 51, inciso II, da Lei n.º 9.099/95. A questão atinente à
incompetência absoluta, por ser matéria de ordem pública, deve ser declarada de ofício pelo juiz a qualquer tempo e grau de
jurisdição. (TJ-MS - AC: 800476 MS 2010.800476-0, Relator: Juíza Eliane de Freitas Lima Vicente, Data de Julgamento:
16/04/2010, 3ª Turma Recursal Mista). Grifo nosso

DISPOSITIVO

Ante o exposto, de acordo com a fundamentação supra, julgo o processo extinto sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 51,
II, da Lei 9099/95 e 485, Inc. IV do NCPC.

Sem custas e honorários (art. 55, da Lei nº. 9.099/95).

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Determino que as intimações e cientificações atendam sempre ao advogado habilitados nos autos para todos os atos e não
somente aquele que compareceu em audiência.

Ressalta-se que, tratando-se de feito sujeito ao rito dos Juizados Especiais, não incidira a contagem de prazo em dias úteis,
estabelecida pelo Novo Código de Processo Civil, tendo em vista os princípios da celeridade e da simplicidade que regem aludido
procedimento, conforme inclusive Enunciado 09 da Turma de Uniformização e Interpretação de Lei do Sistema dos Juizados
Especiais do Estado do Maranhão.

Vitorino Freire/MA, 18 de maio de 2017.

MÁRCIO AURÉLIO CUTRIM CAMPOS
Juiz Titular da 2ª Vara

Processo nº 2066-49.2016.8.10.0062 – Reclamação Cível
Reclamante: Maria Odete Nascimento
Advogados: Dr. Taecio Pereira Santos e Dr. Luciano de Carvalho e Silva OAB/MA 13528 e OAB/MA 14693-A
Reclamado: Banco Pan S/A
Advogados: Dr. Feliciano Lyra Moura OAB/PE 21.714

SENTENÇA

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei n°. 9.099/95.

Decido.

Inicialmente defiro a gratuidade da justiça requerida na exordial.

DA NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERICIA.

Sem embargo, a fim de situar os fatos e a solução a ser ministrada, convém assinalar que se trata de reclamação por cuja via
pretende o reclamante a declaração de inexistência da relação de consumo, anulando o contrato, com a consequente condenação
do reclamado a devolver em dobro o dinheiro indevidamente descontado, bem como pagamento de indenização a título de danos
morais.

Compulsando os autos, constata-se que o reclamado acostou aos autos cópia do contrato e ficha cadastral, supostamente,
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assinado pela parte reclamante, bem como declaração de residência/domicílio, cartão, RG, CPF e extrato de pagamento.

Logo, faz-se necessário a realização de perícia grafotécnica para verificar a autenticidade da assinatura constante no contrato
apresentado pela defesa, haja vista a sua semelhança quando comparada aos documentos acostados pela própria autora às fls.
09 e 10 dos autos.

Assim, caracterizada está a complexidade da citada medida, o que decerto inviabiliza o prosseguimento do presente caso perante
o Juizado Especial Cível. Nesse sentido o Enunciado nº. 54, do FONAJE, vejamos:

ENUNCIADO 54 – A menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face
do direito material.

Na mesma esteira de pensamento a jurisprudência colacionada abaixo:

EMENTA: 1. RECURSO INOMINADO. 2. AÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS. 3. EMPRÉSTIMO CONSIGANDO - 4. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAL
ANTE A COMPLEXIDADE DA CAUSA ACOLHIDA 5. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO PELO BANCO E CONSUMIDOR
– DOCUMENTOS PESSOAIS DO CONSUMIDOR COINCIDENTES COM O DO CONTRATO – ASSINATURA PASSÍVEL DE
PERÍCIA DATILOSCÓPICA EM CONTRATO ORIGINAL – OBJETO DE PROVA COMPLEXO – 6. ENUNCIADO 54 DO FONAJE -
FRAUDE QUE SOMENTE PODE SER COMPROVADA POR PERÍCIA GRAFOTÉCNICA OU DATILOSCÓPICA – 7. CRÉDITO DO
VALOR DO EMPRÉSTIMO EM CONTA BANCÁRIA E NÃO ORDEM DE PAGAMENTO – NECESSIDADE DE QUEBRA DE
SIGILO BANCÁRIO - 8. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO PARA O RITO ORDINÁRIO - 9. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM
RESOLUÇÃO DO MÉRITO É A MEDIDA CABÍVEL, SEGUNDO DISPÓE O ART. 3º DA LEI Nº 9.099/95. - 10. RECURSO
INOMINADO PROVIDO, PARA EXTINGUIR O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - 11. CUSTAS NA FORMA RECOLHIDA.
12. SEM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. (RELATOR (A): JUIZ ANTONIO ELIAS DE QUEIROGA FILHO ACÓRDÃO N.º
76843/2013 - SESSÃO DO DIA 05 DE ABRIL DE 2013.) – Grifo nosso

Frise-se que, ainda que não tivesse sido alegada pela parte reclamada, tratando-se de matéria de ordem pública, a mesma deveria
ser decretada de ofício pelo Juiz, conforme entendimento abaixo colacionado:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULA CONTRATUAL E ENCARGOS FINANCEIROS - CARTÃO DE
CRÉDITO - NECESSIDADE DE PERÍCIA COMPLEXA - CÁLCULO NÃO REALIZADO PELA CONTADORIA DO JUIZADO -
INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA - RECONHECIMENTO DE OFÍCIO - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - EXTINÇÃO DO
PROCESSO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PREJUDICADO. - Revelando-se que a causa é de maior complexidade por
exigir a realização de prova pericial para elucidação do ponto controverso, e não podendo ser substituída por cálculo da
Contadoria, que não respeitaria o amplo princípio do contraditório, não pode ser processada pelo Juizado Especial, devendo o feito
ser extinto, sem julgamento do mérito, em obediência ao artigo 51, inciso II, da Lei n.º 9.099/95. A questão atinente à
incompetência absoluta, por ser matéria de ordem pública, deve ser declarada de ofício pelo juiz a qualquer tempo e grau de
jurisdição. (TJ-MS - AC: 800476 MS 2010.800476-0, Relator: Juíza Eliane de Freitas Lima Vicente, Data de Julgamento:
16/04/2010, 3ª Turma Recursal Mista). Grifo nosso

DISPOSITIVO

Ante o exposto, de acordo com a fundamentação supra, julgo o processo extinto sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 51,
II, da Lei 9099/95 e 485, Inc. IV do NCPC.

Sem custas e honorários (art. 55, da Lei nº. 9.099/95).

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Determino que as intimações e cientificações atendam sempre ao advogado habilitados nos autos para todos os atos e não
somente aquele que compareceu em audiência.

Ressalta-se que, tratando-se de feito sujeito ao rito dos Juizados Especiais, não incidira a contagem de prazo em dias úteis,
estabelecida pelo Novo Código de Processo Civil, tendo em vista os princípios da celeridade e da simplicidade que regem aludido
procedimento, conforme inclusive Enunciado 09 da Turma de Uniformização e Interpretação de Lei do Sistema dos Juizados
Especiais do Estado do Maranhão.

Vitorino Freire/MA, 18 de maio de 2017.

MÁRCIO AURÉLIO CUTRIM CAMPOS
Juiz Titular da 2ª Vara

Processo nº 2070-86.2016.8.10.0062 – Reclamação Cível
Reclamante: Francisco de Assis Lopes
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Advogados: Dr. Taecio Pereira Santos de Araújo e Dr. Luciano de Carvalho e Silva OAB/MA 13528 e OAB/MA 14.693-A
Requerido: Banco Panamericano S/A
Advogados: Dr. Feliciano Lyra Moura OAB/MA 13.269-A

SENTENÇA

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei nº. 9.099/95.

Decido.

Inicialmente defiro a gratuidade de justiça.

DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO – NECESSIDADE DE PERÍCIA

Rejeita-se a alegação preliminar de incompetência dos Juizados Especiais, pois não se trata de matéria complexa que exige
dilação probatória, nos termos do art. 3º, da Lei nº. 9.099/95.

DA PRELIMINAR DE CONEXÃO

Por fim, rejeito a preliminar de conexão visto que os processos alegados pela reclamada, referem-se a contratos distintos,
possuindo, também objetos divergentes.

DO MÉRITO

Sem embargo, a fim de situar os fatos e a solução a ser ministrada, convém assinalar que se trata de reclamação por cuja via
pretende a reclamante a declaração de inexistência do débito, com a consequente condenação do reclamado a devolver em dobro
o dinheiro indevidamente descontado, bem como pagamento de indenização a título de danos morais.

É sabido que o Código de Defesa do Consumidor em seu art. 6º, VIII, estabelece que:

“Art. 6º São direitos básicos do consumidor:
(…)

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a
critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências.”

Neste sentido, a inversão do ônus da prova em favor do consumidor tem por escopo a facilitação da defesa do seu direito em juízo.
Por sua vez, tem-se que a hipossuficiência se caracteriza por abranger não apenas a situação de insuficiência ou fraqueza
econômica, mas também por albergar uma situação de inferioridade ou desvantagem em geral do consumidor perante o
fornecedor. Requisitos delineados no presente caso.

Compulsando os autos tem-se que a parte reclamada não se desincumbiu do ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou
extintivo do direito da parte autora, conforme preceitua o art. 373, II, do NCPC.

Ademais, a reclamante é analfabeta, exigindo-se a formalização do negócio jurídico de maneira mais rigorosa, a saber, por meio
de instrumento público ou mediante a lavratura de procuração pública com poderes específicos para um terceiro representá-lo no
negócio jurídico, o que não aconteceu em absoluto no presente caso.

Destarte também que o reclamante ratificou os termos da exordial, afirmando não ter celebrado nenhum contrato com a reclamada
ou tão pouco recebido qualquer quantia referente ao empréstimo, desconhecendo, inclusive as testemunhas constantes no
contrato acostado pela defesa.

Desta feita, a ausência contrato válido conduzem a procedência do pedido, com a decretação da inexistência da relação de
consumo e a consequente nulidade contratual.

DOS DANOS MATERIAIS

Balizada nos argumentos acima, tendo sido decretada a inexistência da relação de consumo, imperiosa se faz a restituição dos
valores indevidamente descontados do benefício da parte reclamante.

Nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC##
, evidencia-se que no presente caso, onde restou provada a cobrança indevida, a restituição da quantia deverá ser feita em dobro.

Cumpre destacar que não há que se falar em necessidade de prova da má-fé nas relações de consumo, porquanto basta a falha
na prestação do serviço, consubstanciada no desconto indevido realizado pela reclamada em seu beneficio para ensejar a
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reparação.

É cediço que ao reclamado incumbe o ônus de demonstrar o engano justificável a afastar a sanção do art. 42, parágrafo único, do
Código de Defesa do Consumidor, fato não delineado.

Assim, demonstrado pelo extrato de fl. 12 que o desconto de R$ 31,00 (trinta e um reais) realizado no beneficio do reclamante,
teve início em 04/2015, permanecendo até a presente data, têm-se o valor de R$ 1.612,00 (mil seiscentos e doze reais), a título de
indébito.

DANO MORAL

Dano moral configurado diante da prestação defeituosa do serviço, exteriorizada pelos descontos realizados no benefício do
reclamante, reduzindo expressivamente os seus rendimentos sem sua expressa autorização, e assim violando o seu direito à
dignidade, causando-lhe transtornos que superam a normalidade.

Trata-se de dano moral in re ipsa, que dispensa a comprovação da extensão dos danos, sendo estes evidenciados pelas
circunstâncias do fato, na dicção de Sérgio Cavalieri Filho:

“Deriva inexoravelmente do próprio fato ofensivo, de modo que, provada a ofensa, ipso facto está demonstrado o dano moral à
guisa de uma presunção natural, uma presunção hominis ou facti, que decorre das regras da experiência comum”( Programa de
Responsabilidade Civil, Malheiros, 2.ª ed., São Paulo, 1999, p. 80).

Em sede da quantificação dos danos morais, a indenização deve ser fixada em termos razoáveis, não se justificando que a
reparação venha a constituir-se em enriquecimento indevido, considerando que se recomenda que o arbitramento deva operar-se
com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao porte econômico das partes, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos
pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se da sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida,
notadamente à situação econômica e às peculiaridades do caso concreto.

No caso em tela, levando-se em consideração os critérios acima mencionados, entende este Juízo que a indenização pelo dano
moral sofrido deve ser fixada em R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais).

DISPOSITIVO

Ante o exposto, julgo procedente o pedido contido na inicial, declarando nulo o contrato n° 308593487-9, condenando, ainda, a
parte reclamada a pagar ao autor:

1) O valor de R$ 1.612,00 (mil seiscentos e doze reais), referente a devolução em dobro das parcelas descontadas, acrescidos
correção monetária (Súmula 43, do STJ) e juros a contar do evento danoso;

2) A importância de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), a título de danos morais, a ser atualizado a partir da sentença, na
forma da Súmula nº 362, do STJ.

Após o trânsito e julgado da sentença, havendo expressa solicitação do interessado, intime-se a reclamada, por intermédio de seu
advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da intimação, efetue o pagamento voluntário da dívida (art. 523, caput,
do NCPC), sob pena de incidência de multa e honorários, conforme preceituado pelo art. 523, caput, do NCPC), sob pena de
incidência de multa e honorários, conforme preceituado pelo art. 523, §1º do NCPC.

Determino que as intimações e cientificações atendam sempre ao advogado habilitados nos autos para todos os atos e não
somente aquele que compareceu em audiência.

Ressalta-se que, tratando-se de feito sujeito ao rito dos Juizados Especiais, não incidira a contagem de prazo em dias úteis,
estabelecida pelo Novo Código de Processo Civil, tendo em vista os princípios da celeridade e da simplicidade que regem aludido
procedimento, conforme inclusive Enunciado 09 da Turma de Uniformização e Interpretação de Lei do Sistema dos Juizados
Especiais do Estado do Maranhão.

Sem custas e honorários (art. 55, da Lei nº. 9.099/95).

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Oficie-se ao INSS.

Vitorino Freire/MA, 18 de maio de 2017.
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MÁRCIO AURÉLIO CUTRIM CAMPOS
Juiz Titular da 2ª Vara

Processo nº 2079-48.2016.8.10.0062 – Reclamação Cível
Reclamante: Francisca Furtado de Almeida
Advogado: Dr. Wendel Sousa da Silva OAB/MA 12.707
Requerido: Banco Panamericano S.A
Advogado: Dr. Gilvan Melo Sousa OAB/CE 16.383

SENTENÇA

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei nº. 9.099/95.

Decido.

Inicialmente defiro a gratuidade de justiça.

DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO – NECESSIDADE DE PERÍCIA

Rejeita-se a alegação preliminar de incompetência dos Juizados Especiais, pois não se trata de matéria complexa que exige
dilação probatória, nos termos do art. 3º, da Lei nº. 9.099/95.

DA PRELIMINAR DE CONEXÃO

Por fim, rejeito a preliminar de conexão visto que os processos alegados pela reclamada, referem-se a contratos distintos,
possuindo, também objetos
divergentes.

DO AFASTAMENTO DO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA

Não há que se falar em afastamento da justiça gratuita, pois, além de haver uma presunção legal de hipossuficiência da pessoa
natural (art. 99, §3º, do NCPC), a alegação de insuficiência só poderá ser indeferida se existirem elementos que evidenciem a falta
de pressupostos legais para a concessão de gratuidade, o que não resta caracterizado no presente caso

DO MÉRITO

Sem embargo, a fim de situar os fatos e a solução a ser ministrada, convém assinalar que se trata de reclamação por cuja via
pretende a reclamante a declaração de inexistência do débito, com a consequente condenação do reclamado a devolver em dobro
o dinheiro indevidamente descontado, bem como pagamento de indenização a título de danos morais.

É sabido que o Código de Defesa do Consumidor em seu art. 6º, VIII, estabelece que:

“Art. 6º São direitos básicos do consumidor:
(…)

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a
critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências.”

Neste sentido, a inversão do ônus da prova em favor do consumidor tem por escopo a facilitação da defesa do seu direito em juízo.
Por sua vez, tem-se que a hipossuficiência se caracteriza por abranger não apenas a situação de insuficiência ou fraqueza
econômica, mas também por albergar uma situação de inferioridade ou desvantagem em geral do consumidor perante o
fornecedor. Requisitos delineados no presente caso.

Compulsando os autos tem-se que a parte reclamada não se desincumbiu do ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou
extintivo do direito da parte autora, conforme preceitua o art. 373, II, do NCPC, de forma a autorizar a conclusão inevitável acerca
da inexistência de quaisquer contratos válidos entre as partes.

Ademais, como dito acima, o contrato anexado aos autos foi realizado sem a devida formalidade, vez que a reclamante é
analfabeta, exigindo-se, portanto, que o negócio jurídico fosse formalizado de maneira mais rigorosa, a saber, por meio de
instrumento público ou mediante a lavratura de procuração pública com poderes específicos para um terceiro subscrever o ato
negocial em seu lugar, o que não aconteceu em absoluto no presente, sendo assim imperioso reconhecer a nulidade de tal
contrato.

Destarte também que a reclamante afirmou durante seu depoimento em juízo que não celebrou nenhum contrato com a reclamada
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ou tão pouco recebeu qualquer quantia referente ao empréstimo, desconhecendo, inclusive, as testemunhas constantes no referido
documento.

Desta feita, a ausência contrato válido coadunado com a falta de comprovação do recebimento da importância do empréstimo pela
reclamante, conduzem a procedência do pedido, com a decretação da inexistência da relação de consumo e a consequente
nulidade contratual.

DOS DANOS MATERIAIS

Balizada nos argumentos acima, tendo sido decretada a inexistência da relação de consumo, imperiosa se faz a restituição dos
valores indevidamente descontados do benefício da parte reclamante.

Nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC##
, evidencia-se que no presente caso, onde restou provada a cobrança indevida, a restituição da quantia deverá ser feita em dobro.

Cumpre destacar que não há que se falar em necessidade de prova da má-fé nas relações de consumo, porquanto basta a falha
na prestação do serviço, consubstanciada no desconto indevido realizado pela reclamada em seu beneficio para ensejar a
reparação.

É cediço que ao reclamado incumbe o ônus de demonstrar o engano justificável a afastar a sanção do art. 42, parágrafo único, do
Código de Defesa do Consumidor, fato não delineado.

Assim, demonstrado pelo extrato de fl. 20 que o desconto no benefício da reclamante no valor de R$ 27,50 (vinte e sete reais e
cinquenta centavos) teve início em 04/2016, tendo sido suspensa em 06/02/2017, após cumprimento da liminar, obtêm-se o
importe de R$ 605,00 (seiscentos e cinco reais), a título de indébito.

DANO MORAL

Dano moral configurado diante da prestação defeituosa do serviço, exteriorizada pelos descontos realizados no benefício do
reclamante, reduzindo expressivamente os seus rendimentos sem sua expressa autorização, e assim violando o seu direito à
dignidade, causando-lhe transtornos que superam a normalidade.

Trata-se de dano moral in re ipsa, que dispensa a comprovação da extensão dos danos, sendo estes evidenciados pelas
circunstâncias do fato, na dicção de Sérgio Cavalieri Filho:

“Deriva inexoravelmente do próprio fato ofensivo, de modo que, provada a ofensa, ipso facto está demonstrado o dano moral à
guisa de uma presunção natural, uma presunção hominis ou facti, que decorre das regras da experiência comum”( Programa de
Responsabilidade Civil, Malheiros, 2.ª ed., São Paulo, 1999, p. 80).

Em sede da quantificação dos danos morais, a indenização deve ser fixada em termos razoáveis, não se justificando que a
reparação venha a constituir-se em enriquecimento indevido, considerando que se recomenda que o arbitramento deva operar-se
com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao porte econômico das partes, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos
pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se da sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida,
notadamente à situação econômica e às peculiaridades do caso concreto.

No caso em tela, levando-se em consideração os critérios acima mencionados, entende este Juízo que a indenização pelo dano
moral sofrido deve ser fixada em R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos mil reais).

DISPOSITIVO

Ante o exposto, julgo procedente o pedido contido na inicial, ratificando os termos da liminar concedida, declarando nulo o contrato
n° 309716488-7, condenando, ainda, a parte reclamada a pagar a autora:

1) O valor de R$ 605,00 (seiscentos e cinco reais), referente a devolução em dobro das parcelas descontadas, acrescidos correção
monetária (Súmula 43, do STJ) e juros a contar do evento danoso;

2) A importância de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos mil reais), a título de danos morais, a ser atualizado a partir da sentença, na
forma da Súmula nº 362, do STJ.

Após o trânsito e julgado da sentença, havendo expressa solicitação do interessado, intime-se a reclamada, por intermédio de seu
advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da intimação, efetue o pagamento voluntário da dívida (art. 523, caput,
do NCPC), sob pena de incidência de multa e honorários, conforme preceituado pelo art. 523, caput, do NCPC), sob pena de
incidência de multa e honorários, conforme preceituado pelo art. 523, §1º do NCPC.

Determino que as intimações e cientificações atendam sempre ao advogado habilitados nos autos para todos os atos e não
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somente aquele que compareceu em audiência.

Ressalta-se que, tratando-se de feito sujeito ao rito dos Juizados Especiais, não incidira a contagem de prazo em dias úteis,
estabelecida pelo Novo Código de Processo Civil, tendo em vista os princípios da celeridade e da simplicidade que regem aludido
procedimento, conforme inclusive Enunciado 09 da Turma de Uniformização e Interpretação de Lei do Sistema dos Juizados
Especiais do Estado do Maranhão.

Sem custas e honorários (art. 55, da Lei nº. 9.099/95).

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Oficie-se ao INSS.

Vitorino Freire/MA, 18 de maio de 2017.

MÁRCIO AURÉLIO CUTRIM CAMPOS
Juiz Titular da 2ª Vara

Processo nº 2081-18. 2016.8.10.0062 – Reclamação Cível
Reclamante: Francisca Furtado de Almeida
Advogado: Dr. Wendel Sousa da Silva OAB/MA 12.707
Requerido: Banco Mercantil do Brasil S.A
Advogado: Dr. Felipe Gazola Vieira Marques OAB/MA 11.442-A

SENTENÇA

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei nº. 9.099/95.

Decido.

Inicialmente defiro a gratuidade de justiça.

DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO – NECESSIDADE DE PERÍCIA

Rejeita-se a alegação preliminar de incompetência dos Juizados Especiais, pois não se trata de matéria complexa que exige
dilação probatória, nos termos do art. 3º, da Lei nº. 9.099/95.

DO MÉRITO

Sem embargo, a fim de situar os fatos e a solução a ser ministrada, convém assinalar que se trata de reclamação por cuja via
pretende a reclamante a declaração de nulidade contratual, com a consequente condenação do reclamado a devolver em dobro o
dinheiro indevidamente descontado, bem como pagamento de indenização a título de danos morais.

É sabido que o Código de Defesa do Consumidor em seu art. 6º, VIII, estabelece que:

“Art. 6º São direitos básicos do consumidor:
(…)

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a
critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências.”

Neste sentido, a inversão do ônus da prova em favor do consumidor tem por escopo a facilitação da defesa do seu direito em juízo.
Por sua vez, tem-se que a hipossuficiência se caracteriza por abranger não apenas a situação de insuficiência ou fraqueza
econômica, mas também por albergar uma situação de inferioridade ou desvantagem em geral do consumidor perante o
fornecedor. Requisitos delineados no presente caso.

Compulsando os autos tem-se que a parte reclamada não se desincumbiu do ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou
extintivo do direito da parte autora, conforme preceitua o art. 373, II, do NCPC, de forma a autorizar a conclusão inevitável acerca
da inexistência de quaisquer contratos válidos entre as partes.

Ademais, como dito acima, o contrato anexado aos autos foi realizado sem a devida formalidade, vez que a reclamante é
analfabeta, exigindo-se, portanto, que o negócio jurídico fosse formalizado de maneira mais rigorosa, a saber, por meio de
instrumento público ou mediante a lavratura de procuração pública com poderes específicos para um terceiro subscrever o ato
negocial em seu lugar, o que não aconteceu em absoluto no presente, sendo assim imperioso reconhecer a nulidade de tal
contrato.
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Destarte também que a reclamante afirmou durante seu depoimento em juízo que não celebrou nenhum contrato com a reclamada
ou tão pouco recebeu qualquer quantia referente ao empréstimo, desconhecendo, inclusive, as testemunhas constantes no referido
documento.

Frisa-se que a reclamada não juntou aos autos documento comprobatório da transferência bancária em favor da reclamante,
acostando apenas um recibo sem valor probatório.

Desta feita, a ausência contrato válido coadunado com a falta de comprovação do recebimento da importância do empréstimo pela
reclamante, conduzem a procedência do pedido, com a decretação da inexistência da relação de consumo e a consequente
rescisão contratual.

DOS DANOS MATERIAIS

Balizada nos argumentos acima, tendo sido decretada a inexistência da relação de consumo, imperiosa se faz a restituição dos
valores indevidamente descontados do benefício da parte reclamante.

Nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC##
, evidencia-se que no presente caso, onde restou provada a cobrança indevida, a restituição da quantia deverá ser feita em dobro.

Cumpre destacar que não há que se falar em necessidade de prova da má-fé nas relações de consumo, porquanto basta a falha
na prestação do serviço, consubstanciada no desconto indevido realizado pela reclamada em seu beneficio para ensejar a
reparação.

É cediço que ao reclamado incumbe o ônus de demonstrar o engano justificável a afastar a sanção do art. 42, parágrafo único, do
Código de Defesa do Consumidor, fato não delineado.

Assim, demonstrado pelo extrato de fl. 19 que o desconto no benefício da reclamante no valor de R$ 16,80 (dezesseis reais e
oitenta centavos) teve início em 02/2013, permanecendo até a presente data, tem-se que deverá ser restituído o importe de R$
1.747,20 (mil setecentos e quarenta e sete reais e vinte centavos), correspondente ao indébito.

DANO MORAL

Dano moral configurado diante da prestação defeituosa do serviço, exteriorizada pelos descontos realizados no benefício do
reclamante, reduzindo expressivamente os seus rendimentos sem sua expressa autorização, e assim violando o seu direito à
dignidade, causando-lhe transtornos que superam a normalidade.

Trata-se de dano moral in re ipsa, que dispensa a comprovação da extensão dos danos, sendo estes evidenciados pelas
circunstâncias do fato, na dicção de Sérgio Cavalieri Filho:

“Deriva inexoravelmente do próprio fato ofensivo, de modo que, provada a ofensa, ipso facto está demonstrado o dano moral à
guisa de uma presunção natural, uma presunção hominis ou facti, que decorre das regras da experiência comum”( Programa de
Responsabilidade Civil, Malheiros, 2.ª ed., São Paulo, 1999, p. 80).

Em sede da quantificação dos danos morais, a indenização deve ser fixada em termos razoáveis, não se justificando que a
reparação venha a constituir-se em enriquecimento indevido, considerando que se recomenda que o arbitramento deva operar-se
com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao porte econômico das partes, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos
pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se da sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida,
notadamente à situação econômica e às peculiaridades do caso concreto.

No caso em tela, levando-se em consideração os critérios acima mencionados, entende este Juízo que a indenização pelo dano
moral sofrido deve ser fixada em R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais).

DISPOSITIVO

Ante o exposto, julgo procedente o pedido contido na inicial, declarando nulo o contrato n° 011495020, condenando, ainda, a parte
reclamada a pagar a autora:

1) O valor de R$ 1.747,20 (mil setecentos e quarenta e sete reais e vinte centavos), referente a devolução em dobro das parcelas
descontadas, acrescidos correção monetária (Súmula 43, do STJ) e juros a contar do evento danoso;

2) A importância de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), a título de danos morais, a ser atualizado a partir da sentença, na
forma da Súmula nº 362, do STJ.

Após o trânsito e julgado da sentença, havendo expressa solicitação do interessado, intime-se a reclamada, por intermédio de seu
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advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da intimação, efetue o pagamento voluntário da dívida (art. 523, caput,
do NCPC), sob pena de incidência de multa, conforme preceituado pelo art. 523, §1º do NCPC.

Determino que as intimações e cientificações atendam sempre ao advogado habilitados nos autos para todos os atos e não
somente aquele que compareceu em audiência.

Ressalta-se que, tratando-se de feito sujeito ao rito dos Juizados Especiais, não incidira a contagem de prazo em dias úteis,
estabelecida pelo Novo Código de Processo Civil, tendo em vista os princípios da celeridade e da simplicidade que regem aludido
procedimento, conforme inclusive Enunciado 09 da Turma de Uniformização e Interpretação de Lei do Sistema dos Juizados
Especiais do Estado do Maranhão.

Sem custas e honorários (art. 55, da Lei nº. 9.099/95).

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Oficie-se ao INSS.

Vitorino Freire/MA, 18 de maio de 2017.

MÁRCIO AURÉLIO CUTRIM CAMPOS
Juiz Titular da 2ª Vara

Processo nº 2084-70.2016.8.10.0062 – Reclamação Cível
Reclamante: Francisca Furtado de Almeida
Advogado: Dr. Wedel Sousa da Silva OAB/MA 12707
Requerido: Banco Bradesco Financiamentos S/A
Advogado: Dr. Wilson Sales Belchior OAB/MA 11.099-A

SENTENÇA

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei nº. 9.099/95.

Decido.

Inicialmente defiro a gratuidade de justiça.

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO BRADESCO S.A.

A preliminar suscitada não merecer prosperar vez que o Banco Bradesco S/A e o Banco Bradesco Financiamentos S/A, pertencem
ao mesmo conglomerado econômico, tendo a reclamante comparecido a audiência de instrução realizada neste juízo,
apresentando contestação munida de documentos, inclusive, contratual, exercendo, deste modo, o contraditório e ampla defesa.

DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO – NECESSIDADE DE PERÍCIA

Rejeita-se a alegação preliminar de incompetência dos Juizados Especiais, pois não se trata de matéria complexa que exige
dilação probatória, nos termos do art. 3º, da Lei nº. 9.099/95.

DA PRELIMINAR DA EXTINÇÃO DO PROCESSO POR INÉPCIA DA INICIAL

Não merece prosperar a preliminar suscitada pela reclamada na sua defesa, vez que o pedido da reclamante se revela claro, certo
e definido, de modo a desenvolver a atividade jurisdicional.

DA PRELIMINAR DE CONEXÃO

Por fim, rejeito a preliminar de conexão visto que os processos alegados pela reclamada, referem-se a contratos distintos,
possuindo, também objetos
divergentes.

PEDIDO CONTRAPOSTO

Quanto ao pedido contraposto formulado em sede de contestação, este não há como ser acolhido vez que o banco reclamado
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sequer trouxe aos autos contrato ou qualquer documentação que comprove que a conta em que foi creditada referida quantia
efetivamente pertença à parte reclamante, além ou que tenha recebido o valor do empréstimo questionado.

DO MÉRITO

Sem embargo, a fim de situar os fatos e a solução a ser ministrada, convém assinalar que se trata de reclamação por cuja via
pretende a reclamante a declaração de inexistência do débito, com a consequente condenação do reclamado a devolver em dobro
o dinheiro indevidamente descontado, bem como pagamento de indenização a título de danos morais.

É sabido que o Código de Defesa do Consumidor em seu art. 6º, VIII, estabelece que:

“Art. 6º São direitos básicos do consumidor:
(…)

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a
critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências.”

Neste sentido, a inversão do ônus da prova em favor do consumidor tem por escopo a facilitação da defesa do seu direito em juízo.
Por sua vez, tem-se que a hipossuficiência se caracteriza por abranger não apenas a situação de insuficiência ou fraqueza
econômica, mas também por albergar uma situação de inferioridade ou desvantagem em geral do consumidor perante o
fornecedor. Requisitos delineados no presente caso.

Compulsando os autos tem-se que a parte reclamada não se desincumbiu do ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou
extintivo do direito da parte autora, conforme preceitua o art. 373, II, do NCPC.

Ademais, a reclamante é analfabeta, exigindo-se a formalização do negócio jurídico de maneira mais rigorosa, a saber, por meio
de instrumento público ou mediante a lavratura de procuração pública com poderes específicos para um terceiro representá-lo no
negócio jurídico, o que não aconteceu em absoluto no presente caso.

Destarte também que a reclamante ratificou os termos da exordial, afirmando não ter celebrado nenhum contrato com a reclamada
ou tão pouco recebido qualquer quantia referente ao empréstimo, desconhecendo, inclusive as testemunhas constantes no
contrato acostado pela defesa.

Desta feita, a ausência contrato válido conduzem a procedência do pedido, com a decretação da inexistência da relação de
consumo e a consequente nulidade contratual.

DOS DANOS MATERIAIS

Balizada nos argumentos acima, tendo sido decretada a inexistência da relação de consumo, imperiosa se faz a restituição dos
valores indevidamente descontados do benefício da parte reclamante.

Nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC##
, evidencia-se que no presente caso, onde restou provada a cobrança indevida, a restituição da quantia deverá ser feita em dobro.

Cumpre destacar que não há que se falar em necessidade de prova da má-fé nas relações de consumo, porquanto basta a falha
na prestação do serviço, consubstanciada no desconto indevido realizado pela reclamada em seu beneficio para ensejar a
reparação.

É cediço que ao reclamado incumbe o ônus de demonstrar o engano justificável a afastar a sanção do art. 42, parágrafo único, do
Código de Defesa do Consumidor, fato não delineado.

Assim, demonstrado pelo extrato de fl. 19 que o desconto de R$ 24,52 (vinte e quatro reais e cinquenta e dois centavos) realizado
no beneficio da reclamante, teve início em 03/2014 e permanece até a presente data, têm-se o importe de R$ 1.912,56 (mil
novecentos e doze reais e cinquenta e seis centavos), a título de indébito.

DANO MORAL

Dano moral configurado diante da prestação defeituosa do serviço, exteriorizada pelos descontos realizados no benefício do
reclamante, reduzindo expressivamente os seus rendimentos sem sua expressa autorização, e assim violando o seu direito à
dignidade, causando-lhe transtornos que superam a normalidade.

Trata-se de dano moral in re ipsa, que dispensa a comprovação da extensão dos danos, sendo estes evidenciados pelas
circunstâncias do fato, na dicção de Sérgio Cavalieri Filho:
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“Deriva inexoravelmente do próprio fato ofensivo, de modo que, provada a ofensa, ipso facto está demonstrado o dano moral à
guisa de uma presunção natural, uma presunção hominis ou facti, que decorre das regras da experiência comum”( Programa de
Responsabilidade Civil, Malheiros, 2.ª ed., São Paulo, 1999, p. 80).

Em sede da quantificação dos danos morais, a indenização deve ser fixada em termos razoáveis, não se justificando que a
reparação venha a constituir-se em enriquecimento indevido, considerando que se recomenda que o arbitramento deva operar-se
com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao porte econômico das partes, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos
pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se da sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida,
notadamente à situação econômica e às peculiaridades do caso concreto.

No caso em tela, levando-se em consideração os critérios acima mencionados, entende este Juízo que a indenização pelo dano
moral sofrido deve ser fixada em R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais).

DISPOSITIVO

Ante o exposto, julgo procedente o pedido contido na inicial, declarando nulo o contrato n° 780718356, condenando, ainda, a parte
reclamada a pagar a autora:

1) O valor de R$ 1.912,56 (mil novecentos e doze reais e cinquenta e seis centavos), referente a devolução em dobro das parcelas
descontadas, acrescidos correção monetária (Súmula 43, do STJ) e juros a contar do evento danoso;

2) A importância de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), a título de danos morais, a ser atualizado a partir da sentença, na
forma da Súmula nº 362, do STJ.

Após o trânsito e julgado da sentença, havendo expressa solicitação do interessado, intime-se a reclamada, por intermédio de seu
advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da intimação, efetue o pagamento voluntário da dívida (art. 523, caput,
do NCPC), sob pena de incidência de multa e honorários, conforme preceituado pelo art. 523, caput, do NCPC), sob pena de
incidência de multa e honorários, conforme preceituado pelo art. 523, §1º do NCPC.

Determino que as intimações e cientificações atendam sempre ao advogado habilitados nos autos para todos os atos e não
somente aquele que compareceu em audiência.

Ressalta-se que, tratando-se de feito sujeito ao rito dos Juizados Especiais, não incidira a contagem de prazo em dias úteis,
estabelecida pelo Novo Código de Processo Civil, tendo em vista os princípios da celeridade e da simplicidade que regem aludido
procedimento, conforme inclusive Enunciado 09 da Turma de Uniformização e Interpretação de Lei do Sistema dos Juizados
Especiais do Estado do Maranhão.

Sem custas e honorários (art. 55, da Lei nº. 9.099/95).

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Oficie-se ao INSS.

Vitorino Freire/MA, 18 de maio de 2017.

MÁRCIO AURÉLIO CUTRIM CAMPOS
Juiz Titular da 2ª Vara

Processo nº 2223-22.2016.8.10.0062 – Reclamação Cível
Reclamante: Maria Odete Nascimento Silva
Advogados: Dr. Taecio Pereira Santos de Araújo e Dr. Luciano de Carvalho e Silva OAB/MA 13528 e OAB/MA 14693-A
Reclamado: Banco Bradesco S/A.
Advogados: Dr. Wilson Sales Belchior OAB/MA 11099-A
SENTENÇA

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei nº. 9.099/95.

Decido.

Inicialmente defiro o pedido de gratuidade de judicial requerido na exordial.

DA PRELIMINAR DE INDEFERIMENTO DA INICIAL
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Rejeito a preliminar arguida, vez que os documentos acostados na exordial com espelhos fornecidos pelo próprio INSS,
demonstrando o desconto no benefício da reclamante, e, consequentemente, materialidade do seu direito.

DO MÉRITO

Sem embargo, a fim de situar os fatos e a solução a ser ministrada, convém assinalar que se trata de reclamação por cuja via
pretende o reclamante a declaração de nulidade do débito, com a consequente condenação do reclamado a devolver em dobro o
dinheiro indevidamente descontado mensalmente de seu benefício, bem como pagamento de indenização a título de danos
morais.

É sabido que o Código de Defesa do Consumidor em seu art. 6º, VIII, estabelece que:

“Art. 6º São direitos básicos do consumidor:
(…)

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a
critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Neste sentido, a inversão do ônus da prova em favor do consumidor tem por escopo a facilitação da defesa do seu direito em juízo.
Por sua vez, tem-se que a hipossuficiência se caracteriza por abranger não apenas a situação de insuficiência ou fraqueza
econômica, mas também por albergar uma situação de inferioridade ou desvantagem em geral do consumidor perante o
fornecedor. Requisitos delineados no presente caso.

Compulsando os autos verifica-se que a parte reclamada não se desincumbiu do ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou
extintivo do direito da parte autora, conforme preceitua o art. 373, II, do NCPC, de forma a autorizar a conclusão inevitável acerca
da inexistência de qualquer contrato válido entre as partes.

Frisa-se que a reclamada também não juntou aos autos documento comprobatório da transferência bancária em favor da
reclamante.

Destarte, também que a reclamada não apresentou na sua defesa o suposto contrato firmado entre as partes, restando, deste
modo, comprovado a nulidade do negócio jurídico, e, consequente, procedência do pedido.

DOS DANOS MATERIAIS

Balizada nos argumentos acima, tendo sido decretada a inexistência contratual, imperiosa se faz a restituição dos valores
indevidamente descontados do benefício da parte reclamante.

Nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC##

, evidencia-se que no presente caso, onde restou provado a cobrança indevida, a restituição da quantia deverá ser feita em dobro.

Cumpre destacar que não há que se falar em necessidade de prova da má-fé nas relações de consumo, porquanto basta a falha
na prestação do serviço, consubstanciada na cobrança indevida (ato ilícito) do fornecedor para ensejar a reparação.

Nestes termos, ao reclamado incumbe o ônus de demonstrar o engano justificável a afastar a sanção do art. 42, parágrafo único,
do código de defesa do consumidor, fato que não demonstrou.

Assim, demonstrado pelo documento de fl. 12 que o desconto mensal no valor de R$ 16,73 (dezesseis reais e setenta e três
centavos), teve início com a consignação em 03/2013 e permanece até a presente data, obtêm-se o importe de R$ 1.706,46 (mil
setecentos e seis reais e quarenta e centavos) a título de indébito.

DANO MORAL

Dano moral configurado diante da prestação defeituosa do serviço, exteriorizada pelos descontos realizados no benefício do
reclamante, reduzindo expressivamente os seus rendimentos sem sua expressa autorização, e assim violando o seu direito à
dignidade, causando-lhe transtornos que superam a normalidade.

Trata-se de dano moral in re ipsa, que dispensa a comprovação da extensão dos danos, sendo estes evidenciados pelas
circunstâncias do fato, na dicção de Sérgio Cavalieri Filho:

“Deriva inexoravelmente do próprio fato ofensivo, de modo que, provada a ofensa, ipso facto está demonstrado o dano moral à
guisa de uma presunção natural, uma presunção hominis ou facti, que decorre das regras da experiência comum”( Programa de
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Responsabilidade Civil, Malheiros, 2.ª ed., São Paulo, 1999, p. 80).

Em sede da quantificação dos danos morais, a indenização deve ser fixada em termos razoáveis, não se justificando que a
reparação venha a constituir-se em enriquecimento indevido, considerando que se recomenda que o arbitramento deva operar-se
com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao porte econômico das partes, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos
pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se da sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida,
notadamente à situação econômica e às peculiaridades do caso concreto.

No caso em tela, levando-se em consideração os critérios acima mencionados, entende este Juízo que a indenização pelo dano
moral sofrido deve ser fixada em R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais).

DISPOSITIVO
Ante o exposto, julgo procedente o pedido contido na inicial, declarando nulo o contrato n° 011558608, condenando, ainda, a parte
reclamada a pagar a autora:

1) O valor de R$ 1.706,46 (mil setecentos e seis reais e quarenta e centavos), referente a devolução em dobro das parcelas
descontadas, acrescidos correção monetária (Súmula 43, do STJ) e juros a contar do evento danoso;

2) A importância de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), a título de danos morais, a ser atualizado a partir da sentença, na
forma da Súmula nº 362, do STJ.

Sem custas e honorários (art. 55, da Lei nº. 9.099/95).

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Oficie-se ao INSS.

Após o trânsito e julgado da sentença, havendo expressa solicitação do interessado, intime-se a reclamada, por intermédio de seu
advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da intimação, efetue o pagamento voluntário da dívida (art. 523, caput,
do NCPC), sob pena de incidência de multa e honorários, conforme preceituado pelo art. 523, caput, do NCPC), sob pena de
incidência de multa e honorários, conforme preceituado pelo art. 523, §1º do NCPC.

Determino que as intimações e cientificações atendam sempre ao advogado habilitados nos autos para todos os atos e não
somente aquele que compareceu em audiência.

Ressalta-se que, tratando-se de feito sujeito ao rito dos Juizados Especiais, não incidira a contagem de prazo em dias úteis,
estabelecida pelo Novo Código de Processo Civil, tendo em vista os princípios da celeridade e da simplicidade que regem aludido
procedimento, conforme inclusive Enunciado 09 da Turma de Uniformização e Interpretação de Lei do Sistema dos Juizados
Especiais do Estado do Maranhão.

Vitorino Freire/MA, 18 de maio de 2017.

MÁRCIO AURÉLIO CUTRIM CAMPOS
Juiz Titular da 2ª Vara

Processo nº 2227-59.2016.8.10.0062 – Reclamação Cível
Reclamante: Maria Odete Nascimento Silva
Advogado: Dr. Taecio Pereira Santos de Araújo e Dr. Luciano de carvalho e Silva OAB/MA 13528 e OAB/MA 14693-A
Reclamado: Banco Pan S/A
Advogado: Dr. Gilvan Melo Sousa OAB/CE 16.383

SENTENÇA

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei n°. 9.099/95.

Decido.

Inicialmente defiro a gratuidade da justiça requerida na exordial.

DA NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERICIA.

Sem embargo, a fim de situar os fatos e a solução a ser ministrada, convém assinalar que se trata de reclamação por cuja via
pretende o reclamante a declaração de inexistência da relação de consumo, anulando o contrato, com a consequente condenação
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do reclamado a devolver em dobro o dinheiro indevidamente descontado, bem como pagamento de indenização a título de danos
morais.

Compulsando os autos, constata-se que o reclamado acostou aos autos cópia do contrato, supostamente, assinado pela parte
reclamante, fls. 36/38, bem como declaração de residência/domicílio, RG, CPF e extrato de pagamento, fls. 39/43.

Logo, faz-se necessário a realização de perícia grafotécnica para verificar a autenticidade da assinatura constante no contrato
apresentado pela defesa, haja vista a sua semelhança quando comparada aos documentos acostados pela própria autora às fls.
09/10 dos autos.

Assim, caracterizada está a complexidade da citada medida, o que decerto inviabiliza o prosseguimento do presente caso perante
o Juizado Especial Cível. Nesse sentido o Enunciado nº. 54, do FONAJE, vejamos:

ENUNCIADO 54 – A menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face
do direito material.

Na mesma esteira de pensamento a jurisprudência colacionada abaixo:

EMENTA: 1. RECURSO INOMINADO. 2. AÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS. 3. EMPRÉSTIMO CONSIGANDO - 4. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAL
ANTE A COMPLEXIDADE DA CAUSA ACOLHIDA 5. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO PELO BANCO E CONSUMIDOR
– DOCUMENTOS PESSOAIS DO CONSUMIDOR COINCIDENTES COM O DO CONTRATO – ASSINATURA PASSÍVEL DE
PERÍCIA DATILOSCÓPICA EM CONTRATO ORIGINAL – OBJETO DE PROVA COMPLEXO – 6. ENUNCIADO 54 DO FONAJE -
FRAUDE QUE SOMENTE PODE SER COMPROVADA POR PERÍCIA GRAFOTÉCNICA OU DATILOSCÓPICA – 7. CRÉDITO DO
VALOR DO EMPRÉSTIMO EM CONTA BANCÁRIA E NÃO ORDEM DE PAGAMENTO – NECESSIDADE DE QUEBRA DE
SIGILO BANCÁRIO - 8. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO PARA O RITO ORDINÁRIO - 9. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM
RESOLUÇÃO DO MÉRITO É A MEDIDA CABÍVEL, SEGUNDO DISPÓE O ART. 3º DA LEI Nº 9.099/95. - 10. RECURSO
INOMINADO PROVIDO, PARA EXTINGUIR O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - 11. CUSTAS NA FORMA RECOLHIDA.
12. SEM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. (RELATOR (A): JUIZ ANTONIO ELIAS DE QUEIROGA FILHO ACÓRDÃO N.º
76843/2013 - SESSÃO DO DIA 05 DE ABRIL DE 2013.) – Grifo nosso

Frise-se que, ainda que não tivesse sido alegada pela parte reclamada, tratando-se de matéria de ordem pública, a mesma deveria
ser decretada de ofício pelo Juiz, conforme entendimento abaixo colacionado:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULA CONTRATUAL E ENCARGOS FINANCEIROS - CARTÃO DE
CRÉDITO - NECESSIDADE DE PERÍCIA COMPLEXA - CÁLCULO NÃO REALIZADO PELA CONTADORIA DO JUIZADO -
INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA - RECONHECIMENTO DE OFÍCIO - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - EXTINÇÃO DO
PROCESSO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PREJUDICADO. - Revelando-se que a causa é de maior complexidade por
exigir a realização de prova pericial para elucidação do ponto controverso, e não podendo ser substituída por cálculo da
Contadoria, que não respeitaria o amplo princípio do contraditório, não pode ser processada pelo Juizado Especial, devendo o feito
ser extinto, sem julgamento do mérito, em obediência ao artigo 51, inciso II, da Lei n.º 9.099/95. A questão atinente à
incompetência absoluta, por ser matéria de ordem pública, deve ser declarada de ofício pelo juiz a qualquer tempo e grau de
jurisdição. (TJ-MS - AC: 800476 MS 2010.800476-0, Relator: Juíza Eliane de Freitas Lima Vicente, Data de Julgamento:
16/04/2010, 3ª Turma Recursal Mista). Grifo nosso

DISPOSITIVO

Ante o exposto, de acordo com a fundamentação supra, julgo o processo extinto sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 51,
II, da Lei 9099/95 e 485, Inc. IV do NCPC.

Sem custas e honorários (art. 55, da Lei nº. 9.099/95).

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Determino que as intimações e cientificações atendam sempre ao advogado habilitados nos autos para todos os atos e não
somente aquele que compareceu em audiência.

Ressalta-se que, tratando-se de feito sujeito ao rito dos Juizados Especiais, não incidira a contagem de prazo em dias úteis,
estabelecida pelo Novo Código de Processo Civil, tendo em vista os princípios da celeridade e da simplicidade que regem aludido
procedimento, conforme inclusive Enunciado 09 da Turma de Uniformização e Interpretação de Lei do Sistema dos Juizados
Especiais do Estado do Maranhão.

Vitorino Freire/MA, 18 de maio de 2017.
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MÁRCIO AURÉLIO CUTRIM CAMPOS
Juiz Titular da 2ª Vara

Processo nº 2311-60.2016.8.10.0062 – Reclamação Cível
Reclamante: João Bosco Monteiro
Advogado: Dr. Francisco Alex Monteiro de Farias OAB/MA 8410
Reclamada: Empresa Brasileira de Telecomunicações
Advogado: Dr. Felipe Gazola Vieira Marques OAB/MA 1.442-A

SENTENÇA

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei nº 9.099/95.

Decido.

Inicialmente cumpre deferir o pedido de assistência judiciária.

NO MÉRITO

Dos autos verifica-se que a parte reclamante por meio desta pretende que seja declarada a inexistência de débito entre o
reclamante e a empresa reclamada em relação ao valor discutido na lide, além da condenação da parte ré no pagamento de
indenização a título de danos morais.

É sabido que o Código de Defesa do Consumidor em seu art. 6º, VIII, estabelece que:

“Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

(...)

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a
critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências.”

Neste sentido, a inversão do ônus da prova em favor do consumidor tem por escopo a facilitação da defesa do seu direito em juízo.
Por sua vez, tem-se que a hipossuficiência se caracteriza por abranger não apenas a situação de insuficiência ou fraqueza
econômica, mas também por albergar uma situação de inferioridade ou desvantagem em geral do consumidor perante o
fornecedor. Requisitos delineados no presente caso.

Ocorre que, a despeito de toda a argumentação suscitada pela reclamante, é forçoso reconhecer que esta não conseguiu
comprovar os fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, considerando que não restou demonstrada a
configuração de verdadeiro dano moral supostamente vivenciado pelo autor, vez que durante o seu depoimento pessoal realizado
neste juízo o mesmo declara ter anuído via telefone com a contrato de prestação de serviços com a reclamada, ressaltando o
pagamento de R$ 0,35 (trinta e cinco centavos) por ligação, contradizendo os fatos arguidos na exordial quanto ao total
desconhecimento do acordo firmado entre as partes.

Destarte que o reclamante durante seu depoimento informou que nunca efetuou os pagamentos das faturas, referente a prestação
de serviço, objeto desta lide, inexistindo nos autos documentos comprovando que seu nome foi incluído pela reclamada perante os
órgãos de proteção ao crédito em razão da dívida.

Ressalte-se que a inversão do ônus da prova prevista pelo Código de Defesa do Consumidor não exime a reclamante de
comprovar minimamente os fatos constitutivos do direito que pleiteia.

Desta feita, não havendo comprovação de que o nome da parte autora sofreu restrições indevidas ou mesmo que a empresa
requerida está efetuando cobranças reiteradas, não há que se falar em condenação por danos morais, visto que a situação ora
analisada não ultrapassa o mero aborrecimento inerente à vida em sociedade, não passível de indenização.

Assim, o mero transtorno, mesmo que de significativa proporção, não pode ser classificado como um legítimo dano moral,
especialmente em uma sociedade tão complexa como a atual, em que vários eventos do cotidiano já são capazes de gerar
aborrecimentos de toda ordem, sendo crucial grande prudência para distinguir aqueles que se enquadram na categoria dos
dissabores e os que se enquadram na dos danos morais.

Neste sentido a jurisprudência pátria:
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Dano moral. Ausência de prejuízo diante da falta de repercussão social e da ausência de resposta do autor ao aviso de cobrança,
com pedido de escusa se já paga a dívida. Especial sem base lógica e impertinência de invocação de Súmulas inaplicáveis.
Dissídio imprestável. 1. O que está dito nestes autos é que houve cartas de cobrança, com pedido de escusas se já quitado o
débito, que o nome do autor não foi incluído em qualquer cadastro negativo, que o recorrente não se deu ao trabalho de informar
que já havia quitado o débito, que não houve qualquer repercussão social nem abalo de crédito. Esse cenário fático afasta o
pedido de dano moral, estando o especial, ademais, sem qualquer base lógica. 2. O dissídio é imprestável quando apresentado de
forma irregular e sem guardar similitude com a questão julgada. 3. Recurso especial não conhecido. (STJ. Terceira Turma.
RECURSO ESPECIAL Nº 521.740 - PB (2003/0041474-2). RELATOR: MINISTRO CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO. Data
do julgamento: 29 de outubro de 2003).

Desta feita, conquanto imperiosa seja a declaração da inexistência da dívida cobrada, o simples envio de comunicado que adverte
o pagamento de dívida não constitui dano moral. Assim, não bastando no plano do dano moral o fato em si, mas sim a prova de
sua repercussão, prejudicialmente moral, não há que se falar em reparação.

Por fim, a confissão do reclamante não tem o condão de afastar a obrigação da reclamada em comprovar nos autos os termos da
contratação do serviço, afastando, deste modo o regular exercício de direito da cobrança, e, consequente, improcedência dos
pedidos da exordial.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto, julgo parcialmente procedente o pedido contido na inicial, declarando nulo o contrato nº 18242256, bem como
inexistente todos os débitos vencidos e vincendos vinculados ao CPF do autor nº 052.697.718-37, julgando improcedente o pedido
de indenização por danos morais.

Determino que as intimações e cientificações atendam sempre ao advogado habilitados nos autos para todos os atos e não
somente aquele que compareceu em audiência, ressalva-se que as partes serão intimadas na pessoa dos seus advogados.

Ressalta-se que, tratando-se de feito sujeito ao rito dos Juizados Especiais, não incidira a contagem de prazo em dias úteis,
estabelecida pelo Novo Código de Processo Civil, tendo em vista os princípios da celeridade e da simplicidade que regem aludido
procedimento, conforme inclusive Enunciado 09 da Turma de Uniformização e Interpretação de Lei do Sistema dos Juizados
Especiais do Estado do Maranhão.

Sem custas e honorários (art. 55, da Lei nº. 9.099/95).

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Vitorino Freire/MA, 23 de maio de 2017.

MÁRCIO AURÉLIO CUTRIM CAMPOS
Juiz Titular da 2ª Vara

Processo nº 2321-07.2016.8.10.0062 – Reclamação Cível
Reclamante: José Ribamar Pereira da Silva
Advogado: Dr. Francisco Alex Monteiro de Farias OAB/MA 8410
Reclamado: Banco Cetelem BGN S/A
Advogado: Dr. Ricardo Fabricio CordeiroCastro OAB/MA 9.835

SENTENÇA

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei n°. 9.099/95.

Decido.

Inicialmente defiro a gratuidade da justiça requerida na exordial.

DA NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERICIA.

Sem embargo, a fim de situar os fatos e a solução a ser ministrada, convém assinalar que se trata de reclamação por cuja via
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pretende o reclamante a declaração de inexistência da relação de consumo, anulando o contrato, com a consequente condenação
do reclamado a devolver em dobro o dinheiro indevidamente descontado, bem como pagamento de indenização a título de danos
morais.

Compulsando os autos, constata-se que o reclamado acostou aos autos cópia do contrato e ficha cadastral, supostamente,
assinado pela parte reclamante, bem como TED, declaração de residência/domicílio, cartão, RG, CPF e extrato de pagamento.

Logo, faz-se necessário a realização de perícia grafotécnica para verificar a autenticidade da assinatura constante no contrato
apresentado pela defesa, haja vista a sua semelhança quando comparada aos documentos acostados pelo próprio autor às fls. 06
e 09 dos autos.

Assim, caracterizada está a complexidade da citada medida, o que decerto inviabiliza o prosseguimento do presente caso perante
o Juizado Especial Cível. Nesse sentido o Enunciado nº. 54, do FONAJE, vejamos:

ENUNCIADO 54 – A menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face
do direito material.

Na mesma esteira de pensamento a jurisprudência colacionada abaixo:

EMENTA: 1. RECURSO INOMINADO. 2. AÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS. 3. EMPRÉSTIMO CONSIGANDO - 4. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAL
ANTE A COMPLEXIDADE DA CAUSA ACOLHIDA 5. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO PELO BANCO E CONSUMIDOR
– DOCUMENTOS PESSOAIS DO CONSUMIDOR COINCIDENTES COM O DO CONTRATO – ASSINATURA PASSÍVEL DE
PERÍCIA DATILOSCÓPICA EM CONTRATO ORIGINAL – OBJETO DE PROVA COMPLEXO – 6. ENUNCIADO 54 DO FONAJE -
FRAUDE QUE SOMENTE PODE SER COMPROVADA POR PERÍCIA GRAFOTÉCNICA OU DATILOSCÓPICA – 7. CRÉDITO DO
VALOR DO EMPRÉSTIMO EM CONTA BANCÁRIA E NÃO ORDEM DE PAGAMENTO – NECESSIDADE DE QUEBRA DE
SIGILO BANCÁRIO - 8. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO PARA O RITO ORDINÁRIO - 9. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM
RESOLUÇÃO DO MÉRITO É A MEDIDA CABÍVEL, SEGUNDO DISPÓE O ART. 3º DA LEI Nº 9.099/95. - 10. RECURSO
INOMINADO PROVIDO, PARA EXTINGUIR O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - 11. CUSTAS NA FORMA RECOLHIDA.
12. SEM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. (RELATOR (A): JUIZ ANTONIO ELIAS DE QUEIROGA FILHO ACÓRDÃO N.º
76843/2013 - SESSÃO DO DIA 05 DE ABRIL DE 2013.) – Grifo nosso

Frise-se que, ainda que não tivesse sido alegada pela parte reclamada, tratando-se de matéria de ordem pública, a mesma deveria
ser decretada de ofício pelo Juiz, conforme entendimento abaixo colacionado:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULA CONTRATUAL E ENCARGOS FINANCEIROS - CARTÃO DE
CRÉDITO - NECESSIDADE DE PERÍCIA COMPLEXA - CÁLCULO NÃO REALIZADO PELA CONTADORIA DO JUIZADO -
INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA - RECONHECIMENTO DE OFÍCIO - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - EXTINÇÃO DO
PROCESSO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PREJUDICADO. - Revelando-se que a causa é de maior complexidade por
exigir a realização de prova pericial para elucidação do ponto controverso, e não podendo ser substituída por cálculo da
Contadoria, que não respeitaria o amplo princípio do contraditório, não pode ser processada pelo Juizado Especial, devendo o feito
ser extinto, sem julgamento do mérito, em obediência ao artigo 51, inciso II, da Lei n.º 9.099/95. A questão atinente à
incompetência absoluta, por ser matéria de ordem pública, deve ser declarada de ofício pelo juiz a qualquer tempo e grau de
jurisdição. (TJ-MS - AC: 800476 MS 2010.800476-0, Relator: Juíza Eliane de Freitas Lima Vicente, Data de Julgamento:
16/04/2010, 3ª Turma Recursal Mista). Grifo nosso

DISPOSITIVO

Ante o exposto, de acordo com a fundamentação supra, julgo o processo extinto sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 51,
II, da Lei 9099/95 e 485, Inc. IV do NCPC.

Sem custas e honorários (art. 55, da Lei nº. 9.099/95).

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Determino que as intimações e cientificações atendam sempre ao advogado habilitados nos autos para todos os atos e não
somente aquele que compareceu em audiência.

Ressalta-se que, tratando-se de feito sujeito ao rito dos Juizados Especiais, não incidira a contagem de prazo em dias úteis,
estabelecida pelo Novo Código de Processo Civil, tendo em vista os princípios da celeridade e da simplicidade que regem aludido
procedimento, conforme inclusive Enunciado 09 da Turma de Uniformização e Interpretação de Lei do Sistema dos Juizados
Especiais do Estado do Maranhão.

Vitorino Freire/MA, 18 de maio de 2017.
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MÁRCIO AURÉLIO CUTRIM CAMPOS
Juiz Titular da 2ª Vara

Processo nº 2329-81.2016.8.10.0062 – Reclamação Cível
Reclamante: Antônia Cristina da Conceição Cruz
Advogado: Dr. Wendel Sousza da Silva OAB/MA 12.707
Reclamada: Itaú Seguros
Advogado: Dra. Catarina Bezerra Alves OAB/PE 29.373

SENTENÇA

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei nº 9.099/95.

Decido.

Inicialmente cumpre deferir o pedido de assistência judiciária.

NO MÉRITO

Dos autos verifica-se que a parte reclamante por meio desta pretende que seja declarada a inexistência de débito entre o
reclamante e a empresa reclamada em relação ao valor discutido na lide, além da condenação da parte ré no pagamento de
indenização a título de danos morais.

É sabido que o Código de Defesa do Consumidor em seu art. 6º, VIII, estabelece que:

“Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

(...)

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a
critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências.”

Neste sentido, a inversão do ônus da prova em favor do consumidor tem por escopo a facilitação da defesa do seu direito em juízo.
Por sua vez, tem-se que a hipossuficiência se caracteriza por abranger não apenas a situação de insuficiência ou fraqueza
econômica, mas também por albergar uma situação de inferioridade ou desvantagem em geral do consumidor perante o
fornecedor. Requisitos delineados no presente caso.

Destarte que a reclamante durante o depoimento prestado neste juízo declarou ter recusado o serviço oferecido pela reclamada,
através de contato telefônico, ressaltando o desconhecimento quanto a inclusão do seu nome junto aos órgãos de proteção, em
razão das cobranças relativas ao objeto desta demanda, uma vez que as mesmas jamais foram pagas pela autora.

Frisa-se também que a reclamada juntou uma prova após o prazo legal, estando o seu direito precluso, baseado no princípio do
contraditório e da ampla defesa, bem como no art. 33 da Lei 9.099/95.

Ocorre que a reclamante demonstra nos autos apenas a cobrança indevida de um serviço não autorizado, mas peca quanto a
comprovação do suposto dano moral vivenciado em razão da aludida prática, nos termos do art. 373, I, do NCPC.

Ressalte-se que a inversão do ônus da prova prevista pelo Código de Defesa do Consumidor não exime a reclamante de
comprovar minimamente os fatos constitutivos do direito que pleiteia.

Desta feita, não havendo comprovação de que o nome da parte autora sofreu restrições indevidas, não há que se falar em
condenação por danos morais, visto que a situação ora analisada não ultrapassa o mero aborrecimento inerente à vida em
sociedade, não passível de indenização.

Assim, o mero transtorno, mesmo que de significativa proporção, não pode ser classificado como um legítimo dano moral,
especialmente em uma sociedade tão complexa como a atual, em que vários eventos do cotidiano já são capazes de gerar
aborrecimentos de toda ordem, sendo crucial grande prudência para distinguir aqueles que se enquadram na categoria dos
dissabores e os que se enquadram na dos danos morais.

Neste sentido a jurisprudência pátria:

Dano moral. Ausência de prejuízo diante da falta de repercussão social e da ausência de resposta do autor ao aviso de cobrança,
com pedido de escusa se já paga a dívida. Especial sem base lógica e impertinência de invocação de Súmulas inaplicáveis.
Dissídio imprestável. 1. O que está dito nestes autos é que houve cartas de cobrança, com pedido de escusas se já quitado o
débito, que o nome do autor não foi incluído em qualquer cadastro negativo, que o recorrente não se deu ao trabalho de informar
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que já havia quitado o débito, que não houve qualquer repercussão social nem abalo de crédito. Esse cenário fático afasta o
pedido de dano moral, estando o especial, ademais, sem qualquer base lógica. 2. O dissídio é imprestável quando apresentado de
forma irregular e sem guardar similitude com a questão julgada. 3. Recurso especial não conhecido. (STJ. Terceira Turma.
RECURSO ESPECIAL Nº 521.740 - PB (2003/0041474-2). RELATOR: MINISTRO CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO. Data
do julgamento: 29 de outubro de 2003).

Desta feita, conquanto imperiosa seja a declaração da inexistência da dívida cobrada, o simples envio de comunicado que adverte
o pagamento de dívida não constitui dano moral. Assim, não bastando no plano do dano moral o fato em si, mas sim a prova de
sua repercussão, prejudicialmente moral, não há que se falar em reparação.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto, julgo parcialmente procedente o pedido contido na inicial, para declarar nulo o contrato da apólice de seguro nº
01.81.010978822.000000, bem como dos referidos débitos, julgando improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Sem custas e honorários (art. 55, da Lei nº 9.009/95).

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Determino que as intimações e cientificações atendam sempre ao advogado habilitados nos autos para todos os atos e não
somente aquele que compareceu em audiência.

Ressalta-se que, tratando-se de feito sujeito ao rito dos Juizados Especiais, não incidira a contagem de prazo em dias úteis,
estabelecida pelo Novo Código de Processo Civil, tendo em vista os princípios da celeridade e da simplicidade que regem aludido
procedimento, conforme inclusive Enunciado 09 da Turma de Uniformização e Interpretação de Lei do Sistema dos Juizados
Especiais do Estado do Maranhão.

Vitorino Freire/MA, 23 de maio de 2016.

MÁRCIO AURÉLIO CUTRIM CAMPOS
Juiz Titular da 2ª Vara

Processo nº 2381-77.2016.8.10.0062 – Reclamação Cível
Reclamante: Maria Nascimento da Silva
Advogado: Dr. Francisco Alex Monteiro de Farias
Reclamado: Banco Cetelem BGN S/A
Advogado: Dr. Ricardo fabricio Cordeiro Castro OAB/MA 9.835

SENTENÇA

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei n°. 9.099/95.

Decido.

Inicialmente defiro a gratuidade da justiça requerida na exordial.

DA NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERICIA.

Sem embargo, a fim de situar os fatos e a solução a ser ministrada, convém assinalar que se trata de reclamação por cuja via
pretende o reclamante a declaração de inexistência da relação de consumo, anulando o contrato, com a consequente condenação
do reclamado a devolver em dobro o dinheiro indevidamente descontado, bem como pagamento de indenização a título de danos
morais.

Compulsando os autos, constata-se que o reclamado acostou aos autos cópia do contrato e ficha cadastral, supostamente,
assinado pela parte reclamante, bem como TED, declaração de residência/domicílio, cartão, RG, CPF e extrato de pagamento.

Logo, faz-se necessário a realização de perícia grafotécnica para verificar a autenticidade da assinatura constante no contrato
apresentado pela defesa, haja vista a sua semelhança quando comparada aos documentos acostados pela própria autora às fls.
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06 e 09 dos autos.

Assim, caracterizada está a complexidade da citada medida, o que decerto inviabiliza o prosseguimento do presente caso perante
o Juizado Especial Cível. Nesse sentido o Enunciado nº. 54, do FONAJE, vejamos:

ENUNCIADO 54 – A menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face
do direito material.

Na mesma esteira de pensamento a jurisprudência colacionada abaixo:

EMENTA: 1. RECURSO INOMINADO. 2. AÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS. 3. EMPRÉSTIMO CONSIGANDO - 4. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAL
ANTE A COMPLEXIDADE DA CAUSA ACOLHIDA 5. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO PELO BANCO E CONSUMIDOR
– DOCUMENTOS PESSOAIS DO CONSUMIDOR COINCIDENTES COM O DO CONTRATO – ASSINATURA PASSÍVEL DE
PERÍCIA DATILOSCÓPICA EM CONTRATO ORIGINAL – OBJETO DE PROVA COMPLEXO – 6. ENUNCIADO 54 DO FONAJE -
FRAUDE QUE SOMENTE PODE SER COMPROVADA POR PERÍCIA GRAFOTÉCNICA OU DATILOSCÓPICA – 7. CRÉDITO DO
VALOR DO EMPRÉSTIMO EM CONTA BANCÁRIA E NÃO ORDEM DE PAGAMENTO – NECESSIDADE DE QUEBRA DE
SIGILO BANCÁRIO - 8. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO PARA O RITO ORDINÁRIO - 9. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM
RESOLUÇÃO DO MÉRITO É A MEDIDA CABÍVEL, SEGUNDO DISPÓE O ART. 3º DA LEI Nº 9.099/95. - 10. RECURSO
INOMINADO PROVIDO, PARA EXTINGUIR O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - 11. CUSTAS NA FORMA RECOLHIDA.
12. SEM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. (RELATOR (A): JUIZ ANTONIO ELIAS DE QUEIROGA FILHO ACÓRDÃO N.º
76843/2013 - SESSÃO DO DIA 05 DE ABRIL DE 2013.) – Grifo nosso

Frise-se que, ainda que não tivesse sido alegada pela parte reclamada, tratando-se de matéria de ordem pública, a mesma deveria
ser decretada de ofício pelo Juiz, conforme entendimento abaixo colacionado:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULA CONTRATUAL E ENCARGOS FINANCEIROS - CARTÃO DE
CRÉDITO - NECESSIDADE DE PERÍCIA COMPLEXA - CÁLCULO NÃO REALIZADO PELA CONTADORIA DO JUIZADO -
INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA - RECONHECIMENTO DE OFÍCIO - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - EXTINÇÃO DO
PROCESSO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PREJUDICADO. - Revelando-se que a causa é de maior complexidade por
exigir a realização de prova pericial para elucidação do ponto controverso, e não podendo ser substituída por cálculo da
Contadoria, que não respeitaria o amplo princípio do contraditório, não pode ser processada pelo Juizado Especial, devendo o feito
ser extinto, sem julgamento do mérito, em obediência ao artigo 51, inciso II, da Lei n.º 9.099/95. A questão atinente à
incompetência absoluta, por ser matéria de ordem pública, deve ser declarada de ofício pelo juiz a qualquer tempo e grau de
jurisdição. (TJ-MS - AC: 800476 MS 2010.800476-0, Relator: Juíza Eliane de Freitas Lima Vicente, Data de Julgamento:
16/04/2010, 3ª Turma Recursal Mista). Grifo nosso

DISPOSITIVO

Ante o exposto, de acordo com a fundamentação supra, julgo o processo extinto sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 51,
II, da Lei 9099/95 e 485, Inc. IV do NCPC.

Sem custas e honorários (art. 55, da Lei nº. 9.099/95).

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Determino que as intimações e cientificações atendam sempre ao advogado habilitados nos autos para todos os atos e não
somente aquele que compareceu em audiência.

Ressalta-se que, tratando-se de feito sujeito ao rito dos Juizados Especiais, não incidira a contagem de prazo em dias úteis,
estabelecida pelo Novo Código de Processo Civil, tendo em vista os princípios da celeridade e da simplicidade que regem aludido
procedimento, conforme inclusive Enunciado 09 da Turma de Uniformização e Interpretação de Lei do Sistema dos Juizados
Especiais do Estado do Maranhão.

Vitorino Freire/MA, 18 de maio de 2017.

MÁRCIO AURÉLIO CUTRIM CAMPOS
Juiz Titular da 2ª Vara

Processo nº 2385-17.2016.8.10.0062 – Reclamação Cível
Reclamante: Maria Nascimento da Silva
Advogado: Dr. Francisco Alex Monteiro de Farias OAB/MA 8410
Reclamado: Banco Cetelem BGN S/A
Advogado: Dr. Ricardo Fabricio Cordeiro Castro OAB/MA 9.835
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SENTENÇA

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei n°. 9.099/95.

Decido.

Inicialmente defiro a gratuidade da justiça requerida na exordial.

DA NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERICIA.

Sem embargo, a fim de situar os fatos e a solução a ser ministrada, convém assinalar que se trata de reclamação por cuja via
pretende o reclamante a declaração de inexistência da relação de consumo, anulando o contrato, com a consequente condenação
do reclamado a devolver em dobro o dinheiro indevidamente descontado, bem como pagamento de indenização a título de danos
morais.

Compulsando os autos, constata-se que o reclamado acostou aos autos cópia do contrato e ficha cadastral, supostamente,
assinado pela parte reclamante, fls. 30/33, TED, fl. 28, bem como declaração de residência/domicílio, cartão, RG, CPF e extrato de
pagamento, fls. 34/35-v.

Logo, faz-se necessário a realização de perícia grafotécnica para verificar a autenticidade da assinatura constante no contrato
apresentado pela defesa, haja vista a sua semelhança quando comparada aos documentos acostados pela própria autora às fls.
06 e 09 dos autos.

Assim, caracterizada está a complexidade da citada medida, o que decerto inviabiliza o prosseguimento do presente caso perante
o Juizado Especial Cível. Nesse sentido o Enunciado nº. 54, do FONAJE, vejamos:

ENUNCIADO 54 – A menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face
do direito material.

Na mesma esteira de pensamento a jurisprudência colacionada abaixo:

EMENTA: 1. RECURSO INOMINADO. 2. AÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS. 3. EMPRÉSTIMO CONSIGANDO - 4. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAL
ANTE A COMPLEXIDADE DA CAUSA ACOLHIDA 5. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO PELO BANCO E CONSUMIDOR
– DOCUMENTOS PESSOAIS DO CONSUMIDOR COINCIDENTES COM O DO CONTRATO – ASSINATURA PASSÍVEL DE
PERÍCIA DATILOSCÓPICA EM CONTRATO ORIGINAL – OBJETO DE PROVA COMPLEXO – 6. ENUNCIADO 54 DO FONAJE -
FRAUDE QUE SOMENTE PODE SER COMPROVADA POR PERÍCIA GRAFOTÉCNICA OU DATILOSCÓPICA – 7. CRÉDITO DO
VALOR DO EMPRÉSTIMO EM CONTA BANCÁRIA E NÃO ORDEM DE PAGAMENTO – NECESSIDADE DE QUEBRA DE
SIGILO BANCÁRIO - 8. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO PARA O RITO ORDINÁRIO - 9. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM
RESOLUÇÃO DO MÉRITO É A MEDIDA CABÍVEL, SEGUNDO DISPÓE O ART. 3º DA LEI Nº 9.099/95. - 10. RECURSO
INOMINADO PROVIDO, PARA EXTINGUIR O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - 11. CUSTAS NA FORMA RECOLHIDA.
12. SEM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. (RELATOR (A): JUIZ ANTONIO ELIAS DE QUEIROGA FILHO ACÓRDÃO N.º
76843/2013 - SESSÃO DO DIA 05 DE ABRIL DE 2013.) – Grifo nosso

Frise-se que, ainda que não tivesse sido alegada pela parte reclamada, tratando-se de matéria de ordem pública, a mesma deveria
ser decretada de ofício pelo Juiz, conforme entendimento abaixo colacionado:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULA CONTRATUAL E ENCARGOS FINANCEIROS - CARTÃO DE
CRÉDITO - NECESSIDADE DE PERÍCIA COMPLEXA - CÁLCULO NÃO REALIZADO PELA CONTADORIA DO JUIZADO -
INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA - RECONHECIMENTO DE OFÍCIO - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - EXTINÇÃO DO
PROCESSO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PREJUDICADO. - Revelando-se que a causa é de maior complexidade por
exigir a realização de prova pericial para elucidação do ponto controverso, e não podendo ser substituída por cálculo da
Contadoria, que não respeitaria o amplo princípio do contraditório, não pode ser processada pelo Juizado Especial, devendo o feito
ser extinto, sem julgamento do mérito, em obediência ao artigo 51, inciso II, da Lei n.º 9.099/95. A questão atinente à
incompetência absoluta, por ser matéria de ordem pública, deve ser declarada de ofício pelo juiz a qualquer tempo e grau de
jurisdição. (TJ-MS - AC: 800476 MS 2010.800476-0, Relator: Juíza Eliane de Freitas Lima Vicente, Data de Julgamento:
16/04/2010, 3ª Turma Recursal Mista). Grifo nosso

DISPOSITIVO

Ante o exposto, de acordo com a fundamentação supra, julgo o processo extinto sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 51,
II, da Lei 9099/95 e 485, Inc. IV do NCPC.

Determino também a suspensão dos efeitos da liminar deferida às fls. 11/12 nos autos.
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Sem custas e honorários (art. 55, da Lei nº. 9.099/95).

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Determino que as intimações e cientificações atendam sempre ao advogado habilitados nos autos para todos os atos e não
somente aquele que compareceu em audiência.

Ressalta-se que, tratando-se de feito sujeito ao rito dos Juizados Especiais, não incidira a contagem de prazo em dias úteis,
estabelecida pelo Novo Código de Processo Civil, tendo em vista os princípios da celeridade e da simplicidade que regem aludido
procedimento, conforme inclusive Enunciado 09 da Turma de Uniformização e Interpretação de Lei do Sistema dos Juizados
Especiais do Estado do Maranhão.

Vitorino Freire/MA, 18 de maio de 2017.

MÁRCIO AURÉLIO CUTRIM CAMPOS
Juiz Titular da 2ª Vara

Processo nº 2388-69.2016.8.10.0062 – Reclamação Cível
Reclamante: Maria Nascimento da Silva
Advogado: Dr. Francisco Alex Monteiro de Farias OAB/MA 8.410
Reclamado: Banco Cetelem BGN S/A
Advogado: Dr. Ricardo Fabricio Cordeiro Castro OAB/MA 9.835

SENTENÇA

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei n°. 9.099/95.

Decido.

Inicialmente defiro a gratuidade da justiça requerida na exordial.

DA NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERICIA.

Sem embargo, a fim de situar os fatos e a solução a ser ministrada, convém assinalar que se trata de reclamação por cuja via
pretende o reclamante a declaração de inexistência da relação de consumo, anulando o contrato, com a consequente condenação
do reclamado a devolver em dobro o dinheiro indevidamente descontado, bem como pagamento de indenização a título de danos
morais.

Compulsando os autos, constata-se que o reclamado acostou aos autos cópia do contrato e ficha cadastral, supostamente,
assinado pela parte reclamante, fls. 33/35, TED, fl. 28, bem como declaração de residência/domicílio, RG, CPF e extrato de
pagamento, fls. 36/38-v.

Logo, faz-se necessário a realização de perícia grafotécnica para verificar a autenticidade da assinatura constante no contrato
apresentado pela defesa, haja vista a sua semelhança quando comparada aos documentos acostados pela própria autora às fls.
06 e 09 dos autos.

Assim, caracterizada está a complexidade da citada medida, o que decerto inviabiliza o prosseguimento do presente caso perante
o Juizado Especial Cível. Nesse sentido o Enunciado nº. 54, do FONAJE, vejamos:

ENUNCIADO 54 – A menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face
do direito material.

Na mesma esteira de pensamento a jurisprudência colacionada abaixo:

EMENTA: 1. RECURSO INOMINADO. 2. AÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS. 3. EMPRÉSTIMO CONSIGANDO - 4. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAL
ANTE A COMPLEXIDADE DA CAUSA ACOLHIDA 5. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO PELO BANCO E CONSUMIDOR
– DOCUMENTOS PESSOAIS DO CONSUMIDOR COINCIDENTES COM O DO CONTRATO – ASSINATURA PASSÍVEL DE
PERÍCIA DATILOSCÓPICA EM CONTRATO ORIGINAL – OBJETO DE PROVA COMPLEXO – 6. ENUNCIADO 54 DO FONAJE -
FRAUDE QUE SOMENTE PODE SER COMPROVADA POR PERÍCIA GRAFOTÉCNICA OU DATILOSCÓPICA – 7. CRÉDITO DO
VALOR DO EMPRÉSTIMO EM CONTA BANCÁRIA E NÃO ORDEM DE PAGAMENTO – NECESSIDADE DE QUEBRA DE
SIGILO BANCÁRIO - 8. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO PARA O RITO ORDINÁRIO - 9. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM
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RESOLUÇÃO DO MÉRITO É A MEDIDA CABÍVEL, SEGUNDO DISPÓE O ART. 3º DA LEI Nº 9.099/95. - 10. RECURSO
INOMINADO PROVIDO, PARA EXTINGUIR O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - 11. CUSTAS NA FORMA RECOLHIDA.
12. SEM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. (RELATOR (A): JUIZ ANTONIO ELIAS DE QUEIROGA FILHO ACÓRDÃO N.º
76843/2013 - SESSÃO DO DIA 05 DE ABRIL DE 2013.) – Grifo nosso

Frise-se que, ainda que não tivesse sido alegada pela parte reclamada, tratando-se de matéria de ordem pública, a mesma deveria
ser decretada de ofício pelo Juiz, conforme entendimento abaixo colacionado:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULA CONTRATUAL E ENCARGOS FINANCEIROS - CARTÃO DE
CRÉDITO - NECESSIDADE DE PERÍCIA COMPLEXA - CÁLCULO NÃO REALIZADO PELA CONTADORIA DO JUIZADO -
INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA - RECONHECIMENTO DE OFÍCIO - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - EXTINÇÃO DO
PROCESSO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PREJUDICADO. - Revelando-se que a causa é de maior complexidade por
exigir a realização de prova pericial para elucidação do ponto controverso, e não podendo ser substituída por cálculo da
Contadoria, que não respeitaria o amplo princípio do contraditório, não pode ser processada pelo Juizado Especial, devendo o feito
ser extinto, sem julgamento do mérito, em obediência ao artigo 51, inciso II, da Lei n.º 9.099/95. A questão atinente à
incompetência absoluta, por ser matéria de ordem pública, deve ser declarada de ofício pelo juiz a qualquer tempo e grau de
jurisdição. (TJ-MS - AC: 800476 MS 2010.800476-0, Relator: Juíza Eliane de Freitas Lima Vicente, Data de Julgamento:
16/04/2010, 3ª Turma Recursal Mista). Grifo nosso

DISPOSITIVO

Ante o exposto, de acordo com a fundamentação supra, julgo o processo extinto sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 51,
II, da Lei 9099/95 e 485, Inc. IV do NCPC.

Determino também a suspensão dos efeitos da liminar deferida às fls. 11/12 nos autos.

Sem custas e honorários (art. 55, da Lei nº. 9.099/95).

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Determino que as intimações e cientificações atendam sempre ao advogado habilitados nos autos para todos os atos e não
somente aquele que compareceu em audiência.

Ressalta-se que, tratando-se de feito sujeito ao rito dos Juizados Especiais, não incidira a contagem de prazo em dias úteis,
estabelecida pelo Novo Código de Processo Civil, tendo em vista os princípios da celeridade e da simplicidade que regem aludido
procedimento, conforme inclusive Enunciado 09 da Turma de Uniformização e Interpretação de Lei do Sistema dos Juizados
Especiais do Estado do Maranhão.

Vitorino Freire/MA, 18 de maio de 2017.

MÁRCIO AURÉLIO CUTRIM CAMPOS
Juiz Titular da 2ª Vara

Processo nº 2508-15.2016.8.10.0062 – Reclamação Cível
Reclamante: Raimunda de Jesus Galvão
Advogado: Dr. Taecio Pereira Santos de Araújo e Luciano de Carvalho e Silva OAB/MA 13528 e OAB/MA 14693-A
Requerido: Banco Bradesco S/A
Advogado: Dr. Nelson wilians Fratoni Rodrigues OAB/SP 128.341

SENTENÇA

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei nº. 9.099/95.

Decido.

Inicialmente defiro a gratuidade de justiça.

DO MÉRITO

Sem embargo, a fim de situar os fatos e a solução a ser ministrada, convém assinalar que se trata de reclamação por cuja via
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pretende a reclamante a declaração de inexistência do débito, com a consequente condenação do reclamado a devolver em dobro
o dinheiro indevidamente descontado, bem como pagamento de indenização a título de danos morais.

É sabido que o Código de Defesa do Consumidor em seu art. 6º, VIII, estabelece que:

“Art. 6º São direitos básicos do consumidor:
(…)

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a
critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências.”

Neste sentido, a inversão do ônus da prova em favor do consumidor tem por escopo a facilitação da defesa do seu direito em juízo.
Por sua vez, tem-se que a hipossuficiência se caracteriza por abranger não apenas a situação de insuficiência ou fraqueza
econômica, mas também por albergar uma situação de inferioridade ou desvantagem em geral do consumidor perante o
fornecedor. Requisitos delineados no presente caso.

Compulsando os autos tem-se que a parte reclamada não se desincumbiu do ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou
extintivo do direito da parte autora, conforme preceitua o art. 373, II, do NCPC, tendo, inclusive, deixado de acostar aos autos o
instrumento contratual, de forma a autorizar a conclusão inevitável acerca da inexistência de quaisquer contratos válidos entre as
partes.

Ademais, a reclamante é analfabeto, exigindo-se a formalização do negócio jurídico de maneira mais rigorosa, a saber, por meio
de instrumento público ou mediante a lavratura de procuração pública com poderes específicos para um terceiro subscrever o ato
negocial em seu lugar, o que não aconteceu em absoluto no presente caso.

Destarte também que a reclamante ratificou os termos da exordial, afirmando não ter celebrado nenhum contrato com a reclamada
ou tão pouco recebido qualquer quantia referente ao empréstimo.

Desta feita, a ausência contrato válido conduzem a procedência do pedido, com a decretação da inexistência da relação de
consumo e a consequente rescisão contratual.

DOS DANOS MATERIAIS

Balizada nos argumentos acima, tendo sido decretada a inexistência da relação de consumo, imperiosa se faz a restituição dos
valores indevidamente descontados do benefício da parte reclamante.

Nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC##
, evidencia-se que no presente caso, onde restou provada a cobrança indevida, a restituição da quantia deverá ser feita em dobro.

Cumpre destacar que não há que se falar em necessidade de prova da má-fé nas relações de consumo, porquanto basta a falha
na prestação do serviço, consubstanciada no desconto indevido realizado pela reclamada em seu beneficio para ensejar a
reparação.

É cediço que ao reclamado incumbe o ônus de demonstrar o engano justificável a afastar a sanção do art. 42, parágrafo único, do
Código de Defesa do Consumidor, fato não delineado.

Assim, demonstrado pelo extrato de fl. 12 que a consignação no benefício da reclamante no valor de R$ 24,52 (vinte e quatro reais
e cinquenta e dois centavos), teve início em 03/2012 e findou em 11/2016, perfazendo 58 (cinquenta e oito) parcelas, devendo ser
restituído o importe de R$ 2.844,32 (dois mil oitocentos e quarenta e quatro reais), a título de indébito.

DANO MORAL

Dano moral configurado diante da prestação defeituosa do serviço, exteriorizada pelos descontos realizados no benefício do
reclamante, reduzindo expressivamente os seus rendimentos sem sua expressa autorização, e assim violando o seu direito à
dignidade, causando-lhe transtornos que superam a normalidade.

Trata-se de dano moral in re ipsa, que dispensa a comprovação da extensão dos danos, sendo estes evidenciados pelas
circunstâncias do fato, na dicção de Sérgio Cavalieri Filho:

“Deriva inexoravelmente do próprio fato ofensivo, de modo que, provada a ofensa, ipso facto está demonstrado o dano moral à
guisa de uma presunção natural, uma presunção hominis ou facti, que decorre das regras da experiência comum”( Programa de
Responsabilidade Civil, Malheiros, 2.ª ed., São Paulo, 1999, p. 80).

Em sede da quantificação dos danos morais, a indenização deve ser fixada em termos razoáveis, não se justificando que a
reparação venha a constituir-se em enriquecimento indevido, considerando que se recomenda que o arbitramento deva operar-se
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com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao porte econômico das partes, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos
pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se da sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida,
notadamente à situação econômica e às peculiaridades do caso concreto.

No caso em tela, levando-se em consideração os critérios acima mencionados, entende este Juízo que a indenização pelo dano
moral sofrido deve ser fixada em R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

DISPOSITIVO

Ante o exposto, julgo procedente o pedido contido na inicial, declarando nulo o contrato n° 593747844, condenando, ainda, a parte
reclamada a pagar a autora:

1) O valor de R$ 2.844,32 (dois mil oitocentos e quarenta e quatro reais), referente a devolução em dobro das parcelas
descontadas, acrescidos correção monetária (Súmula 43, do STJ) e juros a contar do evento danoso;

2) A importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais, a ser atualizado a partir da sentença, na forma da
Súmula nº 362, do STJ.

Após o trânsito e julgado da sentença, havendo expressa solicitação do interessado, intime-se a reclamada, por intermédio de seu
advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da intimação, efetue o pagamento voluntário da dívida (art. 523, caput,
do NCPC), sob pena de incidência de multa e honorários, conforme preceituado pelo art. 523, caput, do NCPC), sob pena de
incidência de multa e honorários, conforme preceituado pelo art. 523, §1º do NCPC.

Determino que as intimações e cientificações atendam sempre ao advogado habilitados nos autos para todos os atos e não
somente aquele que compareceu em audiência.

Ressalta-se que, tratando-se de feito sujeito ao rito dos Juizados Especiais, não incidira a contagem de prazo em dias úteis,
estabelecida pelo Novo Código de Processo Civil, tendo em vista os princípios da celeridade e da simplicidade que regem aludido
procedimento, conforme inclusive Enunciado 09 da Turma de Uniformização e Interpretação de Lei do Sistema dos Juizados
Especiais do Estado do Maranhão.

Sem custas e honorários (art. 55, da Lei nº. 9.099/95).

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Oficie-se ao INSS.

Vitorino Freire/MA, 18 de maio de 2017.

MÁRCIO AURÉLIO CUTRIM CAMPOS
Juiz Titular da 2ª Vara

Processo nº 2539-35.2016.8.10.0062 – Reclamação Cível
Reclamante: Iracilda Benvinda Silva
Advogada: Dra. Sâmia Line Santos Reis OAB/MA 8588
Reclamado: Banco Panamericano S/A
Advogada: Dr. Gilvan Melo Sousa OAB/CE 16383

SENTENÇA

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei n°. 9.099/95.

Decido.

Inicialmente defiro a gratuidade da justiça requerida na exordial.

DA NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERICIA.

Sem embargo, a fim de situar os fatos e a solução a ser ministrada, convém assinalar que se trata de reclamação por cuja via
pretende o reclamante a declaração de nulidade de débito e indenização por danos morais.

Compulsando os autos, constata-se que o reclamado acostou aos autos cópia do contrato, supostamente, assinado pela parte
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reclamante, fls. 24/25, declaração de residência/domicílio, cartão, RG, CPF e extrato de pagamento, fls. 26/28.

Logo, faz-se necessário a realização de perícia grafotécnica para verificar a autenticidade da assinatura constante no contrato
apresentado pela defesa, haja vista a sua semelhança quando comparada aos documentos acostados pela própria autora às fls.
09 e 10 dos autos.

Assim, caracterizada está a complexidade da citada medida, o que decerto inviabiliza o prosseguimento do presente caso perante
o Juizado Especial Cível. Nesse sentido o Enunciado nº. 54, do FONAJE, vejamos:

ENUNCIADO 54 – A menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face
do direito material.

Na mesma esteira de pensamento a jurisprudência colacionada abaixo:

EMENTA: 1. RECURSO INOMINADO. 2. AÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS. 3. EMPRÉSTIMO CONSIGANDO - 4. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAL
ANTE A COMPLEXIDADE DA CAUSA ACOLHIDA 5. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO PELO BANCO E CONSUMIDOR
– DOCUMENTOS PESSOAIS DO CONSUMIDOR COINCIDENTES COM O DO CONTRATO – ASSINATURA PASSÍVEL DE
PERÍCIA DATILOSCÓPICA EM CONTRATO ORIGINAL – OBJETO DE PROVA COMPLEXO – 6. ENUNCIADO 54 DO FONAJE -
FRAUDE QUE SOMENTE PODE SER COMPROVADA POR PERÍCIA GRAFOTÉCNICA OU DATILOSCÓPICA – 7. CRÉDITO DO
VALOR DO EMPRÉSTIMO EM CONTA BANCÁRIA E NÃO ORDEM DE PAGAMENTO – NECESSIDADE DE QUEBRA DE
SIGILO BANCÁRIO - 8. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO PARA O RITO ORDINÁRIO - 9. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM
RESOLUÇÃO DO MÉRITO É A MEDIDA CABÍVEL, SEGUNDO DISPÓE O ART. 3º DA LEI Nº 9.099/95. - 10. RECURSO
INOMINADO PROVIDO, PARA EXTINGUIR O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - 11. CUSTAS NA FORMA RECOLHIDA.
12. SEM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. (RELATOR (A): JUIZ ANTONIO ELIAS DE QUEIROGA FILHO ACÓRDÃO N.º
76843/2013 - SESSÃO DO DIA 05 DE ABRIL DE 2013.) – Grifo nosso

Frise-se que, ainda que não tivesse sido alegada pela parte reclamada, tratando-se de matéria de ordem pública, a mesma deveria
ser decretada de ofício pelo Juiz, conforme entendimento abaixo colacionado:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULA CONTRATUAL E ENCARGOS FINANCEIROS - CARTÃO DE
CRÉDITO - NECESSIDADE DE PERÍCIA COMPLEXA - CÁLCULO NÃO REALIZADO PELA CONTADORIA DO JUIZADO -
INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA - RECONHECIMENTO DE OFÍCIO - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - EXTINÇÃO DO
PROCESSO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PREJUDICADO. - Revelando-se que a causa é de maior complexidade por
exigir a realização de prova pericial para elucidação do ponto controverso, e não podendo ser substituída por cálculo da
Contadoria, que não respeitaria o amplo princípio do contraditório, não pode ser processada pelo Juizado Especial, devendo o feito
ser extinto, sem julgamento do mérito, em obediência ao artigo 51, inciso II, da Lei n.º 9.099/95. A questão atinente à
incompetência absoluta, por ser matéria de ordem pública, deve ser declarada de ofício pelo juiz a qualquer tempo e grau de
jurisdição. (TJ-MS - AC: 800476 MS 2010.800476-0, Relator: Juíza Eliane de Freitas Lima Vicente, Data de Julgamento:
16/04/2010, 3ª Turma Recursal Mista). Grifo nosso

DISPOSITIVO

Ante o exposto, de acordo com a fundamentação supra, julgo o processo extinto sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 51,
II, da Lei 9099/95 e 485, Inc. IV do NCPC.

Sem custas e honorários (art. 55, da Lei nº. 9.099/95).

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Determino que as intimações e cientificações atendam sempre ao advogado habilitados nos autos para todos os atos e não
somente aquele que compareceu em audiência.

Ressalta-se que, tratando-se de feito sujeito ao rito dos Juizados Especiais, não incidira a contagem de prazo em dias úteis,
estabelecida pelo Novo Código de Processo Civil, tendo em vista os princípios da celeridade e da simplicidade que regem aludido
procedimento, conforme inclusive Enunciado 09 da Turma de Uniformização e Interpretação de Lei do Sistema dos Juizados
Especiais do Estado do Maranhão.

Vitorino Freire/MA, 18 de maio de 2017.

MÁRCIO AURÉLIO CUTRIM CAMPOS
Juiz Titular da 2ª Vara

Processo nº62-39.2016.8.10.0062 – Reclamação Cível
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Reclamante: Marcelina Anselmo da Silva
Advogada: Dra. Munira Silva Serra OAB/MA 8.191
Requerido: Banco Panamericano S.A
Advogada: Dr. Gilvan Melo Sousa OAB/CE 16.383

SENTENÇA

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei nº. 9.099/95.

Decido.

Inicialmente defiro a gratuidade de justiça.

DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO – NECESSIDADE DE PERÍCIA

Rejeita-se a alegação preliminar de incompetência dos Juizados Especiais, pois não se trata de matéria complexa que exige
dilação probatória, nos termos do art. 3º, da Lei nº. 9.099/95.

DA PRELIMINAR DE CONEXÃO

Por fim, rejeito a preliminar de conexão visto que os processos alegados pela reclamada, referem-se a contratos distintos,
possuindo, também objetos
divergentes.

DO AFASTAMENTO DO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA

Não há que se falar em afastamento da justiça gratuita, pois, além de haver uma presunção legal de hipossuficiência da pessoa
natural (art. 99, §3º, do NCPC), a alegação de insuficiência só poderá ser indeferida se existirem elementos que evidenciem a falta
de pressupostos legais para a concessão de gratuidade, o que não resta caracterizado no presente caso

DO MÉRITO

Sem embargo, a fim de situar os fatos e a solução a ser ministrada, convém assinalar que se trata de reclamação por cuja via
pretende a reclamante a declaração de nulidade contratual, com a consequente condenação do reclamado a devolver em dobro o
dinheiro indevidamente descontado, bem como pagamento de indenização a título de danos morais.

É sabido que o Código de Defesa do Consumidor em seu art. 6º, VIII, estabelece que:

“Art. 6º São direitos básicos do consumidor:
(…)

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a
critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências.”

Neste sentido, a inversão do ônus da prova em favor do consumidor tem por escopo a facilitação da defesa do seu direito em juízo.
Por sua vez, tem-se que a hipossuficiência se caracteriza por abranger não apenas a situação de insuficiência ou fraqueza
econômica, mas também por albergar uma situação de inferioridade ou desvantagem em geral do consumidor perante o
fornecedor. Requisitos delineados no presente caso.

Compulsando os autos tem-se que a parte reclamada não se desincumbiu do ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou
extintivo do direito da parte autora, conforme preceitua o art. 373, II, do NCPC, de forma a autorizar a conclusão inevitável acerca
da inexistência de quaisquer contratos válidos entre as partes.

Ademais, como dito acima, o contrato anexado aos autos foi realizado sem a devida formalidade, vez que a reclamante é
analfabeta, exigindo-se, portanto, que o negócio jurídico fosse formalizado de maneira mais rigorosa, a saber, por meio de
instrumento público ou mediante a lavratura de procuração pública com poderes específicos para um terceiro subscrever o ato
negocial em seu lugar, o que não aconteceu em absoluto no presente, sendo assim imperioso reconhecer a nulidade de tal
contrato.

Destarte também que a reclamante afirmou durante seu depoimento em juízo que não celebrou nenhum contrato com a reclamada
ou tão pouco recebeu qualquer quantia referente ao empréstimo, desconhecendo, inclusive, as testemunhas constantes no referido
documento.

Frisa-se que a reclamada não juntou aos autos documento comprobatório da transferência bancária em favor da reclamante,
acostando apenas um recibo sem valor probatório.
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Desta feita, a ausência contrato válido coadunado com a falta de comprovação do recebimento da importância do empréstimo pela
reclamante, conduzem a procedência do pedido, com a decretação da inexistência da relação de consumo e a consequente
rescisão contratual.

DOS DANOS MATERIAIS

Balizada nos argumentos acima, tendo sido decretada a inexistência da relação de consumo, imperiosa se faz a restituição dos
valores indevidamente descontados do benefício da parte reclamante.

Nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC##
, evidencia-se que no presente caso, onde restou provada a cobrança indevida, a restituição da quantia deverá ser feita em dobro.

Cumpre destacar que não há que se falar em necessidade de prova da má-fé nas relações de consumo, porquanto basta a falha
na prestação do serviço, consubstanciada no desconto indevido realizado pela reclamada em seu beneficio para ensejar a
reparação.

É cediço que ao reclamado incumbe o ônus de demonstrar o engano justificável a afastar a sanção do art. 42, parágrafo único, do
Código de Defesa do Consumidor, fato não delineado.

Assim, demonstrado pelo extrato de fl. 11 que o desconto no benefício da reclamante no valor de R$ 18,00 (dezoito reais) teve
início em 05/2015, permanecendo até a presente data, tem-se que deverá ser restituído o importe de R$ 900,00 (novecentos
reais), correspondente ao indébito.

DANO MORAL

Dano moral configurado diante da prestação defeituosa do serviço, exteriorizada pelos descontos realizados no benefício do
reclamante, reduzindo expressivamente os seus rendimentos sem sua expressa autorização, e assim violando o seu direito à
dignidade, causando-lhe transtornos que superam a normalidade.

Trata-se de dano moral in re ipsa, que dispensa a comprovação da extensão dos danos, sendo estes evidenciados pelas
circunstâncias do fato, na dicção de Sérgio Cavalieri Filho:

“Deriva inexoravelmente do próprio fato ofensivo, de modo que, provada a ofensa, ipso facto está demonstrado o dano moral à
guisa de uma presunção natural, uma presunção hominis ou facti, que decorre das regras da experiência comum”( Programa de
Responsabilidade Civil, Malheiros, 2.ª ed., São Paulo, 1999, p. 80).

Em sede da quantificação dos danos morais, a indenização deve ser fixada em termos razoáveis, não se justificando que a
reparação venha a constituir-se em enriquecimento indevido, considerando que se recomenda que o arbitramento deva operar-se
com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao porte econômico das partes, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos
pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se da sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida,
notadamente à situação econômica e às peculiaridades do caso concreto.

No caso em tela, levando-se em consideração os critérios acima mencionados, entende este Juízo que a indenização pelo dano
moral sofrido deve ser fixada em R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais).

DISPOSITIVO

Ante o exposto, julgo procedente o pedido contido na inicial, declarando nulo o contrato n° 306174617-2, determinando que a
reclamada efetue a suspensão do desconto no beneficio nº 0990394239 no prazo de 48 (quarenta e oito) horas da ciência desta
sentença, impondo multa de R$ 1.000,00 (mil reais) em caso de descumprimento, astreintes este que incidirá sob cada novo
desconto, com fulcro no art. 537 do CPC, até o limite do teto dos Juizados Especiais. Condeno também a reclamada a pagar a
autora:

1) O valor de R$ 900,00 (novecentos reais), referente a devolução em dobro das parcelas descontadas, acrescidos correção
monetária (Súmula 43, do STJ) e juros a contar do evento danoso;

2) A importância de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), a título de danos morais, a ser atualizado a partir da sentença, na
forma da Súmula nº 362, do STJ.

Após o trânsito e julgado da sentença, havendo expressa solicitação do interessado, intime-se a reclamada, por intermédio de seu
advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da intimação, efetue o pagamento voluntário da dívida (art. 523, caput,
do NCPC), sob pena de incidência de multa, conforme preceituado pelo art. 523, §1º do NCPC.

Determino que as intimações e cientificações atendam sempre ao advogado habilitados nos autos para todos os atos e não
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somente aquele que compareceu em audiência.

Ressalta-se que, tratando-se de feito sujeito ao rito dos Juizados Especiais, não incidira a contagem de prazo em dias úteis,
estabelecida pelo Novo Código de Processo Civil, tendo em vista os princípios da celeridade e da simplicidade que regem aludido
procedimento, conforme inclusive Enunciado 09 da Turma de Uniformização e Interpretação de Lei do Sistema dos Juizados
Especiais do Estado do Maranhão.

Sem custas e honorários (art. 55, da Lei nº. 9.099/95).

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Oficie-se ao INSS.

Vitorino Freire/MA, 18 de maio de 2017.

MÁRCIO AURÉLIO CUTRIM CAMPOS
Juiz Titular da 2ª Vara

Zé Doca

Primeira Vara de Zé Doca

JUIZ DE DIREITO: DENISE PEDROSA TORRES, TITULAR DA 1ª VARA DA COMARCA DE ZÉ DOCA/MA
SECRETARIA JUDICIAL DA 1ª VARA
REG. DISTRIBUIÇÃO Nº. 1145-53.2017.8.10.0063
DENOMINAÇÃO: MANDADO DE SEGURANÇA
IMPETRADO: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ZÉ DOCA/MA SONHIA MARIA
IMPETRANTE: FRANCISCA DAS CHAGAS GOMES DO NASCIMENTO
ADVOGADO: Dr. HENRIQUE HOLANDA DE LIMA OAB/MA 11.145
Decisão de fl. 35/38

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

FRANCISCA DAS CHAGAS GOMES DO NASCIMENTO, já qualificada nos autos, ajuizou o presente mandado de segurança com
pedido de liminar contra o(a) SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ZÉ DOCA/MA, dizendo, em resumo, que é
servidora pública municipal concursada, exercendo o cargo de Professora e há muitos anos vem exercendo as suas funções em
escola situada próximo à sua residência.
Narrou a autora, que, no mês de maio/2017 foi surpreendentemente removida verbalmente e ex officio para trabalhar em uma
escola longe da sua residência, por motivo de perseguição política.
Requereu a postulante a liminar para que retorne a exercer as suas funções no estabelecimento anterior em que era lotada.
Vieram os autos conclusos para apreciar o pedido de tutela de urgência. Autos conclusos, passo a decidir.
MOTIVAÇÃO         
Defiro à autora os benefícios da justiça gratuita.
Dentre os princípios que regem a Administração Pública, encontra-se o da motivação que, segundo José dos Santos Carvalho
Filho "(...) exprime de modo expresso e textual todas as situações de fato que levaram o agente à manifestação da vontade." (in
Manual de Direito Administrativo, Freitas Bastos Editora, pág. 69).
A despeito de não estar expressamente previsto na Constituição, a legislação infraconstitucional coloca a motivação como um dos
princípios de observância obrigatória pela Administração Pública, valendo anotar, a propósito, o disposto no caput do artigo 2º da
Lei nº 9.784/99, verbis:
"Art. 2º A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade,
proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência."
No caso concreto, em uma análise superficial e própria deste momento processual, VERIFICA-SE QUE O ATO ADMINISTRATIVO
QUE PROMOVEU A REMOÇÃO DA AUTORA TERIA SIDO VERBAL E, ASSIM, NÃO ESTARIA ADEQUADAMENTE MOTIVADO.
Em uma análise superficial e própria deste momento processual, verifica-se que apenas nas informações da impetrada a este juízo
(fl. 32) é que existe justificativa escrita para a remoção, contudo tal justificativa parece não constar no ato administrativo de
remoção, uma vez que foi juntado aos autos simples "encaminhamento de servidor" (fl. 33), devidamente recibado, no qual consta
a frase "a bem do serviço público", sem maiores explicações (fl. 33).
No tocante à verossimilhança, há de ser considerado que, conquanto o ato de remoção de uma escola para outra possa se inserir
na esfera discricionária da Administração Pública, devem ser devidamente observados não só os elementos do ato administrativo,
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como também os princípios regentes dessa matéria.
O ato discricionário permite que o administrador possa atuar de forma mais livre em relação aos critérios de conveniência e
oportunidade, desde que sempre atendidos os princípios da legalidade, da impessoalidade e da moralidade.
Ora, um ato de remoção, não originado a pedido do servidor, deve vir cercado da necessária motivação, de forma que reste
comprovado que a transferência do servidor para outro local de trabalho está pautada em critérios isonômicos e no interesse
público.
Impende destacar que, embora o servidor público não goze da prerrogativa da inamovibilidade, sendo admitida sua relotação
conforme critérios de conveniência e oportunidade da Administração Pública, o ato pode ser invalidado diante da efetiva
comprovação de ilegalidade praticada ou abuso de poder.
Transcrevo jurisprudência acerca de casos análogos ao presente:
TJCE-004599) ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL.
REMOÇÃO. PODER DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ORDEM VERBAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. NULIDADE DO ATO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Apesar do remanejamento de
servidor público ser ato administrativo discricionário da Administração Pública, deverá ser devidamente motivado, sob pena de
anulação por ilegalidade. 2. A validade de todo ato administrativo está condicionada à presença de certos requisitos, tais como:
competência, finalidade, forma, motivação e objeto, como forma de controle da observância aos princípios da impessoalidade, da
moralidade e da legalidade. 3. In casu, a remoção da impetrante se deu de forma verbal, não havendo qualquer indicativo de
motivação e fundamentação. Dessa forma, é nulo o ato administrativo que remanejou a servidora, haja vista não ter declinado as
razões fáticas e jurídicas que deram suporte a sua transferência para local diverso daquele o qual exercia suas funções. 4.
Reexame necessário conhecido e desprovido. (Reexame Necessário nº 412-91.2009.8.06.0059/1, 5ª Câmara Cível do TJCE, Rel.
Clécio Aguiar de Magalhães. unânime, DJ 21.06.2010). (grifei)
TJRN-0028891) DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. Preliminares de
nulidade da sentença por cerceamento de defesa e por ausência de vista ao Ministério Público em primeiro grau. Transferência
para o mérito. Mérito: alegação de cerceamento de defesa. Contraditório e ampla defesa devidamente observados. Questão
unicamente de direito. Julgamento antecipado da lide possível. Inocorrência de cerceamento de defesa. Ausência de vistas ao
Ministério Público para emissão de parecer de mérito. Falha processual suprida em segundo grau. Inexistência de mácula.
Precedentes. Remoção ex officio de servidor público. Ato administrativo verbal. Ausência de formalidade. Requisito indispensável à
validade do ato. Alegação de necessidade pública. Inexistência de prova neste sentido. Motivação insuficiente. Afronta aos
princípios da legalidade e moralidade. Caracterizada a ausência de forma e motivação. Invalidação do ato administrativo. Dano
material e moral não comprovados. Pedido de justiça gratuita. Concessão da benesse. Recurso conhecido e provido parcialmente.
(Apelação Cível nº 2012.007370-1, 1ª Câmara Cível do TJRN, Rel. Expedito Ferreira. unânime, DJe 13.12.2012). (grifei)
ADMINISTRATIVO - MANDADO DE SEGURANÇA - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - REMOÇÃO - MOTIVAÇÃO - AUSÊNCIA
- IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA CONFIRMADA. A Administração, embora disponha do poder de movimentar seus servidores
estáveis, torna abusivo o ato de remoção quando o exerce arbitrariamente, sem justificativa e sem interesse público. Em reexame
necessário, confirma-se a sentença. (Processo nº. 1.0091.06.007542-0/001. Relator: Des. Kildare Carvalho. j.24.05.2007.
p.15.06.2007. Disponível em www.tjmg.jus.br) (grifei)
REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. REMOÇÃO DE SERVIDOR PARA LOCAL
DIVERSO DAQUELE ONDE PRESTA SERVIÇOS. INAMOVIBILIDADE INEXISTENTE. ATO ADMINISTRATIVO DESPROVIDO
DE MOTIVAÇÃO. DESVIO DE FINALIDADE. NULIDADE. MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO DA SEGURANÇA. É discricionário o
poder da Administração de transferir seus servidores através de ato motivado, no interesse do serviço público e dentro do quadro a
que pertencem. Todavia, o ato decorrente do Executivo Municipal consistente mudança de local de trabalho ´ex offício´ de servidor
público não pode prescindir de formalidade, tampouco pode estar despido de motivação, sob pena de revelar-se ilegal.
Demonstrada a arbitrariedade do ato combatido, impõe-se a confirmação da sentença concessiva da segurança impetrada.
(Processo nº. 1.0134.07.078758-2/001. Relator: Des. Armando Freire. j.09.09.2008. p.10.10.2008. Disponível em www.tjmg.jus.br)
(grifei)
DISPOSITIVO
Assim não se constatando, a princípio, que o ato que consubstanciou a remoção da autora tenha sido adequadamente motivado, e
verificando que a continuação de seus efeitos até o final demanda pode trazer prejuízos para a servidora, DEFIRO O PEDIDO DE
LIMINAR, PARA DETERMINAR QUE A SERVIDORA FRANCISCA DAS CHAGAS GOMES DO NASCIMENTO SEJA LOTADA
NOVAMENTE NA ESCOLA MUNICIPAL NAGIB HAIKEL, NO POVOADO EBENÉZIA (OU EM OUTRA ESCOLA PRÓXIMA À SUA
RESIDÊNCIA), NO PRAZO MÁXIMO DE 10 (DEZ) DIAS, CONTADOS DA INTIMAÇÃO DO MUNICÍPIO DESTA DECISÃO, até
ulterior julgamento desta demanda, sem prejuízo do recebimento normal dos seus vencimentos. Fixo multa diária de R$ 1.000,00
(mil reais), em caso de descumprimento desta decisão.
Publique-se o teor desta decisão, em resumo, no DJE para a intimação da parte Impetrante, por intermédio do seu advogado (ou
intime-se pessoalmente na Secretaria deste juízo).
PUBLIQUE-SE a parte dispositiva, em resumo, no DJE.
INTIMEM-SE PESSOALMENTE a Secretária Municipal de Educação e o Procurador do Município de Zé Doca para o imediato
cumprimento desta decisão, bem como para prestar informações a este juízo, no prazo de 10 (dez) dias.
INTIMEM-SE PESSOALMENTE um dos advogados do Município, para os fins do art. 7º, II, da Lei 12.016/2009, bem como para
adotar as providências necessárias ao cumprimento desta decisão.
APÓS, ENCAMINHEM-SE OS AUTOS AO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, vindo, em seguida, os autos conclusos para
sentença.
ZÉ DOCA-MA, 27 de junho de 2017. JUÍZA DE DIREITO DENISE PEDROSA TORRES Titular da 1ª Vara da Comarca de Zé
Doca/MA
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JUIZ DE DIREITO: DENISE PEDROSA TORRES, TITULAR DA 1ª VARA DA COMARCA DE ZÉ DOCA/MA
SECRETARIA JUDICIAL DA 1ª VARA
REG. DISTRIBUIÇÃO Nº. 1564-73.2017.8.10.0063
DENOMINAÇÃO: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
AUTOR: ANTONIO WILLIAN MACIEL
ADVOGADO(A): Dr. FRANCIMAR REIS DOS SANTOS OAB/MA 13.984, Dra. KAROLINE BEZERRA MAIA OAB/MA 13.008, Dr.
RENATO COELHO CUNHA OAB/MA 10.445, Dr. PÉRICLES A. ARAÚJO PINHEIRO OAB/MA 11.292
REU: MUNICÍPIO DE ZÉ DOCA
Decisão de fl. 84/89

DECISÃO

LAUDENIR MOREIRA BEZERRA impetrou mandado de segurança em face de ato da Prefeita Municipal de Zé Doca, aduzindo,
em síntese, o seguinte: a) que foi aprovado(a) em concurso público municipal para o cargo de Professor de Educação Infantil - 1º
ao 5º ano - Zona Rural; b) que, homologado o concurso, o(a) impetrante ficou em 53º lugar; c) que no edital do concurso havia
previsão de 15 vagas para esse cargo, e, portanto, o(a) Impetrante seria excedente.
Afirma o(a) postulante que, no decorrer da validade do concurso, foram convocados e nomeados até o 52º lugar, ficando, então,
o(a) impetrante, como o(a) próximo candidato a ser nomeado.
Assevera que houve a contratação temporária por parte do Município de diversos professores para exercer a função acima
mencionada, sendo certo que ao menos cinco professores foram contratados para exercer tal função em escola na Nova
Conquista, Zona Rural de Zé Doca (LEUDILÉIA SOARES DE SOUSA, MARGARETH DO NASCIMENTO LIMA, ANTÔNIA
CLÁUDIA NASCIMENTO DE SOUZA, FRANCILEUDA CARVALHO DA SILVA E RAIMUNDO FERREIRA PEREIRA, fls. 62/63).
Sustenta o(a) impetrante que tais contratações se deram a título precário, exsurgindo daí o direito subjetivo de ser nomeado(a) e
empossado(a), já que outras pessoas foram contratadas temporariamente para exercer a mesma função prevista para o cargo em
que foi aprovado(a), o que comprova que a Administração Pública tem necessidade de convocar os servidores concursados e
aprovados para esse cargo.
Juntou diversos editais e documentos com o fim de comprovar o número de servidores contratados que atualmente exercem a
função de Professor de Educação Infantil - 1ª ao 5ª ano - Zona Rural, bem como para comprovar que é o próximo candidato a ser
nomeado para o cargo, uma vez que o Município nomeou até o candidato de nº 52, ELI MARQUES SILVA, como se vê à fl. 83.
É o breve relatório. Decido.
Conforme já referido, através do Edital nº 01/2014 tornou-se pública a realização de concurso público em debate, havendo
previsão de 15 vagas para o cargo de Professor de Educação Infantil - 1ª ao 5º ano - Zona Rural.  O(A) Impetrante restou aprovado
em 53º lugar, sendo certo que já foram nomeados 52 candidatos (vide fl. 83).
No caso dos autos, verifico que o(a) impetrante comprovou, com a inicial, que foi aprovado(a) para o aludido cargo na 53ª
colocação e que foram convocados até o 52º lugar, sendo certo que, durante a vigência do concurso foram contratadas diversas
pessoas a título precário para exercer a função de Professor de Educação Infantil - 1ª ao 5º ano - Zona Rural, conforme
comprovam os documentos acostados à inicial, fls. 62/63, os quais dão conta de que há vários professores contratados na
ESCOLA MUNICIPAL ROSEANA SARNEY, no Povoado Nova Conquista, ministrando aulas para alunos do 1º ao 5º ano do ensino
fundamental (cinco servidores contratados, conforme fls. 62/63).
O fato de a Administração ter contratado, a título precário, pessoas para exercer idênticas funções do cargo para o qual existe
candidato aprovado em concurso público aguardando a nomeação, significa dizer que há real necessidade da nomeação do
servidor.
As contratações ou renovações de contratos temporários demonstram a necessidade da Administração Pública no preenchimento
das vagas constantes do Edital do Concurso. A expectativa de direito que se converte em direito subjetivo do candidato aprovado
quando há preterição na ordem de classificação em face da ocupação da vaga correspondente por meio de contrato temporário
e/ou emergencial.
É cristalino o direito líquido e certo do(a) impetrante, conforme jurisprudência do C. STJ a seguir transcrita:
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO FORA DAS VAGAS
PREVISTAS NO EDITAL. SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS NO DECORRER DO PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME.
CARGOS OCUPADOS EM CARÁTER PRECÁRIO. PRECEDENTES DO STF E STJ.
1. A orientação jurisprudencial desta Corte Superior reconhece a existência de direito líquido e certo à nomeação de candidatos
aprovados dentro do número de vagas previsto no edital. Por outro lado, eventuais vagas criadas/surgidas no decorrer da vigência
do concurso público, por si só, geram apenas mera expectativa de direito ao candidato aprovado em concurso público, pois o
preenchimento das referidas vagas está submetido à discricionariedade da Administração Pública.
2. Entretanto, tal expectativa de direito é transformada em direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado se, no decorrer do
prazo de validade do edital, houver a contratação precária de terceiros para o exercício dos cargos vagos, salvo situações
excepcionais plenamente justificadas pela Administração, de acordo com o interesse público.
3. Efetivamente, esta Corte Superior, inclusive em precedentes da minha relatoria (RMS 34.095/BA), entendia pela inexistência de
direito adquirido dos candidatos aprovados em relação a eventuais novas vagas que surgirem no prazo de validade do certame,
caracterizando a investidura ato discricionário da Administração Pública, tampouco direito líquido e certo.
4. Todavia, em recente julgamento (Informativo n. 622/2011), o Supremo Tribunal Federal proclamou entendimento diverso.
5. Ademais, conforme ressaltou o Min. Napoleão Nunes Maiaem caso idêntico, "a Administração não pode, i.g., providenciar
recrutamento de Servidores através de contratação precária para exercer as mesmas funções do cargo para o qual ainda existam
candidatos aprovados aguardando a nomeação" , e logo adiante conclui, "tal direito subjetivo tem fundamento na constatação da
existência de vaga em aberto e da premente necessidade de pessoal apto a prestar o serviço atinente ao cargo em questão" (RMS
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29.145/RS, DJe 1º.2.2011).
6. Portanto, no caso concreto, é manifesto que a designação de servidores públicos de seus quadros, ocupantes de cargos
diversos, para exercer a mesma função de candidatos aprovados em certame dentro do prazo de validade, transforma a mera
expectativa em direito líquido e certo, em flagrante preterição a ordem de classificação dos candidatos aprovados em concurso
público.
7. Agravo regimental não provido.
(AgRg nos EDcl nos EDcl no Ag 1398319/ES, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe 9/3/2012).
(grifei)
 Não prover esses cargos, deixando o Edital perder sua validade, poderia configurar perseguição política ou busca de privilégios
por parte do Administrador, pois este vem contratando servidores a título precário sem chamar os aprovados no concurso público.
Dessa forma, entendo que merece ser concedida a segurança, eis que o(s) impetrante(s) tem direito líquido e certo à nomeação.
DISPOSITIVO
Em face do exposto, DEFIRO O PEDIDO DE LIMINAR para determinar que o(a) Impetrante LAUDENIR MOREIRA BEZERRA seja
nomeado para o cargo de Professor de 1ª ao 5º ano - Zona Rural do Município de Zé Doca/MA, no prazo de 30 (trinta) dias, a
contar da intimação da autoridade coatora e do Procurador do Município, sob pena de multa diária, que fixo em R$ 200,00
(duzentos reais), a cargo do servidor municipal responsável pelo cumprimento desta decisão.
Publique-se o teor desta decisão, em resumo, no DJE.
INTIME-SE PESSOALMENTE A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ZÉ DOCA para cumprir esta decisão.
INTIMEM-SE PESSOALMENTE um dos advogados do Município, para os fins do art. 7º, II, da Lei 12.016/2009, bem como para
adotar as providências necessárias ao cumprimento desta decisão.
APÓS O CUMPRIMENTO DAS DILIGÊNCIAS ACIMA, ENCAMINHEM-SE OS AUTOS AO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL,
vindo, em seguida, os autos conclusos para sentença.
Zé Doca-MA, 27 de junho de 2017. JUÍZA DE DIREITO DENISE PEDROSA TORRES Titular da 1ª Vara da Comarca de Zé
Doca/MA
 

JUIZ DE DIREITO: DENISE PEDROSA TORRES, TITULAR DA 1ª VARA DA COMARCA DE ZÉ DOCA/MA
SECRETARIA JUDICIAL DA 1ª VARA
REG. DISTRIBUIÇÃO Nº. 2680-51.2016.8.10.0063
DENOMINAÇÃO: MANDADO DE SEGURANÇA
IMPETRADO: MUNICÍPIO DE ZÉ DOCA/MA
IMPETRANTE: LAUDENIR MOREIRA BEZERRA
ADVOGADO: Dr. EDWARD GERALDO SILVA PIRES OAB/MA 14.142
Decisão de fl. 114/117

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

LAUDENIR MOREIRA BEZERRA impetrou mandado de segurança em face de ato da Prefeita Municipal de Zé Doca, aduzindo,
em síntese, o seguinte: a) que foi aprovado(a) em concurso público municipal para o cargo de Professor de Educação Infantil - 1º
ao 5º ano - Zona Rural; b) que, homologado o concurso, o(a) impetrante ficou em 53º lugar; c) que no edital do concurso havia
previsão de 15 vagas para esse cargo, e, portanto, o(a) Impetrante seria excedente.
Afirma o(a) postulante que, no decorrer da validade do concurso, foram convocados e nomeados até o 52º lugar, ficando, então,
o(a) impetrante, como o(a) próximo candidato a ser nomeado.
Assevera que houve a contratação temporária por parte do Município de diversos professores para exercer a função acima
mencionada, sendo certo que ao menos cinco professores foram contratados para exercer tal função em escola na Nova
Conquista, Zona Rural de Zé Doca (LEUDILÉIA SOARES DE SOUSA, MARGARETH DO NASCIMENTO LIMA, ANTÔNIA
CLÁUDIA NASCIMENTO DE SOUZA, FRANCILEUDA CARVALHO DA SILVA E RAIMUNDO FERREIRA PEREIRA, fls. 62/63).
Sustenta o(a) impetrante que tais contratações se deram a título precário, exsurgindo daí o direito subjetivo de ser nomeado(a) e
empossado(a), já que outras pessoas foram contratadas temporariamente para exercer a mesma função prevista para o cargo em
que foi aprovado(a), o que comprova que a Administração Pública tem necessidade de convocar os servidores concursados e
aprovados para esse cargo.
Juntou diversos editais e documentos com o fim de comprovar o número de servidores contratados que atualmente exercem a
função de Professor de Educação Infantil - 1ª ao 5ª ano - Zona Rural, bem como para comprovar que é o próximo candidato a ser
nomeado para o cargo, uma vez que o Município nomeou até o candidato de nº 52, ELI MARQUES SILVA, como se vê à fl. 83.
É o breve relatório. Decido.
Conforme já referido, através do Edital nº 01/2014 tornou-se pública a realização de concurso público em debate, havendo
previsão de 15 vagas para o cargo de Professor de Educação Infantil - 1ª ao 5º ano - Zona Rural.  O(A) Impetrante restou aprovado
em 53º lugar, sendo certo que já foram nomeados 52 candidatos (vide fl. 83).
No caso dos autos, verifico que o(a) impetrante comprovou, com a inicial, que foi aprovado(a) para o aludido cargo na 53ª
colocação e que foram convocados até o 52º lugar, sendo certo que, durante a vigência do concurso foram contratadas diversas
pessoas a título precário para exercer a função de Professor de Educação Infantil - 1ª ao 5º ano - Zona Rural, conforme
comprovam os documentos acostados à inicial, fls. 62/63, os quais dão conta de que há vários professores contratados na
ESCOLA MUNICIPAL ROSEANA SARNEY, no Povoado Nova Conquista, ministrando aulas para alunos do 1º ao 5º ano do ensino
fundamental (cinco servidores contratados, conforme fls. 62/63).
O fato de a Administração ter contratado, a título precário, pessoas para exercer idênticas funções do cargo para o qual existe
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candidato aprovado em concurso público aguardando a nomeação, significa dizer que há real necessidade da nomeação do
servidor.
As contratações ou renovações de contratos temporários demonstram a necessidade da Administração Pública no preenchimento
das vagas constantes do Edital do Concurso. A expectativa de direito que se converte em direito subjetivo do candidato aprovado
quando há preterição na ordem de classificação em face da ocupação da vaga correspondente por meio de contrato temporário
e/ou emergencial.
É cristalino o direito líquido e certo do(a) impetrante, conforme jurisprudência do C. STJ a seguir transcrita:
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO FORA DAS VAGAS
PREVISTAS NO EDITAL. SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS NO DECORRER DO PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME.
CARGOS OCUPADOS EM CARÁTER PRECÁRIO. PRECEDENTES DO STF E STJ.
1. A orientação jurisprudencial desta Corte Superior reconhece a existência de direito líquido e certo à nomeação de candidatos
aprovados dentro do número de vagas previsto no edital. Por outro lado, eventuais vagas criadas/surgidas no decorrer da vigência
do concurso público, por si só, geram apenas mera expectativa de direito ao candidato aprovado em concurso público, pois o
preenchimento das referidas vagas está submetido à discricionariedade da Administração Pública.
2. Entretanto, tal expectativa de direito é transformada em direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado se, no decorrer do
prazo de validade do edital, houver a contratação precária de terceiros para o exercício dos cargos vagos, salvo situações
excepcionais plenamente justificadas pela Administração, de acordo com o interesse público.
3. Efetivamente, esta Corte Superior, inclusive em precedentes da minha relatoria (RMS 34.095/BA), entendia pela inexistência de
direito adquirido dos candidatos aprovados em relação a eventuais novas vagas que surgirem no prazo de validade do certame,
caracterizando a investidura ato discricionário da Administração Pública, tampouco direito líquido e certo.
4. Todavia, em recente julgamento (Informativo n. 622/2011), o Supremo Tribunal Federal proclamou entendimento diverso.
5. Ademais, conforme ressaltou o Min. Napoleão Nunes Maiaem caso idêntico, "a Administração não pode, i.g., providenciar
recrutamento de Servidores através de contratação precária para exercer as mesmas funções do cargo para o qual ainda existam
candidatos aprovados aguardando a nomeação" , e logo adiante conclui, "tal direito subjetivo tem fundamento na constatação da
existência de vaga em aberto e da premente necessidade de pessoal apto a prestar o serviço atinente ao cargo em questão" (RMS
29.145/RS, DJe 1º.2.2011).
6. Portanto, no caso concreto, é manifesto que a designação de servidores públicos de seus quadros, ocupantes de cargos
diversos, para exercer a mesma função de candidatos aprovados em certame dentro do prazo de validade, transforma a mera
expectativa em direito líquido e certo, em flagrante preterição a ordem de classificação dos candidatos aprovados em concurso
público.
7. Agravo regimental não provido.
(AgRg nos EDcl nos EDcl no Ag 1398319/ES, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe 9/3/2012).
(grifei)
 Não prover esses cargos, deixando o Edital perder sua validade, poderia configurar perseguição política ou busca de privilégios
por parte do Administrador, pois este vem contratando servidores a título precário sem chamar os aprovados no concurso público.
Dessa forma, entendo que merece ser concedida a segurança, eis que o(s) impetrante(s) tem direito líquido e certo à nomeação.
DISPOSITIVO
Em face do exposto, DEFIRO O PEDIDO DE LIMINAR para determinar que o(a) Impetrante LAUDENIR MOREIRA BEZERRA seja
nomeado para o cargo de Professor de 1ª ao 5º ano - Zona Rural do Município de Zé Doca/MA, no prazo de 30 (trinta) dias, a
contar da intimação da autoridade coatora e do Procurador do Município, sob pena de multa diária, que fixo em R$ 200,00
(duzentos reais), a cargo do servidor municipal responsável pelo cumprimento desta decisão.
Publique-se o teor desta decisão, em resumo, no DJE.
INTIME-SE PESSOALMENTE A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ZÉ DOCA para cumprir esta decisão.
INTIMEM-SE PESSOALMENTE um dos advogados do Município, para os fins do art. 7º, II, da Lei 12.016/2009, bem como para
adotar as providências necessárias ao cumprimento desta decisão.
APÓS O CUMPRIMENTO DAS DILIGÊNCIAS ACIMA, ENCAMINHEM-SE OS AUTOS AO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL,
vindo, em seguida, os autos conclusos para sentença.
Zé Doca-MA, 27 de junho de 2017. JUÍZA DE DIREITO DENISE PEDROSA TORRES Titular da 1ª Vara da Comarca de Zé
Doca/MA

JUIZ DE DIREITO: DENISE PEDROSA TORRES, TITULAR DA 1ª VARA DA COMARCA DE ZÉ DOCA/MA
SECRETARIA JUDICIAL DA 1ª VARA
REG. DISTRIBUIÇÃO Nº. 1254-67.2017.8.10.0063
DENOMINAÇÃO: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
AUTOR: FRANCISCO ROGERIO ROCHA DA SILVA
ADVOGADO(A): Dra. NATÁLIA BARBOSA DE SOUSA OAB/MA 13.269, Dr. RENATO COELHO CUNHA OAB/MA 10.445
REU: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO - CAEMA
Despacho de fl. 29

DESPACHO

Defiro os benefícios da justiça gratuita.
Deixo de designar a audiência de conciliação a que alude o caput do art. 334 do Código de Processual Civil por não vislumbrar na
espécie a possibilidade de composição consensual. Em outros processos similares ao presente, a CEMAR não vem propondo
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conciliação.
Cite-se a ré, para apresentação de contestação, em 15 (quinze) dias, sob pena de presumirem-se verdadeiras as alegações de
fato formuladas pelo autor (NCPC, art. 344), devendo, caso tenha proposta de acordo para o presente caso, ofertá-la em preliminar
da própria contestação.
ZÉ DOCA-MA, 28/06 /2017.  Denise Pedrosa Torres Titular 1ª vara Comarca de Zé Doca/MA

JUIZ DE DIREITO: DENISE PEDROSA TORRES, TITULAR DA 1ª VARA DA COMARCA DE ZÉ DOCA/MA
SECRETARIA JUDICIAL DA 1ª VARA
REG. DISTRIBUIÇÃO Nº. 1311-85.2017.8.10.0063
DENOMINAÇÃO: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
AUTOR: VICENTE DANTAS SOBRINHO
ADVOGADO(A): Dra. ISAURA CRISTINA ARAUJO DE MACEDO OAB/MA 12.639
REU: BANCO BMG S/A
Despacho de fl. 16

DESPACHO

Defiro o pedido de justiça gratuita.
Emende a parte autora a inicial, no prazo de 10 (dez) dias:
a) para juntar aos autos os extratos bancários da sua conta corrente no período em que empréstimo foi concedido (JANEIRO A
ABRIL DE 2016), uma vez que tais documentos são indispensáveis para comprovar que a parte autora não se beneficiou dos
empréstimos objeto desta demanda, bem como são essenciais para a apreciação do pedido de tutela antecipada.
Após decorrido o prazo para a emenda à inicial, certifique-se e façam conclusos.
Publique-se no DJE.
Zé Doca-MA, 27 de junho de 2017.  Denise Pedrosa Torres Titular 1ª vara Comarca de Zé Doca/MA

JUIZ DE DIREITO: DENISE PEDROSA TORRES, TITULAR DA 1ª VARA DA COMARCA DE ZÉ DOCA/MA
SECRETARIA JUDICIAL DA 1ª VARA
REG. DISTRIBUIÇÃO Nº. 1550-89.2017.8.10.0063
DENOMINAÇÃO: CRIMES DE CALÚNIA, INJÚRIA E DIFAMAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO JUIZ SINGULAR
AUTOR: LUIS FERNANDO DE CASTRO BRAGA
ADVOGADO(A): Dr. EDUARDO LUIS BARROS RIBEIRO OAB/MA 6.364
REU: ISRAEL CARDOSO DE SOUSA JUNIOR
Despacho de fls. 09

DESPACHO

Emende a querelante a queixa, no prazo de 15 (quinze) dias, na forma do art. 41/CPP, para apresentar o rol de testemunhas que
pretende ouvir por ocasião da instrução processual. Após o cumprimento do disposto no parágrafo acima, abra-se VISTA AO MPE,
para requerer o que entender de direito, na forma dos artigos 45 e 46, §2º, do CPP. Publique-se no DJE. Decorrido o prazo,
certifique-se e remetam-se os autos ao MPE.
Zé Doca-MA, 27 de junho de 2017.  Denise Pedrosa Torres Titular 1ª vara Comarca de Zé Doca/MA

JUIZ DE DIREITO: DENISE PEDROSA TORRES, TITULAR DA 1ª VARA DA COMARCA DE ZÉ DOCA/MA
SECRETARIA JUDICIAL DA 1ª VARA
REG. DISTRIBUIÇÃO Nº. 1551-74.2017.8.10.0063
DENOMINAÇÃO: CRIMES DE CALÚNIA, INJÚRIA E DIFAMAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO JUIZ SINGULAR
AUTOR: MICHAEL ALVES DA SILVA
ADVOGADO(A): Dr. EDUARDO LUIS BARROS RIBEIRO OAB/MA 6.364
REU: ISRAEL CARDOSO DE SOUSA JUNIOR
Despacho de fls. 10

DESPACHO

Emende a querelante a queixa, no prazo de 15 (quinze) dias, na forma do art. 41/CPP, para apresentar o rol de testemunhas que
pretende ouvir por ocasião da instrução processual. Após o cumprimento do disposto no parágrafo acima, abra-se VISTA AO MPE,
para requerer o que entender de direito, na forma dos artigos 45 e 46, §2º, do CPP. Publique-se no DJE. Decorrido o prazo,
certifique-se e remetam-se os autos ao MPE.
Zé Doca-MA, 27 de junho de 2017.  Denise Pedrosa Torres Titular 1ª vara Comarca de Zé Doca/MA

JUIZ DE DIREITO: DENISE PEDROSA TORRES, TITULAR DA 1ª VARA DA COMARCA DE ZÉ DOCA/MA
SECRETARIA JUDICIAL DA 1ª VARA
REG. DISTRIBUIÇÃO Nº. 1552-59.2017.8.10.0063
DENOMINAÇÃO: CRIMES DE CALÚNIA, INJÚRIA E DIFAMAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO JUIZ SINGULAR
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AUTOR: EGÍDIO MONTEIRO DA SILVA
ADVOGADO(A): Dr. EDUARDO LUIS BARROS RIBEIRO OAB/MA 6.364
REU: ISRAEL CARDOSO DE SOUSA JUNIOR
Despacho de fls. 10

DESPACHO

Emende a querelante a queixa, no prazo de 15 (quinze) dias, na forma do art. 41/CPP, para apresentar o rol de testemunhas que
pretende ouvir por ocasião da instrução processual. Após o cumprimento do disposto no parágrafo acima, abra-se VISTA AO MPE,
para requerer o que entender de direito, na forma dos artigos 45 e 46, §2º, do CPP. Publique-se no DJE. Decorrido o prazo,
certifique-se e remetam-se os autos ao MPE.
Zé Doca-MA, 27 de junho de 2017.  Denise Pedrosa Torres Titular 1ª vara Comarca de Zé Doca/MA

JUIZ DE DIREITO: DENISE PEDROSA TORRES, TITULAR DA 1ª VARA DA COMARCA DE ZÉ DOCA/MA
SECRETARIA JUDICIAL DA 1ª VARA
REG. DISTRIBUIÇÃO Nº. 1553-44.2017.8.10.0063
DENOMINAÇÃO: CRIMES DE CALÚNIA, INJÚRIA E DIFAMAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO JUIZ SINGULAR
AUTOR: EDMILSON DE SOUSA DA SILVA
ADVOGADO(A): Dr. EDUARDO LUIS BARROS RIBEIRO OAB/MA 6.364
REU: ISRAEL CARDOSO DE SOUSA JUNIOR
Despacho de fls. 10

DESPACHO

Emende a querelante a queixa, no prazo de 15 (quinze) dias, na forma do art. 41/CPP, para apresentar o rol de testemunhas que
pretende ouvir por ocasião da instrução processual. Após o cumprimento do disposto no parágrafo acima, abra-se VISTA AO MPE,
para requerer o que entender de direito, na forma dos artigos 45 e 46, §2º, do CPP. Publique-se no DJE. Decorrido o prazo,
certifique-se e remetam-se os autos ao MPE.
Zé Doca-MA, 27 de junho de 2017.  Denise Pedrosa Torres Titular 1ª vara Comarca de Zé Doca/MA

JUIZ DE DIREITO: DENISE PEDROSA TORRES, TITULAR DA 1ª VARA DA COMARCA DE ZÉ DOCA/MA
SECRETARIA JUDICIAL DA 1ª VARA
REG. DISTRIBUIÇÃO Nº. 1554-29.2017.8.10.0063
DENOMINAÇÃO: CRIMES DE CALÚNIA, INJÚRIA E DIFAMAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO JUIZ SINGULAR
AUTOR: FRANCISCO BARROS LIMA
ADVOGADO(A): Dr. EDUARDO LUIS BARROS RIBEIRO OAB/MA 6.364
REU: ISRAEL CARDOSO DE SOUSA JUNIOR
Despacho de fls. 09

DESPACHO

Emende a querelante a queixa, no prazo de 15 (quinze) dias, na forma do art. 41/CPP, para apresentar o rol de testemunhas que
pretende ouvir por ocasião da instrução processual. Após o cumprimento do disposto no parágrafo acima, abra-se VISTA AO MPE,
para requerer o que entender de direito, na forma dos artigos 45 e 46, §2º, do CPP. Publique-se no DJE. Decorrido o prazo,
certifique-se e remetam-se os autos ao MPE.
Zé Doca-MA, 27 de junho de 2017.  Denise Pedrosa Torres Titular 1ª vara Comarca de Zé Doca/MA

JUIZ DE DIREITO: DENISE PEDROSA TORRES JUIZA TITULAR DA 1ª VARA DA COMARCA DE ZÉ DOCA-MA
SECRETARIA JUDICIAL DA 1ª VARA
REG. DISTRIBUIÇÃO Nº 1060-67.2017.8.10.0063
DENOMINAÇÃO: INQUERITO POLICIAL
FLAGRANTEADO: RAIMUNDO NONATO TRINDADE (TECO)
ADVOGADO: Dr. FRANCIMAR REIS DOS SANTOS OAB/MA 13.984
VÍTIMA: SAÚDE PÚBLICA

INTIMAÇÃO

Finalidade: Intimação do(s) Advogado(s): Dr. FRANCIMAR REIS DOS SANTOS OAB/MA 13.984, para comparecer (em) na sala
de Audiência deste Juízo para audiência de INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, designada para o dia 04/07/2017, às 16h:30min.
O(a) advogado(a) deverá comparecer acompanhado de seu cliente independentemente da intimação do mesmo, nos autos da Ação
em epígrafe, em tramite neste Juízo e Secretária Judicial da 1ª Vara. Segue Despacho de folhas 71/72 proferido nos autos: 1.
Trata-se de pedido de rejeição da denúncia, sob a alegação de inépcia.
Não é inepta a denúncia que descreve adequadamente as condutas impingidas aos investigados, preenchendo os requisitos do
art. 41 do CPP. Havendo evidências da prática, em tese, dos crimes relacionados às fls. 0/1 a 0/3, acusações não elididas na
defesa preambular, impõe-se o recebimento da denúncia.
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 2. Recebo a denúncia oferecida em desfavor de RAIMUNDO NONATO TRINDADE ("TECO"), uma vez que as condições exigidas
pela lei para o exercício da ação penal encontram-se presentes, e, ainda, porque os fatos ali narrados, com amparo nas provas
colhidas na fase inquisitorial, constitui(em) crime(s), com indícios de que o denunciado seja o autor. Ademais, as circunstâncias da
apreensão e a quantidade de droga apreendida nestes autos (33 pedras do entorpecente "crack" escondidas na casinha do
cachorro, no quintal da residência do denunciado), segundo o que consta na denúncia, nos autos do inquérito policial e no laudo de
constatação preliminar, autorizam o recebimento da denúncia com a capitulação penal no art. 33 da Lei 11.343/2006.
Ressalto que para o recebimento da denúncia, basta a existência de laudo de constatação da natureza e quantidade da droga,
firmado por perito oficial ou, na falta deste, por pessoa idônea. A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que o laudo
toxicológico definitivo pode ser juntado no curso da ação penal.
3. Oficie-se ao ICRIM e à Delegacia de Polícia local, determinando que aquele órgão encaminhe a este juízo, no prazo máximo de
05 (cinco) dias, o laudo químico-toxicológico definitivo da droga apreendida. Diligencie a Secretaria junto ao Delegado de Polícia
Regional de Zé Doca.
4. Designo, desde já, audiência de instrução e julgamento para o dia 04/07/2017, às16:30horas, ocasião em que serão ouvidas as
testemunhas arroladas na denúncia e nas defesas preliminares, interrogadas as acusadas e realizados os debates orais.
5. Intimem-se e/ou requisitem-se as testemunhas arroladas na denúncia e as testemunhas arroladas nas defesas preliminares para
comparecerem à audiência.
6. REQUISITE-SE O RÉU PRESO. CITE-SE E INTIME-SE O RÉU PESSOALMENTE.
Intimem-se o Defensor constituído (via DJE) e o MP (pessoalmente).
7. JUNTEM-SE CERTIDÕES DE ANTECEDENTES CRIMINAIS DO DENUNCIADO, NO MÁXIMO ATÉ A DATA DA AUDIÊNCIA.
PESQUISE-SE TAMBÉM NO BANCO DE MANDADOS DE PRISÃO DO CNJ E NO SISTEMA SIISP.
 Zé Doca-MA, 27 de junho de 2017. DENISE PEDROSA TORRES JUÍZA TITULAR DA 1ª VARA DA COMARCA DE ZÉ DOCA/MA.

JUIZ DE DIREITO: DENISE PEDROSA TORRES JUIZA TITULAR DA 1ª VARA DA COMARCA DE ZÉ DOCA-MA
SECRETARIA JUDICIAL DA 1ª VARA
REG. DISTRIBUIÇÃO Nº 1312-70.2017.8.10.0063
DENOMINAÇÃO: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQUERENTE: RAIMUNDO VIEIRA DOS SANTOS
ADVOGADA: Dra. ISAURA CRISTINA ARAUJO DE MACEDO OAB/MA 12.639
REQUERIDO: BANCO BMG S/A

INTIMAÇÃO

Finalidade: Intimação do(s) Advogado(s): Dra. ISAURA CRISTINA ARAUJO DE MACEDO OAB/MA 12.639, para comparecer (em)
na sala de Audiência deste Juízo para audiência de CONCILIAÇÃO, INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, designada para o dia
31/10/2017, às 11h:10min. O(a) advogado(a) deverá comparecer acompanhado de seu cliente independentemente da intimação
do mesmo, nos autos da Ação em epígrafe, em tramite neste Juízo e Secretária Judicial da 1ª Vara. Segue Decisão de folhas
15/16 proferido nos autos: Narra a parte autora, aposentado(a)/pensionista, que estaria sofrendo descontos em seu benefício
(INSS) relativos a um empréstimo que não realizou.
Juntou extratos à inicial.
Assim, pleiteia o(a) demandante a concessão de tutela antecipada para que o INSS se abstenha de efetuar descontos em seus
rendimentos.
Para a concessão da tutela antecipada, é necessário sejam preenchidos os requisitos constantes no Código de Processo Civil.
Não obstante as declarações constantes na petição inicial e documentos anexos sejam unilaterais no sentido de que a parte autora
não celebrou contrato de empréstimo em consignação impugnado, verifico, em sede de análise perfunctória, que as atitudes do(a)
demandante denotam que, efetivamente, não foi beneficiado(a) com o aludido empréstimo.
O periculum in mora é evidente, uma vez que a parte autora necessita do valor integral do seu benefício previdenciário para fazer
face às suas despesas correntes, notadamente de caráter alimentar.
Com isto, encontram-se presentes os pressupostos legais necessários para o deferimento da tutela liminar, dada a
verossimilhança da alegação, bem como a relevância do direito à subsistência do autor, em face da natureza alimentar do
benefício.
Ademais, da análise dos extratos bancários juntados com a petição inicial, não consta qualquer crédito em conta bancária do valor
do empréstimo ora impugnado.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, defiro a tutela de urgência, para determinar que o INSS se abstenha de efetuar descontos nos proventos da
parte autora (pensão ou aposentadoria) referentes a eventual débito da parte autora com o Banco réu (um empréstimo no valor de
R$ 7.029,72 (prestações de R$ 212,86), nº do contrato 807574561 até o julgamento da presente ação. Deverá o INSS, no prazo de
05 (cinco) dias, proceder à suspensão dos referidos descontos (Nº DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DEVERÁ CONSTAR NO
OFÍCIO, FL. 09, sob pena do pagamento de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), a cargo do servidor diretamente responsável
pelo cumprimento da decisão.
Oficie-se ao INSS para cumprimento desta decisão, no prazo de 05 (cinco) dias. Intime-se a demandada para conhecer desta
decisão. Ante a solicitação contida na inicial, concedo à parte Autora os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita nos termos do
art. 4º da Lei nº 1.060/50.
Designo o dia 31/10 de 2017, às 11:10 horas, para a realização de audiência una de conciliação, instrução e julgamento (Juizado
Especial Cível). Cite-se e intime-se a parte reclamada, devendo constar no mandado quanto a obrigatoriedade de apresentação de
peça defensiva em audiência, bem como registro pertinente às advertências constantes nos arts. 19, § 2º c/c art. 20, ambos da Lei
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9.099/95, assim como quanto à possibilidade de inversão do ônus da prova(art. 6º,VIII, do CDC).
Intime-se a parte autora, na pessoa de sua advogada, via DJE.
Publique-se no DJE.
Oficie-se imediatamente ao INSS para o cumprimento desta decisão.
Vistos em correição.
Zé Doca-MA,  26 de junho de 2017. DENISE PEDROSA TORRES JUÍZA TITULAR DA 1ª VARA DA COMARCA DE ZÉ DOCA/MA.

JUIZ DE DIREITO: DENISE PEDROSA TORRES JUIZA TITULAR DA 1ª VARA DA COMARCA DE ZÉ DOCA-MA
SECRETARIA JUDICIAL DA 1ª VARA
REG. DISTRIBUIÇÃO Nº 1334-31.2017.8.10.0063
DENOMINAÇÃO: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQUERENTE: JOSE DE SOUSA LIMA
ADVOGADO(A): Dra. WELMA FERREIRA GENTIL AMORIM OAB/MA 5.751, Dr. VALTER BELO AMORIM OAB/MA 5.871
REQUERIDO: BANCO ITAÚCARD S/A

INTIMAÇÃO

Finalidade: Intimação do(s) Advogado(s): Dra. WELMA FERREIRA GENTIL AMORIM OAB/MA 5.751, Dr. VALTER BELO
AMORIM OAB/MA 5.871, para comparecer (em) na sala de Audiência deste Juízo para audiência de CONCILIAÇÃO,
INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, designada para o dia 31/10/2017, às 09h:30min. O(a) advogado(a) deverá comparecer
acompanhado de seu cliente independentemente da intimação do mesmo, nos autos da Ação em epígrafe, em tramite neste Juízo
e Secretária Judicial da 1ª Vara. Segue Decisão de folhas 18 proferido nos autos: Dispensado o relatório.
DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA e determino ao Reclamado que exclua o nome do(a) requerente dos bancos de
dados de qualquer instituição de limitação ao crédito, no prazo de 10 (dez) dias a contar da sua intimação, vedada a reinclusão,
pelo débito discutido nesta demanda, até a decisão final do processo, porque presentes os pressupostos cautelares do fumus boni
iuris e do periculum in mora ensejadores da medida, ante a verossimilhança do seu direito constatada pela análise dos
documentos acostados à petição inicial, uma vez que  o débito está sendo discutido em juízo, bem assim porque o crédito afigura-
se de fundamental importância nas relações de consumo, objeto de proteção constitucional (CF, art. 5º, XXXII).
Intime-se a parte Reclamada para cumprimento da decisão no prazo assinado, sob pena de multa diária de R$ 300,00.
Designo AUDIÊNCIA UNA DE CONCILIAÇÃO, INSTRUÇÃO E JULGAMENTO PARA O DIA 31/10/2017, ÀS 09:30 HORAS.
Cite-se e intime-se a requerida, sob as advertências legais, preferencialmente mediante carta de citação e intimação para a
audiência una de conciliação, instrução e julgamento.
Intime-se a parte autora por meio de seu advogado, via publicação no DJE. As partes deverão ser intimadas para trazer as
testemunhas para serem ouvidas em banca, até o número de três, bem como para, ainda por ocasião da audiência, juntar todas as
provas que tiverem.  
Publique-se no DJE.
Zé Doca (MA), 21 de junho de 2017. DENISE PEDROSA TORRES JUÍZA TITULAR DA 1ª VARA DA COMARCA DE ZÉ
DOCA/MA.

JUIZ DE DIREITO: DENISE PEDROSA TORRES JUIZA TITULAR DA 1ª VARA DA COMARCA DE ZÉ DOCA-MA
SECRETARIA JUDICIAL DA 1ª VARA
REG. DISTRIBUIÇÃO Nº 1360-29.2017.8.10.0063
DENOMINAÇÃO: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQUERENTE: EDILENE DE SOUSA GOVEIA
ADVOGADO(A): Dra. DEBORA CUTRIM PEREIRA OAB/MA 11.856-A
REQUERIDO: ANTÔNIO P. GOMES FILHO, INSTITUTO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL DO MARANHÃO

 
INTIMAÇÃO

Finalidade: Intimação do(s) Advogado(s): Dra. DEBORA CUTRIM PEREIRA OAB/MA 11.856-A, para comparecer (em) na sala de
Audiência deste Juízo para audiência de CONCILIAÇÃO, INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, designada para o dia 31/10/2017, às
10h:10min. O(a) advogado(a) deverá comparecer acompanhado de seu cliente independentemente da intimação do mesmo, nos
autos da Ação em epígrafe, em tramite neste Juízo e Secretária Judicial da 1ª Vara. Segue Decisão de folhas 16 proferido nos
autos: Dispensado o relatório.
DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA e determino ao Reclamado que exclua o nome do(a) requerente dos bancos de
dados de qualquer instituição de limitação ao crédito, no prazo de 10 (dez) dias a contar da sua intimação, vedada a reinclusão,
pelo débito discutido nesta demanda, até a decisão final do processo, porque presentes os pressupostos cautelares do fumus boni
iuris e do periculum in mora ensejadores da medida, ante a verossimilhança do seu direito constatada pela análise dos
documentos acostados à petição inicial, uma vez que  o débito está sendo discutido em juízo, bem assim porque o crédito afigura-
se de fundamental importância nas relações de consumo, objeto de proteção constitucional (CF, art. 5º, XXXII).
Intime-se a parte Reclamada para cumprimento da decisão no prazo assinado, sob pena de multa diária de R$ 300,00.
Designo AUDIÊNCIA UNA DE CONCILIAÇÃO, INSTRUÇÃO E JULGAMENTO PARA O DIA 31/10/2017, ÀS 10:10 HORAS.
Cite-se e intime-se a requerida, sob as advertências legais, preferencialmente mediante carta de citação e intimação para a
audiência una de conciliação, instrução e julgamento.
Intime-se a parte autora por meio de seu advogado, via publicação no DJE. As partes deverão ser intimadas para trazer as
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testemunhas para serem ouvidas em banca, até o número de três, bem como para, ainda por ocasião da audiência, juntar todas as
provas que tiverem.  
Publique-se no DJE.
Zé Doca (MA), 21 de junho de 2017. DENISE PEDROSA TORRES JUÍZA TITULAR DA 1ª VARA DA COMARCA DE ZÉ
DOCA/MA.

JUIZ DE DIREITO: DENISE PEDROSA TORRES JUIZA TITULAR DA 1ª VARA DA COMARCA DE ZÉ DOCA-MA
SECRETARIA JUDICIAL DA 1ª VARA
REG. DISTRIBUIÇÃO Nº 1383-72.2017.8.10.0063
DENOMINAÇÃO: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQUERENTE: NILDE PEREIRA RIBEIRO
ADVOGADA: Dra. ISAURA CRISTINA ARAUJO DE MACEDO OAB/MA 12.639
REQUERIDO: BANCO OMNI S/A CRE. FINANC. E INVESTIMENTO

 
INTIMAÇÃO

Finalidade: Intimação do(s) Advogado(s): Dra. ISAURA CRISTINA ARAUJO DE MACEDO OAB/MA 12.639, para comparecer (em)
na sala de Audiência deste Juízo para audiência de INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, designada para o dia 31/10/2017, às
09h:50min. O(a) advogado(a) deverá comparecer acompanhado de seu cliente independentemente da intimação do mesmo, nos
autos da Ação em epígrafe, em tramite neste Juízo e Secretária Judicial da 1ª Vara. Segue Decisão de folhas 11 proferido nos
autos: Dispensado o relatório.
DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA e determino ao Reclamado que exclua o nome do(a) requerente dos bancos de
dados de qualquer instituição de limitação ao crédito, no prazo de 10 (dez) dias a contar da sua intimação, vedada a reinclusão,
pelo débito discutido nesta demanda, até a decisão final do processo, porque presentes os pressupostos cautelares do fumus boni
iuris e do periculum in mora ensejadores da medida, ante a verossimilhança do seu direito constatada pela análise dos
documentos acostados à petição inicial, uma vez que  o débito está sendo discutido em juízo, bem assim porque o crédito afigura-
se de fundamental importância nas relações de consumo, objeto de proteção constitucional (CF, art. 5º, XXXII).
Intime-se a parte Reclamada para cumprimento da decisão no prazo assinado, sob pena de multa diária de R$ 300,00.
Designo AUDIÊNCIA UNA DE CONCILIAÇÃO, INSTRUÇÃO E JULGAMENTO PARA O DIA 31/10/2017, ÀS 09:50 HORAS.
Cite-se e intime-se a requerida, sob as advertências legais, preferencialmente mediante carta de citação e intimação para a
audiência una de conciliação, instrução e julgamento.
Intime-se a parte autora por meio de seu advogado, via publicação no DJE. As partes deverão ser intimadas para trazer as
testemunhas para serem ouvidas em banca, até o número de três, bem como para, ainda por ocasião da audiência, juntar todas as
provas que tiverem.  
Publique-se no DJE.
Zé Doca (MA), 21 de junho de 2017. DENISE PEDROSA TORRES JUÍZA TITULAR DA 1ª VARA DA COMARCA DE ZÉ
DOCA/MA.

JUIZ DE DIREITO: DENISE PEDROSA TORRES JUIZA TITULAR DA 1ª VARA DA COMARCA DE ZÉ DOCA-MA
SECRETARIA JUDICIAL DA 1ª VARA
REG. DISTRIBUIÇÃO Nº 1410-55.2017.8.10.0063
DENOMINAÇÃO: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQUERENTE: RAIMUNDO COSTA
ADVOGADO(A): Dra. WELMA FERREIRA GENTIL AMORIM OAB/MA 5.751, Dr. VALTER BELO AMORIM OAB/MA 5.871
REQUERIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

INTIMAÇÃO

Finalidade: Intimação do(s) Advogado(s): Dra. WELMA FERREIRA GENTIL AMORIM OAB/MA 5.751, Dr. VALTER BELO
AMORIM OAB/MA 5.871, para comparecer (em) na sala de Audiência deste Juízo para audiência de CONCILIAÇÃO,
INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, designada para o dia 31/10/2017, às 10h:50min. O(a) advogado(a) deverá comparecer
acompanhado de seu cliente independentemente da intimação do mesmo, nos autos da Ação em epígrafe, em tramite neste Juízo
e Secretária Judicial da 1ª Vara. Segue Decisão de folhas 19 proferido nos autos: Dispensado o relatório.
DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA e determino ao Reclamado que exclua o nome do(a) requerente dos bancos de
dados de qualquer instituição de limitação ao crédito, no prazo de 10 (dez) dias a contar da sua intimação, vedada a reinclusão,
pelo débito discutido nesta demanda, até a decisão final do processo, porque presentes os pressupostos cautelares do fumus boni
iuris e do periculum in mora ensejadores da medida, ante a verossimilhança do seu direito constatada pela análise dos
documentos acostados à petição inicial, uma vez que  o débito está sendo discutido em juízo, bem assim porque o crédito afigura-
se de fundamental importância nas relações de consumo, objeto de proteção constitucional (CF, art. 5º, XXXII).
Intime-se a parte Reclamada para cumprimento da decisão no prazo assinado, sob pena de multa diária de R$ 300,00.
Designo AUDIÊNCIA UNA DE CONCILIAÇÃO, INSTRUÇÃO E JULGAMENTO PARA O DIA _31/10/2017, ÀS 10:50 HORAS.
Cite-se e intime-se a requerida, sob as advertências legais, preferencialmente mediante carta de citação e intimação para a
audiência una de conciliação, instrução e julgamento.
Intime-se a parte autora por meio de sua advogada, via publicação no DJE. As partes deverão ser intimadas para trazer as
testemunhas para serem ouvidas em banca, até o número de três, bem como para, ainda por ocasião da audiência, juntar todas as

Página 2338 de 2382 Diário da Justiça Eletrônico Disponibilização: 30/06/2017
Edição nº 114/2017 Publicação: 03/07/2017

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO - Praça Dom Pedro II, s/n Centro - CEP 65010-905 - São Luis-MA - Fone: (98) 2106-9000 - www.tjma.jus.br
Diário da Justiça Eletrônico - Diretoria Judiciária - Coordenadoria de Jurisprudência e Publicações - Fone: (98) 2106 9805 / 9810 / 9896 / 9897 - publicacoes@tj.ma.gov.br



provas que tiverem.  
Publique-se no DJE.
Zé Doca (MA), 27 de junho de 2017. DENISE PEDROSA TORRES JUÍZA TITULAR DA 1ª VARA DA COMARCA DE ZÉ
DOCA/MA.

JUIZ DE DIREITO: DENISE PEDROSA TORRES JUIZA TITULAR DA 1ª VARA DA COMARCA DE ZÉ DOCA-MA
SECRETARIA JUDICIAL DA 1ª VARA
REG. DISTRIBUIÇÃO Nº 1412-25.2017.8.10.0063
DENOMINAÇÃO: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQUERENTE: RAIMUNDO COSTA
ADVOGADO(A): Dra. WELMA FERREIRA GENTIL AMORIM OAB/MA 5.751, Dr. VALTER BELO AMORIM OAB/MA 5.871
REQUERIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

INTIMAÇÃO

Finalidade: Intimação do(s) Advogado(s): Dra. WELMA FERREIRA GENTIL AMORIM OAB/MA 5.751, Dr. VALTER BELO
AMORIM OAB/MA 5.871, para comparecer (em) na sala de Audiência deste Juízo para audiência de CONCILIAÇÃO,
INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, designada para o dia 31/10/2017, às 10h:30min. O(a) advogado(a) deverá comparecer
acompanhado de seu cliente independentemente da intimação do mesmo, nos autos da Ação em epígrafe, em tramite neste Juízo
e Secretária Judicial da 1ª Vara. Segue Decisão de folhas 19 proferido nos autos: Dispensado o relatório.
DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA e determino ao Reclamado que exclua o nome do(a) requerente dos bancos de
dados de qualquer instituição de limitação ao crédito, no prazo de 10 (dez) dias a contar da sua intimação, vedada a reinclusão,
pelo débito discutido nesta demanda, até a decisão final do processo, porque presentes os pressupostos cautelares do fumus boni
iuris e do periculum in mora ensejadores da medida, ante a verossimilhança do seu direito constatada pela análise dos
documentos acostados à petição inicial, uma vez que  o débito está sendo discutido em juízo, bem assim porque o crédito afigura-
se de fundamental importância nas relações de consumo, objeto de proteção constitucional (CF, art. 5º, XXXII).
Intime-se a parte Reclamada para cumprimento da decisão no prazo assinado, sob pena de multa diária de R$ 300,00.
Designo AUDIÊNCIA UNA DE CONCILIAÇÃO, INSTRUÇÃO E JULGAMENTO PARA O DIA 31/10/2017, ÀS 10:30 HORAS.
Cite-se e intime-se a requerida, sob as advertências legais, preferencialmente mediante carta de citação e intimação para a
audiência una de conciliação, instrução e julgamento.
Intime-se a parte autora por meio de seu advogado, via publicação no DJE. As partes deverão ser intimadas para trazer as
testemunhas para serem ouvidas em banca, até o número de três, bem como para, ainda por ocasião da audiência, juntar todas as
provas que tiverem.  
Publique-se no DJE.
Zé Doca (MA), 21 de junho de 2017. DENISE PEDROSA TORRES JUÍZA TITULAR DA 1ª VARA DA COMARCA DE ZÉ
DOCA/MA.

JUIZ DE DIREITO: DENISE PEDROSA TORRES JUIZA TITULAR DA 1ª VARA DA COMARCA DE ZÉ DOCA-MA
SECRETARIA JUDICIAL DA 1ª VARA
REG. DISTRIBUIÇÃO Nº 1419-17.2017.8.10.0063
DENOMINAÇÃO: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQUERENTE: MARIA FERREIRA SOUZA
ADVOGADO: Dr. HENRIQUE HOLANDA DE LIMA OAB/MA 11.145
REQUERIDO: BANCO PAN

 
INTIMAÇÃO

Finalidade: Intimação do(s) Advogado(s): Dr. HENRIQUE HOLANDA DE LIMA OAB/MA 11.145, para comparecer (em) na sala de
Audiência deste Juízo para audiência de CONCILIAÇÃO, designada para o dia 29/08/2017, às 17h:00min. O(a) advogado(a)
deverá comparecer acompanhado de seu cliente independentemente da intimação do mesmo, nos autos da Ação em epígrafe, em
tramite neste Juízo e Secretária Judicial da 1ª Vara. Segue Despacho de folhas 20/21 proferido nos autos: Intime-se a autora,
por intermédio do seu advogado, para juntar aos autos, até a data da audiência abaixo designada, os extratos bancários da sua
conta bancária no período em que empréstimo foi concedido (fevereiro a julho de 2015), uma vez que tais documentos são
indispensáveis para comprovar que a parte autora não se beneficiou dos empréstimos objeto desta demanda.
Ante a solicitação contida na inicial, concedo à Autora os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita nos termos do art. 4º da Lei
nº 1.060/50.
DESIGNO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO (PROCEDIMENTO COMUM DO NOVO CPC) PARA O DIA 29/08/2017, ÀS 17:00
HORAS. A audiência será realizada pelo(a) Conciliador(a) da Primeira Vara desta Comarca, na Sala de Audiências da Primeira
Vara, Fórum de Zé Doca/MA.
CITE(M)-SE E INTIME(M)-SE A(S) PARTE(S) RÉ(S) POR CARTA DE INTIMAÇÃO, VIA CORREIOS, COM AVISO DE
RECEBIMENTO-AR. O prazo para contestação (de quinze dias úteis) será contado a partir da realização da audiência. A ausência
de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. A presente citação
deve ser acompanhada de cópia da petição inicial.
Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante,
por meio de procuração específica, com outorga de poderes para negociar e transigir). A ausência injustificada é considerada ato
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atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionada com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do
valor da causa. As partes devem estar acompanhadas de seus advogados.
Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de quinze dias úteis apresente manifestação,
oportunidade em que:
 I - havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se deseja o julgamento antecipado;
II - havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de provas relacionadas a
eventuais questões incidentais;
 III - em sendo formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora apresentar resposta à
reconvenção.
Uma via desta decisão servirá como mandado.
A parte autora será intimada por meio de seu advogado, via publicação no DJE. Expeça-se carta de citação e intimação para a
parte requerida, via Correios com AR.
Publique-se no DJE.
Zé Doca-MA, 06 de junho de 2017. DENISE PEDROSA TORRES JUÍZA TITULAR DA 1ª VARA DA COMARCA DE ZÉ DOCA/MA.

JUIZ DE DIREITO: DENISE PEDROSA TORRES, TITULAR DA 1ª VARA DA COMARCA DE ZÉ DOCA/MA
SECRETARIA JUDICIAL DA 1ª VARA
REG. DISTRIBUIÇÃO Nº. 800-87.2017.8.10.0063
DENOMINAÇÃO: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
AUTOR: LARISSA ELOI CASTRO SANTOS
REU: TVN – TELECOMUNICAÇÕES DO NORDESTE LTDA
ADVOGADO(A): ANTÔNIO CÉSAR DE ARAÚJO FREITAS OAB/MA 4.695, RUY EDUARDO VILLAS BOAS SANTOS OAB/MA
4.735

INTIMAÇÃO

Finalidade: Intimação do(s) Advogado(s): ANTÔNIO CÉSAR DE ARAÚJO FREITAS OAB/MA 4.695, RUY EDUARDO VILLAS
BOAS SANTOS OAB/MA 4.735, para comparecer (em) na sala de Audiência deste Juízo para audiência de CONCILIAÇÃO,
INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, designada para o dia 11/07/2017, às 16h:20min bem como tomar ciência da decisão proferida
proferida nos autos da Ação em epígrafe, em tramite neste Juízo e Secretária Judicial da 1ª Vara transcrita a seguir: DECISÃO:
Dispensado o relatório.
Narra a parte autora, em síntese, que, seu nome foi inscrito em cadastros de inadimplentes em razão de um suposto débito junto
ao reclamado. Ocorre que a reclamante não reconhece suposta dívida uma vez que não usufruiu dos serviços prestados pela
reclamada, conforme alegações contidas na inicial.
Ao final requereu que a reclamada retire o nome da reclamante dos cadastros de inadimplentes.
 É o breve relatório. Decido.
Constam nos autos que parte ré inseriu o nome da parte autora em cadastros de inadimplentes referente a um débito na qual a
parte autora desconhece, conforme alegação.
 Portanto, da análise da petição inicial e dos documentos anexos, vislumbro a verossimilhança nas alegações da parte autora, bem
como o perigo da demora, consistente na limitação de crédito da parte autora, podendo ter prejuízos de toda a ordem.
Presente, o periculum in mora, posto que o nome negativado em cadastros de inadimplentes causa, inevitavelmente, uma série de
transtornos.
Desse modo, concedo a liminar pretendida e determino que a TVN - Telecomunizações do Nordeste Ltda  retire o nome da parte
autora (CPF nº 017888103-17) dos cadastros de inadimplentes referente ao débito objeto do presente processo, no prazo de 10
(dez) dias, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais).
Intime-se o reclamado, com urgência, por FAX ou telefone, certificando-se nos autos para o imediato cumprimento da decisão.
Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 11/07/ 2017, às 16:20 horas.
Cite-se e intime-se a parte reclamada, devendo constar no mandado quanto à possibilidade de apresentação de peça defensiva
em audiência, bem como registro pertinente às advertências constantes nos arts. 19, § 2º c/c 20, ambos da Lei nº. 9.099/95, assim
como quanto à possibilidade de inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC).
Intime-se a parte autora (através de seu advogado constituído), consignando em sua comunicação as ressalvas previstas no art.
19, § 2º c/c art. 51, I, ambas da LJEC. Publique-se no DJE.
Zé Doca/MA, 26/04/2017.
ADVERTÊNCIAS: 1 - As intimações da parte autora e da parte ré nos processos que tramitam perante a VARA CÍVEL, caso
tenham advogado constituído nos autos, serão feitos exclusivamente através de seu patrono, via publicação do DJE (Diário de
Justiça Eletrônico) e não mais pessoalmente. (Portaria nº 05/2013). Zé Doca-MA 29 de Junho de 2017. Denise Pedrosa Torres
Juíza de Direito Titular da 1ª Vara da Comarca de Zé Doca-MA

Segunda Vara de Zé Doca

PROCESSO Nº. 2441-47.2016.8.10.0063
PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
PARTE AUTORA: ELIVANY CAVALCANTE PEREIRA ARAÚJO
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ADVOGADA: DRA. ISAURA CRISTINAARAUJO DE MACEDO OAB/MA 12639
PARTE RÉ: AMIL ASSISTÊNCIA INTERNACIONAL S/A

DECISÃO

CLEYCIANE CAVALCANTE PEREIRA ARAÚJO requereu a concessão de tutela de urgência, ao argumento de que necessita
realizar com urgência procedimento cirúrgico e que o seu plano de saúde que tem como prestador a parte requerida não autorizou
o procedimento.
Juntaram-se os documentos de fls. 06/27 e 33.
O Ministério Público Estadual se manifestou às fls. 45.
Decido.
Estabelece o art. 300 do CPC:
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de
dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Compulsando os autos, observo que a parte autora comprova que é filiada ao plano de saúde da parte requerida, conforme fls. 09,
bem como comprova que apresenta escoliose toracolombar grave e que necessita ser realizar procedimento cirúrgico com
urgência, conforme atesta o laudo de fls. 10 e 33.
Ademais, já consta orçamento da própria requerida referente ao procedimento cirúrgico na autora, conforme fls. 13, todavia, a
cirurgia até a presente data não foi agendada.
Assim, entendo que há elementos que evidenciem a probabilidade do direito da parte autora.
Por outro lado, observo, conforme laudo médico constante dos autos (fls. 33), que a não realização do procedimento na parte
autora poderá causar a "problemas graves tanto músculoesquelético quanto ao sistema cardiorrespiratório".
Assim, observo que o perigo de dano à saúde da vítima resta também evidenciado nos autos.
ANTE O EXPOSTO, com fundamento no art. 300 do CPC, concedo tutela de urgência com o fim de obrigar a parte requerida a
providenciar no prazo de 72 (setenta e duas) horas, a realização e custeio do procedimento cirúrgico na parte autora, conforme
exposto nos laudos médicos constante dos autos, do orçamento nº. 2.684 (fls. 13) e da guia de internação de fls. 14/28, sob pena
de incorrer em multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) por descumprimento, sendo esta limitada a R$ 100.000,00.
Designo audiência de conciliação para o dia 12 do mês de setembro do ano de 2017, às 10 horas e 30 minutos, a ser realizada na
sala de audiências desta vara.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se, inclusive a parte requerida através de carta/sedex com AR, observando os endereços da
inicial e das fls. 25.
Cumpra-se com urgência.

Zé Doca, 01/06/2017.

DENISE PEDROSA TORRES
Juíza de Direito Titular da 1ª Vara de Zé Doca,
Respondendo pela 2ª Vara de Zé Doca/MA.

PROCESSO Nº.1310-03.2017.8.10.0063
JUIZADO ESPECIAL CIVEL
PARTE REQUERENTE: RAIMUNDA NONATA SOEIRO PEREIRA
ADVOGADA: DRA. ISAURA CRISTINA ARAUJO DE MACEDO OAB/MA 12639
PARTE REQUERIDA: BANCO PAN CARTÕES

DESPACHO

1. Recebido hoje.
2. Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 22 do mês de agosto do corrente ano, às 15 horas e 15
minutos,a ser realizada na sala de audiências desta vara.
3. Intimações necessárias.
4. Cite-se/intime-se a parte requerida para comparecer à audiência ora designada, ocasião em que, não havendo acordo, poderá
defender-se, advertindo-o que caso não compareça, ou não se faça representar por preposto com poderes para transigir, ou caso
não se defenda, inclusive por não ter advogado, presumir-se-ão verdadeiros os fatos articulados pelo autor, salvo se o contrário
resultar da prova dos autos.

5. Intime-se as partes a se fazerem acompanhar de todas as provas documentais e testemunhais que tiverem.

6. Cumpra-se.

Zé Doca/MA, 05 de junho de 2017

DENISE PEDROSA TORRES
JUÍZA DE DIREITO TITULAR DA 1ª VARA DE ZÉ DOCA.
RESPONDENDO PELA 2ª

Página 2341 de 2382 Diário da Justiça Eletrônico Disponibilização: 30/06/2017
Edição nº 114/2017 Publicação: 03/07/2017

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO - Praça Dom Pedro II, s/n Centro - CEP 65010-905 - São Luis-MA - Fone: (98) 2106-9000 - www.tjma.jus.br
Diário da Justiça Eletrônico - Diretoria Judiciária - Coordenadoria de Jurisprudência e Publicações - Fone: (98) 2106 9805 / 9810 / 9896 / 9897 - publicacoes@tj.ma.gov.br



PROCESSO Nº.1381.05.2017.8.10.0063
NATUREZA: RITO DO JUIZADO ESPECIAL CIVEL
REQUERENTE:MARIANO ARAUJO DA SILVA
ADVOGADA: DRA. ISAURA CRISTINA ARAUJO DE MACEDO OAB/MA 12639
REQUERIDO: B V FINANCEIRA S.A

DESPACHO

1. Recebido hoje.
2. Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 22 do mês de agosto do corrente ano, às 14 horas e 30
minutos,a ser realizada na sala de audiências desta vara.
3. Intimações necessárias.
4. Cite-se/intime-se a parte requerida para comparecer à audiência ora designada, ocasião em que, não havendo acordo, poderá
defender-se, advertindo-o que caso não compareça, ou não se faça representar por preposto com poderes para transigir, ou caso
não se defenda, inclusive por não ter advogado, presumir-se-ão verdadeiros os fatos articulados pelo autor, salvo se o contrário
resultar da prova dos autos.

5. Intime-se as partes a se fazerem acompanhar de todas as provas documentais e testemunhais que tiverem.

6. Cumpra-se.

Zé Doca/MA, 05 de junho de 2017

DENISE PEDROSA TORRES
JUÍZA DE DIREITO TITULAR DA 1ª VARA DE ZÉ DOCA.
RESPONDENDO PELA 2ª

PROCESSO Nº.1382.87.2017.8.10.0063
NATUREZA: RITO DO JUIZADO ESPECIAL CIVEL
REQUERENTE:MARIANO ARAUJO DA SILVA
ADVOGADA: DRA. ISAURA CRISTINA ARAUJO DA SILVA OAB/MA12639
REQUERIDO: BANCO CITIBANK S.A

DESPACHO

1. Recebido hoje.
2. Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 22 do mês de agosto do corrente ano, às 14 horas e 15
minutos,a ser realizada na sala de audiências desta vara.
3. Intimações necessárias.
4. Cite-se/intime-se a parte requerida para comparecer à audiência ora designada, ocasião em que, não havendo acordo, poderá
defender-se, advertindo-o que caso não compareça, ou não se faça representar por preposto com poderes para transigir, ou caso
não se defenda, inclusive por não ter advogado, presumir-se-ão verdadeiros os fatos articulados pelo autor, salvo se o contrário
resultar da prova dos autos.

5. Intime-se as partes a se fazerem acompanhar de todas as provas documentais e testemunhais que tiverem.

6. Cumpra-se.

Zé Doca/MA, 05 de junho de 2017

DENISE PEDROSA TORRES
JUÍZA DE DIREITO TITULAR DA 1ª VARA DE ZÉ DOCA.
RESPONDENDO PELA 2ª

Processo nº.1397-56.2017.8.10.0063
JUIZADO ESPECIAL CIVEL
PARTE REQUERENTE: MARIA JOSÉ DA SILVA
ADVOGADO: DR. PÉRICLES A ARAÚJO PINHEIRO OAB/MA 11292
PARTE REQUERIDA: COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO - CEMAR

DESPACHO

Recebido hoje.
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Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 21 do mês de agosto do corrente ano, às 08 horas e 30
minutos,a ser realizada na sala de audiências desta vara.
Intimações necessárias.
Cite-se/intime-se a parte requerida para comparecer à audiência ora designada, ocasião em que, não havendo acordo, poderá
defender-se, advertindo-o que caso não compareça, ou não se faça representar por preposto com poderes para transigir, ou caso
não se defenda, inclusive por não ter advogado, presumir-se-ão verdadeiros os fatos articulados pelo autor, salvo se o contrário
resultar da prova dos autos.

Intime-se as partes a se fazerem acompanhar de todas as provas documentais e testemunhais que tiverem.

Cumpra-se.

Zé Doca/MA, 05 de junho de 2017

Denise Pedrosa Torres
JUÍZA DE DIREITO TITULAR DA 1ª VARA RESPONDENDO CUMULATIVAMENTE PELA 2ª VARADA COMARCA DE ZÉ
DOCA/MA

PROCESSO Nº. 1671-59.2013.8.10.0063
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXECUTADO: ANA ELINE CAMPOS SILVA
EXEQUENTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL
ADVOGADOS: DRA. CARINE DE SOUSA FARIAS OAB/MA 11787 A E DR.LUCIANO COSTA NOGUEIRA OAB/MA 6593

DESPACHO

1. Recebido hoje.
2. Redesigno a audiência de fls. 44 para o dia 12 do mês de julho do ano de 2017, às 15 horas e 30 minutos, a ser realizada na
sala de audiências desta vara.
3. Intimem-se. Publique-se.
4. Cumpra-se, inclusive o determinado as 44.

Zé Doca/MA, 24/10/2016.

LEONEIDE DELFINA BARROS AMORIM
JUÍZA DE DIREITO TITULAR DA 2ª VARA DE ZÉ DOCA/MA.

PROCESSO: Nº 1849-03.2016.8.10.0063
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO E MANUTENÇÃO DE POSSE
PARTE AUTORA: ASSOCIAÇÃO AGROEXTRATIVISTA DOS EXTRATORES DE COCO BABAÇU DE GOV.NEWTON
BELO/BENEDITA DE SOUSA PEREIRA
PARTE RÉ: ROBERTO MELO DA SILVA E OUTROS
ADVOGADO: DR. JOSE RORIZ JUNIOR OAB/MA 15274
DESPACHO/DECISÃO EM CORREIÇÃO:

1. Processo com tramitação regular.
2. Designo audiência de Instrução e Julgamento para o dia 12 do mês de JULHO do ano de 2017, às 11 horas e 00 minuto, a ser
realizada na sala de audiências desta vara. Intimem-se.
3. Cite-se o réu para que, querendo, apresente contestação, no prazo legal.
4. A Citação devera ser feita observando as pessoas identificadas as fls. 59/60 e 56/56v para que tomem ciência da decisão de fls.
26/27 e, querendo a contestem. Intime-se o advogado de fls. 59 para que junte o devido instrumento procuratório. Fixo como ponto
contravertidos: 1) a comprovação da posse/ propriedade: 2) comprovação do esbulho e sua data. Publique-se.

Zé Doca/MA, 20/01/2017.
LEONEIDE DELFINA BARROS AMORIM
JUíZa DE DIREITO titular da 2ª VARA de zé doca

PROCESSO: Nº 2857-15.2016.8.10.0063
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXECUTADO: MADSON ROBERTO GOMES MORAIS
EXEQUENTE: BANCO BRADESCO
ADVOGADO: DR.MAURO PAULO GALERA MARI OAB/MA 14612-A
DESPACHO/DECISÃO EM CORREIÇÃO:

1. Processo com tramitação regular.
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2. Designo audiência de Conciliação para o dia 12 do mês de JULHO do ano de 2017, às 14 horas e 45 minutos, a ser realizada na
sala de audiências desta vara. Intimem-se.
3. Cite-se a parte executada para que, em 03 (três) dias, efetue o pagamento do credito exequendo. Fixo honorários em 10%
incidentes sobre o valor da causa transcorrendo o prazo acima.
4. Expeça-se mandado de penhora e avaliação de tantos bens quanto bastem para garantia do credito exequendo.
5. Publique-se.
Zé Doca, 20/01/2017

LEONEIDE DELFINA BARROS AMORIM
JUíZa DE DIREITO titular da 2ª VARA de zé doca

PROCESSO: Nº 320-80.2015.8.10.0063
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQUENTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL
ADVOGADO: DR. BENEDITO NABARRO OAB/MA 3796
EXECUTADO: HERBENIA ALVES PEIXOTO
DESPACHO/DECISÃO EM CORREIÇÃO:

1. À secretaria para numerar corretamente às páginas a partir das fls. 25
2. Designo audiência de Conciliação para o dia 12 do mês de JULHO do ano de 2017, às 15 horas e 00 minuto, a ser realizada na
sala de audiências desta vara. Intimem-se.
3. A secretaria para que junte o despacho de fls. 26 após o termo de conclusão de fls. 25 e numerando corretamente os autos
4. Intime-se.

Zé Doca, 10/01/2017
LEONEIDE DELFINA BARROS AMORIM
JUíZa DE DIREITO titular da 2ª VARA de zé doca

Lago da Pedra

Primeira Vara de Lago da Pedra

PROCESSO Nº 0000684-27.2015.8.10.0039 (6842015)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

REQUERENTE: JOSÉ FIRMINO DOS SANTOS
ADVOGADO: MARCONES DA COSTA PORTILHO COELHO ( OAB 5458-MA )

REQUERIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
ADVOGADO: RUBENS GASPAR SERRA ( OAB SP 119859-SP )

ATO ORDINATÓRIONos termos do provimento 01/2007 e 22/2009 da Corregedoria Geral de Justiça do Maranhão, considerando a
petição intermediária de 14/06/2017, intime-se as partes para que, no prazo comum de 05 (cinco) dias, apresentem manifestação
acerca dos documentos de fl. 86.Lago da Pedra/MA, 28 de junho de 2017.Faustino Monteiro de SouzaTécnico Judiciário - Mat.
131953 Resp: 131953

PROCESSO Nº 0001951-68.2014.8.10.0039 (19592014)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

REQUERENTE: IVANILDA DA SILVA COSTA

REQUERIDO: BANCO BMC S.A - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A
ADVOGADO: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO ( OAB 23255-PE )

ATO ORDINATÓRIONos termos do provimento 01/2007 e 22/2009 da Corregedoria Geral de Justiça do Maranhão, considerando a
petição intermediária de 17/05/2017, intime-se as partes para que, no prazo comum de 05 (cinco) dias, apresentem manifestação
acerca dos documentos de fl. 106/107.Lago da Pedra/MA, 28 de junho de 2017.Faustino Monteiro de SouzaTécnico Judiciário -
Mat. 131953 Resp: 131953
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PROCESSO Nº 0002055-26.2015.8.10.0039 (20602015)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

REQUERENTE: ORNILDO DA CONCEIÇÃO FELIX
ADVOGADO: EDSON DE FREITAS CALIXTO JUNIOR ( OAB 7647-MA )

REQUERIDO: BRADESCO SEGUROS S/A
ADVOGADO: ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES ( OAB 11735A-MA )

ATO ORDINATÓRIONos termos do provimento 01/2007 e 22/2009 da Corregedoria Geral de Justiça do Maranhão, considerando a
petição intermediária de 20/06/2017, intime-se as partes para que, no prazo comum de 05 (cinco) dias, apresentem manifestação
acerca dos documentos de fl. 68/69.Lago da Pedra/MA, 28 de junho de 2017.Faustino Monteiro de SouzaTécnico Judiciário - Mat.
131953 Resp: 131953

PROCESSO Nº 9000750-87.2011.8.10.0039 (907502011)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

REQUERENTE: ANTONIA PEQUENO DE LIMA
ADVOGADO: ERINALDO MORAIS LIMA ( OAB 5456-MA )

REQUERIDO: BANCO GE CAPITAL S/A
ADVOGADO: EDUARDO LUIZ BROCK ( OAB 91311-SP )

II - ATO ORDINATÓRIONos termos do provimento 01/2007 e 22/2009 da Corregedoria Geral de Justiça do Maranhão,
considerando a tempestividade dos embargos de declaração interpostos pela parte requerida, intime-se o patrono da parte
requerente para que no prazo de 05 (cinco) dias apresente sua manifestação aos embargos de declaração interpostos.Lago da
Pedra/MA, 28 de junho de 2017.Faustino Monteiro de SouzaTécnico Judiciário - Mat. 131953 Resp: 131953

PROCESSO Nº 9003134-23.2011.8.10.0039 (931342011)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

REQUERENTE: MARIA ALVES FONTENELE
ADVOGADO: CLEMISSON CESÁRIO DE OLIVEIRA ( OAB 8301-MA )

REQUERIDO: BANCO BMC S/A
ADVOGADO: WILSON SALES BELCHIOR ( OAB 17314-CE )

II - ATO ORDINATÓRIONos termos do provimento 01/2007 e 22/2009 da Corregedoria Geral de Justiça do Maranhão,
considerando a tempestividade dos recursos inominados interpostos pela partes do feito, intimem-se os patronos das parte para
que no prazo de 10 (dez) dias apresente suas contrarrazões aos referidos recursos inominados.Lago da Pedra/MA, 28 de junho de
2017.Faustino Monteiro de SouzaTécnico Judiciário - Mat. 131953 Resp: 131953

PROCESSO Nº 0001932-28.2015.8.10.0039 (19372015)
AÇÃO: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL | EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

EXEQUENTE: LIDIA VALERIO DE SOUSA
ADVOGADO: CAIO ALMEIDA MADEIRA CAMPOS ( OAB 10664-MA )

EXECUTADO: ESTADO DO MARANHAO

PROCESSO Nº 1932-28.2015.8.10.0039CLASSE: EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIOEXEQUENTE: LÍDIA VALÉRIO DE
SOUSAEXECUTADO: ESTADO DO MARANHÃODECISÃOTrata-se de expedição de ofício precatório no qual a exeqüente
apresentou memória de cálculo, conforme fls. 76/87.À fl. 89 foi proferido despacho determinando que o executado se manifestasse
sobre a memória de cálculo apresentada pela exequente, mas aquele permaneceu inerte até a presente data.A exequente, através
de seu causídico, requereu a expedição de precatório (fl. 109). Na mesma manifestação, foi requerido a este Juízo que
determinasse a liberação de honorários sucumbenciais, no aporte de 10%, em formato de RPV.É o que cabia relatar.Decido.Da
análise dos autos, percebe-se que o executado não se manifestou acerca dos cálculos apresentados pelo exequente, de modo que
estes são considerados devidos à parte autora, conforme apresentados em planilhas de fls. 76/87.Por outro lado, quanto à fixação
dos honorários sucumbenciais requeridos pelo causídico da parte autora, entendo não serem devidos. Explico.O artigo 1º - D da
Lei 9.494/1997 aduz que "não serão devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública nas execuções não embargadas".
Ainda, o Código de Processo Civil, corroborando tal posicionamento, em seu art. 85, § 7º, diz que "não serão devidos honorários
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no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública que enseje expedição de precatório, desde que não tenha sido
impugnada".Como se pode perceber, os dois artigos acima citados retratam o caso em que os honorários sucumbenciais não são
devidos. Inicialmente, explico que há diferença de tratamento quando se trata de expedição de RPV e precatório. O art. 1º - D da
Lei 9.494/97, bem como o art. 85, § 7º, do CPC, só se aplicam ao sistema de precatórios.Compreende-se que a Fazenda Pública,
por não poder cumprir espontaneamente a obrigação, não pode ser penalizada com o pagamento de honorários sucumbenciais
pelo simples fato de o credor ter iniciado a execução, a não ser que questione o pedido do credor, situação na qual se aplica o
princípio da causalidade. Dessa forma, como apesar de devidamente intimado, o Estado do Maranhão não impugnou o
cumprimento de sentença, não oferecendo resistência ao pagamento, não há como haver tal condenação em honorários
sucumbenciais, motivo pelo qual é indevida no presente caso. Assim, diante da fundamentação supra, tenho como verdadeiros os
cálculos apresentados pela exequente. Isto posto, HOMOLOGO a planilha de cálculos apresentada às fls. 76 a 87.Expeça-se
OFÍCIO-PRECATÓRIO ao Excelentíssimo Senhor Desembargador Presidente do Egrégio Tribunal de Justiça do Maranhão,
requisitando a expedição do competente Precatório para pagamento, pela Fazenda Pública Estadual, do referido crédito
atualizado, conforme planilha de fls. 76 a 87.Os créditos da autora e de seu causídico, nos valores respectivos de R$ 129.239,07
(cento e vinte e nove mil duzentos e trinta e nove reais e sete centavos) e R$ 55.388,17 (cinquenta e cinco mil trezentos e oitenta e
oito reais e sete centavos), devem ser inscritos separadamente, conforme requerimento em petição de fls. 08 e 109.Publique-se.
Registre-se. Intimem-se.Cumpra-se.Lago da Pedra, 20 de junho de 2017.Cristóvão Sousa BarrosJuiz respondendo pela 1ª Vara da
Comarca de Lago da Pedra/MA Resp: 112276

PROCESSO Nº 0001935-80.2015.8.10.0039 (19402015)
AÇÃO: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL | EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

EXEQUENTE: AGRIPINA RODRIGUES CHAVES DE SOUZA
ADVOGADO: CAIO ALMEIDA MADEIRA CAMPOS ( OAB 10664-MA )

EXECUTADO: ESTADO DO MARANHAO

PROCESSO Nº 1935-80.2015.8.10.0039CLASSE: EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIOEXEQUENTE: AGRIPINA RODRIGUES
CHAVES DE SOUSAEXECUTADO: ESTADO DO MARANHÃODECISÃOTrata-se de expedição de ofício precatório no qual a
exeqüente apresentou memória de cálculo, conforme fls. 75/86.À fl. 88 foi proferido despacho determinando que o executado se
manifestasse sobre a memória de cálculo apresentada pela exequente, mas aquele permaneceu inerte até a presente data.É o que
cabia relatar.Vieram os autos conclusos. Decide-se.Da análise dos autos, percebe-se que o executado não se manifestou acerca
dos cálculos apresentados pelo exequente, de modo que estes são considerados devidos à parte autora, conforme apresentados
em planilhas de fls. 75/86.Por outro lado, quanto à fixação dos honorários relativos ao procedimento executório, requeridos pelo
causídico da parte autora, entendo não serem devidos. Explico.O artigo 1º - D da Lei 9.494/1997 aduz que "não serão devidos
honorários advocatícios pela Fazenda Pública nas execuções não embargadas". Ainda, o Código de Processo Civil, corroborando
tal posicionamento, em seu art. 85, § 7º, diz que "não serão devidos honorários no cumprimento de sentença contra a Fazenda
Pública que enseje expedição de precatório, desde que não tenha sido impugnada".Como se pode perceber, os dois artigos acima
citados retratam o caso em que os honorários sucumbenciais não são devidos. Inicialmente, explico que há diferença de
tratamento quando se trata de expedição de RPV e precatório. O art. 1º - D da Lei 9.494/97, bem como o art. 85, § 7º, do CPC, só
se aplicam ao sistema de precatórios.Compreende-se que a Fazenda Pública, por não poder cumprir espontaneamente a
obrigação, não pode ser penalizada com o pagamento de honorários sucumbenciais pelo simples fato de o credor ter iniciado a
execução, a não ser que questione o pedido do credor, situação na qual se aplica o princípio da causalidade. Dessa forma, como
apesar de devidamente intimado, o Estado do Maranhão não impugnou o cumprimento de sentença, não oferecendo resistência ao
pagamento, não há como haver tal condenação em honorários sucumbenciais, motivo pelo qual é indevida no presente caso.
Assim, diante da fundamentação supra, tenho como verdadeiros os cálculos apresentados pela exequente. Isto posto,
HOMOLOGO a planilha de cálculos apresentada às fls. 75 a 86.Expeça-se OFÍCIO-PRECATÓRIO ao Excelentíssimo Senhor
Desembargador Presidente do Egrégio Tribunal de Justiça do Maranhão, requisitando a expedição do competente Precatório para
pagamento, pela Fazenda Pública Estadual, do referido crédito atualizado, conforme planilha de fls. 75 a 86.Os créditos da autora
e de seu causídico devem ser inscritos separadamente, nos valores respectivos de R$ 152.838,73 (cento e cinquenta e dois mil
oitocentos e trinta e oito reais e setenta e três centavos) e de R$ 38.209,68 (trinta e oito mil duzentos e nove reais e sessenta e oito
centavos), conforme requerido na petição inicial (fl. 08).Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Cumpra-se.Lago da Pedra, 20 de
junho de 2017.Cristóvão Sousa BarrosJuiz respondendo pela 1ª Vara da Comarca de Lago da Pedra/MA Resp: 112276

PROCESSO Nº 9003707-61.2011.8.10.0039 (937072011)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

REQUERENTE: RAIMUNDO DIAS BARROS
ADVOGADO: TIAGO FIALHO LOPES ( OAB 8548-MA )

REQUERIDO: BANCO BMB S. A.
ADVOGADO: FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES ( OAB 11442A-MA )

PROCESSO Nº 9003707-61.2011.8.10.0039CLASSE: AÇÃO SUMARÍSSIMA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.AUTOR:
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RAIMUNDO DIAS BARROSRÉU: BANCO BMB S/ASENTENÇA1. RELATÓRIOTrata-se de Impugnação ao Cumprimento de
Sentença, envolvendo as partes em epígrafe, ambas já devidamente qualificadas nos autos.Após a realização de penhora on-line,
o executado apresentou impugnação na qual alegou, em suma, que as astreintes tornaram-se excessivas e desproporcionais,
ultrapassando, inclusive, o teto dos juizados, ocasionando enriquecimento sem causa à parte exequente. Esta, intimada para se
manifestar sobre a referida impugnação, se manteve inerte, conforme demonstram os autos.Em audiência de conciliação, as
partes não chegaram a um acordo. É o relatório. A seguir, DECIDO.2. FUNDAMENTAÇÃO2.1. Da redução do valor das
astreintesDa análise dos autos, percebo que o presente caso versa sobre a execução de multa cominada nos autos da sentença
condenatória, sendo que o executado, em sede de impugnação, alega que esta se tornou excessiva e desproporcional, o que,
segundo ele, ocasionará enriquecimento sem causa à parte exequente.Com relação ao tema, a jurisprudência é firme no sentido
de que a multa por descumprimento de decisão judicial não pode ensejar o enriquecimento sem causa da parte a quem esta
favorece. Assim, deve a multa ser reduzida, de ofício ou a requerimento da parte, a patamares razoáveis, mesmo depois de
transitada em julgado a sentença, não se observando a preclusão ou a coisa julgada, de modo a preservar a essência do instituto e
a própria lógica da efetividade processual, nos termos do art. 537, § 1º, I, do Código de Processo Civil.Neste sentido transcrevo o
seguinte julgado:AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC)- AÇÃO INDENIZATÓRIA FASE DE CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA AGRAVO DE INSTRUMENTO MULTA DIÁRIA VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA REDUÇÃO DO
QUANTUM EXECUTADO POSSIBILIDADE DE OFÍCIO OU A REQUERIMENTO DA PARTE. 1. O legislador concedeu ao juiz a
prerrogativa de impor multa diária ao réu com vista a assegurar o adimplemento da obrigação de fazer (art. 461, caput, do CPC),
bem como permitiu que o magistrado afaste ou altere, de ofício ou a requerimento da parte, o seu valor quando se tornar
insuficiente ou excessiva, mesmo depois de transitada em julgado a sentença, não se observando a preclusão ou a coisa julgada,
de modo a preservar a essência do instituto e a própria lógica da efetividade processual (art. 461, § 6º, do CPC). 2. Ante o
inadimplemento da dívida, o credor requereu o pagamento do valor das astreintes, no valor de R$ 443.785,75 (quatrocentos e
quarenta e três mil, setecentos e oitenta e cinco reais e setenta e cinco centavos). Tendo em vista a evidente desproporção do
quantum executado, o Tribunal a quo, em sede de agravo de instrumento, reduziu o valor da multa para o valor da condenação por
danos materiais e morais com as devidas atualizações, aproximadamente R$ 51.917,68 (cinquenta e um mil, novecentos e
dezessete reais e sessenta e oito centavos). 3. Certo é que o valor estabelecido a título de astreintes não pode gerar um
enriquecimento sem causa do acionante, agora exequente, razão pela qual impositiva era a sua redução, tarefa que pode
perfeitamente ser realizada durante a fase de execução das astreintes, com base no disposto no art. 461, § 6º, do CPC, consoante
entendimento consolidado nesta Corte Superior. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ AgRg no AREsp: 195303 SP
2012/0131451-3, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 28/05/2013, T4 QUARTA TURMA, Data de Publicação:
Dje 12/06/2013)Assim, compulsando os autos, constato que a multa diária cominada tornou-se desproporcional e excessiva,
devendo ser reduzida.Percebo que a parte exequente, após constatar que a obrigação de fazer não fora cumprida, quedou-se
inerte por considerável período de tempo até o montante da multa tornar-se exorbitante e desproporcional em relação ao próprio
objeto da lide. Tal proceder, pautado no princípio da boa-fé, destoaria do verdadeiro sentido de punição pelo descumprimento
almejada pelas astreintes, caso se entendesse que a parte teria direito a receber os referidos valores. Somando todas as parcelas
do empréstimo, chegar-se-ia a um valor de R$ 775,85 (setecentos e setenta e cinco reais e oitenta e cinco centavos).
Considerando que o banco executado fez um depósito à fl. 216, correspondente ao cumprimento de sentença, bem como ao
pagamento de honorários advocatícios fixados em acórdão, na soma de R$ 28.960,00 (vinte e oito mil novecentos e sessenta
reais), e que o restante de parcelas a descontar seria de 513,00 (quinhentos e treze reais), entendo desarrazoado pagar à autora o
valor de R$ 144.000,00 (cento e quarenta e quatro mil reais), que corresponderia, aritmeticamente, a quase 280 (duzentas e
oitenta) vezes o valor acima encontrado (R$ 513,00). Assim, analisando os descontos sofridos no benefício da parte autora, bem
como os desdobramentos da ação, tenho como justo que a esta seja dado um montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) referente
às astreintes, além do depósito judicial de fl. 216.2.2. Do lucro ilícitoDo exame dos processos deste jaez ao longo de anos e
fazendo uma análise Econômica do Direito a partir do comportamento processual destes réus, percebe-se que estes descumprem
dolosamente as determinações judiciais em busca do chamado lucro ilícito.#Em relação ao desenvolvimento do conceito de lucro
ilícito, trago à colação às sábias palavras do Colega Marcelo Benacchio#, extraída de seu artigo A Função Punitiva da
Responsabilidade no Código Civil#:Desse modo, há comportamentos ilícitos para os quais a função reparatória não oferece
adequada resposta em razão da impossibilidade de reparação, a exemplo dos danos extrapatrimonais, os danos difusos pela
dificuldade de sua aferição e também nos casos de danos realizados com dolo no mais das vezes objetivando lucro, cujo montante
econômico é maior que o valor da condenação por força da norma de responsabilidade civil#. Nessa última hipótese, sendo
desproporcional e excessiva a utilização da tutela penal#, o dano vale a pena quanto ao responsável na busca do chamado lucro
ilícito..............................................................................................................Já tratamos do problema a ser resolvido, ou seja,
aquelas hipóteses nas quais a função reparatória da responsabilidade civil não previne a ocorrência de comportamentos futuros
atinentes a danos intencionais na busca de lucro ilícito e ou outras situações igualmente contrárias ao Direito e para as quais o
mero (hipotético) efeito de retorno à situação anterior ao dano é insuficiente.Os incisos V e X, do art. 5º da Constituição Federal#
estabelecem como direito fundamental a atuação da norma de responsabilidade civil no caso da prática de ilícito, apesar da
redação ser focada no termo indenização a compreensão da norma jurídica incidente é mais ampla.Ao tratar do lucro ilícito, Dr.
Benacchio o faz sob a perspectiva do direito material, desenvolvendo nuances da responsabilidade civil. Entretanto, alguns de
seus ensinamentos são perfeitamente aplicáveis ao processo civil, especificamente às astreintes, guardadas as peculiaridades de
cada um dos institutos. Sulinho que ambos possuem uma função inibitória do comportamento ilícito.Nos presentes autos, assim
como em milhares ou milhões de outros processos do mesmo jaez, as astreintes não cumprem seu papel de funcionar como meio
coercitivo, de natureza inibitória, pois os réus, mesmo depois do trânsito em julgado, não cumprem as decisões, esperando a sua
redução, nos termos da jurisprudência dos tribunais superiores.In casu, o executado não se preocupou sequer em comprovar nos
autos o cumprimento do que estabelecido na sentença quanto à suspensão dos descontos, pois os documentos juntados às fls.
226/227 não correspondem ao processo aqui discutido, cujo número de contrato é o de 008973935.Ora, o julgador se vê no
seguinte dilema: ou defere a execução do valor das multas numa cifra excessivamente alta, gerando enriquecimento sem causa
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para o exequente, ou reduz este valor, confirmando a previsão do executado e atendendo a sua equação em busca do lucro ilícito,
o que lhe concede um reforço para que o executado se mantenha a descumprir as futuras determinações judiciais.Dessa forma, o
descumprimento por parte destes réus, apesar das sanções processuais existentes, no final e no conjunto global dos milhões de
processos que tramitam no nosso país#, torna-se rentável a estes.Daí advem outras práticas processuais desleais, como os
recursos meramente protelatórios, etc.Por outro lado, o Código de Processo Civil dispõe que:Art. 4o As partes têm o direito de
obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa.Art. 5o Aquele que de qualquer forma participa
do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé.Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que
se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.Qual boa-fé e a cooperação de réus que sistematicamente
descumprem as decisões, mesmo depois do trânsito em julgado?Qual a efetividade das decisões judiciais, se o próprio sistema
processual fomenta o descumprimento de suas decisões?Quais empresas no nosso país escolheriam espontaneamente o
cumprimento da ordem judicial em detrimento de seu lucro, se o próprio sistema processual perpetua esta distorção?Ou seja, há
dois valores conflitantes: de um lado, o lucro ilícito dos réus; de outro, a (in)efetividade das decisões judiciais e a consequente
morosidade do Poder Judiciário.Em suma: o direcionamento das astreintes para o exequente num valor alto causa o
enriquecimento ilícito; o direcionamento para o executado reforça neste o seu hábito de contumaz descumpridor das ordens
judiciais e a sua busca pelo lucro ilícito.2.3. Da destinação do saldo remanescente das astreintes a um Fundo ColetivoDispõe o §
2º, do art. 537, do Código de Processo Civil que "o valor da multa será devido ao exequente".Leciona Guilherme Rizzato Amaral#
que: O CPC de 2015 passa a prescrever de modo expresso que o valor da multa será devido ao exequente (é dizer, ao credor da
obrigação principal contida na sentença), consolidando o entendimento anterior.A solução adotada, contudo, não é isenta de
problemas. Se por um lado o juiz deve observar o princípio da efetividade dos provimentos jurisdicionais, conferindo caráter
coercitivo à multa (com todos os seus consectários, dentre eles a total desvinculação com o valor da obrigação principal declarada
e a proporção entre o valor da multa e a capacidade de resistência do réu), por outro, tem o juiz a limitação do princípio que veda o
enriquecimento injusto, de quem quer que seja (inclusive do autor). O problema é que, não raro, haverá enorme desproporção
entre os patrimônios do réu e do autor. Em ações de massa, por exemplo, consumidores individuais litigam contra grandes
corporações e o juiz se vê na difícil situação de fixar multa capaz de intimidar o réu com todo o seu poderio econômico e, ao
mesmo tempo, não proporcionar o enriquecimento injusto ou desproporcional do autor. Nestes casos, fundamental importância terá
o § 1º, do art. 537, tratado no item a seguir. Todavia, o caso concreto diz respeito a destinação do valor das astreintes após a
redução do valor global da multa aplicada, nos termos do art. 537, § 1º, inciso I, do Código de Processo Civil.Assim, o valor da
multa reduzida é devido ao autor, já o valor do saldo remanescente após a redução da multa, deve ser revertido em favor de um
fundo coletivo para tutelar a comunidade afetada com os atos do requerido, pois entendo que o não cumprimento de ordem
judicial, além de desrespeitar o autor, atenta contra a dignidade da própria justiça. A propósito do assunto, o art. 334, § 8º, do
Código de Processo Civil dispõe que "o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é
considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem econômica
pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado".Assim, a partir de uma interpretação analógica e em
atenção ao princípio da razoabilidade entendo que o descumprimento reiterado de uma decisão judicial é bem mais grave que o
simples não comparecimento a uma audiência de conciliação. E nesta toada, como o valor da multa do do § 8º, do art. 334, do
citado diploma processual é revertido em favor da União ou Estado, entendo que é perfeitamente cabível a destinação do valor do
saldo remanescente das astreintes no caso dos autos para outros fundos coletivos.Portanto, a solução para este enigma seria fixar
um valor razoável das astreintes para o exequente e transferir o valor remanescente para um fundo coletivo para tutelar a
comunidade afetada com os atos dos requeridos neste tipo de demanda.Em que pese a presente demanda seja individual, esta é,
em verdade, uma demanda de massa, que se repete em todas cidades desta Comarca e provavelmente em todas as Comarcas do
Estado e da República, daí ser necessário se aplicar por analogia o art. 13 da Lei da Ação Civil Pública# cumulado com o art. 334,
§ 8º, do Código de Processo Civil.Assim, ao invés de se devolver o remanescente do valor penhorado ao executado, incentivando-
o a reiterar o seu comportamento contumaz de descumprir as determinações judiciais, tranferir-se-ia este valor a fundo coletivo, do
qual participarão necessariamente o Ministério Público, representantes da comunidade, a Defensoria Pública, e no momento da
aplicação dos valores ouvir-se-ia os Secretários Municipais das pastas eventualmente afetadas à destinação do recurso, como por
exemplo o de Saúde, de Educação, ou Delegado da Cidade (quando se tratar de segurança), etc.Entretanto, é pertinente
transcrever aqui as críticias que a Doutrina faz ao Fundo tal como concebido na Lei da Ação Civil Pública. Por todos segue o
escólio de Marcelo Abelha Rodrigues#:É claro que a ideia do fundo é nobre e deve ser louvada, mas não pode ser tomada com
muito êxtase por quem quer se seja. O dinheiro que é destinado a uma reparação difusa acaba sendo derramado em projetos
fantasmas, desvios, atos de improbidade etc. Por tudo isso vemos com enorme descrença a tutela reparatória in pecúnia.Assim,
com o fim de evitar tais desvios, o fundo formado pelo valor residual das astreintes deveria ser também fiscalizado pelo Tribunal de
Contas do Estado, além de se publicar mensalmente as respectivas contas.Sublinho assim que este fundo poderia ter abrangência
intermunicipal, e englobaria os municípios que compõem a respectiva Comarca. Assim, a aplicação do fundo em favor da
população diretamente afetada com o descumprimento da ordem, a qual teria acesso mensal às contas do fundo, juntamente com
a fiscalização do Tribunal de Contas, traria mecanismo de controle destes recursos, sem prejuízo da adoção de outro meio de
controle pertinentes.Desta forma, de um lado não se enriqueceria ilicitamente o exequente, não se fomentaria no executado o
descumprimento sistemático das determinações judiciais e simultaneamente beneficiar-se-ia a população diretamente afetada
pelas práticas ilícitas dos requeridos.2.4. Do FUNSEG, do FEMPE e do FADEPEstas premissas aqui lançadas são, inclusive,
avalizadas por nosso Tribunal de Justiça, vejamos:AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO COMINATÓRIA. DIREITO À SAÚDE.
DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. RISCO DE PERDA DA VISÃO. PROCEDIMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. RESERVA DO POSSÍVEL. ESCASSEZ DE RECURSOS NÃO COMPROVADA.
MULTA DIÁRIA. PARTE E FERJ. VALOR DAS ASTREINTES E PRAZO PARA CUMPRIMENTO MANTIDOS. (...) III. A multa diária
não pode servir ao enriquecimento sem causa nem deixar de ter força impositiva, de sorte que o magistrado pode limitar sua
destinação à parte ofendida, determinando que o restante seja entregue ao FERJ. IV. Agravo improvido.(TJ-MA - AI: 0050162013
MA 0001104-23.2013.8.10.0000, Relator: VICENTE DE PAULA GOMES DE CASTRO, Data de Julgamento: 25/06/2013,
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SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/07/2013)A Turma Recursal dos Juizados Especiais de Presidente Dutra,
entre outras, traz precedente semelhante. Ei-lo:EMENTA: CIVIL. RELAÇÃO DE CONSUMO. ENERGIA ELÉTRICA. MANDADO DE
SEGURANÇA CONTRA ATO DE JUIZ QUE DETERMINOU PENHORA ON-LINE. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE MULTA
COMINATÓRIA. DESNECESSIDADE DE LIMITAÇÃO DAS ASTREINTES AO TETO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. APLICAÇÃO
DO ENUNCIADO 144 - FONAJE. ERRO MATERIAL NOS CÁLCULOS JUDICIAIS. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. REDUÇÃO
DO VALOR DA MULTA. DESTINAÇÃO DE PARTE DO VALOR EXEQUENDO AO FERJ E OUTRO TANTO AO FUNCON.
DESBLOQUEIO DOS VALORES EXCEDENTES. SEGURANÇA CONCEDIDA EM PARTE.(MANDADO DE SEGURANÇA Nº
754/2013-1, Relator Juiz Edmilson da Costa Lima)Assim, a nossa jurisprudência há algum tempo reverte uma parte do valor da
multa a um terceiro, como forma de mantê-la com força impositiva e ao mesmo tempo não causar enriquecimento para o
autor.Ademais, considero que o FUNSEG - o Fundo Especial de Segurança dos Magistrados do Estado é mais carecedor de
recursos do que o FERJ. Por outro lado, considero que seria nobre e justa a aplicação das astreintes em um Fundo que viesse a
beneficiar a comunidade diretamente afetada pelos descumprimentos das ordens judiciais. Vislumbro que tal medida poderia de
alguma forma melhorar a qualidade de vida e resgatar a dignidade da população envolvida, melhorando-se diversos aspectos da
vida social, como com a colocação de câmaras de segurança em pontos estratégicos das cidades, a instituição de um prêmio para
melhorar a educação pública e privada dos Muncípios, contribuir com o tratamento dos dependentes químicos, entre outros
tantos.Entretanto, percebo que por ora não existe uma estrutura forte e idônea para fazer o manejo de tais recursos, inclusive com
a respectiva prestação de contas e o ingresso de eventuais demandas judiciais de ressarcimento, de forma a evitar as mesmas
críticas registradas acima acerca do Fundo da Lei de Ação Civil Pública, quais sejam: de que o dinheiro acabaria sendo derramado
em projetos fantasmas, desvios, superfaturamentos, etc.Assim, em que pese a notória necessidade da população da Comarca, a
necessidade que se tem de fomentar a solidariedade (art. 3º, inciso I, da Constituição da República) nas diversas áeras (educação,
saúde, saneamento, segurança, etc), deixo de reverter uma parte do valor excedente das astreintes em favor da população, pelas
razões acima.Desta forma, tenho como razoável que o valor remanescente das astreintes seja direcionado ao FUNSEG - o Fundo
Especial de Segurança dos Magistrados do Estado, o Fundo Especial do Ministério Público Estadual FEMPE, e ao Fundo de
Aparelhamento da Defensoria Pública FADEP, tudo respectivamente nos termos do art. 4º, inciso IV, da Lei Complementar
Estadual nº 164/2014, do art. 2º, inciso XXI, da Lei Complementar Estadual nº 086/2005 e art. 2º VIII da Lei Complementar
Estadual nº 168/2014. No fim, estas são as três instituições constitucionalmente desenhadas para combater as práticas de atos
ilícitos por parte dos requeridos.Desta forma, entendo que do valor total penhorado on-line à fl. 189, qual seja, de R$ 144.000,00
(cento e quarenta e quatro mil reais), é cabível a destinação de:a) R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em favor da parte autora;b) o
restante aos fundos já mencionados, conforme percentual abaixo.3. DISPOSITIVODiante do exposto, nos termos do art. 537, § 1º,
inciso I, do Código de Processo Civil cumulado com os arts. 513, 924, inciso II, 925, caput, do mesmo diploma processual, JULGO
PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, EXTINGUINDO O PRESENTE FEITO COM
RESOLUÇÃO DE MÉRTIO.Depois do trânsito em julgado desta sentença, DETERMINO:a expedição de Alvará Judicial para o
levantamento da quantia de R$ 28.960,00 (vinte e oito mil novecentos e sessenta reais), depositado via DJO à fl. 216, referente ao
cumprimento de sentença, sendo que R$ 24.133,34 (vinte e quatro mil cento e trinta e três reais e trinta e quatro centavos) em
favor da parte autora e R$ 4.826,66 (quatro mil oitocentos e vinte e seis reais e sessenta e seis centavos) a título de honorários
advocatícios;a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em favor da parte autora, do valor penhorado on-line à fl. 189, referente às
astreites, conforme fundamentação acima;Por fim, o valor remanescente penhorado DESTINO aos seguintes fundos na proporção
de:50% (cinquenta por cento) para a conta do FUNSEG - o Fundo Especial de Segurança dos Magistrados do Estado;25% (vinte e
cinco por cento) para a conta do Fundo Especial do Ministério Público Estadual FEMPE;25% (vinte e cinco por cento) a conta do
Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública FADEP ;Após o cumprimento das diligências acima, arquivem-se os autos com
baixa na distribuição.Sem custas e honorários, já que o feito tramita sob o rito dos Juizados Especiais.Publique-se. Registre-se.
Intimem-se, inclusive o Ministério Público e a Defensoria Púlica Estadual, tendo em vista a destinação dos recursos para os
respectivos fundos.Cumpra-se.Lago da Pedra/MA, 10 de maio de 2017.Marcelo Santana FariasJuiz Titular da 1ª Vara da Comarca
de Lago da Pedra/Ma___________________ SOUSA ANTUNES, Henrique. Da inclusão do lucro ilícito e de efeitos punitivos entre
as consequências da responsabilidade civil extracontratual: a sua legitimação pelo dano. Coimbra: Coimbra, 2011.# Mestre e
Doutor pela PUC/SP. Prof. do Mestrado em Direito da Universidade Nove de Julho. Prof. da Pós Graduação lato sensu da Escola
Paulista da Magistratura e da PUC/SP. Professor Titular de Direito Civil da Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo.
Associado Fundador do Instituto de Direito Privado. Juiz de Direito em São Paulo# A Função Punitiva da Responsabilidade no
Código Civil. In: Lotufo, Renan; Nanni, Giovanni Ettore; Martins, Fernando Rodrigues.. (Org.). Temas Relevantes do Direito Civil
Contemporâneo. 1ed.São Paulo: Atlas, 2012, v. 01, p. 641-668.# Paula Meira Lourenço, ob. cit., p. 17-24.# Paolo Gallo, ob. cit., p.
27. A redação dos dispositivos legais é a seguinte: CF, Art. 5º, inc. V - é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo,
além da indenização por dano material, moral ou à imagem; inc. X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a
imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação.
http://www.conjur.com.br/2015-set-15/brasil-atinge-marca-100-milhoes-processos-tramitacao# Breves Comentários ao Novo
Código de Processo Civil. Teresa Arruda Alvim Wambier ... [et al.], coordenadores. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, p.
1409, 2015. Art. 13. Havendo condenação em dinheiro, a indenização pelo dano causado reverterá a um fundo gerido por um
Conselho Federal ou por Conselhos Estaduais de que participarão necessariamente o Ministério Público e representantes da
comunidade, sendo seus recursos destinados à reconstituição dos bens lesados.  # Ações Constitucionais. Organizador Fredie
Didier Jr., Salvador-Ba: Jus Podivm, 2006. Resp: 112276. Lago da Pedra/MA, 10 de maio de 2017. Marcelo Santana Farias Juiz
Titular da 1ª Vara da Comarca de Lago da Pedra/Ma.

E D I T A L D E C I T A Ç Ã O
COM PRAZO DE 15 DIAS

O Excelentíssimo Senhor Juiz Marcelo Santana Farias, Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Lago da Pedra/MA, na forma da
Lei etc.
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FAZ SABER a todos quantos o presente EDITAL DE CITAÇÃO virem, ou dele conhecimento tiverem, que se
processam por este Juízo nos termos da Ação Penal n.º 1349-14. 2013.8.10.0039 em que tem como requerente
ADEMAR OSEIAS GOMES DE SOUSA E JANDIRA PEREIRA DE SOUSA e requerido“EDILSON DE TAL” , atualmente em lugar
incerto e não sabido, tendo como finalidade o presente, para que o requerido e terceiros interessados, sejam citados para
no prazo de 15 (quinze) dias, ofereçam contestação, sob a pena e os efeitos da revelia. Para conhecimento de todos,
determinou o MM. Juiz a publicação do presente Edital do Diário da Justiça Eletrônico e afixação no átrio do Fórum da Comarca de
Lago da Pedra/MA. Dado e passado nesta cidade, em 08 de junho de 2017. Eu, Faustino Monteiro de Souza, Técnico Judiciário da
1ª Vara da Comarca de Lago da Pedra/MA, digitei e subscrevo.
Marcelo Santana Farias
Juiz de Direito 1ª Vara da Comarca de Lago da Pedra/MA

E D I T A L D E C I T A Ç Ã O
COM PRAZO DE 15 DIAS

O Excelentíssimo Senhor Juiz Cristovão sousa Barros, Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Lago da Pedra/MA, respondendo,
na forma da Lei etc.
FAZ SABER a todos quantos o presente EDITAL DE CITAÇÃO virem, ou dele conhecimento tiverem, que se processam por este
Juízo nos termos da Ação Penal n.º 393/2012em que tem como autor o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL e oréu: 1) MARIA DE
FATIMA DA COSTA SOUSA, brasileira, lavradora, natural de de Viçosa/CE, filha de Zulmira Zifirina da Costa,atualmente em lugar
incerto e não sabido, para os fins de, no prazo de 10 (dez) dias, constituir novo advogado, sob pena de ser-lhe nomeado
Defensor Publico. Para conhecimento de todos, determinou o MM. Juiz a publicação do presente Edital do Diário da Justiça
Eletrônico e afixação no átrio do Fórum da Comarca de Lago da Pedra/MA. Dado e passado nesta cidade, em22de junhode 2017.
Eu, Janaína Oliveira Pinheiro, Secretária Judicial da 1ª Vara da Comarca de Lago da Pedra/MA, digitei e subscrevo.
Cristovão Sousa Barros
Juiz de Direito 1ª Vara da Comarca de Lago da Pedra/MA

PROCESSO Nº 0001941-53.2016.8.10.0039 (19442016)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO SUMÁRIO

AUTOR: MARCIO BARBOSA LEITE
ADVOGADO: ALEXANDRE MOURA LIMA NETO ( OAB 6727-MA ) e WANDYA LIVIA FIRMINO NASCIMENTO ( OAB 15269A-
MA )

REU: COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHAO
ADVOGADO: CARLOS FREDERICO TAVARES DOMINICI ( OAB 5410-MA )

PROCESSO Nº 1941-53.2016.8.10.0039 CLASSE: AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZERAUTOR: MÁRCIO BARBOSA LEITERÉU:
CEMARSENTENÇATratam os autos de Ação de Obrigação de Fazer, na qual o autor alega ser proprietário de um imóvel
localizado na MA 119, bairro Marajá, na cidade de Lago da Pedra/MA.Disse que no referido imóvel existem 09 (nove) postes de
energia elétrica dispersos no meio do terreno que estão comprometendo o integral gozo e usufruto do bem, conforme
documentação inclusa. Afirmou que os objetos deveriam ser remanejados pela requerida, e que, inclusive, já fez tal solicitação
inúmeras vezes, tanto pessoalmente quanto por meio de requisições via e-mail.Falou que desde o primeiro contato informou à
requerida acerca da possibilidade de disponibilizar 20 (vinte) metros de seu terreno, para permitir o deslocamento da rede elétrica
e consequente liberação de seu imóvel para uso privado, mantendo-se inerte a ré.Alegou que a requerida, além de não demonstrar
interesse em resolver o problema, não vistoria a área e nem providencia a remoção dos postes, não dando prazo para a resolução
da celeuma.Por fim, aduziu que devido à inércia da empresa requerida está tendo prejuízos, vez que se encontra impedido de
usufruir de seu imóvel.Juntou documentos às fis. 10/25.Em contestação de fls. 38/43, a empresa requerida questionou a
propriedade do imóvel do requerente, pois disse não haver cercas, limites ou confrontações de imóveis, de modo que seria
impossível averiguar se realmente houve a invasão de terras.Disse, ainda, que o autor invadiu a faixa de domínio da rodovia
estadual, apropriando-se indevidamente desse bem público.Foi realizada audiência de conciliação, instrução e julgamento à fl. 46,
onde se concedeu o prazo de 15 (quinze) dias para que as partes pudessem juntar o croqui demonstrando a área em litígio.Às fls.
59/63 consta pedido de antecipação da tutela jurisdicional formulado pela parte autora.É o relatório.Passa-se à decisão.Os autos
dizem respeito a uma Ação de Obrigação de Fazer, na qual o autor alegou que a concessionária de energia ré instalou 09 (nove)
postes de energia elétrica dispersos no meio de seu terreno, comprometendo o integral gozo e usufruto de seu imóvel.Disse que
tentou administrativamente retirar os postes de energia, disponibilizando 20 (vinte) metros de seu terreno para o deslocamento dos
objetos, mas que a requerida se manteve inerte quanto a seus apelos.Afirmou que a inércia da ré vem causando prejuízos, vez
que se encontra impedido de usufruir de seu imóvel, bem como de auferir os lucros advindos deste.Em contestação, a empresa ré
disse que não há como averiguar o limite da propriedade do autor, pois não há cercas ou confrontações no imóvel. Também, disse
que tudo indica ter sido o requerente quem se apropriou indevidamente do bem público, e não a GEMAR que invadiu sua
propriedade.As partes se comprometeram a apresentar croquis da área em litígio. Da análise dos autos, observa-se que
efetivamente houve a instalação dos postes no imóvel. As fotos juntadas às fls. 22/24 atestam a veracidade das informações.Além
da constatação da instalação dos postes, verifica-se que, de fato, o autor tentou resolver o problema administrativamente, pois os
documentos de fls. 18/21 e 25 atestam contatos entre as partes.Trata-se, no caso, de ação que envolve o instituto do direito de
propriedade, que se encontra previsto no art. 5º, XXII, da Constituição Federal, e que somente poderá sofrer restrições quando
efetivamente comprovada a necessidade de tutela de outros direitos fundamentais.Em que pese a alegação da requerida de que a
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instalação das estruturas da rede elétrica no local decorrem da necessidade de ampliação e aperfeiçoamento da rede pública de
distribuição de energia elétrica, a fim de atender as famílias locais, não comprovou sua indispensabilidade, mesmo tendo tido
oportunidade para tanto, de forma que se configurou a ilicitude da ação por parte da concessionária ré.Ademais, a instalação do
poste dentro da propriedade do autor restringiu o uso desta, imotivadamente, vez que é natural que se evite, por prudência, as
imediações de lugares em que exista eletricidade.Outrossim, em que pese a requerida ter alegado que o autor foi quem invadiu
faixa de domínio da rodovia estadual, igualmente não comprovou nos autos os fatos. Na audiência de fl. 46, este Juízo concedeu
um prazo para que ambas as partes juntassem croquis demonstrando a área objeto do litígio, e somente o autor o fez às fls.
48/49.Diz a parte reclamada que a parte autora que os postes sem alocados para a margem da rodovia, no acostamento,
implicando em riscos para os veículos e pessoas neles transportadas. Na verdade, pelas fotografias se verifica que à margem da
rodovia, mas não no acostamento, já há uma rede elétrica ou telefônica com vários postes, podendo a CEMAR colocar suas redes
por trás da mesma, bem mais distante do acostamento, como lhe disponibilizado autor proprietário.Dessa forma, a transposição
dos limites da propriedade do autor, injustificada e discricionariamente, caracteriza a conduta ilícita da ré, na medida em que o faz
sem a autorização do proprietário, contrariando sua manifestação expressa de vontade, que solicitou a retirada dos equipamentos,
conforme dito alhures.Vejamos:"EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS -
RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA - PLEITO DE RETIRADA DE POSTE INSTALADO EM TERRENO DE SUA
PROPRIEDADE, COM LINHA QUE TRANSPASSA O SOBREDITO TERRENO - COLOCAÇÃO À REVELIA DO AUTOR -
RETIRADA, ÀS EXPENSAS DA PRESTADORA DE SERVIÇO, JÁ QUE FOI ELA QUEM DEU CAUSA - DANO MORAL
CONFIGURADO - IMPOSSIBILIDADE DE USUFRUIR SEU IMÓVEL NA TOTALIDADE MANUTENÇÃO DO QUANTUM
INDENIZATÓRIO ARBITRADO A TÍTULO DE DANO NÃO PATRIMONIAL NO VALOR DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) -
CRITÉRIO PARA FIXAÇÃO DO QUANTUM ATENDEU AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
RECURSO QUE SE CONHECE PARA LHE NEGAR PROVIMENTO DECISÃO POR MAIORIA" (fl. 152e). (STJ Processo AREsp
889193. Relator(a): Ministra ASSUSETE MAGALHÃES. Data da Publicação: 13/04/2016)".Insta salientar, por oportuno, que é de
responsabilidade da concessionária ré a remoção dos postes de energia elétrica que estão situados no terreno de propriedade do
autor, já que se insere no âmbito dos custos da prestação de serviços e não pode ser imposta a terceiros.LUCROS CESSANTES
Não ficou demonstrada a existência de danos materiais, lucros cessantes ou danos morais.Assim, parcialmente procedentes os
pedidos, tão somente com relação ao deslocamento dos postes das redes de transmissão de energia elétrica. Trinta dias são
razoáveis para que a CEMAR inicie e conclua os trabalhos de remoção das redes elétricas que estão sobre o terreno do autor,
alocando-as às margens da rodovia estadual, em suas faixas, que diz ela servirem para tal fim, ou para outro local que lhe seja
permitido.MULTA PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER - Tratando-se de obrigação de fazer, que somente a
CEMAR ou quem esta autorize pode praticar, há de ser estabelecida multa diária para garantia do cumprimento.O valor de R$
5.000,00 diários, limitado a R$ 200.000,00, é razoável para o presente caso, e somente será pago caso a CEMAR entenda em não
cumprir a decisão judicial, e proporcionalmente aos dias de recalcitrância. Não há, pois, falar-se em enriquecimento sem causa
(esta existirá, será a eventual recalcitrância escolhida pela CEMAR em cumprir a decisão judicial), nem em desproporcionalidade
(a proporcionalidade é tomada em relação aos dias de descumprimento da decisão judicial por vontade da mesma
CEMAR).CONCESSÃO DA TUTELA JURISDICIONAL DE URGÊNCIA - Pedida a concessão da tutela jurisdicional de urgência. Os
fundamentos fático-jurídicos estão expostos na inicial e provas juntadas nos autos, reconhecidos pela presente decisão, que
acolhe o direito em favor da parte autora, dispensando outras argumentações. A urgência consiste no risco de dano à parte autora,
que está a utilizar o terreno, e os cabos elétricos de alta tensão passam pelo meio de sua pequena propriedade em plena zona
suburbana de Lago da Pedra.Dessa forma, cabível a concessão da tutela jurisdicional de urgência nos termos do art. 300 do
Código de Processo Civil.DISPOSITIVO - Ante o exposto, julgam-se parcialmente procedentes os pedidos para condenar a
CEMAR na obrigação de fazer consistente em remover os postes de sustentação das redes de transmissão de energia elétrica do
terreno da parte autora, alocando-os em terreno do mesmo autor às margens da rodovia, como indicado pelo mesmo, ou outro
local que lhe convenha, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 diários, limitada a R$ 200.000,00, revertida em favor da
parte autora ficando extinto o processo com resolução de mérito (art. 487, I, do CPC).Ficam antecipados os efeitos da tutela
jurisdicional e estabelecido o prazo de trinta dias corridos para início dos trabalhos de remoção das redes elétricas do terreno do
autor, alocando-as em terreno do mesmo autor às margens da rodovia, como indicado pelo mesmo, ou outro local que lhe
convenha. Em caso de descumprimento temporal desta decisão fica imposta à CEMAR multa diária no valor de R$ 5.000,00
diários, limitado a R$ 200.000,00, revertida em favor da parte autora.Ante a sucumbência, recíproca, ficam ambas as partes
condenadas a pagar custas na proporção de cinquenta por cento para cada uma, e pagar dez por cento (R$ 990,00) do valor da
causa (R$ 2.000,00) ao advogado da parte adversa (§2º do art. 85 do Código de Processo Civil). Publique-se. Registre-se. Intime-
se. Cumpra-seLago da Pedra/MA, 27 de junho de 2017. Cristóvão Sousa BarrosJuiz de Direito da 2ª Vara, respondendo pela 1ª
Vara de Lag Resp: 116418
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Lago da Pedra, 29 de junho de 2017.
Ilmo(a). Dr(a).
Apoliana Pereira Costa Medeiros - OAB/MA 11466
De ordem do MM. Juiz(a) de Direito, Dr(a). Cristóvão Sousa Barros, Titular da Primeira Vara da Comarca de Lago da Pedra,
Estado do Maranhão, intimo a Vossa Senhoria, para que compareça na Sala de Audiências deste juízo no dia 07/08/2017 às
10:30, no Fórum desta Comarca, a fim de participar da audiência de Conciliação, Instrução e Julgamento - JEC, nos autos da ação
supramencionada, em que MARIA MORAES DA SILVA move contra JOSÉ ROBERTO DE OLIVEIRA
BRASIL CENTRAL COMERCIO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA-ME
HENRIQUE SINHÁ FREITAS, ficando advertido que deverá comparecer acompanhado da parte requerente, sob pena de
arquivamento do feito.
Maura Fernanda Sousa Brito de Carvalho
Secretário(a) Judicial da Primeira Vara

PROCESSO Nº 0000504-40.2017.8.10.0039 (5062017)
AÇÃO: PROCEDIMENTOS ESPECIAIS DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA | OUTROS PROCEDIMENTOS DE JURISDIÇÃO
VOLUNTÁRIA

REQUERENTE: ANTONIA DA CONCEIÇÃO
ADVOGADO: ADMIR DA SILVA LIMA ( OAB 15331-MA ) e ANA PAULA ROCHA PORTO SANTOS ( OAB 15203-MA )

RÉU:

Processo n° 504-40.2017.8.10.0039Classe: Ação de Suprimento de Registro de ÓbitoAutor: Antonia da
ConceiçãoSENTENÇAVistos, etc.Antonia da Conceição, já qualificada, requereu a este Juízo que ordene o assentamento do óbito
de seu esposo, Manoel Eudes Aguiar, nos termos dispostos na petição inicial.Alegou a requerente que seu esposo faleceu no
Hospital Municipal de Lago dos Rodrigues, no dia 26/11/2016, de infecção generalizada e falência múltipla de órgãos, com
sepultamento no cemitério do Povoado Cesário, no mesmo municípioDisse que tiveram juntos dois filhos, todos maiores.Juntou
documentos às fls. 08/22. Com vistas ao Ministério Público, este se manifestou pelo deferimento do pedido (fl. 25). É o que importa
relatar. Passo a decidir.Devem-se ter como verdadeiras as alegações expostas na peça exordial, pois, com base na declaração de
óbito de fl. 13, está comprovado que Manoel Eudes Aguiar faleceu em 26 de novembro de 2016, vítima de infecção generalizada e
falência múltipla de órgãos. A autora, por sua vez, na condição de esposa do falecido, é legitimada para intentar tal ação de
registro civil.Ainda, é válido ressaltar que os fatos estão devidamente documentados nos autos, não necessitando dilação
probatória.Sendo assim, em consonância com os documentos acostados aos autos, que comprovam a legitimidade dos fatos
alegados na inicial, compreendo que a ação deva ser julgada procedente, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I,
primeira parte, do CPC.Ante o exposto, com base no que dispõe o artigo 487, I, primeira parte do Código de Processo Civil, defiro
o pedido formulado e determino à respectiva Serventia Extrajudicial que proceda ao assentamento do óbito de Manoel Eudes
Aguiar, brasileiro, aposentado, casado, nascido em 15 de maio de 1924, filho de Teodoro Eufrázio Aguiar e de Maria Lucas Aguiar,
falecido em 26 de novembro de 2016, no Hospital de Lago dos Rodrigues/MA, tendo como causa mortis infecção generalizada e
falência múltipla de órgãos, de acordo com declaração de óbito à fl. 13, com sepultamento no cemitério do Povoado Cesário,
também no município de Lago dos Rodrigues, de acordo com as informações prestadas nos autos.Ultimadas as providências,
arquivem-se os autos, com baixa na distribuição. Não há custas a pagar, ante o deferimento da justiça gratuita. Publique-se.
Registre-se. Intime-se. Lago da Pedra/MA, 27 de abril de 2017.Marcelo Santana FariasJuizTitular da 1ª Vara da Comarca de Lago
da Pedra/MA Resp: 112276

Segunda Vara de Lago da Pedra

PROCESSO Nº 0000438-94.2016.8.10.0039 (4392016)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

REQUERENTE: IRISLETE TOMÉ DA SILVA
ADVOGADO: LUIS GUSTAVO ROLIM PIMENTEL ( OAB 10860-MA )

REQUERIDO: CEMAR - COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO
ADVOGADO: TIAGO JOSÉ FEITOSA DE SÁ ( OAB 8654-MA )

ATO ORDINATÓRIOUma vez interposto Recurso Inominado nestes autos pela parte requerente, INTIME-SE a parte recorrida
através de seu advogado, para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, no prazo de 10(dez) dias. Ato ordinatório baseado
no artigo 126, inciso V do Provimento nº 11/2013 (Código de Normas da Corregedoria Geral de Justiça).Lago da Pedra - MA, 28 de
junho de 2017. George Ana Alves Coelho AraújoSecretária Judicial da 2ª Vara Resp: 02120924309
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PROCESSO Nº 0000633-50.2014.8.10.0039 (6342014)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

REQUERENTE: ERIDAN BEZERRA DO NASCIMENTO
ADVOGADO: EDSON CALIXTO JUNIOR ( OAB 7647-MA )

REQUERIDO: NETSHOES NS2.COM INTERNET S/A
ADVOGADO: RICARDO EJZENBAUM ( OAB 206365-SP )

ATO ORDINATÓRIOUma vez interposto Recurso Inominado nestes autos pela parte requerida, INTIME-SE a parte recorrida
através de seu advogado, para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, no prazo de 10 (dez) dias. Ato ordinatório baseado
no artigo 126, inciso V do Provimento nº 11/2013 (Código de Normas da Corregedoria Geral de Justiça). Lago da Pedra - MA, 28
de junho de 2017. George Ana Alves Coelho AraújoSecretária Judicial da 2ª Vara Resp: 33139741391

PROCESSO Nº 0001195-88.2016.8.10.0039 (11962016)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

REQUERENTE: LEONARDO DOURADO SOUSA
ADVOGADO: EDSON FREITAS CALIXTO JUNIOR ( OAB 7647-MA )

REQUERIDO: BRADESCO SEGUROS S.A
ADVOGADO: RODRIGO AYRES MARTINS DE OLIVEIRA ( OAB 13569A-MA )

ATO ORDINATÓRIOUma vez interposto Recurso Inominado nestes autos pela parte requerida, INTIME-SE a parte recorrida
através de seu advogado, para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, no prazo de 10(dez) dias. Ato ordinatório baseado
no artigo 126, inciso V do Provimento nº 11/2013 (Código de Normas da Corregedoria Geral de Justiça).Lago da Pedra - MA, 28 de
junho de 2017. George Ana Alves Coelho AraújoSecretária Judicial da 2ª Vara Resp: 02120924309

PROCESSO Nº 0001591-36.2014.8.10.0039 (15972014)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO SUMÁRIO

AUTOR: ANTONIO CONSTANTINO DA SILVA NETO
ADVOGADO: RICARDO LUNA DANTAS DA SILVA ( OAB 13080-MA )

REU: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO: WILSON SALES BELCHIOR ( OAB 11099A-MA )

ATO ORDINATÓRIODe acordo com o art. 3º, inciso V, Provimento nº 001/2007, CGJ/MA e de ordem do MM Juiz Cristóvão Sousa
Barros, titular da 2ª Vara desta Comarca, intime-se a parte autora através de seu advogado, para, no prazo de 15 (quinze) dias
úteis, manifestar-se sobre a contestação e documentos juntados aos autos (fls. 28/57) pela parte requerida. Lago da Pedra (MA),
29 de junho de 2017. George Ana Alves Coelho AraújoSecretária Judicial da 2ª Vara Resp: 33139741391

PROCESSO Nº 0001754-11.2017.8.10.0039 (17572017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

REQUERENTE: MARIA HELENA DE JESUS SILVA
ADVOGADO: TIAGO FIALHO LOPES ( OAB 8548-MA )

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S/A

De ordem do MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Lago da Pedra - MA, Cristovão Sousa Barros, fica designada
audiência UMA (conciliação, instrução e julgamento) para o dia 29 de agosto de 2017, às 10:30 horas.Cite-se o(a) ré(u) para tomar
conhecimento da ação, bem como intimem-se as partes para comparecimento (sendo a parte autora por seu/sua advogado/a).A
ausência do(a) autor(a) acarretará em arquivamento do processo (art. 51, I, da Lei n° 9.099/95), enquanto a do(a) ré(u) causará os
efeitos da confissão e revelia (art. 20 da Lei n° 9.099/95). Lago da Pedra, 28 de junho de 2017.George Ana Alves Coelho
AraújoSecretária Judicial da 2º Vara daComarca Lago da Pedra. Resp: 097287

PROCESSO Nº 0001755-93.2017.8.10.0039 (17582017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

REQUERENTE: ANTONIA LOPES FERREIRA
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ADVOGADO: TIAGO FIALHO LOPES ( OAB 8548-MA )

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S/A

De ordem do MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Lago da Pedra - MA, Cristovão Sousa Barros, fica designada
audiência UMA (conciliação, instrução e julgamento) para o dia 29 de agosto de 2017, às 11:00 horas.Cite-se o(a) ré(u) para tomar
conhecimento da ação, bem como intimem-se as partes para comparecimento (sendo a parte autora por seu/sua advogado/a).A
ausência do(a) autor(a) acarretará em arquivamento do processo (art. 51, I, da Lei n° 9.099/95), enquanto a do(a) ré(u) causará os
efeitos da confissão e revelia (art. 20 da Lei n° 9.099/95). Lago da Pedra, 28 de junho de 2017.George Ana Alves Coelho
AraújoSecretária Judicial da 2º Vara daComarca Lago da Pedra. Resp: 097287

PROCESSO Nº 0001780-09.2017.8.10.0039 (17832017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

REQUERENTE: MARIA ANGELICA VASCONCELOS BEZERRA
ADVOGADO: MARCONES DA COSTA PORTILHO COELHO ( OAB 5458-MA )

REQUERIDO: BANCO PANAMERICANO S/A

De ordem do MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Lago da Pedra - MA, Cristovão Sousa Barros, fica designada
audiência UMA (conciliação, instrução e julgamento) para o dia 29 de agosto de 2017, às 10:00 horas.Cite-se o(a) ré(u) para tomar
conhecimento da ação, bem como intimem-se as partes para comparecimento (sendo a parte autora por seu/sua advogado/a).A
ausência do(a) autor(a) acarretará em arquivamento do processo (art. 51, I, da Lei n° 9.099/95), enquanto a do(a) ré(u) causará os
efeitos da confissão e revelia (art. 20 da Lei n° 9.099/95). Lago da Pedra, 28 de junho de 2017.George Ana Alves Coelho
AraújoSecretária Judicial da 2º Vara daComarca Lago da Pedra. Resp: 097287

PROCESSO Nº 0001851-11.2017.8.10.0039 (18542017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

REQUERENTE: MARIA RODRIGUES LOPES DOS SANTOS
ADVOGADO: LUIS GUSTAVO ROLIM PIMENTEL ( OAB 10860-MA )

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S/A

De ordem do MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Lago da Pedra - MA, Cristovão Sousa Barros, fica designada
audiência UMA (conciliação, instrução e julgamento) para o dia 29 de agosto de 2017, às 14:00 horas.Cite-se o(a) ré(u) para tomar
conhecimento da ação, bem como intimem-se as partes para comparecimento (sendo a parte autora por seu/sua advogado/a).A
ausência do(a) autor(a) acarretará em arquivamento do processo (art. 51, I, da Lei n° 9.099/95), enquanto a do(a) ré(u) causará os
efeitos da confissão e revelia (art. 20 da Lei n° 9.099/95). Lago da Pedra, 28 de junho de 2017.George Ana Alves Coelho
AraújoSecretária Judicial da 2º Vara daComarca Lago da Pedra. Resp: 097287

PROCESSO Nº 0001853-78.2017.8.10.0039 (18562017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

REQUERENTE: MARIA RODRIGUES LOPES DOS SANTOS
ADVOGADO: LUIS GUSTAVO ROLIM PIMENTEL ( OAB 10860-MA )

REQUERIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

De ordem do MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Lago da Pedra - MA, Cristovão Sousa Barros, fica designada
audiência UMA (conciliação, instrução e julgamento) para o dia 29 de agosto de 2017, às 14:30 horas.Cite-se o(a) ré(u) para tomar
conhecimento da ação, bem como intimem-se as partes para comparecimento (sendo a parte autora por seu/sua advogado/a).A
ausência do(a) autor(a) acarretará em arquivamento do processo (art. 51, I, da Lei n° 9.099/95), enquanto a do(a) ré(u) causará os
efeitos da confissão e revelia (art. 20 da Lei n° 9.099/95). Lago da Pedra, 28 de junho de 2017.George Ana Alves Coelho
AraújoSecretária Judicial da 2º Vara daComarca Lago da Pedra. Resp: 097287

PROCESSO Nº 0001864-10.2017.8.10.0039 (18672017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

REQUERENTE: MARIA HELENA DE JESUS SILVA
ADVOGADO: TIAGO FIALHO LOPES ( OAB 8548-MA )
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REQUERIDO: BANCO BRADESCO S/A

De ordem do MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Lago da Pedra - MA, Cristovão Sousa Barros, fica designada
audiência UMA (conciliação, instrução e julgamento) para o dia 29 de agosto de 2017, às 15:30 horas.Cite-se o(a) ré(u) para tomar
conhecimento da ação, bem como intimem-se as partes para comparecimento (sendo a parte autora por seu/sua advogado/a).A
ausência do(a) autor(a) acarretará em arquivamento do processo (art. 51, I, da Lei n° 9.099/95), enquanto a do(a) ré(u) causará os
efeitos da confissão e revelia (art. 20 da Lei n° 9.099/95). Lago da Pedra, 28 de junho de 2017.George Ana Alves Coelho
AraújoSecretária Judicial da 2º Vara daComarca Lago da Pedra. Resp: 097287

PROCESSO Nº 0001868-47.2017.8.10.0039 (18712017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

REQUERENTE: MARIA LOPES DIAS
ADVOGADO: LUIS GUSTAVO ROLIM PIMENTEL ( OAB 10860-MA )

REQUERIDO: BANCO VOTORANTIM S/A

De ordem do MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Lago da Pedra - MA, Cristovão Sousa Barros, fica designada
audiência UMA (conciliação, instrução e julgamento) para o dia 29 de agosto de 2017, às 16:00 horas.Cite-se o(a) ré(u) para tomar
conhecimento da ação, bem como intimem-se as partes para comparecimento (sendo a parte autora por seu/sua advogado/a).A
ausência do(a) autor(a) acarretará em arquivamento do processo (art. 51, I, da Lei n° 9.099/95), enquanto a do(a) ré(u) causará os
efeitos da confissão e revelia (art. 20 da Lei n° 9.099/95). Lago da Pedra, 28 de junho de 2017.George Ana Alves Coelho
AraújoSecretária Judicial da 2º Vara daComarca Lago da Pedra. Resp: 097287

PROCESSO Nº 0001871-02.2017.8.10.0039 (18742017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

REQUERENTE: FRANCISCA FERREIRA DA SILVA
ADVOGADO: LUIS GUSTAVO ROLIM PIMENTEL ( OAB 10860-MA )

REQUERIDO: BANCO BGN S/A

De ordem do MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Lago da Pedra - MA, Cristovão Sousa Barros, fica designada
audiência UMA (conciliação, instrução e julgamento) para o dia 29 de agosto de 2017, às 15:00 horas.Cite-se o(a) ré(u) para tomar
conhecimento da ação, bem como intimem-se as partes para comparecimento (sendo a parte autora por seu/sua advogado/a).A
ausência do(a) autor(a) acarretará em arquivamento do processo (art. 51, I, da Lei n° 9.099/95), enquanto a do(a) ré(u) causará os
efeitos da confissão e revelia (art. 20 da Lei n° 9.099/95). Lago da Pedra, 28 de junho de 2017.George Ana Alves Coelho
AraújoSecretária Judicial da 2º Vara daComarca Lago da Pedra. Resp: 097287

PROCESSO Nº 0001875-39.2017.8.10.0039 (18782017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

REQUERENTE: MARIA GOMES DE FRANÇA
ADVOGADO: LUIS GUSTAVO ROLIM PIMENTEL ( OAB 10860-MA )

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A

De ordem do MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Lago da Pedra - MA, Cristovão Sousa Barros, fica designada
audiência UMA (conciliação, instrução e julgamento) para o dia 29 de agosto de 2017, às 16:30 horas.Cite-se o(a) ré(u) para tomar
conhecimento da ação, bem como intimem-se as partes para comparecimento (sendo a parte autora por seu/sua advogado/a).A
ausência do(a) autor(a) acarretará em arquivamento do processo (art. 51, I, da Lei n° 9.099/95), enquanto a do(a) ré(u) causará os
efeitos da confissão e revelia (art. 20 da Lei n° 9.099/95). Lago da Pedra, 28 de junho de 2017.George Ana Alves Coelho
AraújoSecretária Judicial da 2º Vara daComarca Lago da Pedra. Resp: 097287

PROCESSO Nº 0001928-88.2015.8.10.0039 (19332015)
AÇÃO: PROCEDIMENTOS ESPECIAIS DE JURISDIÇÃO CONTENCIOSA | MONITÓRIA

AUTOR: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A
ADVOGADO: LARA ROLA BEZERRA DE MENEZES ( OAB 151785-MA )
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REU: ELIONAI GOMES MOTA e JAKELINE PEREIRA LIMA MOTA

ATO ORDINATÓRIOPROCESSO Nº 1928-88.2015.8.10.0039AÇÃO: MONITÓRIAREQTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL
S.AREQDO: JAKELINE PEREIRA LIMA MOTA E ELIONAI GOMES MOTADe acordo com o art. 3º, Provimento nº 001/2007
CGJ/MA, intime-se a parte embargada BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A, para querendo, apresentar manifestação aos
Embargos de folhas 32/45, interposto por JAKELINE PEREIRA LIMA MOTA, no prazo da lei. Lago da Pedra-MA, 29 de junho de
2017.Tatiana Maria Soares de Arruda.Técnica Judiciária.Mat. 116848. Resp: 116848

PROCESSO Nº 0001977-61.2017.8.10.0039 (19822017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

REQUERENTE: LINDONEZA RODRIGUES LIMA
ADVOGADO: EDVANIA VERGINIA DA SILVA ( OAB 12062A-MA )

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S/A

De ordem do MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Lago da Pedra - MA, Cristovão Sousa Barros, fica designada
audiência UMA (conciliação, instrução e julgamento) para o dia 29 de agosto de 2017, às 17:00 horas.Cite-se o(a) ré(u) para tomar
conhecimento da ação, bem como intimem-se as partes para comparecimento (sendo a parte autora por seu/sua advogado/a).A
ausência do(a) autor(a) acarretará em arquivamento do processo (art. 51, I, da Lei n° 9.099/95), enquanto a do(a) ré(u) causará os
efeitos da confissão e revelia (art. 20 da Lei n° 9.099/95). Lago da Pedra, 28 de junho de 2017.George Ana Alves Coelho
AraújoSecretária Judicial da 2º Vara daComarca Lago da Pedra. Resp: 097287

PROCESSO Nº 0001978-46.2017.8.10.0039 (19832017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

REQUERENTE: LINDONEZA RODRIGUES LIMA
ADVOGADO: EDVANIA VERGINIA DA SILVA ( OAB 12062A-MA )

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S/A

De ordem do MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Lago da Pedra - MA, Cristovão Sousa Barros, fica designada
audiência UMA (conciliação, instrução e julgamento) para o dia 29 de agosto de 2017, às 17:30 horas.Cite-se o(a) ré(u) para tomar
conhecimento da ação, bem como intimem-se as partes para comparecimento (sendo a parte autora por seu/sua advogado/a).A
ausência do(a) autor(a) acarretará em arquivamento do processo (art. 51, I, da Lei n° 9.099/95), enquanto a do(a) ré(u) causará os
efeitos da confissão e revelia (art. 20 da Lei n° 9.099/95). Lago da Pedra, 28 de junho de 2017.George Ana Alves Coelho
AraújoSecretária Judicial da 2º Vara daComarca Lago da Pedra. Resp: 097287

PROCESSO Nº 0001979-31.2017.8.10.0039 (19842017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

REQUERENTE: LINDONEZA RODRIGUES LIMA
ADVOGADO: EDVANIA VERGINIA DA SILVA ( OAB 12062A-MA )

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S/A

De ordem do MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Lago da Pedra - MA, Cristovão Sousa Barros, fica designada
audiência UMA (conciliação, instrução e julgamento) para o dia 29 de agosto de 2017, às 12:00 horas.Cite-se o(a) ré(u) para tomar
conhecimento da ação, bem como intimem-se as partes para comparecimento (sendo a parte autora por seu/sua advogado/a).A
ausência do(a) autor(a) acarretará em arquivamento do processo (art. 51, I, da Lei n° 9.099/95), enquanto a do(a) ré(u) causará os
efeitos da confissão e revelia (art. 20 da Lei n° 9.099/95). Lago da Pedra, 28 de junho de 2017.George Ana Alves Coelho
AraújoSecretária Judicial da 2º Vara daComarca Lago da Pedra. Resp: 097287

PROCESSO Nº 0002255-96.2016.8.10.0039 (22592016)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

AUTOR: JAMILSON ALVES ANDRADE
ADVOGADO: MARLOS LAPA LOIOLA ( OAB 8119-MA )

REU: AYMORÉ CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
ADVOGADO: ELISIA HELENA DE MELO MARTINI ( OAB 1853-RN ) e HENRIQUE JOSÉ PARADA SIMÃO ( OAB 221386-SP )
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ATO ORDINATÓRIOUma vez interposto Apelação nestes autos pela parte requerida, INTIME-SE a parte autora através de seu
advogado, para, querendo, se manifestar acerca da apelação de fls. 78/97 no prazo de Lei. Ato ordinatório baseado no artigo 126,
inciso V do Provimento nº 11/2013 (Código de Normas da Corregedoria Geral de Justiça). Lago da Pedra - MA, 28 de junho de
2017. George Ana Alves Coelho AraújoSecretária Judicial da 2ª Vara Resp: 33139741391

PROCESSO Nº 0002374-57.2016.8.10.0039 (23782016)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

AUTOR: MARIA DE JESUS DO NASCIMENTO
ADVOGADO: FRANCISCA TELMA PEREIRA MARQUES ( OAB 11570-PI )

REU: BANCO SANTANDER
ADVOGADO: FLAIDA BEATRIZ NUNES DE CARVALHO ( OAB 96864-MG )

ATO ORDINATÓRIODe acordo com o art. 3º, inciso V, Provimento nº 001/2007, CGJ/MA e de ordem do MM Juiz Cristóvão Sousa
Barros, titular da 2ª Vara desta Comarca, intime-se a parte autora através de seu advogado, para, no prazo de 15 (quinze) dias
úteis, manifestar-se sobre a contestação e documentos juntados aos autos (fls. 35/78) pela parte requerida. Lago da Pedra (MA),
28 de junho de 2017. George Ana Alves Coelho AraújoSecretária Judicial da 2ª Vara Resp: 33139741391

PROCESSO Nº 0000610-02.2017.8.10.0039 (6122017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

AUTOR: Processo em Segredo de Justiça

REU: Processo em Segredo de Justiça

DECISÃOProcesse-se o presente feito em segredo de justiça, consoante disposto no artigo 189, inciso II, do NCPC.À falta de
conciliador/mediador nesta comarca, fica inviabilizada a designação de audiência exclusiva para conciliação/mediação. Assim, é de
ser determinada a citação do requerido para contestar o pedido, nada impedindo que no curso do feito se proponha a conciliação
das partes.Assim, cite-se o(a) ré (u), mediante edital com prazo de 20 dias, para contestar a presente ação, no prazo de 15
(quinze) dias úteis, sob pena de revelia e confissão dos fatos articulados na inicial. Em caso de revelia, atendendo ao disposto no
artigo 72, inciso II do NCPC, nomeio como curador especial, o Defensor Público, com atuação nesta comarca, que oportunamente
deverá manifestar-se no prazo de 30 dias.Notifique-se o MPE.Cumpra-se.Lago da Pedra, 30 de maio de 2017. Cristovão Sousa
BarrosJuiz de direito 2ª Vara de Lago da Pedra - MA Resp: 1503549

PROCESSO Nº 0000784-45.2016.8.10.0039 (7852016)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO SUMÁRIO

AUTOR: DANIEL CAVALCANTE DOS REIS
ADVOGADO: PABLO FONSECA DE MELO ( OAB 11830-PI )

REU: SEGURADORA LIDER - CONSÓRCIOS DE SEGURO DPVAT

DECISÃOÀ falta de conciliador/mediador nesta comarca, fica inviabilizada a designação de audiência exclusiva para
conciliação/mediação. Assim, é de ser determinada a citação da requerida para contestar o pedido, nada impedindo que no curso
do feito se proponha a conciliação das partes.Assim, cite-se o (a) ré (u), para contestar a presente ação, no prazo de 15 (quinze)
dias úteis, pena de revelia e confissão dos fatos articulados na inicial. Lago da Pedra, 14 de junho de 2017.Cristovão Sousa
BarrosJuiz de direito 2ª Vara de Lago da Pedra - MA Resp: 098913

PROCESSO Nº 0001035-29.2017.8.10.0039 (10382017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

REQUERENTE: W A DE OLIVEIRA
ADVOGADO: GEORGE AMILCAR SOUSA DE BRITO ( OAB 10400-MA )

REQUERIDO: SERVEPESCA DISTRIBUIDORA LTDA

PROCESSO Nº 1035-29.2017.8.10.0039AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE
TUTELAREQUERENTE: W A DE OLIVEIRAREQUERIDO: SERVEPESCA DISTRIBUIDORA LTDADECISÃO Trata-se de AÇÃO
DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA proposta por W A DE OLIVEIRA em face de SERVEPESCA
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DISTRIBUIDORA LTDA, ambos qualificados nos autos, alegando, em síntese, que exerce atividade empresarial e já realizou
diversas aquisições junto à reclamada.Narra que, a última compra realizada junto à requerida, fora emitido boleto no valor de R$
1.065,29 (hum mil , sessenta e cinco centavos e vinte e nove centavos), com vencimento em 21/11/2016. Contudo, o boleto não foi
pago na data aprazada. Em razão disso, o requerente entrou em contato com a reclamada solicitando emissão de segunda via do
boleto, entretanto, obteve a informação de que o pagamento deveria o pagamento ser efetuado via transferência bancária na conta
da requerida, o que foi feito na data de 30.11.2016.Com a inicial, os documentos de fls.15/23.É o relatório.Passa-se à
decisão.Inicialmente, cumpre ressaltar que para o deferimento da tutela antecipada é indispensável que haja probabilidade do
direito substancial, ou fumaça do bom direito, bem como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, chamado de
perigo na demora, consoante art. 300 do NCPC.No caso em análise, verifica-se que existem elementos que suportam a concessão
da tutela antecipada, sem prejuízo de ulterior revogação, ante o disposto no artigo 298, § 4º do NCPC.No presente feito, as provas
acostadas aos autos, em especial os documentos de fls. 18 a 23, indicam que há prova de protesto, de responsabilidade da autora,
no valor de R$ 1.065,29 (hum mil, sessenta e cinco reais e vinte nove centavos), ocasionando a inclusão do nome da reclamante
em cadastros de restrição ao crédito SPC, o que confere verossimilhança das alegações.Tais provas são suficientes, ao menos em
um juízo preliminar, para convencer da necessidade do deferimento da medida antecipatória.Presente, pois o fumus boni iuris, ou
fumaça do bom direito. Da mesma forma, restou configurado o periculum in mora, ou perigo da demora na prestação jurisdicional,
eis que a demora na entrega da prestação jurisdicional pode acarretar-lhe prejuízos vez que restringe o direito da parte autora ao
crédito, sem prova consistente da inadimplência, devendo ser excluído seu nome do cadastro de inadimplentes, bem como de
quaisquer protestos referente a obrigação objeto desta ação sob pena de lhe serem causados graves prejuízos com a negativação.
Ressalte-se que a demandada em nada será prejudicada por tal medida, máxime pelo fato de que a presente decisão poderá ser
posteriormente revogada.Pelo exposto, ante a comprovação do protesto e lançamento do nome da parte reclamante em cadastros
de restrição ao crédito - SPC pelo valor de R$ 1.065,29 (hum mil, sessenta e cinco reais e vinte e nove centavos), e demonstrado o
pagamento do título na data de 30.11.2016, e a evidência de que a restrição creditícia prejudica diariamente a parte reclamante,
concede-se liminarmente determinação à parte requerida, para que, em cinco dias, contados da ciência desta decisão, exclua o
nome da parte reclamante dos referidos cadastros de restrição ao crédito, bem como de quaisquer protestos referentes a
obrigação objeto desta ação sob pena de multa diária de R$ 150,00 por dia, contados da intimação pessoal, limitada ao valor da
competência deste Juizado Especial Cível, revertendo o produto em favor da parte reclamante.Cite-se a requerida, dando-lhe
ciência da medida liminar concedida nestes autos.Fica designado o dia 24 de julho de 2017, no horário de 14:30 horas para a
realização da audiência UNA (conciliação, instrução e julgamento). Cite-se a parte reclamada para comparecer a audiência,
produzir provas, pena de revelia e confissão dos fatos contidos na petição inicial, pelo mesmo ato seja a mesma notificada da
obrigação imposta na presente decisão, para cumpri-la pena de multa de R$ 150,00 por dia de descumprimento.A ausência do(a)
autor(a) acarretará o arquivamento do processo (art. 51, I, da Lei n.º 9.099/95), enquanto a do(a) ré(u) causará os efeitos da
confissão e revelia (art. 20 da Lei n.º 9.099/95). Intimem-se.Lago da Pedra (MA), 01 de junho de 2017. Cristovão Sousa Barros Juiz
de Direito -2ª Vara de Lago da Pedra Resp: 098913

PROCESSO Nº 0001184-25.2017.8.10.0039 (11872017)
AÇÃO: PROCESSO CAUTELAR | BUSCA E APREENSÃO

REQUERENTE: BANCO VOLKSWAGEM S/A
ADVOGADO: WELDE PEDROSA DE MARIA SOUSA JUNIOR ( OAB 10474-MA )

REQUERIDO: RAIMUNDO MESQUITA DE OLIVEIRA CONSTRUÇÕES - ME

Processo nº 1184-25.2017.8.10.0039 (11872017)DECISÃOTrata-se de Busca e Apreensão proposta por BANCO VOLKSWAGEM
S/A em face de RAIMUNDO MESQUITA DE OLIVEIRA CONSTRUÇÕES, ambos qualificados.Consta da inicial que o requerente
celebrou com o(a) requerido(a) contrato no qual garantiu em alienação fiduciária o seguinte bem: VEÍCULO MARCA:
VOLKSWAGEN, MODELO: 15.190 WORKER, ANO 2013, COR: BRANCA, PLCA: OJJ8409, CHASSI:
9533E7238ER410459.Consta dos documentos acostados que o(a) requerido(a) não efetuou o pagamento das prestações
vencidas a partir de 27.02.2014, configurando, assim, a sua inadimplência.Requereu a concessão da liminar e que, após, seja o(a)
requerido(a) citado para, querendo, contestar a presente ação.Com a inicial vieram os documentos e fls. 10/52É o relatório. Passa-
se à decisão.Compulsando-se os elementos probatórios contidos nos autos, verifica-se que merece prosperar o pleito de busca e
apreensão formulado pelo requerente, uma vez que foram observados os requisitos autorizativos para concessão da liminar,
conforme preceitua o Decreto-lei 911/69, ficando comprovado o inadimplemento do devedor.É de se ressaltar que o art. 3º do DL
911/69 dispõe expressamente que "o proprietário fiduciário ou credor, poderá requerer contra o devedor ou terceiro a busca e
apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida Iiminarmente, desde que comprovada a mora ou o
inadimplemento do devedor".Pelo exposto, FICA DEFERIDA a busca e apreensão do VEÍCULO MARCA: VOLKSWAGEN,
MODELO: 15.1980 WORKER, ANO 2013, COR: BRANCA, PLCA: OJJ8409, CHASSI: 9533E7238ER410459 devendo o bem ser
depositado em favor do demandante.Expeça-se o respectivo mandado de busca e apreensão com as seguintes advertências:a)
5(cinco) dias após executada a liminar, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do
requerente;b) no mesmo prazo de 5(cinco) dias, o(a) requerido(a) poderá pagar a integralidade da dívida pendente, desde a
vencida em 16/06/2014, incluindo as que se venceram até o presente momento, hipótese na qual o bem não lhe será retirado ou,
se já houver sido apreendido, ser-lhe-á restituído livre do ônus;c) o(a) requerido(a) poderá apresentar resposta no prazo de
15(quinze) dias contados da apreensão do bem, servindo o mandado de busca e apreensão também como mandado de citação,
mesmo que tenha pago a dívida, nos termos do item b acima, caso entenda ter havido pagamento a maior e desejar
restituição.Intimem-se.Lago da Pedra, 13 de junho de 2017.Cristovão Sousa BarrosJuiz de Direito-2ª Vara de Lago da Pedra Resp:
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098913

PROCESSO Nº 0001588-76.2017.8.10.0039 (15912017)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

REQUERENTE: ELCIO JAIRO TEIXEIRA DO NASCIMENTO
ADVOGADO: APOLIANA PEREIRA COSTA MEDEIROS ( OAB 11466-MA )

REQUERIDO: COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO - CEMAR
ADVOGADO: MARCOS ANTONIO CARDOSO DE SOUZA ( OAB 3387-PI ) e TIAGO JOSÉ FEITOSA DE SÁ ( OAB 8654A-MA )

PROCESSO Nº 1588-76.2017.8.10.0039DECISÃOTrata-se de Ação de Declaratória de Inexistência de Débito c/c obrigação de
Fazer c/c pedido de Tutela de Urgência e Indenização, ajuizada por ELCIO JAIRO TEIXEIRA DO NASCIMENTO, em desfavor da
Companhia Energética do Maranhão (CEMAR), alegando, em síntese o seguinte:Relatou o autor que é cliente da requerida,
unidade consumidora nº 6051383, porém, passou um tempo sem utilizar os serviços prestados pela demandada, vez que, não
havia ninguém morando no imóvel. Narra que, em janeiro do ano em curso precisou voltar a usar os serviços da requerida, e ao
procurar a mesma, foi informado que havia um débito no valor de R$ 1.403,58 (hum mil quatrocentos e três reais e cinquenta e oito
centavos), referente a consumo, multa de mora, juros moratórios e contribuição de iluminação). Na oportunidade foi gerado um
boleto no valor antes mencionado e o reclamante efetuou o pagamento no mesmo dia, qual seja 25/01/2017. Em consequência, a
energia foi religada normalmente e o demandante já pagou as faturas relativas ao mês de março e abril deste ano.Ocorre que, no
dia 15.04.2017, os técnicos da requerida, apesar do requerido ter demonstrado que pagou todos os débitos que havia na unidade
consumidora de seu imóvel, efetuaram o corte da energia elétrica, sob a alegação que havia um débito no valor de R$ 1.1167,97
(hum mil cento e sessenta e sete seis reais e noventa e sete centavos). Com a inicial vieram os documentos de fls. 14/31.Em
seguida, vieram os autos conclusos.Passa-se à decisão.Inicialmente, cumpre ressaltar que para o deferimento da tutela antecipada
é indispensável que haja probabilidade do direito substancial, ou fumaça do bom direito, bem como o perigo de dano ou risco ao
resultado útil do processo, chamado de perigo na demora, consoante art. 300 do NCPC.No presente feito as provas indicam a
presença da fumaça do bom direito e do perigo da demora, razão pela qual FICA DEFIRIDA A LIMINAR PLEITEADA,
determinando que a requerida no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, contados da notificação, proceda à RELIGAÇÃO DA
UNIDADE CONSUMIDORA UC 6051383 (CPF 564.479.223-49), que tem como usuário ELCIO JAIRO TEIXEIRA DO
NASCIMENTO, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) em caso de descumprimento desta decisão, que será
revertida em favor da autora.Intime-se a requerida do teor da liminar ora deferida, advertindo-se que deverá comprovar nos autos o
cumprimento da liminar, sob pena de incidência da multa epigrafada.Fica designado o dia 13 de julho de 2017 , no horário de 08:30
às 11:30 horas para a realização da audiência UNA (conciliação, instrução e julgamento). Cite-se o(a) ré(u) para tomar
conhecimento da ação, bem como intimem-se as partes para comparecimento na audiência supracitada (sendo a parte autora por
seu/sua advogado/a).A ausência do(a) autor(a) acarretará o arquivamento do processo (art. 51, I, da Lei n.º 9.099/95).A
PRESENTE DECISÃO JÁ SERVE COMO MANDADO, devendo ser instruída com cópia da inicial.Intime-se a parte autora da
liminar ora concedida. Cumpra-se. Lago da Pedra, 31 de maio de 2017. Cristovão Sousa BarrosJuiz de Direito-2ª Vara de Lago da
Pedra. Resp: 098913

PROCESSO N° 1423-68.2013.8.10.0039
PARTE AUTOR(A): Raimunda Alves da Conceição
ADVOGADO(A) DA PARTE ATIVA: Maura Patricia Mendes de Sousa OAB/MA N° 6.599

INTIMAÇÃO

Finalidade: Intimação do(s) advogado(a) Dr(a). Maura Patricia Mendes de Sousa - OAB/MA n° 6599, nos termos da decisão
proferido nos autos do processo em epígrafe (fl.19 e v), que dispõe: Cuida-se de Ação de Tutela dos menores DANIELLY ALVES
DE PINHO, FABIOLA ALVES DE PINHO E GUSTAVO ALVES XAVIER, ajuizada por Raimunda Alves da Conceição, alegando ,
em síntese, que os tutelando são pensionistas de Luciana Alves, genitora dos menores, falecida em 02 de junho de 2012. Sustenta
que, é avó materna dos menores e tornou-se responsável pela educação e sustento das adolescentes, desde o falecimento da
mãe, eis que o pai foi embora, tendo rumo ignorado. Por fim, requereu liminar de guarda para regularizar a situação de seus netos.
Com a inicial vieram os documentos de fls. 6/23. Despacho de fl.17 determinando vista dos autos ao Ministério Público. Instado a
se manifestar, o Ministério Público, à fl. 28, apontou falha com relação à ausência de procuração pública, bem como não foi
indicado o endereço dos pais biológicos a fim de que os mesmos sejam citados. Na oportunidade, se manifestou pelo
indeferimento da liminar pleiteada. Em seguida, vieram os autos conclusos. É o relatório. Passo a decidir. O instituto da guarda,
após o advento do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/90), passou a ser encarado, precipuamente, como medida
preparatória à adoção ou à tutela, como resulta claro da leitura do §1º do artigo 33 da mencionada Lei. Entretanto, em situações
excepcionais, poderá ser deferida a guarda, para atender a situações peculiares ou suprir a falta eventual dos pais ou responsável
(§2º do mesmo artigo). No caso em tela, considerando as circunstâncias narradas na inicial e documentos trazidos aos autos,
acolho a manifestação ministerial de fl. 18, para Indeferir o pedido liminar de guarda Provisória, por não haver prova suficiente para
formar convicção acerca dos fatos alegados, vez que não restou comprovado que os tutelandos estejam sob a guarda de fato da
requerente. Por fim, em atenção ao que foi requerido pelo Ministério Público, à fl. 18, determino a intimação da requerente, através
de sua advogada, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, junte aos autos procuração pública em substituição daquela que foi juntada
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à fl. 5, bem como requerer a citação de DANILO ALVES DE PINHO E DIONE DE ARAÚJO XAVIER, pais biológicos dos
tutelandos, para responderem à presente ação, fornecendo o endereço atualizado dos mesmos . Desta, dê-se ciência ao
requerente e ao MPE. Intime-se. Cumpra-se. Lago da Pedra (MA), 22 de fevereiro de 2016. Juíza LUCIANY CRISTINA DE SOUSA
FERREIRA - Titular da 2ª Vara de Lago da Pedra/MA.

Lago da Pedra - MA, 29 de junho de 2017.

George Ana Alves Coêlho Araújo
Secretária Judicial Titular da 2ª Vara da Comarca de Lago da Pedra/MA
(Assinando de ordem do (a) MM(a). Dr(a). CRISTIOVÃO SOUSA BARROS, Juíz(a) de Direito da 2ª Vara da Comarca de Lago da
Pedra - MA, nos termos do art. 3º, XXV, III, do Provimento nº. 001/2007/CGJ/MA)

PROCESSO Nº 0000023-77.2017.8.10.0039 (232017)
AÇÃO: CARTAS | CARTA PRECATÓRIA

REQUERENTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS

REQUERIDO: ANTONIO LEILSON LIMA DE ARAUJO

DESPACHOTrata-se de Carta Precatória expedida com a finalidade de interrogar o réu ANTONIO LEILSON LIMA DE
ARAUJO.Designo o dia 26 de setembro de 2017, às 10:30 horas, para realização de audiência de interrogatório do(s) réu(s)
arrolado(s) acima, na sala de audiências da 2ª Vara, neste Fórum, nos termos dos arts. 399 e seguintes do CPP.Intime-se,
advertindo que deverá comparecer acompanhado de advogado, sendo que na falta deste, ser-lhe-á nomeado defensor.Ciência ao
Ministério Público Estadual.Intime-se o Defensor Público.Comunique-se ao juízo deprecante a designação da presente
audiência.Cumpra-se.Lago da Pedra, 19 de junho de 2017.Cristovão Sousa BarrosJuiz de Direito da 2º Vara daComarca Lago da
Pedra. Resp: 1503549

PROCESSO Nº 0000152-53.2015.8.10.0039 (1522015)
AÇÃO: PROCEDIMENTOS REGIDOS POR OUTROS CÓDIGOS, LEIS ESPARSAS E REGIMENTOS | DIVÓRCIO LITIGIOSO

REQUERENTE: Processo em Segredo de Justiça
ADVOGADO: JURACI BANDEIRA ( OAB 3457-MA )

REQUERIDO: Processo em Segredo de Justiça

DESPACHOVisando a tentativa de composição entre as partes, designo o dia 14 de setembro de 2017, às 11:45 horas, para
realização da Audiência de Conciliação. Consigne-se nos mandados a advertência que o não comparecimento injustificado do
autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório a dignidade da justiça e será sancionado com multa, nos
termos do art.334 §8º do CPC/2015.Intime-se. Notifique-se o MPE.Lago da Pedra (MA), 27 de junho de 2016.Cristóvão Sousa
BarrosJuiz de Direito- 2ª Vara de Lago da Pedra Resp: 1503549

PROCESSO Nº 0000227-92.2015.8.10.0039 (2272015)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO SUMÁRIO

AUTOR: MARIA DA DORES DA SILVA
ADVOGADO: GUILHERME HENRIQUE BRANCO DE OLIVEIRA ( OAB 10063-MA )

REU: BANCO SANTANDER

DESPACHOIntime-se a parte autora, via advogado, para, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifestar sobre a contestação e
documentos apresentados pelo (a) requerido (a).Após, voltem os autos conclusos. Lago da pedra (MA), 02 de junho de 2017.
Cristóvão Sousa Barros Juiz Titular da 2ª Vara de Lago da Pedra Resp: 098913

PROCESSO Nº 0000585-86.2017.8.10.0039 (5872017)
AÇÃO: CARTAS | CARTA PRECATÓRIA

REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO MARANHÃO

REQUERIDO: ADALBERTO MAGALHAES e JARDIEL DA SILVA DE LUCENA e SILAS LIMA DOS SANTOS

DESPACHOFica designada audiência para a data de 26/09/2017, às 15:30 horas, a fim de que seja inquirida a testemunha
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ADALBERTO MAGALHÃES, com endereço mencionado à fl. 08. Intime-se. Notifique-se o MPE. Intime-se o Defensor
Público.Oficie-se ao douto Juízo deprecante, comunicando a designação da audiência. Cumpra-se com URGÊNCIA. Publique-se
no DJE.Lago da Pedra, 19 de junho de 2017.Cristovão Sousa BarrosJuiz de Direito da 2º Vara daComarca Lago da Pedra. Resp:
1503549

PROCESSO Nº 0000588-41.2017.8.10.0039 (5902017)
AÇÃO: CARTAS | CARTA PRECATÓRIA

REQUERENTE: ANTONIA EDUARDA ROLINS e MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO MARANHÃO

REQUERIDO: MARCELO DA SILVA ALVES

DESPACHOFica designada audiência para a data de 26/09/2017, às 17:30 horas, a fim de que seja inquirida a testemunha
ANTONIA EDUARDA ROLINS, com endereços mencionados às fls. 12. Intime-se. Notifique-se o MPE. Intime-se o Defensor
Público.Oficie-se ao douto Juízo deprecante, comunicando a designação da audiência. Cumpra-se com URGÊNCIA. Publique-se
no DJE.Lago da Pedra, 19 de junho de 2017.Cristovão Sousa BarrosJuiz de Direito da 2º Vara daComarca Lago da Pedra. Resp:
1503549

PROCESSO Nº 0000677-64.2017.8.10.0039 (6802017)
AÇÃO: CARTAS | CARTA PRECATÓRIA

REQUERENTE: MPE

REQUERIDO: HERNANI MOREIRA DE MENEZES e NILTON BRANDÃO GAMA

DESPACHOFica designada audiência para a data de 26/09/2017, às 16:00 horas, a fim de que seja inquirida a testemunha
JUVÊNCIO DE ARAÚJO, com endereço mencionado à fl. 03. Intime-se. Notifique-se o MPE. Intime-se o Defensor Público.Oficie-
se ao douto Juízo deprecante, comunicando a designação da audiência. Cumpra-se com URGÊNCIA. Publique-se no DJE.Lago da
Pedra, 19 de junho de 2017.Cristovão Sousa BarrosJuiz de Direito da 2º Vara daComarca Lago da Pedra. Resp: 1503549

PROCESSO Nº 0000807-54.2017.8.10.0039 (8102017)
AÇÃO: PROCEDIMENTOS ESPECIAIS DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA | OUTROS PROCEDIMENTOS DE JURISDIÇÃO
VOLUNTÁRIA

REQUERENTE: Processo em Segredo de Justiça
ADVOGADO: RAFAEL CAETANO ALVES SANTOS ( OAB 2496875-MA )

REQUERIDO: Processo em Segredo de Justiça

DESPACHO
Defiro o pedido de assistência Judiciária Gratuita.Processe-se o presente feito em segredo de justiça, consoante disposto no artigo
189, inciso II, do NCPC.À falta de conciliador/mediador nesta comarca, fica inviabilizada a designação de audiência exclusiva para
conciliação/mediação. Assim, é de ser determinada a citação do requerido para contestar o pedido, nada impedindo que no curso
do feito se proponha a conciliação das partes.Assim, cite-se o(a) ré (u), para no prazo de 15 dias contestar a ação, sob pena de
revelia e confissão dos fatos articulados na inicial, art. 344 do NCPC. Notifique-se o MPE.Cumpra-se.Lago da Pedra, 08 de junho
de 2017. Cristovão Sousa BarrosJuiz de direito - 2ª Vara de Lago da Pedra - MA Resp: 1503549

PROCESSO Nº 0000841-29.2017.8.10.0039 (8442017)
AÇÃO: PROCEDIMENTOS ESPECIAIS DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA | TUTELA E CURATELA - NOMEAÇÃO

REQUERENTE: ROSIANE DA SILVA VIEIRA SAMPAIO

REQUERIDO: NADIA FERREIRA LIMA SILVA

DESPACHOVista ao MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, para que se manifeste requerendo o que entender necessário. Lago da
Pedra (MA), 22 de maio de 2017.Juiz Cristóvão Sousa BarrosTitular da 2ª Vara Resp: 1503549

PROCESSO Nº 0000851-44.2015.8.10.0039 (8512015)
AÇÃO: PROCEDIMENTOS ESPECIAIS DE JURISDIÇÃO CONTENCIOSA | MONITÓRIA
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AUTOR: CONFECÇÕES DO RE ME LTDA
ADVOGADO: ALEXSANDRO DE CASTRO L DOS SANTOS ( OAB 22851-GO )

REU: I DOS S SALES ME PONTO DA MODA

Processo nº 851-44.2015.8.10.0039DESPACHO Estando a petição inicial devidamente instruída, defiro de plano a expedição do
mandado de pagamento.Cite(m)-se o(s) réu(s), nos termos do artigo 701 do CPC, para que, no prazo de 15 (quinze) dias,
efetue(m) o pagamento da dívida, anotando-se no mandado que se o réu efetuar o pagamento ficará isento de custas e de
honorários advocatícios, nos termos do artigo 701, § 1º do CPC, os quais fixo, para fins de descumprimento, em 5 % ( por cento)
do valor dado à causa.No mandado de citação deve constar ainda a observação de que o(s) executado(s) poderá(ão) oferecer
embargos. Caso não haja o cumprimento da obrigação ou o oferecimento de embargos, constituir-se-á de pleno direito o título
executivo judicial, ex vi do artigo 701§ 2º do CPC.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Lago da Pedra (MA), 13 de junho de
2017.Cristovão Sousa BarrosJuiz de Direito-2ª Vara de Lago da pedra Resp: 098913

PROCESSO Nº 0000922-75.2017.8.10.0039 (9252017)
AÇÃO: CARTAS | CARTA PRECATÓRIA

REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

REQUERIDO: FRANCISCO DE ASSIS PIRES DE SÁ

DESPACHOFica designada audiência para a data de 26/09/2017, às 16:30 horas, para oitiva das testemunhas EDNALDO DOS
SANTOS ARRUDA e MARIA DA CONCEIÇÃO DE JESUS, com endereços mencionados às fls. 03. Intime-se. Notifique-se o MPE.
Intime-se o Defensor Público.Oficie-se ao douto Juízo deprecante, comunicando a designação da audiência. Cumpra-se com
URGÊNCIA. Publique-se no DJE.Lago da Pedra, 19 de junho de 2017.Cristovão Sousa BarrosJuiz de Direito da 2º Vara
daComarca Lago da Pedra. Resp: 1503549

PROCESSO Nº 0000956-89.2013.8.10.0039 (9602013)
AÇÃO: PROCEDIMENTOS REGIDOS POR OUTROS CÓDIGOS, LEIS ESPARSAS E REGIMENTOS | DIVÓRCIO LITIGIOSO

REQUERENTE: Processo em Segredo de Justiça

REQUERIDO: Processo em Segredo de Justiça

DESPACHOFica indeferido o pedido de folha 33, em virtude do processo encontrar-se sentenciado, conforme folha 28/29 .
Certifique-se o trânsito em julgado, isentos de custas.Após as cautelas de praxe, arquivem-se os autos com baixa na distribuição.
Certificando-se. Cumpra-se.Lago da Pedra, 12 de junho de 2017.Juiz Cristóvão Sousa BarrosTitular da 2ª Vara Resp: 1503549

PROCESSO Nº 0000956-89.2013.8.10.0039 (9602013)
AÇÃO: PROCEDIMENTOS REGIDOS POR OUTROS CÓDIGOS, LEIS ESPARSAS E REGIMENTOS | DIVÓRCIO LITIGIOSO

REQUERENTE: Processo em Segredo de Justiça
ADVOGADO: MÁRCIO DA COSTA PORTILHO COELHO ( OAB 8755-MA )

REQUERIDO: Processo em Segredo de Justiça

DESPACHO
Fica indeferido o pedido de folha 33, em virtude do processo encontrar-se sentenciado, conforme folha 28/29 . Certifique-se o
trânsito em julgado, isentos de custas.Após as cautelas de praxe, arquivem-se os autos com baixa na distribuição. Certificando-se.
Cumpra-se.
Lago da Pedra, 12 de junho de 2017.
Juiz Cristóvão Sousa BarrosTitular da 2ª Vara Resp: 1503549

PROCESSO Nº 0000967-79.2017.8.10.0039 (9702017)
AÇÃO: CARTAS | CARTA PRECATÓRIA

REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

REQUERIDO: MANOEL MOURA FERREIRA

DESPACHOFica designada audiência para a data de 26/09/2017, às 08:30 horas, a fim de que seja inquirida a testemunha
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ADRIELE CAMILA PALMA COSTA, com endereços mencionados às fls. 04. Intime-se. Notifique-se o MPE. Intime-se o Defensor
Público.Oficie-se ao douto Juízo deprecante, comunicando a designação da audiência. Cumpra-se com URGÊNCIA. Publique-se
no DJE.Lago da Pedra, 19 de junho de 2017.Cristovão Sousa BarrosJuiz de Direito da 2º Vara daComarca Lago da Pedra. Resp:
1503549

PROCESSO Nº 0000978-11.2017.8.10.0039 (9812017)
AÇÃO: CARTAS | CARTA PRECATÓRIA

REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

REQUERIDO: EDUARDO HERONILDO SANTOS ALVES

DESPACHOFica designada audiência para a data de 26/09/2017, às 17:00 horas, a fim de que seja inquirida a testemunha ANA
CLEIDE DE SOUSA, com endereços mencionados às fls. 05. Intime-se. Notifique-se o MPE. Intime-se o Defensor Público.Oficie-
se ao douto Juízo deprecante, comunicando a designação da audiência. Cumpra-se com URGÊNCIA. Publique-se no DJE.Lago da
Pedra, 19 de junho de 2017.Cristovão Sousa BarrosJuiz de Direito da 2º Vara daComarca Lago da Pedra. Resp: 1503549

PROCESSO Nº 0001011-98.2017.8.10.0039 (10142017)
AÇÃO: CARTAS | CARTA PRECATÓRIA

REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

REQUERIDO: MARCOS DA SILVA FERRO

DESPACHOFica designada audiência para a data de 26/09/2017, às 09:00 horas, a fim de que seja inquirida a testemunha
MARCOS DA SILVA FERRO, com endereços mencionados às fls. 04. Intime-se. Notifique-se o MPE. Intime-se o Defensor
Público.Oficie-se ao douto Juízo deprecante, comunicando a designação da audiência. Cumpra-se com URGÊNCIA. Publique-se
no DJE.Lago da Pedra, 19 de junho de 2017.Cristovão Sousa BarrosJuiz de Direito da 2º Vara daComarca Lago da Pedra. Resp:
1503549

PROCESSO Nº 0001202-46.2017.8.10.0039 (12052017)
AÇÃO: PROCEDIMENTOS REGIDOS POR OUTROS CÓDIGOS, LEIS ESPARSAS E REGIMENTOS | ALIMENTOS - LEI
ESPECIAL Nº 5.478/68

AUTOR: Processo em Segredo de Justiça e Processo em Segredo de Justiça e Processo em Segredo de Justiça e
Processo em Segredo de Justiça

REU: Processo em Segredo de Justiça

DESPACHO
Defiro o pedido de assistência Judiciária Gratuita.Processe-se o presente feito em segredo de justiça. Cite-se o requerido para
querendo, contestar a presente ação no prazo de 15 (quinze) dias, bem como intimem-se as partes para comparecerem à
audiência de conciliação, a ser realizada na sala de audiências da segunda Vara desta Comarca, no dia 03 de outubro de 2017 ,
às 09h30min.Diante da comprovação do parentesco e da obrigação de alimentar, fixo os alimentos provisórios em 25% do salário
mínimo vigente, atualmente correspondente ao valor de R$ 234,25, o qual deverá ser depositado na conta bancária poupança
0112754-6, Agência 0767, operação 013, Caixa Econômica Federal, de titularidade de E.T.S., até o dia 5 (cinco) de cada mês
seguinte ao vencido, a partir da citação.Fica a requerente intimada através de seu(ua) advogado(a).Notifique-se o Ministério
Público.Lago da Pedra (MA), 07 de junho de 2017.
Cristovão Sousa Barros
Juiz de Direito da 2ª Vara de Lago da Pedra /MA Resp: 1503549

PROCESSO Nº 0001383-47.2017.8.10.0039 (13862017)
AÇÃO: CARTAS | CARTA PRECATÓRIA

REQUERENTE: MARCOS RAIMUNDO DE OLIVEIRA SILVA VULGO MARQUINHOS e MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RÉU:

DESPACHOFica designada audiência para a data de 26/09/2017, às 09:30 horas, a fim de que seja inquirida a testemunha
RONILTON SILVA, com endereços mencionados às fls. 05. Intime-se. Notifique-se o MPE. Intime-se o Defensor Público.Oficie-se
ao douto Juízo deprecante, comunicando a designação da audiência. Cumpra-se com URGÊNCIA. Publique-se no DJE.Lago da
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Pedra, 19 de junho de 2017.Cristovão Sousa BarrosJuiz de Direito da 2º Vara daComarca Lago da Pedra. Resp: 1503549

PROCESSO Nº 0001409-45.2017.8.10.0039 (14122017)
AÇÃO: CARTAS | CARTA PRECATÓRIA

REQUERENTE: JUSTICA PUBLICA ESTADUAL

REQUERIDO: NADIR DA SILVA BEZERRA

DESPACHOFica designada audiência para a data de 26 de setembro de 2017, às 11:30 horas, a fim de que seja inquirida a
testemunha NADIR DA SILVA BEZERRA, com endereço mencionado à fl. 04. Intime-se. Notifique-se o MPE. Intime-se o Defensor
Público.Oficie-se ao douto Juízo deprecante, comunicando a designação da audiência. Cumpra-se com URGÊNCIA. Publique-se
no DJE.Lago da Pedra, 22 de junho de 2017.Cristovão Sousa BarrosJuiz de Direito da 2º Vara daComarca Lago da Pedra. Resp:
1503549

PROCESSO Nº 0001457-38.2016.8.10.0039 (14592016)
AÇÃO: PROCEDIMENTOS REGIDOS POR OUTROS CÓDIGOS, LEIS ESPARSAS E REGIMENTOS | ALIMENTOS - LEI
ESPECIAL Nº 5.478/68

AUTOR: Processo em Segredo de Justiça
ADVOGADO: WANDYA LIVIA FIRMINO NASCIMENTO ( OAB 11306-PI )

REU: Processo em Segredo de Justiça e Processo em Segredo de Justiça

DESPACHO
Defiro o pedido de assistência Judiciária Gratuita.Processe-se o presente feito em segredo de justiça, consoante disposto no artigo
189, inciso II, do NCPC.À falta de conciliador/mediador nesta comarca, fica inviabilizada a designação de audiência exclusiva para
conciliação/mediação. Assim, é de ser determinada a citação do requerido para contestar o pedido, nada impedindo que no curso
do feito se proponha a conciliação das partes.Assim, cite-se o(a) ré (u), para no prazo de 15 dias contestar a ação, sob pena de
revelia e confissão dos fatos articulados na inicial, art. 344 do NCPC. Cumpra-se.Lago da Pedra, 23 de maio de 2017. Cristovão
Sousa BarrosJuiz de direito - 2ª Vara de Lago da Pedra - MA Resp: 1503549

PROCESSO Nº 0001855-19.2015.8.10.0039 (18602015)
AÇÃO: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL | EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

EXEQUENTE: Processo em Segredo de Justiça e Processo em Segredo de Justiça e Processo em Segredo de Justiça e
Processo em Segredo de Justiça

EXECUTADO: Processo em Segredo de Justiça

DESPACHOVista ao MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, para que se manifestar acerca da certidão de folha 21, requerendo o
que entender necessário. Lago da Pedra (MA), 22 de maio de 2017.Juiz Cristóvão Sousa BarrosTitular da 2ª Vara Resp: 1503549

PROCESSO Nº 0002114-14.2015.8.10.0039 (21202015)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO SUMÁRIO

AUTOR: MARIA OTILIA DE FREITAS SANTOS
ADVOGADO: THYAGO ARAÚJO FREITAS RIBEIRO ( OAB 10202-MA )

REU: BANCO BRADESCO AGENCIA DE LAGO DA PEDRA
ADVOGADO: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO ( OAB 23255-PE )

DESPACHOIntime-se a parte autora, via advogado, para, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifestar sobre a contestação e
documentos apresentados pelo (a) requerido (a).Após, voltem os autos conclusos. Lago da pedra (MA), 02 de junho de 2017.
Cristóvão Sousa Barros Juiz Titular da 2ª Vara de Lago da Pedra Resp: 098913

PROCESSO Nº 0002704-25.2014.8.10.0039 (27182014)
AÇÃO: PROCEDIMENTOS REGIDOS POR OUTROS CÓDIGOS, LEIS ESPARSAS E REGIMENTOS | ALTERAÇÃO DO
REGIME DE BENS
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REQUERENTE: Processo em Segredo de Justiça
ADVOGADO: GEORGE AMILCAR SOUSA DE BRITO ( OAB 10400-MA )

RÉU:

DESPACHODefiro o pedido de assistência Judiciária Gratuita.Fica acolhido o pedido ministerial, publique-se edital de com prazo
de 30 dias, para ciência e intimação de terceiros.Intime-se a parte autora para juntar certidões de ações, cíveis, e certidões sobre
débitos municipais, estaduais e federais e sobre restrições no SPC/Serasa.Com a Juntada, vista ao MPE. Lago da Pedra (MA), 21
de junho de 2017.Cristovão Sousa BarrosJuiz de Direito da 2ª Vara de Lago da Pedra /MA Resp: 1503549

PROCESSO Nº 0002742-03.2015.8.10.0039 (27512015)
AÇÃO: PROCEDIMENTOS REGIDOS POR OUTROS CÓDIGOS, LEIS ESPARSAS E REGIMENTOS | IMISSÃO NA POSSE

AUTOR: EDILTON FARIAS DOS SANTOS e FRANCILENE MARQUES PESSOA DOS SANTOS
ADVOGADO: ADMIR DA SILVA LIMA ( OAB 15331-MA ) e ADMIR DA SILVA LIMA ( OAB 15331-MA ) e ANA PAULA ROCHA
PORTO SANTOS ( OAB 15203-MA ) e ANA PAULA ROCHA PORTO SANTOS ( OAB 15203-MA )

REU: ANTONIO WILKER SANTOS DA SILVA e MARIA DE FATIMA VIEIRA LIMA e YOLA KARINE CARVALHO
ADVOGADO: JURACI BANDEIRA ( OAB 3457-MA ) e JURACI BANDEIRA ( OAB 3457-MA ) e JURACI BANDEIRA ( OAB
3457-MA ) e JURACI GOMES BANDEIRA ( OAB 3457-MA ) e JURACI GOMES BANDEIRA ( OAB 3457-MA ) e JURACI
GOMES BANDEIRA ( OAB 3457-MA )

Processo nº 2742-03.2015.8.10.0039DESPACHOCompulsando os autos, verifico que não foi realizada a audiência designada no
despacho de fls. 77, consoante Termo de audiência de fls. 79.Sendo assim, reitero os termos do despacho retro, alterando apenas
a data da audiência de instrução e julgamento.Fica redesignada a audiência aprazada no despacho de fls. 77, para o dia 14 de
setembro de 2017, às 15h30min.Intimem-se. Cumpra-se. Lago da Pedra (MA), 13 de junho de 2017. Cristovão Sousa Barros Juiz
de Direito-2ª Vara de Lago da Pedra Resp: 098913

PROCESSO Nº 0002828-71.2015.8.10.0039 (28372015)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO SUMÁRIO

AUTOR: VICENTE ANASTACIO CORREIA
ADVOGADO: THYAGO ARAÚJO FREITAS RIBEIRO ( OAB 10202-MA )

REU: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO ( OAB 23255-PE )

DESPACHOIntime-se a parte autora, via advogado, para, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifestar sobre a contestação e
documentos apresentados pelo (a) requerido (a).Após, voltem os autos conclusos. Lago da pedra (MA), 02 de junho de 2017.
Cristóvão Sousa Barros Juiz Titular da 2ª Vara de Lago da Pedra Resp: 098913

PROCESSO Nº 0003236-28.2016.8.10.0039 (32412016)
AÇÃO: CARTAS | CARTA PRECATÓRIA

AUTOR:

REQUERIDO: IDELSON MESQUITA SOARES e IRENILDA GOMES THOMÁS

DESPACHOFica designada audiência para a data de 26/09/2017, às 10:00 horas, para oitiva da vítima IRENILDA GOMES
THOMAS, com endereços mencionados às fls. 04. Intime-se. Notifique-se o MPE. Intime-se o Defensor Público.Oficie-se ao douto
Juízo deprecante, comunicando a designação da audiência. Cumpra-se com URGÊNCIA. Publique-se no DJE.Lago da Pedra, 19
de junho de 2017.Cristovão Sousa BarrosJuiz de Direito da 2º Vara daComarca Lago da Pedra. Resp: 1503549

SECRETARIA JUDICIAL DA 2º VARA
COMARCA DE LAGO DA PEDRA

EDITAL DE CITAÇÃO

O(A) MM Juiz(a) Cristóvão Sousa Barros, titular da SEGUNDA VARA da Comarca de Lago da Pedra, Estado do Maranhão, FAZ
SABER a todos os que o presente edital, com prazo de 20 (vinte) dias, virem ou que dele tiverem conhecimento que neste juízo
tramita o(a) Juizados da Infância e da Juventude | Seção Cível | Processo de Conhecimento | Guarda nº 1112-82.2010.8.10.0039
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em que é/são parte requerida(s): FRANCISCO BEZERRA DE SOUZA. E como a mencionada parte requerida está em lugar incerto
e não sabido, não sendo possível citá-la pessoalmente, CITA-SE-O(A) através do presente, tomar conhecimento dos termos em
epígrafe. ADVERTÊNCIA: Ficando advertido(a) de que, querendo, contestar a presente ação terá o prazo 15 (quinze) dias, para
que apresente resposta à ação, sob pena de revelia, conforme art. 285 e 297 do CPC. E para conhecimento de todos é o presente
edital, cuja 2ª via fica afixada no local de costume e é veiculada no Diário da Justiça. Dado e passado nesta Comarca de Lago da
Pedra, Estado do Maranhão, aos 29 de junho de 2017. Eu, George Ana Alves Coêlho Araújo, Secretária(o) Judicial que conferi e
subscrevi.
Juíz(a) Cristóvão Sousa Barros
Titular da 2ª Vara de Lago da Pedra

SECRETARIA JUDICIAL DA 2º VARA
COMARCA DE LAGO DA PEDRA

EDITAL DE CITAÇÃO

O(A) MM Juiz(a) Cristóvão Sousa Barros, titular da SEGUNDA VARA da Comarca de Lago da Pedra, Estado do Maranhão, FAZ
SABER a todos os que o presente edital, com prazo de 20 (vinte) dias, virem ou que dele tiverem conhecimento que neste juízo
tramita o(a) Processo Cível e do Trabalho | Processo Cautelar | Outras Medidas Provisionais nº 2024-06.2015.8.10.0039 em que
é/são parte requerida(s): Rubens Lima da Silva, Brasileiro(a), Nao Informado. E como a mencionada parte requerida está em lugar
incerto e não sabido, não sendo possível citá-la pessoalmente, CITA-SE-O(A) através do presente, tomar conhecimento dos
termos em epígrafe. ADVERTÊNCIA: Ficando advertido(a) de que, querendo, contestar a presente ação terá o prazo 15 (quinze)
dias, para que apresente resposta à ação, sob pena de revelia, conforme art. 285 e 297 do CPC. E para conhecimento de todos é
o presente edital, cuja 2ª via fica afixada no local de costume e é veiculada no Diário da Justiça. Dado e passado nesta Comarca
de Lago da Pedra, Estado do Maranhão, aos 29 de maio de 2017. Eu, Akiles de Araujo Eloi, que digitei e conferi e subscrevi.
Juíz(a) Cristóvão Sousa Barros
Titular da 2ª Vara de Lago da Pedra

SECRETARIA JUDICIAL DA 2º VARA
COMARCA DE LAGO DA PEDRA

EDITAL DE CITAÇÃO

O(A) MM Juiz(a) Cristóvão Sousa Barros, titular da SEGUNDA VARA da Comarca de Lago da Pedra, Estado do Maranhão, FAZ
SABER a todos os que o presente edital, com prazo de 20 (vinte) dias, virem ou que dele tiverem conhecimento que neste juízo
tramita o(a) Processo Cível e do Trabalho | Processo de Conhecimento | Procedimento de Conhecimento | Procedimento Ordinário
nº 2993-55.2014.8.10.0039 em que é/são parte requerida(s): R dos Santos Prestação de Serviços, na pessoa de seu representante
legal, com endereço em lugar incerto e não sabido, não sendo possível citá-la pessoalmente, CITA-SE-O(A) através do presente,
tomar conhecimento dos termos em epígrafe. ADVERTÊNCIA: Ficando advertido(a) de que, querendo, contestar a presente ação
terá o prazo 15 (quinze) dias úteis, para que apresente resposta à ação, sob pena de revelia e confissão dos fatos articulados na
inicial. E para conhecimento de todos é o presente edital, cuja 2ª via fica afixada no local de costume e é veiculada no Diário da
Justiça. Dado e passado nesta Comarca de Lago da Pedra, Estado do Maranhão, aos 29 de junho de 2017. Eu, _______,
Claudemir da Silva Dias, que digitei e eu _________, George Ana Alves Coêlho Araújo, Secretária(o) Judicial que conferi e
subscrevi.

Juíz(a) Cristóvão Sousa Barros
Titular da 2ª Vara de Lago da Pedra

SECRETARIA JUDICIAL DA 2º VARA
COMARCA DE LAGO DA PEDRA

EDITAL DE CITAÇÃO

O(A) MM Juiz(a) Cristóvão Sousa Barros, titular da SEGUNDA VARA da Comarca de Lago da Pedra, Estado do Maranhão, FAZ
SABER a todos os que o presente edital, com prazo de 20 (vinte) dias, virem ou que dele tiverem conhecimento que neste juízo
tramita o(a) Juizados da Infância e da Juventude | Seção Cível | Processo de Conhecimento | Guarda nº 3774-09.2016.8.10.0039
em que é/são parte requerida(s): ELIANE ALVES DE LIMA, com endereço no Municiípio de Igarapé Grande d- MA,. E como a
mencionada parte requerida está em lugar incerto e não sabido, não sendo possível citá-la pessoalmente, CITA-SE-O(A) através
do presente, tomar conhecimento dos termos em epígrafe. ADVERTÊNCIA: Ficando advertido(a) de que, querendo, contestar a
presente ação terá o prazo 15 (quinze) dias, para que apresente resposta à ação, sob pena de revelia, conforme art. 285 e 297 do
CPC. E para conhecimento de todos é o presente edital, cuja 2ª via fica afixada no local de costume e é veiculada no Diário da
Justiça. Dado e passado nesta Comarca de Lago da Pedra, Estado do Maranhão, aos 28 de junho de 2017. Eu, George Ana Alves
Coêlho Araújo, Secretária(o) Judicial que conferi e subscrevi.
Juíz(a) Cristóvão Sousa Barros
Titular da 2ª Vara de Lago da Pedra
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SECRETARIA JUDICIAL DA 2º VARA
COMARCA DE LAGO DA PEDRA

EDITAL DE CITAÇÃO

O(A) MM Juiz(a) Cristóvão Sousa Barros, titular da SEGUNDA VARA da Comarca de Lago da Pedra, Estado do Maranhão, FAZ
SABER a todos os que o presente edital, com prazo de 20 (vinte) dias, virem ou que dele tiverem conhecimento que neste juízo
tramita o(a) Juizados da Infância e da Juventude | Seção Cível | Processo de Conhecimento | Guarda nº 688-06.2011.8.10.0039
em que é/são parte requerida(s): Luis Carlos Matias de Souza, com endereço em lugar incerto e não sabido, não sendo possível
citá-la pessoalmente, CITA-SE-O(A) através do presente, tomar conhecimento dos termos em epígrafe. ADVERTÊNCIA: Ficando
advertido(a) de que, querendo, contestar a presente ação terá o prazo 15 (quinze) dias úteis, para contestar à ação, sob pena de
revelia. E para conhecimento de todos é o presente edital, cuja 2ª via fica afixada no local de costume e é veiculada no Diário da
Justiça. Dado e passado nesta Comarca de Lago da Pedra, Estado do Maranhão, aos 16 de maio de 2017. Eu, Claudemir da Silva
Dias, que digitei e eu, George Ana Alves Coêlho Araújo, Secretária(o) Judicial que conferi e subscrevi.
Juiz(a) Cristóvão Sousa Barros
Titular da 2ª Vara de Lago da Pedra

PROCESSO Nº 0000040-50.2016.8.10.0039 (402016)
AÇÃO: PROCEDIMENTOS REGIDOS POR OUTROS CÓDIGOS, LEIS ESPARSAS E REGIMENTOS | DIVÓRCIO LITIGIOSO

REQUERENTE: Processo em Segredo de Justiça

REQUERIDO: Processo em Segredo de Justiça

PROCESSO N.° 40-50.2016.8.10.0039
AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO
REQUERENTE: J.J.C.G.
REQUERDA: M.A.G.C.
SENTENÇA
Trata-se de Ação de Divórcio Litigioso ajuizado por J.J.C.G. em face de M.A.G.C. alegando, em síntese, que contraiu matrimônio
com a parte requerida, conforme certidão de casamento em anexo (fl. 7). Em virtude de desentendimentos e incompatibilidades a
parte requerente deixou sua residência e estão separados de fato desde 1989. Não possuem filhos menores em comum e não
possuem bens. Afirmou, ainda, que a requerida encontra-se em lugar incerto e não sabido.Com a inicial vieram os documentos de
fls. 4/8.Despacho de fl. 10 determinando a citação via edital.Devidamente citada (fl. 15), a requerida deixou transcorrer o prazo
sem nenhuma manifestação, consoante certidão de fl. 16.À fl. 17 foi nomeado o curador para no prazo legal apresentar
contestação, o qual se manifestou às fls. 19/20, apresentando contestação por negativa geral dos fatos.Em seguida os autos
vieram conclusos.É O RELATÓRIO. DECIDO.No caso em análise, o autor ajuizou a presente ação de Divórcio Litigioso, buscando
a dissolução do vínculo conjugal, haja vista estar separado de fato da requerida, alegando que da união não resultou filhos
menores e nem acúmulo de bens. O pedido de divórcio formulado pelo autor merece ser acolhido, devendo ser julgado de plano,
não havendo necessidade de produção de outras provas. A requerida foi devidamente citada por edital, e foi apresentada, através
de curador especial, contestação por negação geral dos fatos.Pelo exposto, com arrimo no artigo 226, § 6°, da CF, CF c/c o art.
1571, inciso IV do Código Civil, FICA DECRETADO O DIVÓRCIO do casal J.J.C.G. e M.A.G.C., pondo fim ao casamento 373, fl.
70, Livro 2-B, Registro Civil de Poranga - CE. Ressalvando-se eventuais interesses de terceiros, podendo a parte ré averbar o
divórcio em bens imóveis que tenha em seu nome, ficando com propriedade exclusiva. Declaro extinto o processo, com resolução
do mérito, nos termos do art. 487, incisos l do NCPC.Fica deferido o pedido de assistência judiciária, tendo em vista o pedido e a
pobreza do interessado.PRI. Com o trânsito em julgado, expeça-se mandado para averbação no registro civil, e se houver pedido
da parte ré, para averbação no registro imobiliário, em seguida arquivem-se os autos com baixa no registro.Lago da Pedra/MA, 08
de junho de 2017.Cristóvão Sousa BarrosJuiz de Direito- 2ª Vara de Lago da Pedra/MA Resp: 1503549

PROCESSO Nº 0000101-47.2012.8.10.0039 (1012012)
AÇÃO: PROCEDIMENTOS REGIDOS POR OUTROS CÓDIGOS, LEIS ESPARSAS E REGIMENTOS | DIVÓRCIO LITIGIOSO

REQUERENTE: JOÃO GOMES DE ALMEIDA
ADVOGADO: EDSON DE FREITAS CALIXTO JUNIOR ( OAB 7647-MA )

REQUERIDO: JOSECICERA DA SILVA PEREIRA ALMEIDA

PROCESSO N.° 101-47.2012.8.10.0039 AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO REQUERENTE: JOÃO GOMES DE ALMEIDA
REQUERIDA: JOSECICERA DA SILVA PEREIRA ALMEIDASENTENÇATrata-se de Ação de Divórcio Litigioso ajuizado por JOÃO
GOMES DE ALMEIDA em face de JOSECICERA DA SILVA PEREIRA ALMEIDA, alegando em síntese, que contraiu matrimônio
com a parte requerida, conforme certidão de casamento em anexo (fl. 09). Em virtude de desentendimentos e incompatibilidades o
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casal encontra-se separado de fato. Não possuem filhos menores em comum e não possuem bens. Requerendo que a varoa volte
a usar o nome de solteira.Com a inicial vieram os documentos de fls. 4/9.Despacho de fl. 11 determinando a citação da requerida.À
folha 14, certidão acostada pelo Oficial de Justiça, informando a não localização da requerida para intimação. Despacho de folha
15, determinando que seja aberto prazo de 5 dias, para o requerente se manifestar acerca da certidão de folha 14.Devidamente
intimado, o requerente informou que a requerida encontra-se em lugar incerto e não sabido (fl. 19)Despacho de fl. 21 determinando
a citação via edital.Devidamente citada (fl. 23), a requerida deixou transcorrer o prazo sem nenhuma manifestação, consoante
certidão de fl. 24.À fl. 25 foi nomeado o curador para no prazo de 10 dias apresentar contestação, o qual se manifestou à fl. 28,
apresentando contestação pela improcedência do pedido.Em seguida os autos vieram conclusos.É O RELATÓRIO. DECIDO.No
caso em análise, o autor ajuizou a presente ação de Divórcio Litigioso, buscando a dissolução do vínculo conjugal, haja vista estar
separado de fato da requerida, alegando que da união não resultou filhos menores e nem acúmulo de bens. O pedido de divórcio
formulado pelo autor merece ser acolhido, devendo ser julgado de plano, não havendo necessidade de produção de outras provas.
A requerida foi devidamente citada por edital, e foi apresentada, através de curador especial, contestação pela improcedência do
pedido.Pelo exposto, com arrimo no artigo 226, § 6°, da CF, CF c/c o art. 1571, inciso IV do Código Civil, FICA DECRETADO O
DIVÓRCIO do casal JOÃO GOMES DE ALMEIDA e JOSECICERA DA SILVA PEREIRA ALMEIDA, pondo fim ao casamento
3.074, Livro 19-B, folha 176, Registro Civil de Lago do Junco - MA. Devendo a requerente voltar a usar o nome de solteira, qual
seja, JOSECICERA DA SILVA PEREIRA. Ressalvando-se eventuais interesses de terceiros, podendo a parte ré averbar o divórcio
em bens imóveis que tenha em seu nome, ficando com propriedade exclusiva. Declaro extinto o processo, com resolução do
mérito, nos termos do art. 487, incisos l do NCPC.Fica deferido o pedido de assistência judiciária, tendo em vista o pedido e a
pobreza dos interessados.PRI. Com o trânsito em julgado, expeça-se mandado para averbação no registro civil, e se houver
pedido da parte ré, para averbação no registro imobiliário, em seguida arquivem-se os autos com baixa no registro.Lago da
Pedra/MA, 12 de junho de 2017.Cristóvão Sousa BarrosJuiz de Direito- 2ª Vara de Lago da Pedra/MA Resp: 1503549

PROCESSO Nº 0000167-22.2015.8.10.0039 (1672015)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO SUMÁRIO

AUTOR: JOSE CHAGAS DE SOUSA
ADVOGADO: GUILHERME HENRIQUE BRANCO DE OLIVEIRA ( OAB 10063-MA )

REU: VOTORANTIM
ADVOGADO: MANUELA SAMPAIO SARMENTO E SILVA ( OAB 12883A-MA )

PROCESSO Nº 167-22.2015.8.10.0039 (1672015))AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS
MATERIAIS E MORAIS REQUERENTE: JOSÉ CHAGAS DE SOUSA REQUERIDO: BANCO VOTORANTIM S/A
SENTENÇATrata-se de ação de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Materiais
ajuizada por JOSÉ CHAGAS DE SOUSA, em face do Banco Votorantim S/A, objetivando, dentre outras coisas, a declaração de
inexistência de débito referente a empréstimo fraudulento, assim como a condenação da instituição requerida a restituir os valores
indevidamente descontados, bem como o pagamento de indenização por danos morais.Às fls. 76/81, consta petição informando
que as partes celebraram acordo extrajudicial, bem como comprovante de pagamento, requerendo a homologação da
transação.Através do acordo supracitado, o requerido se comprometeu em pagar ao requerente a quantia de R$ 4.600,00 (quatro
mil e seiscentos reais), sendo que do pagamento retro mencionado, a importância R$ 920,00 (novecentos e vinte reais), refere-se
aos honorários advocatícios sucumbenciais, restando o valor de R$ 3680,00 (três mil seiscentos e oitenta reais), para pagamento
de indenização da parte autora.Vieram os autos conclusos.É o relatório. Passa-se à decisão.Tendo em vista que o acordo
celebrado entre as partes preenche os pressupostos gerais de validade dos negócios jurídicos, é imperioso a homologação
deste.Ademais, é lícito aos interessados prevenirem ou terminarem o litígio mediante concessões mútuas, conforme dispõe o art.
840, do Código Civil.Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso III, alínea "b", do Código de Processo Civil, FICA
HOMOLOGADO POR SENTENÇA O ACORDO REALIZADO ENTRE ASPARTES (FLS. 76/77), para que produza seus jurídicos e
legais efeitos, determinando, por conseguinte, a extinção do processo com resolução do mérito.Haja vista o comprovante de
depósito judicial, referente ao cumprimento do acordo realizado entre as partes (fls. 80), expeça-se Alvará Judicial em favor da
parte autora e seu advogado, para levantamento da importância depositada , observando-se o valor da requerente e seu patrono,
devendo o mesmo ser entregue a (o) advogado (a) do (a) requerente.P.R.I.Após, observadas as cautelas legais, arquivem-se os
autos, dando-se baixa na distribuição.Cumpra-seLago da Pedra (MA), 15 de junho de 2017.Cristovão Sousa Barros Juiz de Direito-
2ª Vara de Lago da Pedra Resp: 098913

PROCESSO Nº 0000753-25.2016.8.10.0039 (7542016)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

REQUERENTE: JOÃO BENEDITO
ADVOGADO: LUIS GUSTAVO ROLIM PIMENTEL ( OAB 10860-MA )

REQUERIDO: BANCO BRADESCO
ADVOGADO: RUBENS GASPAR SERRA ( OAB 12261A-MA )

SENTENÇAPedido de reversão de conta bancária para conta salário, restituição em dobro de tarifas cobradas e reparação por
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danos morais, formulado por JOÃO BENEDITO em face de BANCO BRADESCO S/A.As tarifas impugnadas vêm sendo cobradas
desde a abertura de sua conta, a requerente afirma que fez reclamação administrativa, porém não juntou provas de que a fez. O
requerido, em sua contestação, afirma ter havido o contrato, deixando ser uma mera de benefício/salário a conta bancária da parte
reclamante, podendo assim fazer outras operações financeiras com mesma que o mero recebimento e saque de seu
benefício/remuneração.Ademais, conforme documentos de folhas 18 mostra que na conta, a parte reclamante fez empréstimo,
demonstrando ela própria que não se trata de conta salário/benefício. Dessa forma, ainda que não haja um contrato formal, firmado
por ambas as partes, houve a adesão ao mesmo ao contrato, vantagens e ônus decorrentes em face da não repulsa às cobranças
junto à instituição financeira, ao contrário, recebe crédito pessoal na referida conta.Dessa forma, não há como dar procedência
para restituição das tarifas cobradas e para condenação em danos morais, até por não se ver como pequena quantia debitada a
título de tarifa venha a ferir a moral do reclamante.Reconhece-se que este Juízo anteriormente julgou de forma diversa casos
similares, o que não impede a mudança ante os argumentos da parte reclamada.A parte reclamante, em seu conjunto de pedido,
pretende seja a sua conta bancária revertida para conta salário/benefício. Deve ser deferido tal pedido para que seja a conta
revertida para conta benefício/salário, com as restrições que lhe são características, e sem lançamentos de tarifas futuras.Ante o
exposto, julga-se parcialmente procedente o pedido tão somente para condenar o Banco reclamado na obrigação de fazer
consistente em converter a conta 0002033-8 da agência 1117, da parte reclamante para conta benefício/salário, sem lançamentos
de tarifas, no prazo de cinco dias após sua intimação pessoal desta sentença. Ficam julgados improcedentes os demais
pedidos.P.R.I.Lago da Pedra - MA, 19 de maio de 2017.Cristovão Sousa BarrosJuiz de Direito Resp: 1503549

PROCESSO Nº 0000758-13.2017.8.10.0039 (7612017)
AÇÃO: PROCEDIMENTOS REGIDOS POR OUTROS CÓDIGOS, LEIS ESPARSAS E REGIMENTOS | DIVÓRCIO LITIGIOSO

REQUERENTE: Processo em Segredo de Justiça

REQUERIDO: Processo em Segredo de Justiça

SENTENÇAPedido de divórcio formulado por F.C.L.M. em face de E.M.O., casamento 0308330155 2010 2 00046 067 0007294 28,
Cartório de Lago da Pedra MA. Citada por edital, não houve contestação (fls. 12), sendo decretada a revelia e nomeado curador
especial o o advogado MARCONES DA COSTA PORTILHO COELHO, que ofereceu defesa (fls. 14/16).É o relatório.Passa-se à
decisão.Não há interesse de incapazes, dispensando a participação do MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL.A parte autora diz não
ter bens em comum com o requerido, e nem filhos, nada havendo que impeça o divórcio do casal, previsto no art. 226 da
Constituição Federal.Ante o exposto, fica decretado o divórcio do casal F.C.L.M. e E.M.O., continuando a mulher a usar o nome de
casada F.C.L.M..Sem custas, face a pobreza declarada.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Certificado o trânsito em julgado,
expeça-se mandado para averbação no registo civil.Lago da Pedra, 29 de junho de 2017. Cristovão Sousa BarrosJuiz de Direito
Resp: 116848

PROCESSO Nº 0000948-73.2017.8.10.0039 (9512017)
AÇÃO: PROCEDIMENTOS REGIDOS POR OUTROS CÓDIGOS, LEIS ESPARSAS E REGIMENTOS | DIVÓRCIO
CONSENSUAL

REQUERENTE: Processo em Segredo de Justiça

REQUERENTE: Processo em Segredo de Justiça

SENTENÇA
B.C, RG 033106342007-0 SSP/MA, CPF 041.090.853-30, residente no Povoado Centro do Aguiar, zona rural de Lago do
Junco/MA; e V.L.C., RG 68999696-9 SSP/MA, CPF 000.015.563-20, residente no Povoado Santa Teresa, zona rural de Lago da
Pedra/MA, solicitaram seja decretado o divórcio de seu casamento 0308330155 2011 2 00045 148 0007457 44, Registro Civil de
Lago da Pedra - MA.Dizem na petição inicial que casaram-se sob o regime de comunhão parcial de bens e estão separados de
fato desde setembro de 2016, dispensam-se alimentos mutuamente, não tiveram filhos, o casal amealhou bens.Embora sem
avaliar a totalidade dos bens, o casal fez a partilha amigável, presumindo-se que ambos os divorciando-se tenham recebido
valores equivalentes. Partilham os bens da seguinte forma, ressalvando-se direitos de terceiros:Fica sem efeito o anterior acorde
de partilha de bens firmado na Defensoria Pública, datado de 28/09/2016;Os divorciandos irão dividir os bens, sendo que cada um
ficará com 50% da propriedade dos bens; A varoa, a título de indenização, pagará ao cônjuge varão, o valor de R$ 12.000
referente a 50% do valor do imóvel, parcelados em duas vezes, sendo a primeira até o dia 30/06/2017 e a segunda até a data de
30/01/2018, adquirindo, portanto, a propriedade plena do imóvel;Na ocasião dos pagamentos, o Sr. B.C firmará recibo
comprovando o valor recebido;Toda a mobília do casal estará inclusa no valor da indenização;A Sra. V.L.C. terá o direito de
moradia no imóvel (sem necessidade de pagamento de aluguel) até a data de 30/01/2018;Caso este acordo seja cumprido, o
imóvel deverá ser avaliado e vendido judicialmente.Assim, em perfeita harmonia para o divórcio e divisão dos bens, e não havendo
estabelecimento de pensão alimentícia em favor de nenhum dos divorciandos, não havendo interesses de incapaz, resta a
homologação e decreto do divórcio.Ante o exposto, fica homologado acordo de vontades do casal B.C., RG 033106342007-0
SSP/MA, CPF 041.090.853-30; e V.L.C., RG 68999696-9 SSP/MA, CPF 000.015.563-20, em razão do que fica decretado o
divórcio destes, voltando a mulher a usar o nome de solteira V.L.B. Ante a pobreza declarada, fica deferido o pedido de assistência
judiciária gratuita.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Não havendo sucumbência, declaro o trânsito em julgado. Via desta

Página 2369 de 2382 Diário da Justiça Eletrônico Disponibilização: 30/06/2017
Edição nº 114/2017 Publicação: 03/07/2017

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO - Praça Dom Pedro II, s/n Centro - CEP 65010-905 - São Luis-MA - Fone: (98) 2106-9000 - www.tjma.jus.br
Diário da Justiça Eletrônico - Diretoria Judiciária - Coordenadoria de Jurisprudência e Publicações - Fone: (98) 2106 9805 / 9810 / 9896 / 9897 - publicacoes@tj.ma.gov.br



decisão vale como mandado para averbação do divórcio no Registro Civil e no cadastro imobiliário do Município.Lago da Pedra -
MA, 22 de maio de 2016.Cristovão Sousa BarrosJuiz de direito - 2ª Vara de Lago da Pedra - MA Resp: 1503549

PROCESSO Nº 0001345-69.2016.8.10.0039 (13462016)
AÇÃO: PROCEDIMENTOS REGIDOS POR OUTROS CÓDIGOS, LEIS ESPARSAS E REGIMENTOS | DIVÓRCIO LITIGIOSO

REQUERENTE: Processo em Segredo de Justiça

REQUERIDO: Processo em Segredo de Justiça

PROCESSO N.° 1345-69.2016.8.10.0039 (13462016)
AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO
REQUERENTE: A.R.S.
REQUERDO: M.R.S.
SENTENÇA
Trata-se de Ação de Divórcio Litigioso ajuizado por A.R.S. em face de M.R.S., alegando em síntese, que contraiu matrimônio com
a parte requerida, conforme certidão de casamento 031179 01 55 1968 2 00002 043 0000430 71, registro civil de Paulo Ramos
MA. Em virtude de desentendimentos e incompatibilidades estão separados de fato. Não possuem filhos menores em comum e
não possuem bens, requerendo, ao final, que retorne a usar o nome de solteira. Afirmou, ainda, que o requerida encontra-se em
lugar incerto e não sabido.Com a inicial vieram os documentos de fls. 04/07.Despacho de fl. 09 determinando a citação via
edital.Devidamente citada (fl. 10), a requerida deixou transcorrer o prazo sem nenhuma manifestação, consoante certidão de fl.
11.À fl. 12 foi nomeado o curador para apresentar contestação, o qual se manifestou às fls. 14/15, apresentando contestação por
negativa geral dos fatos.Em seguida os autos vieram conclusos.É O RELATÓRIO. DECIDO.No caso em análise, a autora ajuizou a
presente ação de Divórcio Litigioso, buscando a dissolução do vínculo conjugal, haja vista estar separado de fato do requerido,
alegando que da união não resultou filhos menores e nem acúmulo de bens. O pedido de divórcio formulado pelo autor merece ser
acolhido, devendo ser julgado de plano, não havendo necessidade de produção de outras provas. A requerida foi devidamente
citada por edital, e foi apresentada, através de curador especial, contestação por negação geral dos fatos.Pelo exposto, com
arrimo no artigo 226, § 6°, da CF, CF c/c o art. 1571, inciso IV do Código Civil, FICA DECRETADO O DIVÓRCIO do casal A.R.S e
M.R.S., pondo fim ao casamento dos mesmos, voltando a requerente a usar o nome de solteira, qual seja, A.R.S. Ressalvando-se
eventuais interesses de terceiros, podendo a parte ré averbar o divórcio em bens imóveis que tenha em seu nome, ficando com
propriedade exclusiva. Declaro extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, incisos l do NCPC.Fica
deferido o pedido de assistência judiciária, tendo em vista o pedido e a pobreza dos interessados.PRI. Com o trânsito em julgado,
expeça-se mandado para averbação no registro civil, e se houver pedido da parte ré, para averbação no registro imobiliário, em
seguida arquivem-se os autos com baixa no registo.Lago da Pedra/MA, 29 de maio de 2017.Cristóvão Sousa BarrosJuiz de Direito-
2ª Vara de Lago da Pedra/MA Resp: 1503549

PROCESSO Nº 0001483-02.2017.8.10.0039 (14862017)
AÇÃO: PROCEDIMENTOS REGIDOS POR OUTROS CÓDIGOS, LEIS ESPARSAS E REGIMENTOS | HOMOLOGAÇÃO DE
TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL

REQUERENTE: Processo em Segredo de Justiça e Processo em Segredo de Justiça

RÉU:

Processo 1483-02.2017.8.10.0039 (14862017)
SENTENÇA
Acordo alimentar feito perante o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, em que I.M.B., pagará ao filho menor I.S.B., pensão
alimentícia mensal no valor de 10,70% (dez vírgula setenta por cento) do salário mínimo, hoje no valor de R$ 100,26 (cem reais e
vinte e seis centavos), pagamento feito à mãe M.A.S. Fica homologado o acordo supra, para que produza seus efeitos jurídicos e
legais, e extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso III, alínea "a" do CPC.Lago da Pedra (MA), 08
de junho de 2017. Cristóvão Sousa BarrosJuiz de Direito-2ª Vara de Lago da Pedra/MA Resp: 1503549

PROCESSO Nº 0001485-69.2017.8.10.0039 (14882017)
AÇÃO: PROCEDIMENTOS REGIDOS POR OUTROS CÓDIGOS, LEIS ESPARSAS E REGIMENTOS | HOMOLOGAÇÃO DE
TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL

REQUERENTE: Processo em Segredo de Justiça

REQUERENTE: Processo em Segredo de Justiça

SENTENÇA
Acordo alimentar feito perante o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, em que M.A.R.C.O, pagará ao seu neto menor C.M.R.R.,
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pensão alimentícia mensal no valor de 5,30% (cinco vírgula trinta por cento) do salário mínimo, hoje no valor de R$ 49,66
(quarenta e nove reais e sessenta e seis centavos), pagamento feito à mãe M.A.R.C.O.Fica homologado o acordo supra, para que
produza seus efeitos jurídicos e legais, e extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso III, alínea "a"
do CPC Lago da Pedra, 12 de junho de 2017.Cristovão Sousa BarrosJuiz de Direito 2ª Vara de Lago da Pedra Resp: 098913

PROCESSO Nº 0001515-41.2016.8.10.0039 (15172016)
AÇÃO: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL | EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

EXEQUENTE: Processo em Segredo de Justiça e Processo em Segredo de Justiça

EXECUTADO: Processo em Segredo de Justiça

PROCESSO Nº 1515-41.2016.8.10.0039 EXECUÇÃO DE ALIMENTOSEXEQUENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL,
ASSISTINDO A MENOR MARIA CLARA DA SILVA RIBEIRO, REPRESENTADO POR SUA GENITORA MARIA CLAUDINAR
RODRIGUES DA SILVA BARAXOEXECUTADO: ANDERSON VIEIRA RIBEIRO SENTENÇATrata-se de Execução de Alimentos
ajuizada pelo Ministério Público Estadual assistindo a menor MARIA CLARA DA SILVA RIBEIRO, neste ato, representada por sua
genitora MARIA CLAUDINAR RODRIGUES DA SILVA BARAXO em face de ANDERSON VIEIRA RIBEIRO, em cuja petição de fls.
2/3, alega, em síntese, que o ora executado encontra-se inadimplente com sua obrigação alimentar, fixada em acordo homologado
por sentença, no valor correspondente a 23% do Salário Mínimo, desde fevereiro de 2016, razão pela qual requer o pagamento,
sob pena de prisão civil.A inicial foi instruída com os documentos de fls. 4/7.Em despacho (fl. 10), foi determinada a citação do
executado para efetuar o pagamento, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de fazê-lo, conforme o disposto no artigo 528,
caput e §3º, do Novo Código de Processo Civil.O requerido compareceu à Secretaria Judicial para apresentar comprovante de
pagamento do débito alimentar (fl. 13/14).Instado a se manifestar, o Ministério Público, à fl. 14-v, requereu a extinção da execução,
na forma do artigo 924, II do CPC.Em seguida, vieram os autos conclusos.É o relatório. Passo a decidir.A priori, cumpre destacar
que o Código de Processo Civil, em seu artigo 924, inciso II, determina que se extingue a execução quando o devedor satisfaz a
obrigação, enquanto o artigo 925 aduz que a extinção só produz efeito quando declarada por sentença. Compulsando os autos,
verifico o termo de declaração de fl. 13 e 14, demonstrando o regular cumprimento da obrigação alimentícia pelo executado,
quitando o débito que deu ensejo à execução, fazendo jus, nesse sentido, à extinção do feito.Destarte, com fulcro na inteligência
dos artigos 924, inciso II, e 925, do Novo Código de Processo Civil, ANTE A SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO, PARA QUE
PRODUZA TODOS OS EFEITOS JURÍDICOS, DECLARO A EXTINÇÃO DA PRESENTE EXECUÇÃO DE PRESTAÇÃO
ALIMENTÍCIA. Em consequência fica sem efeito o despacho de folha 15.Sem custas. P.R.I.Uma vez certificado o trânsito em
julgado, observadas as cautelas legais, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição.Lago da Pedra (MA), 12 de junho de
2017. Cristovão Sousa BarrosJuiz de Direito-2ª Vara Lago da Pedra-MA Resp: 1503549

PROCESSO Nº 0001693-24.2015.8.10.0039 (16972015)
AÇÃO: PROCEDIMENTOS REGIDOS POR OUTROS CÓDIGOS, LEIS ESPARSAS E REGIMENTOS | DIVÓRCIO LITIGIOSO

REQUERENTE: Processo em Segredo de Justiça
ADVOGADO: JURACI BANDEIRA ( OAB 3457-MA )

REQUERIDO: Processo em Segredo de Justiça

PROCESSO N.° 1693-24.2015.8.10.0039
AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO
REQUERENTE: L.F.S.
REQUERDO: F.R.S.
SENTENÇA
Trata-se de Ação de Divórcio Litigioso ajuizado por L.F.S. em face de F.R.S. alegando, em síntese, que contraiu matrimônio com a
parte requerida, conforme certidão de casamento em anexo (fl. 7). Em virtude de desentendimentos e incompatibilidades o casal
encontra-se separado de fato há mais de cinco anos. Não possuem filhos menores em comum e não possuem bens. Afirmou,
ainda, que a requerida encontra-se em lugar incerto e não sabido. Requerendo que a varoa volte a usar o nome de solteira. Com a
inicial vieram os documentos de fls. 5/10.Despacho de fl. 12 determinando a citação via edital.Devidamente citada (fl. 14), a
requerida deixou transcorrer o prazo sem nenhuma manifestação, consoante certidão de fl. 15.À fl. 16 foi nomeado o curador para
no prazo legal apresentar contestação, o qual se manifestou às fls. 18/19, apresentando contestação por negativa geral dos
fatos.Em seguida os autos vieram conclusos.É O RELATÓRIO. DECIDO.No caso em análise, o autor ajuizou a presente ação de
Divórcio Litigioso, buscando a dissolução do vínculo conjugal, haja vista estar separado de fato da requerida, alegando que da
união não resultou filhos menores e nem acúmulo de bens. O pedido de divórcio formulado pelo autor merece ser acolhido,
devendo ser julgado de plano, não havendo necessidade de produção de outras provas. A requerida foi devidamente citada por
edital, e foi apresentada, através de curador especial, contestação por negação geral dos fatos.Pelo exposto, com arrimo no artigo
226, § 6°, da CF, CF c/c o art. 1571, inciso IV do Código Civil, FICA DECRETADO O DIVÓRCIO do casal L.F.S. e F.R.S., pondo
fim ao casamento 1490210255 1988 2 00033 190 0007464 23, Registro Civil de Espentinópolis - MA. Voltando a varoa a usar o
nome de solteira, qual seja, L.F.S.. Ressalvando-se eventuais interesses de terceiros, podendo a parte ré averbar o divórcio em
bens imóveis que tenha em seu nome, ficando com propriedade exclusiva. Declaro extinto o processo, com resolução do mérito,

Página 2371 de 2382 Diário da Justiça Eletrônico Disponibilização: 30/06/2017
Edição nº 114/2017 Publicação: 03/07/2017

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO - Praça Dom Pedro II, s/n Centro - CEP 65010-905 - São Luis-MA - Fone: (98) 2106-9000 - www.tjma.jus.br
Diário da Justiça Eletrônico - Diretoria Judiciária - Coordenadoria de Jurisprudência e Publicações - Fone: (98) 2106 9805 / 9810 / 9896 / 9897 - publicacoes@tj.ma.gov.br



nos termos do art. 487, incisos l do NCPC.Fica deferido o pedido de assistência judiciária, tendo em vista o pedido e a pobreza do
interessado.PRI. Com o trânsito em julgado, expeça-se mandado para averbação no registro civil, e se houver pedido da parte ré,
para averbação no registro imobiliário, em seguida arquivem-se os autos com baixa no registro.Lago da Pedra/MA, 08 de junho de
2017.Cristóvão Sousa BarrosJuiz de Direito- 2ª Vara de Lago da Pedra/MA Resp: 1503549

PROCESSO Nº 0001720-70.2016.8.10.0039 (17222016)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

REQUERENTE: GERISVAN SOUSA BEZERRA
ADVOGADO: LUIS GUSTAVO ROLIM PIMENTEL ( OAB 10860-MA )

REQUERIDO: BANCO BRADESCO
ADVOGADO: JOSÉ ALMIR DA ROCHA MENDES JUNIOR ( OAB 392A-RN )

SENTENÇAPedidos de obrigação de fazer e indenização por danos materiais e morais promovido por GERISVAN SOUSA
BEZERRA em face do BANCO BRADESCO S/A, afirmando ser titular da conta corrente 0520734-7 da agência 05258 do
reclamado e solicitou talonário de cheques aos 18.09.2015 ao gerente Rui, Lago Verde - MA, sendo prometido a entrega em
quinze dias úteis pelos Correios, que não recebeu.Em um posto de atendimento em Miranda do Norte, pode verificar que o
talonário fora desbloqueado em 01.12.2015, e sacada o valor de R$ 500,00 pela folha do cheque número 45, comunicando o fato
ao gerente RUI.O autor diz que procurou a agência verificou que a assinatura no cheque não era sua, e que aos 11.12.2015 fora
feito outro saque em sua conta no valor de R$ 4.347,00. Comunicou o fato à Delegacia de Polícia, sendo que até o presente o
BRADESCO não deu solução ao problema, e que a culpa é exclusiva do mesmo, causando os danos materiais e morais,
consistentes este na violação de seus direitos, transcrevendo julgados que mostram haver danos morais pela retirada de
numerário da conta corrente do consumidor.Ao final pede restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente, e reparação
por danos morais.Com os documentos vieram comprovantes do pagamento dos valores acima referidos, cópia do cheque 45,
extrato bancário demonstrando que o valor de R$ 4.250,00 fora restituído na mesma data de saque, 11.12.2015.Em audiência não
houve conciliação, em contestação o BRADESCO sem negar os fatos da inicial, diz que o autor não contatou com a central de
atendimento ou com a agência, afirmando ainda que estar a apurar os fatos e não houve vexame ao autor para justificar a
existência de danos morais, e que não houve qualquer ato ilícito por si praticado. Pede seja julgado improcedente o pleito do
autor.É o relatório.Passa-se à decisão.O BRADESCO diz que o autor não contatou a agência, estar apurando os fatos. Porém, o
que se vê dos documentos dos autos é que houve sim a comunicação do fato do saque de R$ 500,00 pelo cheque 45, cuja cópia
mostra claramente não ser a assinatura do mesmo autor, tanto que o cheque seguinte de R$ 4.250,00 chegou a ser debitado mas
imediatamente sustado, fazendo-se crédito equivalente em 11.12.2015 (fls. 27).Dessa forma, mostra-se devida a restituição do
valor de R$ 500,00 ao reclamante, não em dobro, pois não se vê qualquer má-fé do BRADESCO no evento.O autor teve a sua
intimidade financeira devassada por terceiro, sacando indevidamente valor de sua conta corrente. Mesmo avisado, o BRADESCO,
após um ano do ajuizamento do pedido não deu qualquer solução ao caso, não restituiu o valor sacado indevidamente da conta do
autor, R$ 500,00.O saque indevido de numerário da conta corrente do autor sem dúvida alguma que causa ao mesmo danos
morais, pois fica apreensivo por temos de novos saques, fica sem o seu numerário para aplicar onde lhe aprouver, ficando mais
evidente pela inação da instituição bancária mantenedora da conta corrente em dar solução ao problema, tudo sem que o autor
tenha contribuído para a existência dos fatos geradores dos danos.Para fixar o valor indenizatório moral, tem-se que o desvio do
talonário de cheques não fora intenção do BRADESCO, respondendo este pela má prestação do serviço, não pela sua intenção de
prejudicar o consumidor, tem-se ainda que o valor desfalcado do autor fora apenas R$ 500,00, mostra-se o valor de R$ 2.000,00
razoável para o caso, não enriquece o autor, não empobrece o BRADESCO, mas suficiente para evitar prática similar e fazer com
que o reclamado a ter mais atenção na remessa de talonários de cheques aos seus clientes.Ante o exposto, julgam-se
procedentes os pedidos, em razão do que fica o BRADESCO condenado a restituir ao autor o valor de R$ 500,00, com atualização
monetária pelo INPC-IBGE desde o desembolso, e com juros simples de mora de um por cento ao mês, contados da citação, e a
pagar reparação por danos morais no valor de R$ 2.000,00 com atualização monetária pelo INPC-IBGE e com juros simples de
mora de um por cento ao mês, contados desta sentença. Sem custas, caso não haja recurso.PRI.Lago da Pedra, 01 de junho de
2017.Cristovão Sousa BarrosJuiz de Direito Resp: 93104

PROCESSO Nº 0002854-35.2016.8.10.0039 (28582016)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

REQUERENTE: FRANCISCO BARBOSA DE AZEVEDO
ADVOGADO: MARCONES DA COSTA PORTILHO COELHO ( OAB 5458-MA )

REQUERIDO: BANCO BRADESCO
ADVOGADO: RUBENS GASPAR SERRA ( OAB 119859-SP )

SENTENÇAPedido de reversão de conta bancária para conta salário, restituição em dobro de tarifas cobradas e reparação por
danos morais, formulado por FRANCISCO BARROS DE AZEVEDO em face de BANCO BRADESCO S/A.As tarifas impugnadas
vêm sendo cobradas desde a abertura de sua conta, a requerente afirma que fez reclamação administrativa, porém não juntou
provas de que a fez. O requerido, em sua contestação, afirma ter havido o contrato, deixando ser uma mera de benefício/salário a
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conta bancária da parte reclamante, podendo assim fazer outras operações financeiras com mesma que o mero recebimento e
saque de seu benefício/remuneração.Ademais, conforme documentos de folhas 14 mostra que na conta, a parte reclamante fez
empréstimo, demonstrando ela própria que não se trata de conta salário/benefício. Dessa forma, ainda que não haja um contrato
formal, firmado por ambas as partes, houve a adesão ao mesmo ao contrato, vantagens e ônus decorrentes em face da não
repulsa às cobranças junto à instituição financeira, ao contrário, recebe crédito pessoal na referida conta.Dessa forma, não há
como dar procedência para restituição das tarifas cobradas e para condenação em danos morais, até por não se ver como
pequena quantia debitada a título de tarifa venha a ferir a moral do reclamante.Reconhece-se que este Juízo anteriormente julgou
de forma diversa casos similares, o que não impede a mudança ante os argumentos da parte reclamada.A parte reclamante, em
seu conjunto de pedido, pretende seja a sua conta bancária revertida para conta salário/benefício. Deve ser deferido tal pedido
para que seja a conta revertida para conta benefício/salário, com as restrições que lhe são características, e sem lançamentos de
tarifas futuras.Ante o exposto, julga-se parcialmente procedente o pedido tão somente para condenar o Banco reclamado na
obrigação de fazer consistente em converter a conta 0018209-5 da agência 1117, da parte reclamante para conta benefício/salário,
sem lançamentos de tarifas, no prazo de cinco dias após sua intimação pessoal desta sentença. Ficam julgados improcedentes os
demais pedidos.P.R.I.Lago da Pedra - MA, 19 de maio de 2017.Cristovão Sousa BarrosJuiz de Direito Resp: 1503549

PROCESSO Nº 0003014-31.2014.8.10.0039 (30302014)
AÇÃO: MEDIDAS CAUTELARES | MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (LEI MARIA DA PENHA)

REQUERENTE: MARIA ANTONIA RODRIGUES DOS SANTOS

REQUERIDO: ADAGILSON RODRIGUES DOS SANTOS

Processo n.º 3014-31.2014.8.10.0039 (30302014)SENTENÇATrata-se de representação para aplicação de medida protetiva em
caráter de urgência intentada por MARIA ANTONIA RODRIGUES DOS SANTOS, em desfavor de ADAGILSON RODRIGUES
DOS SANTOS, ambos qualificados nos autos. Despacho de fls. 09, no qual este Juízo determinou a expedição de ofício
requisitando da autoridade policial a juntada do exame de corpo de delito da vítima aos presentes autos. Os autos foram remetidos
ao Ministério Público Estadual que às fls. pugnou pelo arquivamento do feito. É o relatório. Passa-se à decisão. Decorridos mais de
02 anos do pedido de medidas protetivas, não foi juntado aos autos o exame de corpo de delito da vítima, assim como esta não se
manifestou acerca de nenhum pedido.Ademais, não se tem mais noticias de que o representado praticou delito contra a
requerente.A marcha processual não pode ficar ao alvedrio das partes, fazendo com que o processo permaneça em cartório ou
ocupando a máquina judiciária com providências infrutíferas, quando o principal interessado no andamento do feito, no caso a
Autora, sequer demonstra interesse em receber a prestação jurisdicional. Ressalte-se que o relevante interesse público consistente
na não formação de acervos inúteis de autos cria embaraço à normal atividade judiciária em detrimento de outros processos. Por
outro lado, a lei processual, embora preveja a extinção do processo sem resolução do mérito para tais casos, ressalva a parte
autora a possibilidade de propositura de novo processo. Igualmente, o art. 485, III e VI do NCPC possibilita a extinção do feito,
quando o autor abandonar, sem promover os atos e diligência que lhe competia, aplicado subsidiariamente à espécie. Dessa feita,
o silêncio da Autora caracteriza seu total desinteresse no prosseguimento do processo, merecendo seja o mesmo extinto. Diante
do exposto, com fulcro no parecer ministerial, considerando a inércia da autora, julga-se extinto do processo sem resolução do
mérito com fundamento no artigo 485, inciso III do Código de Processo Civil. PRI. Após o trânsito em julgado arquivem-se com
baixa na Distribuição. Lago da Pedra/MA, 19 de junho de 2017.Cristóvão Sousa BarrosJuiz de Direito-2ª Vara de Lago da
Pedra/MA Resp: 098913

PROCESSO Nº 0003335-95.2016.8.10.0039 (33422016)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

REQUERENTE: GERISVAN SOUSA BEZERRA
ADVOGADO: LUIS GUSTAVO ROLIM PIMENTEL ( OAB 10860-MA )

REQUERIDO: CEMAR
ADVOGADO: TIAGO JOSÉ FEITOSA DE SÁ ( OAB 8654A-MA )

SENTENÇAPedidos de obrigação de fazer e indenização promovido por GERISVAN SOUSA BEZERRA em face da COMPANHIA
ENERGÉTICA DO MARANHÃO CEMAR, afirmando o pequeno consumo de energia elétrica em sua unidade consumidora
6097448, mas que no mês de agosto de 2016 recebera uma fatura de consumo no valor de R$ 2.622,45. Reclamou
administrativamente protocolo 857002-7113206 mas não foi resolvido o problema. Diz mais não haver sido cometido qualquer
irregularidade, e não tem condições de pagar ao valor citado. Impugna o valor que desviou de seu padrão de consumo, pede que a
CEMAR se abstenha de inscrever o seu nome em órgãos de proteção ao crédito, condenação a devolver o dobro da cobrança e
reparação por danos moais.Em audiência diz o autor que foi trocado o medidor, após veio uma conta de R$ 900,00 e após o seu
consumo voltou ao padrão entre R$ 300,00 e R$ 400,00, mas vieram acrescidas mensalmente de quatro parcelas da
negociação.Em contestação a CEMAR admite ter havido troca do medidor em abril/2016, a pedido do autor, nesse mês houve
acúmulo de consumo que foi normalizado após a troca do equipamento, transcrevendo extratos nas 28/31. Pede a improcedência
dos pedidos por inexistência de danos materiais e morais ao autor, não se cabível repetição de indébito, pois não houve
pagamento em excesso ou indevido. Em pedido contraposto pede a condenação do autor a pagar o valor de R$ 1.313,86.Ainda
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em audiência a parte autora juntou conta 08/2016 de R$ 2.622,45, boleto de R$ 937,00 relativo a parcelamento, pago no
vencimento aos 08.11.2016, dois protocolos de pedidos administrativos (fls. 59), fatura de 12/2016 no valor de R$ 134,36 e
pagamento na data de 24.01.2017 (fls. 60), fatura de 01/2017 no valor de R$ 1.185,54 e pagamento na data de 16.02.2017 (fls.
61), fatura de 02/2017 no valor de R$ 1.170,02 e pagamento na data de 17.03.2017 (fls. 62).Pelos documentos juntados nos autos,
em especial fls. 30 contida na petição de contestação, mostram-se as faturas mensais do consumo de energia elétrica na unidade
consumidora do autor com média de 544 kw por mês, excluindo a fatura impugnada (agosto/2016) e os meses de junho/2016 e
julho/2016, pois não há prova do pagamento do primeiro não consta o pagamento da fatura de julho/2016 e foi pago apenas sendo
pago tão somente R$ 97,41 julho/2016, pois não feita as leituras a eles relativas, e assim, acumularam-se três meses para a conta
de agosto/2016, pela conta de, que pela média somam, 1632 kw/h, e sendo o valor impugnado se refere a fatura de agosto/2016
com um consumo de 3798 kw no mês, tendo havido uma variação excessiva de 2166 Kw na fatura de agosto/2016, sem que a
CEMAR tenha informado a razão para tal enorme variação de consumo. Tomando-se por base o consumo médio, valor real devido
na fatura de agosto/2016 é de R$ 1.200,00, e indevida a diferença de R$ 1.422,45.O fato do autora haver negociado o
parcelamento do débito mostra-se devido ao seu interesse na não interrupção do fornecimento de energia elétrica em sua unidade
consumidora, e não que tenha aceitado haver consumido o valor por ele impugnado administrativa e judicialmente. A CEMAR diz
não haver cobrança em excesso, assim, não cabível a restituição em dobro. Porém, como demonstrado acima, houve uma
cobrança com excesso de R$ 1.422,45, sem qualquer justificativa, e que foi paga, assim, deve ser restituída em dobro,
equivalendo este a R$ 2.844,90 (parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor).O pedido para não lançar o
nome do autor em cadastros de restrição ao crédito, fica prejudicado, já que, se pagou o débito não há mais razão para a decisão,
pois só haveria risco da ocorrência em caso de não pagamento.Quanto aos danos morais, o autor em seu petição inicial descreve
o seu calvário em busca da CEMAR para resolver administrativamente a questão do débito exorbitante o consumo de 08/2016,
submeter-se a pagar o que não devia para não ter o fornecimento de sua energia elétrica suspenso, o que importa a existência dos
mesmos, passando de mero aborrecimento ao impor um sentimento de impotência no consumidor, pois, nem sequer suspendeu
temporariamente a cobrança enquanto analisava o pedido administrativo, cuja resposta não chegou ao autor.O valor de R$
2.000,00 é razoável para a situação, não enriquece o autor, não empobrece a CEMAR, mas suficiente para evitar prática
similar.Quanto ao pedido contraposto da CEMAR, o pagamento de R$ 1.313,86 pelo autor, não indicado a mês ou meses se
refere, e demonstrado o autor o pagamento de todas as suas faturas, inclusive do excesso em parcelas, cuja restituição busca a
petição inicial, não há como dar procedência ao referido pedido contraposto.Ante o exposto, julgam-se procedentes os pedidos, em
razão do que fica a CEMAR condenada a restituir ao autor o valor de R$ 2.844,90 (o dobro do excesso cobrado e pago de R$
1.422,45), com atualização monetária pelo INPC-IBGE desde o desembolso de cada pagamento, e com juros simples de mora de
um por cento ao mês, contados da citação, a pagar reparação por danos morais no valor de R$ 2.000,00 com atualização
monetária pelo INPC-IBGE e com juros simples de mora de um por cento ao mês, contados desta sentença. Fica julgado
prejudicado o pedido de obrigação de não fazer consistente em não lançar o nome da parte autora nos cadastros de
inadimplentes.Quanto ao pedido contraposto da CEMAR, para condenar o autor a pagar o valor de R$ 1.313,86, fica julgado
improcedente.Sem custas, caso não haja recurso.PRI.Lago da Pedra, 01 de junho de 2017.Cristovão Sousa BarrosJuiz de Direito
Resp: 93104

PROCESSO Nº 0003624-28.2016.8.10.0039 (36332016)
AÇÃO: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO | PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

REQUERENTE: ANTONIO ALVES ARRUDA
ADVOGADO: MANOEL DIOCÉSIO MOURA MORAIS FILHO ( OAB 14337-MA )

REQUERIDO: DARCY SABOIA VILARINS
ADVOGADO: JOÃO AUGUSTO DE MELO COSTA ( OAB 16201-MA )

SENTENÇAAção de Danos Morais e Materiais c/c Obrigação de Fazer proposta por ANTONIO ALVES ARRUDA em face de
DARCY SABOIA VILARINS. À fl. 67, a parte autora formulou desistência do pedido, indicando não desejar prosseguir com o
feito.Ante o exposto, FICA HOMOLOGADA A DESISTÊNCIA (parágrafo único do art. 200, parágrafo único do CPC), e extinto o
processo sem resolução do mérito (inc. VIII do art. 485 do CPC).Sem custas, face a assistência judiciária que ora se concede em
virtude da pobreza da parte autora.PRI.Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.Lago da Pedra, 31 de maio de
2017. CRISTOVÃO SOUSA BARROS Juiz de Direito Titular da 2ª Vara Resp: 1503549

Poção de Pedras

Processo n.º232-36.2008.8.10.0112 (232-2008)
Ação de Separação Judicial Litigiosa
Requerente:Maria Cleonice Horas de Oliveira Sampaio
Advogados:Dr. José Ribamar Fernandes Costa Júnior OAB/MA 12.337
Requerido: Francisco Rodrigues Sampaio
Advogado Dr. Paulo Guilherme Medeiros Alves OAB/MA 8.253
E o presente tem como finalidade INTIMAR da parte autora e através de seu advogado acima mencionado a tomar
conhecimento da proposta de honorários apresentado as fls. 166 , bem como para no prazo de 15 dias, efetuar o pagamento do
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referido honorários. Saliento que, o não pagamento dos honorários do perito, resultará no arquivamento da execução do feito
Poção de Pedras, 28 de junho de 2017.

Givanildo Alves Siqueira
Secretária Judicial da Comarca de Poção de Pedras

Assino de Ordem do MM Juiz de Direito

Processo n.º 540-57.2017.8.10.0112 (540-2017)
Requerente: Francisco Alves da Cruz Filho
Advogado:Dr. Francisco Carlos Avelino Lima OAB/MA 16.190.
Requerido: Banco ITAÚ BMG Consignado S.A
E o presente tem como finalidade INTIMAR a parte autora através de seus advogados acima mencionados de todo teor da
decisão proferida pelo MM. Juiz em 28.06.2017, nos termos a seguir, bem com intimado para audiência a realizar-se no dia
29.08.2017.
DECISÃO Inicialmente, defiro o pedido de justiça gratuita, pois atendidos os requisitos do art. 98 do CPC. Quanto ao pedido de
antecipação de tutela, não vislumbro nos autos razões para a sua concessão, haja vista que as alegações da parte autora não
estão subsidiadas de provas, a exemplo do pedido de suspensão dos descontos junto ao INSS e a cópia dos extratos bancários
aptos a comprovar suas alegações. Ademais, não houve comprovação de dano iminente e irreparável ou de difícil reparação a ser
observado em prejuízo da autora, tampouco seu agravamento, apenas detecto o requisito da reversibilidade, que, por si só, não
autoriza a concessão da medida. Vale ressaltar que o INSS regulamentou a suspensão administrativa de descontos provenientes
de empréstimos consignados, caso haja requerimento do beneficiário junto ao órgão, sendo desnecessária determinação judicial,
conforme se depreende da Resolução INSS/PRES n. 321, de 11 de julho de 2013. Assim, não verifico a presença dos requisitos
constantes no art. 300 do CPC, qual seja a probabilidade do direito afirmado e o perigo do dano. Não há, claramente, o primeiro
requisito, pois não houve qualquer manifestação da parte autora no sentido de realizar o procedimento administrativo junto ao
INSS. Outrossim, o perigo de dano não se encontra plasmado, uma vez que os descontos ocorrem no benefício da parte autora há
mais de 06 (seis) meses, não se demonstrando qualquer urgência. Por fim, assevero que, nesta unidade judicial, os processos
relativos a empréstimos consignados têm sido solucionados em um curto espaço de tempo, amenizando qualquer prejuízo sofrido
pelo autor da ação. Ante o exposto, INDEFIRO a tutela antecipada outrora pleiteada. Cite-se o requerido, por Carta
com Aviso de Recebimento, para que compareça àaudiência UNA marcada para o dia 29/08/2017 às 16:00 horas, advertindo-lhe
de que, caso não compareça, considerar-se-ão verdadeiras as alegações iniciais da parte demandante, sendo proferido julgamento
de plano (art. 18, § 1º da Lei nº 9099/95). Na ocasião da audiência, restando infrutífera a tentativa de conciliação, deverá
apresentar Contestação, sob pena de serem considerados verdadeiros os fatos alegados na inicial, a teor dos arts. 285 e 319 do
CPC, aplicados subsidiariamente à Lei 9.099/95. Intime-se a parte requerente, por meio de DJE, a ser publicado em nome do
seu advogado constituído, para que compareça à audiência consignando-se a advertência de que o seu não comparecimento
implicará na extinção do processo sem julgamento do mérito (art. 51, I, do referido diploma legal) e sua condenação ao pagamento
das custas. Deve ficar intimada também a parte requerente para que, durante a audiência, exiba os extratos de sua (s) conta
bancária (s) referentes aos 03 (três) meses anteriores e posteriores à data de início dos descontos discutidos nestes
autos, inclusive a relativa ao mês de início dos descontos, na forma dos artigos 396 e 400, caput, do CPC/2015, sob pena de
serem presumidos verdadeiros fatos contrários aos alegados. Ambas as partes deverão comparecer com as provas que
pretendam realizar, trazendo em juízo até o máximo de 03 (três) testemunhas (art. 34, da Lei nº 9099/95), ou depositando o
respectivo rol em até 05 (cinco) dias antes da prefalada audiência. Por oportuno, esclareço às partes que os prazos relativos aos
feitos que tramitam pelo rito dos Juizados Especiais NÃO observarão a regra do art. 219 do CPC/2015, relativa à
contagem em dias úteis, considerando que referido dispositivo legal atenta contra os princípios da celeridade e simplicidade,
norteadores do rito fundado pela Lei 9.099/95, que deve prevalecer por ser lei especial voltada a garantir aos litigantes o direito à
razoável duração do processo, em homenagem ao direito fundamental positivado no art. 5º LXXVIII da Constituição Federal. Cite-
se. Intimem-se. Publique-se. Cumpra-se. O presente despacho substitui o competente mandado, devendo ser cumprido a
simples vista do destinatário. Poção de Pedras- MA, 28 de junho de 2017. DR.Bernardo Luiz de Melo Freire Juiz Titular da
Comarca de Poção de Pedra

Poção de Pedras, 28 de junho de 2017.
Givanildo Alves Siqueira

Secretário Judicial, Matricula 146761
Assino de Ordem do MM Juiz de Direito desta Comarca

Processo nº 745-91.2014.8.10.0112 (745-2014)
Ação Penal
Autor: O Ministério Público Estadual
Réu(s):Adriano Sobrinho Furtado r
Advogado:Dr. Elton Dennis Cortez de Lima OAB/MA 12.081
Vítima:
Incidência penal:
E o presente tem como finalidade INTIMAR o advogado do acusadoacima mencionados acerca do DESPACHO proferida pelo
MM. Juiz em 28.06.2017, nos termos da parte dispositiva a seguir:
DESPACHO Designo o dia 20 DE JULHO DE 2014 às 10h55min, para audiência admonitória, para que o réu justifique o motivo
pelo qual vem descumprindo as condições imposta na sentença. Intime-se o réu e seu advogado via DJE. Cientifique-se o
Ministério Público Estadual.
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Adotem-se as demais providências para fins de cumprimento integral e imediato desta. Poção de Pedras, 28 de junho de 2017. Dr.
Bernardo Luiz de Melo Freire Juiz Titular da Comarca de Poção de Pedras

Poção de Pedras, 28 de junho de 2017.
Givanildo Alves Siqueira

Secretária Judicial da Comarca de Poção de Pedras
Assino de Ordem do MM Juiz de Direito

1- Processo nº274-56.2006.8.10.0112
PENAL
AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
Advogado:Não consta
Réus:Edna Elizângela Soares da Silva Oliveira e Jhony Pereira de Araújo
Advogado: Dr. Cristóvão Eloi Ximenes de Sousa Barros OAB/MA 11382
E o presente tem como finalidade INTIMARo Réus por seu(s) advogado(s), acima mencionados a tomar(em) conhecimento
e cumprimento da DECISÃO proferida pelo MM Juiz de Direito nos autos, nos termos da parte dispositiva a seguir:
DECISÃO. Recebi hoje. Trata-se de réu foragido, assim determino a renovação da expedição do mandado de prisão, bem como
que inclua-se os dados do Mandado de Prisão no BNMP. Processo aguardando prisão do acusado, conforme despacho anterior de
fls. 159. Confirmado o recolhimento do apenado, na forma do art. 105 da LEP, distribua-se processo de execução penal
DEFINITIVA por via eletrônica (Sistema VEP/CNJ), EXPEDINDO-SE GUIAS DE EXECUÇÃO E RECOLHIMENTO, acompanhada
da denúncia, sentença, certidão de trânsito em julgado e demais documentos imprescindíveis, encaminhando-se a vara de
execução penais de Pedreiras - MA, procedendo-se baixa em nossos registros; Assim, como a SUSPENSÃO DO PROCESSO já
foi ordenada, determino que os autos fiquem acautelados na Secretaria. Inclua-se no Sistema THEMIS PG.Cumpra-se com
urgência. Poção de Pedras, 27 de junho de 2017. Dr. BERNARDO LUIZ DE MELO FREIRE. Juiz Titular da 3ª Vara Comarca de
Poção de Pedras.
2- Processo nº192-39.2017.8.10.0112
JECÍVEL
Requerente: FRANCISCO GOMES DE ABREU
Advogado:Dr. Manoel Diocésio Moura Morais Filho OAB/MA 14337
Requerido:BANCO BGN CETELEM S.A
Advogado: Dr. Carlos Antônio Harten Filho OAB/MA 19.357
E o presente tem como finalidade INTIMARas partes Requerente e Requerida por seu(s) advogado(s), acima mencionados
a tomar(em) conhecimento e cumprimento do DESPACHO proferido pelo MM Juiz de Direito nos autos, nos termos da
parte dispositiva a seguir: DESPACHO. R. Hoje. Defiro o pedido de fls. 57-v. A parte requerida cumpriu com a obrigação,
conforme comprovante de depósito anexado às fls. 57, no valor de R$ 2.686,87 (dois mil seiscentos e oitenta e seis reais e oitenta
e sete centavos). A parte requerente concorda com o valor depositado e requer a expedição de Alvará judicial para levantamento
da importância, fls. 57. Assim, EXPEÇA-SE ALVARÁ para levantamento da quantia depositada, sendo no valor de R$ 2.686,87
(dois mil seiscentos e oitenta e seis reais e oitenta e sete centavos), em favor da parte autora. Após o devido recebimento,
arquivem-se os autos com baixa. Poção de Pedras, 27 de junho de 2017. Dr. BERNARDO LUIZ DE MELO FREIRE. Juiz de Direito
Titular da Comarca de Poção de Pedras.
3- Processo nº201-98.2017.8.10.0112
JECÍVEL
Requerente: MANOEL JOAQUIM DE ALMEIDA
Advogado:Dr. Manoel Diocésio Moura Morais Filho OAB/MA 14337
Requerido:BANCO BMG S/A
Advogado: Dra. Manuela Sarmento OAB/MA 12.883-A
E o presente tem como finalidade INTIMARas partes Requerente e Requerida por seu(s) advogado(s), acima mencionados
a tomar(em) conhecimento e cumprimento do DESPACHO proferido pelo MM Juiz de Direito nos autos, nos termos da
parte dispositiva a seguir: DESPACHO. Tendo em vista o cumprimento da sentença de fls. 24. Expeça-se o competente alvará
para levantamento da quantia incontroversa pertinente ao valor da condenação, de R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais) (fls.
73), em nome da parte autora. No prazo de 05 (cinco) dias, intime-se a parte requerente para se manifestar sobre o integral
cumprimento das obrigações fixadas em acordo, advertindo-lhe de que seu silêncio será interpretado como concordância com o
cumprimento integral do pacto.Não havendo manifestação, ou sendo ela favorável quanto ao cumprimento das obrigações, e nada
mais havendo, arquivem-se os autos, com baixa na distribuição. Publique-se, intime-se e cumpra-se. Poção de Pedras - MA, 27 de
junho de 2017. BERNARDO LUIZ DE MELO FREIRE. Juiz de Direito Titular da Vara Única da Comarca de Poção de Pedras/MA.
4- Processo nº221-60.2015.8.10.0112
CÍVEL
Requerente: JOÃO DE SOUSA DOS ANJOS
Advogado:Dr. Heleno Eugênio da Silva Maranhão OAB/MA 8404
Requerido:BANCO PANAMERICANO
Advogado: Dr. Gilvan Melo Sousa OAB/CE 13.386
E o presente tem como finalidade INTIMARas partes Requerente e Requerida por seu(s) advogado(s), acima mencionados
a tomar(em) conhecimento e cumprimento da DECISÃO proferida pelo MM Juiz de Direito nos autos, nos termos da parte
dispositiva a seguir: DECISÃO. Trata-se de Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico c/c Indenização por Danos Morais
proposta por JOÃO DE SOUSA ANJOS em face do BANCO PANAMERICANO S/A, todos devidamente qualificados nos autos. Às
fls. 135/137, após a prolação de sentença (fls. 127/128), foi protocolado acordo extrajudicial firmado entre os advogados das
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partes. É breve o relatório. Decido. Como é cediço, o Código de Processo Civil arrola como uma das causas de extinção do
processo com resolução do mérito a existência de transação realizada entre as partes (art. 487, III, "b" do Código de Processo
Civil). Dos autos infere-se que as partes pactuaram extrajudicialmente as cláusulas para a composição amigável do litígio,
inexistindo óbice legal a que seja homologado o acordo firmado, eis que realizado de forma regular e por convenção de ambos os
litigantes. Prelecione-se, ademais, que a conciliação pode ser realizada em qualquer fase do processo, mesmo quando já
prolatada a sentença e até mesmo em grau de recurso, não havendo, pois, óbice à sua homologação. DO EXPOSTO, de acordo
com o art. 487, III, "b", do Código de Processo Civil, HOMOLOGO POR DECISÃO o acordo havido, para que produza seus
jurídicos e legais efeitos, razão pela qual declaro extinto o processo. Sem prejuízo, já tendo sido efetuado o depósito do valor
pactuado, dado o decurso do prazo estipulado para pagamento (fl. 135), intime-se a parte requerente para, no prazo de 05
(cinco) dias, manifestar-se sobre o integral cumprimento das obrigações fixadas em acordo, advertindo-lhe de que seu
silêncio será interpretado como concordância com o cumprimento integral do pacto. Não havendo manifestação, ou sendo
ela favorável quanto ao cumprimento das obrigações, e nada mais havendo, arquivem-se os autos, com baixa na distribuição. Sem
custas e honorários. Após o trânsito em julgado, arquive-se com baixa na distribuição. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Poção
de Pedras - MA, 21 de junho de 2017. BERNARDO LUIZ DE MELO FREIRE. Juiz de Direito Titular da Vara Única da Comarca de
Poção de Pedras/MA.
5- Processo nº40-59.2015.8.10.0112
CÍVEL
Requerente: IZABEL CARMELIA DE SOUZA
Advogado:Dr. Guilherme Henrique Branco de Oliveira OAB/MA 10.063
Requerido:BANCO MERCANTIL DO BRASIL
Advogado: Dr. Valter Lúcio de Oliveira OAB/MG 46.749
E o presente tem como finalidade INTIMARa parteRequerida por seu(s) advogado(s), acima mencionados a tomar(em)
conhecimento e cumprimento d do DESPACHO proferido pelo MM Juiz de Direito nos autos, nos termos da parte
dispositiva a seguir: DESPACHO. Tendo em vista o noticiado descumprimento do acordo celebrado pelas partes às fls. 26/27 e
homologado por este Juízo à fl. 36, intime-se a parte requerida para, em 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento da quantia de
R$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais), referente ao valor acordado, já acrescido da multa de 5% (cinco por cento)
prevista na cláusula 3.1 do pacto (fl. 26), sob pena de acréscimo de multa de 10% (dez por cento) sobre o aludido valor,
nos termos do art. 523, §1º do CPC. Na mesma intimação, deve constar que, caso, já tenha o réu efetuado o pagamento
do valor do acordo, pode apresentar a respectiva prova do adimplemento, caso em que ficará eximido da ordem de
pagamento acima. Assim acontecendo, intime-se a parte autora para que a esse respeito se manifeste, no prazo de 05 (cinco)
dias, e venham-me os autos conclusos. Não sendo apresentada a aludida prova, mas com a juntada do pagamento acima
ordenado, expeça-se alvará em nome da parte autora e/ou de seu advogado, caso este tenha poderes para receber e dar quitação
constantes da procuração (caso não os tenha, expeça-se em nome de ambos), e arquivem-se os autos, com baixa na distribuição.
4. Em caso de não pagamento, deve a Secretaria Judicial atualizar o valor do acordo, acrescentando a multa estipulada no art.
523, §1º, do CPC. 5. Após o cumprimento da determinação supra, proceda-se penhora on line, via sistema Bacen-Jud, do valor
atualizado do débito, acrescido da multa do art. 523, §1º, do CPC, nos termos do art. 835, inciso I, e 854 do CPC, acostando aos
autos protocolo de bloqueio do valor executado. 6. Positiva a penhora de valores em contas do executado, intime-o, por
publicação, para, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, oferecer embargos à execução, nos termos do art. 52, IX da Lei
9.099/95. 7. Oferecidos embargos pelo (a) Executado(a), intime-se o(a) Exeqüente, por ato ordinatório, via DJe, para responder a
impugnação no prazo legal de 15 (quinze) dias. Depois, voltem os autos conclusos para decisão. 8. Não sendo impugnada a
execução, e confirmada a disponibilidade dos recursos em conta judicial, expeça-se Alvará em favor da parte autora. 9. Após,
certifique-se, e arquivem-se os autos, com baixa na distribuição. O presente despacho substitui o competente mandado. Poção de
Pedras - MA, 21 de junho de 2017. BERNARDO LUIZ DE MELO FREIRE. Juiz Titular da Comarca de Poção de Pedras/MA.
06 - Processo nº93-69.2017.8.10.0112
CIVEL
Requerente: FRANCINEIDE DOS SANTOS GOMES SOARES
Advogado:Dr. Mateus Bezerra Atta OAB/MA 13752
Requerido: PAULO ROBERTO GOMES SOARES
Advogado: Não consta
E o presente tem como finalidade INTIMARa(s) parte(s)REQUERENTE por seu(s) advogado(s), acima mencionados a
tomarem conhecimento e cumprimento do ATO ORDINATÓRIO praticado nos autos, nos termos da parte dispositiva a
seguir: ATO ORDINATÓRIO. De acordo com o art. 3º Provimento nº 001/2007, CGJ/MA, Intimem-se a parte autora por seu
advogado via DJE, para se manifestar acerca da certidão do Oficial de Justiça de fls. 35, no prazo de cinco dias. Poção de Pedras
(MA), 27 de junho de 2017. Givanildo Alves Siqueira. Secretário Judicial.
7- Processo nº53-58.2015.8.10.0112
CÍVEL
Requerente: ROSA MARIA DE SOUZA OLIVEIRA
Advogado:Dr. Guilherme Henrique Branco de Oliveira OAB/MA 10.063
Requerido:BANCO MERCANTIL DO BRASIL
Advogado: Dr. Valter Lúcio de Oliveira OAB/MG 46.749
E o presente tem como finalidade INTIMARa parteRequerida por seu(s) advogado(s), acima mencionados a tomar(em)
conhecimento e cumprimento do DESPACHO proferido pelo MM Juiz de Direito nos autos, nos termos da parte dispositiva
a seguir: DESPACHO. Tendo em vista o noticiado descumprimento do acordo celebrado pelas partes às fls. 27/28 e homologado
por este Juízo à fl. 37, intime-se a parte requerida para, em 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento da quantia de R$ 4.200,00
(quatro mil e duzentos reais), referente ao valor acordado, já acrescido da multa de 5% (cinco por cento) prevista na
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cláusula 3.1 do pacto (fl. 27), sob pena de acréscimo de multa de 10% (dez por cento) sobre o aludido valor, nos termos do
art. 523, §1º do CPC. Na mesma intimação, deve constar que, caso, já tenha o réu efetuado o pagamento do valor do acordo,
pode apresentar a respectiva prova do adimplemento, caso em que ficará eximido da ordem de pagamento acima. Assim
acontecendo, intime-se a parte autora para que a esse respeito se manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias, e venham-me os autos
conclusos. Não sendo apresentada a aludida prova, mas com a juntada do pagamento acima ordenado, expeça-se alvará em
nome da parte autora e/ou de seu advogado, caso este tenha poderes para receber e dar quitação constantes da procuração (caso
não os tenha, expeça-se em nome de ambos), e arquivem-se os autos, com baixa na distribuição. 4. Em caso de não pagamento,
deve a Secretaria Judicial atualizar o valor do acordo, acrescentando a multa estipulada no art. 523, §1º, do CPC. 5. Após o
cumprimento da determinação supra, proceda-se penhora on line, via sistema Bacen-Jud, do valor atualizado do débito, acrescido
da multa do art. 523, §1º, do CPC, nos termos do art. 835, inciso I, e 854 do CPC, acostando aos autos protocolo de bloqueio do
valor executado. 6. Positiva a penhora de valores em contas do executado, intime-o, por publicação, para, no prazo de 15 (quinze)
dias, querendo, oferecer embargos à execução, nos termos do art. 52, IX da Lei 9.099/95.7. Oferecidos embargos pelo (a)
Executado(a), intime-se o(a) Exeqüente, por ato ordinatório, via DJe, para responder a impugnação no prazo legal de 15 (quinze)
dias. Depois, voltem os autos conclusos para decisão.8. Não sendo impugnada a execução, e confirmada a disponibilidade dos
recursos em conta judicial, expeça-se Alvará em favor da parte autora.9. Após, certifique-se, e arquivem-se os autos, com baixa na
distribuição.O presente despacho substitui o competente mandado.Poção de Pedras - MA, 21 de junho de 2017. BERNARDO LUIZ
DE MELO FREIRE. Juiz Titular da Comarca de Poção de Pedras/MA.
8- Processo nº507-38.2015.8.10.0112
CÍVEL
Requerente: MARIA ELÓI SOUSA BARROS
Advogado:Dr. Rodrigo Sousa Fonseca OAB/MA 10.638
Requerido:UEMA – UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO
Advogado: Não consta
E o presente tem como finalidade INTIMARa parteRequerente por seu(s) advogado(s), acima mencionados a tomar(em)
conhecimento e cumprimento da DECISÃO proferida pelo MM Juiz de Direito nos autos, nos termos da parte dispositiva a
seguir: DECISÃO. Compulsando os autos, vejo que a ordem de citação de fl. 10 foi cumprida equivocadamente em vez de ser
operada por remessa dos autos, procedeu-se por meio de Carta com Aviso de Recebimento (fl. 14). Por conta disso, CHAMO O
FEITO À ORDEM para tornar tal ato citatório sem efeito, e ordenar a citação da parte requerida, na pessoa do Procurador-Geral do
Estado do Maranhão, para contestar a presente ação no prazo de 30 (trinta) dias úteis. Remetam-se os autos. Após, apresentada
a resposta ou escoado o prazo, venham-me os autos imediatamente conclusos. CUMPRA-SE COM URGÊNCIA. O presente
despacho substitui o competente mandado, devendo ser cumprido a simples vista do destinatário. Poção de Pedras - MA, 22 de
junho de 2017. BERNARDO LUIZ DE MELO FREIRE .Juiz Titular da Comarca de Poção de Pedras/MA.
9- Processo nº674-55.2015.8.10.0112
CÍVEL
Requerente: MARIA ALVES DE SOUSA NASCIMENTO
Advogado:Dr. Elton Dennis Cortez de Lima OAB/MA 12.081
Requerido:TELEMAR NORTE LESTE S.A
Advogado: Dr. Ulisses César Martins de Sousa OAB/MA 4462 e Dra. Letícia Maria Andrade Trovão OAB/MA 7583
E o presente tem como finalidade INTIMARas partes Requerente e Requerida por seu(s) advogado(s), acima mencionados
a tomar(em) conhecimento e cumprimento do DESPACHO proferido pelo MM Juiz de Direito nos autos, nos termos da
parte dispositiva a seguir: DESPACHO. O valor do acordo firmado entre as partes (fls. 153/153-v) foi devida e tempestivamente
adimplido pela parte requerida (fl. 176). O alvará respectivo, inclusive, já foi confeccionado (fl. 188). Prosseguindo, entendo que, já
havendo sido cumprida a obrigação de pagar quantia certa instituída no bojo destes autos, não há mais que se falar em suspensão
do feito em razão do processo de recuperação judicial, por não haver mais, ao menos por ora, repercussão econômica apta a
atingir eventual massa falida. Portanto, revogo a suspensão do feito determinada à fl. 187. A parte requerente apresentou
manifestação às fls. 190/192, em que afirma que não tem conseguido utilizar sua linha telefônica e de banda larga, pelo que pede,
sob pena de multa diária, o cancelamento de sua linha telefônica e de internet. No entanto, a parte requerida já se manifestou a
respeito do cumprimento da tutela de urgência aqui deferida durante a fase de conhecimento, inclusive com provas de que as
linhas já teriam sido restabelecidas (fls. 155/165). Intime-se, portanto, a parte autora e/ou o seu advogado para levantamento
do alvará pertinente ao valor da condenação e para que se manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias, de forma fundamentada,
sobre o integral cumprimento das obrigações de fazer determinadas nestes autos às fls. 29/29-v, advertindo-lhe de que
seu silêncio será interpretado como concordância com o cumprimento integral da decisão que concedeu a tutela de
urgência. Não havendo manifestação, ou sendo ela favorável quanto ao cumprimento das obrigações, e, nada mais havendo,
arquivem-se os autos, com baixa na distribuição.Este despacho substitui o competente mandado/ofício.Poção de Pedras/MA, 22
de junho de 2017. BERNARDO LUIZ DE MELO FREIRE. Juiz de Direito Titular da Vara Única da Comarca de Poção de
Pedras/MA.
10- Processo nº250-13.2015.8.10.0112
CÍVEL
Exeqüente: MARIA DAS GRAÇAS LIMA ALVES
Advogado:Dr. José Ribamar Fernandes Costa Junior OAB/MA 12.337
Executado:RAIMUNDO NONATO BARBOSA SILVA
Advogado: Não Consta
E o presente tem como finalidade INTIMARa parte Exeqüente por seu(s) advogado(s), acima mencionados a tomar(em)
conhecimento e cumprimento do DESPACHO proferido pelo MM Juiz de Direito nos autos, nos termos da parte dispositiva
a seguir: DESPACHO. Realizadas a penhora e a avaliação, nos termos da Certidão de fl. 41, devem ter início os atos de
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expropriação do bem (artigo 875 do Código de Processo Civil). Ressalto que o executado, assim como sua cônjuge, já tiveram
ciência da penhora, tendo o próprio exequido permanecido como depositário do bem (fl. 41-v). De início, atualize a Secretaria o
valor do débito, consoante os parâmetros constantes do primeiro parágrafo do despacho de fl. 32. Em seguida, intime-se a parte
exequente, por seu advogado, via DJe, para que tome ciência do valor atualizado da execução, bem como da penhora e dos
documentos de fls. 41/42, para que, no prazo de 10 (dez) dias, requeira, caso assim o deseje, a adjudicação do bem penhorado
(art. 876, caput, do Código de Processo Civil). Deve ficar ciente que, se o valor do crédito, apurado segundo a atualização acima
determinada, for inferior ao dos bens, deverá depositar de imediato a diferença, que ficará à disposição do executado. Caso o seu
crédito seja de valor superior ao dos bens, a execução prosseguirá pelo saldo remanescente (art. §4º, incisos I e II, do Código de
Processo Civil). Cientifique-se o exequente, também, que, se não efetivada a adjudicação, poderá requerer a alienação do bem
penhorado por sua própria iniciativa ou por intermédio de corretor ou leiloeiro público credenciado perante este órgão judiciário (art.
880 do Código de Processo Civil). Escoado o prazo, venham-me os autos conclusos para deliberação. Este despacho substitui o
competente mandado/ofício. Poção de Pedras/MA, 22 de junho de 2017. BERNARDO LUIZ DE MELO FREIRE. Juiz de Direito
Titular da Vara Única da Comarca de Poção de Pedras/MA.
11- Processo nº23-23.2015.8.10.0112
CÍVEL
Exequente: CNF-ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS NACIONAL LTDA
Advogado:Dr. Welde Pedrosa de Maria Sousa Junior OAB/MA 10474 e Dr. Thiago Tagliaferro Lopes OAB/SP 208972
Executado:FRANCINALDO DA CONCEIÇÃO MELO
Advogado: Não Consta
E o presente tem como finalidade INTIMARa parte Exeqüente por seu(s) advogado(s), acima mencionados a tomar(em)
conhecimento e cumprimento da DESPACHO proferida pelo MM Juiz de Direito nos autos, nos termos da parte dispositiva
a seguir: DESPACHO. Tendo em vista o teor da certidão negativa de fl. 75, intime-se a parte exequente, via DJe, por seu
advogado indicado à fl. 64-v, para que informe o endereço atualizado do requerido, a fim de que possa ser regularmente citado no
bojo da presente execução. Prazo: 10 (dez) dias. Após, caso seja apresentada a informação, cumpra-se a decisão de fl. 69/69-v
por meio de Carta Precatória, se necessária. Caso não seja apresentado o endereço, certifique-se, e venham-me os autos
conclusos para deliberação. O presente despacho substitui o competente mandado, devendo ser cumprido a simples vista do
destinatário.Poção de Pedras - MA, 22 de junho de 2017.BERNARDO LUIZ DE MELO FREIRE. Juiz Titular da Comarca de Poção
de Pedras/MA.
12- Processo nº43-14.2015.8.10.0112
CÍVEL
Requerente: IZABEL CARMELIA DE SOUZA
Advogado:Dr. Guilherme Henrique Branco de Oliveira OAB/MA 10.063
Requerido:BANCO BMG S/A
Advogado: Dr. Antônio de Moraes Dourado Neto OAB/PE 23.255
E o presente tem como finalidade INTIMARas partes Requerente e Requerida por seu(s) advogado(s), acima mencionados
a tomar(em) conhecimento e cumprimento da DECISÃO proferida pelo MM Juiz de Direito nos autos, nos termos da parte
dispositiva a seguir: DECISÃO. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Materiais e Morais proposta
por IZABEL CARMÉLIA DE SOUZA em face do BANCO BMG S/A, todos devidamente qualificados nos autos. Às fls. 154/155,
após a prolação de sentença (fls. 137/143), foi protocolado acordo extrajudicial firmado entre os advogados das partes.É breve o
relatório. Decido.Como é cediço, o Código de Processo Civil arrola como uma das causas de extinção do processo com resolução
do mérito a existência de transação realizada entre as partes (art. 487, III, "b" do Código de Processo Civil).Dos autos infere-se que
as partes pactuaram extrajudicialmente as cláusulas para a composição amigável do litígio, inexistindo óbice legal a que seja
homologado o acordo firmado, eis que realizado de forma regular e por convenção de ambos os litigantes.Prelecione-se, ademais,
que a conciliação pode ser realizada em qualquer fase do processo, mesmo quando já prolatada a sentença e até mesmo em grau
de recurso, não havendo, pois, óbice à sua homologação.DO EXPOSTO, de acordo com o art. 487, III, "b", do Código de Processo
Civil, HOMOLOGO POR DECISÃO o acordo havido, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, razão pela qual declaro
extinto o processo. Sem prejuízo, já tendo sido efetuado o depósito do valor pactuado (fls. 158/159), expeça-se o competente
alvará para levantamento da quantia incontroversa pertinente ao valor principal do acordo, no montante de R$ 16.000,00
(dezesseis mil reais), em nome da parte autora e/ou de seu advogado, caso este possua procuração outorgando-lhe poderes para
receber valores. Caso não os possua, expeça-se em nome de ambos. Expeça-se, outrossim, outro alvará, apenas em nome do
advogado, pertinente a seus honorários advocatícios, no montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Sem prejuízo, intime-se a
parte requerente, por seu advogado, para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se sobre o integral cumprimento das obrigações
fixadas em acordo, advertindo-lhe de que seu silêncio será interpretado como concordância com o cumprimento integral do
pacto.Não havendo manifestação, ou sendo ela favorável quanto ao cumprimento das obrigações, e nada mais havendo,
arquivem-se os autos, com baixa na distribuição.Sem custas e honorários. Após o trânsito em julgado, arquive-se com baixa na
distribuição. Publique-se. Registre-se. Intime-se.Poção de Pedras - MA, 22 de junho de 2017. BERNARDO LUIZ DE MELO
FREIRE. Juiz de Direito Titular da Vara Única da Comarca de Poção de Pedras/MA.
13- Processo nº673-70.2015.8.10.0112
CÍVEL
Requerente: MICHELLE FERREIRA DA SILVA
Advogado:Dr. José Ribamar Fernandes Costa Júnior OAB/MA 12.337
Requerido:TELEMAR NORTE LESTE S.A
Advogado: Dr. Mário Jorge Menescal de Oliveira OAB/MA 12.051-A e Dr. Rômulo Marcel Souto dos Santos OAB/MA
12.049-A
E o presente tem como finalidade INTIMARas partes Requerente e Requerida por seu(s) advogado(s), acima mencionados
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a tomar(em) conhecimento e cumprimento da DECISÃO proferida pelo MM Juiz de Direito nos autos, nos termos da parte
dispositiva a seguir: DECISÃO. Tratando-se de ação ajuizada contra a Telemar Norte Leste OI S/A, nos termos do art. 493 do
CPC, noto que liminar proferida pelo Juiz Fernando César Ferreira Viana, da 7° vara empresarial do TJRJ, no bojo do processo
0203711-65.2016.8.19.0001, na data de 16/05/2017, prorrogou a suspensão que já havia sido anteriormente determinada do
trâmite das ações contra a requerida por mais 180 (cento e oitenta) dias. Assim, a suspensão da presente ação é medida a ser
adotada por este Juízo. Logo, nos termos do art. 6°, §4° da lei 11.101/2005, dou aplicação à liminar proferida no processo alhures
informado, suspendendo a tramitação deste processo pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias úteis, a contar do dia 16/05/2017,
data em que foi proferida a decisão. Os autos devem permanecer acautelados na secretaria até o término do prazo. Publique-se.
Intimem-se. Poção de Pedras - MA, 22 de junho de 2017. BERNARDO LUIZ DE MELO FREIRE. Juiz Titular da Comarca de Poção
de Pedras.
14- Processo nº738-65. 2015.8.10.0112
CÍVEL
Requerente: ROSA MARIA DA SILVA
Advogado:Dr. Thyago Araújo Freitas Ribeiro OAB/MA 10.202
Requerido:BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S/A
Advogado: Dr. Giovanny Michael Vieira Navarro OAB/MA 9.320-A
E o presente tem como finalidade INTIMARas partes Requerente e Requerida por seu(s) advogado(s), acima mencionados
a tomar(em) conhecimento e cumprimento da DECISÃO proferida pelo MM Juiz de Direito nos autos, nos termos da parte
dispositiva a seguir: DECISÃO. Em face do pedido formulado pela parte requerida à fl. 64, calculem-se as custas processuais
finais e expeça-se o respectivo boleto para pagamento. Em seguida, intime-se a parte requerida, por seu advogado, para que
proceda ao recolhimento das custas no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de adoção dos procedimentos cabíveis para inclusão do
débito em dívida ativa, nos termos do artigo 26, §3º, da Lei estadual de Custas. Caso não sejam pagas, venham-me conclusos.
Com o pagamento, certifique-se, e arquivem-se os autos com a devida baixa na distribuição. Publique-se. Intimem-se. Poção de
Pedras - MA, 22 de junho de 2017. BERNARDO LUIZ DE MELO FREIRE. Juiz Titular da Comarca de Poção de Pedras.
15 - Processo nº139-29.2015.8.10.0112
JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL
Requerentes: EDELSON SOUSA PEDROSA E WANDERSON FELÍCIA MOTA
Advogado:Dr. Edvaldo Sousa dos Santos OAB/MA 3270
E o presente tem como finalidade INTIMARa(s) parte(s)REQUERENTES por seu(s) advogado(s), acima mencionados a
tomarem conhecimento e cumprimento do ATO ORDINATÓRIO praticado nos autos, nos termos da parte dispositiva a
seguir: ATO ORDINATÓRIO. De acordo com o art. 3º Provimento nº 001/2007, CGJ/MA, tendo em vista o retorno dos autos do
Tribunal de Justiça, ficam as partes INTIMADAS para requererem o que entendam de direito, em 15 (quinze) dias. Poção de
Pedras (MA), 26 de junho de 2017. Givanildo Alves Siqueira. Secretário Judicial.

Poção de Pedras, 28 de junho de 2017.
Givanildo Alves Siqueira

Secretário Judicial, Matricula 146761
Assino de Ordem do MM Juiz de Direito desta Comarca

-Processo n.º 437-84.2016.8.10.0112 (438-2016)
Ação Procedimento Ordinário
Requerente: José Antonio Melo
Advogado:Dr. Thyago Araújo Freitas Ribeiro OAB/MA 10.202
Requerido: Banco Bradesco .
Advogado: Dr. Wilson Sales Belchior OAB/MA 11.099-A
E o presente tem como finalidade INTIMAR os advogados das partes acima mencionados de todo teor da decisão/despacho
proferida pelo MM. Juiz em nos termos a seguir, bem com intimado para audiência a realizar-se no dia 14.08.2017
DECISÃOCuida-se de Ação de Rescisão Contratual c/c Repetição do Indébito c/c Indenização por Danos Morais, pelo
procedimento comum, movida por JOSE ANTONIO MELO em face do BANCO BRADESCO S/A, com ambos devidamente
qualificados nos autos, motivada pela suposta existência de empréstimo consignado indevido em seu benefício. Relata a parte
autora que vem sofrendo descontos em seus proventos, realizados pelo demandado, em razão do contrato de empréstimo de nº
786656166, que alega não ter contratado. Pede o cancelamento do empréstimo, repetição do indébito, e indenização por danos
morais sofridos. Em sede de tutela provisória, pediu o cancelamento imediato dos descontos em seu benefício previdenciário. Com
a petição inicial vieram os documentos de fls. 11/14, merecendo destaque o extrato do sistema de consulta de consignações do
INSS de fls. 12/13.
Citação do requerido ordenada às fls. 16/17, com determinação para que apresentasse Contestação. O pedido de antecipação de
tutela foi indeferido.
Contestação às fls. 69/84. Em sede preliminar, afirma a necessidade de conexão com o processo de nº 436-02.2016.8.10.0112. Já
quanto ao mérito, argumenta pela improcedência do pleito autoral, alegando a regularidade e a validade do contrato em questão, e
que a parte autora não teria comprovado os danos experimentados. Subsidiariamente, argumenta que eventual condenação em
danos morais deve ser fixada com moderação. Insurge-se, ainda, o réu, contra a inversão do ônus da prova e contra a repetição do
indébito. Acompanharam a peça de defesa o instrumento contratual do empréstimo, com os documentos pessoais que o
acompanham, além de atos constitutivos, procuração, substabelecimento e carta de preposição (fls. 85/118). Apesar de intimada
(fl. 121), a parte ré não apresentou réplica à Contestação (fl. 122). Vieram-me os autos conclusos (fl. 122).
É o relatório. DECIDO. Tendo em vista o disposto no artigo 357 do Código de Processo Civil, passo a proferir decisão de
saneamento e de organização do processo. I. Resolução das questões processuais pendentes
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Indefiro o pedido de conexão processual, porquanto os feitos em questão dizem respeito a contratos diferentes. Possuem, assim,
causas de pedir e pedido distintos, razão pela qual não devem ser reputados conexos.
Assim, sem outras questões preliminares ou prejudiciais ao mérito, percebo que estão presentes os pressupostos de
admissibilidade do válido julgamento do mérito (condições da ação legitimidade ad causam e interesse processual - e
pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo), DECLARO O FEITO SANEADO. II. Delimitação
das questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória e especificação dos meios de prova admitidos No caso dos
autos, a controvérsia recai sobre a realização do empréstimo em questão pela parte autora, a existência de danos materiais e o
respectivo quantum, bem como a respeito da existência de danos morais. Ainda, para deslinde das questões fáticas apontadas
acima, necessária se faz a produção de prova testemunhal com colheita em audiência. Dessa forma, nos termos do artigo 370 do
Código de Processo Civil, para o julgamento do mérito, determino a produção de prova testemunhal. III. Definição da distribuição
do ônus da prova, conforme o preceituado no artigo 373 do Código de Processo Civil Para distribuição do ônus da prova, é
invertido o ônus da prova, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.
IV. Delimitação das questões de direito relevantes para o deslinde do mérito
Saliento que as questões de direito aqui relevantes são as pertinentes à regularidade da contratação em questão, da possibilidade
de invalidação do contrato e de repetição do indébito, da ocorrência de danos morais e de sua devida quantificação econômica,
bem como a respeito da possibilidade de concessão de tutela de urgência. V. Designação da audiência de instrução e julgamento
Deferida a produção de prova oral para a tomada de depoimento pessoal das partes e a oitiva de testemunhas, designo audiência
de instrução e julgamento para o dia 14/08/2017, às 16:40 horas, na sala de audiências deste Juízo. Intimem-se pessoalmente as
partes para prestar depoimento pessoal, advertindo-os da possibilidade de aplicação da pena de confesso (CPC, artigo 389), caso
não compareçam ou, comparecendo, se recusarem a depor (CPC, artigo 385, § 1º) Nos termos do § 4º do artigo 357 do CPC, fixo
o prazo comum de 15 (quinze) dias para que as partes apresentem rol de testemunhas, sob pena de preclusão, com os requisitos
estabelecidos no artigo 450 do CPC (nome, a profissão, o estado civil, a idade, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas
Físicas, o número de registro de identidade e o endereço completo da residência e do local de trabalho) e observado o limite
quantitativo disposto no § 6º do citado artigo 357 também do CPC. Por força do disposto no artigo 445, caput, do Código de
Processo Civil, cabe ao advogado da parte informar ou intimar por carta com aviso de recebimento a testemunha por ele arrolada
do dia, da hora e do local da audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo, cumprindo ao advogado juntar aos autos,
com antecedência de pelo menos 3 (três) dias da data da audiência, cópia da correspondência de intimação e do comprovante de
recebimento. A inércia na realização da intimação importa desistência da inquirição da testemunha (CPC, artigo 455, § 3º).
Intimem-se as partes da presente decisão, dando-lhes ciência de que poderão pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes no prazo
de 05 (cinco) dias. Findo esse prazo sem manifestação, a decisão se tornará estável, dela não mais cabendo impugnação, nos
termos do artigo 357, §1º, do CPC. Caso necessário, nesse mesmo prazo de 5 (cinco) dias, as partes devem especificar as provas
que pretendem produzir, justificando a utilidade e a pertinência, sob pena de preclusão (STJ, AgRg no REsp 1376551/RS, Ministro
HUMBERTO MARTINS, T2 - SEGUNDA TURMA, DJe 28/06/2013). Advirto que "não requerer a prova nesse momento significa
perder o direito à prova" (cf. Cândido Rangel Dinamarco, Instituições de Direito Processual Civil, volume III, Malheiros, 6ª edição,
páginas 578). Consoante adverte o professor CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO: "É necessário que o requerimento de provas seja
especificado e justificado. A parte indicará quais meios de prova pretende e quais os pontos de fato a demonstrar mediante cada
um deles. Não basta requerer prova pericial, é indispensável explicitar qual espécie pretende e qual o fim a que se destina; a parte
requererá quantas perícias forem necessárias (médica, contábil, de engenharia etc.)." (...) "Além de requerer e especificar os meios
de prova, é também ônus da parte demonstrar as razões por que a prova pretendida é necessária e admissível;" (Instituições de
Direito Processual Civil, volume III, Malheiros, 6ª edição, páginas 578/579). Advirto, desde já, que o descumprimento deste ônus
processual, na forma acima delineada, acarretará a inadmissibilidade da prova proposta pela parte. A presente decisão substitui o
competente mandado, devendo ser cumprido a simples vista do destinatário. Poção de Pedras (MA), 19 de junho de 2017.
BERNARDO LUIZ DE MELO FREIRE Juiz de Direito titular da Vara Única da Comarca de Poção de Pedras
Processo n.º 329-89.2015.8.10.0112 (331-2015)
Ação Procedimento Ordinário
Requerente: Alderico Pereira da Silva
Advogado:Dr. Guilherme Henrique Branco de Oliveira OAB/MA 10063
Requerido: Telemar Norte Leste LTDA .
Advogado: Dr.
E o presente tem como finalidade INTIMAR os advogados das partes acima mencionados de todo teor da decisão/despacho
proferida pelo MM. Juiz em nos termos a seguir, bem com intimado para audiência a realizar-se no dia 14.08.2017
DESPACHO Tendo em vista o teor do termo de fl. 46, redesigno a audiência de conciliação para o dia 14/08/2017, às 16:20
horas, na sala de audiências do Fórum local. Intimem-se, devendo a parte requerida ser citada novamente, intimada, por Carta
com aviso de Recebimento, nos termos da decisão de fl. 42, uma vez que a carta anterior ainda não retornou a este Juízo. Este
despacho substitui o competente mandado/ofício. Poção de Pedras/MA, 22 de junho de 2017. BERNARDO LUIZ DE MELO
FREIRE Juiz de Direito Titular da Vara Única da Comarca de Poção de Pedras/MA
Processo n.º 535-06.2015.10.0112 (540-2015)
Ação Procedimento Ordinário
Requerente: Antonia Gameira da Silva
Advogado:Dr. Francisco das Chagas Rodrigues Nascimento OAB/MA 4.768
Requerido: Banco Bradesco S/A .
Advogado: Dr.
E o presente tem como finalidade INTIMAR o advogado da parte autora acima mencionados de todo teor da decisão/despacho
proferida pelo MM. Juiz em nos termos a seguir, bem com intimado para audiência a realizar-se no dia 14.08.2017.
DESPACHO Tendo em vista o teor do termo de fl. 50, redesigno a audiência de conciliação para o dia 14/08/2017, às 16:35 horas,

Página 2381 de 2382 Diário da Justiça Eletrônico Disponibilização: 30/06/2017
Edição nº 114/2017 Publicação: 03/07/2017

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO - Praça Dom Pedro II, s/n Centro - CEP 65010-905 - São Luis-MA - Fone: (98) 2106-9000 - www.tjma.jus.br
Diário da Justiça Eletrônico - Diretoria Judiciária - Coordenadoria de Jurisprudência e Publicações - Fone: (98) 2106 9805 / 9810 / 9896 / 9897 - publicacoes@tj.ma.gov.br



na sala de audiências do Fórum local. Intimem-se, sendo a parte requerida intimada por Carta com aviso de Recebimento,
devendo ser advertida de que, caso não seja realizada conciliação em audiência, deverá apresentar Contestação, sob pena de
decretação de sua revelia. Este despacho substitui o competente mandado/ofício. Poção de Pedras/MA, 22 de junho de 2017.
BERNARDO LUIZ DE MELO FREIRE Juiz de Direito Titular da Vara Única da Comarca de Poção de Pedras/MA

Poção de Pedras, 28 de junho de 2017.
Givanildo Alves Siqueira

Secretário Judicial, Matricula 146761
Assino de Ordem do MM Juiz de Direito desta Comarca
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